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تصدير ..

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

ي 
ن لرتباط ذلك بأسس فنّية ذات عالقة وثيقة �ن 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 تطبيقي 
الدراسية وفًقا للمعاي�ي والكفايات سواء العامة أو الخاصة وذلك لتحقيق نقلة نوعية �ن

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

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

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

إن كانت �ن

نسانية. الثقافية والحضارية المعارصة وانعكاساتها عىل الفكر ونمط العالقات الإ

ي 
ي تحقيق أهداف دولة الكويت بشكل عام وأهداف النظام التعليمي بشكل خاص وال�ت

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

ن عىل  ن محافظ�ي ن ومتفاعل�ي ن فاعل�ي ي طبيعتها تنشئة أجيال مؤمنة بربها مخلصة لوطنها تتمتع بقدرات ومهارات عقلية ومهارية واجتماعية تجعل منهم مواطن�ي
ي �ن

تأ�ت

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

الحياة المستقرة الكريمة.

وهللا وىلي التوفيق،،،

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

ي للمرحلـــة البتدائية مؤكداً 
ي الكوي�ت

ي عملية التعليم،  حيـــث انبثق من وثيقة المنهج الوطـــ�ن
يســـعدنا أن نقـــدم لكم هذا الدليل مرشـــداً وميرساً لكـــم �ن

ي للمعلم الـــذي لم يعد ملقنـــا للمعلومة، 
ي الـــذا�ت

ورة الأخـــذ بكل ما هـــو جديد ونافع، وهـــو قائم عىل عمليـــة البحث والتطويـــر المه�ن عـــىل رصن

ي مـــن فراغ إنما مـــن المعلم القائد 
ن آفاق المعرفـــة من خالل حثهم عـــىل البحث العلمي والستكشـــاف، وهذا ل يأ�ت إنمـــا هـــو مدرب يفتـــح للمتعلم�ي

ي عمليـــة التعلم، لذا فالأحـــرى أن يكون باحثاً ومستكشـــفاً وهذا ينعكس عـــىل متعلمينـــه، إذ إن المتعلم مرآه تعكس مـــا يقدمه له معلمه 
المـــدرب �ن

ي تطوير المناهج وجعلها ترتــــكز عـــىل المتعلم باعتباره محـــوراً للعملية التعليمية.
خـــالل عمليـــة التعلم، والتوجه الذي نلمســـه �ن

ن بناًء متكامـــالً ومتوازناً من  ي مدخالت بناء شـــخصية المتعلمـــ�ي
ن �ن كمـــا يهدف منهـــج المرحلة البتدائيـــة إىل طرح تربوي متجـــدد يحقق الجـــودة والتم�ي

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

ن ويحثهم عىل التواصـــل مع الآخرين ويقـــوي من لغة الحـــوار لديهم وأهمية تقبل الـــرأي والرأي  المجتمـــع وذواتهـــم، وهو يفتـــح المجال للمتعلمـــ�ي

ن للتفاعل  الأخـــر، بحيث يســـمح لهم التعب�ي بحرية وطالقة عن أنفســـهم ومشـــاعرهم أثنـــاء ممارســـتهم للتعلم إىل جانب إتاحـــة الفرص للمتعلمـــ�ي

بداعي والستكشـــاف وحل  ي ترتكز عـــىل التفك�ي الإ
ة ال�ت ات والعمليـــات الفنية المبـــا�ش والســـتفادة وتبـــادل الآراء مـــع بعضهم البعض من خـــالل الخ�ب

ي إطار من القيم الدينيـــة والجتماعية. 
المشـــكالت �ن

اً .. عزيزي المعلم ...  وأخ�ي

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

- كن معلماً باحثاً متطوًرا مبدًعا .. وسيكون لدينا جيل باحث متطور مبدع .. 

ي تنمية هـــذا الجيل، ح�ت تكون 
ي بناء شـــخصية أبناء الكويت فهم مســـتقبل الفن التشـــكيىلي ودورك كب�ي �ن

بية الفنية �ن - نحـــن نتطلع إىل نـــرسش أهمية ال�ت

ي تطوير جيل المســـتقبل وبناء وطـــن يفخر بأبنائه.
ي يشـــارك �ن

بية الفنية مركز إشـــعاع ثقا�ن مادة ال�ت

المقدمة

ن المؤلف�ي





بوي الجانب ال�ت

الجانب	التربوي
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ة صاحب الســـمو أم�ي البالد الشـــيخ صباح الحمـــد الجابر الصباح  ي الحديـــث إىل النطق الســـامي لح�ن
ي الكوي�ت

تســـتند رؤية الـــوزارة للمنهج الوطـــ�ن

حفظـــه هللا ورعاة حول تطويـــر التعليم:

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

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

وتحقـــق الطموحات، وعليهم أن يتســـلحوا بســـالح العلم الحديـــث �ن

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

اته بما يتوافق مـــع احتياجاتنا الوطنية لبنـــاء جيل من أبناء  العلمية المناســـبة لتطوير التعليم، والســـتفادة من تجـــارب العالم المتقـــدم وخ�ب

ي عمله، قادر عىل بناء مســـتقبله، مؤمنـــاً بعمله، متمســـكاً بثوابت أمته«.
الكويـــت محباً للوطن، مبـــدع �ن

رؤية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح حفظه هللا ورعاه :

أن تكون الكويت مركز ماىلي وتجاري إقليمي وعالمي

www�da�gov�kw/ara/hhamir/vision�php

ن وســـوق  ي ضوء حاجـــات ومتطلبات المتعلم�ي
ي التقـــدم والزدهار الجتماعـــي والقتصادي �ن

الأمـــر الـــذي تطلب معه إيجـــاد نظام تعليمي يســـاهم �ن

ســـالمية. يعتنا الإ يجابية والمعتقدات المســـتمدة من �ش ي المعارف والمهـــارات والتجاهات وتعزيز القيـــم الإ
العمل والمســـتجدات التــــي طرأت �ن

ي ضوء رؤية سمو أم�ي البالد الشيخ صباح الأحمد 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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بيـــة لتحقق ما تصبو إليـــه طموحات هذا الوطن مـــن صناعة جيل من  ي ضـــوء الرؤية المســـتقبلية لدولة الكويت تتجســـد رســـالة وزارة ال�ت
و�ن

ي الحديث المعتمد عىل نظـــام الكفايات 
ي الكويـــ�ت

ين من خـــالل بناء وتطبيق المنهـــج الوط�ن الشـــباب يواكـــب تطورات القـــرن الواحد والعرسش

اتيجيات التدريس والتقويـــم الحديثة المتمركزة عـــىل المتعلم كمحور أســـاسي للعملية التعليميـــة، والمعلم كعنرص  ومعايـــ�ي الأداء واســـ�ت

ســـالمية والعادات العربية الأصيلة.  أســـاسي لنجاحها متمســـكاً بالقيم الإ

بية: رسالة وزارة ال�ت

ن عىل النمو الشامل المتكامل روحياً وعقلياً واجتماعياً ونفسياً وجسمياً،  تهيئة الفرص المناسبة لمساعدة المتعلم�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 يل�ب

الثقافية للمجتمع.

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

وقـــد تضمن هذا الدليـــل جانباً تربوياً صيـــغ محتواه من وثيقـــة المنهج الوطـــ�ن

وأنواعهـــا ومعاي�ي الأداء والمنهـــج بالإضافة لمحتوى التعلـــم للمرحلة البتدائية.

عـــداد والتنفيذ لوحـــدة التعلم والتحضـــ�ي بما يتوافق مـــع نظام الكفايـــات للمنهج  ي فقد تضمـــن كيفيـــة التخطيط والإ
أمـــا الجانـــب الف�ن

. ي
ي والثالـــث البتدا�أ

ي الحديث للصـــف الأول والثا�ن
ي الكويـــ�ت

الوط�ن

رسالة وزارة التربية
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المنهج الوطني الكويتي الحديث

ن من خالل تعليمهم عند كل مناسبة للتعليم. ات والفرص التعلّيمية المصممة والمنفذة من أجل تطور المتعلم�ي المنهج : هو نظام من الخ�ب

ي 
ن من خالل نظـــام التعليم الكوي�ت ي الحديث: مجموعـــة المعارف، والمهارات، والقيـــم والتجاهات المقدمة لجميـــع المتعلم�ي

ي الكوي�ت
 المنهـــج الوطـــ�ن

ي تحقيـــق وتنمية الذات، فضالً عـــن الندماج الجتماعي المســـتقبىلي وفرص العمل.
ي تســـاعد �ن

وال�ت

ي الحديث: 
ي الكوي�ت

يحدد المنهج الوط�ن

ن من حيث المعرفة والقدرة عىل القيام به. • ن الكويتي�ي  المتوقع من المتعلم�ي

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

ي الحديث »منهج قائم عىل الكفايات«:
ي الكوي�ت

المنهج الوط�ن

ن 4 و ١٨ ســـنة عنـــد النتهاء من  اوح أعمارهم ب�ي ي ت�ت
ن ال�ت ي الحديث عـــىل الكفايات المتوقع إكتســـابها من قبل المتعلمـــ�ي

ي الكوي�ت
يرتكـــز المنهج الوطـــ�ن

ي المنهج القائـــم عىل الكفايات، يتـــم تحقيق أهداف التعليم عـــن طريق التطوير التدريجي لنظام متماســـك من 
برنامجهـــم من الأنشـــطة التعليمية �ن

الكفايات الرئيســـية، العامة، والخاصة. 

ح ويخطط عملية التعلم من حيث تطوير كفايات المتعلم اسم » المنهج القائم عىل الكفايات«. ويطلق عىل المنهج الذي يرسش



21

ي الحديث الرؤية التالية :
ي الكوي�ت

ّ المنهج الوط�ن يتب�ن

ي النواحي التالية :
ي تحقيق تحولت جوهرية �ن

ي الحديث �ن
ي الكوي�ت

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 
� العمليـــة 

يـــكاً �� ومدربـــاً و¥¤
التعليمية ويساعد المتعلم ع� 

يضاح.  الفهم وا�§

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. اس��

حل المشاكل

التعليمية  العمليـــة  تحول 
إ�  المعلومات  تكـــرار  من 
عن  والبحث  ا�ستكشـــاف 
اكتشـــاف  حلـــول، 
القدرة  الذات،وتشـــجيع 

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 المعلومةدور المعلم
مستهلك

يعمل مفرداً
ُمعتمد
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��
تشجع ع
 الملل

� المعلم والمتعلم تفاعل بسيط ب��

بيئة التعلم

 
يستخدم اس̄�اتيجيات تعتمد ع
� ة والتلق�� المحا±�

يعتمد ع
 الكم أك�µ من الكيف

اتيجيات التعلم 
اس	

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

التقويم

التعليم
 التقليدي

22
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ُمي�
مرح ومتعاون

� ك المعلم مع المتعلم�� يش�	
� الصف

يطبق ا��نشطة التفاعلية ��
يوظف التكنولوجيا

� طرح ا��سئلة
المتعلم يشارك ��

يحل المشك�تدور المعلم
منتج

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

يصل للمعلومة بنفسه

� إيجا��

دور المتعلم

مصادر معرفية متنوعة ومفتوحة 
نت..الخ) (البيئة – المكتبات –ا�ن�	

مصادر التعلم

ات التعليمية ات والخ�� غنية بالمث��
متعة التعلم

� المعلم  تفاعل مستمر ب��
� مع  � – المتعلم�� والمتعلم��

بعضهم البعض.

بيئة التعلم

اتيجيات  يستخدم العديد من ا�س�	
لتوصيل المعلومة

يعتمد ع¶ الكيف وليس الكم

اتيجيات التعلم 
اس	

مساعدة المتعلم ع¶ اكتشاف 
نواحي القوة والضعف

مقارنة تطور أداء المتعلم مع نفسه

التقويم

التعليم
 الحديث

23
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ي الحديث
ي الكوي�ت

المنهج الوط�ن

المنهج القائم على الكفايات

ي يتـــم تطويرها من خـــالل التعليم النظامي 
تعـــرف الكفايـــات عىل أنها نُظـــم متكاملة من المعارف والمهـــارات والتجاهات والقيـــم والمعتقدات ال�ت

، قادرين عىل إيجاد حلـــول للعديد من المشـــكالت المتنوعة والعمل  ن ن ومســـتقل�ي وغـــ�ي النظامـــي. إنها تتيح لالأفراد أن يصبحوا أشـــخاصاً مســـؤولي�ي

ي الحياة اليومية بحســـب معاي�ي الجودة وفقـــاً لمعاي�ي الأداء.
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  أشخاصاً مسؤولي��
للعديد من المشك�ت المتنوعة.

العمل بحسب معاي��  قادرين ع�  أشخاصاً 
الجودة وا��داء.
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مفهوم

ج فيه
ب تندم

ك مرك
سلو

ت
 أنواع متنوعة من القدرا

م
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ها
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منه
ي ل

تعط

 نتيجة
ضاهي

ة ت
مي

أه

عمل
 ال

ت بعد اجتماعي
 ذا

 الحياة ساعد المتعلم ��
 ت

تمارس مجموعة من الوضعيات

تجمعها خصائص مرتبطة
بواقع الحياة

نها
ث أ

حي

ها 
قييم

ن ت
يمك

س
قيا

وال
ظة 

ة للم¢ح
قابل
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منظومة الكفايات

	 يجب ع� الجميع إكتسابها 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 المتعلقه بالماده والمهارات والقيم وا�تجاهات والمعتقدات المدمجه بالنتائج المتوقعه من 
هي الكفايات المتعلقه بكل ماده دراسيه 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 الحديث:
ي الكوي�ت

الكفايات الأساسية للمنهج الوط�ن

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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ببة الفنية سيتم تطوير الكفايات العامة التالية: خالل دراسة مادة ال�ت

 ع� العنا� ا��ساســـية 
مختلفة  سياقات   	

�� للفن 
وتحليلها.

يتعـرف

باســـتخدام  فنية  أعمـــال 
العنـــا� ا��ساســـية للفن 
عـــن  للتعبـــ	  وتقنياتهـــا 
الخيـــــــــال   ا��حســـاس، 

بداع. وا��

ينتــج

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

. 	
الثقا��

� ويقارن يم��
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بية الفنية مقسمة لأربعة مجالت: الكفايات الخاصة لمادة ال�ت

 مجـــال الحقائـــق المختصـــة بالمـــادة: أي معرفة  •

حقائـــق ومعلومـــات متنوعـــة متعلقـــة بالمادة.

مجـــال العمليـــات المختصة بالمـــادة: أي مجموعة  •

اتيجيات المتنوعة والمتعلقة  من المهـــارات والســـ�ت

لمادة. با

مجـــال الســـتجابات الشـــخصية: أي ردود الفعل  •

ي يظهرهـــا المتعلم نحـــو ما تعلمه 
الشـــخصية ال�ت

مـــن مهـــارات واتجاهات وقيـــم ومعتقدات.

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

المواد الدراســـية مـــن خالل المعـــارف والتجاهات 

والمعتقدات.  والقيم 

١
٢

٤
ت٣

مجال ا�ستجابا

مجال الحقائق

ت 
طا

رتبا

مجال ا�

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 المواد الدراسية وفقا لمعاي�ي المنهج والأداء:

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

ي الفصل ولتحديد مدى تحقق الكفايات 
ن جودة التعلم �ن ن تحس�ي ن كل من المعلم والمتعلم�ي وتقاس من خالل التقويم الصفي المستمر الذي يهدف إىل تمك�ي

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

الخاصة للمواد الدراسية، ويشتمل عىل التقويم البنا�أ

ي نهاية كل مرحلة دراسية )الخامس- 
ن تحقيقها من خالل أداء كفاياتهم العامة �ن ن عىل المتعلم�ي ي يتع�ي

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

.) ي عرسش
التاسع -الثا�ن

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

وتقاس من خالل التقييم النها�أ

أشكال مختلفة من التقييمات أو الختبارات 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
يتعرف عىل العنارص الأساسية للفن 

ي سياقات مختلفة وتحليلها.
�ن

يعرف الفنون الب�ية بواسطة بعض الطرق الفنية المدروسة باستخدام العنارص الأساسية للفن )الخط، اللون، المساحة، . ١

الشكل، الملمس(.

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

الفنية.

3 .. ي
ن عنارص العمل الف�ن يشارك مع زمالئه بوصف وتفس�ي ونقد العالقة الوظيفية ب�ي

2

ينتج أعمال فنية باستخدام 

ي الفن وتقنياتها 
العنارص الأساسية �ن

للتعب�ي عن الإحساس، الخيال 

بداع والإ

بداع والبتكار.. ١ يصمم مشاريع فنية مع زمالئه يستخدم فيها الخيال والإ

ي المجالت الفنية المختلفة.. ٢
ي باستخدام التقنيات اليدوية البسيطة وبمساعدة الوسائط التكنولوجية الحديثة �ن

يبتكر عمل ف�ن

ينتج أعمال فنية فردية وجماعية متنوعة باستخدام المجالت الفنية المختلفة  )الرسم، التصميم، الطباعة، الأشغال الفنية( . 3

ويشارك فيها بمعارض فنية داخلًيا وخارجًيا.

