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)48 –     الزهور و اخل�سروات – الفئات )1 

جميع الزهور )ماعدا اخلا�سة بالتن�سيق ( وكذلك اخل�سروات يجب ان يكون امل�سارك  قد زرعها يف 

حديقته.

يجب �سراء بطاقات ال�سرتاك قبل موعد املعر�س بوقت كاف  وحتى تعطي لنف�سك الفر�سة والوقت 

للت�سجيل   بطاقة  وثمن  ا�سرتاك  لكل  م�ستقلة  بطاقة  ان حترر  يجب  و  بنف�سك.   معرو�ساتك  لتن�سيق 

بطاقة   الع�ساء  ولغري  ا�سافية  بطاقة  لكل  فل�س  و200  يحتوى على بطاقتني  فل�س   300 لالع�ساء 

الت�سجيل 300 فل�س و 200 فل�س لخذ بطاقات اخرى.  وثمن البطاقات لل�سغار وطالب املدار�س 

. فل�س   200
ميكنك ان تعر�س ثالثة من كل فئة من الزهور واخل�سروات ب�سرط ان حترر بطاقة منف�سلة فى كل 

ا�سرتاك. اإل انك ل متنح اإل جائزة واحدة عن الفئة الواحدة اما بالن�سبة لتن�سيق الزهور ف�سي�سمح 

بعر�س تن�سيق واحد فقط عن كل فئة.

عندما ت�سرتى بطاقات ال�سرتاك �ستعطى رقمًا واحدا عن كل معرو�ساتك، يجب ان حتمل هذا الرقم 

و لن يك�سف عن اأ�سمك اإل بعد التحكيم.  كذلك �ستعطى بطاقة ملونة  حتمل رقمك ويجب تقدميها 

عند اأخذ اأغرا�سك.

اأقرا قائمة فئات الزهور و اخل�سروات وتاكد  ان كل ا�سرتاك  يطابق متاما ما هو مذكور يف اجلدول 

و على �سبيل املثال كلمة )بلوم  Bloom( معناها زهرة منفردة اأما ال�ساق )�ستم Stem( فيمكن اأن 

يحمل اأكرث من زهرة.  اإن عدم اللتزام  باجلدول قد ي�سبب يف عدم اإعطائك الفر�سة للعر�س.

بجوار  ظاهر  مكان  يف  العار�س  رقم  مع  و�سعها  �سحيح  ب�سكل  حمررة  ال�سرتاك  بطاقة  ان  تاأكد 

معرو�سك يف الفئة ال�سحيحة.

يجب ان تاأتي باأوعية ملعرو�ساتك مثل برطمانات املربى و ما �ساكل ذلك.

ال�سكل  نف�س  من  وجميعها  العيوب  من  خالية  و  نظيفة  و  طازجة  املعرو�سات  جميع  تكون  ان  يجب 

واحلجم.

طاولت  على  ولي�س  والرتتيبات  للعمل  املخ�س�س  املوقع  يف  تكون  ان  فيجب  الأخرية  اللم�سات  اأما 

العر�س،  خا�سة اأنه يجب املحافظة على الطاولت نظيفة، مع تفادي �سكب املاء على اأغطية الطاولت، 

لأن املعر�س يجب ان ينظم ب�سورة جذابة قدر الإمكان.

)24  -     لزهورالفئات )1 

ثالث زهور  - الي�سم    -1

ثالث �سنبالت  - حنك ال�سبع     -2

ثالث �سيقان   - ا�سرت    - 3

ثالث زهور  - الأقحوان    - 4

ثالث زهور  - ا(القرنفل  داينت�س   - 5

ثالث زهور  - ب( �سويت وليم     

ثالث �سيقان  - كوزمو�س    -6

ثالث زهور  - ا( م�ستتبة من بذور  داليا    -7

-  ثالث زهور ب( م�ستتبة من درنات     

ثالث �سيقان  - فريزيا    -8

ثالث زهور  - جربرا     -9

ثالث زهور  - 10- جرنيم  

ثالث �سنبالت  - 11- ل�سان الع�سفور  

ثالث زهور  - 12- القطيفة  

ثالث زهور  - 13- ابو خنجر  

ثالث �سيقان   - 14- دخان  

ثالث �سيقان  - 15- بتونبا  

ثالث �سيقان  - 16- فلوك�س  

ورده واحدة  - ا(    مهجن  17- ورد 

�ساق واحده  - ب(  فاوريندا     

ورده واحدة  - ج(  بحريني حممدي     

ثالث �سيقان  - 18- �ستات�س  

ثالث �سيقان  - 19- املنثور  

ثالث �سيقان   - 20- فربينا  

ثالث زهور  - 21-  زينيا  
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ثالث زهور من نوع واحد   - 22-  زهور اآخرى تختلف عن الفئات املذكورة اأعاله 

زرعت من بذور خالل ال�سهر الثنى ع�سر  - 23-  جمموعة من الزهور املتنوعة 

املا�سية، ل ت�سمل بذورال�سجريات   واملت�سلقات      

وال�سجار ،عينة واحدة من كل لون.      

�ساق واحد    - 24- اب�سال او كورمات 

   مالحظات عن الأزهار

يجب ان تعر�س العينات باأوراقها اخل�سراء التي �سوف تدخل يف اعتبار احلكام اإل انه لن يحرم امل�سرتك 

من ال�سرتاك يف املعر�س ب�سبب عدم وجود هذه الأوراق اخل�سراء املمزقة اما بالن�سبة لالوراق التي 

بقيت حتت املاء في�ستح�سن اإزالتها.   فى حالة طلب اكرث من عينة يجب ان تكون املعرو�سات مت�سابهة 

يف احلالة،  واحلجم والنوعية واللون وهي مو�سع تقييم احلكام.

التعريفات

 )Bloom( الزهرة املتفتحة  - الواحدة يطلق عليها كلمة زهرة

ال�ساق - غري املتفرع الذي يحمل اأزهارا ذات عنق اأوبدون الواحدة من الفروع الرئي�سية للنباتات يطلق 

)Spike( عليها كلمة �سنبلة

.)Stem( الأزهار والرباعم والأوراق اخل�سراء  -   على ذلك الفرع يطلق عليه كلمة �ساق 

   جمموعة من الأزهار امل�ستنبتة من البذور خالل الأثنى ع�سر �سهرا ال�سابقة

تعر�س عينة واحدة من كل نوع من الأزهار ميكن عر�س زهرة مفردة اأو مزدوجة من نف�س النوع و لكن 

ل تعر�س واحدة من كل لون.

