



















إنتاج عمل فني من البيئة المحلية باستخدام ألوان األكريليك
واأللوان الزيتية.
إنتاج عمل فني باستخدام العجائن الورقية.
إدارك دور الرمز في األعمال الدعائية.
إنتاج رسومات فنية باستخدام خامات متعددة.
إبراز بعض القيم الفنية الجمالية النفعية في بعض األعمال الفنية
المجسَّمة والمسطَّحة.
التحدث عن بعض األعمال الفنية من التراث اإلسالمي في العصر
التيموري وإبراز معنى المنمنمات في تلك األعمال.
إدراك بعض الخصائص التشكيلية للخط العربي.
تصميم وحدة زخرفية تجمع نوعين من أنواع الزخرفة اإلسالمية.
كتابة وصف فني ألعمال زخرفية.
إنتاج أعمال خزفية متنوعة باستخدام الطالءات الزجاجية ومعرفة
أهم عيوب الطالءات الزجاجية.
القدرة على تجفيف وحرق بعض األعمال الخزفية المنتجة.
القدرة على اإللمام بالعديد من المصطلحات وتوظيفها عند الكتابة
والتحدث عن مجال الخزف.
الوعي بالبُعد المهني والعائد االقتصادي الممكن من مجال الخزف.
إدراك العالقة بين مجال الخزف وغيره من مجاالت المواد
الدراسية األخرى ،كالعلوم على سبيل المثال.
اإللمام بخصائص بعض الخامات المستخدمة في أشغال النسيج.
اإللمام ببعض المصطلحات المستخدمة في أعمال النسيج ،والقدرة
على توظيفها عند التحدث عن هذا المجال ،وتشكيل عمل نسجي
على النول الشبكي.
إنتاج عمل نسجي بسيط على النول الشبكي.
الوعي بالبُعد المعني والعائد االقتصادي الممكن من مجال النسيج.
اإللمام بخصائص بعض الخامات المستخدمة في الطباعة.


























اإللمام ببعض مصطلحات الطباعة.
الطبق بطريقتي العزل والشمع والتمييز بينهما.
الطبع بطريقة السلك سكرين.
المقارنة بين األعمال المطبوعة وفق المعايير الفنية.
اكتساب القدرة على التشكيل بالسلك ،وتعلم طرق الوصل الميكانيكية.
القدرة على توظيف األدوات البسيطة التي تستخدم لتفريغ النحاس األحمر.
التمكن من طالء المعدن المسطَّح أو المجسَّم بالمينا الباردة.
اكتساب مهارة استخدام خامات التعتيق.
التم ّكن من عمل تصاميم زخرفية لحلي مستلهمة من التراث الشعبي.
اكتساب مهارة الطالء بالمينا الباردة على األسطح المعدنية المستوية.
التتم ّكن متتن التشتتكيل بالستتلك ،وطتترق التتربط الميكانيكيتتة بواستتطة الستتلك
المرن.
الوعي بالبُعد المعني والعائد االقتصادي الممكن من مجال أشغال المعادن.
اكتساب مهتارة استتخدام طترق تشتكيل القشترة ولصتقها بواستطة الغتراء
والتفعيل الحراري.
اكتساب مهارة استخدام منشار األركيت في تفريغ الزخارف على األبلكتاج
اللين.
التم ّكن من عمتل مجسّتمات بطريقتة الوصتل الكيميتائي االغتراء والوستائد
األخرى).
التم ّكن من وصف وتحليل القيم الجمالية في أعمال النحت الخشبية.
القدرة على استخدام آالت الحرق البستيطة علتى أنتواع الخشتب المناستب
للحرق.
الوعي بالبُعد المعني والعائد االقتصادي الممكن من مجال أشغال الخشب.
إدراك القيم الفنية لبعض الخامات.
إتقان المهارات المطلوبة للتعبير ببعض الخامات ،مثل :الجبس والفسيفساء.
المقارنة الفنية والجمالية بين عملين.
تحديد أهم السمات الفنية لعمل فني من إحدى الحضارات.
إنتاج عمل فني باستخدام خامة البالستيك المستهلك.
إدراك خصائص البالستيك التشكيلية ،وإمكاناته الفنية ،واألدوات المناسبة
للتشكيل

