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الﻣفردات

الصفات الصوتية – الصوامت – الحركات -مقارنة ب الصوامت والحركات – مدﺧﻞ ـ ) الحروف –
ّ
وأصوات المد ( – 3.الحروف ال كالحركات ) حروف الزيادة (.تعريف اللغة – مادة  - 4مراجعة ما
– يخص بعض الصوامت من مشكﻼت؛ ع مستو النطق والكتابة.اللغة –  – 5رسم الهمزة ،ونطقها
رسم التاء ،ونطقها .رسم الضاد والظاء ،ونطقهما.مكونات اللغة رسم اﻷلف لمدودة ،واﻷلف
المقصورة – 6.التنغيم وال قيم - 7بناء المعجم العربيالعربية – 2.نظام  – 12 8نظام اللغة العربية
– المقطع – الكلمة – أقسام الكلمة – اﻹدغام – 9الوقف – 13 – 10الجملة – تعريفها – مكوناتها
ال
 14التذك والتأنيث – – 11نص أد ) تحت المظلة ( ّ
قصة قص ة)مدﺧﻞ إ منهج الصف الثا (
ّ
ّ
النصيالعددياللغة
ب – التحليﻞ
اللغوي،
للروا نجيب محفوظ العدد – النعت ا – التحليﻞ
العربية الصو
تقديم عن أ مية اللغة اﻻنكل ية مجال الفن/Not guilty،.مراجعة لبعض المفا يم.م وع كتابة
المفردات اﻻﺧتصاص ،.Life on a desert islandدراسة المشاريع المقدمة من الطلبةIts only،.
، .meتدريس بعض مفردات ومصطلحات الفنون، .A noble Gangster،.تكليف الطلبة بإعداد م وع
باﺧتصاصهم باللغة اﻻنكل ية،.اﺧتبارات ومراجعة للمادة .Six pence worth of trouble،.مناقشة
مشاريع الطلبة المتخصصة باللغة اﻻنكل يةMary had a little lamb.، ey structure, special.
difficulties،The greatest bridge in the world
تطورحقوق اﻻنسان في تاريخ البشرية )الحضارات القديمة(،حقوق اﻻنسان في اﻻسﻼم،مواصفات وواجبات
الحاكم اﻻسﻼمي قراءة عهد اﻻمام علي)ع( لواليه على مصر،حقوق اﻻنسان في العصور الوسطى،حقوق
اﻻنسان في العصور الحديثة،حقوق اﻻنسان في الفكر والثورات والتشريعات الحديثة،اﻻفكار والنظريات
السياسية ،الثورات والتشريعات،اﻻعتراف المعاصر بحقوق اﻻنسان،امتحان ،اﻻعتراف الدولي
واﻻقليمي،المنظمات غير الحكومية وحقوق اﻻنسان،حقوق اﻻنسان في المواثيق الدولية،اﻻعﻼن العالمي
لحقوق اﻻنسان،العهدين الدوليين الخاصين بحقوق اﻻنسان،امتحان،المواثيق اﻻقليمية والوطنية،حقوق
اﻻنسان الفردية والجماعية،اجيال حقوق اﻻنسان – جيل الحقوق المدنية والسياسية،جيل الحقوق اﻻقتصادية
واﻻجتماعية والثقافية ،جيل حقوق اﻻنسان الجديدة – التنمية – حق تقرير المصير-الحق في بيئة
نظيفة،ضمانات حقوق اﻻنسان الدستورية القضائية السياسية،امتحان،حقوق اﻻنسان والديمقراطية،مفهوم
الديمقراطية والحرية،خصائص ومميزات الديمقراطية،تاريخ الديمقراطية،انواع الديمقراطيات،الديمقراطية
المباشرة
الديمقراطية شبه المباشرة،الديمقراطية النيابية،امتحان
منهاج مركزي
ظا رة التمثيﻞ والتشبه /مفهوم التمثيﻞ وﺧصوصياته /أساليب ومدارس التمثيﻞ /الواقعية ومنهج
ستانﻼفس  /الخطوات التنفيذية لتجسيد الشخصية /اﻷداء الم ح الملح  /م حة المواد
التعليمية /الم ح الحديث والتيارات المعا ة /المدارس الجديدة التمثيﻞ /التمثيﻞ المدارس
ورياض اﻷطفال /اﻹرتجال واﻹبتكار /ال ك واﻹس ﺧاء /اﻹيقاع التمثيﻞ /الم انس وحركة الممثﻞ/
الم ح الحر وم ح الصورة .
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الثا

