


 
 15/4/1444    التاريخ:                                                   التوقيع:                       د.محمد بن إبراهيم العبدالكريماالسم:   

 

:الصف املتوسطة املرحلة: األسبوعيف  عدد احلصص تربية فنية املادة: الثالث   2 

 ات احملتوىموضوع الوحدة الدراسية                                                                           األسبوع

 (1األسبوع )

 - هـ10/5/1444

 م4/12/2022

 إىل

 - هـ14/5/1444

 م8/12/2022

 الوحدة األوىل:

 جمال اخلزف

 خزفياتي عربيةاملوضوع األول: 

 خزفياتي عربية

 عرب حمركات البحث عن مجاليات اخلزفاستقصاء : إثراء

 (2األسبوع )

   -هـ17/5/1444

 م11/12/2022

 إىل

  -  هـ21/5/1444

 م15/12/2022

 خزفياتي عربية

 وطريقة حفهاتطبيق: حتضري الطينة باخللط والعجن 

 خزفياتي عربية

 وزخرفتها تطبيق: األساليب الفنية للتشكيل خبامة الطني

 (3األسبوع )

 -   هـ24/5/1444

 م18/12/2022

 إىل

  -  هـ28/5/1444

 م22/12/2022

 مطولة: األحد إجازة

 ال يدرج فيه توزيعاألحد:                            

 خزفياتي عربية

 خزفياتي عربية

 (4األسبوع )

 -  هـ1/6/1444

 م25/12/2022

 إىل

 -    هـ5/6/1444

 م29/12/2022

 

 العربيةهوية اخلزف املوضوع الثاني: 

 هوية اخلزف العربية

 الوظائف اجلمالية والنفعية للقطع اخلزفيةإثراء: 

 (5األسبوع )

 -    هـ8/6/1444

 م1/1/2023

 إىل

   -   هـ12/6/1444

 م5/1/2023

 هوية اخلزف العربية

 تطبيق: الرسم على الفخار وتلوينه بالطالءات

 هوية اخلزف العربية

 (6األسبوع )

     هـ15/6/1444

 م8/1/2023

 إىل 

  -  هـ19/6/1444

 م12/1/2023

 

 

 

 الوحدة الثانية:

 املنمنمات اإلسالميةاملوضوع األول: 

 املنمنمات اإلسالمية

 مهارة: السرد القصصي عرب الرموز والرسوم التعبريية

 هـ1444 الثاني للعام الدراسيفصل الدراسي المحتوى الدراسي على األسابيع في ال توزيع
 



 
 15/4/1444    التاريخ:                                                   التوقيع:                       د.محمد بن إبراهيم العبدالكريماالسم:   

 

 (7األسبوع )

 -   هـ22/6/1444

 م15/1/2023

 إىل

  - هـ26/6/1444

 م19/1/2023

 إجازة مطولة: األحد واالثنني

 ال يدرج فيه توزيعاألحد:                             جمال الرسم

 ال يدرج فيه توزيعاالثنني:                            

 املنمنمات اإلسالمية

 : حتليل الرموز التعبريية والدالالت البصرية وقراءة الصورمهارة

 املنمنمات اإلسالمية

 (8)األسبوع 

 -  هـ29/6/1444

 م22/1/2023

 إىل

 -  هـ4/7/1444

 م26/1/2023

 

 إثراءات

 احلبال( -تطبيق: ُطرق التشكيل بالطينة اجلاهزة )الشرائح 

 مهارة: الطباعة الزخرفية باستخدام قوالب االستنسل

 (9األسبوع )

 -   هـ7/7/1444

 م29/1/2023

 إىل

  -   هـ11/7/1444

 الثالثة:الوحدة  م2/2/2023

 جمال الزخرفة

 الزخرفة الكتابية آفاق عربيةاملوضوع: 

 مهارة: أساسيات استخدام برامج التحرير العربي والتصميم

 الزخرفة الكتابية آفاق عربية

 القيم الزخرفية التشكيلية يف احلرف العربي

 (10األسبوع )

 -    هـ14/7/1444

 م5/2/2023

 إىل

    هـ18/7/1444

 م9/2/2023

 الزخرفة الكتابية آفاق عربية

 القواعد واألسس املستخدمة يف الزخرفة

 الزخرفة الكتابية آفاق عربية

 لوحات زخرفية ُمبتكرة باخلط العربي

 (11األسبوع )

 -   هـ21/7/1444

 م12/2/2023

 إىل

  -  هـ25/7/1444

 م16/2/2023

 
 املشروع الفصلي

 املشروع الفين الفصلي

 التنفيذ(مراحل  -التخطيط  -نتاج األفكار إ -)أهدافه 

 املشروع الفين الفصلي

 مهارة: توزيع املهام والعمل ضمن فريق

 (12األسبوع )

   - هـ28/7/1444

 م19/2/2023

 إىل

  -  هـ3/8/1444

 م23/2/2023

األربعاء : يوم التأسيسإجازة 

 اخلميسو

 املشروع الفين الفصلي

 املشروع الفين الفصلي

 مهارة: العرض الفين وِحفظ األعمال التشكيلية
 ال يدرج فيه توزيعاألربعاء:                            

 ال يدرج فيه توزيعاخلميس:                            
 (13األسبوع )

 االختبارات

 -  هـ6/8/1444

 م26/2/2023

 إىل

 -   هـ10/8/1444

 م2/3/2023

اختبارات نهاية الفصل 

 الدراسي
--------- 


