
 

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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                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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اإلثرائيةالفنون الخطة الدراسية ملناهج   

م2019/2020الفصل الثاني   

الثانوي التعليم   

 

 

 

 

 

 



 م2020-2019اخلطة الدراسية املخففة ملقررات الفنون االثرائية  للفصل الدراسي الثاني

 املالحظات املوضوعات املفرتض تغطيتها  رمز املقرر اسم املقرر الرقم

1 
التشكيل 
 بالعجائن

 
 937فنو 

 
  باملقرر تعريفية مقدمة

 بالعجائن التشكيل( 1

 (داس عجينة) 
 

 بالعجائن التشكيل(2

 (الورقية العجينة)

 ذات اشكال بإنتاج اخلامات بني التوليف
 الطالب اختيار من ابعاد وثالثة بعدين

 (للطالب واالبتكار االبداع روح تعزيز) 

 
 املرسم داخل صغري معرض إلعداد التجهيز

 العجائن معرض

 
 

 مت تدريسه 
 
 

 حذف التطبيق عملي
 

يقرتح تطبيق ذاتي للطالب بإحدى 
 اخلربات واملهارات السابقة يرسل عرب 

 الربيد االلكرتوني للمعلم
 

 حذف املعرض

2 
منمنمات 
 إسالمية

 
 938فنو 

  باملقرر تعريفية مقدمة

 املنمنمات فن
 

 (الكوالج لوحة)

 (العربي اخلط وفن الزخارف من لوحة) 

 

 الطالب اختيار من فين عمل

 (للطالب واالبتكار االبداع روح تعزيز) 

 

 املرسم داخل صغري معرض إلعداد التجهيز

 املرسم يف فين معرض
 

 مت دراسته
 

 حذف التطبيق عملي
 

 بإحدى للطالب ذاتي تطبيق يقرتح
 عرب يرسل السابقة واملهارات اخلربات

 للمعلم االلكرتوني الربيد
 
 

 حذف املعرض
 
 



فنو  الفسيفساء 3
939 

 
  باملقرر تعريفية مقدمة
 1الفسيفساء فن(

 (املوزاييك) 
 

 العناصر من مستوحى فين عمل

 الطبيعية

 

 االسالمية الزخرفة( 2

 اإلسالمية احلضارة من فين عمل

 الرتاث من مستمدا حرا موضوعا تصميم)
 .(البحريين الشعيب املوروث أو اإلسالمي

 الطالب ابتكار من فين عمل

 (للطالب واالبتكار االبداع روح تعزيز)

 

 

 املرسم داخل صغري معرض إلعداد التجهيز

 

 الفسيفساء معرض

 
 

 مت دراسته
 
 
 

 حذف التطبيق عملي
 

 بإحدى للطالب ذاتي تطبيق يقرتح
 عرب يرسل السابقة واملهارات اخلربات

 للمعلم االلكرتوني الربيد
 
 

 
 
 
 

 حذف املعرض

 

 

 

 

 


