مناهج التربية الفنية للمدارس ( اليابانية ) للمرحلة االبتدائية  7102/7102م
مكتب مديرعام تنمية مادة التربية الفنية .

توزيع منهج التربية الفنية للمرحلة االبتدائية الصف األول االبتدائي  7102/7102م ( الفصل الدراسى االول )
الشهر

شهر
سبتمبر
7102

المعيار

المؤشر

 -0إبراز الجوانب الفنية
( )0
التراث المحلى في فنون التراث
المحلى.
والعالمي .

المحور الفني

 ثقافة فنية وتذوقفني .

 كيف تختلفاالشياء .

 شرح االختالفات بين األحجام واألشكال( البيوت  -المباني  -األشجار  -السيارات -
الكتب  -اللعب ) .... -

 -تصميم فني .

 االلوان كثيرةوجميلة .

 التشكيل بااللوان ( الفلومستر  /الجواش /الوان الزيت بصمة اليد واألصابع ) .. /
لتعرف على االلوان االساسية و الحصول
على ألوان جديدة .

 -تعبير فني .

 االشياءالمحيطة

 رسم المتعلم للعناصر واألشكال و االشياءالمختلفة التى يراها فى الحديقة ( أشجار
 مباني  -أشخاص  -حيوانات – الدرجات. )....

 -7عرض وتحليل
العناصر المشتركة في
الفنون التاريخية .
شهر
أكتوبر
7102

الموضوعات

المحتوى

 -3يقدر قيمة الموروثات
الثقافية وعالقتها بالعادات
والتقاليد المصرية .
 -تعبيرفنى .

 بالونات العيد  - .يرسم المتعلم مظاهر االحتفال ب ( اعيادالميالد  /عيد االضحى  /عيد الفطر  /عيد
الميالد المجيد  ) ...... /بالبالونات والزهور
والمالبس الجديدة .

األنشطة المقترحة
الالصفية
الصفية
 اجراءحوار مع
المتعلم عن
االشياء التى
يراها .
 مشاهدة . مالحظة . تحليل. شف. نسخ رسم -نقل.

 مناقشةحرة يروى
الطالب
تصورهم
ورئيتهم
لالحتفال
باالعياد .

 يجمعصور عن
المنازل
المصرية
و اشكال
السيارات
و االشجار
األصلية .

مالحظات
 االنشطةالصفية
و االصفية هى
أنشطة
استرشادية
للمعلم وليست
إلزامية .

 اعداد البوملصور
النباتات
الحيوانات
والدراجات
 عرض فيلمالشوارع
والاحياء
الشعبية
والمدن
الحديثة .
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مناهج التربية الفنية للمدارس ( اليابانية ) للمرحلة االبتدائية  7102/7102م
مكتب مديرعام تنمية مادة التربية الفنية .

تابع توزيع منهج التربية الفنية للمرحلة االبتدائية الصف األول االبتدائي 7102/7102م ( الفصل الدراسى االول )
الشهر

شهر
نوفمبر
7102

المعيار

المؤشر

 -0تنشيط الحواس
( )7
الحواس مداخل البصرية من خالل
العناصر الجمالية
المعرفة في
بالبيئة المحيطة .
الفن.
 -7تضمين
للعناصر ومفردات
زخرفيه تنمى
الحواس اإلدراكية .
 -3يقدر قيمة البيئة
ودورها في إثراء
العمل الفني .

الموضوعات

المحتوى

المحور الفنى

 -أشكال البيوت

 يرسم المتعلم اشكال مختلفة ومتنوعة منالبيوت والمنازل التى يراها ويعرفها مثل
(البيوت فى االحياء الشعبية والريفية
والساحلية و النوبية و القصور والقبالت ) ....

 -تعبير فنى

 ماذا نشاهدفى طريقنا ؟

 يرسم المتعلم االشياء التى يرها فى طريقةمن ( مبانى  /اشجار  /اشخاص  /سيارات /
زهور  /حيوانات ) ....

 -تعبير فنى

 -عيد الطفولة

 يرسم المتعلم مظاهر االحتفال بعيد الطفولةفى تكوين جيد .

 -تعبير فنى

 -مدرستى

 يرسم المتعلم كل ما يرى فى مدرستة من( الفصول  /المالعب  /غرف االنشطة /
المكتبة الحديقة ) ....

