
 )التعليم الثانوي( الفنية الرتبية ملقررات الدراسية اخلطة

 م2020/  2019للعام الدراسي 

 )املسار: توحيد املسارات(

 مساق :  الرسم والتلوين

   211فنو

 2عدد الساعات: 

عدد  التوقيت الزمني
 الحصص

 التوصيف المحتوى الدراسي
 األسبوع الشهر

 
 

 
شهر 
 سبتمبر

 
 
 

 2 الثانياألسبوع 
التعرف على طبيعة المساق 

 تدريسهومتطلبات 

توضيح لطبيعة مقرر الرسم والتلوين وملخص المحتوى 
في بداية الفصل الدراسي وقياس قدرات  تدريسهالمطلوب 

 الطلبة.

 
الثالثاألسبوع   

2 

 

 األول:الفصل 
 الفن التشكيلي الىمدخل 

 والرسم عبر العصور
 

نظرة الحضارة اإلسالمية  البدائي، ، الفنالتشكيليمفهوم الفن 
 القديمة،الفنون  للفنون،

الفنية الحديثة )الكالسيكية/  المدارسفنون عصر النهضة و
 (ةالسريالي/ التجريدية  /التكعيبية / التأثيريةاالنطباعية / 

 الفنانين واعمالهم الفنية. أبرزو

الرابعاألسبوع   1 
 الثاني:الفصل 

 عناصر الفن التشكيليبعض 
 اللون،دائرة  ،واللونالضوء  النسب، الخطوط، التكوين،

 والظل، الملمس.تصنيف االلوان، الضوء 

 تدريبات عملية لتقنيات الرسم والتلوين  تطبيقات عملية  1  

 
 

 شهر 
 أكتوبر
 

 

االولاألسبوع   
 .وانواعهالمنظور اساسيات  تعريف المنظور المنظور وأنواعه 1

 عملي للمنظور تطبيق 1 انجاز فني 1

الثانياألسبوع   2 
 السادس:الفصل 

المستخدمة  والخاماتاألدوات 
 في الرسم والتلوين

 األلوان المائية ،والفحم قلم الرصاصب أدوات وخامات الرسم
 الزيتية،، األلوان كياألكريل ألوان باستيل، ألوان، والكواش

 الفنية.والورق والفرش المستخدمة لألعمال 

الثالثاألسبوع   2 
 الفصل الثالث:

  العناصر لبعضدراسة 
 العناصر المصنعة الطبيعية،العناصر 

الرابعاألسبوع   2 
 الفصل الرابع:
 تقنيات التلوين

 مائية،الية األلوان تقن الرصاص،قلم ية تقنيتعرف الطالب على  
 ك.يلوان األكريلية أتقن

 
 

شهر 
 نوفمبر

 

االولاألسبوع   2 انجاز فني 2 
 عملي( )تطبيقتقنية قلم الرصاص 

 درجات الظل والنور

الثانياألسبوع   التطبيق العملي لما سبق يتبع 2 

الثالث األسبوع  3 انجاز فني 2 
 ائية الم االكريليك أوتقنية ألوان يتقن بعض أساليب التلوين 

 عملي( )تطبيق

 يتبع 2 األسبوع الرابع
 التطبيق العملي لما سبق

 ممارسات تشكيلية حديثة موضوعات تمثل البيئة البحرينية 

 شهر
 ديسمبر

ولاألسبوع اال  2 
 الخامس:الفصل 

 الفن التشكيلي في البحرين

التجمع الفني األول , التجمع  البحرين،الحركة الفنية في 
ابرز التجمعات وابرز الفنانين الرواد واعمالهم ،التشكيلي 

 الفنية.

 األسبوع
الى الرابعالثاني   

 الفصل الدراسي مشروع نهاية 6
فني يراعي فيه أكثر من خبرة فنية من  عملي لعملتطبيق 

 الدروس المشروحة.

 امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني  حصة 30

 لتهيئة وإعداد اجملموعات الطالبية.ل(: األسبوع األول 1مالحظة )

                       ، ماعدا املنظورعناصر الفن التشكيلي الفصل الثاني: الفن التشكيلي ،  اىل مدخلاألول :فصل ال)  حماور امتحان املنتصف: (2)مالحظة 

 (.األدوات  واخلامات املستخدمة يف الفن التشكيليالفصل السادس: 

مساق على حدة حسب  لكل 2019/2020اجلديد (: يتم تغيري تواريخ اخلطة الزمنية للمساقات وفق الشهور الدراسية للفصل الدراسي يف العام 3مالحظة)

 خطة تنزيل املقرر يف جدول التسجيل.