الﻣادة

اللغة العربية

ساﻋات
نظري ﻋﻣﻠﻲ

2

الوحدات

2

تعريف فن اﻹلقاء /أ مية فن اﻹلقاء لﻺنسان المعا  /تدريبات ع اﻹلقاء الشعري/مراحﻞ تكوين
الكلمة /أجهزة النطق /اﻻس ﺧاء واعتدال القوام /السيطرة ع التنفس /طبقة الصوت وشدة الصوت/
اﻹلقاء التمثي  /أنواع اﻷصوات/أدوات التلوين-طبقة الصوت-قوة الصوت /اﻹيقاع
تناسب اﻷشكال الطبيعة الجامدة-الظﻞ والضوء والبناء والم ح ،نسب جسم اﻹنسان ،الظﻞ والضوء،
اﻹنسجام ،التضاد-تخطيط موديﻞ نص نسب جسم اﻹنسان ،الظﻞ والضوء ،اﻹنسجام ،التضاد-
تخطيط موديﻞ نص تخطيط موديﻼت متعددة لوحة واحدة ،رسم طبيعة جامدة باﻷلوان .
الفن ع التاريخ ،الخط ـ كيف ينشأ،طبيعة تكوين الخط ،أنواع الخطوط الرئيسية  ،اتجا ات الخطوط الدﻻﻻت التعب ية والرمزية
ﻻتجا ات الخطوط أ .الخط اﻻف ب .الخط الرا ،ج.الخط المائﻞ د .الخط المنح اﻻمتحان اﻻول للفصﻞ اﻻول ،الهئية ،الشكﻞ ،
اﻻسس العامة ال تتحكم توزيع اﻻشكال ،تصنيف اﻻشكال الشكﻞ والمادة العﻼقة ال تنشأ ب اﻻشكال ،تصنيف اﻻشكال ع
اساس العﻼقة ب الشكﻞ والمضمون اﻻمتحان الثا للفصﻞ اﻻول ،اللون نظرية نيوتن ،الضوء والمادة ،تصنيف اﻻلوان ف يائيا ـ دائرة
ازوالد لﻼلوان ﺧصائص اﻻلوان ـ اصﻞ اللون ـالقيمة الضوئية ـ الشدة الونية ،التخطيط لتلوين العمﻞ الف  ،اﻻلوان المتقدمة والمتاﺧرة
لدﻻﻻت الرمزية والتعب ية لﻼلوان مدلول اللون العمﻞ الف ،اﻻمتحان اﻻول للفصﻞ الثا ،الملمس تصنيف الملمس،المظهر
الخار لﻼجسام يتكون من  :الغﻼف الخار وطبيعة مادته الف يائية ،لون والمادةعﻼقتها بال كيب البنا ،ابعاد الملمس التكوينية
،الفضاء ،مدلول الفضاء،اﻻمتحان الثا للفصﻞ الثا

مفهوم ال بية الفنية ،أ مية ال بية الفنية ،أ داف ال بية الفنية ،مجﻼت ال بية الفنية ،عﻼقة ال بية
الفنية بالمواد الدراسية اﻷﺧرى ،نظريات ال بية الفنية ،منابع الرؤية الفنية  .1البيئة  .2الطبيعة
.3،.اﻷ ة  .4المجتمع ،امتحان الفصﻞ اﻷول عوامﻞ إثراء الرؤية الفنية الممارسة والمشا دات ،العنا
البنائية للمجاﻻت الفنية أ .الفنون التشكيلية ،ب .الفنون التمثيلية ج .الفنون الموسي ،د.فنون
النحت ،ـ .فنون اﻹشغال اليدوية،امتحان،اﻹيقاع،التوافق،الم ان س ،السينوغرافياالبناء
الموسي ،القوالب الموسيقية،امتحان الفصﻞ الثا ،اﻷسس النفسية لل بية الفنية  .1العمليات العقلية
)التفك  ،اﻻنتباه ،اﻹدراك (،العمليات النفسية /الحسية :الدافعة ،،الحاجات
والميول،اﻻتجا ات،امتحان .
اﻹحماء وتهيئة الجسم /الم ع ﺧشبة الم ح /تمارين عضﻼت الوجه /حركات الدحرجة /حركات
التوازن /حركات عار اﻷزياء /مهارات كرة القدم /مشا دات تلفازية /اﻹصابات الرياضية /تدريب
اليوغا /مهارات المبارزة /مهارات كرة السلة والطائرة /حاﻻت السقوط ع اﻷرض /حركات اﻹنسان
اﻵ  /أساليب اﻻس ﺧاء /حركات جماعية .

الﻣفردات

مراجعة مخت ة ﻹنتاج )الكلمة( اللغة العربية ،تعريف مبسط لمصطلحات اللغة ،الكﻼم،الموقف ،الجملة العربية ،تعريف الجملة
،ﺧصائص الجملة العربية،تحليﻞ الجملة إ مكوناتها شبه الجملة ،تقسيم الجملة العربية بحسب الموقع والمفهوم)التقديم <---
الجملة اﻻسمية ،التجدد <----الجملة الفعلية ، .الجملة اﻻسمية،الجملة الفعلية ،تقسيم الجملة العربية حسب تركيبها إ )البسيطة
،الوسيطة،المركبة ( ،الجملة الوسيطة ،الجملة ال طية  ،تركيبها إ )البسيطة ،الوسيطة،المركبة ( ،الجملة الوسيطة ،الجملة
ال طية ،قوان المطابقة الجملة العربية )الجنس،العدد،اﻹعراب،ال تيب( ،مطابقة الجنس  /التذك والتأنيث،مطابقة العدد /
اﻹفراد  ،التثنية ،الجمع.المطابقة اﻹعرابية  ،وظيفية اﻹعراب،دوائر اﻹعراب )الرفع  ،النصب ،الجر،الجزم(نظام اﻹعراب
)الثﻼ ،الثنا ،اﻷحادي)المبنيات(.عﻼمات اﻹعراب)الحركات القص ة والطويلة،الحذف،اﻹعراب،التقديري( ،ال تيب،تقسيم الجملة
العربية الموضوعية)أ.جملة ﺧ ية ب.جملة إنشائية( ،أساليب الجملة الخ ية )التوكيد  ،الن ( ،أسلوب اﻻستفهام  ،أسلوب
الجواب،أسلوب الطلب،أسلوب الن ،أسلوب النداء،أسلوب التعجب،أسلوب ال ط،مراجعة عامة .
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اﺧراج م

1

1

نظرة عامة حول الجمال،مفهوم الجمال والفن،،مبادئ الجمال ومقاييسه وأحكامه،الفلسفة وعلم الجمال ،يغﻞ/كانت/جون
ديوي،عند اليونان/السفسطائي ،سقراط/أفﻼطون)اﻵراء الجمالية والفنية(،عند الرومان/واﻷفﻼطونية الحديثة)اﻵراء الجمالية
والفنية(،مفهوم الجمال عند المسلم والعرب،الفارا /ابوحيان التوحيدي،علم الجمال واﻵراء الجمالية والفلسفية)الف ة
المعا ة( ،يغﻞ/كانت/جون ديوي ،يغﻞ/كانت/جون ديوي،جمالية ال بية الفنية.
منهاج مركزي
طور فن التمثيﻞ ع العصور  ،متطلبات فن التمثيﻞ –تطبيقات  ،أدوات ومهارات الممثﻞ وتدريبها  ،أساليب فن التمثيﻞ  ،عﻼقة الممثﻞ
 ،أنواع وأشكال الحركة ع الم ح  ،مستويات اللغة والحوار المنطوق  ،مستويات اللغة والحوار غ
بعنا العرض الم
المنطوقة  ،التمثيﻞ الم ح المدر  ،تدريب الممثﻞ الم ح المدر  ،مشاكﻞ عمﻞ الممثﻞ الم ح المدر  ،التمثيﻞ
م ح الد  ،مصطلحات فن التمثيﻞ .