ي . 4 ي - الوطن العر�ب
ي محيط العائلة والمدرسة - وط�ن

ن �ن ينتج أعمال فنية تخدم كنماذج معروضة ليكون لها الأثر عىل المتعلم�ي

سالمي - العالم - الكون. والإ

3

ن ويقارن النتاجات الفنية من  يم�ي

ثقافات كويتية إسالمية وعالمية 

ي
لتنمية الوعي الثقا�ن

١ .. ن ن والعالمي�ي ن المحلي�ي يذكر مجموعة من الفنان�ي

ي والثقافات المختلفة بأعمال فنية مبتكرة.. ٢
اث الكوي�ت ن ويقارن ال�ت يم�ي
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لماذا ندرس مادة  التربية الفنية  ؟

ي دولـة الكويت 
تعتـ�ب الفنـون لغـة الشـعوب وتراثها وحضارتهـا وثقافتهـا، فالفنون �ن

ي رسـم الهويـة الثقافيـة الفريـدة مـن خـالل التواصـل البـ�ي وأدوات 
تسـاهم �ن

. ي
الف�ن التعبـ�ي 

ي ربـط الهويـة الثقافيـة الكويتيـة بمنطقـة الخليـج والوطـن 
 كمـا تسـاهم الفنـون �ن

ي تقـدم مـن خـالل برنامـج تعليمي يوضـح تاريخ 
ي والأسـالمي والعالمـي، والـ�ت العـر�ب

الفنيـة والثقافيـة  القيـم  الثقافـات والحضـارات، ويجعلهـم قادريـن عـىل دراسـة 

نجـازات الثقافيـة الأخـرى، ويهدف أيضـا تعلم الفنون إىل بناء الشـخصية  وتقديـر الإ

المتكاملـة للفـرد فنيـاً وحسـياً وفكريـاً.

أهمية التربية الفنية للمتعلم:

غرس روح البتكار والخيال:   •

يقـول آينشـتاين : )الخيال أهم من المعرفة، فالمعرفـة محدودة بما نعرفة الآن وما 

نفهمـه بينمـا الخيـال يحتـوي العالـم كله وكل ما سـيتم معرفتـه أو فهمـه إىل الأبد(، 

ي ممكن غـرس روح الخيـال والبتكار عنـد المتعلم هي 
و بالتـاىلي المـادة الوحيـدة الـ�ت

بيـة الفنيـة، وإذا أرادنـا أطفـالً أذكيـاء علينـا أن نعلمهم الخيـال والقصص  مـادة ال�ت

ها مـن الفنون. الخياليـة وفنـون الرسـم  والتخطيط وغ�ي
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 لذلك عىل التعليم الرسمي أن يجعل مادة الفن جزء ل يتجزأ من الخطة التعليمية .

بداعية، لتحقيق النجاح الأكاديمي الشـخصي  وريـاً لتطوير المهارات الفنيـة الإ ي الفنون يعت�ب رصن
بداعـي �ن ومـن هـذا المنطلـق أصبـح من الواضـح أن التفك�ي الإ

ي بيئـة تعليمية هادفة. 
�ن

ويتـم ذلـك مـن خـالل تكامـل وسـائل التعبـ�ي المتعـددة 

واللمسـية  الحركيـة  التعابـ�ي  باسـتخدام  وذلـك  للنـاس 

فعـىل  مجتمعـة،  الحسـية  التعبـ�ي  وسـائل  أو  والب�يـة 

سـبيل المثـال، نحـن نسـمع ونـرى ونتحـرك عندمـا نرسـم 

أو نشـكل عمـالً فنيـاً،  وعـىل أثرهـا نكتسـب أكـ�ب قـدر مـن 

ن الفنون من  ة، وقـد تـم التأكيد عىل هـذا التكامل بـ�ي الخـ�ب

خـالل المنهـج الحديـث.

ن عىل اسـتخدام خيالهم  بيـة الفنيـة تسـاعد المتعلمـ�ي وال�ت

نتـاج أعمـال غـ�ي متوقعـة ولستكشـاف حلـول متعـددة،  لإ

ن ومبادريـن  مـ�ي ن ن ومل�ت كمـا أنهـم يتعلمـون أن يكونـوا بارعـ�ي

ي الأعمال.
ولهـم الريـادة �ن

إن التعلـم مـن خـالل الفـن  يحفـز السـتجابة لالأعمـال البتكاريـة مـن خالل ربـط عمليـات التفك�ي والخيـال مع الحـواس وترجمتها لأعمـال فنية. ولهـذا تعت�ب 

ي النظام التعليمـي والحركة الفنية التشـكيلية.
بيـة الفنيـة جـزءاً هامـاً �ن ال�ت
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استغالل أوقات فراغ المتعلم:   •

ء مفيد  ي
ي حيـاة أي إنسـان هـو الفراغ ، فإذا لم يتم اسـتغالل الوقـت ب�ش

المشـكلة الحقيقـة �ن

بيـة الفنية تشـجع المتعلـم عىل أن يسـتغل هذا  ومسـىلي فهـو وقـت ضائـع، لذلـك مـادة ال�ت

الوقـت بأمـور خياليـة وإبداعيـة ، والقـدرة عـىل تطبيـق الخيـال إىل أرض الواقـع مـن خـالل 

ها مـن الأفكار. الرسـم أو عمـل مجسـمات أوغ�ي

ن عىل السـتجابة للعمل بشـكل  ي تشـجيع المتعلم�ي
بيـة الفنيـة لهـا دوراً أساسـياً �ن أن مـادة ال�ت

ي 
ن وتسـاعد �ن ات المتعلمـ�ي م خـ�ب ي وإنتـاج أعمـال فنيـة ذات مغـزى، وتحـ�ت

مسـتقل وتعـاو�ن

عـن رؤيتهـم حـول  التعب�ي ي 
اكهـم �ن صقلهـا مـن خـالل تطويـر معرفتهـم ومهاراتهـم وإ�ش

إنتاجاتهـم الفنيـة المبتكـرة .

إكساب المتعلم مهارة استخدام الأدوات الفنية:   •

مـن المفيـد أن يتعـرف المتعلـم عـىل الأدوات  الفنيـة وطرق اسـتخدامها والمحافظـة عليها، 

ي الحيـاة 
ي مفيـد وملفـت للنظـر، وهـذا يسـاعده �ن

ليخـرج مـن هـذه الأدوات البسـيطة بـ�ش

المسـتقبلية.

 : تشجيع المتعلم عىل التعب�ي  •

يجـب عـىل المتعلـم أن يعـ�ب عمـا بداخلـه مـن خـالل الفن الـذي يتعلمـه ، فتجسـيد الفكرة 

مـن العقـل ونقلهـا عـىل صـورة فنيـة تعلـم المتعلـم طريقـة جديـدة للتعبـ�ي عـن المشـاعر 

وتصبـح موهبـة مـع الأيام.
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ات البيئـة المحيطـة بهـم والعالـم مـن حولهـم بشـكل أفضـل،  ن عـىل معرفـة مثـ�ي وهـذا يسـاعد المتعلمـ�ي

وا عـن أفكارهـم ومشـاعرهم وآرائهـم ويدركـوا  ويسـاعدهم عـىل التواصـل والتفاعـل مـع أقرانهـم، وأن يعـ�ب

ي الحيـاة 
ي أسـلوب حـل المشـكالت �ن

ن �ن نسـان،  وليكونـوا مبدعـ�ي ي الطبيعـة والجمـال الـذي صنعـه الإ
الجمـال �ن

ي التعلـم طيلـة حياتهـم.
اليوميـة، وليكونـوا قادريـن عـىل السـتمرار �ن

أهمية التربية الفنية للمجتمع:

تكوين إتجاهات سلوكية مفيده:   •

ي المجتمـع ، فيجـب 
ن ولعنـ� فعـال �ن م الفـن والموهبـة هـي تفتقـد لأشـخاص مبدعـ�ي ي ل تحـ�ت

إن الـدول الـ�ت

ي نفـوس متعلمينها، وبالتـاىلي يقلل السـلوكيات الخاطئة وتمكن 
م الفـن وتحاول أن تغرسـة �ن عـىل الدولـة أن تحـ�ت

ي أمـور إيجابية.
الأفـراد مـن اسـتغالل أوقات فراغهـم �ن

إكتساب الثقافة الفنية:  •

ي المجتمعات، 
ن �ن بـداع والتم�ي ي المجتمع يكتسـب ثقافـات فنية يمكن من خاللها إظهار الإ

 مـن خـالل غـرس الفن �ن

ي من خالل فهمهـم لثقافتهم وتقاليدهم المتنوعة.
ن بالنتماء الوط�ن وتعزيـز شـعور المتعلم�ي
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كيف يتم تنظيم منهج التربية الفنية في الكويت:

ي مـدارس الكويـت باعتبارهـا واحـدة مـن المـواد 
بيـة الفنيـة« �ن يتـم تدريـس مـادة »ال�ت

ية  ي وتنميـة الجوانـب التعب�ي
ن مـن إثـراء الوعـي الفـ�ن ن المتعلمـ�ي المدرسـية العمليـة لتمكـ�ي

بداعـي. عـن طريـق التفكـ�ي الإ

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

ب�يـة وفقـاً لسـتعداده وقدراتـه العمريـة، وأثنـاء تقدمهـم مـن مرحلـة إىل أخـرى تـزداد 

قدراتهـم عـىل المشـاهدة والبتـكار والتحليـل وتقييـم الأعمـال.

ي المرحلـة البتدائيـة عـىل بنـاء تقنيـات فنيـة أساسـية 
بيـة الفنيـة �ن يركـز منهـج مـادة ال�ت

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

للمتعلـم مهـارة يدويـة مختلفـة عنـد التحكـم بـالأدوات الفنيـة المسـتخدمة غالبـاً مثـل 

أقـالم الرصـاص وأقـالم التلويـن ...الخ.

ن إىل مصادر المعلومات المتنوعـة مثال )كتابية –  ويجـب أيضـا أن يكـون المعلمون منتبهـ�ي

ي – الوطن 
سـمعية – ب�يـة ....الـخ(  وأيضـا بمواضيـع تتعلـق بالعائلة والمدرسـة – وطـ�ن

سـالمي – العالم - الكون. ي والإ العـر�ب

الفنيـة  والعمليـات  الحقائـق  مـن  مجموعـة  عـىل  للـدرس  حـه  �ش ي 
�ن المعلـم  ويعتمـد   

ن . ي حيـاة المتعلم�ي
ومجموعـات من السـتجابات الشـخصية والرتباطـات  ذات الهتمام �ن
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ي الصـف الرابـع والخامـس الكفايات 
بيـة الفنيـة �ن ويجـب أن يدعـم منهـج ال�ت

المكتسـبة خـالل المراحـل الثـالث الأوىل، ويجـب أن يطور المهارات الأساسـية 

ي العالـم والكون.
ي الأعمـال الفنيـة �ن

المسـتخدمة �ن

ن عـىل مجموعـة متطورة من  ن المرحلتـ�ي ي هاتـ�ي
ويجـب أن يتعـرف المتعلمـون �ن

الحقائـق )مجـال الرسـم– مجـال التصميـم( ويجـب أيضـا أن يكونـوا قادريـن 

عـىل التعـرف عـىل عـدد أكـ�ب مـن المجـالت الفنيـة )مجـال الطباعـة – مجـال 

وا عن آرائهم الشـخصية  الأشـغال الفنية(، وأيضاً يسـتطيع المتعلمون أن يع�ب

تجـاه الأعمـال الفنيـة المعروضة.

ي المقـام الأول تطويـر 
بيـة الفنيـة« هـي �ن ي مـادة »ال�ت

 إن أهـداف التعليـم �ن

ن الذيـن يمكـن أن يتواصلـوا مـن خـالل الفنـون الب�يـة،  إمكانـات المتعلمـ�ي

بداعـات الفنيـة، وأن  ء مـا« مـن خـالل الإ ي
وا عـن سش وتمكينهـم مـن أن »يعـ�ب

ي أعمالهـم الفنيـة. 
»يسـمعوا« مـا »يقولـه« الآخـرون �ن
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النتائج المتوقعة من المتعلمين ..
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 
عن ا��فكار والمشاعر، والمشاركة    التعب��

ية. � الرسومات التعب��
بفعالية  

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

��ممارسة العمل الف



الرؤية المستقبلية .. 
: ي

 لمالمح وخصائص المتعلم بعد مرحلة التعليم البتدا�أ

� تطوير المجتمع.
أشخاصاً مبادرين يكرسون أنفسهم ويسعون للمساهمة ��

� يتحلون بقيم المجتمع ويت�فون تبًعا لهذه القيم.  م�� أفراداً مح��

� مثابرين لديهم شغف بالتعلم ويطورون أنفسهم ويحققون نتائج جيدة. متعلم��

� ويساهمون إيجابياً تجاه المجتمع.  � مسؤول�� مواطن��





التحض�ي

التحضيرالتحضير
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المدى والتتابع

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

المدى والتتابع هو المصفوفة ال�ت

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

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

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

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

إىل مستوى أعىل.

: ن ثن�ي ي إطار وثيقة المنهج والمعاي�ي من خالل جدولية الإ
وري �ن ويعد المدى والتتابع رصن

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

الفنية، مع مايتبع لها من الكفايات الخاصة المعروضة بشكل تتابعي من الصف الأول 

إىل الخامس.

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

- يغطي الجدول الثا�ن

الأنشطة  من  أمثلة  الخاصة،  الكفايات  العامة،  )الكفايات  الأساسية  العنارص  وجميع 

التعليمية، ومعاي�ي المنهج( الهامة لفهم المنهج.
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 الكفايات الخاصة

 للصف الخامس

 الكفايات الخاصة 

 للصف الرابع

 الكفايات الخاصة 

 للصف الثالث

 الكفايات الخاصة 

 للصف الثا6

 الكفايات الخاصة 

 للصف األول
 الكفايات العامة

 5-1املواضيع املساندة للصفوف من 

 العائلة واملدرسة وطني الوطن العرN واإلسالمي العاI الكون

 مجموعة من الحقائق: 1.1

 يتعرف عىل:

 يف مجال التصميم: •

o  ـــس العمــل الفني (الوحــدة  –االتزان  –من أس

 االيقاع).

o  العنرصتحليل وتحوير 

o  ص –العمليات البنائية (التكرار  –غN التكبN والت

 التTثل) وتطبيقاتها اللونية.

o  Uالنسخ). –الرقعة  –الكويف (الخط العر 

 يف مجال األشغال الفنية. •

o .إعادة تدوير الخامات املستهلكة 

o العجائن 

ــتوحاة من الخيال  من خالل األعcل الفنية املس

 والكون.

 الحقائق:مجموعة من  1.1

 يتعرف عيل:

 يف مجال الرسم: •

o  هدة ــــا ية (املش ية الفن  –الرؤ

 االستمتاع). –التأمل 

o عنارص العمل الفني 

o  ــكال دور الخط يف تحديد األش

 وتكوين املساحات

o الظل والنور 

 مجال الطباعة: •

o   الطباعة بالبصمة والقالب 

o    الطباعة باألستنسل 

 Iعا ية يف ال من خالل األعcل الفن

 من حوله.

 مجموعة من الحقائق: 1.1

 يتعرف عىل: •

o  أنواع الخطوط البسيطة واملركبة 

o  ـــكال (قريب وبعيد  –مواقع األش

 كبN وصغN)  –أمام وخلف 

o  ــة مل ــا تك مل لوان (ا موعــة األ ج م

 واملنسجمة)

o  لخشــــن ــة (ا قي ي ق ح ل ملالمس ا ا

صلب  -الغائر والبارز  - والناعم ال

 (wوالل 

 

 يف الوطن العرN واإلسالمي. 

 مجموعة من الحقائق: 1.1

 يتعرف عيل: •

o اتهاNالنقطة وتأث 

o  أنــواع الــخــطــوط (املســــتــقــيــمــة

 واملنحنية)

o (الهندسية والعضوية) األشكال 

o  األلوان (املحــايــدة ودرجــات اللون

 الواحد)

 

 من البيئة املحيطة به يف وطنه.

 من الحقائق:مجموعة  1.1

 يتعرف عىل: •

o  خط ل ل يط  لبســــ هوم ا ف مل ا

 املنحني) –(املستقيم 

o مجموعة األلوان (األســاســية- 

 الحارة والباردة) -الثانوية

 

 يف محيط العائلة واملدرسة. 

ــرف  -1 ــع ــت ي

عىل العنارص 

ـــية  ـــاس األس

لــلــفــن يف 

ــات  ــاق ســـــي

ــة  ــف ــل ــت ــخ م

 وتحليلها

 مجموعة من العمليات: 1.2

ـــتخدم مجموعة من التطبيقات اليدوية لفهم  • يس

جوانب تتعلق (مجال التصـــميم، مجال األشـــغال 

 الفنية) من الخيال والكون.

 مجموعة من العمليات: 1.2

عة من  • خدم مجمو ـــت قات يس التطبي

جال  نب تتعلق (م ية لفهم جوا يدو ال

ـــم، مجال الطباعة) يف العا{  الرس

 من حوله.