 

 



 )التعليم الثانوي( الفنية الرتبية ملقررات الدراسية اخلطة

 م2020/  2019للعام الدراسي 

 توحيد املسارات()املسار: 

 التصميم والطباعةمساق :  

  213فنو

 4عدد الساعات: 

 لتهيئة وإعداد اجملموعات الطالبية.ل(: األسبوع األول 1مالحظة )

                    التحوير الزخريف-التصميم /التصميم الزخريف   ، الفصل الثاني: ،نبذة تارخيية للطباعة اليدوية الفصل األول : )  حماور امتحان املنتصف(: 2مالحظة )

 (.طباعة االستنسل :الثالثالفصل 

لكل مساق على حدة حسب  2019/2020اجلديد (: يتم تغيري تواريخ اخلطة الزمنية للمساقات وفق الشهور الدراسية للفصل الدراسي يف العام 3مالحظة)

 خطة تنزيل املقرر يف جدول التسجيل.

 

 

عدد  التوقيت الزمني
 الحصص

 التوصيف المحتوى الدراسي
 األسبوع الشهر

شهر 
 سبتمبر

 4 الثانياألسبوع 
التعرف على طبيعة المساق 

 تدريسهومتطلبات 
توضيح لطبيعة المقرر وملخص المحتوى المطلوب دراسته في 

 بداية الفصل الدراسي وقياس قدرات الطلبة .

 الثالثاألسبوع 
2 

 الفصل األول :
نبذة تاريخية للطباعة اليدوية 

 عبر العصور 

 الخامات واألدوات ، األساليب المختلفة في الطباعة اليدوية 
 

2 
 الفصل الثاني :

 مــالتصمي
 تعريف التصميم , العوامل المؤثرة في التصميم

الرابعاألسبوع   
 .التكرار، التوازن التصميم الزخرفي 2

 .أسس التحوير الزخرفي للوحدة الزخرفية ،مفهوم التحوير  التحوير الزخرفي 2

 شهر
 أكتوبر

االولاألسبوع   
 

 التطبيق العملي لما سبق من الدروس   1انجاز فني  2

2 
 الفصل الثالث :

 اعة األستنسلــطب .1
خاماتها وادواتها ،وخطواتها وأساليب مفهوم طباعة االستنسل ، 

 تنفيذها.

الثانياألسبوع   
 التطبيق العملي لطباعة االستنسل 2 انجاز فني 2

 يتبع التطبيق العملي يتبع 2

الثالثاألسبوع   
 مفهوم طباعة الباتيك، خاماتها وادواتها ، خطوات تنفيذها اتيكــاعة البـــطب .2 2

 باتيك  لطباعة الالتطبيق العملي  3 انجاز فني 2

الرابعاألسبوع   
  

 يتبع التطبيق العملي يتبع 2

 طباعة العقد والربط .3 2
مفهوم طباعة العقد والربط ، خاماتها وادواتها ،وخطواتها 

 وأساليب تنفيذها.

 
 
 شهر

 نوفمبر
 
 

االولاألسبوع   
 والربط.التطبيق العملي للطباعة بالعقد  4 اإلنجاز الفني 2

 يتبع التطبيق العملي يتبع 2

الثانياألسبوع   
 مفهوم ) اللينو(، خاماتها وادواتها ، خطوات تنفيذها. والبــفر بالقـــالح .4 2

 اللينو طباعةلالتطبيق العملي  5اإلنجاز الفني  2

الثالثاألسبوع   

 .وأعمالهمأبرز الفنانين البحرينيين  نماذج من الفنانين البحرينيين 2

2 
التخطيط واالعداد لمشروع 

 نهاية الفصل الدراسي
 التخطيط مع التطبيق العملي

 

الرابعاألسبوع  مشروع نهاية الفصل   2 
 الدراسي

تطبيق عملي لعمل فني يراعي فيه أكثر من خبرة فنية من 
 الدروس المشروحة.

