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 خطة معاجلة الفاقد التعليمي  
 ملادة الرتبية الفنية  

إعداد مشرفات الرتبية  
 الفنية باخلرج



 خطة معاجلة الفاقد التعليمي يف مادة الرتبية الفنية  للمرحلة االبتدائية

 معاجلة الفاقد التعليمي الفاقد التعليمي

 الصف
الفصل 
 الدراسي

 الصف الـمـهـــــــارة موضوع الدرس اجملال الفرتة
الفصل 
 الـمـهـــــــارة موضوع الدرس اجملال الفرتة الدراسي

1 2 4 
 الطباعة

 أطبع اخلطوط ابألشكال

 .إعداد قالب طباعي بسيط ألحد األشكال الطبيعية أو اهلندسية والطباعة هبا بلون واحد طباعة أشكال هندسية الطباعة 4 1 2 (أقالم ملونة، طني، ألوان، طباعة)التعبري ابخلط والشكل ابستخدام اخلامات املختلفة 

 أطبع أشكاال ذات مالمس 4 2 1

1 2 4 

التشكيل اجملسم 
 واملسطح

 التعبري ابلرسم عن أحد موضوعات اجملال مع مراعاة أسس التلوين الفين قصة وطن الرسم 3 2 3 وصف األعمال املنتجة ابلصلصال أو الورق من حيث القيمة اجلمالية من بالدي

 الطني املفيد 4 2 1

 اخلدش على الطني التشكيل ابخلزف 4 2 2 (طني صناعي، ورق)تشكيل أعمال فنية خبامات متوفرة 

 .ذكر نبذة اترخيية خمتصرة عن حرفة اخلزف من حيث أدواته وجوانبه النفعية/1
 .وصف العمل اخلزيف من حيث القيم الفنية/2
 .توضيح بعض اجلوانب النفعية للفخار الرتاثي/3
 أصنع أشكاال من الطني 4 2 1 .إنتاج عمل فين جمسم أو مبسط ابلطني الطبيعي أو الصناعي/4

 العلب الكرتونية مفيدة التشكيل ابخلامات 4 2 2 التحدث ابختصار عن دور الفن يف خدمة البيئة العلب الكرتونية مفيدة 4 2 1
 .التحدث ابختصار عن اتريخ صناعة الورق والعلب الكرتونية/1
 .وصف العمل الفين املنتج خبامة الورق من حيث القيم الفنية/2
 .إنتاج جمسم مجايل أو نفعي ابستخدام اخلامات الكرتونية املستهلكة/3

2 2 4 
التشكيل اجملسم 

 واملسطح

 4 2 3 التحدث ابختصار عن اتريخ صناعة الورق والعلب الكرتونية بيئتنا النظيفة
 التشكيل ابخلامات

 تصميم جمسم ملسكن أو مدينة صغرية من العلب الكرتونية املغلفة ابلورق امللون مسكين الصغري

 العلب الكرتونية مفيدة 4 2 2
 .وصف العمل الفين املنتج خبامة الورق من حيث القيم الفنية/1
 وصف األعمال الفنية املنتجة من حيث القيم الفنية مسكين الصغري 4 2 3 .انتاج جمسم مجايل أو نفعي ابستخدام اخلامات الكرتونية املستهلكة/2

2 2 4 

 التشكيل ابخلزف

 4 2 3 .ذكر نبذة اترخيية خمتصرة عن حرفة اخلزف من حيث أدواته وجوانبه النفعية التأثريات امللمسية على الطني

 التشكيل ابخلزف

 التحدث ابختصار عن تطور صناعة الفخار فخار= النار + الطني 

 اخلدش على الطني 4 2 2
 وصف العمل اخلزيف من حيث القيم الفنية/1
زخرفة السطوح املتجلدة بتقنية  4 2 3 توضيح بعض اجلوانب النفعية للفخار الرتاثي/2

 احلز واخلدش
 إنتاج أشكال نفعية بطني الصلصال وزخرفتها من اخلارج

 إنتاج أشكال نفعية بطني الصلصال وزخرفتها من اخلارج الفخار يف حياتنا اليومية 4 2 3 إنتاج عمل فين جمسم أو مسطح ابلطني الطبيعي أو الصناعي الضغط على القالب 4 2 2

التشكيل املباشر  4 2 3
 ابخلامات

 مسكين الصغري
 .التحدث ابختصار عن مراحل تطور سكن اإلنسان وتوزيع املساكن يف املدينة/1
 .تصميم جمسم ملسكن أو مدينة صغرية من علب الكرتون املغلفة ابلورق امللون/2
 .وصف األعمال الفنية املنتجة من حيث القيم الفنية/3

التشكيل املباشر  2 1 4
 ابخلامات

   إثرائي/ مشروع فصلي 
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 الصف
الفصل 
 الدراسي

 الصف الـمـهـــــــارة موضوع الدرس اجملال الفرتة
الفصل 
 الـمـهـــــــارة موضوع الدرس اجملال الفرتة الدراسي