 -تصميم فنى

األنشطة المقترحة
الالصفية
الصفية
 عرض صورمتنوعة الشكال
البيوت فى االحياء
الشعبية والريفية
والساحلية و النوبية
والقصور والقبالت .

 مناقشة حرة حولانطباعاتة اثناء تنفيذ
العمل الفنى .

مالحظا
ت

 االنشطة اجمعالصفية
مجموعة من
الصور (البيوت و االصفية
هى أنشطة
فى االحياء
استرشادية
الشعبية
للمعلم
والريفية
وليست
والساحلية
إلزامية .
و النوبية
والقصور
والقبالت)
 اجراء جولةمع الطالب
داخل المدرسة
للتعرف على
االقسام و
الحجرات
الموجودة بها
( الفصول /
المالعب /
غرف االنشطة
 /المكتبة ) ...
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مناهج التربية الفنية للمدارس ( اليابانية ) للمرحلة االبتدائية  7102/7102م
مكتب مديرعام تنمية مادة التربية الفنية .

تابع توزيع منهج التربية الفنية للمرحلة االبتدائية الصف األول االبتدائي 7102/7102م ( الفصل الدراسى االول )
الشهر

المعيار

المؤشر

المحور الفني

شهر
ديسمبر
7102

( )3
إنتاج العمل
الفني .

 -0يفرق بين األوضاع
واإلشكال المختلفة للخط.

 -أشغال فنية .

 -7يدمج األوضاع
والحركات المختلفة للخط
في عمل فني .

 -تصميم فني

الموضوعات

المحتوى

 هيا نجمل الفصل  -عمل مسطحات و مجسمات فنية من مشاهدةخامات البيئة المتوفرة ( أنية زهور  /نباتات – مالحظة
وزهور  /معلقات حائط . ) ....
 تحليل تصنيف شف يرسم المتعلم مجموعة من االشجار باشكال  -نسخ االشجارواحجام متنوعة

 -3ينتج نماذج متنوعة
لمالمس النقطة والخط
 -4يستخدم األقالم
الرصاص بدرجاتها
المختلفة بإجادة .
 -5يتعرف على الخامات
واألدوات المستخدمة في
التربية الفنية .

األنشطة المقترحة
الالصفية
الصفية

 -تصميم فني

 -الزهور .

 يرسم المتعلم مجموعة من الزهوروالنباتات فى صورة تصميم مبتكر مع التأكيد
على استخدام األلوان الزاهية . .

 -تعبير فنى

 -هيا ننظم حديقة

 يرسم المتعلم حديقة بعناصرهاالمختلفةو تنسيقها داخل المساحة المناسبة

 االطالع علىكتب المكتبة
المدرسية
للزهور
والنباتات .

 اجمعمجموعة من
الصور
(الزهور -
نباتات –
اشجار )
 جمعمجموعة من
الخامات
المختلفة
( قشرة –
اخشاب –
قواقع -
زجاجات
بالستيكية
111الخ)

مالحظات
 االنشطةالصفية
و االصفية
هى أنشطة
استرشادية
للمعلم
وليست
إلزامية .
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مناهج التربية الفنية للمدارس ( اليابانية ) للمرحلة االبتدائية  7102/7102م
مكتب مديرعام تنمية مادة التربية الفنية .

تابع توزيع منهج التربية الفنية للمرحلة االبتدائية الصف األول االبتدائي 7102/7102م ( الفصل الدراسى االول )
الشهر

المعيار

النصف
األول
من
شهر
يناير
7102

( )4
نقدوتحليل
األشكال
البصرية.

المؤشر

 - 0يدرك الفرق بين
المجموعات اللونية
المختلفة .
 -7يفرق بين الدرجات
اللونية المختلفة .

المحور الفني

 -تعبير فنى

الموضوعات

 -حديقة الحيوان

المحتوى

 رسم المتعلم اشكال للحيواناتوالطيور المفضلة كعناصر
( تعبيرية من الحقيقة – كارتونية
من الخيال  ).... -العداد حديقة
الحيوان التى يتمنى ان يراها .

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

 اعداد CDالشكال وصور
ومجسمات
للحيوانات
والطيور على
الكمبيوتر.

مالحظات
 االنشطةالصفية
و االصفية
هى أنشطة
استرشادية
للمعلم
وليست
إلزامية .
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مناهج التربية الفنية للمدارس ( اليابانية ) للمرحلة االبتدائية  7102/7102م
مكتب مديرعام تنمية مادة التربية الفنية .