اأما بالن�سبة لعر�س جمموعة كبرية من الزهور فيمكن عر�سها على هيئة باقة يف وعاء به ا�سفنج رطب، 

يف�سل قائمة بالزهور املوجوده.

    الفواكه و احلم�سيات و اأنواع اآخرى

كل اأنواع الفاكهه املعرو�سة يجب اأن تكون نا�سجة وكذلك يجب اأن تت�ساوى يف احلجم واللون بحيث 

ي�سمل جزء من الغ�سن و الورد.

)48  -     اخل�سروات الفئات )25 

�ست حبات     - 25-  فا�سوليا  

ثالث حبات )وجود جذور و اإزالة   -  26- �سمندر  

الأوراق و اإبقاء  5 - 10 �سم.(      

ثالث روؤو�س   - 27-  بروكويل  

راأ�سان اخ�سر و احمر   - م�ستديران   28-  ملفوف 

راأ�سان  بدون جذور مع اإزالة الوراق       - �سافوى جمعد     

اخلارجية        

�ست حبات مع اإزالة الوراق و بابقاء             -  29-  جزر  

5 - 10 �سم       

راأ�سان بدون جذور    - 30-  كرف�س  

اثنان    - 1( طويل  31- خيار 

اثنان ) مع ترك الزهور(  - ب( ق�سري     

ثالثة من اأي نوع     - 32-  باذجنان  

خم�س �سيقان    - 33-  اع�ساب  

ثالث احمر اأو اأخ�سر مع اجلذور و   -  34-  كلورابي  

اإزالة الأوراق و ابقاء ال�ساق من  5 - 10        

�سم.      

اثنان     - 35-  خ�س  ا(  ب�سكل ملفوف  

اثنان  بدون جذور  - ب( حملى                          

 - ج(  جمعد      

ثالث مع وجود اجلذور و اإازالة الوراق       - 36-  ب�سل  ا( عادى 

5 - 10 �سم.      

ثالث  - ب( اخ�سر     

�ست حبات  - 37-  بطاط�س  

اثنان  - 38-  يقطني )بوبر( ابي�س، برتقايل اأو ا�سفر 
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�ست حبات  - ا(  �سغري احمر      39-  فجل 

-    �ست حبات مع وجود  اجلذور واإزالة   ب( طويل ابي�س     

الوراق مع اإبقاء 5-10 �سم من        

ال�ساق         

�ست ورقات    - ا(   �سلق  40-  �سبانخ 

ثالث ورقات  - ب(   النيوزلندى       

�ست حبات من اى �سنف  - 41-  فلفل  

�ست حبات    - ا(  حجم عادى  42-  طماطم 

ثالث عناقيد، العود   - ب( حجم �سغري      

الخ�سر مت�سال       

ثالث وجود جذور و اإزالة الوراق    - ا(   �سلغم  43-  لفت            

واإبقاء 5 - 10 �سم.          

ثالث من نوع واحد �سرط ان تختلف   -  44-  خ�سروات اأخرى   

عن الفئات املذكورة اعاله.       

جمموعة من اخل�سروات املختلفة   -  45- خ�سروات فى ال�سلة  

تعر�س فى ال�سلة،  ل يتجاوز قطرها       

50 �سم،  مرافق با�سماء اخل�سروات        

املعرو�سة.        

-  تعر�س كل منها فى اإناء منف�سل به   46-  جمموعة من الأع�ساب 

ماء ويو�سع على �سينية.      

ثالث من نوع واحد برتقال، ليمون   -  47-  احلم�سيات   

او ترجن...الخ      

ثالثة من نوع واحد عدا   -  48-  فواكه اأخرى  

احلم�سيات         

   مالحظات عن اخل�سروات

يف جميع فئات اخل�سروات يجب ان تكون مماثلة يف احلالة، احلجم واللون وهذا ما يهم هيئة التحكيم.  

– الفجل(امللفوف يجب ان تكون اجلذور موجودة وتنزع  – اجلزر - الب�سل  – كلورابي  )ال�سمندر 

الأوراق املحيطة مع ترك 5 – 10 �سنتمرتات من ال�ساق.

تقدم راأ�سان بدون جذور تزال الأوراق اخلارجية املتغرية اللون فقط. )الكرف�س – اخل�س( 

تقدم راأ�سان بدون اجلذور. )الطماطم – اخليار(  

يرتك الكاأ�س )العود الأخ�سر مت�سال بالثمرة من الطماطم وترتك الزهرة على ثمرة اخليار(.

جمموعة من اخل�سروات

تختار جمموعة ممتازة من كل نوع يف �سلة ل يزيد قطرها عن 50 �سم و يف�سل ت�سمية كل نوع.

جمموعة من الأع�ساب

تختار جمموعة من كل نوع وم�سماه ويو�سع كل نوع يف اإناء به ماء ثم تو�سع املجموعة على �سينية او 

قطعة قما�س ملونة.

الفواكه و احلم�ضيات و اأنواع اآخرى

كل اأنواع الفاكهه املعرو�سة يجب اأن تكون نا�سجة وكذلك يجب اأن تت�ساوى يف احلجم  واللون بحيث 

ي�سمل جزء من الغ�سن والورد.

)51 –    التجارب الزراعية )الفئات 49 

ز هور نادرة الزراعة يف البحرين:  ا(   -49

زهور الأب�سال والدرنات والكورمات ب(    

زهور حولية يجب اأن تزرع من البذور ج(     

زهور معمرة يجب اأن تكون قد زرعت يف حديقة املت�سابق ل�سنة على الأقل د(    

زهور من �سجريات واأ�سجار هـ(   

زهور من النباتات املت�سلقة  و(   

فواكه و خ�سروات نادرة الزراعة يف البحرين اأ(    -50

ثالثة   - فواكه   )1  

-   ثالثة خ�سروات   )2  

-        عينة واحدة 51-    جتارب زراعية متنوعة 



9

)51 –    مالحظات عن التجارب الزراعية   )الفئات – 49 

يجب اأن تقدم تفا�سيل الزراعة مع كل معرو�س ويذكر اأ�سم النوع وتاريخ الزراعة واملوقع الذي يزرع 

فيه والبيئة املكانية انه م�سم�س او ظل او معر�س للريح او يف مكان مغلق وكذلك طريقة الري.  ويف�سل 

ان يكون ذلك على بطاقة خا�سة. 

