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الخطة الدراسية لمساق الديكور /الحلقة الثالثة
التوزيع الزمني

المحتوى الدراسي

باألسبوع

الوحدة األولى :مقدمة عن فن التنسيق والديكور

-

مفهوم التنسيق والديكور وأهميتهما.
عناصر ومكونات الديكور.
الخامات المستخدمة في أعمال الديكور.
تصنيف أعمال الديكور (الديكور الخارجي ،الديكور الداخلي).
الديكور في التراث البحريني.

الجانب العملي:
توظيف التصميم الزخرفي في تنفيذ أو معالجة أعمال الديكور المسطحة.
.1مفهوم التصميم الزخرفي.
.2مفهوم أعمال الديكور المسطحة.
 .3تصنيف التصميمات الزخرفية (هندسية ،طبيعية ،مجردة مثل الخطوط).
 .4الزخارف في الطراز اإلسالمي ،والتراث البحريني.
ثالثة اسابيع

 .5الخامات المستخدمة في تنفيذ التصميمات الزخرفية وطرق تشكيلها.
.6األساليب المستخدمة في تنفيذ التصميمات الزخرفية.
 مع م ستوى ال سطح (تنفيذ زخارف عن طريق الر سم والتلوين مبا شرةعلى األسططططططططح ،الرسطططططططم أو الحفر على الز جا أوالمرا يا ،الط با عة
باسططتخدام الاوال  ،جمع وتركي خامات مختلفة مثل أعمال الموزاييك
والديكوبا وغيرها)
 التفريغ (تنفيطططذ الزخطططارف على األسططططططططح عن طريق تفريغ بعضاألجزاء منها مثل أعمال اآلركت ويمكن توظيفها على الخشطططططططط أو
المعدن).
 الغائر والبارز (تنفيذ الزخارف عن طريق الحفر بحيث تكون أجزاءمنها غائرة واألخرى بارزة عن السطح مثل أعمال النحت على الجبس
والخشططط  ،أعمال الطرق والضطططغط على النحاس ،أعمال الاوال  ،عن
طريق جمع وتركي الخامات.
المواضيع المقترحة:
ا
 تنفيذ لوحات جدارية للمناسطططبات مثال (العيد الوطني ،يوم الميثاق ،عيدالشجرة ،عيد األسرة ،يوم البيئة .)....
 زخرفة أحواض خزفية للنباتات الداخلية. تنفيذ خلفية لمسرح المدرسة. تنفيذ سور لحدياة المدرسة.1

مالحظات

-

تجميل طاوالت وكراسي معمل الديكور.
تنفيذ فواصل لتاسيم المساحات.

 .5التخطيط لإلنتاج:
أ .جمع المعلومات مثال:
 تحديد مكان العمل والناحية الجمالية والوظيفية له. اإلمكانيات المادية المتاحة. الخامات المستخدمة في العمل وخصائصها وطرق تشكيلها. األدوات المستخدمة في التشكيل وبدائلها. .مرحلة التصميم:
تصمممميم عمد من الرفارح بحيك تكون منا مممبة للمكان واللامة التت ممموح تن
عليها الرفرفة.
 .تنفيذ العمل باستخدام الخامات واألدوات.
مالحظة :يج مراعاة إجراءات األمن والسططططالمة في المعمل وعند التعامل مع
الخامات واألدوات.
د .تاييم العمل.

الوحدة الثانية :األثاث ومكمالت الديكور

-

األثاث  /أنواع ومواصفات قطع األثاث وأماكن استخدامها.
مكمالت الديكور /أنواع مكمالت الديكور وأهميتها.
األثاث ومكمالت الديكور في التراث البحريني.
قطع األثاث الذكية.
مواصفات وطرق اختيار قطع األثاث.

الجانب العملي:
تصميم وتنفيذ أعمال الديكور المجسمة (أحد قطع األثاث أو مكمالت الديكور)

ثالثة اسابيع

 .1مفهوم أعمال الديكور المجسمة.
 .2الخامات المستخدمة في تنفيذ أعمال الديكور المجسمة وطرق تشكيلها.
 .3األساليب المستخدمة في تنفيذ أعمال الديكور المجسمة.
 حفر ونحت األشكال الصامتة (نحت جذوع األشجار ،نحت الاوالالجبسية....،الخ .
 التشكيل بالعجائن (طين ،عجينة سيراميك ،عجينة الورق ...الخ). الاطع والتجميع والتركي (تركي قطع خشطططططططبية أو أحجار أوأخامات بترتيبات مختلفة لتشططططكيلها ،قج وتجميع الاطع عن طريق
اللصق أو التعاشيق والمسامير أو المفصالت وغيرها).
 الثني واإلفراد (إفراد المكعططط  ،الهرم ،متواز المسطططططططتطيالت،المخروط.)...
 -التشكيل بالاوال (الجبس ،الشمع...الخ).
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المواضيع المقترحة:
 تنفيذ وحدة إضاءة. تنفيذ قطعة أثاث (طاولة وسط ،كرسي.)... تنفيذ عل أو صناديق متعددة االستخدام. تنفيذ شموع للزينة. تنفيذ مجسم يعبر عن أ موضوع. .4التخطيط لإلنتاج (كما مر في الوحدة األولى).