توزيع منهج التربية الفنية للمرحلة االبتدائية الصف األول االبتدائي 7102/7102م ( الفصل الدراسى الثانى )
الشهر

المعيار

النصف
الثانى
من

تابع

شهر فبراير
7102

( )4
نقد وتحليل
األشكال
البصرية.

المؤشر

 -3يحدد خصائص كل
مفردة زخرفية على حدة

المحور الفني

 -تعبير فني

شهر
مارس
7102

 صديقى و انافى الفصل

 -4يفرق من حيث
الخصائص بين األشكال
واأللوان .
 -تعبير فني

()5
مجاالت العلم

الموضوعات

 -0يدرس النباتات والثمار
والحيوانات ....ما تحتويه
من تفاصيل جمالية .

 -7يدرك جماليات العناصر
الطبيعية النباتات و
الحيوانات  .....وما تحويه
من عناصر زخرفيه .

 -لى صديق أخر

المحتوى

 يرسم المتعلم صورة لوجة احد اصدقائة( البنين و البنات ) أو يرسم وجة و ذلك
للتعرف على عناصر الوجة ( العين  /الفم /
الشعر ) .....
 يرسم المتعلم اصدقائة االخرين من( حيوانات اليفة  /طيور  /اسماك  /فراشات )
معبر عنها بالوان ورسوم متنوعة .

 -تعبير فني

 -صور االمومة

 يرسم المتعلم صورة االمومة فى(االنسان – الحيوان – الطيور  -االسماك )

 -أشغال فنية

 شجرة عائلةأصدقائى

 عمل عرائس العصا و طريقة عرضها فىمجموعات .

 -تعبير فني .

 -العاب والوان

 -احكى وارسم

األنشطة المقترحة
الصفية الالصفية
 مشاهد مالحظة تحليال تصنيف نقد عرضمجموعة
منالصورالت
ى توضح
اشكال
مختلفة
لوجوة
( البنين –
البنات )
و عناصر
تكوين الوجة

 رسم وقص اشكال هندسية متنوعة ( مثلثات  - /عرضدوائر  /نجوم  ) .... /العداد تكوين فنى يتعرف صور
المتعلم من خاللة على ( االحجام والخطوط
للمجسمات
وااللوان )
التى تظهر
خطوط
 يقوم المعلم بسرد بعض القصص الخيالية ثموالوان .
يقوم الطالب بالتعبير عن احدى هذة القصص .

 اعداد البومصور الصدقائة
من
( الحيوانات
والطيور ) ...

 عرضأفالمعن
مظاهراألمومةف
يالكائناتالمختل
فة .

مالحظات
 االنشطةالصفية
و االصفية
هى أنشطة
استرشادية
للمعلم
وليست
إلزامية .

 تجميعمجموعة من
الصورتوضح
اشكال (النقطة
والخط و
المجسمات ) ..
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مناهج التربية الفنية للمدارس ( اليابانية ) للمرحلة االبتدائية  7102/7102م
مكتب مديرعام تنمية مادة التربية الفنية .

تابع توزيع منهج التربية الفنية للمرحلة االبتدائية الصف األول االبتدائي  7102/7102م ( الفصل الدراسى الثانى )
الشهر

المعيار

شهر
ابريل

()6
توظيف
التكنولوجيا
في التربية
الفنية .

7102

المؤشر
 -0يطلع على الجديد
في األعمال الفنية من
خالل المواقع
االلكترونية .

المحور الفني
 -تعبير فني .

 - -7يستخدم برنامج
الرسام فى عمل
تصميم فنى مبتكر.
 -تصميم فنى

شهر
مايو
7102

()2
الشراكة
المجتمعية
واالتصالية .

 -0يبادر بالمشاركة
( بنشاطات وحفالت
المدرسة االذاعة)11

 -أشغال فنية

 -تصميم فنى

الموضوعات
 -بالونات العيد

األنشطة المقترحة
المحتوى
 يقوم المعلم بشرح جمال البالونات باشكالهوالوانها فى التعبير عن بهجة العيد

 -الكتكوت التائه

 يقوم المعلم بسرد قصةعن الكتكوت التائه ثميقوم الطالب بالتعبير عن هذة القصة باسلوبة .

