
بية الفّنية ال��

� والثالث
للصفوف ا��ول والثا��

المرحلة ا�بتدائية
الطبعة ا��و�

á«HÎdG IQGRh



دليل المعلم
بية الفنية  ال�ت

ي والثالث
للصفوف الأول والثا�ن

لجنة التأليف

أ. حصة عبدهللا المطوع ) رئيساً ( 

أ. دلل حمد الخالد

بوية والمناهج بية - قطاع البحوث ال�ت حقوق التأليف والطبع والن�ش محفوظة لوزارة ال�ت

إدارة تطوير المناهج

أ. سهيلة عبدالعزيز الفارسي                     أ. تغريــد غـريــد البذالـي

أ. أمانــي سلطــان طـــارش                      أ. هدى عيىس عبدالوهاب

الطبعة الأوىل
١٤٣٩ - ١٤٤٠ هـ

٢٠١٨ - ٢٠١٩ م



الطبعة األوىل:  ٢٠١٨ / ٢٠١٩ م

أودع بمكتبة الوزارة حتت رقم ) ٨٧ ( بتاريخ   ١٧ / ٩ / ٢٠١٨ م

المراجعة العلمية
أ. مدحت محمد بهى الدين

التصحيح اللغوي
أ. السيد محمد جعباص

الرسومات و الصور
لجنــة تأليــف أدلــة المعلــم لمــادة 
التربيــة الفنية للمرحلــة االبتدائية

تصميم وإخراج
لجنــة تأليــف أدلــة المعلــم لمــادة 
التربيــة الفنية للمرحلــة االبتدائية

تنفيذ الكتاب
أ. شهاب الدين أحمد الشديدي









تصدير ..

ضافة إىل أهداف  بوي الأهمية القصوى للمناهج الدراسية، وذلك لأنها ترتكز -بطبيعتها- عىل فلسفة المجتمع وتطلعاته، بالإ لم يعد خافًيا عىل كل مهتم بالشأن ال�ت

ي 
ف لرتباط ذلك بأسس فنّية ذات عالقة وثيقة �ف بوي�ي ي تواجه ال�ت

النظام التعليمي والمنظومة التعليمية، لذلك نجد أن صناعة المنهج أصبحت من التحديات ال�ت

ى. بوية، والجتماعية والثقافية. ومن هنا اكتسبت المناهج الدراسية أهميتها ومكانتها الك�ب البنية التعليمية، مثل الأسس الفلسفية وال�ت

بية بعملية تطوير واسعة استكمالً لكل الجهود السابقة، حيث قامت بإعداد الكتب والمناهج  ي احتلتها المناهج الدراسية، قامت وزارة ال�ت
ونظًرا لهذه المكانة ال�ت

ي الشكل والمضمون، ولتكون المناهج برؤيتها الجديدة ذات بعد علمي 
الدراسية وفًقا للمعاي�ي والكفايات سواء العامة أو الخاصة؛ وذلك لتحقيق نقلة نوعية �ف

ي أيًضا اتساًقا مع التطورات 
بوية، مع تأكيدنا بأنَّ ذلك يأ�ت ها من أبعاد المناهج ال�ت ف وسوق العمل ومتطلبات المجتمع وغ�ي تطبيقي وظيفي، يرتبط بقدرات المتعلم�ي

نسان وأيًضا ما  ي أصبحت جزًءا ليتجزأ من حياة الإ
ي مجال التكنولوجيا، وال�ت

، أو القفزات المتسارعة �ف ي
نسا�ف بوي والسلوك الإ ي مجال الفكر ال�ت

الحديثة إن كانت �ف

نسانية. أملته التطورات الثقافية والحضارية المعارصة وانعكاساتها عىل الفكر ونمط العالقات الإ

ي 
ي تحقيق أهداف دولة الكويت بشكل عام، وأهداف النظام التعليمي بشكل خاص، و ال�ت

ونحن من خالل هذا الأسلوب، نتطلع إىل أن تساهم المناهج الدراسية �ف

ف  ، محافظ�ي ف ف ومتفاعل�ي ف فاعل�ي ي طليعتها تنشئة أجيال مؤمنة بربها مخلصة لوطنها تتمتع بقدرات ومهارات عقلية ومهارية واجتماعية، تجعل منهم مواطن�ي
ي �ف

تأ�ت

ي صارت من أهم 
نسان وحرياته الأساسية والتمسك بمبادئ السالم والتسامح وال�ت ام حقوق الإ ف عىل الآخر ومتقبلينه، مع اح�ت عىل هويتهم الوطنية، ومنفتح�ي

متطلبات الحياة المستقرة الكريمة.

وهللا وىلي التوفيق،،،

بوية والمناهج الوكيل المساعد لقطاع البحوث ال�ت
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.. ن زمالءنا المعلم�ي

ي للمرحلـــة االبتدائية، مؤكًدا 
ي الكوي�ت

ي عملية التعليـــم،  حيث انبثق من وثيقة المنهـــج الوط�ن
يســـعدنا أن نقدم لكم هذا الدليل مرشـــًدا وميـــًرا لكم �ن

ي للمعلم الـــذي لم يعد ملقًنـــا للمعلومة، إنما 
ي الذا�ت

ورة االأخذ بـــكل ما هو جديد ونافـــع، وهو قائم عىل عمليـــة البحث والتطوير المهـــين عـــى �ن

ي من فـــراغ إنما مـــن المعلم القائد 
ن آفـــاق المعرفة من خـــال حثهم عى البحـــث العلمي واالستكشـــاف، وهـــذا ال يأ�ت هـــو مـــدرب يفتـــح للمتعلَّم�ي

ي عمليـــة التعلُّم، لذا فاالأحـــرى أن يكون باحًثا ومستكشـــًفا وهذا ينعكس عـــى متعلِّميـــه، إذ إن المتعلِّم مرآة تعكس مـــا يقدمه له معلمه 
المـــدرب �ن

ي تطوير المناهج وجعلها ترتــــكز عـــى المتعلِّم باعتباره محـــوًرا للعملية التعليمية.
خـــال عمليـــة التعلُّم، والتوجه الذي نلمســـه �ن

ن بناًء متكامـــًا ومتوازنًا من  ي مدخات بناء شـــخصية المتعلِّمـــ�ي
ن �ن كمـــا يهدف منهـــج المرحلة االبتدائيـــة إىل طرح تربوي متجـــدد يحقق الجـــودة والتم�ي

أجل إكســـابهم القيـــم والحقائق والمفاهيـــم والمهارات وربطها بالمواّد الدراســـية االأخـــرى والمجتمع، كما يرشـــدهم إىل قواعد ســـلوكية إيجابية نحو 

ن ويحثهم عى التواصـــل مع االآخرين ويقـــوي من لغة الحـــوار لديهم وأهمية تقبل الـــرأي والرأي  المجتمـــع وذواتهـــم، وهو يفتـــح المجال للمتعلِّمـــ�ي

ن للتفاعل  االأخـــر، بحيث يســـمح لهم التعب�ي بحرية وطاقة عن أنفســـهم ومشـــاعرهم أثنـــاء ممارســـتهم للتعلَّم إىل جانب إتاحـــة الفرص للمتعلَّمـــ�ي

بداعي واالستكشـــاف وحل  ي ترتكز عـــى التفك�ي االإ
ة، ال�ت ات والعمليات الفنية المبـــا�ش واالســـتفادة وتبـــادل االآراء مع بعضهم البعـــض من خال الخـــ�ب

ي إطار من القيم الدينيـــة واالجتماعية. 
المشـــكات �ن

ًا .. عزيزي المعلم ..  وأخ�ي

ي هذا الدليل .
ن دف�ت ًا فهناك المزيد من المعلومات المتطورة كل يوم، وهي ليست ب�ي ن - ابحث.. جرب.. استكشف.. كن متم�ي

- كن معلًما باحًثا متطوًرا مبدًعا .. وسيكون لدينا جيل باحث متطور مبدع .. 

ي تنميـــة هذا الجيل، 
ي بناء شـــخصية أبنـــاء الكويت، فهم مســـتقبل الفن التشـــكيىي ودورك كب�ي �ن

بية الفنية �ن - نحـــن نتطلَّـــع إىل نرش أهمية مـــادة ال�ت

ي تطوير جيل المســـتقبل وبناء وطن يفخـــر بأبنائه.
ي يشـــارك �ن

بيـــة الفنية مركز إشـــعاع ثقا�ن حـــ�ت تكـــون مادة ال�ت

المقدمة

المؤلفون



بوي الجانب ال�ت
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ة صاحب الســـمو أم�ي الباد الشـــيخ صبـــاح االأحمد الجابـــر الصباح - حفظه  ي إىل النطق الســـامي لح�ن
ي الكوي�ت

تســـتند رؤيـــة الـــوزارة للمنهج الوطـــ�ن

التعليم: تطويـــر  - حول  هللا ورعاه 

نجازات  ي أبنائها، وهي ثـــروة ل تعادلها أي ثروة، فهم عماد المســـتقبل وأمل الوطن، وعىل ســـواعدهم تبـــين الإ
»إن ثـــروة الكويـــت الحقيقيـــة �ن

ي 
ي عرص الثـــورة المعلوماتية، الذي تتســـابق فيه الأمم لتأخذ لهـــا مكانًا �ن

وتحقـــق الطموحات، وعليهم أن يتســـلَّحوا بســـالح العلم الحديـــث �ن

ي نظامنـــا التعليمي، وقد آن الأوان لوضع الأســـس 
ة التقـــدم، ولذلك فال بـــد أن يكون لنا نصيًبا من هـــذا التطور، من خالل نقلـــة نوعية �ن مســـ�ي

اته، بمـــا يتوافق مـــع احتياجاتنا الوطنيـــة لبناء جيل من  العلميـــة المناســـبة لتطوير التعليم، والســـتفادة مـــن تجارب العالـــم المتقدم وخ�ب

ي عمله، قادر عىل بناء مســـتقبله، مؤمًنـــا بعمله، متمســـكاً بثوابت أمته«.
أبنـــاء الكويت محـــبًّ للوطن، مبـــدع �ن

رؤية صاحب السمو الشيخ صباح االأحمد الصباح حفظه هللا ورعاه :

ا وعالميًّا ا وتجاريًّا إقليميًّ أن تكون الكويت مركًزا ماليًّ

www.da.gov.kw/ara/hhamir/vision.php

ن وســـوق  ي ضـــوء حاجات ومتطلبات المتعلِّم�ي
ي التقـــدم واالزدهار االجتماعـــي واالقتصادي، �ن

االأمـــر الذي تطلب معـــه إيجاد نظام تعليمي يســـاهم �ن

ســـامية. يعتنا االإ يجابية والمعتقدات المســـتمدة من �ش ي المعارف والمهـــارات واالتجاهات، وتعزيـــز القيم االإ
العمل والمســـتجدات التــــي طرأت �ن

ي ضوء رؤية سمو أم�ي الباد الشيخ صباح االأحمد الصباح حفظه هللا ورعاه.
بية �ن جاءت رؤية وزارة ال�ت

ي الكويت
ي الزدهار القتصادي والجتماعي �ن

نظام تعليمي يساهم �ن

رؤية وزارة التربية
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الرتبيــة وزارة 
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بيـــة لتحّقق ما تصبو إليـــه طموحات هذا الوطن مـــن صناعة جيل من  ي ضـــوء الرؤية المســـتقبلية لدولة الكويت، تتجســـد رســـالة وزارة ال�ت
و�ن

ي   المعتمد عى نظـــام الكفايات ومعاي�ي 
ي الكويـــ�ت

ين مـــن خال بناء وتطبيق المنهـــج الوط�ن الشـــباب يواكب تطورات القـــرن الواحد والعرش

اتيجيات التدريـــس والتقويم الحديثة، المتمركـــزة عى المتعّلم كمحور أســـاسي للعملية التعليمية، والمعلِّم كعنرص أســـاسي  االأداء، وإســـ�ت

ســـالمية والعادات العربية الأصيلة.  لنجاحها متمســـًكا بالقيم الإ

بية: رسالة وزارة ال�ت

ا،  ا ونفسيًّا وجسميًّ ا واجتماعيًّ ن عىل النمو الشامل المتكامل روحياً وعقليًّ تهيئة الفرص المناسبة لمساعدة المتعلِّم�ي

للمجتمع،  وخدمتهم  لذواتهم،  تحقيقهم  ن  ب�ي التوازن  يكفل  بما  وإمكاناتهم،  قدراتهم  به  تسمح  ما  أقىص  إىل 

ي الوقت ذاته الخصوصية 
ي متطلبات العرص وعملية التنمية الجتماعية والقتصادية، ويحفظ �ن وبالأسلوب الذي يليب

الثقافية للمجتمع.

بيـــة الفنية فيما يخـــص تعريف الكفايات  ي لمادة ال�ت
ي الكوي�ت

وقـــد تضمن هذا الدليـــل جانًبا تربويًا صيـــغ محتواه من وثيقـــة المنهج الوطـــ�ن

وأنواعهـــا ومعاي�ي االأداء والمنهـــج باالإضافة لمحتوى التعلَّـــم للمرحلة االبتدائية.

عـــداد والتنفيذ لوحـــدة التعّلم والتحضـــ�ي بما يتوافق مـــع نظام الكفايـــات للمنهج  ي فقـــد تضّمن كيفيـــة التخطيط واالإ
أمـــا الجانـــب الفين

. ي
ي والثالـــث االبتدا�أ

ي للصـــف االأول والثا�ن
ي الكوي�ت

الوطـــ�ن

رسالة وزارة التربية
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المنهج الوطني الكويتي

ن من خال تعليمهم. ات والفرص التعلّيمية المصممة والمنفذة من أجل تطور المتعلِّم�ي المنهج : هو نظام من الخ�ب

ي 
ي وال�ت

ن من خـــال نظام التعليـــم الكوي�ت : مجموعة المعـــارف، والمهارات، والقيـــم واالتجاهات المقدمـــة لجميع المتعلِّم�ي ي
ي الكوييت

 المنهـــج الوطـــين

ي تحقيق وتنمية الـــذات، فضاً عن االندمـــاج االجتماعي المســـتقبىي وفرص العمل.
تســـاعد �ن

 : ي
ي الكوييت

د المنهج الوطين يحدِّ

ن من حيث المعرفة والقدرة عى القيام به. • ن الكويتي�ي  المتوقع من المتعلِّم�ي

ن مزودين بالقيم المكتسبة نتيجة لتعليمهم. •  كيف يجب أن يت�فوا كمواطن�ي

ي »منهج قائم عىل الكفايات«:
ي الكوييت

المنهج الوطين

ن )4 و 18 ســـنة( عنـــد االنتهاء من برنامجهم  اوح أعمارهم ب�ي ي ت�ت
ن ال�ت ي عى الكفايات المتوقع اكتســـابها من قبـــل المتعلِّم�ي

ي الكوي�ت
يرتكـــز المنهـــج الوط�ن

ي المنهج القائم عـــى الكفايات، يتم تحقيـــق أهداف التعليم عن طريـــق التطوير التدريجي لنظام متماســـك من 
المتعمـــد عى االأنشـــطة التعليميـــة �ن

الكفايات الرئيســـية، العامة، والخاصة. 

ح ويخطط عملية التعلَّم من حيث تطوير كفايات المتعلِّم اسم » المنهج القائم عىل الكفايات«. ويطلق عى المنهج الذي يرش
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ي الرؤية التالية:
ي الكوييت

ّ المنهج الوطين يتبين

المسوغ المنطقي:

ي النواحي التالية:
ي لحقيق تحوالت جوهرية �ن

ي الكوي�ت
وهو الفكرة الرئيسية وراء بناء المنهج الوط�ن

ومستكشفاً،  مفكًرا مستق�ً  يعّد 
قـــادراً ع� التعبـــ�� عن وجهة 
نظـــره ولديـــه القـــدرة عـــ� 
� المناقشات وطرح 

المشـــاركة ��
وتبادلها،  ا��فكار  لفهم  ا��سئلة 
 �

والعمـــل ضمن فريـــق تعاو��
لحل مختلف المشك�ت. المتعلم

للتعليم  الميـــّ�  بدور  يقوم 
� العملية 

يكاً �� ويكون مدرباً و¥¤
التعليمية ويساعد المتعلم ع� 

الفهم وا̈�يضاح. 

المعلم

إ©  ويهدف  التعاون  يقوم ع� 
تطويـــر الكفايات بـــد�ً من أن 
يكـــون قائمـــاً ع� المنافســـة 
 � المتعلم°� مســـتوى  وتصنيف 
ويهـــدف إ© بنـــاء المعـــارف 
الواقعّية التـي تركز ع� ا��مثلة 

. � القائمة ع� ال̧�اه°� التعلم
 الصفي

التدريس  مـــن  ا�نتقـــال 
النمطي للمادة الدراسية إ� 
وذلك  متنوعـــة  ســـياقات 
نتـــاج تعلـــم قائم ع�  ��

الفهم.

تطور المحتوى

للوصول إ� تعليم متطور 
من  وا�نتقال  فهمه  يسهل 
إ�  المنهج  تطبيـــق  مجر�د 
اتيجيات حل المشاكل. إس��

حل المشاكل

التعليمية  العمليـــة  تحول 
إ�  المعلومات  تكـــرار  من 
عن  والبحث  ا�ستكشـــاف 
اكتشـــــــــاف  حلــــــول، 
القـــــدرة  الذات،وتشجيع 

بداع. ع� ا��

بداعي �
التعلم ا

 تحـــول دور المعلـــم من 
إ�  للمعلومات  مزّود  مجرد 
منّظـــم أنشـــطة تعليمية 
مـــع  تتناســـب  متنوعـــة 
الفرديـــة،  المســـتويات 

. « والنمائية للمتعلم®¬

المعلم المدرب

تحول القيـــاس من منظور 
عـــ�  وا�عتمـــاد   ¬

ذا°�
¬ تركز 

الع³مات النهائية ال�²
لدى  القصـــور  أوجه  ع� 
اعتمـــاد  إ�  المتعلـــم 
¬ والتقويم 

الـــذا°� التقويم 
¬ المستمر.

البنا°·

�
التقويم الذا��
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ملقن.
شديد وصارم.

. � يفرض نظام العمل ع	 المتعلم��

لية. � � بالواجبات الم�� يرهق المتعلم��
تقليدي � يتعامل مع التكنولوجيا.

هو فقط من يطرح ا��سئلة.

يتلقى المعلومة.دور المعلم
مستهلك.

يعمل منفرًدا.
يجيب.

يشعر بالملل.
يصغي لما يم	 عليه.

. � سل¢¡

دور المتعلم

.( المنهج المقرر (الكتاب المدر¤�
ات المعلم. خ�¡

مصادر التعلم

ات. ة من حيث المث�� فق��
مملة.

� المعلم والمتعلم. تفاعل بسيط ب��

بيئة التعلم

يستخدم إس̄�اتيجيات تعتمد ع	 
. � ة والتلق�� المحا�²

يعتمد ع	 الكم أك�¶ من الكيف.

اتيجيات التعلم 
إس	

إصدار حكم بالنجاح أو الفشل.
ه من الزمºء. يقارن المتعلم بغ��

التقويم

التعليم
 التقليدي

21
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.�ُمي
مرح ومتعاون.

. � يشارك المتعلم��
� الصف.

يطبق ا��نشطة التفاعلية ��
يوظف التكنولوجيا.

� طرح ا��سئلة.
ك المتعلم �� ��يُ

يحل المشك�ت.دور المعلم
منتج.

يتعاون مع ا��خرين.
واثق من نفسه.
يسأل ويشارك.
يشعر بالمتعة.

يصل للمعلومة بنفسه
. � إيجا��

دور المتعلم

مصادر معرفية إضافية متنوعة ومفتوحة 
ن̈©نت..الخ). ªالبيئة – المكتبات –ا�)

مصادر التعلم

ات التعليمية. ات والخ©� غنية بالمث©�
ممتعة.

 . � � المعلم والمتعلم�� تفاعل مستمر ب��
� مع بعضهم بعًضا. – المتعلم��

بيئة التعلم

س̈©اتيجيات  ªيستخدم العديد من ا�
لتوصيل المعلومة.

يعتمد ع¹ الكيف وليس الكم.

اتيجيات التعلم 
إس	

مساعدة المتعلم ع¹ اكتشاف 
نواحي القوة والضعف.

مقارنة تطور أداء المتعلم مع نفسه.

التقويم

التعليم
 الحديث

22
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ي
ي الكوييت

المنهج الوطين

المنهج القائم على الكفايات

ي يتـــم تطويرها من خـــالل التعليم النظامي 
تعـــرف الكفايـــات عى أنَّها نُظـــم متكاملة من المعارف والمهـــارات والتجاهات والقيـــم والمعتقدات اليت

، قادريـــن عى إيجاد حلـــول للعديد من المشـــكات المتنوعة والعمل  ن ن ومســـتقل�ي وغـــ�ي النظامي. إنها تتيح لاأفراد أن يصبحوا أشـــخاًصا مســـؤول�ي

ي الحياة اليومية بحســـب معاي�ي الجودة وفًقـــا لمعاي�ي االأداء.
بشـــكل مقبول �ن

المهارات

ت

ا�تجاها
المعتقدات

المعارف

م القي

الكفايـــات
هي مجموعة

� تتيح ل��فراد أن من ..
ال��

يصبحوا  ..

� قادرين ع� إيجاد حلول  أشخاًصا مسؤولي��
للعديد من المشك�ت المتنوعة.

العمل بحسب معاي��  قادرين ع�  أشخاًصا 
الجودة وا��داء.
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مفهوم
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� الحياة. ساعد المتعل�م ��
 ت

تمارس مجموعة من الوضعيات

تجمعها خصائص مرتبطة
بواقع الحياة.
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منظومة الكفايات


 يجب ع� الجميع اكتسابها عند نهاية 
• تمثل مجموعة ( نظام ) من المعارف والمهارات والقيم وا�تجاهات والمعتقدات والسمات الشخصية ا�جتماعية ال�	

 . 
 ع��

 نهاية الصف الثا��

التعليم الثانوي، أي ��

� يتعلمها 
	 جميع المواد الدراسية ال�� امنة ب�� 	 كة والم�� • � يتم تحقيق هذه الكفايات عن طريق مادة واحدة فقط،  بل يتم من خ�ل المساهمة المش��

	 خ�ل دراستهم.  المتعلم��

الكفايات ا��ساسية ( الرئيسية ) ١


 تحدد  المعارف المتعلقة بالمادة والمهارات والقيم وا�تجاهات والمعتقدات المدمجة بالنتائج المتوقعة من 
هي الكفايات المتعلقه بكل مادة دراسية ال�	

،  عند إكمال الصف ا��خ�� وعند ا�نتهاء من دراسة مادة معينة.   � 
المتعلم¥

الكفايات العامة ٢

• هي أقسام فرعية من الكفايات العامة المحددة، ومرحلة من مراحل اكتسابها.

	 خ�ل العام الدرا§� ضمن الخطة الدراسية لكل مادة دراسية. • يتم تنظيم الكفايات الخاصة وبناؤها وتطويرها لدى المتعلم��

الكفايات الخاصة سية٣
سا

� الكفايات ا�

مة

الكفايات العا

الكفايات 
الخاصة

منظومة الكفايات
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: ي
ي الكوييت

الكفايات الأساسية للمنهج الوطين

معيار األداء
للمرحلة الثانوية

س�مية بية ا��  كفايات ال��
والكفايات ا��خ�قية

 كفايات الحياة والعمل وريادة 
ا��عمال والكفايات ا�قتصادية
 والمالية

 كفايات التطوير الشخ��
تعلم كيفية التعلم

بية الفنية الكفاية المرتبطة بمادة ال��

 الكفايات العلمية 
والتكنولوجية والرقمية

 الكفايات ا�جتماعية والمدنية

 الكفايات الرياضية
 المتعلقة بالرياضيات

 كفايات التواصل باللغة
ية واللغات ا��جنبية � نجل�� ا��

ا��خرى

كفايات التواصل باللغة العربية ١

٢

٣

٤

٥
٦

٧

٨

 الكفايات 
ا��ساسية
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بية الفنية سيتم تطوير الكفايات العامة التالية: خالل دراسة مادة ال�ت

العنا� ا��ساســـية للفن 
مختلفـــة  ســـياقات   


	�
وتحليلها.

تعـرف

بســـيطة  فنيـــة  أعمـــال 
العنـــا�  باســـتخدام 
وتقنياتها  للفن  ا��ساســـية 
ا��حســـاس،  عن   
للتعبـــ�

بداع. �الخيــــــال  وا�

إنتاج

من  الفنيـــة  النتاجـــات 
إس�مية   كويتية،  ثقافات 
الوعـــــي  لتنمية  وعالمية 

. 

الثقا�	

� ومقارنة �تمي
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مة لأربعة مجالت: بية الفنية مقسَّ الكفايات الخاصة لمادة ال�ت

 مجـــال الحقائـــق المختصـــة بالمـــادة: أي معرفة  •

حقائـــق ومعلومـــات متنوعـــة متعلِّقـــة بالمادة.

مجـــال العمليـــات المختصة بالمـــادة: أي مجموعة  •

اتيجيات المتنوعـــة والمتعلِّقة  ســـ�ت من المهارات واالإ

لمادة. با

ي  •
مجـــال التجاهات: أي ردود الفعل الشـــخصية ال�ت

يظهرهـــا المتعلِّـــم نحـــو مـــا تعلَّمه مـــن مهارات 

ومعتقدات. وقيـــم  واتجاهات 

ن  • كة ب�ي مجال الرتبـــاط: أي إيجاد الجوانب المشـــ�ت

المـــواّد الدراســـية من خال المعـــارف واالتجاهات 

والقيـــم والمعتقدات. 

١
٢

٤
ت٣

مجال ا�تجاها

طمجال الحقائق
رتبا

ل ا�
مجا

مليات 
ل الع

جا
م

المعرفة

المهارات

ابط ال��

ا��راء
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معايير المنهج ومعايير األداء:

لقد تم بناء كل منهج من مناهج المواّد الدراسية وفًقا لمعاي�ي المنهج واالأداء:

ي تحصيل الكفايات الخاصة. 
معاي�ي المنهج: تش�ي معاي�ي المنهج إىل مستوى الجودة الذي يحققه المتعلِّمون �ن

ي الفصل، ولتحديد مدى تحقق 
ن جودة التعلَّم �ن ن من تحس�ي ن كل من المعلِّم والمتعلِّم�ي وتقاس من خال التقويم الصفي المستمر الذي يهدف إىل تمك�ي

ي لمعاي�ي المنهج لكل مادة دراسية.
ي والتقييم النها�أ

الكفايات الخاصة للمواد الدراسية، ويشتمل عى التقويم البنا�أ

ي نهاية كل مرحلة دراسية )الخامس- 
ن تحقيقها من خال أداء كفاياتهم العامة �ن ن عى المتعلِّم�ي ي يتع�ي

معاي�ي الأداء: تش�ي معاي�ي االأداء إىل مستوى الجودة ال�ت

.) ي عرش
التاسع -الثا�ن

ي الصف الخامس وهو نهاية المرحلة، وتهدف إىل قياس مدى تحقق الكفايات العامة للمواد الدراسية لدى المتعلِّم من خال 
ي �ن

وتقاس من خال التقييم النها�أ

أشكال مختلفة من التقييمات أو االختبارات الوطنية النهائية.

الصف ١-٥
معيار المنهج ( كفايات خاصة)

معيار ا��داء
للمرحلة ا�بتدائية

معيار األداء
للمرحلة الثانوية الصف ٦-٩

معيار المنهج ( كفايات خاصة)
الصف ١٠-١٢

معيار ا��داء
للمرحلة المتوسطة

معيار ا��داء
للمرحلة الثانوية

معيار المنهج ( كفايات خاصة)
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ي نهاية الصف الخامس:
معاي�ي الأداء المتوقع إنجازها �ن

ي نهاية الصف الخامسالكفاية العامةت
معاي�ي الأداء �ن

١
ي 

تعرف العنا� االأساسية للفن �ن

سياقات مختلفة وتحليلها.

اللون، المساحة،  الفنية المدروسة، باستخدام العنا� االأساسية للفن، )الخط،  الفنون الب�ية بواسطة بعض الطرق  1- يعرف 

الشكل، الملمس(.

بية  ي مجال ال�ت
هم، عن طريق استخدام المصطلحات الفنية المستخدمة �ن ن وغ�ي ٢- يناقش و يحلل مواضيع ذات أهمية للمتعلَّم�ي

الفنية.

. ي
ن عنا� العمل الف�ن ٣- يشارك مع زمائه بوصف وتفس�ي ونقد العاقة الوظيفية ب�ي

2

إنتاج أعمال فنية بسيطة باستخدام 

العنا� االأساسية للفن وتقنياتها 

للتعب�ي عن االإحساس، الخيال 

بداع. واالإ

بداع واالبتكار. 1- يصمم مشاريع فنية مع زمائه يستخدم فيها الخيال واالإ

ي المجاالت الفنية المختلفة.
ا باستخدام التقنيات اليدوية البسيطة، وبمساعدة الوسائط التكنولوجية الحديثة �ن ٢- يبتكر عماً فنيًّ

٣- ينتج أعمااًل فنية فردية وجماعية متنوعة، باستخدام المجاالت الفنية المختلفة،  )الرسم، التصميم، الطباعة، االأشغال الفنية( 

ا. ا وخارجيًّ ويشارك فيها بمعارض فنية داخليًّ

ي  العر�ب الوطن   - ي 
- وط�ن العائلة والمدرسة  ي محيط 

ن �ن المتعلِّم�ي االأثر عى  لها  ليكون  فنية تخدم كنماذج معروضة  أعماالً  ينتج   -4

سامي - العالم - الكون. واالإ

3

ن ومقارنة النتاجات الفنية من  تمي�ي

ثقافات كويتية وإسامية وعالمية 

. ي
لتنمية الوعي الثقا�ن

. ن ن والعالمي�ي ن المحلي�ي 1- يذكر مجموعة من الفنان�ي

ي والثقافات المختلفة بأعمال فنية مبتكرة.
اث الكوي�ت ن ويقارن ال�ت ٢- يم�ي
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م:
َّ
أهمية التربية الفنية للمتعل

غرس روح البتكار والخيال:   •

يقـول آينشـتاين : )الخيـال أهـم مـن المعرفـة، فالمعرفـة محـدودة بمـا نعرفـه االآن وما نفهمـه، بينما الخيـال يحتـوي العالم كلـه وكل ما سـيتم معرفته أو 

بيـة الفنيـة، وإذا أردنا أطفـاالً  أذكياء  ي يمكنهـا غـرس روح الخيـال واالبتـكار عنـد المتعلِّـم هي مـادة ال�ت
فهمـه إىل االأبـد(، و بالتـاىلي فـإن المـادة الوحيـدة الـ�ت

ها مـن الفنون. علينـا أن نعلمهـم الخيـال والقصـص الخياليـة وفنـون الرسـم والتخطيـط وغ�ي

 لذلك عى التعليم الرسمي أن يجعل مادة الفن جزًءا ال يتجزأ من الخطة التعليمية .

بداعيـة، لتحقيـق النجـاح االأكاديمـي  وريـاً لتطويـر المهـارات الفنيـة االإ ي الفنـون يعتـ�ب �ن
بداعـي �ن ومـن هـذا المنطلـق أصبـح مـن الواضـح أن التفكـ�ي االإ

ي بيئـة تعليميـة هادفـة. 
الشـخصي �ن

ويتـم ذلـك مـن خـال تكامل وسـائل التعب�ي المتعددة للمجتمع باسـتخدام التعاب�ي الحركية واللمسـية والب�ية أو وسـائل التعب�ي الحسـية مجتمعة، فعى 

ة، وقـد تم تأكيـد عى هـذا التكامل  سـبيل المثـال، نحـن نسـمع ونـرى ونتحـرك عندمـا نرسـم أو نشـكل عمـاً فنيـاً،  وعـى أثرها نكتسـب أكـ�ب قدر مـن الخ�ب

ن الفنون مـن خال المنهـج الحديث. بـ�ي

ن  نتاج أعمال غـ�ي متوقعة، والستكشـاف حلول متعددة، كمـا أنهم يتعلَّمون كيـف يكونون بارع�ي ن عـى اسـتخدام خيالهم الإ بيـة الفنيـة تسـاعد المتعلِّمـ�ي وال�ت

ي االأعمال.
ن ومبادرين ولهم الريـادة �ن مـ�ي ن ومل�ت

إن التعلَّـم مـن خـال الفـن  يحفـز االسـتجابة لاأعمـال االبتكاريـة مـن خال ربط عمليـات التفكـ�ي والخيال مع الحـواس وترجمتهـا الأعمال فنية. ولهـذا تعت�ب 

ي النظام التعليمـي والحركة الفنية التشـكيلية.
ـا �ن بيـة الفنيـة جـزءاً مهمًّ ال�ت
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استغالل أوقات فراغ المتعلِّم:   •

بيـة الفنية  ء مفيـد ومسـىي فهو وقـت ضائع، لذلك تشـجع مـادة ال�ت ي
ي حيـاة أي إنسـان هـي الفـراغ، فـإذا لـم يتـم اسـتغال الوقـت بـ�ش

المشـكلة الحقيقـة �ن

ي أرض الواقـع مـن خـال الرسـم أو عمـل مجسـمات أو 
ي أمـور خياليـة وإبداعيـة، مـع القـدرة عـى تطبيـق الخيـال �ن

المتعلِّـم عـى أن يسـتغل هـذا الوقـت �ن

هـا مـن االأفكار. غ�ي

ات  م خ�ب ي وإنتـاج أعمال فنية ذات مغـزى، وتح�ت
ن عى االسـتجابة للعمل بشـكل مسـتقل وتعاو�ن ي تشـجيع المتعلِّم�ي

بيـة الفنيـة لهـا دور أسـاسي �ن إن مـادة ال�ت

ي التعب�ي عن رؤيتهـم حول إنتاجاتهم الفنيـة المبتكرة .
اكهـم �ن ي صقلهـا مـن خـال تطوير معرفتهـم ومهاراتهم وإ�ش

ن وتسـاعد �ن المتعلِّمـ�ي

إكساب المتعلِّم مهارة استخدام الأدوات والخامات الفّنية:   •

ء مفيد والفت  ي
مـن المفيـد أن يتعـرف المتعلِّـم عـى االأدوات والخامـات الفنيـة وطرق اسـتخدامها والمحافظة عليهـا، ليخرج من هذه االأدوات البسـيطة بـ�ش

ي الحياة المسـتقبلية.
للنظـر، مما يسـاعده �ن

 : تشجيع المتعلِّم عىل التعب�ي  •

يجـب عـى المتعلِّـم أن يعـ�ب عمـا بداخلـه مـن خـال الفن الـذي يتعلَّمه، فتجسـيد الفكرة مـن العقل ونقلها عى صـورة فنية تعلِّـم المتعلِّـم طريقة جديدة 

للتعبـ�ي عـن المشـاعر وتصبح موهبة مـع االأيام.

ات البيئـة المحيطـة بهـم والعالـم من حولهم بشـكل أفضل، ويسـاعدهم عـى التواصـل والتفاعل مـع أقرانهم،  ن عـى معرفـة مثـ�ي وهـذا يسـاعد المتعلِّمـ�ي

ي 
ي أسـلوب حل المشـكات �ن

ن �ن نسـان،  وليكونوا مبدع�ي ي الطبيعـة، والجمـال الذي صنعه االإ
وا عـن أفكارهـم ومشـاعرهم وآرائهـم ويدركـوا الجمـال �ن وأن يعـ�ب

ي التعلَّم طيلـة حياتهم.
الحيـاة اليوميـة، وليكونـوا قادريـن عى االسـتمرار �ن
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أهمية التربية الفنية للمجتمع.

تكوين اتجاهات سلوكية مفيدة:   •

م الفـن والموهبـة هـي دول تفتقـد الأشـخاص  ي ال تحـ�ت
إن الـدول الـ�ت

م  ي المجتمـع، فيجـب عـى الدولـة أن تحـ�ت
ن ولعنـ� فعـال �ن مبدعـ�ي

ي نفوس متعلَّميها، وبالتاىلي تقلل السـلوكيات 
الفّن وتحاول أن تغرسـه �ن

ي أمـور إيجابية.
الخاطئـة وتمكـن االأفـراد مـن اسـتغال أوقات فراغهـم �ن

اكتساب الثقافة الفنية:  •

ي أفراده ثقافـات فنية يمكن 
 يكتسـب المجتمـع مـن خـال غرس الفـن �ن

ي المجتمعـات، وتعزيـز شـعور 
ن �ن بـداع والتمـ�ي مـن خالهـا إظهـار االإ

ي من خـال فهمهم لثقافتهـم وتقاليدهم 
ن باالنتمـاء الوطـ�ن المتعلِّمـ�ي

المتنوعة.
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لماذا ندرس مادة  التربية الفنية؟

ي دولـة 
تعتـ�ب الفنـون لغـة الشـعوب وتراثهـا وحضارتهـا وثقافتهـا، فالفنـون �ن

ي رسـم الهويـة الثقافيـة الفريدة مـن خال التواصـل الب�ي 
الكويـت تسـاهم �ن

. ي
وأدوات التعبـ�ي الفـ�ن

ي ربـط الهويـة الثقافية الكويتيـة بمنطقة الخليـج والوطن 
 كمـا تسـاهم الفنـون �ن

ي تقـدم مـن خـال برنامـج تعليمـي يوضـح 
سـامي والعالمـي، والـ�ت ي واالإ العـر�ب

تاريـخ الثقافـات والحضـارات، ويجعلهـم قادريـن عـى دراسـة القيـم الفنيـة 

نجـازات الثقافيـة االأخـرى، ويهدف أيًضا تعلـم الفنون إىل  والثقافيـة، وتقديـر االإ

ا وفكريًّا. ـا وحسـيًّ بنـاء الشـخصية المتكاملـة للفـرد فنيًّ
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ية في الكويت؟
ّ
كيف يتم تنظيم منهج التربية الفن

ي مـدارس دولة الكويـت باعتبارها واحدة مـن المواّد 
بيـة الفنية« �ن يتـم تدريـس مـادة »ال�ت

ية  ي وتنميـة الجوانـب التعب�ي
ن مـن إثـراء الوعـي الّف�ن ن المتعلِّمـ�ي الدراسـية العمليـة، لتمكـ�ي

بداعي. عن طريـق التفكـ�ي االإ

ات ومعلومـات وحقائـق ورؤيـة  ويتـم تعليـم المتعلِّـم هـذه المـادة بهـدف إكسـابه خـ�ب

ب�يـة وفًقـا السـتعداده وقدراتـه العمريـة، وأثنـاء تقدمهـم مـن مرحلـة إىل أخـرى تـزداد 

قدراتهـم عـى المشـاهدة واالبتـكار والتحليـل وتقييـم االأعمـال.

ي المرحلـة االبتدائيـة عـى بنـاء تقنيـات فنيـة أساسـية 
بيـة الفنيـة �ن يركـز منهـج مـادة ال�ت

ي هذه المرحلـة العمرية يكون 
تعتمـد عـى الخط، اللون، المسـاحة، الشـكل والملمـس، و�ن

للمتعلَّـم مهـارة يدويـة مختلفـة عنـد التحكـم بـاالأدوات الفنيـة المسـتخدمة غالًبـا مثـل 

أقـام الرصـاص وأقـام التلويـن ..الخ.

ويجـب أيًضـا أن يكون المعلِّـم مدرًكا لمصادر المعلومات المتنوعة مثال )كتابية – سـمعية 

ي  ي – الوطـن العـر�ب
– ب�يـة ...الـخ(  وأيًضـا لمواضيـع تتعلـق بالعائلـة والمدرسـة – وطـ�ن

سـامي – العالـم - الكون. واالإ

الفنيـة  والعمليـات  الحقائـق  مـن  مجموعـة  عـى  للـدرس  حـه  �ش ي 
�ن المعلِّـم  ويعتمـد 

. ن المتعلِّمـ�ي حيـاة  ي 
�ن االهتمـام  ذات  واالرتباطـات  الشـخصية،  واالسـتجابات 
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ن الرابع والخامـس الكفايات  ي الصفـ�ي
بية الفنيـة �ن ويجـب أن يدعـم منهـج ال�ت

المكتسـبة خـال المراحـل الثـاث االأوىل، ويجـب أن يطور المهارات االأساسـية 

ي العالـم والكون.
ي االأعمـال الفنيـة �ن

المسـتخدمة �ن

ن الرابـع والخامـس عـى مجموعـة  ي الصفـ�ي
ويجـب أن يتعـرف المتعلِّمـون �ن

متطـورة مـن الحقائق )مجال الرسـم– مجال التصميم( ويجـب أيًضا أن يكونوا 

قادريـن عـى التعـرف عـى عـدد أك�ب مـن المجـاالت الفنيـة )مجـال الطباعة – 

وا عـن آرائهـم  مجـال االأشـغال الفنيـة(، وأيًضـا يسـتطيع المتعلِّمـون أن يعـ�ب

الشـخصية تجـاه االأعمـال الفنيـة المعروضة.

ي المقـام االأول تنميـة 
بيـة الفنيـة« هـي �ن ي مـادة »ال�ت

 إن أهـداف التعليـم �ن

ن الذيـن يمكـن أن يتواصلـوا مـن خـال الفنـون الب�يـة،  إمكانـات المتعلِّمـ�ي

الفنيـة، وأن  بداعـات  االإ مـن خـال  مـا  ء  ي
وا عـن سش ِّ يُعـ�ب أن  مـن  وتمكينهـم 

ي أعمالهـم الفنيـة. 
يسـمعوا مـا يقولـه االآخـرون �ن



37

مين:
ِّ
النتائج المتوقعة من المتعل

ي نهاية المرحلة البتدائية:
بية الفنية �ن  الذين اكتسبوا كفايات ال�ت

، وا��عمال الفنية العربية والعالمية. �
�
تقدير ا��عمال الفنية ذات الطابع الكوي

� البيئة الداخلية والخارجية.
التعرف ع� العنا
 ا��ساسية للفن واستخداماته الفنية  

� الثقافات المحلية والعالمية المختلفة من خ�ل 
تحليل ا��عمال الفنية وعنا
ها  

تاريخ الفن.

ز إبداع  نتاج أعمال فنية ت�� استكشاف مجموعة واسعة من التقنيات والوسائط ��
.   وخيال المتعلم��

� وإظهاره بصورة جمالية تتسم با��صالة، 
��� الكوي

� الثقا��
��اث الف التعرف ع� ال��

والط�قة والحداثة بطريقة إبداعية.  

� الحوار المثمر واستخدام اللغة 
التعب�� عن ا��فكار والمشاعر، والمشاركة   

ية. � الرسومات التعب��
بفعالية  

. �
 
س�مية وا�نتماء الوط ªمن خ�ل غرس المبادئ ا� �

��ممارسة العمل الف



الرؤية المستقبلية: 
: ي

 لمالمح وخصائص المتعلِّم بعد مرحلة التعليم البتدا�أ

متعل�م دؤوب يستمتع بالتعلم، ويحقق نتائج جيدة.

م القيم المجتمعية، ويت�ف وفًقا لتلك القيم. فرد يح��

� تنمية المجتمع مستقبً�.
شخصية مفكرة تكرّس جهودها للمساهمة ��

� المجتمع.
مواطن مسؤول ذو مساهمة إيجابية ��
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المدى والتتابع

ي محتوى المنهج، بصورة أفقية ورأسية للمرحلة الدراسية بأكملها، 
ق المفاهيم واالأفكار الرئيسة الواردة �ن ي توضح تدفُّ

المدى والتتابع هو المصفوفة ال�ت

ن موضوعات المادة الدراسية. ز التكامل الرأسي واالأفقي ب�ي بحيث تُ�ب

ويمكن تعريف

ن من المعرفة. المدى: أنه عملية توسيع محتوى المنهج عند مستوى مع�ي

ٌّ عى تعزيز المهارات وبنائها من مستوى  ي
ي المنهج عى مدى عدة سنوات، وهو مب�ن

التتابع: هو ترتيب عناوين المحتوى، وكل من المفاهيم والمهارات �ن

إىل مستوى أعى.

: ن ي إطار وثيقة المنهج والمعاي�ي من خال جدولة االثن�ي
وري �ن ويعد المدى والتتابع �ن

بية  ي الصفحات التالية عرًضا عاًما لجميع الكفايات العامة لمادة ال�ت
- تقدم الجداول  �ن

تتابعي من الصف االأول إىل  يتبعها من كفايات خاصة معروضة بشكل  الفنية، مع ما 

الخامس.

ي من صف إىل صف محتوى التعلَّم 
ي ) انظر بداية كل صف( المب�ن

- يغطي الجدول الثا�ن

االأنشطة  من  أمثلة  الخاصة،  الكفايات  العامة،  )الكفايات  االأساسية  العنا�  وجميع 

التعليمية، ومعاي�ي المنهج( المهمة لفهم المنهج.



41

 

 الكفايات الخاصة
 للصف الخامس

 الكفايات الخاصة 
 للصف الرابع

 الكفايات الخاصة 
 للصف الثالث

 الكفايات الخاصة 
 للصف الثاني

 الكفايات الخاصة 
 للصف األول

 5-1المواضيع المساندة للصفوف من  الكفايات العامة
 العائلة والمدرسة وطني الوطن العربي واإلسالمي العالم الكون

 الحقائق:مجال  1.1
 يتعرف على:

 :في مجال التصميم 
o الوحدة التصميمية 
o التكبير  – التماثل  – العمليات البنائية )التكرار

 والتصغير( وتطبيقاتها اللونية.
o    خيط الرععية  –الخط العربي  )الخيط الكيو– 

 خط النسخ(.
o  االتيييي ا   –أسييييع العمييييل الحنيييي  )الوحييييدة– 

 اإليقاع(.
  الفنيةفي مجال األشغال. 

o .إعادة تدوير الخامات المستهلكة 
o العجائن 

 .من الخيال والكون

 الحقائق:مجال  1.1
 :ىيتعرف عل

 :في مجال الرسم 
o   التأمييل  –الرؤييية الحنييية )المةييا دة محهييو– 

 االستمتاع(.
o  دور الخييييط  يييي  تكديييييد ا  ييييكا  وتكييييوين

 المساحات
o  عناصر العمل الحن 
o الظل والنور 
 :مجال الطباعة 

o   الطباعة بالبصمة والقالب 
o    ستنسلالطباعة باإل 

 في العالم من حوله.

 الحقائق:مجال  1.1
 :يتعرف على 

o  أنواع الخطوط البسيطة والمركبة 
o  أميا   –مواعع ا  كا  )عريب وبعييد

 كبير وصغير(  –وخلف 
o  مجموعيييييييية ا لييييييييوا  )المتكامليييييييية

 والمنسجمة(
o المالمع الكقيقية )الخةن والناعم -  

 الصلب واللين(  -الغائر والبارز
 

 في الوطن العربي واإلسالمي. 

 الحقائق:مجال  1.1
 ىيتعرف عل: 

o النقطة وتأثيراتها 
o )أنواع الخطوط )المستقيمة والمنكنية 
o )ا  كا  )الهندسية والعضوية 
o )ا لوا  )المكايدة ودرجات اللو  الواحد 

 
 من البيئة المحيطة به في وطنه.

 الحقائق:مجال  1.1
 :يتعرف على 

o  المحهو  البسيط للخط )المستقيم– 
 (ىالمنكن

o مجموعيييية ا لييييوا  )ا ساسييييية- 
 (والكارة الباردة -الثانوية
 

 في محيط العائلة والمدرسة. 

 تعررررررررررررف  -1
العناصرررررررررررررر 
األساسرررررررررررية 
للفرررررررن فررررررري 
سررررررررررررررريا ات 
مختلفررررررررررررررررة 

 وتحليلها

 العمليات:مجال  1.2
يستخد  مجموعة من التطبيقات اليدوية لحهم جوانب 

العملييييات البنائيييية  –الوحدة التصيييميمية )بييي تتعلييي  
أسيع العميل  –الخيط العربي   –وتطبيقاتهيا اللونيية 

إعادة تدوير الخامات وب )مجا  التصميم، الحن (    
من  مجا  ا  غا  الحنية(     العجائن –المستهلكة 

 الخيا  والكو .

