
 االتربيیة االفنيیة
  االصفف  االساددسس  -  (  االمررحلة  االمتووسططة)  

  .تحليیلهھاألساسيیة  للفنن  في  سيیاقاتت  مختلفة  ووااعناصرر  االتعررفف  على  يی:  ١۱االكفايیة  االعامة  

  االمنهھج  معايیيیرر
  أأنن:  يیجبب  أأنن  يیكوونن  االمتعلمم  قاددرراا ً على

	االمحددددااتت  االووصفيیة  لمستوويیاتت  االتقوويیمم    
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1.1  
  يیMMةكيیفوو  االفنMMي  االعمMMلل  عناصMMرر  يیعMMررفف
	تططبيیقهھا    

قددررةة عررفف    ليیسس  لدديیهھ  اال لى  االت ع
    على  عناصرر  االعملل  االفني

  –االلBBوونن    -  االمسBBاحة  –(  االخBBطط  
  .)لمسساالم-االشكلل

لى    في  صعووبة  لدديیهھ عررفف  ع االت
  بعBBBضض  عناصBBBرر  االعمBBBلل  االفنBBBي  

  –االلBBوونن    -  االمسBBاحة  –االخBBطط  (
  .)لمسساالم-االشكلل

قددررةة   نالدديیهھ  اال عررفف    أأحيیا في  االت
علBBBى  بعBBBضض  عناصBBBرر  االعمBBBلل  

  -  االمسBBBBاحة  –(  االخBBBBطط  االفنBBBBي  
  .)لمسساالم-االشكلل  –االلوونن  

فBBي  االتعBBررفف    دداائمBBالدديیBBهھ  االقBBددررةة  
علBBBBى  عناصBBBBرر  االعمBBBBلل  االفنBBBBي  

  –االلBBوونن    -  االمسBBاحة  –االخBBطط  (
  .)لمسساالم-االشكلل

علBBBى  عناصBBBرر  االعمBBBلل    يیتعBBBررفف
  -  االمسBBBBBاحة  –االخBBBBBطط  (االفنBBBBBي  
  )مBBBBBسساالمل  -االشBBBBBكلل  –االلBBBBBوونن  

  بصووررةة  مميیززةة.
21.  

ستخددمم عة  يی قاتت  مجموو يیة  االتططبيی   االيیددوو
نبب  مملفهھ  االبسيیططة لقق  جوواا صرر  تتع   بعنا
	االفني  االعملل    

قددررةة لى  اا  ليیسس  لدديیهھ  اال ستخدداامم  ع
مجمووعBBBBة  االتططبيیقBBBBاتت  االيیددوويیBBBBة  

  –ررسBBBBمم  –االبسBBBBيیططة  (  تمBBBBرريینن  
مناقشة  )  للتعررفف  على  عناصرر  

  –(  االخBBBBBBBطط  االعمBBBBBBBلل  االفنBBBBBBBي  
-االشBBBBكلل  –االلBBBBوونن    -االمسBBBBاحة

  .)لمسساالم

سBBBBتخدداامم  اافBBBBي    لدديیBBBBهھ  صBBBBعووبة
بعBBBBBBضض  االتططبيیقBBBBBBاتت  االيیددوويیBBBBBBة  

  ررسBBBBمم  )  –تمBBBBرريینن  االبسBBBBيیططة  (
للتعBBررفف  علBBى  عناصBBرر  االعمBBلل  

  -  االمسBBBBاحة  –(  االخBBBBطط  االفنBBBBي  
)    لمBBBBسساالم  -  االشBBBBكلل  –االلBBBBوونن  
تشBBجيیع  مBBنن  وو  فرردديیBBة  بمسBBاعددةة
  .االمعلمم

ستخدداامم  على  ااأأحيیانا  لدديیهھ  االقددررةة  
بعBBBBBBضض  االتططبيیقBBBBBBاتت  االيیددوويیBBBBBBة  

–ررسBBBمم    –االبسBBBيیططة  (  تمBBBرريینن  
صرر  مناقشة لى  عنا )  للتعررفف  ع

  –(  االخBBBBBBBطط  االعمBBBBBBBلل  االفنBBBBBBBي  
-  االشBBBكلل  –االلBBBوونن    -  االمسBBBاحة

