




 

بِع والتَّوزيِع محفوظٌة حقوُق الطَّ
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 واللَّوُن
ُّ
ي الوحدُة الأولى  -  الّر�سُم الَخطِّ

المحتويات

ٌة لأ�ْسكاٍل ُمْخَتِلَفٍة ِم�َساَحاٌت َلْونًيّ

اأَب�����ي َيْعَم���ُل

ت���ي ِحَكاَي���اُت َجَدّ

�����ٌة �َس������ْهَرٌة َعاِئلَيّ

َهاُب اإَلى الَمْدَر�َس���ِة الَذّ

ِبي���ِع وَفرا�ساُتُه اأَْزَه���اُر الرَّ

ٌة َع���اِم اأَ�ْسكاٌل َوِم�ساَحات َلْوِنَيّ َح����ْوَل َماِئ���َدِة الطَّ

�ُسوِم الُمَتحّركِة َم�ْسهٌد ِمَن الرُّ

ف�����ْي َم�ْس������َرِح الَعَراِئ�����ِض

اأَْف����َراُح العي�����ِد

ُنْزَه������ٌة ِف���ْي الُب�ْس���تاِن

ج����ُل الآل����������يُّ الرَّ

����ها ِحبُّ اأَ�ْس�������ياُء اأُ

�����اِء ف������ي اْلَف�سَ

انيُة  -  التَّ�سكيُل والتَّج�سيُم الوحدُة الثَّ

ُكراٌت واأقرا�ٌض

اأوراٌق نباتّيٌة

اأ�س����������ماٌك

فرا�س��������اٌت

َحي�َوان��اٌت األيف���ٌة

ُطي����وٌر َجميل�����ٌة
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ُة الثُة  -  الأ�سكاُل والأ�سغاُل اليدويَّ الوحدُة الثَّ

لُة َفاِكهتي المف�سّ

اأْزهاٌر

ُطيوٌر

َطائٌر من ُكراِت الخيوِطورٌق �ِسراعيٌّ بالُف�َسْيِف�َساِء

ِقّطٌة مَن الإ�سفْنِج

بيوٌت من ُعَلِب الكرتوِن 

ٍة ٍة منزليَّ ماٌت لأدواٍت كهَربائيَّ ُمج�سَّ

ٍة تن�سيُق اأوراٍق نباتيَّ
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يُّ وال�َجماليُّ ُق الفنِّ الوحدُة الّرابعُة  -  التَّذوُّ

كنوٌز من َبلدي ) اإيبال(

كنوٌز من َبلدي ) اأوغاريت(

ِة َتْزييُن البيئِة المدر�سيَّ

ِة ) درا�سٌة ومناق�سٌة(  زيارُة المعار�ِض المدر�سيَّ
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المحتويات

جدول توزيع منهاج الّتربية الفّنّية الّت�صكيلّية للف�صلين 

الأّول والّثاني للعام الدرا�صي 2010 / 2011

التذّوق الفّنّي وال�َجمالّي
الأ�سكال اليدوّية 

والأ�سغال
الّت�سكيل والّتج�سيم �سم الخّطّي والّلون الرَّ ّف الّثاني ال�سّ

الف�سل الأّول

الف�سل الّثاني

من الّدر�ض الأّول

حّتى الّدر�ض الّثامن

من الّدر�ض الّتا�سع

حّتى الّدر�ض الخام�ض ع�سر

من الّدر�ض الأّول

حّتى الّدر�ض الّرابع

من الّدر�ض الخام�ض

حّتى الّدر�ض ال�ساد�ض

من الّدر�ض الأّول

حّتى الّدر�ض الخام�ض

من الّدر�ض ال�ساد�ض

حّتى الّدر�ض التا�سع

الّدر�سان الأّول والّثاني

الّدر�سان الّثالث والّرابع
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غيَر( اَم الُمبِدَع ال�سَّ �سَّ اَن الرَّ َعزيزي المتعلَِّم: )الفنَّ

في  لُيرافَقَك  ٍة  مرَّ ل ِ لأوَّ التَّ�سكيليَِّة  ِة  الفنِّيَّ التَّربيِة  ِة  لمادَّ التلميِذ  دفتُر  ِعدَّ 
ُ
اأ لقد 

في  التَّعلُّم ِ على  وُي�ساِعَدَك  را�سيَّة ِ الدِّ نة  ال�سَّ هذِه  اأثناِء  في  را�سيَِّة  الدِّ م�سيرتِكَ 

المجالت كاّفًة وفيه:

يِّ واللَّون. �سِم الَخِطِّ وحدُة الرَّ

وحدُة التَّ�سكيل ِوالتَّج�سيم.

وحدُة الأ�سَغال ِوالأعمال ِاليدويَِّة.

