مكتب مديرعام تنمية مادة التربية الفنية .

توزيع منهج التربية الفنية للمرحلة االبتدائية الصف الثاني  1029/1028م ( الفصل الدراسى االول )
الشهر

المعيار

النصف
الثانى
من
شهر
سبتمبر

( )2
التراث
المحلى
والعالمي .

حتى نهاية
شهر
أكتوبر
1028

المؤشر

المحور الفني

الموضوعات

المحتوى

 -2إبراز الجوانب
الفنية في فنون
التراث المحلى .

 ثقافة فنيةوتذوق فني .

 مالمساالشياء ( ناعم
– خشن )

 توضيح الفرق بين المالمس المختلفة فى البيئة( جذع شجرة – االقمشة  -قطعة معدن  -الرمل -
الزجاج – الورق ) 000

 مشاهد مالحظة تحليال تصنيف -نقد

 -طباعة

 -أوراق الشجر

 يستخدم المتعلم قطع من اوراق الشجر والنباتات للتعرف على مالمس طبيعية مختلفة من
الطبيعة وتلوينها ثم طبعها على الورق االبيض .

 عرض فيلمعن كيفية
استغالل
خامات البيئة
 يجمععناصر ذات المتنوعة في
أنتاج أعمال
مالمس
مختلفة من فنية .
الطبيعة او
العناصر
 اعداد مسرحالمصنعة

 -1عرض وتحليل
العناصر المشتركة
في الفنون
التاريخية.

 -أشغال فنية .

 مالمساالشياء

 يقوم المتعلم بأنتاج اعمال فنية مجسمة منمستخدما ً ( الرمال و الصمغ )

 -اشغال فنية

 عروسةاالصبع

 يقوم المتعلم بتنفيذ عرائس من خامات( القماش  -الخرز – القطن – الخيوط )....
العداد عروسة االصابع

األنشطة المقترحة
الصفية الالصفية
 يجمع صورعن بعض
المالمس
المختلفة.

مالحظات
 االنشطةالصفية
و االصفية
هى أنشطة
استرشادية
للمعلم
وليست
إلزامية .

للعرائس يتم
تجميع االعمال
والعرائس
العداد
مسرحية
لالطفال .

1

مكتب مديرعام تنمية مادة التربية الفنية .

تابع توزيع منهج التربية الفنية للمرحلة االبتدائية الصف الثاني  1029/1028م ( الفصل الدراسى االول )
الشهر

شهر
نوفمبر
1028

المعيار

المؤشر

 -2تنشيط الحواس
( )1
الحواس مداخل البصرية من خالل
العناصر الجمالية
المعرفة في
بالبيئة المحيطة .
الفن.
 -1تضمين للعناصر
ومفردات زخرفيه
تنمى الحواس
اإلدراكية .
 -3يقدر قيمة البيئة
ودورها في إثراء
العمل الفني .

المحور الفني

الموضوعات

 -أشغال فنية

 عروستىتتحرك

 ينفذالمتعلم عروسة مرتبطةبشخصية من البيئة .

 -أشغال فنية

 عروستىتتكلم

 يعد المتعلم عروسة من خامات البيئةالمتوفرة .

 -تعبير فنى .

 قصة نظامالحديقة

المحتوى

 يعبر المتعلم عن موقف من المواقفالتى عرضات علية .

األنشطة المقترحة
الالصفية
الصفية
 مشاهدة– مالحظة
 تحليل تصنيف رسم شف -نسخ

 يجمع صور عنبعض البيئات
واالحياء المصرية
األصلية .
 يجمع المتعلممجموعة من
الصور للعناصر
المختلفة االلوان
( الباللين البيض
الملون  -صحبة
ورد – قوس قزح
)000-

مالحظات
 االنشطةالصفية
و االصفية
هى أنشطة
استرشادية
للمعلم
وليست
إلزامية .

2

مكتب مديرعام تنمية مادة التربية الفنية .

تابع توزيع منهج التربية الفنية للمرحلة االبتدائية الصف الثاني  1029/1028م ( الفصل الدراسى االول )
الشهر

المعيار

شهر
ديسمبر
1028

( )3
إنتاج العمل
الفني .

المؤشر

 -2يفرق بين األوضاع
واإلشكال المختلفة
للخط .
 -1يدمج األوضاع
والحركات المختلفة
للخط في عمل فني .
 -3ينتج نماذج متنوعة
لمالمس النقطة والخط
 -4يستخدم األقالم
الرصاص بدرجاتها
المختلفة بإجادة .

المحور الفني

الموضوعات

 -ثقافة فنية .

 فنانة مصرية  -سرد قصة الفنانة المصرية ( جاذبيةسرى ) ويعبر بالرسم عن مظاهر لحياة
.
اليومية فى البيئة .

 -تعبير فنى .

 -الفن زمان .

المحتوى

 يعبر المتعلم عما يتخيلة من عظمةالفنانين و مظاهر الحياة اليومية .

األنشطة المقترحة
الالصفية
الصفية
 مشاهد مالحظة تحليال تصنيف -نقد

 عرض CDعن اعمال
الفنانة (
جاذبية سرى
) ولوحاتها .

 عرضصور
فرعونية
الشكال الحياة
اليومية فى
المعابد
و االهرمات
و االحياء
الشعبية

 اعدادألبومالصور يضم
المعابد
واالهرمات
ورسوم الحياة
اليومية على
جدران المعابد
و االحياء
الشعبية .

مالحظات
 االنشطةالصفية
و االصفية
هى أنشطة
استرشادية
للمعلم
وليست
إلزامية .

 -5يتعرف على
الخامات واألدوات
المستخدمة في التربية
الفنية .

3

مكتب مديرعام تنمية مادة التربية الفنية .

تابع توزيع منهج التربية الفنية للمرحلة االبتدائية الصف الثاني  1029/1028م ( الفصل الدراسى االول )
الشهر

المعيار

النصف األول
شهر
من يناير
1029

( )4
نقد وتحليل
األشكال
البصرية.

المؤشر

 -2يدرك الفرق بين
المجموعات اللونية
المختلفة .

المحور الفني

الموضوعات

المحتوى

 -اشغال فنية .

 البوم عنمصر

 ينفذ المتعلم البوم صور يوزع و ينسقبة الرسوم التى تم رسمها عن مصر .

 -1يفرق بين الدرجات
اللونية المختلفة .

األنشطة المقترحة
الالصفية
الصفية
 رسم نقل تصغير تكبير شف -نسخ

 اعدادالبوم صور
لكروت
المعايدة .

مالحظات
 االنشطةالصفية
و االصفية هى
أنشطة
استرشادية
للمعلم وليست
إلزامية .

 -3يحدد خصائص كل
مفردة زخرفية على
حدة .
 -4يفرق من حيث
الخصائص بين األشكال
واأللوان .

خبير بمكتب مدير عام تنمية مادة التربية الفنية

أ  /نيفين محمود على

مدير عام تنمية مادة التربية الفنية
د /رباب عبدالمحسن امام نصر
4

مكتب مديرعام تنمية مادة التربية الفنية .

توزيع منهج التربية الفنية للمرحلة االبتدائية الصف الثاني  1029/1028م ( الفصل الدراسى الثانى )
الشهر

المعيار

المؤشر

النصف
الثاني
من

( )5
مجاالت العلم

 -2يدرس النباتات
والثمار وما تحتويه
من تفاصيل جمالية

 -تعبير فني

 -1يدرك جماليات
العناصر النباتية
وما تحويه من
عناصر زخرفيه .

 -تعبير فنى

شهر
فبراير
1029
شهر
مارس
1029

المحور الفني

 تعبير فنى( )6
توظيف
التكنولوجيا
في التربية
الفنية .