لتعرف ع مصطلح الكرافك  ،نبذة عن تاريخ الطباعة وتطور ا ابتدأ من اﻷﺧتام اﻻسطوانية إ الطباعة الرقمية )،.(digitalالتعرف
عن أدوات الحفر وكيفية استخدامها  ،التعرف ع التقنيات المختلفة للطباعة وﺧاماتها المختلفة ،تعليم الطلبة كيفية تحويﻞ الرسوم
اﻻعتيادية إ الرسوم الكرافيك ،الحفر ع البورك تحض قطع من الواح البورك من قبﻞ الطلبة قياس 30×25سم،.الطباعه ع
البورك بلون واحد،.الطباعه ع البورك بعدة اﻻلوان ،.الحفر ع الخشب قياس 35×30سم،.الطباعة ع الخشب بلون
واحد.الطباعة ع الخشب بعدة اﻻلوان،.الحفر ع الكاوجك،الطباعة ع الكاوجك بلون واحد.الطباعة ع الكاوجك بعدة
اﻻلوان،.نقد وتحليﻞ اﻻعمال الفنية للتعرف ع نقاط الضعف والقوة،.تقييم اﻻعمال الفنية من قبﻞ اللجنة المختصة ،.الحفر ع
الزنك  ،كيفية تحض حامض الك يتيك ونسبة ترك ه بما يتناسب استخدامه الطباعة،كيفية قص الزنك وتنعيم زواياه ،كيفية
طﻼء الزنك ومدة بقائه الحامض ،كيفية تحب الزنك وتنظيفه قبﻞ الطباعة .التعرف ع المشاكﻞ ال تظهر إثناء الطباعة وكيفية
معالجتها.التعرف ع آلة الطباعة ومقياس الضغط،.الحفر ع الزنك وطباعته قياس 35×30سم.باستخدام تقنية الخطوط بلون
واحد ،.الحفر ع الزنك وطباعته قياس 50×40سم باستخدام تقنية الخطوط بعدة اﻷلوان ،.الحفر ع الزنك قياس 35×30سم
باستخدام تقنية الكرانيت بلون واحد،.الحفر ع الزنك قياس 35×30سم باستخدام تقنية الكرانيت بعدة اﻷلوان،.الموناتايب الرسم
ع الزنك بأحبار الطباعة قياس 35×30سم بعدةاﻻلوان.؟،الموناتايب قياس 50×40سم بعدة اﻷلوان،.نقد وتحليﻞ اﻹعمال الفنية
للوقوف ع الجوانب القوة والضعف ،تقييم اﻹعمال الفنية من قبﻞ اللجنة المختصة .
تعريف الطلبة بالمواد المستخدمة :اﻷقﻼم ،الورق وغ ا -،.تخطيط أوا فخارية )حياة الظﻞ مخروط ،رم -،.طيات القماش ،رأس .
إنسان ،نسب وتناسب وت يح ،.والضوء ،التدرج اللو  ،التعريف بنوعية الفرشاة-إستعراض أعمال فنية عالمية -،.الرسم باﻷحبار
،المائية :الرسم بلون رسم اﻷشكال الهندسية ،رسم الحياة الصامتة -،.رسم البورتريت )الموديﻞ( باﻷلوان المائية الرسم باﻷلوان الزيتية
كيفية تحض اللوحة الزيتية ،التعريف باﻷلوان الزيتية=.،واحد،المنظور رسم الحياة الصامتة بالزيتية -،.تطبيقات حرة باﻷلوان
)،الزيتية .الخ  ،رسم أشكال ندسية ،مكعب ،أسطوانة،جامدة
لمحة تاريخية -.تحض الط  ،تخطيط التمثال -.اﻷشكال الهندسية ،النحت البارز -،.صب القوالب وعملها ،طرقية عمﻞ الميداليات-،
عمﻞ الهيكﻞ الحديدي والنحت المبا ،.
مقدمة عن تاريخ المنظور-اﻹدراك الح لﻸشكال واﻷجسام البيئة ،مصطلحات المنظور)المنظور ،ﺧط اﻷفق ،نقاط التﻼ ،
ﺧطوط التﻼ  ،اﻷشكال المجسمة ،المستويات اﻷفقية ،المستويات الشاقولية ،ﺧط اﻷرض ،الفضاء ،اللوحة( ،كيفية رسم ﺧط
اﻷفق داﺧﻞ اللوحة ،كيفية رسم نقطة النظر داﺧﻞ غرفة ،قواعد المربع ،قواعد المستطيﻞ ،قواعد الدائرة ،قواعد السلم القيا
وتطبيقاته اللوحة ،رسم اﻷشكال الهندسية بإستخدام النقطة المنقولةن رسم اﻷشكال المائلة ،قواعد المكعب ،قواعد متوازي
المستطيﻼت ،قواعد الهرم ،قواعد اﻹسطوانة ،رسم الشبابيك واﻷبواب ورسم اﻷقواس ،رسم المدرحات ،رسم السﻼلم ،قواعد الظﻞ،
اﻹنعكاس .
ً
 -.وط المخرج ومواصفاته -.وظيفة المخرج -.تطور فن اﻹﺧراج تاريخيا رواد فن اﻹﺧراج -.مننغن /أندريه/
مفهوم اﻹﺧراج الم
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الوحدات
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نبذة عن مادة الت يح الب ي،مصطلحات علم الت يح،الهيكﻞ العظ /الجزء العلوي/الجمجمة أنواعها ومكونتها مع الرسم والتأش
علىاﻷجزاء،الفرق ب الجمجمة الرجﻞ والمرأة الفرق ب جمجمة الطفﻞ العجوز مع الرسم،العمود الفقري مكوناته شكله وحركته مع
الرسم،القفص الصدريمكوناته شكله مع الرسم،عظام الطرف العلوي الحزام ألكت عظم ال قوة عظم اللوح عظم العضد عظما الساعد
)الزند،الكع ة(عظام كف اليد الرسخ المشط،السﻼميات مع الرسم ،الهيكﻞ العض /الجزء العلوي/عضﻼت الرأس/العضﻼت المتعلقة
بالع مع الرسمالعضﻼت المتعلقة باﻷنف العضﻼت المتعلقة بالفم مع الرسم،الوجه الضاحك والوجه البا مع الرسم ،أنواع التعب ات
الوجيهة )الفرح،الحزن/الغضب/الحنان/اﻻبتسامة/التعجب/الخوف/المرض/التقزز(مع الرسم،عضﻼت الجذع والبطن السطحية
الكب ة مع الرسم ،الهيكﻞ العظ الجزء السف الحوض مع الرسمالحزام الحو الفرق ب حوض المرأة والرجﻞ مع الرسم ،عظام
الطرف السف عظم الفخذ/الرضفة/الساق/القصبة والشظية/عظام كف القدم )الرسخ/المشط/السﻼميات ( مع الرسمالفرق ب
عظام كف اليد وعظام كف القدم مع الرسم،عضﻼت الطرف السف عضﻼت منطقة الحوض مع الرسم ،عضﻼت منطقة الفخذ مع
الرسم،عضﻼت منطقة الساق مفصﻞ الركبة مع الرسم ،عضﻼت منطقة كف القدم مع الرسم،تمارين مختلفة لحركات الطرف السف
مع الرسم ،مفاصﻞ الجسم وحركاتها،الد ن /مناطق تجمع الد ونع الجسمالنسب لجسم الرجﻞ والمرأة والطفﻞ مع الرسم،التوازن
وحركات الجسم المختلفة مع الرسمتمارين مختلفة لدراسة الجسم اﻹنسا )الرجﻞ(بأوضاع مختلفة ،.تمارين مختلفة لدراسة الجسم
اﻹنسا )المرأة(بأوضاع مختلفة ،.تمارين مختلفة لدراسة الجسم اﻹنسا )الطفﻞ(بأوضاع مختلفة ،.تمارين مختلفة لدراسة الجسم
اﻹنسا )العجوز(بأوضاع مختلفة .دراسات تخطيطية ﻷنواع الوضعيات اﻹنسانية الواقع.
التعرف بعلم النفس)ما يته،موضوعه،أ دافه،منهجه،تاريخه،فروعه،العوامﻞ ال تشكﻞ السلوك اﻹنسا ،العوامﻞ الوراثية والبيئية
(،.جوانب السلوك اﻹنسا ) الوجدانية،العواطف والمشاعر،اﻻنفعاﻻت×العقلية،اﻻدارك والتفك ×المهارية الحسية الحركية(،.علم
النفس الف )موضوعه،أ دافه،تاريخه،الفن والتعب الف وعﻼقته بعلم النفس(،.نظرة علم النفس إ العملية الفنية والفنانالفن
باعتباره عملية نشاط وتعب وجدا يع عن انفعاﻻت الفرد الفن باعتباره عملية عقلية معرفية  ،اﻹدراك والفن ،المو بة
والفن،اﻹبداع والفن القدرة الفنية ما يتها،مكوناتها،اﻻراءحولها،النظريات المعرفية ،الفن والتحليﻞ النف ،الفن والﻼشعور ورأي
العلماء فيه، .الفن ومدرسة الجشطالت  ،مبادئ الجشطالت الفن،الفن والعﻼج النف ،الدﻻﻻت
والرموز)،اﻷلوان،الخطوط،الفضاء،(.....الفن باعتباره وسيلة تشخيص وقياس ،الفن والفنان والشخصية ﺧصائص الفنان
الشخصية،الفن والمجتمع سوسيولو الفن،مراجعة عامة.