الوحدة الثالثة :تنسيق أعمال الديكور في الفراغ.
 .1اختيار وتنسيق األلوان:

-

العوامططل المرثرة في اختيططار األلوان (وظيفططة المكططان ،درجططات الحرارة،
طبيعة مستخدمي المكان ،العادات والتااليد ،نوع اإلضاءة المستخدمة).
طرق اختيار األلوان المتناسطططططططاة للغرف (عجلة األلوان ،األلوان الحيادية
والمتدرجة ،اسططتلهام األلوان من الصططور الطبيعية او الصططور الفوتوغرافية
المتناساة).
تمرين :تكوين مجموعة لونية متناساة ألحد غرف المنزل.
تطبيق المجموعة اللونية على أحد الغرف.

ستة أسابيع

مصادر اإلضاءة (طبيعية ،صناعية).
أنواع اإلضاءة المستخدمة في الديكور (مباشرة ،غير مباشرة).
التخطيط لتوزيع اإلضاءة في أعمال الديكور.
تمرين :اقترح نوع اإلضاءة المناسبة لكل غرفة من غرف المنزل مع
ذكر السب .

 .2اختيار وتنسيق األثاث ومكمالت الديكور في الفراغ:

-

-

أحد برامج
الحاسو مثل
برنامج
الفوتوشو أو
الباوربوينت
اللتااط األلوان
من الصور
وتكوين

 .1اختيار وتنسيق اإلضاءة:

-

يمكن توظيف

األمور الواج مراعاتها عند تنسيق قطع األثاث في الفراغ( .وظيفة
وحجم وشكل الاطعة ،سهولة الحركة ،توزيع اإلضاءة ،الناحية الجمالية)
أسس التصميم الجمالية في توزيع قطع األثاث (وحدة التكوين ،التنوع،
الاياس والتناس  ،اإليااع ،المركز البرر  ،التوازن).
تمرين :رسم المساط األفاي ألحد غرف المنزل مع توزيع األثاث بداخله.
رسم منظور ألحد أركان الغرفة مع توزيع األلوان واإلضاءة.

الجانب العملي:
تنسيق أحد األركان في الفراغ مراعياا تناسق األلوان واإلضاءة وتناسق األثاث
ومكمالت الديكور المستخدمة.
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مجموعات لونية

المواضيع المقترحة:

-

تنسيق أحد األركان المدرسة (ركن شعبي ،ركن التعلم الذاتي.)...،
تنسيق أحد غرف المدرسة أو المعمل.
تنفيذ مجسم توضيحي لمنزل من طابق واحد.
تنفيذ مجسم لغرفة أطفال.
تنسيق حدياة المدرسة.
التخطيط لإلنتاج (كما مر في الوحدة األولى).

الوحدة الرابعة :المشاريع الصغيرة

أربعة اسابيع

 مفهوم المشاريع الصغيرة. أنواع المشاريع الصغيرة. من حيث النشاط( :إنتاجية ،خدمية ،تجارية). من حيث الحجم( :متناهية الصغر ،صغيرة جداا ،صغيرة). عناصطططر ومكونات المشطططروع الصطططغير (رأس المال ،اآلالت والتجهيزات،العمالة ،اإلدارة).
 أهم الطرائق إليجاد األفكار. التجديد :تطوير مشروع موجود. اغتنام الفرج :وجود حاجة للمستهلك ومحاولة تلبيتها. االبتكار :ابتكار نوع جديد من المشروعات. أفكار مبتكرة لبعض مشاريع الديكور الريادية. إعداد خطة العمل للمشروع. أفكار لتسويق المشروع.الجانب العملي:
 -عمل خطة عمل لمشروع جماعي وتنفيذه.

مالحظات:



للمعلم الحرية في اختيار الخامات والمواد المسطططتخدمة في تنفيذ أعمال الديكور حسططط اإلمكانيات المتاحة مع التركيز على
استغالل الخامات الطبيعية والخامات المستهلكة قدر اإلمكان.




التأكيد على إتباع وسائل األمن والسالمة في استخدام الخامات واألدوات وفي المعمل.
يمكن التعبير عن أ موضوع عند تنفيذ الجان العملي لغرض تحايق هدف معين سواء المشاركة في معرض أو لديكور
المدرسة على سبيل المثال (االنتماء والمواطنة ،التسامح ،السالم المواطنة البيئة ،ثاافات الشعو )....




التنويع في مواضيع الدروس العملية.
ياوم المعلم بوضططع خطة المشططاريع العملية للديكور مسططبااا مع التوزيع الزمني لكل مشططروع بما يتناس ط وحجمه والمهارات
المطباة به.



الخطة مرنة يمكن للمعلم أن يدمج المهارات العملية للوحدة األولى والثانية في مشطططروع واحد؛ كما يمكن تغيير المدة الزمنية
تبعاا لحجم المشروع.
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