الموضوعات

المحتوى

 طيور وحيوانات  -يرسم المتعلم زيارتة لكوكب اخر وتخيلةللحياة من ( حيوانات – طيور ) .
غريبة

 زهور واشجارغريبة

 يرسم المتعلم حديقة ذات (زهور و اشجار )غريبة بالوان و خطوط و اشكال مختلفة

 -عيد االم

 -يقوم المعلم برسم مظاهر االحتفال بعيد االم

 -2ينشأ بريد
اليكتروني خاص به
 -1يطلع على الجديد
في األعمال الفنية من
خالل المواقع
االلكترونية .

 -أشغال فنية

 -معلقات ورقية

 يقوم المتعلم بعمل معلقات ورقية لتزيينالجدران تحمل زخارف ( هندسية – نباتية )
لتجميل المدرسة .

 -تصميم فنى

 بطاقة تهنئةبعيد االم

 يصمم المتعلم بطاقة تهنئة بعيد االم تحملزخارف خطية أو هندسية أو نباتية .

األنشطة المقترحة
الالصفية
الصفية

مالحظات

 اجمع عرض CDعن الكواكب و مجموعة من
الصور
الشخصيات
الخيالية والحياة للشخصيات
الخيالية
المتوقعة على
واالسطورية
الكواكب
( اشخاص –
االخرى و
اشكال النباتات نباتات –
طيور – ابنية
و االشجار و
. )....
الطيور) ...

 االنشطةالصفية
و االصفية
هى أنشطة
استرشادية
للمعلم
وليست
إلزامية .

 عرض بعضالصور
للدعاوى
وبطاقات
التهانى .
 عرض صورللنباتات
واالشجار
والزهور و
االشكال
الهندسية .
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مكتب مديرعام تنمية مادة التربية الفنية .

تابع توزيع منهج التربية الفنية للمرحلة االبتدائية الصف الثاني  1029/1028م ( الفصل الدراسى الثانى )
الشهر

المعيار

شهر
ابريل
1029

( )7
الشراكة
المجتمعية
واالتصالية .

شهر
مايو
1029

المؤشر

 -2يبادر بالمشاركة
بنشاطات وحفالت
المدرسة ( االذاعة)00
 -1ينتج لوحات
إرشادية داخل المدرسة
 -3يحافظ على نظافة
وجمال المدرسة .

المحور
الفني

الموضوعات

 صندوق الدنيا اشغال فنية  -تجميل الصندوق مشاهدة العجائب -تعبير فنى

األنشطة المقترحة
الصفية الالصفية

 يقوم الطالب باعداد مجسم على شكل صندوق منالورق المقوى ثم يقوم بتزيين جدران المجسم ببعض
اعمالة الفنية التىقام بانجازها فى اللقائات السابقة .

 -مدينة المستقبل

 يرسم المتعلم مدينة المستقبل التى يتمنى انيراها من ( مبانى ضخمة وعالية – سيارات
متطورة – نباتات واشجار )...

 -معرض المدرسة

 إخراج أعماله الفنية السابقة لتصلح للعرضبمعرض المدرسة .

خبير بمكتب مدير عام تنمية مادة التربية الفنية

أ  /نيفين محمود على

المحتوى

 رسم نقلتصغير
 تكبير شف -نسخ

 زيارةمدينة
المالهى .

مالحظات
 االنشطةالصفية
و االصفية هى
أنشطة
استرشادية
للمعلم وليست
إلزامية .

مدير عام تنمية مادة التربية الفنية
د /رباب عبدالمحسن امام نصر

6

مكتب مديرعام تنمية مادة التربية الفنية .

توزيع منهج التربية الفنية للمرحلة االبتدائية الصف الثالث 1029/ 1028م ( الفصل الدراسى االول )
الشهر

النصف
الثانى
من
شهر
سبتمبر
حتى نهاية
شهر
أكتوبر
1028

المعيار

المؤشر

 -2إبراز الجوانب
( )2
التراث المحلى الفنية في فنون
التراث المحلى .
والعالمي .
 -1عرض وتحليل
العناصر المشتركة
في الفنون التاريخية.

المحور الفني

الموضوعات

المحتوى

 -اشغال فنية

 -الوان تفرحنى

 يقوم المتعلم باعداد زينة مبهجة لتزيين الفصلحسب رؤيتة بالوان مبهجة ومفرحة .

 -تعبير فني

 قطارالمفاجأت

 يعبر المعلم عن احدى القطارات ويرسم المتعلمالصور التى تفرحة واالماكن التى يحب زيارتها

 -اشغال فنية

 نحن مهندسوالمستقبل

 يرسم المتعلم ما يتخيلة للبيت الذى يتمناه فىالمستقبل بيتا مبتكرا من تصميمة مستخدما ً
الطين االسوانى او خامات البيئة المتوفرة .

 -اشغال فنية

 من يسكن هنا  -يقوم المتعلم باعداد وتشكيل مسكن لطائريختارة بالخامات البيئية والمستهلكات المتاحة .

األنشطة المقترحة
الصفية الالصفية

مالحظات

 يجمعصور عن
بعض
المالمس
المختلفة.

 االنشطةالصفية
و االصفية
هى أنشطة
استرشادية
للمعلم
وليست
إلزامية .

 عرضلصور
الفوانيس
وعروسة
المولد
والزينة
الورقية فى
رمضان
واعياد
الميالد .

 عرضفيلم عن
الحدائق –
المالهى
السيرك .

 عرضصور الشكال
بيوت مبتكرة
فى التصميم
والمكونات و
االلوان .
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مكتب مديرعام تنمية مادة التربية الفنية .

تابع توزيع منهج التربية الفنية للمرحلة االبتدائية الصف الثالث  1029/1028م ( الفصل الدراسى االول )
الشهر

شهر
نوفمبر
1028

المعيار

المؤشر

 -2تنشيط الحواس
( )1
الحواس مداخل البصرية من خالل
العناصر الجمالية
المعرفة في
بالبيئة المحيطة .
الفن.
 -1تضمين للعناصر
ومفردات زخرفيه
تنمى الحواس
اإلدراكية .

المحور الفني الموضوعات

 -تعبير فني .

 انا صديقمصرى .

المحتوى

األنشطة المقترحة
الالصفية
الصفية

مالحظات

 يقوم المعلم بعرض فكرة العمل وهى ارسالصورتك الشخصية الى صديقك ليعرف انك
مصرى يقوم المعام بشرح فكرة فن (السلويت )
و مفهوم الظل والنور ليقوم المتعلم باعداد
صورة خاصة لة .

 اجمع يضع المعلممجموعة من
ورق ابيض على
الصور
الحائط ويقف
للمعالم
المتعلم بالقرب
السياحية
منها حتى يرى
( االهرمات
المتعلمين ظلة
على الورقة وبقوم – النيل –
المساجد -
احد المتعلمين
...إلخ )
بتحديد خط على
الظل الخاص
بالمتعلم ثم يقص
 عرضالخط ويبدأ
أفالم عن
المتعلمين فى
رموز وفنون
تلوين الوجة
ورسوم و
اعالم بعض
 رسمالدول ( الهند
 نقل– الصين –
 تصغيرالخليخ ) ....
 تكبير شف -نسخ

 االنشطةالصفية
و االصفية
هى أنشطة
استرشادية
للمعلم
وليست
إلزامية .

 -تصميم فنى

 بطاقةلصديقى فى
العالم

 يقوم المتعلم برسم للمعالم السياحية في مصرألنتاج دعوة لصديقة لزيارة مصر والتعرف
على معالمها السياحية .

