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بالضافة إىل أهداف
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ً
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ت
ت
ن
ال� تواجه ال� ي
ّ
ي
النظام التعليمي والمنظومة التعليمية ،لذلك نجد أن صناعة المنهج أصبحت من التحديات ي
البنية التعليمية مثل الأسس الفلسفية ت
الك�ى.
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ي
ت
ت
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أيضا اتساقًا مع التطورات الحديثة
وظيفي يرتبط بقدرات
يأ� ً
المتعلم� وسوق العمل ومتطلبات المجتمع ي
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ف
ال�بوي والسلوك إ ن
ت
إن كانت ف� مجال الفكر ت
وأيضا ما أملته التطورات
النسان ً
وال� أصبحت جز ًءا اليتجزأ من حياة إ
ال ي
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نسا� أو القفزات المتسارعة ي� مجال التكنولوجيا ،ي
النسانية.
الثقافية والحضارية المعارصة وانعكاساتها عىل الفكر ونمط العالقات إ
لأ
ف
ت
وال�
ونحن من خالل هذا ا سلوب نتطلع إىل أن تساهم المناهج الدراسية ي� تحقيق أهداف دولة الكويت بشكل عام وأهداف النظام التعليمي بشكل خاص ي
ت
ين
ين
مواطن� ي ن
ين
محافظ� عىل
ومتفاعل�
فاعل�
تأ� ف ي� طبيعتها تنشئة أجيال مؤمنة بربها مخلصة لوطنها تتمتع بقدرات ومهارات عقلية ومهارية واجتماعية تجعل منهم
ي
لأ
ومنفتح� عىل آ
ت
الخر ومتقبلينه مع ت
ين
وال� صارت من أهم متطلبات
هويتهم الوطنية
اح�ام حقوق إ
النسان وحرياته ا ساسية والتمسك بمبادئ السالم والتسامح ي
الحياة المستقرة الكريمة.
ول التوفيق،،،
وهللا ي
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المقدمة
ين
المعلم�..
زمالؤنا
ت
ن
الكويـــي للمرحلـــة االبتدائية مؤكداً
الوط�
يســـعدنا أن نقـــدم لكم هـــذا الدليل مرشـــداً وميرساً لكم ف ي� عمليـــة التعليم ،حيـــث انبثق من وثيقـــة المنهج
ي
ي
ت
ن
المهـــي
عـــى �ض ورة الأخـــذ بـــكل ما هو جديـــد ونافع ،وهـــو قائم عىل عمليـــة البحث والتطوير
الـــذا� للمعلم الذي لم يعـــد ملقنـــاً للمعلومة ،إنما
ي
ي
ت
ين
يأ� من فـــراغ إنما من المعلـــم القائد المدرب
هـــو مـــدرب يفتح
للمتعلمـــن آفاق المعرفة من خـــال حثهم عىل البحـــث العلمي واالستكشـــاف ،وهذا ال ي
ف ي� عمليـــة التعلـــم ،لـــذا فالأحرى أن يكون باحثاً ومستكشـــفاً وهـــذا ينعكس عىل متعلمينـــه ،إذ إن المتعلم مـــرآه تعكس ما يقدمه له معلمـــه خالل عملية
التعلـــم ،والتوجه الذي نلمســـه ف ي� تطوير المناهج وجعلها ترتــــكز عىل المتعلـــم باعتباره محـــوراً للعملية التعليمية.

يز
ين
المتعلمـــن بنا ًء متكامـــا ً ومتوازناً من أجل
والتم� ف ي� مدخالت بناء شـــخصية
كمـــا يهـــدف منهج المرحلـــة االبتدائية إىل طرح تربوي متجـــدد يحقق الجـــودة
لأ
إكســـابهم القيم والحقائـــق والمفاهيم والمهـــارات وربطها بالمواد الدراســـية ا خرى والمجتمع ،كما يرشـــدهم إىل قواعد ســـلوكية إيجابيـــة نحو المجتمع
للمتعلم� ويحثهم عـــى التواصل مع آ
ين
الخريـــن ويقوي من لغة الحـــوار لديهم وأهميـــة تقبل الرأي والـــرأي الأخر ،بحيث
وذواتهـــم ،وهـــو يفتح المجـــال
ين
للمتعلمـــن للتفاعل واالســـتفادة وتبادل
التعبـــر بحرية وطالقة عن أنفســـهم ومشـــاعرهم أثناء ممارســـتهم للتعلم إىل جانب إتاحـــة الفرص
يســـمح لهم
ي
آ
ت
ش
البداعي واالستكشـــاف وحل المشـــكالت ف ي� إطار من
الـــي ترتكز عىل
التفكـــر إ
ي
الراء مـــع بعضهـــم البعض من خـــال ب
الخ�ات والعمليـــات الفنية المبا�ة ي
القيم الدينيـــة واالجتماعية.
وأخ�اً  ..عزيزي المعلم ..
ي
ن ت
 ابحث ..جرب ..استكشف ..وكن ي زدف� هذا الدليل ..
متم�اً فهناك المزيد من المعلومات المتطورة كل يوم ،وهي ليست يب� ي
 كن معلماً باحثاً متطو ًرا مبد ًعا  ..وسيكون لدينا جيل باحث متطور مبدع ..نـــر أهمية مادة ت
كبـــر ف� تنمية هـــذا الجيل ،ت
 نحـــن نتطلـــع إىل شال�بيـــة الفنية ف ي� بناء شـــخصية أبناء الكويت فهم مســـتقبل الفن
ح�
التشـــكيل ودورك ي ي
ي
ف
ت
ثقا� يشـــارك ف ي� تطوير جيل المســـتقبل وبناء وطن يفخـــر بأبنائه.
تكـــون مادة ال�بيـــة الفنية مركز إشـــعاع ي
المؤلفون

اﻟﺠﺎﻧﺐ

اﻟﺘﺮﺑﻮي
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رؤية وزارة التربية
لح�ة صاحب الســـمو أم� البالد الشـــيخ صبـــاح أ
الكوي� إىل النطق الســـامي ض
ت
ن
الحمد الجابـــر الصباح حفظه هللا
الوط�
تســـتند رؤيـــة الوزارة للمنهـــج
ي
ي
ي
ورعاه حول تطويـــر التعليم:
« إن ثـــروة الكويـــت الحقيقيـــة ف� أبنائها ،وهي ثـــروة ال تعادلها أي ثروة ،فهم عماد المســـتقبل وأمل الوطن ،وعىل ســـواعدهم ن
النجازات
تبـــى إ
ي
أ
ف
ف
مســـرة
وتحقق الطموحات ،وعليهم أن يتســـلحوا بســـاح العلـــم الحديث ي� عرص الثـــورة المعلوماتية ،الذي تتســـابق فيه المم لتأخذ لها مكاناً ي�
ي
الوان لوضع أ
التقـــدم ،ولذلـــك فال بـــد أن يكون لنـــا نصيباً من هذا التطـــور من خالل نقلـــة نوعية ف� نظامنـــا التعليمي ،وقـــد آن أ
الســـس العلمية
ي
وخ�اتـــه بما يتوافق مـــع احتياجاتنا الوطنيـــة لبناء جيل من أبنـــاء الكويت
المناســـبة لتطوير التعليم ،واالســـتفادة مـــن تجارب العالـــم المتقدم ب
محبـــاً للوطن ،مبدعـــاً ف ي� عمله ،قادر عىل بناء مســـتقبله ،مؤمنـــاً بعمله ،متمســـكاً بثوابت أمته ».
رؤية صاحب السمو الشيخ صباح أ
الحمد الصباح حفظه هللا ورعاه :

