
   

 اعتماد قائدة المدرسة /                                                          اعتماد المشرفة التربوية                                                                                           اسم المعلمة / 

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

 الشؤون التعليمية )بنات( 

 إدارة اإلشراف التربوي

 قسم التربية الفنية

 

   

                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 االسبوع الشهر  م 
  الدراسي

التاريخ  اسم الموضوع  التاريخ 
 البديل 

 
 مالحظات 

   االستعداد والتهيئة هـ 1431/  12/  22 1 ذو الحجة  1

   األلوان ممتعة هـ 1432/  12/  22 2  2

 % 22دروس ال   88وطن العطاء    هـ 1441/  1/  6 3 محرم  3

   األلوان ممتعةال استكم هـ 1441/  1/  13 4  4

   مجموعة األلوان هـ 1441/  1/  21 5  5

   مجموعة األلواناستكمال  هـ 1441/  1/  22 6  6

   مدرستي الجميلة هـ 1441/  2/  5 7 صفر 2

   ازخرف بالمربع والمستطيل  هـ 1441/  2/  12 8  1

   ازخرف بالمربع والمستطيلاستكمال  هـ 1441/  2/  12 9  2

   اطبع اشكاال من الطبيعة هـ 1441/  2/  26 12  11

   اطبع اشكاال بألواني  هـ 1441/  3/  3 11 ربيع االول 11

   التشكيل بالطين هـ 1441/  3/  11 12  12

   التشكيل بالطيناستكمال  هـ 1441/  3/  12 13  13

   درس اثرائي هـ 1441/  3/  24 14  14

   التقويم والخطط العالجية  هـ 1441/  4/  2 15 انيربيع الث 15

   اختبار الفصل الدراسي األول  هـ2/4/1441 16  16
 

 ابتدائيللصف األول  الخطة الفصلية لدروس التربية الفنية

 هـ1441/ 1432عام الفصل الدراسي األول بمدارس تحفيظ القران الكريم 



   

 اعتماد قائدة المدرسة /                                                          اعتماد المشرفة التربوية                                                                                           اسم المعلمة / 

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

 الشؤون التعليمية )بنات( 

 إدارة اإلشراف التربوي

 قسم التربية الفنية

 

 

 

 

 

 
 

 االسبوع الشهر  م 
  الدراسي

التاريخ  اسم الموضوع  التاريخ 
 البديل 

 
 مالحظات 

   االستعداد والتهيئة هـ 1431/  12/  22 1 ذو الحجة  1

   الفن والطبيعة هـ 1432/  12/  22 2  2

 % 22دروس ال   ( 88وطن العطاء  )  هـ 1441/  1/  6 3 محرم  3

   اجدادنا وفن الرسم هـ 1441/  1/  13 4  4

   اجدادنا وفن الرسم استكمال  هـ 1441/  1/  21 5  5

   الطبيعية زخارف جميلةنباتاتي  هـ 1441/  1/  22 6  6

   الطبيعية زخارف جميلةنباتاتي استكمال  هـ 1441/  2/  5 7 صفر 2

   اشكالي المنسوجة هـ 1441/  2/  12 8  1

   اشكالي المنسوجةاستكمال  هـ 1441/  2/  12 9  2

   انسج بخامات متنوعه هـ 1441/  2/  26 12  11

   انسج بخامات متنوعهاستكمال  هـ 1441/  3/  3 11 ربيع االول 11

   الطباعة من الطبيعة هـ 1441/  3/  11 12  12

   الطباعة من الطبيعةاستكمال  هـ 1441/  3/  12 13  13

   طباعة زخارف هندسية هـ 1441/  3/  24 14  14

   درس ائرائي اضافي هـ 1441/  4/  2 15 انيربيع الث 15

   اختبار الفصل الدراسي األول  هـ2/4/1441 16  16
 

 ابتدائي للصف الثاني لدروس التربية الفنية الخطة الفصلية

 هـ1441/ 1432عام الفصل الدراسي األول بمدارس تحفيظ القران الكريم 



   

 اعتماد قائدة المدرسة /                                                          اعتماد المشرفة التربوية                                                                                           اسم المعلمة / 

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

 الشؤون التعليمية )بنات( 

 إدارة اإلشراف التربوي

 قسم التربية الفنية

 