 -أشغال فنية

هدية من
اصدقائى فى
دول العالم .

 يختار المتعلم اى فكرة مبتكرة العداد مشعولةفنية تحمل سمات وصفات بعض الشعوب يتمنى
ان يتلقها كهدية من اصدقائة من دول العالم .

 -3يقدر قيمة البيئة
ودورها في إثراء
العمل الفني .
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مكتب مديرعام تنمية مادة التربية الفنية .

تابع توزيع منهج التربية الفنية للمرحلة االبتدائية الصف الثالث  1029/1028م ( الفصل الدراسى االول )
الشهر

المعيار

شهر
ديسمبر
1028

( )3
إنتاج العمل
الفني .

المؤشر

 -2يفرق بين األوضاع
واإلشكال المختلفة
للخط .

المحور الفني

الموضوعات

المحتوى

 -تصميم فنى .

 -الطيارة .

 ينفذ المتعلم طائرة ورقية منخامات البيئة ( مستهلكات ) يقدم من
خاللها رسالة ألطفال العالم باى دولة
يعبر من خاللها عن حبه للسالم

 -1يدمج األوضاع
والحركات المختلفة
للخط في عمل فني .
 -3ينتج نماذج متنوعة
لمالمس النقطة والخط
 -4يستخدم األقالم
الرصاص بدرجاتها
المختلفة بإجادة .
 -5يتعرف على
الخامات واألدوات
المستخدمة في التربية
الفنية .

 -أشغال فنية  - .المرجيحة

األنشطة المقترحة
الالصفية
الصفية
 عرض أغنيةعن الطائرات
يقوم بغنائها احد
المتعلمين.
 عرض صورللطائرات
المصنوعة من
الخامات البيئية
(الورق –
القماش ) ... -

 يقوم المتعلم بتنفيذ شكل مبتكرللمرجيحة التى يتمنى ان يلعب ويمرح
فيها بالوانها واشكالها المتنوعة .
 عرض فيل عنمدية المالهى
وما بها من
اشكال متنوعة
من المراجيح
التى تجذب
االطفال .

 تجميعمجموعة من
الصور
توضح
الطائرات
الورقية
الملونة .

مالحظات
 يرجىالرجوع إلى
دليل المعلم
( الوحدة
الرابعة )
لمعرفة
خطوات
التنفيذ
( المستهلكات
مثل الشفافيات
المعتمة
والشفافة
اغلفة
الدوسيهات )
وتعتبر من
افضل الخامات
لتنفيذ ذلك
الموضوع
حيث تتحمل
العوامل
الجوية -
ويفضل
استخدام
النوعين من
الشفافيات معا
( المعتم
والشفاف )
لتوضيح
التباين اللونى
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مكتب مديرعام تنمية مادة التربية الفنية .

تابع توزيع منهج التربية الفنية للمرحلة االبتدائية الصف الثالث  1029/1028م ( الفصل الدراسى االول )
الشهر

المعيار

النصف األول
من
شهر
يناير
1029

( )4
نقد وتحليل
األشكال
البصرية.

المؤشر

 -2يدرك الفرق بين
المجموعات اللونية
المختلفة .

المحور الفني

 -تعبير فنى .

الموضوعات

األنشطة المقترحة
الصفية الالصفية

المحتوى

 رحلة الى حديقة  -يقوم المتعلم برسم مجموعة من الحيوانات معتوضيح التنوع اللوني والملمسى ألجسامهم مثل
الحيوانات
( الزرافة – التمساح  -األسماك – السلحفاة -
)0000

 -1يفرق بين
الدرجات اللونية
المختلفة .
 -3يحدد خصائص
كل مفردة زخرفية
على حدة

 -تعبير فني .

 -هدية .

 عرضصور
للحيوانات
الموجودة
فى حديقة
الحيوان .

 زيارةلحديقة
الحيوان .
 اعداد البوملصور
الحيوانات
الموجودة
بالحديقة

مالحظات

 االنشطةالصفية
و االصفية
هى أنشطة
استرشادية
للمعلم
وليست
إلزامية .

 يقوم المتعلم بتنفيذ ( لعبة – كارت – باقةورد  ) ...هدية من المستهلكات البيئية (
البالستيكية  -الخرز – الورق  -الخيوط .)....

 -4يفرق من حيث
الخصائص بين
األشكال واأللوان .

خبير بمكتب مدير عام تنمية مادة التربية الفنية

أ  /نيفين محمود على

مدير عام تنمية مادة التربية الفنية
د /رباب عبدالمحسن امام نصر
11

مكتب مديرعام تنمية مادة التربية الفنية .

توزيع منهج التربية الفنية للمرحلة االبتدائية الصف الثالث  1029/1028م ( الفصل الدراسى الثانى )
الشهر

المعيار

النصف
الثاني من

( )5
مجاالت العلم .

شهر فبراير
1029

المؤشر

 -2يبادر بالمشاركة
بنشاطات وحفالت
المدرسة
( االذاعة. )00
 -1ينتج لوحات
إرشادية داخل
المدرسة .
 -3يحافظ على نظافة
وجمال المدرسة .

شهر
مارس
1029

( )6
توظيف
التكنولوجيا
في التربية
الفنية .

 -2يطلع على الجديد
في األعمال الفنية من
خالل المواقع
االلكترونية .

المحور الفني

الموضوعات

 -فن الطباعة

 طباعة البصمةأوالقالب أو العقد
والربط

 -تصميم فني

 -فن النسيج .

 -أشغال فنية .

 يقوم المتعلم بتنفيذ احد انواع الطباعة (بثمار البطاطس – قطع الكاوتش  / -العقد
والربط باالصباغ – القوالب الجاهزة )
بمعاونة المعلم فى تنفيز الطباعة .

 كارت بمناسبةعيد األم .

 يصمم المتعلمين كارت يصلح إلهدائه المهفي (عيد األم ) مستخدما ً ألساليب التشكيل
المتنوعة و خامات مختلفة .

 -نسيج ورقى

 يقوم المتعلم باعداد نسيج ورقى ملونمستخدمن لونين ( السدا -اللحمة )

 -الحصالة

 يقوم المتعلم بتنفيذ حصالة مجسمة ومتنوعة فى الشكل والحجم لمن مستهلكات
البيئة ( الورق الكارتون – البرطمانات ) ...

 -وفاء النيل

 يرسم المتعلم مشاهد يعبر فيها عناالحتفاالت بعيد وفاء النيل .

 -1ينشأ بريد
اليكتروني خاص به .

 -تعبير فني

المحتوى

األنشطة المقترحة
الصفية الالصفية
 مشاهد مالحظة تحليال تصنيف نقد عرضتصميمات
واعمال
طباعية
متنوعة .
 رسم نقل تصغير تكبير شف -نسخ

 عرض فيلمعن اساليب
الطباعة ب
( البصمة –
القالب –
العقد والربط
) ومراحل
التنفيز

مالحظات

 االنشطةالصفية
و االصفية
هى أنشطة
استرشادية
للمعلم
وليست
إلزامية .

 اعداد البومصور عن
األمومة.
 عرضصور لنمازج
للنسيج
الورقة

11

مكتب مديرعام تنمية مادة التربية الفنية .

تابع توزيع منهج التربية الفنية للمرحلة االبتدائية الصف الثالث  1029/1028م ( الفصل الدراسى الثانى )
الشهر

المعيار

شهر
ابريل
1029

( )7
الشراكة
المجتمعية
واالتصالية .