 ميكن تقدمي �سورة فوتوغرافية كمعرو�س اإذا كان املعرو�س يف طور الإزهار اأو الثمار ... الخ يف ف�سل 

ل يتفق توقيته مع وقت املعر�س.

اتبعها  التي  الناجحة ت�سجع الآخرين ان يزرعوا هذا املعرو�س بهذه الطريقة  التجريبية  الب�ستنة  ان 

يف  معروفة  النبات  من  معينة  نوعيات  ت�سبح  �سوف  ال�سنني  مدى  وعلى  الوقت  ومبرور  العار�س 

البحرين. 

اإذا كان قد زرع بطريقة  اإل   لن تقبل اي نبات �سبق له الفوز بجائزة يف اي معار�س �سابقة للنادي  

تختلف عن ما �سبق.

النباتات احلولية

يجب ان تكون قد زرعت من بذور ولي�ست �ستالت من م�ساتل جتارية.  والزهور مزروعة من حديقة  

املت�سابق.

النباتات املعمرة

يجب ان تكون مزروعة من بذور يف حديقة املت�سابق والنباتات امل�ستوردة من اخلارج.  يجب ان تكون 

مزروعة يف حديقة املت�سابق يف فرتة على الأقل �سنة واحدة.  ميكن عر�س �سورة فوتوغرافية للنبات يف 

حال عدم وجود زهور يف وقت املعر�س مع اإرفاق  ببع�س  الأوراق كاأثبات.

الأب�ضال – الدرنات - الكورمات

يجب ان تكون مزروعة يف حديقة املت�سابق و يف حال انها فى غري مو�سم ازهارها يجب ارفاق �سورة 

للمادة و يجب تو�سيح مو�سم التزهري يف بطاقة لتعريفها مع بع�س الوراق فى حال وجودها.

�سجريات – مت�ضلقات و الأ�ضجار

اأو العقل �سوف حت�سل على عالمات  ال�سجريات واملت�سلقات والأ�سجار التي زرعها املت�سابق بالبذور 

اأف�سل مقارنة اذا مت زراعتها بال�ستالت امل�ستوردة.  يف حال النبات لي�س يف مو�سم اثماره او ازهاره، 

�سورة ترفق مع بع�س الأوراق اأو الأغ�سان.  هذه النباتات يجب ان تكون مر عليهاعام واحد يف حديقة 

املت�سابق حتى يتبني ان مثل هذه النباتات ناجحة زراعتها يف البحرين.

اخل�سراوات

يجب ان تكون مزروعة من بذور، درنات او كورمات يف حديقة املت�سابق، يف حال ان اخل�سروات لي�س 

مو�سمها ترفق �سورة مع بطاقة التعريف وبيان مو�سم النتاج.

 ميكن للمت�سابق بال�سرتاك باأى عدد من النباتات يف اى فئة اذا �ساء.   وميكن للمت�سابق احل�سول على 

اأكرث من جائزة اذا راأى جلنة التحكيم ا�ستحقاق املت�سابق لذلك.

على املت�سابق تزويد اللجنة ببطاقة تعريف للعينات امل�سارك بها من حيث بيان اذا مت زرعها بالبذور 

مبا�سرة يف الرتبة او �سواين للبذور.  الرى بالتنقيط او الغمر –  املكان �سواء كان م�سم�س اأو ظل.

�سواء مت زراعة العينة من بذور او عقل او م�ستوردة و يتم كتابة كافة املعلومات التي ممكن ان حتظى 

على اعجاب الآخرين و يريدون زراعة هذه النباتات بانف�سهم.  يكتب ال�سم العلمي ان امكن.

 اإمكانية ادخال الأ�سناف املهجنة.

   

    تن�سيق الزهور والأعمال اليدوية للكبار )الفئات  ) 52- 63(

-  تن�سيق ل يزيد عر�سه عن 90 �سم. 52-   50 عاما من الزدهار 

ت�ستخدام الأزهار الناب�سة باحلياة والألوان املثرية.    

-  تن�سيق ل يزيد عر�سه عن 70 �سم با�ستخدام    53-   غني وغريب 

الزهور والفاكهة.       

تن�سيق ل يزيد عر�سه عن 70 �سم   - 54-   احتفال الطبيعة 

مزهرية     او  زجاجى  اناء  فى  تن�سيق  تكون  ان      

عتبار اللون  م املواد النباتيه يو�سع يف الأ ا �ستخد ا     

وامل�ساحة  احلجم  وامللم�س  و�سكل     

يخلط  تن�سيق  �سم   70 يزيد عر�سه عن  ل  تن�سيق   -  55-   العطالت 

العطالات.   بامور  تتعلق  الزهور ومواد  بني     
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�سم   30 عن  عر�سه  يزيد  ل  تن�سيق   -  56-   ملعة البنف�ضجى و الذهبى 

وارتفاعه عن  40 �سم  “�سيوفر النادي       

خليفة منا�سبة للتن�سيق”    بعر�س 35 �سم       

وارتفاع 55 �سم.     

�سم         7 0 عن  �سه  عر يد  يز ل  تن�سيق    -  57-  حول العامل  

م الأزهار املجففه، الك�س�سورات    ي�ستخد      

التن�سيق. على  تطغى  ال  يجب      

 – 70 �سم  تن�سيق ل يزيد عر�سه عن    -  58-  ذكريات 50 عام  

للمبتدئني فقط، يقت�سر على امل�ساركني       

الذين مل ي�سبق لهم الفوز يف معار�س       

 . بقة م�سا     

�سم   5 0 عن  �سه  عر يد  يز ل تن�سيقا   -  59-  ال�سموع  

ال�سموع و الزهور الطبيعية.   با�ستخدام      

تن�سيق تطبق جميع مبادىء الت�سميم و   -  60-  ال�سنوات الذهبية   

لكن يف ابعاد م�سغرة( ينبغي ان يكون       

التن�سيق بحد اق�سى 10 �سم اجماليى.      