. ق ِالفنِّيِّ وحدُة التَّذوُّ

عٍة: ُن اأن�سطًة فنِّيًة ت�سكيليًَّة ذاَت اأهداٍف متنوِّ اإنَّها تت�سمَّ

اإلى  مايدفُعَك  ومنها   ، والتَّلوين  �سم  الرَّ َمهارات  في  م  التَّحكُّ على  ي�ساعُدك  ما  منها 

ُنَك على ا�ستعمال ِالمكت�سبات ِالمعِرفيَِّة  المالحظِة والكت�ساِف والُمبادرة ِ، ومنها ما يمرِّ

والتِّْقِنيَّة ِ، ويقدُرَك على التَّعبير ِوالإبداع ِفي مو�سوعاتٍ ت�سكيليَّةٍ فنِّيَّةٍ مختلفٍة.

ِة. نات ِالأ�سا�سيَّة للمادَّ َوى وجعلَُهما من المكوِّ َة الُق�سْ يَّ وقد اأولى دفتُر الّتلميِذ الأن�سطَة والإبداَع الأهمِّ

نة باأنواِعها وُق�سا�ساِت  ويحتوي دفتُر التلميِذ الفنِّيَّة ِالمقترحة ِعلى موادَّ واأدوات ٍب�سيطة ٍكالأقالم ِالملوَّ

الورِق والألوان ِ...

واأجانَب  اميَن عرباً  ر�سَّ ، وتعريِفَك  التَّعلُِّم  لم�ساعدِتَك على  و�سورٍ  بر�سومٍ  الّتلميِذ  دفتِر  تعزيُز  تمَّ  وقد 

. لتمَنحَك الإح�سا�َس بجمال ِالعمل ِالفّنيِّ ، وتولَِّد لديَك الَميَل اإلى الإبداع ِالفّنيِّ

روف التَّربويِّة ِالَّتي ت�سمُن للفنَّاِن  واإنَّنا نعُقُد الآماَل على جهود ِالمعلِّم ِوالمدر�سة ِوالأ�سرة ِلتوفير ِالظُّ

جهٍة،  مْن  والإنتاج ِ والبتكار ِ المبادرة ِ على  القادرة ِ المتكاملة ِ ِتِه  يَّ �سخ�سِ لبناء ِ ُفر�ساً  غير ِ ال�سَّ اِم  �سَّ الرَّ

ُة خيَر معيٍن لبلوِغنا ما نطمُح اإليه ِجميعاً من جهةٍ اأخرى. ولتكوَن هِذِه الو�سيلُة التَّربويَّ

دفتِر  في  َلَك  ُمها  ُنقدِّ الَّتي  الأن�سطِة  هذِه  على  �سادقٍة  برغبٍة  ُتقبَل  اأن  غيَر  ال�سَّ الفنَّاَن  عزيزَي  واأمُلنا 

التلميِذ حتَّى ت�ستفيَد منها في تنمية ُِقُدَراِتَك التَّعبيريَّة ِو�سقل َِملََكاِتَك الفنِّيَّة.
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مـ
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ق

م

ِرها  وتطوُّ ة ِ الأمَّ م ِ لتقدُّ ٌر  وموؤ�سِّ الإن�سان ِ حياة ِ مظاهر ِ من  مظهٌر  الت�سكيلية  الفنِّيَِّة  التربيَّة ِ مادَّة  اإنَّ 

ُة التَّعبير ِوالتَّاأثيِر. ُف بالَجماِل، َلُه ُقوَّ الح�سارّي، واإنتاٌج مادِّيٌّ واإن�سانيٌّ نافٌع مبتكٌر، واإبداٌع راٍق ُيو�سَ
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الَوحدُة الأُوَلى

يُّ واللَّوُن �سُم الَخطِّ
َّ
الر



الّدر�ُس الأّوُل

 الّر�سُم الَخّطيُّ والّلوُن 

يَّةَ الألواِن )الفاتحِة والّداكنِة(. تعريُف المتعلِّم خا�سِّ

اجٌة ( األواٌن مائّيٌة ) ري�سٌة – مزَّ

ٌة لأ�ْسكاٍل ُمخَتلَفٍة ِم�َساَحاٌت َلونيَّ

الهدُف

أدواُت ال
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التَّطبيُق: 

حاَن الوقُت لتبداأ يداَك الَجميلتاِن بر�سِم ِم�ساحاٍت لونّيٍة لأ�سكاٍل مختلفٍة وتلويِنها.
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لوحة للفّنان ال�ّسوري لوؤي كّيالي

ر�ُس الثَّاني الدَّ

تنميةُ القدرةِ على ر�سِم ج�سِم الإن�ساِن بحركاٍت مختلفة.

