
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/34                   

* للحصول على جميع أوراق أخبار في مادة الدوام ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/34school_hours                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار في مادة الدوام الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/bh/34school_hours2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ أخبار اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade34                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        
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 التربية الفنيةهج االخطة الدراسية ملن
 م2019/2020الفصل الثاني 

 التعليم األساس ي
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العام الدراس ي



 
 

 الخطة الدراسية المخففة لمادة التربية الفنية للحلقتين األولى والثانية 
 م2020-2019من التعليم األساسي للفصل الدراسي الثاني 

 
 احللقة األوىل

 مالحظات احملتوى الدراسي الصف

 األول االبتدائي
 األول الجزء

 ة األولىالوحد
  الدرس األول: النقطة العجيبة 

 تطبيقات عملية:
 16تطبيق النشاط األول فقط صفحة  -

  الدرس الثاني: الخطوط من حولنا 
 تطبيقات عملية:

 30تطبيق النشاط الثالث فقط صفحة  -

  الدرس الثالث: األشكال الجميلة 
 تطبيقات عملية:

 43النشاط الثاني فقط صفحة تطبيق  -

 الوحدة الثانية

  الدرس األول: األلوان 
 تطبيقات عملية:

 69تطبيق النشاط الرابع فقط صفحة  -

  الدرس الثاني: هيا نمزج األلوان 
 تطبيقات عملية:

 76تطبيق النشاط الثاني صفحة  -
 78تطبيق النشاط الرابع صفحة  -

  الدرس الثالث: الملمس 
 عملية:تطبيقات 

 105تطبيق النشاط الثالث صفحة  -
 107تطبيق النشاط الرابع صفحة  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 مالحظات احملتوى الدراسي الصف

 األول االبتدائي
 الثاني الجزء
 
 
 
 

 
 حدة األولىالو
   الدرس األول: الطباعة بكف اليد 

 تطبيقات عملية:
 20تطبيق النشاط األول فقط صفحة  -

   الدرس الثاني: الطباعة ببصمة اإلصبع 
 تطبيقات عملية:

 26تطبيق النشاط األول فقط صفحة  -

   الدرس الثالث: الطباعة بأوراق الشجر 
 تطبيقات عملية:

 33تطبيق النشاط الثالث فقط صفحة  -

 تطبيقات عملية:
 33تطبيق النشاط الثالث فقط صفحة  -

 الوحدة الثانية

  الدرس األول: الحجوم 
 تطبيقات عملية:

 20تطبيق النشاط األول فقط صفحة  -

 تطبيقات عملية:
 20تطبيق النشاط األول فقط صفحة  -

  الدرس الثاني: األوضاع 
 تطبيقات عملية:

 26تطبيق النشاط األول فقط صفحة  -
 

 نيةدة الثاالوح

  الدرس األول: األعمال الورقية المسطحة 
 تطبيقات عملية:

 78تطبيق النشاط الثاني فقط صفحة  -

  الدرس الثاني: األعمال الورقية المجسمة 
 تطبيقات عملية:

 84تطبيق النشاط األول صفحة  -
 85تطبيق النشاط الثاني صفحة  -

 الدرس الثالث: العجائن 
 تطبيقات عملية:

 96تطبيق النشاط الثالث فقط صفحة  -
 

 
 
 
 
 

 



 مالحظات احملتوى الدراسي الصف

 الثاني
 االبتدائي

 

 
 الرسم والتلوينمجال 
  :تجارب على مزج األلوان 
 األلوان األساسية.-
 األلوان الثانوية.-

   تطبيقااات عمليااة لاادراسااااااااة الخطوط المنكساااااار  والم عر ااة والمنقطااة
 والحلزونية.

  .تصميمات زخرفية من تكرار وتداخل الخطوط واألشكال 
 مجال الطباعة

  ."تنفيذ بعض األعمال باس خدام أساليب الطباعة البسيطة " إس نسيل 
 مجال المشغوالت الفنية

  .تشكيالت مجسمة من الكارتون 

  . تشكيالت حر 
 

 يو د ك اب مدرسي ال
االل زام بمواضيع الخطة 

 الدراسية

 الثالث
 االبتدائي

 

 
 مجال الرسم والتلوين

  .تجارب على اس خدام قلم الرصاص في إعداد ثالث در ات لونية 

   :تطبيقات عملية حول 
 ملمس األشكال. -
 مفهوم حول وخالل. -
 موضوعات تعبيرية عن ذاته وعما يراه وي أثر به وي خيله ويحكى له -