أن تكون الكويت مركزاً مالياً وتجارياً إقليمياً وعالمياً
www.da.gov.kw/ara/hhamir/vision.php
أ
ين
المتعلم� وســـوق
المـــر الذي تطلب معـــه إيجاد نظـــام تعليمي يســـاهم ف ي� التقدم واالزدهـــار االجتماعي واالقتصـــادي ف ي� ضوء حاجـــات ومتطلبات
ف
الســـامية.
اليجابية والمعتقدات المســـتمدة من ش�يعتنا إ
العمل والمســـتجدات التــــي طرأت ي� المعـــارف والمهارات واالتجاهـــات وتعزيز القيـــم إ
ال�بية ف� ضوء رؤية سمو أم� البالد الشيخ صباح أ
جاءت رؤية وزارة ت
الحمد الصباح حفظه هللا ورعاه
ي
ي
نظام تعليمي يساهم ف ي� االزدهار االقتصادي واالجتماعي ف ي� دولة الكويت
20

وزارة ت
ال�بية
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رسالة وزارة التربية
ف
و� ضـــوء الرؤيـــة المســـتقبلية لدولة الكويت تتجســـد رســـالة وزارة ت
ال�بية لتحقق مـــا تصبو إليه طموحـــات هذا الوطن مـــن صناعة جيل من
ي
الكويـــي المعتمد عىل نظام الكفايـــات ومعاي� أ
ن
ت
ش
الداء
الوط�
والع�ين من خالل بناء وتطبيـــق المنهج
الشـــباب يواكـــب تطورات القرن الواحـــد
ي
ي
ي
ت
أســـاس لنجاحها
أســـاس للعملية التعليميـــة ،والمعلم كعنرص
واســـراتيجيات التدريـــس والتقويم الحديثـــة المتمركزة عـــى المتعلم كمحور
ي
ي
متمســـكاً بالقيم الســـامية والعادات العربية أ
الصيلة.
إ
رسالة وزارة ت
ال�بية:
ين
المتعلم� عىل النمو الشامل المتكامل روحياً وعقلياً واجتماعياً ونفسياً وجسمياً،
تهيئة الفرص المناسبة لمساعدة
إىل أقىص ما تسمح به قدراتهم وإمكاناتهم ،بما يكفل التوازن ي ن
ب� تحقيقهم لذواتهم ،وخدمتهم للمجتمع،
أ
يل� متطلبات العرص وعملية التنمية االجتماعية واالقتصادية ،ويحفظ ف ي� الوقت ذاته الخصوصية
وبالسلوب الذي ب ي
الثقافية للمجتمع.
الكويـــي لمادة ت
ت
ن
ال�بيـــة الفنية فيما يخص تعريـــف الكفايات
الوط�
وقـــد تضمـــن هذا الدليل جانبـــاً تربوياً صيغ محتـــواه من وثيقة المنهـــج
ي
ي
أ
وأنواعهـــا
بالضافة لمحتوى التعلـــم للمرحلة االبتدائية.
ومعاي� الداء والمنهـــج إ
ي
ن
ن
الوط�
والتحض� بمـــا يتوافق مع نظام الكفايـــات للمنهج
والعداد والتنفيذ لوحـــدة التعلم
الف� فقـــد تضمن كيفية التخطيـــط إ
ي
ي
أمـــا الجانب ي
ئ
ت
االبتدا�.
الكوي� للصف الرابـــع والخامس
ي
ي
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المنهج الوطني الكويتي
ين
المتعلم� من خالل تعليمهم.
التعليمية المصممة والمنفذة من أجل تطور
الخ�ات والفرص
المنهج  :هو نظام من ب
ّ
ن
ت
ت ت
ين
الوط�
المنهـــج
وال� تســـاعد
المتعلم� مـــن خالل نظام التعليم
الكويـــي :مجموعة المعارف ،والمهـــارات ،والقيم واالتجاهـــات المقدمة لجميع
ي
ي
الكوي� ي
ي
المســـتقبل وفرص العمل.
ف ي� تحقيـــق وتنمية الذات ،فضال ً عـــن االندماج االجتماعي
ي

ن
ت
الوط�
يحدد المنهج
الكوي�:
ي
ي

ين
ين
الكويتي� من حيث المعرفة والقدرة عىل القيام به.
المتعلم�
•• المتوقع من
ين
كمواطن� مزودين بالقيم المكتسبة نتيجة لتعليمهم.
•• كيف يجب أن يترصفوا

ن
ت
الوط�
المنهج
الكوي� «منهج قائم عىل الكفايات»:
ي
ي

ال� ت
ين ت
ت
ن
تـــراوح أعمارهم ي ن
ب� ( 4و  18ســـنة) عند االنتهـــاء من برنامجهم
الكويـــي عىل الكفايات المتوقع اكتســـابها من قبـــل
الوط�
يرتكـــز المنهـــج
المتعلم� ي
ي
ي
أ
المتعمـــد عـــى النشـــطة التعليمية ف ي� المنهـــج القائم عـــى الكفايات ،يتم تحقيـــق أهداف التعليـــم عن طريق التطويـــر التدريجي لنظام متماســـك من
الكفايات الرئيســـية ،والعامة ،والخاصة.
ويطلق عىل المنهج الذي شي�ح ويخطط عملية التعلم من حيث تطوير كفايات المتعلم اسم « المنهج القائم عىل الكفايات».
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تعاريف مهمة
ين
المتعلم� من خالل تعليمهم.
التعليمية المصممة والمنفذة من أجل تطور
الخ�ات والفرص
المنهج  :هو نظام من ب
ّ
ن
ت
ت ت
ين
الوطـــي
المنهـــج
وال�
المتعلم� مـــن خالل نظام التعليـــم
الكوي� :مجموعـــة المعارف ،والمهـــارات ،والقيم واالتجاهات المقدمـــة لجميع
ي
ي
الكوي� ي
ي
المســـتقبل وفرص العمل.
تســـاعد ف ي� تحقيق وتنمية الـــذات ،فضال ً عن االندمـــاج االجتماعي
ي
المنهـــج القائـــم عىل الكفايات :تعـــرف الكفايات عىل أنها نُظـــم متكاملة من المعـــارف والمهارات واالتجاهـــات والقيم والمعتقدات ت
الـــي يتم تطويرها
ي
مـــن خالل التعليـــم النظامي وغ� النظامي .إنها تتيح أ
ين
ين
للفراد أن يصبحوا أشـــخاصاً
مســـؤول�
ومســـتقل� ،قادريـــن عىل إيجاد حلول للعديد من المشـــكالت
ي

المتنوعـــة والعمل بشـــكل مقبول ف� الحياة اليومية بحســـب معاي� الجودة وفقـــاً لمعاي� أ
الداء.
ي
ي
ي

الكفايات أ
الساســـية (الرئيســـية) :تمثل مجموعـــة ( نظام ) من المعارف والمهـــارات والقيم واالتجاهات والمعتقدات والســـمات الشـــخصية االجتماعية
ف
ن
ت
الثا� ش
عـــر .ال يتم تحقيق هـــذه الكفايات عن طريـــق مادة واحدة
الـــي يجـــب عىل الجميع اكتســـابها عنـــد نهاية التعليم الثانـــوي ،أي ي� نهايـــة الصف ي
ي
ت
ت
ن
تز
الـــي يتعلمها المتعلمون خالل دراســـتهم.
فقـــط ،بل يتم من خالل المســـاهمة المشـــركة والم�امنـــة يب� جميع المواد الدراســـية ي

ت
ال� تحـــدد المعارف المتعلقـــة بالمادة والمهـــارات والقيم واالتجاهـــات والمعتقدات
الكفايـــات العامـــة :هي الكفايـــات المتعلقة بكل ماده دراســـية ي
أ
ين
خ� وعند االنتهاء من دراســـة مـــادة معينة.
المدمجـــة بالنتائـــج المتوقعـــة من
المتعلمـــن ،عند إكمال الصـــف ال ي
الكفايـــات الخاصة :هي أقســـام فرعية مـــن الكفايات العامة المحددة ،ومرحلة من مراحل اكتســـابها .يتـــم تنظيم الكفايات الخاصـــة وبناؤها وتطويرها
ين
اس ضمن الخطة الدراســـية لكل مادة دراســـية.
لـــدى
المتعلم� خالل العام الدر ي
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الكفايات أ
ن
ت
الوط�
الساسية للمنهج
الكوي�:
ي
ي