 شهر
 ديسمبر

األول األسبوع 
 الى الثاني

 

10 

 امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني.  حصة 52



 )التعليم الثانوي( الفنية الرتبية ملقررات الدراسية اخلطة

 م2020/  2019للعام الدراسي 

 )املسار: توحيد املسارات(

 مساق :  اخلزف والنحت

 4عدد الساعات:  -  212فنو

عدد  التوقيت الزمني
 الحصص

 التوصيف المحتوى الدراسي
 األسبوع الشهر

 شهر
 سبتمبر

 الثانياألسبوع 
التعرف على طبيعة المساق  4

 ومتطلبات دراسته
وملخص المحتوى المطلوب دراسته توضيح لطبيعة المقرر 

 في بداية الفصل الدراسي وقياس قدرات الطلبة .

 
الثالثاألسبوع   

4 
 الفصل األول :

 مدخل لفن الفخار والخزف
 الخزف في البحرين

مفهوم الخزف والفخار ، الخزف والفخار عبر الحضارات ، 
، الخزف المعاصر  الخزف اإلسالمي )خصائصه ومميزاته(

كيف أولت البحرين اهتمامها بالخزف , وأبرز  ونماذج .
 الخزافين البحرينيين وأعمالهم الخزفية.

 الفصل الثاني : 2
 العدد واألدوات و االفران 

حجرة الخزف ، االفران  يالعدد واألدوات المستخدمة ف
 وانواعها واجزائها.

الرابعاألسبوع   

 الفصل الثالث: 2
 الطينات وانواعها

أنواع الطينات ، خصائصها ، أصناف األواني الفخارية ، 
 ، إعادة تحضير الطينة.الطينة البحرينية 

 الفصل الرابع : 2
 التصميم في الخزف

، العوامل المؤثرة في  العناصر األساسية لبناء التصميم 
 التصميم.

 شهر أكتوبر

االولاألسبوع   

 طرق التشكيل الفصل الخامس : 2

 )الضغط باليد( باإلبهامالضغط  .1
 محتوى نظري 

 تطبيق عملي تطبيق عملي 2
 اواني ذات مالمس مختلفة

 محتوى نظري  . التشكيل بالحبال2 2

 
 تطبيق عملي تطبيق عملي 2

 اشكال مسطحة او مجسمة

لثالثاألسبوع ا  
 محتوى نظري  . التشكيل بالشرائح3 2

 سبق من الدروسالتطبيق العملي لما  1انجاز فني  2
 جداريات،آنيات معلقات،

الرابعاألسبوع   
  

 يتبع للتطبيق يتبع 2

 الفصل السادس : 2
 و أساليب التشكيل أنواع الزخارف

 طرق الزخرفة المختلفة , والتعرف عليها.

 شهر
 نوفمبر

ولاألسبوع اال  
 تطبيق عملي لطرق الزخرفة 2انجاز فني  2

 يتبع للتطبيق   يتبع 2

الثانياألسبوع   

 الفصل السابع : 1
 التجفيف

مفهوم التجفيف ، طرق التجفيف ، العوامل المؤثرة في 
 التجفيف ، عيوب التجفيف.

1 
 تسوية الفخار ) الحرق األول (

الحريق ، أثر  تواء أثناءمفهوم الحرق األول ، االنكماش واالل
 االعمال الخزفية في الفرنرص التسوية ،

 الثامن:الفصل  1
 الطالءات الزجاجية

 مكوناته ، تحضيره ، حفظه ، تعريف الطالء ، أهميته 
 ) الحرق الثاني (    

 طرق تطبيق الطالءات طرق تطبيق الطالءات الزجاجية  1

ثالثالاألسبوع   التطبيق العملي لما سبق من الدروس   3انجاز فني  4 

 
التخطيط واالعداد لمشروع نهاية  2

 الدراسيالفصل 
تطبيق عملي لعمل فني يراعي فيه أكثر من خبرة فنية من 

 الدروس المشروحة.

 شهر
 ديسمبر

األول األسبوع 
 والثاني

 مشروع نهاية الفصل الدراسي  8

  امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني.  حصة    52

 لتهيئة وإعداد اجملموعات الطالبية.ل(: األسبوع األول 1مالحظة )

الطينات   :الثالث الفصل ،العدد واألدوات واالفران، الفصل الثاني: اخلزف يف البحرين -مدخل فن الفخار واخلزف)الفصل األول :   حماور امتحان املنتصف(: 2مالحظة )

 (.وانواعها ، الفصل الرابع : التصميم يف اخلزف

لكل مساق على حدة حسب خطة تنزيل  2019/2020الشهور الدراسية للفصل الدراسي يف العام اجلديد (: يتم تغيري تواريخ اخلطة الزمنية للمساقات وفق 3مالحظة)

 املقرر يف جدول التسجيل.