شهر
مايو
1029

المؤشر

 -2يبادر بالمشاركة
بنشاطات و حفالت
المدرسة ( اإلذاعة -
)...
 -1ينتج لوحات
إرشادية داخل
المدرسة .
 -3يحافظ على نظافة
وجمال المدرسة

المحور
الفني
 -تعبير فني

الموضوعات

األنشطة المقترحة
الصفية الالصفية

المحتوى

 -رحلة نيلية .

 يرسم المتعلم صورة لرحلة فى نهر النيل يشاهد فيها( المراكب  -االشجار – الصيادين )..

 -الصيد فى النهر

 -يعبر المتعلم عن عملية الصيد

 -تعبير فنى

 اعياد ومناسبات شم النسيم– المولد
– رمضان

 يرسم المتعلم مظاهر احتفال االطفال باالعياد ( شمالنسيم – المولد – رمضان ) ...

 -أشغال فنية

 -معرض المدرسة

خبير بمكتب مدير عام تنمية مادة التربية الفنية

أ  /نيفين محمود على

 يعرضالمعلم فيلم
عن نهر
اتلنيل
وتاريخة
واهميتة
لمصر

 اعداد البومعن نهر
النيل جمالة
و خيراتة .

 إخراج أعماله الفنية السابقة لتصلح للعرض بمعرضالمدرسة .

مالحظات
 االنشطةالصفية
و االصفية
هى أنشطة
استرشادية
للمعلم
وليست
إلزامية .
 يرجىالرجوع
لدليل المعلم
الوحدة
السادسة .

مدير عام تنمية مادة التربية الفنية
د /رباب عبدالمحسن امام نصر
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مكتب مديرعام تنمية مادة التربية الفنية .

توزيع منهج التربية الفنية للمرحلة االبتدائية  /الصف الرابع  1029/1028م ( الفصل الدراسى االول )
الشهر

المعيار

النصف
الثانى من

()2
التراث المحلى
والعالمى .

شهر
سبتمبر
الى نهاية

شهر
اكتوبر

المؤشر

 -2إبراز الجوانب
الفنية في المهن
التراثية .

 -1عرض وتحليل
للعناصر المشتركة
بين المهن التراثية .

1028
 -3يقدر قيمة العمل
اليدوي وعالقته
بالعادات والتقاليد
المصرية .

المحور الفنى

 -تعبير فنى

 -تعبير فنى .

الموضوعات

المحتوى

 -انا طفل مصرى

 يرسم المتعلم ما يتمنى ان يكون فى مصربالدة من تقدم فى ( تعمير وبناء – زراعة –
مصانع ) ..

 احب بيئتىجميلة .

 يرسم المتعلم بيئتة كما يتمنى ان يراهانظيفة وجميلة فى ( المدرسة – الفصل –
الشارع – الحديقة ) ...

األنشطة المقترحة
الالصفية
الصفية
 تحليل تصنيف مالحظة مشاهدة رسم نقل عرضصور للمبانى
والزراعة
والمصانع و
التعمير فى
مصر

 رحلة الحداالحياء التى بها
مهن تراثية
( خان الخليلى
 الغورية -)000

المالحظات

 االنشطةالصفية
و االصفية هى
أنشطة
استرشادية
للمعلم وليست
إلزامية .

 يتناقش معمعلمة حول
بعض المهن
التراثية
المنقرضة
( مبيض
النحاس )000
 يجمعمجموعة من
الصور تجميل
المدن
والمحافظات
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مكتب مديرعام تنمية مادة التربية الفنية .

تابع توزيع منهج التربية الفنية للمرحلة االبتدائية  /الصف الرابع  1029/1028م ( الفصل الدراسى االول )
الشهر

المعيار

نوفمبر
1028

()1
الحواس
مدخل
المعرفة في
الفن

شهر

المؤشر

 -2رسم ودراسة العناصر
الطبيعية بالبيئة المحلية
لتنمية الحواس البصرية .
 -1تنشيط الحواس
البصرية من خالل عمليات
الرسم ودراسة لبعض
العناصر الطبيعية بالبيئة
المحيطة .

المحور
الفنى
 -إشغال فنية

 -إشغال فنية

الموضوعات

 -اصنع هدية

 يعد المتعلم هدية لصديقة من حبات الخرزالمصنوعة من ( ورق المجالت  -الجرائد –
الكوريشة – الكانسون  ) ...بأشكال هندسية
متنوعة ( المخروطى – المستدير – البيضاوى
 ) ...يمكن استخداد الخرز الورقى فى اعداد (
معلقات – حلى – لوحات – تزيين مجسمات )...

 -العقد

 ينفذ المتعلم من ( الخرز الورقى  -الخرزالبالستيك –) قطع من الحلى ( عقد) للزينة .

 -إطار

 يستخدم المتعلم الخامات الورقية المتاحة فيتنفيذ مشغولة فنية ( إطار صور )

 -3يقدر قيمة الطبيعة
والجمال ودورة في إثراء
العمل الفني بالتربية الفنية
 -إشغال فنية

المحتوى

االنشطة المقترحة
الالصفية
الصفية

المالحظات

االنشطة
 مشاهدة  - .جمع بعضالصفية و
 مالحظة  .عناصر مناالصفية هى
الطبيعة
 دراسة .انشطة
( نباتات –
 نقل .ثمار  -فراشات أسترشادية
 رسم .للمعلم ومن
– اسماك -
الممكن ان
 )000ذات
 عرضيبتكر المعلم
صور لطرق ألوان وإحجام
وإشكال متنوعة أنشطة
التشكيل
أخرى .
بالخرز
وصناعة
لحلى .
 تجميع صوربعض الحلى
المستوحى من
التراث
المصرى
( الجلد –
الورق  -الخرز
)... -
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مكتب مديرعام تنمية مادة التربية الفنية .

تابع توزيع منهج التربية الفنية للمرحلة االبتدائية  /الصف الرابع  1029/1028م ( الفصل الدراسى االول )
الشهر

شهر
ديسمبر
1028

المعيار

()3
نقد وتحليل
اإلشكال
البصرية.

المؤشر

 - -2ينتج أعمال
فنية بالقلم الرصاص
قائمة على التأثيرات
الظلية
 -1ينقد بشكل
موضوعي ووفق
أسس علمية ما
أنتجه هو وزمالءه
من أعمال فنية
 -3يتقبل وجهات
النظر المعارضة
لرأيه

المحور الفنى

 -تعبير فنى

 -تصميم فنى

 -تعبير فنى

الموضوعات

المحتوى

 -خطوط واشكال

 يتعرف المتعلم على انواع الخطوط ( المستقيم – المنكسر– الحلزونى – الدائرى  )....يرسم الطالب اشكل متنوعة من
العناصر ( الهندسية – الطبيعية ) فى تكوينات ل ( اشكل
هندسية – نباتات طيور ) ...

 -أبيض واسود

 رسالة منمصر

 يستخدم المتعلم العناصر التى تم رسمها فى اللقاء االسابق( االشكال الهندسية – الطبيعية ) فى اعداد تصميم مكون من
تكرار العناصر داخل مستطيل و استخدام لونين فقط االبيض
واالسود الظهار الشكل واالرضية بشكل تبادلى .

 يرسم المتعلم مستخدما ً االلوان معبرا عن مصر الحضارةو المستقبل .

االنشطة المقترحة
الالصفية
الصفية
 مشاهدة مالحظة . دراسة . نقل. نسخ رسم. عرضصور
الشكال
الخطوط و
التكوينات
المتنوعة
من الخط .

المالحظا
ت

االنشطة
 يجمعالصفية
نماذج
و االصفية
لالشكال
هى انشطة
الهندسية
أسترشادية
والنباتات
للمعلم ومن
المجردة
الممكن ان
يبتكر المعلم
 عرضأنشطة
دائرة
االلوان على أخرى .
المتعلمين
وتعريفهم
بااللوان
االساسية
والثانوية .
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مكتب مديرعام تنمية مادة التربية الفنية .

