
-  تنسيق ال يزيد عرضه عن 90 سم يعرض في إناء حسب االختيار.
-  تستخدم األزهار و السيقان و الفواكه المجففة فقط.

الحياة الساكنة 52

الناس  -   تنسيق ال يزيد عرضه عن 70 سم يعكس مشاعر الحب و الترابط بين 
في زمن كوفيد 19.

االحمر،  مثل  المشرقة  و  المحفزة  منشطة،  قوية  الوان  ذات  زهور  -   تستخدم 
االصفر، البرتقالي و البنفسجي .... الخ.

عالقتنا االنسانية و الكورونا 53

-  ان يكون التنسيق في كوب الشاي و صحنه .
-  ال يزيد عرضه عن 50 سم.

-  استخدام زهور القطف الطبيعية.
كوب الشاي 54

-   تنسيق من الزهور الطبيعية و النباتات العصارية المختلفة لتزين طاولة الطعام 
في إناء من اختيارك.

-  ان ال يزيد عرضه عن 50 سم و طوله عن 70 سم.
جمال الزهور و العصاريات 55

-   تنسيق ال يزيد عرضه عن 30 سم و ارتفاعه عن 40 سم، يتضمن مجموعة 
ملونة من الزهور و النباتات.

-  سيوفر النادي خليفة مناسبة للتنسيق بعرض 35 سم و ارتفاع 55 سم.
التعايش و السالم 56

-  تنسيق جذاب ال يزيد عن 30 سم و ارتفاعه 40 سم.
-  تستخدم ازهار قوية مثل: أستر،داليا،االقحوان،قرنفل الجالديولس، جربرا

المرأة 57

في معارض  الفوز  لهم  يسبق  لم  الذين  المشاركين  يقتصر على  فقط،  -   للمبتدئين 
سابقة.

-  تنسيق ال يزيد اكثر من 70 سم و يستخدم زهور و اوراق الطبيعية،
-  أبداع مطلوب في التنسيق.

تنمو معا 58

الفواكه  و  األزهار  و  االوراق  و  كأغصان  خضراء  طبيعية  عناصر  -   استخدام 
الخضراء.  

-  تنسيق ال يزيد عن 40 سم في 30 سم.
جمال األخضر 59

-   تنسيق من زهور و اوراق صغيرة في شمعدان تطبق فيه جميع مبادءي التصميم 
و لكن في ابعاد مصغرة.

-  ان يكون التنسيق بحد اقصى 10 سم اجمالي. 
شموع 60

-  تنسيق للمناسبات )حفل الشاي( ايكيبانا 62

نادي البحرين للحدائق
المعرض السنوي للزهور و الخضروات

كتيب المسابقة – مرفق لسنة 2022 - 2023
تنسيق الزهور للكبار فئات 52 – 62 )صفحه 10 في كتيب المسابقات( 

BAHRAIN GARDEN CLUB
ANNUAL FLOWER & Vegetable Show

Competition Handbook Attachment – 2022 – 2023
HANDBOOK – SECTION 4
Classes 52 – 62 (Page 10 in competition handbook)

52 Still life
-  An arrangement not more than 90 cm wide to be 
        arranged in your choice of container or vase.  Use only 

dried flowers, branches and fruits.

53
 Our humman
relationships
and Corona

-  An arrangement not more than 70 cm wide.
-   Reflects feeling of love and harmony between people 

in the time of Covid 19.
-   Use energizing colors such as red, violet, yellow and 

orange.

54 Tea Cup
-   The arrangement should be in a tea cup and saucer 

with the entire display.
-  Not more than 50 cm wide, use fresh cut flowers.

55
Beauty of Flowers 
and Succulent

-   An arrangement of natural flowers and various 
succulent plants to decorate the dining table in your 
choice of container.

-   It should not be more than 50 cm wide and 70 cm 
long.

56
Peaceful 
Coexistence

-   An arrangement not more than 30 cm wide and 40 
cm high.  Incorporating colorful range of flowers and 
plants.

-   A background niche measuring 35 cm wide x 55 cm 
high will be provided for your exhibit by club.

57 Women

-   An arrangement not more than 30 cm wide and 40 cm 
high.

-   Using strong flowers such as:  Aster, Dahlia, 
Chrysanthemum, Gladiolus, Carnation and Gerbera.

58
Growing Up 
Together

-   A novice class which is restricted to those who have 
never won a prize in a previous show.  

-  The arrangement should not be more than 70 cm wide.
-  Use flowers and natural leave.
-  Creativity is required in arrangement.

59 Green beauty -   A green arrangement using green fruit, foliage and 
green flowers, not larger than 40 cm x 30 cm.

60 Candles

-   An arrangement in candle holder, using small, fresh 
flowers and foliage.  All principles of design is applied 
but in tiny dimension. 

-  Maximum dimension should not exceed 10 cm overall.

62C Ikebana Special Occasion (Tea Ceremony).



HANDBOOK – SECTION 6
Student Classes
Classes 64 – 69E (page 14 in competition handbook)

64

My Learning 
Experience During 
Corna.
Government 
School:
A. Age 13-15 years
B. Age 16-18 years
Private School:
C. Age13-15 years
D. Age 16-18 years
Special Needs:
E. Age 4-8 years
F. Age 9-14 years
G. Age 15+years

-   The student creating a creative arrangement which 
reflecting the education during the pandemic.

