مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم
إدارة المناهج
مجموعة مناهج المواد التطبيقية والتربية الرياضية
وحدة مناهج التصميم والتقانة والدراسات العملية

الخطة الدراسية لمساق الديكور
(الحلقة الثالثة)

للعام الدراسي 1027/1026م
(يدرس المساق في الحلقة الثالثة من التعليم األساسي بواقع حصتان أسبوعيا على مدى فصل دراسي)

الخطة الدراسية لمساق الديكور /الحلقة الثالثة
التوزيع الزمني
باألسبوع

المحتوى الدراسي
الوحدة األولى :الطريق إلى فن التنسيق والديكور
 .1مدخل إلى فن التنسيق والديكور.

-

مفهوم التنسيق والديكور وأهميتهما.
تصنيف أعمال الديكور (الخارجي ،الداخلي).

 .2التصميم المعماري والديكور.

-

أربعة اسابيع

-

مفهوم التصميم المعماري ودوره في أعمال الديكور.
مفهوم الديكور الخارجي.
التصميم الخارجي للمباني وأهميته.
عناصر ومكونات الديكور الخارجي.
مفهوم الديكورات الداخلية.
الفرق بين التصميم المعماري الداخلي والتصميم الداخلي والديكور.
عناصر ومكونات الديكور الداخلي.
األمور الواجب مراعباتهبا عنبد ت سبببببببيم الفراا الداخلي (الناةية الجمالية،
الناةية الوظيفية ،العادات والت اليد ،األمن والسالمة.)....
األمن والسالمة في التصميم المعماري والديكور.
نماذج على ديكورات في العالم والعالم العربي قدي ًما وةديثًا.

 .3الجانب العملي:

تصبببببببميم و تنفيبذ أو معبالجبة أعمبال البديكور المسبببببببوةة (داخلي أو خارجي)
توظيف أي نوع من خبامبات الديكور ً
مثال (الورق ،الموزاييك ،النةاس ،التلوين
على الزجاج ،الجبس ،الخش ....الخ).
 أنواع مسوةات الديكور. بعض الورق واألسالي المستخدمة في معالجة المسوةات. الخامات المستخدمة في معالجة مسوةات الديكور الداخلي والخارجي. توظيف التصميمات الزخرفية في أعمال الديكور المسوةة. التخطيط لإلنتاج: .1جمع المعلومات مثال:
 تةديد مكان العمل والناةية الجمالية والوظيفية له. اإلمكانيات المادية المتاةة. الخامات المستخدمة في العمل وخصائصها وورق تشكيلها. األدوات المستخدمة في التشكيل وبدائلها. .2وضع األفكار المناسبة
 توضيح األفكار عن وريق الرسم. .3تنفيذ العمل باستخدام الخامات واألدوات.
 التعرف على إجراءات األمن والسببببببالمة في المعمل وعند التعامل معالخامات واألدوات.
 .4ت ييم العمل.
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مالحظات

التوزيع الزمني
باألسبوع

المحتوى الدراسي
الوحدة الثانية :متطلبات تنفيذ الديكور
 .1األثاث ومكمالت الديكور.
 األثاث  /أنواع ومواصفات قوع األثاث وأماكن استخدامها. مكمالت الديكور /أنواع مكمالت الديكور وأهميتها. قوع األثاث الذكية. مواصفات وورق اختيار قوع األثاث. أسس تنسيق األثاث ومكمالت الديكور في الفراا.الرسم الهندسي في الديكور الداخلي (المساقو األف ية ،الرأسية ،المنظور).
 oالرسم الهندسي :المس و األف ي للغرف وقوع األثاث.
 oتمرين :رسم المس و األف ي ألةد غرف المنزل مع توزيع األثاث بداخله.
 oرسم منظور ألةد أركان الغرفة.

 .2األلوان:
أربعة اسابيع

-

العوامل المؤثرة في اختيار األلوان.
ورق اختيار األلوان المتناس ة للغرف.
تأثيرات األلوان النفسية ودورها في الديكور.
 oتمرين :تكوين مجموعة لونية متناس ة ألةد غرف المنزل.

 .3اإلضاءة:

-

مصادر اإلضاءة.
التخويو لتوزيع اإلضاءة في الديكور.
اإلضاءة الذكية.

 .4الجانب العملي:
تصببببميم وتنفيذ أةد أعمال الديكور المجسببببمة (قوعة أثاث " كرسببببي ،واولة".
صندوق ،نص تذكاري ،وةدة إضاءة  ....الخ).
 أنواع المجسمات المستخدمة في الديكور الداخلي والخارجي. األسالي الةديثة في تصميم وتنفيذ مجسمات الديكور المختلفة. الخامات المستخدمة في تنفيذ مجسمات الديكور وخواصها. -التخويو لإلنتاج (كما مر في الوةدة األولى).
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مالحظات

التوزيع الزمني
باألسبوع

المحتوى الدراسي

مالحظات

الوحدة الثالثة :طرز العمارة والديكور
 .1أنواع الطرز في العمارة والديكور.
.2
أربعة أسابيع

.3
-

-

.4

-

مفهوم الوراز وأنواعه.
الوراز الكالسيكي وخصائصه.
الوراز الت ليدي (تراث الشعو ) وخصائصه.
 oالتراث المعماري العالمي.
الوراز الةديث والمعاصر وخصائصهما.
 oالبيوت الذكية.
التراث اإلسالمي:
نشأة الوراز اإلسالمي.
المباني اإلسالمية.
عناصر العمارة اإلسالمية.
المساجد في العمارة اإلسالمية.
المساجد في مملكة البةرين.
التراث المعماري في مملكة البحرين والخليج العربي
البيوت البةرينية الت ليدية.
األثاث المستخدم في البيوت البةرينية قدي ًما.
العناصر والتفاصيل المعمارية في التراث البةريني.
الجانب العملي:
تصميم وتنفيذ أةد أعمال الديكور موظفًا عناصر من التراث اإلسالمي أو
البةريني أو مزج بين عدة أنواع من الورز.
التخويو لإلنتاج (كما مر في الوةدة األولى).

الوحدة الرابعة :المشاريع الصغيرة

أربعة اسابيع

-

مفهوم المشاريع الصغيرة وأنواعها.
عناصر ومكونات المشروع الصغير.
أهم الورائق إليجاد األفكار.
أفكار مبتكرة لبعض مشاريع الديكور الريادية.
إعداد خوة العمل للمشروع.
أفكار لتسويق المشروع.
المشروع :عمل خوة عمل لمشروع جماعي وتنفيذه.

مالحظات:



للمعلم الةرية في اختيار الخامات والمواد المسبببتخدمة في تنفيذ أعمال الديكور ةسببب اإلمكانيات المتاةة مع التركيز على
استغالل الخامات الوبيعية والخامات المستهلكة قدر اإلمكان.




التأكيد على إتباع وسائل األمن والسالمة في استخدام الخامات واألدوات وفي المعمل.
يمكن التعبير عن أي موضوع عند تنفيذ الجان العملي لغرض تة يق هدف معين سواء المشاركة في معرض أو لديكور
المدرسة على سبيل المثال (االنتماء والمواونة ،التسامح ،السالم المواونة البيئة ،ث افات الشعو )....



التنويع في مواضيع الدروس العملية.
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