 مجموعة من العمليات: 1.2

ــات  • يســـتخــدم مجموعــة من التطبيق

نب تتعلق  ـــيطة لفهم جوا يدوية البس ال

بة، مواقع  طة واملرك ـــي بالخطوط البس )

سجمة،  األشكال، األلوان املتكاملة واملن

 لعرU واإلسالمي. واملالمس) يف الوطن ا

 مجموعة من العمليات: 1.2

ستخدم مجموعة من التطبيقات  • ية اليدوي

طة  بالنق نب تتعلق  طة لفهم جوا ـــي البس

ـــتقيمــة  ــا وأنواع الخطوط (املس ــأثNاته وت

ضوية  سية والع شكال الهند واملنحنية) واأل

يدة واأللوان ( درجات اللون  -األلوان املحا

 نه.الواحد) من البيئة املحيطة يف وط

 من العمليات: مجموعة 1.2

ـــتخــدم مجموعــة من التطبيقــات  • يس

اليدوية البســـيطة لفهم جوانب تتعلق 

بـــــ (املفهوم البســيط للخط، األلوان 

ـــية، األلوان الثانوية، األلوان  ـــاس األس

ــة  ــاردة) يف محيط العــائل الحــارة والب

 واملدرسة.

 مجموعة من االستجابات الشخصية:1.3

املعلومات واملعارف املكتسبة يعرب عن آرائه حول  •

 الجديدة يف مجال التصميم مجال األشغال الفنية.

 مجموعة من االستجابات الشخصية:1.3

ــات  • لوم ع مل حول ا ــه  عن آرائ عرب  ي

يدة يف  جد بة ال ـــ عارف املكتس وامل

 مجال الرسم ومجال الطباعة.

 مجموعة من االستجابات الشخصية:1.3

حول  • طفــه  عوا عره و عن مشـــــا عرب  ي

ات واملعارف الجديدة املكتسبة املعلوم

 من الحقائق والعمليات السابقة.

 مجموعة من االستجابات الشخصية: 1.3

يعرب عن االنطباعات الشــخصــية واملشــاعر  •

عة من  مه مجمو ند تعل ها ع ـــعر ب التي يش

 الحقائق والعمليات السابقة.

 مجموعة من االستجابات الشخصية: 1.3

ــة  يعرب • ـــي ـــخص ــاعــات الش عن االنطب

ـــعر بها عند تعلمه  ـــاعر التي يش واملش

ــات  ــائق والعملي مجموعــة من الحق

 السابقة.

 مجموعة من االرتباطات:  1.4

ـــميم  • ـــبة يف مجال التص يوظف املعلومة املكتس

 .ومجال األشغال الفنية مع املواد الدراسية األخرى

 مجموعة من االرتباطات: 1.4

املكتســبة يف مجال يوظف املعلومة  •

عة مع املواد  با جال الط ـــم وم الرس

 الدراسية األخرى.

 مجموعة من االرتباطات: 1.4 

ـــيع    • ـــبة واملواض يربط الحقائق املكتس

ـــالمي مع  املرتبطة بالوطن العرU واإلس

 املواد الدراسية األخرى.

 مجموعة من االرتباطات: 1.4 

ــة واملواضـــيع  • ــائق املكتســـب يربط الحق

بال به يف وطنه مع املرتبطة  ئة املحيطة  بي

 .املواد الدراسية األخرى

 مجموعة من االرتباطات: 1.4

ـــيع  • ـــبة واملواض يربط الحقائق املكتس

ــة مع املواد  املرتبطة بالعائلة واملدرس

 الدراسية األخرى.



44

 

 الكفايات الخاصة

 للصف الخامس

 الكفايات الخاصة 

 للصف الرابع

 الكفايات الخاصة 

 للصف الثالث

 الكفايات الخاصة 

 للصف الثا6

 الكفايات الخاصة 

الكفايات  للصف األول

 5-1املواضيع املساندة للصفوف من  العامة

 العائلة واملدرسة وطني الوطن العرN واإلسالمي العاI الكون

 مجموعة من الحقائق: 2.1

يتعرف عىل خطوات العمل  •

الفني ومجموعة من الخامات 

املختلفة املعروضة عليه 

 داخل أو خارج املرسم.

 مجموعة من الحقائق: 2.1

يتعرف عىل خطوات العمل  •

الفني ومجموعة من الخامات 

املختلفة املعروضة عليه 

 داخل أو خارج املرسم.

 مجموعة من الحقائق: 2.1

عىل خطوات العمل الفني  يتعرف •

ومجموعة من الخامات املختلفة 

املعروضة عليه داخل أو خارج 

 املرسم.

 من الحقائق: مجموعة 2.1

يتعرف عىل خطوات العمل الفني  •

ومجموعة من الخامات املختلفة 

املعروضة عليه داخل أو خارج 

 املرسم.

 مجموعة من الحقائق: 2.1

يتعرف عىل خطوات العمل  •

عة من الخامات الفني ومجمو 

املختلفة املعروضة عليه داخل 

 أو خارج املرسم.

 

 

 

ينتج أع\ل  -2

فـــــنـــــيـــــة 

خدام  ـــت باس

الـــعـــنـــارص 

ـــية  ـــاس األس

لــــلــــفــــن 

تهــا  نيــا ق ت و

عن   fب ع ت ل ل

اإلحســــاس، 

الـــخـــيـــال 

 واإلبداع

 مجموعة من العمليات:  2.2

ينتج أعMالً فنية مبتكرة  •

مستوحاة من الخيال لتصوراته 

 عن الكون.

 من العمليات:مجموعة  2.2

ينتج أعMالً فنية مبتكرة  •

مستوحاة من تصوراته لثقافات 

.Wمختلفة من العا 

 مجموعة من العمليات: 2.2

ينتج أعMالً فنية مستوحاة من  •

 الوطن العرZ واإلسالمي.

 مجموعة من العمليات: 2.2

ينتج أعMالً فنية بسيطة مستوحاة  •

 من البيئة املحيطة به يف وطنه. 

 عة من العمليات:مجمو   2.2

ينتج أعMال فنية بسيطة  •

مستوحاة من محيط العائلة 

 واملدرسة. 

 مجموعة من االستجابات الشخصية: 2.3

يختار الخامات املختلفة حسب  •

 ميوله dا يناسب عمله الفني.

 مجموعة من االستجابات الشخصية: 2.3

يختار الخامات املختلفة حسب  •

 ميوله dا يناسب عمله الفني.

 مجموعة من االستجابات الشخصية: 2.3

يعرب عن انطباعاته تجاه استخدامه  •

الخامات املختلفة أثناء مMرسته 

 العمل الفني.

 

 مجموعة من االستجابات الشخصية: 2.3

يعرب عن انطباعاته تجاه استخدامه  •

الخامات املختلفة أثناء مMرسته 

 العمل الفني.

  

 مجموعة من االستجابات الشخصية: 2.3

يعرب عن انطباعاته تجاه  •

استخدامه الخامات املختلفة 

 أثناء مMرسته العمل الفني.

 مجموعة من االرتباطات: 2.4

يستخدم معرفته ومهاراته   •

املكتسبة من املواد الدراسية 

األخرى أثناء إنتاجه أعMل فنية 

مستوحاة من الخيال والكون 

 داخل أو خارج املرسم.

 مجموعة من االرتباطات: 2.4

يستخدم معرفته ومهاراته   •

املكتسبة من املواد الدراسية 

األخرى أثناء إنتاجه أعMل فنية 

ذات الطابع العاملي داخل أو 

 خارج املرسم.

 مجموعة من االرتباطات: 2.4

يستخدم معرفته ومهاراته   •

املكتسبة من املواد الدراسية 

األخرى أثناء إنتاجه أعMل فنية 

لعرZ واإلسالمي ذات الطابع ا

 داخل أو خارج املرسم.

 مجموعة من االرتباطات: 2.4

يستخدم معرفته ومهاراته البسيطة  •

املكتسبة من املواد الدراسية 

األخرى حول الحقائق واألفكار أثناء 

إنتاجه أعMل فنية يف البيئة 

املحيطة به يف وطنه داخل أو 

 خارج املرسم.

 مجموعة من االرتباطات: 2.4

م معرفته ومهاراته يستخد  •

البسيطة املكتسبة من املواد 

الدراسية األخرى حول الحقائق 

واألفكار أثناء إنتاجه أعMل فنية 

يف محيط العائلة واملدرسة 

 داخل أو خارج املرسم.
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 الكفايات الخاصة

 للصف الخامس

 الكفايات الخاصة 

 للصف الرابع

 الكفايات الخاصة 

 للصف الثالث

 الكفايات الخاصة 

 للصف الثا6

 الكفايات الخاصة 

الكفايات  للصف األول

 5-1املواضيع املساندة للصفوف من  العامة

 العائلة واملدرسة وطني الوطن العرN واإلسالمي العاI الكون

 مجموعة من الحقائق: 3.1

يدرك الحقائق املكتسبة ب"  •

عمله الفني واملث8ات املرئية 

يف أعFل فنية مختلفة 

 مستوحاة من الخيال والكون.

 مجموعة من الحقائق: 3.1

يدرك الحقائق املكتسبة ب"  •

عمله الفني واملث8ات املرئية 

يف أعFل مختلفة ذات الطابع 

 العاملي.

 الحقائق:مجموعة من  3.1

يدرك الحقائق املكتسبة ب" عمله  •

Fل يف أع املث8ات املرئيةالفني و 

 Sمختلفة ذات الطابع العر

 واإلسالمي.

 مجموعة من الحقائق: 3.1

يدرك الحقائق املكتسبة ب" عمله  •

الفني واملث8ات املرئية من البيئة 

 املحيطة به يف وطنه.  

 مجموعة من الحقائق: 3.1

ملكتسبة ب" يدرك الحقائق ا •

عمله الفني واملث8ات املرئية 

 . يف محيط العائلة واملدرسة

 

^ــــيــــز  -3

ويـــــقـــــارن 

ــات  ــاج ــت ــن ال

من  نيــة  ف ل ا

ـــات  ـــاف ـــق ث

كـــويـــتـــيـــة 

ــة  ــي إســـــالم

ـــة  ـــي ـــامل وع

ية الوعي  لتنم

 الثقايف

 مجموعة من العمليات: 3.2

يرشح ويقارن عمله الفني مع  •

 األعFل املعروضة عليه.

 مجموعة من العمليات: 3.2

ويقارن عمله الفني مع  يرشح •

 األعFل املعروضة عليه.

 مجموعة من العمليات: 3.2

 يرشح عمله الفني. •

 مجموعة من العمليات: 3.2

 يرشح عمله الفني.  •

 مجموعة من العمليات: 3.2

 يرشح عمله الفني.        •

 مجموعة من االستجابات الشخصية: 3.3

يعرب ويفاضل ب" عمله الفني  •

املعروضة واألعFل الفنية 

عليه املستوحاة من الخيال 

 والكون.

 مجموعة من االستجابات الشخصية: 3.3

يعرب ويفاضل ب" عمله الفني    •

واألعFل الفنية املعروضة 

 عليه ذات الطابع العاملي.

 مجموعة من االستجابات الشخصية: 3.3

يعرب ويفاضل ب" عمله الفني  •

واألعFل الفنية املعروضة عليه 

 العرS واإلسالمي.  ذات الطابع

 :مجموعة من االستجابات الشخصية 3.3

يعرب ويفاضل ب" عمله الفني  •

واألعFل الفنية املعروضة عليه 

 ذات الطابع الوطني.

 :مجموعة من االستجابات الشخصية 3.3

يعرب ويفاضل ب" عمله الفني  •

واألعFل الفنية املعروضة عليه 

 يف محيط العائلة واملدرسة.

 االرتباطات: مجموعة من 3.4 

يشارك بعمله الفني املواد  •

الدراسية التي تتالءم مع 

 موضوعه الفني.

يساهم ببعض أعFله الفنية  •

يف تزي" البيئة املدرسية 

واملشاركة يف املسابقات 

 واملعارض الداخلية والخارجية.

 من االرتباطات:مجموعة  3.4 

يشارك بعمله الفني املواد  •

تتالءم مع الدراسية التي 

 موضوعه الفني.

يساهم ببعض أعFله الفنية  •

يف تزي" البيئة املدرسية 

واملشاركة يف املسابقات 

 واملعارض الداخلية والخارجية.

 مجموعة من االرتباطات: 3.4 

يشارك بعمله الفني املواد  •

الدراسية التي تتالءم مع موضوعه 

 الفني.

يساهم ببعض أعFله الفنية يف  •

 املدرسية واملشاركة تزي" البيئة

يف املسابقات واملعارض 

 الداخلية والخارجية.

 مجموعة من االرتباطات: 3.4 

يشارك بعمله الفني املواد الدراسية  •

 التي تتالءم مع موضوعه الفني.

يساهم ببعض أعFله الفنية يف  •

تزي" البيئة املدرسية واملشاركة يف 

املسابقات واملعارض الداخلية 

 والخارجية.

 من االرتباطات: مجموعة 3.4 

يشارك بعمله الفني املواد  •

الدراسية التي تتالءم مع 

 موضوعه الفني.

يساهم ببعض أعFله الفنية يف  •

تزي" البيئة املدرسية 

واملشاركة يف املسابقات 

 واملعارض الداخلية والخارجية.
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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  عىل  يتوفر 

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

التحض�ي الجديد للمنهج الوط�ن

3 أقسام رئيسة وهي: 

الأساسية . ١ المعلومات  إضافة  يتم  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 3 كفايات ) يتعرف - يتنج - يم�ي

الأنشطة المتعلقة بالكفايات الخاصة بكل كفاية عامة ) الحقائق - العمليات 

ي 
ي هذا الدليل أمثلة لبعض الأنشطة ال�ت

- الستجابات - الرتباطات( وتجد �ن

ي كل وحدة.
يمكنك القيام بها �ن

المتابعة والنمو: وهو الجزء الخاص بالتقويم المستمر، حيث يتم كتابة:. 3

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

ي الحصة.	 
ماتم إنجازه �ن

ي المستقبل.	 
مالحظات المعلم لتطوير الحصص �ن

رابط تحميل نموذج التحض�ي
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   الخطط الدراسية للمرحلة االبتدائية

بية الخطط الدراسية لجميع المراحل  ي العام لل�ت ّ
كما يتوفر عىل موقع التوجيه الف�ن

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

توفر كل خطة دراسية المعلومات التالية: 

: من حيث عدد الحصص وتاريخ بدء وانتهاء كل وحدة دراسية.. ١ ي
الجدول الزم�ن

ن ) 3 وحدات . ٢ ن الدراسي�ي الوحدات الدراسية: وهي ٦ وحدات مقسمة عىل الفصل�ي

.) ي كل فصل دراسي
�ن

الأساسية . 3 المعلومات  عىل  الجزء  هذا  ويحتوي  والخاصة:  العامة  الكفايات 

للكفايات العامة والخاصة لكل وحدة دراسية.  

رابط تحميل خطط المرحلة البتدائية
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أنشطة التعلم

المادية  مكانات  الإ وحسب  وقدراتهم  واستعدادهم  ميولهم  وفق  محدد  وقت  ي 
�ن ن  المتعلم�ي يمارسها  ي 

وال�ت لها  المخطط  الأداءات  مجموعة  هو  النشاط: 

بوية. اف المعلم سعياً لتحقيق أهداف العملية التعليمية وال�ت ية المتاحة وتتم تحت إ�ش والكفاءات البرسش

الهدف من أنشطة التعلم :

ات  خ�ب التعليمية عىل  الأنشطة  من  حة  المق�ت الأمثلة  وتب�ن  المنهج،  ي 
�ن الكفايات  تحقيق  من  تمكنهم  وهي  المتعلم،  متمحورة حول  التعلم  أنشطة  تكون 

ي سياقات تعلمية متعددة. 
اتجيات التعليمية المناسبة �ن س�ت ن وتدمج الإ المتعلم�ي

أهمية النشاط :

ي مساعدة المعلم لالإجابة عىل الأسئلة التالية:
تكمن أهمية النشاط �ن

ن أن يتعلموا ؟ - كيف يمكن للمتعلم�ي

- من خالل ماذا وكيف يتوقع منهم أن يتعلموا؟

ي أي تتابع سيتم تطوير النشاط التعليمي؟
اتجيات، قيم ومواقف و أية موارد و�ن - أية معرفة ، مهارات، إس�ت
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مواصفات	أنشطة	التعلم

-تصف ما يمكن أن 
يفعله المتعلم 

لتحقيق الكفايات.

تغطي مجموعة 
متنوعه من أنشطة 
 الممكنة . المتعلم��

تتضمن صياغة 
ا�ْنشطة كمهام 

واقعية .

- تشمل ألعاب 
وأنشطة فردية 
وجماعية قدر 

ا�ْمكان .

تع�� بوضوح وبصورة 
مخت¢ة عن ا�¡نشطة 

� سيقوم 
ال¦¥

 بأدائها  المتعلم��
أثناء الدروس .
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نموذج لأنشطة متعلقة بالحقائق

نموذج لأنشطة متعلقة بالعمليات

كيف تصاغ أنشطة التعلم

 ( �
�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 مستخدما مجموعة الألوان الأساسية 
) يتعرف(.يلون المتعلم الأسماك �ن

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

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

ي أمام زمالئه من خالل لعبة تلفزيون الأطفال  
ح المتعلم عمله الف�ن ن ويقارن(.يرسش ) يم�ي

مثال:

)يتعرف(.يستكشف المتعلم مع زمالئه مجموعة الألوان الأساسية من خالل لعبة الكراسي      

) ينتج(.يتعرف المتعلم عىل الخامات والأدوات من خالل صندوق الخامات 

( من خالل فيديو قص�ي   ن ن ويقارن(.يتعرف المتعلم مع زمالئه عىل الفنان ) أيوب حس�ي ) يم�ي
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نموذج لأنشطة متعلقة بالستجابات

نموذج لأنشطة متعلقة بالرتباطات

 ( �
�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(.يختار المتعلم اللون الأساسي المفضل لديه ثم يتحدث عنه أمام زمالئه 

)ينتج(.يع�ب المتعلم عن رأيه اتجاه الخامات المستخدمة عند المتابعة الفردية أو الجماعية اثناء العمل 

ي و الأعمال الفنية المعروضة عليه 
ن عمله الف�ن ن ويقارن(يقارن المتعلم مع زمالئه ب�ي )يم�ي

مثال:

) يتعرف(يكتب المتعلم  عىل السبورة مسميات مواقع الأشكال المختلفة مرتبًطا بمادة اللغة العربية. 