 العمليات:مجال  1.2
يسييتخد  مجموعيييا مييين التطبيقييات اليدويييية لحهيييم 

دور الخييط  يي   – الرؤية الحنييية)بيي جوانيب تتعليي  
عناصييير  -تكدييييد ا  يييكا  وتكيييوين المسييياحات 

 – ي  مجيا  الرسيم  الظل والنور( –العمل الحن  
الطباعيييييية  –بيييييي )الطباعة بالبصييييييمة والقالييييييب 

 يي  العييالم ميين  الطباعييةمجييا  با ستنسييل(  يي  
 حولا.

 العمليات:مجال  1.2
يسييتخد  مجموعيية ميين التطبيقييات اليدوييية 
البسيييطة لحهييم جوانييب تتعليي  )بييالخطوط 
البسيييييطة والمركبيييية، مواعييييع ا  ييييكا ، 
ا لوا  المتكاملة والمنسجمة، والمالميع( 

    الوطن العرب  واإلسالم . 

 العمليات:مجال  1.2
البسيطة  يستخد  مجموعة من التطبيقات اليدوية

لحهييم جوانييب تتعليي  بالنقطيية وتأثيراتهييا وأنييواع 
الخطييييوط )المسييييتقيمة والمنكنييييية( وا  ييييكا  

 -المكايييييدة الهندسييييية والعضييييوية وا لييييوا  )
   با درجات اللو  الواحد( من البيئة المكيطة 

 وطنا.

 :العملياتمجال  1.2
يستخد  مجموعية مين التطبيقيات اليدويية 
البسيطة لحهيم جوانيب تتعلي  بي  )المحهيو  

اسية، ا ليوا  البسيط للخط، ا لوا  ا س
(  يي   والكييارة البيياردة الثانوييية، ا لييوا 

 مكيط العائلة والمدرسة.

 :االتجاهاتمجال 1.3
يعبييير عيييين ورائييييا حيييو  المعلومييييات والمعييييار  

التصميم مجا  ا  يغا  المكتسبة الجديدة    مجا  
 الحنية.

 :االتجاهاتمجال 1.3
يعبييير عييين ورائيييا حيييو  المعلوميييات والمعيييار  
المكتسيييبة الجديييييدة  يييي  مجييييا  الرسييييم ومجييييا  

 الطباعة.

 :االتجاهاتمجال 1.3
 الةخصييية االنطباعييات عيين يعبيير

 تعلميا عنيد بهيا يةيعر التي  والمةياعر
 .السابقة والعمليات الكقائ  من مجموعة

 :االتجاهاتمجال  1.3
يعبر عن االنطباعات الةخصية والمةاعر الت  
يةييعر بهييا عنييد تعلمييا مجموعيية ميين الكقييائ  

 والعمليات السابقة.

 :االتجاهاتمجال  .31
عيييييين االنطباعييييييات الةخصييييييية  يعبيييييير

والمةيياعر التيي  يةييعر بهييا عنييد تعلمييا 
 مجموعة من الكقائ  والعمليات السابقة.

 :االرتباطمجال   1.4
والمواضييييع المرتبطييية المكتسيييبة  ييييربط الكقيييائ 

مع  ا  غا  الحنيةومجا  التصميم    مجا   بالكو 
 المواد الدراسية ا خرى.

 :االرتباطمجال  1.4
والمواضيييع المرتبطييية  المكتسييبة  الكقييائ يييربط 
   مجا  الرسم ومجا  الطباعة مع المواد بالعالم 

 الدراسية ا خرى.

 :االرتباطمجال  1.4 
ييييربط الكقييييائ  المكتسيييبة والمواضيييييع   

المرتبطة بالوطن العربي  واإلسيالم  ميع 
 المواد الدراسية ا خرى.

 :االرتباطمجال  1.4 
والمواضيييع المرتبطيية يييربط الكقييائ  المكتسييبة 

بالبيئة المكيطة با    وطنا مع المواد الدراسية 
 .ا خرى

 :االرتباطمجال  1.4
يييييربط الكقييييائ  المكتسييييبة والمواضيييييع 
المرتبطيية بالعائليية والمدرسيية مييع المييواد 

 الدراسية ا خرى.
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 الحقائق:مجال  2.1
 يتعرف علىررطعاتررلعمعع ع رر ع

ع فنيعومج للةعمنعع خامرامع
ع  ختىفررررةعع  عفولررررةعلى رررر ع

 دعا عأوعاارجعع  فسم.

 الحقائق:مجال  2.1
 يتعررف علىررطعاتررلعمعع ع رر ع

ع فنيعومج للةعمنعع خامرامع
ع  ختىفررررةعع  عفولررررةعلى رررر ع

 دعا عأوعاارجعع  فسم.

 الحقائق:مجال  2.1
 ع ع رررر عيتعرررف علىرررطعاترررلعمع

ع فنررريعومج للرررةعمرررنعع خامرررامع
ع  ختىفرةعع  عفولرةعلى ر عدعار ع

 أوعاارجعع  فسم.

 الحقائق:مجال  2.1
 يتعف علىطعاتلعمعع ع  عع فنريع

ومج للررةعمررنعع خامررامعع  ختىفررةع
ع  عفولررةعلى رر عدعارر عأوعاررارجع

 ع  فسم.

 الحقائق:مجال  2.1
 يتعررف علىررطعاتررلعمعع ع رر ع

ع فنيعومج للةعمرنعع خامرامع
ةعع  عفولررررةعلى رررر عع  ختىفرررر

 دعا عأوعاارجعع  فسم.

 
 
 

ج إنتاااااااااااااا -2
 أعماااال ةنياااة
 بساااااااااااااااااي ة
باساااااااااااتخدا  
العناصااااااااااااار 
األساساااااااااااية 
للفااااااااااااااااااااااان 
وتقنياتهاااااااااااا 
للتعبيااار عااان 
اإلحساااااااا   
الخيااااااااااااااااااال 

 واإلبداع

 العمليات:مجال   2.2
 ينررررتمعأل ررررامبعكن ررررةعم ت ررررف ع

مسررررررررتللا عمررررررررنعع خ ررررررررا ع
  تصلرعت علنعع  لن.

 العمليات:مجال  2.2
 أل ررررامبعكن ررررةعم ت ررررف عينررررتمع

مسررررررتللا عمررررررنعتصررررررلرعت ع
  ثقاكامعمختىفةعمنعع عا م.

 العمليات:مجال  2.2
 ينررتمعأل ررامبعكن ررةعمسررتللا عمررنع

 ع لطنعع عفبيعوعإلسالمي.

 العمليات:مجال  2.2
 ينتمعأل رامبعكن رةعبسر تةعمسرتللا ع

 منعع   ئةعع  ح تةعب عكيعوطن .ع

 العمليات:مجال   2.2
 بسررررر تةععكن رررررةعينرررررتمعأل رررررامبع

مسرررتللا عمرررنعمحررر  عع عا ىرررةع
 وع  درسة.ع

 :االتجاهاتمجال  2.3
 يع ررررفعلررررنعع ت الاترررر عتجررررا ع

عسررتخدعم عع خامررامعع  ختىفررةع
 ع ع  عع فني.عةم ارسأثناءع

 :االتجاهاتمجال  2.3
 يع ررررفعلررررنعع ت الاترررر عتجررررا ع

عسررتخدعم عع خامررامعع  ختىفررةع
 ع ع  عع فني.عةم ارسأثناءع

 :االتجاهاتمجال  2.3
 يع رررررفعلررررررنعع ت الاترررررر عتجررررررا ع

عستخدعم عع خامامعع  ختىفةعأثناءع
 ع ع  عع فني.عةم ارس
 

 :االتجاهاتمجال  2.3
 يع فعلنعع ت الات عتجا ععستخدعم ع

عةم ارسررع خامررامعع  ختىفررةعأثنرراءع
 ع ع  عع فني.

  

 :االتجاهاتمجال  2.3
 يع ررررفعلررررنعع ت الاترررر عتجررررا ع

 عع خامرررامعع  ختىفرررةععسرررتخدعم
 ع ع  عع فني.عةأثناءعم ارس

 :االرتباطمجال  2.4
  يسرررتخدععمعفكتررر عوم ارعتررر ع

منعع  رلعدعع درعسر ةعع   تس ةع
لررررررل عع حقرررررررا  ععألاررررررف ع

ل را عألأثناءعإ تاجر ععوعألك ار
كن ررررةعمسررررتللا عمررررنعع خ ررررا ع
وع  رررررلنعدعاررررر عأوعاررررررارجع

 ع  فسم.

 :االرتباطمجال  2.4
  يسرررتخدععمعفكتررر عوم ارعتررر ع

منعع  رلعدعع درعسر ةعع   تس ةع
لرررررررل عع حقرررررررا  ععألاررررررف ع

ل را عألأثناءعإ تاجر ععوعألك ار
كن رررررةعلعمعع تررررراب عع عرررررا  يع

 دعا عأوعاارجعع  فسم.

 :االرتباطمجال  2.4
  يسررررررتخدععمعفكترررررر عوم ارعترررررر ع

مرررنعع  رررلعدعع درعسررر ةعع   تسررر ةع
لرل عع حقرا  عوعألك ررارععألارف ع

ل رررا عكن رررةعلعمعألأثنررراءعإ تاجررر ع
وعإلسالميعدعار عع تاب عع عفبيع

 أوعاارجعع  فسم.

 :االرتباطمجال  2.4
 يستخدععمعفكت عوم ارعت عع  سر تةع

ع   تسرررر ةعمررررنعع  ررررلعدعع درعسرررر ةع
عألاررف علررل عع حقررا  عوعألك ررارع

ع   ئرةععمنل ا عكن ةعألأثناءعإ تاج ع
ع  ح تررةعبرر عكرريعوطنرر عدعارر عأوع

 اارجعع  فسم.

 :االرتباطمجال  2.4
  يسررررتخدععمعفكترررر عوم ارعترررر ع

ع  سرر تةعع   تسرر ةعمررنعع  ررلعدع
ع درعسرررررر ةععألاررررررف علررررررل ع
ع حقا  عوعألك رارعأثنراءعإ تاجر ع

محر  عع عا ىرةععمنل ا عكن ةعأل
وع  درسررررةعدعارررر عأوعاررررارجع

 ع  فسم.
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 الحقائق: مجال3.1
 يددك الحقائددالملحقبة بدد  ل دد  ل

عبلهلحقفنيلوحقبث رحتلحقبرل  ل
ببددددددد  ااخلاددددددد لحق  دددددددا لحق

 وحقة ن.

 الحقائق: مجال3.1
 يددك الحقائددالملحقبة بدد  ل دد  ل

عبلهلحقفنيلوحقبث رحتلحقبرل  ل
 ذحتلحقطا علحقعاقبي.

 الحقائق: مجال3.1
 يك الحقائالملحقبة ب  ل   لعبلهل

ذحتللحقبرل ددد حقفنددديلوحقبث دددرحتل
 حقطا علحقعر يلوحإلسالاي.

 الحقائق: مجال3.1
 يك الحقائالملحقبة ب  ل د  لعبلدهل

حقفنيلوحقبث رحتلحقبرل  لا لحق  ئ ل
 حقبا ط ل هلفيلوطنه.

 الحقائق: مجال3.1
 يددك الحقائددالملحقبة بدد  ل دد  ل

عبلهلحقفنيلوحقبث رحتلحقبرل  ل
 فيلاا طلحقعالل لوحقبك س .

 
 
 

ز ي           ميت -3
 ةقارن             مو

النتاج            ات 
الفني     ة م     ن 
ثقاف                 ات 

 , كويتي             ة
إس              المية 
وعالمي             ة 
لتنمي                  ة 
ال                 وعي 

 الثقافي

 العمليات: مجال3.2
 .يشرحلعبلهلحقفني 

 العمليات:   مجال3.2
 عبلهلحقفنيليشرح. 

 العمليات: مجال3.2
 .يشرحلعبلهلحقفني 

 العمليات: مجال3.2
 .يشرحلعبلهلحقفني 

 العمليات: مجال3.2
 .يشرحلعبلهلحقفني 

 :االتجاهات مجال3.3
 يع رلويفاضلل   لعبلهلحقفنيل

وحألعبددا لحقفن دد لحقبعروضدد ل
عل ددهلحقببدد  ااخلادد لحق  ددا ل

 وحقة ن.

 :االتجاهات   مجال3.3
 يع رلويفاضلل   لعبلهلحقفنيل

وحألعبددا لحقفن دد لحقبعروضدد ل
 عل هلذحتلحقطا علحقعاقبي.

 :االتجاهات مجال3.3
 يع ددرلويفاضددلل دد  لعبلددهلحقفندديل

حقفن  لحقبعروض لعل دهلوحألعبا ل
 ذحتلحقطا علحقعر يلوحإلسالاي.

 :االتجاهات مجال3.3
 يع دددرلويفاضدددلل ددد  لعبلدددهلحقفنددديل

وحألعبدا لحقفن دد لحقبعروضد لعل ددهل
 ذحتلحقطا علحق طني.

 :االتجاهات مجال3.3
 يع رلويفاضلل   لعبلدهلحقفنديل

وحألعبدددا لحقفن ددد لحقبعروضددد ل
عل دددددهلفددددديلااددددد طلحقعاللددددد ل

 وحقبك س .

 :االرتباط مجال 3.4
 يشدددا ال عبلدددهلحقفنددديلحقبددد ح ل

حقك حسدددد  لحق دددديل دددد ال  لاددددعل
 ا ض عهلحقفني.

 يبددا بل دد عمللعباقددهلحقفن دد ل
فددديل دددلي  لحق  ئددد لحقبك سددد  ل
وحقبشددددا ي لفدددديلحقببددددا ئاتل
وحقبعددددددددددددا  لحقكح ل دددددددددددد ل

 وحق ا ج  .

 :االرتباط مجال 3.4
 يشدددا ال عبلدددهلحقفنددديلحقبددد ح ل

حقك حسدددد  لحق دددديل دددد ال  لاددددعل
 حقفني.ا ض عهل

 يبددا بل دد عمللعباقددهلحقفن دد ل
فددديل دددلي  لحق  ئددد لحقبك سددد  ل
وحقبشددددا ي لفدددديلحقببددددا ئاتل
وحقبعددددددددددددا  لحقكح ل دددددددددددد ل

 وحق ا ج  .

 :االرتباط مجال3.4
 يشدددددا ال عبلدددددهلحقفنددددديلحقبددددد ح ل

حقك حسددددد  لحق دددددديل دددددد ال  لاددددددعل
 ا ض عهلحقفني.

 يبددا بل دد عمللعباقددهلحقفن دد لفدديل
 لي  لحق  ئ لحقبك س  لوحقبشا ي ل

حقببددددددا ئاتلوحقبعددددددا  لفدددددديل
 حقكح ل  لوحق ا ج  .

 :االرتباط مجال3.4
 يشدددددا ال عبلدددددهلحقفنددددديلحقبددددد ح ل

حقك حسدددددد  لحق دددددديل دددددد ال  لاددددددعل
 ا ض عهلحقفني.

 يبددا بل دد عمللعباقددهلحقفن دد لفدديل
 لي  لحق  ئ لحقبك سد  لوحقبشدا ي ل
فيلحقببا ئاتلوحقبعا  لحقكح ل  ل

 وحق ا ج  .

 :االرتباط مجال 3.4
 حقفنددديلحقبددد ح ليشدددا ال عبلدددهل

حقك حسدددد  لحق دددديل دددد ال  لاددددعل
 ا ض عهلحقفني.

 يبا بل  عمللعباقهلحقفن  لفيل
 دددددددلي  لحق  ئددددددد لحقبك سددددددد  ل
وحقبشددددا ي لفدددديلحقببددددا ئاتل
وحقبعددددددددددددا  لحقكح ل دددددددددددد ل

 وحق ا ج  .
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    / لصف والنمو المتابعة

         /       /    التاریخ:
 الیوم:

 :المتعلمین عدد
 یتعرف العامة: الكفایة

 

    /       /      التاریخ:
 الیوم:

 :المتعلمین عدد
 ینتج العامة: الكفایة

 

    /       /      التاریخ:
 الیوم:

 :المتعلمین عدد
  ینتج العامة: الكفایة

 

    /       /      التاریخ:
 الیوم:

 :المتعلمین عدد
 ویقارن یمیز العامة: الكفایة

 

 * مالحظة: تتم عملیة التقییم (المتابعة والنمو) بعد االنتھاء من الحصة ولكل صف على حدى. 

 

 

 

عزیزي المعلم
 :

الكفایات الخاصة تختلف في كل صف لذا یتم تعبئتھا حسب جدول المدى والتتابع لكل صف دراسي)

 

عزیزي المعلم 
 :

الكفایات الخاصة تختلف في كل صف لذا یتم تعبئتھا حسب جدول المدى والتتابع لكل صف دراسي)

 

 الثانیة العامة الكفایات
 الخیال ،اإلحساس عن للتعبیر وتقنیاتھا للفن األساسیة العناصر باستخدام فنیة أعمال ینتج

 واإلبداع

 الخاصة الكفایات

 التعلم أنشطة

 الصف

 الحقائق: من مجموعة

یتعرف على 
خطوات العمل الفني 

و
 .المرسمالمعروضة علیھ داخل وخارج مجموعة من الخامات المختلفة 

 

 

 

 

 العملیات: من مجموعة
ینتج أعمال فنیة 

بسیطة مستوحاه 
 من

 

 

 

 

 االستجابات: من مجموعة
یعبر عن انطباعاتھ 

تجاه 
استخدامھ 

الخامات المختلفة 
أثناء ممارستھ 

 العمل الفني.

 

 

 

 

 االرتباطات: من مجموعة

 ةالبسیط ومھاراتھ معرفتھ یستخدم

 الدراسیة المواد من المكتسبة

 واألفكار الحقائق حول األخرى

 أو داخل ةفنی عمالأل إنتاجھ أثناء

 المرسم. خارج

 

 

 

 

 

 الثالثة العامة الكفایات
 يالثقاف الوعي لتنمیة وعالمیة إسالمیة كویتیة ثقافات من الفنیة النتاجات ویقارن یمیز

 الخاصة الكفایات

 التعلم أنشطة

 الصف

 الحقائق: من مجموعة
و الفنيیدرك الحقائق المكتسبة بین عملھ 

المثیرات المرئیة
 

 

 

 

 

 العملیات: من مجموعة
یشرح عملھ الفني
 

 

 

 

 

 االستجابات: من مجموعة
واألعمال الفنیة المعروضة علیھیعبر ویفاضل بین عملھ الفني 

 

 

 

 

 

 االرتباطات: من مجموعة

 المواد الفني بعملھ یشارك -

 مع تتالءم التي الدراسیة
 الفني. موضوعھ

 في الفنیة أعمالھ ببعض یساھم -

 والمشاركة المدرسیة البیئة تزین

 الداخلیة والمعارض المسابقات في

 .الخارجیةو

 

 

 

 

 

	
 
 
 
 

 
زي المعلم

عزی
اختر : 

 المساندة 
الفكرة

 العائلة:١(صف لل المناسبة
:٣ –وطني :٢ –والمدرسة 

واإلسالمي 
ن العربي 

الوط

 الكون):٥ –العالم :٤ –

 

 
زي المعلم

عزی
 :

ف دراسي
لتتابع لكل ص

ل المدى وا
تم تعبئتھا حسب جدو

ف في كل صف لذا ی
خاصة تختل

الكفایات ال

( 

 الوحدة

 

	الوحدة نوانع
	

 الزمنیة الفترة
 

 
 الحصص عدد

 

 الصف
 الیوم

 التاریخ

 الحصة

 المتعلمین عدد

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
								( المساندة الفكرة

             
         

						 (	

	األفكار

 

 
 

 
 ىاألول العامة یةالكفا

 وتحلیلھا مختلفة سیاقات في للفن األساسیة العناصر على یتعرف

 الخاصة الكفایات

 التعلم أنشطة

 الصف

 - على: یتعرف الحقائق: من مجموعة
-  

 

 

 

ی العملیات: من مجموعة

ستخدم مجموعة من التطبیقات 
البسیطة یة الیدو

لفھم جوانب 
 بـتتعلق 

 

  

 

 من مجموعة
االستجابات:
 

یعبر عن االنطباعات الشخصیة 

والمشاعر التي یشعر بھا عند 

تعلمھ مجموعھ من الحقائق 

والعملیات السابقة
 

 

  

 

 من مجموعة
االرتباطات:
یربط الحقائق  

 المكتسبة
والمواضیع المرتبطة مع المواد 

الدراسیة األخرى
 

 

 

 

 

	نموذج تحضیر المرحلة االبتدائیة

    نموذج التحضير للمرحلة االبتدائية.

نموذج  الكويت  بدولة  الفنّية  بية  لل�ت العام  ي  ّ
الف�ن التوجيه  موقع  عى  يتوفر 

ثاثة  إىل  التحض�ي  نموذج  وينقسم   ، ي
الكوي�ت ي 

الوط�ن للمنهج  الجديد  التحض�ي 

أقسام رئيسة وهي: 

االأساسية . 1 المعلومات  إضافة  تتم  المساحة  هذه  ي 
و�ن الوحدة:  معلومات 

ة الزمنية - الصف - عدد الحصص ..(. للوحدة مثل ) العنوان - الف�ت

ن ويقارن(، يكتب فيها . ٢ الكفايات العامة: وهي ٣ كفايات ) يتعرف - ينتج - يم�ي

االأنشطة المتعلِّقة بالكفايات الخاصة بكل كفاية عامة ) الحقائق - العمليات 

ي 
ي هذا الدليل أمثلة لبعض االأنشطة ال�ت

- االستجابات - االرتباطات(، وتجد �ن

ي كل وحدة.
يمكنك القيام بها �ن

المتابعة والنمو: وهو الجزء الخاص بالتقويم المستمر، حيث يتم كتابة:. ٣

ن المسبق للحصة الدراسية، وكتابة الخامات واالأدوات المستخدمة.	   التجه�ي

ي الحصة.	 
ما تم إنجازه �ن

ي المستقبل.	 
ماحظات المعلم لتطوير الحصص �ن

رابط تحميل نموذج التحض�ي
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   الخطط الدراسية للمرحلة االبتدائية.

بية الفنية الخطط الدراسية لجميع  ي العام لل�ت ّ
كما يتوفر عى موقع التوجيه الف�ن

. بية الفنية، وتُجدد هذه الخطط بداية كل عام دراسي المراحل الدراسية لمادة ال�ت

توفر كل خطة دراسية المعلومات التالية: 

: من حيث عدد الحصص وتاريخ بدء وانتهاء كل وحدة دراسية.. 1 ي
الجدول الزمين

ن ) ٣ وحدات . ٢ ن الدراسي�ي الوحدات الدراسية: وهي ٦ وحدات مقسمة عى الفصل�ي

.) ي كل فصل دراسي
�ن

االأساسية . ٣ المعلومات  عى  الجزء  هذا  ويحتوي  والخاصة:  العامة  الكفايات 

للكفايات العامة والخاصة لكل وحدة دراسية.  

رابط تحميل خطط المرحلة البتدائية



46

م
َّ
أنشطة التعل

المادية  مكانات  االإ وقدراتهم وحسب  واستعدادهم  ميولهم  وفق  محدد  وقت  ي 
�ن المتعلِّمون  يمارسها  ي 

وال�ت لها  المخطط  االأداءات  مجموعة  هو  النشاط: 

بوية. اف المعلِّم سعًيا لتحقيق أهداف العملية التعليمية وال�ت ية المتاحة، وتتم تحت إ�ش والكفاءات البرش

الهدف من أنشطة التعلَّم :

ات  خ�ب التعليمية عى  االأنشطة  من  حة  المق�ت االأمثلة  وتب�ن  المنهج،  ي 
�ن الكفايات  تحقيق  من  تمكنهم  وهي  المتعلِّم،  متمحورة حول  التعلُّم  أنشطة  تكون 

ي سياقات تعلَّمية متعددة. 
اتيجيات التعليمية المناسبة �ن س�ت ن وتدمج االإ المتعلِّم�ي

أهمية النشاط :

ي مساعدة المعلم لاإجابة عى االأسئلة التالية:
تكمن أهمية النشاط �ن

ن أن يتعلَّموا ؟ - كيف يمكن للمتعلِّم�ي

- من خال ماذا وكيف يتوقع منهم أن يتعلَّموا؟

اتيجيات والقيم والمواقف والموارد والتتابع الذي سيتم تطوير النشاط التعليمي عى أساسه؟ س�ت - ماهي المعارف والمهارات واالإ
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أن  يمكن  مـــا  تصف 
المتعلـــم  يفعلـــه 

لتحقيق الكفايات.

دافعيـــة  إثـــــــارة 
المتعلم مــــن أجل 
جــــذب انتباهـــــه 
ة (ك� الجليد-  � وترك��

التغذية الراجعة).

مجموعـــة  تغطـــي 
متنوعه من أنشـــطة 
� الممكنة. المتعلم��

صياغـــة  تتضمـــن 
ا£¢نشـــطة كمهـــام 

واقعية.

التنفيـــذ  ســـهلة 
وغ�� مكلفة.

ألعــــــابًا  تشــمــل 
وأنشـــطة فرديـــــة 
قـــدر  وجماعيـــــة 

مكان. ا£©

تع�¬ بوضوح وبصورة 
ا£¢نشطة  عن  مخت®ة 
سيــــــقوم   �

الــــــ±°
المتع́لمـون بأدائهــــا 

أثناء الدروس .

مواصفات	أنشطة	التعلم:
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نموذج الأنشطة متعلِّقة بالحقائق

نموذج الأنشطة متعلِّقة بالعمليات

م؟
َّ
كيف تصاغ أنشطة التعل

 ( �
�فعل مضارع (معر�

يصف ا��داء 

المتعلم مع زم�ئه

 حال الجماعة)
��)

ة  الفكرة أو الخ��

( كفاية يتعرف ) 

ا �دوات والخامات 

والفكرة

(كفاية ينتج ) 

ة فنان  �س�

� ويقارن)   كفاية يم�
��)

وصف النشاط

فعل مضارع (مهاري ) 

يصف ا��داء 

المتعلم مع زم�ئه

 حال الجماعة)
��)

وصف النشاط

مثال:

ي ورقة العمل مستخدًما مجموعة االألوان االأساسية 
) يتعرف(.يلون المتعلِّم االأسماك �ن

ي اختارها من صندوق الخامات 
ي الكويت ( مستخدًما الخامات ال�ت

ية عن ) معالم وط�ن ) ينتج(.ينفذ المتعلِّم لوحة تعب�ي

ي أمام زمائه من خال لعبة تلفزيون االأطفال  
ح المتعلِّم عمله الف�ن ن ويقارن(.يرش ) يم�ي

مثال:

)يتعرف(.يستكشف المتعلِّم مع زمائه مجموعة االألوان االأساسية من خال لعبة الكراسي      

) ينتج(.يتعرف المتعلِّم عى الخامات واالأدوات من خال صندوق الخامات 

( من خال فيديو قص�ي   ن ن ويقارن(.يتعرف المتعلِّم مع زمائه عى الفنان ) أيوب حس�ي ) يم�ي
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نموذج الأنشطة متعلِّقة بالتجاهات

نموذج الأنشطة متعلِّقة بالرتباط

 ( �
�فعل مضارع (وجدا�

يصف ا��داء 

المتعلم مع زم�ئه

 حال الجماعة)
��)

وصف النشاط

فعل مضارع

يصف ا��داء 

المتعلم مع زم�ئه

 حال الجماعة)
��)

وصف النشاط

مثال:

) يتعرف(يكتب المتعلِّم  عى السبورة مسميات مواقع االأشكال المختلفة مرتبًطا بمادة اللغة العربية. 

ي .  ّ
ي لوحته أثناء ممارسة العمل الف�ن

ية الموجودة �ن ن نجل�ي ) ينتج(يتحدث المتعلِّم عن مسميات الخطوط باللغة االإ

ي ركن العرض الخاص بقسم العلوم. 
ن ويقارن(يعرض المتعلِّم مع زمائه أعمالهم الفّنية �ن )يم�ي

مثال:

)يتعرف(.يختار المتعلِّم اللون االأساسي المفضل لديه ثم يتحدث عنه أمام زمائه 

ي  ّ
)ينتج(.يع�ب المتعلِّم عن رأيه تجاه الخامات المستخدمة عند المتابعة الفردية أو الجماعية أثناء ممارسة العمل الف�ن

ي المعرض المصغر 
ي و االأعمال الفنية المعروضة عليه �ن

ن عمله الف�ن ن ويقارن(يقارن المتعلِّم مع زمائه ب�ي )يم�ي
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م:
َّ
إستراتيجيات التعل

ي يتخذها المعلم لضبط وإدارة الفصل، 
هي المبادئ واالإجراءات والعمليات المطلوبة لارتقاء بمستوى أداء الفرد لتحقيق هدف ما، ويشمل الوسائل ال�ت

وتساعد المتعلِّم عى اكتساب المعرفة والمهارة المراد تعلَّمها.

اتيجية الناجحة: س�ت مواصفات الإ

مكانيـــات المتاحة  ( من حيـــث االإ ن مراعـــاة الفـــروق الفرديـــة ) أنمـــاط المتعلِّم�ي

التدريس. التدريـــس ونوع ونمـــط  بأهـــداف  وترتبط 

نماذج

إستراتيجيات	

التعلم	النشط

التعلم 
الفردي

التعلم
 با�كتشاف

لعب
 ا��دوار

حل 
المشك�ت

ا��ركان
 التعليمية

التعلم 

�
التعاو��

�د
 القصص

هل تعلَّم!

اتيجية )Strategy( إىل الكلمة  يعود أصل كلمة إســـ�ت

اعة العســـكرية  ي ال�ب
اليونانية )Strategia( وهي تع�ن

الحـــرب  فـــن  أو 

اتيجيـــــة  س�ت واالإ

إىل  تشيــــــــــــر 

توزيـــع  فـــــــن 

واستخــــــــدام 

وأدوات  وســـائل 

أجــل  مــن  الجيش 

هدف  إىل  الوصول 

! ن مع�ي

بية الفنّية. اتيجيات المناسبة لمادة ال�ت س�ت ي هذا الدليل لتجد بعض االإ
ن دف�ت ( ب�ي ابحث عزيزي المعلم عن هذا الرمز )   
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مصادر

ي
ّ
	التعبير	الفن

� أنفسهم  تعت�� الموضوعات نابعة من المتعلم��
وصادرة من ميولهم وحاجاتهم، مع ربطها 

بالفكرة المساندة للمرحلة (العائلة والمدرسة، 
� وا�س�مي، العالم،  ، الوطن العر�� �

وط��
الكون).

� تمتلك حواس 
من الموضوعات الشيقة ال��

� وتشد انتباههم وتث�� انفعا�تهم  المتعلم��
وإعجابهم تلك القصص الغنية با��حداث 
ج فيها الواقع  � � يم��

والمناظر والعنا© ال��
بالخيال.

��الجانب الخيا

المناسبات وا��عياد

� تلعب دوًرا مهًما 
تعت�� من المواضيع الفنية ال��

ك وغرس و�ء أصيل للبيئة  � تكوين وجدان مش��
�µ

از بالعائلة والمدرسة والوطن  � � إطار من ا�ع��
�µ

� وا�س�مي والعالم والكون، وهو  والوطن العر��
السبيل ا��مثل للمحافظة ع· البيئة وحمايتها 

والنهوض بها.

� توضح للمتعلم 
من الموضوعات الغنية ال��

أهم المناسبات وا��عياد الدينية والوطنية 
وا�جتماعية والعالمية وما تزخر به من 

مشاهد وصور ومظاهر جمالية وعادات 
وتقاليد ونظم مختلفة.
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مقطع فيديو عن الأسلوب

أسلوب

	SCAMPER

للتفكير	اإلبداعي

أسلوب

	SCAMPER

للتفكير	اإلبداعي

التبديل
Substitute

الدمج
Combine

التكييف
Adapt

التغي��
Modify

إعادة التوظيف
Put to Other Uses

الحذف
Eliminate

العكس 
Reverse

بداعي أسلوب سكام�ب Scamper للتفك�ي الإ

التفكــ�ي  ي 
�ن ســكام�ب  أســلوب  يســتخدم 

ي 
الســتثارة الخيــال والخــروج بأفــكار جديــدة �ن

مواضيــع الحيــاة المختلفــة، ويمكننــا توظيــف 

ــة التحضــ�ي للخــروج  ي عملي
هــذه االأســاليب �ن

ــة  ــا وللمرحل ــبة لثقافتن ــدة ومناس ــكار جدي بأف

ــا.  ــل معه ي نعم
ــ�ت ــة ال العمري

تعتمــد الفكــرة االأساســية لهــذا االأســلوب عــى 

ي االأســاس تعديــل 
أن كل فكــرة جديــدة هــي �ن

لفكــرة قديمــة.

هــا واســتخدم  فقــط حــدد الفكــرة المــراد تغ�ي

 ، التــاىلي ي المخطــط 
االإجــراءات الموضحــة �ن

ــبة. ــدة ومناس ــرة جدي ــرج بفك لتخ
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Pintrest ي
و�ن لك�ت مخزن الصور الإ

المواقـع  العديـد مـن  تتوافـر  نـت  ن�ت االإ ي شـبكة 
�ن

التعلَّـم،  وأنشـطة  أفـكار  عـرض  ي 
�ن المتخصصـة 

ومـن هذه المواقع موقـع Pinterest الذي يحتوي 

عـى شـبكة عماقـة من الصـور المرتبطـة بالعديد 

ح  ي جميـع المجاالت، وفيمـا يىي �ش
مـن المواقـع �ن

عـن  البحـث  ي 
�ن الموقـع  اسـتخدام هـذا  لكيفيـة 

بيـة الفنيـة. أفـكار مناسـبة لمواضيـع ال�ت

1. افتـح موقـع Pinterest.com أو حمـل برنامـج 

Pinterest مـن متجـر ) أندرويـد - آيفـون (.

ي 
٢. اسـتخدم المصطلحـات الفنّيـة الموجـودة �ن

مقدمـة كل درس  مـع  إحـدى الكلمـات التاليـة:

 - Lesson Plan  - art lesson - kids activity -

الصـور سـتظهر  ٣. عندمـا تضغـط عـى إحـدى 

لـك مجموعة صور أخـرى مرتبطة بالصـورة االأوىل 

ي الحصـول عـى أفـكار إضافيـة.
ي ستسـاعدك �ن

والـ�ت
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حمل برنامج QR Code Reader من خالل متجر )Andriod( ومتجر)iTunes( عىل هاتفك 

النقال أو الآيباد.

ة  مع تطور التكنولوجيا، ظهرت وسائل كث�ي

المعلومات  عى  الحصول  عملية  تسهل 

الريعة  االستجابة  رمز  قارئ  تقنية  ومنها 

.Quick ResponseCode

ي هذا 
حة �ن يمكنك الوصول إىل الروابط المق�ت

مسح العالمة باستعمال  الدليل عن طريق 

ي متاجر 
برنامج QRcode reader  الموجود �ن

االأجهزة الذكية ) أندرويد - آيفون (.

وجه  ثم  تحميله،  بعد  نامج  ال�ب افتح   -

ي الدليل.
ا عى العامة الموجودة �ن الكام�ي

نامج للعامة سيقوم بفتح  - عند قراءة ال�ب

. الرابط الموصل بالموقع بشكل مبا�ش

ملحوظة: إذا لم يتمكن الجهاز من قراءة العالمة، 

العالمة حيت تتم  الجهاز عن  إبعاد  حاول تقريب/ 

العملية.
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سجل تمرين تثبيت المعرفة

ي 
تعتـ�ب سـجات تماريـن تثبيـت المعرفة من السـجات المهمـة ال�ت

بيـة الفنيـة االهتمام بهـا وإعدادهـا بطريقة  يجـب عـى معلـم ال�ت

ي حالـة متابعـة أداء متعلِّميـه 
جّيـدة؛ ليحتفـظ بهـا للرجـوع إليهـا �ن

دارة المدرسـية، وكذلـك يمكـن  ي أو االإ ّ
سـواء مـن قبـل الموجـه الفـ�ن

االسـتعانة بهـا لمتابعـة الحـاالت الفردية.

:  يفضل عند إعداد هذا السجل مراعاة ما يىي

إىل . 1 مقسـم  فصـل  لـكل  خـاص  هنـاك سـجل  يكـون  أن 
 ،)1/٣( صـف  سـجل  مثـال  السـتة،  الدراسـية  الوحـدات 

..  )٢/٣( صـف  سـجل 
الخطـة . ٢ تسلسـل  حسـب  العمـل  أوراق  ترتيـب  يتـم  أن 

الدراسـية.
مراعـاة حجـم ورقـة التمريـن لتكـون مناسـبة وغـ�ي مكلفة . ٣

.)A5(كحجـم
يمكـن للمعلـم اسـتغال تماريـن تثبيت المعرفـة وعرضها . 4

بالمرسـم بطريقة مبتكـرة وفّنية.

ي طارش
فكرة رئيسة القسم: أ. أما�ن
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التقويم: 

ن نتائـج المتعلِّم،  يُبـ�ن نظـام التقويـم عـى قيـاس تحقيـق الكفايات من خـال عملية التقويـم الصفي الشـامل الموجه نحو التعلَّـم والذي يهدف إىل تحسـ�ي

ن مـن المعايـ�ي :معايـ�ي المنهـج، معايـ�ي الأداء )راجـع ص ٣٠(  ي الحديـث يحتـوي عـى نوعـ�ي
ي الكويـ�ت

ـا، علًمـا بـأن المنهـج الوطـ�ن وتحقيـق الكفايـات تدريجيًّ

ن كل من: العاقـة والفـرق بـ�ي

بوي التقويم ال�ت

هـو عمليـة منهجيـة، تقـوم عـى أسـس علمية، تسـتهدف إصدار الحكـم بدقة وموضوعيـة عى مدخات ومخرجـات أي نظام تربـوي، ومن ثَـّم تحديد جوانب 

ي كل منها، تمهيـًدا التخاذ القرارات المناسـبة لاإصاح.
الضعـف والقـوة �ن

بوي وأدواته: أساليب التقويم ال�ت

ي تنفيذ عملية التقويم.
جراءات المتبعة �ن أسلوب التقويم: هو الإ

: ن ويمكن تقسيم أساليب وأدوات التقويم إىل قسم�ي

١. أساليب وأدوات التقويم الختبارية: وتشمل كل أنواع االختبارات مثل االختبارات التحصيلية الشفهية والتحريرية، واختبارات االأداء والذكاء.

ي ...الخ.
2. أساليب وأدوات التقويم غ�ي الختبارية: وتشمل الماحظات والمقابات الشخصية واالستبانات والرسم البيا�ن

إعطاء قيمة رقمية ل��شياء

القياس
تقدير قيمة ا��شياء (تشخيص)

التقييم
ع�ج نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة (ع�ج)

التقويم
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التقويم	التربوي
يتم بداية العملية التعليمية أي قبل بداية تدريس محتوى 
، ويهدف إ� معرفة اســـتعداد المتعلم  المقـــرر الدرا��
لتعلم محتوى علمـــي محدد عن طريـــق تحديد قدراته 

� يمتلكها.
��ات ال والمعارف والخ��

� نهاية عملية التعلم أي بعد ا�نتهاء 
يتم ��

� نهاية العام أو نهاية 
�� � من دراسة مقرر مع��

، ويهـــدف إ� تزويد  � فصـــل درا�� معـــ��
� بمعلومات عن مدى  � والمتعلم�� المعلمـــ��

تحقق ا��هداف التعليمية من خ�ل:

� سج�ت خاصة.
�� � رصد ع�مات المتعلم��

� وطرق التدريس. الحكم ع¥ مدى فعالية جهود المعلم��

� الصفوف الدراســـية 
�� � � نتائج المعلم�� إجـــراء مقارنات ب��

� نتائج  � تضمنها المدرســـة الواحـــدة أو ب��
��المختلفـــة ال

� المدارس المختلفة.
�� � المعلم��

الحكم عـــ¥ مدى م�ءمة المناهج التعليمية والسياســـات 
بوية. ال��

التقويم القب �

اختبارات القدرات - المقاب�ت الشخصية

ا�متحانات النهائية - المشاريع النهائية

يطبـــق أثناء تنفيذ العملية التعليمية حيث يبدأ من بداية عملية 
التعلم ويستمر معها، ويهدف إ�:

� ا�تجاه المرغوب به.
�� � توجيه المتعلم��

، لع�ج جوانب  � تحديد جوانب القوة والضعف لدى المتعلم��
الضعف وت�فيها، وتعزيز جوانب القوة 

تعريـــف المتعلم بنتائج تعلمه، وإعطـــاؤه فكرة واضحة عن 
أدائه. 

إثارة دافعية المتعلم للتعلم وا�ستمرار فيه.

�
التقويم البنا��

أداء المتعلـــم - المناقشـــة الصفيـــة - ا�ختبارات 

التمرينـــات   - ال�صفيـــة  الواجبـــات   - ة  القصـــ��

والتطبيقات العملية. 

�
التقييم النها��

أنواع	
.١

.٢
.٣
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إستراتيجيات	التقويم	التربوي

.١.٢.٣.٤

القائمة  التقويم  اتيجية  إس�� تمثل 
أنواع  جميع  والورقـــة  القلم  ع� 
ا�ختبارات المختلفة النظرية منها 
� تقيس 

والعملية والشـــفهية وال��
 �

قـــدرات ومهـــارات المتعلـــم ��
محتوى علمي محدد.

ا�ختبارات وا�متحانات بأنواعها 
المختلفة – مقا�ت ...

التقويم بالقلم والورقة 

خ�ل  مـــن  المعلومـــات  جمـــع 
فعاليـــات التواصـــل عـــن مدى 
التقـــدم الذي حققـــه المتعلم، 
ه،  وكذلـــك معرفة طبيعـــة تفك��

� حل المشك�ت.
وأسلوبه ��

المؤتمر – المقاب�ت – 
ة  ا��سئلة المبا��

التقويم بالتواصل 

الذات  مراجعة  اتيجية  إس�� تهدف 
 ªالســـابقة إ ة  إª تحويـــل الخ�®
تعلـــم بتقييـــم ما تـــم تعلمه، 

وتحديد ما سيتم تعلمه �حًقا.

يوميات المتعلم - ملف المتعلم

مراجعة الذات 

اتيجية الم�حظـــة،  تمثـــل إســـ��
بجميع   � للمتعلم°� المعلم  متابعة 
حواســـه بقصـــد مراقبتـــه خ�ل 
الموقـــف التعليمي للحصول ع� 
إصدار حكم   �

�� تفيـــد  معلومات 
عليه، ومن ثم تقويمه.

الم�حظة المنظمة والمقصودة 
والمستمرة عن اداء وسلوكيات 

واحتياجات واتجاهات 
� المتعلم��

التقويم بالم�حظة 

إستراتيجيات التقويم التربوي:
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٥. التقويم المعتمد 
ع� ا��داء 

/لعب ا��دوار 
 �قـــدرة المتعلم ع
للمهارات  استخدامه 
وا��دائية  المعرفيـــة 
يشبه  موقف  لتنفيذ 
ا. ا حقيقي� موقًفا حياتي�

المحاكاة

التطبيق العمـــ�� للمهارة كإنتاج 
لوحة فنية أو مجسم... الخ.

ا��داء
 ��نتـــاج الفكري والعم          ا��
لما اكتسبه من معارف ومهارات 
� مـــكان ووقت محدد.. 

وقيم ¢¡
عـــرض مجســـمات – صور – 
رسومات ولوحات - برمجيات. 

العرض التقديمي
 ��عـــرض شـــفوي أو عم
لمهـــارة محـــددة يقدمها 
ة أو  ©ªالمتعلم بصورة مبا

من خ®ل تجربة عملية.

الحوار والنقاش والجدال 
¡ حول مشكلة  ¡ فريق±� ب±�
وجهة  فريق  ولـــكل  ما، 
ي لدى  نظـــر مختلفة ت¶©
 �المتعلـــم القـــدرة ع
قناع  التواصل الفعال وا��

ام آراء ا�¹خرين. واح¶½

المناظرة
/المناقشة



61

� تحقيق الكفايات الخاصة 
�� أداء المتعلم وتطويـــره  � ع� تحســـ��

يركز التقويم البنا��
ضمن الكفايات العامة، ويطبق بصورة مســـتمرة خ�ل الحصص الدراسية بهدف تقديم 

التغذية الراجعة المناسبة للمتعلم لتطوير أدائه، باستخدام أساليب مختلفة مثل: 

التفاعل الشفهي

الواجبات

أوراق العمل

� الحصص الدراسية.
إنجازات وتطبيقات (علمية وعملية) يتم رصدها بصورة مستمرة ��

� المواقف التعلمية المختلفة.
م¬حظة سلوك واتجاهات المتعلم ��

يقـــوم المعلم بتدوين الم¬حظـــات الوصفية �²داء المتعلم وفـــق المحددات الوصفية 
� المادة الدراسية بصورة مستمرة.

� المنهج ��́ لمعاي

� خ¬ل  �� معيار المنهج بواقع مرت·
يقوم المعلم بدراسة الم¬حظات المدونة لكل متعلم ��

 �
º»ة المخصصة لكل معيار لتحديد المســـتوى المناســـب للمتعلم ورصده للنقاط ال º́ الف

تناسب مستواه.

نجاز  � ســـجل متابعة المعلم وسجل الطالب ²¿
تدون النتائج بصورة منتظمة ومســـتمره ��
وتحصيل الكفايات الخاصة لكل متعلم.

� ا�²مر Áا لحفظ إنجازات كل متعلم لكل مادة دراسية، ويراعي إط¬ع و Æيخصص المعلم ملف 
� نهاية كل وحدة تعلمية.

ع� الملف ��

� ع� قياس حصيلـــة التعلم لدى 
 يركـــز التقييم النهـــا��

� الوحدة التعلمية، ويطبق مرة واحدة بنهاية كل 
المتعلم ��

ة الدراسية الواحدة، لتحديد مستويات  º́ � الف
وحدة تعلمية ��

� مثل: �إنجاز المتعلم·

� Çالتقييم الكتا�

المشاريع 

تقويم معاي�� المنهج / التقويم الصفي (١٠٠ درجة)

٪٦٠ �
� ٤٠٪التقويم البنا��

التقييم النها��
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م�حظة :


 العام لكل مادة دراسية بتحديد:
م التوجيه الف�	 	 يل��

ة الدراسية الواحدة. 
 الف��
الكفايات الخاصة الواردة �	

. 


 التقويم البنا�

معاي�
 (ضوابط) ل�نشطة التعلمية المستخدمة �	


 التقويم 
نظام أكسل خاص لكل مادة دراسية لرصد النقاط واحتساب درجة المتعلم �	

. 

البنا�

م�حظة :


 العام لكل مادة دراسية بتحديد:
م التوجيه الف�	 	 يل��

ة دراسية وربطها  
 كل ف��
الوحدات التعلمية الواردة �	

ة الدراسية الواحدة. بعدد التقييمات النهائية بالف��


 وآلية التطبيق بحســـب 
طار العام للتقييم النها� §̈ ا

ة الدراسية  
 الف��
الوحدات التعلمية لكل مادة دراسية �	

الواحدة.

� لتطوير و إعداد خطط فردية وبرامج:-
� يدعم التقويم البنا��

التقييم النها��

للمتعلم الفائق.

̈داء. للمتعلم المتوسط ا

	 تحقيق الكفايات. 
للمتعلم المتع�¬ لتحس»


 العام للمادة الدراسية.
ام بالتقويم، حسب المحددات الوصفية المعتمدة من التوجيه الف�	 	 
 للمادة الدراسية بمتابعة خطة التقويم وا¨ل��

م التوجيه الف�	 	 يل��

� دولة الكويت ٢٠١٦ م
��للمزيد من المعلومات الرجاء ا�ط�ع ع� الوثيقة ا��ساسية للمرحلة ا�بتدائية 

٪٦٠ 
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 التربیة الفنیة

	.تحلیلھاألساسیة للفن في سیاقات مختلفة واعناصر التعرف على ی :األولىالكفایة العامة  الثالثالصف المحددات الوصفیة لمعاییر المنھج في 
 المنھج معاییر

یجب أن یكون المتعلم قادراً 
 أن: على

 الصفي المحددات الوصفیة لمستویات التقویم
0 1 2 3 4 1.1 

 الخط..وط أن..واع یع..رف •
 .والمركبة البسیطة

  .األشكال مواقع یعرف •
 األلوان مجموعة یعرف •

 .والمنسجمة المتكاملة
 .الحقیقیة لمالمسا میزی •

 لم یحضر

لدی..ھ الق..درة عل..ى اإلجاب..ة ل..یس  -
عل..ى أس..ئلة المعل..م ب..الرغم م..ن 
فاھیم  حول الم صل  لدعم المتوا ا

بـ سیطة (التي تتعلق  الخطوط الب
ش.....كال، والمركب.....ة، مواق.....ع األ

األل......وان المتكامل......ة، األل......وان 
الحقیقی..ة) المنس..جمة، المالم..س 

 خالل األنشطة. من
یس............تجیب إلرش............ادات ال  -

 وتوجیھات المعلم.