تابع توزيع منهج التربية الفنية للمرحلة االبتدائية  /الصف الرابع  1029/1028م ( الفصل الدراسى االول )
الشهر

النصف
االول
من
شهر
يناير

المعيار

المؤشر

 يفرق بين التأثيرات()4
انتاج العمل المختلفة للبصمة .
الفنى

المحور الفنى

الموضوعات

المحتوى

االنشطة المقترحة
الالصفية
الصفية

 -تعبير فنى

 مناسباتواعياد

 يعبر المتعلم عن مظاهر االحتفال باالعياد ( الفطر– االضحى – المولد النبوى – عيد ميالد ) ...

 -تصميم فنى

 بطاقة تهنئةودعوة

 تصميم المتعلم بطاقة تهنئة فى بعض المناسباتاو دعوة لحضور مناسبة لالهل و االصدقاء

 مشاهدة -مالحظة .
 دراسة . نقل. نسخ -رسم .

 اعدادالبوم صور
لمظاهر
االحتفال
باالعياد فى
مصر .

2119

خبير بمكتب مدير عام تنمية مادة التربية الفنية

أ  /نيفين محمود على

المالحظات

 االنشطةالصفية و
االصفية هى
انشطة
أسترشادية
للمعلم ومن
الممكن ان
يبتكر المعلم
أنشطة أخرى

مدير عام تنمية مادة التربية الفنية
د /رباب عبدالمحسن امام نصر
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مكتب مديرعام تنمية مادة التربية الفنية .

توزيع منهج التربية الفنية للمرحلة االبتدائية  /الصف الرابع  1029/1028م ( الفصل الدراسى الثانى )
الشهر

النصف
الثاني
من
شهر

المعيار

المؤشر

تابع
()4
انتاج العمل
الفنى
 -3ينتج اعمال فنية للطباعة
بالبصمة.

 -1يحدد السمات المشتركة
بين البصمات مع تنوع الخامة

فبراير
1029

شهر

 -تصميم فنى

 -تصميم

 يعد المتعلم تصميمات بسيطة لورقة الشجر بطرقتكرارية .

 نقل. نسخ -رسم.

 -فن الطباعة

 الطباعة بالبصمةوالقالب .
 -تطبيقات

 يقوم المتعلم بتنفيذ التصميمات التى سبق وقامباعدادها فى اللقاء السابق العداد ( معلقات –
مفارش – خدديات . ) ...

 طباعةبالبصمة او
القالب
لعناصر
مستوحاة من
الطبيعة .

 -فن النسيج

 -اعداد النول

 اعداد المتعلم النول البسيط من قطعة الكارتونوالخيوط لالسداء والبداء فى اعداد قطعة النسيج
بخيوط اللحمة .

 -4يقبل على تنفيذ اعمال فنية
للطباعة بالبصمة
 -2يتعرف على االشكال
المختلفة لنوات الذرة

مارس
1029

المحور
الفنى

()5
مجاالت
العلم

 -1يستخدم نوات الذرة فى
اعداد تصميمات تصلح للتفريغ
والطباعة
 -3يدرك قيمة الشق الجمالى
للجانب العلمى فى الحياة
والمجتمع

الموضوعات

المحتوى

االنشطة المقترحة
الالصفية
الصفية

 -النسيج البسيط

 -يقوم المتعلم بتنفيذ قطعة من النسيج البسيط .

 عرضصور
لخطواط
اعداد النول
البسيط

 يجمع نماذجلقطاعات
مختلفة
كبصمات او
قوالب جاهزة

المالحظا
ت
 االنشطةالصفية
و االصفية
هى انشطة
أسترشادية
للمعلم ومن
الممكن ان
يبتكر المعلم
أنشطة أخرى

 اعداد البومصور العض
قطعة النسيج
البسيطة
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مكتب مديرعام تنمية مادة التربية الفنية .

تابع توزيع منهج التربية الفنية للمرحلة االبتدائية  /الصف الرابع 1029/1028م ( الفصل الدراسى الثانى )
الشهر

المعيار

ابريل
1029

()6
الشراكة
المجتمعية
واالتصالية .

شهر

شهر
مايو
1029

()7
توظيف
التكنولوجيا فى
التربية الفنية.

المؤشر

المحور الفني

 -فن النسيج

 -2يحدد الخصائص الفنية لكل كارت
معايدة على حدة
 -1يبادر بمشاركة زمالءه في تصميم
وتنفيذ كارت معايدة .
 -3ينفذ بقصاصات الورق الملون
كارت معايدة لصديق له خارج أو
 اشغال فنيةداخل المدرسة

الموضوعات

المحتوى

 توظيف القطعالنسجية فى أعمال
بسيطة نفعية

 يقوم المتعلم بتوظيف القطع النسجيةالتى تم تنفيذها فى اعداد اعمال نفعية
يستفيد منها .

 -معرض المدرسة

 إخراج أعماله الفنية السابقة لتصلحللعرض بمعرض المدرسة .

األنشطة المقترحة
الالصفية
الصفية

المالحظات

 البحث علىالمواقع
االلكترونية
على نماذج
مختلفة
لجماليات فن
النسيج

 االنشطةالصفية
و االصفية هى
انشطة
أسترشادية
للمعلم ومن
الممكن ان
يبتكر المعلم
أنشطة أخرى .

 مشاهدة . مالحظة . تحليل . تصنيف . رسم . نسخ . تكبير . -تصغير .

 -2يوظف المواقع االلكترونية في
عمل الدعاية االنتخابية .

خبير بمكتب مدير عام تنمية مادة التربية الفنية

أ  /نيفين محمود على

مدير عام تنمية مادة التربية الفنية
د /رباب عبدالمحسن امام نصر
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مكتب مديرعام تنمية مادة التربية الفنية .

توزيع منهج التربية الفنية للمرحلة االبتدائية  /الصف الخامس  1029/1028م ( الفصل الدراسى االول )
الشهر

المعيار

النصف
الثانى من

()1
التراث المحلى
والعالمي .

شهر
سبتمبر
1028
الى نهاية

المؤشر

 -2إبراز الجوانب
الفنية في فنون التراث
المحلى.
 -1عرض وتحليل
للعناصر المشتركة في
الفنون التاريخية .

المحور الفني

 -تعبير فنى .

 -تعبير فني .

الموضوعات

المحتوى

 معا لنبنى مصرالبناء والتشييد

 يعبر المتعلم بالرسم عن البنا والتعمير لبناء مصرالمستقبل بما يتناسب مع التقدم و التطور فى بناء
( المدن العمرانية الجديدة -المدن الصانعية –
الشريكات – المدن الزراعية – المنتجعات السياحية)

 -حلوة يابلدى

 يقوم المتعلم بالتعبير احد المزارات التاريخية فىمصر

شهر
أكتوبر
1028

 -تصميم فني .

 -ملصقات

 يصمم المتعلم ملصق سياحى يعبر عن جمال البيئةوالسياحة فى مصر .

 -تصميم فني .

 -اشكال والوان

 يقوم المتعلم بتصميم غالف بسيط ( كتاب ) الحدالمواد الدراسية لهذا العام .

االنشطة المقترحة
الالصفية
الصفية
 مشاهدة مالحظة تحليل. تصنيف. نقل . شف. نسخ. عرضصور الغلفة
الكتب
الدراسية
وعرض
لتصميمات
منفذة الغلفة
الكتب .

