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يُّ واللَّوُن �ْسُم الَخطِّ الوحدُة الأولى  -  الرَّ

المحتويات

الأْلَواُن

الَفالُح

ِفي َمدينِة الأَلَعاِب

الَبحُر َوالَمَراِكُب

ج الُمَهرِّ

ُة الَعَلم َتحيَّ

ِقيَن َتْكِريُم الُمتفوِّ

ُة َيا�سَ الرِّ

ٌة َحْفَلٌة َمْدَر�ِسيَّ

ِفي الَمِديَنِة

َم�ْسَرُح العراِئ�ِض

ٌة �َسراِئُط ُزخُرفيَّ

يِف ُعْطلُة ال�سَّ

ْج�ِسيُم �سِكيُل والتَّ الوحدُة الثانيُة  -  التَّ

ُحُجوٌم َهْنَد�ِسيٌَّة

َلُة ُدمَيتي الُمَف�سَّ

ٌة اأَدَواٌت َمْنِزليَّ

َحَيَواَناٌت اأِليَفٌة

َرٌة اأْقِنَعٌة ُمَعبِّ
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قل ِ َو�َساِئُل النَّ

اأعَماُق البَحار

يِف ِفي الرِّ

ٌة ُمَتَداِخَلٌة اأ�سَكاٌل َهند�ِسيَّ 18

رُجُل الإطَفاِء

48 َرٍة غَّ ٍر ُم�سَ نماِذُج ِلَفاِكَهٍة َوُخ�سَ

ِليٌّ اأََثاٌث َمْنِزِ

ٌة َتْكويَناٌت ِمعَماريَّ
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ُة الوحدُة الّثالثُة  -  الأ�سكاُل والأ�سغاُل اليدويَّ

اِفيُر َطاِئَرٌة َع�سَ

ُدولُب الَهواِء

بيَعِة اأَ�ْسَجاٌر ِفي الطَّ

�ساعُة حائٍط

َنٌة َفَرا�َساٌت ُمَلوَّ

َت�ْسِكيُل َحَيواَناٍت

َمْنَظٌر َطبْيِعيٌّ

بطاَقُة تهِنَئٍة

ِحباُل زيَنٍة

الوحدُة الّرابعُة  -  الّتذّوُق الفنّي وال�َجمالّي

عبيِّ ِفي الِبيَئِة ُة الَفنِّ ال�سَّ َجَماليَّ

يٍّ َمدَر�ِسيٍّ زيارُة َمعِر�ٍض فنِّ
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المحتويات
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جدول توزيع منهاج الّتربية الفّنّية الت�صكيلّية للف�صلين 

الأّول والّثاني اعتبارًا من 2010 / 2011

الّتذّوق

الفّنّي وال�َجمالّي 

الأ�سكال

اليدّوية والأ�سغال
الّت�سكيل والّتج�سيم الّر�سم الخّطّي والّلون ّف الّثالث ال�سّ

الف�سل الأّول

الف�سل الّثاني

من الّدر�ض الأّول

حّتى الّدر�ض الّتا�سع

م���ن ال����ّدر�����ض ال��ع��ا���س��ر

حّتى الّدر�ض ال�سابع ع�سر

من الّدر�ض الأّول

حّتى الّدر�ض الّرابع

من الّدر�ض الخام�ض

حّتى الّدر�ض ال�ّساد�ض

من الّدر�ض الأّول

حّتى الّدر�ض ال�ّساد�ض

م���ن ال����ّدر�����ض ال�����س��اب��ع

حّتى الّدر�ض الحادي ع�سر

الّدر�ض الأّول

الّدر�ض الّثاني 

والأخير

افَدين ِ ُفُنوُن ِبالِد الرَّ 1
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غيَر( اَم الُمبِدَع ال�سَّ �سَّ اَن الرَّ َعزيزي المتعلَِّم: )الفنَّ

في  لُيرافَقَك  ٍة  مرَّ ل ِ لأوَّ التَّ�سكيليَِّة  ِة  الفنِّيَّ التَّربيِة  ِة  لمادَّ التلميِذ  دفتُر  ِعدَّ 
ُ
اأ لقد 

في  التَّعلُّم ِ على  وُي�ساِعَدَك  را�سيَّة ِ الدِّ نة  ال�سَّ هذِه  اأثناِء  في  را�سيَِّة  الدِّ م�سيرتِكَ 

المجالت كاّفًة وفيه:

يِّ واللَّون. �سِم الَخِطِّ وحدُة الرَّ

وحدُة التَّ�سكيل ِوالتَّج�سيم.

وحدُة الأ�سَغال ِوالأعمال ِاليدويَِّة.

. ق ِالفنِّيِّ وحدُة التَّذوُّ

عٍة: ُن اأن�سطًة فنِّيًة ت�سكيليًَّة ذاَت اأهداٍف متنوِّ اإنَّها تت�سمَّ

اإلى  ، ومنها مايدفُعَك  والتَّلوين  �سم  الرَّ َمهارات  م في  التَّحكُّ ي�ساعُدك على  ما  منها 

ُنَك على ا�ستعمال ِالمكت�سبات ِالمعِرفيَِّة  المالحظِة والكت�ساِف والُمبادرة ِ، ومنها ما يمرِّ

والتِّْقِنيَّة ِ، ويقدُرَك على التَّعبير ِوالإبداع ِفي مو�سوعاتٍ ت�سكيليَّةٍ فنِّيَّةٍ مختلفٍة.

ِة. نات ِالأ�سا�سيَّة للمادَّ َوى وجعلَُهما من المكوِّ َة الُق�سْ يَّ وقد اأولى دفتُر الّتلميِذ الأن�سطَة والإبداَع الأهمِّ

نة باأنواِعها وُق�سا�ساِت  ويحتوي دفتُر التلميِذ الفنِّيَّة ِالمقترحة ِعلى موادَّ واأدوات ٍب�سيطة ٍكالأقالم ِالملوَّ

الورِق والألوان ِ...

