
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/34                   

* للحصول على جميع أوراق أخبار في مادة الدوام ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/34school_hours                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار في مادة الدوام الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/bh/34school_hours2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ أخبار اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade34                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        
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املجاالتالخطة الدراسية ملناهج   

م2019/2020الفصل الثاني   
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 2019/2020خلطة املخففة للفصل الدراسي الثاني ا

 )اجملاالت العملية(جملموعة املواد التطبيقية 

 

 اجملال الرقم
اسم 

 الكتاب
 املالحظات احملتوى الدراسي

 الخزف الخزف 1

حدة التشكيل بطريقة الحبال و -
 الطينية 

يلة الى بيق العملي وتحويتم حذف التط -
نظري )تعداد خطوات نقطي/عرض نماذج( 

 في حال عدم التمكن من التطبيق العملي.
حدة التشكيل بطريقة الصفائح و -

 الطينية.
 

يتم حذف التطبيق العملي وتحويلة الى نظري 
)تعداد خطوات نقطي/عرض نماذج( في حال 

 عدم التمكن من التطبيق العملي.

الخزف زخرفية في األساليب ال -
 اإلسالمي.

عرض النماذج والتركيز على الثقافة الفنية 
المتعلق بالزخرفة اإلسالمية على الخزف.  

 )تطبيق نظري(

حدة التشكيل الحر المجسم و -
 )النحت الخزفي(

يتم حذف التطبيق العملي وتحويلة الى نظري 
في حال )تعداد خطوات نقطي/عرض نماذج( 

 لي.عدم التمكن من التطبيق العم
 

لتعريف بماهية الطين وأنواعه ا -
)نشأة الطين، تركيب الطين، 

 (الطينات األولية، الطينات الثانوية.
ناعة الفخار والخزف في ص -

 مملكة البحرين.

 المحتوى النظري -

حدة التلوين بالطالءات و -
 الزجاجية 

 

رض النماذج وخطوات تطبيق الطالء ع -
والسالمة المتعلقة الزجاجي وارشادات االمن 

 بها. )المحتوى النظري(

 المشروع -

قترح تطبيق ذاتي للطالب بإحدى الخبرات ي-
والمهارات السابقة ويرسل عبر البريد 

 االلكتروني للمعلم.
 او
بر كتابة تقريرا عن أحد محاور الثقافة ع  -

 الفنية التي يتضمنها مقرر الخزف.
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 الديكور 2
التنسيق 
والديكور 

رحلة للم
 اإلعدادية

مقدمة عن فن التنسيق  األولى:الوحدة 
 والديكور

يتم حذف التطبيق العملي وتحويلة 
الى نظري )تعداد خطوات 

في حال عدم نقطي/عرض نماذج( 
 التمكن من التطبيق العملي.

 

 األثاث ومكمالت الديكورالوحدة الثانية: 

تم حذف التطبيق العملي ي -
د خطوات وتحويلة الى نظري )تعدا

في حال عدم نقطي/عرض نماذج( 
 التمكن من التطبيق العملي.

 المحتوى النظري - لرابعة: المشاريع الصغيرةالوحدة ا -

 المشروع  -
تابة تقريرا عن أحد محاور ك -

 الثقافة الفنية 
 التي يتضمنها مقرر الديكور

الدليل  الطباعة 3
العملي في 

طباعة 
المنسوجات 
للمرحلة 

 عداديةاإل

 مقدمة عن طباعة المنسوجات 

  تعريف طباعة المنسوجات والطرائق

 العملية المستعملة في الطباعة.

  تعريف كلمة صباغة المنسوجات

والطرائق العملية المستعملة في 

 الصباغة.

  نبذة تاريخية عن طباعة المنسوجات

 ومراحل تطورها عبر العصور.

األدوات واألجهزة الخاصة بطباعة 
 جات والمصطلحات الخاصة بها.المنسو

 

 الخامات المستخدمة في طباعة المنسوجات

 . النسيج1

  ـ ـأنواعه ــ التقسيم العام لخامات النسيج

 أساليب اختياره.

  مراحل إعداده وتجهيزه لعمليات

 الطباعة.

 . الصبغات.2

  أنواعها ــ ميزاتها وعيوبها ــ أساليب

 تثبيتها.

 .ناتوالمثخ. معاجين الطباعة 3

انواعها ــ تركيبها ــ ميزاتها وعيوبها ــ 
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 أسلوب تثبيتها.

 

 

 الطباعة 3
 )يتبع(

الدليل 
العملي في 

طباعة 
المنسوجات 
للمرحلة 
 اإلعدادية

 

 التصميم الطباعي 

  مراحله ــ أساليب تنفيذه ــ أنواعه ــ

 ارتباطه بالغرض الوظيفي.

  تحوير بعض العناصر الطبيعية إلى

 أشكال طباعية.