ميكن عمل التن�سيق يف اناء ذهبى او وعاء و        

ما �سابه ذلك.ا�ستخدام املواد الطبيعية يف       

فقط التن�سيق      

من  �سم   45 عر�سه  يزيد  ل  تن�سيق  )1( نباتات منزلية   61-  نباتات و اأزهار 

زهور     ا�ستخدام  مع  داخلية  نباتات       

طبيعية ل يزيد عددها عن خم�سة.     

يف  مزروعة  طبيعة  نباتات  من  تن�سيق  )ب( الزراعة يف الزجاج     

ان  يراعي   - �سفافه   زجاجية  اواين       

يد  ل يز . و لغلق ء حمكم ا نا لأ ن ا يكو      

�سم.   50 عن  الكلي  حلجم        ا

)1( تن�سيق كال�سيكي 62-  ايكيبانا 

)ب (تن�سيق حر   

)ج ( منا�سبات اخلا�سة ) تن�سيق مبنا�سبة الحتفال اليوبيل الذهبى(   

فن التطريز اليدوي  1(  احلجم ال�سغري - التطريز الو�سادة – ل يزيد احلجم عن   )1(  -63 

30 × 30 �سم.   

 55 ×  55 القما�س  من  نوع  على  تطريز    - الكبري  احلجم   )2     

�سم ميكن ان يكون التطريز على خمده او �سر�سف طاولة ف�ستان      

او افكار اخرى.   

اأو  اخل�سروات  الفواكه،  من  نوع  اي  من  م�سنوع  مربى  عمل      )ب( عمل املربى املنزىل 

يزيد  ل  اإناء  يف  يو�سع  و  امل�ستورده  او  املحلية  �سواء  الزهور        

250 جرام. �سعته عن       

الكاملة  والفاكهة  ال�ضكر  من  خملوط  هى   ( املربى    )1       

او املجزاة او املهرو�ضة(      

             2( املرموليد )ُي�ضنع من الفواكه احلم�ضية مع ق�ضورها(

3(  الهالم ) هو خملوط مكون من ع�ضري للفاكهة وال�ضكر                                     

والبكتني و احلم�ض (       

     مالحظات عن تن�سيق الزهور والأعمال اليدوية للكبار ) 52- 63(

 مالحظات عن تن�ضيق الزهور

1-   ال يزيد املعرو�س عن املقايي�س املحددة يف اجلدول.

 2-   ان تكون مادة النبات الطبيعي مغمورة يف املاء او يف وعاء ل تت�سرب منه املياه كال�سفنج اخلا�س 

بالتن�سيق وي�ستثنى من ذلك الفاكهة  واخل�سروات والنباتات الع�سارية.  
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يجب ان تكون ال�سفة الغالبة على ما ي�ستعمل يف املعرو�س هي �سفة املادة النباتية.  -3

اإذا ا�ستخدمت اى ملحقات اأو توابع يف املعرو�س فيجب ان تكون من�سجمة مع املعرو�س.  -4

يجب ال تظهر اأي دبابي�س، ال�سفنج اخلا�س بالتن�سيق.  -5

Pot Et Fleur    مالحظات عن ت�سكيل النباتات الداخلية    

الإناء  املزروعة مع زهور طبيعية.   الداخلية  النباتات  اإناء  رائع يطلق على  ا�سم   Pot ET Fleur  

بب�ساطة  ا�سبوعيا  ال�سكل  والتنوع لفرتة طويلة ميكنك تغيري  الألوان  و  ال�سكل  اأن يعطى  املزروع يجب 

بتغيري الزهور.  ميكنك زراعة الأ�س�س مبا�سرة يف �سلة اأو اإناء حتى يتم تغيريها ب�سهولة.

اإيجابيات:  

�سرورة التن�سيق من نباتات داخلية وزهور قطف طبيعية.  -

ا�ستخدام جميع النباتات الطبيعية.  -

يجب اإخفاء الرتبة خ�سو�سا من الأمام واجلوانب.  -

عند ا�ستخدام اى مواد لتثبيت النباتات يف اماكنها يجب ان تكون خمفية.  -

يجب ان يرتجم العمل عنوان التن�سيق و يو�سح البداع.     -

ال�ضلبيات:  

عدم ا�ستخدام الأوراق املنف�سلة من النباتات.  -

املواد النباتية تكون خالية من ال�سابات املر�سية واحل�سرية واملتقطعة.  -

عالمات امل�ضابقة:  

التن�سيق يجب ان يكون بح�سب املوا�سفات واملقايي�س املطلوبة كما مبني يف جدول امل�سابقات.  -

ل يجب ا�ستخدام النباتات املزهرة وامنا ا�ستخدام زهور قطف.  -

 Terrariums   مالحظات عن الزراعة يف الأواين الزجاجية    

مزيج ب�سيط من اإناء زجاجي،  تربة، ح�سى، فحم، هواء وماء يجعل الزراعة من اأجمل الطرق لعر�س 

داخل  الرطب  الهواء  حتت  ولمعة  نظيفة  تبقى  �سوف  النباتات  هذه  و  املنزل  يف  الداخلية  النباتات 

الإناء.

اختيار النباتات ال�سغرية املحبة للرطوبة.  عند زراعة اكرث من �سنف واحد، اختيار نباتات ذات اوراق 

خمتلفة يف ال�سكل واللون ل�سافة اجلمال ول يجب زراعة نباتات �سريعة النمو حيث اأنها �ستطغى على 

الأ�سناف الآخرى.  اي�سا جتنب زراعة املزهرة لأن الزهور �ستت�ساقط وتتعفن.

النباتات املنا�ضبة

يرجى مالحظة القائمة يف اجلزء الأجنليزى من الكتيب.

تراعى الحتياجات التالية:

اختيار الناء الزجاجى �سفاف حتى ل يحجب اى كمية من ال�سوء.  -

ت�ستخدم انواع النباتات التى ت�ستجيب لنف�س الحتياجات البيئية من حرارة واإ�ساءة ورطوبة.  -

او  ال�سغرية  تعفن اجلذور،  ميكن مد طبقة من ح�سى  ملنع  ال�سرف اجليد  )لتاأمني  ال�سرف   - 

ك�سارة الفخار.   

