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الخطة الدراسية لمادة المعادن
(الحلقة الثالثة)
التوزيع الزمني

المحتوى الدراسي

باألسبوع

مالحظات

مقدمة عن المعادن


أسبوعان

التعرف على:



قواعد األمن والسالمة.



أنواع المعادن ومصادرها وخصائصها.



العدد واألدوات المستخدمة في إنتاج أعمال المعادن.



الطرق المستخدمة إلنتاج أعمال المعادن.

عمليات توصيل المعادن

أسبوعان



اللحام (بالقصدير) سواء عن طريق التسخين بالحرارة أو الكهرباء.



البرشمة (البرشمة اليدوية ،والبرشمة اآللية عن طريق آلة
الضغط).



التدريب على عمليات توصيل المعادن.

عمليات الطرق على النحاس واأللمنيوم
أسبوعان



أدوات الطرق على النحاس.



تشطيب النحاس وتلميعه.



التدريب على عمليات طرق النحاس واأللمنيوم.

تشطيب األعمال



التعرف على طرق التشطيب المختلفة.

عمليات المينا
أسبوع واحد



تعرف على الطالء والطرائق المختلفة في الطالء مع االستعانة
باألشكال النحاسية الجاهزة والطالء عليها لتوفير الوقت.

1

يعطى هذا الموضوع
للطالب في كل تمرين وال
يعطى بصورة منفصلة.

التوزيع الزمني

المحتوى الدراسي

باألسبوع

مالحظات

عمليات الصب
عمليات الصب البسيطة التي يمكن للطالب أن يطبقها بإمكانات بسيطة في
أسبوعان

الورشة باستعمال معدن الرصاص والقصدير أو الزنك ذي درجات االنصهار
المنخفضة واستعمال قوالب الصب الجاهزة.

الدهانات
أسبوع واحد
أنواعها – خصائصها – وسائل استعمالها.

المشروع
أربع أسابيع

تنفيذ عمل من أعمال المعادن مطبقًا المهارات العملية السابقة.
مالحظة :يوازن المعلم بين كم الخبرات التي سوف تطبق في إعداد المشروع

للطالب الحرية في اختيار
موضوع المشروع

والزمن المتاح لتنفيذه

مالحظات وإرشادات للمعلم:


يستعان بالكتاب المدرسي في تنفيذ الخطة.



ربط المحتوى النظري مع العملي معا عند التحضير والتدريس للوحدات.



يكتفي في بعض خطوات الوحدة توضيح الفكرة األساسية للطلبة نظريا وعمليا ويقوم المعلم بإكمالها ومتابعتها مثل.



يراعي في تطبيق بعض خبرات التدريبية لبعض الوحدات اإلمكانيات المتوفر من أجهزة وأدوات وخامات.



هذه الخطة الدراسية الفصلية مرنة بحيث يمكن تطبيقها في الفصل الدراسي األول أو الثاني معع مراععاة التوزيعع الزمنعي
وتغيير الطلبة.

يعتمد :إدارة المناهج
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