ٌة اأو األواٌن �سمعّيٌة . نٌة اأو )با�ستيٌل( زيتيَّ اأقالٌم خ�سبيٌَّة ملوَّ

اأَب���ي َيْعَم����ُل

الهدُف

أدواُت ال
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التّطبيُق: 

ها وعبِّْر بالَخطِّ واللَّوِن عن والِدَك وهَو يقوُم بعملِه. ْر األواَنَك التي ُتحبُّ ح�سِّ
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ر�ُس الّثالُث الدَّ

ِحَكاَي��اُت َجّدت��ي

تنميةُ قدرةِ المتعلِّم على الموازنِة بيَن حجِم الطفِل والإن�ساِن الكبير.

ٌة اأو األواٌن �سمعّيٌة. نٌة اأو )با�ستيٌل( زيتيَّ اأقالٌم خ�سبيٌَّة ملوَّ

الهدُف

أدواُت ال
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التَّطبيُق: 

ِة وهو ي�سرُد   دوُرك في التَّعبيِر بالخطِّ واللَّْوِن َعِن الَجدِّ اأو الَجدَّ
ُ
والآَن يا �سغيري الفنَّاَن يبداأ

نَة . حكايًة لأحفادِه، م�ستخدماً اأقالَمك الملوَّ
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��ٌة �َس���ْهَرٌة َعاِئليَّ

 تنميةُ القدرةِ على ر�سِم ج�سِم الإن�ساِن بحركاٍت متنوّعٍة.

ٌة اأو )با�ستيٌل( زيتيَّة ٌ اأو األواٌن �سمعّيٌة. نٌة خ�سبيَّ قلُم ر�سا�سٍ ، اأقالٌم ُملوَّ

ابُع  ر�ُس الرَّ الدَّ

الهدُف

أدواُت ال
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التَّطبيُق: 

َغيَر جاَء دوُرَك في التَّعبيِر بالَخطِّ واللَّوِن عن �سهرٍة ت�سمُّ اأفراَد العائلِة ،  والآَن يا فّنانَي ال�سَّ

نَة . م�ستخدماً اأقالَمك الملوَّ
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الّذَهاُب اإَِلى الَمْدَر�َسِة

. تنميةُ قدرةِ المتعلِّم على ا�ستخدامِ العالقاِت اللونيِّة لتنفيِذ عمٍل فنّيٍّ

ٌة اأو األواٌن �سمعّيٌة.  ٌة اأو )با�ستيٌل( زيتيَّ نٌة خ�سبيَّ قلُم ر�سا�ٍس، اأقالٌم ملوَّ

ر�ُس الخام�ُس الدَّ

الهدُف

أدواُت ال
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التَّطبيُق: 

غيَر عليَك الآَن اأن تعبَِّر بالَخطِّ والّلوِن عن الّذهاِب اإلى المدر�سِة م�ستخدماً  عزيزي الفنَّاَن ال�سَّ

نَة مبا�سرًة . اأقاَلَمَك الملوَّ
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بيِع وَفرا�ساُته اأَْزَهاُر الرَّ

اد�ُس ر�ُس ال�سَّ الدَّ

تنميةُ القدرةِ على مالحظِة الألواِن المتنوّعِة وربِطها بالواقِع للتّعبيِر عنها.

ٌة اأو األواٌن �سمعّيٌة. ٌة اأو )با�ستيٌل( زيتيَّ نٌة خ�سبيَّ اأقالٌم ملوَّ

الهدُف

أدواُت ال

20



التَّطبيُق: 

نَة  الملوَّ ُم�ستخِدماًاأقالَمَك  وفرا�ساِتِه،  اأزهاِرِه  َعْن  بالَخطِّ  َعبِّر  بيع؟  الرَّ ف�سَل  اأحبْبَت  َهْل 

مبا�سرًة .
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ر�ُس ال�ّسابُع الدَّ

َعاِم َحْوَل َماِئَدِة الطَّ

تنميةُ القدرةِ على ا�ستخدامِ عنا�سرَ مختلفٍة لتكويِن عمٍل فنِّيٍّ جميٍل.

ٌة اأو األواٌن �سمعّيٌة. ٌة اأو )با�ستيٌل( زيتيَّ نٌة خ�سبيَّ اأقالٌم ملوَّ

الهدُف

أدواُت ال
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التَّطبيُق: 

عاِم،  �ْسَرِتَك حوَل مائدِة الطَّ
ُ
غيَر جاَء دوُرَك في التَّعبيِر بالَخطِّ واللَّْوِن َعْن اأ والآَن يا فنَّانَي ال�سَّ

نَة مبا�سرًة . م�ستخِدماً اأقالَمَك الملوَّ
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ر�ُس الثَّاِمُن  الدَّ

�ُسوِم الُمَتحّركِة َم�ْسهٌد ِمَن الرُّ

الأ�سكاِل  بَيَْن  للتَّمييِز  والباردةِ  الحارَّةِ  الألواِن  ا�ستخدامِ  على  القدرةِ  تنميةُ   

