مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم
إدارة المناهج
قسم بحوث المناهج والكتب ومناهج المواد التطبيقية
مجموعة مناهج المواد التطبيقية والتربية والرياضية
وحدة مناهج التصميم والتقانة والدراسات العملية

الخطة الدراسية لمادة الخزف
(الحلقة الثالثة)

للعام الدراسي  9191/9102م

مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم
إدارة المناهج
قسم بحوث المناهج والكتب ومناهج المواد التطبيقية
مناهج المواد التطبيقية والتربية الرياضية
وحدة مناهج التربية الفنية والمجاالت العملية

الخطة الدراسية لمقررات المجاالت العملية( مادة مجال الخزف )
للمرحلة اإلعدادية العام الدراسي 1010/1029م

التوزيع

المحتوى الدراسي

الزمني

اسبوعان

مالحظات

 -2وحدة التشكيل بطريقة الضغط باألصابع
محاور الثقافة الفنية:

 مفهوم فن الفخار والخزف.

 فكرة مبسطة عن تطور فن الفخار والخزف.

الجانب العملي للتشكيل بطريقة الضغط باألصابع:

 تعرف على إجراءات األمن والسالمة لألدوات والخامات المستعملة في عملية التشكيل
بطريقة الضغط باألصابع.

 تعرف على األدوات والخامات المستعملة في التشكيل بطريقة الضغط باألصابع.

 تعرف على أسس التصميم وعناصره المؤثرة في التشكيل بطريقة الضغط باألصابع،
وارتباطها بالموضوع.

 التدريب عل خطوات إعداد الطينة وتجهيزها لعملية التشكيل بطريقة الضغط باألصابع.
 التدريب على المهارات األساسية وتسلسلها لطريقة التشكيل بالضغط باألصابع،
وارتباطها بالموضوع.

 تطبيق بعض الزخارف في األماكن وباألدوات المناسبة للموضوع.

 تجفيف األعمال المنجزة بالطرائق المناسبة لطبيعة العـمل ( الضغط باألصابع).
 رص األعمال في الفرن واجراء عملية الحرق األول.

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

اسبوعان

 -1وحدة التشكيل بطريقة الحبال الطينية أو وحدة التشكيل على الدوالب

محاور الثقافة الفنية ( :تدرس في الوحدة المختارة ).

 التعريف بماهية الطين وأنواعه (نشأة الطين ،تركيب الطين ،الطينات األولية ،الطينات
الثانوية ).

 صناعة الفخار والخزف في مملكة البحرين.

يختار المعلم إحدى
الوحدتين

التوزيع

المحتوى الدراسي

الزمني

الجانب العملي للتشكيل بطريقة الحبال الطينية:

( يتبع )

 تعرف على إجراءات األمن والسالمة لألجهزة واألدوات والخامات المستعملة في عملية
التشكيل بطريقة الحبال الطينية.

 تعرف على األجهزة واألدوات والخامات المستعملة في التشكيل بطريقة الحبال الطينية.
 تعرف على أسس التصميم وعناصره المؤثرة في التشكيل بطريقة الحبال الطينية،
وارتباطها بالموضوع.

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

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

 التدريب على إعداد البطانات الطينية والتلوين بها.

 تطبيق بعض الزخارف في األماكن وباألدوات المناسبة للموضوع.

 تجفيف األعمال المنجزة بالطرائق المناسبة لطبيعة العمل ( الحبال الطينية ).
 رص األعمال في الفرن واجراء عملية الحرق األول.

 أمثلة للمواضيع التدريسية :عناصر من البيئة البحرينية ،البيئة النباتية ،البيئة البحرية،
طبق ،كوب ،مزهرية ،حصالة ،شمعدان... ،

الجانب العملي للتشكيل على الدوالب:

 تعرف األجهزة واألدوات والخامات المستعملة في التشكيل على الدوالب.

 تعرف بإجراءات األمن والسالمة لألجهزة واألدوات والخامات المستعملة في عملية
التشكيل على الدوالب.