اميَن عرباً واأجانَب  وقد تمَّ تعزيُز دفتِر الّتلميِذ بر�سومٍ و�سورٍ لم�ساعدِتَك على التَّعلُِّم ، وتعريِفَك ر�سَّ

. لتمَنحَك الإح�سا�َس بجمال ِالعمل ِالفّنيِّ ، وتولَِّد لديَك الَميَل اإلى الإبداع ِالفّنيِّ

روف التَّربويِّة ِالَّتي ت�سمُن للفنَّاِن  واإنَّنا نعُقُد الآماَل على جهود ِالمعلِّم ِوالمدر�سة ِوالأ�سرة ِلتوفير ِالظُّ

مْن جهٍة،  والإنتاج ِ والبتكار ِ المبادرة ِ على  القادرة ِ المتكاملة ِ ِتِه  يَّ �سخ�سِ لبناء ِ ُفر�ساً  غير ِ ال�سَّ اِم  �سَّ الرَّ

ُة خيَر معيٍن لبلوِغنا ما نطمُح اإليه ِجميعاً من جهةٍ اأخرى. ولتكوَن هِذِه الو�سيلُة التَّربويَّ

ُمها َلَك في دفتِر  غيَر اأن ُتقبَل برغبٍة �سادقٍة على هذِه الأن�سطِة الَّتي ُنقدِّ واأمُلنا عزيزَي الفنَّاَن ال�سَّ

التلميِذ حتَّى ت�ستفيَد منها في تنمية ُِقُدَراِتَك التَّعبيريَّة ِو�سقل َِملََكاِتَك الفنِّيَّة.

ة
ــ
ــ
ــ
مـ

ّد
ق

م

ِرها  وتطوُّ ة ِ الأمَّ م ِ لتقدُّ ٌر  وموؤ�سِّ الإن�سان ِ حياة ِ مظاهر ِ من  مظهٌر  الت�سكيلية  الفنِّيَِّة  التربيَّة ِ مادَّة  اإنَّ 

ُة التَّعبير ِوالتَّاأثيِر. ُف بالَجماِل، َلُه ُقوَّ الح�سارّي، واإنتاٌج مادِّيٌّ واإن�سانيٌّ نافٌع مبتكٌر، واإبداٌع راٍق ُيو�سَ
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يُّ واللَّوُن �سُم الَخطِّ الرَّ

الَوحدُة اُلأوَلى
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ُل ر�ُس الأوَّ الدَّ

يِّ واللَّوِن  �ْسِم الَخطِّ َوْحَدُة الرَّ

أْلَواُن ال

األواٌن مائيٌَّة -  قلُم ر�سا�ٍس  -  ِم�سطرٌة  -  ِممحاٌة  -  ِمبراٌة.

ّ
الهدُفُُُُُُُُُُُُ الفنِّي

الأدواتُُ

ِة. ِة والم�ستقَّ تنميُة قدرِة المتعلِِّم على الّتمييِز بين الألواِن الأ�سا�سيَّ

الألواُن الأ�سا�سيَُّة
الألواُن الم�ستّقُة
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التَّطبيُق

ِة. ْنها بالألواِن المائيَِّة الأ�سا�سيَِّة والم�ستقَّ �سِم عْن اأ�سكاٍل ِبَح�ْسِب َرغَبِتَك ، ثمَّ لوِّ َعبِّْر بالرَّ
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الَف���اّلُح

ر�ُس الّثاني الدَّ

الهدُف الفنِّّي

ٌة اأو �سمعيٌَّة (. الأدواتُُ قلُم ر�سا�ٍس ، ِممحاٌة ، ِمبراٌة ، األواٌن منا�سبٌة ) خ�سبيَّ

تنميُة قدرِة المتعلِِّم على ر�سِم الأ�سخا�ِس بحجوٍم مختلفٍة.

الر�ّسام: فان غوغ
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التَّطبيُق

ْنُه بالألواِن المنا�سَبِة. ِح وَعَمِلِه ، ولوِّ �سِم عن م�سهٍد من م�ساهِد الفالَّ يِف ، وعبِّْر بالرَّ ْر اأنََّك في الرِّ َت�َسوَّ
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أَلعَاِب فِي مَدينةِ ال

ُل الألواُن المائيَُّة (. ٌة اأو َبا�ْسِتيل ، وُتف�سَّ قلُم ر�سا�ٍس ، ِممحاٌة ، ِمبراٌة ، األواٌن منا�سبٌة ) خ�سبيَّ

ر�ُس الّثالُث الدَّ

الهدُف الفنِّّي

الأدواتُُ

تنميُة قدرِة المتعلِِّم على الّتمييِز بيَن العنا�سرِ من حيُث القريُب والبعيُد في العمِل 

ّي. الفنِّ
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ًة.  ِن العنا�سَر والِم�ساحاِت كافَّ �سِم عن اإِحدى الألعاِب ، ولوِّ  تخيَّْل اأنََّك في َمدينِة الأَلعاِب ، وعبِّْر بالرَّ

التَّطبيُق
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البَحرُ وَالمَرَاكُِب

قلُم ر�سا�ٍس ، ِممحاٌة ، ِمبراٌة ، األواٌن منا�ِسبٌة : 

ُل الألواُن الَمائيَُّة (.  ٌة اأو َبا�ْسِتيل وُتف�سَّ ) خ�سبيَّ

ابـــُع ر�ُس الرَّ الـدَّ

الهدُف الفنِّّي

الأدواتُُ

الألواِن  ا�ستخداِم  على  المتعلِِّم  قدرِة  تنميُة 

ِة. كِل والخلفيَّ المختلفِة والّتمييِز بيَن ال�سَّ
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التَّطبيُق

ْنُه بالألواِن الُمَنا�ِسَبِة.  ا يدوُر في ِذْهِنَك ، وار�ُسْم م�سهداً للَبْحِر والمراكِب الموجودِة فيِه ، ولوِّ َعبِّْر عمَّ
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المُهَرِّج

ُة  اأمكَن ) الألواُن المائيَّ اإن  ُة  ُل الألواُن المائيَّ َبا�ْسِتيل ، وُتف�سَّ اأو  ٌة  نٌة خ�سبيَّ اأقالٌم ملوَّ

اجٍة (. تحتاُج اإلى ُفْر�سٍة  + ماٍء + مزَّ

ر�ُس الَخام�ُس الدَّ

الهدُف الفنِّّي

الأدواتُُ

ِة والباردِة. تنميُة القدرِة على التَّمييِز بيَن الألواِن الحارَّ
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بالألواِن  كاماًل  وَع  المو�سُ ِن  ولوِّ األعابِه،  اإِحدى  ُيَمار�ُس  جاً  ُمهرِّ وار�ُسم  �سيرٍك،  في  اأنََّك  تخيَّْل   

الُمَنا�ِسَبِة. 