الﻣفردات
مقدمة تاريخ الفن القديم تكوين العصور الجليدية واﻹنسان القديم،فن اﻹنسان القديم وع التجمعات الب ية ،أنواع العصور
الحجرية فن الع الحجري القديم )الباليولييثك(كهف ﻻسكو ـكهف تأم ا،الدوافع اﻷساسية للعمﻞ الف لﻺنسان القديم،فن الع
الحجري المتوسط الم وليثيك،فن الع الحجري الحديث الينولثيك،مناقشة فن اﻹنسان البدا مع عرض الوسائﻞ اﻹيضاح ،امتحان
اﻷول للفصﻞ اﻷول،فن وادي الرافدين والمراكز الفخارية فخاريات تﻞ حسونة ـ تﻞ سامراء،فخاريات تﻞ الحلف ـ تﻞ العبيد،الفن
السومري ـ العمارةفن اﻷﺧتام اﻻسطوانية السومرية،نماذج من الفن السومري،امتحان الثا للفصﻞ اﻷول الفن اﻻكدي ـ جون
اﻷول،الفن الباب القديم ـ حمو را ،الفن اﻷشوري ـ الث ان المجنحة وفن الرسوم الجدارية،الفن الباب الحديث ـ بوابة عشتار  ،عرض
لوسائﻞ اﻹيضاح،امتحان اﻷول للفصﻞ الثا ،الفن الم ي القديم  ،مؤثرات البيئة الطبيعية العقائد الدينية فن العمارة  ،المعابد،
اﻷ رامات ) رم سفارة( ،رم ﺧوفو  ،رم ﺧفرع ،رم منقارع،نماذج من الفن الم ي القديم  ،والسمات ،سمات فن التصوير اﻹسﻼ
 ،مدرسة بغداد،امتحان ثا للفصﻞ الثا .
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الم ح المدر

