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 (ثانوي الفنون للتعليم ) مساقات الدروس المقررة في

 المقررات االختيارية

.م2202/3202من العام الدراسّي  االول للفصل  
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 م2202/3202ول من العام الدراسّي للفصل األ211المحتوى التعليمي المطلوب لمقرر الرسم والتلوين فنو 
 ة \الما

 المسار: توحيد مسارات                                                                                                  211الرسم والتلوين فنو المادة /اسم المقرر ورمزه: 

 : ثاني وثالث ثانويالصف                الرسم والتلويناسم الكتاب: 

 عنوان الدرس ورقمه الفصل )الوحدة(
 الصفحة

 إلى( –)من 
 المالحظات

 الفصل األول
 الفصل الثاني
 الفصل الثالث

  14-4 مدخل الي الفن التشكيلي والرسم عبر العصور-1

  30-17 بعض عناصر الفن التشكيلي -2 

  30-26 المنظور وانواعه-3

 الفصل الرابع
 الفصل الخامس
 الفصل السادس

  82-73 ألدوات والخامات المستخدمة في الرسم والتلوين - 4-5

  82-73 ألدوات والخامات المستخدمة في الرسم والتلوين - 4-5

  58-47 تقنيات التلوين-6-7-8-9-10

  58-47 تقنيات التلوين-6-7-8-9-10

  58-47 تقنيات التلوين-6-7-8-9-10

  58-47 تقنيات التلوين-6-7-8-9-10

  58-47 تقنيات التلوين-6-7-8-9-10

  72-59 الفن التشكيلي في البحرين )نماذج من الفنانين البحرينيين(-11-12

  72-59 الفن التشكيلي في البحرين )نماذج من الفنانين البحرينيين(-11-12
 ة \الما
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 م2202/3202ول من العام الدراسّي للفصل األ213التصميم والطباعة فنو المحتوى التعليمي المطلوب لمقرر 
 المسار: توحيد المسارات                                                                                           213التصميم والطباعة فنو المادة /اسم المقرر ورمزه: 

 : ثاني وثالث ثانويالصف               والطباعةالتصميم اسم الكتاب: 

 

 عنوان الدرس ورقمه الفصل )الوحدة(
 الصفحة

 إلى( –)من 
 المالحظات

 الفصل األول
 
 

 مدخل الي التصميم 
 تطبيقات عملية –التصميم -1

8-15 
 

 

 تطبيقات عملية –التحوير -2
 

16-22  

 الفصل الثاني
 

  26-25 التصميم التكوين في–عناصر التصميم -3

  34-27 عناصر التصميم -4

 تطبيقات عملية-أسس التصميم-4
 

35-41  

 الفصل الثالث

  48-43 أساليب وطرق الطباعة اليدوية  -الطباعة اليدوية--5

  55-49 تطبيقات عملية -طباعة استنسل-5

  61-56 تطبيقات عملية-طباعة بالعقد والربط -6

  66-62 تطبيقات عملية-الباتيكطباعة -7

  70-68 طباعة الشاشة الحريرية-8

  74-71 تطبيقات للطباعة الرخامية-9

  78-75 الطباعة باللينو)الطباعة بالقوالب الخشبية (-10

 الفصل الرابع
 فن الطباعة اليدوية في مملكة البحرين -11
نماذج من اعمال الفنانين التشكيليين في مملكة -12

 البحرين 
81-83  
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ول من العام الدراسّي األللتعليم الثانوي للفصل  214المحتوى التعليمي المطلوب لمقرر التصميم بالحاسوب فنو 
 م2202/3202

 ة \الما

 توحيد مساراتالمسار:                                                                                           214التصميم بالحاسوب فنو المادة /اسم المقرر ورمزه: 

 : ثاني وثالث ثانويالصف               التصميم بالحاسوباسم الكتاب: 

 عنوان الدرس ورقمه الفصل )الوحدة(
 الصفحة

 –)من 
 إلى(

 المالحظات

 الباب األول
 الباب الثاني
 الباب الثالث

  11-5 مقدمة عن التصميم الجرافيكي -1

  35-31 مبادئ التصميم الجرافيكي )عناصر التصميم األساسية(-2-3-4

  35-31 مبادئ التصميم الجرافيكي )عناصر التصميم األساسية(-2-3-4

 الباب الثالث

  35-31 )عناصر التصميم األساسية( مبادئ التصميم الجرافيكي-2-3-4

  35-25 مبادئ التصميم الجرافيكي )أسس التصميم الجمالية(-5

 تطبيقات عملية -6-7-8-9-10-11-12
 مجاالت واشكال التصميم الجرافيكي
 إجراءات تنفيذ التصميم الجرافيكي

 عوامل نجاح التصميمات الجرافيكية
 مهارات التصميم بالحاسوب

 التصميمات الجرافيكيةأنواع 

50-77 

 

 الباب الرابع

 

 

 

 

 

 
 ة \الما
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 م2202/3202ول من العام الدراسّي األ للتعليم الثانوي للفصل 212المحتوى التعليمي المطلوب لمقرر الخزف والنحت فنو 
 ة \الما

 توحيد مساراتالمسار:                                                                                     212الخزف والنحت فنو المادة /اسم المقرر ورمزه: 

 : ثاني وثالث ثانويالصف               الخزف والنحتاسم الكتاب: 

الفصل 
 )الوحدة(

 عنوان الدرس ورقمه
 الصفحة

 –)من 
 إلى(

 المالحظات

 
 األولالفصل 
 

  18-13 مدخل لفن الفخار والخزف في البحرين-1

  36-31 العدد واألدوات واالفران  -2 الفصل الثاني

 الفصل الثالث
 

  48-43 الطينات وانواعها-3

  55-51 التصميم في الخزف-4 الباب الرابع

 الفصل الخامس

 طرق التشكيل--5-6-7-8-9
 الضغط باإلبهام

 التشكيل بالحبال 
 بالشرائح التشكيل

59-62 

 

 

 

 

 

  92-75 أنواع الزخارف وأساليب التشكيل )طرق الزخرفة(-10 الفصل السادس

  98-95 التجفيف تسوية الفخار )الحرق األول( -11 الفصل السابع

  108-101 الطالءات الزجاجية )الحرق الثاني( -12 الفصل الثامن
 

 