م...ع بع...ض أحیان...ا لدی...ھ الق...درة  -
على إجابھ بعض أسئلة  التشجیع

المعل..م م..ع بع..ض ال..دعم ح..ول 
مف...اھیم العناص...ر الت...ي تتعل...ق 
ب..ـ(الخطوط البس..یطة والمركب..ة، 

كال، األل.......وان مواق.......ع األش.......
المتكامل...ة، األل...وان المنس...جمة، 
المالم...س الحقیقی...ة) م...ن خ...الل 

 األنشطة.
عل..ى اتب..اع أحیان..اً  لدی..ھ الق..درة -

 .توجیھات وإرشادات المعلم

ً لدی..ھ الق..درة  - عل..ى اإلجاب..ة  غالب..ا
ع..ن أس..ئلة المعل..م ح..ول مف..اھیم 

(الخطوط ـالعناصر التي تتعلق ب
البس......یطة والمركب......ة، مواق......ع 

وان المتكامل....ة، األش....كال، األل....
األل....وان المنس....جمة، المالم....س 
الحقیقی.....ة) للف.....ن م.....ن خ.....الل 

 األنشطة.
ً لدی....ھ الق....درة  - عل....ى فھ....م  غالب....ا

واتب....اع توجیھ....ات وإرش....ادات 
 المعلم.

لدی..ھ الق..درة عل..ى اإلجاب..ة ع..ن  -
 بص...وره ممی...زهأس...ئلة المعل...م 

ح....ول مف....اھیم العناص....ر الت....ي 
(الخطوط البس.....یطة ـتتعل.....ق ب.....

 والمركب.....ة، مواق.....ع األش.....كال،
األل......وان المتكامل......ة، األل......وان 
المنس..جمة، المالم..س الحقیقی..ة) 

 للفن من خالل األنشطة.
ھات  - باع توجی قادر على فھم وات

 1.2 .بصوره دقیقةوإرشادات المعلم 
 الخط........وط یستكش........ف •

 .والمركبة البسیطة
 مواق..ع اخ..تالف یالح..ظ •

 العناصر. على األشكال
 مجموع..........ة یس..........تنبط •

 المتكامل..........ة األل..........وان
 .نسجمةالم واأللوان

 حاس.....ة أھمی.....ة ی.....درك •
 المالم..س لمعرفة اللمس

 .المختلفة

 لم یحضر

لدی..ھ الق..درة عل..ى اس..تخدام  ل..یس -
التطبیق.....ات الیدوی.....ة البس.....یطة 

 (تمرین تثبیت الخبرة).
الق..درة عل..ى التمیی..ز  لدی..ھ ل..یس -

بة  سیطة والمرك بین الخطوط الب
والمجموع..............ات اللونی..............ة 

 المالمس الحقیقیة.استكشاف و
عل..ى التفاع..ل لدی..ھ الق..درة  ل..یس -

 مع األنشطة الصفیة.
 

م..ع بع..ض أحیان..اً الق..درة  لدی..ھ -
ال..دعم عل..ى اس..تخدام التطبیق..ات 

(تم..رین تثبی..ت  ة البس..یطةالیدوی..
 الخبرة).

یھ - قدرة  لد ً ال نا یز  أحیا لى التمی ع
بة  سیطة والمرك بین الخطوط الب
والمجموع..............ات اللونی..............ة 

 المالمس الحقیقیة.استكشاف و
ً لدی...ھ الق...درة  - عدة وبمس...ا أحیان...ا

شطة  لى االستجابة لألن المعلم ع
 الصفیة والتفاعل معھا.

یھ - قدرة  لد باال ستخدام  غال لى ا ع
التطبیق......ات الیدوی......ة البس......یطة 

 (تمرین تثبیت الخبرة). 
عل..ى التمیی..ز  غالب..الدی..ھ الق..درة  -

بة  سیطة والمرك بین الخطوط الب
استكشاف والمجموعات اللونیة و

 المالمس الحقیقیة.
بایستجیب  - ش غال صفیة لألن طة ال

 ویتفاعل معھا.

یزهالقدرة  لدیھ - صوره مم لى  ب ع
اس......تخدام التطبیق......ات الیدوی......ة 

 البسیطة (تمرین تثبیت الخبرة).
یمی....ز ب....ین الخط....وط البس....یطة  -

والمركب..ة والمجموع..ات اللونی..ة 
 المالم...س الحقیقی...ةاستكش...اف و

 .بصوره دقیقة
یس.......تجیب ویب.......ادر لألنش.......طة  -

 الصفیة ویتفاعل معھا.

1.3 
 نطباعات....ھا ع....ن یعب....ر •

 ح..ول بحری..ة الشخص..یة
 لم یحضر

لدی..ھ الق..درة عل..ى التعبی..ر  ل..یس -
ع.......ن انطباعات.......ھ الشخص.......یة 

  ومشاعره.

ً لدی..ھ الق..درة  - عل..ى التعبی..ر  أحیان..ا
ع.......ن انطباعات.......ھ الشخص.......یة 

 ومشاعره.

ً لدی..ھ الق..درة  - عل..ى التعبی..ر  غالب..ا
ع.......ن انطباعات.......ھ الشخص.......یة 

 ومشاعره.

لدی...ھ الق...درة عل...ى التعبی...ر ع...ن  -
انطباعات..ھ الشخص..یة ومش..اعره 

 .ه دقیقة وممیزهبصور

 التربیة الفنیة 

المحددات الوصفیة لمعاییر

المنھج في الصف 
 التربیة الفنیة – الثاني

الكفایة العامة 
اعناصر التعرف على ی :األولى

ألساسیة للفن في سیاقات مختلفة و

	.تحلیلھا

 المنھج معاییر
یجب أن یكون المتعلم قادراً 

 أن: على

المحددات الوصفیة لمستویات التقویم
 الصفي 

0 
1 

2 
3 

4 

1.1 
 یعرف •

النقطة وتأثیراتھا.
 

یعRRRRRRرف  •
المستقیمة والمنحنیةأنRRRRRRواع الخطRRRRRRوط 

. 

 یعRRRرف •
األشRRRكال الھندسRRRیة 

 .والعضویة

یعرف  •
واأللوان المحایدةدرجات اللون الواحد 

. 

 لم یحضر

 ل//یس -
لدی//ھ الق//درة عل//ى اإلجاب//ة 

على أسئلة ا
فاھیم  حول الم لمعلم 

لق  ھا النقطةبـ(التي تتع  وتأثیرات

أن/////واع  -
الخط/////وط المس/////تقیمة 

 – والمنحنی//ة
األش//كال الھندس//یة 

 – والعض////ویة
درج////ات الل////ون 

الواح//د واألل//وان المحای//دة
) م//ن 

خالل األنشطة.
 

 ال -
وتوجیھات المعلم.یس/////////////تجیب إلرش/////////////ادات 

 

لدی///ھ الق///درة  -
أحیان///ا 

األساس//یة الت//ي تتعل//ق المعل///م ح///ول مف///اھیم العناص///ر التشجیع على إجابھ بعض أسئلة م///ع بع///ض 
ة ب//ـ(النقط

 -وتأثیراتھ////ا 
أن////واع الخط////وط 

یة  المستقیمة والمنحن
األشكال  –

الھندس//یة والعض//ویة
درج//ات  – 

یدة اللون الواحد واأللوان المحا
 (

من خالل األنشطة.
 

لدی//ھ الق//درة  -
عل//ى اتب//اع  أحیان//اً 

توجیھات وإرشادات المعلم
. 

اإلجاب//ة  عل//ى غالب//اً  لدی//ھ الق//درة -
العناص//ر األع//ن أس//ئلة المعل//م ح//ول مف//اھیم 

تتعل//ق الت//ي ساس//یة 
ب////ـ(النقطة وتأثیراتھ////ا 

أن////واع  -
یة  الخطوط المستقیمة والمنحن

– 
ضویة سیة والع األشكال الھند

 – 
درج//ات الل//ون الواح//د واألل//وان 

 المحای/////دة)
للف/////ن م/////ن خ/////الل 

 األنشطة.

غالب////اً  لدی////ھ الق////درة -
عل////ى فھ////م 
واتب////اع توجیھ////ات وإرش////ادات 

 المعلم.

- 
لدی//ھ الق//درة عل//ى اإلجاب//ة ع//ن 

المعل////م أس////ئلة 
بص////وره ممی////زه

 
سیة  صر األسا حول مفاھیم العنا

لق التي  تتع
ھا  بـ(النقطة وتأثیرات

- 
أن/////واع الخط/////وط المس/////تقیمة 

 –والمنحنی//ة 
األش//كال الھندس//یة 

 – والعض////ویة
درج////ات الل////ون 

الواح//د واألل//وان 
للف//ن  المحای//دة)

من خالل األنشطة.
 

- 
ھات  باع توجی وإرشادات المعلم قادر على فھم وات

 .یقةبصوره دق

1.2 
 النقطة. أھمیة یستكشف

	الخط##########وط یستكشRRRRRRRRRRف •

 .والمنحنیة	المستقیمة

 عمRRل في الخط دور یدرك •
 واألشRRRRRRRRكال المسRRRRRRRRاحات

 .المختلفة

 اللRRRRRRRون أھمیRRRRRRRة یRRRRRRRدرك •

 األسRRRود واللRRRون األبRRRیض

 .اللون صفات تغیر في

 مجموعRRRRRRRRRة یستكشRRRRRRRRRف •

 .المحایدة األلوان

 لم یحضر

 لیس -
ستخدام  لى ا قدرة ع یھ ال التطبیق/////ات الیدولد
ی/////ة البس/////یطة 

(تمرین تثبیت الخبرة).
 

القدرة على  لدیھ لیس -
استكشاف 

أھمی//ة النقط//ة والخط//وط 
وال  –

المس//////احات واألش//////كال ی////درك دور الخ////ط ف////ي عم////ل 
وال  –

لون ی///درك أھمی///ة الل///ون األب///یض  واألسود في تغیر صفات ال
– 

األلوان المحایدةغی///ر ق///ادر عل///ى استكش///اف 
. 

لدی//ھ الق//درة  ل//یس -
عل//ى التفاع//ل 

مع 
األنشطة الصفیة.
 

 
 

م//ع بع//ض  أحیان//اً الق//درة  لدی//ھ -
(تمرین تثبیت الخبرة).التطبیق/////ات الیدوی/////ة البس/////یطة. التش/////////جیع عل/////////ى اس/////////تخدام 

 

الق////درة  لدی////ھ -
عل////ى أحیان////اً 

 –والخط/////وط استكش////////اف أھمی////////ة النقط////////ة 
 –واألش///كال الخ/////ط ف/////ي عم/////ل المس/////احات وال ی/////درك دور 

اللون األبیض واألسود في تغیوال ی///درك أھمی///ة 
ر 

 –صفات اللون 
لى  قادر ع غیر 

استكشاف األلوان المحایدة
.. 

لدی///ھ الق///درة  -
أحیان///اً 

وبمس///اعدة 

 المعلم
شطة  لى االستجابة لألن الصفیة والتفاعل معھا.ع

 

قدرة  لدیھ - باً ال ستخدام  ًغال لى ا التطبیق/////ات الیدوی/////ة البس/////یطةع
 

(تمرین تثبیت الخبرة).
  

لدیھ القدرة  -
استكشاف على  غالباً 

أھمی//ة الن
قط//ة والخط//وط 

وال  –
المس///////احات واألش///////كال ی////درك دور الخ////ط ف////ي عم////ل 

وال  –
لون ی////درك أھمی////ة الل////ون األب////یض  صفات ال یر  واألسود في تغ

– 
األلوان المحایدةغی///ر ق///ادر عل///ى استكش///اف 

. 

باً یستجیب  -  غال
صفیة  شطة ال لألن

 تفاعل معھا.یو
 

القدرة  لدیھ -
یزه  بصوره مم

لى  ع
اس/////تخدام التطبیق/////ات الیدوی/////ة 

 سیطةالب
(تمرین تثبیت الخبرة).

 

- 
لدی//////ھ الق//////درة 

العالی//////ة 
عل//////ى 
 –والخط/////وط استكش///////اف أھمی///////ة النقط///////ة 
 –واألش///كال الخ/////ط ف/////ي عم/////ل المس/////احات وال ی/////درك دور 

 –صفات اللون اللون األبیض واألسود في تغیر وال ی///درك أھمی///ة 
لى  قادر ع غیر 

استكشاف األلوان المحایدة
. 

یس//////تجیب  -
لألنش//////طة  ویب//////ادر

 اعل معھا.تفیالصفیة و

 

 

ربیة الفنیة
 الت

صفیة لمعاییر
المحددات الو

المنھج في الصف 
 – األول

التربیة الفنیة
 

فایة العامة 
الك

ی :األولى
تعرف على 

اعناصر ال

ألساسیة للفن في سیاقات مختلفة و

	.تحلیلھا

 المنھج معاییر
 المتعلم قادراً 

یجب أن یكون
 أن: على

المحددات الوصفیة لمستویات التقویم

 الصفي 

0 
1 

2 

3 

4 

1.1 
 یعرف •

أنواع الخط المس11تقیم 
 • والمنحني.

یع1111رف مجموع1111ة األل1111وان 
األساسیة.

 یع1111رف • 
مجموع1111ة 

األل1111وان  یع1111رف  • .الثانویة
مجموع1111ة ا

ألل1111وان 
الحارة واأللوان الباردة
. 

 لم یحضر

 ل11یس -

لدی11ھ الق11درة عل11ى اإلجاب11ة 
على أسئلة ا

فاھیم  حول الم لمعلم 
الت11111ي تتعل11111ق 

ب11111ـ(أنواع الخ11111ط 
المس1111تقیم والمن

األل1111وان و حن1111ي األساس1111یة 
الح1111ارة  -الثانوی1111ة  -

والباردة) من خالل األنشطة.

 
 ال -

یس1111111111111تجیب إلرش1111111111111ادات 

وتوجیھات المعلم.
 

- 
لدی111ھ الق111درة 

أحیان111ا 
م111ع بع111ض 

التشجیع على إجابھ بعض أسئلة 

المعل111م ح111ول مف111اھیم العناص111ر 

األساس11یة الت11ي تتعل11ق 
أنواع ب11ـ(

الخ1111111ط المس1111111تقیم والمنحن1111111ي

األساس11یة  واألل11وان 
الح1111ارة والب1111اردة -الثانوی11ة  -

) م1111ن خ1111الل  األنشطة.
 - 
ً لدی11ھ الق11درة   أحیان11ا

عل11ى اتب11اع 
توجیھات وإرشادات المعلم

. 

- 
ً  لدی11ھ الق11درة اإلجاب11ة  عل11ى غالب11ا

ئلة المعل11م ح11ول مف11اھیم 
ع11ن أس11

العناص11ر األساس11یة 
تتعل11ق الت11ي  ب11111111ـ(

أنواع الخ11111111ط المس11111111تقیم 
األل11وان و والمنحن11ي

األساس11یة 
باردة الحارة -الثانویة  - وال
فن  ) لل من خالل األنشطة.

 - 
ً  لدی1111ھ الق1111درة  غالب1111ا

عل1111ى فھ1111م 

واتب1111اع توجیھ1111ات وإرش1111ادات 
 المعلم.

- 

لدی11ھ الق11درة عل11ى اإلجاب11ة ع11ن 

لة المعل1111م 
أس1111ئ

بص1111وره ممی1111زه
 
سیة  صر األسا حول مفاھیم العنا

الت11111ي 
ب11111ـ(تتعل11111ق 

أنواع الخ11111ط 
المس1111تقیم والمنحن1111ي
األل1111وان و  األساس1111یة 

الح1111ارة  -الثانوی1111ة  - ب11111اردةوال

) للف11111ن م11111ن خ11111الل 
األنشطة.

 - 

ھات  باع توجی ھم وات قادر على ف

وإرشادات المعلم 

بصوره دقیقة
. 

1.2 

یستكش11111111111ف
 

الخط11111111111وط
 • .والمنحني المستقیم 

یستكش1111111111ف
 

مجموع1111111111ة
 • .األساسیة األلوان 

یستكش1111111111ف
 

مجموع1111111111ة
 والباردة. الحارة األل11وان مجموع11ة یس11تنبط • الثانویة. األلوان 

 لم یحضر

 لیس -
لى ا قدرة ع یھ ال لد

ستخدام 
التطبیق11111ات الیدوی11111ة البس11111یطة 

(تمرین تثبیت الخبرة).
 

 لدی11ھ ل11یس -
الق11درة عل11ى التمیی11ز   ب111111111ین

أن111111111واع الخط111111111وط 
المجموعات اللونیة. -

 ل11یس - 
لدی11ھ الق11درة 

عل11ى التفاع11ل  مع 
األنشطة الصفیة.
  

 

ً الق11درة  لدی11ھ -  أحیان11ا
م11ع بع11ض 

التش111111111جیع عل111111111ى اس111111111تخدام 

التطبیق11111ات الیدوی11111ة البس11111یطة. 

(تمرین تثبیت
 الخبرة). 

یھ - قدرة  لد ناً ال أحیا
لى یز  ع التمی ب111111111ین 

أن111111111واع الخط111111111وط 
المجموعات اللونیة -

. - 
لدی111ھ الق111درة 

أحیان111اً 
وبمس111اعدة   المعلم
شطة  لى االستجابة لألن ع

الصفیة والتفاعل معھا.
 

قدرة  لدیھ - ً ال با  ًغال
ستخدام  لى ا ع

التطبیق11111ات الیدوی11111ة البس11111یطة

(تمرین تثبیت الخبرة). 
  

- 
ً غاللدی11ھ الق11درة  عل11ى  ب11ا

التمیی11ز   ب111111111ین
أن111111111واع الخط111111111وط 

المجموعات اللونیة. -
یستجیب  - 

 ً  غالبا
صفیة  شطة ال لألن یو

تفاعل معھا.
  

القدرة  لدیھ -
یزه  بصوره مم

لى  ع
اس11111تخدام التطبیق11111ات الیدوی11111ة 

 البسیطة
(تمرین تثبیت الخبرة).

 
 ب1111ین یمی1111ز -

أن1111واع الخط1111وط 
المجموع1111ات اللونی1111ة  -

بص1111وره   - .دقیقة
یس111111تجیب 

لألنش111111 ویب111111ادر
طة  یالصفیة و

تفاعل معھا.
  

1.3 
• 

یعب111111ر ع111111ن انطباعات111111ھ 

ص111111111111یة بحری111111111111ة 
الشخ

ل
مجموع1111ة م1111ن الحق1111ائق 

 لم یحضر والعملیات.

 ل11یس -
عل11ى لدی11ھ الق11درة 

التعبی11ر 
ع111111ن انطباعات111111ھ الشخص111111یة 

 ل11یس -  ومشاعره.

لدی11ھ الق11درة عل11ى التفاع11ل 
زمالئھ  ومشاركة

 .وإبداء الرأي

- 
ً ألدی11ھ الق11درة   حیان11ا

عل11ى التعبی11ر  ع1111111ن انطبا

عات1111111ھ الشخص1111111یة   - ومشاعره.
قدرة  ً لدیھ ال نا  احیا

عل  لى التفا ع م11ع اآلخ11رین
و 

مش11اركة زمالئ11ھ 

وإبداء الرأي عند الطلب.
 

- 
ً لدی11ھ الق11درة   غالب11ا

عل11ى التعبی11ر 

ع1111111ن انطباعات1111111ھ الشخص1111111یة 

 - ومشاعره.
ً لدی11ھ الق11درة   غالب11ا

عل11ى التفاع11ل  م11ع اآلخ11رین
 

ومش11اركة زمالئ11ھ
 وإبداء الرأي. 

- 
لدی111ھ الق111درة عل111ى التع

بی111ر ع111ن 

انطباعات11ھ الشخص11یة ومش11اعره 

بصوره دقیقة وممیزه
. - 

لدی111ھ الق111درة عل111ى التفاع111ل م111ع 

اآلخرین 

مع  لة  كة الفعا
شار والم

زمالئ11ھ وإب11داء ال11رأي 

بص11وره   .ممیزة

رابط تحميل المحددات الوصفية و تقييم الدرجات

مستويات التقويم الصفي: 

ي 
ي التقويم الصفي إىل خمسة مستويات من االأداء �ن

يستند نظام رصد الدرجات �ن

ي المستويات االأربعة )4،٢،٣،1(: 
تحصيل معاي�ي المنهج، ويتم الرصد لنتائج التعلَّم �ن

الرمزمدى تحقق المعيارعدد النقاط

حقق المعيار كامًا بصورة مستقلة ممتازة٤

حقق جزًءا من المعيار بصورة مستقلة3

حقق جزًءا من المعيار بمساعدة المعلم2

لم يحقق أي جزء من المعيار١

لم يُقيم٠

مالحظة:

ي كل مستوى من المستويات االأربعة لكل معيار موجود ومعتمد 
وصف أداء المتعلِّم �ن

ي العام للمادة الدراسية )المحددات الوصفية(.
من التوجيه الف�ن
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آلية رصد التقويم  

: ي
آلية رصد التقويم البنا�أ  

ن عى قياسها خال  ك�ي ي سيتم ال�ت
 1- يحدد الكفايات الخاصة ومعاي�ي المنهج ال�ت

الوحدة.

ن فقط لكل  ٢- تقوم معاي�ي المنهج بصورة مستمرة ويتم رصد النقاط بواقع مرت�ي

معيار منهج.

ي نظام االأكسل.
٣- يحتسب مجموع النقاط لكل معيار منهج وفق معادلة �ن

4- يحتسب مجموع درجات الكفايات الخاصة ويقسم عى عدد الكفايات الخاصة 

ي للمتعلَّم حسب النموذج المرفق.
للحصول عى درجة التقويم البنا�أ

: ي
آلية رصد التقييم النها�أ

 1- يحدد عدد الوحدات التعلَّمية بحسب المادة الدراسية.

ي بحسب المادة الدراسية مرة واحدة فقط.
٢- يقاس تحصيل معاي�ي المنهج للوحدة التعلَّمية المحددة من قبل التوجيه الف�ن

وع(. ي / مرش ٣- تكون درجة تقييم الوحدة التعلَّمية )1٠  درجات أو ما يعادلها( عن طريق )تقييم كتا�ب

ي نظام االأكسل المعد لكل مادة دراسية.
4- ترصد درجة التقييمات النهائية بواقع مرة واحدة �ن

مالحظة: 

دخال بنظام سجل الطالب لمستوى أداء المتعلِّم. ي الرصد، االإ
يستخدم المعلم النقاط �ن



ي ّ
الجانب الفين
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العائلة والمدرسة
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معايير المنهج أمثلة عن أنشطة التعلم الكفايات الخاصة
الكفايات العامة

األولى

يكون المتعلم قادًرا على أن:

●  يعرف أنواع الخط المستقيم والمنحني.
●  يعرف مجموعة األلوان األساسية واأللوان الثانوية.

●  يعرف مجموعة األلوان الباردة واأللوان الحارة.

●  يتعرف المتعلم على المفهوم البسيط للخط من خالل لعبة الرسم على الرمل.
●  يستكشف المتعلم مع زمالئه مجموعة األلوان األساسية من خالل قصة حمد في حديقة المنزل.

●  يتعرف المتعلم مع زمالئه على األلوان الثانوية من خالل تجربة علمية.

١-١ مجال الحقائق:

● يتعرف على:

-  المفهوم البسيط للخط )المستقيم - المنحني (.

-  مجموعة األلوان )األساسية - الثانوية - الباردة والحارة(.

● في محيط العائلة والمدرسة.
 تعرف العناصر

 األساسية للفن

 في سياقات

 مختلفة

وتحليلها

●  يستكشف الخط )المستقيم والمنحني.
ومجموعة  األساسية  األلوان  مجموعة  ●  يستكشف 

األلوان الثانوية.

●  يستنبط مجموعة األلوان الباردة واأللوان الحارة.

●  يرسم المتعلم مع زمالئه مجموعة من الخطوط باستخدام ألوان األصابع.
●  يجرب المتعلم خلط األلوان األساسية الستخراج األلوان الثانوية باستخدام )طين، ألوان مائية... الخ.

●  يلصق المتعلم قصاصات األوراق ذات األلوان الباردة في ورقة العمل.

٢-١ مجال العمليات:

البسيطة  اليدوية  التطبيقات  من  مجموعة  ●  يستخدم 
للخط،  البسيط  )المفهوم  بـ  تتعلق  جوانب  لفهم 

الباردة  األلوان  الثانوية،  األلوان  األساسية،  األلوان 

والحارة( في محيط العائلة والمدرسة.

●  يعبر بحرية عن انطباعاته الشخصية حول مجموعة 
من الحقائق والعمليات.

●  يختار المتعلم قبعة الخط المفضل لديه ثم يتحدث عنه أمام زمالئه.
●  يختار المتعلم اللون األساسي المفضل لديه ثم يتحدث عنه أمام زمالئه.

٣-١ مجال االتجاهات:

●  يعبر عن االنطباعات الشخصية والمشاعر التي يشعر 
والعمليات  الحقائق  من  مجموعة  تعلمه  عند  بها 

السابقة.

المرتبطة  والمواضيع  المكتسبة  الحقائق  ●  يربط 
بالعائلة والمدرسة مع المواد الدراسية األخرى.

●  يكتب المتعلم اسم اللون األساسي على السبورة مرتبطًا بمادة اللغة العربية.
●  يتعرف المتعلم مع زمالئه على مسميات األلوان الباردة باللغة اإلنجليزية من خالل مقطع فيديو.

٤-١ مجال االرتباط:

●  يربط الحقائق المكتسبة والمواضيع المرتبطة بالعائلة 
والمدرسة مع المواد الدراسية األخرى.
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معايير المنهج أمثلة عن أنشطة التعلم الكفايات الخاصة
الكفايات العامة

الثانية

●  يعرف خطوات العمل الفني والخامات المختلفة. ●  يتعرف المتعلم على مجموعة من الخامات ومسمياتها من خالل )دكان الخامات(.
●  يتعرف المتعلم على طريقة تنفيذ العمل الفني من خالل فيديو تعليمي.

١-٢ مجال الحقائق:

ومجموعة  الفني  العمل  خطوات  على  ●  يتعرف 
داخل  عليه  المعروضة  المختلفة  الخامات  من 

أو خارج المرسم.

 إنتاج أعمال

 فنية بسيطة

 باستخدام

 العناصر

 األساسية

 للفن وتقنياتها

 للتعبير عن

 اإلحساس،

الخيال واإلبداع

●  ينتج أعمااًل فنية باستخدام الخامات المختلفة. التي  الخامات  مستخدًما  المنزل(  مطبخ  في  وأمي  )أنا  عن  تعبيرية  لوحة  المتعلم  ●  ينفذ 
اختارها من صندوق الخامات.

٢-٢ مجال العمليات:

محيط  من  مستوحاة  بسيطة  فنية  أعمااًل  ●  ينتج 
العائلة والمدرسة.

●  يختار الخامات التي يود استخدامها في عمله الفني. ●  يعبر المتعلم عن رأيه تجاه الخامات المستخدمة عند المتابعة الفردية أو الجماعية له أثناء 
ممارسة العمل الفني.

٣-٢ مجال االتجاهات:

الخامات  استخدامه  تجاه  انطباعاته  عن  ●  يعبر 
المختلفة أثناء ممارسته العمل الفني.

●  يستخدم معرفته ومهاراته البسيطة المكتسبة من المواد الدراسية 
األخرى في إنتاجه الفني.

أثناء  لوحته  في  الموجودة  اإلنجليزية  باللغة  الخطوط  مسميات  عن  المتعلم  ●   يتحدث 
ممارسة العمل الفنِّي.

٤-٢ مجال االرتباط:

المكتسبة  البسيطة  ●  يستخدم معرفته ومهاراته 
الحقائق  حول  األخــرى  الدراسية  المواد  من 

محيط  في  فنية  ألعمال  إنتاجه  أثناء  واألفكار 

العائلة والمدرسة داخل أو خارج المرسم.

تــــابع



69

معايير المنهج أمثلة عن أنشطة التعلم الكفايات الخاصة
الكفايات العامة

الثالثة

الفني  عمله  بين  المكتبسبة  الحقائق  ــدرك  ●  ي
والمثيرات المرئية في محيط العائلة والمدرسة.

- صور  تمثيلي  - مشهد  )فيديو قصير  ( من خالل   ..  ( الفنان  المتعلم مع زمالئه على  ●  يتعرف 
متنوعة .. إلخ (.

١-٣ مجال الحقائق:

●  يدرك الحقائق المكتسبة بين عمله الفني والمثيرات المرئية 
في محيط العائلة والمدرسة.

 تمييز ومقارنة

 النتاجات الفنية

 من ثقافات

 كويتية إسالمية

 وعالمية لتنمية

الوعي الثقافي

●  يشرح عمله الفني مبيًنا الحقائق المكتسبة. ●  يشرح المتعلم عمله الفّني أمام زمالئه من خالل لعبة الفنان الصغير. ٢-٣ مجال العمليات:

●  يشرح عمله الفني.

الفنية  واألعمال  الفني  عمله  بين  بالمفاضلة  ●  يعبر 
األخرى.

●  يقارن المتعلم مع زمالئه بين عمله الفّني واألعمال الفنية المعروضة عليه من خالل رحلة إلى 
معرض اإلدارة الفّني.

٣-٣ مجال االتجاهات:

المعروضة  الفني  واألعمال  الفني  عمله  بين  ويفاضل  ●  يعبر 
عليه في محيط العائلة والمدرسة.

●  يشارك ويساهم بأعماله الفنية. ●  يشارك المتعلم بأعماله الفنية في المسابقات والمعارض الفنية المحلية والدولية.
●  يعرض المتعلم مع زمالئه أعمالهم الفنيّة في ركن العرض الخاص بقسم الرياضيات.

٤-٣ مجال االرتباط:

مع  تتالءم  التي  الدراسية  المواد  الفني  بعمله  ●  يشارك 
موضوعه الفني.

المدرسية  البيئة  تزيين  في  الفني  أعماله  ببعض  ●  يساهم 
والمشاركة في المسابقات والمعارض الداخلية والخارجية.

تــــابع

* مالحظة: األنشطة التعليمية قابلة للتغيير طبًقا للتطورات والتقنيات والتكنولوجيا المستحدثة والمعاصرة وما يراه المعلم مناسبًا لتطبيق الكفاية.
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المفاهيم الكفايات العامة

الخط:

● المفهوم البسيطة للخط )المستقم المنحني(.

اللون:

●  مجموعة األلوان األساسية.
●  مجموعة األلوان الثانوية.
●  مجموعة األلوان الباردة.
●  مجموعة األلوان الحارة.

تعرف العناصر األساسية للفن في سياقات مختلفة وتحليلها.

●  خامات متنوعة ومختلفة: التأثيرات والخصائص.
●  التقنيات اليدوية والتكنولوجية المختلفة: تعريف واستخدامات.

عن  للتعبير  وتقنياتها  للفن  األساسية  العناصر  باستخدام  بسيطة  فنية  أعمال  إنتاج 

اإلحساس، الخيال واإلبداع.

● العائلة والمدرسة: رؤية.
●  تعزيز القيم: إسالمية، وطنية، تربوية.

●  نقد وتذوق فني: تذوق ومفاضلة.

تمييز و مقارنة النتاجات الفنية من ثقافات كويتي، إسالمية وعالمية لتنمية الوعي الثقافي.

محتوى التعلم للصف األول
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رحلة إىل مكتبة المدرسة - رحالت.

ي مصنع الصيداوي- رحالت.
ي �ف

أنا وزمال�ئ

لج - ترويح. ف ي صالة ال�ت
ي �ف

أنا وعائل�ت

. ي
ي حديقة الحيوان - عائل�ت

ي �ف
أنا وعائل�ت

رحلة إىل معرض الكتاب - معارض.

ة. ة مبا�ش ي المطبخ - خ�ب
أنا وأمي �ف
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أوًل: المعرفة المباشــرة من حــولهــم:

يع�ب عن بعض المدركات والأفكار المنبثقة من العائلة والمدرسة ومشاهد الحياة اليومية مع عائلته ومدرسته.

ي حصة  •
ي �ف

، صفي، ســـاحة العلم، طابور الصباح، أنـــا وزمال�أ ي
ي المطبخ، مدرســـ�ت

، أنا وأمي �ف ي
، إىل بيت جد�ت ي

، غرفـــ�ت ي
ل، أنـــا وعائل�ت ف )المـــ�ف

ي الفرصة .. إلخ (.
ي �ف

ي مخت�ب المدرســـة، أنا وزمـــال�أ
الفنية، �ف

ويجية داخل العائلة والمدرسة:  • الأنشطة الثقافية والجتماعية وال�ت

ي .. إلخ. -
ي المتحف الوط�ف

ي �ف
ثقافية : رحلة مدرسية إىل بيت السدو، أنا وعائل�ت

ي معرض الكتاب .. إلخ. -
ي �ف

المعارض : أنا وزمال�أ

ي نشاهد المباراة عىل التلفاز .. إلخ. -
ي حصة البدنية، أنا وعائل�ت

ي �ف
الرياضية : أنا وزمال�أ

فيهية .. إلخ. - ي مدينة ال�ت
ي �ف

ويحية : رحلة مدرسية إىل حديقة الحيوان، أنا وعائل�ت ال�ت

ثانًيا: الجــــانــــب الخيالـــــــــي:

ي )قصص تراثية (. •
حكايات جد�ت

حكايات إىل قبل النوم )قصص خيالية بطولية(. •

ي السينما. •
ي �ف

أنا وعائل�ت

مصادر التعبير الفني للصف األول:   العائلة والمدرسة

مقطع فيديو عن

عائلتي
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ي مخت�ب المدرسة. •
الخيال العلمي �ف

• . ي
حكايات معلم�ت

ثالًثا: المنــاسبـــات والئعيـــــاد:

ي رمضان،  •
ي �ف

ي العيد، أنـــا وأ��ت
ي �ف

المناســـبات الدينية والأعيـــاد : أنا وعائل�ت

..إلخ. فطار  الإ

ي  •
ي �ف

ي المدرســـة، أنـــا وعائل�ت
ي �ف

الحتفـــالت الوطنية : حفلـــة العيد الوط�ف

ي ..إلخ.
احتفـــالت العيد الوطـــ�ف

•  ، ذاعية يـــوم التخض�ي امج الإ الحتفـــالت المدرســـية : حفلة التفـــوق، ال�ب

..إلخ. المعلـــم  يوم  حفلة 

العـــادات والتقاليد والمناســـبات العائليـــة: القرقيعان، حفـــالت الزواج،  •

زيـــارة عائلية للبيـــت العود.

. رحلة إىل فيلم أعماق البحار - الجانب الخياىلي
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رابًعا: المــوضـــوعـــات البيــئيــة:

ي أشكالها ومظاهرها المختلفة وعنارصها الغنية بالقيم، بيئة الحيوان والطيور 
الطبيعة �ف

ي الكويت.
وحياة البحار �ف

البيئة البحرية : -

ي نشـــاهد  •
ي الشـــاليه، أنا وزمال�أ

ي �ف
رحلـــة عائلية إىل شـــاطئ البحر، أنـــا وعائل�ت

ي بيتنا حوض 
ي غرف العروض، رحلة عائلية إىل ســـوق الســـمك، �ف

فيلـــم البحر �ف

ي مختـــ�ب العلوم ..إلخ.
ســـمك، نتعرف عىل الأســـماك �ف

ية : - البيئة ال�ب

ي حديقة المدرســـة،  •
ي �ف

ي المزرعة، أنا وأصدقا�أ
ي �ف

، أنا وأ��ت رحلة عائليـــة إىل ال�ب

ي ســـوق 
ي �ف

لنـــا عصفـــور، رحلـــة عائلية إىل ســـوق الحمام، أنـــا وعائل�ت ف ي م�ف
�ف

ي بيتنا 
ة المدرســـة، �ف ي المختـــ�ب إىل حظ�ي

الخضار، نتعـــرف عىل الحيوانـــات �ف

..إلخ. ديك 

ي  -
موضوعات تتصـــل بالتخطيط الجماىلي للشـــوارع والحدائق والئســـواق والمبا�ف

المواصالت: والعمران وحركـــة 

ي حديقة الشـــهيد، رحلـــة عائلية إىل المول  •
ي �ف

ي المطـــار، أنا وعائل�ت
ي �ف

أنـــا وأ��ت

ي 
ي �ف

ي باص المدرســـة، أنـــا وأ��ت
)مجمع تجـــاري(، رحلة يـــوم البحار،رحلة �ف

..إلخ. السيارة 

حديقة الحيوان - مواضيع بيئية 

طائر النحام الوردي - مواضيع بيئية
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نتائج  ع�  حافظ 
 �

��  � المتعلمـــ��
ملفـــات خاصة بكل 
درس ولكل صف ع� 

حدة.

احتفظ بنتائـــج أوراق العمل الخاصة 
ة ل ســـتفادة منها �حًقا  بتمارين تثبيت الخ�
� إخراج ا��عمال الفنيـــة أو عرضها بصورة 

��
� المرسم.

��ة  � �مم�

اخـــ�� بعـــض النتائج 
� ملف خاص 

��واحفظها 
بحيـــث تكـــون عـــ� 

 �
�� العرض  مســـتوى 

المحلية  المعـــارض 
المسابقات  أو  والدولية 

المختلفة.  � اخـــ�� مايلزم مـــن نتائـــج المتعلم��

� ا��ركان 
��للعـــرض داخـــل المرســـم أو 

الخاصـــة بممرات المـــواد المرتبطة بفكرة 
الـــدرس مـــع مراعـــاة التشـــجيع لجميع 
المســـتويات وا�هتمام بتســـجيل اســـم 

المتعلم وصفه وعمره ع� عمله.

 � الموهوب�� شجع 
عرض  خـــ ل  مـــن 
 �

�� الفنية  أعمالهـــم 
 �

��ا��ماكـــن البـــارزة 
المدرسة.

دور	معلم	التربية	

الفنية	في	التعامل	

مع	نتائج	المتعلمين

�
موضوع إثرا �
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- الوحدة األوىل - 

Line

الخط
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الخط

تمهيد:

ف الرطب، أو يرســـم  ، فقـــد كان رجل الكهـــف يخط بأصابعه عالمـــات بالط�ي ي
ي التعب�ي الف�ف

تعتـــ�ب الخطـــوط من أقـــدم الوســـائل �ت

خطوًطـــا بقطعة من الخشـــب المحروق عىل الأســـطح الصلبة؛ ليحدد مســـاحات يع�ب بواســـطتها بـــأي طريقة من الطـــرق البدائية 

ي 
ي أبســـط أشـــكالها عىل خطوط مســـتقيمة أو منحنية، فهي تعتـــ�ب الهيكل البنا�أ

ي يراها، وتحتوي الرســـوم والصور �ف
عن الأشـــكال ال�ت

. للصورة 

والخـــط بمفهومه البســـيط عبارة عن مجموعـــة من النقاط المتالحقـــة والمتالصقة،  فُتكّون لنا خطًّا مســـتقيًما أو منحنًيـــا تبًعا لحركة 

، بـــل تع�ب عن أحاســـيس ومعاٍن مختلفـــة لها مدلولتهـــا الخاصة لدى  ف النقـــاط، وهـــذه الخطـــوط ل تع�ب فقط عـــن موضوع مع�ي

. لمتعلم ا
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Line : الخط

الخط المستقيم
Straight Line 

ي
الخط المنح�ف

Curved Line 

Line - الخط

تعرف العناصر األساسية للفن في سياقات مختلفة 

وتحليلها.



الكفايات الخاصة

العمــليــات  )1.2( الحقـــــائق  )1.1(
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يستكشف الخط )املستقيم واملنحني(.

يســتخدم مجموعــة مــن التطبيقــات اليدويــة البســيطة لفهــم 

جوانــب تتعلــق باملفهــوم البســيط للخــط )املســتقيم – 

ــة. ــة واملدرس ــط العائل ــي( يف محي املنحن

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح العمليــات يف 

ــن تثبيــت  ــا يعــادل متري ــة واملدرســة، وهــو م ــط العائل محي

املعرفــة.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح الحقائــق 

الــدرس  يف محيــط العائلــة واملدرســة. وفكــرة 

 – )املســتقيم  للخــط  البســيط  املفهــوم  عــى  يتعــرف 

واملدرســة. العائلــة  محيــط  يف  املنحنــي( 

الخطــوط  باســتعامل  الرســم  املتعلــم  يجــرب  مثــال: 

البســيطة عــى األوراق الالصقــة خــالل ٥ دقائــق )متريــن 

املعرفــة(. تثبيــت 

مثــال: يتعــرف املتعلــم مــع زمالئــه عــى املفهــوم البســيط 

للخــط مــن خــالل رحلــة إىل مكتبــة املدرســة. 

يعرف أنواع الخط املستقيم واملنحني.
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ــة  ــه الشــخصية حــول مجموع ــة عــن انطباعات يعــر بحري

ــات.  ــق والعملي ــن الحقائ م

يربــط الحقائــق املكتســبة واملواضيــع املرتبطــة بالعائلــة 

واملدرســة مــع املــواد الدراســية األخــرى.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح ترابــط الحقائق 

باملــواد الدراســية األخــرى يف محيــط العائلة واملدرســة.

ــة  ــة بالعائل ــع املرتبط ــبة واملواضي ــق املكتس ــط الحقائ يرب

ــرى. ــية األخ ــواد الدراس ــع امل ــة  م واملدرس

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح االســتجابات 

يف محيــط العائلــة واملدرســة بحيــث يعــر املتعلــم عــن 

مشــاعره بطريقــة مشــوقة ومبتكــرة.

يعــر عــن االنطباعــات الشــخصية واملشــاعر التــي يشــعر بهــا 

عنــد تعلمــه مجموعــة مــن الحقائــق والعمليــات الســابقة.

مثــال: يتحــدث املتعلــم عــن أنــواع الخطــوط املوجــودة يف 

ــا مبــادة العلــوم . الحيوانــات مرتبطً لديــه  املفضــل  الخــط  نــوع  املتعلــم  يختــار  مثــال: 

عنــه. ويتحــدث 

الرتباط  )1.4(التجاهات  )1.3(
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Line - الخط

ية بسيطة باستخدام العناصر األساسية للفن 
ّ
إنتاج أعمال فن

وتقنياتها للتعبير عن اإلحساس، الخيال واإلبداع.

عزيزي المعلم

ابدأ الحصة بمراجعة 	 
رسيعة للدرس الئول.

نّوع باستخدام الئوراق 	 
وألوانها وأشكالها.

احرص عىل توجيه بعض 	 
ف بصورة فردية  المتعلم�ي

مكثفة لرفع مستواهم 
. ي

الف�ف



الكفايات الخاصة

العمــليــات  )2.2( الحقـــــائق  )2.1(
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ينتج أعاماًل فنية باستخدام الخامات املختلفة.يعرف خطوات العمل الفني والخامات املختلفة.

ــة  ــط العائل ــن محي ــتوحاة م ــيطة مس ــة بس ــامالً فني ــج أع ينت

واملدرســة. 

تعتــر مامرســة العمليــات الفّنيــة وإنتــاج العمــل الفّنــي 

مبثابــة نشــاط التعلــم.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح الحقائــق 

واألدوات  والخامــات  الفنــي  العمــل  بخطــوات  املتعلقــة 

بطريقــة مشــوقة وغــر مكلفــة.

يتعــرف عــى خطــوات العمــل الفنــي ومجموعــة مــن الخامــات 

املختلفــة املعروضــة عليــه داخــل أوخــارج املرســم.

مثال: يرسم لوحة تعبرية عن حديقة املنزل. مثــال: يختــار املتعلــم الخامــات املناســبة لعملــه الفنــي مــن 

متجــر الخامــات. 
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 يســتخدم معرفتــه ومهاراتــه البســيطة املكتســبة مــن املــواد 

الدراســية األخــرى حــول الحقائــق واألفــكار أثنــاء إنتاجــه 

ألعــامل فنيــة يف محيــط العائلــة واملدرســة  داخــل أو خــارج 

املرســم.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح ارتبــاط عملــه 

الفّنــي مــع املــواد الدراســية األخــرى يف محيــط العائلــة 

واملدرســة.

البســيطة املكتســبة مــن  يســتخدم معرفتــه ومهاراتــه 

املــواد الدراســية األخــرى يف إنتاجــه الفنــي.

يختار الخامات التي يود استخدامها يف عمله الفني.

يعــر املتعلــم ويتحــدث عــن رأيه تجــاه الخامات املســتخدمة 

ــل  ــة العم ــاء مامرس ــة أثن ــة أو الجامعي ــة الفردي ــد املتابع عن

الفّنــي، وهــي مبثابــة نشــاط التعلــم.

ــة  ــات املختلف ــتخدامه الخام ــاه اس ــه تج ــن انطباعات ــر ع يع

ــي. ــل الفن ــته العم ــاء مامرس أثن

مثــال: يعــّد املتعلــم عــدد الخطــوط املســتخدمة يف لوحتــه 

مرتبطًــا مبــادة الرياضيــات.

مثــال: يحصــل املتعلــم عــى )وســام الفنــان الصغــر( عنــد 

التحــدث عــن فكرتــه وعــن الخامــات املســتخدمة يف لوحتــه 

أثنــاء املتابعــة الفرديــة.

الرتباط  )2.4(التجاهات  )2.3(
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عمل الفنانة ثريا البقصمي



88

 عبارات التعزيز المصحوبة 
بابتسامة صادقة تصنع 

ي نفوس 
المستحيل �ف

الصغار.

عزيزي المعلم

Line - الخط

تمييز ومقارنة النتاجات الفنية من ثقافات كويتية إسالمية 

وعالمية لتنمية الوعي الثقافي.



يــدرك الحقائــق املكتســبة بــن عملــه الفّنــي واملثــرات 

املرئيــة يف محيــط العائلــة واملدرســة. 

يرشح عمله الفّني مبيًنا الحقائق املكتسبة. 

يرشح عمله الفّني. 

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم تتيــح للمتعلــم 

املجــال لــرح عملــه الفنــي بأســلوب مشــوق.

العمــليــات  )3.2( الحقـــــائق  )3.1(

الكفايات الخاصة
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عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم تــري الثقافــة الفنيــة 

لــدى املتعلــم وتوضــح الحقائــق يف عملــه الفنــي واألعــامل 

الفنيــة األخــرى املعروضــة عليــه ســواء ملتعلــم موهــوب أو 

فنــان.

ــة  ــة الكويتي ــى الفنان ــه ع ــع زمالئ ــم م ــرف املتعل ــال: يتع مث

ــو. ــع فيدي ــالل مقط ــن خ ــي م ــا البقصم ثري

مثــال: يــرح املتعلــم عملــه الفّنــي أمــام زمالئــه مــن خــالل 

لعبــة االنســتجرام.

يــدرك الحقائــق املكتســبة بــن عملــه الفنــي واملثــرات 

واملدرســة. العائلــة  محيــط  يف  املرئيــة 

الفنانة ثريا البقصمي
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يعــر باملفاضلــة بــن عملــه الفّنــي واألعــامل الفّنيــة 

يشارك ويساهم بأعامله الفّنية.األخــرى.

الفّنيــة  واألعــامل  الفّنــي  عملــه  بــن  ويفاضــل  يعــر 

واملدرســة.  العائلــة  محيــط  يف  عليــه  املعروضــة 

ــع  ــالءم م ــي تت ــية الت ــواد الدراس ــي امل ــه الفّن ــارك بعمل -يش

ــي. ــه الفّن موضوع

-يســاهم ببعــض أعاملــه الفّنيــة يف تزيــن البيئــة املدرســية 

واملشــاركة يف املســابقات واملعــارض الداخليــة والخارجيــة.

مثــال: يفاضــل املتعلــم بــن عملــه الفنــي واألعــامل األخــرى 

املعروضــة عليــه.