3 2 4 

 التشكيل ابخلزف

 2 1 4 التحدث ابختصار عن تطور صناعة الفخار فخار= النار + الطني 

 اخلزف

 ذكر نبذة خمتصرة عن استخدام احلبال الطينية وزخرفته تشكيل أواين بطريقة احلبال

زخرفة السطوح املتجلدة بتقنية  4 2 3
 احلز واخلدش

 إنتاج عمل خزيف ابستخدام احلبال الطينية وزخرفته تشكيالت مبتكرة بطريقة احلبال 2 1 4 انتاج أشكال نفعية بطني الصلصال وزخرفتها من اخلارج

   إثرائي/ مشروع فصلي  4 2 4 التحدث عن األعمال اخلزفية املنتجة من حيث القيم اجلمالية الفخار يف حياتنا اليومية 4 2 3

 املعادن 4 2 4
لوحة زخرفية ابستخدام امليناء 

 الباردة على النحاس
 أشغال املعادن 3 2 5 وصف املالمس يف أعمال املعادن املنتجة

التشكيل ابلشرائح املعدنية 
 بطريقة الثين والربط

 .التحدث عن القيم اجلمالية يف األعمال الفنية املنتجة/1
 .تشكيل أعمال فنية ابملعادن املستهلكة يراعى فيها اجلانب الوظيفي أو اجلمايل/2

4 2 4 
 أشغال اخلشب

 تكوين مجايل مسطح ابخلشب

 ذكر نبذة خمتصرة عن خامة اخلشب واستخداماهتا

5 2 4 
 أشغال اخلشب

 احلفر على اخلشب
إعداد تصميم يصلح للحفر على اخلشب وتنفيذ احلفر على قطعة خشبية هشة أو أحد 

 البدائل ابستخدام األدوات املناسبة

   إثرائي/ مشروع فصلي  4 2 5 تكوين مجايل جمسم ابخلشب 4 2 4

4 2 4 
 النسيج

 4 2 5 وصف بعض أنواع التعاشيق النسجية النسيج البسيط
 النسيج

 إنتاج عمل نسيجي بسيط ابستخدام النول بعد تسديته ابأللوان املستوحاة من النسيج الشعيب إعداد النول وتسديته

 .املقارنة بني النسيج يف املاضي واحلاضر النسيج الشعيب 4 2 5 انتاج عمل نسجي بسيط وتوظيفة نفعيا تشكيالت متنوعة ابلنسيج 4 2 4

 أشغال املعادن 4 2 5
تكوين جمسمات مجالية ابلعلب 

 املعدنية
 التقبيب على النحاس أشغال املعادن 3 2 6 تشكيل أعمال فنية ابملعادن املستهلكة ويراعى فيها اجلانب الوظيفي أو اجلمايل

 .التحدث ابختصار عن بعض األعمال الفنية املعدنية التارخيية وأساليب الطرق عليها/1
 إنتاج عمل فين معدين أبسلوب التقبيب أو النافر والغائر/2

 وصف القيم اجلمالية لبعض األعمال الفنية املنتجة ابجلذوع واألغصان التشكيل ابجلذوع واألغصان أشغال اخلشب 4 2 6 التحدث عن القيم اجلمالية يف األعمال اخلشبية احملفورة احلفر على اخلشب أشغال اخلشب 4 2 5

5 2 4 

 النسيج

 اعداد النسيج وتسديته
انتاج عمل نسجي بسيط ابستخدام النول بعد تسديته أبلوان مستوحاة من النسيج 

 الشعيب

 تطبيق بعض اخلربات العملية البسيطة يف أعمال النسيج البارز النسيج البارز النسيج 4 2 6

 املقارنة بني النسيج يف احلاضر واملاضي النسيج الشعيب 4 2 5

2 



 م.م

 معاجلــــة الفاقد التعليمي الفـــــــاقد التعليمي

 الـمـهـــــــارة موضوع الدرس اجملال الفرتة الفصل  الصف املرحلة الـمـهـــــــارة موضوع الدرس اجملال الفرتة الفصل  الصف املرحلة

 4 2 6 ب
الغائر والنافر على  املعادن

 النحاس
 .حتليل القيم الفنية يف األعمال املعدنية/1
 .إنتاج عمل فين معدين أبسلوب التقبيب أو الغائر والنافر/2

 3 2 2 م
 الضغط على النحاس املعادن

 .أنواع النحاس وخواصه/1
 .تنفيذ خطوات الضغط على النحاس األمحر/2
 .وصف اخلصائص اجلمالية للتشكيالت الزخرفية/3

 4 2 6 ب
التشكيل ابجلذوع  اخلشب

 واألغصان

 .ذكر بعض فوائد األشجار واستخداماهتا منذ القدم/1
 .التحدث ابختصار عن قيمة احلرف اليدوية الرتاثية وسبل احلفاظ عليها وتطويرها/2
 .  إنتاج عمل فين نفعي ابستخدام األغصان وبعض جذوع األشجار املناسبة/3