7

جداريات

8

انشاء تصويري
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فن الكتابة للم ح
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اﺧراج م

1

1

مشكلة البحث -أ دافه -فرضياته -أدوات جمع المعلومات والبيانات /اﻻستبيان -المقالة -المﻼحظة -اﻻﺧتبار.مجتمع وعينة البحث-
أنواع العينات -اﻻقتباس -تحليﻞ المعلومات والبيانات-طرق تفريغ المعلومات -تفس المعلومات -توثيق المصادر والمراجع -مﻼحق
وملخص البحث -منهج البحث الوص  -منهج البحث التجري .
نبذة تاريخية عن فن الخزف وبداياته والف ة ال ظهر بها وأين طرائق تشكيﻞ اﻷطيان واﻹعمال الخزفية ،اﻻمتحان ،%25استخدام اليد
التشكيﻞ واستخدام الويﻞ اليدوي للتشكيﻞ ،محاولة تعليم الطلبة استخدام الويﻞ الكهربا لزيادة ﺧ ة الطلبة إن وجد ،طرق عمﻞ
القوالب الجبسيةواستخدامها لﻺعمال الخزفية )النحت الفخاري(،عمﻞ الفخاريات النحتية للنحت الفخاري المعا من قبﻞ الطلبة
وتنفذ اﻹعمال أوﻻ ع الورق وتعرض ع أستاذ المادة للموافقة عليها ومن ثم تنفذ ع الط ،امتحان ،%25تنفيذ الجداريات
الفخارية المعا ة أو ال اثية )الموروث الحضاري( بالعمﻞ الجما أو الفردي ي ك ﻷستاذ المادة ،عمﻞ نموذج من الميداليات ،تصميم
منحوتات طبيعيةبالعمﻞ الجما أو الفردي ي ك ﻷستاذ المادة ،عمﻞ نموذج من الميداليات ،تصميم منحوتات طبيعيةمن ﺧﻼل جولة
أروقة قسم الفنون التشكيلية  /فرع الخزف ،تنفيذ إعمال فنية مختلفة إعمال حرة ي ك الطالب اﺧتيار العمﻞ الذي يروم تنفيذه،
(،امتحان %25
اللون،أقداح
أقداح أو 6
من الط
مهمة:الشاي
،تعاريفاﻷقداح
،%25عمﻞ سيت
الصورة ،امتدادات ملفات الصور...أنظمة )نمط(
البكسﻞ ,دقة
التشبع )،ال 4يق،
الصبغة,
امتحان بوربوينت
برنامج
اﻷلوان :نظالم التلوين  ،RGBنظام التلوين  ،CMYKنظام التدرج الرمادي  ،Grayscaleنظام  ،Indexed Colorنمط اﻷلوان HSB
مية طرائق التدريس ،تحديد المصطلحات والمفا يم ،فوائد ال بية الفنية ،مية ال بية الفنية المرحلة الثانوية ،وظيفتها
ً
العملية التعليمية ،مجاﻻت ال بية الفنية،تحليﻞ اﻷ داف التعليمية وصياغتها سلوكيا ،التخطيط لدرس ال بية الفنية ،مراحﻞ التعب
ً
الف تحليﻞ اﻷ داف التعليمية وصياغتها سلوكيا ،التخطيط لدرس ال بية الفنية ،مراحﻞ التعب الفنيوﺧصائصه ،المهارات الفنية
ومراحﻞ تكونها ،المهارات التدريسية ،طرائق التدريس )حﻞ المشكﻼت ،التعلم التعاو  ،اﻻستقصاء ،التفاعﻞ الب ي ،النمذجة،
التعليم المصغر وتطبيقاته ،الوسائﻞ التعليمية ،منهج ال بية الفنية ،المواقف التعليمية
نظرة تاريخية،استكشاف الموا ب الم حية،م حة المنهج الدراس،المعاي الفكرية والجمالية للم ح المدر ،م ح الد
والعرائس التمثيﻞ الصامت فيالم ح المدر ،كيفية تحويﻞ القصة إ م حية،التقنيات الم ح المدر ،ﺧصائص النص
المدرسياﻹﺧراج الم ح المدر .
الم
التعرف ع مادة الجداريات ،ماذا تع الجداريات،كيفية اﺧتيار موقع الجداريات،العﻼقات الفضائية ب الجداريات والمحيط،.اﺧتيار
الموضوع المناسب للجداريات،.التعرف ع الفروقات ب رسم الجداري واللوحات اﻻعتيادية ،التعرف ع التقنيات المستخدمه
الجداريات المختلفة ،تهيئة مسند ﺧش وتحض ه من قبﻞ الطلبة قياس 60×50سمللرسم عليه بلون الكواش،.تهيئة مسند ﺧش
وتحض ه من قبﻞ الطلبة قياس 60×50سم للرسم عليه بلون التام ا)باودر مع الغرة(،.تهيئة مسند ﺧش وتحض ه من قبﻞ الطلبة
قياس 60×50سم للرسم باستخدام تقنية الكرافيتو،نقد وتحليﻞ اﻻعمال الفنية ،تقييم اﻹعمال من قبﻞ اللجنة المختصة
،الموزائيك،التعرف ع ﺧصائص الموزائيك والتقنيات المستخدمة الرسم وكيفية تحض اﻻرضية قديما وحديثا،.اﺧتيار مواضيع
من قبﻞ الطلبة تصلح للرسم بالموزائيك،.تحض المسند الخشب اللوحة من قبﻞ الطلبة،تحض المواد المستخدمة اﻻسمنت
اﻷبيض،الغرة،قطع من الس اميك أو قطع من الزجاج الملون،.تلصيق قطع الموزائيك ع مسند الخشب،رسم موضوع باستخدام
البتﻼيت عمﻞ جما ،.نقد وتحليﻞ اﻹعمال الفنية تقييم اﻹعمال من قبﻞ اللجنة المختصة
مدﺧﻞ المفا يم العامة لﻺنشاء التصويري ،عنا التكوين اﻹنشا مع التطبيق ،الموازنة اﻹنشاء التصويري مع التطبيق ،عﻼقات
التكوين اﻹنشا مع التطبيق ،اﺧتيار موضوع حر وإعداد التخطيطات اﻷساسية له .البناء ال كي .العنا الف ياوية )اللون ،الخط،
الحركة ،الكتلة( الفضاء والفراغ مع التطبيق ،تطبيقات إنشائية شاملة ،أشكال التكوينات اﻻتشائية،المنظور والتكوين اﻻنشا )اﻻنشاء
المفتوح والمغلق(
نظرية اﻷنواع اﻷدبية )الغنائية ،الملحمية ،الدرامية(،ﺧصائص اﻷسلوب الملح ،ﺧصائص الدراما،مرتسمات البناء الدرا ومكوناته
التقنيةوظائف الحوار وﺧصائصه،البناء الدرا وعنا ه،مراحﻞ تركيب العمﻞ الدرا ،الفعﻞ الدرا والعنا الساندة،ال اع الدرا
،.المواقف الدرامية وصايا وإرشادات،ﺧطة عمﻞ المؤلف،توظيف التاريخ كتابة الم حية.
أنواعه وأشكاله،مصادر التأليف الم
ً
 -.وط المخرج ومواصفاته -.وظيفة المخرج -.تطور فن اﻹﺧراج تاريخيا .رواد فن اﻹﺧراج -.مننغن/
مفهوم اﻹﺧراج الم
أندريه /أنطوان /ستانسﻼفس -.تجارب إﺧراجية -.منهج ستانسﻼفس
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تذوق موسي
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علم نفس الف
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الكﻠية

