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

 

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

 ات احملتوىموضوع الوحدة الدراسية                                                                           األسبوع

 (1األسبوع )

 - هـ10/5/1444

 م4/12/2022

 إىل

 - هـ14/5/1444

 م8/12/2022

 الوحدة األوىل:

 جمال اخلزف

 البالطات اخلزفيةاملوضوع األول: 

 البالطات اخلزفية

 الشكلية الزخارف اإلسالمية وخصائصها إثراء: توظيف

 (2األسبوع )

   -هـ17/5/1444

 م11/12/2022

 إىل

  -  هـ21/5/1444

 م15/12/2022

 تزجيج األواني الفخاريةاملوضوع الثاني: 

 تزجيج األواني الفخارية

 وتكوينات فنيةمهارة: حماكاة أشكال ُزخرفية 

 (3األسبوع )

 -   هـ24/5/1444

 م18/12/2022

 إىل

  -  هـ28/5/1444

 م22/12/2022

 مطولة: األحد إجازة

 ال يدرج فيه توزيعاألحد:                            

 تزجيج األواني الفخارية

 تطبيق: تلوين أواني خزفية بطريقة السكب والغمر

 تزجيج األواني الفخارية

 ستخدام الطالءات واحلرب الشيينتطبيق: التعتيق با

 (4األسبوع )

 -  هـ1/6/1444

 م25/12/2022

 إىل

 -    هـ5/6/1444

 م29/12/2022

 

 

 الوحدة الثانية:

 الرسم والتلوين جمال

 الفن احلديثاملوضوع األول: 

 الفن احلديث

 والنقد الفين للوحات التشكيليةالتذوق ُمنطلقات إثراء: 

 (5األسبوع )

 -    هـ8/6/1444

 م1/1/2023

 إىل

   -   هـ12/6/1444

 م5/1/2023

 الرسومات الرمزية يف الشعاراتاملوضوع الثاني: 

 الرسومات الرمزية يف الشعارات

 تصميم  الشعارات الرقمية يف ربامج الاستخدام  إثراء:

 (6األسبوع )

     هـ15/6/1444

 م8/1/2023

 إىل 

  -  هـ19/6/1444

 م12/1/2023

 اإلعالن والتصميمات املطبوعةاملوضوع الثالث: 

 اإلعالن والتصميمات املطبوعة

 إثراء: دور اإلعالنات التجارية يف تسويق املنتجات واخلدمات  

 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:                            

 ال يدرج فيه توزيعاالثنني:                            

 اإلعالن والتصميمات املطبوعة

 تطبيق: استخدام برنامج الفوتوشوب يف التصميم اإلعالني

 اإلعالن والتصميمات املطبوعة

 (8األسبوع )

 -  هـ29/6/1444

 م22/1/2023

 إىل

 -  هـ4/7/1444

 م26/1/2023

 

 الوحدة الثالثة:

 

 جمال الزخرفة

 املوضوع األول:

 تصميم ابتكاري للوحدات الزخرفية الالنهائية

 تصميم ابتكاري للوحدات الزخرفية الالنهائية

 مهارة:  استخدام الربامج الرقمية يف تصميم  الزخارف

 (9األسبوع )

 -   هـ7/7/1444

 م29/1/2023

 إىل

  -   هـ11/7/1444

 م2/2/2023

 تصميم ابتكاري للوحدات الزخرفية الالنهائية

 إثراء: مجاليات اخلط واللون يف الزخارف اإلسالمية

 تصميم ابتكاري للوحدات الزخرفية الالنهائية

 (10األسبوع )

 -    هـ14/7/1444

 م5/2/2023

 إىل

    هـ18/7/1444

 م9/2/2023

 املوضوع الثاني:

 تلوين التصميم االبتكاري للوحدات الزخرفية الالنهائية

 تلوين التصميم االبتكاري للوحدات الزخرفية الالنهائية

 (11األسبوع )

 -   هـ21/7/1444

 م12/2/2023

 إىل

  -  هـ25/7/1444

 م16/2/2023

 
 املشروع الفصلي

 املشروع الفين الفصلي

 أساليب التنفيذ( -إنتاج األفكار  -عملياته  -)أهدافة 

 :لمشروع الفين الفصليل إثراءات

 مهارات الرسم والزخرفة باستخدام املنظور

 (12األسبوع )

   - هـ28/7/1444

 م19/2/2023

 إىل

  -  هـ3/8/1444

 م23/2/2023

األربعاء : يوم التأسيسإجازة 

 اخلميسو

 :لمشروع الفين الفصليل إثراءات

 التشكيلي باأللوان املائيةاألساليب الفنية يف التصوير 

 الفصلي الفين املشروع

 ال يدرج فيه توزيعاألربعاء:                            
 ال يدرج فيه توزيعاخلميس:                            

 (13األسبوع )

 االختبارات

 -  هـ6/8/1444

 م26/2/2023

 إىل

 -   هـ10/8/1444

 م2/3/2023

 ---------- نهاية افصل الدراسياختبارات 