. والخلفيَِّة في العمِل الفنّيِّ

ٌة، اأوراٌق بي�ساُء لت�سكيِل دفتٍر �سغيٍر.  نٌة خ�سبيَّ قلُم ر�سا�ٍس، اأقالٌم ملوَّ

1 2

3 4

الهدُف

أدواُت ال
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ها ؟  َنُه باألواِنَك التي تحبُّ كِة وتلوِّ �سوِم المتحِرّ ما راأُيَك يا �سغيري اأْن تر�ُسَم م�سهداً مَن الرُّ

التَّطبيُق: 
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فْي َم�ْسَرِح الَعَراِئ�ِض

العنا�سِر  بَيَْن  للتمييِز  والدَّاكنِة  الفاتحِة  الألواِن  ا�ستخدامِ  على  القدرةِ  تنميةُ 

والخلفيَّة.

ٌة اأو األواٌن �سمعّيٌة. ٌة اأو )با�ستيٌل( زيتيَّ نٌة خ�سبيَّ اأقالٌم ملوَّ

ر�ُس التَّا�سُع الدَّ

الهدُف

أدواُت ال
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التَّطبيُق: 

 دوُرَك في التَّعبيِر بالَخِطّ واللَّْوِن َعْن َم�ْسَهٍد لم�سَرِح العراِئ�ِس، 
ُ
والآَن يا �سغيري الفنَّاَن يبداأ

ها . ُم�ستخِدماً األواَنَك التي ُتحبُّ
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اأَْف���َراُح الِعي���ِد

تنميةُ القدرةِ على  مالحظة الألوان المتنوّعِة وربِطها بالواقع.

ٌة اأو)با�ستيٌل(زيتّيٌة اأواألواٌن �سمعّيٌة.   نٌة خ�سبيَّ قلُم ر�سا�ٍس، اأقالٌم ملوَّ

ر�ُس العا�سُر الدَّ

الهدُف

أدواُت ال
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التَّطبيُق: 

غيُر، وابداأ التَّعبيَر بالَخِطّ واللَّوِن َعْن اأفراِح العيِد . ها الفنَّاُن ال�سَّ ْر األواَنَك اأيُّ �سِّ َحَ
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ُنْزَه���ٌة  ِف��ْي الُب�ْس���َتاِن

ِِّم على التّمييِز بيَن الحجومِ المختلفِة لالأ�سجارِ وتعويُد  تنميةُ قدرةِ المتعل

ؤيِة ال�ّسحيحِة لالأ�سكال. المتعلِّم على الّرو

ٌة. ٌة اأو األواٌن �سمعيَّ ٌة اأو )با�ستيٌل( زيتيَّ نٌة خ�سبيَّ اأقالٌم ملوَّ

ر�ُس الحادي َع�سَر الدَّ

الهدُف

أدواُت ال
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التَّطبيُق: 

ها في التَّعبيِر بالخطِّ واللَّْوِن َعْن  اأنَت ُتِحبُّ النُّزهاِت ، ماراأُيَك اأْن ت�سـتخدَم األواَنَك الَّتي ُتحبُّ

ُنزَهـٍة في ب�ستاٍن ؟
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ج��ُل الآل��يُّ الرَّ

إلى  تنميةُ القدرةِ على ا�ستخدامِ اأنواِع الخطوِط وتحويلِها ا

عنا�سرَ ت�سكيليٍِّة جميلٍة.

ٌة. ٌة اأو األواٌن �سمعيَّ ٌة اأو )با�ستيٌل( زيتيَّ نٌة خ�سبيَّ اأقالٌم ملوَّ

ر�ُس الثَّاني َع�َسَر  الدَّ

الهدُف

أدواُت ال
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. غيُر ، وابداأْ بر�سِم َرُجٍل اآليٍّ ها الفنَّاُن ال�سَّ ها اأيُّ ْر األواَنَك الَّتي ُتحبُّ ح�سِّ

التَّطبيُق: 

33



ِحب�ُّه��ا اأَ�ْس����ياُء اأُ

تنميةُ القدرةِ على التمييِز بيَن ال�ّسكِل واللّوِن في العمِل الفنّّي.