 -قناع مهرج

 يقوم المتعلم بتصميم قناع لوجه المهرج بشكلمبتكر

 -قناع للحفلة التنكرية

 يقوم المتعلم بتنفيذ قناع الوجه للحفل التنكريةويتعـرف على عناصر الوجه
( شعر – الفم – العين )

 -لعبتى جميلة

 يقوم المتعلم بتصميم لعبـة يفضلها من أشكالالعربات أو االشخاص بشكل مبتكر

الصفية
 عرض كتبوقصص
خيالية و
صور لبعض
الشخصيات
المحببة
لالطفال
 مشاهدة مالحظة تحليل تصنيف -نقد

الالصفية

مالحظات

 االنشطة تجميعمجموعة من الصفية
الصورتوضح و االصفية
هى أنشطة
اشكال
استرشادية
( النقطة
للمعلم
والخط
و المجسمات وليست
إلزامية .
) ..

 جمعصورملونة
ألقنعة الوجه
للمهرج

 عرضمجموعة من
صور لاللعاب
المختلفة التى
يفضلها
التلميذ
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مناهج التربية الفنية للمدارس ( اليابانية ) للمرحلة االبتدائية  7102/7102م
مكتب مديرعام تنمية مادة التربية الفنية .

تابع توزيع منهج التربية الفنية للمرحلة االبتدائية الصف األول االبتدائي 7102/7102م ( الفصل الدراسى الثانى )
الشهر

المعيار

تابع شهر
مايو
7102

تابع
( )2
الشراكة
المجتمعية
واالتصالية .

شهر
يونية
7102

المؤشر

 -7ينتج لوحات إرشادية
داخل المدرسة

 -3ينتج أعمال فنية نفعية
ذات قيمة مبتكرة

 -4يحافظ على نظافة وجمال
المدرسة .

المحور الفني

الموضوعات

المحتوى

 -أشغال فنية

 -اصنع لعبتك

 يقوم المتعلم بعمل لعبة مفضلةلديه من الخامات المتوفرة فى
البيئة

 -تعبير فنى

 -حديقة مدرستى

 يقوم المتعلم برسم حديقةالمدرسة بالوانها من عناصر
وأشكال يراها فى الحديقة –
زهور – أشجار 11111

 -أشغال فنية

 -معلقات ورقية

 -معرض المدرسة .

األنشطة المقترحة
الالصفية
الصفية
 عرضبعض الصور
لحديقة
المدرسة ذات
االلوان
واالشجار
الجميلة 1

 اعداد البوممن صور
المعرض
المدرسى

مالحظات
 االنشطةالصفية
و االصفية
هى أنشطة
استرشادية
للمعلم
وليست
إلزامية .

 عرضصور النباتات
واالشجار
والزهور
 يقوم المتعلم بعمل معلقات ورقية واالشكاللتزين الجدران تحمل زخارف
الهندسية
(هندسية – نباتية ) لتجميل
المدرسة

 إخراج أعماله الفنية السابقةلتصلح للعرض بمعرض
المدرسة .
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مكتب مديرعام تنمية مادة التربية الفنية .

توزيع منهج التربية الفنية للمرحلة االبتدائية الصف الثاني 7102/7102م ( الفصل الدراسى االول )
الشهر

المعيار

شهر
سبتمبر
7102

( )0
التراث
المحلى
والعالمي .

شهر
أكتوبر
7102

المؤشر

المحور الفني

الموضوعات

المحتوى

 -0إبراز 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 ) 111

 -طباعة

 -أوراق الشجر

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

 -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

 -7عرض وتحليل
العناصر المشتركة
في الفنون
التاريخية.

األنشطة المقترحة
الصفية الالصفية
 مشاهد مالحظة تحليال تصنيف -نقد

 يجمع صورعن بعض
المالمس
المختلفة.

مالحظات
 االنشطةالصفية
و االصفية
هى أنشطة
استرشادية
للمعلم
وليست
إلزامية .

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

 اعداد مسرحللعرائس يتم
تجميع االعمال
والعرائس
العداد
مسرحية
لالطفال .
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مناهج التربية الفنية للمدارس ( اليابانية ) للمرحلة االبتدائية  7102/7102م
مكتب مديرعام تنمية مادة التربية الفنية .

تابع توزيع منهج التربية الفنية للمرحلة االبتدائية الصف الثاني 7102/7102م ( الفصل الدراسى االول )
الشهر

شهر
نوفمبر
7102

المعيار

المؤشر

 -0تنشيط الحواس
( )7
الحواس مداخل البصرية من خالل
العناصر الجمالية
المعرفة في
بالبيئة المحيطة .
الفن.
 -7تضمين 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 .

