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المحتوى الدراسي

مالحظات

وحدة التشكيل بطريقة الضغط باألصابع
محاور الثقافة الفنية والجانب العملي:

أسبوعان

 مفهوم فن الفخار والخزف.
 فن الفخار والخزف البدائي.
 إنتاج أعماالً خزفية بطريقة الضغط باألصابع.

أمثلة للمواضيع التدريسية :عناصر من البيئة البحرينية ،البيئة النباتية ،البيئة البحرية ،آنيــة
مفتوحـة (قـدر) ،كوب ،مزهرية ،كرة...
وحدة التشكيل بطريقة الحبال الطينية أو وحدة التشكيل على الدوالب
محاور الثقافة الفنية( :تدرس في الوحدة المختارة).
 تعرف خامة الطين وأنواعها.
 صناعة الفخار والخزف في مملكة البحرين.
الجانب العملي( :للوحدة المختارة).

أسبوعان

 إنتاج أعماالً خزفية بطريقة الحبال الطينية.

أمثلة للمواضيع التدريسية :عناصر من البيئة البحرينية ،البيئة النباتية ،البيئة البحرية ،طبق،
كوب ،مزهرية ،حصالة ،شمعدان... ،
الجانب العملي( :للوحدة المختارة).
 إنتاج أعماال خزفية على الدوالب.

أمثلة للمواضيع التدريسية :مزهرية ،طبق ،كوب ،آنية ،حصالة ،شمعدان... ،
وحدة التلوين بالطالءات الزجاجية (تدرس على مرحلتين)
محاور الثقافة الفنية والجانب العملي:

أسبوعان

 تعريف التزجيج والمواد األولية المكونة للتزجيج.
 أنواع الطالءات الزجاجية.
 تلوين األعمال المنجزة بالطالءات الزجاجية بطريقة الضغط باألصابع والحبال أو التشكيل على
الدوالب( .يتبع الوحدتين السابقتين)

مالحظة :يمكن للمدرس اختيار طريقة تطبيق الطالء حسب اإلمكانات المتوافرة من نوع الطالء
واألجهزة المستعملة في تلوين.
وحدة التشكيل بطريقة الصفائح الطينية
محاور الثقافة الفنية والجانب العملي:

أسبوعان

 فن الخزف اإلسالمي.
 العناصر واألساليب الزخرفية في الخزف اإلسالمي.
 إنتاج أعماال خزفية بطريقة الصفائح الطينية.

أمثلة للمواضيع التدريسية :عناصر من البيئة البحرينية ،البيئة النباتية ،البيئة البحرية ،البيئة
الحيوانية ،تكوين معماري ،بيوت ،قالع ،طبق ،كوب ،حامل زهور ،مقلمة ،الخط العربي ،معلقة،
ميدالية... ،
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يختار المعلم
إحدى
الوحدتين

وحدة التشكيل بطريقة الضغط أو الصب في القوالب الجبسية
أو وحدة التشكيل الحر المجسم (النحت الخزفي)
محاور الثقافة الفنية( :تدرس في الوحدة المختارة).
 مراكز تطور الخزف عالميا.
 رواد الخزف الحديث في العالم.
الجانب العملي( :للوحدة المختارة).
 إنتاج أعماال خزفية بطريقة الضغط أو الصب في القوالب الجبسية.

ثالثة
أسابيع

أمثلة للمواضيع التدريسية :قوالب لعناصر من البيئة البحرينية ،البيئة النباتية ،البيئة البحرية،
البيئة الحيوانية ،آنية ،طبق ،ميدالية... ،
مالحظة:

يختار المعلم
إحدى
الوحدتين

 يمكن االكتفاء بتدريس إحدى الطريقتين الضغط أو الصب أو كالهما بحسب اإلمكانات المتاحة.
 يمكن صب قوالب الجبس على نماذج من الطين أو من البالستك ،الخشب ،المعدن ،الخزف ،الزجاج
الجانب العملي( :للوحدة المختارة).
 إنتاج أعماال خزفية بطريقة النحت الخزفي.

أمثلة للمواضيع التدريسية :عناصر من البيئة البحرينية ،البيئة النباتية ،البيئة البحرية ،البيئة
الحيوانية ،الخط العربي ،النصب التذكاري... ،
وحدة التلوين بالطالءات الزجاجية (المرحلة الثانية)
محاور الثقافة الفنية( :تم تدريسها في المرحلة األولى).
الجانب العملي( :المرحلة الثانية).

أسبوعان

 تلوين األعمال المنجزة بالطالءات الزجاجية بطريقة الصفائح الطينية والتشكيل بطريقة الضغط أو
الصب في القوالب الجسية أو التشكيل الحر المجسم (النحت الخزفي)( .يتبع الوحدتين السابقتين)

مالحظة :يمكن للمدرس اختيار طريقة تطبيق الطالء حسب اإلمكانات المتوافرة من نوع الطالء
واألجهزة المستعملة في تلوين.
المشروع
ثالثة
أسابيع

 تطبيق عملي لمنتج يجمع بين أكثر من خبرة لطرائق التشكيل الخزفي.
مالحظة :يوازن المعلم بين كم الخبرات التي سوف تطبق في إعداد المشروع والزمن المتاح لتنفيذه.
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للطالب
الحرية في
اختيار
موضوع
المشروع

مالحظات وارشادات للمعلم:
 .1يستعان بالكتاب المدرسي (الخزف للمرحلة اإلعدادية) في تنفيذ الخطة.
 .2الر ررين م ررين مف رررداا الخط ررة الد ارس ررية ي ررين الكفاي رراا اف ررداف العام ررة للم ررادل عن ررد التح ررير الت رردر
لل حداا.
 .3رين المحت ى النظري مع العملي معا عند التح ير التدر
 .4للمعلم الحر ة في اختيار م

لل حداا.

ع ال حدل التدر سية.

 .5يكتفرري ف رري بع ررل خطر ر اا ال حرردل ت

رريل الفكر ررل افساس ررية للطلب ررة نظر ررا عملي ررا يقر ر م المعل ررم م كمال ررا

متابعت ا مثل متابعة عملية تجفيف افعمال عملية الحرق اف ل الحرق الثاني.
 .6التلر ن بررالطاتاا الزجاجيررة

ررع فرري حرردل خا ررة بررل ترردر علررى مرررحلتين لكرري يتسررنى للمعلررم تجفيررف

فخر أعمال الطلمررة (الحررق اف ل) لل حردتين السرابقتين للمرحلرة اف لرى الثانيرة مرن ثرم تطمير الطراتاا
الزجاجية على افعمال الفخار ة اجرات (الحرق الثاني).
.7

يراعي في تطمي بعل خم ارا التدر مية لبعل ال حداا اإلمكانياا المت فر من أج زل أد اا خاماا.

.8

ررذا الخطررة الد ارسررية الف ررلية مرنررة بحيرره يمكررن تطميق ررا فرري الف ررل الد ارسرري اف ل أ الثرراني مررع م ارعررال
الت ز ع الزمني تغيير الطلبة.

يعتمد إدارل المنا ج

3

