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 وحدة التشكيل بطريقة الضغط باألصابع -2

  محاور الثقافة الفنية:

 .مفهوم فن الفخار والخزف 

  .فكرة مبسطة عن تطور فن الفخار والخزف 

 الجانب العملي للتشكيل بطريقة الضغط باألصابع:
  إجراءات األمن والسالمة لألدوات والخامات المستعملة في عملية التشكيل تعرف على

 بطريقة الضغط باألصابع.

  المستعملة في التشكيل بطريقة الضغط باألصابع. والخامات األدواتعلى تعرف 
 أسس التصميم وعناصره المؤثرة في التشكيل بطريقة الضغط باألصابع،  على تعرف

 وارتباطها بالموضوع.

 .التدريب عل خطوات إعداد الطينة وتجهيزها لعملية التشكيل بطريقة الضغط باألصابع 

  ،التدريب على المهارات األساسية وتسلسلها لطريقة التشكيل بالضغط باألصابع
 وارتباطها بالموضوع.

 طبيق بعض الزخارف في األماكن وباألدوات المناسبة للموضوع.ت 

  (ـمل ) الضغط باألصابعالمناسبة لطبيعة العبالطرائق تجفيف األعمال المنجزة. 

 .جراء عملية الحرق األول  رص األعمال في الفرن وا 

 :در(، كوب، مزهرية، كرة،...ـق آنية مفتوحة ) أمثلة للمواضيع التدريسية 

 

 اسبوعان
 
 
 
 

 وحدة التشكيل على الدوالب وأوحدة التشكيل بطريقة الحبال الطينية  -1
 ) تدرس في الوحدة المختارة (. محاور الثقافة الفنية:

 
  التعريف بماهية الطين وأنواعه )نشأة الطين، تركيب الطين، الطينات األولية، الطينات

 الثانوية (.
 في مملكة البحرين. صناعة الفخار والخزف  

 

يختار المعلم إحدى 
 الوحدتين



التوزيع 
 مالحظات المحتوى الدراسي الزمني

 
 

 ) يتبع (

 
 الجانب العملي للتشكيل بطريقة الحبال الطينية:

  في عمليةالمستعملة األمن والسالمة لألجهزة واألدوات والخامات  إجراءاتتعرف على 
 التشكيل بطريقة الحبال الطينية.

 األجهزة واألدوات والخامات المستعملة في التشكيل بطريقة الحبال الطينية. على  تعرف 
 ينيةالحبال الطأسس التصميم وعناصره المؤثرة في التشكيل بطريقة على عرف ت ،

 وارتباطها بالموضوع.
  خطوات إعداد الطينة وتجهيزها لعملية التشكيل بطريقة الحبال الطينية.التدريب على 
  ارتباطها و المهارات األساسية وتسلسلها لطريقة التشكيل بالحبال الطينية، التدريب على

 .عبالموضو 
 .التدريب على إعداد البطانات الطينية والتلوين بها 
 .تطبيق بعض الزخارف في األماكن وباألدوات المناسبة للموضوع 
 بالطرائق المناسبة لطبيعة العمل ) الحبال الطينية (. األعمال المنجزة تجفيف 
 جراء عملية الحرق األول  .رص األعمال في الفرن وا 
 :رية، عناصر من البيئة البحرينية، البيئة النباتية، البيئة البح أمثلة للمواضيع التدريسية

 طبق، كوب، مزهرية ،حصالة، شمعدان، ...
  لجانب العملي للتشكيل على الدوالب:ا
 األجهزة واألدوات والخامات المستعملة في التشكيل على الدوالب.  تعرف 
 لمستعملة في عملية األمن والسالمة لألجهزة واألدوات والخامات ا إجراءاتتعرف ب

 التشكيل على الدوالب.
 الموضوع.، وارتباطها بعلى الدوالب أسس التصميم وعناصره المؤثرة في التشكيل تعرف 
  خطوات إعداد الطينة وتجهيزها لعملية التشكيل على الدوالب.التدريب على 
  اطها ارتبو المهارات األساسية وتسلسلها لطريقة التشكيل على الدوالب، التدريب على

 .بالموضوع
 .تطبيق بعض الزخارف في األماكن وباألدوات المناسبة للموضوع 
 والب (.الد التشكيل على بالطرائق المناسبة لطبيعة العمل ) األعمال المنجزة تجفيف 
 جراء عملية الحرق األول  .رص األعمال في الفرن وا 
 :مزهرية، طبق، كوب، حصالة، شمعدان، ... أمثلة للمواضيع التدريسية 
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 وحدة التلوين بالطالءات الزجاجية:
 لتوين بالطالءات الزجاجية: الثقافة الفنية والجانب العملي

  في عمليةالمستعملة واألدوات والخامات لألجهزة  إجراءات األمن والسالمةتعرف على 
 بالطالءات الزجاجية.التلوين 