ي .  ّ
ي لوحته أثناء ممارسة العمل الف�ن

ية الموجودة �ن ن نجل�ي ) ينتج(يتحدث المتعلم عن مسميات الخطوط باللغة الإ

ي ركن العرض الخاص بقسم العلوم. 
ن ويقارن(يعرض المتعلم مع زمالئه أعمالهم الفّنية �ن )يم�ي
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استراتيجيات التعلم

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

وتساعد المتعلم عىل اكتساب المعرفة والمهارة المراد تعلمها.

اتيجية الناجحة: مواصفات الس�ت

مكانيـــات المتاحة  ( من حيـــث الإ ن مراعـــاة الفـــروق الفرديـــة ) أنمـــاط المتعلم�ي

التدريس. التدريـــس ونوع ونمـــط  بأهـــداف  وترتبط 

نماذج

استراتيجيات	

التعلم	النشط

التعلم 
الفردي

التعلم
 با�كتشاف

لعب
 ا��دوار

حل 
المشك�ت

ا��ركان
 التعليمية

التعلم 

�
التعاو��

�د
 القصص

هل تعلم!

اتيجية )Stategy( إىل الكلمة  يعود أصـــل كلمةاســـ�ت

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

أو فـــن الحـــرب 

اتيجيـــــة  والس�ت

إىل  تشيــــــــــــر 

توزيـــع  فـــــــن 

واستخــــــــدام 

وأدوات  وســـائل 

مـــــن  الجيـــش 

الوصول  أجـــــل 

! ن مع�ي هدف  إىل 

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

ي
ّ
	التعبير	الفن

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

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

�والمدرسة، وط�
العالم، الكون).

� تمتلك حواس 
من الموضوعات الشيقة ال��

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

والمناظر والعنا© ال��
بالخيال.

��الجانب الخيا

المناسبات وا��عياد

� تلعب دوراً مهماً 
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 وماتزخر 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

QR Code Reader

بداعي أسلوب سكام�ب Scamper للتفك�ي الإ

التفكــ�ي  ي 
�ن ســكام�ب  أســلوب  يســتخدم 

ي 
لســتثارة الخيــال والخــروج بأفــكار جديــدة �ن

مواضيــع الحيــاة المختلفــة، ويمكننــا توظيــف 

ــة التحضــ�ي للخــروج  ي عملي
هــذه الأســاليب �ن

ــة  ــا وللمرحل ــبة لثقافتن ــدة ومناس ــكار جدي بأف

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

تعتمــد الفكــرة الأساســية لهــذا الأســلوب عــىل 

ي الأســاس تعديــل 
أن كل فكــرة جديــدة هــي �ن

لفكــرة قديمــة.

هــا واســتخدم  فقــط حــدد الفكــرة المــراد تغ�ي

 ، التــاىلي ي المخطــط 
الجــراءات الموضحــة �ن

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

المواقـع  مـن  العديـد  تتوفـر  نـت  ن�ت الإ شـبكة  ي 
�ن

التعلـم،  وأنشـطة  أفـكار  عـرض  ي 
�ن المتخصصـة 

ومـن هـذه المواقع موقـع Pintrest الـذي يحتوي 

عـىل شـبكة عمالقـة من الصـور المرتبطـة بالعديد 

ح  ي جميع المجـالت ، وفيما يىلي �ش
مـن المواقـع �ن

عـن  البحـث  ي 
�ن الموقـع  اسـتخدام هـذا  لكيفيـة 

بيـة الفنيـة. أفـكار مناسـبة للمواضيـع ال�ت

برنامـج  حمـل  أو   Pintrest.com موقـع  افتـح   .١

.) آيفـون   - أندرويـد   ( متجـر  مـن   Pintrest

ي 
٢. اسـتخدم المصطلحـات الفنّيـة الموجـودة �ن

مقدمـة كل درس  مـع  أحـد الكلمـات التاليـة:

 - Lesson Plan  - art lesson - kids activity -

3. عندمـا تضغـط عـىل أحـد الصـور سـتظهر لك 

الأوىل  بالصـورة  مرتبطـة  أخـرى  صـور  مجموعـة 

ي الحصـول عـىل أفـكار إضافيـة.
ي ستسـاعدك �ن

والـ�ت
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حمل برنامج QR Code Reader من خالل متجر آندرويد ومتجر آيتونز عىل هاتفك 

النقال أو الآيباد.

ة  مع تطور التكنولوجيا، ظهرت وسائل كث�ي

المعلومات  عىل  الحصول  علمية  تسهل 

ومنها تقنية قارىء رمز الستجابة الرسيعة 

.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

الأجهزة الذكية ) أندرويد - آيفون (.

ا  نامج بعد تحميله ثم وجه الكام�ي - افتح ال�ب

ي الدليل.
عىل العالمة الموجودة �ن

نامج للعالمة سيقوم بفتح  - عند قراءة ال�ب

. الرابط الموصل بالموقع بشكل مبا�ش

ملحوظة: إذا لم يتمكن الجهاز من قراءة العالمة، 

العالمة ح�ت تتم  الجهاز عن  إبعاد  حاول تقريب/ 

العملية.
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سجل تمرين تثبيت الخبرة

ي 
ات مـن الأوراق المهمـة ال�ت تعتـ�ب سـجالت تماريـن تثبيـت الخـ�ب

ي 
بيـة الفنيـة المحافظـة عليها للرجـوع لها �ن يجـب عـىل معلـم ال�ت

دارة  ي أو الإ ّ
بعـض الحـالت الخاصـة أو عنـد طلـب الموجـه الفـ�ن

 .. ن المدرسـية مراجعـة حـالت فرديـة للمتعلم�ي

وتداخـل  الأوراق  ة  كـ�ش مـن  الفنيـة  بيـة  ال�ت معلـم  ي 
يعـا�ن وقـد 

ح عليك  ات والفصـول مـع بعضهـا البعـض ..  ولذلـك نقـ�ت الخـ�ب

ي سـجالت خاصة مرتبه 
عزيـزي المعلـم الحتفـاظ بهذه التمارين �ن

ي 
حسـب الوحـدات أو الفصـول بحيث يسـهل عليك العـودة لها �ن

لمستقبل.  ا

ي بحجم)A5( لتمارين 
كمـا يمكن اسـتخدام نصف ورقة )A4( والـ�ت

ات بشـكل  ة، حيـث أن حجمهـا مناسـب لتثبيت الخ�ب تثبيـت الخـ�ب

ي المـال والمادة.
�يـع، كما أنهـا توفر �ن

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

ن نتائـج المتعلم،  يُبـ�ن نظـام التقويـم عـىل قيـاس تحقيـق الكفايات من خـالل عمليـة التقويم الصفي الشـامل الموجه نحـو التعلم والذي يهدف إىل تحسـ�ي

ن مـن المعايـ�ي :معايـ�ي المنهـج، معايـ�ي الأداء )راجـع ص 3٠(  ي الحديـث يحتـوي عـىل نوعـ�ي
ي الكويـ�ت

وتحقيـق الكفايـات تدريجيـاً، علمـاً بـأن المنهـج الوطـ�ن

ن كل من: العالقـة والفـرق بـ�ي

بوي التقويم ال�ت

هـو عمليـة منهجيـة، تقـوم عـىل أسـس علمية، تسـتهدف إصدار الحكـم بدقة وموضوعيـة عىل مدخالت ومخرجـات أي نظام تربـوي، ومن ثَـّم تحديد جوانب 

ي كل منها، تمهيـداً لتخاذ القرارات المناسـبة لالإصالح.
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 الختبارات مثل الختبارات التحصيلية الشفوية والتحريرية، واختبارات الأدائية، واختبارات الذكاء.

ي ....الخ
2. أساليب وأدوات التقويم غ�ي الختبارية: وتشمل المالحظات والمقابالت الشخصية والستبانات والرسم البيا�ن

إعطاء قيمة رقمية ل��شياء

القياس
تقدي� قيمة ل��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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استراتيجيات	التقويم	التربوي

.١.٢.٣.٤

القائمة  التقويم  اتيجية  اس�� 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  اس�� تهدف 
الســـابقة ا©  ة  إ© تحويـــل الخ�¬
تعلـــم بتقييـــم ما تـــم تعلمه، 

وتحديد ما سيتم تعلمه �حقاً.

يوميات المتعلم - ملف المتعلم

مراجعة الذات 

اتيجية الم�حظـــة،  تمثـــل اســـ��
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 

استراتيجيات 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 
موقفاً حياتياً حقيقياً.

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
 �قـــدرة المتعلم ع
للمهارات  استخدامه 
وا��دائية  المعرفيـــة 
يشبه  موقف  لتنفيذ 
موقفاً حياتياً حقيقياً. الحوار والنقاش والجدال 

� حول مشكلة  � فريق©� ب©�
وجهة  فريق  ولـــكل  ما، 
نظـــر مختلفة ت̄°ي لدى 
 �المتعلـــم القـــدرة ع
قناع  التواصل الفعال وا��

واح̧°ام آراء ا�́خرين

المناظرة
/المناقشة



64

� 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 معيارلتحديد المســـتوى المناســـب للمتعلـــم 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 عÁيخصص ملف لحفظ إنجازات كل متعلم لكل مادة دراســـية، ويراعي اط¬ع و 
� نهاية كل وحدة تعلمية.

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: �انجاز المتعلم·

� Æالتقييم الكتا�

المشاريع 

م�حظة :

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

ة دراســـية وربطها  º́ � كل ف
الوحدات التعلمية الواردة ��

ة الدراسية الواحدة. º́ بعدد التقييمات النهائية بالف

� وآلية التطبيق بحســـب 
طار العـــام للتقييم النها�� ا²¿

ة الدراسية  º́ � الف
الوحدات التعلمية لكل مادة دراسية ��

الواحدة.

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�

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

التقييم النها��

للمتعلم الفائق

للمتعلم المتوسط ا¡داء

	 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 
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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 تحصيل معاي�ي 
ي التقويم الصفي إىل خمسة مستويات من الأداء �ن

يستند نظام رصد الدرجات �ن

ي المستويات الأربعة )3,4,١,٢(: 
المنهج، ويتم الرصد لنتائج التعلم �ن

الرمزمدى تحقق المعيارعدد النقاط

حقق المعيار كامالً بصورة مستقلة ممتازة٤

حقق جزء من المعياربصورة مستقلة3

حقق جزء من المعياربمساعدة المعلم2

لم يحقق أي جزء من المعيار١

لم يُقيم٠

مالحظة:

من  ويعتمد  يضعه  منهج  معيار  لكل  الأربعة  المستويات  من  مستوى  كل  ي 
�ن المتعلم  أداء  وصف 

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

: ي
آلية رصد التقويم البنا�أ  

ن عىل قياسها خالل . ١ ك�ي ي سيتم ال�ت
يحدد الكفايات الخاصة ومعاي�ي المنهج ال�ت

الوحدة.

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

لكل معيار منهج.

ي نظام الأكسل.. 3
يحتسب مجموع النقاط لكل معيار منهج وفق معادلة �ن

الكفايات . 4 عدد  عىل  ويقسم  العامة  الكفايات  درجات  مجموع  يحتسب 

ي للمتعلم حسب النموذج المرفق.
العامةللحصول عىل درجة التقويم البنا�أ

: ي
آلية رصد التقييم النها�أ

يحدد عدد الوحدات التعلمية بحسب المادة الدراسية.. ١

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

وع(.. 3 ي / مرسش تكون درجة تقييم الوحدة التعلمية )١٠  درجات أو ما يعادلها( عن طريق )تقييم كتا�ب

ي نظام الأكسل المعد لكل مادة دراسية.. 4
ترصد درجة التقييمات النهائية يواقع مرة واحدة �ن

مالحظة: 

دخال بنظام سجل الطالب لمستوى أداء المتعلم. ي الرصد، الإ
يستخدم المعلم النقاط �ن





ي ّ
الجانب الف�ن

الجانب	الفني
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 )الوطن العر6 واإلسالمي:  (الثالثللصف  صفوفةم

 

الكفاية 

 ىلالعامه األو
 أمثلة عن أنشطة التعلم معايH املنهج الكفايات الخاصة

يتعرف عىل 

العنارص 

األساسية للفن 

يف سياقات 

مختلفة 

 وتحليلها

 مجموعة من الحقائق: 1.1

 يتعرف عىل: •

o أنواع الخطوط البسيطة واملركبة 

o  أمام  –األشكال (قريب وبعيد مواقع

 كبH وصغH). –وخلف 

o املتكاملة واملنسجمة).( األلوان مجموعة 

o املالمس الحقيقية (الخشن والناعم- 

 الصلب واللs). –الغائر والبارز

 يف الوطن العر6 واإلسالمي.

 يكون املتعلم قادرا عىل أن:

 

 vيز الخطوط البسيطة واملركبة •

 يعرف مواقع األشكال. •

األلوان املتكاملة مجموعة  يعرف •

 واملنسجمة.

 vيز املالمس املختلفة. •

يشاهد فيل> وثائقيا عن بعض معا5  الوطن العر1 واإلسالمي ليتعرف عىل  •

 أنواع الخطوط البسيطة واملركبة.

يتجول يف أنحاء املدرسة إلثراء مدركاته البرصية حول أبعاد األشكال وعالقتها  •

 البرصية.بأحجامها يف الرؤية 

 يستخدم املجالت الستخراج األلوان املتكاملة واملنسجمة. •

 يلمس العنارص داخل الصندوق السحري ويذكرها دون أن يراها. •

 مجموعة من العمليات:  1.2

يستخدم مجموعة من التطبيقات اليدوية  •

البسيطة لفهم جوانب تتعلق (بالخطوط 

البسيطة واملركبة، مواقع األشكال، األلوان 

املتكاملة واملنسجمة، املالمس الحقيقية) من 

 الوطن العر6 واإلسالمي.

 يستكشف الخطوط البسيطة واملركبة. •

يالحظ اختالف مواقع األشكال عىل  •

 العنارص.

األلوان املنسجمة يستكشف مجموعة  •

 واملتكاملة.

يدرك أهمية حاسة اللمس ملعرفة  •

 املالمس املختلفة.

 األلوان يف برامج الرسم املختلفة.يستخدم األيباد لعمل الخطوط و  •

 يضع ثالثة عنارص متشابهة بالشكل واللون يف ثالثة مواقع ويوضح الفرق بينهم. •

 ينسق باقة من األزهار امللونة ليتعرف عيل األلوان املتكاملة واملنسجمة. •

يلعب مع زمالئه لعبة شجرة املالمس ( يصنف املالمس املختلفة عىل شجرة  •

 كل فرع Åثل ملمس) .ذات أربعة أفرع 

 مجموعة من االستجابات الشخصية: 1.3

يعرب عن مشاعره وعواطفه حول املعلومات  •

واملعارف الجديدة املكتسبة من الحقائق 

 والعمليات السابقة.

يعرب بحرية عن أحاسيسه ومشاعره حول  •

 املعلومات الجديدة املكتسبة.

 يناقش زمالءه حول  كيفية اختالف مالمس السطوح. •

يعرب عن مشاعره عن طريق وضع مالمح ( سعيدة، حزينة ... الخ) عىل أطباق  •

 ورقية.

 ألجمل مجموعة لونية معروضه أمامه.TOP 10 يلعب لعبة   •

 مجموعة من االرتباطات: 1.4

واملواضيع يربط الحقائق املكتسبة  •

واإلسالمي مع  العر6املرتبطة بالوطن 

 املواد الدراسية األخرى.

الحقائق املكتسبة áواضيع مرتبطة يربط  •

بالوطن العر6 واإلسالمي مع املواد 

 الدراسية األخرى.

يرتدى مع زمالئه مالبس شعبية من دول عربية وإسالمية، ويتحدث كل منهم  •

 حول األلوان والخطوط يف هذه املالبس.
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الكفاية العامه 

 الثانية
 التعلمأمثلة عن أنشطة  معايH املنهج الكفايات الخاصة

ينتج أعàل 

فنية 

باستخدام 

العنارص 

األساسية للفن 

وتقنياتها 

للتعبH عن 

اإلحساس، 

الخيال 

 واألبداع

 مجموعة من الحقائق:  2.1

يتعرف عىل خطوات العمل الفني ومجموعة  •

من الخامات املختلفة املعروضة عليه داخل 

 أو خارج املرسم.

يعرف خطوات العمل الفني والخامات  •

 املختلفة.

 يتعرف عيل الخامات املختلفة من خالل صندوق الخامات . •

 يتعرف عىل طريقة تنفيذ العمل الفني من خالل وسيلة تعليمية. •

 من العمليات: مجموعة  2.2

ينتج أعàال فنية مستوحاة من الوطن العر6  •

 واإلسالمي.