االساسية 
الكفاية 
االوىل
كفايات 
االسالمية
الرىبية 
والكفايات 
االخالقية

الكفاية 
االساسية الثانية
كفايات التواصل
باللغة العربية

الكفاية 
االساسية الثالثة
اال  
نجلرىية
كفايات التواصل باللغة 
االجنبية 
واللغات 
االخرى

الكفاية 
االساسية الرابعة
الكفايات الرياضية
المتعلقة بالرياضيات

الكفاية 
االساسية الخامسة
الكفايات االجتماعية
والمدنية

الكفاية 
االساسية السادسة
الكفايات العلمية
والتكنولوجية والرقمية

الكفاية 
االساسية الثامنة

الكفاية 
االساسية السابعة

كفايات الحياة والعمل وريادة 
االعمال
والكفايات االقتصادية والمالية

الشخىص وتعلم كيفية التعلم
كفايات التطوير

الكفاية المرتبطة بمادة 
الرىبية الفنية
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ن
ت
الوط�
يتب� المنهج
الكوي� الرؤية التالية:
نّ
ي
ي

المتعلم

مفكرا مستقال ً ومستكشفاً،
يعد
ّ
ً
التعبـــرى عن وجهة
قـــادراً عىل

نظـــره ،ولديـــه القـــدرة عىل
المشـــاركة  ىڡ المناقشات وطرح
االسئلة لفهم 

االفكار وتبادلها،

تعاوىى
والعمـــل ضمن فريـــق

لحل مختلف المشكالت.

الميـــرس للتعليم
يقوم بدور
ّ

ومدربـــاً ¤
ورسيـــكاً ىڡ العمليـــة
التعليمية ويساعد المتعلم عىل
وااليضاح.
الفهم §

التعلم
الصفي

المعلم

يقوم عىل التعاون ويهدف إىل
تطويـــر الكفايات بـــدال ً من أن
يكـــون قائمـــاً عىل المنافســـة

المتعلمںى،
وتصنيف مســـتوى
ويهدف كذلك إىل بناء المعارف
الواقعية التـي تركز عىل 
االمثلة
ّ
الرى  
اهںى.
القائمة عىل º

المسوغ المنطقي:
ت
ن
الكوي� لتحقيق تحوالت جوهرية ف ي� النواحي التالية:
الوط�
وهو الفكرة الرئيسية وراء بناء المنهج
ي
ي

تطور المحتوى

حل المشاكل

التعلم االبداعي

المعلم المدرب

االنتقـــال مـــن التدريس
النمطي للمادة الدراسية إىل
ســـياقات متنوعـــة وذلك
النتـــاج تعلـــم قائم عىل
الفهم.

للوصول إىل تعليم متطور
يسهل فهمه واالنتقال من
مجرد تطبيـــق المنهج إىل
َّ

اسرىاتـيـجـيــــات حــــــل
المشكــالت.

تحول العمليـــة التعليمية
من تكـــرار المعلومات إىل
االستكشـــاف والبحث عن
حلـــــــول ،واكتشــــــاف
الذات،وتشجيع القـــــدرة
االبداع.
عىل 

تحـــول دور المعلـــم من
مزود للمعلومات إىل
مجرد ّ
من ّظـــم أنشـــطة تعليمية
متنوعـــة تتناســـب مـــع
المستويــــات الفرديــــة،
¬«
للمتعلمںى.
والنمائية
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التقويم 
الذاىى

تحول القيـــاس من منظور

ذاىى واالعتمـــاد عـــىل
¬

الىى تركز
العالمات النهائية ¬
عىل أوجه القصـــور لدى
المتعلـم إلــــى اعتمـــاد

الـــذاىى والتقويم
التقويم
¬
·
البناىى المستمر.
¬

التعليم

التقليدي

دور المعلم:
ملقن.
شديد وصارم.

المتعلمںى.
يفرض نظام العمل عىل

المتعلمںى بالواجبات 

المرىلية.
يرهق
تقليدي ال يتعامل مع التكنولوجيا.
هو فقط من يطرح 
االسئلة.

دور المتعلم:
يتلقى المعلومة.
مستهلك.
يعمل منفر ًدا.
ُمعتمد.
يجيب.
يشعر بالملل.
يصغي لما يمىل عليه.
سلىى.
¢

مصادر التعلم:

المدرىس(.
المنهج المقرر )الكتاب

خرىات المعلم.
¢

بيئة التعلم:

المثرىات.
فقرىة من حيث 

مملة.
تفاعل بسيط  
بںى المعلم والمتعلم.
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اسرىاتيجيات التعلم:

يستخدم °
اسرىاتيجيات تعتمد عىل


والتلقںى.
المحارصة
يعتمد عىل الكم µ
أكرى من اعتماده
عىل الكيف.

التقويم:
إصدار أحكام بالنجاح أو الفشل.
بغرىه من الزمالء.
يقارن المتعلم 

التعليم

الحديث

دور المعلم:
ُميرس.
مرح ومتعاون.


المتعلمںى.
يشرىك المعلم مع
يطبق 
االنشطة التفاعلية  ىڡ الصف.
يوظف التكنولوجيا.

يُ رسك المتعلم  ىڡ طرح االسئلة.

دور المتعلم:
يحل المشكالت.
منتج.
¼
يتعاون مع االخرين.
واثق من نفسه.
يسأل ويشارك.
يشعر بالمتعة.
يصل للمعلومة بنفسه.
إيجاىى.


مصادر التعلم:

مصادر معرفية إضافية متنوعة ومفتوحة
–اال نرىنت ...إلخ(.
)البيئة – المكتبات µ

بيئة التعلم:

والخرىات التعليمية
بالمثرىات 
غنية 
ممتعة.
والمتعلمںى

تفاعل مستمر بںى المعلم


والمتعلمںى مع بعضهم البعض.
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اسرىاتيجيات التعلم:
يستخدم العديد من 
االسرىاتيجيات
لتوصيل المعلومة.
يعتمد عىل الكيف وليس الكم.

التقويم:
مساعدة المتعلم عىل اكتشاف
نواحي القوة والضعف.
مقارنة تطور أداء المتعلم مع نفسه.

المنهج القائم على الكفايات
تعـــرف الكفايات عىل أنهـــا نُظم متكاملة مـــن المعارف والمهـــارات واالتجاهـــات والقيم والمعتقدات ت
وغ�
الـــي يتم تطويرها مـــن خالل التعليـــم النظامي ي
ي
النظامـــي .إنها تتيح أ
ين
ين
للفراد أن يصبحوا أشـــخاصاً
ومســـتقل� ،قادرين عىل إيجـــاد حلول للعديد من المشـــكالت المتنوعة والعمل بشـــكل مقبول
مســـؤول�

ف� الحيـــاة اليومية بحســـب معاي� الجودة وفقـــاً لمعاي� أ
الداء.
ي
ي
ي


أشخاصاً
مسؤولںى قادرين عىل إيجاد حلول
للعديد من المشكالت المتنوعة.
الىى تتيح 

لالفراد أن

يصبحوا ..

الكفايـــات

معايرى
أشخاصاً قادرين عىل العمل بحسب

الجودة 
واالداء.

هي مجموعة من ..
ن
ت
الوط�
المنهج
الكوي�
ي
ي
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ذات بعد اجتماعي تساعد
المتعلم  ¢ىڡ الحياة

تمارس مجموعة من الوضعيات تجمعها
خصائص مرتبطة بواقع الحياة

يمكن تقييمها حيث أنها قابلة
للمالحظة والقياس

سلوك مركب تندمج فيه
أنواع مختلفة من القدرات
التفكرى أهمية
تعطي لمنهجية

تضاهي نتيجة العمل

مفهوم

تكسب المتعلم المعارف
بأنواعها
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من خالل دراسة مادة ت
ال�بية الفنية سيتم تطوير الكفايات العامة التالية:

تعـرف
العنارص 
االساســـية للفن
 ىڡ ســـياقات مختلفـــة
وتحليلها.