ٌة اأو األواٌن �سمعّيٌة. اأقالُم تلويٍن )با�ستيٌل( زيتيَّ

ر�ُس الثَّالَث َع�َسَر  الدَّ

الهدُف

أدواُت ال
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التَّطبيُق: 

ها لتر�سَم مجموعًة من اأ�سياِئَك المحبَّبِة . غيَر ، ا�ستخِدْم األواَنَك الَّتي ُتحبُّ هيَّا يافنَّانَي ال�سَّ

35



���اِء ِف����ي الَف�سَ

ابَع َع�َسَر ر�ُس الرَّ الدَّ

َّوُن. كُل والل أ�سكاٍل مختلفٍَة مْن حيُث ال�سَّ تنميةُ القدرةِ على ر�سِم ا

ٌة اأو األواٌن �سمعّيٌة. ٌة اأو )با�ستيٌل( زيتيَّ نٌة خ�سبيَّ اأقالٌم ملوَّ

الهدُف

أدواُت ال

36



التَّطبيُق: 

غيَر ، عليَك اأْن ُتعبَِّر بالخِطِّ واللَّْوِن َعْن َمركباٍت خياليٍَّة في الف�ساِء  عزيزي الفنَّاَن ال�سَّ

ها . األواَنَك التي ُتحبُّ ُم�ستخِدماً 

37



ر�ُس الخام�َس َع�َسَر الدَّ

ٌة اأَ�ْسكاٌل َوِم�ساَحات َلْونيَّ

)ر�سٌم بالحا�سوِب( الهدُف

أدواُت ال

. تنميةُ القدرةِ على ا�ستخدامِ الحا�سوِب لتنفيِذ عمٍل فنِّيٍّ

الحا�سوُب .
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التَّطبيُق: 

اِم. �سَّ هيَّا يا �سغيري نر�ُسْم بالألواِن ِم�ساحاٍت واأ�سكاًل بو�ساطِة برناَمِج الرَّ

39



40



انيُة الَوحدُة الثَّ

ج�سيُم �سكيُل والتَّ التَّ



ُل ر�ُس الأوَّ الدَّ

كراٌت واأْقَرا�ٌض

َّيِّنة . ِم با�ستخدامِ خامِة المعجوِن الل تنميةُ القدرةِ على التّعبيِر المج�سَّ

معجوٌن َخا�سٌّ بالأطفاِل باألواٍن ُمخَتِلفٍة ، ورقٌة كبيرٌة للنَّظافة . 

الهدفُ

أدواُت ال

42



دَة الألواِن . ْل ِمَن المعجوِن ُكراٍت واأقرا�ساً متعدِّ غيَر ، �سكِّ هيَّا يا �سغيري الفنَّاَن ال�سّ

التَّطبيُق: 

43



����ٌة َباِتيَّ اأَْوَراٌق َنَ

أ�سكاٍل متنوّعٍة ِمْن خامِة المعجون. تنميةُ القدرةِ على تكويِن ا

�ٌس لالأطفاِل(، اأداٌة )بال�ستيكّيٌة( ت�ساعُده على العمِل ،  ٌن )مخ�َسّ معجوٌن ملوَّ

ورقٌة كبيرٌة للَنّظافِة.

ر�ُس الثَّاني  الدَّ

الهدُف

أدواُت ال

44



التَّطبيُق: 

ِن . َذ تكويناً فنِّّياً من اأوراٍق نباتيٍِّة با�ستخداِم المعجوِن الملوَّ هيَّا بنا �سغيرَي الفنَّاَن لنَنفِّ

45



َ�ْس������َماٌك
اأ

ِّنة.  تنميةُ القدرةِ على تنفيِذ مج�ّسٍم لحيواناٍت مائيٍّة با�ستخدامِ مادّةِ المعجوِن اللّي

�ٌس لالأطفاِل(، اأداٌة )بال�ستيكّيٌة( ت�ساعُدُه على العمِل،  ٌن )مخ�سَّ معجوٌن ملوَّ

ورقٌة كبيرٌة للنَّظافِة.

ر�ُس الثَّالُث  الدَّ

الهدُف

أدواُت ال
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التَّطبيُق: 

ِن . عًة با�ستخداِم المعجوِن الملوَّ ْل اأ�سماكاً متَنوِّ غيُر ، �سكِّ ها الفنَّاُن ال�سّ اأيُّ

47



ابُع ر�ُس الرَّ الدَّ

َف���را�َس����اٌت

الهدُف

أدواُت ال

تنميةُ قدرةِ المتعلِّم على ا�ستخدامِ مادّةِ المعجوِن 

َّيِّنِة لت�سكيِل عنا�سرَ مختلفٍة. الل

ٌن  مـــــــــعـــــــــجـــــــــوٌن مــــــــــلــــــــــوَّ

لالأطفاِل(،  �ٌس  )مخ�سَّ

ت�ساعُدُه  بال�ستيكّية  اأداٌة 

كبيرٌة  ورقــٌة  العمِل،  على 

للنَّظافِة.
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التَّطبيُق: 

ها . َل مجموعًة ِمَن الَفرا�سات ِاّلتي ُتحبُّ َن لت�سكِّ غيُر، ا�ستْخِدِم المعجوَن الملوَّ ها المبدُع ال�سَّ اأيُّ
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ر�ُس الَخام�ُس  الدَّ

َحَيَواَن��اٌت اأَليَف���ٌة

مٍة حيوانيَّة.  أ�سكاٍل مج�سَّ تنميةُ القدرةِ على ا�ستخدامِ مادّةِ المعجوِن اللّيّنِة في تنفيِذ ا

�ٌس لالأطفاِل(، اأداٌة )بال�ستيكية( ت�ساعُدُه على الَعمِل،  ٌن )مخ�سَّ معجوٌن ملوَّ

ورقٌة كبيرٌة للنَّظافِة.