مالحظات
 االنشطةالصفية
و االصفية
هى أنشطة
استرشادية
للمعلم
وليست
إلزامية .

 يجمع المتعلممجموعة من
الصور للعناصر
المختلفة االلوان
( الباللين البيض
الملون  -صحبة
ورد – قوس قزح
)111-
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مناهج التربية الفنية للمدارس ( اليابانية ) للمرحلة االبتدائية  7102/7102م
مكتب مديرعام تنمية مادة التربية الفنية .

تابع توزيع منهج التربية الفنية للمرحلة االبتدائية الصف الثاني 7102/7102م ( الفصل الدراسى االول )
الشهر

المعيار

شهر
ديسمبر
7102

( )3
إنتاج العمل
الفني .

النصف األول
شهر

المؤشر

 -0يفرق بين األوضاع
واإلشكال المختلفة
للخط.
 -7يدمج األوضاع
والحركات المختلفة
للخط في عمل فني .

المحور الفني

الموضوعات

 -ثقافة فنية .

 -فنانة مصرية

 -تعبير فنى .

 -الفن زمان .

المحتوى

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

 يعبر المتعلم عما يتخيلة من عظمةالفنانين و مظاهر الحياة اليومية .

 -3ينتج نماذج متنوعة
لمالمس النقطة والخط
من يناير
7102

 -4يستخدم األقالم
الرصاص بدرجاتها
المختلفة بإجادة .
 -5يتعرف على
الخامات واألدوات
المستخدمة في التربية
الفنية .

 -اشغال فنية .

 البوم عنمصر

 ينفذ المتعلم البوم صور يوزع وينسق بة الرسوم التى تم رسمها عن
مصر .

األنشطة المقترحة
الالصفية
الصفية

مالحظات

 االنشطة عرض مشاهدالصفية
 مالحظةCDعن اعمال
الفنانة ( جاذبية و االصفية
 تحليالهى أنشطة
 تصنيفسرى )
استرشادية
 نقدولوحاتها .
للمعلم
وليست
 عرض اعدادألبومإلزامية .
الشكال
صور
الصور يضم
الحياة اليومية المعابد
على جدران
واالهرمات
المعابد و
ورسوم الحياة
االهرمات و
اليومية المعابد
االحياء
و االحياء
الشعبية
الشعبية .
 رسم نقل تصغير تكبير شف -نسخ

 اعداد البومصور لكروت
المعايدة .
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مناهج التربية الفنية للمدارس ( اليابانية ) للمرحلة االبتدائية  7102/7102م
مكتب مديرعام تنمية مادة التربية الفنية .

توزيع منهج التربية الفنية للمرحلة االبتدائية الصف الثاني 7102/7102م ( الفصل الدراسى الثانى )
الشهر

النصف
الثاني
من

المعيار

المؤشر

( )4
نقد وتحليل
األشكال
البصرية.

 -0يدرك الفرق بين
المجموعات اللونية
المختلفة .
 -7يفرق بين
الدرجات اللونية
المختلفة .

شهر
فبراير
7102

شهر
مارس
7102

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

( )5
مجاالت العلم

 -0يدرس النباتات
والثمار وما تحتويه
من تفاصيل جمالية
 -7يدرك جماليات
العناصر النباتية
وما تحويه من
عناصر زخرفيه .

المحور الفني

 -تعبير فني

 -تعبير فنى

الموضوعات

المحتوى

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

 زهور واشجارغريبة

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

 -تعبير فنى

 -عيد االم

 يقوم المتعلم بالتعبير برسم عن مظاهراالحتفال بعيد االم

 -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
 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) ...

مالحظات

 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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مناهج التربية الفنية للمدارس ( اليابانية ) للمرحلة االبتدائية  7102/7102م
مكتب مديرعام تنمية مادة التربية الفنية .

تابع توزيع منهج التربية الفنية للمرحلة االبتدائية الصف الثاني 7102/7102م ( الفصل الدراسى الثانى )
الشهر

المعيار

شهر
ابريل
7102

( )6
توظيف
التكنولوجيا
في التربية
الفنية .

شهر
مايو
7102

( )2
الشراكة
المجتمعية
واالتصالية .