ينتج أعàالً فنية باستخدام الخامات  •

 املختلفة.
 الفعيل )(تطبيق العمل  •

 مجموعة من االستجابات الشخصية:  2.3

يعرب عن انطباعاته تجاه استخدامه للخامات  •

 املختلفة أثناء مàرسة العمل الفني.

 يختار الخامات التي تناسب عمله الفني. •
يعرب املتعلم عن رأيه تجاه الخامات املستخدمة عند املتابعة الفردية أو الج>عية أثناء  •

 الفني.م>رسة العمل 

 مجموعة من االرتباطات:  2.4

يستخدم معرفته ومهاراته املكتسبة من  •

املواد الدراسية األخرى أثناء إنتاجه أعàل 

فنية ذات الطابع العر6 واإلسالمي داخل أو 

 خارج املرسم.

يستخدم معرفته ومهاراته املكتسبة من  •

 املواد الدراسية األخرى يف إنتاجه الفني.

البرصية املستوحاة من املخزون العقيل حول أشكال من الطبيعة يوظف أفكاره  •

 وبعض الكائنات الحية يف الوطن العر1 واإلسالمى.

يناقش مع زمالئه كيفية استخدام الطرق املنوعة للمواد املعاد تدويرها وإمكانية  •

 استخدام تقنيات التدوير يف العمل الفني .
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 محتوى التعلم للصف الثالث:

 

 املفاهيم الكفايات العامة

ات للفن يف سياقيتعرف عىل العنارص األساسية 

 مختلفة وتحليلها. 

 الخط:

 الخطوط البسيطة واملركبة •

 الشكل:

 كبH وصغH –أمام وخلف  –قريب وبعيد مواقع األشكال:  •

 اللون:

 األلوان املتكاملةمجموعة  •

 املنسجمةاأللوان مجموعة  •

 امللمس:

 املالمس الحقيقية: الناعم والخشن، الصلب واللó، البارز والغائر •

ــية  ــاس ــتخدام العنارصاألس ينتج أع>الً فنية باس

يال  ــــاس، الخ ها للتعب¢عن اإلحس يات للفن وتقن

 واإلبداع.

 تعريف التأث¢ات والخصائص خامات متنوعة ومختلفة: •

 تعريف واستخدامات املختلفة:التقنيات اليدوية والتكنولوجية  •

Åيز ويقارن النتاجات الفنية من ثقافات كويتية، 

 إسالمية وعاملية لتنمية الوعي الثقايف. 

 رؤية جàل الطبيعة: •

 رؤية الوطن العر6 واإلسالمي: •

 إسالمية، وطنية، تربوية تعزيز القيم: •

 تذوق ومفاضلة :نقد وتذوق فني •

 

 

 

 
 

الكفاية العامه 

 ةلثالثا
 أمثلة عن أنشطة التعلم معايH املنهج الخاصةالكفايات 

vيز ويقارن 

النتاجات الفنية 

من ثقافات 

كويتية إسالمية 

وعاملية لتنمية 

 الوعي الثقايف

 مجموعة من الحقائق:3.1

يدرك الحقائق املكتسبة بs عمله الفني  •

واملثHات املرئية ذات الطابع العر6 

 واإلسالمي.

بs عمله الفني و يدرك الحقائق املكتسبة  •

املثHات املرئية ذات الطابع العر6 

 واألسالمي.

الكرب،...الخ) داخل أوخارج  –البعد، الصغر -يقارن بó األشكال من حيث(القرب •

 املرسم.

يشاهد أفالما عن العادات والتقاليد العربية واإلسالمية ليسجل مالحظاته عن كيفية  •

 استخدام الفن يف هذه الثقافات.

 مجموعة من العمليات: 3.2

 يرشح عمله الفني. •
 يلعب لعبة التواصل ما بó (الفنان والعمل الفني) ويرشح عمله الفني. • يرشح عمله الفني مبينا الحقائق املكتسبة. •

 مجموعة من االستجابات الشخصية: 3.3

يعرب ويفاضل بs عمله الفني واألعàل الفنية  •

 ذات الطابع العر6 واإلسالمي.

باملفاضلة بs عمله الفني واألعàل يعرب  •

 الفنية األخرى.

 يشاهد لوحات لفنانó من ( الوطن العر1 واإلسالمي ) ويقارن عمله الفني بها. •

 

 مجموعة من االرتباطات:3.4

يشارك بعمله الفني املواد الدراسية التي  •

 تتالءم مع موضوعه الفني.

يساهم ببعض أعàله الفنية يف تزيs البيئة  •

املدرسية واملشاركة يف املسابقات 

 واملعارض الداخلية والخارجية.

 يشارك ويساهم بأعàله الفنية. •

 يعرض صوراً من اإلنرتنت يبó فيها ج>ل الطبيعة يف الوطن العر1 واإلسالمي. •

يستفيد من التجارب الفنية واألفكار البرصية يف أع>ل الفنانó من الدول العربية  •

 واإلسالمية.

 يختار ركناً يف املدرسة ويعرض أع>له الفنية فيه. •

 يشارك بأع>له الفنية يف املسابقات واملعارض الفنية املحلية والدولية. •

 
 ةلتطبيق الكفاي* مالحظة : األنشطة التعليمية قابلة للتغي¢ طبقاً للتطورات والتقنيات والتكنولوجيا املستحدثة واملعارصة وما يراه املعلم مناسباً 
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 محتوى التعلم للصف الثالث:

 

 املفاهيم الكفايات العامة

ات للفن يف سياقيتعرف عىل العنارص األساسية 

 مختلفة وتحليلها. 

 الخط:

 الخطوط البسيطة واملركبة •

 الشكل:

 كبH وصغH –أمام وخلف  –قريب وبعيد مواقع األشكال:  •

 اللون:

 األلوان املتكاملةمجموعة  •

 املنسجمةاأللوان مجموعة  •

 امللمس:

 املالمس الحقيقية: الناعم والخشن، الصلب واللó، البارز والغائر •

ــية  ــاس ــتخدام العنارصاألس ينتج أع>الً فنية باس

يال  ــــاس، الخ ها للتعب¢عن اإلحس يات للفن وتقن

 واإلبداع.

 تعريف التأث¢ات والخصائص خامات متنوعة ومختلفة: •

 تعريف واستخدامات املختلفة:التقنيات اليدوية والتكنولوجية  •

Åيز ويقارن النتاجات الفنية من ثقافات كويتية، 

 إسالمية وعاملية لتنمية الوعي الثقايف. 

 رؤية جàل الطبيعة: •

 رؤية الوطن العر6 واإلسالمي: •

 إسالمية، وطنية، تربوية تعزيز القيم: •

 تذوق ومفاضلة :نقد وتذوق فني •
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ة المباشــرة من حــولهــم: أولً: الخـــ�ب

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 �ن

وعبادة

سالمية عىل مر الأزمان. • ي الدول العربية والإ
الأشخاص و الأزياء �ن

سالمية. • ي الدول العربية والإ
الحياة اليومية �ن

سالمية )الزواج .. الخ (. • ي الدول العربية والإ
أهم العادات والتقاليد �ن

سالمية ) المساجد .. الخ (. • سالمي عىل الدول العربية والإ أثر الدين الإ

سالمي: ي والإ ي الوطن العر�ب
ويجية �ن ١. الأنشطة الثقافية والجتماعية والرياضية وال�ت

ســـالمية:  )متحف الفن  • ي الـــدول العربية والإ
المتاحف والمراكـــز الثقافية �ن

ســـالمي )قطر( , الأهرامات )مـــ�( .. الخ.  الإ

• . ي ي د�ب
المعارض: القرية العالمية �ن

الرياضة: المباريات , ألعاب القوى .. الخ. •

سالمية.  • ي الدول العربية الإ
ويجية �ن ويج : أهم الأفكار السياحية وال�ت ال�ت

سالمي - قطر متحف الفّن الإ

ي - اليمن
ا�ش الزي ال�ت

مصادر التعبير الفني للصف الثالث:  الوطن العربي واإلسالمي
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ن - تاريخ علماء المسلم�ي

صناعة السالل - البحرين

ي مجالت 
نشاء والتعم�ي والتصنيع �ن ي مجال الإ

سالمية �ن 2. ماحققته الدول العربية الإ

التنشئة الجتماعية.

سالمية(. • ي الدول العربية والإ
العمران الحديث ) أهم أماكن العمران �ن

سالمية(. • ي الدول العربية والإ
المصانع ) أهم المصانع �ن

سالمية. ي الدول العربية والإ
3. الأحداث التاريخية �ن

سالمية.  ي الدول العربية والإ
٤. الحرف و المهن القديمة والحديثة �ن

ثانيا : الجــــانــــب الخــــيالـــــــــي

سالمي )عىلي بابا و4٠ حرامي , ..إلخ(. • ي والإ ي الوطن العر�ب
الحكايات الشعبية �ن

ســـالمي  • ي والإ ي الوطن العر�ب
أهم قصص الشـــخصيات البطوليـــة والتاريخية �ن

ي , قصص  ) عمـــر المختار , الخوارزمـــي , علماء العـــرب , صالح الدين الأيـــو�ب

الأنبيـــاء , أصحـــاب الكهف , أصحاب الفيـــل ..إلخ(.

ي المستقبل. •
سالمية �ن ي تطور الدول العربية والإ

الخيال العلمي �ن

ثالثا : المنــاسبـــات والأعيـــــاد 

المناسبات الدينية :. عيد الفطر , عيد الأضحى , موسم الحج ..إلخ. •

ســـالمي , مؤتمر القمة  • ســـالمية :. مؤتمر القمـــة الإ الحتفـــالت العربية والإ

ســـالمية . ي بعـــض الدول العربية والإ
ي , الأيـــام الوطنية �ن العـــر�ب

سالمية . • ي الدول العربية والإ
العادات والتقاليد والأفراح �ن
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رابعا : المــوضـــوعـــات البيــئيــة

حياة  مايمس  وكل  بالقيم  الفنية  وعنارصها  المختلفة  ومظاهرها  أشكالها  ي 
�ن الطبيعة 

سالمي ي والإ ي الوطن العر�ب
الحيوان والطيور وحياة البحار والأسفار �ن

البيئة البحرية :

ســـالمية , أهم أنواع الســـفن  • أهـــم البحار المطلـــة عىل الدول العربية والإ

. ي ي الوطن العر�ب
ي يســـتخدمونها �ن

المختلفـــة ال�ت

ي  • ي بحـــار دول الوطن العر�ب
ي تعيش �ن

أهم الأســـماك الكائنات البحرية الـــ�ت

سالمي. والإ

سالمي . • ي والإ ي الوطن العر�ب
أهم الشواطئ المطلة �ن

المحافظة عىل البيئة البحرية.  •

ية :. البيئة ال�ب

ســـالمي ) أهم الحدائق  • ي والإ ي الوطن العـــر�ب
ي تعيـــش �ن

أهـــم النباتات ال�ت

..الخ. والفواكه  الخضار  ,أســـواق 

سالمي. • ي والإ ي الوطن العر�ب
ي تعيش �ن

ة ال�ت ن أهم الحيوانات المم�ي

ي الدول  •
ية والبدويـــة �ن ن والريـــف والحيـــاة ال�ب ن 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 ن أهم أنواع الطيور المم�ي

سالمية . • ه عىل الدول العربية والإ التلوث وتأث�ي

ي  •
موضوعات تتصـــل بالتخطيط الجماىلي للشـــوارع والحدائق والأســـواق والمبا�ن

ســـالمي ي والإ ي الوطن العر�ب
والنهضـــة العمرانية وحركـــة المواصالت �ن

ن الدول . • سالمية ب�ي ن الدول العربية والإ ي تم�ي
أهم الرموز ال�ت

ي الـــدول العربية  •
أهـــم الأســـواق التجارية والمـــولت والمظاهـــر العمرانية �ن

سالمية  لإ وا

سالمية . • ي الدول العربية والإ
أهم وسائل المواصالت الحديثة �ن

ي برج خليفة - د�ب
ن مسجد قبة الصخرة - فلسط�ي
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بية الفّنية مـــن نقص الخامات وال�زمة لتنفيذ  � معلم ال��
ًا مايعا�� 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 حريص ع� اســـتخدام 
بوية ال�� � القيم ال�� � المتعلم��

ازرع ��

� من الخامات المستخدمة.
واستثمار البوا��

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 معا»ة.

� المصادر الطبيعية وإمكانية استغ®لها ��
الجمال ��

� حصتك وتخ� عن النمطية والتقليدية وا±لية والمحاكاة 
اتخذ موقًفا مبدًعا ��

� انتاج أعمال فنية مبتكرة.
من خ®ل استغ�ل الخامات الطبيعية ��

�
موضوع إثرا�®
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- الوحدة الأوىل - 

Simple and complex lines

الخطوط البسيطة والمركبة



80

أنواع الخطوط

خطوط بسيطة

مة
قي

ست
 م

ط
طو

خ

الخط الأفقي

ي
الخط المنح�ن

الخط المنكرسالخط المتشابك

يالخط المموج يالخط اللول�ب
الخط الحلزو�ن

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 المتشابك - الخط المشع.

•   : ي
خطوط أساسها الخط  المنح�ن

. ي - الخط المموج- الخط اللول�ب ي
الخط الحلزو�ن

الخطوط البسيطة وتشمل:

الخطوط المستقيمة:  •

الخط الأفقي- الخط الرأسي - الخط المائل.

 الخطوط المنحنية: •

. ي
 الخط المنح�ن

التمهيد

ي جميع التجاهات
الخط هو مجموعة من النقاط المتالحمة والمتالصقة مع بعضها البعض، وهو أيًضا الأثر الناتج عن تحرك النقطة �ن

-: ن تنقسم الخطوط إىل نوع�ي
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يتعرف على العناصر األساسية للفن في سياقات 

مختلفة وتحليلها

Simple and complex lines

الخطوط البسيطة والمركبة

الخطوط البسيطة 
Simple Lines

الخطوط المركبة 
Complex Lines



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

ــرة. ــت الخ تثبي

يســتخدم مجموعــة مــن التطبيقــات اليدويــة البســيطة 

لفهــم جوانــب تتعلــق بالنقطــة وتأثرياتهــا يف الوطــن 

واإلســامي. العــريب 

الكفايات الخاصة

العمــليــات  )1.2( الحقـــــائق  )1.1(
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مثال: يرســـم املتعلـــم الخطوط البســـيطة واملركبة عىل 

الخربة(. تثبيت  )متريـــن  امللونة.   األوراق 

مثال: يتعـــرف املتعلم مـــع زمالئه عىل أنـــواع الخطوط 

البســـيطة واملركبـــة من خالل مشـــهد متثييل.

عـــىل املعلـــم أن يبتكر أنشـــطة تعلم توضـــح الحقائق 

وفكرة الـــدرس من الوطـــن العريب واإلســـالمي.

يتعرف عىل أنـــواع الخطوط البســـيطة واملركبة يف الوطن 

واإلسالمي. العريب 

يستكشف الخطوط البسيطة واملركبة. يعرف الخطوط البسيطة واملركبة.



عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح ترابــط 

ــريب  ــن الع ــن الوط ــرى م ــية األخ ــواد الدراس ــق بامل الحقائ

واإلســامي.

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 واإلســامي مــع املــواد الدراســية األخــرى.

الرتباطات  )1.4(الستجابات  )1.3(

يربــط الحقائــق املكتســبة واملواضيــع املرتبطــة بالوطــن 

العــريب واإلســالمي مــع املــواد الدراســية األخــرى.

عــىل املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح االســتجابات 

مــن الوطــن العــريب واإلســالمي بحيــث يعــرب املتعلــم عــن 

مشــاعره بطريقــة مشــوقه ومبتكــره.

يعــرب عــن انطباعاتــه الشــخصية بحريــة حــول مجموعــة 

مــن الحقائــق والعمليــات.
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مثال: يشـــاهد املتعلـــم األشـــكال الناتجة عـــن تداخل 

الخطـــوط باســـتعامل جهـــاز الــــ Kaleidoscope مرتبطًا 

العلوم. مبـــادة 

مثـــال: يتحـــدث املتعلم مـــع زمالئه عن مشـــاعره حول 

املعلومات املكتســـبة من خالل لعبة الوجـــوه الضاحكة.
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ية باستخدام العناصر األساسية للفن 
ّ
ينتج أعمال فن

وتقنياتها للتعبير عن اإلحساس، الخيال واإلبداع

87

عزيزي المعلم

ي • 
حدد مساحات الورق ال�ت

تناسب فكرة الدرس وزمن 
الحصة.

الهتمام بإعداد ملفات • 
ي 

ة �ن خاصة لكل خ�ب
الفصل الواحد لتوضح 

مختلف المستويات 
الفنية، وتساعد عىل 

ن  تقييم المتعلم�ي
والوقوف عىل مستوياتهم 

الفنية ومتابعتها 
والحتفاظ بالنتائج 

المتبقية.

Simple and complex lines

الخطوط البسيطة والمركبة



مــن  ومجموعــة  الفّنــي  العمــل  خطــوات  عــى  يتعــرف 

أوخــارج  داخــل  عليــه  املعروضــة  املختلفــة  الخامــات 

املرســم.

ــة بســيطة مســتوحاة مــن الوطــن العــريب  ينتــج أعــاالً فّني

ــامي. واإلس

ــق  ــح الحقائ ــم توض ــطة تعل ــر أنش ــم أن يبتك ــىل 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 ــرب 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.