الهدُف

أدواُت ال
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التَّطبيُق: 

َن . ُه ُم�ستخِدماً المعجوَن الملوَّ ْل َحَيَواناً األيفاً ُتحبُّ �سغيرَي الُمبِدَع، �سِكّ

51



اد�ُس ر�ُس ال�سَّ الدَّ

تنميةُ قدرةِ المتعلِّم على ا�ستخدامِ مادّةِ المعجوِن الملّوِن في التّ�سكيِل والتّج�سيم.

ُطي��وٌر َجميَل����ٌة

الهدُف

أدواُت ال

�ٌس لالأطفاِل، اأغ�ساُن اأ�سجاٍر،  ٌن مخ�سَّ معجوٌن ملوَّ

ٌة، اأداٌة )بال�ستيكّية( ت�ساعُد المتعلَِّم  اأ�سالٌك معِدِنيَّ

على ت�سكيِل المعجوِن، ورقٌة كبيرٌة للنَّظافِة.
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التَّطبيُق: 

ِن . ها با�ستخداِم المعجوِن الملوَّ ْذ اأ�سكاًل لطيوٍر مختلفٍة تحبُّ غيُر، نِفّ ها الفنَّاُن ال�سَّ اأيُّ

53



54



الثُة الَوحَدُة الثَّ

الأ�سكاُل واَلأ�سغاُل 

ُة
َّ
الَيَدوي



ُل  ر�ُس الأوَّ الدَّ

َلُة َفاِكهِتي الُمَف�سّ

َّ�سِق لتنفيِذ عمٍل فنّّي.  تنميةُ القدرةِ على ا�ستخدامِ مهارةِ الق�سِّ و الل

ٌن ، ِمق�سٌّ خا�سٌّ بالأطفاِل ، ل�سٌق ، ورقٌة ُتفَتُح على  قلُم ر�سا�ٍس ، ورُق اأ�سغاٍل ملوَّ

الّطاولِة للمحافظِة على النَّظافِة.

الهدُف

أدواُت ال
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التَّطبيُق: 

الأ�سـغاِل  ورِق  با�سـتخداِم  لِة  الُمف�سَّ فاكهِتَك  َعـْن  ـُر  يعبِّ فّنّياً  َذ عماًل  لتنَفّ الفنَّاَن  يا �سغيري  دوُرَك  حاَن 

ِن.  الملوَّ

57



ر�ُس الثَّاني  الدَّ

اأَْزَه����اٌر

تنميةُ قدرةِ المتعلِّم على ا�ستخدامِ خامِة ورِق الأ�سغاِل الملوِّن لتنفيِذ عمٍل فنّّي.

ٌن، ِمَق�سٌّ خا�سٌّ بالأطفاِل، ل�سٌق، ورقٌة كبيرٌة للنَّظافِة. قلُم ر�سا�ٍس، ورُق اأ�سغاٍل ملوَّ

الهدُف

أدواُت ال
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التَّطبيُق: 

ا َنُقْم بتنفيِذ َعَمٍل فنِّيٍّ يعبُِّر عِن الأزهاِر  لالأزهاِر اأ�سكاٌل واألواٌن جميلٌة، هيَّ

ِن . با�ستخداِم ورِق الأ�سغاِل الملوَّ

59



الهدُف

ر�ُس الثَّالُث  الدَّ

ُطي�ُ��وٌر

تنميةُ القدرةِ على ا�ستخدامِ الأدواِت المتنوِّعِة لتنفيِذ عمٍل فنِّّي.

ٍت ، مق�سٌّ خــا�سٌّ بالأطفـــاِل، ل�ســٌق، اأقـــــالُم  ٌن اأو ورُق مجـــالَّ ورُق اأ�ســـــغــاٍل ملـــوَّ

تخطيـٍط، ورقـٌة كبيرٌة للنَّظافِة. 

أدواُت ال

60



التَّطبيُق: 

ِت  المجالَّ ورَق  اأو  َن  الملوَّ الأ�سغاِل  ورَق  ْر  َح�سِّ يوِر؟  الطُّ َعِن  ُيعبُِّر  فّنيٍّ  تنفيَذ عمٍل  ُتريُد  َهْل 

غيُر . ها الفنَّاُن ال�سَّ وبا�ِسِر العمَل اأيُّ

61



َزْوَرٌق �ِسَراِعيٌّ بالُف�َسْيِف�َساِء

تنميةُ القدرةِ على ا�ستخدامِ تقنيِة الفُ�َسيِْف�ساءِ لر�سِف ِم�ساحاٍت لونيّة.