التَّطبيُق
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ِ َّةُ العَلَم  تَحي

ٌة اأو مائيٌَّة (. ٌة اأو �سمعيَّ قلُم ر�سا�ٍس ، ِمبراٌة ، ِممحاٌة ، األواٌن منا�سبٌة ) خ�سبيَّ

ر�ُس ال�ّساد�ُس الدَّ

الهدُف الفنِّّي

الأدواتُُ

 تنميُة القدرِة على التَّمييِز بيَن علِم الوطِن واأعالِم البلداِن الأخرى.
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ْنُه بالألواِن المنا�سبِة. �ْسِم عن م�سهٍد لتحيَِّة العلِم في المدر�سِة ، ثمَّ لوِّ  عبِّْر بالرَّ

التَّطبيُق
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تَكْرِيمُ المُتفوِّقِينَ

بح�سِب  مائيًَّة(  اأو  ٌة  �سمعيَّ اأو  ٌة  األواٌن )خ�سبيَّ ِممحاٌة،  ِمبراٌة،   ، ر�سا�ٍس  قلُم  اأن�سطٍة،  دفتُر 

اختياِر الُمَتَعلِِّم .

ر�ُس ال�ّسابـــُع الدَّ

ّي. تنميُة قدرِة المتعلِِّم على الّتمييِز بيَن العنا�سِر القريبِة والبعيدِة في العمِل الفنِّ الهدُف الفنِّّي

الأدواتُُ
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ْن لوحَتَك بالألواِن المنا�ِسَبِة.  ٍق ، ُثمَّ لوِّ �سِم عن تكريِم متفوِّ اأطِلِق الَعناَن لخياِلَك الوا�سِع ، وعبِّْر بالرَّ

التَّطبيُق
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الرِّيَ�ا�َس�����ةُ

ُل  ٌة اأو مائيًَّة ( وُتَف�سَّ ٌة اأو �سمعيَّ دفتُر اأن�سطٍة ، قلُم ر�سا�ٍس ، ِمبـراٌة ، ِممحـاٌة ، األـواٌن )خ�سبيَّ

الألواُن الماِئيَُّة.

ر�ُس الّثامُن الدَّ

الهدُف الفنِّّي

الأدواتُُ

بالألواِن  وتلويِنها  المختلفِة  ِة  الإن�سانيَّ الحركاِت  بع�ِس  ر�سِم  على  المتعلِِّم  قدرِة  تنميُة 

المنا�سبِة.
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ْنه بالألواِن المنا�سبِة.  ُلها ، ُثمَّ لوِّ �سِم َعْن َم�ْسَهٍد لُلعَبٍة ِريا�سيٍَّة ُتف�سِّ ر اأنََّك في ملعٍب ، وعبِّْر بالرَّ َت�سوَّ

التَّطبيُق
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ِ أَعمَاُق البَحار  ا

العمِل  في  الموجودِة  والأ�سكاِل  العنا�سِر  بيَن  التَّمييِز  على  المتعلِِّم  قدرِة  تنميُة 

ّي. الفنِّ

ر�ُس الّتا�ســـــُع الدَّ

ُل الألواُن المائيَُّة. نٌة خ�سبيٌَّة وُتَف�سَّ قلُم ر�سا�ٍس ، ِمبراٌة ، ِممحاٌة ، اأقالٌم ملوَّ

الهدُف الفنِّّي

الأدواتُُ
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ا يدوُر في ذهِنَك ِمّما تتخيَُّل وجوَدُه في اأَعماِق الِبحاِر ، ُم�ستخِدماً الألواَن المنا�سبَة.  عبِّْر عمَّ

التَّطبيُق
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الهدُف الفنِّّي

ٌة ، �ســمعيٌَّة، مائيٌَّة ( بح�سـِب اختياِر المعلِِّم.الأدواتُُ قلُم ر�سا�ٍس ، ِمبراٌة ، ِممحـاٌة ، األـواٌن ) خ�سبيَّ

ر�ُس الَعا�ســــــُر الدَّ

فِي الرِّيِف

�سِب والأبعاِد �سكاًل ولونًا. تنميُة قدرِة المتعلِِّم على الموازنِة واإدراِك النِّ

الفنان ال�سوري : نعيم ا�سماعيل
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ٍة  ريفيَّ لبيئٍة  م�سهٍد  عْن  �سِم  بالرَّ ولُنعبِّْر  اأزهاِرها  مع  الأ�سجاَر  هذه  َوْلَنْر�ُسْم  الأ�سجاِر  بين  معاً  ِلَنْم�ِس   

م�ستخدماً الألواَن المنا�سبَة.

التَّطبيُق
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الهدُف الفنِّّي

الأدواتُُ

ِ َّقل  وَ�َسائِلُ الن

تنميُة القدرِة على المالحظِة واإدراِك الَفْرِق بيَن الأ�سكاِل من حيُث الحجُم واللَّوُن.

ر�ُس الحادي َع�َسَر الدَّ

ٌة اأو مائيٌَّة (. ٌة اأو �سمعيَّ َقلُم ر�سا�ٍس ، ِمبراٌة ، ِممحاٌة ، األواٌن ) خ�سبيَّ

30



َعبِّْر َعْن اأفكاِرك الوا�سعِة بر�سوٍم وا�سحٍة وكبيرٍة لإحدى و�سائِل النَّقِل القديمِة اأو الحديثِة ، ُثمَّ 

ْنها بالألواِن المنا�ِسَبِة . لوِّ

التَّطبيُق
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الهدُف الفنِّّي

الأدواتُُ

ٌَّة َحفْلٌَة مَدْرَ�ِسي

ٌة اأو  ٌة اأو �سمعيَّ دفتُر اأن�سطٍة ، قلُم ر�سا�ٍس ، مبراٌة ، ممحاٌة ، األواٌن ) خ�سبيَّ

مائيٌَّة( ِبَح�َسِب اختياِر المعلِّم.