الطريقة:    و�سع احل�سى يف قاع الإناء بعمق ن�سف بو�سة وي�ساف ربع بو�سة طبقة من الفحم ي�ساف 

الكمبو�ست لرتفاع ل تزيد عن ثالثة ارباع حجم الإناء.  و يعمل حفرة �سغرية وتغر�س بها النباتات 

باإحكام حتى ت�ستطيع النمو فيها.  يتم ر�س النباتات باملاء بخفة وتكون الرتبة رطبة ولي�ست م�سبعة 

باملاء.  يو�سع الإناء يف مكان معتدل احلرارة لب�سعة ايام حتى تتوازن الرطوبة داخل الإناء.  يو�سع 

الإناء يف مكان به اإ�ساءة و لكن لي�ست يف �سم�س مبا�سرة.  يتم الرى يف بع�س الأحيان.
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    مالحظات عن تن�سيق ايكيبانا  

)67 –    ف�سول الطلبة  الفئات  ) 64 

�سم    30x30 بحجم   50 العدد  زهورتبني  من  تن�سيق  64- 50  عاما من الزدهار 

باحلياة  الناب�سة  الزهار  با�ستخدام      

   

ا(   من �سن 13 – 15 �سنه      

ب( من �سن 16 – 18 �سنة      

ج(  من �سن 13 – 15 �سنه           مدار�س اخلا�سه   

د(  من �سن 16 – 18 �سنة     

هـ(  من �سن 4 – 8 �سنوات    الطفال ذو الحتياجات اخلا�سة   

ر(  من �سن 9 – 14 �سنة     

ز(  من �سن 15 �سنة فما فوق    

عمل بطاقة التهنئة  من  من �سن 8 – 12 �سنة  املزارع املبدع ال�ضغري   -65 

الزهور، الوراق واحل�سي�س       

املجفف حجم البطاقة       

11x8 �سم      

من �سن 6 – 11 �سنة  ت�ستخدم �سينية ل يزيد  حديقة منوذجيه م�ضغرة    -66 

طولها عن  40 �سم و عر�سها       

عن 30  �سم.  تبطن       

بالبال�ستك، ثم يو�سع  فيها       

الرمل او كمبو�ست، ميكن     

ا�ستخدام ال�ستالت اجلاهزة       

او الزراعة  بالبذور فى       

ال�سينيه ويجب عدم       

ا�ستخدام اية خ�سروات  و       

مينع ا�ستخدام املج�سمات        

ال�سناعية.     

يجب ا�ستخدام ا�سي�س من  من �سن 3 – 6 �سنوات  ا�ضي�ضى    -67 

الفخار امللون، ل يزيد قطره       

عن 6 بو�سة.  تزرع الطماطم       

او الفراولة.       

مدار�س خا�سة

مدار�س حكومية

) يجب اإتباع نف�س 

موا�سفات الطلبة 

العاديني(
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   اأهمية احلدائق املدر�سية

احلدائق املدر�سية هي و�سيلة رائعة ل�ستخدام فناء املدر�سة باعتباره كف�سل درا�سي وارتباط  الطالب  

اأداة تعليمية  وتعلمهم مفاهيم ومهارات احلدائق   واأنه  اأنه امل�سدر احلقيقى للطعام  بالطبيعة حيث 

والتي تتكامل مع عدة موا�سيع  مثل الريا�سيات والعلوم والفنون ال�سحة والرتبية البدينة والدرا�سات 

األجتماعية ف�سال عن العديد من الأهداف األتعليمية مبا يف ذلك امل�سوؤولية ال�سخ�سية والجتماعية. 

تعليم الطالب كيف ان الب�ستنة ميكن اأن ت�سهم يف بيئة م�ستدامة. 

   حدائق مدار�س مملكة البحرين )الفئة 68 (

يتم حتكيمها يف حديقة املدر�سة 68-  1( اإنتاج الزهور   

الزهور املو�سمية، اخل�سروات والع�ساب.    ب( اإنتاج اخل�سروات و الع�ساب 

    حدائق مدار�س مملكة البحرين )الفئة 69( 

1( املدار�س البتدائية  69-  حدائق مدر�ضية تعليميه  

2( املدار�س العدادية      

3( املدار�س الثانوية      

4( املدار�س اخلا�سة      

    �سروط امل�سابقات:

1  ملء ا�ستمارة ال�سرتاك.

2  ت�سليم عدد �سور حلديقة املدر�سه حجم 8 بو�سه يف 11 بو�سه.

3  املوعد النهائي للت�سليم �سوف يتم اخطار املن�سق مل�سابقات املدر�سة.

 4  �سوف يتم حتكيم احلدائق من خالل جلنة حتكيم متخ�س�سة على �سحب ال�سروط املذكورة يف 

  الكتيب.

5  قرار جلنة التحكيم النهائي.

   م�سابقه احلدائق املنزلية

اإن�ساء احلديقة والعتناء  ُتلبى حاجة الن�سان ليكون على الت�سال مع  الطبيعة.   الب�ستنه يبدو انها 

بها يحقق نوع من اليقاع فى احلياة.  ونتيجة لذلك نح�سل على اخلربة وال�سعادة وتغذية نفو�سنا.  

الب�ستنة هى لوقت الفرح وال�سدة على ال�سواء.

مت جمع  هذه املواد فى هذا الكتيب مل�سابقة النادى ال�سنوية لف�سل حديقة منزلية،  على امل اأن توحى 

لك لت�سبح اكرث دراية مع النباتات،  ال�سجار وما حتتاج ول حتتاج وتكون م�سرورا للعي�س مع الطبيعة 

ما  للتلبية  فئة  هناك  املنزل،  واجهة  فى  اللوان  ترتيب  او  بيتك  �سرفة  �سواء مبالء  ووئام.   فى حب 

تف�سلون.

   احلدائق املنزلية )الفئات 70 – 81(

70- اأف�سل حديقة معتني بها 

ت�سمل )ل  مربع  مرت   500 م�ساحتها  تتعدى  ل  1( حدديقة �سغرية     

    حديقة املطبخ (.

)ت�سمل  مربع  مرت   1000 م�ساحتها  تتعدى  ل  2( حديقة متو�سطة     

حديقة املطبخ (.    