 4 2 2 م
تزيني األاثث ابلقشرة  اخلشب

 اخلشبية

 .ذكر أنواع اخلشب املختلفة/ 1
 .تكسية برواز ابلقشرة/2
 .القيم اجلمالية يف األعمال اخلشبية الرتاثية واملعاصرة/3

 4 2 6 ب
 .تنفيذ عمل نسجي ذو مستوايت خمتلفة ابستخدام الفلني النسيج البارز النسيج

 2 1 1 م
 النسيج الشعيب النسيج

 .الفرق بني نول الربواز ونول املنضدة/1
 .تشكيل عمل نسيجي مع إحداث توزيعات خمتلفة/2
 .وصف القيم اجلمالية للمشغوالت النسيجية اليت تشاهدها/3

 4 2 1 م
احلفر البارز والغائر  اخلشب

 على اخلشب

 .ذكر أنواع اخلشب ومميزاته/1
 .تطبيق بعملية احلفر البارز والغائر/2
 .تذوق القيمة اجلمالية/3

 4 2 3 م
احلفر املفرغ على  اخلشب

 .وصف وحتليل القيم اجلمالية ألعمال النحت اخلشيب والتفريغ اخلشب

 4 2 1 م
 اخلشب

إطار مبتكر 
ابلوصالت والتعاشيق 

 اخلشبية

 .تعداد الوصالت والتعاشيق اخلشبية/1
 .عمل إطار من الوصالت اخلشبية/2
 .أمهية إتقان الوصالت والتعشيق/3

 4 2 2 م
تزيني األاثث ابلقشرة  اخلشب

 اخلشبية

 .ذكر أنواع اخلشب املختلفة/ 1
 .تكسية برواز ابلقشرة/2
 .القيم اجلمالية يف األعمال اخلشبية الرتاثية واملعاصرة/3

 4 2 1 م
طباعة العقد  الطباعة

 (الصباغة)و

 .شرح مفهوم الطباعة وخصائص الصبغات/1
 .تطبيق أساليب الربط املختلفة/2
 .أتكيد القيم اجلمالية الناجتة عن الربط/3

 1 1 2 م
تناغمات لونية  الطباعة

 ابلباتيك

 .التحدث عن بداايت الطباعة/1
 .تطبيق الطريقة الصحيحة لصهر الشمع وإحداث تناغمات لونية ابلباتيك/2
 .إيضاح القيم اجلمالية لطباعة الباتيك/3

 3 2 2 م
 تعتيق املعادن املعادن

 .تعريف التعتيق/1
 .التطبيق العملي لتعتيق قطعة حناس/2
 .حتليل القيم الفنية واجلمالية لألعمال املعدنية الفنية املعاصرة/3

 4 2 3 م
 تفريغ النحاس املعادن

 .شرح مفهوم التفريغ على النحاس وطرق تلوينه/1
 .  تنفيذ التفريغ على النحاس وتلوينه/2
 .تذوق القيم اجلمالية والفنية يف أعمال املعادن احلديثة/3

 4 2 2 م
تزيني األاثث ابلقشرة  اخلشب

 اخلشبية
 .تكسية برواز ابلقشرة/1
 .القيمة اجلمالية يف األعمال اخلشبية الرتاثية املعاصرة/2

 4 2 3 م
التشكيل ابلقشرة  اخلشب

 اخلشبية

 .األساليب املعاصرة للتشكيل ابلقشرة/1
 (.الباركرتي)تشكيل قطعة فنية أبسلوب/2
 .القيم الفنية واجلمالية للتشكيل ابلقشرة/3

 4 2 2 م

 احلرق على اخلشب اخلشب
 .شرح مفهوم احلرق على اخلشب/1
 .استخدام آلة احلرق على اخلشب بطريقة صحيحة على التصميم املعد/2
 .وصف األعمال الفنية للحرق على اخلشب وإبراز مجال العمل الفين/3

 4 2 3 م

احلفر املفرغ على  اخلشب
 اخلشب

 .أنواع اخلشب ومميزاته/1
 .تنفيذ احلفر والتفريغ على اخلشب/2
 .وصف وحتليل القيم اجلمالية ألعمال النحت اخلشيب والتفريغ/3

 4 2 2 م
 نسيج الكليم النسيج

 .الغري ممتدة واللحماتاملمتدة  اللحماتالتمييز بني /1
 .تصميم مساحات لونية غري منتظمة/2

املشروع  4 1 3 م
 الفصلي

 (النسيج)
 الكليم املزخرف

 .نبذة خمتصرة عن اتريخ النسيج الشعيب/ 1
 .تنفيذ الزخارف النسيجية يف الكليم الشعيب وإتقانه/ 2
 .القيم الفنية واجلمالية يف كليم شعيب من البيئة السعودية/3

 املتوسطةخطة معاجلة الفاقد التعليمي يف مادة الرتبية الفنية  للمرحلة 

3 


