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

الخطة الدراسية

لمساق المشاريع الزراعية ( 2زرع )933
(للمرحلة الثانوية) /التعليم الفني والمهني

للعام الدراسي 2019/2018م

(يدرس المساق في المرحلة الثانوية بواقع حصة واحدة أسبوعيا على مدى فصل دراسي واحد)

الخطة الدراسية لمساق المشاريع الزراعية ( 2زرع )933
(المرحلة الثانوية) /التعليم الفني والمهني
عدد
التوزيع الزمني
الحصص
باألسبوع

المحتوى الدراسي

تصميم مسطح مائي يف املدرسة
 خطوات إنشاء المسطح.
يحدده المعلم

حسب
الحاجة

 األدوات والمواد التي تستتخدم فتي تصتميم
المسطح.
 أشكال المسطحات.

 أنواع النباتات التي تزرع بقرب المسطح.
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مالحظات
عرض صور ووسائل توضيحية
بالصوت والصورة
تطبيق عملي

أسس وقواعد تنسيق الزهور
 األدوات والمتتتتتتتواد التتتتتتتتي تستتتتتتتتخدم فتتتتتتتي
التنسيق.

عروض توضيحية
بالصوت والصورة
مسابقة عملية
تطبيق عملي

 طرق التنسيق.

 مدارس التنسيق.
يحدده المعلم

حسب

 التنستتتتيقات األساستتتتية (األفقتتتتي ،الراستتتتي،
الرفيع ،المتناظر ،الهاللي ،الدائري).

الحاجة

 قواعد تنسيق الزهور.

 العوامتتل التتتتي ياتتتب مراعاتهتتتا عنتتتد قطتتت
اإلزهار وما بعد القط

 تافيتتتتتت

للتنسيق.

الزهتتتتتتور (الهتتتتتتوائي ،باستتتتتتتخدام

الالسرين ،بالضغط)


االستتتتة ان متتتتت املزر تتتتا الزراعيتتتتة
وعمرية الةدوير
 تدوير المخلفات الزراعية
يحدده المعلم

حسب
الحاجة

 الكمبوست

 االستفادة متن الخامتات البيئيتة (البراميتل،
البالستيك ....الخ

 استخدام الحاويات والصناديق الخشبية
 التدريب العملي
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عرض صور ووسائل توضيحية
عرض ملف PPT
تطبيق عملي

حدائق األواني الزجاجية املصغر
 األدوات المطلوبتتتتة للزراعتتتتة فتتتتي األوانتتتتي
الزاااية.
يحدده المعلم

حسب
الحاجة

 الخامات المطلوبة للزراعة.
 أنتتتواع النباتتتتات التتتتي تتتتزرع فتتتي األوانتتتي

تطبيق عملي

الزاااية

 طريقة الزراعة داخل األواني الزاااية.

اسبوعان

 14اسبوع

المجموع
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14
ساعة

تنفيذ العمل أو المشروع باستخدام الخامات
وا دوات او العروض او التقارير من قبل الطلبة

توضيح بالصوت والصورة
مسابقة عملية
تطبيق عملي

للمشروع او مشروعين بحد اقصى



للمعلم الحرية في اختيار المشروع المناسب (مشاريع صفية أو ال صفية).



للمعلم الخيار في استغالل الوقت المتاح في مشروع واحد أو عدة مشاريع على حسب حجم المشروع والوقت المطلوب إلنجازه.
(يستطيع المعلم مثالال تثدريا المشثروع ا ول— تصمميم مسمطم ممافي امي المدرسمة — علم طموا الفصما الدراسمي عنثد تثوفر
محمية بالمدرسة مع التركيز على الجانب العملي).
او (إذا توفر مختبثر او ررفثة مثزودة بتجايثزات تناسثب مثالال -حمداف األوانمي الزجاجيمة المصمةر -علم طموا الفصما الدراسمي
يستطيع المعلم استخدام مشثغل التربيثة االسثرية مثالال لوجثود التجايثزات لعمثل الحثدائق الزجاجيثة او تنسثيق الز ثور) و كثذا ويثتم
التنسيق طبعا مع إدارة المدرسة ومعلم/معلمة مشغل االسرية او التربية الفنية او ريره.



للمعلم الخيار في التنويع في المشاريع من صف إلى آخر في المستوى الواحد ،بحيث تتناسب المشاريع مع مستوى الطالب وتوفر
اإلمكانات المادية.
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