مثــال: يزيــن املتعلــم مــع زمالئــه ممــر اإلدارة بأعاملهــم 

الفنيــة.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم تســاعد املتعلــم عــى 

ــي واألعــامل املعروضــة  ــه الفن ــة بــن عمل ــر واملفاضل التعب

عليــه.

يــرك املعلــم متعلِّميــه يف اختيــار األعــامل الفّنيــة وعرضهــا 

يف البيئــة املدرســية واملســابقات الفّنيــة.

الرتباط  )3.4(التجاهات  )3.3(
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شـــجع المتعلم الذي يحـــرص ع� نظافة 
� ويشـــارك 

المرســـم ويحافظ ع� عمله الف��
� المرسم.

ا  � بفعالية بأن تجعل له ركًنا خاص

المتعلم المتع�� يحتاج إ� تشجيع مستمر، 
� المرسم.

قم بعرض أعماله  �

اجعل المتعلم يشعر بالمسؤولية واترك 
والخامات،  ا¢¡دوات  اختيـــار  له حريـــة 
داخل  بأهميته  ليشـــعر  المهام  وبعض 

الفصل.

� الفعال داخل 
�ªشـــجع ع� العمل التعـــاو

الفصـــل حـــ�° ترفع من مســـتوى مشـــاركة 
ين. � والمتع�� � الخجول±� المتعلم±�

يفة ذات  اخلـــق جًوا مـــن المنافســـة ال�³
بوي داخل الفصل. الطابع ال�°

�
��موضوع إثرا

� أساليب المكافآت البسيطة كاختيار 
نّوع  �

ه  � � نهاية كل حصة تم��
قائد للمجموعـــة  �

مســـاعد  فيكون   � المتعلمـــ±�  �
بـــا ° عن 

المعلم، أو شـــجعهم من خÁل بعض 
كلمات المدح والثناء .. إلخ.
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- الوحدة الثانية - 

Primary Colors

األلوان األساسية
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األلوان األساسية

تمهيد:

ي الكـــون إنما يعـــود إىل ما فيها مـــن ألوان جذابـــة زاهية ومتناســـقة مع بعضهـــا بعًضا، ونحن 
إن مـــا ننعـــم به من جمـــال وبهجة �ف

ي تأملنا لالأزهـــار والطيور والأســـماك، ففيها قدر هائـــل من التنوع 
وق الشـــمس وغروبهـــا، و�ف ي لحظـــات �ش

نســـعد ونرتـــاح لالألوان �ف

ف كل نوع من هـــذه المخلوقات عن بقية  ي تمـــ�ي
ي الألـــوان ال�ت

والتناســـق �ف

ي أفراد النوع الواحد نفســـه وهـــذا التنوع 
الأنـــواع الأخرى بل أحيانًـــا �ف

ي ألـــوان المخلوقـــات وخصائصهـــا دليل عىل قـــدرة الخالق 
والتبايـــن �ف

ســـبحانه وتعاىل وبديـــع صنعه .

ي ل يمكـــن الحصول عليها 
الئلوان الئساســـية هي مجموعة الألـــوان ال�ت

بمـــزج ألـــوان أخرى، وهـــي ثالثة ألـــوان نســـتطيع ع�ب مزجها بنســـب 

متفاوتـــة الحصول عىل جميـــع الألـــوان الأخرى. وهـــذه الألوان هي:
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الئلوان الئساسية

Primary Colors

Color : لون

Red : أحمر

Yellow : أصفر

Blue : أزرق

Primary Colors - األلوان األساسية 

تعرف العناصر األساسية للفن في سياقات مختلفة 

وتحليلها.



عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح الحقائــق 

العائلــة واملدرســة. الــدرس يف محيــط  وفكــرة 

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح العمليــات يف 

محيــط العائلــة واملدرســة، وهــو مــا يعــادل متريــن تثبيــت 

املعرفة.

الكفايات الخاصة

العمــليــات  )1.2( الحقـــــائق  )1.1(
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مثــال: يتعــرف املتعلــم مــع زمالئــه عــى األلــوان األساســية 

مــن خــالل مــرح العرائــس. 
مثــال: يلــون املتعلــم أصابعــه باســتخدام األلــوان األساســية   

)متريــن تثبيــت املعرفــة(.

يستخدم مجموعة من التطبيقات اليدوية البسيطة لفهم 

جوانب تتعلق باأللوان األساسية يف محيط العائلة واملدرسة.

يستكشف مجموعة األلوان األساسية. يعرف مجموعة األلوان األساسية.

يتعــرف عــى مجموعــة األلــوان األساســية يف محيــط العائلــة 

واملدرســة.
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يعــر بحريــة عــن انطباعاتــه الشــخصية حــول مجموعــة مــن 

الحقائــق والعمليــات.

املرتبطــة  واملواضيــع  املكتســبة  الحقائــق  يربــط 

بالعائلــة واملدرســة مــع املــواد الدراســية األخــرى.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح االســتجابات 

ــة واملدرســة بحيــث يعــر املتعلــم عــن  يف محيــط العائل

مشــاعره بطريقــة مشــوقة ومبتكــرة.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح ترابــط 

الحقائــق باملــواد الدراســية األخــرى يف محيــط العائلــة 

واملدرســة.

يعــر عــن االنطباعــات الشــخصية واملشــاعر التــي يشــعر بها 

عنــد تعلمــه مجموعــة مــن الحقائــق والعمليات الســابقة.

ــة  يربــط الحقائــق املكتســبة واملواضيــع املرتبطــة بالعائل

واملدرســة مــع املــواد الدراســية األخــرى.

ــا  ــدث عنه ــم يتح ــط ث ــة النق ــم قبع ــدي املتعل ــال: يرت مث

ــه. ــام زمالئ أم

ــل النقــاط  ــة توصي ــه لعب ــال: يلعــب املتعلــم مــع زمالئ مث

ــات. ــادة الرياضي ــا مب ــام مرتبطً باألرق

الرتباط  )1.4(التجاهات  )1.3(
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عزيزي المعلم

وفر بعض الخامات 	 
ف وأتح  البسيطة للمتعلم�ي

لهم فرصة تجربتها.

نوع باستخدام الخامات 	 
والتكنيكات أثناء ممارسة 

. ي
المتعلم للعمل الف�ف

ناقش المتعلم عن سبب 	 
اختياره وتفضيله لالئلوان 

أثناء ممارسته للعمل 
. ي

الف�ف

Primary Colors - األلوان األساسية 

ية بسيطة باستخدام العناصر األساسية للفن 
ّ
إنتاج أعمال فن

وتقنياتها للتعبير عن اإلحساس، الخيال واإلبداع.



ينتج أعامًل فّنية باستخدام الخامات املختلفة.يعرف خطوات العمل الفني والخامات املختلفة.

مــن  ومجموعــة  الفّنــي  العمــل  خطــوات  عــى  يتعــرف 

الخامــات املختلفــة املعروضــة عليــه داخــل أو خــارج 

املرســم.

ــة  ــط العائل ــن محي ــتوحاة م ــيطة مس ــة بس ــامًل فّني ــج أع ينت

واملدرســة.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح الحقائــق 

واألدوات  والخامــات  الفّنــي  العمــل  بخطــوات  املتعلقــة 

بطريقــة مشــوقة وغــر مكلفــة.

تعتــر مامرســة العمليــات الفّنيــة وإنتــاج العمــل الفّنــي 

مبثابــة نشــاط التعلــم.

الكفايات الخاصة

العمــليــات  )2.2( الحقـــــائق  )2.1(
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مثال: يرسم املتعلم لوحة تعبرية عن )أنا وعائلتي(.
مثــال: يختــار املتعلــم الخامــات التــي يفضلهــا مــن صنــدوق 

الخامــات . 
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يختار الخامات التي يود استخدامها يف عمله الفّني.
ــن  ــبة م ــيطة املكتس ــه البس ــه ومهارات ــتخدم معرفت يس

ــي . ــه الفّن ــرى يف إنتاج ــية األخ ــواد الدراس امل

يعــر عــن انطباعاتــه تجــاه اســتخدامه الخامــات املختلفــة 

أثنــاء مامرســته العمــل الفّنــي. 

مــن  البســيطة املكتســبة  يســتخدم معرفتــه ومهاراتــه 

ــاء  ــكار أثن ــق واألف ــول الحقائ ــرى ح ــية األخ ــواد الدراس امل

ــة واملدرســة داخــل  إنتاجــه أعــاماًل فّنيــة يف محيــط العائل

ــم. ــارج املرس أو خ

ــد   ــتخدمة عن ــات املس ــاه الخام ــه تج ــن رأي ــم ع ــر املتعل يع

املتابعــة الفرديــة أو الجامعيــة  أثنــاء مامرســة العمــل الفّنــي.

ــاط  ــل النق ــة توصي ــه لعب ــع زمالئ ــم م ــب املتعل ــال: يلع مث

باألرقــام مرتبطًــا مبــادة الرياضيــات.

يعــر املتعلــم ويتحــدث عــن رأيه تجــاه الخامات املســتخدمة 

ــل  ــة العم ــاء مامرس ــة أثن ــة أو الجامعي ــة الفردي ــد املتابع عن

الفّنــي، وهــي مبثابــة نشــاط التعلــم.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح ارتبــاط عملــه 

الفّنــي مــع املــواد الدراســية األخــرى يف محيــط العائلــة 

ــة. واملدرس

الرتباط  )2.4(التجاهات  )2.3(
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عمل الفنان أيوب حسن
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عزيزي المعلم

ح  اترك مساحة للمتعلم ل�ش
لوحته بثقة ح�ت لو قّلد 
معلمه بحديثه وحركاته.

Primary Colors - األلوان األساسية 

تمييز ومقارنة النتاجات الفنية من ثقافات كويتية إسالمية 

وعالمية لتنمية الوعي الثقافي.



يــدرك الحقائــق املكتســبة بــن عملــه الفّنــي واملثــرات 

املرئيــة يف محيــط العائلــة واملدرســة. 

يرشح عمله الفّني مبيًنا الحقائق املكتسبة. 

 يــدرك الحقائــق املكتســبة بــن عملــه الفّنــي واملثــرات 

املرئيــة يف محيــط العائلــة واملدرســة. 

يرشح عمله الفّني. 

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم تــري الثقافــة الفنيــة 

لــدى املتعلــم وتوضــح الحقائــق يف عملــه الفنــي واألعــامل 

الفنيــة األخــرى املعروضــة عليــه ســواء ملتعلــم موهــوب 

أو فنــان مــن وطنــه.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم تتيــح للمتعلــم 

املجــال لــرح عملــه الفنــي بأســلوب مشــوق.

العمــليــات  )3.2( الحقـــــائق  )3.1(

الكفايات الخاصة
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مثــال: يتعــرف املتعلــم مــع زمالئــه عــى الفنــان أيوب حســن 

مــن خــالل رحلــة إىل معــرض )بيــت العثامن(.
مثال: يرح املتعلم عمله الفّني من خالل لقاء صحفي.

الفنان أيوب حسن
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يعــر باملفاضلــة بــن عملــه الفّنــي واألعــامل الفّنيــة 

يشارك ويساهم بأعامله الفّنية.األخــرى.

الفّنيــة  واألعــامل  الفّنــي  عملــه  بــن  ويفاضــل  يعــر 

واملدرســة.  العائلــة  محيــط  يف  عليــه  املعروضــة 

ــع  ــالءم م ــي تت ــية الت ــواد الدراس ــي امل ــه الفّن ــارك بعمل -يش

ــي. ــه الفّن موضوع

-يســاهم ببعــض أعاملــه الفّنيــة يف تزيــن البيئــة املدرســية 

واملشــاركة يف املســابقات واملعــارض الداخليــة والخارجيــة.

مثــال: يفاضــل املتعلــم بــن عملــه الفنــي واألعــامل األخــرى 

املعروضــة عليــه.

مثــال: يزيــن املتعلــم مــع زمالئــه ممــر اإلدارة بأعاملهــم 

الفنيــة.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم تســاعد املتعلــم عــى 

ــي واألعــامل املعروضــة  ــه الفن ــة بــن عمل ــر واملفاضل التعب

عليــه.

يــرك املعلــم متعلِّميــه يف اختيــار األعــامل الفّنيــة وعرضهــا 

يف البيئــة املدرســية واملســابقات الفّنيــة.

الرتباط  )3.4(التجاهات  )3.3(
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أهمية	الوسائل	

المرئية

� ��المتعلم
اهتمام

�
مساعدة المعلم ��

تنظيم 
ا��فكار

� نمو..
تساهم ��

الثـروة
تضفي ع� الدرس..اللغوية

الحيـوية
والواقعية

التأكيد ع� ..

النقاط
الجوهرية

تنمية القدرة ع� ..

التفك��
زيادة ..

كيـز ال��

.. �توف

الوقت

�
موضوع إثرا��
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- الوحدة الثالثة - 
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األلوان الثانوية

تمهيد:

 . ي نفوس الب�ش
ي حياتنـــا فهي مصدر البهجة والـــ�ور، وبدونها تصبح الحيـــاة كئيبة ومملة وتؤثر ســـلًبا �ف

تلعـــب الألـــوان دوًرا مهًما �ف

ف من الألوان الأساســـية بنســـب معينة   ي نحصـــل عليها عند مزج لون�ي
والئلـــوان الثانوية هـــي  مجموعة الألوان ال�ت

          )لون أساسي + لون أساسي آخر =لون ثانوي(. 
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Secondary Colors - األلوان الثانوية

الئلوان الثانوية

Secondary Colors

Orange : برتقاىلي

Green : أخ�ف

Purple : بنفسجي

تعرف العناصر األساسية للفن في سياقات مختلفة 

وتحليلها.



عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح الحقائــق 

العائلــة واملدرســة. الــدرس يف محيــط  وفكــرة 

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح العمليــات يف 

محيــط العائلــة واملدرســة، وهــو مــا يعــادل متريــن تثبيــت 

املعرفة.

الكفايات الخاصة

العمــليــات  )1.2( الحقـــــائق  )1.1(
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ــة  ــوان الثانوي ــى األل ــه ع ــع زمالئ ــم م ــرف املتعل ــال: يتع مث

ــر.  ــجد الكب ــة إىل املس ــالل رحل ــن خ م
ــة مــن خــالل  ــوان الثانوي ــن األل ــم تكوي ــال: يجــرب املتعل مث

ــة(. ــت املعرف ــن تثبي ــط الطــن )متري خل

البســيطة  اليدويــة  التطبيقــات  مــن  مجموعــة  يســتخدم 

ــة  ــة يف محيــط العائل ــوان الثانوي لفهــم جوانــب تتعلــق باألل

واملدرســة.

يستكشف مجموعة األلوان الثانوية. يعرف مجموعة األلوان الثانوية.

ــة  ــط العائل ــة يف محي ــوان الثانوي ــة األل ــى مجموع ــرف ع يتع

ــة. واملدرس
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شاهد المقطع

يعــر بحريــة عــن انطباعاتــه الشــخصية حــول مجموعــة مــن 

الحقائــق والعمليــات.

املرتبطــة  واملواضيــع  املكتســبة  الحقائــق  يربــط 

بالعائلــة واملدرســة مــع املــواد الدراســية األخــرى.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح االســتجابات 

ــة واملدرســة بحيــث يعــر املتعلــم عــن  يف محيــط العائل

مشــاعره بطريقــة مشــوقة ومبتكــرة.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح ترابــط 

الحقائــق باملــواد الدراســية األخــرى يف محيــط العائلــة 

واملدرســة.

يعــر عــن االنطباعــات الشــخصية واملشــاعر التــي يشــعر بها 

عنــد تعلمــه مجموعــة مــن الحقائــق والعمليات الســابقة.

ــة  يربــط الحقائــق املكتســبة واملواضيــع املرتبطــة بالعائل

واملدرســة مــع املــواد الدراســية األخــرى.

ــا  ــدث عنه ــم يتح ــط ث ــة النق ــم قبع ــدي املتعل ــال: يرت مث

ــه. ــام زمالئ أم

ــل النقــاط  ــة توصي ــه لعب ــال: يلعــب املتعلــم مــع زمالئ مث

ــات. ــادة الرياضي ــا مب ــام مرتبطً باألرق

الرتباط  )1.4(التجاهات  )1.3(
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عزيزي المعلم

ف  عىل . 1 حرّص المتعلم�ي

المحافظة عىل الئدوات 

بطرق وأساليب توعوية 

بسيطة.

يميل المتعلم إىل استخدام . 2

ها،  بعض الخامات عن غ�ي

فاترك له حرية الختيار.

Secondary Colors - األلوان الثانوية

ية بسيطة باستخدام العناصر األساسية للفن 
ّ
إنتاج أعمال فن

وتقنياتها للتعبير عن اإلحساس، الخيال واإلبداع.



ينتج أعامًل فّنية باستخدام الخامات املختلفة.يعرف خطوات العمل الفني والخامات املختلفة.

مــن  ومجموعــة  الفّنــي  العمــل  خطــوات  عــى  يتعــرف 

الخامــات املختلفــة املعروضــة عليــه داخــل أو خــارج 

املرســم.

ــة  ــط العائل ــن محي ــتوحاة م ــيطة مس ــة بس ــامًل فّني ــج أع ينت

واملدرســة.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح الحقائــق 

واألدوات  والخامــات  الفّنــي  العمــل  بخطــوات  املتعلقــة 

بطريقــة مشــوقة وغــر مكلفــة.

تعتــر مامرســة العمليــات الفّنيــة وإنتــاج العمــل الفّنــي 

مبثابــة نشــاط التعلــم.

الكفايات الخاصة

العمــليــات  )2.2( الحقـــــائق  )2.1(
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مثال: يرسم لوحة تعبرية عن صالة الجمعة مع والده. مثــال: يختــار املتعلــم مجموعــة مــن األدوات والخامــات 

ــات. ــن الخام ــالل رك ــن خ ــه م ــة لدي املفضل



118

يختار الخامات التي يود استخدامها يف عمله الفّني.
ــن  ــبة م ــيطة املكتس ــه البس ــه ومهارات ــتخدم معرفت يس

ــي . ــه الفّن ــرى يف إنتاج ــية األخ ــواد الدراس امل

يعــر عــن انطباعاتــه تجــاه اســتخدامه الخامــات املختلفــة 

أثنــاء مامرســته العمــل الفّنــي. 

مــن  البســيطة املكتســبة  يســتخدم معرفتــه ومهاراتــه 

ــاء  ــكار أثن ــق واألف ــول الحقائ ــرى ح ــية األخ ــواد الدراس امل

ــة واملدرســة داخــل  إنتاجــه أعــاماًل فّنيــة يف محيــط العائل

ــم. ــارج املرس أو خ

ــد   ــتخدمة عن ــات املس ــاه الخام ــه تج ــن رأي ــم ع ــر املتعل يع

املتابعــة الفرديــة أو الجامعيــة  أثنــاء مامرســة العمــل الفّنــي.

ــاط  ــل النق ــة توصي ــه لعب ــع زمالئ ــم م ــب املتعل ــال: يلع مث

باألرقــام مرتبطًــا مبــادة الرياضيــات.

يعــر املتعلــم ويتحــدث عــن رأيه تجــاه الخامات املســتخدمة 

ــل  ــة العم ــاء مامرس ــة أثن ــة أو الجامعي ــة الفردي ــد املتابع عن

الفّنــي، وهــي مبثابــة نشــاط التعلــم.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح ارتبــاط عملــه 

الفّنــي مــع املــواد الدراســية األخــرى يف محيــط العائلــة 

ــة. واملدرس

الرتباط  )2.4(التجاهات  )2.3(
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عمل املوهوبة فاطمة الكندري
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Secondary Colors - األلوان الثانوية

صغاء  احرص عىل الإ
نصات للمتعلم ليشعر  والإ

باهتمامك وقبولك له.

عزيزي المعلم

تمييز ومقارنة النتاجات الفنية من ثقافات كويتية إسالمية 

وعالمية لتنمية الوعي الثقافي.



يــدرك الحقائــق املكتســبة بــن عملــه الفّنــي واملثــرات 

املرئيــة يف محيــط العائلــة واملدرســة. 

يرشح عمله الفّني مبيًنا الحقائق املكتسبة. 

 يــدرك الحقائــق املكتســبة بــن عملــه الفّنــي واملثــرات 

املرئيــة يف محيــط العائلــة واملدرســة. 

يرشح عمله الفّني. 

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم تــري الثقافــة الفنيــة 

لــدى املتعلــم وتوضــح الحقائــق يف عملــه الفنــي واألعــامل 

الفنيــة األخــرى املعروضــة عليــه ســواء ملتعلــم موهــوب 

أو فنــان مــن وطنــه.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم تتيــح للمتعلــم 

املجــال لــرح عملــه الفنــي بأســلوب مشــوق.

العمــليــات  )3.2( الحقـــــائق  )3.1(

الكفايات الخاصة
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مثــال: يتعــرف املتعلــم مــع زمالئــه عــى املتعلمــة املوهوبــة 

فاطمــة الكنــدري مــن خــالل عــرض بعــض أعاملهــا الفّنيــة.
ــا  ــة )أن ــالل لعب ــن خ ــي م ــه الفّن ــم عمل ــرح املتعل ــال: ي مث

ــان(. الفن

املوهوبة فاطمة الكندري
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يعــر باملفاضلــة بــن عملــه الفّنــي واألعــامل الفّنيــة 

يشارك ويساهم بأعامله الفّنية.األخــرى.

الفّنيــة  واألعــامل  الفّنــي  عملــه  بــن  ويفاضــل  يعــر 

واملدرســة.  العائلــة  محيــط  يف  عليــه  املعروضــة 

ــع  ــالءم م ــي تت ــية الت ــواد الدراس ــي امل ــه الفّن ــارك بعمل -يش

ــي. ــه الفّن موضوع

-يســاهم ببعــض أعاملــه الفّنيــة يف تزيــن البيئــة املدرســية 

واملشــاركة يف املســابقات واملعــارض الداخليــة والخارجيــة.

مثــال: يفاضــل املتعلــم بــن عملــه الفنــي واألعــامل األخــرى 

املعروضــة عليــه.

مثــال: يزيــن املتعلــم مــع زمالئــه ممــر اإلدارة بأعاملهــم 

الفنيــة.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم تســاعد املتعلــم عــى 

ــي واألعــامل املعروضــة  ــه الفن ــة بــن عمل ــر واملفاضل التعب

عليــه.

يــرك املعلــم متعلِّميــه يف اختيــار األعــامل الفّنيــة وعرضهــا 

يف البيئــة املدرســية واملســابقات الفّنيــة.

الرتباط  )3.4(التجاهات  )3.3(
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قوانين	المرسم
عزيزي المعلم... 

 � مانع من وضع بعض التعليمات البسيطة ال
� تنظم عملك وتساعد ع� ضبط سلوك 
ورة ا
ستمرار والثبات  متعلميك، فاحرص ع� تنفيذها بطريقة سهلة ومبتكرة ... مع ��

للحصول ع� النتائج المرجوة.

� مكان بارز بالمرسم.
١. صمم لك لوحة إرشادية مبتكرة ، فيها بعض التعليمات بصورة فنية وبسيطة وضعها ��

� وا�¦خر. � الح§� � ب§� ٢. احرص ع� عمل ف©شات فنية بسيطة توضح بعض التعليمات واعرضها للمتعلم§�

� دخول المرسم والخروج منه.
تيب والتنظيم �� � ع� ال±� ٣. درب المتعلم§�

� ع� المحافظة ع� المكان وا�́دوات الفنية والممتلكات العامة. ٤. حرّض المتعلم§�

� وأعمال ا�¦خرين.
�
ام وتقدير العمل الف ٥. اغرس فيهم اح±�

رشادات قبل وأثناء العمل. À©ع� ا�نتباه ل � ٦. حرّض المتعلم§�

	
موضوع إثرا��
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األلوان الباردة
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األلوان الباردة

تمهيد:

ـــمتا حســـب الشـــعور والإحســـاس الذي  ـــمت دائـــرة الألـــوان إىل العديد من المجموعات اللونية المختلفة، ومنها مجموعتان ُقسِّ ُقسِّ

ودة والنتعاش فهي تســـتمد ألوانهـــا من لون الســـماء والبحار  يشـــعر به المتلقـــي عند المشـــاهدة. فمنها مجموعٌة تشـــعرنا بالـــ�ب

لذلك تســـمى بالئلوان الباردة، ويستحب اســـتخدام هذه الألوان 

ة حيث أن لها صفة النكماش.  ي الأرضيات والمساحات الكب�ي
�ف

تحتـــوي هذه المجموعة عـــىل جميع الدرجـــات اللونية من الأخ�ف 

ي الألوان الثالثة التالية:
إىل البنفســـجي ونخت�ها �ف
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الئلوان الباردة
Cool Colors

Cool Colors

األلوان الباردة

تعرف العناصر األساسية للفن في سياقات مختلفة 

وتحليلها.



عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح الحقائــق 

العائلــة واملدرســة. الــدرس يف محيــط  وفكــرة 

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح العمليــات يف 

محيــط العائلــة واملدرســة، وهــو مــا يعــادل متريــن تثبيــت 

املعرفة.

الكفايات الخاصة

العمــليــات  )1.2( الحقـــــائق  )1.1(
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مثــال: يتعــرف املتعلــم مــع زمالئــه عــى األلــوان البــاردة مــن 

خــالل قصــة قصــرة. 
مثــال: يلــون املتعلــم رســمة للعائلــة مســتخدًما األلــوان 

البــاردة )متريــن تثبيــت املعرفــة(.

البســيطة  اليدويــة  التطبيقــات  مــن  مجموعــة  يســتخدم 

ــة  ــط العائل ــاردة يف محي ــوان الب ــق باألل ــب تتعل ــم جوان لفه

واملدرســة.

يستنبط مجموعة األلوان الباردة. يعرف مجموعة األلوان الباردة.

ــة  ــط العائل ــاردة يف محي ــوان الب ــة األل ــى مجموع ــرف ع يتع

واملدرســة.
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يعــر بحريــة عــن انطباعاتــه الشــخصية حــول مجموعــة مــن 

الحقائــق والعمليــات.

املرتبطــة  واملواضيــع  املكتســبة  الحقائــق  يربــط 

بالعائلــة واملدرســة مــع املــواد الدراســية األخــرى.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح االســتجابات 

ــة واملدرســة بحيــث يعــر املتعلــم عــن  يف محيــط العائل

مشــاعره بطريقــة مشــوقة ومبتكــرة.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح ترابــط 

الحقائــق باملــواد الدراســية األخــرى يف محيــط العائلــة 

واملدرســة.

يعــر عــن االنطباعــات الشــخصية واملشــاعر التــي يشــعر بها 

عنــد تعلمــه مجموعــة مــن الحقائــق والعمليات الســابقة.

ــة  يربــط الحقائــق املكتســبة واملواضيــع املرتبطــة بالعائل

واملدرســة مــع املــواد الدراســية األخــرى.

ــا  ــدث عنه ــم يتح ــط ث ــة النق ــم قبع ــدي املتعل ــال: يرت مث

ــه. ــام زمالئ أم

ــل النقــاط  ــة توصي ــه لعب ــال: يلعــب املتعلــم مــع زمالئ مث

ــات. ــادة الرياضي ــا مب ــام مرتبطً باألرق

الرتباط  )1.4(التجاهات  )1.3(
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عزيزي المعلم

احرص عىل متابعة . 1
ف سواء  جميع المتعلم�ي

ف منهم أو من يجد  المتم�ي
ي استخدام 

صعوبة �ف
الخامات المختلفة.

ف بالفكرة . 2 ناقش المتعلم�ي
وارتباطها بالمواد 

الدراسية الئخرى أثناء 
. ي

ممارستهم للعمل الف�ف

Cool Colors

األلوان الباردة

ية بسيطة باستخدام العناصر األساسية للفن 
ّ
إنتاج أعمال فن

وتقنياتها للتعبير عن اإلحساس، الخيال واإلبداع.



ينتج أعامًل فّنية باستخدام الخامات املختلفة.يعرف خطوات العمل الفني والخامات املختلفة.

مــن  ومجموعــة  الفّنــي  العمــل  خطــوات  عــى  يتعــرف 

الخامــات املختلفــة املعروضــة عليــه داخــل أو خــارج 

املرســم.

ــة  ــط العائل ــن محي ــتوحاة م ــيطة مس ــة بس ــامًل فّني ــج أع ينت

واملدرســة.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح الحقائــق 

واألدوات  والخامــات  الفّنــي  العمــل  بخطــوات  املتعلقــة 

بطريقــة مشــوقة وغــر مكلفــة.

تعتــر مامرســة العمليــات الفّنيــة وإنتــاج العمــل الفّنــي 

مبثابــة نشــاط التعلــم.

الكفايات الخاصة

العمــليــات  )2.2( الحقـــــائق  )2.1(
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ــي  ــا وعائلت ــن ) أن ــة ع ــة تعبري ــم لوح ــم املتعل ــال: يرس مث

ــي(. ــوم الوطن ــل بالي نحتف

مثــال: يختــار املتعلــم مجموعــة مــن األدوات والخامــات 

ــات. ــع الخام ــة بائ ــالل لعب ــن خ ــه م ــة لدي املفضل
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يختار الخامات التي يود استخدامها يف عمله الفّني.
ــن  ــبة م ــيطة املكتس ــه البس ــه ومهارات ــتخدم معرفت يس

ــي . ــه الفّن ــرى يف إنتاج ــية األخ ــواد الدراس امل

يعــر عــن انطباعاتــه تجــاه اســتخدامه الخامــات املختلفــة 

أثنــاء مامرســته العمــل الفّنــي. 

مــن  البســيطة املكتســبة  يســتخدم معرفتــه ومهاراتــه 

ــاء  ــكار أثن ــق واألف ــول الحقائ ــرى ح ــية األخ ــواد الدراس امل

ــة واملدرســة داخــل  إنتاجــه أعــاماًل فّنيــة يف محيــط العائل

ــم. ــارج املرس أو خ

ــد   ــتخدمة عن ــات املس ــاه الخام ــه تج ــن رأي ــم ع ــر املتعل يع

املتابعــة الفرديــة أو الجامعيــة  أثنــاء مامرســة العمــل الفّنــي.

ــاط  ــل النق ــة توصي ــه لعب ــع زمالئ ــم م ــب املتعل ــال: يلع مث

باألرقــام مرتبطًــا مبــادة الرياضيــات.

يعــر املتعلــم ويتحــدث عــن رأيه تجــاه الخامات املســتخدمة 

ــل  ــة العم ــاء مامرس ــة أثن ــة أو الجامعي ــة الفردي ــد املتابع عن

الفّنــي، وهــي مبثابــة نشــاط التعلــم.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح ارتبــاط عملــه 

الفّنــي مــع املــواد الدراســية األخــرى يف محيــط العائلــة 

ــة. واملدرس

الرتباط  )2.4(التجاهات  )2.3(
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عمل الفنان حامد الرفاعي
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عزيزي المعلم

خطط مسبًقا لرحالت خارج 
المدرسة لمعارض فنية أو 

ثراء الثقافة الفّنية  متاحف لإ
لدى المتعلم.

Cool Colors

األلوان الباردة

تمييز ومقارنة النتاجات الفنية من ثقافات كويتية إسالمية 

وعالمية لتنمية الوعي الثقافي.



يــدرك الحقائــق املكتســبة بــن عملــه الفّنــي واملثــرات 

املرئيــة يف محيــط العائلــة واملدرســة. 

يرشح عمله الفّني مبيًنا الحقائق املكتسبة. 

 يــدرك الحقائــق املكتســبة بــن عملــه الفّنــي واملثــرات 

املرئيــة يف محيــط العائلــة واملدرســة. 

يرشح عمله الفّني. 

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم تــري الثقافــة الفنيــة 

لــدى املتعلــم وتوضــح الحقائــق يف عملــه الفنــي واألعــامل 

الفنيــة األخــرى املعروضــة عليــه ســواء ملتعلــم موهــوب 

أو فنــان مــن وطنــه.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم تتيــح للمتعلــم 

املجــال لــرح عملــه الفنــي بأســلوب مشــوق.

العمــليــات  )3.2( الحقـــــائق  )3.1(

الكفايات الخاصة
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مثــال: يتعــرف املتعلــم مــع زمالئــه عــى الفنــان حامــد 

الرفاعــي مــن خــالل اســتضافة الفنــان.
مثــال: يــرح املتعلــم عملــه الفّنــي مــن خــالل لعبــة )قبعــة 

التحــدث(.

الفنان حامد الرفاعي
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يعــر باملفاضلــة بــن عملــه الفّنــي واألعــامل الفّنيــة 

يشارك ويساهم بأعامله الفّنية.األخــرى.

الفّنيــة  واألعــامل  الفّنــي  عملــه  بــن  ويفاضــل  يعــر 

واملدرســة.  العائلــة  محيــط  يف  عليــه  املعروضــة 

ــع  ــالءم م ــي تت ــية الت ــواد الدراس ــي امل ــه الفّن ــارك بعمل -يش

ــي. ــه الفّن موضوع

-يســاهم ببعــض أعاملــه الفّنيــة يف تزيــن البيئــة املدرســية 

واملشــاركة يف املســابقات واملعــارض الداخليــة والخارجيــة.

مثــال: يفاضــل املتعلــم بــن عملــه الفنــي واألعــامل األخــرى 

املعروضــة عليــه.

مثــال: يزيــن املتعلــم مــع زمالئــه ممــر اإلدارة بأعاملهــم 

الفنيــة.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم تســاعد املتعلــم عــى 

ــي واألعــامل املعروضــة  ــه الفن ــة بــن عمل ــر واملفاضل التعب

عليــه.

يــرك املعلــم متعلِّميــه يف اختيــار األعــامل الفّنيــة وعرضهــا 

يف البيئــة املدرســية واملســابقات الفّنيــة.

الرتباط  )3.4(التجاهات  )3.3(
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- الوحدة الخامسة - 

Warm Colors

األلوان الحارة
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األلوان الحارة

تمهيد

ي دائرة الألـــوان مجموعة الئلـــوان الحارة فهي تشـــعرنا بالحـــرارة والدفء، وتســـتمد ألوانها من
 يقابـــل مجموعـــة الألوان البـــاردة �ف

ي اللوحة، حيث إن لها صفة النتشار.
ي يرغب الفنان بإبرازها �ف

ي العنارص ال�ت
ألوان الشمس والنار، وتستخدم هذه الألوان �ف

تحتوي هـــذه المجموعة عىل جميـــع الدرجات اللونيـــة من الأصفر 

ي الألـــوان الثالثة التالية:
إىل الأحمـــر ونخت�ها �ف
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الئلوان الحارة
Warm Colors 

Warm Colors

األلوان الحارة

ف العناصر األساسية للفن في سياقات مختلفة 
َّ
تعر

وتحليلها.



عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح الحقائــق 

العائلــة واملدرســة. الــدرس يف محيــط  وفكــرة 

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح العمليــات يف 

محيــط العائلــة واملدرســة، وهــو مــا يعــادل متريــن تثبيــت 

املعرفة.

الكفايات الخاصة

العمــليــات  )1.2( الحقـــــائق  )1.1(
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مثــال: يتعــرف املتعلــم عــى األلــوان الحــارة مــن خالل ســوق 

ــه والخرضاوات.  الفواك
مثــال: يشــكل املتعلــم الحلــزون الورقــي مســتخدًما األلــوان 

الحــارة )متريــن تثبيــت املعرفــة(.

البســيطة  اليدويــة  التطبيقــات  مــن  مجموعــة  يســتخدم 

ــة  ــط العائل ــارة يف محي ــوان الح ــق باألل ــب تتعل ــم جوان لفه

واملدرســة.

يستنبط مجموعة األلوان الحارة. يعرف مجموعة األلوان الحارة.

ــة  ــط العائل ــارة يف محي ــوان الح ــة األل ــى مجموع ــرف ع يتع

واملدرســة.
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يعــر بحريــة عــن انطباعاتــه الشــخصية حــول مجموعــة مــن 

الحقائــق والعمليــات.

املرتبطــة  واملواضيــع  املكتســبة  الحقائــق  يربــط 

بالعائلــة واملدرســة مــع املــواد الدراســية األخــرى.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح االســتجابات 

ــة واملدرســة بحيــث يعــر املتعلــم عــن  يف محيــط العائل

مشــاعره بطريقــة مشــوقة ومبتكــرة.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح ترابــط 

الحقائــق باملــواد الدراســية األخــرى يف محيــط العائلــة 

واملدرســة.

يعــر عــن االنطباعــات الشــخصية واملشــاعر التــي يشــعر بها 

عنــد تعلمــه مجموعــة مــن الحقائــق والعمليات الســابقة.

ــة  يربــط الحقائــق املكتســبة واملواضيــع املرتبطــة بالعائل

واملدرســة مــع املــواد الدراســية األخــرى.

ــا  ــدث عنه ــم يتح ــط ث ــة النق ــم قبع ــدي املتعل ــال: يرت مث

ــه. ــام زمالئ أم

ــل النقــاط  ــة توصي ــه لعب ــال: يلعــب املتعلــم مــع زمالئ مث

ــات. ــادة الرياضي ــا مب ــام مرتبطً باألرق

الرتباط  )1.4(التجاهات  )1.3(
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عزيزي المعلم

ف ثابته لطرق . 1 حدد قوان�ي
أخذ واستخدام الئدوات 

ي أسلوب 
الفنية ونّوع �ف

العرض.

ح الخطوات الئساسية . 2 ارسش
ي ثم اترك 

للعمل الف�ف
المجال لخيال وإبداع 

ي تحويل الئفكار 
المتعلم �ف

إىل عمل متكامل

Warm Colors

األلوان الحارة

ية بسيطة باستخدام العناصر األساسية للفن 
ّ
إنتاج أعمال فن

وتقنياتها للتعبير عن اإلحساس، الخيال واإلبداع.

148



ينتج أعامًل فّنية باستخدام الخامات املختلفة.يعرف خطوات العمل الفني والخامات املختلفة.

مــن  ومجموعــة  الفّنــي  العمــل  خطــوات  عــى  يتعــرف 

الخامــات املختلفــة املعروضــة عليــه داخــل أو خــارج 

املرســم.

ــة  ــط العائل ــن محي ــتوحاة م ــيطة مس ــة بس ــامًل فّني ــج أع ينت

واملدرســة.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح الحقائــق 

واألدوات  والخامــات  الفّنــي  العمــل  بخطــوات  املتعلقــة 

بطريقــة مشــوقة وغــر مكلفــة.

تعتــر مامرســة العمليــات الفّنيــة وإنتــاج العمــل الفّنــي 

مبثابــة نشــاط التعلــم.

الكفايات الخاصة

العمــليــات  )2.2( الحقـــــائق  )2.1(
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مثال:يرســم املتعلــم لوحــة تعبريــة عــن ) أنــا وعائلتــي يف 

ــة الحيوان(. حديق

مثال: يختار املتعلم مجموعة من األدوات والخامات

املفضلة لديه من خالل سلة الخامات.
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يختار الخامات التي يود استخدامها يف عمله الفّني.
ــن  ــبة م ــيطة املكتس ــه البس ــه ومهارات ــتخدم معرفت يس

ــي . ــه الفّن ــرى يف إنتاج ــية األخ ــواد الدراس امل

يعــر عــن انطباعاتــه تجــاه اســتخدامه الخامــات املختلفــة 

أثنــاء مامرســته العمــل الفّنــي. 

مــن  البســيطة املكتســبة  يســتخدم معرفتــه ومهاراتــه 

ــاء  ــكار أثن ــق واألف ــول الحقائ ــرى ح ــية األخ ــواد الدراس امل

ــة واملدرســة داخــل  إنتاجــه أعــاماًل فّنيــة يف محيــط العائل

ــم. ــارج املرس أو خ

ــد   ــتخدمة عن ــات املس ــاه الخام ــه تج ــن رأي ــم ع ــر املتعل يع

املتابعــة الفرديــة أو الجامعيــة  أثنــاء مامرســة العمــل الفّنــي.

ــاط  ــل النق ــة توصي ــه لعب ــع زمالئ ــم م ــب املتعل ــال: يلع مث

باألرقــام مرتبطًــا مبــادة الرياضيــات.

يعــر املتعلــم ويتحــدث عــن رأيه تجــاه الخامات املســتخدمة 

ــل  ــة العم ــاء مامرس ــة أثن ــة أو الجامعي ــة الفردي ــد املتابع عن

الفّنــي، وهــي مبثابــة نشــاط التعلــم.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح ارتبــاط عملــه 

الفّنــي مــع املــواد الدراســية األخــرى يف محيــط العائلــة 

ــة. واملدرس

الرتباط  )2.4(التجاهات  )2.3(
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عمل الفنان خالد الشطي
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عزيزي المعلم

احرص عىل استخدام 
ف للمصطلحات  المتعلم�ي

ح أعمالهم  الفّنية أثناء رسش
الفّنية.

Warm Colors

األلوان الحارة

تمييز ومقارنة النتاجات الفنية من ثقافات كويتية إسالمية 

وعالمية لتنمية الوعي الثقافي.



يــدرك الحقائــق املكتســبة بــن عملــه الفّنــي واملثــرات 

املرئيــة يف محيــط العائلــة واملدرســة. 

يرشح عمله الفّني مبيًنا الحقائق املكتسبة. 

 يــدرك الحقائــق املكتســبة بــن عملــه الفّنــي واملثــرات 

املرئيــة يف محيــط العائلــة واملدرســة. 

يرشح عمله الفّني. 

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم تــري الثقافــة الفنيــة 

لــدى املتعلــم وتوضــح الحقائــق يف عملــه الفنــي واألعــامل 

الفنيــة األخــرى املعروضــة عليــه ســواء ملتعلــم موهــوب 

أو فنــان مــن وطنــه.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم تتيــح للمتعلــم 

املجــال لــرح عملــه الفنــي بأســلوب مشــوق.

العمــليــات  )3.2( الحقـــــائق  )3.1(

الكفايات الخاصة
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مثــال: يتعــرف املتعلــم مــع زمالئــه عــى الفنــان خالد الشــطي 

مــن خــالل مقطــع فيديو.
مثــال: يــرح املتعلــم عملــه الفّنــي مــن خــالل مقابلــة 

الفنانــن.

الفنان خالد الشطي
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يعــر باملفاضلــة بــن عملــه الفّنــي واألعــامل الفّنيــة 

يشارك ويساهم بأعامله الفّنية.األخــرى.

الفّنيــة  واألعــامل  الفّنــي  عملــه  بــن  ويفاضــل  يعــر 

واملدرســة.  العائلــة  محيــط  يف  عليــه  املعروضــة 

ــع  ــالءم م ــي تت ــية الت ــواد الدراس ــي امل ــه الفّن ــارك بعمل -يش

ــي. ــه الفّن موضوع

-يســاهم ببعــض أعاملــه الفّنيــة يف تزيــن البيئــة املدرســية 

واملشــاركة يف املســابقات واملعــارض الداخليــة والخارجيــة.

مثــال: يفاضــل املتعلــم بــن عملــه الفنــي واألعــامل األخــرى 

املعروضــة عليــه.

مثــال: يزيــن املتعلــم مــع زمالئــه ممــر اإلدارة بأعاملهــم 

الفنيــة.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم تســاعد املتعلــم عــى 

ــي واألعــامل املعروضــة  ــه الفن ــة بــن عمل ــر واملفاضل التعب

عليــه.

يــرك املعلــم متعلِّميــه يف اختيــار األعــامل الفّنيــة وعرضهــا 

يف البيئــة املدرســية واملســابقات الفّنيــة.

الرتباط  )3.4(التجاهات  )3.3(
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متمركزة حول 

بيئـــة

تمتاز با�نفتاح والديمقراطية

تشمل أي مكان يراه المعلم مناسًبا مثل

تؤكد ع�   -المرســم  آمنة ومحفزة. آمنة ومحفزة
حجرة الدراسة

 -الحديقــة
 -الساحة .. إلخ.

-الم�ح

المتعلم.

. � � المتعلم�� المساواة ب��

تستخدم

تقنيات متعددة. غنية ومتنوعة.

بيئة	التعلم	النشط �
موضوع إثرا��
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- الوحدة السادسة - 

Group Project

المشروع الجماعي
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المشروع الجماعي

تمهيد:

اف وتوجيه المعلم  ، بإ�ش ف ات متعددة، يقوم عىل إنتاجه مجموعة من المتعلم�ي ي ذي فكرة واحدة وخ�ب
وع الجماعي عبارة عن عمل ف�ف الم�ش

ي بصورته النهائية. ّ
ف لإخراج العمل الف�ف الذي يقوم بتجميع هذه العنارص والربط بينها بمشاركة المتعلم�ي

وع الجماعي: ي تطبيق الم�ش
ي تساعدك �ف

عزيزي المعلم.. إليك بعض القواعد ال�ت

قسم الفصل لمجموعات. •

ف أفراد مجموعة. • ي تقسيم الأدوار ب�ي
حدد قائد لكل مجموعة، وساعده �ف

وجه المجاميع لختيار اسم أو شعار أو رسمة للمجموعة. •

ح فكرة الموضوع بشكل عام. • ا�ش

وع الجماعي عىل المجموعات. • قّسم عنارص الم�ش

وع. • ف المجال لختيار الخامات المناسبة لتنفيذ الم�ش أتح للمتعلم�ي

محفزة  • بيئة  وخلق  والمنافسة  التعاون  روح  عىل  التأكيد  مع  وع  الم�ش تنفيذ  تابع 
بداعية. للقدرات الإ

وع  • ي للم�ش
ي تم تنفيذها للحصول عىل الشكل النها�أ

ف العنارص ال�ت اجمع مع المتعلم�ي
الجماعي.

ات فنية متنوعة.  • ح ما فيه من خ�ب وع و�ش شجع القائد ومجموعته عىل تقديم الم�ش

المغامرين

 فريق

ــــــــــــــــــالة
ّ
الرح

 فريق

المستكشفين

 فريق
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وع الجماعي الم�ش
Group Project

Group : مجموعة
Leader : قائد

Group Project

المشروع الجماعي

تعرف العناصر األساسية للفن في سياقات مختلفة 

وتحليلها.



عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح الحقائــق 

العائلــة واملدرســة. الــدرس يف محيــط  وفكــرة 

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح العمليــات يف 

محيــط العائلــة واملدرســة، وهــو مــا يعــادل متريــن تثبيــت 

املعرفة.

الكفايات الخاصة

العمــليــات  )1.2( الحقـــــائق  )1.1(
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مثــال: يســرجع املتعلــم مــع فريقــه الخــرات الســابقة مــن 

خــالل )بوســر الخــرات(.

مثــال: يتعــرف املتعلــم مــع فريقه قواعــد املــروع الجامعي 

مــن خــالل )لعبــة الركيب(.

ــاليب  ــى أس ــًدا ع ــابقة مؤك ــه الس ــه وخرات ــف معلومات يوظ

ــي. ــل الجامع العم

يســتخدم مــع فريقــه مجموعــة مــن التطبيقــات اليدويــة 

البســيطة لفهــم جوانــب تتعلــق باملــروع الجامعــي يف 

محيــط العائلــة واملدرســة. 

-يــدرك الحقائــق املرتبطــة بالخــرات املكتســبة يف الوحــدات 

السابقة.

-يتعرف قواعد وأساليب العمل الجامعي.

يســرجع مــع فريقــه مجموعــة مــن الحقائــق والخــرات التــي 

اكتســبها يف الوحــدات الســابقة.
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ــا  ــة مرتبطً ــة جامعي ــه لعب ــع فريق ــم م ــب املتعل ــال: يلع مث

ــة. ــة البدني ــادة الربي مب
مثــال: يتحــدث املتعلــم مــع فريقــه عــن قيمــة التعــاون مــن 

خــالل لعبــة ) الطــوق الجامعــي(.

يربــط مــع فريقــه الحقائــق املكتســبة واملواضيــع املرتبطــة 

بالعائلــة واملدرســة مــع املــواد الدراســية األخــرى.

 يربــط مــع فريقــه الحقائــق املكتســبة واملواضيــع املرتبطــة 

بالعائلــة واملدرســة مــع املــواد الدراســية األخــرى.