النظام الﻣتبع

القسم

الﻣرحﻠة

الﻣادة

2

2.5

2

ﻋدد
ساﻋات
نظري ﻋﻣﻠﻲ الوحدات

نظرة عامة ومفهوم الموسي ونشأتها ،مادة الموسي ومكوناتها وأنواع الموسي ،كيفية اﻻستماع إ الموسي ،الفرق ب السماع
واﻻستماع  ،عنا الموسي .المادة العملية  :اﻻستماع لنماذج مختلفة من اﻹعمال الموسيقية دون تعي قصدي ،مشاركة الطلبة
طرق الغناء وتطبيق أصوات نغمية بتنوع مخارج الحروف .المادة العملية  :اﻻستماع لنماذج مختلفة من اﻹعمال الموسيقية دون
تعي قصدي ،مشاركة الطلبة طرق الغناء وتطبيق أصوات نغمية بتنوع مخارج الحروف .مستويات اﻻستماع للموسي
،استخدامات الموسي لﻺغراض المختلفة وعﻼقة العنا الموسيقية وتأث اتها.المادة العملية :اﻻستماع إ النماذج قصديه متنوعة
لغرض المادةوعﻼقة العنا بعضها ببعض عﻼوة ع إدراك مستويات اﻻستماع لها .عﻼقة الموسي ببا الفنون الشعرية الم حية
الحياة اليومية  ،الموسي الدرامية،موسي العمﻞ،موسي غنائية،موسي الطفﻞ.المادة
والتشكيلية،نماذج الموسي
العملية:تدريب وحفظ نماذج غنائية مختلفة  ،.اﻻمتحان الفص اﻷول نظري بدرجة %5وعم منفرد وجما بدرجة %10ليكون
مجموع الدرجة النهائية %15من مجموع الدرجة النهائية ،.طريقة تدوين الموسي وأسس أولية طريقة كتابة وقراءة النغماتالمادة
العملية:التدريب ع اﻷطوال النغمية  ،اﻹيقاعات الموسيقية ،.اﻵﻻت الموسيقية،الموسيقية ،اﻷزمان الموسيقية ،اﻹيقالمادة
العملية:التدريب ع اﻷطوال النغمية  ،اﻹيقاعات الموسيقية ،.اﻵﻻت الموسيقية،اعات الموسيقية البسيطة والمركبة  ،الطبقات
الصوتية وأنواعها أنواعها إشكالها مجاميعها توزيعها ودور ا اﻻجتما والموسي ،اﻹشكال الموسيقية اﻹلية وطرق اﻷداء،اﻹشكال
الموسيقية الغنائية.المادة العملية:اﻻستماع إ نماذج للمجاميع الموسيقية والتدريب ع كيفية تعاملها ،.الطبقات الصوتية والسﻼلم
الموسيقية ،طبقات الصوت الب ية والمجاميع الغنائية وأنواعها ،الطبقات الصوتية لﻶﻻت الموسيقية وتوزيعها ع الفرق
الموسيقية ،مبادئ القيادة الموسيقية ،أغا الطفﻞ المدرسية.المادة العملية:تطبيقات عملية اﻷداء الطب  ،القيادة الموسيقية،.
اﻻمتحان الفص الثا نظري بدرجة %5وعم منفرد وجما بدرجة %10ليكون المجموع .%15اﻻمتحان النها يكون
من%40موزعة ع %15نظري و%25عم .
التعرف بعلم النفس)ما يته،موضوعه،أ دافه،منهجه،تاريخه،فروعه،العوامﻞ ال ) الوجدانية،العواطف
والمشاعر،اﻻنفعاﻻت×العقلية ،اﻻدارك والتفك ×المهارية الحسية الحركية(،.علم النفس الف )موضوعه،أ دافه،تاريخه،الفن والتعب
الف وعﻼقته بعلم النفس(،.نظرة علم النفس إ العملية الفنية والفنان،الفن باعتباره عملية نشاط وتعب وجدا يع عن انفعاﻻت
الفرد ،الفن باعتباره عملية عقلية معرفية  ،اﻹدراك والفن ،المو بة والفن،اﻹبداع والفن،القدرة الفنية
ما يتها،مكوناتها،اﻻراءحولها،النظريات المعرفية ،الفن والتحليﻞ النف ،الفن والﻼشعور ورأي العلماء فيه، .الفن ومدرسة الجشطالت
 ،مبادئ الجشطالت الفن ،الفن والعﻼج النف ،الدﻻﻻت والرموز)،اﻷلوان،الخطوط،الفضاء،(.....الفن باعتباره وسيلة تشخيص
وقياس،الفن والفنان والشخصية ﺧصائص الفنان الشخصية،الفن والمجتمع سوسيولو الفن،مراجعة عامة