أوالً :مجال الرسم:
األهداف:
 اكتساب خبرة الرسم باستخدام الخامات المختلفة مثل بودرة الرخام والعجائن المتنوعة إلحداث
مالمس سطوح مختلفة والتأكيد على استخدام العناصر الشكلية في التلوين.
 مناقشة بعض أسس التصميم وطريقة توظيفها في األعمال الفنية من قبل فنانين تشكيليين
مبدعين.
 مناقشة أعمال فنية من التراث اإلسالمي في العصر التيموري ومعرفة قضايا فن التصوير في
تلك المرحلة.
 إنتاج منمنمة باستخدام األلوان المائية.
 مناقشة أعمال فنية مسطحة ومجسمة مستلهمة من التراث ومحققة المعاصرة.
ثانياً :مجال الزخرفة:
األهداف:
 مشاهدة صور نماذج زخارف كتابية إسالمية.
 إدراك المميزات التشكيلية للخط العربي.
 إدراك القيم الفنية الزخرفية للخط العربي.
 تصميم وحدة زخرفية كتابية وتكرارها وتلوينها.
 كتابة وصف فني لجماليات الزخرفة والخط العربي في وحدة زخرفية.
ثالثاً :مجال الخزف:
األهداف:
 استعراض مراحل تطوير الخزف في البيئة العربية.
 توظيف الخبرات السابقة المكتسبة في تشكيل وإنتاج أعمال خزفية متنوعة.
 تنمية مهارات التشكيل بالطينة مع مراعاة جوانب جودة تشطيب العمل من حيث السماكة
والمتانة.
 تذوق القيم الفنية والجمالية التي تضيفها أعمال الخزف على جو العمل والمنزل.
 اكتساب مصطلحات عن فن الخزف وتوظيفها عند التحدث والكتابة عنه في المناسبات
المختلفة.
رابعاً :مجال النسيج:
األهداف:
 التعرف على بعض أعمال السجاد في الفن اإلسالمي وإدراك القيم الفنية فيه.
 التعرف على الخامات واألدوات المستخدمة في أعمال السجاد على النول الشبكي.
 اكتساب المهارات الفنية في إنتاج أعمال السجاد على النول الشبكي.
 إشباع الحاجات الفنية من خالل ممارسة األعمال اليدوية.
 تذوق القيمة الفنية واللونية في أعمال السجاد على النول الشبكي.
 توظيف قيمة جمالية واحدة في أعمال النسيج المنتجة والحكم عليها.

خامساً :مجال الطباعة:
األهداف:
 معرفة نبذة عن تطور فن الطباعة بالشاشة الحريرية.
 التعرف على المصطلحات الفنية لطباعة الشاشة الحريرية االسلك سكرين).
 التعرف على المواد المستخدمة في طباعة الشاشة الحريرية وطرق العمل بها.
 تنفيذ تصميم وطبعه بالشاشة الحريرية.
 المقارنة بين بعض أعمال الطباعة بالمعايير الفنية المعروفة.
 التأكيد على تعلم طرق العرض الفني ألعمال طباعية في المعارض.
سادساً :مجال أشغال معادن:
األهداف:
 استخدام أدوات تفريغ النحاس في تشكيل قطع معدنية جمالية أو نفعية.
 استخدام طرق التشكيل باللحام البسيط في عمل مجسمات بواسطة سلك النحاس األصفر.
 تعلم طرق تنظيف وصقل المعدن وطرق المحافظة عليه.
 التعرف على بعض طرق التشكيل في صنع الحلي الشعبي.
 التعرف على طالء المعادن بالمينا الباردة.
سابعاً :مجال أشغال الخشب:
األهداف:
 تعلم طرق الحفر على الخشب واألدوات المستخدمة في ذلك.
 التعرف على أنواع األخشاب المناسبة لعمل المجسمات وشروط صالحيتها وطرق
المحافظة عليها.
 إنتاج قطع فنية باستخدام التشكيل بأنواع القشرة الطبيعية.
 اإلحساس بالقيم الجمالية الموجودة في األعمال الخشبية المنحوتة.
 التعرف على بدايات استخدام األخشاب الصناعية والقشرة الطبيعية في إنتاج األثاث
ومكمالت البناء.
 التعرف على القيم الوظيفية والجمالية في األعمال الخشبية المعاصرة.
ثامناً :مجال التشكيل المباشر بالخامات:
األهداف:
 إدراك القيم الفنية في األحجار والصخور وأنواع التربة الطبيعية في بيئتها.
 توظيف القيم الفنية الطبيعية المتوفرة في الصخور واألحجار وأنواع التربة في عمل فني.
 التعرف على الخامات واألدوات المناسبة للتشكيل بالصخور واألحجار واألتربة.
 مشاهدة صور آثار من الحضارات المختلفة وتحليلها فنيا وجماليا.



تعلم أساليب ع رض األعمال الفنية المنتجة في المعارض.
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س اَل ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه
ال ّ
َّللاِ اوبا ار اكاتُهُ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده التربية الفنية
تحضير  +توزيع  +أهداف
(خماسي  +طريقة وحدات مشروع الملك عبدَّللا  +وحدات باالستراتيجيات +
مسرد  +الطريقة البنائية +استراتيجيات الحديثة)
+
ثَلثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالب و دليل المعلم
+
سجَلت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أورق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+

سجل إنجاز المعلمة
+
وسجل إنجاز الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
اثراءات
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
_______________________________________
____
طباعة ملونة  +السي دي =  100لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  50لاير
سي دي فقط =  20لاير (للصف الواحد)
جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =  20لاير
التوصيل داخل الرياض والخرج مجانا
ولباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة) بقيمة  50لاير
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستَلم:
إلكترونيا ً عن طريق الرابط

www.mta.sa/c

ويمكنكم طلب توزيع المنهج او عينة
او الشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
او
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
0555107025
0557977722
وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج

البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
(اي بان)
SA0610000027949172000110
_______________________________________
_______
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
_______________________________________
_______
ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل على احد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار

سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكَلء لتحاضير فواز الحربي
في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