 اعداد البومعن بعض صور
المدن العمرانية
الجديدة .
 يستعينبالمواقع
االلكترونية
للبحث عن
العناصر
المعمارية
والزخرفية
فى الفن
االسالمى

المالحظات
 االنشطةالصفية و
االصفية هى
انشطة
أسترشادية
للمعلم ومن
الممكن ان
يبتكر المعلم
أنشطة أخرى
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مكتب مديرعام تنمية مادة التربية الفنية .

تابع توزيع منهج التربية الفنية للمرحلة االبتدائية  /الصف الخامس  1029/1028م ( الفصل الدراسى االول )
الشهر

المعيار

المؤشر

شهر
نوفمبر
1028

()1
تابع
الحواس مداخل
المعرفة فى
الفن

 -2تضمين لعناصر ومفردات
زخرفية مسطحة لتنمية
الحواس البصرية .
 -1تنشيط الحواس البصرية
من خالل العناصر الجمالية
بالبيئة المحيطة .

المحور الفني

 -صمم ونفذ .

 -تصميم فني .

 -3يحدد السمات المميزة
حدة
لكل مسطح هندسي على
 -فن الخزف .

شهر
ديسمبر
2118

()3
إنتاج العمل
الفني .

 -2ابراز الجوانب الفنية فى
عمليات التشكيل بالطينات .
 -1يجيد التعامل مع الطينات
وتشكيلها وفق طبيعة كل
عنصر زخرفى
 -3يحدد الخصائص المميزة
لكل عنصر زخرفي على حدة

الموضوعات

 -فن الخزف .

 -ثقافة فنية

 -طبق حلوى

المحتوى

 يقوم المتعلم باعداد تصميمات من االشكالالهندسية من خالل تحقيق العالقة بين ( الدوائر -
المربعات – المثلثات ) فى تصميمات هندسية
متنوعة و مبتكرة .

 يستعينبالمواقع
االلكترونية
للحصول على
بعض
التشكيالت
الهندسية ل
(الدائرة –
المربع –
المثلث)

 االنشطةالصفية
و االصفية هى
انشطة
أسترشادية
للمعلم ومن
الممكن ان
يبتكر المعلم
أنشطة أخرى .

 مشاهدة . مالحظة . تحليل . تصنيف . نقل . -شف .

 تصميم المتعلم بعض االطباق و يزخرفهابزخارف هندسية أو نباتية .

 -إناء

 يقوم المتعلم بتنفيذ إناء من الطين االسوانىبطريقة االحبال الطينية .

 -شمعدان

 يقوم المتعلم بتنفيذ شمعدان من الطين االسوانىلتعرف على طرق التشكيل االخرى مثل ( الضغط
– الشرائح ).

 الفن والسياحةفى بلدتى

االنشطة المقترحة
الالصفية
الصفية

المالحظات

 يقوم المتعلم بزيارة االماكن السياحية الخاصة بكلمحافظة .

 مشاهدة . تصنيف . مالحظة . دراسة. تحليل . رسم . شف . -نقل .

 تجميع صورالشكال االوانى
الخزفية على
مر العصور .
 يستعينبالمواقع
االلكترونية
للبحث عن
اشكل و انواع
الخزف على
مر العصور
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مكتب مديرعام تنمية مادة التربية الفنية .

تابع توزيع منهج التربية الفنية للمرحلة االبتدائية  /الصف الخامس  1029/1028م ( الفصل الدراسى االول )
الشهر

المعيار

المؤشر

النصف
االول
من

()4
نقد وتحليل
اإلشكال البصرية

 -2يحدد السمات المميزة
لكل بيئة محلية على حدة .

شهر
يناير
2119

المحور الفني

 -تعبير فني .

الموضوعات

المحتوى

 رحلة الىحديقة الحيوان

 دراسة تعبيرية للمتعلم للبيئة الطبيعيةالمحيطة من ( حيوانات – طيور – اسماك
– اشجار – زهور  ) ...من خالل زيارة الى
حديقة الحيوان وما تحتوية من عناصر
طبيعية.

 -1يرسم لقطات للبيئة
المحلية باألقالم الملونة.
 -3يتدرب على أشكال
النقد الموضوعي الحيادي

االنشطة المقترحة
الالصفية
الصفية
 زيارة الىحديقة الحيوان
 مشاهدة . تصنيف . مالحظة . دراسة. تحليل . -رسم

 اعداد البوممن الصورعن
للعناصر الطبيعية
( حيوانات –
طيور – اسماك
– اشجار –
زهور .) ...

المالحظات
 االنشطةالصفية
و االصفية هى
انشطة
أسترشادية
للمعلم ومن
الممكن ان يبتكر
المعلم أنشطة
أخرى .

 -4نشيط الحواس
البصرية من خالل العناصر
الجمالية بالبيئة المحيطة .

خبير بمكتب مدير عام تنمية مادة التربية الفنية

أ  /نيفين محمود على

مدير عام تنمية مادة التربية الفنية
د /رباب عبدالمحسن امام نصر
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مكتب مديرعام تنمية مادة التربية الفنية .

توزيع منهج التربية الفنية للمرحلة االبتدائية  /الصف الخامس  1029/1028م ( الفصل الدراسى الثانى )
الشهر

النصف
الثاني
من

المعيار

()5
مجاالت العلم .

شهر
فبراير
2119

شهر
مارس
2119

المؤشر

 -2الفرق من حيث
الشكل بين مراحل نمو
الكائنات الحية .

المحور الفني

 -تعبير فنى .

الموضوعات

 -ألعاب السيرك

المحتوى

 بعبر المتعلم عن مشاهد من العاب السيركالتى يعشقها االطفال من ( االكروبات –
العاب الساحر – المهرج – الحيوانات
والمدربين ) .....

 -1يستخدم الكاميرا
الرقمية
()6
الشراكة
المجتمعية
واالتصالية.

 -2يبادر بالشراكة
الفعالة فى تجميل جدران
المدرسة
 -1يسعى للدخول فى
مجموعات عمل
والتواصل معها لتجميل
المدرسة .

 -تعبير فنى .

 المهرج والمشاهدين .

االنشطة المقترحة
الالصفية
الصفية
 مشاهدة . تحليل . مالحظة . دراسة . رسم . نقل . نسخ . -تلوين .

 زيارة السيرك تصميم البومرقمي لصور العاب
السيرك .

 اعداد المتعلم طريقة الكوالج لتنفيذ شكلالمهرج بطريقة كاريكاترية

 -فن الطباعة .

 طباعة العقدوالربط

 تنفيذ المتعلم لطباعة العقد والربط على( المالبس )

 -فن الطباعة .

 طباعة البصمةو الختامة

 -تنفيذ المتعلم لطباعة البصمة و الختامة

 -تصميم فنى .

 -تصميم فنى .

 يصمم المتعلم تصميم بسيط مستوحى منالعناصر النباتية واالشكال الهندسية يصلح
للنسيج

 مشاهدة . مالحظة . رسم . -نقل .

 يجمع صورالسلوب الطباعة
بالعقد والربط .
 مشاهد بعضافالم الفيديو عن
اسلوب الطباعة
بالبصمة .

مالحظات
 االلبومالرقمى هو
البوم نفذ على
الكمبيوتر
لتجميع
وفهرسة
الصور ومن
الممكن طباعته
بعد تجميعه فى
ملف ))word

 االنشطةالصفية
و االصفية هى
انشطة أستر
شادية للمعلم
ومن الممكن
ان يبتكر المعلم
أنشطة أخرى .
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مكتب مديرعام تنمية مادة التربية الفنية .