 خطة تنزيل املقرر يف جدول التسجيل.

 



 )التعليم الثانوي( الفنية الرتبية ملقررات الدراسية اخلطة 

 م2020/  2019للعام الدراسي  

 )املسار: توحيد املسارات(

 مساق :  التصميم باحلاسوب

  214فنو

 2عدد الساعات: 

 

 لتهيئة وإعداد اجملموعات الطالبية.ل(: األسبوع األول 1مالحظة )

عناصر التصميم  -مبادئ التصميم اجلرافيكي، الفصل الثاني: مقدمة عن التصميم اجلرافيكيالفصل األول : )  حماور امتحان املنتصف(: 2مالحظة )

                      أسس التصميم اجلمالية ( –األساسية 

لكل مساق على حدة حسب  2019/2020اجلديد (: يتم تغيري تواريخ اخلطة الزمنية للمساقات وفق الشهور الدراسية للفصل الدراسي يف العام 3مالحظة)

 خطة تنزيل املقرر يف جدول التسجيل.

 

عدد  التوقيت الزمني
 الحصص

 التوصيف المحتوى الدراسي
 األسبوع الشهر

 
 
 شهر

 سبتمبر

 2 األسبوع الثاني
التعرف على طبيعة المساق 

 ومتطلبات دراسته
توضيح لطبيعة المقرر وملخص المحتوى المطلوب دراسته 

 الدراسي وقياس قدرات الطلبة .في بداية الفصل 

 
 األسبوع الثالث

2 
 الباب األول :

 مقدمة عن التصميم الجرافيكي

 .مفهوم الفن الجرافيكي ، تاريخها 

  نشأة وابرز سمات: مدرسة الباوهاوس، حركة
 التصميم في سويسرا ، مدرسة نيويورك.

 2 األسبوع الرابع
 الباب الثاني:

 مبادئ التصميم الجرافيكي
 عناصر التصميم االساسية-

 . عناصر بناء الفن التشكيلي ، أنواع الصور 

 ساسية ) النقطة ، الخط ، الشكل ،العناصر األ 
 (.اللون،  الملمس ، الفراغ

 
 
 شهر
 أكتوبر

 التصميم الجمالية اسس- 2 األسبوع االول
 الوحدة، الحركة ، التوازن  الجمالية االسس (

 ،اإليقاع ، مركز السيادة(

 التطبيق العملي على ما سبق 1انجاز فني  2 األسبوع الثاني

 2 األسبوع الثالث
 الباب الثالث:

 مستلزمات التصميم الجرافيكي

  ، جهاز الحاسوب ، وحدة االدخال ، وحدة اإلخراج
 وحدات التخزين الخارجية.

 .برامج التصميم بالحاسوب  والتنسيقات األساسية 

 التطبيق العملي على ما سبق 2فني انجاز  2 األسبوع الرابع

 
 
 
 
 شهر

 نوفمبر

 2 األسبوع االول

 الباب الرابع: تطبيقات عملية
 مجاالت وأشكال التصميم الجرافيكي
 إجراءات تنفيذ التصميم الجرافيكي
 عوامل نجاح التصميمات الجرافيكية

 مهارات التصميم بالحاسوب

 .المجاالت قديما وحديثا ، أنواع االشكال 

 .اإلجراءات والعوامل لنجاح التصميم الجرافيكي 

  ، المهارات : التالعب بالصور ، انشاء الرسوم
التالعب بالنصوص والكلمات ، التلوين واضافة 

 المالمس ، إضافة التأثيرات المختلفة.

 التطبيق العملي على ما سبق        3انجاز فني  2 األسبوع الثاني

 التصميمات الجرافيكيةأنواع  2 األسبوع الثالث
)  الشعارات ،الملصقات االعالنية ،أغلفة الكتب، بطاقات 

 االعمال ، التصميمات التعبيرية( مع شرح إرشادات التصميم
 لكل نوع.

 على ما سبق التطبيق العملي   4انجاز فني  2 األسبوع الرابع

 
 شهر

 ديسمبر

ألسبوع االولا  يتبع التطبيق العملي يتبع 2 

األسبوع الثاني 
 الى الثالث

 مشروع نهاية الفصل الدراسي 4
من خبرة فنية من الدروس تطبيق عملي فني يراعي أكثر 

 المشروحة )موضوعات من البيئة البحرينية(
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