المؤشر

المحور الفني

الموضوعات

المحتوى

 -0ينشأ بريد
اليكتروني خاص به

 -اشغال فنية

 صندوق الدنيا تجميل الصندوق -مشاهدة العجائب

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

 -7يطلع على
الجديد في األعمال
الفنية من خالل
المواقع االلكترونية

 -تعبير فنى

 -مدينة المستقبل

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

 -تصميم

 -0يبادر
بالمشاركة
بنشاطات وحفالت
المدرسة
( االذاعة)11

 -أشعال فنية

 -تعبير فنى

 دعوة لمسرحالعرائس

 يقوم المتعلم بتصميم دعوة لحضور عرض بمسرحالعرائس بشكل مبتكر

 -اناء ( فاز ) للزهور

 يقوم المتعلم بتنفيذ اناء (فاز ) للزهور منالمستهلكات وخامات البيئة بشكل مميز .

 -حلوة يابلدى

 يقوم المتعلم برسم يوم قضاه فى رحلة مدرسية فى( منطقة سياحية االهرام – البرج – القلعة )11111

األنشطة المقترحة
الصفية الالصفية

مالحظات

 زيارةمدينة
المالهى .

 االنشطةالصفية
و االصفية هى
أنشطة
استرشادية
للمعلم وليست
إلزامية .

 رسم نقل تصغير تكبير شف نسخ عرضالصور
داخل
براويز
 رسم نقل تصغير تكبير شف -نسخ

 جمعبعض
صور
للبراويز
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مناهج التربية الفنية للمدارس ( اليابانية ) للمرحلة االبتدائية  7102/7102م
مكتب مديرعام تنمية مادة التربية الفنية .

تابع توزيع منهج التربية الفنية للمرحلة االبتدائية الصف الثاني 7102/7102م ( الفصل الدراسى الثانى )
الشهر

المعيار

المؤشر

شهر
مايو
7102

تابع
( )2
الشراكة
المجتمعية
واالتصالية .

 -7ينتج لوحات
إرشادية داخل
المدرسة

شهر
يونيو
7102

 -3يحافظ على
نظافة وجمال
المدرسة .

المحور الفني

الموضوعات

المحتوى

 -تعبير فنى

 -مدينة المالهى

 يقوم المتعلم برسم مدينة المالهى الذى قامبزيارتها

 -تصميم

 -برواز صورة

 يقوم المتعلم بتصميم برواز من الورق الملونبشكل مبتكر

 -أشعال فنية

 -برواز صورة

 يقوم المتعلم بتنفيذ برواز الصور من الورقالملون والكرتون بشكل مميز

 -أشغال فنية

 -مسابقة أجمل فصل

 يقوم المتعلم بعمل مجسمات فنية وبتزين فصلهبمعلقات من خامات متوفرة فى البيئة من زهور
ومعلقات حائط 1

 -معرض المدرسة

 اخراج االعمال الفنية السابقة لتصلح للعرض فىمعرض المدرسة

األنشطة المقترحة
الالصفية
الصفية

مالحظات

 زيارةمدينة
المالهى .

 االنشطةالصفية
و االصفية هى
أنشطة
استرشادية
للمعلم وليست
إلزامية .

 عرضصور االثار
السياحية فى
مصر
واالماكن
الترفيهية بها
 عرضالصور داخل
براويز

 مشاهدة -مالحظة

 جمعبعض
صور
للبراويز
 جمعصور عن
االماكن
السياحية
فى بلده
مصر
 جمعمجموعة
من الصور
للزهور
والنباتات
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مناهج التربية الفنية للمدارس ( اليابانية ) للمرحلة االبتدائية  7102/7102م
مكتب مديرعام تنمية مادة التربية الفنية .

توزيع منهج التربية الفنية للمرحلة االبتدائية الصف الثالث7102/ 7102م ( الفصل الدراسى االول )
الشهر

شهر
سبتمبر
7102

شهر
أكتوبر
7102

المعيار

المؤشر

 -0إبراز الجوانب
( )0
التراث المحلى الفنية في فنون
التراث المحلى.
والعالمي .

الموضوعات

المحتوى

المحور الفني

 -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

 -7عرض وتحليل
العناصر المشتركة
في الفنون التاريخية.
 -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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مناهج التربية الفنية للمدارس ( اليابانية ) للمرحلة االبتدائية  7102/7102م
مكتب مديرعام تنمية مادة التربية الفنية .

