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 1 عدد الحصص في األسبوع تربية فنية  املادة: الخامس الصف: االبتدائية املرحلة:

 موضوعات املحتوى  األسبوع
 (1األسبوع )

 م4/12/2022 -هـ 10/5/1444
 إلى

 م8/12/2022 -هـ 14/5/1444

 الوحدة األولى: مجال الخزف
 املوضوع األول:  زخارف بارزة على املسطحات الطينية

 (2) األسبوع
 م11/12/2022   -هـ17/5/1444

 إلى
 م15/12/2022  -هـ  21/5/1444

 الوحدة األولى: مجال الخزف 

 تشكيل املجسم بطريقة الشرائح الطينية املوضوع الثاني: 

 (3)األسبوع 
 م18/12/2022 -هـ   24/5/1444

 إلى
 م22/12/2022  -هـ  28/5/1444

 األحد: إجازة مطولة

 :                            ال يدرج فيه توزيعاألحد

 املشروع الفني

 أهداف املشروع الفني

 (4)األسبوع 
 م25/12/2022 -هـ  1/6/1444

 إلى
 م29/12/2022 -هـ    5/6/1444

 الوحدة الثانية: مجال الرسم 

 (1املوضوع  األول:     الفنون اإلسالمية  )

 (5)األسبوع 
 م1/1/2023 -    هـ8/6/1444

 إلى
 م5/1/2023   -هـ   12/6/1444

 الوحدة الثانية: مجال الرسم 

 ( 2املوضوع  األول:    الفنون اإلسالمية )

 (6)األسبوع 
 م8/1/2023هـ     15/6/1444

 إلى
 م12/1/2023  -هـ  19/6/1444

 الوحدة الثانية: مجال الرسم 

 (1البيئة، أو الخيال  )املوضوع  الثاني:    رسم يعبر عن الطبيعة، 

 (7)األسبوع 
 م15/1/2023 -هـ   22/6/1444

 إلى
 م19/1/2023  -هـ 26/6/1444

 األحد واالثنين: إجازة مطولة

 األحد:                            ال يدرج فيه توزيع

 االثنين:                            ال يدرج فيه توزيع

 الرسم الوحدة الثانية: مجال 

 (2املوضوع  الثاني:    رسم يعبر عن الطبيعة، البيئة، أو الخيال  )

 (8)األسبوع 
 م22/1/2023 -هـ  29/6/1444

 إلى
 م26/1/2023 -هـ  4/7/1444

 الوحدة الثانية: مجال الرسم 

 املوضوع  الثالث:  رسم اإليقاعات الحركية في األلعاب الرياضية

 (9)األسبوع 
 م29/1/2023 -   هـ7/7/1444

 إلى
 م2/2/2023  -هـ   11/7/1444

 الوحدة الثالثة: جمال الزخرفة
 املوضوع األول: حتوير الوحدة الزخرفية النباتية

 (10)األسبوع 
 م5/2/2023 -هـ    14/7/1444

 إلى
 م9/2/2023هـ    18/7/1444

 الوحدة الثالثة: جمال الزخرفة
 مبتكرة من الوحدات الزخرفية النباتيةاملوضوع الثاين:  تكوينات مجالية 

 (11)األسبوع 
 م12/2/2023 -هـ   21/7/1444

 إلى
 م16/2/2023  -هـ  25/7/1444

 تطبيقات إثراءيه  

 (12)األسبوع 
 م19/2/2023   -هـ 28/7/1444

 إلى
 م23/2/2023  -هـ  3/8/1444

 األربعاء والخميس: إجازة يوم التأسيس

 عرض املشروع الفصلي 
 األربعاء:                            ال يدرج فيه توزيع

 الخميس:                            ال يدرج فيه توزيع

 (13)األسبوع 
 االختبارات

 م26/2/2023 -هـ  6/8/1444
 إلى

 م2/3/2023 -هـ   10/8/1444

 

 

 هـ1444 الدراس ي للعام الثاني الدراس ي الفصل في األسابيع على الدراس ي املحتوى  توزيع

 

متوسط :منّسق  

:يسار  0 سم :منّسق  
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