 مجال الطباعة

  ."تنفيذ بعض األعمال باس خدام أساليب الطباعة البسيطة " إس نسيل 
 مجال المشغوالت الفنية

  .إعداد أشكال بطريقة طي الورق 

  . تشكيالت حر 
 

 ال يو د ك اب مدرسي
االل زام بمواضيع الخطة 

 الدراسية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 احللقة الثانية
 مالحظات احملتوى الدراسي الصف

 االبتدائي الرابع
 

 
 مجال الطباعة

   ين باس خدام االسفنجة.االس نسل  بلونطباعة 
 مجال المشغوالت الفنية

  .تشكيالت مسطحة من المعلقات باس خدام الورق المقوى 

   الورق المقوى.تشكيالت مجسمة من المعلقات باس خدام 
 العجائنمجال 
  .تشكيالت طينية مسطحة 

  .تشكيالت مجسمة من الحبال الطينية 
 

 ال يو د ك اب مدرسي
االل زام بمواضيع الخطة 

 الدراسية

 االبتدائي الخامس
 

 
 مجال الطباعة

  .الطباعة بالطريقة البسيطة في العقد والربط 

  الطباعة باس خدام أسطح خامات مخ لفة 
 المشغوالت الفنيةمجال 

  ).تشكيالت من خام ين او أكثر )الكوالج 

  .مشغوالت ورق مقوى مجسمة 
 مجال العجائن

  . اس خدام عجينة )داس( في تكوين اشكال حر 

  . تشكيالت حر 
 

 ال يو د ك اب مدرسي
االل زام بمواضيع الخطة 

 الدراسية

 االبتدائي السادس
 

 
 مجال الطباعة

  باس خدام البخاخ. طباعة االس نسل 

  . طباعة اسطح خامات مخ لفة بألوان م عدد 
 مجال المشغوالت الفنية

   .الكوالج(.)تركيب أشكال من الخامات المخ لفة 
 تكوينات مجسمة من الخامات المخ لفة. 

 مجال العجائن
  .اس خدام أسلوب الضغط في ال شكيالت الطينية 

  .)تشكيالت طينية مسطحة )ريليف بارز 

 ك اب مدرسيال يو د 
االل زام بمواضيع الخطة 

 الدراسية

 
 
 
 
 
 



للحلقة  الرتبية الفنية يف 2020-2019اخلطة املخففة للفصل الدراسي الثاني 
 االساسي.الثالثة من التعليم 

 
 

 املالحظات املوضوعات املفرتض تغطيتها  الصف الرقم

1 

 
 األول االعدادي

 
 املنظور واسس قواعد على تطبيقات. 

 يف الشعبية األلعاب موضوعات يرسم 
 .البحريين الرتاث

 يوضح البيئة بعنوان ملصق تصميم 
 .التوازن اساس

 من مستوحاة موضوعات تصميم او رسم 
 .البحرينية العمارة عناصر

 املشروع اخلتامي 
 

 
 

 ال يوجد كتاب
 
 
 
 

يقرتح تطبيق ذاتي للطالب بإحدى 
بالرسم  اخلربات واملهارات السابقة 

يرسل عرب الربيد االلكرتوني و
 للمعلم 

2 

الثاني 
 االعدادي

 اللون وشفافية كثافة على تطبيقات . 

 الفاتح) اللوني املنظور مفهوم توظيف 
 (للقريب والغامق للبعيد

 يف الشعبية األلعاب موضوعات يرسم 
 .البحريين الرتاث

 ملالمس اجلمالية القيم عن التعبري 
 .السطوح

 ختامي مشروع. 

 ال يوجد كتاب.
 
 
 
 
 
 

يقرتح تطبيق ذاتي للطالب بإحدى 
 بالرسم و واملهارات السابقةاخلربات 

يرسل عرب الربيد االلكرتوني 
 للمعلم 

 

3 

الثالث 
 االعدادي

 
 واملساحات اخلط بني العالقة تطبيق 

 .اللونية
 كثافة   اللوني املنظور على تطبيقات

 .اللون وشفافية

 كتاب.ال يوجد 
 
 
 
 



 هندسي زخريف. شكل تصميم 
 واألرضية الشكل بني العالقة دراسة. 

 مشروع ختامي 
 

 

 
 
 

يقرتح تطبيق ذاتي للطالب بإحدى 
 بالرسم و اخلربات واملهارات السابقة

يرسل عرب الربيد االلكرتوني 
 للمعلم 

 
 
 

 