تابع توزيع منهج التربية الفنية للمرحلة االبتدائية الصف الثالث 7102/7102م ( الفصل الدراسى االول )
الشهر

شهر
نوفمبر
7102

المعيار

المؤشر

 -0تنشيط الحواس
( )7
الحواس مداخل البصرية من خالل
العناصر الجمالية
المعرفة في
بالبيئة المحيطة .
الفن.
 -7تضمين 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 دعوةلصديقة 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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مناهج التربية الفنية للمدارس ( اليابانية ) للمرحلة االبتدائية  7102/7102م
مكتب مديرعام تنمية مادة التربية الفنية .

تابع توزيع منهج التربية الفنية للمرحلة االبتدائية الصف الثالث 7102/7102م ( الفصل الدراسى االول )
الشهر

المعيار

شهر
ديسمبر
7102

( )3
إنتاج العمل
الفني .

المؤشر

 -0يفرق بين األوضاع
واإلشكال المختلفة
للخط.

المحور الفني

الموضوعات

المحتوى

األنشطة المقترحة
الالصفية
الصفية

 -تصميم فنى .

 -الطيارة.

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

 تجميع عرض أغنيةمجموعة من
عن الطائرات
يقوم بغنائها احد الصور
توضح
المتعلمين.
الطائرات
الورقية
 عرض صورالملونة .
للطائرات
المصنوعة من
الخامات البيئية
(الورق –
القماش ) ... -

 -7يدمج 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

 يقوم المتعلم بتنفيذ شكل مبتكرللمرجيحة التى يتمنى ان يلعب ويمرح
فيها بالوانها واشكالها المتنوعة .
 -عرض فيل

عن مدية
المالهى وما بها
من اشكال
متنوعة من
المراجيح التى
تجذب االطفال .

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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مناهج التربية الفنية للمدارس ( اليابانية ) للمرحلة االبتدائية  7102/7102م
مكتب مديرعام تنمية مادة التربية الفنية .

تابع توزيع منهج التربية الفنية للمرحلة االبتدائية الصف الثالث 7102/7102م ( الفصل الدراسى االول )
الشهر

المعيار

النصف األول
من
شهر
يناير
7102

( )4
نقد وتحليل
األشكال
البصرية.

المؤشر

 -0يدرك الفرق بين
المجموعات اللونية
المختلفة .

 -7يفرق بين
الدرجات اللونية
المختلفة .

المحور الفني

 -تعبير فنى .

 -اشغال فنية .

الموضوعات

المحتوى

 رحلة الى حديقة  -يقوم المتعلم برسم مجموعة من الحيوانات معتوضيح التنوع اللوني والملمسى ألجسامهم مثل
الحيوانات
( الزرافة – التمساح  -األسماك – السلحفاة -
)1111

 -هدية .

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

األنشطة المقترحة
الصفية الالصفية
 عرضصور
للحيوانات
الموجودة
فى حديقة
الحيوان .

 زيارةلحديقة
الحيوان .
 اعداد البوملصور
الحيوانات
الموجودة
بالحديقة

مالحظات

 االنشطةالصفية
و االصفية
هى أنشطة
استرشادية
للمعلم
وليست
إلزامية .
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مناهج التربية الفنية للمدارس ( اليابانية ) للمرحلة االبتدائية  7102/7102م
مكتب مديرعام تنمية مادة التربية الفنية .

توزيع منهج التربية الفنية للمرحلة االبتدائية الصف الثالث 7102/7102م ( الفصل الدراسى الثانى )
الشهر

المعيار

النصف
الثاني من
شهر فبراير
7102

تابع
( )4
نقد وتحليل
األشكال
البصرية

شهر
مارس
7102

( )5
مجاالت العلم.

المؤشر

 -3يحدد خصائص كل
مفردة زخرفية على
حدة

 -4يفرق من حيث
الخصائص بين األشكال
واأللوان .

 -0يبادر بالمشاركة
بنشاطات وحفالت
المدرسة
(االذاعة. )11

المحور الفني

الموضوعات

 -فن الطباعة

 -تصميم فني

 -فن النسيج .

 -أشغال فنية .

 طباعة البصمةأوالقالب أو العقد
والربط

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

 مشاهد مالحظة تحليال تصنيف -نقد

 كارت بمناسبةعيد األم .

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

 عرضتصميمات
واعمال
طباعية
متنوعة .

 -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 .

 -7ينتج لوحات
إرشادية داخل
المدرسة .
 -تعبير فني

المحتوى

األنشطة المقترحة
الصفية الالصفية

 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
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مناهج التربية الفنية للمدارس ( اليابانية ) للمرحلة االبتدائية  7102/7102م
مكتب مديرعام تنمية مادة التربية الفنية .