-  Decorated with natural flowers and educational tools. 
-   Width of 30 cm and depth of 30 cm and height of 30 

cm.

65
pumpkin
Ages 8-12 years

-  Creativity is required in arrangement.
-   It uses a medium size pumpkin and natural flowers 

and leaves and natural materials.
-  Not more than 30 cm wide and 30 cm high.

66
Miniature Garden
Ages 6 – 11 years

-  Use seed tray lined with plastic sheet, fill the  bottom 
layer with Hydro con for easy drainage and top layer 
With compost.

-  The tray should not exceed 40cm x 30cm, it can be  
Larger, but couldn’t be smaller otherwise will be 
disqualified.

-  Use only fresh plants, grass, seedlings etc.  
Models and figurines are not allowed.

- Do not use vegetables.

67
Coconut Shell
Ages  – years

-  Use coconut shell as a basket to arrange different 
colors of Alyssum no more than 25 cm in diameter.

- The shell should be lined with plastic to save water.

69E

Art in School 
Garden
Mosaic for Garden 
Accessories 
(Pots, Wall  Units, 
Tables … etc) 

New categories for (Intermediate/Secondary School).  
See the competition handbook.

-   تنسيق ابداعي من عمل الطالب يعكس أدوات التعليم أثناء 
الجائحة.

-  يستخدم األزهار الطبيعية و أدوات تعليمية.
-  بعرض 30 سم و عمق 30 سم و ارتفاع 30 سم.

تجربتي التعليمة في زمن جائحة كورونا
مدارس الحكومية:

أ(  من سن 13 – 15 سنة
ب(   من سن 16 – 18 سنة

المدارس الخاصة:
ج(  من سن 13 – 15 سنة
د(  من سن 16 – 18 سنة

األطفال ذو األحتياجات الخاصة:
هـ(  من سن 4 – 8 سنوات

ر(  من سن 9 – 14 سنة
ز(  من سن 15 سنة فما فوق

64

-  األبداع مطلوب في التنسيق.
-  استخدام حبة القرع المتوسطة و زهور و اوراق طبيعية.

-  ال يزيد عرضها عن 30 سم و ارتفاعها عن 30 سم

اليقطين
من سن 8 – 12 سنة 65

-   تستخدم في صينية البذور ال يزيد طولها عن 40 سم و عرضها 
عن 30 سم.

-   تبطن بالبالستيك ثم يوضع فيها الرمل او الكمبوست.
-   يمكن استخدام الشتالت الجاهزة او الزراعة بالبذور في الصينية 

و يجب عدم استخدام الخضروات و يمنع استخدام المجسمات 
الصناعية.

-   الصينية ممكن ان تكون اصغر لكن اذا كانت اكبر من الحجم 
المطلوب سوف تستبعد.

حديقة نموذجية مصغرة
من سن 6 – 11 سنة 66

-   استخدام قشرة جوز الهند كسلة لتنسيق الوان مختلفة من نبات 
اليسيم.

-  ال يزيد قطرها عن 25 سم.
-  يجب تبطين القشرة ببالستك لحفظ الماء.

تنسيق في قشرة جوز الهند
من سن 3 – 6 سنوات 67

)فئة جديدة للمدارس األعدادية و الثانوية( اإلطالع على الشروط 
من كتيب النادي.

الفن في حديقة المدرسة
موزايك في اكسسوارات الحديقه )االصص، 

جداريات،  طاوالت .... الخ(
69ج

كتيب – جزء 6
فصول الطلبة

فئات 64، 65، 66 و 67 )صفحة 14 في كتيب المسابقات(



حدائق واجهة المنازل في محافظة العاصمة افضل عرض لحديقة صديقة للبيئة 81

الحياة الفطرية في البحرين
)صوره افقيه(

اشجار الفاكهه في البحرين
)الصوره تعكس الفاكهه على الشجره(

)صوره عموديه(

أ.1  صورة كاملة عن الحديقة  - طلبة 
أ.2  صورة كاملة عن الحديقة  - للمبتدئين

أ.3 صورة كاملة عن الحديقة  - للمحترفينن

ب.1  صورة مقربة            -  طلبة 
ب.2  صورة مقربة            -  للمبتدئين

ب.3  صورة مقربة            -  للمحترفين

83

كتيب – جزء 7
3 . 7 حديقة المؤسسات التجارية

كتيب – جزء 9
تصوير الحدائق

فئة 81 )صفحة 17 في كتيب المسابقات(

فئة 83 )صفحة 19 في كتيب المسابقات(

HANDBOOK – SECTION 7
7.3 Commercial Establishment Gardens

HANDBOOK – SECTION 9
Gardens Photography

Class 81 (Page 17 in competition handbook)

Class 83 (Page 19 in competition handbook)

81

Best Kept 
Environmentally 
Friendly Garden

Home Front Garden – Capital Governorate 

83

A.1  Landscape -  Students
A.2  Landscape - Amateurs
A.3  Landscape - Professionals

B.1  Close up  -  Students
B.2  Close up  -  Amateurs
B.3  Close up  -  Professionals

Bahrain wild Life
(Horizontal Picture)

Fruit Trees in Bahrain
(Fruits on tree)
(Vertical Picture) 


