
 
 هـ 1444 /12/4 التاريخ:    نورة                              التوقيع:                                               نورة بنت حسين البكران  االسم:

 

 

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

 ات املحتوى موضوع األسبوع
 (1األسبوع )

 م4/12/2022 - هـ10/5/1444
 إلى

 م8/12/2022 - هـ14/5/1444

 الخزفالوحدة األولى: مجال 
 (1)تشكيل آنية خزفية منتظمة الشكل املوضوع األول: 

 (2األسبوع )

 م11/12/2022   -هـ17/5/1444

 إلى

 م15/12/2022  -  هـ21/5/1444

 الوحدة األولى: مجال الخزف
 (1املوضوع األول:  تشكيل آنية خزفية منتظمة الشكل)

 (3األسبوع )

 م18/12/2022 -   هـ24/5/1444

 إلى

 م22/12/2022  -  هـ28/5/1444

 إجازة مطولة: األحد

 األحد:                            ال يدرج فيه توزيع

 الوحدة األولى: مجال الخزف

 تكوينات زخرفية غائرة على سطح الطينة املتجلدة املوضوع الثاني: 

 (4األسبوع )

 م25/12/2022 -  هـ1/6/1444

 إلى

 م29/12/2022 -    هـ5/6/1444

 املشروع الفني

 أهداف املشروع الفني

 (5األسبوع )

 م1/1/2023 -    هـ8/6/1444

 إلى

 م5/1/2023   -   هـ12/6/1444

 الوحدة الثانية: مجال الرسم 

 ( 1) الرسم بألوان األكريليك املوضوع  األول:    

 (6األسبوع )

 م8/1/2023     هـ15/6/1444

 إلى

 م12/1/2023  -  هـ19/6/1444

 الوحدة الثانية: مجال الرسم 

 (2) الرسم بألوان األكريليك املوضوع  األول:    

 (7األسبوع )

 م15/1/2023 -   هـ22/6/1444

 إلى

 م19/1/2023  - هـ26/6/1444

 إجازة مطولة: األحد واالثنين

 األحد:                            ال يدرج فيه توزيع

 ال يدرج فيه توزيع                       االثنين:     

 الوحدة الثانية: مجال الرسم 

 (1)التعبير في اللوحات  :    ثانياملوضوع  ال

 (8األسبوع )

 م22/1/2023 -  هـ29/6/1444

 إلى

 م26/1/2023 -  هـ4/7/1444

 لوحدة الثانية: مجال الرسم ا

 (1)التعبير في اللوحات  :    ثانياملوضوع  ال

 (9األسبوع )

 م29/1/2023 -   هـ7/7/1444

 إلى

 م2/2/2023  -   هـ11/7/1444

 لوحدة الثانية: مجال الرسم ا

 (1اللوحات التشكيلية العربية ):  لثاملوضوع  الثا

 (10األسبوع )

 م5/2/2023 -    هـ14/7/1444

 إلى

 م9/2/2023    هـ18/7/1444

 لوحدة الثانية: مجال الرسم ا

 (2اللوحات التشكيلية العربية ):  لثاملوضوع  الثا

 (11األسبوع )

 م12/2/2023 -   هـ21/7/1444

 إلى

 م16/2/2023  -  هـ25/7/1444

  تطبيقات إثراءيه 

 (12األسبوع )

 م19/2/2023   - هـ28/7/1444

 إلى

 م23/2/2023  -  هـ3/8/1444

 إجازة يوم التأسيس: األربعاء والخميس

 عرض املشروع الفصلي 
 األربعاء:                            ال يدرج فيه توزيع

 الخميس:                            ال يدرج فيه توزيع

 (13األسبوع )

 االختبارات

 م26/2/2023 -  هـ6/8/1444

 إلى

 م2/3/2023 -   هـ10/8/1444

 

هـ1444للعام الدراس ي توزيع املحتوى الدراس ي على األسابيع في الفصل الدراس ي الثاني   

 