تابع توزيع منهج التربية الفنية للمرحلة االبتدائية الصف الثالث 7102/7102م ( الفصل الدراسى الثانى )
الشهر

المعيار

شهر
ابريل
7102

تابع
( )5
مجاالت العلم.

شهر
مايو
7102

( )6
توظيف
التكنولوجيا
فى التربية
الفنية

المؤشر

المحور
الفني

 -3يحافظ على نظافة  -تعبير فني
وجمال المدرسة .

 -0يطلع على الجديد
في األعمال الفنية من
خالل المواقع
االلكترونية .

 -أشغال فنية

الموضوعات

المحتوى

 -رحلة نيلية .

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

 -الصيد فى النهر

 -يعبر المتعلم عن عملية الصيد

 لوحة فنيةمجسمة من
خامات البيئة

ينفذ المتعلم لوحة فنية مجسمة ذات أشكال بارزة
وغائرة من مستهلكات البيئة ( ورق كرتون –
ورق جرائد – مخلفات بالستيكية – بقايا جزوع
شجر – عجينة ورق (عمل جماعى )

 -7ينشأ بريد
اليكتروني خاص به  .تعبير فنى
 -3يقتبس من
المواقع االلكترونية
أعمال فنية جديدة

 اعياد ومناسباتالقومية و الوطنية

 يرسم المتعلم مظاهر احتفال االطفال باالعيادالقومية و الوطنية

 النشاط الرياضىفى المدرسة

 يعبر المتعلم بالرسم عن ممارسة التربيةالرياضة داخل المدرسة من خالل االلعاب رياضية
المتنوعة التى يمارسها المتعلم .

األنشطة المقترحة
الالصفية
الصفية
 يعرضالمعلم فيلم
عن نهر النيل
وتاريخة
واهميتة
لمصر
 نقل رسم تصغير تكبير شف عرض فيلمعن مظاهر
االحتفاالت
القومية و
الوطنية فى
مصر
 عرضصور لالنشطة
وااللعاب
الرياضية

 اعدادالبوم عن
نهر النيل
جمالة و
خيراتة .
 عرضصور
نماذج
أشغال فنية
 جمعخامات
ومخلفات
بيئية

مالحظات

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

 تجميعصور
مختلفة
لاللعاب
الرياضة
التى
يمارسها
المتعلم
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مناهج التربية الفنية للمدارس ( اليابانية ) للمرحلة االبتدائية  7102/7102م
مكتب مديرعام تنمية مادة التربية الفنية .

تابع توزيع منهج التربية الفنية للمرحلة االبتدائية الصف الثالث 7102/7102م ( الفصل الدراسى الثانى )
الشهر

المعيار

المؤشر

شهر
يونيو
7102

()2
الشراكة
المجتمعية
واالتصالية .

 -0يبادر
بالمشاركة
بنشاطات و
حفالت المدرسة
( اإلذاعة )... -

المحور الفني

 -تعبير فنى

 -مدينتى نظيفة

 -تصميم فنى

 تصميمات فنيةأرشادية عن
اهمية النظافة

 -أشغال فنية

 معلقات حائط منمستهلكات البيئة

 -7ينتج لوحات
إرشادية داخل
المدرسة .
 -3يحافظ على
نظافة وجمال
المدرسة

الموضوعات

 -معرض المدرسة

األنشطة المقترحة
الالصفية
الصفية

مالحظات

المحتوى

 عرض صور  -تجميع يعبر المتعلم بالرسم عن اهمية وجمال نظافة الحيصورا عن
عن تجميل
والمدينة التى يعيش فيها
النظام
ونظافة
والنظافة
الشوارع
 يصمم المتعلم لوحات تحث على النظافة والنظام وجمال والمدنقى ( المدرسة  -الحى  -المحفظة  -المنزل )
 عرضصور
 عرضتصميمات فنية نماذج
إرشادية تحث أشغال فنية
 جمععلى النظافة
 يعد معلقات للحوائط من ( برويز صور – لوحات –خامات
والنظام 1
حامل جرائد  ) ....من خامات و مستهلكات البيئة
ومخلفات
المتوفرة لدى المتعلم
بيئية
 تشطيباالعمال الفنية  -تجميع
 إخراج االعمال الفنية السابقة لتصلح للعرض بمعرضصورا عن
المدرسة 1
النظام
والنظافة

 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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