 

 

 

 

 االسبوع الشهر  م 
  الدراسي

التاريخ  اسم الموضوع  التاريخ 
 البديل 

 
 مالحظات 

   عناصر التصميم هـ 1431/  12/  22 1 ذو الحجة  1

   تكمال عناصر التصميماس هـ 1432/  12/  22 2  2

 % 22دروس ال   88وطن العطاء    هـ 1441/  1/  6 3 محرم  3

   االسكتش هـ 1441/  1/  13 4  4

   االسكتشاستكمال  هـ 1441/  1/  21 5  5

   الزخرفة البدائية والشعبية هـ 1441/  1/  22 6  6

   لشعبية استكمال الزخرفة ا هـ 1441/  2/  5 7 صفر 2

   تكوينات ومالمس مطبوعة هـ 1441/  2/  12 8  1

   تكوينات ومالمس مطبوعةاستكمال  هـ 1441/  2/  12 9  2

   تشطيب تكوينات ومالمس مطبوعة هـ 1441/  2/  26 12  11

   النسيج البسيط الملون  )اعداد النول ( هـ 1441/  3/  3 11 ربيع االول 11

   النسيج البسيط الملون  ) التنفيذ ( هـ 1441/  3/  11 12  12

   (التشطيبالنسيج البسيط الملون  )  هـ 1441/  3/  12 13  13

   درس اثرائي اضافي هـ 1441/  3/  24 14  14

   التقويم والخطط العالجية  هـ 1441/  4/  2 15 ربيع الثاني 15

   ي األول اختبار الفصل الدراس هـ2/4/1441 16  16
 

 

 ابتدائي الثالثللصف  الخطة الفصلية لدروس التربية الفنية

 هـ1441/ 1432عام الفصل الدراسي األول بمدارس تحفيظ القران الكريم 



   

 اعتماد قائدة المدرسة /                                                          اعتماد المشرفة التربوية                                                                                           اسم المعلمة / 

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

 الشؤون التعليمية )بنات( 

 إدارة اإلشراف التربوي

 قسم التربية الفنية

 

 

 

 

 

 االسبوع الشهر  م 
  الدراسي

التاريخ  اسم الموضوع  التاريخ 
 البديل 

 
 مالحظات 

   مبادئ التكوين الفني هـ 1431/  12/  22 1 ذو الحجة  1

   استكمال مبادئ التكوين الفني هـ 1432/  12/  22 2  2

 % 22 دروس ال  (  88وطن العطاء ) هـ 1441/  1/  6 3 محرم  3

   الضوء والظل في الثمار هـ 1441/  1/  13 4  4

   الضوء والظل في الثماراستكمال  هـ 1441/  1/  21 5  5

   رسم اوراق الشجر هـ 1441/  1/  22 6  6

   الزخرفة الهندسية هـ 1441/  2/  5 7 صفر 2

   تشكيالت مبتكرة بطريقة الحبال هـ 1441/  2/  12 8  1

   تشكيالت مبتكرة بطريقة الحبالاستكمال  هـ 1441/  2/  12 9  2

   اماتالطباعة بقوالب مختلفة الخ     هـ 1441/  2/  26 12  11

   الطباعة بقوالب الشكل واالرضية هـ 1441/  3/  3 11 ربيع االول 11

   واألرضيةاستكمال طباعة الشكل  هـ 1441/  3/  11 12  12

   ) التخطيط (المشروع الفصلي  هـ 1441/  3/  12 13  13

   ) التنفيذ (استكمال المشروع  هـ 1441/  3/  24 14  14

    تشطيب المشروع هـ 1441/  4/  2 15 ربيع الثاني 15

   اختبار الفصل الدراسي األول  هـ2/4/1441 16  16
 

 

 ابتدائي الرابعللصف  لفنيةالخطة الفصلية لدروس التربية ا

 هـ1441/ 1432عام الفصل الدراسي األول بمدارس تحفيظ القران الكريم 



   

 اعتماد قائدة المدرسة /                                                          اعتماد المشرفة التربوية                                                                                           اسم المعلمة / 

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

 الشؤون التعليمية )بنات( 

 إدارة اإلشراف التربوي

 قسم التربية الفنية

 