إنتاج
أعمـــال فنيـــة بســـيطة
باســـتخدام العنـــارص

االساســـية للفن وتقنياتها
للتعبرى عن االحســـاس،

واالبداع.
الخيــــــال 
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تميرى ومقارنة
النتاجـــات الفنيـــة مـــن
ثقافات كويتية ،إســـالمية
وعالمية لتنمية الوعـــــي

الثقاىڡ.


الكفايات الخاصة لمادة ت
ال�بية الفنية مقسمة ألربعة مجاالت:
• • مجـــال الحقائـــق المختصـــة بالمـــادة :أي معرفة
حقائـــق ومعلومـــات متنوعـــة متعلقـــة بالمادة.

مجال١

• •مجـــال العمليـــات المختصة بالمـــادة :أي مجموعة
ت
واالســـراتيجيات المتنوعة والمتعلقة
من المهـــارات
بالمادة.

٤
مجال

الحقائق

ت
ال�
• •مجـــال االتجاهات :أي ردود الفعل الشـــخصية ي
يظهرهـــا المتعلـــم نحـــو مـــا تعلمه مـــن مهارات
واتجاهات وقيـــم ومعتقدات.

االرتباط
الكفايات
الخاصة

ت
المشـــركة ي ن
• •مجال االرتبـــاط :أي إيجاد الجوانب
ب�
المواد الدراســـية مـــن خالل المعـــارف واالتجاهات
والقيـــم والمعتقدات.

٢
مجال

العمليات
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٣
مجال

االتجاهات

معايير المنهج ومعايير األداء
لقد تم بناء كل منهج من مناهج المواد الدراسية وفقاً لمعاي� المنهج أ
والداء:
ي
معاي� المنهج إىل مستوى الجودة الذي يحققه المتعلمون ف ي� تحصيل الكفايات الخاصة.
ي
تش� ي
معاي� المنهج :ي
ين
ين
وتقاس من خالل التقويم الصفي المستمر الذي يهدف إىل ي ن
والمتعلم�
تحس� جودة التعلم ف ي� الفصل ولتحديد مدى تحقق الكفايات
تمك� كل من المعلم
ئ
ئ
النها�
لمعاي� المنهج لكل مادة دراسية.
البنا� والتقييم
ي
ي
الخاصة للمواد الدراسية ،ويشتمل عىل التقويم ي
أ
أ
ت
ين
ال� ي ن
المتعلم� تحقيقها من خالل أداء كفاياتهم العامة ف ي� نهاية كل مرحلة دراسية (الخامس -التاسع
يتع� عىل
ي
تش� ي
معاي� الداء :ي
معاي� الداء إىل مستوى الجودة ي
ن
الثا� شع�).
ي

ئ
النها� ف ي� الصف الخامس وهو نهاية المرحلة ،وتهدف إىل قياس مدى تحقق الكفايات العامة للمواد الدراسية لدى المتعلم من خالل
وتقاس من خالل التقييم
ي
أشكال مختلفة من التقييمات أو االختبارات الوطنية النهائية.

معيار 
االداء

معيار 
االداء

للمرحلة المتوسطة

للمرحلة االبتدائية

الصف ٥-١

معيار المنهج ) كفايات خاصة(

معيار 
االداء

الصف ٩-٦

معيار المنهج ) كفايات خاصة(
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للمرحلة الثانوية

الصف ١٢-١٠

معيار المنهج ) كفايات خاصة(

ﻣﻌﻴﺎر اﻷداء
ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ

معاي� أ
الداء المتوقع إنجازها ف ي� نهاية الصف الخامس:
ي
معاي� أ
الداء ف ي� نهاية الصف الخامس
ي

ت

الكفاية العامة

١

تعرف العنارص أ
الساسية للفن ف ي�
سياقات مختلفة وتحليلها.

 يعرف الفنون البرصية بواسطة بعض الطرق الفنية المدروسة باستخدام العنارص أالساسية للفن (الخط ،اللون ،المساحة،
الشكل ،الملمس).
للمتعلم� عن طريق استخدام المصطلحات الفنية المستخدمة ف� مجال ت
ين
ال�بية الفنية.
 يناقش و يحلل مواضيع ذات أهميةي
ن
ن
الف�.
 يشارك مع زمالئه بوصفي
وتفس� ونقد العالقة الوظيفية يب� عنارص العمل ي

2

إنتاج أعمال فنية بسيطة باستخدام
العنارص أ
الساسية للفن وتقنياتها
الحساس ،والخيال
للتعب� عن إ
ي
والبداع.
إ

والبداع واالبتكار.
 يصمم مشاريع فنية مع زمالئه يستخدم فيها الخيال إف
 يبتكر عمال ً فنياً باستخدام التقنيات اليدوية البسيطة وبمساعدة الوسائط التكنولوجية الحديثة ي� المجاالت الفنية المختلفة. ينتج أعماال فنيةً فردية وجماعية متنوعة باستخدام المجاالت الفنية المختلفة (الرسم ،التصميم ،الطباعة ،أالشغال الفنية)
ً
وخارجيا.
داخليا
ويشارك فيها بمعارض فنية
ً
ً
 ينتج أعماال فنيةً تخدم كنماذج معروضة ليكون لها أن ف
ن
العر�
الثر عىل
ً
ي
وط�  -الوطن ب ي
المتعلم� ي� محيط العائلة والمدرسة  -ي
والسالمي  -العالم  -الكون.
إ

3

يز
تمي� ومقارنة النتاجات الفنية من
ثقافات كويتية وإسالمية وعالمية
لتنمية الوعي ف
الثقا�.
ي

ين
ين
ين
والعالمي�.
المحلي�
الفنان�
 يذكر مجموعة منت
يم� ويقارن ت
 يزالكوي� بالثقافات المختلفة بأعمال فنية مبتكرة.
ال�اث
ي
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ّ
كيف يتم تنظيم منهج التربية الفنية في الكويت؟
تـدرس مـادة ت
«ال�بيـة الفنيـة» ف ي� مدارس دولـة الكويـت باعتبارها واحـدة من المواد الدراسـية
َّ
ين
ين
التعب�يـة عـن طريـق
المتعلمـ� مـن إثـراء الوعـي ال ّفن ي وتنميـة الجوانـب
لتمكـ�
العمليـة
ي
البداعـي.
التفكر إ
ي
خرات ومعلومـات وحقائـق ورؤية برصية
ويتـم تعليـم المتعلـم هـذه المـادة بهدف إكسـابه ب
وفقـاً السـتعداده وقدراتـه العمريـة ،وأثنـاء تقدمـه مـن مرحلـة إىل أخـرى تـزداد قدراتـه على
المشـاهدة واالبتـكار والتحليـل وتقييـم أ
العمـال.
يركـز منهـج مـادة ت
ال�بيـة الفنيـة ف ي� المرحلـة االبتدائيـة على بنـاء تقنيـات فنية أساسـية تعتمد
ف
و� هـذه المرحلـة العمرية يكـون للمتعلم
على الخـط ،اللـون ،المسـاحة ،الشـكل والملمـس ،ي
مهـارة يدويـة مختلفـة عنـد التحكـم أ
بـالدوات الفنيـة المسـتخدمة غالبـاً مثـل أقلام الرصاص
وأقلام التلويـن ...إلخ.
ويجـب أيضـاً أن يكـون المعلـم مـدركًا لمصـادر المعلومات المتنوعـة مثل( :كتابية – سـمعية –
ن
والسلامي
العر� إ
وط� – الوطن ب ي
برصيـة ...إلـخ) وأيضـاً لمواضيع تتعلق بالعائلة والمدرسـة – ي
– العالـم  -الكون.
ويعتمـد المعلـم ف ي� ش�حـه للدرس على مجموعة من الحقائـق والعمليات الفنية واالسـتجابات
الشـخصية واالرتباطـات ذات أ
ين
المتعلم� .
الهميـة ف ي� حياة
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ويجـب أن يدعـم منهـج ت
ال�بيـة الفنيـة ف ي� الصـف الرابـع والخامـس الكفايات
الوىل ،ويجـب أن يطور المهارات أ
المكتسـبة خلال المراحـل الثلاث أ
الساسـية
المسـتخدمة ف� أ
العمـال الفنيـة ف ي� العالـم والكون.
ي