ــة عــن انطباعاتهــم الشــخصية حــول  يعــر  مــع فريقــه بحري

ــات الســابقة. ــق والعملي مجموعــة مــن الحقائ

يعــر مــع فريقــه عــن االنطباعــات الشــخصية واملشــاعر 

ــق  ــن الحقائ ــة م ــم مجموع ــد تعلمه ــا عن ــعرون به ــي يش الت

الســابقة. والعمليــات 

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح االســتجابات 

ــة واملدرســة بحيــث يعــر املتعلــم مــع  يف محيــط العائل

فريقــه عــن مشــاعرهم بطريقــة مشــوقة ومبتكــرة.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح ترابــط 

الحقائــق باملــواد الدراســية األخــرى يف محيــط العائلــة 

واملدرســة.

الرتباط  )1.4(التجاهات  )1.3(
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عزيزي المعلم

ف حول . 1 وجه المتعلم�ي
المحافظة عىل الئدوات 

الفنية بطرق مبتكرة 
)قصة الئلوان التالفة - 

قصة الفرشاه الحزينة..( 

ف . 2 عّود المتعلم�ي
المحافظة عىل نظافة 

المكان والئدوات 
المستخدمة مع التشجيع 

ي من خالل  يجا�ب الإ
إضافة نقاط للمجموعة 

المتعاونة أو بالتعب�ي 
الشفهي ال�يع.

Group Project

المشروع الجماعي

ية بسيطة باستخدام العناصر األساسية للفن 
ّ
إنتاج أعمال فن

وتقنياتها للتعبير عن اإلحساس، الخيال واإلبداع.



عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح الحقائــق 

واألدوات  والخامــات  الفّنــي  العمــل  بخطــوات  املتعلقــة 

بطريقــة مشــوقة وغــر مكلفــة.

الكفايات الخاصة

العمــليــات  )2.2( الحقـــــائق  )2.1(
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تعتــر مامرســة العمليــات الفّنيــة وإنتــاج املــروع الجامعــي 

مبثابــة نشــاط التعلــم.

ينتــج مــع فريقــه مروًعــا جامعيًّــا بســيطًا مســتوحى مــن 

محيــط العائلــة واملدرســة.

مثــال: يزيــن املتعلــم مع فريقــه مجســم الفرس برســوماتهم 

ــم يلونونه. ث

ينتــج مــع فريقــه مروعهــم الجامعــي باســتخدام الخامــات 

املختلفــة.

يعــرف مــع فريقــه خطــوات املــروع الجامعــي والخامــات 

املختلفــة.

مثال: يختار القائد سلة الخامات ليشاركها مع فريقه..

الجامعــي  املــروع  خطــوات  عــى  فريقــه  مــع  يتعــرف 

ومجموعــة مــن الخامــات املختلفــة املعروضــة عليهــم داخــل 

أو خــارج املرســم.
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ارتبــاط  توضــح  تعلــم  أنشــطة  يبتكــر  أن  املعلــم  عــى 

األخــرى يف  الدراســية  املــواد  مــع  الجامعــي  مروعهــم 

واملدرســة. العائلــة  محيــط 

يعــر املتعلــم ويتحــدث مــع فريقــه عــن رأيــه تجــاه الخامــات 

أثنــاء  الجامعيــة  أو  الفرديــة  املتابعــة  عنــد  املســتخدمة 

ــم. ــة نشــاط التعل مامرســة املــروع الجامعــي، وهــي مبثاب

مثــال: يعــر املتعلــم مــع فريقــه عــن رأيهــم تجــاه الخامــات 

أثنــاء  الجامعيــة  أو  الفرديــة  املتابعــة  عنــد  املســتخدمة 

ــي. ــل الجامع ــة العم مامرس

ــتخدامها يف  ــودون اس ــي ي ــات الت ــه الخام ــع فريق ــار م يخت

مروعهــم الجامعــي.

يســتخدم مــع فريقــه معرفتهــم ومهاراتهــم املكتســبة مــن 

املــواد الدراســية األخــرى يف إنتــاج مروعهــم الجامعــي.

مثــال: يســرجع املتعلــم مــع فريقــه مســميات األلــوان 

اإلنجليزيــة. باللغــة 

البســيطة  ومهاراتهــم  معرفتهــم  فريقــه  مــع  يســتخدم 

املكتســبة مــن املــواد الدراســية األخــرى حــول الحقائــق 

للمــروع الجامعــي يف محيــط  إنتاجهــم  أثنــاء  واألفــكار 

أو خــارج املرســم. العائلــة واملدرســة داخــل 

اســتخدامهم  تجــاه  انطباعاتهــم  عــن  فريقــة  مــع  يعــر 

الخامــات املختلفــة أثنــاء مامرســتهم ملروعهــم الجامعــي.

الرتباط  )2.4(التجاهات  )2.3(
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عمل جامعي سابق ملجموعة من املتعلمن



168

عزيزي المعلم

Group Project

المشروع الجماعي

احرص عىل تشجيع المتعلم 
للمشاركة بالمسابقات 

والمعارض الفنية الداخلية 
أو الخارجية.

تمييز ومقارنة النتاجات الفنية من ثقافات كويتية إسالمية 

وعالمية لتنمية الوعي الثقافي.



العمــليــات  )3.2( الحقـــــائق  )3.1(

الكفايات الخاصة
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عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم تتيــح للفريــق املجــال 

لــرح مروعهــم الجامعــي بأســلوب مشــوق وبســيط.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم تــري الثقافــة الفنيــة 

لــدى الفريــق وتوضــح الحقائــق يف مروعهــم الجامعــي 

ــة  ــاريع جامعي ــم ملش ــة عليه ــرى املعروض ــاريع األخ واملش

ــرى. أخ

مثــال: يتعــرف املتعلــم مــع فريقــه عــى مجموعــة مــن 

املتعلمــن قامــو بعمــل مــروع جامعــي ســابق.

مثــال: يــرح املتعلــم مــع فريقــه مروعهــم الجامعــي 

أمــام زمالئهــم يف ســاحة املدرســة.

يرح مع فريقه مروعهم الجامعي .

يــرح مــع فريقــه مروعهــم الجامعــي مبيًنــا الحقائــق 

املكتســبة. 

مروعهــم  بــن  املكتســبة  الحقائــق  فريقــه  مــع  يــدرك 

الجامعــي واملثــرات املرئيــة يف محيــط العائلــة واملدرســة. 

مروعهــم  بــن  املكتســبة  الحقائــق  فريقــه  مــع  يــدرك 

الجامعــي واملثــرات املرئيــة يف محيــط العائلــة واملدرســة. 
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يــرك املعلــم متعلِّميــه يف اختيــار املشــاريع الجامعيــة 

وعرضهــا يف البيئــة املدرســية واملســابقات الفّنيــة.

ــق عــى  عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم تســاعد الفري

ــاريع  ــي واملش ــم الجامع ــن مروعه ــة ب ــر واملفاضل التعب

ــم. ــة عليه املعروض

مثــال: يهــدي املتعلــم مــع فريقــه مروعهــم الجامعــي إىل 

ــة. إدارة املدرس

مثــال: يفاضــل املتعلــم مــع فريقــه بــن مروعــه الجامعــي 

واملشــاريع املعروضــة عليهــم يف املرســم اآلخــر.

يشارك ويساهم مع فريقه مبروعهم الجامعي. ــي  ــم الجامع ــن مروعه ــة ب ــه باملفاضل ــع فريق ــر م يع

ــرى. ــاريع األخ واملش

الجامعــي  مروعهــم  بــن  فريقــه  مــع  ويفاضــل  يعــر 

واملشــاريع املعروضــة عليهــم يف محيــط العائلة واملدرســة. 

-يشــارك مــع فريقــه املــواد الدراســية التــي تتــالءم مــع 

الجامعــي. مروعهــم 

-يســاهم مــع فريقــه مبروعهــم الجامعــي يف تزيــن البيئــة 

ــة  ــارض الداخلي ــابقات واملع ــاركة يف املس ــية واملش املدرس

والخارجيــة.

الرتباط  )3.4(التجاهات  )3.3(



وطنـــي
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معايير المنهج أمثلة عن أنشطة التعلم الكفايات الخاصة
الكفايات العامة

األولى

●  يكون المتعلم قادًرا على أن:
- يعرف النقطة وتأثيرها.

- يعرف أنواع الخطوط المستقيمة والمنحنية.

- يعرف األشكال الهندسية والعضوية.

- يعرف األلوان المحايدة ودرجات اللون الواحد.

-  يلعب المتعلم مع زمالئه لعبة الدومينو للتعرف على النقط.

الصور  المنحنية من  أو  المستقيمة  الخطوط  المتعلم مع زمالئه مجموعة  -  يحدد 

التي أمامه.

-  يرتدي المتعلم قبعات من األشكال الهندسية والعضوية ويعرضها أمام زمالئه.

-  يسرد المتعلم قصة أبطالها األبيض واألسود وتأثيرهما على بقية األلوان المحايدة.

-  يشاهد المتعلم مغ زمالئه فيلًما يبين المعالم المميزة لوطنه وما فيها من نقط 

وخطوط وأشكال.

١-١ مجال الحقائق:

●  يتعرف على:
- النقطة وتأثيراتها.

- أنواع الخطوط ) المستقيمة والمنحنية(.

- األشكال )الهندسية والعضوية(.

- األلوان )األلوان المحايدة، درجات اللون الواحد(.

●  من البيئة المحيطة به في وطنه.

 يعرف العناصر

 األساسية للفن

 في سياقات

 مختلفة

وتحليلها

- يستكشف أهمية النقطة.

- يستكشف الخطوط المستقيمة والمنحنية.

- يدرك دور الخط في عمل المساحات واألشكال المختلفة.

- يستكشف مجموعة األلوان المحايدة.

- يدرك أهمية اللون األبيض واللون األسود في تغيير صفات اللون.

الشينية  باأللوان  عليها  وينقط  صغيرة  طيات  الورقية  المحارم  المتعلم  -  يطوي 

لتظهر لنا أنواع النقط وأحجامها.

تالفة،  ملونة  )أوراق  باستخدام  والمنحنية  المستقيمة  الخطوط  المتعلم  -  يشكل 

خامات بديلة، أعواد مصاص ... إلخ(.

-  يجمع المتعلم أجزاء الدمية التي أمامه ويركبها على لوحة ممغنطة.

-  يمزج المتعلم اللون داخل البلته باألبيض أو األسود ليحصل على درجات متفاوتة 

من الرماديات.

٢-١ مجال العمليات:

البسيطة  اليدوية  التطبيقات  ●  يستخدم مجموعة من 
وأنــواع  وتأثيراتها  بالنقطة  تتعلق  جوانب  لفهم 

الخطوط )المستقيمة والمنحنية( واألشكال الهندسية 

درجات  المحايدة،  ــوان  )األل ــوان  واألل والعضوية 

اللون الواحد( من البيئة المحيطة به في وطنه.

-  يعبر بحرية عن انطباعاته الشخصية حول مجموعة من الحقائق 

والعمليات.

مشاعره  عن  تعبر  منوعة  تعابير  لعمل  )مرآة(  أملس  سطًحا  المتعلم  -  يستخدم 

وأحساسيه )الوجه السعيد، الوجه الحزين ... إلخ(.

-  يعبر المتعلم عن رأيه أثناء ممارسته للعمل الفني.

-  يعبر عن أحساسيه وأفكاره عند تعلمه للخطوط أو األشكال أو المجموعات اللونية 

المختلفة.

٣-١ مجال االتجاهات:

●  يعبر عن االنطباعات الشخصية والمشاعر التي يشعر 
والعمليات  الحقائق  من  مجموعة  تعلمه  عند  بها 

السابقة.

-  يربط الحقائق المكتسبة والمواضيع المرتبطة بالبيئة المحيطة به 

في وطنه مع المواد الدراسية األخرى.

-  يشاهد المتعلم مع زمالئه صوًرا حول النباتات واألزهار من محمية صباح األحمد 

الموجوة في المواد الدراسية األخرى.

٤-١ مجال االرتباط:

●  يربط الحقائق المكتسبة والمواضيع المرتبطة بالبيئة 
المحيطة به في وطنه مع المواد الدراسية األخرى.

جدول الصف الثاين: وطني
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معايير المنهج أمثلة عن أنشطة التعلم الكفايات الخاصة
الكفايات العامة

الثانية

●  يعرف خطوطات العمل الفني والخامات المختلفة. ورق،  )صلصال،  الخامات  من  مختلفة  مجموعة  على  زمالئه  مغ  المتعلم  يتعرف   ●
خامات مستهلكة ... إلخ(، من خالل لعبة بائع الخامات الفنية.

●  يتعرف المتعلم مغ زمالئه على طريقة تنفيذ العمل الفني من خالل تطبيق عملي 
في المرسم.

١-٢ مجال الحقائق:

من  ومجموعة  الفني  العمل  خطوات  على  ●  يتعرَّف 
خارج  أو  داخل  عليه  المعروضة  المختلفة  الخامات 

المرسم.

 إنتاج أعمال

 فنية بسيطة

 باستخدام

 العناصر

 األساسية

 للفن وتقنياتها

 للتعبير عن

 اإلحساس،

الخيال واإلبداع

●  ينتج أعمااًل فنية باستخدام الخامات المختلفة. ●  ) تطبيق العمل الفعلي (. ٢-٢ مجال العمليات:

●  ينتج أعمااًل فنية بسيطة مستوحاة من البيئة المحيطة 
به في وطنه.

●  يختار الخامات التي يود استخدامها في عمله الفني. ●  يعبر المتعلم ويتحدث عن رأيه تجاه الخامات المتستخدمة عند المتابعة الفردية أو 
الجماعية له أثناء ممارسته العمل الفني.

٣-٢ مجال االتجاهات:

الخامات  استخدامه  تجاه  انطباعاته  عن  ●  يعبر 
المختلفه أثناء ممارسته العمل الفني.

●  يستخدم معرفته ومهاراته البسيطة المكتسبة من المواد الدراسية 
األخرى في إنتاجه الفني.

●  يستخرج المتعلم من عمله الفني العناصر التي رسمها ويذكر لونها باللغة اإلنجليزية. ٤-٢ مجال االرتباط:

من  المكتسبة  البسيطة  ومهاراته  معرفته  ●  يستخدم 
المواد الدراسية األخرى حول الحقائق واألفكار أثناء 

وطنه  في  به  المحيطة  البيئة  من  فنية  أعمااًل  إنتاجه 

داخل أو خارج المرسم.

تــابـع
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معايير المنهج أمثلة عن أنشطة التعلم الكفايات الخاصة
الكفايات العامة

الثانية

من  المرئية  والمثيرات  الفني  عمله  بين  المكتسبة  الحقائق  ●  يدرك 
البيئة المحيطة به في وطنه.

●  يتناقش المتعلم مع زمالئه حول ما يشعر به تجاه الفنون المحلية لبلده.
● يشاهد المتعلم مع زمالئه عماًل فنيًّا لفنان محلي يشرح المفاهيم التي درسها.

١-٣ مجال الحقائق:

●  يدرك الحقائق المكتسبة بين عمله الفني والمثيرات المرئية 
من البيئة المحيطة به في وطنه.

 تمييز ومقارنة

 النتاجات الفنية

 من ثقافات

 كويتية إسالمية

 وعالمية لتنمية

الوعي الثقافي

●  يشرح عمله الفني مبيًنا الحقائق المكتسبة. ●  يلعب المتعلم لعبة الفنان الصغير ويشرح عمله الفني. ٢-٣ مجال العمليات:

●  يشرح عمله الفني.

●  يعبر بالمفاضلة بين عمله الفني واألعمال الفنية األخرى. العيد  احتفاالت  حول  فنية(  أعمال  أو  )صور  عن  زمالئه  مغ  المتعلم  ●  يبحث 
الوطني من خالل اإلنترنت )اآليباد(، ليعبر عن مشاعره تجاهها.

المعروضة  المتعلم مغ زمالئه عن مشاعرهم وحماسهم تجاه األعمال  ●  يعبر 
عليهم في )رحلة( المعرض الفني الخاص باألعياد الوطنية.

٣-٣ مجال االتجاهات:

●  يعبر ويفاضل بين عمله الفني واألعمال الفنية المعروضة 
عليه ذات الطابع الوطني.

●  يشارك ويساهم بأعماله الفنية. ●  يعرض المتعلم مع زمالئه أعماله الفنية في أروقة المدرسة. ٤-٣ مجال االرتباط:

مع  تتالءم  التي  الدراسية  المواد  الفني  بعمله  ●  يشارك 
موضوعه الفني.

المدرسية  البيئة  تزيين  في  الفنية  أعماله  ببعض  ●  يساهم 
والمشاركة في المسابقات والمعارض الداخلية والخارجية.

تــابـع

* مالحظة: األنشطة التعليمية قابلة للتغيير طبًقا للتطورات والتقنيات والتكنولوجيا المستحدثة والمعاصرة وما يراه المعلم مناسبًا لتطبيق الكفاية.
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المفاهيم الكفايات العامة

الخط:

●  النقطة وتأثيراتها.
● أنواع الخطوط:

- المستقيمة )األفقي - الرأسي - المائل(.

- المنحنية )المنحنى - المموج - اللولبي - الحلزوني(.

الشكل:

●  األشكال الهندسية.

● األشكال العضوية.

اللون:

●  األلوان المحايدة.
● درجات اللون الواحد.

●  تعرف العناصر األساسية للفن في سياقات مختلفة وتحليلها.

● خامات متنوعة ومختلفة: تعريف التأثيرات والخصائص.
● التقنيات اليدوية والتكنولوجية المختلفة: تعريف واستخدامات.

●  إنتاج أعمال فنية بسيطة باستخدام العناصر األساسية للفن وتقنياتها للتعبير 
عن اإلحساس، الخيال واإلبداع.

● الوطن: رؤية.
● تعزيز القيم: إسالمية، وطنية، تربوية.

● نقد وتذوق فني: تذوق ومفاضلة.

لتنمية  وعالمية  إسالمية  كويتية،  ثقافات  من  الفنية  النتاجات  ومقارنة  ●  تمييز 
الوعي الثقافي.

محتوى التعلم للصف الثاين
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ة المباشــرة من حــولهــم: أوًل: الخ�ب

الكويتية  البيئة  من  المنبثقة  والأفكار  والمدركات  العنارص  بعض  عن  المتعلم  يع�ب 

وعبادة  سياحية  ورحالت  وترفية  ونشاط  جد  من  وطنه  ي 
�ف اليومية  الحياة  ومشاهد 

وتجمعات أرسية ولقاءات نوعية.

ل، الحـــي )الفريج(، المنطقة، الحديقة العامـــة، الجمعية التعاونية،  • ف )الم�ف

، رحلة إىل الســـوق،  المســـتوصف، المســـجد، زواره العائلـــة، رحلة إىل ال�ب

المزرعة، رحلـــة إىل الفنيوز، والمـــولت التجارية .. إلخ (.

ويجية داخـــل المجتمع  • الأنشـــطة الثقافية والجتماعيـــة والرياضيـــة وال�ت

: ي
ي�ت لكو ا

، المتحف العلمـــي، متحف الفن الحديث،  - ي
المتاحـــف )المتحف الوط�ف

.) إلخ   .. الحر  المرسم 

، بيت الســـدو،  - ي
المراكـــز الثقافية )المكتبـــة الوطنية، مركز جابر الثقا�ف

المســـجد الكب�ي .. إلخ (.

المعـــارض )المعـــارض الفنية المختلفـــة، أرض المعـــارض، معرض  -

الكتـــاب .. إلخ (.

مصادر التعبير الفني للصف الثاني:  وطني

متحف السيارات - متاحف

مجمع الأفنيوز - أسواق
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الرياضة )إســـتاد جابر، المباريـــات المختلفة، الماراثـــون، ألعاب القوى،  -

كرة القـــدم ..إلخ(.

فيهيـــة، الكافيهات والمطاعم،  - ويحيـــة ) حديقة الشـــعب، المدينة ال�ت ال�ت

ي ..إلخ(. عرض الطائـــرات الورقية، الموروث الشـــع�ب

نشاء والتعم�ي والتصنيع: •  مجال الإ

العمران الحديث ) برج الحمرا، برج التحرير، أبراج الكويت ..إلخ(. -

المصانع ) مصنع البالستيك، مطاحن الدقيق، شويخ الصناعية ..إلخ(. -

)حديقة الشهيد، الواجهة البحرية، المباركية، المولت .. إلخ (. -

ي الكويت. -
حركة المواصالت �ف

الســـيارات، الشـــوارع، حركة المرور والحـــوادث، الطائـــرات والمطارات،  -

ي الكويـــت .. إلخ .
طرق المواصـــالت الحديثـــة والقديمة �ف

، حرب التحرير،  • ي
، الغزو العـــرا�ت ي

اث الكوي�ت الآثار والأحـــداث التاريخية ) الـــ�ت

..إلخ(. بـــ�أ  آخر  إطفاء 

مجال العمـــل والعمال )الحرف والمهن الكويتية القديمـــة : القطان، الكندري،  •

الغواص..إلخ.

طي المرور، المعلم .. إلخ (. • ام المهن المختلفة: رسش  اح�ت
الكندري - مهنة سقاية الماء
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ثانًيا : الجــــانــــب الخيالـــــــــي:

الحكايات الشعبية الكويتية ) أم السعف والليف، الطنطل ..إلخ(. •

ي ) دكتور، مهندس ..إلخ(. •
ي المستقبل لأخدم وط�ف

ماذا سأصبح �ف

الشـــخصيات البطوليـــة الكويتيـــة ) شـــهداء الكويت، قصة شـــهيد، قصة  •

ي أي مجـــال من المجـــالت ..إلخ(.
لشـــخصية بطولية كويتيـــة �ف

كيف ستصبح الكويت عام 2040 ؟ •

ثالًثا : المنــاسبـــات والأعيـــــاد:

المناسبات الدينية والأعياد : عيد الفطر والأضحى، الحج، رمضان ..الخ. •

نسانية .. إلخ. • ، يوم التحرير، قائد الإ ي
الحتفالت الوطنية : العيد الوط�ف

•  ، الحتفـــالت المدرســـية : حفـــل التفوق، يـــوم المعلم، يـــوم التخض�ي

الأوبريتـــات الوطنيـــة .. إلخ .

العادات والتقاليد والأفراح العائلية : حفالت الزواج، القرقيعان .. إلخ . •

رابًعا : المــوضـــوعـــات البيــئيــة:

ي أشكالها ومظاهرها المختلفة وعنارصها الغنية بالقيم، بيئة الحيوان والطيور 
الطبيعة �ف

ي الكويت.
القرقور - طرق الصيد وحياة البحار �ف

الحج - مناسبات دينية
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البيئة البحرية : -

الأسماك والكائنات البحرية الكويتية ) الزبيدي، النقرور .. إلخ  ( •

عـــى  • )الغـــوص  الكويـــت  ي 
�ف وحديًثـــا  قديًمـــا  الأســـماك  صيـــد  طـــرق 

. ) لـــخ إ . . تقم�ب ، ق ا لحد ا ، للؤلؤ ا

شواطئ الكويت، الواجهة البحرية، الجزر الكويتية، سوق السمك .. إلخ . •

ي المحافظة عى البيئة البحرية ورفع مستواها وتطويرها.  •
مواضيع تساهم �ف

ية : - البيئة ال�ب

النباتات الكويتية ) النوير، العرفج .. إلخ  ( محمية صباح الأحمد، ال�ب .. إلخ. •

، الغنم .. إلخ (. • ي
ية الكويتية ) الضب، الحص�ف الحيوانات ال�ب

الطيور الكويتية ) الصقر، السمان، الزرزور .. إلخ (. •

الـــ�ب ومظاهره حديثاً وقديمـــاً، صيد الطيـــور )القنص( تربية الصقـــور، الوفرة،  •

، تربية الماعـــز والغنم، كبد والجواخـــ�ي .. إلخ .  العبـــدىلي

ية.  • ية والحيوانات والنباتات ال�ب المحافظة عى البيئة ال�ب

اره.  • ه عى البيئة وأرصف التلوث وتأث�ي

النوير - نباتات كويتية
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ركن المكتبة الفّنية
بوية ونية والقصص ال� لك� ا��

ركن الخامات وا��دوات

سعافات ا��ولية � ا��من والسمةصيدلية ا�� عرض قوان��
� أماكن مخصصة لحفظ ملفات أعمال المتعلم��

ات  وتمارين تثبيت الخ��

ركن التخزين

�
بحيث يتيح المرسم الحركة ��

ممارسة ا��نشطة وتقييم المجاميع

تيب � ال�
ابتكار ��

مغسلة - صابون - سفرة - قمامة .. إلخ

أدوات النظافة

ركن إعادة التدوير
� مخزن المرسم

حفظ الخامات المستهلكة��

محتويات السبورة
ركن الوسائلالمعلومات ا��ساسية للوحدة الدراسية لكل حصة

رقمية / تجارب / مجسمات 
/ ألعاب / أنشطة

ركن العرض

ة تمارين تثبيت الخ��

ا��عمال الفنّيه

� أعمال الموهوب��

أعمال النشاط

أركان	المرسم	الناجحأركان	المرسم	الناجح

�
�µموضوع إثرا



- الوحدة األوىل - 

The Dot

النقطة
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� النقط اخت�ف أحجامها �اخت�ف المسافات ب اخت�ف ألوانها 

ة صغ��

متقاربة

مــــــتــبــاعـــــدة

ة كب��

تمهيد:

ي الطبيعة من خالل حبات الرمل وقطرات المياه، أو عى أسطح القواقع 
النقطة من أبسط العنارص وأصغرها حجًما، وتوجد منفردة �ف

اوات والفواكه والأزهار، وكذلك نجد النقطة عى أجسام بعض الحيوانات  والمحار أو عى السطح الملمسي لأشكال النباتات من الخ�ف

ات فنية مختلفة، استفاد منها فنانو  عطاء تأث�ي ي النقط من حيث الشكل والمساحة واللون؛د وذلك لإ
المختلفة. ويمكن الستفادة من التنوع �ف

ية. المدرسة التأث�ي

ة عند استخدامها  كما أن النقطة ل أبعاد لها من الناحية الهندسية أي أن ليس لها طول أو عرض أو عمق، وتنتج النقطة حلول جمالية كث�ي

ن النقط. ي التصميم أو التشكيل ويمكن الوصول إىل ذلك من خالل: اختالف أحجامها - اختالف ألوانها - اختالف المسافات ب�ي
�ف

النقطة
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The Dot - النقطة

The Dot : النقطة

تعرف العناصر األساسية للفن في سياقات مختلفة 

وتحليلها.



يعرف النقطة وتأثرياتها.

ــق  ــح الحقائ ــم توض ــطة تعل ــر أنش ــم أن يبتك ــى املعل ع

ــه. ــه يف وطن ــة ب ــة املحيط ــن البيئ ــدرس م ــرة ال وفك

ــات  ــح العملي ــم توض ــطة تعل ــر أنش ــم أن يبتك ــى املعل ع

مــن البيئــة املحيطــة بــه يف وطنــه، وهــو مــا يعــادل متريــن 

تثبيــت املعرفــة.

ــه  ــة املحيطــة ب ــا مــن البيئ يتعــرف عــى النقطــة وتأثرياته

ــه. يف وطن

يســتخدم مجموعــة مــن التطبيقــات اليدويــة البســيطة 

لفهــم جوانــب تتعلــق بالنقطــة وتأثرياتهــا مــن البيئــة 

املحيطــة بــه يف وطنــه.

مثــال: يبحــث املتعلــم مــع زمالئــه عــن النقطــة يف معــامل 

الكويــت الجميلــة مــن خــالل عــرض مجموعــة مــن الصــور. 

الكفايات الخاصة

العمــليــات  )1.2( الحقـــــائق  )1.1(

186

مثــال: يطــوي املتعلــم املحــارم الورقيــة ثــم ينقــط عليهــا 

باأللــوان الشــينية  )متريــن تثبيــت املعرفــة(.

يستكشف أهمية النقطة.



الكفايات الخاصة
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ــة  ــول مجموع ــخصية ح ــه الش ــن انطباعات ــة ع ــر بحري يع

ــات. ــق والعملي ــن الحقائ م

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح االســتجابات 

مــن البيئــة املحيطــة بــه يف وطنــه بحيــث يعــر املتعلــم 

عــن مشــاعره بطريقــة مشــوقة ومبتكــرة.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح ترابــط 

ــة  ــة املحيط ــرى يف البيئ ــية األخ ــواد الدراس ــق بامل الحقائ

ــه. ــه يف وطن ب

يعــر عــن االنطباعــات الشــخصية واملشــاعر التــي يشــعر بها 

عنــد تعلمــه مجموعــة مــن الحقائــق والعمليات الســابقة.

ــة  ــة بالبيئ ــع املرتبط ــبة واملواضي ــق املكتس ــط الحقائ يرب

ــرى. ــية األخ ــواد الدراس ــع امل ــه م ــه يف وطن ــة ب املحيط

ــا  ــدث عنه ــم يتح ــط ث ــة النق ــم قبع ــدي املتعل ــال: يرت مث

ــه. ــام زمالئ أم

ــل النقــاط  ــة توصي ــه لعب ــال: يلعــب املتعلــم مــع زمالئ مث

ــات. ــادة الرياضي ــا مب ــام مرتبطً باألرق

يربــط الحقائــق املكتســبة واملواضيــع املرتبطــة بالبيئــة 

املحيطــة بــه يف وطنــه مــع املــواد الدراســية األخــرى.

الرتباط  )1.4(التجاهات  )1.3(
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The Dot - النقطة

عزيزي المعلم

ابدأ الحصة بمراجعة 	 
رسيعة للدرس الأول.

نّوع باستخدام الأوراق 	 
وألوانها وأشكالها.

احرص عىل توجيه بعض 	 
ن بصورة فردية  المتعلم�ي

مكثفة لرفع مستواهم 
. ي

الف�ن

ية بسيطة باستخدام العناصر األساسية للفن 
ّ
إنتاج أعمال فن

وتقنياتها للتعبير عن اإلحساس، الخيال واإلبداع.



مــن  ومجموعــة  الفّنــي  العمــل  خطــوات  عــى  يتعــرَّف 

الخامــات املختلفــة املعروضــة عليــه داخــل أو خــارج 

املرســم.

ينتــج أعــاًل فّنيــة بســيطة مســتوحاة مــن البيئــة املحيطــة 

بــه يف وطنــه.

ــق  ــح الحقائ ــم توض ــطة تعل ــر أنش ــم أن يبتك ــى املعل ع

املتعلقــة بخطــوات العمــل الفّنــي والخامــات واألدوات 

ــة. ــر مكلف ــوقة وغ ــة مش بطريق

ــي  ــل الفّن ــاج العم ــة وإنت ــات الفّني ــة العملي ــر مامرس تعت

ــم. ــاط التعل ــة نش مبثاب

الكفايات الخاصة

العمــليــات  )2.2( الحقـــــائق  )2.1(
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ينتج  أعامالً فّنية باستخدام الخامات املختلفة.يعرف خطوات العمل الفني والخامات املختلفة.

يرســم املتعلــم لوحــة تعبريــة عــن اليــوم الوطنــي 

النقطــة. باســتخدام 

ــه عــى جمــع الخامــات  ــال: يتســابق املتعلــم مــع زمالئ مث

ــي. ــه الفن ــتخدامها يف عمل ــتهلكة الس املس
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يختار الخامات التي يود استخدامها يف عمله الفّني.
يســتخدم معرفتــه ومهاراتــه البســيطة املكتســبة مــن 

املــواد الدراســية األخــرى يف إنتاجــه الفّنــي .

يعــر عــن انطباعاتــه تجــاه اســتخدامه الخامــات املختلفــة 

أثنــاء مامرســته العمــل الفّنــي. 

مــن  البســيطة املكتســبة  يســتخدم معرفتــه ومهاراتــه 

ــاء  ــكار أثن ــق واألف ــول الحقائ ــرى ح ــية األخ ــواد الدراس امل

ــه  ــه يف وطن ــة ب ــة املحيط ــن البيئ ــة م ــامل فّني ــه ألع إنتاج

داخــل أو خــارج املرســم.

يعــر املتعلــم عــن رأيــه تجــاه الخامــات املســتخدمة عنــد  

املتابعــة الفرديــة أو الجامعيــة  أثنــاء مامرســة العمــل 

ــي. الفّن

ــل النقــاط  ــة توصي ــه لعب ــال: يلعــب املتعلــم مــع زمالئ مث

ــات. ــادة الرياضي ــا مب ــام مرتبطً باألرق

الخامــات  تجــاه  رأيــه  عــن  ويتحــدث  املتعلــم  يعــر 

املســتخدمة عنــد املتابعــة الفرديــة أو الجامعيــة أثنــاء 

مامرســة العمــل الفّنــي، وهــي مبثابــة نشــاط التعلــم.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح ارتبــاط عملــه 

الفّنــي مــع املــواد الدراســية األخــرى مــن البيئــة املحيطــة 

بــه يف وطنــه .

الرتباط  )2.4(التجاهات  )2.3(
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عمل للفنانة سوزان بشناق
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The Dot - النقطة

ي 
نك وإبداعك يكمن �ن تم�ي

ي توظيف 
تك �ن قدرتك وخ�ب

طاقات الصغار

عزيزي المعلم

تمييز ومقارنة النتاجات الفنية من ثقافات كويتية إسالمية 

وعالمية لتنمية الوعي الثقافي.



ــرات  ــي واملث ــه الفّن ــن عمل ــبة ب ــق املكتس ــدرك الحقائ ي

ــه.  ــه يف وطن ــة ب ــة املحيط ــن البيئ ــة م يرشح عمله الفّني مبيًنا الحقائق املكتسبة. املرئي

ــرات  ــي واملث ــه الفّن ــن عمل ــبة ب ــق املكتس ــدرك الحقائ  ي

ــه.  ــه يف وطن ــة ب ــة املحيط ــن البيئ ــة م املرئي
يرشح عمله الفّني. 

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم تــري الثقافــة الفنيــة 

لــدى املتعلــم وتوضــح الحقائــق يف عملــه الفنــي واألعــامل 

الفنيــة األخــرى املعروضــة عليــه ســواء ملتعلــم موهــوب 

أو فنــان مــن وطنــه.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم تتيــح للمتعلــم 

املجــال لــرح عملــه الفنــي بأســلوب مشــوق.

الكفايات الخاصة

العمليات  )3.2( الحقائق  )3.1(

194

مثــال: يتعــرف املتعلــم مــع زمالئــه عــى الفنانــة التشــكيلية 

الكويتيــة ســوزان بشــناق مــن خــالل مقطــع فيديــو.

مثــال: يــرح املتعلــم عملــه الفّنــي أمــام زمالئــه مــن خالل 

لعبــة )أنــا الفنان(.

الفنانة سوزان بشناق
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يعــر باملفاضلــة بــن عملــه الفّنــي واألعــامل الفّنيــة 

يشارك ويساهم بأعامله الفّنية.األخــرى.

الفّنيــة  واألعــامل  الفّنــي  عملــه  بــن  ويفاضــل  يعــر 

الوطنــي.  الطابــع  ذات  عليــه  املعروضــة 

-يشــارك بعملــه الفّنــي املــواد الدراســية التــي تتــالءم مــع 

ــي. موضوعــه الفّن

البيئــة  تزيــن  يف  الفّنيــة  أعاملــه  ببعــض  -يســاهم 

املدرســية واملشــاركة يف املســابقات واملعــارض الداخليــة 

والخارجيــة.

مثــال: يفاضــل املتعلــم بــن عملــه الفنــي واألعــامل األخرى 

ــة عليه. املعروض

ــم  ــر اإلدارة بأعامله ــه مم ــع زمالئ ــم م ــن املتعل ــال: يزي مث

ــة. الفني

ــم  ــاعد املتعل ــم تس ــطة تعل ــر أنش ــم أن يبتك ــى املعل ع

الفنــي واألعــامل  التعبــر واملفاضلــة بــن عملــه  عــى 

املعروضــة عليــه.

الفّنيــة  األعــامل  اختيــار  يف  متعلِّميــه  املعلــم  يــرك 

الفّنيــة. واملســابقات  املدرســية  البيئــة  يف  وعرضهــا 

الرتباط  )3.4(التجاهات  )3.3(



196

 ��أبعد المواد الفنية عن وجهك ح
� بالحساسية أو تجرحها. �تصب الع��

� وأطباق كرتون بيض؛ �نها 
� تعد استخدم أوا��

يا ضارة. �قد تحتوي ع� بك�

� أو الحصة �بد من غسل  ّ
��بعد ا�نتهاء من العمل الف

اليدين بالماء والصابون.

األمن	والسالمة
�
إرشادات ��

انتبه

٣

٤

٥
٩

٨

٧

٦
١

٢

� بالحكة أو ظهور ا�حمرار عند  إذا شـــعر أحد المتعلم��
اســـتخدام أي من المواد الفنّية أوقف العمل واغســـل 

المنطقة المصابة ثم أرسله إ© عيادةالمدرسة.

عند سكب ا�لوان ع� الطاولة أو ا�رض احرص ع� 
� الحال. ليس من ا�²من الس�� ع� أرض مبللة 

تنظيفها ��
أو بوجود بعض ا�دوات عليها.

عند استخدام ا��²ت الحادة مثل آ�ت الحفر والمقص،
� واعمل  احرص ع� عدم توجيهها ع� المتعلم��
. ( � ع� تنبيههم بخطورتها (تابع المتعلم��

الفنّية  المواد  ع�  الموجودة  التوجيهات  بحرص  اقرأ 
وابحث عن كلمة nontoxic هذه الكلمة تؤكد ع� أن هذه 

الخامة آمنة لÊستخدام.

� حساسية �Ìحدى إذا كانت لدى أحد المتعلم��
 المواد المستخدمة أبعده عنها قبل البدء بالعمل.

�تستنشق غبار الطباش�� أو أي لون بخاخ لما له من 
تأث�� م�Ò ع� الرئة.

�
موضوع إثرا�
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- الوحدة الثانية - 

Types of Lines

أنواع الخطوط
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أنواع الخطوط

تمهيد:

الخط هو مجموعة من النقاط المتالحقة والمتالصقة،  فُتكّون لنا خطاً مستقيماً أو منحنًيا تبًعا لحركة النقاط. 

: ف وتنقسم الخطوط إىل نوع�ي

(. •الخطوط المستقيمة )الأفقي - الرأسي - المائل(. • ي
ي - الحلزو�ف الخطوط المنحنية )المقوس - المموج - اللول�ب

�
��منح

مستقيم

الخطوط المنحنيةالخط الخطوط المستقيمة

�

رأ

أفقي

مائل

المقوس

�
��الحلزو� ��اللول

المموج
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الخطوط المستقيمة 

Straight lines

الخط الأفقي 

Horizontal Line

الخط الرأسي

Vertical Line 

الخط المائل

Diagonal Line 

الخطوط المنحنية

Curved Lines

Types of Lines - أنواع الخطوط

		U

nit
	الوحدة	-	

2

		U

nit
	الوحدة	-	 		U

nit
	الوحدة	-	

		U

nit
	الوحدة	-	

تعرف العناصر األساسية للفن في سياقات مختلفة

وتحليلها.



ــق  ــح الحقائ ــم توض ــطة تعل ــر أنش ــم أن يبتك ــى املعل ع

ــه. ــه يف وطن ــة ب ــة املحيط ــن البيئ ــدرس م ــرة ال وفك

ــات  ــح العملي ــم توض ــطة تعل ــر أنش ــم أن يبتك ــى املعل ع

مــن البيئــة املحيطــة بــه يف وطنــه، وهــو مــا يعــادل متريــن 

تثبيــت املعرفــة.

الكفايات الخاصة

العمــليــات  )1.2( الحقـــــائق  )1.1(
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يستكشف الخطوط املستقيمة واملنحنية. يعرف أنواع الخطوط املستقيمة واملنحنية.

يســتخدم مجموعــة مــن التطبيقــات اليدويــة البســيطة 

)املســتقيمة  الخطــوط  بأنــواع  تتعلــق  جوانــب  لفهــم 

واملنحنيــة( مــن البيئــة املحيطــة بــه يف وطنــه.

يتعــرف عــى أنــواع الخطــوط )املســتقيمة واملنحنيــة( مــن 

البيئــة املحيطــة بــه يف وطنــه.

املســتقيمة  الخطــوط  أنــواع  املتعلــم  يشــكّل  مثــال: 

واملنحنيــة عــى األســامك باســتخدام خيــوط الصــوف 

املعرفــة(. تثبيــت  )متريــن 

ــواع الخطــوط  ــه عــى أن ــال: يتعــرف املتعلــم مــع زمالئ مث

املســتقيمة واملنحنيــة مــن خــالل مقطــع فيديــو عــن 

األســامك يف الكويــت.
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ــة  ــول مجموع ــخصية ح ــه الش ــن انطباعات ــة ع ــر بحري يع

ــات. ــق والعملي ــن الحقائ م

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح االســتجابات 

مــن البيئــة املحيطــة بــه يف وطنــه بحيــث يعــر املتعلــم 

عــن مشــاعره بطريقــة مشــوقة ومبتكــرة.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح ترابــط 

ــة  ــة املحيط ــرى يف البيئ ــية األخ ــواد الدراس ــق بامل الحقائ

ــه. ــه يف وطن ب

يعــر عــن االنطباعــات الشــخصية واملشــاعر التــي يشــعر بها 

عنــد تعلمــه مجموعــة مــن الحقائــق والعمليات الســابقة.

ــة  ــة بالبيئ ــع املرتبط ــبة واملواضي ــق املكتس ــط الحقائ يرب

ــرى. ــية األخ ــواد الدراس ــع امل ــه م ــه يف وطن ــة ب املحيط

ــا  ــدث عنه ــم يتح ــط ث ــة النق ــم قبع ــدي املتعل ــال: يرت مث

ــه. ــام زمالئ أم

ــل النقــاط  ــة توصي ــه لعب ــال: يلعــب املتعلــم مــع زمالئ مث

ــات. ــادة الرياضي ــا مب ــام مرتبطً باألرق

يربــط الحقائــق املكتســبة واملواضيــع املرتبطــة بالبيئــة 

املحيطــة بــه يف وطنــه مــع املــواد الدراســية األخــرى.

الرتباط  )1.4(التجاهات  )1.3(
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عزيزي المعلم

نّوع بحجم وألوان 	 
المساحة المراد تنفيذ 

العمل عليها.

اجعل المتعلم 	 
يستخدم المسطرة أو 

وسائل أخرى لرسم 
الخطوط.

ائط 	  جهز بعض ال�ش
الورقية من بقايا الأوراق 
ي العمل 

لالستفادة منها �ن
. ي ّ

الف�ن

Types of Lines - أنواع الخطوط

إنتاج أعمال فنية بسيطة باستخدام العناصر األساسية للفن

وتقنياتها للتعبير عن اإلحساس، الخيال واإلبداع.



ينتج  أعامالً فّنية باستخدام الخامات املختلفة.يعرف خطوات العمل الفني والخامات املختلفة.

مــن  ومجموعــة  الفّنــي  العمــل  خطــوات  عــى  يتعــرَّف 

الخامــات املختلفــة املعروضــة عليــه داخــل أو خــارج 

املرســم.

ينتــج أعــاماًل فّنيــة بســيطة مســتوحاة مــن البيئــة املحيطــة 

بــه يف وطنــه.

ــق  ــح الحقائ ــم توض ــطة تعل ــر أنش ــم أن يبتك ــى املعل ع

املتعلقــة بخطــوات العمــل الفّنــي والخامــات واألدوات 

ــة. ــر مكلف ــوقة وغ ــة مش بطريق

ــي  ــل الفّن ــاج العم ــة وإنت ــات الفّني ــة العملي ــر مامرس تعت

ــم. ــاط التعل ــة نش مبثاب

الكفايات الخاصة

العمــليــات  )2.2( الحقـــــائق  )2.1(
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يرســـم املتعلم لوحة تعبرية عن معـــامل وطنه الكويت 

مســـتخدًما أنواع الخطوط املستقيمة واملنحنية.

ــات  ــن األدوات والخام ــة م ــم مجموع ــار املتعل ــال: يخت مث

ــه. ــة أمام املعروض
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يختار الخامات التي يود استخدامها يف عمله الفّني.
يســتخدم معرفتــه ومهاراتــه البســيطة املكتســبة مــن 

املــواد الدراســية األخــرى يف إنتاجــه الفّنــي .

يعــر عــن انطباعاتــه تجــاه اســتخدامه الخامــات املختلفــة 

أثنــاء مامرســته العمــل الفّنــي. 

مــن  البســيطة املكتســبة  يســتخدم معرفتــه ومهاراتــه 

ــاء  ــكار أثن ــق واألف ــول الحقائ ــرى ح ــية األخ ــواد الدراس امل

ــه  ــه يف وطن ــة ب ــة املحيط ــن البيئ ــة م ــامل فّني ــه ألع إنتاج

داخــل أو خــارج املرســم.

يعــر املتعلــم عــن رأيــه تجــاه الخامــات املســتخدمة عنــد  

املتابعــة الفرديــة أو الجامعيــة  أثنــاء مامرســة العمــل 

ــي. الفّن

ــل النقــاط  ــة توصي ــه لعب ــال: يلعــب املتعلــم مــع زمالئ مث

ــات. ــادة الرياضي ــا مب ــام مرتبطً باألرق

الخامــات  تجــاه  رأيــه  عــن  ويتحــدث  املتعلــم  يعــر 

املســتخدمة عنــد املتابعــة الفرديــة أو الجامعيــة أثنــاء 

مامرســة العمــل الفّنــي، وهــي مبثابــة نشــاط التعلــم.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح ارتبــاط عملــه 

الفّنــي مــع املــواد الدراســية األخــرى مــن البيئــة املحيطــة 

بــه يف وطنــه .

الرتباط  )2.4(التجاهات  )2.3(
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عمل للفنان قاسم ياسن
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عزيزي المعلم

ثق بنفسك، ثق بقدراتك،
، مًعا  ن ثق بالمتعلم�ي
. نستطيع إنجاز الكث�ي

Types of Lines - أنواع الخطوط

تمييز ومقارنة النتاجات الفنية من ثقافات كويتية إسالمية

وعالمية لتنمية الوعي الثقافي.



ــرات  ــي واملث ــه الفّن ــن عمل ــبة ب ــق املكتس ــدرك الحقائ ي

ــه.  ــه يف وطن ــة ب ــة املحيط ــن البيئ ــة م يرشح عمله الفّني مبيًنا الحقائق املكتسبة. املرئي

ــرات  ــي واملث ــه الفّن ــن عمل ــبة ب ــق املكتس ــدرك الحقائ  ي

ــه.  ــه يف وطن ــة ب ــة املحيط ــن البيئ ــة م املرئي
يرشح عمله الفّني. 

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم تــري الثقافــة الفنيــة 

لــدى املتعلــم وتوضــح الحقائــق يف عملــه الفنــي واألعــامل 

الفنيــة األخــرى املعروضــة عليــه ســواء ملتعلــم موهــوب 

أو فنــان مــن وطنــه.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم تتيــح للمتعلــم 

املجــال لــرح عملــه الفنــي بأســلوب مشــوق.

الكفايات الخاصة

العمليات  )3.2( الحقائق  )3.1(
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ــم  ــان قاس ــى الفن ــه ع ــع زمالئ ــم م ــرف املتعل ــال: يتع مث

ــي. ــهد متثي ــالل مش ــن خ ــن م ياس

مثــال: يــرح املتعلــم عملــه الفّنــي أمــام زمالئــه مــن خالل 

معــرض تــرايث مصغر.

الفنان قاسم ياسن
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يعــر باملفاضلــة بــن عملــه الفّنــي واألعــامل الفّنيــة 

يشارك ويساهم بأعامله الفّنية.األخــرى.

الفّنيــة  واألعــامل  الفّنــي  عملــه  بــن  ويفاضــل  يعــر 

الوطنــي.  الطابــع  ذات  عليــه  املعروضــة 

-يشــارك بعملــه الفّنــي املــواد الدراســية التــي تتــالءم مــع 

ــي. موضوعــه الفّن

البيئــة  تزيــن  يف  الفّنيــة  أعاملــه  ببعــض  -يســاهم 

املدرســية واملشــاركة يف املســابقات واملعــارض الداخليــة 

والخارجيــة.