ٌن ، ل�سٌق ، ورقٌة كبيرٌة للنَّظافِة. قلُم ر�سا�ٍس، ورُق اأ�سغاٍل ملوَّ

ابُع  ر�ُس الرَّ الدَّ

الهدُف

أدواُت ال
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راعِيّ با�ستخداِم ورِق  ورِق ال�سِّ  َدْوُرَك بتنفيِذ عمٍل فّنيٍّ ُيعبُِّر َعِن الزَّ
ُ
والآَن يا�سغيري الفنَّاَن يبداأ

ِن بطريقِة الُف�سيِف�ساِء . الأ�سغاِل الملوَّ

التَّطبيُق: 
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ر�ُس الخاِم�ُس  الدَّ

ٌة ِمَن الإ�ْسَفْنِج ِقطَّ

تنميةُ القدرةِ على ا�ستخدامِ خاماٍت متنوّعٍة لتنفيِذ عمٍل فنيٍّ ُمج�ّسم.

ٌة ل�سقٌة، ورقٌة كبيرٌة للنَّظافِة. ٌة ، مادَّ قطعُة اإ�سفنٍج ، اأزراٌر ، خيوٌط �سوفيَّ

الهدُف

أدواُت ال
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التَّطبيُق: 

ًة ِمَن الإِ�سـَفْنِج . هيَّا نتعلَّْم كيَف ن�سنُع قطَّ

65



ر�ُس ال�َساد�ُس  الدَّ

ُبُيوٌت ِمْن ُعَلِب الَكْرتون

ُعلٍَب  ا�ستخدامِ  على  القدرةِ  تنميةُ 

كــرتــونــيَّــٍة فـــارغـــٍة لــتــ�ــســكــيــِل عمٍل 

والفراغ.  الكتلِة  واإدراِك  مج�ّسٍم 

بالأطفاِل،  علُب كرتوٍن، مق�سٌّ خا�سٌّ 

نة خ�سبيٌَّة  اأقــالٌم ملوَّ اأقــالُم تخطيطٍ، 

ٌة،  �سمعيَّ األـــواٌن  اأو  ٌة  زيتيَّ »با�ستيٌل«  اأو 

للنَّظافِة. كـــبـــيـــرٌة  ورقــــــــٌة  ل�ـــــســـــٌق، 

الهدُف

أدواُت ال

الفنان : ن�سير �سورى - من دم�سق القديمة
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التَّطبيُق: 

ْذ با�ستخداِم علٍب كرتونّيٍة جاهزٍة مج�ّسماٍت لبيوٍت، ول تن�َس و�سَع  غيُر نِفّ ها الفنَّاُن ال�سَّ اأيُّ

ِة عليها . التَّفا�سيِل المعماريَّ
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ابُع  ر�ُس ال�سَّ الدَّ

ٍة  ماٌت لأََدواٍت َكْهَرباِئّيٍة َمْنِزليَّ ُمَج�سَّ

تنميةُ القدرةِ على ال�ستفادةِ ِمْن ُعلٍَب كرتونيٍّة فارغٍة لتج�سيِم عمٍل فنِّّي.

ٌن، اأقالُم تخطيٍط  علٌب كرتونيٌَّة، مق�سٌّ خا�سٌّ بالأطفاِل، ل�سٌق، ورُق اأ�سغاٍل ملوَّ

دُة الثَّخانِة، ورقٌة كبيرٌة للنَّظافِة.  نٌة متعدِّ ملوَّ

الهدُف

أدواُت ال
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التَّطبيُق: 

ماً لأداٍة كهَربائيٍَّة، ول تن�َس  ْذ با�ستخداِم ُعلٍَب كرتونيٍَّة جاهزٍة مج�سَّ غيُر، نفِّ ها الفنَّاُن ال�سَّ اأيُّ

َع التَّفا�سيِل عليها . و�سْ
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ر�ُس الثَّامُن  الدَّ

ٍة َتْن�سِيُق اأَْوراٍق َنَباِتيَّ

ِّيٍَّة جميلٍة. أوراٍق نباتيٍَّة مجفّفٍة لعمِل ت�سكيالٍت فن تنميةُ القدرةِ على ا�ستخدامِ ا

دُة الأنواِع والأ�سكاِل والأحجاِم، ل�سٌق، ورقٌة كبيرٌة للنَّظافِة. ٌة متعدِّ اأوراٌق نباتيٌَّة جافَّ

الهدُف

أدواُت ال
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َم  غيُر اأْن تجمَع بع�َس اأوراِق الأ�سجاِر المختلفِة لت�سمِّ ها الفنَّاُن ال�سَّ والآَن عليَك اأيُّ