مثال: يتعـــرف املتعلم عىل الخامـــات املختلفة من خالل 

واألدوات. الخامات  صندوق 

مثـــال: يرســـم املتعلـــم لوحـــة تعبرية عـــن العرس 

الخليجـــي باســـتخدام الخطـــوط البســـيطة واملركبـــة.



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 االْخ 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

إنتاجــه أعــامل فّنيــة مــن الوطــن العــريب واإلســامي داخــل 

ــم. ــارج املرس أو خ

الخامــات  تجــاه  رأيــه  عــن  ويتحــدث  املتعلــم  يعــرب 

املســتخدمه عنــد املتابعــة الفرديــة أو الجامعيــة أثنــاء 

مامرســة العمــل الفّنــي، وهــي مبثابــة نشــاط التعلــم.

عــىل املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح ارتبــاط عملــه 

ــي مــع املــواد الدراســية األخــرى مــن الوطــن العــريب  الفّن

واإلســالمي .

الرتباطات  )2.4(الستجابات  )2.3(

يعــرب املتعلــم عــن رأيــه تجــاه الخامــات املســتخدمة عنــد  

املتابعــة الفرديــة أو الجامعيــة  أثنــاء مامرســة العمــل 

ــي. الفّن
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مثال: يتحـــدث املتعلم عن مســـميات الخطـــوط باللغة 

اإلنجليزيـــة املوجودة يف لوحتـــه أثناء مامرســـة العمل 

. لفّني ا
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عمل الفنان السعودي عبدالعزيز الناجم



عزيزي المعلم

يميز ويقارن النتاجات الفنية من ثقافات كويتية إسالمية 

وعالمية لتنمية الوعي الثقافي
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ن  اطلب من المتعلم�ي
التحدث عن أنواع الخطوط 
الموجودة باللوحة وذكرهم 
ات الفنية المكتسبة. بالخ�ب

Simple and complex lines

الخطوط البسيطة والمركبة



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 ــن الع ــن الوط ــة م املرئي
يرشح عمله الفّني. 

الكفايات الخاصة

العمــليــات  )3.2( الحقـــــائق  )3.1(

عــىل 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 الوطــن العــريب واإلســالمي.

عــىل املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم تتيــح للمتعلــم 

املجــال لــرح عملــه الفنــي بأســلوب مشــوق.
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مثـــال: يـــرح املتعلـــم عملـــه الفنـــي مرتديًـــا مالبس 

الشـــعوب املختلفـــة.
يتعـــرف املتعلـــم عـــىل الفنـــان الســـعودي عبدالعزيز 

الناجـــم مـــن خـــالل مشـــهد متثييل عـــن حيـــاة الفنان. 



ــة  ــال الفّني ــي واألع ــه الفّن ــن عمل ــة ب ــر باملفاضل يع

ــرى. يشارك ويساهم بأعاله الفّنية.األخ

الفّنيــة  واألعــال  الفّنــي  عملــه  بــن  ويفاضــل  يعــر 

واإلســامي.  العــريب  الطابــع  ذات  عليــه  املعروضــة 

-يشــارك بعملــه الفّنــي املــواد الدراســية التــي تتــاءم مــع 

ــي. موضوعــه الفّن

البيئــة  تزيــن  يف  الفّنيــة  أعالــه  ببعــض  -يســاهم 

املدرســية واملشــاركة يف املســابقات واملعــارض الداخليــة 

والخارجيــة.

الرتباطات  )3.4(الستجابات  )3.3(

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

الفنــي واألعــامل  التعبــر واملفاضلــة بــن عملــه  عــىل 

املعروضــة عليــه.

الفّنيــة  األعــامل  اختيــار  متعلمينــه يف  املعلــم  يــرك 

الفّنيــة. واملســابقات  املدرســية  البيئــة  يف  وعرضهــا 
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 يقارن املتعلـــم ويفاضل بن عمله الفّنـــي وأعامل زمالئه 

الشـــعبية. األزياء  لعبة  من خالل 

مثـــال: يعـــرض املتعلم مع زمالئـــه أعاملهـــم الفّنية يف 

العلوم. بقســـم  الخاص  العـــرض  ركن 
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المعرض الدائم بالمرسم

يع�� المرسم 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 تعت�� 
� وإلهامهم ¢� المتعلم��

بوية لـــكل معلم ع¦  إنعكاس للمخرجـــات ال�§
حدى.

� البديل
�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�§

� ذو  يتم خ±له عـــرض ا��عمال الفنية للمتعلم��
صفوف متعددة 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 ا��

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 
المبتكـــره 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.
�  ا��هداف اف  المشارك�� �� Íالفئة المستهدفة  ا�نجازات  مدة العرض  ا�

�
موضوع إثرا 	
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- الوحدة الثانية - 

Site of Forms

مواقع األشكال
جمة ال�ت
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مواقع األشكال

التمهيد

ي توحي بالعمق 
ات ال�ت ي الأعمال الفنية المســـطحة عىل بعض المـــؤ�ش

دراك لالأبعاد الوهمية لالأشـــكال والمســـاحات �ن تعتمد عملية الإ

ات: . ومـــن هذه المؤ�ش ي ّ
ي محيط العمل الف�ن

وتشـــعرنا بمواقع وهمية لالأشـــكال ســـواء بالقرب أو البعد �ن

التداخل � الحجم النس�� � رتفاع النس�� �
ا القرب والبعد

قريب

بعيد

خط ا
�رض

� ا
رتفاع النس��
ل��شكال

خلف
أمام كب��

صغ��

القرب والبعد. •

ي لالأشكال وخط الأرض. • الرتفاع النس�ب

• .) ي لالأشكال ) كب�ي -صغ�ي الحجم النس�ب

التداخل ) أمام - خلف(. •
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يتعرف على العناصر األساسية للفن في سياقات 

مختلفة وتحليلها

Near :قريب

Far :بعيد

Front : أمام

Behind :خلف

Above :فوق

Under :تحت

Big : كب�ي

Small : صغ�ي

Site of forms -مواقع األشكال



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

ــرة. ــت الخ تثبي

الكفايات الخاصة

العمــليــات  )1.2( الحقـــــائق  )1.1(

100

مثـــال: يصنـــع املتعلـــم بطاقة بـــارزه توضـــح مواقع 

الخربة(. تثبيـــت  األشـــكال  )متريـــن 

مثـــال: يالحـــظ املتعلم مع زمالئـــه مواقع األشـــكال من 

خالل عـــرض صور للحضـــارة املرصيـــة القدمية. 

يالحظ اختالف مواقع األشكال عىل العنارص.

يســـتخدم مجموعة مـــن التطبيقـــات اليدوية البســـيطة 

لفهـــم جوانـــب تتعلـــق مبواقع األشـــكال مـــن الوطن 

واإلســـالمي.  العريب 

يعرف مواقع األشكال. 

يتعـــرف عـــىل مواقـــع األشـــكال يف الوطـــن العريب و 

اإلســـالمي.

اصنع البطاقة



عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح ترابــط 

ــريب  ــن الع ــن الوط ــرى م ــية األخ ــواد الدراس ــق بامل الحقائ

واإلســامي.

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 واإلســامي مــع املــواد الدراســية األخــرى.

الرتباطات  )1.4(الستجابات  )1.3(

يربــط الحقائــق املكتســبة واملواضيــع املرتبطــة بالوطــن 

العــريب واإلســالمي مــع املــواد الدراســية األخــرى.

عــىل املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح االســتجابات 

مــن الوطــن العــريب واإلســالمي بحيــث يعــرب املتعلــم عــن 

مشــاعره بطريقــة مشــوقه ومبتكــره.

يعــرب عــن انطباعاتــه الشــخصية بحريــة حــول مجموعــة 

مــن الحقائــق والعمليــات.
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مثـــال: يتحـــدث  املتعلـــم عـــن موقعه بـــن زمالئه يف 

املدرسة. ســـاحة 
مثـــال: يكتـــب املتعلم  عىل الســـبورة مســـميات مواقع 

العربية. اللغـــة  األشـــكال املختلفة مرتبطًـــا مبادة 
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ية باستخدام العناصر األساسية للفن 
ّ
ينتج أعمال فن

وتقنياتها للتعبير عن اإلحساس، الخيال واإلبداع

103

Site of forms -مواقع األشكال

عزيزي المعلم

اترك للمتعلم حرية • 
التعب�ي بمخزونه العقىلي 
ي الأداء.

ي �ن ّ
وأسلوبة الف�ن

ن 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.



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

مــن  ومجموعــة  الفّنــي  العمــل  خطــوات  عــى  يتعــرف 

أوخــارج  داخــل  عليــه  املعروضــة  املختلفــة  الخامــات 

املرســم.

ــة بســيطة مســتوحاة مــن الوطــن العــريب  ينتــج أعــامالً فّني

ــامي. واإلس

ــق  ــح الحقائ ــم توض ــطة تعل ــر أنش ــم أن يبتك ــىل 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 ــرب مامرس تعت

ــم. ــاط التعل ــة نش مبثاب

الكفايات الخاصة

العمــليــات  )2.2( الحقـــــائق  )2.1(

104

مثال: يرســـم املتعلم لوحـــة تعبرية عـــن معامل دول 

االشـــكال. مواقع  باســـتخدام  العريب  املغرب 

مثـــال: يختـــار املتعلـــم الخامـــات واألدوات مـــن أرفف 

الخامات عن طريق اســـتعامل مصطلحـــات مواقع األدوات 

) قريـــب- بعيد - فـــوق- تحت ...(. 



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 االْخ 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

إنتاجــه أعــامل فّنيــة مــن الوطــن العــريب واإلســامي داخــل 

ــم. ــارج املرس أو خ

الخامــات  تجــاه  رأيــه  عــن  ويتحــدث  املتعلــم  يعــرب 

املســتخدمه عنــد املتابعــة الفرديــة أو الجامعيــة أثنــاء 

مامرســة العمــل الفّنــي، وهــي مبثابــة نشــاط التعلــم.

عــىل املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح ارتبــاط عملــه 

ــي مــع املــواد الدراســية األخــرى مــن الوطــن العــريب  الفّن

واإلســالمي .

الرتباطات  )2.4(الستجابات  )2.3(

يعــرب املتعلــم عــن رأيــه تجــاه الخامــات املســتخدمة عنــد  

املتابعــة الفرديــة أو الجامعيــة  أثنــاء مامرســة العمــل 

ــي. الفّن

105

مثـــال: يطبق املتعلم مـــع زمالئه  قيمة التعـــاون مرتبطًا 

مبادة الرتبية االســـالمية.
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عمل الفنان العامين أنور سونيا



يميز ويقارن النتاجات الفنية من ثقافات كويتية إسالمية 

وعالمية لتنمية الوعي الثقافي

107

Site of forms -مواقع األشكال

عزيزي المعلم

ن عىل •  درب المتعلم�ي

الإحساس بعالقة 

الأشكال ببعضها 

البعض داخل العمل 

ي من خالل  عرض  ّ
الف�ن

لوحات فنية لأعمال 

. ن الفنان�ي

اترك للمتعلم حرية • 

التعب�ي مستخدًما 

المصطلحات الفنية 

اته  ي اكتسبها من خ�ب
ال�ت

السابقة



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 ــن الع ــن الوط ــة م املرئي
يرشح عمله الفّني. 

الكفايات الخاصة

العمــليــات  )3.2( الحقـــــائق  )3.1(

عــىل 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 الوطــن العــريب واإلســالمي.

عــىل املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم تتيــح للمتعلــم 

املجــال لــرح عملــه الفنــي بأســلوب مشــوق.

108

مثال: يـــرح املتعلم عملـــه الفّني من خـــالل مقابلة مع 

لفنان. ا

مثال: يتعـــرف املتعلم مـــع زمالئه عىل الفنـــان العامين 

أنور ســـونيا من خالل مقطـــع فيديو.



ــة  ــال الفّني ــي واألع ــه الفّن ــن عمل ــة ب ــر باملفاضل يع

ــرى. يشارك ويساهم بأعاله الفّنية.األخ

الفّنيــة  واألعــال  الفّنــي  عملــه  بــن  ويفاضــل  يعــر 

واإلســامي.  العــريب  الطابــع  ذات  عليــه  املعروضــة 

-يشــارك بعملــه الفّنــي املــواد الدراســية التــي تتــاءم مــع 

ــي. موضوعــه الفّن

البيئــة  تزيــن  يف  الفّنيــة  أعالــه  ببعــض  -يســاهم 

املدرســية واملشــاركة يف املســابقات واملعــارض الداخليــة 

والخارجيــة.

الرتباطات  )3.4(الستجابات  )3.3(

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

الفنــي واألعــامل  التعبــر واملفاضلــة بــن عملــه  عــىل 

املعروضــة عليــه.

الفّنيــة  األعــامل  اختيــار  متعلمينــه يف  املعلــم  يــرك 

الفّنيــة. واملســابقات  املدرســية  البيئــة  يف  وعرضهــا 
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مثال: يشـــارك املتعلم مع زمالئه بعـــرض أعاملهم الفّنية 

باملرسم. ركن  يف 

مثـــال: يختـــار املتعلـــم لوحة عشـــوائية ألحـــد زمالئه 

ويتحـــدث عنهـــا مســـتخدًما املصطلحـــات الفّنية..
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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��
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- الوحدة الثالثة - 

Complementry colors

األلوان المتكاملة
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األلوان المتكاملة

بنفسجيأصفربرتقا��أزرقا��لوان المتكاملة: �أخ أحمر

التمهيد

الطبيعة كما علمنا بهجة الكون وجمال الحياة ونعمة الخالق، وفيها تتناغم الألوان وتتكامل بمظاهرها الكونية ومخلوقتها البديعة.

ي الدائرة اللونية )اللون الأساسي واللون الثانوي المقابل له(.
الألوان المتكاملة هي الألوان المتقابلة �ن

( يقابله اللون الأخ�ن ) ثانوي(. • اللون الأحمر ) أساسي

( يقابله اللون البنفسجي ) ثانوي(. • اللون الأصفر ) أساسي

تقاىلي ) ثانوي(. • ( يقابله اللون ال�ب اللون الأزرق ) أساسي
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يتعرف على العناصر األساسية للفن في سياقات 

مختلفة وتحليلها

Complementry colors

األلوان المتكاملة

Red : أحمر
Green : أخرصن

Yellow :أصفر
Purple :بنفسجي

Blue : أزرق
Orange: برتقاىلي



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

ــرة. ــت الخ تثبي

الكفايات الخاصة

العمــليــات  )1.2( الحقـــــائق  )1.1(
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مثال: يتعـــرف املتعلم مع زمالئه عىل األلـــوان املتكاملة 

من خالل مشـــاهدة األواين الرتكية. 

مثـــال: يلون املتعلم مالبـــس الفزّاعه باســـتعامل األلوان 

الخربة(. تثبيت  )متريـــن  املتكاملة  

يســـتخدم مجموعة مـــن التطبيقـــات اليدوية البســـيطة 

لفهم جوانـــب تتعلـــق باأللـــوان املتكاملة مـــن الوطن 

واإلســـالمي.  العريب 

يستنبط مجموعة األلوان املتكاملة.  يعرف مجموعة األلوان املتكاملة.

يتعـــرف عـــىل األلـــوان املتكاملـــة يف الوطـــن العريب 

واإلســـالمي.



عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح ترابــط 

ــريب  ــن الع ــن الوط ــرى م ــية األخ ــواد الدراس ــق بامل الحقائ

واإلســامي.

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 واإلســامي مــع املــواد الدراســية األخــرى.

الرتباطات  )1.4(الستجابات  )1.3(

يربــط الحقائــق املكتســبة واملواضيــع املرتبطــة بالوطــن 

العــريب واإلســالمي مــع املــواد الدراســية األخــرى.

عــىل املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح االســتجابات 

مــن الوطــن العــريب واإلســالمي بحيــث يعــرب املتعلــم عــن 

مشــاعره بطريقــة مشــوقه ومبتكــره.

يعــرب عــن انطباعاتــه الشــخصية بحريــة حــول مجموعــة 

مــن الحقائــق والعمليــات.
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مثـــال: يســـتخرج املتعلم األلـــوان املتكاملـــة من لعبة 

العربية. اللغـــة  الكلمة املفقـــودة مرتبطًـــأ مبادة 

مثال: يلعـــب املتعلم مع زمالئه لعبـــة الرائط ويتحدث 

يفضلها. التي  املتكاملـــة  األلوان  عن مجموعة 
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ية باستخدام العناصر األساسية للفن 
ّ
ينتج أعمال فن

وتقنياتها للتعبير عن اإلحساس، الخيال واإلبداع

119

Complementry colors

األلوان المتكاملة

عزيزي المعلم

استفد من بعض � 1
التجارب الفنية والأفكار 

ات  ي تعب�ي
البرصية �ن

الآخرين ودون التعرض 
للنقل أو التقليد�

نّوع باستخدام الألوان � 2
والتكنيكات أثناء ممارسة 

� ي ّ
العمل الف�ن



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

مــن  ومجموعــة  الفّنــي  العمــل  خطــوات  عــى  يتعــرف 

أوخــارج  داخــل  عليــه  املعروضــة  املختلفــة  الخامــات 

املرســم.