تابع توزيع منهج التربية الفنية للمرحلة االبتدائية  /الصف الخامس  1029/1028م ( الفصل الدراسى الثانى )
الشهر

المعيار

أبريل
1029

()7
توظيف
التكنولوجيا
في التربية
الفنية .

شهر

شهر
مايو
1029

المؤشر

 -2يوظف بعض
البرامج الفنية
الكمبيوترية في
معالجة الصور
الفنية.
 -1يفرق من حيث
الخصائص المختلفة
بين البرامج الفنية
الكمبيوترية

المحور الفني

 -فن النسيج .

 -أشغال فنية .

الموضوعات

 -النول البسيط

 -ينفذ المتعلم النول البسيط .

 زيارة المتاحفاالفتراضية عبر
االنترنت لمشاهدة
النسيج على مر
العصور

 االنشطةالصفية
و االصفية
هى انشطة
أسترشادية
للمعلم ومن
الممكن ان
يبتكر المعلم
أنشطة أخرى

 -نسيج بسيط

 اعداد المتعلم قطعة نسيج تحمل زخارف وعناصر ( نباتية ) .

 -معرض المدرسة .

 إخراج أعماله الفنية السابقة لتصلحللعرض بمعرض المدرسة .

خبير بمكتب مدير عام تنمية مادة التربية الفنية

أ  /نيفين محمود على

المحتوى

االنشطة المقترحة
الالصفية
الصفية

مالحظات

 مشاهدة. مالحظة . رسم . نقل . استخدام تقنياتالكمبيوتر
للمساهمة في
إخراج اإلعمال
الفنية بشكل فني
متميز للمعرض .

 اعداد البوم صورللنسيج على مر
العصور .

مدير عام تنمية مادة التربية الفنية
د /رباب عبدالمحسن امام نصر
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مكتب مديرعام تنمية مادة التربية الفنية .

.

الشهر

المعيار

النصف
الثانى من

()2
التراث
المحلى
والعالمى .

شهر
سبتمبر
1028
الى نهاية

شهر

توزيع منهج التربية الفنية للمرحلة االبتدائية  /الصف السادس 1029/1028م ( الفصل الدراسى االول )
المؤشر

 -2يبرز الجوانب
الجمالية فى فن النسيج
من خالل التشكيالت
والتصميمات المنفذة .
 -1ينتج تصميمات
تصلح لتنفيذ مشغوالت
نسجية .

المحور الفني

 -تعبير فنى .

 -تعبير فنى .

اكتوبر
1028

 -3ينفذ تشكيالت
نسجية فريدة بالخيوط
الملونة .

 -تعبير فنى .

 -ثقافة فنية .

الموضوعات

المحتوى

 مظاهر االحتفاالت  -يقوم المتعلم بالتعبير عن مظاهر االحتفال باالفراح فىباالفراح .
جميع محافظات مصر ( المدن كالقاهرة – الريف -
السواحل كبورسعيد – البدو كسيناء وسيوة – الصعيد –
النوبة ) من خالل التكوين الجيد وااللوان لمتوافقة .

 مسيرة حب منأطفال مصر ضد
االرهاب

 أثر الكثافةالسكانية على
التقدم .
 الفن المصرىالقديم .

 يعبر المتعلم عن حبة لمصر ضد االرهاب وتمنياتةلوطنة بالتقدم والمستقبل الناجح و رفضة ل ( االرهاب )
من خالل خطوطهم والوانهم التى تعبر عن االنتماء
للوطن .
 يعبر المتعلم عن عن االضرار التى تنتج من الزيادةالسكانية ( الزحام – الحوادث المرورية – التلوث ) ...
فى تكوين فنى جيد من خالل الخطوط وااللوان .
 دراسة المتعلم لخصائص ورموز الفن المصرى القديمو يتذوق القيم الجمالية فى ( فن العمارة  -النحت -
المعابد – التماثيل – الرموز الفرعونية – القالئد –
المعادن الرسوم . ) ...

االنشطة المقترحة
الصفية الالصفية
 مشاهدة. دراسة. -مالحظة.

 مشاهدة. مالحظة. رسم . نقل . شف . نسخ عرض CDعن الفن
المصرى
القديم واهم
االثار
والمعابد
والفنون
والرموز
المصرية
القديمة

 عرض CDيعبر عن
مظاهر التلوث
فى مصر و
صور للجانب
االيجابى من
تصور المتعلم
لتحقيق النظافة
على المجتمع .

مالحظات
 االنشطةالصفية
و االصفية
هى أنشطة
استرشادية
للمعلم
وليست
إلزامية .

 تجميع البومصور عن بعض
الفنون والمعابد
المصرية
القديمة من
زخارف ورموز

 زيارةالمتحف
المصرى القديم
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مكتب مديرعام تنمية مادة التربية الفنية .

تابع توزيع منهج التربية الفنية للمرحلة االبتدائية  /الصف السادس 1029/1028م ( الفصل الدراسى االول )
الشهر

شهر
نوفمبر
1028

المعيار

المؤشر

المحور
الفني

الموضوعات

()1
الحواس
مداخل
المعرفة فى
الفن .

 -2تنشيط الحواس البصرية
من التشكيالت الهندسية
المجسمة بالبيئة المحيطة .

 -تصميم فني

 صمم وحسنخطك .

 -1تضمين لعناصر ومفردات
زخرفيه تنمى الحواس
البصرية .

 -تصميم فني

شهر
ديسمبر
1028

()3
انتاج العمل
الفنى .

 -2يتعرف على بعض الفنون
( الخزف – الطباعة –
الخيامية) ...
 -1يميز بين المفردات
والعناصر الزخرفية التى
تصلح بعض الفنون ( الخزف
– الطباعة – الخيامية) ...
 -3يحدد المراحل التي يمكن
إتباعها فى بعض الفنون منها
( الخزف – الطباعة –
الخيامية) ...

 -فن الخزف

 يقوم المتعلم من خالل دراساتة السابقة للخط العربى (كوفى المربع ) وينفذ المتعلم تصميمات تحقق العالقة بينهما
فى تداخل الخط الكوفى مع االشكال الهندسية .

 -صمم ولون

 يتعرف المتعلم على مهارات خلط و مزج االلوان و كيفيةانشاء درجات لونية متعددة من اللون الواحد .

 صمم غالفكتاب .

 يقوم المتعلم باعداد تصميم لغالف ( كتاب مدرسى – قصةلالطفال – كتاب علمى  ) ...مع االستفادة من دراساتة
السابقة للخطوط العربية وااللوان فى تصميم غالف مبتكر .

 -3ينتج تشكيالت ورقية
مجسمة متراكبة بسيطة
ومركبة .
 -تصميم فني

المحتوى

 تشكيل اطباقخزفية .

 يقوم المتعلم بتنفيذ اطباق خزفية من ( الطين االسوانى )باسلوب ( الشرائح و الحبال ) تحمل زخارف ( نباتات –
اشكال هندسية – حيوانات – طيور – فراشات -
اسماك)0000

االنشطة المقترحة
الصفية الالصفية

مالحظات

 البحثعلى مواقع
االنترنت
عن الخط
الكوفى
المربع
والتعرف
على خلط
االلوان .

 االنشطةالصفية
واالصفية هى
انشطة
أسترشادية
للمعلم ومن
الممكن ان
يبتكر المعلم
أنشطة أخرى

 مالحظة. تحليل. مشاهدة. دراسة. تصنيف. تكبير . تصغير . نقل . شف. رسم. تقطيع. لصق . عرضصور
لبعض
االعمال
الخزفية
و مراحل
اعدادها و
اهم
زخارف
الفن
المصرى
القديم .
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مكتب مديرعام تنمية مادة التربية الفنية .