ر�ُس الثَّاني َع�َسَر الدَّ

ّي. ِة و العنا�سِر في العمِل الفنَّ ِة والخلفيَّ  تنميُة القدرِة على التَّمييِز بيَن الأر�سيَّ
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التَّطبيُق

ها. ْنه بالألواِن المنا�سبِة الَّتي تحبُّ �سِم عْن م�سهٍد منها ، ثمَّ لوِّ ٍة ، وعبِّْر بالرَّ تخيَّْل اأنََّك في حفلٍة مدر�سيَّ
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الهدُف الفنِّّي

الأدواتُُ

فِي المَدِينَةِ

ٍة جميلٍة.  تنميُة القدرِة على ا�ستخداِم اأنواِع الخطوِط و تحويِلها اإلى عنا�سَر ت�سكيليَّ

ر�ُس الثَّالَث َع�َسَر الدَّ

 ، ِمــبــراٌة   ، ر�سا�ٍس  قلُم   ، اأن�سطٍة  دفتُر 

ُل  الألواُن  ِممحاٌة ، األواٌن خ�سبيَّة وُتَف�سَّ

المائيَّة ، ويعوُد اختياُر الألواِن للمعلِِّم.
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�سِم عن اأَحِد �سوارِع المدينِة ، م�ستخِدماً الألواَن المنا�سبَة . عبِّْر بالرَّ

التَّطبيُق
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الهدُف الفنِّّي

الأدواتُُ

إِطفَاءِ رَُجلُ ال

الألواُن  ُل   وُتَف�سَّ  ) مائيٌَّة  اأو  ٌة  �سمعيَّ اأو  ٌة  َخ�َسِبيَّ  ( األواٌن   ، ِممحاٌة   ، ِمبـراٌة   ، ر�سا�ٍس  قلُم 

المائيَّة ، ويعوُد اختياُر الألواِن للمعلِِّم.

ابَع ع�َسَر ر�ُس الرَّ الدَّ

 تنميُة القدرِة على التَّمييِز بيَن األواِن مالب�ِس رجِل الإطفاِء واألواِن العنا�سِر الأخرى 

ّي. في العمِل الفنِّ
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�سِم عْن م�سَهٍد يمثُِّل حريقاً وَتَداِعي رجاِل الإِطفاِء و�سيَّاراِتهم لإِخَماِدِه،  عبِّْر مْن خالِل الرَّ

ْنِه بالألواِن المنا�سَبِة.  ولوِّ

التَّطبيُق

37



الهدُف الفنِّّي

الأدواتُُ

مَ�ْسرَحُ العرائِ�ِض

األواٌن   ، ، ِممحـاٌة  ِمبراٌة   ، ا�ٍس  َر�سَ ، قلُم  اأن�ســـــــطٍة  َدْفَتُر 

ا�ســــــــــتخداِم  وعند  مائيٌَّة(  اأو  ٌة  �ســـــــــمعيَّ اأو  ٌة  )خ�ســـــــــبيَّ

ٍة  خا�سَّ وُفْر�ســـــٍة  اجــــٍة  مزَّ اإلى  نحتاُج  المائيَِّة  الألواِن 

ـــــٍة لتنظيِف  بالألواِن المائيَِّة ومـــــاٍء وقطعــِة ُقما�ٍس قطنيَّ

الُفر�َســـــــِة.

ر�ُس الخام�َس ع�َسَر الدَّ

ِة  يَّ الفنِّ والأبعاِد  �سِب  النِّ اإدراِك  على  القدرِة  تنميُة   

ّي. المختلفِة بيَن العنا�سِر الأخرى في العمِل الفنِّ

38



ْنها  يَّاِت َم�َســــــــــــرِح العرائ�ِس ، ولوِّ �ســـــــــــِم َعْن بع�ِس �َســـــــــــــــــــْخ�سِ اأطلِق الَعَناَن لخيــاِلَك الَوا�ِســــــــــِع ، وعبِّْر بالرَّ

ها.  بالألواِن الَّتي ُتِحبُّ

التَّطبيُق
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الهدُف الفنِّّي

الأدواتُُ

ٌَّة �َسرائُِط زُخرُفي

 ، ِم�سطرٌة   ، ِممحاٌة   ، ِمبراٌة   ، ا�ٍس  َر�سَ َقلُم 

نٌة خ�سبيٌَّة.  اأقالٌم ملوِّ

ٍة مختلفٍة و تلويِنها بالألواِن  اأو حيوانيَّ ٍة  اأو نباتيَّ ٍة  اأ�سكاٍل هند�سيَّ  تنميُة القدرِة على ا�ستخداِم القلِم في ر�سِم 

المنا�سبِة.

اد�َس ع�َسَر ر�ُس ال�سَّ الدَّ

40



الُمَتَباِيَنِة  بالألواِن  التَّلويِن  مع  ُزخُرفيٍَّة  نباتيٍَّة  َر  َعَنا�سِ مْن  التَّكراِر  بطريقِة  ُزخُرفيَّاً  �سريطاً  ْم  �سمِّ

الُمَنا�ِسَبِة. 

التَّطبيُق
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الهدُف الفنِّّي

الأدواتُُ

يِف ُعْطلةُ ال�سَّ

 ، ِم�سـطرٌة   ، ِممحاٌة   ، ِمبراٌة   ، ر�سا�ٍس  َقلَُم 

ُل  وُتف�سَّ َبا�سِتيل  اأو  ٌة  خ�سبيَّ نٌة  ملوِّ اأقـــالٌم 

الألواُن المائيَُّة. 