  الحشرات  –الطيور  –مثل )النباتات

 ألصداف ... إلخ(ا –ات الحيوان –

 

 

 طرق الطباعة اليدوية

 . الطباعة باالستنسل.1

 .مفهوم الطريقة 

 .أدواتها وخاماتها 

 .الخطوات العملية في تنفيذها 

  .معالجة األخطاء 

 .أساليب السالمة في العمل 

 

 

يق العملي وتحويلة يتم حذف التطب

د نقطي( في حال اي )تعدالى نظر

 عدم التمكن من التطبيق العملي

 

 

 
 الطباعة بالقوالب المحفورة 

 مفهوم الطباعة 
 خاماتها وادواتها 
  اساليبها والخطوات العملية في

 التنفيذ 
 

 
 

يتم حذف التطبيق العملي وتحويلة 
الى نظري )تعداد نقطي( في حال 

 عدم التمكن من التطبيق العملي
 

 
 الطباعة بالشاشة الحريرة

 مفهوم الطريقة 
 خاماتها وادواتها 
 أنواعها واساليبها 

 

 المحتوى النظري فقط
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 طريقة العقد والربط

  مفهوم الطريقة 
 خاماتها وادواتها 
  اساليبها والخطوات العملية في

 التنفيذ
 

يتم حذف التطبيق العملي وتحويلة 
الى نظري )تعداد نقطي( في حال 

 ن من التطبيق العمليعدم التمك
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 اللعب   4
 والعرائس

اللعب 
 والعرائس

 العرائس

  أنواع العرائس والخامات األساسية في

 تنفيذها.

  نبذة مبسطة عن تاريخ العرائس في

 البحرين.

 

 

 العرائس المسطحة

 .تصميمها 

 .كيفية صنعها 

 .طرائق تنفيذها 

 .وظائفها 

تصميم وإنتاج بعض العرائس 

 المقوى. المسطحة بالورق

 

 العرائس والدمى المحشوة

 .أسس تصميم العرائس المحشوة 

.أنواعها 

.طرق حشوها 

.الخامات المساعدة 

تصميم وتنفيذ وإنتاج عرائس 
 ودمى محشوة.

 
 

يتم حذف التطبيق العملي وتحويلة 
الى نظري )تعداد نقطي( في حال 

 عدم التمكن من التطبيق العملي
 

 ركةالعرائس والدمى المتح
 .أنواع الدمى المتحركة 
 .طرق وأساليب تحريك الدمى 
  تصميم وتنفيذ عرائس ودمى

 متحركة.
تصميم نماذج مبتكرة لعرائس وألعاب من 

 خامات مستهلكة بيئية ومصنعة.

 
يتم حذف التطبيق العملي وتحويلة 
الى نظري )تعداد نقطي( في حال 

 عدم التمكن من التطبيق العملي
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 وت( ذات الخيوطالعرائس )الماري
 .مكونات العروسة 

 .أسس تصميمها 

 المحتوى النظري فقط خطوات تنفيذها.
 
 

 )ال يوجد( النجارة  5

 
  أدوات االمن والسالمة 
  أدوات القياس والعالم 
 خشاب )الخشب الطبيعي أنواع األ

 والخشب الصناعي (
  شرح بعض عمليات الرسم

 الهندسي البسيطة.
 .عدد الشق والنشر 
 ع تعاشيق الخشب .شرح أنوا 
 . عدد المسح والتصفية 
 دسية وعمل إفراد رسم أشكال هن

 للشكل المطلوب.
 . عدد القطع 
  ورق الصنفرة. والغراء 
 . العدد واألدوات المساعدة 
 .المنظور الهندسي 
 .عدد الثقب و التفريغ 
 .أنواع المسامير 
 .تشطيب االعمال 
 . الصباغة 
  لألدواتالصيانة الدورية. 

طبيق العملي وتحويلة يتم حذف الت
الى نظري )تعداد نقطي+ عرض 
نماذج ( في حال عدم التمكن من 

 التطبيق العملي.
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  )ال يوجد( معادن  6
 .أدوات األمن والسالمة 
 .أدوات القياس والعالم 
 . أدوات القص 
  شرح بعض عمليات الرسم

 الهندسي البسيطة .
 .أدوات البرد 
 . المطارق 
 يل.أدوات القطع وأدوات التشك 
  رسم أشكال هندسية وعمل افراد

 للشكل المطلوب.
 . المالزم وأنواعها 
 .المثقاب 
 . أدوات الثني 
 . القطع بالمنشار 
 . أجزاء المقص ذو الذراع 
 . حني الحديد 
 .ماكينة البرشام 
 . عملية البرد 
 . تشطيب االعمال 

يتم حذف التطبيق العملي وتحويلة 
الى نظري )تعداد نقطي+ عرض 

حال عدم التمكن من  نماذج ( في
 التطبيق العملي.

 

 

 

 

 

 

 

مبادئ  الزراعة 7
 الزراعة

 العمليات الزراعية 

تم حذف التطبيق العملي وتحويلة ي -
الى نظري )تعداد خطوات 

في حال عدم نقطي/عرض نماذج( 
 التمكن من التطبيق العملي.

 المحتوى النظري  - التغذية  

 محتوى النظريال - تالتكاثر في النباتا -

 التقليم  -

يتم حذف التطبيق العملي وتحويلة 
الى نظري )تعداد خطوات 

في حال عدم نقطي/عرض نماذج( 
 التمكن من التطبيق العملي.



9 

 

 المحتوى النظري  - النخيل

كتابة تقريرا عن أحد محاور الثقافة  المشروع
 الفنية التي يتضمنها مقرر الزراعة.

 

 

 

 