  التزجيج وأنواعه.ف على تعر 

 في عملية التلوين بالطالءات األجهزة واألدوات والخامات المستعملة في  على تعرف
 .الزجاجية

 .التدريب على تحضير الطالء الزجاجي بحسب نوع الطالء 

 .التدريب على طرائق تطبيق الطالءات الزجاجية بحسب نوع الطالء 

 جراء عملية الحرق الثانيمسح الطالء من قا  .عدة األعمال ورصها في الفرن وا 

 

يـــمـــكـــن  مالالالحالالظالالالالالة:
ـــــــار  ــي ــمـــــــدرس اخــت لــل
ــــق  ــــي ـــــــة تــــطــــب ــــق طــــري
الــــطــــالء حســـــــــــــــــــــب 
اإلمكــــانــــات المتوافرة 
ـــــطـــــالء  ـــــوع ال مـــــن ن
واألجهزة المســـــــتعملة 

 تلوين.الفي 

 اسبوعان
 
 

 وحدة التشكيل بطريقة الصفائح الطينية -3
 محاور الثقافة الفنية:

  اإلسالمي.فن الخزف  

 اليب الزخرفية في الخزف اإلسالمي.األس 

 الثقافة الفنية والجانب العملي للتشكيل بطريقة الصفائح الطينية:

  في عمليةالمستعملة األمن والسالمة لألجهزة واألدوات والخامات  إجراءاتتعرف على 
 التشكيل بطريقة الصفائح الطينية.

 مستعملة في التشكيل بطريقة الصفائح األجهزة واألدوات والخامات العلى  تعرف
 الطينية. 

 ينيةبطريقة الصفائح الطأسس التصميم وعناصره المؤثرة في التشكيل على  تعرف ،
 وارتباطها بالموضوع.

  خطوات إعداد الطينة وتجهيزها لعملية التشكيل بطريقة الصفائح الطينية.التدريب على 

  المهارات األساسية وتسلسلها لطريقة التشكيل بالصفائح الطينية، التدريب على
 .وارتباطها بالموضوع

 .تطبيق بعض الزخارف في األماكن وباألدوات المناسبة للموضوع 

 بالطرائق المناسبة لطبيعة العمل )الصفائح الطينية(. األعمال المنجزة تجفيف 

 جراء عملية الحرق األول  .رص األعمال في الفرن وا 

 

عناصــــــــــر من البيئة البحرينية، البيئة النباتية، البيئة  أمثلة للمواضالالالالالالاليع التدريسالالالالالالالية:
ـــة، تكوين معمـــارت، بيوت، قالع، طبق، كوب، حـــامـــل زهور، مقلمـــة، الخط  البحري

 العربي، معلقة، ميدالية، ...

 



التوزيع 
 مالحظات المحتوى الدراسي الزمني

 ثالثة أسابيع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كيل وحدة التش وأو الصب في القوالب الطينية أوحدة التشكيل بطريقة الضغط -4
 (الحر المجسم )النحت الخزفي

 

 ) تدرس في الوحدة المختارة (. محاور الثقافة الفنية:
 .مراكز تطور الخزف عالميا 

 .رواد الخزف الحديث في العالم 

 

 الصب في القوالب الطينية: أوالجانب العملي للتشكيل بطريقة الضغط  -أ

  تعرف األجهزة واألدوات والخامات المستعملة في التشكيل بطريقة الضغط أو الصب
 في القوالب الطينية. 

  األمن والسالمة لألجهزة واألدوات والخامات المستعملة في عملية  إجراءاتتعرف على
 التشكيل بطريقة الضغط أو الصب في القوالب الطينية.

 ي التشكيل بطريقة الضغط أو الصب ففي  أسس التصميم وعناصره المؤثرةعلى  تعرف
 ، وارتباطها بالموضوع.القوالب الطينية

  التدريب على المهارات األساسية وتسلسلها لطريقة تنفيذ أعماال تصلح لصنع قوالب
 .وارتباطها بالموضوع الضغط أو الصب عليها،

 األدوات المناسبة للموضوع.تطبيق بعض الزخارف ب 

  األساسية وتسلسلها لطرائق صنع قالب من الجبس لنموذج من المهارات التدريب على
 قطعة واحدة، أو لنموذج من قطعتين أو أكثر.

  خطوات إعداد الطينة وتجهيزها لعملية التشكيل بطرائق الضغط أو الصب التدريب على
 في القوالب الطينية.

  ب في صالمهارات األساسية وتسلسلها لطرائق التشكيل بالضغط أو الالتدريب على
 القوالب الطينية.