تــنــمــيــُة الــــقــــدرِة عــلــى مــالحــظــِة الألــــــواِن 

ًة وباردًة « وا�ستخداِمها في  عِة » حارَّ المتنوِّ

 .  الُحرِّ
ّ
التَّعبيِر الفنِّي

اِبَع َع�َسَر ر�ُس ال�سَّ الدَّ
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التَّطبيُق

�ْسِم َعْن َم�ْسهٍد ِلَن�َساٍط ِمْن َهِذه الأن�سطِة ،  يِف ، وعبِّْر بالرَّ ْر بع�َس الأن�سطِة التي ُتَماِر�ُسها في ال�سَّ َتَذكَّ

نُه بالألواِن الِتي َتَراها ُمَنا�ِسَبًة. ولوِّ
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الهدُف الفنِّّي

الأدواتُُ

اأََ�سَكاٌل َهند�ِسيٌَّة ُمَتَداِخلٌَة

اِم (. �سَّ ِجهاُز َحا�ُسوٍب ) َبْرَنامُج الرَّ

الهند�سيَِّة  الأ�سكاِل  اإدراِك  على  القدرِة  تنميُة 

الألواِن  با�ستخداِم  بينَها  والتَّمييِز  المتداخلِة 

ِة  » الكونترا�ست «. المت�سادَّ

ر�ُس الثَّامَن ع�َسَر الدَّ
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ْنها با�ْستخداِم  �سِم َعْن َبْع�ِس الأَ�سَكاِل الَهنَد�ِسيَِّة المتداخلِة ، ولوِّ اأَطِلِق الَعَناَن لخياِلَك الَوا�ِسِع ، َوَعبِّْر ِبالرَّ

ِب. ِة ، وتداُخِل الأ�سَكاِل باللَّوِن المركَّ الَحا�ُسوِب بطريقِة تلويِن الِم�ساحاِت بالألواِن الأَ�سا�ِسيَّ

التَّطبيُق
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ج�سيُم �سكيُل والتَّ التَّ

انيُة الَوحدُة الثَّ
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الهدُف الفنِّّي

الأدواتُُ

ٌَّة ُحُجومٌ هَنْدَ�ِسي

اولِة  َمْعُجوُن اأَطفاٍل ، اأداٌة بال�ستيكّيٌة ُت�َساِعُدُه على العمِل ، ورقٌة كبيرٌة تو�َسُع على الطَّ

للُمَحاَفَظِة على النَّظافِة.

ُل ر�ُس الأوَّ الدَّ

َنِة في تنفيِذ عمٍل فّنّي.  تنميُة القدرِة على ا�ستخداِم خامِة المعجوِن اللَّيِّ

48



ونظاَفِتَك  المكاِن  َنَظافَةِ  على  محاِفظاً   ، دٍة  متعدِّ وباألواٍن  عًة  منوَّ َهْنَد�سيًَّة  ُحُجوماً  بالَمْعُجوِن  ْذ  َنفِّ

خ�سيَِّة. ال�سَّ

التَّطبيُق
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الهدُف الفنِّّي

الأدواتُُ

لَةُ دُميَتي المُفَ�سَّ

اولِة  َمْعُجوُن اأطفاٍل ، اأداٌة بال�ستيكّيٌة ُت�َساعُد على العمِل ، ورقٌة كبيرٌة تو�َسُع على الطَّ

للمحافظِة على النَّظافِة.

ِن لت�سكيِل دمًى باألواٍن مختلفٍة.  تنميُة القدرِة على ا�ستخداِم المعجوِن اللَّيِّ

ر�ُس الثَّاني الدَّ
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َدين. ْمَن �َسْكٍل َوَحْجٍم ُمَحدَّ ِة الَمْعُجوِن بالألَواِن الَّتي ُتِحبُّ �سِ لَة ِمْن َمادَّ َنْع ُدْمَيَتَك الُمَف�سَّ ِا�سْ

التَّطبيُق
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الهدُف الفنِّّي

الأدواتُُ

ٌَّة أَدَوَاٌت مَنْزِلي ا

بال�ستيكّيٌة  اأداٌة  اأطفاٍل،  َمْعُجوُن 

كبيرٌة  ورقٌة  الَعَمِل،  على  ت�ساِعُد 

للمحافظِة  اولِة  الطَّ على  تو�َسُع 

على النَّظافِة.

ر�ُس الثَّالُث الدَّ

 تنميُة القدرِة على التَّمييِز بين اأ�سكاِل العنا�سِر و األواِنها. 

52



ْذ بالَمْعُجوِن َبْع�َس اأدواِت المطبِخ ، ُثّم اجَمْعها ِفي َت�ْسِكيٍل تراُه ُمَنا�ِسباً ، َمَع النتباِه اإلى نظافِة العمِل  َنفِّ

ِة في التَّنِفيِذ. قَّ والمكاِن والدِّ

التَّطبيُق
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الهدُف الفنِّّي

الأدواتُُ

ٍ َّرَة نماذِجُ لِفَاكِهٍَة وَُخ�َسرٍ مُ�َسغ

رة،  الذُّ »طحيِن  وتتاألَُّف من:   ، يراميِك  ال�سِّ َعِجيَنُة 

األواٌن  للعجِن«،  بال�ستيكيٍّ  وعاٍء  اَء،  َبْي�سَ غراٍء 

ُة اللََّكِر،  اجٌة ، ماٌء ، ُفر�سٌة «  مادَّ مائيٌَّة: » ري�سٌة ، مزَّ

على  للمحافظِة  اولة  الطَّ على  ُتو�َسُع  كبيرٌة  ورقٌة 

النَّظافِة.