تابع توزيع منهج التربية الفنية للمرحلة االبتدائية  /الصف السادس  1029/1028م ( الفصل الدراسى االول )
الشهر

المعيار

المؤشر

المحور
الفني

تابع

()3
تابع
انتاج العمل
الفنى .

 -4ينتج إعمال فنية فى
مجاالت ( الخزف – الطباعة
– الخيامية. ) ...

 -فن الخزف

شهر
ديسمبر
1028

النصف
االول
من
شهر
يناير
1029

 -2يحلل اإلعمال الفنية
لفانين محليين من حيث
القيم الفنية المتضمنة
بداخلها .

 -تعبير فنى

الموضوعات

 -3ينقد بشكل موضوعي
اإلعمال الفنية المعروضة
علية .

 -بالطات خزف

 السياحة فىمصر

 يقوم المتعلم بالتعبير عن جمال مصر ومتعةالسياحة فيها من خالل زيارة ( االهرامات – برج
القاهرة – المتاحف التاريخية – المعابد الفرعونية
– المساجد الكنائس – المدن السياحية ) فى
تكوينات فنية جيدة مع تحقيف االتزان بين عناصر
التعبير الفنى .

 هيا نرى المدنالصناعية الحديثة

 يعبر المتعلم عن اهمية المدن الصناعية الحديثةو يدرك العالقة الشكلية بين الخطوط والمساحات .

خبير بمكتب مدير عام تنمية مادة التربية الفنية

أ  /نيفين محمود على

المحتوى

 يقوم المتعلم بتنفيذ بالطات خزفية من ( الطيناالسوانى) باسلوب ( الشرائح و الحبال ) تحمل
زخارف ( نباتات – اشكال هندسية ) يمكن تجميعها
ويعد المتعلم منها اناء للزهور

()4
نقد وتحليل
 -1يفرق بين األساليب
اإلشكال
الفنية المتبعة بكل عمل فني
البصرية.
لكل فنان محلى على حدة .
 -تعبير فنى

االنشطة المقترحة
الصفية الالصفية
 مشاهدة. دراسة. تحليل. تصنيف. تكبير. تصغير. شف . نسخ . -نقل .

 يستعينبالمواقع
االلكترونية
في الحصول
على صور
لبعض المدن
الصناعية .

المالحظات

 االنشطةالصفية
واالصفية هى
انشطة
أسترشادية
للمعلم ومن
الممكن ان
يبتكر المعلم
أنشطة أخرى .

 عرضصور عن
االماكن
السياحية
فى مصر .
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مكتب مديرعام تنمية مادة التربية الفنية .

توزيع منهج التربية الفنية للمرحلة االبتدائية  /الصف السادس 1029/1028م ( الفصل الدراسى الثانى )
الشهر

المعيار

المؤشر

النصف
الثاني
من

()5
مجاالت العلم

 -2يحدد خصائص التكوين
الفنى الجيد .

المحور الفني
 -أشغال فنية

شهر
فبراير
1029

شهر
مارس
1029

 -1ينفذ تكوينات فنية تعبر
عن صفات وخصائص
التكوين الفنى

 -تصميم فنى .

 -3يقبل بفاعلية على
تنفيذ تكوينات وإعمال فنية
وفق أسس وقواعد فنية
سليمة

 -أشغال فنية

()6
 -2يميز اللقطات والمشاهد
الشراكة
المجتمعية التي تظهر جماليات بيئته
واالتصالية .المحلية

 -أشغال فنية

الموضوعات
 الهدايا التى تقدمفى المناسبات و
االعياد من فن
االبليك .

 يقوم المتعلم باعداد هدية ( معلقة حائط – جرابموبايل – حافظة نقود – خددية  ) ...من القماش
والخيوط والخرز فن ( االبليك ) مستوحى
التصميمات من فنون التراث ( االسالمى  -القبطى
– الشعبى )

 -الهدية أبليك

 ينفذ المتعلم ابليك من خامات بيئية بسيطة بالتعاونمع زملءة المتعلمين أو بمفردة .

 -قالده

 يقوم المتعلم باعداد قالدة أو معلقة هدية ( لعيداالم ) من خامات البيئة المتوفرة من ( خيوط –
جلود – معادن – خرز – سلوك – قماش ) ..

 -تطبيقات .

 تنفيذ المتعلم عمل جماعى منتشكيالت ورقيةمجسمة متراكبة او مفردة بسيطة او مركبة
مستخدما اسلوب التشكيل بالورق ( االرجومى ) او
فن اإلفراد والتجسيم .

 -1يرسم لقطات ومشاهد
من بيئته المحلية .
 -3يستخدم األلوان في
رسم وتلوين اإلعمال الفنية
التي نفذها لمشاهد ولقطات
داخل بيئته المحلية .

 -أشغال فنية

المحتوى

 -تغليف الهداية

 -يقوم المتعلم بالتعرف على طرق التغليف للهداية

االنشطة المقترحة
الالصفية
الصفية
 مشاهدة. مالحظة. دراسة . تحليل . تصنيف . تفسير . -نقد .

 البحث فيالمواقع
االلكترونية
عن فن االبليك
واعمال
الخيامية .

 عرض CDلخطواط
تنفيذ ابليك
الخيامية
وعرض
العمال
االبليك
( المفارش
– الخداديات
) .....

 زيارةالمتاحف
االفتراضية
على مواقع
االنترنت

 مشاهدة. مالحظة. تحليل. تصنيف. رسم . -نسخ

 تجميع صورلتشكيالت
ورقية مجسمة
ومفردة .

المالحظات
 االنشطةالصفية
واالصفية هى
انشطة
أسترشادية
للمعلم ومن
الممكن ان
يبتكر المعلم
أنشطة أخرى
 يتم اللجوءللمواقع
االلكترونية
كمصدر
لشرح مراحل
تنفيذ وإخراج
اإلعمال
الفنية
المشكلة
بالورق
والمنفذة
بأسلوب
( االرجومى
 اإلفرادوالتجسيم )
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مكتب مديرعام تنمية مادة التربية الفنية .

تابع توزيع منهج التربية الفنية للمرحلة االبتدائية  /الصف السادس  1029/1028م ( الفصل الدراسى الثانى )
الشهر

المعيار

المؤش

المحور الفني

 -تصميم فنى

شهر
 -2ينتج تصميمات فنية
()7
ابريل
توظيف بسيطة باستخدام الكمبيوتر .
 1029التكنولوجيا  -1يميز بين البرامج الفنية
فى التربية التى تصلح لتنفيذ تصميمات
الفنية  .فنية مبتكرة
 -3يقبل بفاعلية على توظيف  -أشغال فنية
شهر
مايو
تكنولوجيا الكمبيوتر في
1029
التربية الفنية .

الموضوعات

 تصميم كارتدعوة

 تصميم كارت دعوة لمعرضالمدرسة موظفا التكنولوجيا
مستخدما احد البرامج الفنية .

 -معرض المدرسة

 إخراج أعماله الفنية السابقةلتصلح للعرض بمعرض المدرسة

خبير بمكتب مدير عام تنمية مادة التربية الفنية

أ  /نيفين محمود على

المحتوى

االنشطة المقترحة
الالصفية
الصفية

المالحظات

 البحث على استخداممواقع االنترنت
تقنيات
على تصميمات
الكمبيوتر
للمساهمة في تصلح لتصميم
كارت دعوة
إخراج
اإلعمال الفنية لمعرض
المدرسة .
بشكل فني
متميز
للمعرض .

 االنشطةالصفية
واالصفية هى
انشطة
أسترشادية
للمعلم ومن
الممكن ان
يبتكر المعلم
أنشطة أخرى
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