ــة بســيطة مســتوحاة مــن الوطــن العــريب  ينتــج أعــامالً فّني

ــامي. واإلس

ــق  ــح الحقائ ــم توض ــطة تعل ــر أنش ــم أن يبتك ــىل 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 ــرب 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.



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 االْخ 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

إنتاجــه أعــامل فّنيــة مــن الوطــن العــريب واإلســامي داخــل 

ــم. ــارج املرس أو خ

الخامــات  تجــاه  رأيــه  عــن  ويتحــدث  املتعلــم  يعــرب 

املســتخدمه عنــد املتابعــة الفرديــة أو الجامعيــة أثنــاء 

مامرســة العمــل الفّنــي، وهــي مبثابــة نشــاط التعلــم.

عــىل املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح ارتبــاط عملــه 

ــي مــع املــواد الدراســية األخــرى مــن الوطــن العــريب  الفّن

واإلســالمي .

الرتباطات  )2.4(الستجابات  )2.3(

يعــرب املتعلــم عــن رأيــه تجــاه الخامــات املســتخدمة عنــد  

املتابعــة الفرديــة أو الجامعيــة  أثنــاء مامرســة العمــل 

ــي. الفّن
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مثال: يتحـــدث املتعلم عن البيئـــة الصحراوية يف الدول 

العربيـــة مرتبطًا مبـــادة العلـــوم أثناء مامرســـة العمل 

. لفّني ا
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عمل التشكييل السوري محمد سعدون



يميز ويقارن النتاجات الفنية من ثقافات كويتية إسالمية 

وعالمية لتنمية الوعي الثقافي

123

Complementry colors

األلوان المتكاملة

عزيزي المعلم

اعرض مجموعة من • 
ن  أعمال فنّية لفنان�ي

ي  من الوطن العر�ب
سالمي ذات الألوان  والإ

المتكاملة.

ن عمل الفنان •  قارن ب�ي
وعمل المتعلم وركز 

عىل عنارص العمل 
ي وكيفية استخدام 

الف�ن
الألوان المتكاملة فيها.



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 ــن الع ــن الوط ــة م املرئي
يرشح عمله الفّني. 

الكفايات الخاصة

العمــليــات  )3.2( الحقـــــائق  )3.1(

عــىل 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 الوطــن العــريب واإلســالمي.

عــىل املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم تتيــح للمتعلــم 

املجــال لــرح عملــه الفنــي بأســلوب مشــوق.
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مثـــال: يرح املتعلـــم عملـــه الفّني متقمُصا شـــخصية 

فنان(. )ســـوبر 

مثـــال: يتعرف املتعلم مـــع زمالئه عىل الفنان التشـــكييل 

الســـوري محمد ســـعدون من خالل عرض صـــور للوحاته.



ــة  ــال الفّني ــي واألع ــه الفّن ــن عمل ــة ب ــر باملفاضل يع

ــرى. يشارك ويساهم بأعاله الفّنية.األخ

الفّنيــة  واألعــال  الفّنــي  عملــه  بــن  ويفاضــل  يعــر 

واإلســامي.  العــريب  الطابــع  ذات  عليــه  املعروضــة 

-يشــارك بعملــه الفّنــي املــواد الدراســية التــي تتــاءم مــع 

ــي. موضوعــه الفّن

البيئــة  تزيــن  يف  الفّنيــة  أعالــه  ببعــض  -يســاهم 

املدرســية واملشــاركة يف املســابقات واملعــارض الداخليــة 

والخارجيــة.

الرتباطات  )3.4(الستجابات  )3.3(

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

الفنــي واألعــامل  التعبــر واملفاضلــة بــن عملــه  عــىل 

املعروضــة عليــه.

الفّنيــة  األعــامل  اختيــار  متعلمينــه يف  املعلــم  يــرك 

الفّنيــة. واملســابقات  املدرســية  البيئــة  يف  وعرضهــا 
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 يقارن املتعلـــم ويفاضل بن عمله الفّنـــي وأعامل زمالئه 

من خالل معرض مصغر يف املرســـم.

مثـــال: يشـــارك املتعلم مـــع زمالئـــه بأعاملهـــم الفّنية 

العلوم. قســـم  ممـــر  لتزين 
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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 أو يخطأ

يساعد الجميع

كث�� الك�م وواسع الخيال

توجيه أسئلة سهلة ومحفزة

كيفية التعامل معهخصائصه وصفاتهنوع الطالب

ير معارضته ªإعطاءه فرصه لت�

ه عن طريق التنويه بإجابته � تحف��

� المµح المدر��
��نستغله 

محاولة إمتصاص غضة واحتواءه وعـــدم ا�نفعال معه ومعرفة 
ا�¾ســـباب وراء غضبه، وإعطاءه مهام وحثـــه ع� القيام ببعض 

ا�¾نشطة �Âحساسه بإمكاناته والتعرف ع� جوانب القوه فيه

التوضيح معه أك�� وإعادة الصياغة

التنويه به وبأخ�قه

أثبت له أهمية الوقت والمحافظة عليه

بعض	أنواع	المتعلمين	وكيفية	التعامل	معهمبعض	أنواع	المتعلمين	وكيفية	التعامل	معهم


موضوع إثرا��
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- الوحدة الرابعة - 

Color harmony

األلوان المنسجمة
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٤

٢

�
��حا�ت التناسق اللو

١

٢

٣

�
��حا�ت التباين اللو
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األلوان المنسجمة

ي :
أ. حالة التناسق اللو�ن

الدائرة . ١ ي 
�ن المتقاربة  الألوان  واحد:  بـأصل  المرتبطة  الألوان 

عىل  باحتوائهما  يرتبطان   )  .. المصفر  الأحمر   - )الأحمر  اللونية 

اللون الأحمر.

عند خلط اللون مع نسبة من اللون الأبيض أو الأسود.. ٢

ي دائرة الألوان: وهي الألوان . 3
تيب �ن الألوان المرتبطة بنفس ال�ت

ي درجة الشدة كمجموعة الألون الأساسية مع بعضها 
المتساوية �ن

ي دائرة الألوان.
تيب �ن أو الثانوية وتحمل نفس درجة ال�ت

المساحات . ٤ تظهر  حيث  والباردة:  الحارة  الألوان  ن  ب�ي التبادل 

. ي
ي العمل الف�ن

اللونية كأنها تبادل المساحات المضيئة والمعتمة �ن

: ي
ب. حالة التباين اللو�ن

الثانوي . ١ واللون  الأساسي  اللون  نضع  أن  المتكاملة:  الألوان 

ي الدائرة اللونية.
المقابل له �ن

ن الأبيض والأسود بجوار بعضهما . ٢ : استخدام اللون�ي ي
التضاد اللو�ن

ي يكون فيها التباين بأقص حالته.
ال�ت

دارئرة الألوان: هي الوسيلة العلمية لدراسة الألوان من خاللها . 3

ي تستخلص منها الألوان وهي 
تستطيع أن تتعرف عىل الكيفية ال�ت

تتفق مع نظرية تسلسل ألوان الطيف

التمهيد
النسجام هو الحالة الفسيولوجية  والشعور بنوع من الراحة والقبول النف�ي كردة فعل طبيعية تتكون لدى المشاهد عندما تتجاور الألوان 

ًا ساًرا وممتًعا. ي وفق ترتيب )علمي( مما ينعكس أثره عىل المشاهد وتأثر فيه تأث�ي
ي العمل الف�ن

مع بعضها �ن

: ن ن أساس�ي ي حالت�ي
يتحقق النسجام �ن
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يتعرف على العناصر األساسية للفن في سياقات 

مختلفة وتحليلها

Color harmony

األلوان المنسجمة

ي
النسجام اللو�ن

Color harmony



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

ــرة. ــت الخ تثبي

الكفايات الخاصة

العمــليــات  )1.2( الحقـــــائق  )1.1(
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مثال: يتعـــرف املتعلم عىل األلوان املنســـجمة يف قصة 

العائلة األندونيســـية يف عيد الفطر .

مثـــال: يجرب املتعلم اســـتخراج األلوان املنســـجمة عن 

طريق دمج األلـــوان عىل املحارم الورقيـــة )مترين تثبيت 

الخربة(.

يســـتخدم مجموعة مـــن التطبيقـــات اليدوية البســـيطة 

لفهـــم جوانب تتعلـــق باأللوان املنســـجمة مـــن الوطن 

واإلســـالمي.  العريب 

يستنبط مجموعة األلوان املنسجمة. يعرف مجموعة األلوان املنسجمة.

يتعرف عـــىل مجموعـــة األلـــوان املنســـجمة يف الوطن 

واإلســـالمي. العريب 



عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح ترابــط 

ــريب  ــن الع ــن الوط ــرى م ــية األخ ــواد الدراس ــق بامل الحقائ

واإلســامي.

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 واإلســامي مــع املــواد الدراســية األخــرى.

الرتباطات  )1.4(الستجابات  )1.3(

يربــط الحقائــق املكتســبة واملواضيــع املرتبطــة بالوطــن 

العــريب واإلســالمي مــع املــواد الدراســية األخــرى.

عــىل املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح االســتجابات 

مــن الوطــن العــريب واإلســالمي بحيــث يعــرب املتعلــم عــن 

مشــاعره بطريقــة مشــوقه ومبتكــره.

يعــرب عــن انطباعاتــه الشــخصية بحريــة حــول مجموعــة 

مــن الحقائــق والعمليــات.
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مثـــال: يتحدث املتعلـــم عن األلـــوان املنســـجمة التي 

يفضلهـــا من خـــالل لعبة بائـــع البوظـــة العربية.
مثال: يلعـــب املتعلم مع زمالئـــه لعبة توصيـــل النقاط 

باألرقـــام مرتبطًا مبـــادة الرياضيات.
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ية باستخدام العناصر األساسية للفن 
ّ
ينتج أعمال فن

وتقنياتها للتعبير عن اإلحساس، الخيال واإلبداع
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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



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

مــن  ومجموعــة  الفّنــي  العمــل  خطــوات  عــى  يتعــرف 

أوخــارج  داخــل  عليــه  املعروضــة  املختلفــة  الخامــات 

املرســم.

ــة بســيطة مســتوحاة مــن الوطــن العــريب  ينتــج أعــامالً فّني

ــامي. واإلس

ــق  ــح الحقائ ــم توض ــطة تعل ــر أنش ــم أن يبتك ــىل 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 ــرب 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 مســـتوحاه 

من حديقـــة الفراشـــات يف ماليزيـــا باســـتخدام األلوان 

املنســـجمة.

مثـــال: يختـــار املتعلـــم الخامـــات واألدوات مـــن ركن 

 . ت ما لخا ا



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 االْخ 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

إنتاجــه أعــامل فّنيــة مــن الوطــن العــريب واإلســامي داخــل 

ــم. ــارج املرس أو خ

الخامــات  تجــاه  رأيــه  عــن  ويتحــدث  املتعلــم  يعــرب 

املســتخدمه عنــد املتابعــة الفرديــة أو الجامعيــة أثنــاء 

مامرســة العمــل الفّنــي، وهــي مبثابــة نشــاط التعلــم.

عــىل املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح ارتبــاط عملــه 

ــي مــع املــواد الدراســية األخــرى مــن الوطــن العــريب  الفّن

واإلســالمي .

الرتباطات  )2.4(الستجابات  )2.3(

يعــرب املتعلــم عــن رأيــه تجــاه الخامــات املســتخدمة عنــد  

املتابعــة الفرديــة أو الجامعيــة  أثنــاء مامرســة العمــل 

ــي. الفّن
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مثـــال: يتحـــدث املتعلم عـــن الزهور يف لوحتـــه مرتبطًا 

مبـــادة العلوم أثناء مامرســـة العمـــل الفّني.
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أعامل الفنانة املغربية الشعيبية طالل



يميز ويقارن النتاجات الفنية من ثقافات كويتية إسالمية 

وعالمية لتنمية الوعي الثقافي
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Color harmony

األلوان المنسجمة

عزيزي المعلم

ي • 
ن �ن ناقش المتعلم�ي

نهاية الدرس باللوحات 

المرسومة واطلب منهم 

وا بحملة عن  أن يع�ب

ي  حب الوطن العر�ب

سالمي. والإ

اعرض الأعمال الفنّية • 

ي مكان واضح واتح 
�ن

الفرصة لكل متعلم 

بالتحدث عن النسجام 

ي وأين يراه فيها.
اللو�ن



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 ــن الع ــن الوط ــة م املرئي
يرشح عمله الفّني. 

الكفايات الخاصة

العمــليــات  )3.2( الحقـــــائق  )3.1(

عــىل 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 الوطــن العــريب واإلســالمي.

عــىل املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم تتيــح للمتعلــم 

املجــال لــرح عملــه الفنــي بأســلوب مشــوق.
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مثـــال: يرح املتعلـــم عملـــه الفّني من خـــالل لعبة )أنا 

لفنان(. ا

مثـــال: يتعرف املتعلم مـــع زمالئه عىل الفنانـــه املغربية 

الشـــعيبية طالل من خـــالل مقطع فيديو.



ــة  ــال الفّني ــي واألع ــه الفّن ــن عمل ــة ب ــر باملفاضل يع

ــرى. يشارك ويساهم بأعاله الفّنية.األخ

الفّنيــة  واألعــال  الفّنــي  عملــه  بــن  ويفاضــل  يعــر 

واإلســامي.  العــريب  الطابــع  ذات  عليــه  املعروضــة 

-يشــارك بعملــه الفّنــي املــواد الدراســية التــي تتــاءم مــع 

ــي. موضوعــه الفّن

البيئــة  تزيــن  يف  الفّنيــة  أعالــه  ببعــض  -يســاهم 

املدرســية واملشــاركة يف املســابقات واملعــارض الداخليــة 

والخارجيــة.

الرتباطات  )3.4(الستجابات  )3.3(

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

الفنــي واألعــامل  التعبــر واملفاضلــة بــن عملــه  عــىل 

املعروضــة عليــه.

الفّنيــة  األعــامل  اختيــار  متعلمينــه يف  املعلــم  يــرك 

الفّنيــة. واملســابقات  املدرســية  البيئــة  يف  وعرضهــا 

141

مثال: يشـــارك املتعلـــم بأعاملـــه الفنيـــة يف املعارض 

املختلفة. الفّنيـــة 

 مثـــال: يقارن املتعلـــم ويفاضل بن عملـــه الفّني وأعامل 

زمالئـــه من خالل رحلة إىل مرســـم آخر.
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� أماكنهم.
� الوقوف �� ١.اطلب من جميع المتعلم��

٢. امنحهم وقت للتفك�� حول المحتوى الذي هم يدرسونه ا��ن. ع� سبيل المثال يقول المعلم 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 مث¢ً: أيها  ¬�� أنه عندما تعطيهم ا ٣. أخ̄� المتعلم��

المتعلمون عندما أقول إبدؤا، فعليكم ا�نتقال من أماكنكم ولمس أشياء ذات أشكال هندسية أو أشكال عضوية.

� أماكنهم.
� أن يقفوا �� ء، وّجه المتعلم�� �

¹º ٤. عندما يلمس الط¢ب آخر 

٥. أطلب منهم أن يتوجه كل متعلم إ¿ أقرب زميل له.

٦.قدم لهم سؤال له ع¢قة با��شياء وأطلب منهم أن يتشاركوا مع زم¢ئهم.

� من المشاركة، واطلب منهم الرجوع إ¿ مقاعدهم واستكمال أعمالهم. ٧. عندما ينتهي المتعلم��

- توجيهات:

� ٣٠ ثانية إ¿ ٥ دقائق وتعتمد ع�  � أي مكان ب��
-يمكن أن تنفذ هذه الطريقة ��

. � احتياجات المتعلم��

� كل مرة يلمسون أنواع مختلفة من 
� عدة جو�ت، �� - يمكن أن يتحرك المتعلم��

ا��شياء ويعملون مع زم¢ء جدد.

تحرك	واكتشف	..

اتيجية اس��
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- الوحدة الخامسة - 
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ناعم )فرو(

خشن )طابوق حجري(

ن )اسفنج( ل�ي

صلب )حص(

بارز )جبل(

غائر )وادي(
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المالمس الحقيقية

ناعم: الريش، الفرو، الحرير ..• 

: اسفنج، قطن ..•  ن الل�ي

البارز: الجبال، سنام الجمل، الأنف .. • 

خشن: الخشب، الصوف، الرمل ..• 

الصلب: الخشب، الحص، المعادن ..• 

الغائر: الوادي، قاع البحر، الفم ..• 

التمهيد

ن الأشكال والعنارص عن بعضها عند مشاهدتها أو تحسسها باللمس. ي تم�ي
الملمس هو الصفة الخارجية لالأشياء والعنارص وال�ت

ي تستطيع أن تدركها من خالل حاسة اللمس نتيجة لتباين مظهرها السطحي حيث يمكن طريق لمس 
المالمس الحقيقية هي تلك المالمس ال�ت

ي وسيلة للتعب�ي عن 
ي العمل الف�ن

ي المصمم أن نتعرف عىل أنواع المالمس وطبيعتها، ويتع�ب الملمس �ن
ي يتشكل منها العمل الف�ن

الأسطح ال�ت

ي قيمة.
المضمون يضيف إىل العمل الف�ن

أنواع المالمس الحقيقية: 
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يتعرف على العناصر األساسية للفن في سياقات 

مختلفة وتحليلها

Actual Textures

المالمس الحقيقية

Texture :الملمس
Smooth :ناعم
Rough :خشن

Soft : ن ل�ي
Hard :صلب

High relief :بارز
Low relief :غائر



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

ــرة. ــت الخ 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 الخــربة(.

