الدروس المقررة في مادة  /المجاالت العملية  ......للتعليم أساسي....

للفصل الثاني من العام الدراسي 9102ـ9191م.
ّ

1

وزارة التربية والتعليم – 0202م

الدراسي 2020 /1029م
المحتوى العلمي المطلوب في مقررات مادة المجاالت العملية للفصل الثاني من العام
ّ
الما\ ة

المسار______ :

المادة /اسم المقرر ورمزه:المجاالت العملية  /الخزف
اسم الكتاب :الخزف

الرقم

الصف  :المرحلة اإلعدادية

عنوان الدرس ورقمه

المالحظات

الصفحة
( من – إلى)

 -وحدة الطينات

33-33

 -المحتوى النظري

 -وحدة التشكيل بطريقة الحبال الطينية

84-83

 يتم حذف التطبيق العملي وتحويلة الى نظري(تعداد خطوات نقطي/عرض نماذج) في حال عدم
التمكن من التطبيق العملي.

3

 -وحدة التشكيل بطريقة الصفائح الطينية

05-84

 يتم حذف التطبيق العملي وتحويلة الى نظري(تعداد خطوات نقطي/عرض نماذج) في حال عدم
التمكن من التطبيق العملي.

4

 -وحدة التشكيل الحر المجسم (النحت الخزفي)

03

يتم حذف التطبيق العملي وتحويلة الى نظري (تعداد
خطوات نقطي/عرض نماذج) في حال عدم التمكن
من التطبيق العملي.

27-27

يتم حذف التطبيق العملي وتحويلة الى نظري (تعداد
خطوات نقطي/عرض نماذج) في حال عدم التمكن
من التطبيق العملي.

1

2

5

 -وحدة الطالءات الزجاجية
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2

الدراسي 2020 /1029م
المحتوى العلمي المطلوب في مقررات مادة المجاالت العملية للفصل الثاني من العام
ّ
الما\ ة

المادة /اسم المقرر ورمزه :المجاالت العملية /المعادن

المسار__ :

اسم الكتاب ( :ال يوجد)

الصف المرحلة االعدادية

عنوان الدرس ورقمه

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16


















أدوات األمن والسالمة.
أدوات القياس والعالم.
أدوات القص .
شرح بعض عمليات الرسم الهندسي البسيطة.
أدوات البرد.
المطارق .
أدوات القطع وأدوات التشكيل.
رسم أشكال هندسية وعمل افراد للشكل المطلوب.
المالزم وأنواعها .
المثقاب.
أدوات الثني .
القطع بالمنشار .
أجزاء المقص ذو الذراع .
حني الحديد .
ماكينة البرشام.
عملية البرد وتشطيب االعمال
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الصفحة
( من – إلى)

المالحظات

يتم حذف التطبيق العملي وتحويلة الى
نظري (تعداد نقطي +عرض نماذج ) في
حال عدم التمكن من التطبيق العملي.

3

الدراسي 2020 /1029م
المحتوى العلمي المطلوب في مقررات مادة المجاالت العملية للفصل الثاني من العام
ّ
الما\ ة

المسار__ :

المادة /اسم المقرر ورمزه :المجاالت العملية /النجارة

الصف المرحلة االعدادية

اسم الكتاب ( :ال يوجد)

عنوان الدرس ورقمه

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16


















أدوات االمن والسالمة
أدوات القياس والعالم
أنواع األخشاب (الخشب الطبيعي والخشب الصناعي )
شرح بعض عمليات الرسم الهندسي البسيطة.
عدد الشق والنشر.
شرح أنواع تعاشيق الخشب .
عدد المسح والتصفية .
رسم أشكال هندسية وعمل إفراد للشكل المطلوب.
عدد القطع .
الغراء و ورق الصنفرة.
العدد واألدوات المساعدة.
المنظور الهندسي.
عدد الثقب و التفريغ.
أنواع المسامير.
تشطيب االعمال /الصباغة.
الصيانة الدورية لألدوات.
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الصفحة
( من – إلى)

المالحظات

يتم حذف التطبيق العملي وتحويلة الى
نظري (تعداد نقطي +عرض نماذج ) في
حال عدم التمكن من التطبيق العملي.