مٍة. نٍة و تحويِلها اإلى اأ�سكاٍل مج�سَّ نِع عجينٍة ليِّ  تنميُة قدرِة المتعلِِّم على �سُ

ابُع ر�ُس الرَّ الدَّ
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ِة  المائيَّ بالألواِن  ْنهما  َلوِّ ُثمَّ   ، يراميِك  ال�سِّ عجيَنِة  من  ٍر  لُخ�سَ واآخَر  لفاكهٍة  اأُنُموَذجاً  َنْع  ِا�سْ

ة اللَّكِر.  ْعُهما ِبمادَّ الُمَنا�سَبِة ، ولمِّ

التَّطبيُق
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الهدُف الفنِّّي

الأدواتُُ

أَلِيفٌَة َحيَوَانَاٌت ا

ُت�َساِعُد  بال�ستيكّيٌة  اأداٌة   ، اأَْطَفاٍل  َمْعُجوُن 

ُتو�َسُع  كبيرٌة  ورقٌة   ، الَعمِل  َتْنفيِذ  على 

اولِة للمحافَظِة على النَّظاَفِة. على الطَّ

ر�ُس الَخام�ُس الدَّ

ٍم  مج�سَّ ت�سكيِل  في  نِة  اللَّيِّ و  نِة  الملوَّ المعجوِن  ِة  مادَّ ا�ستخداِم  على  القدرِة  تنميُة   

لحيواناٍت مختلفِة الحجوِم.
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التَّطبيُق

ها. ْذ ِبالَمْعُجوِن اأَ�سكاًل ُمْخَتِلفًة لَحَيواناٍت األيَفٍة ُتِحبُّ َنفِّ
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الهدُف الفنِّّي

الأدواتُُ

ٌ ِّرَة اأَقْنِعٌَة مُعَب

 ، ِمَق�سٌّ ٌن،  ُملَوَّ اأ�سغاٍل  ورُق  ى،  ُمقوَّ ورق  ْحُن  �سَ

كبيرٌة  ورقٌة   ، ل�سٌق  اٌط   مطَّ �سوٍف،  ُخُيوُط 

اولِة للمحافَظِة على النَّظاَفِة. ُتو�َسُع على الطَّ

نِع اأ�سكاٍل نافعٍة.  تنميُة القدرِة على ا�ستخداِم خاماٍت مختلفٍة في �سُ

اد�ُس ر�ُس ال�سَّ الدَّ
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وِف  َن َوُخُيوَط ال�سُّ ْق عليِه ورَق الأَ�ْسَغاِل الُملَوَّ ِة الَّتي ُتحبُّ ، ُثّم ال�سِ ْخ�سيَّ َر َعِن ال�سَّ َنْع قناَعَك الُمَعَبّ ِا�سْ

كِل الُمَنا�ِسِب والأَْلواِن الُمنا�ِسَبِة. بال�سَّ

التَّطبيُق
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الهدُف الفنِّّي

الأدواتُُ

أَََثَاٌث مَنْزِِلِيٌّ ا

نٌة باألواٍن مختلفـٍة ، خيوٌط ، ِمَق�سٌّ ، ل�سٌق ،  ِممحاٌة ، ِمبراٌة ، ورقٌة كبيرٌة  �سَفْنٍج ُملَوَّ ا�ٍس ، ِقَطُع اإِ َقلَُم َر�سَ

اولِة للمحافظِة على النَّظافِة. تو�سُع على الطَّ

ٍة نافعٍة. نِع اأدواٍت تزيينيَّ ِة الإ�سفنِج في �سُ تنميُة قدرِة المتعلِِّم على ا�ستخداِم مادَّ

ابُع ر�ُس ال�سَّ الدَّ
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ْنها بالألواِن الَّتي  ْم له الأريكَة الَّتي ترغُب ولوِّ مِّ ـِل ، ثمَّ �سَ َن في �سنِع �سريرِك المف�سَّ ِا�سَتْخدِم الإِ�سَفْنَج الُملَوَّ

 . ُتِحبُّ

التَّطبيُق
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الهدُف الفنِّّي

الأدواتُُ

ٌَّة تَكْوينَاٌت مِعمَاري

 ، نٌة باألواٍن مختلفٍة ، ِمق�سٌّ ِقَطُع اإِ�سَفْنٍج ملوَّ

اولِة  الطَّ على  ُتو�َسُع  كبيرٌة  ورقٌة   ، ل�سٌق 

للمحافظِة على النَّظاَفِة.

ر�ُس الثَّامُن الدَّ

مٍة. نِع تكويناٍت مج�سَّ ِة الإ�سفنِج في �سُ  تنميُة قدرِة المتعلِِّم على ا�ستخداِم مادَّ
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ِتِه. ًة ، َواْنَتِبْه ِفي اأَْثَناِء َتْنِفيِذ الَعَمِل اإلى َنَظاَفِتِه َوِدقَّ ٍة اأ�سكاًل ِمعَماِريَّ ْذ ِمْن ُكَتٍل وحجوٍم اإ�سَفْنجيَّ َنفِّ

التَّطبيُق
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َغاُل كاُل واَلأ�سْ اَلأ�سْ

ُة الَيَدويَّ

الثُة الَوحدُة الثَّ
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الهدُف الفنِّّي

الأدواتُُ

ُل ر�ُس اَلأوَّ الدَّ

ّي. ِن مع خاماٍت اأخرى لإخراِج عمٍل فنِّ  تنميُة القدرِة على ا�ستخداِم الورِق الملوَّ

ٌ عَ�َسافِيرُ َطائِرَة

ا�ٍس ، ل�سٌق،  ٌن ، ِمَق�سٌّ ، َقلَُم َر�سَ �ْسَغاٍل ُملَوَّ َدْفَتُر اأَْن�ِسطٍة ، َوَرُق اأَ

اولِة  الطَّ على  ُتو�َسُع  كِبيرٌة  َوَرقٌة   ، خيوٌط   ، ِمبراٌة   ، ِممحاٌة 

للمحافظِة على النَّظافِة. 

12

3
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الِمَق�سَّ والالَّ�سَق ب�سكٍل جيٍِّد ، وبحذٍر ، كي ل  ِن ، م�ســـــتخدماً  ْنِع طائٍر ِمَن الوَرِق الُملوَّ ِاْعَمْل َعلَى �سُ

توؤذَي نف�َسك ، ويمكُنك اأن ت�سنَع اأكثَر من ع�سفوٍر باألواٍن وحجوٍم مختلفٍة.

التَّطبيُق
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الهدُف الفنِّّي

الأدواتُُ

دُولُب الهَواءِ

ٌق ، ِمْمحاٌة ، ِمْبراٌة ، َع�َسا َخ�َسبيَّة ، ِم�ْسَماُر  ٌن ، ِمَق�سٌّ ، ل�سِ ا�ٍس ، َوَرُق اأ�سغاٍل ُملوَّ َقلَُم َر�سَ

على  للمحافظِة  اولِة  الطَّ على  ُتو�َسُع  َكِبيرٌة  َوَرقٌة   ، الَع�َسا  َعلَى  ولِب  الدُّ ِلَتثبيِت  َكب�ٍس 

النَّظافِة.