ويجـب أن يتعـرف المتعلمـون ف ي� الصـف الرابـع والخامـس على مجموعـة
متطـورة مـن الحقائـق ف ي�( :مجـال الرسـم– مجـال التصميم) ،ويجـب أيضاً أن
أك� من المجـاالت الفنية مثـل( :مجال
يكونـوا قادريـن على التعـرف عىل عـدد ب
أ
يع�وا عن
الطباعـة – مجـال الشـغال الفنيـة) ،وأيضاً يسـتطيع المتعلمـون أن ب
آرائهـم الشـخصية تجـاه أ
العمـال الفنيـة المعروضة.
«ال�بيـة الفنيـة» هـي ف� المقـام أ
إن أهـداف التعليـم ف� مـادة ت
الول
ي
ي
ن
المتعلمـ� الذيـن يمكـن أن يتواصلـوا مـن خلال
تنميـة إمكانـات
ي
ش
�ء مـا مـن خلال
الفنـون البرصيـة ،وتمكينهـم مـن أن ب
يعروا عـن ي
آ
ف
البداعـات الفنيـة ،وأن يسـمعوا مـا يقولـه الخـرون ي� أعمالهـم الفنيـة.
إ
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النتائج المتوقعة من المتعلمين ..
الذين اكتسبوا كفايات ت
ال�بية الفنية ف ي� نهاية المرحلة االبتدائية:

التعرف عىل العنارص 
االساسية للفن واستخداماته الفنية ىڡ البيئة الداخلية والخارجية.

الفىى من خالل غرس المبادئ ªاالسالمية واالنتماء الوطىى.
ممارسة العمل 
استكشاف مجموعة واسعة من التقنيات والوسائط النتاج أعمال فنية ترىز إبداع
وخيال المتعلمںى.
التعبرى عن 
االفكار والمشاعر ،والمشاركة ىڡ الحوار المثمر واستخدام اللغة

بفعالية ىڡ الرسومات التعبرىية.
الكويىى وإظهاره بصورة جمالية تتسم 




الفىى
باالصالة،
الثقاىڡ


التعرف عىل الرىاث 
والطالقة والحداثة بطريقة إبداعية.
تحليل 
االعمال الفنية وعنارصها ىڡ الثقافات المحلية والعالمية المختلفة من خالل
تاريخ الفن.

تقدير 
االعمال الفنية ذات الطابع الكويىى ،
واالعمال الفنية العربية والعالمية.
37

الرؤية المستقبلية ..

ئ
االبتدا�:
لمالمح وخصائص المتعلم بعد مرحلة التعليم
ي

متعلم دؤوب يستمتع بالتعلم ،ويحقق نتائج جيدة.
فرد 
يحرىم القيم المجتمعية ،ويترصف وفقًا لتلك القيم.
تكرس جهودها للمساهمة  ىڡ تنمية المجتمع مستقبالً.
شخصية مفكرة ّ
مواطن مسؤول يساهم مساهمة إيجابية  ىڡ المجتمع.
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اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ
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المدى والتتابع
ال� توضح تدفُّق المفاهيم أ
ت
والفكار الرئيسة الواردة ف ي� محتوى المنهج ،بصورة أفقية ورأسية للمرحلة الدراسية بأكملها،
المدى والتتابع هو المصفوفة ي
بحيث ت�ز التكامل الرأس أ
والفقي ي ن
ب� موضوعات المادة الدراسية.
ُب
ي
ويمكن تعريف
المدى :عملية توسيع محتوى المنهج عند مستوى ي ن
مع� من المعرفة.
ف
ن
مب� عىل تعزيز المهارات وبنائها من مستوى
التتابع :هو ترتيب عناوين المحتوى ،وكل من المفاهيم والمهارات ي� المنهج عىل مدى عدة سنوات ،وهو ي ٌّ
إىل مستوى أعىل.
ال ي ن
ثن�:
ويعد المدى والتتابع ض�ورياً ف ي� إطار وثيقة المنهج
والمعاي� من خالل جدولة إ
ي

عاما لجميع الكفايات العامة لمادة ت
ال�بية
تقدم الجداول ف ي� الصفحات التالية ًعرضا ً
الفنية ،مع ما يتبع لها من الكفايات الخاصة المعروضة بشكل تتابعي من الصف أ
الول
إىل الصف الخامس.
ن
الثا� ( انظر بداية كل صف) ن
المب� من صف إىل صف محتوى التعلم
يغطي الجدول يي
الساسية (الكفايات العامة ،الكفايات الخاصة ،أمثلة من أ
وجميع العنارص أ
النشطة
ومعاي� المنهج) المهمة لفهم المنهج.
التعليمية،
ي
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اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ

ﻟﻠﺼﻒ اﻷول

ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺜﺎ6

اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ

ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺨﺎﻣﺲ

ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺮاﺑﻊ

اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳌﺴﺎﻧﺪة ﻟﻠﺼﻔﻮف ﻣﻦ 5-1
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﳌﺪرﺳﺔ
 1.1ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ:

• ﻳﺘﻌﺮف ﻋﲆ:
 oاﳌﻔﻬﻮم اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻟﻠﺨﻂ )اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ
– اﳌﻨﺤﻨﻲ(
 oﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ اﻷﻟﻮان )اﻷﺳــــﺎﺳـــﻴــﺔ-
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ -اﻟﺒﺎردة واﻟﺤﺎرة(

ﰲ ﻣﺤﻴﻂ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﳌﺪرﺳﺔ.

وﻃﻨﻲ

اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮ Nواﻹﺳﻼﻣﻲ

 1.1ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ:

 1.1ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ:

•

•

ﻳﺘﻌﺮف ﻋﲆ:

o
o
o
o

اﻟﻨﻘﻄﺔ وﺗﺄﺛ=اﺗﻬﺎ
أﻧﻮاع اﻟﺨﻄﻮط )اﳌﺴﺘﻘﻴﻤﺔ واﳌﻨﺤﻨﻴﺔ(
اﻷﺷﻜﺎل )اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ واﻟﻌﻀﻮﻳﺔ(
اﻷﻟﻮان )اﳌﺤﺎﻳﺪة ودرﺟﺎت اﻟﻠﻮن اﻟﻮاﺣﺪ(

ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺤﻴﻄﺔ ﺑﻪ ﰲ وﻃﻨﻪ.

ﺗـــــﻌـــــﺮف
اﻟـــﻌـــﻨـــﺎﴏ

اﻷﺳـــﺎﺳـــﻴﺔ
ﻟــﻠــﻔــﻦ ﰲ
ﺳـــــﻴــﺎﻗــﺎت
ﻣــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ
وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ

اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ

اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ

ﻳﺘﻌﺮف ﻋﲆ:

 oأﻧﻮاع اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ واﳌﺮﻛﺒﺔ
 oﻣﻮاﻗﻊ اﻷﺷـــﻜﺎل )ﻗﺮﻳﺐ وﺑﻌﻴﺪ – أﻣﺎم
وﺧﻠﻒ – ﻛﺒ= وﺻﻐ=(
 oﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ اﻷﻟــﻮان )اﳌــﺘــﻜــﺎﻣــﻠــﺔ
واﳌﻨﺴﺠﻤﺔ(

اﻟﻌﺎI
 1.1ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ:

ﻳﺘﻌﺮف ﻋﲆ:
•

 oاﳌﻼﻣﺲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ )اﻟﺨﺸــﻦ واﻟﻨﺎﻋﻢ -
اﻟﻐﺎﺋﺮ واﻟﺒﺎرز -اﻟﺼﻠﺐ واﻟﻠ(w

•
ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮ Nواﻹﺳﻼﻣﻲ.

ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﺳﻢ:

 oﻣﻔﻬﻮم اﻟﺮؤ ﻳﺔ اﻟﻔﻨ ﻴﺔ )اﳌﺸــــﺎ ﻫﺪة – اﻟ ﺘﺄﻣﻞ –
اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع(.
 oدور ا ﻟ ﺨﻂ ﰲ ﺗﺤــﺪﻳــﺪ اﻷﺷــــﻜــﺎل وﺗ ﻜﻮ ﻳﻦ
اﳌﺴﺎﺣﺎت
 oﻋﻨﺎﴏ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻲ
 oاﻟﻈﻞ واﻟﻨﻮر

ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ:

 oاﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺒﺼﻤﺔ واﻟﻘﺎﻟﺐ
 oاﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺑﺎﻹﺳﺘﻨﺴﻞ

ﰲ اﻟﻌﺎ Iﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ.
 1.2ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت:

ﻳﺴـــﺘﺨﺪم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻴﺪوﻳﺔ
اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻟﻔﻬﻢ ﺟﻮاﻧﺐ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑــــ )اﳌﻔﻬﻮم
اﻟﺒﺴــﻴﻂ ﻟﻠﺨﻂ ،اﻷﻟﻮان اﻷﺳ ـﺎﺳــﻴﺔ ،اﻷﻟﻮان
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ،اﻷﻟﻮان اﻟﺒﺎردة واﻟﺤﺎرة ( ﰲ ﻣﺤﻴﻂ
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﳌﺪرﺳﺔ.
 1.3ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت:

ﻳﻌﱪ ﻋﻦ اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﺎت اﻟﺸــﺨﺼــﻴﺔ واﳌﺸــﺎﻋﺮ
اﻟﺘﻲ ﻳﺸـــﻌﺮ ﺑ ﻬﺎ ﻋ ﻨﺪ ﺗﻌﻠ ﻤﻪ ﻣﺠﻤﻮ ﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

 1.4ﻣﺠﺎل اﻻرﺗﺒﺎط:

ﻳﺮﺑﻂ اﻟﺤﻘــﺎﺋﻖ اﳌﻜﺘﺴـــﺒــﺔ واﳌﻮاﺿـــﻴﻊ
اﳌﺮﺗﺒ ﻄﺔ ﺑﺎﻟ ﻌﺎﺋ ﻠﺔ وا ﳌﺪرﺳــــﺔ ﻣﻊ اﳌﻮاد
اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻷﺧﺮى.

 1.2ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت:

 1.2ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت:

ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻴﺪوﻳﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ
ﻟﻔﻬﻢ ﺟﻮاﻧــﺐ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺎﻟﻨﻘﻄــﺔ وﺗــﺄﺛ=اﺗﻬــﺎ وأﻧﻮاع
اﻟﺨﻄﻮط )اﳌﺴـــﺘﻘﻴﻤــﺔ واﳌﻨﺤﻨﻴــﺔ( واﻷﺷـــﻜــﺎل
اﻟﻬﻨﺪ ﺳﻴﺔ واﻟﻌ ﻀﻮﻳﺔ واﻷﻟﻮان )اﳌﺤﺎﻳﺪة  -درﺟﺎت
اﻟﻠﻮن اﻟﻮاﺣﺪ( ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺤﻴﻄﺔ ﺑﻪ ﰲ وﻃﻨﻪ.

ﻳﺴـــﺘﺨﺪم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻴﺪوﻳﺔ
اﻟﺒﺴـــﻴ ﻄﺔ ﻟﻔﻬﻢ ﺟﻮا ﻧﺐ ﺗﺘﻌﻠﻖ ) ﺑﺎﻟﺨﻄﻮط
اﻟﺒﺴــﻴﻄﺔ واﳌﺮﻛﺒﺔ ،ﻣﻮاﻗﻊ اﻷﺷــﻜﺎل ،اﻷﻟﻮان
اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ واﳌﻨﺴﺠﻤﺔ ،واﳌﻼﻣﺲ( ﰲ اﻟﻮﻃﻦ
اﻟﻌﺮ Jواﻹﺳﻼﻣﻲ.

 1.3ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت:

1.3ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت:

ﻳﻌﱪ ﻋﻦ اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﺎت اﻟﺸـــﺨﺼـــﻴﺔ واﳌﺸـــﺎﻋﺮ اﻟﺘﻲ
ﻳﺸـــﻌﺮ ﺑﻬــﺎ ﻋﻨــﺪ ﺗﻌﻠﻤــﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻘــﺎﺋﻖ
واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

 1.4ﻣﺠﺎل اﻻرﺗﺒﺎط:

ﻳﺮﺑﻂ اﻟﺤ ﻘﺎﺋﻖ اﳌﻜﺘﺴـــ ﺒﺔ واﳌﻮاﺿـــﻴﻊ اﳌﺮﺗﺒ ﻄﺔ
ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺤﻴﻄﺔ ﺑﻪ ﰲ وﻃﻨﻪ ﻣﻊ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳـــﻴﺔ
اﻷﺧﺮى.

ﻳﻌﱪ ﻋﻦ اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﳌﺸﺎﻋﺮ ال
 Ñﻳ ﺸﻌﺮ ﺑﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﺎ

ﺋﻖ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

 1.4ﻣﺠﺎل اﻻرﺗﺒﺎط:

ﻳﺮﺑﻂ اﻟﺤﻘــﺎﺋﻖ اﳌﻜﺘﺴـــﺒــﺔ واﳌﻮاﺿـــﻴﻊ
اﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑــﺎﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮ Jواﻹﺳـــﻼﻣﻲ ﻣﻊ
اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻷﺧﺮى.
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 1.2ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت:

ﻳﺴـــﺘ ﺨﺪم ﻣﺠﻤﻮ ﻋﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻘﺎت اﻟ ﻴﺪو ﻳﺔ ﻟﻔﻬﻢ
ﺟﻮا ﻧﺐ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـــــــ)اﻟﺮؤ ﻳﺔ اﻟﻔﻨ ﻴﺔ – دور اﻟﺨﻂ ﰲ
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺷــﻜﺎل وﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌﺴــﺎﺣﺎت  -ﻋﻨﺎﴏ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻔﻨﻲ – اﻟﻈﻞ واﻟﻨﻮر( ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﺳﻢ – ﺑـــ)اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ
ﺑﺎﻟﺒﺼــﻤﺔ واﻟﻘﺎﻟﺐ – اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺑﺎﻷﺳــﺘﻨﺴــﻞ( ﰲ ﻣﺠﺎل
اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﰲ اﻟﻌﺎ~ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ.

1.3ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت:

ﻳﻌﱪ ﻋﻦ آراﺋﻪ ﺣﻮل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺎرف اﳌﻜﺘﺴــﺒﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﺳﻢ وﻣﺠﺎل اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ.

 1.4ﻣﺠﺎل اﻻرﺗﺒﺎط:

ﻳﺮﺑﻂ اﻟﺤﻘــﺎﺋﻖ اﳌﻜﺘﺴـــﺒــﺔ واﳌﻮاﺿـــﻴﻊ اﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ
ﺑﺎﻟﻌﺎ~ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﺳــﻢ وﻣﺠﺎل اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻣﻊ اﳌﻮاد
اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻷﺧﺮى.

اﻟﻜﻮن
 1.1ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ:

ﻳﺘﻌﺮف ﻋﲆ:
•

•

ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ:

 oاﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ
 oاﻟﻌﻤﻠﻴــﺎت اﻟﺒﻨــﺎﺋﻴــﺔ )اﻟﺘﻜﺮار – اﻟﺘ<ﺛــﻞ – اﻟﺘﻜﺒ=
واﻟﺘﺼﻐ=( وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻠﻮﻧﻴﺔ.
 oاﻟﺨﻂ اﻟﻌﺮ) Jاﻟﺨﻂ اﻟﻜﻮﰲ – ﺧﻂ اﻟﺮﻗﻌﺔ – ﺧﻂ
اﻟﻨﺴﺦ(.
 oأﺳﺲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻲ )اﻟﻮﺣﺪة – اﻻﺗﺰان – اﻹﻳﻘﺎع(.
ﰲ ﻣﺠﺎل اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻔﻨﻴﺔ.

 oإﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ اﻟﺨﺎﻣﺎت اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ.
 oاﻟﻌﺠﺎﺋﻦ

ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎل واﻟﻜﻮن.