الﻣفردات

1

الفنون الجميلة

سنوي

ال بية الفنية

الرابع

2
3

م

تاريخ الفن الحديث

2

2

قياس وتقويم

2

2

وع تخرج تشكي

4

حاسوب

1

5

وسائﻞ اتصال

2

وع تخرج م

1

7

التذوق والنقد الف

2

8

تقنيات م حية

1

6

م

4

2

1

1.5

2

2

2

2

2

2

9

اشغال يدوية

4

2

10

مشا دة وتطبيق

4

2.5

ع النهضة )دافن  ،مايكﻞ انجلو  ،رافائيﻞ (،فن الباروك والركوكو )روب  ،ب ني  ،بوشيه  ،فرانكونارد واتو(،.الكﻼسيكية الجديدة
)دافيد  ،كروس ،انكر(،الرومانسية )الكريكو  ،ديﻼكروا  ،كوبا (،الواقعية ) كوربيه  ،دومييه (،اﻻنطباعية )مونيه  ،مانيه  ،رينوار ،س ان
 ،رودان (،امتحان الفصﻞ اﻻول ،اﻻنطباعية الجديدة )ىفان كوخ  ،سي  ،ديكا (،النابيه )فويﻼر  ،بوشار ( الوحشية )ماتيس  ،راؤول
دو  ،اندريه ديران ( ،التكعيبية )بيكاسو ،براك(،الرمزية )ريدون  ،ويلر(،التعب ية )كوكوشكا  ،مودليا  ،مونش(الفن الشع )بوب
ارت ( ي روسو ،امتحان نهاية الفصﻞ اﻻول ،المستقبلية ) سيفرين  ،بوتشيو  ،جاكوموباﻻ(،المتياف يقية ) ديكريكو ،مارك
شاكال  ،كاروكارا(،الدادائية ) مارسيﻞ دوشامب  ،ماكس ارنست  ،بيكابيا(،ال يالية ) سلفادور دا  ،رينيه ما كريت (التجريدية )
كاندنس  ،موندريان  ،بول ك (،الباو اوس ) وال كروبيوس  ،لوكوريوزيه  ،فرانك لويدراتب(،امتحان الفصﻞ الثا الفن الب ي
اوب ارت فازاريل ،الفن العرا المعا ،اشهر رواد الحركة الفنية المعا ة العراق )جواد سليم  ،فائق حسن ،ﷴ غ حكمت
الفصﻞ الثا .
(،امتحان نهاية
اسماعيﻞ فتاح ال
الرحال ،
،ﺧالد
التقويم ونماذجه،أنواع التقويم ونماذجهأسس القياس والتقويم،نظرية
ونماذجه،أنواع
والتقويم،أنواعكالقياس
القياس
مقدمة عن
اﻻﺧتبارات النفسية،بناء اﻻﺧتبارات النفسية)اﻷ داف( لتحليﻞ الكي للسلوك،التحليﻞ الك للسلوك،أنواع فقرات اﻻﺧتبار واﺧتيار ا
نبذة عن مادة الم وع وما يته -،.تحض النماذج اﻷولية للم وع -،مضمون الم وع )تاري  /ترا  /شع  /إجتما ( -،.إﺧتيار
المحاولة اﻷولية الناجحة -،.دراسة المحاولة اﻷولية بالتظليﻞ -،.عمﻞ دراسات منفصلة لكﻞ مفردة ب ية -،.تنفيذ النموذج باﻷلوان
المائية -،.تنفيذ الم وع باﻷلوان الزيتية ع لوحة كب ة .
تشغيﻞ برنامج الكوريﻞ درو)البدية ،يط القوائم،اعداد ورقة عمﻞ،مكونات عمﻞ ،برنامج الكوريﻞ دروه،ازرار يط
اﻻدوات،استخدام ادوات الرسم ،يط ادوات اﻻشكال،اداة تشكيﻞ المنحنيات ،تحويﻞ الشكﻞ ا منح ،اداة تشكيﻞ اﻻجسام ،اداة
تشكيﻞ الخط المستقيم،اداة تشكيﻞ المربع والمستطيﻞ والدائرة،استخدام ادوات الحدود والتعبئة)اداة التعبئة ،اداة الحدود(،الخطوط
المستقيمة واﻻسهم،استخدام ادوات كتابة النصوص،تحرير النص وتنسيقه،استخدام يط الخصائص لتحرير النص
وتنسيقه،استخدام  textلتحرير النص وتنسيقه،اوامر قائمة، textامتحان الفصﻞ اﻷول،استخدام اداة التشكيﻞ مع النص،تلوين
النص،ترتيب الكائنات الرسومية)ال تيب والمحاذاة التجميع والتوحيد والتشكيﻞ والتحويﻼت(،المؤثرات الخاصة،التكرار،التشويه
والمغلفات،البعد الثﻼ لﻼشكال والظﻼل والشفافية،ادوات التعبيئةالتعبئة التفاعلية،اداة اﺧتيار اﻻلوان ،التعامﻞ مع الصور،است اد
وتصدير الصورة،تحرير الصور وطريقة استخدام المؤثرات،عرض النماذج والتصاميم،امتحان الفصﻞ الثا