ٍم نافٍع. نِع مج�سَّ عِة وباألواٍن مختلفٍة في �سُ تنميُة القدرِة على ا�ستخداِم الخاماِت المنوَّ

ر�ُس الثَّاني الدَّ
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ِن ، وثبِّْته على ع�ساً خ�سبيٍَّة.  ْذ ُدولَب هواٍء مَن الوَرِق الُملَوَّ َنفِّ

التَّطبيُق
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الهدُف الفنِّّي

الأدواتُُ

أَ�ْسَجارٌ فِي الطَّبيعَةِ ا

�سٌة  ، ِمْبراٌة ، ورقٌة مخ�سَّ ٌق ، ِممحاٌة  ، ِمَق�سٌّ ، ل�سِ ٌن  �ْسَغاٍل ملوَّ اأَ َوَرُق   ، ا�ٍس  َقلَُم َر�سَ

اولِة للمحافظِة على النَّظافِة.  لل�سِق العنا�سِر ، ورقٌة كبيرٌة ُتو�َسُع على الطَّ

ر�ُس الثَّالُث الدَّ

نِع عنا�سَر مختلفِة الأحجاِم.  تنميُة القدرِة على ا�ستخداِم الَق�سِّ و اللَّ�سِق في �سُ
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التَّطبيُق

ِن ، محافظاً َعلَى َنَظاَفِة الَعمِل والَمكاِن.  ْذ اأ�سجاراً مختلفَة الأ�سكاِل والألواِن مَن الوَرِق الُملوَّ  َنفِّ
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الهدُف الفنِّّي

الأدواتُُ

�ساعةُ حائٍط

ٌن ، ِمَق�سٌّ ، ل�سٌق ، ِمْمحاٌة،  قلُم ر�سا�ٍس ، ورُق اأ�سغاٍل ُملوَّ

ى ( ، ورقٌة كبيرٌة ُتو�َسُع  ِمبراٌة ، ورٌق �سميٌك ) َوَرٌق ُمَقوَّ

اولِة للمحافظِة على النَّظافِة. على الطَّ

ّي. ٍم فنِّ نِع مج�سَّ ى في �سُ  تنميُة القدرِة على ا�ستخداِم الورِق المقوَّ

ابُع ر�ُس الرَّ الدَّ
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العمِل  َنَظاَفِة  َعلَى  ، محاِفظاً  ِن  الُملَوَّ الأ�سغاِل  بورق ِ  ِميِمك  َت�سْ ِل�َساعِة حائٍط من  �سكاًل  ْذ  َنفِّ

ِة في التَّنفيِذ. قَّ والمكاِن والدِّ

التَّطبيُق
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الهدُف الفنِّّي

الأدواتُُ

َّنٌَة فَرَا�َساٌت مُلَو

ٌة ، ُقما�ٌس ، خرٌز  ٌة اأو قطنيَّ اأ�سالٌك ليِّنٌة ، خيوٌط �سوفيَّ

ٍن للعينين ، قلُم ر�سا�ٍس، ِممحاٌة،  اأو ُق�َسا�ساُت ورٍق ملوَّ

اعُة اأ�سالٍك اأو ِمَق�سٌّ ، ل�سٌق، ورقٌة كبيرٌة  ِمبراٌة ، قطَّ

اولِة للمحافظِة على النَّظافِة. ُتو�َسُع على الطَّ

ٍة. نِع اأ�سكاٍل تزيينيَّ عِة وباألواٍن مختلفٍة في �سُ  تنميُة القدرِة على ا�ستخداِم الخاماِت المتنوِّ

ر�ُس الَخام�ُس الدَّ
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وِف اأو الُقما�ِس الذي ُتِحبُّ ، وباألواٍن تراها منا�سبًة ،  َنْع َفَرا�سَتَك المميَّزَة مَن الأ�سالِك اللَّيِّنِة وال�سُّ  ِا�سْ

على اأن يكوَن �سكُلها وحُجمها متنا�سَبيِن.

التَّطبيُق
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الهدُف الفنِّّي

الأدواتُُ

تَ�ْسكِيلُ َحيَوانَاٍت

ٌن مَن الأ�ســـــغاِل  ا�ٍس ، ِمْمحاٌة ، ِمبراٌة ، ورٌق ملوَّ َقلَُم َر�سَ

 ، ِمَق�سٌّ   ، خيوٌط  اأو  مخلَّفــاٍت  توالُف   ، جرائـــــــــــَد  ورُق   ،

اولِة للمحافظِة على  ل�سٌق ، ورقٌة كبيرٌة ُتو�َسُع على الطَّ

النَّظافِة.

اد�ُس ر�ُس ال�سَّ الدَّ

نِع لوحٍة  تنميُة القدرِة على ا�ستخداِم الق�سِّ واللَّ�سِق والورِق المختلِف الأنواِع في �سُ

ٍة. يَّ فنِّ
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الأليِف  الَحَيواِن  َعِن  تعبُِّر  لوحًة  يديَك  بين  المتوافرِة  والمخلَّفاِت  ِن  الُملوَّ الوَرِق  ِمَن  ْل  �َسكِّ

. ( الِذي ُتِحبُّ يِّ اأو المائيِّ )البرِّ

التَّطبيُق
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الهدُف الفنِّّي

الأدواتُُ

مَنَْظرٌ َطبيعِيٌّ

 ، ِر، ِم�ْسطَرٌة، ِمَق�سٌّ ٌة ِبالَعَنا�سِ ا�ٍس ، ِمْمحاٌة ، ِمْبراٌة ، �سـَُوٌر من اإِحدى الَمَجالِت َغِنيَّ َقلَُم َر�سَ

اولِة للمحافظِة على النَّظافِة.  ل�سٌق ، ورقٌة كبيرٌة ُتو�َسُع على الطَّ

ٍة  يَّ فنِّ لوحٍة  ت�سكيِل  في  نِة  الملوَّ ِت  المجالَّ ورِق  ُق�سا�ساِت  ا�ستخداِم  على  القدرِة  تنميُة   

)كولج(.