)ت�سمل  مربع  مرت   1500 م�ساحتها  تتعدى  ل  3( حديقة كبرية     

حديقة املطبخ (.    

ل يتعدى عمرها عن 4 �سنوات )ل ت�سمل حديقة  4( حديقة حديثة     

املطبخ(.     

71- اف�سل عر�س للحوليات 

ا-     اف�سل عر�س منفرد جلهنمية واحدة. 72- اجلهنميات  

ب-   اف�سل عر�س ملجموعة من اجلهنميات    
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ا(     ا�سي�س منفرد.   73- اف�سل عر�س لزراعة يف الأوعية 

تكون  ان  ي�سرتط  ال�س�س،  من  جمموعة  ب(      

 35 من  اكرث  عددها  تكون  وان  متنقلة   الوعية      

ا�سي�س و حتتوى على 60%  على نباتات معمرة.    

اف�سل عر�س للم�سطحات اخل�سراء  -74

اف�سل عر�س لل�سجريات والأ�سجار  -75

اأف�سل حديقة مطبخ   -76

اأف�سل حديقة جتارب زراعية  -77

اأف�سل ا�ستخدام للم�ساحة خللق م�ساحة خ�سراء  اأف�سل عر�س للحديقة اخلارجية    -78 

�سواء با�ستخدام الأ�س�س او املت�سلقات او ج�سم      

مائي... الخ.    

79-  اف�سل عر�س ل�سباريات        

ل تزيد امل�ساحة عن 200 مرت مربع.  واحلديقة ال�سخرية   

اأ�سجار �سجريات، مت�سلقات، حوليات  اأف�سل عر�س للنباتات النادرة-    -80

وال�سباريات.     

اأف�سل عر�س حلديقة بيئية  -81

  مالحظة تعليمات مل�سابقة احلدائق:

الهدف من م�سابقة ال�سنوي للحدائق هو تعزيز ومتيزالب�ستنه يف مملكة البحرين �سواء من ا�ستخدام 

النباتات النادره وغري ماألوفة او فى الت�سميم العام وتاأثري احلديقة ومن عمليات ال�سيانة الزراعية 

اجليده(

ا�ستمرار احلما�س والدعم لهذا احلدث ال�سنوى هو نتيجة عمل الدوؤوب لفريق �سغري من املتطوعني.

نحن نقدر باخال�س جهود كل من ي�سارك بحدائقه وخا�سة جهود املحكمني،  امل�سورين وامل�ساركني.

تفانيهم لهذه املهمة يبعث اللهام.

ميكن الطالع على معلومات عن امل�سابقة من خالل موقع النادى www.bahraingardenclub.com او 

عن طريق ات�سال به نادى البحرين على رقم 17727625.

مالحظة على التعليمات:

ويلتزم  النادى  وافق  لقد  مو�سوعية،  و  عادل  ا�سا�س  على  قائم  احلديقة  حتكيم  ان  من   للتاكد 

بالتعليمات التالية:

امل�سابقة مفتوحة لع�ساء النادى وجميع املقيمني.

امل�سابقة حتى ان مت ت�سميم  اللذين يعملون فى حدائقهم، موؤهلني للدخول  هواة املبتدئني احلدائق 

حدائقهم بوا�سطة املحرتفني.

ميكنك دخول امل�سابقة واختيار احدى احلدائق �سواء)ال�سغرية،املتو�سطة،الكبرية اواجلديده(

ل   ان  يجب  متتالية،  �سنوات   3 ملدة  املعينة  فئة  فى  الول  باملركز  فزت  قد  كنت  اذا 

ت�ضرتك فى امل�ضابقة ملدة 3 �ضنوات حتى يت�ضنى لالخرين الفر�ضة للفوز.) على �ضبيل 

املثال الفائز باملركز الول فى نف�ض الفئة 2011،2010 و2012 ل ي�ضمح ان يدخل فى 

نف�ض امل�ضابقة حتى 2017(

ميكنك دخول فى عديد من الفئات كما يحلو لك، ال اذا كنت تدخل فى م�سابقة التحدى الكبري )كاأ�س 

امللك لأح�سن حديقة منزلية(

ر�ضوم الت�ضجيل جلميع الفئات احلدائق 5 دينار +300 فل�ض للفئات الخرى.

قد تلتقى باملحكمني عند و�سولهم ولكن يجب ان ل تكون فى احلديقة عند التحكيم.

التحكيم �سيكون على مدى يومني.  ل يحبذ التدخل او التحكم فى عمل املحكمني.  قرار جلنة التحكيم 

نهائى وغري قابل للتغيري.  �سيزرو املحكمني احلدائق ملدة يومني، حيث يتم الت�سوير فى نف�س اليوم.

بالنتائج.  متنح جوائز  ليعلمكم  النادى  م�سئول  يت�سل  �سوف  با�سبوعني،   التحكيم  النتهاء من  بعد 

املراكز الول، الثانى والثالث من كل فئة و�سيتم دعوة الفائزين اىل حفلة توزيع الكووؤ�س وال�سهادات،  

و�سائل  او  الكرتونى  موقع  طريق  عن  او  النادى  ن�سرة  فى  اجلوائز  توزيع  حفلة  عن  اعالن  و�سيتم 

العالم.

معايري التحكيم:

فريق التحكيم �سوف يتطلع اىل احلدائق فوق م�ستوى املتو�سط.  يجب التاأكد من الفئة املرغوبة فى 
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دخولها حيث ل تفقد النقاط املطلوبة اأن اأخطات فى اأختيار الفئة.  فى حالة دخولكم فى م�سابقة كاأ�س 

امللك،  جلنة التحكيم �سوف تقوم بالنظر اىل كل ما حتتويه احلديقة فى كل اجلوانب،  اآخذين فى 

العتبار كل على  خ�سو�سيته )حديقة املطبخ، م�سطحات اخل�سراء، ال�سجريات والأ�سجار، الأ�س�س 

وجتارب زراعية(.

اجلوائز:

�سيح�سل الفائز مبركز الأول على كاأ�س وال�سهادة فى م�سابقة التحدى الأكرب)كاأ�س امللك( �سوف يتم 

طباعة ا�سمه على الكاأ�س.  مركز الثانى والثالث �سيح�سل على ال�سهادات.