مثــال: يفاضــل املتعلــم بــن عملــه الفنــي واألعــامل األخرى 

ــة عليه. املعروض

ــم  ــر اإلدارة بأعامله ــه مم ــع زمالئ ــم م ــن املتعل ــال: يزي مث

ــة. الفني

ــم  ــاعد املتعل ــم تس ــطة تعل ــر أنش ــم أن يبتك ــى املعل ع

الفنــي واألعــامل  التعبــر واملفاضلــة بــن عملــه  عــى 

املعروضــة عليــه.

الفّنيــة  األعــامل  اختيــار  يف  متعلِّميــه  املعلــم  يــرك 

الفّنيــة. واملســابقات  املدرســية  البيئــة  يف  وعرضهــا 

الرتباط  )3.4(التجاهات  )3.3(



212

خلق ا��لفة 
� � المتعلم�� ب��

� تشعر المتعلم��
خاء والراحة والثقة  با�س��

مساعدة المعلم ع� فهم
الجو العام وضبط ا��داء بما

�  يتناسب مع المتعلم��

بناء مهارات الفريق وتوضيح
 أهمية دور كل فرد 

ن�� جو من المرح 
وإزالة الحواجز

 � فهم شخصيات المتعلم��
ودرجة استعداداتهم للمشاركة

� تفعيل المشارك��
 وتنشيطهم

هي تقنيات ووسائل 
� بداية كل عام درا©� أو 

�ª تستعمل
حصة دراسية جديدة، بغرض التنشيط 
 ، � � المشارك�� وك� حواجز الخجل ب��

وتهدف إ° .. 

� مع أنشطة ك� الجليد حيث يتعاملون معها بتحفظ،  قد �يتفاعل بعض المتعلم��
� الوقت المناسب، وعليك أن تشعر بمشاعرهم وتتفهم 

�ªفعليك أن تتعامل معهم بدقة و
سلوكهم وتدفعهم للشعور با��مان. 

عزيزي المعلم ..

� تعريف المتعلم��
 ع� بعضهم

اتيجية اس��
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- الوحدة الثالثة - 

Geometric & Organic Shapes

األشكال الهندسية والعضوية
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مستطيل

أشكال عضويةأشكال هندسية

�مربعدائرةمثلث غيمةمع��

ورقة شجر زهرة

األشكال الهندسية والعضوية

تمهيد:

ًا من الفراغ، وينشأ من مجموعة متجاورة ومتالصقة من الخطوط ف  الشكل هو عن� مسطح له طول وعرض وليس له عمق ويشغل ح�ي

تؤدي إىل تكوين أشكال مختلفة باختالف الخطوط المستخدمة فيها.

: ف وتنقسم الأشكال إىل نوع�ي

، ولها أسماء معروفة مثل: المربع - الدائرة - المثلث .. الخ. • ي بنائها إىل قانون هندسي
أشكال هندسية: وهي أشكال تخضع �ف

ي صنعها، مثل الغيوم- الخباري- الصخور- النباتات .. الخ. •
نسان يد �ف أشكال عضوية: هي أشكال ليس لالإ
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Geometric & Organic Shapes

األشكال الهندسية والعضوية

Shape :شكل
Geometric : هندسي

Organic :عضوي
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٣

تعرف العناصر األساسية للفن في سياقات مختلفة

وتحليلها



ــق  ــح الحقائ ــم توض ــطة تعل ــر أنش ــم أن يبتك ــى املعل ع

ــه. ــه يف وطن ــة ب ــة املحيط ــن البيئ ــدرس م ــرة ال وفك

ــات  ــح العملي ــم توض ــطة تعل ــر أنش ــم أن يبتك ــى املعل ع

مــن البيئــة املحيطــة بــه يف وطنــه، وهــو مــا يعــادل متريــن 

تثبيــت املعرفــة.

الكفايات الخاصة

العمــليــات  )1.2( الحقـــــائق  )1.1(
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واألشــكال  املســاحات  عمــل  يف  الخــط  دور  يــدرك 

. ملختلفــة ا

يســتخدم مجموعــة مــن التطبيقــات اليدويــة البســيطة 

لفهــم جوانــب تتعلــق باألشــكال الهندســية والعضويــة مــن 

ــه. ــه يف وطن ــة ب ــة املحيط البيئ

يعرف األشكال الهندسية والعضوية.

ــة  ــة( مــن البيئ يتعــرف عــى األشــكال )الهندســية والعضوي

ــه. ــه يف وطن املحيطــة ب

مثــال: يشــكل املتعلــم األشــكال الهندســية والعضويــة 

مســتخدًما الطــن )متريــن تثبيــت املعرفــة(.

مثــال: يبحــث املتعلــم مــع زمالئــه عــن األشــكال الهندســية 

والعضويــة مــن خــالل لعبــة القفــز عــى األشــكال يف ســاحة 

املدرســة.
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ــة  ــول مجموع ــخصية ح ــه الش ــن انطباعات ــة ع ــر بحري يع

ــات. ــق والعملي ــن الحقائ م

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح االســتجابات 

مــن البيئــة املحيطــة بــه يف وطنــه بحيــث يعــر املتعلــم 

عــن مشــاعره بطريقــة مشــوقة ومبتكــرة.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح ترابــط 

ــة  ــة املحيط ــرى يف البيئ ــية األخ ــواد الدراس ــق بامل الحقائ

ــه. ــه يف وطن ب

يعــر عــن االنطباعــات الشــخصية واملشــاعر التــي يشــعر بها 

عنــد تعلمــه مجموعــة مــن الحقائــق والعمليات الســابقة.

ــة  ــة بالبيئ ــع املرتبط ــبة واملواضي ــق املكتس ــط الحقائ يرب

ــرى. ــية األخ ــواد الدراس ــع امل ــه م ــه يف وطن ــة ب املحيط

ــا  ــدث عنه ــم يتح ــط ث ــة النق ــم قبع ــدي املتعل ــال: يرت مث

ــه. ــام زمالئ أم

ــل النقــاط  ــة توصي ــه لعب ــال: يلعــب املتعلــم مــع زمالئ مث

ــات. ــادة الرياضي ــا مب ــام مرتبطً باألرق

يربــط الحقائــق املكتســبة واملواضيــع املرتبطــة بالبيئــة 

املحيطــة بــه يف وطنــه مــع املــواد الدراســية األخــرى.

الرتباط  )1.4(التجاهات  )1.3(
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عزيزي المعلم

ح الفكرة المطلوب . 1 ارسش
تنفيذها بطريقة سهلة 

ومبسطة بما تراه مناسًبا 
. ن مع إمكانيات المتعلم�ي

اترك للمتعلم الحرية . 2
ي التعب�ي عن الموضوع 

�ن
المطروح بعد النتهاء 

من مناقشة جميع 
جوانب الفكرة.

اعرض الوسائل التعليمية . 3
ي  ي توضح الفكرة وت�ش

ال�ت
الرؤية لدى المتعلم.

Geometric & Organic Shapes

األشكال الهندسية والعضوية
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إنتاج أعمال فنية بسيطة باستخدام العناصر األساسية للفن

وتقنياتها للتعبير عن اإلحساس، الخيال واإلبداع.



ينتج  أعامالً فّنية باستخدام الخامات املختلفة.يعرف خطوات العمل الفني والخامات املختلفة.

مــن  ومجموعــة  الفّنــي  العمــل  خطــوات  عــى  يتعــرَّف 

الخامــات املختلفــة املعروضــة عليــه داخــل أو خــارج 

املرســم.

ينتــج أعــاماًل فّنيــة بســيطة مســتوحاة مــن البيئــة املحيطــة 

بــه يف وطنــه.

ــق  ــح الحقائ ــم توض ــطة تعل ــر أنش ــم أن يبتك ــى املعل ع

املتعلقــة بخطــوات العمــل الفّنــي والخامــات واألدوات 

ــة. ــر مكلف ــوقة وغ ــة مش بطريق

ــي  ــل الفّن ــاج العم ــة وإنت ــات الفّني ــة العملي ــر مامرس تعت

ــم. ــاط التعل ــة نش مبثاب

الكفايات الخاصة

العمــليــات  )2.2( الحقـــــائق  )2.1(
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الشــعب  منتــزه  عــن  تعبريــة  لوحــة  املتعلــم  يرســم 

والعضويــة. الهندســية  األشــكال  مســتخدًما  الرتفيهــي، 

ــه  ــي يحتاجهــا يف عمل ــم الخامــات الت ــار املتعل ــال: يخت مث

ــي مــن ركــن الخامــات. الفّن
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يختار الخامات التي يود استخدامها يف عمله الفّني.
يســتخدم معرفتــه ومهاراتــه البســيطة املكتســبة مــن 

املــواد الدراســية األخــرى يف إنتاجــه الفّنــي .

يعــر عــن انطباعاتــه تجــاه اســتخدامه الخامــات املختلفــة 

أثنــاء مامرســته العمــل الفّنــي. 

مــن  البســيطة املكتســبة  يســتخدم معرفتــه ومهاراتــه 

ــاء  ــكار أثن ــق واألف ــول الحقائ ــرى ح ــية األخ ــواد الدراس امل

ــه  ــه يف وطن ــة ب ــة املحيط ــن البيئ ــة م ــامل فّني ــه ألع إنتاج

داخــل أو خــارج املرســم.

يعــر املتعلــم عــن رأيــه تجــاه الخامــات املســتخدمة عنــد  

املتابعــة الفرديــة أو الجامعيــة  أثنــاء مامرســة العمــل 

ــي. الفّن

ــل النقــاط  ــة توصي ــه لعب ــال: يلعــب املتعلــم مــع زمالئ مث

ــات. ــادة الرياضي ــا مب ــام مرتبطً باألرق

الخامــات  تجــاه  رأيــه  عــن  ويتحــدث  املتعلــم  يعــر 

املســتخدمة عنــد املتابعــة الفرديــة أو الجامعيــة أثنــاء 

مامرســة العمــل الفّنــي، وهــي مبثابــة نشــاط التعلــم.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح ارتبــاط عملــه 

الفّنــي مــع املــواد الدراســية األخــرى مــن البيئــة املحيطــة 

بــه يف وطنــه .

الرتباط  )2.4(التجاهات  )2.3(
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عمل للفنان سامي محمد
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عزيزي المعلم
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٣

ّ ي
ي غ�ن

الفن التشكيىلي الكوي�ت
بالأعمال الفّنية الوطنّية ..

ابحث عنها ..

Geometric & Organic Shapes

األشكال الهندسية والعضوية

تمييز ومقارنة النتاجات الفنية من ثقافات كويتية إسالمية

وعالمية لتنمية الوعي الثقافي.



ــرات  ــي واملث ــه الفّن ــن عمل ــبة ب ــق املكتس ــدرك الحقائ ي

ــه.  ــه يف وطن ــة ب ــة املحيط ــن البيئ ــة م يرشح عمله الفّني مبيًنا الحقائق املكتسبة. املرئي

ــرات  ــي واملث ــه الفّن ــن عمل ــبة ب ــق املكتس ــدرك الحقائ  ي

ــه.  ــه يف وطن ــة ب ــة املحيط ــن البيئ ــة م املرئي
يرشح عمله الفّني. 

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم تــري الثقافــة الفنيــة 

لــدى املتعلــم وتوضــح الحقائــق يف عملــه الفنــي واألعــامل 

الفنيــة األخــرى املعروضــة عليــه ســواء ملتعلــم موهــوب 

أو فنــان مــن وطنــه.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم تتيــح للمتعلــم 

املجــال لــرح عملــه الفنــي بأســلوب مشــوق.

الكفايات الخاصة

العمليات  )3.2( الحقائق  )3.1(
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مثــال: يتعــرف املتعلــم مــع زمالئــه عــى الفنــان التشــكيي 

الكويتــي ســامي محمــد مــن خــالل فيلــم تعليمــي.

مثــال: يــرح املتعلــم عملــه الفّنــي أمــام زمالئــه مــن خالل 

وقفــة )تحــدث الفنانن(.

الفنان سامي محمد
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يعــر باملفاضلــة بــن عملــه الفّنــي واألعــامل الفّنيــة 

يشارك ويساهم بأعامله الفّنية.األخــرى.

الفّنيــة  واألعــامل  الفّنــي  عملــه  بــن  ويفاضــل  يعــر 

الوطنــي.  الطابــع  ذات  عليــه  املعروضــة 

-يشــارك بعملــه الفّنــي املــواد الدراســية التــي تتــالءم مــع 

ــي. موضوعــه الفّن

البيئــة  تزيــن  يف  الفّنيــة  أعاملــه  ببعــض  -يســاهم 

املدرســية واملشــاركة يف املســابقات واملعــارض الداخليــة 

والخارجيــة.

مثــال: يفاضــل املتعلــم بــن عملــه الفنــي واألعــامل األخرى 

ــة عليه. املعروض

ــم  ــر اإلدارة بأعامله ــه مم ــع زمالئ ــم م ــن املتعل ــال: يزي مث

ــة. الفني

ــم  ــاعد املتعل ــم تس ــطة تعل ــر أنش ــم أن يبتك ــى املعل ع

الفنــي واألعــامل  التعبــر واملفاضلــة بــن عملــه  عــى 

املعروضــة عليــه.

الفّنيــة  األعــامل  اختيــار  يف  متعلِّميــه  املعلــم  يــرك 

الفّنيــة. واملســابقات  املدرســية  البيئــة  يف  وعرضهــا 

الرتباط  )3.4(التجاهات  )3.3(
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Neutral Colors

األلوان المحايدة
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األلوان المحايدة

تمهيد:

هما اللَّونان الأبيض والأسود، والدرجات الرمادية العديدة الناتجة عن خلطهما مًعا بنسب متفاوته، وقد سميت بالألوان المحايدة لأنها ل 

ي دائرة الألوان، وهذه الألوان تتفق وتنسجم مع أي مجموعة لونية توضع 
تنتمي إىل أي مجموعة من المجموعات اللونية، وبالتاىلي ل تتواجد �ف

معها.
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Black :الأسود
Gray : الرمادي
White : الأبيض

Neutral Colors

األلوان المحايدة

4
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تعرف العناصر األساسية للفن في سياقات مختلفة

وتحليلها.



ــق  ــح الحقائ ــم توض ــطة تعل ــر أنش ــم أن يبتك ــى املعل ع

ــه. ــه يف وطن ــة ب ــة املحيط ــن البيئ ــدرس م ــرة ال وفك

ــات  ــح العملي ــم توض ــطة تعل ــر أنش ــم أن يبتك ــى املعل ع

مــن البيئــة املحيطــة بــه يف وطنــه، وهــو مــا يعــادل متريــن 

تثبيــت املعرفــة.

الكفايات الخاصة

العمــليــات  )1.2( الحقـــــائق  )1.1(
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ــط  ــق خل ــن طري ــادي ع ــون الرم ــم الل ــون املتعل ــال: يك مث

ــة(. ــت املعرف ــن تثبي ــود )متري ــض واألس ــن األبي اللون

مثــال: يتعــرف املتعلــم مــع زمالئــه عــى األلــوان املحايــدة 

مــن خــالل مــرح الظــل . 

يستكشف مجموعة األلوان املحايدة. يعرف األلوان املحايدة.

يســتخدم مجموعــة مــن التطبيقــات اليدويــة البســيطة 

لفهــم جوانــب تتعلــق باأللــوان املحايــدة مــن البيئــة 

املحيطــة بــه يف وطنــه.

يتعــرف عــى األلــوان املحايــدة مــن البيئــة املحيطــة بــه يف 

. وطنه
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ــة  ــول مجموع ــخصية ح ــه الش ــن انطباعات ــة ع ــر بحري يع

ــات. ــق والعملي ــن الحقائ م

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح االســتجابات 

مــن البيئــة املحيطــة بــه يف وطنــه بحيــث يعــر املتعلــم 

عــن مشــاعره بطريقــة مشــوقة ومبتكــرة.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح ترابــط 

ــة  ــة املحيط ــرى يف البيئ ــية األخ ــواد الدراس ــق بامل الحقائ

ــه. ــه يف وطن ب

يعــر عــن االنطباعــات الشــخصية واملشــاعر التــي يشــعر بها 

عنــد تعلمــه مجموعــة مــن الحقائــق والعمليات الســابقة.

ــة  ــة بالبيئ ــع املرتبط ــبة واملواضي ــق املكتس ــط الحقائ يرب

ــرى. ــية األخ ــواد الدراس ــع امل ــه م ــه يف وطن ــة ب املحيط

ــا  ــدث عنه ــم يتح ــط ث ــة النق ــم قبع ــدي املتعل ــال: يرت مث

ــه. ــام زمالئ أم

ــل النقــاط  ــة توصي ــه لعب ــال: يلعــب املتعلــم مــع زمالئ مث

ــات. ــادة الرياضي ــا مب ــام مرتبطً باألرق

يربــط الحقائــق املكتســبة واملواضيــع املرتبطــة بالبيئــة 

املحيطــة بــه يف وطنــه مــع املــواد الدراســية األخــرى.

الرتباط  )1.4(التجاهات  )1.3(
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عزيزي المعلم

جع المعلومات السابقة  ١-  اس�ت
ة والفكرة. للخ�ب

٢-  دع للمتعلم حرية التعب�ي 
ن الأسود  باستخدام اللون�ي

والأبيض مع درجات 
ي تكوينات مبتكرة.

الرمادي �ن

ي تطبيق العمل 
٣-  لك الحرية �ن

ي مع أهمية استغالل 
الف�ن

ي إنجاز 
عدد الحصص �ن
جميع الكفايات.

Neutral Colors

األلوان المحايدة
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إنتاج أعمال فنية بسيطة باستخدام العناصر األساسية للفن

وتقنياتها للتعبير عن اإلحساس، الخيال واإلبداع.



ينتج  أعامالً فّنية باستخدام الخامات املختلفة.يعرف خطوات العمل الفني والخامات املختلفة.

مــن  ومجموعــة  الفّنــي  العمــل  خطــوات  عــى  يتعــرَّف 

الخامــات املختلفــة املعروضــة عليــه داخــل أو خــارج 

املرســم.

ينتــج أعــاماًل فّنيــة بســيطة مســتوحاة مــن البيئــة املحيطــة 

بــه يف وطنــه.

ــق  ــح الحقائ ــم توض ــطة تعل ــر أنش ــم أن يبتك ــى املعل ع

املتعلقــة بخطــوات العمــل الفّنــي والخامــات واألدوات 

ــة. ــر مكلف ــوقة وغ ــة مش بطريق

ــي  ــل الفّن ــاج العم ــة وإنت ــات الفّني ــة العملي ــر مامرس تعت

ــم. ــاط التعل ــة نش مبثاب

الكفايات الخاصة

العمــليــات  )2.2( الحقـــــائق  )2.1(
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ــة  ــت القدمي ــن الكوي ــة ع ــة تعبري ــم لوح ــم املتعل يرس

باســتعامل األلــوان املحايــدة.

مثــال: يختــار املتعلــم مجموعــة مــن الخامــات ذات األلــوان 

املحايــدة الســتعاملها يف عملــه الفّني.
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يختار الخامات التي يود استخدامها يف عمله الفّني.
يســتخدم معرفتــه ومهاراتــه البســيطة املكتســبة مــن 

املــواد الدراســية األخــرى يف إنتاجــه الفّنــي .

يعــر عــن انطباعاتــه تجــاه اســتخدامه الخامــات املختلفــة 

أثنــاء مامرســته العمــل الفّنــي. 

مــن  البســيطة املكتســبة  يســتخدم معرفتــه ومهاراتــه 

ــاء  ــكار أثن ــق واألف ــول الحقائ ــرى ح ــية األخ ــواد الدراس امل

ــه  ــه يف وطن ــة ب ــة املحيط ــن البيئ ــة م ــامل فّني ــه ألع إنتاج

داخــل أو خــارج املرســم.

يعــر املتعلــم عــن رأيــه تجــاه الخامــات املســتخدمة عنــد  

املتابعــة الفرديــة أو الجامعيــة  أثنــاء مامرســة العمــل 

ــي. الفّن

ــل النقــاط  ــة توصي ــه لعب ــال: يلعــب املتعلــم مــع زمالئ مث

ــات. ــادة الرياضي ــا مب ــام مرتبطً باألرق

الخامــات  تجــاه  رأيــه  عــن  ويتحــدث  املتعلــم  يعــر 

املســتخدمة عنــد املتابعــة الفرديــة أو الجامعيــة أثنــاء 

مامرســة العمــل الفّنــي، وهــي مبثابــة نشــاط التعلــم.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح ارتبــاط عملــه 

الفّنــي مــع املــواد الدراســية األخــرى مــن البيئــة املحيطــة 

بــه يف وطنــه .

الرتباط  )2.4(التجاهات  )2.3(
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عمل للفنان نواف الحمي
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عزيزي المعلم

Neutral Colors

األلوان المحايدة

استخدم أساليب متنوعة 
ومشوقة للتعريف

. ن بالفنان�ي

		U

nit
	الوحدة	-	

٤

		U

nit
	الوحدة	-	

تمييز ومقارنة النتاجات الفنية من ثقافات كويتية إسالمية

وعالمية لتنمية الوعي الثقافي.



ــرات  ــي واملث ــه الفّن ــن عمل ــبة ب ــق املكتس ــدرك الحقائ ي

ــه.  ــه يف وطن ــة ب ــة املحيط ــن البيئ ــة م يرشح عمله الفّني مبيًنا الحقائق املكتسبة. املرئي

ــرات  ــي واملث ــه الفّن ــن عمل ــبة ب ــق املكتس ــدرك الحقائ  ي

ــه.  ــه يف وطن ــة ب ــة املحيط ــن البيئ ــة م املرئي
يرشح عمله الفّني. 

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم تــري الثقافــة الفنيــة 

لــدى املتعلــم وتوضــح الحقائــق يف عملــه الفنــي واألعــامل 

الفنيــة األخــرى املعروضــة عليــه ســواء ملتعلــم موهــوب 

أو فنــان مــن وطنــه.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم تتيــح للمتعلــم 

املجــال لــرح عملــه الفنــي بأســلوب مشــوق.

الكفايات الخاصة

العمليات  )3.2( الحقائق  )3.1(
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مثــال: يتعــرف املتعلــم مــع زمالئــه عــى الفنــان التشــكيي 

الكويتــي نــواف الحمــي مــن خــالل مقطــع فيديــو.

مثــال: يــرح املتعلــم عملــه الفّنــي أمــام زمالئــه مــن خالل 

لعبــة تلفزيــون الفّن.

الفنان نواف الحمي
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يعــر باملفاضلــة بــن عملــه الفّنــي واألعــامل الفّنيــة 

يشارك ويساهم بأعامله الفّنية.األخــرى.

الفّنيــة  واألعــامل  الفّنــي  عملــه  بــن  ويفاضــل  يعــر 

الوطنــي.  الطابــع  ذات  عليــه  املعروضــة 

-يشــارك بعملــه الفّنــي املــواد الدراســية التــي تتــالءم مــع 

ــي. موضوعــه الفّن

البيئــة  تزيــن  يف  الفّنيــة  أعاملــه  ببعــض  -يســاهم 

املدرســية واملشــاركة يف املســابقات واملعــارض الداخليــة 

والخارجيــة.

مثــال: يفاضــل املتعلــم بــن عملــه الفنــي واألعــامل األخرى 

ــة عليه. املعروض

ــم  ــر اإلدارة بأعامله ــه مم ــع زمالئ ــم م ــن املتعل ــال: يزي مث

ــة. الفني

ــم  ــاعد املتعل ــم تس ــطة تعل ــر أنش ــم أن يبتك ــى املعل ع

الفنــي واألعــامل  التعبــر واملفاضلــة بــن عملــه  عــى 

املعروضــة عليــه.

الفّنيــة  األعــامل  اختيــار  يف  متعلِّميــه  املعلــم  يــرك 

الفّنيــة. واملســابقات  املدرســية  البيئــة  يف  وعرضهــا 

الرتباط  )3.4(التجاهات  )3.3(
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المتعلم

	في	التعلم	النشط

يشارك
بفاعلية

يستعمل
 المعلومات

� الحا�	
	�

 والمستقبل

يتحدث..
يصغي .. 
ويكتب.

يتعاون 
مع ا��خرين

يتحمل 
ى المسؤولية الك��

يشجع ع�
التفك�� والمناقشة

يصل للمعلومة
بنفسه

يعمل ع� 
حل المشك�ت يقوم

 بمعظم العمل

�
موضوع إثرا��
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- الوحدة الخامسة - 

Tones of one color

درجات اللون الواحد
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درجات اللون الواحد

تمهيد:

ي يمكن قياسها من خالل إضافة اللون الأبيض للوصول إىل أعى درجة 
ف بها الألوان وال�ت ي تتم�ي

درجات اللون الواحد هي تلك الخاصية ال�ت

من السطوع، وإضافة اللون الأسود للوصول إىل درجة القتامة دون فقد صفته اللونية.

وهذه الخاصية تنتج من إضافة مقادير متساوية من الأبيض أو الأسود للحصول عى سلسلة من الدرجات اللونية تبدأ من الفاتح وتنتهي 

ي تقسيم الألوان.
ي �ف

بالقاتم مروًرا بأصل اللون، وهذه السلسلة تتبع حالة النسجام اللو�ف

عند إضافة
اللون ا��سود 

يزيد اللون قتامة

عند إضافة
اللون ا��بيض 

 يزيد سطوع اللون
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Tones of one color

درجات اللون الواحد

درجات اللون الواحد

Tones of one color

Light : فاتح

Dark : قاتم 

5

		U

nit
	الوحدة	-	 		U

nit
	الوحدة	-	

تعرف العناصر األساسية للفن في سياقات مختلفة

وتحليلها.



ــق  ــح الحقائ ــم توض ــطة تعل ــر أنش ــم أن يبتك ــى املعل ع

ــه. ــه يف وطن ــة ب ــة املحيط ــن البيئ ــدرس م ــرة ال وفك

ــات  ــح العملي ــم توض ــطة تعل ــر أنش ــم أن يبتك ــى املعل ع

مــن البيئــة املحيطــة بــه يف وطنــه، وهــو مــا يعــادل متريــن 

تثبيــت املعرفــة.

الكفايات الخاصة

العمــليــات  )1.2( الحقـــــائق  )1.1(
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يســتخدم مجموعــة مــن التطبيقــات اليدويــة البســيطة 

لفهــم جوانــب تتعلــق بدرجــات اللــون الواحــد مــن البيئــة 

ــه. ــه يف وطن ــة ب املحيط

يتعــرف عــى درجــات اللــون الواحــد مــن البيئــة املحيطــة 

بــه يف وطنــه.

مثــال: يكــون املتعلــم درجــات اللــون الواحــد ثــم يطبــع 

بهــا األزهــار. )متريــن تثبيــت املعرفــة(.

مثــال: يستكشــف املتعلــم درجــات اللــون الواحــد يف 

ســوق التمــور بدولــة الكويــت عــن طريــق اللعــب التمثيــي.

ــون األســود يف تغيــر  ــون األبيــض والل ــة الل ــدرك أهمي ي

صفــات اللــون.

يعرف درجات اللون الواحد.



ــق  ــح الحقائ ــم توض ــطة تعل ــر أنش ــم أن يبتك ــى املعل ع

ــه. ــه يف وطن ــة ب ــة املحيط ــن البيئ ــدرس م ــرة ال وفك

ــات  ــح العملي ــم توض ــطة تعل ــر أنش ــم أن يبتك ــى املعل ع

مــن البيئــة املحيطــة بــه يف وطنــه، وهــو مــا يعــادل متريــن 

تثبيــت املعرفــة.

ــه  ــة املحيطــة ب ــا مــن البيئ يتعــرف عــى النقطــة وتأثرياته

ــه. يف وطن

يســتخدم مجموعــة مــن التطبيقــات اليدويــة البســيطة 

لفهــم جوانــب تتعلــق بالنقطــة وتأثرياتهــا مــن البيئــة 

املحيطــة بــه يف وطنــه.

251

يعــر بحريــة عــن انطباعاتــه الشــخصية حــول مجموعــة 

مــن الحقائــق والعمليــات.

يربــط الحقائــق املكتســبة واملواضيــع املرتبطــة بالبيئــة 

املحيطــة بــه يف وطنــه مــع املــواد الدراســية األخــرى.

مثــال: يصنــف املتعلــم مــع زمالئــه درجــات ألــوان الفواكــه 

مرتبطًــا مبــادة العلــوم.

مثــال: يرتــب املتعلــم مــع زمالئــه درجــات اللــون الواحــد 

ــا للســلم املوســيقي ثــم يتحــدث عنــه أمــام زمالئــه. وفًق

الرتباط  )1.4(التجاهات  )1.3(
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عزيزي المعلم

اترك للمتعلم الحرية . 1
ي  التعب�ي عن الموضوع 

�ن
المطروح بعد النتهاء 

من مناقشة جميع 
جوانب الفكرة، وعرض 

وسائل تعليمية تؤكد 
ي الرؤية لدى  ة وت�ش الخ�ب

المتعلم.

دع للمتعلم حرية اختيار . 2
اللون ومن ثم تطبيق 

ي من خالل 
التدرج اللو �ن

إضافة اللون الأبيض أو 
اللون الأسود.

Tones of one color

درجات اللون الواحد

		U

nit
	الوحدة	-	 		U

nit
	الوحدة	-	

5

		U

nit
	الوحدة	-	

إنتاج أعمال فنية بسيطة باستخدام العناصر األساسية للفن

وتقنياتها للتعبير عن اإلحساس، الخيال واإلبداع.



ينتج  أعامالً فّنية باستخدام الخامات املختلفة.يعرف خطوات العمل الفني والخامات املختلفة.

مــن  ومجموعــة  الفّنــي  العمــل  خطــوات  عــى  يتعــرَّف 

الخامــات املختلفــة املعروضــة عليــه داخــل أو خــارج 

املرســم.

ينتــج أعــاماًل فّنيــة بســيطة مســتوحاة مــن البيئــة املحيطــة 

بــه يف وطنــه.

ــق  ــح الحقائ ــم توض ــطة تعل ــر أنش ــم أن يبتك ــى املعل ع

املتعلقــة بخطــوات العمــل الفّنــي والخامــات واألدوات 

ــة. ــر مكلف ــوقة وغ ــة مش بطريق

ــي  ــل الفّن ــاج العم ــة وإنت ــات الفّني ــة العملي ــر مامرس تعت

ــم. ــاط التعل ــة نش مبثاب

الكفايات الخاصة

العمــليــات  )2.2( الحقـــــائق  )2.1(
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مثــال: يرســم املتعلــم لوحــة تعبريــة عــن أســامك الكويت 

باســتعامل درجــات اللــون الواحد.

الخامــات حســب  مثــال: يصنــف املتعلــم مــع زمالئــه 

ألوانهــا، ثــم يختــار درجــات اللــون التــي يفضلهــا.
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يختار الخامات التي يود استخدامها يف عمله الفّني.
يســتخدم معرفتــه ومهاراتــه البســيطة املكتســبة مــن 

املــواد الدراســية األخــرى يف إنتاجــه الفّنــي .

يعــر عــن انطباعاتــه تجــاه اســتخدامه الخامــات املختلفــة 

أثنــاء مامرســته العمــل الفّنــي. 

مــن  البســيطة املكتســبة  يســتخدم معرفتــه ومهاراتــه 

ــاء  ــكار أثن ــق واألف ــول الحقائ ــرى ح ــية األخ ــواد الدراس امل

ــه  ــه يف وطن ــة ب ــة املحيط ــن البيئ ــة م ــامل فّني ــه ألع إنتاج

داخــل أو خــارج املرســم.

يعــر املتعلــم عــن رأيــه تجــاه الخامــات املســتخدمة عنــد  

املتابعــة الفرديــة أو الجامعيــة  أثنــاء مامرســة العمــل 

ــي. الفّن

ــل النقــاط  ــة توصي ــه لعب ــال: يلعــب املتعلــم مــع زمالئ مث

ــات. ــادة الرياضي ــا مب ــام مرتبطً باألرق

الخامــات  تجــاه  رأيــه  عــن  ويتحــدث  املتعلــم  يعــر 

املســتخدمة عنــد املتابعــة الفرديــة أو الجامعيــة أثنــاء 

مامرســة العمــل الفّنــي، وهــي مبثابــة نشــاط التعلــم.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح ارتبــاط عملــه 

الفّنــي مــع املــواد الدراســية األخــرى مــن البيئــة املحيطــة 

بــه يف وطنــه .

الرتباط  )2.4(التجاهات  )2.3(
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أعامل للفنانة مي السعد
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		U

nit
	الوحدة	-	 		U

nit
	الوحدة	-	

٥

		U

nit
	الوحدة	-	

عزيزي المعلم

الثقافة الفنية مهمة ..
 فاحرص عىل تزويد 

ن بمعلومات تخص  المتعلم�ي
ن  ن المحلي�ي بعض الفنان�ي

Tones of one color

درجات اللون الواحد

تمييز ومقارنة النتاجات الفنية من ثقافات كويتية إسالمية

وعالمية لتنمية الوعي الثقافي.



ــرات  ــي واملث ــه الفّن ــن عمل ــبة ب ــق املكتس ــدرك الحقائ ي

ــه.  ــه يف وطن ــة ب ــة املحيط ــن البيئ ــة م يرشح عمله الفّني مبيًنا الحقائق املكتسبة. املرئي

ــرات  ــي واملث ــه الفّن ــن عمل ــبة ب ــق املكتس ــدرك الحقائ  ي

ــه.  ــه يف وطن ــة ب ــة املحيط ــن البيئ ــة م املرئي
يرشح عمله الفّني. 

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم تــري الثقافــة الفنيــة 

لــدى املتعلــم وتوضــح الحقائــق يف عملــه الفنــي واألعــامل 

الفنيــة األخــرى املعروضــة عليــه ســواء ملتعلــم موهــوب 

أو فنــان مــن وطنــه.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم تتيــح للمتعلــم 

املجــال لــرح عملــه الفنــي بأســلوب مشــوق.

الكفايات الخاصة

العمليات  )3.2( الحقائق  )3.1(
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مثــال: يتعــرف املتعلــم مــع زمالئــه عــى الفنانــة التشــكيلية 

الكويتيــة مــي الســعد مــن خــالل مقابلــة مــع الفنانــة.

مثــال: يعلــق املتعلــم عملــه الفّنــي يف ممــر املراســم ثــم 

يتحــدث عنــه أمــام زمالئــه.

الفنانة مي السعد
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يعــر باملفاضلــة بــن عملــه الفّنــي واألعــامل الفّنيــة 

األخــرى.

الفّنيــة  واألعــامل  الفّنــي  عملــه  بــن  ويفاضــل  يعــر 

الوطنــي.  الطابــع  ذات  عليــه  املعروضــة 

-يشــارك بعملــه الفّنــي املــواد الدراســية التــي تتــالءم مــع 

ــي. موضوعــه الفّن

البيئــة  تزيــن  يف  الفّنيــة  أعاملــه  ببعــض  -يســاهم 

املدرســية واملشــاركة يف املســابقات واملعــارض الداخليــة 

والخارجيــة.

مثــال: يفاضــل املتعلــم بــن عملــه الفنــي واألعــامل األخرى 

ــة عليه. املعروض

ــم  ــر اإلدارة بأعامله ــه مم ــع زمالئ ــم م ــن املتعل ــال: يزي مث

ــة. الفني

ــم  ــاعد املتعل ــم تس ــطة تعل ــر أنش ــم أن يبتك ــى املعل ع

الفنــي واألعــامل  التعبــر واملفاضلــة بــن عملــه  عــى 

املعروضــة عليــه.

الفّنيــة  األعــامل  اختيــار  يف  متعلِّميــه  املعلــم  يــرك 

الفّنيــة. واملســابقات  املدرســية  البيئــة  يف  وعرضهــا 

يشارك ويساهم بأعامله الفّنية.

الرتباط  )3.4(التجاهات  )3.3(
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اتيجية إس��

لعب	األدوار

واصل الدرس واربط هذا النشاط
 بما يليه من أنشطة حسب خطة الدرس.

� أعِط تغذية راجعة وشجع المتعلم��
� النشاط.

واسمح لهم بإبداء آراهم ��

ون عن أنفسهم � يع�� دع المتعلم��
بتلقائية شديدة.

� لممارسة 
� الوقت الكا�� أعِط المتعلم��

النشاط حسب طبيعة كل موقف.

حدد المواد والخامات والوسائل/
 الم¬بس المطلوبة.

حدد الهدف والمدة الزمنية 
� يستغرقها لعب ا±°دوار.

ال�³

ا  ً اض أن للمتعلم دوًرا يجب أن يقوم به مع�� اتيجية لعب ا±°دوار ع¸ اف�� تقوم إس��
� بيئة آمنة وظروف 

� موقف محدد ، بحيث يتم ذلك ��
عن نفسه أو عن شخص آخر ��

� إÁ اللعب.  � وميال�� � ومتسامح�� يكون فيها المتعلمون متعاون��

اتيجية اس��
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- الوحدة السادسة - 

Group Project

المشروع الجماعي
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المشروع الجماعي

المغامرين

 فريق

ــــــــــــــــــالة
ّ
الرح

 فريق

المستكشفين

 فريق

تمهيد

اف وتوجيه المعلم  ، بإرسش ف ات متعددة، يقوم عى إنتاجه مجموعة من المتعلم�ي ي ذي فكرة واحدة وخ�ب
وع الجماعي عبارة عن عمل ف�ف الم�ش

ي بصورته النهائية. ّ
ف لإخراج العمل الف�ف الذي يقوم بتجميع هذه العنارص والربط بينها بمشاركة المتعلم�ي

وع الجماعي: ي تطبيق الم�ش
ي تساعدك �ف

عزيزي المعلم.. إليك بعض القواعد ال�ت

قسم الفصل لمجموعات. •

ف أفراد مجموعته. • ي تقسيم الأدوار ب�ي
حدد قائد لكل مجموعة، وساعده �ف

وجه المجاميع لختيار اسم أو شعار أو رسمة للمجموعة. •

ح فكرة الموضوع بشكل عام. • ارسش

وع الجماعي عى المجموعات. • قّسم عنارص الم�ش

وع. • ف المجال لختيار الخامات المناسبة لتنفيذ الم�ش أتح للمتعلم�ي

وع مع التأكيد عى روح التعاون والمنافسة وخلق بيئة محفزة للقدرات  • تابع تنفيذ الم�ش
بداعية. الإ

وع  • للم�ش ي 
النها�أ الشكل  للحصول عى  تنفيذها  تم  ي 

ال�ت العنارص  ف  المتعلم�ي اجمع مع 
الجماعي.

ات فنية متنوعة.  • ح ما فيه من خ�ب وع ورسش شجع القائد ومجموعته عى تقديم الم�ش
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Group : مجموعة
Leader : قائد

Group Project

المشروع الجماعي

		U

nit
	الوحدة	-	

6

		U

nit
	الوحدة	-	

تعرف العناصر األساسية للفن في سياقات مختلفة

وتحليلها.



ــق  ــح الحقائ ــم توض ــطة تعل ــر أنش ــم أن يبتك ــى املعل ع

ــه. ــه يف وطن ــة ب ــة املحيط ــن البيئ ــدرس م ــرة ال وفك

ــات  ــح العملي ــم توض ــطة تعل ــر أنش ــم أن يبتك ــى املعل ع

مــن البيئــة املحيطــة بــه يف وطنــه، وهــو مــا يعــادل متريــن 

تثبيــت املعرفــة.

الكفايات الخاصة

العمــليــات  )1.2( الحقـــــائق  )1.1(
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ــة يتعــرف  ــة جامعي ــال: يلعــب املتعلــم مــع فريقــه لعب مث

مــن خاللهــا عــى قوانــن العمــل الجامعــي.

مــن  مجموعــة  فريقــه  مــع  املتعلــم  يســرتجع  مثــال: 

الخــرات الســابقة مــن خــالل االســتامع إىل قصــة يف مكتبــة 

املدرســة.

يوظــف معلوماتــه وخراتــه الســابقة مؤكــًدا عــى أســاليب 

العمــل الجامعــي.

ــة  ــات اليدوي ــن التطبيق ــة م ــه مجموع ــع فريق ــتخدم م يس

ــق باملــروع الجامعــي مــن  ــب تتعل البســيطة لفهــم جوان

ــه. ــه يف وطن ــة ب ــة املحيط البيئ

يف  املكتســبة  بالخــرات  املرتبطــة  الحقائــق  -يــدرك 

الســابقة. الوحــدات 

-يتعرف عى قواعد وأساليب العمل الجامعي.

يســرتجع مــع فريقــه مجموعــة مــن الحقائــق والخــرات 

التــي اكتســبها يف الوحــدات الســابقة.



ــق  ــح الحقائ ــم توض ــطة تعل ــر أنش ــم أن يبتك ــى املعل ع

ــه. ــه يف وطن ــة ب ــة املحيط ــن البيئ ــدرس م ــرة ال وفك

ــات  ــح العملي ــم توض ــطة تعل ــر أنش ــم أن يبتك ــى املعل ع

مــن البيئــة املحيطــة بــه يف وطنــه، وهــو مــا يعــادل متريــن 

تثبيــت املعرفــة.
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يعــر  مــع فريقــه بحريــة عــن انطباعاتهــم الشــخصية حــول 

مجموعــة مــن الحقائــق والعمليــات الســابقة.

ــة  ــع متعلق ــبة مبواضي ــق املكتس ــه الحقائ ــع فريق ــط م يرب

بالبيئــة املحيطــة بــه يف وطنــه مــع املــواد الدراســية 

األخــرى.

ــا  ــة مرتبطً ــة جامعي ــال: يلعــب املتعلــم مــع فريقــه لعب مث

ــة. ــة البدني مبــادة الرتبي

ــول  ــاعرهم ح ــن مش ــه ع ــع فريق ــم م ــر املتعل ــال: يع مث

ــي. ــروع الجامع ــرة امل فك

 يربــط مــع فريقــه الحقائــق املكتســبة واملواضيــع املرتبطة 

بالبيئــة املحيطــة بــه يف وطنــه مــع املــواد الدراســية 

ــرى. األخ

ــاعر  ــخصية واملش ــات الش ــن االنطباع ــه ع ــع فريق ــر م يع

التــي يشــعرون بهــا عنــد تعلمهــم مجموعــة مــن الحقائــق 

ــابقة. ــات الس والعملي

الرتباط  )1.4(التجاهات  )1.3(

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح االســتجابات 

ــة واملدرســة بحيــث يعــر املتعلــم مــع  يف محيــط العائل

فريقــه عــن مشــاعرهم بطريقــة مشــوقة ومبتكــرة.



268



269

عزيزي المعلم

أثناء التطبيق احرص عىل . 1
ن  خلق روح المنافسة ب�ي

المجموعات مع التشجيع 
الفوري المعنوي أو 

الرمزي.

وجه المجموعات توجيًها . 2
ا مع  فرديًّا وجماعيًّ

متابعتهم.

ن حرية . 3 اترك للمتعلم�ي
العمل مع إعطائهم 
التوجيهات المناسبة 

. دون التدخل المبارسش

Group Project

المشروع الجماعي

		U

nit
	الوحدة	-	 		U

nit
	الوحدة	-	

6

إنتاج أعمال فنية بسيطة باستخدام العناصر األساسية للفن

وتقنياتها للتعبير عن اإلحساس، الخيال واإلبداع.



ــق  ــح الحقائ ــم توض ــطة تعل ــر أنش ــم أن يبتك ــى املعل ع

املتعلقــة بخطــوات العمــل الفّنــي والخامــات واألدوات 

ــة. ــر مكلف ــوقة وغ ــة مش بطريق

الكفايات الخاصة

العمــليــات  )2.2( الحقـــــائق  )2.1(
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مثــال: يصنــع املتعلــم مــع فريقــه مجســاًم ملنــزل كويتــي 

باســتعامل أعــواد املصــاص.

مثــال: يجمــع مــع فريقــه الخامــات املســتهلكة ليســتعملها 

يف مروعــه الجامعــي.

املــروع  وإنتــاج  الفّنيــة  العمليــات  مامرســة  تعتــر 

التعلــم. نشــاط  مبثابــة  الجامعــي 

ــن  ــتوحى م ــيطًا مس ــا بس ــا جامعيًّ ــه مروًع ــع فريق ــج م ينت

ــه. ــه يف وطن ــة ب ــة املحيط البيئ

ينتــج مــع فريقــه مروعهــم الجامعــي باســتخدام الخامــات 

. ملختلفة ا

يعــرف مــع فريقــه خطــوات املــروع الجامعــي والخامــات 

املختلفــة.

يتعــرف مــع فريقــه عــى خطــوات املــروع الجامعــي 

ومجموعــة مــن الخامــات املختلفــة املعروضــة عليهــم 

داخــل أو خــارج املرســم.
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يعــر املتعلــم مــع فريقــه عــن رأيهــم تجــاه الخامــات 

املســتخدمة عنــد املتابعــة الفرديــة أو الجامعيــة أثنــاء 

مامرســة املــروع الجامعــي.

ــرة  ــزاء الزه ــن أج ــه ع ــع فريق ــم م ــدث املتعل ــال: يتح مث

ــوم. ــادة العل ــا مب مرتبطً

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح ارتبــاط 

ــن  ــرى  م ــية األخ ــواد الدراس ــع امل ــي م ــم الجامع مروعه

البيئــة املحيطــة بهــم يف وطنهــم .

تجــاه  رأيــه  عــن  فريقــه  مــع  ويتحــدث  املتعلــم  يعــر 

ــة  ــة أو الجامعي ــد املتابعــة الفردي الخامــات املســتخدمة عن

ــاط  ــة نش ــي مبثاب ــي، وه ــروع الجامع ــة امل ــاء مامرس أثن

التعلــم.

ــتخدامها يف  ــودون اس ــي ي ــات الت ــه الخام ــع فريق ــار م يخت

ــي. ــم الجامع مروعه

ــبة  ــم املكتس ــم ومهاراته ــه معرفته ــع فريق ــتخدم م يس

إنتــاج مروعهــم  األخــرى يف  الدراســية  املــواد  مــن 

الجامعــي.

يســتخدم مــع فريقــه معرفتهــم ومهاراتهــم البســيطة 

ــق  ــول الحقائ ــرى ح ــية األخ ــواد الدراس ــن امل ــبة م املكتس

ــة  ــن البيئ ــي م ــروع الجامع ــم للم ــاء إنتاجه ــكار أثن واألف

ــم. ــارج املرس ــل أو خ ــه داخ ــه يف وطن ــة ب املحيط

يعــر مــع فريقــة عــن انطباعاتهــم تجــاه اســتخدامهم 

ملروعهــم  مامرســتهم  أثنــاء  املختلفــة  الخامــات 

الجامعــي.

الرتباط  )2.4(التجاهات  )2.3(
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عمل جامعي بعنوان »تشكيلية كويتية«
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عزيزي المعلم
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المشروع الجماعي

اجمع كل المشاريع الفنية 
ي واعرضها عىل 

للصف الثا�ن
ن للمفاضلة بينها. المتعلم�ي

تمييز ومقارنة النتاجات الفنية من ثقافات كويتية إسالمية

وعالمية لتنمية الوعي الثقافي.



الكفايات الخاصة

العمليات  )3.2( الحقائق  )3.1(
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مثــال: يتعــرف املتعلــم مــع فريقــه عــى جدارية »تشــكيلية 

كويتيــة« املوجــودة يف متحــف الفــّن الحديث.

ــي  ــم الجامع ــه مروعه ــع فريق ــم م ــرح املتعل ــال: ي مث

ــة. ــاك الفنّي ــة األكش ــالل لعب ــن خ ــم م ــام زمالئه أم

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم تتيــح للفريــق املجال 

لــرح مروعهم الجامعي بأســلوب مشــوق وبســيط.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم تــري الثقافــة الفنيــة 

ــي  ــم الجامع ــق يف مروعه ــح الحقائ ــق وتوض ــدى الفري ل

واملشــاريع األخــرى املعروضــة عليهــم ملشــاريع جامعيــة 

أخــرى.

يرح مع فريقه مروعهم الجامعي .

ــق  ــا الحقائ ــي مبيًن ــم الجامع ــه مروعه ــع فريق ــرح م ي

ــبة.  املكتس

يــدرك مــع فريقــه الحقائــق املكتســبة بــن مروعهــم 

الجامعــي واملثــرات املرئيــة مــن البيئــة املحيطــة بهــم يف 

ــم.  وطنه

يــدرك مــع فريقــه الحقائــق املكتســبة بــن مروعهــم 

الجامعــي واملثــرات املرئيــة مــن البيئــة املحيطــة بهــم يف 

ــم.  وطنه
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مثــال: يزيــن المتعلمون ممر العلوم باســتعمال مشــاريعهم 

الجماعية.