ابُع ر�ُس ال�سَّ الدََّ
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ْقها في  ها َواأل�سِ لَة مْن اأيِّ مجلٍَّة على اأن تكوَن َغِنيًَّة بالألواِن والعنا�سِر ، ثمَّ ُق�سَّ ِاْخَتْر �سورَتَك المف�سَّ

َل لوحَتَك الَجِميلََة. دفترَك ب�سكٍل جميٍل لت�سكِّ

التَّطبيُق
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الهدُف الفنِّّي

الأدواتُُ

بطاقَةُ تهنِئٍَة

دفتُر  اأو  ٌن  وُملوَّ اأبي�ُس   ) ى  ُمقوَّ َوَرٌق   ( �سميٌك  ورٌق   ، ِمبراٌة   ، ِممحاٌة   ، ر�سا�ٍس  َقلَُم 

ٌة ،  �سَفْنٍج ، األواٌن مائيَّ الأن�سطِة ، ِم�سـطرٌة ، ِمَق�سٌّ اأو اأداٌة للتَّفريِغ غيُر موؤذيٍة ، ِقَطُع اإِ

اولِة للمحافظِة على النَّظافِة. ورقٌة كبيرٌة تو�َسُع على الطَّ

ّي. ى لت�سكيِل عمٍل فنِّ تنميُة القدرِة على ا�ستخداِم المق�سِّ في تفريِغ الورِق المقوَّ

ر�ُس الّثامُن الدَّ
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باعِة بالتَّفريِغ. كِل والَحْجِم والألواِن المنا�سبِة على اأْن ت�ستخِدَم فيها طريقَة الطِّ ْذ بطاقَة تهنئٍة بال�سَّ َنفِّ

التَّطبيُق
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الهدُف الفنِّّي

الأدواتُُ

ِحبالُ زينٍَة

على  ُتو�َسُع  كبيرٌة  َورقٌة   ، ِمَق�سٌّ   ، ِم�سطرٌة   ، ٌن  ُملوَّ ورٌق   ، ِمبراٌة   ، ِمْمحاٌة   ، ا�ٍس  َر�سَ َقلَُم 

اولِة للمحافَظِة على النَّظافِة . الطَّ

نِي في تنفيِذ عمٍل فنِّيٍّ ناِفٍع. يِّ والثَّ تنميُة القدرِة على ا�ستخداِم اأ�سلوِب الطَّ

ر�ُس الّتا�سُع الدَّ
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ـــَة  قَّ َل حبَل زينٍة باألواٍن مـن اختياِرَك ، مراعياً الدِّ ِن لت�ســــكِّ دًة ِمْن َوَرِق الأ�ســـغاِل الُملوَّ ْذ َوحداٍت متعدِّ َنفِّ

فـــي التَّنفيِذ ، ومحافظاً على نظافِة العمِل والمكاِن.

التَّطبيُق
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يُّ َوالَجماِليُّ ُق الَفنِّ َذوُّ التَّ

الَوحدُة الّراِبَعُة
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الهدُف الفنِّّي

الأدواتُُ

ُل ر�ُس الأوَّ الدَّ

قلٌم.

ِة . يتعرُف اأهّمّيَة العنا�سِر الأثريَّ

فنونُ بالدِ الرَّافدين
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ف تلَك  �سـيَك اأو مَع ذويَك ، وتعرَّ ُقْم ِبزَيارٍة اإلى الُمْتَحِف الَوَطِنيِّ الَخا�سِّ بمحافظِتَك مع مدرِّ

ْن مالحظاِتك. الآثاَر ثمَّ دوِّ

التَّطبيُق



88

الهدُف الفنِّّي

الأدواتُُ

َّةُ الفَنِّ ال�سَّعبيِّ فِي البِيئَةِ َجمَالي

َقلٌَم.

عبيِّ  ال�سَّ لُتراثِنا  َة  الَجماليَّ القيَم  يتعّرُف 

الأ�سيِل.

ر�ُس الثَّاني الدَّ
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ْن  عْبيَّ من َغيِره ، ثمَّ دوِّ َراثيَّ ال�سَّ عبيََّة في بيئِتَك وُمحِيِطَك ، وميِِّز الَفنَّ التُّ َة ال�سَّ راثيَّ ِف الأ�سياَء التُّ تعرَّ

ما يمتاُز به بلُدَك من هذِه الأ�سياِء. 

التَّطبيُق
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الهدُف الفنِّّي

الأدواتُُ

ِّيٍّ مَدرَ�ِسيٍّ  - )مُنَاقَ�َسةُ مُْحتوَيَاتِهِ( زيارةُ مَعرِ�ٍض فن

قلٌم.

ِة. يَّ ِة لالأعماِل الفنِّ اإغناُء ثقافِة المتعلِِّم بالقيِم الجماليَّ

ر�ُس الثَّالُث الدَّ
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لبيََّة حوَل المعرو�ساِت وتن�سيِقها. ْن مالحظاِتك الإيجابيََّة وال�سَّ ُقْم بزيارِة َمعر�ٍس فنِّيٍّ َمدَر�ِسيٍّ ، ودوِّ

التَّطبيُق
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ُة  يَّ الَمَراِجُع الَفنِّ

َتاريُخ الَفنِّ والِعماَرة – الموؤلِّف د. عفيف بهن�سي.

ُمْعَجُم الِعَمارة والَفنِّ - الموؤلِّف د. عفيف بهن�سي.

تلي. ُة ِلَتدري�ض الُفُنوِن الَجميل�ِة – الم�وؤلِّف د. مازن قوَّ �َرائُق الَخا�سَّ الطَّ

1

2

3

ِة (.  ) الإبداُع والمبدعون في التَّربيِة ( ُموؤَتَمُر ) الَمْجل�ض الأْعلى لرَعايِة الُفُنوِن والآداِب والُعلوم الجتَماعيَّ 4
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