 1.2ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت:

ﻳﺴـــﺘﺨــﺪم ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘــﺎت اﻟﻴــﺪوﻳــﺔ ﻟﻔﻬﻢ
ﺟﻮاﻧﺐ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـــــــ)اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﺼـــﻤﻴﻤﻴﺔ – اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺒ ﻨﺎﺋ ﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴ ﻘﺎﺗ ﻬﺎ اﻟﻠﻮﻧ ﻴﺔ – اﻟﺨﻂ اﻟﻌﺮ – Jأﺳـــﺲ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻲ( ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺼــﻤﻴﻢ ،وﺑــــــ)إﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ
اﻟﺨﺎﻣﺎت اﳌﺴـــﺘﻬﻠﻜﺔ – اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ( ﰲ ﻣﺠﺎل اﻷﺷـــﻐﺎل
اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎل واﻟﻜﻮن.

1.3ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت:

ﻳﻌﱪ ﻋﻦ آراﺋﻪ ﺣﻮل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺎرف اﳌﻜﺘﺴـــﺒﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻣﺠﺎل اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻔﻨﻴﺔ.

 1.4ﻣﺠﺎل اﻻرﺗﺒﺎط:

ﻳﺮﺑﻂ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﳌﻜﺘﺴــﺒﺔ واﳌﻮاﺿــﻴﻊ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮن
ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺼــﻤﻴﻢ وﻣﺠﺎل اﻷﺷــﻐﺎل اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﻊ اﳌﻮاد
اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻷﺧﺮى.

اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻟﻠﺼﻒ اﻷول

اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺜﺎ6

اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﳌﺪرﺳﺔ

وﻃﻨﻲ

•

وﺗﻘﻨﻴﺎﺗﻬــــــﺎ
ﻟﻠﺘﻌﺒــ eﻋــﻦ
اﻹﺣﺴــــﺎس،
اﻟﺨﻴـــــــــﺎل
واﻹﺑﺪاع

اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺮاﺑﻊ

اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳌﺴﺎﻧﺪة ﻟﻠﺼﻔﻮف ﻣﻦ 5-1
 2.1ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ:

اﻧﺘــﺎج أﻋــ]ل
ﻓﻨﻴـــــــــــــﺔ
ﺑﺎﺳــــﺘﺨﺪام
اﻟﻌﻨـــــــﺎﴏ
اﻷﺳﺎﺳــــــﻴﺔ
ﻟﻠﻔــــــــــــﻦ

اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺨﺎﻣﺲ

ﻳﺘﻌــﺮف ﻋــﲆ ﺧﻄــﻮات اﻟﻌﻤــﻞ
اﻟﻔﻨــﻲ وﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺨﺎﻣــﺎت
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻪ داﺧﻞ
أو ﺧﺎرج اﳌﺮﺳﻢ.

 2.2ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت:
•

ﻳﻨــــﺘﺞ أﻋــــNﻻ ﻓﻨﻴــــﺔ ﺑﺴــــﻴﻄﺔ
ﻣﺴــﺘﻮﺣﺎة ﻣــﻦ ﻣﺤــﻴﻂ اﻟﻌﺎﺋﻠــﺔ
واﳌﺪرﺳﺔ.

 2.3ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت:

•

ﻳﻌــــﱪ ﻋــــﻦ اﻧﻄﺒﺎﻋﺎﺗــــﻪ ﺗﺠــــﺎه
اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻪ اﻟﺨﺎﻣــﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ
أﺛﻨﺎء ﻣNرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻲ.

 2.4ﻣﺠﺎل اﻻرﺗﺒﺎط:
•

ﻳﺴـــﺘﺨﺪم ﻣﻌﺮﻓﺘـــﻪ وﻣﻬﺎراﺗـــﻪ
اﻟﺒﺴــﻴﻄﺔ اﳌﻜﺘﺴــﺒﺔ ﻣــﻦ اﳌــﻮاد
اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﺣﻮل اﻟﺤﻘــﺎﺋﻖ
واﻷﻓﻜــﺎر أﺛﻨــﺎء إﻧﺘﺎﺟــﻪ ﻷﻋــNل
ﻓﻨﻴــــﺔ ﻣــــﻦ ﻣﺤــــﻴﻂ اﻟﻌﺎﺋﻠــــﺔ
واﳌﺪرﺳــــﺔ داﺧــــﻞ أو ﺧــــﺎرج
اﳌﺮﺳﻢ.

 2.1ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ:
•

ﻳﺘﻌﺮف ﻋﲆ ﺧﻄــﻮات اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﻔﻨــﻲ
وﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺨﺎﻣــﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ
اﳌﻌﺮوﺿـــﺔ ﻋﻠﻴـــﻪ داﺧـــﻞ أو ﺧـــﺎرج
اﳌﺮﺳﻢ.

 2.2ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت:
•

ﻳﻨﺘﺞ أﻋــNﻻً ﻓﻨﻴــﺔ ﺑﺴــﻴﻄﺔ ﻣﺴــﺘﻮﺣﺎة
ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺤﻴﻄﺔ ﺑﻪ ﰲ وﻃﻨﻪ.

 2.3ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت:

•

ﻳﻌﱪ ﻋﻦ اﻧﻄﺒﺎﻋﺎﺗﻪ ﺗﺠــﺎه اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻪ
اﻟﺨﺎﻣــﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ أﺛﻨــﺎء ﻣNرﺳــﺔ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻲ.

 2.4ﻣﺠﺎل اﻻرﺗﺒﺎط:
•

ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ وﻣﻬﺎراﺗﻪ اﻟﺒﺴــﻴﻄﺔ
اﳌﻜﺘﺴـــﺒﺔ ﻣـــﻦ اﳌـــﻮاد اﻟﺪراﺳـــﻴﺔ
اﻷﺧﺮى ﺣﻮل اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻷﻓﻜﺎر أﺛﻨــﺎء
إﻧﺘﺎﺟـــﻪ ﻷﻋـــNل ﻓﻨﻴـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟﺒﻴﺌـــﺔ
اﳌﺤﻴﻄـــﺔ ﺑـــﻪ ﰲ وﻃﻨـــﻪ داﺧـــﻞ أو
ﺧﺎرج اﳌﺮﺳﻢ.

اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮ Nواﻹﺳﻼﻣﻲ
 2.1ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ:
•

ﻳﺘﻌﺮف ﻋﲆ ﺧﻄﻮات اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨــﻲ
وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟﺨﺎﻣــﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ
اﳌﻌﺮوﺿــﺔ ﻋﻠﻴــﻪ داﺧــﻞ أو ﺧــﺎرج
اﳌﺮﺳﻢ.

 2.2ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت:
•

ﻳﻨــﺘﺞ أﻋــNﻻً ﻓﻨﻴــﺔ ﻣﺴــﺘﻮﺣﺎة ﻣــﻦ
اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮ[ واﻹﺳﻼﻣﻲ.

 2.3ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت:

•

ﻳﻌﱪ ﻋﻦ اﻧﻄﺒﺎﻋﺎﺗﻪ ﺗﺠﺎه اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ
اﻟﺨﺎﻣــﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ أﺛﻨــﺎء ﻣNرﺳ ـﺔ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻲ.