4

الدراسي 2020 /1029م
المحتوى العلمي المطلوب في مقررات مادة المجاالت العملية للفصل الثاني من العام
ّ
الما\ ة

المسار______ :

المادة /اسم المقرر ورمزه :المجاالت عملية  -الطباعة
اسم الكتاب :الدليل العملي في طباعة المنسوجات

الرقم

1

عنوان الدرس ورقمه
مقدمة طباعة المنسوجات
 تعريف طباعة المنسوجات والطرائق لمستعملة في الطباعة
 األدوات واألجهزة الخاصة بطباعة المنسوجات والمصطلحات
الخاصة بها
التصميم الطباعي

2

3

4

5

طرق وتقنيات الطباعة اليدوية
الطباعة باإلستنسل
الطباعة الرخامية

العقد والربط
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الصف :المرحلة اإلعدادية

الصفحة
( من – إلى)

المالحظات

05-4
70-04

المادة النظرية

33-70

يتم حذف التطبيق العملي وتحويلة إلى نظري
(تعداد نقطي/عرض نماذج ) في حال عدم التمكن
من التطبيق العملي

07-77

يتم حذف التطبيق العملي وتحويلة إلى نظري
(تعداد نقطي/عرض نماذح ) في حال عدم التمكن
من التطبيق العملي.

32-35

المادة النظرية

77-08

يتم حذف التطبيق العملي وتحويلة إلى نظري
(تعداد نقطي/عرض نماذج) في حال عدم التمكن
من التطبيق العملي.

5

الدراسي 2020 /1029م
المحتوى العلمي المطلوب في مقررات مادة المجاالت العملية للفصل الثاني من العام
ّ
الما\ ة

المادة /اسم المقرر ورمزه :المجاالت العملية  -اللعب والعرائس

المسار______ :

اسم الكتاب :اللعب والعرائس

الصف  :المرحلة اإلعدادية – المستوى االول  -الثاني

عنوان الدرس ورقمه

الرقم

الصفحة
( من – إلى)

المالحظات

محتوى المستوى األول
8

1

المادة النظرية

نبذة عن اللعب والعرائس
العرائس المسطحة
2

3

4

5

العرائس والدمى المحشوة

العرائس والدمى المتحركة
محتوى المستوى الثاني
العرائس ذات الخيوط (الماريوت)
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00-0

يتم حذف التطبيق العملي وتحويلة إلى نظري
(تعداد نقطي/عرض نماذج ) في حال عدم التمكن
من التطبيق العملي.

74-07

المادة النظرية فقط

33-30

يتم حذف التطبيق العملي وتحويلة إلى نظري
(تعداد نقطي/عرض نماذج ) في حال عدم التمكن
من التطبيق العملي

03-85

يتم حذف التطبيق العملي وتحويلة نظري (تعداد
نقطي/عرض نماذج) في حال عدم التمكن من
التطبيق العملي.

6

الدراسي 2020 /1029م
المحتوى العلمي المطلوب في مقررات مادة المجاالت العملية للفصل الثاني من العام
ّ
الما\ ة

المادة /اسم المقرر ورمزه :المجاالت العملية  -الزراعة

المسار______ :

اسم الكتاب :مبادئ الزراعة

الصف  :المرحلة اإلعدادية

الصفحة
( من – إلى)

المالحظات

الرقم

التربة الزراعية

72-77

المحتوى النظري فقط

العمليات الزراعية

83-85

 يتم حذف التطبيق العملي وتحويلة الى نظري(تعداد خطوات نقطي/عرض نماذج) في حال عدم
التمكن من التطبيق العملي.

3

التغذية

70-20

المحتوى النظري فقط

4

الحوليات الصيفية

37-72

المحتوى النظري فقط

5

التقليم

000-000

يتم حذف التطبيق العملي وتحويلة الى نظري (تعداد
خطوات نقطي/عرض نماذج) في حال عدم التمكن
من التطبيق العملي.

6

النخيل

002-034

المحتوى النظري فقط

1

2

عنوان الدرس ورقمه

7
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الدراسي 2020 /1029م
المحتوى العلمي المطلوب في مقررات مادة المجاالت العملية للفصل الثاني من العام
ّ
الما\ ة

المادة /اسم المقرر ورمزه :المجاالت العملية  -الديكور

المسار______ :

اسم الكتاب :التنسيق والديكور

الصف  :المرحلة اإلعدادية

عنوان الدرس ورقمه

الرقم

الباب األول :مفهوم التنسيق والديكور
1

خامات وأدوات الديكور

الصفحة
( من – إلى)
87-4

المالحظات
يتم حذف التطبيق العملي وتحويلة الى نظري (تعداد
خطوات نقطي/عرض نماذج) في حال عدم التمكن
من التطبيق العملي.

2

الباب الثالث :التصميم

054-20

 يتم حذف التطبيق العملي وتحويلة الى نظري(تعداد خطوات نقطي/عرض نماذج) في حال عدم
التمكن من التطبيق العملي.

3

الباب الرابع :الزخرفة

030 -003

 يتم حذف التطبيق العملي وتحويلة الى نظري(تعداد خطوات نقطي/عرض نماذج) في حال عدم
التمكن من التطبيق العملي.

4

الباب الثامن :اإلضاءة

707-780

 -المحتوى النظري

8

وزارة التربية والتعليم – 0202م