 

   ت�سكيل الفواكه و اخل�سروات الفئة )82(

ت�سكيل الفواكه واخل�سروات للفنادق البحرينية   -82

واخل�سروات الفواكه  ت�سكيل   

وعر�سها  واخل�سروات  الفواكه  وتن�سيق  ت�سكيل  بفن  ال�سرتاك  البحرينية  للفنادق  ميكن    

العمل. لطاقم  �ستكون  النقدية  اجلائزة  اما  الفائز  للفندق  الكاأ�س  و�سيخ�س�س   

    الت�سوير الفوتوغرايف )الفئة 83(

83-  احلديقة وقت غروب ال�ضم�ض 

         اأ  الهواة املتقدمني )19 �سنة فما فوق(

-    �سورة للحديقة وقت غروب ال�سم�س.   

-    �سورة مقربة لى جزء من احلديقة عند الغروب.     

         ب الهواة املبتدئني ) 15- 18 �سنة(     

-    �سورة للحديقة وقت غروب ال�سم�س.    

-    �سورة مقربة لى جزء من احلديقة عند الغروب.   

يجب ان تكون ال�ضور 11x8 بو�ضة   

    الت�سوير الفوتوغرايف 

الهواة املتقدمني )19 و ما فوق(  اأ( 

الهواة املبتدئني )15 – 18 �سنة( ب( 

عند التقدم للت�سجيل يف امل�سابقة عليك الإلتزام بال�سروط التالية:

ال�سور الفائزة يف م�سابقات �سابقة ل ميكن قبولها يف هذه امل�سابقة.  1

 2      ميكنم ا�ستخدام اى نوع من الكامريات لأخذ ال�سور.  ويف�سل ا�ستخدام اأعلى درجات التقنية 

لتو�سيح ال�سور.  

لي�ست هناك اى قوانني متنعك من ا�ستخدام التقنيات لخذ �سورك النهائية.  3

يجب دفع ر�سوم ال�سرتاك مببلغ 2 دينار فقط.  4

هناك فائز لكل فئة.  5

الفائزين الوائل �سوف تعر�س �سورهم فى املعر�س الدوىل للحدائق.  6

كيفية الدخول يف امل�سابقة:

يجب الت�سجيل فى امل�سابقة.  1

كل �سور تكون ملونة.  2

ال�سور امل�ساركة يجب ان تكون قد �سورت فى البحرين خالل الثنى ع�سر ا�سهر املا�سية.  3

امل�سابقة مق�سمة اىل م�ستويني وكل م�ستوى مق�سم اىل فئتني.  4

ميكن للمت�سابق امل�ساركة فى م�ستوى واحد فقط.  ولكن ميكنه امل�ساركة فى الفئتني.  5

يجب على امل�سارك ت�سليم �سورتني من كل فئة.  6

ال�سور امل�ساركة بقيا�س 11x8 بو�سة.  7

يجب امل�ساركة فى م�ستوى الذى ينا�سبك.  8
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   1 -الكووؤ�س و اجلوائز يف املناف�سة املفتوحة: 

1-   كاأ�س �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة:

   للفائز باأكرب عدد من النقاط من فئات احلدائق –  فئات)77-70(

2-   كاأ�س �ساحب ال�سمو املغفور له ال�سيخ عي�سى بن �سلمان اآل خليفة:

   للفائز باأكرب عدد من النقاط من فئات الزهور - فئات )24-1(

3-   كاأ�س �ساحب ال�سمو املغفور له ال�سيخ عي�سى بن �سلمان اآل خليفة:

   للفائز باأكرب عدد من النقاط من فئات اخل�سروات - فئات )46-25(

4-   كاأ�س �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة قرينة �ساحب اجلاللة

   امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة:

   للفائز باأف�سل عر�س يف الت�سوير الفوتوغرايف - فئة 83 )اأ(

5-   كاأ�س �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة قرينة �ساحب اجلاللة

   امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة:

   للفائز باأف�سل عر�س يف الت�سوير الفوتوغرايف - فئة 83 )ب(

6-   كاأ�س �سمو ال�سيخ عبداهلل بن حمد بن عي�سى اآل خليفة:

   للفائز باأف�سل حديقة �سديقة للبيئة – فئه 81

7-   كاأ�س �سمو ال�سيخة هيا بنت حممد اآل خليفة:

   للفائز باأف�سل عر�س للنباتات النادره و الغريبة – فئة 80

8-   كاأ�س يتيم:  )52 -60( الأول من الوائل

   للفائز باأف�سل تن�سيق للزهور يف املعر�س.

9-   اإناء كوبر لاليكيبانا:

   للفائز باأف�سل عر�س – فئة 62 )اأ( تن�سيق اأ�سا�سي )كال�سيكي(3

10-   جائزة ال�سفري الياباين:

   للفائز باأف�سل عر�س فئة 62 )ب( تن�سيق حر

11-   جائزة جمعية ال�سداقة البحرينية اليابانية:

   للفائز باأف�سل عر�س فئة 62 )ج( تن�سيق منا�سبات خا�سة 

12-   جائزة تن�سيق الزهور:

   للفائز باأف�سل عر�س – فئة 56 

13-   اإناء كني كوبلت:

   للفائز باأف�سل عر�س تن�سيق الزهور – فئة 60 

14-   كاأ�س كانو:

   للفائز باأف�سل حديقة �سغرية – فئة 70 )اأ(

15-   اإناء الورد املقدم من نادي البحرين للحدائق:

   للفائز باف�سل حديقه متو�سطة – فئة 70)ب( 

16-   كاأ�س نادي البحرين للحدائق:

   للفائز باف�سل حديقه كبرية – فئة 70)ج(
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17-   جائزة بيكيت:

    الفائز باأكرب عدد من النقاط – الفئات 24 و 45 )جمموعة من الزهور املتنوعة وخ�سروات 

   يف �سلة(

18-   كاأ�س ال�سفري الربيطاين:

   للمدر�سة احلكومية الفائزة باأف�سل عر�س زهور – فئة 68)اأ(

19-   كاأ�س ال�سفري الربيطاين:

   للمدر�سة احلكومية الفائزة باأف�سل عر�س للخ�سروات – فئة 68)ب(

20-   كاأ�س بوند:

   للفائز من الطالب – فئة 65 

21-   كاأ�س نادي البحرين للحدائق:

   للفائز من الطالب – فئة 67 

22-   كاأ�س الزعبي:

   للفائز من الطالب – فئة 64)اأ( )13-15 �سنة(

23-   كاأ�س الزعبي:

   للفائز من الطالب – فئة 64)ب( )16-18 �سنة(

24-   كاأ�س نادي البحرين للحدائق:

   للفائز من الطالب – فئة 64)ج( )13-15 �سنة(

25-   كاأ�س نادي البحرين للحدائق:

   للفائز من الطالب – فئة 64)د( )16-18 �سنة(

26-   جائزة ريت�سي تكر:

   للفائز باأف�سل عر�س للزراعة يف الأوعية – فئة 73 

27-   كاأ�س الوليات املتحدة الأمريكية:

   للفائز باأف�سل عر�س للحوليات – فئة 71 

28-   كاأ�س ال�سيدة ع�سمت فرج:

   للفائز من فئة ذوي الحتياجات اخلا�سة تن�سيق حر – فئة 64)هـ(

29-   كاأ�س ال�سيدة ر�سيدة تدين:

   للفندق الفائز باأف�سل ت�سكيل على الفواكه واخل�سروات – فئة 82

30-   كاأ�س ال�سيخة �سيخه بنت حممد اآل خليفة:

   للفائز باأف�سل عر�س –  فئة 18)ب(

31-   جائزة ووكر:

   للفائز باأف�سل عر�س لفئة 58 

32-   كاأ�س نادي البحرين للحدائق:

   للفائز  باأف�سل عر�س فئة 61)اأ( النباتات املنزلية

33-   كاأ�س نادي البحرين للحدائق:

   للفائز   باأف�سل عر�س فئة 61)ب( الزراعة يف الزجاجيات
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34-   كاأ�س ال�سيخة فاطمه بنت احمد اآل خليفة:

   للفائز باأف�سل عر�س –  فئة 63 اأ )1( فن التطريز اليدوي » احلجم ال�سغري«

35-   كاأ�س ال�سيخة فاطمه بنت احمد اآل خليفة:

   للفائز باأف�سل عر�س –  فئة 63 اأ )2( فن التطريز اليدوي » احلجم الكبري«

36-   كاأ�س ال�سيخة منرية بنت احمد اآل خليفة:

   للفائز باأف�سل عر�س –  فئة 63 )ب( عمل املربى املنزيل

37-   كاأ�س جمعية رعاية الطفولة و الأمومة:

   للفائز من فئة ذوي الحتياجات اخلا�سة تن�سيق حر –  فئة 64)و(

38-   كاأ�س ال�سيدة بيث روبن�سون:

   للفائز من فئة ذوي الحتياجات اخلا�سة تن�سيق حر –  فئة 64)ز(

39-   جائزة اليزبيث �ساهني:

   للفائز من الطالب –  فئة 66 )حديقة منوذجية م�سغرة(

40-   كاأ�س امليثاق الوطني:

   للمدر�سة الفائزة باأف�سل حديقة –  فئة 69)اأ(

41-   كاأ�س وزارة الرتبية و التعليم:

   للمدر�سة الفائزة باأف�سل حديقة  –  فئة 69)ب(

-  كاأ�س نادي البحرين للحدائق:  42

   للمدر�سة الفائزة باأف�سل حديقة  –  فئة 69)ج(

43-   كاأ�س نادي البحرين للحدائق:

   للمدر�سة الفائزة باأف�سل حديقة  –  فئة 69)د(

44-   كاأ�س الهيئة البلدية املركزية:

   للفائز باأف�سل حديقة حديثة –  فئة 70)د(

45-   اإناء ال�سيدة اليزابيث �ساهني:

   للفائز باأف�سل عر�س لل�سجريات وال�سجار–  فئة 75

46-   كاأ�س املهند�سة زهرة عبدامللك:

   للفائز باأف�سل حديقة مطبخ  –  فئة 76

47-   كاأ�س نادي البحرين للحدائق:

   للفائز باأف�سل حديقة جتارب زراعية –  فئة 77

48-   كاأ�س نادي البحرين للحدائق:

   للفائز باأف�سل عر�س حديقة املدخل  –  فئة 78

49-   كاأ�س نادي البحرين للحدائق:

   للفائز باأف�سل حديقة �سباريات )احلديقة ال�سخرية( –  فئة 79
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     2 - للفائزين من نادي البحرين للحدائق فقط:

1-   كاأ�س �ساحب ال�سمو املغفور له ال�سيخ عي�سى بن �سلمان اآل خليفة:

   للفائز باأكرب عدد من النقاط يف التجارب الزراعية - الفئات 51-49

2-   كاأ�س الليدي لو�س:

   للع�سو الفائز باأكرب عدد من النقاط يف املعر�س

3-   كاأ�س طريان اخلليج:

   للع�سو الفائزالثاين باأف�سل عر�س فئات الزهور – فئات 1 – 24

4-   كاأ�س نادي البحرين للحدائق:

   للع�سو الفائز باأكرب عدد من النقاط يف فئات تن�سيق الزهور 52 - 60

5-   كاأ�س نادي البحرين للحدائق:

   للع�سو الفائز باأكرب عدد من النقاط يف الفئات خ�سروات 25 - 46

6-   اإناء نادي البحرين للحدائق:

   للع�سو الفائز الثاين باأكرب عدد من النقاط يف فئات 49 – 51 

7-   جائزة �سرتكالند للورد:

   للع�سو الفائز باأف�سل عر�س وردة واحدة– فئة 18)اأ(

8-   اإناء بلجريف التذكاي للورد:

   للع�سو الفائز باأف�سل عر�س ورد بحريني– فئة 18)ج(

9-   كاأ�س هليفاك�س للجهنمية:

   للع�سو الفائز باأف�سل عر�س ملجموعة من اجلهنميات– فئة 72)ب(

10-   كاأ�س ولكر:

   للفائز باأف�سل عر�س – فئة 58 للمبتدئني

11-   جائزة ال�سيدة اليزابيث وود:

   للع�سو الفائز باأف�سل عر�س جمموعة من الع�ساب– فئة 46 

12-   كاأ�س نادي البحرين للحدائق:

   للع�سو الفائز مقدمة برت�سيح من ادارة النادي 