 

 

 

 

 االسبوع الشهر  م 
  الدراسي

التاريخ  اسم الموضوع  التاريخ 
 لبديل ا

 
 مالحظات 

الخامات المختلفة والمنظور والنسب  هـ 1431/  12/  22 1 ذو الحجة  1
 والتناسب 

  

   استكمال الخامات المختلفة والمنظور والنسب هـ 1432/  12/  22 2  2

 % 22دروس ال   (  88وطن العطاء )  هـ 1441/  1/  6 3 محرم  3

   باب في العمارة االسالميةالمآذن والق هـ 1441/  1/  13 4  4

   تلوين المآذن والقباب في العمارة االسالمية هـ 1441/  1/  21 5  5

   تجريد وحدة زخرفية نباتية هـ 1441/  1/  22 6  6

   التوريق في الزخارف االسالمية هـ 1441/  2/  5 7 صفر 2

   التوريق في الزخارف االسالمية استكمال  هـ 1441/  2/  12 8  1

   طباعه زخرفية بالتفريغ هـ 1441/  2/  12 9  2

   طباعه زخرفية بالتفريغ استكمال  هـ 1441/  2/  26 12  11

   زخارف بارزة على المسطحات الطينية هـ 1441/  3/  3 11 ربيع االول 11

   التشكيل المجسم بطريقة الشرائح الطينية  هـ 1441/  3/  11 12  12

   لتخطيط (المشروع الفصلي ) ا هـ 1441/  3/  12 13  13

   استكمال المشروع ) التنفيذ ( هـ 1441/  3/  24 14  14

    تشطيب المشروع هـ 1441/  4/  2 15 ربيع الثاني 15

   اختبار الفصل الدراسي األول  هـ2/4/1441 16  16
 

 ابتدائي الخامس للصف الخطة الفصلية لدروس التربية الفنية

 هـ1441/ 1432عام الفصل الدراسي األول بمدارس تحفيظ القران الكريم 



   

 اعتماد قائدة المدرسة /                                                          اعتماد المشرفة التربوية                                                                                           اسم المعلمة / 

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

 الشؤون التعليمية )بنات( 

 إدارة اإلشراف التربوي

 قسم التربية الفنية

 

 

 

 

 

 

 االسبوع الشهر  م 
  الدراسي

التاريخ  اسم الموضوع  التاريخ 
 البديل 

 
 مالحظات 

   اسس التصميم في الرسم  هـ 1431/  12/  22 1 لحجة ذو ا 1

   استكمال اسس التصميم في الرسم هـ 1432/  12/  22 2  2

 % 22دروس ال   (88وطن العطاء  ) هـ 1441/  1/  6 3 محرم  3

   ( اكر يلكاو ) يتيةالز باأللوانالرسم  هـ 1441/  1/  13 4  4

   ( اكر يلكاو ) يتيةالز باأللوانالرسم استكمال   هـ 1441/  1/  21 5  5

   التشعب الزخرفي من نقطة هـ 1441/  1/  22 6  6

   التشعب الزخرفي من نقطةاستكمال   هـ 1441/  2/  5 7 صفر 2

   الحفر والطباعة بالقوالب ) االعداد ( هـ 1441/  2/  12 8  1

   الحفر والطباعة بالقوالب ) التنفيذ( هـ 1441/  2/  12 9  2

   ) التشطيب ( الحفر والطباعة بالقوالب هـ 1441/  2/  26 12  11

   تشكيل انية خزفية منتظمة الشكل هـ 1441/  3/  3 11 ربيع االول 11

   تشكيل انية خزفية منتظمة الشكلاستكمال   هـ 1441/  3/  11 12  12

   المشروع الفصلي ) التخطيط ( هـ 1441/  3/  12 13  13

   استكمال المشروع ) التنفيذ ( هـ 1441/  3/  24 14  14

    تشطيب المشروع هـ 1441/  4/  2 15 ربيع الثاني 15

   اختبار الفصل الدراسي األول  هـ2/4/1441 16  16
 

 ابتدائي سالساد للصف الخطة الفصلية لدروس التربية الفنية

 هـ1441/ 1432عام الفصل الدراسي األول بمدارس تحفيظ القران الكريم 