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 

ــن  ــن الوط ــة م ــس الحقيقي ــق باملالم ــب تتعل ــم جوان لفه

العــريب واإلســالمي. 

يتعــرف عــىل املالمــس الحقيقيــة )الخشــن والناعــم- الغائــر 

والبــارز– الصلــب واللــن(.  يف الوطــن العــريب و اإلســالمي.



عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح ترابــط 

ــريب  ــن الع ــن الوط ــرى م ــية األخ ــواد الدراس ــق بامل الحقائ

واإلســامي.

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 واإلســامي مــع املــواد الدراســية األخــرى.

الرتباطات  )1.4(الستجابات  )1.3(

يربــط الحقائــق املكتســبة واملواضيــع املرتبطــة بالوطــن 

العــريب واإلســالمي مــع املــواد الدراســية األخــرى.

عــىل املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح االســتجابات 

مــن الوطــن العــريب واإلســالمي بحيــث يعــرب املتعلــم عــن 

مشــاعره بطريقــة مشــوقه ومبتكــره.

يعــرب عــن انطباعاتــه الشــخصية بحريــة حــول مجموعــة 

مــن الحقائــق والعمليــات.
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ــة  ــه يف الطبيع ــق الل ــامل خل ــم ج ــاهد املتعل ــال: يش مث

ــان  ــا( يف لبن ــرة يف )وادي قاديش ــارزه والغائ ــامل الب واملع

ــالمية. ــة اإلس ــادة الرتبي ــا مب مرتبطً

التــي  الخامــات  مثــال: يتحــدث املتعلــم عــن مالمــس 

عليهــا. تعــرف  التــي  املصطلحــات  مســتخدًما  اختارهــا 
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ية باستخدام العناصر األساسية للفن 
ّ
ينتج أعمال فن

وتقنياتها للتعبير عن اإلحساس، الخيال واإلبداع
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Actual Textures

المالمس الحقيقية

عزيزي المعلم

احرص عىل نظام الأمن � 1
والسالمة داخل المرسم�

ن � 2 عىل المتعلم�ي
الستخدام الآمن 
للمقص والصمغ�

استخدام الخامات � 3
ي وحدة 

المستهلكة �ن
ي  المالمس الحقيقة ي�ش

الأعمال الفنية�

ن � 4 اطلب من المتعلم�ي
احضار بعض الخامات 

المستهلكة المناسبة 
لفكرة الدرس�



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

مــن  ومجموعــة  الفّنــي  العمــل  خطــوات  عــى  يتعــرف 

أوخــارج  داخــل  عليــه  املعروضــة  املختلفــة  الخامــات 

املرســم.

ــة بســيطة مســتوحاة مــن الوطــن العــريب  ينتــج أعــامالً فّني

ــامي. واإلس

ــق  ــح الحقائ ــم توض ــطة تعل ــر أنش ــم أن يبتك ــىل 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 ــرب 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.



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 االْخ 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

إنتاجــه أعــامل فّنيــة مــن الوطــن العــريب واإلســامي داخــل 

ــم. ــارج املرس أو خ

الخامــات  تجــاه  رأيــه  عــن  ويتحــدث  املتعلــم  يعــرب 

املســتخدمه عنــد املتابعــة الفرديــة أو الجامعيــة أثنــاء 

مامرســة العمــل الفّنــي، وهــي مبثابــة نشــاط التعلــم.

عــىل املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح ارتبــاط عملــه 

ــي مــع املــواد الدراســية األخــرى مــن الوطــن العــريب  الفّن

واإلســالمي .

الرتباطات  )2.4(الستجابات  )2.3(

يعــرب املتعلــم عــن رأيــه تجــاه الخامــات املســتخدمة عنــد  

املتابعــة الفرديــة أو الجامعيــة  أثنــاء مامرســة العمــل 

ــي. الفّن
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مثال: يتحـــدث املتعلم أثناء مامرســـة العمـــل الفّني عن 

مصـــادر الخامـــات املســـتهلكة التي اســـتخدمها يف عمله 

العلوم. مبـــادة  مرتبطًا 
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عمل الخزّاف القطري طالل القاسمي



يميز ويقارن النتاجات الفنية من ثقافات كويتية إسالمية 

وعالمية لتنمية الوعي الثقافي
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Actual Textures

المالمس الحقيقية

عزيزي المعلم

معلومات عن النخلة



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 ــن الع ــن الوط ــة م املرئي
يرشح عمله الفّني. 

الكفايات الخاصة

العمــليــات  )3.2( الحقـــــائق  )3.1(

عــىل 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 الوطــن العــريب واإلســالمي.

عــىل املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم تتيــح للمتعلــم 

املجــال لــرح عملــه الفنــي بأســلوب مشــوق.
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مثــال: يــرح املتعلــم عملــه الفّنــي مــن خــالل وقفــة 

تحــدث الفنــان الصغــر.

مثــال: يتعــرف املتعلــم مــع زمالئــه عــىل الخــزّاف القطــري 

طــالل القاســمي مــن خــالل لقــاء مبــارش عــرب ســكايب.



ــة  ــال الفّني ــي واألع ــه الفّن ــن عمل ــة ب ــر باملفاضل يع

ــرى. يشارك ويساهم بأعاله الفّنية.األخ

الفّنيــة  واألعــال  الفّنــي  عملــه  بــن  ويفاضــل  يعــر 

واإلســامي.  العــريب  الطابــع  ذات  عليــه  املعروضــة 

-يشــارك بعملــه الفّنــي املــواد الدراســية التــي تتــاءم مــع 

ــي. موضوعــه الفّن

البيئــة  تزيــن  يف  الفّنيــة  أعالــه  ببعــض  -يســاهم 

املدرســية واملشــاركة يف املســابقات واملعــارض الداخليــة 

والخارجيــة.

الرتباطات  )3.4(الستجابات  )3.3(

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

الفنــي واألعــامل  التعبــر واملفاضلــة بــن عملــه  عــىل 

املعروضــة عليــه.

الفّنيــة  األعــامل  اختيــار  متعلمينــه يف  املعلــم  يــرك 

الفّنيــة. واملســابقات  املدرســية  البيئــة  يف  وعرضهــا 
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 يقــارن املتعلــم ويفاضــل بــن عملــه الفّنــي وأعــامل زمالئــه 

مــن خــالل لعبــة قصــة اللوحــات.

ــة يف  ــم الفّني ــه بأعامله ــع زمالئ ــم م ــارك املتعل ــال: يش مث

ــة. ــية املختلف ــارض املدرس املع
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أعـــِط تغذية راجعة وواصل 
الدرس حيث الخطة المعدة 

مسبًقا.

يعـــرض متحـــدث مـــن كل 
إليه  ماتوصلـــت  مجموعـــة 

مجموعته.

 �
�� المجموعات   � بـــ�� تنتقل 

هدوء للمساعدة وللتأكد من 
الطريق   �

�� العمـــل  ســـ�� 
الصحيح.

نجاز المهمة. ¢£ �
� لوقت الكا�� أعِط المتعلم��

إ¦   � المتعلمـــ�� قســـم 
مجموعات.

اطرح ا£رشـــادات بوضوح 
£®داء المهمـــة وتأكيـــد من 
� لهذه  اســـتعاب المتعلم��

ا£رشادات.

اطرح عليهم المهمة.

بتحديد   � للمتعلم�� اســـمح 
ا£®دوار فيما بينهم.

خطوات	استراتيجية	

التعلم	التعاوني

١

٢

٣

٤

٥

٨

٧

٦

اتيجية اس��
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160



161

قسم الفصل لمجموعات. •

حدد قائد لكل مجموعة •

اخ�ت اسم أو شعار أو رسمة للمجموعة. •

ح فكرة الموضوع بشكل عام. • ا�ش

ي عىل المجموعات. •
وع الف�ن قّسم عنارص المرسش

وع. • ن الخامات المطلوبة لتنفيذ المرسش اعرض عىل المتعلم�ي

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

• . ي
وع الف�ن ي المرسش

ي تم تنفيذها �ن
اجمع العنارص ال�ت

ات فنية.  • ح ما فيه من خ�ب وع و�ش شجع قائد المجموعة عىل تقديم المرسش

التمهيد

ن بالتعب�ي عن عنارصه،  ات متعددة، يقوم عىل إنتاجه مجموعة من المتعلم�ي ي ذو فكرة واحدة وخ�ب
وع الجماعي عبارة عن عمل ف�ن المرسش

. ن اف وتوجيه المعلم الذي يقوم بتجميع هذه العنارص والربط بينها بمشاركة المتعلم�ي بإ�ش

: ي ّ
وع ف�ن ي تطبيق العمل الجماعي لأي م�ش

ي تساعدك �ن
عزيزي المعلم... إليك بعض القواعد ال�ت

المشروع الجماعي
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يتعرف على العناصر األساسية للفن في سياقات 

مختلفة وتحليلها

Group Project

المشروع الجماعي

Group : مجموعة

Leader : قائد

عمل جماعي:       
Group work

تعاون:     
Cooperation



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

ــرة. ــت الخ تثبي

الكفايات الخاصة

العمــليــات  )1.2( الحقـــــائق  )1.1(
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مثال: يســـرتجع املتعلم مع فريقـــة مجموعة من الخربات 

الســـابقة عن طريق عرض صورهم يف الخربات الســـابقة. 
مثال: يلعـــب املتعلم مـــع زمالئه لعبة جامعيـــة يتعرف 

الجامعي. العمـــل  قوانن  عـــىل  من خاللها 

يوظــف معلوماتــه وخرباتــه الســابقة مؤكــًدا عــىل 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

ــالمي. ــريب واإلس ــن الع الوط

يف  املكتســبة  بالخــربات  املرتبطــة  الحقائــق  -يــدرك 

الســابقة. الوحــدات 

-يتعرف عىل قواعد وأساليب العمل الجامعي.

يســرتجع مــع فريقــه مجموعــة مــن الحقائــق والخــربات 

التــي اكتســبها يف الوحــدات الســابقة.



عــى املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح ترابــط 

ــريب  ــن الع ــن الوط ــرى م ــية األخ ــواد الدراس ــق بامل الحقائ

واإلســامي.

الرتباطات  )1.4(الستجابات  )1.3(
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مثال: يلعـــب املتعلم مع زمالئـــه لعبة جامعيـــة مرتبطًا 

البدنية. الرتبيـــة  مبادة 
مثال: يناقش املتعلـــم مع فريقه الخربات الســـابقة التي 

ســـيطبقها يف املروع الجامعي.

 يربــط مــع فريقــه الحقائــق املكتســبة واملواضيــع املرتبطة 

بالوطــن العــريب واإلســالمي مــع املــواد الدراســية األخرى.

يعــرب  مــع فريقــه عــن انطباعتهــم الشــخصية بحريــة حــول 

مجموعــة مــن الحقائــق والعمليات الســابقة.

ــاعر  ــخصية واملش ــات الش ــن االنطباع ــه ع ــع فريق ــرب م يع

التــي يشــعرون بهــا عنــد تعلمهــم مجموعــة مــن الحقائــق 

ــابقة. ــات الس والعملي

عــىل املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح االســتجابات 

ــة واملدرســة بحيــث يعــرب املتعلــم مــع  يف محيــط العائل

فريقــه عــن مشــاعرهم بطريقــة مشــوقه ومبتكــره.

ــه  ــع متعلق ــبة مبواضي ــق املكتس ــه الحقائ ــع فريق ــط م يرب

بالوطــن العــريب واإلســالمي مــع املــواد الدراســية األخــرى.
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ية باستخدام العناصر األساسية للفن 
ّ
ينتج أعمال فن

وتقنياتها للتعبير عن اإلحساس، الخيال واإلبداع
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Group Project

المشروع الجماعي

جهز الخامات والأدوات � 1
ي سالل لكل مجموعة 

�ن
لكسب الوقت�

ن طريقة � 2 وضح للمتعلم�ي
استخدام الأدوات 

والخامات مع الحرص 
عىل المحافظة عىل الأمن 

والسالمة أثناء العمل�



الكفايات الخاصة

العمــليــات  )2.2( الحقـــــائق  )2.1(
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مثـــال: يرســـم املتعلم الجـــزء الخاص به مـــن املروع 

الجامعـــي مســـتخدًما مجموعة من الخربات الســـابقة.
مثـــال: يختار قائـــد املجموعة ســـلة الخامـــات واألدوات 

فريقة.  مع  ويشـــاركها 

عـــىل املعلـــم أن يبتكر أنشـــطة تعلم توضـــح الحقائق 

املتعلقـــة بخطوات العمـــل والخامـــات واألدوات بطريقة 

مكلفة. وغر  مشـــوقة 

املــروع  وإنتــاج  الفّنيــة  العمليــات  مامرســة  تعتــرب 

التعلــم. نشــاط  مبثابــة  الجامعــي 

ــن  ــتوحى م ــيط مس ــي بس ــروع جامع ــه م ــع فريق ــج م ينت

الوطــن العــريب واإلســالمي.

ــات  ــتخدام الخام ــي باس ــروع جامع ــه م ــع فريق ــج م ينت

املختلفــة.

يعــرف مــع فريقــه خطــوات املــروع الجامعــي والخامــات 

املختلفــة.

يتعــرف مــع فريقــه عــىل خطــوات املــروع الجامعــي 

ومجموعــة مــن الخامــات املختلفــة املعروضــة عليــه داخــل 

ــم. ــارج املرس أو خ



الرتباطات  )2.4(الستجابات  )2.3(
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مثال: يســـتلهم املتعلم مـــع فريقه مالمح مـــن الطبيعة 

من كتاب العلـــوم إلكامل مروعهـــم الجامعي.

مثـــال: يعـــرب املتعلـــم مـــع فريقه عـــن رأيهـــم تجاه 

الخامات املســـتخدمة عنـــد املتابعة الفرديـــة والجامعية 

أثنـــاء مامرســـة املـــروع الجامعي.

عــىل املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم توضــح ارتبــاط 

ــن  ــرى م ــية األخ ــواد الدراس ــع امل ــي م ــم الجامع مروعه

الوطــن العــريب واإلســالمي.

يعــرب املتعلــم ويتحــدث مــع فريقــه عــن رأيــه تجــاه 

الخامــات املســتخدمه 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

ــن  ــيطة م ــه البس ــه ومهارات ــه معرفت ــع فريق ــتخدم م يس

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.

يعــرب مــع فريقــة عــن انطباعاتهــم تجــاه اســتخدامهم 

ملروعهــم  مامرســتهم  أثنــاء  املختلفــة  الخامــات 

الجامعــي.
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عمل مشرتك بعنوان »عن عىل سورية«



يميز ويقارن النتاجات الفنية من ثقافات كويتية إسالمية 

وعالمية لتنمية الوعي الثقافي

171

عزيزي المعلم

Group Project

المشروع الجماعي

سىسي



الكفايات الخاصة

العمــليــات  )3.2( الحقـــــائق  )3.1(
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مثــال: يتعــرف املتعلــم مــع زمالئــه عــىل العمــل املشــرتك 

»عــن عــىل ســورية« وعــىل الفنانــن املشــاركن مــن خــالل 

عــرض صــور.

مثــال: يــرح املتعلــم مــع فريقــه مروعهــم الفّنــي أمــام 

زمالئهــم مــن خــالل ســينام األعــامل الفّنيــة.

عــىل 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 مروع ــع فريق ــرح م ي

املكتســبة. 

يــدرك مــع فريقــه الحقائــق املكتســبة بــن مروعهــم 

العــريب  الوطــن  مــن  املرئيــة  واملثــرات  الجامعــي 

واإلســالمي. 

يــدرك مــع فريقــه الحقائــق املكتســبة بــن مروعهــم 

العــريب  الوطــن  مــن  املرئيــة  واملثــرات  الجامعــي 

واإلســالمي. 

عــىل املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم تتيــح للفريــق املجال 

لــرح مروعهم الجامعي بأســلوب مشــوق وبســيط.



الرتباطات  )3.4(الستجابات  )3.3(
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مثــال: يزيــن املتعلمــن ممــر اللغــة اإلنجليزيــة باســتعامل 

لوحاتهــم الفنيــة.

مثــال: يفاضــل املتعلــم بــن عملــه الفنــي واألعــامل األخرى 

ــة عليه. املعروض

يــرك املعلــم متعلمينــه يف اختيــار املشــاريع الجامعيــة 

وعرضهــا يف البيئــة املدرســية واملســابقات الفّنيــة.

عــىل املعلــم أن يبتكــر أنشــطة تعلــم تســاعد الفريــق عــىل 

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

املعروضــة عليهــم.

يشارك ويساهم مع فريقه مبروعهم الجامعي. يعــرب مــع فريقــه باملفاضلــة بــن مروعهــم الجامعــي 

واملشــاريع األخــرى.

يعــرب ويفاضــل مــع فريقــه بــن 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

مروعهــم الجامعــي.

-يســاهم مــع فريقــه مبروعهــم الجامعــي يف تزيــن 

ــارض  ــابقات واملع ــاركة يف املس ــية واملش ــة املدرس البيئ

الداخليــة والخارجيــة.



بية الفّنية � لل�� ّ
التوجيه الف��

الكويت