بــن مروعهــم  فريقــه  مــع  يفاضــل املتعلــم  مثــال: 

عليهــم. املعروضــة  األخــرى  واملشــاريع   الجامعــي 

ــة  ــاريع الجامعي ــار املش ــه يف اختي ــم متعلِّمي ــرك املعل ي

ــة. ــابقات الفّني ــية واملس ــة املدرس ــا يف البيئ وعرضه

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم تســاعد الفريــق عــى 

التعبــر واملفاضلــة بــن مروعهــم الجامعــي واملشــاريع 

املعروضــة عليهــم.

يشارك ويساهم مع فريقه مبروعهم الجامعي. يعــر مــع فريقــه باملفاضلــة بــن مروعهــم الجامعــي 

واملشــاريع األخــرى.

يعــر ويفاضــل مــع فريقــه بــن مروعهــم الجامعــي 

واملشــاريع املعروضــة عليهــم مــن البيئــة املحيطــة بهــم 

يف وطنهــم. 

ــع  ــالءم م ــي تت ــية الت ــواد الدراس ــه امل ــع فريق ــارك م -يش

مروعهــم الجامعــي.

-يســاهم مــع فريقــه مبروعهــم الجامعــي يف تزيــن 

ــارض  ــابقات واملع ــاركة يف املس ــية واملش ــة املدرس البيئ

الداخليــة والخارجيــة.

الرتباط  )3.4(التجاهات  )3.3(
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س�مي � وا�� الوطن العر��
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معايير المنهج أمثلة عن أنشطة التعلم الكفايات الخاصة
الكفايات العامة

األولى

يكون المتعلم قادًرا على أن:

●  يعرف أنواع الخطوط البسيطة والمركبة.
●  يعرف مواقع األشكال.

●  يعرف مجموعة األلوان المتكاملة والمنسجمة.
●  يميز المالمس الحقيقية.

●  يشاهد المتعلم مع زمالئه أنواع الخطوط البسيطة والمركبة من خالل مقطع فيديو عن بعض 
معالم الوطن العربي واإلسالمي.

●  يتجول المتعلم مع زمالئه إلثراء مدركاتهم البصرية حول األشكال من خالل رحلة في أنحاء 
المدرسة.

●  يشاهد المتعلم األلوان المتكاملة والمنسجمة في مجالت المكتبة.

١-١ مجال الحقائق:

●  يتعرف على:
-  أنواع الخطوط البسيطة والمركبة.

-  مواقع األشكال )قريب وبعيد - أمام وخلف - كبير وصغير(.

-  مجموعة األلوان )المتكاملة والمنسجمة (.

 - والغائر  البارز   - والناعم  )الخشن  الحقيقية  -  المالمس 

الصلب واللين.

في الوطن العري واإلسالمي.

تعرف 

العناصر 

األساسية 

للفن في 

سياقات 

مختلفة 

وتحليها.

●  يستكشف الخطوط البسيطة والمركبة.
●  يالحظ اختالف مواقع األشكال على العناصر.

●  يستنبط مجموعة األلوان المتكاملة والمنسجمة.
المالمس  لمعرفة  اللمس  حاسة  أهمية  ــدرك  ●  ي

المختلفة.

●  يستخدم المتعلم اآليباد لعمل الخطوط واأللوان في برنامج الرسم المختلفة.
●  يضع المتعلم ثالثة عناصر متشابهة بالشكل واللون في ثالثة مواقع يوضح الفرق بينهما.

●  ينسق المتعلم مع زمالئه باقة من األزهار الملونة ليتعرف على األلوان المتكاملة والمنسجمة.
●  يلعب المتعلم مع زمالئه لعبة شجرة المالمس )يصنف المالمس المختلفة على شجرة ذات 

أربعة أفرع كل فرع يمثل ملمًسا(.

٢-١ مجال العمليات:

جوانب  لفهم  البسيطة  التطبيقات  من  مجموعة  ●  يستخدم 
)بالخطوط  تتعلق  جوانب  لفهم  البسيطة  )بالخطوط  تتعلق 

المتكاملة  ــوان  األل األشــكــال،  مواقع  والمركبة،  البسيطة 

والمنسجمة، المالمس الحقيقية( من الوطن العربي.

الشخصية حول مجموعة  انطباعاته  عن  بحرية  ●  يعبر 
من  الحقائق والعمليات.

●  يناقش المتعلم زمالئه في اختالف مالمس السطوح من خالل حاسة اللمس.
●  يختار المتعلم الوجه المعبر عن حالته ) سعيد، حزين ... إلخ ( ثم يتحدث عنه.

●  يصّوت المتعلم للمجموعة اللونية المفضلة من خالل انتخابات األلوان ثم يتحدث عنها.

٣-١ مجال االتجاهات:

●  يعبر عن االنطباعات الشخصية والمشاعر التي يشعر بها عند 
تعلمه مجموعة من الحقائق والعمليات السابقة.

المرتبطة  والمواضيع  المكتسبة  الحقائق  ●  يربط 
الدراسية  المواد  مع  واإلسالمي  العربي  بالوطن 

األخرى.

منهم حول  كل  ويتحدث  وإسالمية،  عربية  دول  من  مالبس شعبية  زمالئه  المتعلم  ●  يرتدي 
األلوان في هذه المالبس.

٤-١ مجال االرتباط:

●  يربط الحقائق المكتسبة والمواضيع المرتبطة بالوطن العربي 
واإلسالمي مع المواد الدراسية األخرى.

جدول الصف الثالث: الوطن العربي واإلسالمي
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معايير المنهج أمثلة عن أنشطة التعلم الكفايات الخاصة
الكفايات العامة

الثانية

●  يعرف خطوات العمل الفني والخامات المختلفة. ●   يتعرف المتعلم على الخامات المختلفة من خالل صندوق الخامات.
●   يتعرف المتعلم مع زمالئه على طريقة تنفيذ العمل الفني من خالل وسيلة 

تعليمية.

١-٢ مجال الحقائق:

الخامات  من  ومجموعة  الفني  العمل  خطوات  على  ●   يتعرف 
المختلفة المعروضة عليه داخل أو خارج المرسم.

إنتاج أعمال فنية 

بسيطة باستخدام 

العناصر األساسية 

للفن وتقنياتها 

للتعبير عن 

اإلحساس، الخيال 

واإلبداع.

●  ينتج أعمااًل فنية باستخدام الخامات المختلفة. ●   ينفذ المتعلم عماًل فنيًّا عن ) ... ( مستخدًما الخامات واألدوات المختارة من 
ركن الخامات.

٢-٢ مجال العمليات:

●  ينتج أعمااًل فنية مستوحاة من الوطن العربي واإلسالمي.

●  يختار الخامات التي يود استخدامها في عمله الفني. ●   يعبر المتعلم عن رأيه تجاه الخامات المستخدمة عند المتابعة الفردية أو 
الجماعية أثناء ممارسة العمل الفني.

٣-٢ مجال االتجاهات:

أثناء  المختلفة  الخامات  استخدامه  تجاه  انطباعاته  عن  ●  يعبر 
ممارسته العمل الفني.

المواد  من  المكتسبة  ومهاراته  معرفته  ●  يستخدم 
الدراسية األخرى في إنتاجه الفني.

حول  العقلي  المخزون  من  المستوحاة  البصرية  أفكاره  المتعلم  ●   يوظف 
أشكال في العمل الفّني مرتبطًا بمادة الرياضيات.

●   يناقش المتعلم مع زمالئه كيفية استخدام الطرق المنوعة للمواد المعتاد 
تدويرها وإمكانية استخدام تقنيات التدوير في العمل الفني مرتبطًا بمادة 

العلوم.

٤-٢ مجال االرتباط:

الدراسية  المواد  من  المكتسبة  ومهاراته  معرفته  ●  يستخدم 
األخرى أثناء إنتاجه أعمااًلًا فنية ذات الطابع العربي واإلسالمي 

داخل أو خارج المرسم.

تــابـع
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معايير المنهج أمثلة عن أنشطة التعلم الكفايات الخاصة
الكفايات العامة

الثالثة

والمثيرات  الفني  بين عمله  المكتسبة  الحقائق  ●  يدرك 
المرئية ذات الطابع العربي واإلسالمي.

●   يتعرف المتعلم مع زمالئه على الفنان ) ... ( من خالل مقابلة تلفزيونية.
زيارة  ( من خالل   ...  ( الموهوب  المتعلم  على  المتعلم مع زمالئه  ●   يتعرف 

المتعلم الموهوب للمرسم.

١-٣ مجال الحقائق:

المرئية  والمثيرات  الفني  عمله  بين  المكتسبة  الحقائق  ●   يدرك 
ذات الطابع العربي واإلسالمي.

تمييز ومقارنة 

النتاجات الفنية 

من ثقافات كويتية 

إسالمية وعالمية 

لتنمية الوعي الثقافي.

●  يشرح عمله الفني مبيًنا الحقائق المكتسبة. ●   يتحدث المتعلم مع زمالئه عن عمله الفّني من خالل قبعة التحدث. ٢-٣ مجال العمليات:

●   يشرح عمله الفني.

الفنية  واألعمال  الفني  عمله  بين  بالمفاضلة  ●  يعبر 
األخرى.

●   يقارن المتعلم مع زمالئه بين عمله الفّني واألعمال المعروضة عليه من خالل 
معرض مصغر.

٣-٣ مجال االتجاهات:

●   يعبر ويفاضل بين عمله الفني واألعمال الفنية المعروضة عليه 
ذات الطابع العربي واإلسالمي.

●  يشارك ويساهم بأعماله الفنية. ●   يختار المتعلم مع زمالئه ركًنا في المدرسة ويعرض أعماله الفنية فيه.
●   يشارك المتعلم مع زمالئه بأعماله الفنية في المسابقات والمعارض الفنية 

المحلية والدولية.

٤-٣ مجال االرتباط:

●   يشارك بعمله الفني المواد الدراسية التي تتالءم مع موضوعه 
الفني.

المدرسية  البيئة  تزيين  في  الفنية  أعماله  ببعض  ●   يساهم 
والمشاركة في المسابقات والمعارض الداخلية والخارجية.

تــابـع

مالحظة: األنشطة التعليمية قابلة للتغيير طبقاً للتطورات والتقنيات والتكنولوجيا المستحدثة والمعاصرة وما يراه المعلم مناسباً لتطبيق الكفاية.



280

المفاهيم الكفايات العامة

الخط:

●   الخطوط البسيطة والمركبة.

الشكل:

●   مواقع األشكال: قريب وبعيد - أمام وخلف - كبير وصغير.

اللون:

●   مجموعة األلوان المتكاملة.
●   مجموعة األلوان المنسجمة.

الملمس:

●   المالمس الحقيقية: الناعم والخشن، البارز والغائر، الصلب واللين.

تعرف العناصر األساسية للفن في سياقات مختلفة وتحليلها.

●   خامات متنوعة ومختلفة: تعريف التأثيرات والخصائص.
●   التقنيات اليدوية والتكنولوجية المختلفة: تعريف واستخدامات.

إنتاج أعمال فنية بسيطة باستخدام العناصر األساسية للفن وتقنياتها 

للتعبير عن اإلحساس، الخيال واإلبداع.

●   جمال الطبيعة: رؤية.
●   الوطن العربي واإلسالمي: رؤية.

●   تعزيز القيم: إسالمية، وطنية تربوية.
●   نقد وتذوق فني: تذوق ومفاضلة.

تمييز ومقارنة النتاجات الفنية من ثقافات كويتية، إسالمية وعالمية 

لتنمية الوعي الثقافي.

محتوى التعلُّم للصف الثالث
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أوًل: المعرفة المباشــرة من حــولهــم:

سالمي  ي أو الإ يع�ب عن بعض العنارص والمدركات والأفكار المنبثقة من الوطن العر�ب

سالمي من جد ونشاط وترفية و سياحة  ي والإ ي الوطن العر�ب
و مشاهد الحياة اليومية �ف

وعبادة.

سالمية عىل مر الأزمان. • ي الدول العربية والإ
الأشخاص و الأزياء �ف

سالمية. • ي الدول العربية والإ
الحياة اليومية �ف

سالمية )الزواج .. إلخ (. • ي الدول العربية والإ
أهم العادات والتقاليد �ف

سالمية ) المساجد .. إلخ (. • سالمي عىل الدول العربية والإ أثر الدين الإ

سالمي: ي والإ ي الوطن العر�ب
ويحية �ف ١. الأنشطة الثقافية والجتماعية والرياضية وال�ت

ســـالمية:  )متحف الفن  • ي الـــدول العربية والإ
المتاحف والمراكـــز الثقافية �ف

ســـالمي )قطر( ، الأهرامات )مـــر( .. إلخ.  الإ

• . ي ي د�ب
المعارض: القرية العالمية �ف

الرياضة: المباريات ، ألعاب القوى .. إلخ. •

سالمية.  • ي الدول العربية الإ
ويجية �ف ويح : أهم الأفكار السياحية وال�ت ال�ت

سالمي - قطر متحف الفّن الإ

ي - اليمن
ا�ث الزي ال�ت

مصادر التعبير الفني للصف الثالث:  الوطن العربي واإلسالمي
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صناعة السالل - البحرين

ي مجالت 
نشاء والتعم�ي والتصنيع �ف ي مجال الإ

سالمية �ف ٢. ما حققته الدول العربية الإ

التنشئة الجتماعية.

سالمية(. • ي الدول العربية والإ
العمران الحديث ) أهم أماكن العمران �ف

سالمية(. • ي الدول العربية والإ
المصانع ) أهم المصانع �ف

سالمية. ي الدول العربية والإ
٣. الأحداث التاريخية �ف

سالمية.  ي الدول العربية والإ
٤. الحرف و المهن القديمة والحديثة �ف

ثانًيا : الجــــانــــب الخيالـــــــــي:

سالمي )عىلي بابا و40 حرامي ، ..إلخ(. • ي والإ ي الوطن العر�ب
الحكايات الشعبية �ف

ســـالمي  • ي والإ ي الوطن العر�ب
أهم قصص الشـــخصيات البطوليـــة والتاريخية �ف

، قصص  ي ) عمـــر المختـــار، الخوارزمـــي، علماء العرب، صـــالح الدين الأيـــو�ب

الأنبيـــاء، أصحـــاب الكهف، أصحاب الفيـــل ..إلخ(.

ي المستقبل. •
سالمية �ف ي تطور الدول العربية والإ

الخيال العلمي �ف

ثالًثا : المنــاسبـــات والأعيـــــاد:

المناسبات الدينية :. عيد الفطر ، عيد الأضحى ، موسم الحج ..إلخ. •

ســـالمي ، مؤتمر القمة  • ســـالمية :. مؤتمـــر القمة الإ الحتفـــالت العربية والإ

ســـالمية . ي بعـــض الدول العربية والإ
ي ، الأيـــام الوطنية �ف العـــر�ب

سالمية . • ي الدول العربية والإ
العادات والتقاليد والأفراح �ف

ف - تاريخ علماء المسلم�ي
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رابًعا : المــوضـــوعـــات البيــئيــة:

ما يمس حياة  بالقيم وكل  الفنية  المختلفة وعنارصها  أشكالها ومظاهرها  ي 
�ف الطبيعة 

سالمي ي والإ ي الوطن العر�ب
الحيوان والطيور وحياة البحار والأسفار �ف

البيئة البحرية:

ســـالمية، أهم أنواع الســـفن  • أهـــم البحار المطلَّـــة عىل الدول العربية والإ

. ي ي الوطن العر�ب
ي يســـتخدمونها �ف

المختلفـــة ال�ت

ي  • ي بحـــار دول الوطن العر�ب
ي تعيش �ف

أهم الأســـماك والكائنات البحريـــة ال�ت

سالمي. والإ

سالمي. • ي والإ ي الوطن العر�ب
أهم الشواطئ المطلة �ف

المحافظة عىل البيئة البحرية.  •

ية: البيئة ال�ب

ســـالمي ) أهم الحدائق،  • ي والإ ي الوطـــن العر�ب
ي تعيش �ف

أهـــم النباتات الـــ�ت

..إلخ. والفواكه  الخضار  أســـواق 

سالمي. • ي والإ ي الوطن العر�ب
ي تعيش �ف

ة ال�ت ف أهم الحيوانات المم�ي

ي الدول  •
ية والبدويـــة �ف ف والريـــف والحيـــاة ال�ب ف والمزارع�ي حيـــاة الفالحـــ�ي

ســـالمية. والإ العربية 
ُسُقطَْرى - جزيرة يمنية 

م الشيخ البيئة البحرية - �ش
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سالمي. • ي والإ ة عند العرب والوطن العر�ب ف أهم أنواع الطيور المم�ي

سالمية . • ه عىل الدول العربية والإ التلوث وتأث�ي

ي  •
موضوعات تتصـــل بالتخطيط الجمالي للشـــوارع والحدائق والأســـواق والمبا�ف

ســـالمي. ي والإ ي الوطن العر�ب
والنهضـــة العمرانية وحركـــة المواصالت �ف

ف الدول. • سالمية ب�ي ف الدول العربية والإ ي تم�ي
أهم الرموز ال�ت

ي الـــدول العربية  •
أهـــم الأســـواق التجارية والمـــولت والمظاهـــر العمرانية �ف

. سالمية  والإ

سالمية. • ي الدول العربية والإ
أهم وسائل المواصالت الحديثة �ف

ي برج خليفة - د�ب
ف مسجد قبة الصخرة - فلسط�ي
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بية الفّنية من نقـــص الخامات ال�زمة لتنفيذ  � معلم ال�	
ًا مايعـــا�� كث��

الفكرة، فماذا يفعل لحل هذه المشكلة

معلم	التربية	الفنية	والخامات

راِع الجوانب ا�قتصادية تربويًا من حيث ا��اف وســـوء اســـتخدام بالنســـبة للخامات 
�دوات وأهمية المحافظة عليها.وا

� تجعل المتعلم حريًصا ع� اســـتخدام 
بوية ال�� � القيم ال�� � المتعلم��

ازرع ��

� الخامات المستخدمة.
واستثمار بوا�	

ة  اســـتخدام الخامات البديلة من البيئـــة وبقايا الصناعـــات الكب��
ة موضًحا إمكاناتها التشكيلية والجمالية المختلفة. والصغ��

اهتم بفتح آفاق الم�حظـــة لدى المتعلم، واجعلـــه يدرك مواطن 
� أعمال فنية معاªة.

� المصادر الطبيعية وإمكانية استغ¬لها ��
الجمال ��

� حصتك وتخ� عن النمطية والتقليدية وا°لية والمحاكاة 
اتخذ موقًفا مبدًعا ��

� إنتاج أعمال فنية مبتكرة.
من خ¬ل استغ�ل الخامات الطبيعية ��

�
موضوع إثرا�®



- الوحدة الأول - 

Simple and complex lines

الخطوط البسيطة والمركبة
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أنواع الخطوط

خطوط بسيطة

مة
قي

ست
 م

ط
طو

خ

الخط الأفقي

الخط المقوس

الخط المنكرسالخط المتعامد

يالخط المموج يالخط اللول�ب
الخط الحلزو�ف

الخط المشع الخط المائلالخط الرأسي

ية
حن

من
ط 

طو
خ

خطوط مركبة
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الخطوط البسيطة والمركبة

 الخطوط المركبة وتشمل:

 خطوط أساسها الخط المستقيم: •

 الخط المنكرس - الخط المتعامد - الخط المشع.

•   : ي
خطوط أساسها الخط  المنح�ف

. ي - الخط المموج- الخط اللول�ب ي
الخط الحلزو�ف

الخطوط البسيطة وتشمل:

الخطوط المستقيمة:  •

الخط الأفقي- الخط الرأسي - الخط المائل.

 الخطوط المنحنية: •

 الخط المقوس.

تمهيد:

ي جميع التجاهات.
الخط هو مجموعة من النقاط المتالحقة والمتالصقة مع بعضها بعًضا، وهو أيًضا الأثر الناتج عن تحرك النقطة �ف

-: ف تنقسم الخطوط إل نوع�ي
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Simple and complex lines

الخطوط البسيطة والمركبة

الخطوط البسيطة 
Simple Lines

الخطوط المركبة 
Complex Lines

تعرف العناصر األساسية للفن في سياقات مختلفة 

وتحليلها.



الكفايات الخاصة

العمــليــات  )1.2( الحقـــــائق  )1.1(
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ــات  ــح العملي ــم توض ــطة تعل ــر أنش ــم أن يبتك ــى املعل ع

ــن  ــادل متري ــا يع ــو م ــالمي، وه ــريب واإلس ــن الع ــن الوط م

ــة. ــت املعرف تثبي

يســتخدم مجموعــة مــن التطبيقــات اليدويــة البســيطة 

ــة يف  ــيطة واملركب ــوط البس ــق بالخط ــب تتعل ــم جوان لفه

الوطــن العــريب واإلســالمي.

مثال: يرســـم املتعلـــم الخطوط البســـيطة واملركبة عى 

املعرفة(. تثبيت  )متريـــن  امللونة.   األوراق 

مثال: يتعـــرف املتعلم مـــع زمالئه عى أنـــواع الخطوط 

البســـيطة واملركبـــة من خالل مشـــهد متثييل.

عـــى املعلـــم أن يبتكر أنشـــطة تعلم توضـــح الحقائق 

وفكرة الـــدرس من الوطـــن العريب واإلســـالمي.

يتعرف عى أنـــواع الخطوط البســـيطة واملركبة يف الوطن 

واإلسالمي. العريب 

يستكشف الخطوط البسيطة واملركبة. مييز الخطوط البسيطة واملركبة.
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عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح ترابــط 

ــريب  ــن الع ــن الوط ــرى م ــية األخ ــواد الدراس ــق بامل الحقائ

واإلســالمي.

يعــر عــن االنطباعــات الشــخصية واملشــاعر التــي يشــعر بها 

عنــد تعلمــه مجموعــة مــن الحقائــق والعمليات الســابقة.

ــن  ــة بالوط ــع املرتبط ــبة واملواضي ــق املكتس ــط الحقائ يرب

العــريب واإلســالمي مــع املــواد الدراســية األخــرى.

ــا  ــدث عنه ــم يتح ــط ث ــة النق ــم قبع ــدي املتعل ــال: يرت مث

ــه. ــام زمالئ أم

ــل النقــاط  ــة توصي ــه لعب ــال: يلعــب املتعلــم مــع زمالئ مث

ــات. ــادة الرياضي ــا مب ــام مرتبطً باألرق

يربــط الحقائــق املكتســبة واملواضيــع املرتبطــة بالوطــن 

العــريب واإلســالمي مــع املــواد الدراســية األخــرى.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح االســتجابات 

مــن الوطــن العــريب واإلســالمي بحيــث يعــر املتعلــم عــن 

مشــاعره بطريقــة مشــوقة ومبتكــرة.

ــة  ــول مجموع ــخصية ح ــه الش ــن انطباعات ــة ع ــر بحري يع

ــات. ــق والعملي ــن الحقائ م

الرتباط  )1.4(التجاهات  )1.3(
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عزيزي المعلم

ي 	 
حدد مساحات الورق ال�ت

تناسب فكرة الدرس وزمن 
الحصة.

الهتمام بإعداد ملفات 	 
ي 

ة �ف خاصة لكل خ�ب
الفصل الواحد لتوضح 

مختلف المستويات 
الفنية، وتساعد عىل 

ف  تقييم المتعلم�ي
والوقوف عىل مستوياتهم 

الفنية ومتابعتها 
والحتفاظ بالنتائج 

المتبقية.

Simple and complex lines

الخطوط البسيطة والمركبة

ية بسيطة باستخدام العناصر األساسية للفن 
ّ
إنتاج أعمال فن

وتقنياتها للتعبير عن اإلحساس، الخيال واإلبداع.



مــن  ومجموعــة  الفّنــي  العمــل  خطــوات  عــى  يتعــرَّف 

الخامــات املختلفــة املعروضــة عليــه داخــل أو خــارج 

املرســم.

ينتج أعامًل فّنية مستوحاة من الوطن العريب واإلسالمي.

ــق  ــح الحقائ ــم توض ــطة تعل ــر أنش ــم أن يبتك ــى املعل ع

املتعلقــة بخطــوات العمــل الفّنــي والخامــات واألدوات 

ــة. ــر مكلف ــوقة وغ ــة مش بطريق

ــي  ــل الفّن ــاج العم ــة وإنت ــات الفّني ــة العملي ــر مامرس تعت

ــم. ــاط التعل ــة نش مبثاب

الكفايات الخاصة
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ينتج  أعامالً فّنية باستخدام الخامات املختلفة.يعرف خطوات العمل الفني والخامات املختلفة.

مثال: يتعـــرف املتعلم عى الخامـــات املختلفة من خالل 

واألدوات. الخامات  صندوق 

مثـــال: يرســـم املتعلـــم لوحـــة تعبرية عـــن العرس 

الخليجـــي باســـتخدام الخطـــوط البســـيطة واملركبـــة.

العمليات  )2.2(الحقائق  )2.1(



العمــليــات  )2.2( الحقـــــائق  )2.1(
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يختار الخامات التي يود استخدامها يف عمله الفّني.
املــواد  مــن  املكتســبة  ومهاراتــه  معرفتــه  يســتخدم 

الفّنــي. إنتاجــه  يف  األخــرى  الدراســية 

يعــر عــن انطباعاتــه تجــاه اســتخدامه الخامــات املختلفــة 

أثنــاء مامرســته العمــل الفّنــي. 

املــواد  مــن  املكتســبة  ومهاراتــه  معرفتــه  يســتخدم 

ــع  ــة ذات الطاب ــاماًل فّني ــه أع ــاء إنتاج ــرى أثن ــية األخ الدراس

العــريب واإلســالمي داخــل أو خــارج املرســم.

ــل النقــاط  ــة توصي ــه لعب ــال: يلعــب املتعلــم مــع زمالئ مث

ــات. ــادة الرياضي ــا مب ــام مرتبطً باألرق

الخامــات  تجــاه  رأيــه  عــن  ويتحــدث  املتعلــم  يعــر 

املســتخدمة عنــد املتابعــة الفرديــة أو الجامعيــة أثنــاء 

مامرســة العمــل الفّنــي، وهــي مبثابــة نشــاط التعلــم.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح ارتبــاط عملــه 

ــي مــع املــواد الدراســية األخــرى مــن الوطــن العــريب  الفّن

واإلســالمي.

يعــر املتعلــم عــن رأيــه تجــاه الخامــات املســتخدمة عنــد  

املتابعــة الفرديــة أو الجامعيــة  أثنــاء مامرســة العمــل 

ــي. الفّن

الرتباط  )2.4(التجاهات  )2.3(
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عمل الفنان السعودي عبدالعزيز الناجم
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Simple and complex lines

الخطوط البسيطة والمركبة

تمييز ومقارنة النتاجات الفنية من ثقافات كويتية إسالمية 

وعالمية لتنمية الوعي الثقافي.

ي 
فك وإبداعك يكمن �ف تم�ي

ي توظيف 
تك �ف قدرتك وخ�ب

طاقات الصغار

عزيزي المعلم



ــرات  ــي واملث ــه الفّن ــن عمل ــبة ب ــق املكتس ــدرك الحقائ ي

ــامي.  ــريب واإلس ــع الع ــة ذات الطاب يرشح عمله الفّني مبيًنا الحقائق املكتسبة. املرئي

ــرات  ــي واملث ــه الفّن ــن عمل ــبة ب ــق املكتس ــدرك الحقائ  ي

ــامي.  ــريب واإلس ــع الع ــة ذات الطاب املرئي
يرشح عمله الفّني. 

الكفايات الخاصة

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم تــري الثقافــة 

الفنيــة لــدى املتعلــم، وتوضــح الحقائــق يف عملــه الفنــي 

واألعــامل الفنيــة األخــرى املعروضــة عليــه، ســواء ملتعلــم 

ــالمي. ــريب واإلس ــن الع ــن الوط ــان م ــوب أو فن موه

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم تتيــح للمتعلــم 

املجــال لــرح عملــه الفنــي بأســلوب مشــوق.

العمليات  )3.2( الحقائق  )3.1(
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مثـــال: يـــرح املتعلـــم عملـــه الفنـــي مرتديًـــا مالبس 

الشـــعوب املختلفـــة.
يتعـــرف املتعلـــم عـــى الفنـــان الســـعودي عبدالعزيز 

الناجـــم مـــن خـــالل مشـــهد متثييل عـــن حيـــاة الفنان. 

الفنان عبدالعزيز الناجم
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يشارك ويساهم بأعامله الفّنية.يعر باملفاضلة بني عمله الفّني واألعامل الفّنية األخرى.

يعــر ويفاضــل بــني عملــه الفّنــي واألعــامل الفّنيــة ذات 

الطابــع العــريب واإلســالمي. 

-يشــارك بعملــه الفّنــي املــواد الدراســية التــي تتــالءم مــع 

ــي. موضوعــه الفّن

البيئــة  تزيــني  يف  الفّنيــة  أعاملــه  ببعــض  -يســاهم 

املدرســية واملشــاركة يف املســابقات واملعــارض الداخليــة 

والخارجيــة.

مثــال: يفاضــل املتعلــم بــني عملــه الفنــي واألعــامل األخرى 

ــة عليه. املعروض

ــم  ــر اإلدارة بأعامله ــه مم ــع زمالئ ــم م ــن املتعل ــال: يزي مث

ــة. الفني

ــم  ــاعد املتعل ــم تس ــطة تعل ــر أنش ــم أن يبتك ــى املعل ع

الفنــي واألعــامل  التعبــر واملفاضلــة بــني عملــه  عــى 

املعروضــة عليــه.

الفّنيــة  األعــامل  اختيــار  يف  متعلِّميــه  املعلــم  يــرك 

الفّنيــة. واملســابقات  املدرســية  البيئــة  يف  وعرضهــا 

الرتباط  )3.4(التجاهات  )3.3(
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المعرض الدائم بالمرسم

المرســـم هو المكان الذي تمارس فيه كافة أنماط 
ا��نشـــطة الفنّية، وتعرض فيـــه ا��عمال الفنية 
ه بمواصفات  � � بشكل دائم، ويتم تجه�� للمتعلم��
اف المعلم ورئيس القسم. فنية مقننة تحت إ��

� تشـــجيع 
�ويتســـتفاد من هـــذه المعـــارض ¢

� أعمالهم، كما أنها تعد 
�� وإلهامهـــم ¢ المتعلم��

لـــكل معلم ع¦ بوية  ال�§ إنعكاًســـا للمخرجات 
حدة.

� المتنقل
المعرض الف�

 �
�ة لتعذر إقامته ¢ ة قص�� يكون العرض خ°ل ف�§

المرسم أو عدم استيعاب المرسم لعرض كافة 
ات مع معلمي  ا��عمـــال ويهدف لتبادل الخـــ�¶

� المدرسة أو المدارس ا��خرى.
�بية الفنية ¢ ال�§

� ذوي  يتم خ°له عرض ا��عمال الفنية للمتعلم��
الصفوف المتعددة لمعلم واحد.

مفتاح ا��لوان

� العام للمنطقة
المعرض الف�

ة طويلة نوًعا ما. يقام مرة كل عام ولف�§

بية الفنية. � لل�§ ّ
�اف التوجيه الف« يكون تحت إ��

بيـــة الفنيـــة بالمدارس  جمهـــوره معلمـــي ال�§
وكافة   � المتعلمـــ�� وكافة  المختلفـــة  والمراحل 
بالـــوزارة والمنطقـــة   � بويـــ�� � ال�§ المســـؤول��

والتواجيه الفنية للمناطق التعلمية ا��خرى.

يشارك فيه جميع مدارس المنطقة التعليمية أو 
� أعمال 

�مـــدارس المرحلة المحددة للمعـــرض ¢
فنية حسب كل مجال من مجا�ت المادة.

� تطبيق 
�ز مدى ماحققته المنطقة التعليمية ¢ ي�¶

، ومدى  �Áالمناهج الدراسية خ°ل العام الدرا
ما اكتســـبه المتعلمون من قيم فنية وســـلوكية 

ومدى ماتحقق من أهداف تربوية وفنية.

بتعـــرف المتعلمون من خ°له ع¦ ا��ســـاليب 
المبتكـــرة والمعالجات المختلفة والكشـــف عن 

. � المواهب الفنية للمتعلم��

� العام بالمدرسة
المعرض الف�

ة. ة غ�� قص�� يقام مرة واحدة سنويًا ولف�§

يهدف إÆ إبراز ا�تجاهـــات المختلفة والجوانب 
ا��نشطة الصفية للفصول  � مخرجات 

�ا�بداعية ¢
المتعددة ولكافة معلمي المادة.

المرحلة  � ومعلمي  المتعلمـــ�� جمهوره يكون من 
 � بوي�� ال�§  � المســـؤول�� وبعض  ا��خرى  للمدارس 

بالمنطقة التعليمية وأولياء ا��مور.

معارض أخرى

� ع¦  المعـــرض الدائـــم ��عمـــال المتعلمـــ��
المســـاحات المخصصه بإدارة المدرسة، لتكون 
� من أوليـــاء ا��مور، ويتم فيها  متاحة للمراجع��

تغي�� ا��عمال الفنية بشكل دوري.

 �
�الثقا¢ المصاحبة ل°ســـبوع  ة  الصغ�� المعارض 

بالمدرســـة،  العلمية  ا��قســـام  كافة  وفعاليات 
ة وتندمـــج فيها كافة  وتقـــام بالقاعات الكبـــ��
مخرجات التعليم للمناهج الدراسية أو ا��نشطة 

المصاحبة لها.

�
موضوع إثرا��

ية
ّ
بعض	أنواع	المعارض	الفن

اف  المشاركون  ا��هداف �� Íنجازات  مدة العرض  ا� Íالفئة المستهدفة  ا�



- الوحدة الثانية - 

Site of Forms

مواقع األشكال
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مواقع األشكال

تمهيد:

ي توحي بالعمق 
ات ال�ت ي الأعمال الفنية المســـطحة عىل بعض المـــؤ�ش

دراك لالأبعاد الوهمية لالأشـــكال والمســـاحات �ف تعتمد عملية الإ

وتشـــعرنا بمواقع وهمية لالأشـــكال، حيث تبدو العنارص القريبـــة بحجم كب�ي وذات تفاصيـــل واضحة، بينما العنـــارص البعيدة تبدو 

بحجـــم أصغـــر وذات تفاصيـــل أقل، كما  تحجـــب  العنارص الأمامية جـــزًءا من العنارص الخلفيـــة وهو ما يســـمى بالتداخل، . ومن 

ات: المؤ�ش هذه 

أمام - خلف داخل - خارج فوق - تحت قريب - بعيد
الموقع

قريب

بعيد

خلف

أمام

فوق

تحت

التداخل

داخل

خارج

التداخل )داخل - خارج،  أمام - خلف(. •الموقع )قريب - بعيد ، فوق - تحت(. •
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Near :قريب

Far :بعيد

Front : أمام

Behind :خلف

Above :فوق

Under :تحت

Big : كب�ي

Small : صغ�ي

Site of forms -مواقع األشكال

تعرف العناصر األساسية للفن في سياقات مختلفة 

وتحليلها.



ــق  ــح الحقائ ــم توض ــطة تعل ــر أنش ــم أن يبتك ــى املعل ع

ــامي. ــريب واإلس ــن الع ــن الوط ــدرس م ــرة ال وفك

ــات  ــح العملي ــم توض ــطة تعل ــر أنش ــم أن يبتك ــى املعل ع

ــن  ــادل متري ــا يع ــو م ــامي، وه ــريب واإلس ــن الع ــن الوط م

ــة. ــت املعرف تثبي

الكفايات الخاصة

العمــليــات  )1.2( الحقـــــائق  )1.1(
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مثـــال: يصنـــع املتعلـــم بطاقة بـــارزة توضـــح مواقع 

املعرفة(. تثبيـــت  )متريـــن  األشـــكال  

مثـــال: يالحـــظ املتعلم مع زمالئـــه مواقع األشـــكال من 

خالل عـــرض صور للحضـــارة املرصيـــة القدمية. 

يالحظ اختالف مواقع األشكال عى العنارص.

يســـتخدم مجموعة مـــن التطبيقـــات اليدوية البســـيطة 

لفهم جوانـــب تتعلق مبواقع األشـــكال يف الوطن العريب 

واإلسالمي. 

يعرف مواقع األشكال. 

 يتعـــرف عـــى مواقـــع األشـــكال يف الوطـــن العـــريب

و اإلسالمي.

اصنع البطاقة
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عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح ترابــط 

ــريب  ــن الع ــن الوط ــرى م ــية األخ ــواد الدراس ــق بامل الحقائ

واإلســالمي.

يعــر عــن االنطباعــات الشــخصية واملشــاعر التــي يشــعر بها 

عنــد تعلمــه مجموعــة مــن الحقائــق والعمليات الســابقة.

ــن  ــة بالوط ــع املرتبط ــبة واملواضي ــق املكتس ــط الحقائ يرب

العــريب واإلســالمي مــع املــواد الدراســية األخــرى.

ــا  ــدث عنه ــم يتح ــط ث ــة النق ــم قبع ــدي املتعل ــال: يرت مث

ــه. ــام زمالئ أم

ــل النقــاط  ــة توصي ــه لعب ــال: يلعــب املتعلــم مــع زمالئ مث

ــات. ــادة الرياضي ــا مب ــام مرتبطً باألرق

يربــط الحقائــق املكتســبة واملواضيــع املرتبطــة بالوطــن 

العــريب واإلســالمي مــع املــواد الدراســية األخــرى.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح االســتجابات 

مــن الوطــن العــريب واإلســالمي بحيــث يعــر املتعلــم عــن 

مشــاعره بطريقــة مشــوقة ومبتكــرة.

ــة  ــول مجموع ــخصية ح ــه الش ــن انطباعات ــة ع ــر بحري يع

ــات. ــق والعملي ــن الحقائ م

الرتباط  )1.4(التجاهات  )1.3(
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Site of forms -مواقع األشكال

عزيزي المعلم

اترك للمتعلم حرية 	 
التعب�ي بمخزونه العقىلي 
ي الأداء.

ي �ف ّ
وأسلوبه الف�ف

ف عىل 	  شجع المتعلم�ي
التعاون فيما بينهم 

وتبادل الخامات اللونية 
ام أعمالهم  واح�ت

وتقديرها.

إن زيارة المعالم الفنية 	 
المختلفة تساعدك 

عىل اكتساب العديد 
من الأفكار الجديدة 

ات الفنية  من الخ�ب
ي تحمل خالصة 

ال�ت
تجارب الآخرين، وتعت�ب 
مصدًرا مهًما من مصادر 

المعرفة.

ية بسيطة باستخدام العناصر األساسية للفن 
ّ
إنتاج أعمال فن

وتقنياتها للتعبير عن اإلحساس، الخيال واإلبداع.



ينتج  أعامالً فّنية باستخدام الخامات املختلفة.يعرف خطوات العمل الفني والخامات املختلفة.

مــن  ومجموعــة  الفّنــي  العمــل  خطــوات  عــى  يتعــرَّف 

الخامــات املختلفــة املعروضــة عليــه داخــل أو خــارج 

املرســم.

ينتج أعاماًل فّنية مستوحاة من الوطن العريب واإلسالمي.

ــق  ــح الحقائ ــم توض ــطة تعل ــر أنش ــم أن يبتك ــى املعل ع

املتعلقــة بخطــوات العمــل الفّنــي والخامــات واألدوات 

ــة. ــر مكلف ــوقة وغ ــة مش بطريق

ــي  ــل الفّن ــاج العم ــة وإنت ــات الفّني ــة العملي ــر مامرس تعت

ــم. ــاط التعل ــة نش مبثاب

الكفايات الخاصة

العمــليــات  )2.2( الحقـــــائق  )2.1(
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مثال: يرســـم املتعلم لوحـــة تعبرية عـــن الطبيعة يف 

األشـــكال. مواقع  باســـتخدام  العريب  املغرب  دول 

مثـــال: يختـــار املتعلـــم الخامـــات واألدوات مـــن أرفف 

الخامات عن طريق اســـتعامل مصطلحـــات مواقع األدوات 

) قريـــب- بعيد - فـــوق- تحت ..(. 
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يختار الخامات التي يود استخدامها يف عمله الفّني.
املــواد  مــن  املكتســبة  ومهاراتــه  معرفتــه  يســتخدم 

الفّنــي. إنتاجــه  يف  األخــرى  الدراســية 

يعــر عــن انطباعاتــه تجــاه اســتخدامه الخامــات املختلفــة 

أثنــاء مامرســته العمــل الفّنــي. 

املــواد  مــن  املكتســبة  ومهاراتــه  معرفتــه  يســتخدم 

ــع  ــة ذات الطاب ــاماًل فّني ــه أع ــاء إنتاج ــرى أثن ــية األخ الدراس

العــريب واإلســالمي داخــل أو خــارج املرســم.

ــل النقــاط  ــة توصي ــه لعب ــال: يلعــب املتعلــم مــع زمالئ مث

ــات. ــادة الرياضي ــا مب ــام مرتبطً باألرق

الخامــات  تجــاه  رأيــه  عــن  ويتحــدث  املتعلــم  يعــر 

املســتخدمة عنــد املتابعــة الفرديــة أو الجامعيــة أثنــاء 

مامرســة العمــل الفّنــي، وهــي مبثابــة نشــاط التعلــم.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح ارتبــاط عملــه 

ــي مــع املــواد الدراســية األخــرى مــن الوطــن العــريب  الفّن

واإلســالمي.

يعــر املتعلــم عــن رأيــه تجــاه الخامــات املســتخدمة عنــد  

املتابعــة الفرديــة أو الجامعيــة  أثنــاء مامرســة العمــل 

ــي. الفّن

الرتباط  )2.4(التجاهات  )2.3(
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عمل الفنان العامين أنور سونيا
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Site of forms -مواقع األشكال

عزيزي المعلم

ف عىل 	  درب المتعلم�ي

الإحساس بعالقة 

الأشكال ببعضها بعًضا 

ي من  ّ
داخل العمل الف�ف

خالل  عرض لوحات 

. ف فنية لأعمال الفنان�ي

اترك للمتعلم حرية 	 

التعب�ي مستخدًما 

المصطلحات الفنية 

اته  ي اكتسبها من خ�ب
ال�ت

السابقة.

تمييز ومقارنة النتاجات الفنية من ثقافات كويتية إسالمية 

وعالمية لتنمية الوعي الثقافي.



ــرات  ــي واملث ــه الفّن ــن عمل ــبة ب ــق املكتس ــدرك الحقائ ي

ــامي.  ــريب واإلس ــع الع ــة ذات الطاب يرشح عمله الفّني مبيًنا الحقائق املكتسبة. املرئي

ــرات  ــي واملث ــه الفّن ــن عمل ــبة ب ــق املكتس ــدرك الحقائ  ي

ــامي.  ــريب واإلس ــع الع ــة ذات الطاب املرئي
يرشح عمله الفّني. 

الكفايات الخاصة

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم تــري الثقافــة 

الفنيــة لــدى املتعلــم، وتوضــح الحقائــق يف عملــه الفنــي 

واألعــامل الفنيــة األخــرى املعروضــة عليــه، ســواء ملتعلــم 

ــالمي. ــريب واإلس ــن الع ــن الوط ــان م ــوب أو فن موه

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم تتيــح للمتعلــم 

املجــال لــرح عملــه الفنــي بأســلوب مشــوق.

العمليات  )3.2( الحقائق  )3.1(
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مثال: يـــرح املتعلم عملـــه الفّني من خـــالل مقابلة مع 

لفنان. ا

مثال: يتعـــرف املتعلم مـــع زمالئه عى الفنـــان العامين 

أنور ســـونيا من خالل مقطـــع فيديو.

الفنان أنور سونيا
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يشارك ويساهم بأعامله الفّنية.يعر باملفاضلة بني عمله الفّني واألعامل الفّنية األخرى.

يعــر ويفاضــل بــني عملــه الفّنــي واألعــامل الفّنيــة ذات 

الطابــع العــريب واإلســالمي. 

-يشــارك بعملــه الفّنــي املــواد الدراســية التــي تتــالءم مــع 

ــي. موضوعــه الفّن

البيئــة  تزيــني  يف  الفّنيــة  أعاملــه  ببعــض  -يســاهم 

املدرســية واملشــاركة يف املســابقات واملعــارض الداخليــة 

والخارجيــة.

مثــال: يفاضــل املتعلــم بــني عملــه الفنــي واألعــامل األخرى 

ــة عليه. املعروض

ــم  ــر اإلدارة بأعامله ــه مم ــع زمالئ ــم م ــن املتعل ــال: يزي مث

ــة. الفني

ــم  ــاعد املتعل ــم تس ــطة تعل ــر أنش ــم أن يبتك ــى املعل ع

الفنــي واألعــامل  التعبــر واملفاضلــة بــني عملــه  عــى 

املعروضــة عليــه.

الفّنيــة  األعــامل  اختيــار  يف  متعلِّميــه  املعلــم  يــرك 

الفّنيــة. واملســابقات  املدرســية  البيئــة  يف  وعرضهــا 

الرتباط  )3.4(التجاهات  )3.3(
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التعلم	النشطالتعلم	النشط
 �

��� تعلمه، منغمًسا 
��هو عملية تكسب المتعلم دوًرا حيويًا وتفاعلًيا 

� بيئة صفية آمنه عقلًيا 
��أنشطته سواء كان بمفرده أو بمشاركة زم�ئه 

وحسًيا وجسديًا

�
موضوع إثرا��

317



- الوحدة الثالثة - 

Complementry colors

األلوان المتكاملة
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األلوان المتكاملة

ا��لوان المتكاملة:
أخ�� برتقا	
أحمر بنفسجيأزرق أصفر

تمهيد:

ي الطبيعة هي بهجة الكون وجمال الحياة ونعمة الخالق، وفيها تتناغم الألوان وتتكامل بمظاهرها الكونية ومخلوقاتها البديعة.
الألوان �ف

ي الدائرة اللونية )كل لون أساسي يقابله لون ثانوي(.
الألوان المتكاملة هي الألوان المتقابلة �ف

( يقابله اللون الأخرف ) ثانوي(. • اللون الأحمر ) أساسي

( يقابله اللون البنفسجي ) ثانوي(. • اللون الأصفر ) أساسي

تقالي ) ثانوي(. • ( يقابله اللون ال�ب اللون الأزرق ) أساسي
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Complementry colors

األلوان المتكاملة

Red : أحمر
Green : أخ�ف

Yellow :أصفر
Purple :بنفسجي

Blue : أزرق
Orange: برتقالي

تعرف العناصر األساسية للفن في سياقات مختلفة 

وتحليلها.



ــق  ــح الحقائ ــم توض ــطة تعل ــر أنش ــم أن يبتك ــى املعل ع

ــامي. ــريب واإلس ــن الع ــن الوط ــدرس م ــرة ال وفك

ــات  ــح العملي ــم توض ــطة تعل ــر أنش ــم أن يبتك ــى املعل ع

ــن  ــادل متري ــا يع ــو م ــامي، وه ــريب واإلس ــن الع ــن الوط م

ــة. ــت املعرف تثبي

الكفايات الخاصة

العمــليــات  )1.2( الحقـــــائق  )1.1(
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مثال: يتعـــرف املتعلم مع زمالئه عى األلـــوان املتكاملة 

من خالل مشـــاهدة األواين الرتكية. 

مثـــال: يلون املتعلم مالبـــس الفزّاعة باســـتعامل األلوان 

املعرفة(. تثبيـــت  )مترين  املتكاملة  

يســـتخدم مجموعة مـــن التطبيقـــات اليدوية البســـيطة 

لفهم جوانـــب تتعلـــق باأللـــوان املتكاملـــة يف الوطن 

واإلســـالمي.  العريب 

يستنبط مجموعة األلوان املتكاملة.  يعرف مجموعة األلوان املتكاملة.