 تعرف أسس التصميم وعناصره المؤثرة في التشكيل على الدوالب ،وارتباطها بالموضوع.
 التدريب على خطوات إعداد الطينة وتجهيزها لعملية التشكيل على الدوالب.

 التدريب على المهارات األساسية وتسلسلها لطريقة التشكيل على الدوالب ،وارتباطها
بالموضوع.

 تطبيق بعض الزخارف في األماكن وباألدوات المناسبة للموضوع.

 تجفيف األعمال المنجزة بالطرائق المناسبة لطبيعة العمل ( التشكيل على الدوالب ).
 رص األعمال في الفرن واجراء عملية الحرق األول.

 أمثلة للمواضيع التدريسية :مزهرية ،طبق ،كوب ،حصالة ،شمعدان... ،

مالحظات

التوزيع

المحتوى الدراسي

مالحظات

وحدة التلوين بالطالءات الزجاجية:

مالالالح الظ الالالالة :يــمـ ـك ــن

 تعرف على إجراءات األمن والسالمة لألجهزة واألدوات والخامات المستعملة في عملية

ط ـ ـري ـ ـق ـ ـ ــة ت ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــق

الزمني

اسبوعان

الثقافة الفنية والجانب العملي لتوين بالطالءات الزجاجية:
التلوين بالطالءات الزجاجية.

 تعرف على التزجيج وأنواعه.

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

 التدريب على تحضير الطالء الزجاجي بحسب نوع الطالء.

 التدريب على طرائق تطبيق الطالءات الزجاجية بحسب نوع الطالء.

 مسح الطالء من قاعدة األعمال ورصها في الفرن واجراء عملية الحرق الثاني.

اسبوعان

 -3وحدة التشكيل بطريقة الصفائح الطينية

محاور الثقافة الفنية:

 فن الخزف اإلسالمي.

 األساليب الزخرفية في الخزف اإلسالمي.

الثقافة الفنية والجانب العملي للتشكيل بطريقة الصفائح الطينية:

 تعرف على إجراءات األمن والسالمة لألجهزة واألدوات والخامات المستعملة في عملية
التشكيل بطريقة الصفائح الطينية.

 تعرف على األجهزة واألدوات والخامات المستعملة في التشكيل بطريقة الصفائح
الطينية.

 تعرف على أسس التصميم وعناصره المؤثرة في التشكيل بطريقة الصفائح الطينية،
وارتباطها بالموضوع.

 التدريب على خطوات إعداد الطينة وتجهيزها لعملية التشكيل بطريقة الصفائح الطينية.
 التدريب على المهارات األساسية وتسلسلها لطريقة التشكيل بالصفائح الطينية،
وارتباطها بالموضوع.

 تطبيق بعض الزخارف في األماكن وباألدوات المناسبة للموضوع.

 تجفيف األعمال المنجزة بالطرائق المناسبة لطبيعة العمل (الصفائح الطينية).
 رص األعمال في الفرن واجراء عملية الحرق األول.

أمثلة للمواضالالالالالاليع التدريسالالالالالالية :عناص ـ ـ ـ ــر من البيئة البحرينية ،البيئة النباتية ،البيئة

البحري ــة ،تكوين معم ــارت ،بيوت ،قالع ،طبق ،كوب ،ح ــام ــل زهور ،مقلم ــة ،الخط
العربي ،معلقة ،ميدالية... ،

ل ـل ـم ـ ـ ــدرس اخ ـت ـي ـ ـ ــار
ال ـ ـطـ ــالء حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
اإلمكـ ــانـ ــات المتوافرة

م ـ ــن ن ـ ــوع الـ ـ ـط ـ ــالء
واألجهزة المسـ ـ ــتعملة
في التلوين.

التوزيع

المحتوى الدراسي

مالحظات

-4وحدة التشكيل بطريقة الضغط أو الصب في القوالب الطينية أو وحدة التشكيل

يختار المعلم إحدى

الزمني

ثالثة أسابيع

الحر المجسم (النحت الخزفي)

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

 رواد الخزف الحديث في العالم.

