
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/4                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الرابع في مادة التربية الفنية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/4arts                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع في مادة التربية الفنية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                

    

                  https://www.almanahj.com/sa/4arts2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الرابع اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade4                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 األسبوع األول 
 هـ   1440/  4/  30
 هـ   1440/  5/   4إلى 

 األسبوع الثاني 
 هـ   1440/  5/  7
 هـ  1440/   5/   11إلى 

 األسبوع الثالث
 هـ   1440/  5/  14
 هـ  1440/   5/   18إلى 

 األسبوع الرابع 
 هـ   1440/  5/  21
 هـ  1440/   5/   25إلى 

 األسبوع الخامس 
 هـ   1440/  5/  28
 هـ  1440/  6/   2إلى 

 الطبيعة الصامتة      تهيئة و استعداد 
التماثل الكلي في زخارفنا      تصميم الجرافيك  

     اإلسالمية 
التماثل الكلي المتعاكس في  

 زخارفنا 
 األسبوع السادس

 هـ   1440/  6/  5
 هـ  1440/  6/   9إلى 

 األسبوع السابع 
 هـ   1440/  6/  12
 هـ  1440/   6/   16إلى 

 األسبوع الثامن 
 هـ   1440/  6/  19
 هـ  1440/   6/   23إلى 

 األسبوع التاسع 
 هـ   1440/  6/  26
 هـ  1440/   6/   30إلى 

 األسبوع العاشر 
 هـ   1440/  7/  3
 هـ  1440/  7/   7إلى 

 الطباعة بالقوالب االسطوانية 
 

 الطباعة بالقوالب المركبة  
 

 لوحة فنية بالضغط على النحاس
 

لوحة زخرفية باستخدام المينا  
    الباردة على النحاس

تكوين جمالي مسطح  
  بالخشب

 األسبوع الحادي عشر 
 هـ   1440/  7/  10
 هـ  1440/   7/   14إلى 

 األسبوع الثاني عشر 
 هـ   1440/  7/  17
 هـ  1440/   7/   21إلى 

 األسبوع الثالث عشر 
 هـ   1440/  7/  24
 هـ  1440/   7/   27إلى 

 األسبوع الرابع عشر 
 هـ   1440/  8/  2
 هـ  1440/  8/   6إلى 

 األسبوع الخامس عشر 
 هـ   1440/  8/  9
 هـ  1440/   8/   13إلى 

 
 التشكيل بطي الورق  تكوين جمالي مسطح بالخشب

 
تنفيذ لوحة زخرفية بفن طي  

   الورق   
 تقييم نهائي  تشطيب و انهاء  

 األسبوع السادس عشر  
 هـ إلى   1440/  8/  16

 هـ   1440/  8/  20
 

 عشر   سابعاألسبوع ال
 هـ  1440/  8/  23
 هـ   1440/   8/   27إلى 

 

 بداية إجازة نهاية العام               
 

 هـ   1440/  8/  27
 إلى 

 هـ  1441/  1/  2

 :  المعلم 
 

 : مشرف المادة  
 

 مدير المدرسة : 
 اختبارات الفصل الثاني   

   www.arabia2.com/vb    موقع : تو عرب                                                                                                                                           @ summer_clodاعداد و تصميم : تلغرام   

 

                                                                                                                                                                                                                               

 الرابع االبتدائي   هـ   الصف : 1440/   1439الفصل الدراسي الثاني  للعام      التربية الفنيةتوزيع منهج :  
  