يتعـــرف عـــى األلـــوان املتكاملـــة يف الوطـــن العريب 

واإلســـالمي.
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مثـــال: يســـتخرج املتعلم األلـــوان املتكاملـــة من لعبة 

العربية. اللغـــة  الكلمة املفقـــودة مرتبطًـــا مبادة 

مثال: يلعـــب املتعلم مع زمالئه لعبـــة الرائط ويتحدث 

يفضلها. التي  املتكاملـــة  األلوان  عن مجموعة 

يربــط الحقائــق املكتســبة واملواضيــع املرتبطــة بالوطــن 

العــريب واإلســالمي مــع املــواد الدراســية األخــرى.

ــة  ــول مجموع ــخصية ح ــه الش ــن انطباعات ــة ع ــر بحري يع

ــات. ــق والعملي ــن الحقائ م

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح ترابــط 

ــريب  ــن الع ــن الوط ــرى م ــية األخ ــواد الدراس ــق بامل الحقائ

واإلســالمي.

يعــر عــن االنطباعــات الشــخصية واملشــاعر التــي يشــعر بها 

عنــد تعلمــه مجموعــة مــن الحقائــق والعمليات الســابقة.

ــن  ــة بالوط ــع املرتبط ــبة واملواضي ــق املكتس ــط الحقائ يرب

العــريب واإلســالمي مــع املــواد الدراســية األخــرى.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح االســتجابات 

مــن الوطــن العــريب واإلســالمي بحيــث يعــر املتعلــم عــن 

مشــاعره بطريقــة مشــوقة ومبتكــرة.

الرتباط  )1.4(التجاهات  )1.3(
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Complementry colors

األلوان المتكاملة

عزيزي المعلم

استفد من بعض . 1
التجارب الفنية والأفكار 

ات  ي تعب�ي
الب�ية �ف

الآخرين ودون التعرض 
للنقل أو التقليد.

نّوع باستخدام الألوان . 2
والتكنيكات أثناء ممارسة 

. ي ّ
العمل الف�ف

ية بسيطة باستخدام العناصر األساسية للفن 
ّ
إنتاج أعمال فن

وتقنياتها للتعبير عن اإلحساس، الخيال واإلبداع.



ينتج  أعامالً فّنية باستخدام الخامات املختلفة.يعرف خطوات العمل الفني والخامات املختلفة.

مــن  ومجموعــة  الفّنــي  العمــل  خطــوات  عــى  يتعــرَّف 

الخامــات املختلفــة املعروضــة عليــه داخــل أو خــارج 

املرســم.

ينتج أعاماًل فّنية مستوحاة من الوطن العريب واإلسالمي.

ــق  ــح الحقائ ــم توض ــطة تعل ــر أنش ــم أن يبتك ــى املعل ع

املتعلقــة بخطــوات العمــل الفّنــي والخامــات واألدوات 

ــة. ــر مكلف ــوقة وغ ــة مش بطريق

ــي  ــل الفّن ــاج العم ــة وإنت ــات الفّني ــة العملي ــر مامرس تعت

ــم. ــاط التعل ــة نش مبثاب

الكفايات الخاصة

العمــليــات  )2.2( الحقـــــائق  )2.1(
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مثال: يختـــار املتعلم الخامـــات واألدوات التـــي يفضلها 

الخامات. بائـــع  من 

مثـــال: يرســـم املتعلـــم لوحـــة تعبرية عـــن الحضارة 

املرصيـــة القدميـــة باســـتخدام األلـــوان املتكاملة.
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يختار الخامات التي يود استخدامها يف عمله الفّني.
املــواد  مــن  املكتســبة  ومهاراتــه  معرفتــه  يســتخدم 

الفّنــي. إنتاجــه  يف  األخــرى  الدراســية 

يعــر عــن انطباعاتــه تجــاه اســتخدامه الخامــات املختلفــة 

أثنــاء مامرســته العمــل الفّنــي. 

املــواد  مــن  املكتســبة  ومهاراتــه  معرفتــه  يســتخدم 

ــع  ــة ذات الطاب ــاماًل فّني ــه أع ــاء إنتاج ــرى أثن ــية األخ الدراس

العــريب واإلســالمي داخــل أو خــارج املرســم.

ــل النقــاط  ــة توصي ــه لعب ــال: يلعــب املتعلــم مــع زمالئ مث

ــات. ــادة الرياضي ــا مب ــام مرتبطً باألرق

الخامــات  تجــاه  رأيــه  عــن  ويتحــدث  املتعلــم  يعــر 

املســتخدمة عنــد املتابعــة الفرديــة أو الجامعيــة أثنــاء 

مامرســة العمــل الفّنــي، وهــي مبثابــة نشــاط التعلــم.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح ارتبــاط عملــه 

ــي مــع املــواد الدراســية األخــرى مــن الوطــن العــريب  الفّن

واإلســالمي.

يعــر املتعلــم عــن رأيــه تجــاه الخامــات املســتخدمة عنــد  

املتابعــة الفرديــة أو الجامعيــة  أثنــاء مامرســة العمــل 

ــي. الفّن

الرتباط  )2.4(التجاهات  )2.3(
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عمل التشكييل السوري محمد سعدون
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Complementry colors

األلوان المتكاملة

عزيزي المعلم

اعرض مجموعة من 	 
ف  أعمال فنّية لفنان�ي

ي  من الوطن العر�ب
سالمي ذات الألوان  والإ

المتكاملة.

ف عمل الفنان 	  قارن ب�ي
وعمل المتعلم وركز 

عىل عنارص العمل 
ي وكيفية استخدام 

الف�ف
الألوان المتكاملة فيها. تمييز ومقارنة النتاجات الفنية من ثقافات كويتية إسالمية 

وعالمية لتنمية الوعي الثقافي.



ــرات  ــي واملث ــه الفّن ــن عمل ــبة ب ــق املكتس ــدرك الحقائ ي

ــامي.  ــريب واإلس ــع الع ــة ذات الطاب يرشح عمله الفّني مبيًنا الحقائق املكتسبة. املرئي

ــرات  ــي واملث ــه الفّن ــن عمل ــبة ب ــق املكتس ــدرك الحقائ  ي

ــامي.  ــريب واإلس ــع الع ــة ذات الطاب املرئي
يرشح عمله الفّني. 

الكفايات الخاصة

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم تــري الثقافــة 

الفنيــة لــدى املتعلــم، وتوضــح الحقائــق يف عملــه الفنــي 

واألعــامل الفنيــة األخــرى املعروضــة عليــه، ســواء ملتعلــم 

ــالمي. ــريب واإلس ــن الع ــن الوط ــان م ــوب أو فن موه

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم تتيــح للمتعلــم 

املجــال لــرح عملــه الفنــي بأســلوب مشــوق.

العمليات  )3.2( الحقائق  )3.1(
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مثـــال: يرح املتعلـــم عملـــه الفّني متقمُصا شـــخصية 

فنان(. )ســـوبر 

مثـــال: يتعرف املتعلم مـــع زمالئه عى الفنان التشـــكييل 

الســـوري محمد ســـعدون من خالل عرض صـــور للوحاته.

الفنان محمد سعدون
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يشارك ويساهم بأعامله الفّنية.يعر باملفاضلة بني عمله الفّني واألعامل الفّنية األخرى.

يعــر ويفاضــل بــني عملــه الفّنــي واألعــامل الفّنيــة ذات 

الطابــع العــريب واإلســالمي. 

-يشــارك بعملــه الفّنــي املــواد الدراســية التــي تتــالءم مــع 

ــي. موضوعــه الفّن

البيئــة  تزيــني  يف  الفّنيــة  أعاملــه  ببعــض  -يســاهم 

املدرســية واملشــاركة يف املســابقات واملعــارض الداخليــة 

والخارجيــة.

مثــال: يفاضــل املتعلــم بــني عملــه الفنــي واألعــامل األخرى 

ــة عليه. املعروض

ــم  ــر اإلدارة بأعامله ــه مم ــع زمالئ ــم م ــن املتعل ــال: يزي مث

ــة. الفني

ــم  ــاعد املتعل ــم تس ــطة تعل ــر أنش ــم أن يبتك ــى املعل ع

الفنــي واألعــامل  التعبــر واملفاضلــة بــني عملــه  عــى 

املعروضــة عليــه.

الفّنيــة  األعــامل  اختيــار  يف  متعلِّميــه  املعلــم  يــرك 

الفّنيــة. واملســابقات  املدرســية  البيئــة  يف  وعرضهــا 

الرتباط  )3.4(التجاهات  )3.3(
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كيفية التعامل معهخصائصه وصفاتهنوع الطالب

بعض	أنواع	المتعلمين	وكيفية	التعامل	معهمبعض	أنواع	المتعلمين	وكيفية	التعامل	معهم

�
موضوع إثرا��

الشارد

الُمعارض

الخجول

الّضحاك

�
العدوا��

ء الفهم ��

المتعاون

ثار ال��

ث بما حوله. � يك��

ء. �
�ض ع
 كل  يع��

دد و� يشارك. م��

يك�� من المزاح.

� ك�مـــه ونظراته، 
�� �

�عدوا�
ويك�� من  المشـــك�ت  يث�� 

الصياح وأسلوبه الهجوم.

�يفهم جيًدا وإجاباته
غ�� صحيحة غالًبا.

يساعد الجميع.

كث�� الك�م وواسع الخيال.

توجيه أسئلة سهلة ومحفزة.

ير معارضته. إعطاؤه فرصة لت�¬

ه عن طريق التنويه بإجابته. � تحف��

. �� الم¶ح المدر
�نستغله �

محاولـــة امتصاص غضبه واحتوائه وعـــدم ا�نفعال معه ومعرفة 
ا�¾ســـباب وراء غضبه، مع إعطائه بعض المهام وحثه ع
 القيام 
ببعض ا�¾نشطة �Âحساسه بإمكاناته والتعرف ع
 جوانب القوة فيه.

ح له أك�� من مرة وبأك�� من أسلوب. توضيح ال¶�

شادة به وبأخ�قه. Âا�

أثبت له أهمية الوقت والمحافظة عليه.
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- الوحدة الرابعة - 

Color harmony

األلوان المنسجمة
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١

٣

٤

٢

�
��حا�ت التناسق اللو

١

٢

٣

�
��حا�ت التباين اللو
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األلوان المنسجمة

ي :
أ. حالة التناسق اللو�ف

الدائرة . ١ ي 
�ف المتقاربة  الألوان  واحد:  بـأصل  المرتبطة  الألوان 

عىل  باحتوائهما  يرتبطان   )  .. المصفر  الأحمر   - )الأحمر  اللونية 

اللون الأحمر.

اللون . ٢ من  نسبة  مع  اللون  خلط  عند  الواحد:  اللون  درجات 

الأبيض أو الأسود.

ي دائرة الألوان: وهي الألوان . ٣
تيب �ف الألوان المرتبطة بنفس ال�ت

ي درجة الشدة كمجموعة الألوان الأساسية مع بعضها 
المتساوية �ف

ي دائرة الألوان.
تيب �ف أو الثانوية وتحمل نفس درجة ال�ت

المساحات . ٤ تظهر  حيث  والباردة:  الحارة  الألوان  ف  ب�ي التبادل 

. ي
ي العمل الف�ف

اللونية كأنها تبادل المساحات المضيئة والمعتمة �ف

: ي
ب. حالة التباين اللو�ف

الثانوي . ١ واللون  الأساسي  اللون  نضع  أن  المتكاملة:  الألوان 

ي الدائرة اللونية.
المقابل له �ف

ف الأبيض والأسود بجوار بعضهما . 2 : استخدام اللون�ي ي
التضاد اللو�ف

ي يكون فيها التباين بأقىص حالته.
ال�ت

الألوان من خاللها . ٣ لدراسة  العلمية  الوسيلة  الألوان: هي  دائرة 

ي تستخلص منها الألوان وهي 
تستطيع أن تتعرف عىل الكيفية ال�ت

تتفق مع نظرية تسلسل ألوان الطيف.

تمهيد:
النسجام هو الحالة الفسيولوجية  والشعور بنوع من الراحة والقبول النفسي كردة فعل طبيعية تتكون لدى المشاهد عندما تتجاور الألوان 

ًا ساًرا وممتًعا. ي وفق ترتيب )علمي( مما ينعكس أثره عىل المشاهد، حيث تؤثر فيه تأث�ي
ي العمل الف�ف

مع بعضها �ف

: ف ف أساسيت�ي ي حالت�ي
يتحقق النسجام �ف
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Color harmony

األلوان المنسجمة

ي
النسجام اللو�ف

Color harmony

تعرف العناصر األساسية للفن في سياقات مختلفة 

وتحليلها.



ــق  ــح الحقائ ــم توض ــطة تعل ــر أنش ــم أن يبتك ــى املعل ع

ــامي. ــريب واإلس ــن الع ــن الوط ــدرس م ــرة ال وفك

ــات  ــح العملي ــم توض ــطة تعل ــر أنش ــم أن يبتك ــى املعل ع

ــن  ــادل متري ــا يع ــو م ــامي، وه ــريب واإلس ــن الع ــن الوط م

ــة. ــت املعرف تثبي

العمــليــات  )1.2( الحقـــــائق  )1.1(
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مثال: يتعـــرف املتعلم عى األلوان املنســـجمة يف قصة 

العائلة األندونيســـية يف عيد الفطر .

مثـــال: يجرب املتعلم اســـتخراج األلوان املنســـجمة عن 

طريق دمج األلـــوان عى املحارم الورقيـــة )مترين تثبيت 

املعرفة(.

يســـتخدم مجموعة مـــن التطبيقـــات اليدوية البســـيطة 

لفهـــم جوانب تتعلـــق باأللـــوان املنســـجمة يف الوطن 

واإلســـالمي.  العريب 

يستكشف مجموعة األلوان املنسجمة. مييز مجموعة األلوان املنسجمة.

يتعرف عـــى مجموعـــة األلـــوان املنســـجمة يف الوطن 

واإلســـالمي. العريب 
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عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح ترابــط 

ــريب  ــن الع ــن الوط ــرى م ــية األخ ــواد الدراس ــق بامل الحقائ

واإلســالمي.

يعــر عــن االنطباعــات الشــخصية واملشــاعر التــي يشــعر بها 

عنــد تعلمــه مجموعــة مــن الحقائــق والعمليات الســابقة.

ــن  ــة بالوط ــع املرتبط ــبة واملواضي ــق املكتس ــط الحقائ يرب

العــريب واإلســالمي مــع املــواد الدراســية األخــرى.

ــا  ــدث عنه ــم يتح ــط ث ــة النق ــم قبع ــدي املتعل ــال: يرت مث

ــه. ــام زمالئ أم

ــل النقــاط  ــة توصي ــه لعب ــال: يلعــب املتعلــم مــع زمالئ مث

ــات. ــادة الرياضي ــا مب ــام مرتبطً باألرق

يربــط الحقائــق املكتســبة واملواضيــع املرتبطــة بالوطــن 

العــريب واإلســالمي مــع املــواد الدراســية األخــرى.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح االســتجابات 

مــن الوطــن العــريب واإلســالمي بحيــث يعــر املتعلــم عــن 

مشــاعره بطريقــة مشــوقة ومبتكــرة.

ــة  ــول مجموع ــخصية ح ــه الش ــن انطباعات ــة ع ــر بحري يع

ــات. ــق والعملي ــن الحقائ م

الرتباط  )1.4(التجاهات  )1.3(
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Color harmony

األلوان المنسجمة

عزيزي المعلم

دع المتعلم يختار . 1
مجموعة الألوان المحببة 

لديه -دون تقيد- واترك له 
حرية التعب�ي عن الفكرة 

المطروحة بعد النتهاء من 
مناقشة جميع جوانبها.

نّوع بحجم وألوان . 2
المساحات المراد تنفيذ 

العمل عليها

ية بسيطة باستخدام العناصر األساسية للفن 
ّ
إنتاج أعمال فن

وتقنياتها للتعبير عن اإلحساس، الخيال واإلبداع.



ينتج  أعامالً فّنية باستخدام الخامات املختلفة.يعرف خطوات العمل الفني والخامات املختلفة.

مــن  ومجموعــة  الفّنــي  العمــل  خطــوات  عــى  يتعــرَّف 

الخامــات املختلفــة املعروضــة عليــه داخــل أو خــارج 

املرســم.

ينتج أعاماًل فّنية مستوحاة من الوطن العريب واإلسالمي.

ــق  ــح الحقائ ــم توض ــطة تعل ــر أنش ــم أن يبتك ــى املعل ع

املتعلقــة بخطــوات العمــل الفّنــي والخامــات واألدوات 

ــة. ــر مكلف ــوقة وغ ــة مش بطريق

ــي  ــل الفّن ــاج العم ــة وإنت ــات الفّني ــة العملي ــر مامرس تعت

ــم. ــاط التعل ــة نش مبثاب

الكفايات الخاصة

العمــليــات  )2.2( الحقـــــائق  )2.1(
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مثـــال: يرســـم املتعلـــم لوحـــة تعبريـــة مســـتوحاة 

من حديقـــة الفراشـــات يف ماليزيـــا باســـتخدام األلوان 

املنســـجمة.

مثـــال: يختـــار املتعلـــم الخامـــات واألدوات مـــن ركن 

 . ت ما لخا ا
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يختار الخامات التي يود استخدامها يف عمله الفّني.
املــواد  مــن  املكتســبة  ومهاراتــه  معرفتــه  يســتخدم 

الفّنــي. إنتاجــه  يف  األخــرى  الدراســية 

يعــر عــن انطباعاتــه تجــاه اســتخدامه الخامــات املختلفــة 

أثنــاء مامرســته العمــل الفّنــي. 

املــواد  مــن  املكتســبة  ومهاراتــه  معرفتــه  يســتخدم 

ــع  ــة ذات الطاب ــاماًل فّني ــه أع ــاء إنتاج ــرى أثن ــية األخ الدراس

العــريب واإلســالمي داخــل أو خــارج املرســم.

ــل النقــاط  ــة توصي ــه لعب ــال: يلعــب املتعلــم مــع زمالئ مث

ــات. ــادة الرياضي ــا مب ــام مرتبطً باألرق

الخامــات  تجــاه  رأيــه  عــن  ويتحــدث  املتعلــم  يعــر 

املســتخدمة عنــد املتابعــة الفرديــة أو الجامعيــة أثنــاء 

مامرســة العمــل الفّنــي، وهــي مبثابــة نشــاط التعلــم.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح ارتبــاط عملــه 

ــي مــع املــواد الدراســية األخــرى مــن الوطــن العــريب  الفّن

واإلســالمي.

يعــر املتعلــم عــن رأيــه تجــاه الخامــات املســتخدمة عنــد  

املتابعــة الفرديــة أو الجامعيــة  أثنــاء مامرســة العمــل 

ــي. الفّن

الرتباط  )2.4(التجاهات  )2.3(
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أعامل الفنانة املغربية الشعيبية طالل
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Color harmony

األلوان المنسجمة

عزيزي المعلم

ي 	 
ف �ف ناقش المتعلم�ي

نهاية الدرس باللوحات 

المرسومة واطلب منهم 

وا بجملة عن  أن يع�ب

ي  حب الوطن العر�ب

سالمي. والإ

اعرض الأعمال الفنّية 	 

ي مكان واضح وأتح 
�ف

الفرصة لكل متعلم 

بالتحدث عن النسجام 

ي وأين يراه فيها.
اللو�ف

تمييز ومقارنة النتاجات الفنية من ثقافات كويتية إسالمية 

وعالمية لتنمية الوعي الثقافي.



ــرات  ــي واملث ــه الفّن ــن عمل ــبة ب ــق املكتس ــدرك الحقائ ي

ــامي.  ــريب واإلس ــع الع ــة ذات الطاب يرشح عمله الفّني مبيًنا الحقائق املكتسبة. املرئي

ــرات  ــي واملث ــه الفّن ــن عمل ــبة ب ــق املكتس ــدرك الحقائ  ي

ــامي.  ــريب واإلس ــع الع ــة ذات الطاب املرئي
يرشح عمله الفّني. 

الكفايات الخاصة

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم تــري الثقافــة 

الفنيــة لــدى املتعلــم، وتوضــح الحقائــق يف عملــه الفنــي 

واألعــامل الفنيــة األخــرى املعروضــة عليــه، ســواء ملتعلــم 

ــالمي. ــريب واإلس ــن الع ــن الوط ــان م ــوب أو فن موه

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم تتيــح للمتعلــم 

املجــال لــرح عملــه الفنــي بأســلوب مشــوق.

العمليات  )3.2( الحقائق  )3.1(

347

مثـــال: يرح املتعلـــم عملـــه الفّني من خـــالل لعبة )أنا 

لفنان(. ا

مثـــال: يتعرف املتعلم مـــع زمالئه عى الفنانـــة املغربية 

الّشعيبّيــــة طالل من خـــالل مقطع فيديو.

الفنان الّشعيبّيـة طالل
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يشارك ويساهم بأعامله الفّنية.يعر باملفاضلة بني عمله الفّني واألعامل الفّنية األخرى.

يعــر ويفاضــل بــني عملــه الفّنــي واألعــامل الفّنيــة ذات 

الطابــع العــريب واإلســالمي. 

-يشــارك بعملــه الفّنــي املــواد الدراســية التــي تتــالءم مــع 

ــي. موضوعــه الفّن

البيئــة  تزيــني  يف  الفّنيــة  أعاملــه  ببعــض  -يســاهم 

املدرســية واملشــاركة يف املســابقات واملعــارض الداخليــة 

والخارجيــة.

مثــال: يفاضــل املتعلــم بــني عملــه الفنــي واألعــامل األخرى 

ــة عليه. املعروض

ــم  ــر اإلدارة بأعامله ــه مم ــع زمالئ ــم م ــن املتعل ــال: يزي مث

ــة. الفني

ــم  ــاعد املتعل ــم تس ــطة تعل ــر أنش ــم أن يبتك ــى املعل ع

الفنــي واألعــامل  التعبــر واملفاضلــة بــني عملــه  عــى 

املعروضــة عليــه.

الفّنيــة  األعــامل  اختيــار  يف  متعلِّميــه  املعلــم  يــرك 

الفّنيــة. واملســابقات  املدرســية  البيئــة  يف  وعرضهــا 

الرتباط  )3.4(التجاهات  )3.3(
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� أماكنهم.
� الوقوف ��  ١- اطلب من جميع المتعلم��

٢- امنحهم وقًتا للتفك�� حول المحتوى الذي يدرسونه ا��ن. ع� سبيل المثال قل لهم: لقد تعلمنا

    ا�¡شكال الهندسية وا�¡شكال العضوية، وأرجو منكم التفك�� أين نجدها من حولنا.

شارة، فإنهم يتحركون حول غرفة المرسم ويلمسون عدة أشياء مادية ذات أشكال ®�� أنه عندما تعطيهم ا ٣- أخ�° المتعلم��

    هندسية أو عضوية.

� أماكنهم بعد لمس ا�¡شكال.
� للوقوف �� ٤- وّجه المتعلم��

٥- اطلب منهم أن يّتجه كل متعلم إ¹ أقرب زميل له.

� ا�®جابة.
� اكتشفوها، واطلب منهم أن يتشاركوا مع زم¾ئهم ��

ÀÁشياء ال¡�٦- قدم لهم سؤاً� له ع¾قة با

٧- عندما ينتهي المتعلمون من المشاركة، اطلب منهم الرجوع إ¹ مقاعدهم واستكمال أعمالهم.

- توجيهات:

� ٣٠ ثانية إ¹ ٥ دقائق وتعتمد ع�  � أي مكان ب��
-يمكن أن تنفذ هذه الطريقة ��

. � احتياجات المتعلم��

� كل مرة يلمسون أنواًعا مختلفة 
� عدة جو�ت، �� - يمكن أن يتحرك المتعلم��

من ا�¡شياء ويعملون مع زم¾ء جدد.

تحرك	واكتشف	..

اتيجية اس��

349



- الوحدة الخامسة - 

Actual Textures

المالمس الحقيقية
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ناعم )فرو(

خشن )طابوق حجري(

ف )إسفنج( ل�ي

صلب )حىص(

بارز )جبل(

غائر )وادي(
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المالمس الحقيقية

ناعم: الريش، الفرو، الحرير.	 

: إسفنج، قطن.	  ف ل�ي

بارز: الجبال، سنام الجمل، الأنف.	 

خشن: الخشب، الصوف، الرمل.	 

صلب: الخشب، الحىص، المعادن.	 

غائر: الوادي، قاع البحر، الفم.	 

تمهيد:

ها عن بعضها بعضا عند مشاهدتها أو تحسسها باللمس. ف ي تم�ي
الملمس هو الصفة الخارجية للعنارص وال�ت

ي نستطيع أن ندركها من خالل حاسة اللمس نتيجة لتباين مظهرها السطحي، حيث يمكن أن نتعرف 
المالمس الحقيقية هي تلك المالمس ال�ت

ي وسيلة للتعب�ي عن المضمون يضيف قيمة إل العمل 
ي العمل الف�ف

عىل أنواع المالمس وطبيعتها عن طريق لمس الأسطح، ويعت�ب الملمس �ف

. ي
الف�ف

أنواع المالمس الحقيقية: 
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Actual Textures

المالمس الحقيقية

Texture :الملمس

Smooth :ناعم

Rough :خشن

Soft : ف ل�ي

Hard :صلب

High relief :بارز

Low relief :غائر

تعرف العناصر األساسية للفن في سياقات مختلفة 

وتحليلها.



ــق  ــح الحقائ ــم توض ــطة تعل ــر أنش ــم أن يبتك ــى املعل ع

ــامي. ــريب واإلس ــن الع ــن الوط ــدرس م ــرة ال وفك

ــات  ــح العملي ــم توض ــطة تعل ــر أنش ــم أن يبتك ــى املعل ع

ــن  ــادل متري ــا يع ــو م ــامي، وه ــريب واإلس ــن الع ــن الوط م

ــة. ــت املعرف تثبي

الكفايات الخاصة

العمــليــات  )1.2( الحقـــــائق  )1.1(
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مثــال: يجــرب املتعلــم تثبيــت مجموعــة مــن الخامــات 

املختلفــة باســتعامل الصمــغ ويشــكل الوجــه الضاحــك  

)متريــن تثبيــت املعرفــة(.

مثــال: يجــرب املتعلــم مــع زمالئــه مالبــس الشــعوب 

املختلفــة.  مالمســها   ويعايــن  العربيــة 

يدرك أهمية حاسة اللمس ملعرفة املالمس املختلفة.مييز املالمس الحقيقية.

يســتخدم مجموعــة مــن التطبيقــات اليدويــة البســيطة 

لفهــم جوانــب تتعلــق باملالمــس الحقيقيــة يف الوطــن 

العــريب واإلســالمي. 

يتعــرف عــى املالمــس الحقيقيــة )الخشــن والناعــم- الغائــر 

والبــارز– الصلــب واللــني(.  يف الوطــن العــريب و اإلســالمي.
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عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح ترابــط 

ــريب  ــن الع ــن الوط ــرى م ــية األخ ــواد الدراس ــق بامل الحقائ

واإلســالمي.

يعــر عــن االنطباعــات الشــخصية واملشــاعر التــي يشــعر بها 

عنــد تعلمــه مجموعــة مــن الحقائــق والعمليات الســابقة.

ــن  ــة بالوط ــع املرتبط ــبة واملواضي ــق املكتس ــط الحقائ يرب

العــريب واإلســالمي مــع املــواد الدراســية األخــرى.

ــا  ــدث عنه ــم يتح ــط ث ــة النق ــم قبع ــدي املتعل ــال: يرت مث

ــه. ــام زمالئ أم

ــل النقــاط  ــة توصي ــه لعب ــال: يلعــب املتعلــم مــع زمالئ مث

ــات. ــادة الرياضي ــا مب ــام مرتبطً باألرق

يربــط الحقائــق املكتســبة واملواضيــع املرتبطــة بالوطــن 

العــريب واإلســالمي مــع املــواد الدراســية األخــرى.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح االســتجابات 

مــن الوطــن العــريب واإلســالمي بحيــث يعــر املتعلــم عــن 

مشــاعره بطريقــة مشــوقة ومبتكــرة.

ــة  ــول مجموع ــخصية ح ــه الش ــن انطباعات ــة ع ــر بحري يع

ــات. ــق والعملي ــن الحقائ م

الرتباط  )1.4(التجاهات  )1.3(



357



358

Actual Textures

المالمس الحقيقية

عزيزي المعلم

احرص عىل نظام الأمن . 1
والسالمة داخل المرسم.

ف أن . 2 عىل المتعلم�ي
يستخدموا المقص 

والصمغ استخدًما آمًنا.

استخدام الخامات . 3
ي وحدة 

المستهلكة �ف
ي  المالمس الحقيقة ي�ث

الأعمال الفنية.

ف . 4 اطلب من المتعلم�ي
احضار بعض الخامات 

المستهلكة المناسبة 
لفكرة الدرس.

ية بسيطة باستخدام العناصر األساسية للفن 
ّ
إنتاج أعمال فن

وتقنياتها للتعبير عن اإلحساس، الخيال واإلبداع.



ينتج  أعامالً فّنية باستخدام الخامات املختلفة.يعرف خطوات العمل الفني والخامات املختلفة.

مــن  ومجموعــة  الفّنــي  العمــل  خطــوات  عــى  يتعــرَّف 

الخامــات املختلفــة املعروضــة عليــه داخــل أو خــارج 

املرســم.

ينتج أعاماًل فّنية مستوحاة من الوطن العريب واإلسالمي.

ــق  ــح الحقائ ــم توض ــطة تعل ــر أنش ــم أن يبتك ــى املعل ع

املتعلقــة بخطــوات العمــل الفّنــي والخامــات واألدوات 

ــة. ــر مكلف ــوقة وغ ــة مش بطريق

ــي  ــل الفّن ــاج العم ــة وإنت ــات الفّني ــة العملي ــر مامرس تعت

ــم. ــاط التعل ــة نش مبثاب

الكفايات الخاصة

العمــليــات  )2.2( الحقـــــائق  )2.1(
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مثـــال: يختـــار املتعلـــم الخامـــات واألدوات مـــن ركن 

الخامـــات املســـتهلكة. 

مثال: يرســـم لوحة تعبريـــة عن الطيـــور املوجودة يف 

الوطـــن العريب واإلســـالمي ويزينها باســـتخدام الخامات 

ذات املالمـــس الحقيقية.
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يختار الخامات التي يود استخدامها يف عمله الفّني.
املــواد  مــن  املكتســبة  ومهاراتــه  معرفتــه  يســتخدم 

الفّنــي. إنتاجــه  يف  األخــرى  الدراســية 

يعــر عــن انطباعاتــه تجــاه اســتخدامه الخامــات املختلفــة 

أثنــاء مامرســته العمــل الفّنــي. 

املــواد  مــن  املكتســبة  ومهاراتــه  معرفتــه  يســتخدم 

ــع  ــة ذات الطاب ــاماًل فّني ــه أع ــاء إنتاج ــرى أثن ــية األخ الدراس

العــريب واإلســالمي داخــل أو خــارج املرســم.

ــل النقــاط  ــة توصي ــه لعب ــال: يلعــب املتعلــم مــع زمالئ مث

ــات. ــادة الرياضي ــا مب ــام مرتبطً باألرق

الخامــات  تجــاه  رأيــه  عــن  ويتحــدث  املتعلــم  يعــر 

املســتخدمة عنــد املتابعــة الفرديــة أو الجامعيــة أثنــاء 

مامرســة العمــل الفّنــي، وهــي مبثابــة نشــاط التعلــم.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح ارتبــاط عملــه 

ــي مــع املــواد الدراســية األخــرى مــن الوطــن العــريب  الفّن

واإلســالمي.

يعــر املتعلــم عــن رأيــه تجــاه الخامــات املســتخدمة عنــد  

املتابعــة الفرديــة أو الجامعيــة  أثنــاء مامرســة العمــل 

ــي. الفّن

الرتباط  )2.4(التجاهات  )2.3(
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عمل الخزّاف القطري طالل القاسمي
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Actual Textures

المالمس الحقيقية

عزيزي المعلم

ي أحد 
جرب تنفيذ الحصة �ف

مرافق المدرسة المختلفة 
مثل: الساحة، الممرات، 

صالة البدنية .. إلخ.

تمييز ومقارنة النتاجات الفنية من ثقافات كويتية إسالمية 

وعالمية لتنمية الوعي الثقافي.



ــرات  ــي واملث ــه الفّن ــن عمل ــبة ب ــق املكتس ــدرك الحقائ ي

ــامي.  ــريب واإلس ــع الع ــة ذات الطاب يرشح عمله الفّني مبيًنا الحقائق املكتسبة. املرئي

ــرات  ــي واملث ــه الفّن ــن عمل ــبة ب ــق املكتس ــدرك الحقائ  ي

ــامي.  ــريب واإلس ــع الع ــة ذات الطاب املرئي
يرشح عمله الفّني. 

الكفايات الخاصة

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم تــري الثقافــة 

الفنيــة لــدى املتعلــم، وتوضــح الحقائــق يف عملــه الفنــي 

واألعــامل الفنيــة األخــرى املعروضــة عليــه، ســواء ملتعلــم 

ــالمي. ــريب واإلس ــن الع ــن الوط ــان م ــوب أو فن موه

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم تتيــح للمتعلــم 

املجــال لــرح عملــه الفنــي بأســلوب مشــوق.

العمليات  )3.2( الحقائق  )3.1(
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مثــال: يــرح املتعلــم عملــه الفّنــي مــن خــالل وقفــة 

تحــدث الفنــان الصغــر.

مثــال: يتعــرف املتعلــم مــع زمالئــه عــى الخــزّاف القطــري 

طــالل القاســمي مــن خــالل لقــاء مبــارش عــر ســكايب.

الفنان طالل القاسمي
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يشارك ويساهم بأعامله الفّنية.يعر باملفاضلة بني عمله الفّني واألعامل الفّنية األخرى.

يعــر ويفاضــل بــني عملــه الفّنــي واألعــامل الفّنيــة ذات 

الطابــع العــريب واإلســالمي. 

-يشــارك بعملــه الفّنــي املــواد الدراســية التــي تتــالءم مــع 

ــي. موضوعــه الفّن

البيئــة  تزيــني  يف  الفّنيــة  أعاملــه  ببعــض  -يســاهم 

املدرســية واملشــاركة يف املســابقات واملعــارض الداخليــة 

والخارجيــة.

مثــال: يفاضــل املتعلــم بــني عملــه الفنــي واألعــامل األخرى 

ــة عليه. املعروض

ــم  ــر اإلدارة بأعامله ــه مم ــع زمالئ ــم م ــن املتعل ــال: يزي مث

ــة. الفني

ــم  ــاعد املتعل ــم تس ــطة تعل ــر أنش ــم أن يبتك ــى املعل ع

الفنــي واألعــامل  التعبــر واملفاضلــة بــني عملــه  عــى 

املعروضــة عليــه.

الفّنيــة  األعــامل  اختيــار  يف  متعلِّميــه  املعلــم  يــرك 

الفّنيــة. واملســابقات  املدرســية  البيئــة  يف  وعرضهــا 

الرتباط  )3.4(التجاهات  )3.3(
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أعـــِط تغذية راجعة وواصل 
الـــدرس، حيـــث الخطـــة 

المعدة مسبًقا.

كل  من  متعلم  اختيـــار  يتم 
مجموعـــة، ليتحـــدث عن ما 

توصلت إليه مجموعته.

 �
� المجموعات �� تنقـــل بـــ��

هدوء للمساعدة وللتأكد من 
الطريق   �

�� العمـــل  ســـ�� 
الصحيح.

نجاز المهمة. ¤¥ �
� الوقت الكا�� أعِط المتعلم��

إ¨   � المتعلمـــ�� قســـم 
مجموعات.

رشـــادات بوضوح  اطرح ا¥¤
¥̄داء المهمـــة وتأكـــد من 
� لهذه  اســـتعاب المتعلم��

رشادات. ا¥¤

اطرح عليهم المهمة.

بتحديد   � للمتعلم�� اســـمح 
ا¥̄دوار فيما بينهم.

خطوات	إستراتيجية	

التعلم	التعاوني

١

٢

٣

٤

٥

٨

٧

٦

اتيجية اس��

ية
ّ
بعض	أنواع	المعارض	الفن
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المشروع الجماعي
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المشروع الجماعي

المغامرين

 فريق

ــــــــــــــــــالة
ّ
الرح

 فريق

المستكشفين

 فريق

تمهيد:

اف وتوجيه المعلم  ، بإ�ش ف ات متعددة، يقوم عىل إنتاجه مجموعة من المتعلم�ي ي ذي فكرة واحدة وخ�ب
وع الجماعي عبارة عن عمل ف�ف المرسش

ي بصورته النهائية. ّ
ف لإخراج العمل الف�ف الذي يقوم بتجميع هذه العنارص والربط بينها بمشاركة المتعلم�ي

وع الجماعي: ي تطبيق الم�ث
ي تساعدك �ف

عزيزي المعلم.. إليك بعض القواعد ال�ت

قسم الفصل لمجموعات. •

ف أفراد مجموعته. • ي تقسيم الأدوار ب�ي
حدد قائد لكل مجموعة، وساعده �ف

وجه المجاميع لختيار اسم أو شعار أو رسمة للمجموعة. •

ح فكرة الموضوع بشكل عام. • ا�ش

وع الجماعي عىل المجموعات. • قّسم عنارص المرسش

وع. • ف المجال لختيار الخامات المناسبة لتنفيذ المرسش أتح للمتعلم�ي

محفزة  • بيئة  وخلق  والمنافسة  التعاون  روح  عىل  التأكيد  مع  وع  المرسش تنفيذ  تابع 
بداعية. للقدرات الإ

وع  • ي للمرسش
ي تم تنفيذها للحصول عىل الشكل النها�أ

ف العنارص ال�ت اجمع مع المتعلم�ي
الجماعي.

ات فنية متنوعة.  • ح ما فيه من خ�ب وع و�ش شجع القائد ومجموعته عىل تقديم المرسش
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Group Project

المشروع الجماعي

Group : مجموعة

Leader : قائد

عمل جماعي:       
Group work

تعاون:                      
Cooperation

تعرف العناصر األساسية للفن في سياقات مختلفة 

وتحليلها.



ــق  ــح الحقائ ــم توض ــطة تعل ــر أنش ــم أن يبتك ــى املعل ع

ــامي. ــريب واإلس ــن الع ــن الوط ــدرس م ــرة ال وفك

ــات  ــح العملي ــم توض ــطة تعل ــر أنش ــم أن يبتك ــى املعل ع

ــن  ــادل متري ــا يع ــو م ــامي، وه ــريب واإلس ــن الع ــن الوط م

ــة. ــت املعرف تثبي

الكفايات الخاصة

العمــليــات  )1.2( الحقـــــائق  )1.1(
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مثال: يســـرتجع املتعلم مع فريقـــة مجموعة من الخرات 

الســـابقة عن طريق عرض صورهم يف الخرات الســـابقة. 
مثال: يلعـــب املتعلم مـــع زمالئه لعبة جامعيـــة يتعرف 

الجامعي. العمـــل  قوانني  عـــى  من خاللها 

يوظــف معلوماتــه وخراتــه الســابقة مؤكــًدا عــى أســاليب 

العمــل الجامعــي.

ــة  ــات اليدوي ــن التطبيق ــة م ــه مجموع ــع فريق ــتخدم م يس

ــي يف  ــروع الجامع ــق بامل ــب تتعل ــم جوان ــيطة لفه البس

ــالمي. ــريب واإلس ــن الع الوط

يف  املكتســبة  بالخــرات  املرتبطــة  الحقائــق  -يــدرك 

الســابقة. الوحــدات 

-يتعرف عى قواعد وأساليب العمل الجامعي.

يســرتجع مــع فريقــه مجموعــة مــن الحقائــق والخــرات 

التــي اكتســبها يف الوحــدات الســابقة.
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عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح ترابــط 

ــريب  ــن الع ــن الوط ــرى م ــية األخ ــواد الدراس ــق بامل الحقائ

واإلســالمي.

يعــر عــن االنطباعــات الشــخصية واملشــاعر التــي يشــعر بها 

عنــد تعلمــه مجموعــة مــن الحقائــق والعمليات الســابقة.

ــن  ــة بالوط ــع املرتبط ــبة واملواضي ــق املكتس ــط الحقائ يرب

العــريب واإلســالمي مــع املــواد الدراســية األخــرى.

ــا  ــدث عنه ــم يتح ــط ث ــة النق ــم قبع ــدي املتعل ــال: يرت مث

ــه. ــام زمالئ أم

ــل النقــاط  ــة توصي ــه لعب ــال: يلعــب املتعلــم مــع زمالئ مث

ــات. ــادة الرياضي ــا مب ــام مرتبطً باألرق

يربــط الحقائــق املكتســبة واملواضيــع املرتبطــة بالوطــن 

العــريب واإلســالمي مــع املــواد الدراســية األخــرى.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح االســتجابات 

مــن الوطــن العــريب واإلســالمي بحيــث يعــر املتعلــم عــن 

مشــاعره بطريقــة مشــوقة ومبتكــرة.

ــة  ــول مجموع ــخصية ح ــه الش ــن انطباعات ــة ع ــر بحري يع

ــابقة . ــات الس ــق والعملي ــن الحقائ م

الرتباط  )1.4(التجاهات  )1.3(
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Group Project

المشروع الجماعي

جهز خامات وأدوات . 1
ي سالسل 

كل مجموعة �ف
لكسب الوقت.

ف طريقة . 2 وضح للمتعلم�ي
استخدام الأدوات 

والخامات مع الحرص 
عىل المحافظة عىل الأمن 

والسالمة أثناء العمل.

ية بسيطة باستخدام العناصر األساسية للفن 
ّ
إنتاج أعمال فن

وتقنياتها للتعبير عن اإلحساس، الخيال واإلبداع.



الكفايات الخاصة
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مثـــال: يرســـم املتعلم الجـــزء الخاص به مـــن املروع 

الجامعـــي مســـتخدًما مجموعة من الخرات الســـابقة.

مثـــال: يختار قائـــد املجموعة ســـلة الخامـــات واألدوات 

فريقة.  مع  ويشـــاركها 

عـــى املعلـــم أن يبتكر أنشـــطة تعلم توضـــح الحقائق 

املتعلقـــة بخطوات العمـــل والخامـــات واألدوات بطريقة 

مكلفة. وغر  مشـــوقة 

املــروع  وإنتــاج  الفّنيــة  العمليــات  مامرســة  تعتــر 

التعلــم. نشــاط  مبثابــة  الجامعــي 

ــن  ــتوحى م ــيطًا مس ــا بس ــا جامعيًّ ــه مروًع ــع فريق ــج م ينت

ــالمي. ــريب واإلس ــن الع الوط

ينتــج مــع فريقــه مروعهــم الجامعــي باســتخدام الخامــات 

. ملختلفة ا

يعــرف مــع فريقــه خطــوات املــروع الجامعــي والخامــات 

املختلفــة.

يتعــرف مــع فريقــه عــى خطــوات املــروع الجامعــي 

ومجموعــة مــن الخامــات املختلفــة املعروضــة عليهــم 

داخــل أو خــارج املرســم.

العمليات  )2.2(الحقائق  )2.1(



العمــليــات  )2.2( الحقـــــائق  )2.1(

376

مثال: يســـتلهم املتعلم مـــع فريقه مالمح مـــن الطبيعة 

من كتاب العلـــوم إلكامل مروعهـــم الجامعي.

مثـــال: يعـــر املتعلـــم مـــع فريقه عـــن رأيهـــم تجاه 

الخامات املســـتخدمة عنـــد املتابعة الفرديـــة والجامعية 

أثنـــاء مامرســـة املـــروع الجامعي.

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح ارتبــاط 

ــن  ــرى م ــية األخ ــواد الدراس ــع امل ــي م ــم الجامع مروعه

الوطــن العــريب واإلســالمي.

يعــر املتعلــم ويتحــدث مــع فريقــه عــن رأيــه تجــاه 

الخامــات املســتخدمة عنــد املتابعــة الفرديــة أو الجامعيــة 

ــاط  ــة نش ــي مبثاب ــي، وه ــروع الجامع ــة امل ــاء مامرس أثن

ــم. التعل

ــتخدامها يف  ــودون اس ــي ي ــات الت ــه الخام ــع فريق ــار م يخت

ــي. ــم الجامع مروعه

يســتخدم مــع فريقــه معرفتهــم ومهاراتهــم املكتســبة مــن 

املــواد الدراســية األخــرى يف إنتــاج مروعهــم الجامعــي.

يســتخدم مــع فريقــه معرفتهــم ومهاراتهــم البســيطة 

ــق  ــول الحقائ ــرى ح ــية األخ ــواد الدراس ــن امل ــبة م املكتس

ــن  ــن الوط ــي م ــروع الجامع ــم للم ــاء إنتاجه ــكار أثن واألف

العــريب واإلســالمي داخــل أوخــارج املرســم.

يعــر مــع فريقــة عــن انطباعاتهــم تجــاه اســتخدامهم 

ملروعهــم  مامرســتهم  أثنــاء  املختلفــة  الخامــات 

الجامعــي.

الرتباط  )2.4(التجاهات  )2.3(
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عمل مشرتك بعنوان »عني عى سورية«
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عزيزي المعلم

Group Project

المشروع الجماعي

استفد من المشاريع 
الجماعية السابقة لعرضها 
ف ومقارنتها  عىل المتعلم�ي

مع مشاريعهم.

تمييز ومقارنة النتاجات الفنية من ثقافات كويتية إسالمية 

وعالمية لتنمية الوعي الثقافي.



الكفايات الخاصة

العمليات  )3.2( الحقائق  )3.1(
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مثــال: يتعــرف املتعلــم مــع زمالئــه عــى العمــل املشــرتك 

»عــني عــى ســورية« وعــى الفنانــني املشــاركني مــن خــالل 

عــرض صــور.

ــي  ــم الجامع ــه مروعه ــع فريق ــم م ــرح املتعل ــال: ي مث

ــة. ــامل الفّني ــينام األع ــالل س ــن خ ــم م ــام زمالئه أم

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم تــري الثقافــة الفنيــة 

ــي  ــم الجامع ــق يف مروعه ــح الحقائ ــق وتوض ــدى الفري ل

واملشــاريع األخــرى املعروضــة عليهــم ملشــاريع جامعيــة 

أخــرى.

يرح مع فريقه مروعهم الجامعي .

ــق  ــا الحقائ ــي مبيًن ــم الجامع ــه مروعه ــع فريق ــرح م ي

املكتســبة. 

يــدرك مــع فريقــه الحقائــق املكتســبة بــني مروعهــم 

العــريب  الوطــن  مــن  املرئيــة  واملثــرات  الجامعــي 

واإلســالمي. 

يــدرك مــع فريقــه الحقائــق املكتســبة بــني مروعهــم 

العــريب  الوطــن  مــن  املرئيــة  واملثــرات  الجامعــي 

واإلســالمي. 

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم تتيــح للفريــق املجال 

لــرح مروعهم الجامعي بأســلوب مشــوق وبســيط.
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مثــال: يزيــن املتعلمــون ممــر اللغــة اإلنجليزيــة باســتعامل 

مشــاريعهم الجامعيــة.

بــني مروعهــم  فريقــه  مــع  يفاضــل املتعلــم  مثــال: 

عليهــم. املعروضــة  األخــرى  واملشــاريع  الجامعــي 

ــة  ــاريع الجامعي ــار املش ــه يف اختي ــم متعلِّمي ــرك املعل ي

ــة. ــابقات الفّني ــية واملس ــة املدرس ــا يف البيئ وعرضه

عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم تســاعد الفريــق عــى 

التعبــر واملفاضلــة بــني مروعهــم الجامعــي واملشــاريع 

املعروضــة عليهــم.

يشارك ويساهم مع فريقه مبروعهم الجامعي. يعــر مــع فريقــه باملفاضلــة بــني مروعهــم الجامعــي 

واملشــاريع األخــرى.

يعــر ويفاضــل مــع فريقــه بــني مروعهــم الجامعــي 

العــريب  الوطــن  مــن  عليهــم  املعروضــة  واملشــاريع 

واإلســالمي. 

ــع  ــالءم م ــي تت ــية الت ــواد الدراس ــه امل ــع فريق ــارك م -  يش

ــي. ــم الجامع مروعه

-  يســاهم مــع فريقــه مبروعهــم الجامعــي يف تزيــني 

البيئــة املدرســية واملشــاركة يف املســابقات واملعــارض 

ــة. ــة والخارجي الداخلي

الرتباط  )3.4(التجاهات  )3.3(
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