اًَ ِبَك . �سكاًل فنِّّياً خا�سَّ

التَّطبيُق: 
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َطاِئٌر ِمْن ُكَراِت الُخيوِط

ر�ُس التَّا�سُع  الدَّ

ِّيٍَّة. ماٍت فن وِف الملوَِّن ل�سنِع مج�سَّ تنميةُ القدرةِ على ا�ستخدامِ خامِة ال�سُّ الهدُف

أدواُت ٌة ل�سقٌة، ورقٌة كبيرٌة للنَّظافِة.ال نٌة ، مق�سٌّ خا�سٌّ بالأطفاِل، مادَّ خيوٌط ملوَّ
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التَّطبيُق: 

نٍة . هيَّا يا �سغيرَي الفنَّاَن ، ُقْم بتنفيِذ عمٍل فنِّيٍّ لطائٍر با�ستخداِم ُكراِت خيوٍط ملوَّ
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الوحدُة الرَّابعُة

يُّ  ُق الفنِّ ذوُّ التَّ

والَجماليُّ



ُل ر�ُس الأوَّ الدَّ

ُكنوٌز ِمْن َبَلِدي  - )اإِيبال(

أهمِّيَّةَ ح�سارةِ بالدِهِ والُمكت�سفاِت الأثريَِّة ودورَها في بناءِ المجتمِع. إدراُك المتعلِّم ا  ا

قلٌم للكتابِة. 

الهدُف

أدواُت ال
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التَّطبيُق: 

عليَك �سغيرَي الفنَّاَن تدويُن بع�ِس المالحظاِت عن اأهمِّ ُمكت�َسفاِت اإيبال لتبقى في ذاكَرِتَك، 

ِة الَفنِّيَِّة . ْر اأنَّ مْن واجِبَك الحفاَظ على َهذِه الكنوِز الح�ساريَّ وتذكَّ
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ر�ُس الثَّاني الدَّ

ُكُنوٌز ِمْن َبَلدي  -  )اأوغاريت(

إ�سهاماتِها عبرَ التَّاريِخ. تعرُُّف قيمِة الُمكت�َسفاِت الأثريَِّة وا

قلٌم للكتابِة.

الهدُف

أدواُت ال
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التَّطبيُق: 

عليَك �سغيرَي الفنَّاَن تدويُن بع�ِس المالحظاِت عن اأهمِّ ُمكت�َسفاِت اأوغاريت لتبقى في ذاكَرِتَك، 

ِة الَفنِّيَِّة . ْر اأنَّ مْن واجِبَك الحفاَظ على َهذِه الكنوِز الح�ساريَّ وتذكَّ
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ر�ُس الثَّالُث  الدَّ

ِة َتْزيِيُن الِبيَئِة الَمْدَر�سيَّ

الهدُف

أدواُت ال

ِِّم �سكالً جماليَّاً. تقديُر قيمِة العمِل الفنِّيِّ لإك�ساِب البيئِة المحيطِة بالمتعل

ٌن،  ُملوَّ ورٌق  كــرتــوٍن،  قــِطــُع 

نٌة،  ملوِّ تـــخـــطـــيـــٍطٍٍٍٍٍٍٍٍٍ  اأقـــــالُم 

ــٌة اأو  نــٌة خــ�ــســبــيَّ اأقــــــالٌم مــلــوِّ

ــٌة اأو األـــواٌن  »بــا�ــســتــيــٌل« زيــتــيَّ

خا�سٌّ  مـــقـــ�ـــسٌّ   ، ــٌة  �ــســمــعــيَّ

بالأطفاِل ، ل�سٌق.
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التَّطبيُق: 

ِة الَّتي ُقْمنا بتنفيِذها �سابقاً . نا بتزييناٍت مَن الأ�سغاِل اليَدويَّ هيَّا �سغيرَي المبِدَع ُنَزيِّْن معاً �سفَّ
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ابُع  ر�ُس الرَّ الدَّ

ِة  -  درا�سٌة ومناق�سٌة ِزياَرُة الَمَعاِر�ِض الَمْدر�سيَّ

إدراِك  ا عــلــى  الــــقــــدرةِ  تــنــمــيــةُ 

والحفاِظ  الفنِّيِّ  العمِل  قيمِة 

عـــلـــى مــقــتــنــيــاِت الـــمـــعـــار�ـــِس.

قلٌم للكتابِة. 

الهدُف

أدواُت ال
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التَّطبيُق: 

حوَل  معلِّمَك  وراأِي  زمالئِكَ  ومالحظاِت  مالحظاِتَك  بع�ِس  تدويُن  الفنَّاَن  �سغيرَي  عليَك 

الأعماِل المعرو�سِة، و�سرورِة الِحَفاِظ على �سالمِة المعرو�ساِت .
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