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 تشكيليةالجديد في التربية ال    : المرجع المعتمد

 الدروس مواضيع االسبوع

 التشخـيـصــي التقويــمأسبوع  1
 لواناأل 2

 
 التعبير بالنقطة والخط 1

 التعبير باألشكال الهندسية واألشكال العضوية 2 3
 التعبير باأللوان الساخنة واأللوان الباردة 3 4
 تطبيق المبادئ الزخرفية 4 5
 التعبير بتدرج اللون األحمر 1 6
 التعبير بتدرج اللون األصفر 2 7
 التعبير بتدرج اللون األزرق 3 8
 التعبير بتدرجات األلوان األساسية واأللوان الثانوية 4 9
 حصة تقويم المكتسبات حول تدرجات األلوان 10
 حصة دعم المكتسبات حول تدرجات األلوان 11
 تعرف الصورة المرسومة بالخط والمرسومة بالصباغة 1 الصورة 12
 تعرف الصورة  الفوتوغرافية الشمسية والصورة الرقمية االفتراضية 2 13
 إخبارية ,علمية , فنية ,اشهارية : تعرف أصناف الصورة 3 14
 عناصر الصورة والعمل على تركيبهاتعرف  4 15
 الصورة والتعبير عنهتعرف مدلول  5 16
 تعرف الصورة المركبة والتعبير بها 6 17
 حصة تقويم المكتسبات حول  قراءة الصورة 18
 حصة دعم المكتسبات حول الصورة. 19
 التعبير عن القريب والبعيد بتراكب المستويات 1 المستويات 20
 وأعاله للتعبير عن البعيدتوظيف أسفل اإلطار للتعبير عن القريب  2 21
 التعبير عن المستويات باحترام سلم األبعاد 3 22
 التعبير عن حفل زفاف باحترام سلم األبعاد  4 23
 فوق ) في الفضاء وتوظيفه في التعبير -تحديد خط األفق (تحت 5 24
 (القريب والبعيد)حصة تقويم المكتسبات حول المستويات وسلم األبعاد  25
 حصة دعم المكتسبات حول المستويات وسلم األبعاد (القريب والبعيد) 26
 تعرف  نقطة التالشي والمتالشيات وتوظيفها في التعبير 1 الفضاء  27
 رسم االتجاهات العموديات بمنظور المالحظة 2 28
 أفقيرسم مساحات مستطيلة بمنظور المالحظة على سطح  3 29
 رسم مساحات مستطيلة بمنظور المالحظة على سطح عمودي 4 30
 التعبير عن منظر طبيعي بتطبيق منظور المالحظة ونقطة التالشي والمتالشيات 5 31
 حصة تقويم المكتسبات حول الفضاء ومنظور المالحظة 32
 حصة دعم المكتسبات حول الفضاء ومنظور المالحظة 33
 انجازات إبداعية للتالميذ خارج القسم 34
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