تشBBBجيیع  )  بمسBBBاعددةة  وو  لمBBBسساالم
  .منن  االمعلمم

لى  اادداائما  لدديیهھ  االقددررةة   ستخدداامم  ع
بعBBBBBBضض  االتططبيیقBBBBBBاتت  االيیددوويیBBBBBBة  

–ررسBBBمم    –االبسBBBيیططة  (  تمBBBرريینن  
مناقشة  )  للتعررفف  على  عناصرر  

  –(  االخBBBBBBBطط  االعمBBBBBBBلل  االفنBBBBBBBي  
-االشBBBBكلل  –االلBBBBوونن    -االمسBBBBاحة

  .)لمسساالم

سBBBBBتخدداامم  بعBBBBBضض  االتططبيیقBBBBBاتت  يی
  –االيیددوويیBBBة  االبسBBBيیططة  (  تمBBBرريینن  

عررفف  على  –ررسمم   شة  )  للت مناق
خطط  عناصرر  االعملل  االفني     –(  اال

-االشBBBBكلل  –االلBBBBوونن    -  االمسBBBBاحة
  .بشكلل  مبتكرر)  مسساالمل

31.  
لهھ  	خاللل  منن  االجمالل  قددرريی صرر  تأم   لعنا

  االططبيیعMMةوو  االططبيیعMMة  مMMنن  االفنMMي  االعمMMلل
	االصامتة    

قددررةة لى    ليیسس  لدديیهھ  اال شافف  ع أأكت
االططبيیعBBة  فBBي  االعالقBBاتت  االجماليیBBة  

مBBنن  خBBاللل    االططبيیعBBة  االصBBامتةوو
  .رر  االعملل  االفنيعناص

كتشBBBBافف  اا  فBBBBي  صBBBBعووبة  يیجBBBBدد
يیة   قاتت  االجمال عة  في  االعال االططبيی

مBBنن  خBBاللل    االططبيیعBBة  االصBBامتة  وو
  عناصرر  االعملل  االفني.

أأكتشافف  على    يیاناأأحلدديیهھ  االقددررةة  
يیة عة    في  االعالقاتت  االجمال االططبيی

مBBنن  خBBاللل  االططبيیعBBة  االصBBامتة  وو
  عناصرر  االعملل  االفني.

لى  دداائمالدديیهھ  االقددررةة   شافف    ع أأكت
االططبيیعBBة    فBBي  يیBBةاالعالقBBاتت  االجمال

مBBنن  خBBاللل    االططبيیعBBة  االصBBامتةوو
  .عناصرر  االعملل  االفني

على    بصووررةة  مميیززةةلدديیهھ  االقددررةة  
يیة   في  أأكتشافف  االعالقاتت  االجمال

منن   صامتة   االططبيیعة  وواالططبيیعة  اال
  .عناصرر  االعملل  االفنيخاللل  

41.  
االمووااضMMيیع  االمررتبططMMة  بعناصMMرر  يیعMMررفف  
فنMMMي  فMMMي  االمMMMوواادد  االددررااسMMMيیة  االعمMMMلل  اال
  منهھا  .كيیفيیة  ااإلستفاددةة  ااألخررىى  وو

رربBBBطط  علBBBى    لدديیBBBهھ  االقBBBددررةة  لBBBيیسس
عناصBBرر  االعمBBلل  االفنBBي  بBBالموواادد  

  االددررااسيیة  ااألخررىى.

صرر    في  صعووبة  يیجدد بطط  عنا رر
االعمBBلل  االفنBBي  بBBالموواادد  االددررااسBBيیة  

  ااألخررىى.

علBBى  رربBBطط    انBBاأأحيیلدديیBBهھ  االقBBددررةة  
بBBالموواادد  عناصBBرر  االعمBBلل  االفنBBي  
بمسBBBBاعددةة  االددررااسBBBBيیة  ااألخBBBBررىى  

  .تشجيیع  منن  االمعلمموو

علBBBى  رربBBBطط    دداائمBBBالدديیBBBهھ  االقBBBددررةة  
بBBBالموواادد  ناصBBBرر  االعمBBBلل  االفنBBBي  ع

  .االددررااسيیة  ااألخررىى

علBBBى  رربBBBطط  بتميیززلدديیBBBهھ  االقBBBددررةة  
بBBBالموواادد    عناصBBBرر  االعمBBBلل  االفنBBBي
سBBBتفاددةة  ااالاالددررااسBBBيیة  ااألخBBBررىى  وو

  .منهھا  بفعاليیة
	  