 لضغط أو الصب في االطرائق المناسبة لطبيعة العمل )ب األعمال المنجزة تجفيف
 (.القوالب الطينية

 جراء عملية الحرق األول  .رص األعمال في الفرن وا 

 

 :ئة قوالب لعناصر من البيئة البحرينية، البيئة النباتية، البي أمثلة للمواضيع التدريسية
 ئة الحيوانية، الخط العربي، ميدالية، ...البحرية، البي

 :بتدريس إحدى الطريقتين أو كالهما )التشكيل بطريقة الضفط يمكن االكتفاء  مالحظة
 بحسب اإلمكانات المتاحة.أو التشكيل بطريقة الصب في قوالب( 

  يمكن صب قوالب الجبس على أعمال من الطين من إنتاج الطلبة أو على نموذج
 البالستك، الخشب، النحاس، ...جاهز من 

يختار المعلم إحدى 
 الوحدتين



التوزيع 
 مالحظات المحتوى الدراسي الزمني

 
 

 ( يتبع )

 

 الثقافة الفنية والجانب العملي للتشكيل الحر المجسم )النحت الخزفي(: -ب

 األمن والسالمة لألجهزة واألدوات والخامات المستعملة في عملية  إجراءاتعلى  تعرف
 التشكيل الحر المجسم.

  األجهزة واألدوات والخامات المستعملة في التشكيل الحر المجسم. على تعرف 

 اطها ، وارتبالتشكيل الحر المجسمأسس التصميم وعناصره المؤثرة في  على تعرف
 بالموضوع.

  خطوات إعداد الطينة وتجهيزها لعملية التشكيل الحر المجسم.التدريب على 

  التشكيل الحر المجسم.المهارات األساسية وتسلسلها لطريقة التدريب على 

 .تطبيق بعض الزخارف في األماكن وباألدوات المناسبة للموضوع 

 بالطرائق المناسبة لطبيعة العمل ) الحر المجسم (. األعمال المنجزة تجفيف 

 جراء عملية الحرق األول  .رص األعمال المنجزة في الفرن وا 

 

عناصــــــــــر من البيئة البحرينية، البيئة النباتية، البيئة  أمثلة للمواضالالالالالالاليع التدريسالالالالالالالية:
 \البحرية، البيئة الحيوانية، الخط العربي، النصب التذكارت ...

 

 اسبوعان
 

 )المرحلة الثانية(: بالطالءات الزجاجيةوحدة التلوين 
 

 محاور الثقافة الفنية : )تم تدريسها في المرحلة األولى (
 

 الجانب العملي : )المرحلة الثانية(:
تلوين األعمال المنجزة بالطالءات الزجاجية بطريقة الشرائح الطينية والتشكيل 

 التشكيل الحر المجسم )النحت غط أو الصب في القوالب الجبسية أوبطريقة الض
 الخزفي (. )يتبع الوحدتين السابقتين(

 
حسب اإلمكانات المتوافرة  الزجاجي يمكن للمدرس اختيار طريقة تطبيق الطالء مالحظة :

 من نوع الطالء واألجهزة المستعملة في التلوين.
 

 

 



التوزيع 
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 المشروع ربعة اسابيعأ
 .تطبيق عملي لمنتج يجمع بين أكثر من خبرة لطرائق التشكيل الخزفي 

من إعداد المشروع والز يوازن المعلم بين كم الخبرات التي سوف تطبق في مالحظة: 
 المتاح لتنفيذه.

للطالب الحرية في 
اختيار موضوع 

 المشروع

 
 
 

 مالحظات:
 ( الخزف للمرحلة يستعان بالكتاب المدرسي)في تنفيذ الخطة. اإلعدادية 

 عند التحضير والتدريس للوحدات. سية وبين الكفايات واألهداف العامة للمادة بين مفردات الخطة الدراربط ال 

 المحتوى النظرت مع العملي معا عند التحضير والتدريس للوحدات ربط. 

  قيم معززة لالدروس األولى  ي اختيار موضوع الوحدة التدريسية، مع مراعاة ان تكون موضوعاتالحرية فللمعلم
 )الموروثات الشعبية، الدلمونيات، االسالميات(.:المواطنة من خالل الموضوعات 

 ها ومتابعتها بإكمالالمعلم نظريا وعمليا ويقوم توضيح الفكرة األساسية للطلبة  ةيكتفي في بعض خطوات الوحد
 مثل متابعة عملية تجفيف األعمال وعملية الحرق األول والحرق الثاني.

 الطلبة. للمعلم تجفيف وفخر أعمال تخصيص وحدة خاصة للتلوين بالطالءات الزجاجية في مرحلتين لكي يتسنى 

  من أجهزة وأدوات وخامات.  ةالخطة اإلمكانيات المتوفر هذه في تطبيق راعي ي 

  هذه الخطة الدراسية الفصلية مرنة بحيث يمكن تطبيقها في الفصل األول أو الثاني مع مراعاة التوزيع الزمني
 وتغيير الطلبة.

 
 
 
 
 

 يعتمد إدارة المناهج
 


