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الخطة الدراسية لمادة النجارة
(الحلقة الثالثة)
التوزيع الزمني

المحتوى الدراسي

باألسبوع
أسبوع واحد

األمن والسالمة



قواعد األمن والسالمة داخل املعمل.

مقدمة عن النجارة
أسبوعان



أنواع األخشاب ومصادرها.

 استخدام العدد واألدوات املستخدمة يف النجارة يف انتاج عمل بسيط كقاعدةخشب لكوب (7.5×7.5سم) مسك 6مم.

التمرين األول
ثالثة أسابيع

التمارين املقرتحة (حامل قرآن أو براويز صور أو عالقة مالبس أو ساعة خشبية)
التعاشيق :الكعب العدل والكعب الغنفاري/خدش نصف ونصف /حرف / Tالنقر
واللسان / /الكوايل /الدسر.

التمرين الثاني
التمارين املقرتحة
ثالثة أسابيع

(غطاء لعلبة ورق احملارم أو صناديق جموهرات أو صندوق بريد أو خزانة مفاتيح)
التركيبات الصناعية
-

الرتكيب باستخدام الغراء واملسامري.

-

التدريب على عمليات القطع والدق والتغرية.

التمرين الثالث
ثالثة أسابيع

التمارين المقترحة (طاولة شاي أو وسيلة إضاءة)
-

استخدام عدد املسح يف تنظيف اخلشب

-

التدريب على عملية الشق والنشر.

التشطيبات

أسبوعان
-

األدوات املستخدمة يف التشطيب.

-

أساليب وطرق التشطيب املختلفة.

-

الصبغ األساس" الدهانات " والدهانات الشفافة " الورنيش".

-

اإلكسسوارات :جبس ،فراء ،خشب....اخل.
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مالحظات

التوزيع الزمني

المحتوى الدراسي

باألسبوع

مالحظات

تركيب الخردوات (المكمالت)

أسبوع واحد

-

العدد واألدوات املستخدمة يف تركيب اخلردوات.

-

أنواع املفصالت املناسبة للعمل.

-

املقابض املناسبة.

-

الكوالني لغلق العلب واألبواب والصناديق.

-

األقفال.

-

تدريب الطالب على بعض طرق تشطيب األعمال وتركيب املكمالت هلا.

مالحظات وارشادات للمعلم:


يستعان بالكتاب املدرسي يف تنفيذ اخلطة.



ربط احملتوى النظري مع العملي معا عند التحضري والتدريس للوحدات.



ينفذ املعلم األنشطة العملية أمام الطلبة ثم يقوم الطالب باحملاكاة حتت اشراف املعلم.



يراعى يف تطبيق األنشطة اإلمكانيات املتوفرة من أجهزة وأدوات وخامات.



هذه اخلطة الدراسية الفصلية مرنة حبيث ميكن تطبيقها يف الفصل الدراسي األول أو الثاني مع مراعاة التوزيع الزمين
وتغيري الطلبة.

يعتمد إدارة المناهج
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