أ -الجانب العملي للتشكيل بطريقة الضغط أو الصب في القوالب الطينية:

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

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

 تعرف على أسس التصميم وعناصره المؤثرة في التشكيل بطريقة الضغط أو الصب في
القوالب الطينية ،وارتباطها بالموضوع.

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

 تطبيق بعض الزخارف باألدوات المناسبة للموضوع.

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

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

 التدريب على المهارات األساسية وتسلسلها لطرائق التشكيل بالضغط أو الصب في
القوالب الطينية.

 تجفيف األعمال المنجزة بالطرائق المناسبة لطبيعة العمل (الضغط أو الصب في
القوالب الطينية).

 رص األعمال في الفرن واجراء عملية الحرق األول.
 أمثلة للمواضيع التدريسية :قوالب لعناصر من البيئة البحرينية ،البيئة النباتية ،البيئة
البحرية ،البيئة الحيوانية ،الخط العربي ،ميدالية... ،

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

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

الوحدتين

التوزيع

المحتوى الدراسي

الزمني

مالحظات

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

( يتبع )

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

 تعرف على األجهزة واألدوات والخامات المستعملة في التشكيل الحر المجسم.

 تعرف على أسس التصميم وعناصره المؤثرة في التشكيل الحر المجسم ،وارتباطها
بالموضوع.

 التدريب على خطوات إعداد الطينة وتجهيزها لعملية التشكيل الحر المجسم.
 التدريب على المهارات األساسية وتسلسلها لطريقة التشكيل الحر المجسم.
 تطبيق بعض الزخارف في األماكن وباألدوات المناسبة للموضوع.

 تجفيف األعمال المنجزة بالطرائق المناسبة لطبيعة العمل ( الحر المجسم ).
 رص األعمال المنجزة في الفرن واجراء عملية الحرق األول.

أمثلة للمواضالالالالالاليع التدريسالالالالالالية :عناص ـ ـ ـ ــر من البيئة البحرينية ،البيئة النباتية ،البيئة

البحرية ،البيئة الحيوانية ،الخط العربي ،النصب التذكارت

اسبوعان

\...

وحدة التلوين بالطالءات الزجاجية (المرحلة الثانية):
محاور الثقافة الفنية ( :تم تدريسها في المرحلة األولى )
الجانب العملي ( :المرحلة الثانية):

تلوين األعمال المنجزة بالطالءات الزجاجية بطريقة الشرائح الطينية والتشكيل

بطريقة الضغط أو الصب في القوالب الجبسية أو التشكيل الحر المجسم (النحت
الخزفي )( .يتبع الوحدتين السابقتين)
مالحظة  :يمكن للمدرس اختيار طريقة تطبيق الطالء الزجاجي حسب اإلمكانات المتوافرة
من نوع الطالء واألجهزة المستعملة في التلوين.

التوزيع
الزمني

أربعة اسابيع

المحتوى الدراسي

مالحظات

المشروع

للطالب الحرية في

 تطبيق عملي لمنتج يجمع بين أكثر من خبرة لطرائق التشكيل الخزفي.

مالحظة :يوازن المعلم بين كم الخبرات التي سوف تطبق في إعداد المشروع والزمن

اختيار موضوع
المشروع

المتاح لتنفيذه.

مالحظات:




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

الربط بين مفردات الخطة الد ارسية وبين الكفايات واألهداف العامة للمادة عند التحضير والتدريس للوحدات.
ربط المحتوى النظرت مع العملي معا عند التحضير والتدريس للوحدات.



للمعلم الحرية في اختيار موضوع الوحدة التدريسية ،مع مراعاة ان تكون موضوعات الدروس األولى معززة لقيم



يكتفي في بعض خطوات الوحدة توضيح الفكرة األساسية للطلبة نظريا وعمليا ويقوم المعلم بإكمالها ومتابعتها



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

المواطنة من خالل الموضوعات (:الموروثات الشعبية ،الدلمونيات ،االسالميات).

مثل متابعة عملية تجفيف األعمال وعملية الحرق األول والحرق الثاني.





يراعي في تطبيق هذه الخطة اإلمكانيات المتوفرة من أجهزة وأدوات وخامات.

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

يعتمد إدارة المناهج