تعريف وأ مية مادة وسائﻞ اﻻتصال التعليمية ،أ مية اﻻتصال والعملية ال بوية مع اﻻتصال  /أنواع اﻻتصال،مستويات
اماﻻمتحان اﻷول للفصﻞ
اﻻتصال،نماذج من عملية اﻻتصالنموذج ارولد ﻻزويﻞ ،شانون وويفر ،نموذج ديفيد بارلو  ،نموذج ول
اﻷول،مراحﻞ تطور اﻻتصال)مرحلة أو ع اﻹرشادات والعﻼمات،مرحلة ثانية ع التخاطب واللغة ،مرحلة ثالثة ع الكتابة
،.مرحلة رابعة ع الطباعة ،مرحلة ﺧامسة ع اﻻتصال الجما ي،مرحلة سادسة ع اﻻتصال التفاع (،وسائﻞ اﻻتصال
الجما ي،الكتاب  /المجﻼت /الصحف/اﻹذاعة /التلفزيون/السينما/الم ح/الحاسوب/اﻻن نيت ،اﻻتصال ال بوي ،مفهوم
اﻻتصال ال بوي،تعريف اﻻتصال ال بوي  ،انماط اﻻتصال ال بوي،العﻼقة ب اﻻتصال وال بية والتعليم  ،مهارات اﻻتصال
ال بوي،.وسائﻞ اﻻتصال ال بوي،الكتب المدرسية  /الصحافة المدرسية  /الن ات الجدارية /اﻹذاعة المدرسية /التلفزيون التعلي
 /الم ح المدر ،التلفزيون ال بوي التعلي ،أ ميته  ،أ دافه  ،استخداماته ،التطور التاري ،اﻻمتحان اﻷول للفصﻞ الثا ،تطور
مفهوم الوسائﻞ التعليمية العنا الرئيسية العملية اﻻتصال التعليمية،كيفية اﺧتيار واستخدام الوسيلة اﻻتصالية التعليمية ،القواعد
اﻷساسية ﻻستخدام وسائﻞ اﻻتصال التعليمية،تكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا ال بية،مفهوم واﻻتجا ات الحديثة التعليم ،التعليم
الم مج  /التعليم المصغر ،الرزم والحقائب التعليمية  /التعليم بمساعدة الحاسوب  /التعليم عن بعد  /الفيديو المتفاعﻞ
مادة فن الكتابة -.إﺧتيار النصوص الم حية ال ستعتمد مشاريع تخرج -،تحديد كوادر اﻷعمال وتسمية مخرج وفريق عمﻞ لكﻞ
-،.عمﻞ بروفة م ل
م وع -،توزيع اﻷدوار الم حية -،.عمﻞ سكربت كامﻞ لكﻞ م وع م
مفا يم نقدية،مفهوم التحليﻞ-التحليﻞ تقنية-التحليﻞ منهجا -التحليﻞ الساذج -التحليﻞ ال كي ،الوظائف)الوظيفة النفعية/الخارجية-
الوظيفة الجمالية(،منا ج النقد الف /تقديم عام،تقسيم المنا ج)منا ج النقد الخارجية-منا ج النقد الداﺧلية(،منا ج النقد
الخارجية)التاري -اﻻجتما -النف -القصدي-المعياري(،المنا ج الداﺧلية)المنهج الوص (المنا ج الداﺧلية)المنهج
السيميولو (،المنا ج الداﺧلية)المنهج البنيوي(و)المنهج التفكي (تطبيقات.
ً
والمكياج تاريخيا -.استخدامات الزي والمكياج المدارس الم حية المعا ة -.العنا البنائية تصميم التقنيات الم حية-.
اﻷسس الجمالية تصميم الزي والمكياج -.اﻷزياء والمكياج الم ح المدر  -.مفهوم الدﻻلة الزي والمكيا ج -.الشكﻞ والمضمون
.
 -.دور المكياج والزي تحديد بيئة الحدث الم
الزي والمكياج - .جماليات الزي والمكياج الم
·  /الكتب والمجﻼت  /التقويم ·
مكعبات اﻻسطوانة المخروط  /الن ات الجدارية /تصميم اﻷغلفة · اﻷعمال الورقية /
· صناعة الز ور الورقية  /تنسيق الز ور /صناعة الز ور من
السنوي )المنضدي  ،الجداري( الكارتات البسيطة والمعقدة /
· اﻷعمال الجلدية  /أعمال النحاس  /المكرميات  /أعمال حرة/.الكوﻻج الور  /أعمال الكارتون
 /القماش .صناعة الد
أ داف المشا دة وأسسها /التدريب ع التخطيط للمشا دة /التدريب ع م إستمارة المشا دة /الجوانب ال يجب مﻼحظتها
أثناء المشا دة /معالجة المشكﻼت المتوقعة الدرس /التدريب ع إعداد دف الخطة /زيارة إحدى المدارس الثانوية /مناقشة/
زيارة إحدى المدارس المتوسطة /مناقشة /توزيع الطلبة ع المدارس مفصﻞ عن ف ة التطبيق .