 2.4ﻣﺠﺎل اﻻرﺗﺒﺎط:
•

ﻳﺴــــﺘﺨﺪم ﻣﻌﺮﻓﺘــــﻪ وﻣﻬﺎراﺗــــﻪ
اﳌﻜﺘﺴـــﺒﺔ ﻣـــﻦ اﳌـــﻮاد اﻟﺪراﺳـــﻴﺔ
اﻷﺧــﺮى ﺣــﻮل اﻟﺤﻘــﺎﺋﻖ واﻷﻓﻜــﺎر
أﺛﻨـــﺎء إﻧﺘﺎﺟـــﻪ ﻷﻋـــNل ﻓﻨﻴـــﺔ ذات
اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﺮ[ واﻹﺳﻼﻣﻲ داﺧــﻞ أو
ﺧﺎرج اﳌﺮﺳﻢ.
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اﻟﻌﺎI
 2.1ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ:
•

ﻳﺘﻌــﺮف ﻋــﲆ ﺧﻄــﻮات اﻟﻌﻤــﻞ
اﻟﻔﻨﻲ وﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺨﺎﻣــﺎت
اﳌﺨﺘﻠﻔــــﺔ اﳌﻌﺮوﺿــــﺔ ﻋﻠﻴــــﻪ
داﺧﻞ أو ﺧﺎرج اﳌﺮﺳﻢ.

 2.2ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت:
•

ﻳﻨــــﺘﺞ أﻋــــNﻻً ﻓﻨﻴــــﺔ ﻣﺒﺘﻜــــﺮة
ﻣﺴﺘﻮﺣﺎة ﻣﻦ ﺗﺼﻮراﺗﻪ ﻟﺜﻘﺎﻓــﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎ.X

 2.3ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت:

•

ﻳﻌـــﱪ ﻋـــﻦ اﻧﻄﺒﺎﻋﺎﺗـــﻪ ﺗﺠـــﺎه
اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻪ اﻟﺨﺎﻣــﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ
أﺛﻨﺎء ﻣNرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻲ.

 2.4ﻣﺠﺎل اﻻرﺗﺒﺎط:
•

ﻳﺴـــﺘﺨﺪم ﻣﻌﺮﻓﺘـــﻪ وﻣﻬﺎراﺗـــﻪ
اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣــﻦ اﳌــﻮاد اﻟﺪراﺳــﻴﺔ
اﻷﺧﺮى ﺣﻮل اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻷﻓﻜــﺎر
أﺛﻨﺎء إﻧﺘﺎﺟــﻪ ﻷﻋــNل ﻓﻨﻴــﺔ ذات
اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﺎﳌﻲ داﺧﻞ أو ﺧــﺎرج
اﳌﺮﺳﻢ.

اﻟﻜﻮن
 2.1ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ:
•

ﻳﺘﻌــﺮف ﻋــﲆ ﺧﻄــﻮات اﻟﻌﻤــﻞ
اﻟﻔﻨﻲ وﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺨﺎﻣــﺎت
اﳌﺨﺘﻠﻔــــﺔ اﳌﻌﺮوﺿــــﺔ ﻋﻠﻴــــﻪ
داﺧﻞ أو ﺧﺎرج اﳌﺮﺳﻢ.

 2.2ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت:
•

ﻳﻨــــﺘﺞ أﻋــــNﻻً ﻓﻨﻴــــﺔ ﻣﺒﺘﻜــــﺮة
ﻣﺴﺘﻮﺣﺎة ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎل ﻟﺘﺼــﻮراﺗﻪ
ﻋﻦ اﻟﻜﻮن.

 2.3ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت:

•

ﻳﻌـــﱪ ﻋـــﻦ اﻧﻄﺒﺎﻋﺎﺗـــﻪ ﺗﺠـــﺎه
اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻪ اﻟﺨﺎﻣــﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ
أﺛﻨﺎء ﻣNرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻲ.

 2.4ﻣﺠﺎل اﻻرﺗﺒﺎط:
•

ﻳﺴـــﺘﺨﺪم ﻣﻌﺮﻓﺘـــﻪ وﻣﻬﺎراﺗـــﻪ
اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣــﻦ اﳌــﻮاد اﻟﺪراﺳــﻴﺔ
اﻷﺧﺮى ﺣﻮل اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻷﻓﻜــﺎر
أﺛﻨـــﺎء إﻧﺘﺎﺟـــﻪ ﻷﻋـــNل ﻓﻨﻴـــﺔ
ﻣﺴــﺘﻮﺣﺎة ﻣــﻦ اﻟﺨﻴــﺎل واﻟﻜــﻮن
داﺧﻞ أو ﺧﺎرج اﳌﺮﺳﻢ.

اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻟﻠﺼﻒ اﻷول

اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺜﺎ6

اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﳌﺪرﺳﺔ

وﻃﻨﻲ

•

\ﻴﻴـــــــــــﺰ

إﺳــــــــﻼﻣﻴﺔ
وﻋﺎﳌﻴــــــــﺔ
ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻋﻲ
اﻟﺜﻘﺎﰲ

اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺮاﺑﻊ

اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳌﺴﺎﻧﺪة ﻟﻠﺼﻔﻮف ﻣﻦ 5-1

 3.1ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ:

وﻣﻘﺎرﻧــــــــﺔ
اﻟﻨﺘﺎﺟـــــــﺎت
اﻟﻔﻨﻴـــﺔ ﻣـــﻦ
ﺛﻘﺎﻓـــــــــﺎت
ﻛﻮﻳﺘﻴــــــــــﺔ

اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺨﺎﻣﺲ

ﻳــﺪرك اﻟﺤﻘــﺎﺋﻖ اﳌﻜﺘﺴــﺒﺔ ﺑــ"
ﻋﻤﻠــﻪ اﻟﻔﻨــﻲ واﳌﺜــ9ات اﳌﺮﺋﻴــﺔ
ﰲ ﻣﺤﻴﻂ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﳌﺪرﺳﺔ.

 3.2ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت:
•

ﻳﴩح ﻋﻤﻠﻪ اﻟﻔﻨﻲ.

 3.3ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت:
•

ﻳﻌﱪ وﻳﻔﺎﺿﻞ ﺑــ" ﻋﻤﻠــﻪ اﻟﻔﻨــﻲ
واﻷﻋ]ل اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻪ
ﰲ ﻣﺤﻴﻂ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﳌﺪرﺳﺔ.

 3.4ﻣﺠﺎل اﻻرﺗﺒﺎط:
•

•

ﻳﺸـــﺎرك ﺑﻌﻤﻠـــﻪ اﻟﻔﻨـــﻲ اﳌـــﻮاد
اﻟﺪراﺳـــﻴﺔ اﻟﺘـــﻲ ﺗـــﺘﻼءم ﻣـــﻊ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﻟﻔﻨﻲ.
ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺒﻌﺾ أﻋ]ﻟﻪ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ
ﺗــــــﺰﻳ" اﻟﺒﻴﺌــــــﺔ اﳌﺪرﺳــــــﻴﺔ
واﳌﺸـــــﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﺴـــــﺎﺑﻘﺎت
واﳌﻌﺎرض اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.

 3.1ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ:
•

ﻳﺪرك اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﳌﻜﺘﺴــﺒﺔ ﺑــ" ﻋﻤﻠــﻪ
اﻟﻔﻨﻲ واﳌﺜــ9ات اﳌﺮﺋﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺒﻴﺌــﺔ
اﳌﺤﻴﻄﺔ ﺑﻪ ﰲ وﻃﻨﻪ.

 3.2ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت:
•

ﻳﴩح ﻋﻤﻠﻪ اﻟﻔﻨﻲ.

 3.3ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت:
•

ﻳﻌـــﱪ وﻳﻔﺎﺿـــﻞ ﺑـــ" ﻋﻤﻠـــﻪ اﻟﻔﻨـــﻲ
واﻷﻋــ]ل اﻟﻔﻨﻴــﺔ اﳌﻌﺮوﺿــﺔ ﻋﻠﻴــﻪ
ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ.

 3.4ﻣﺠﺎل اﻻرﺗﺒﺎط:
•
•

ﻳﺸﺎرك ﺑﻌﻤﻠﻪ اﻟﻔﻨﻲ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﻟﻔﻨﻲ.
ﻳﺴــﺎﻫﻢ ﺑــﺒﻌﺾ أﻋ]ﻟــﻪ اﻟﻔﻨﻴــﺔ ﰲ
ﺗﺰﻳ" اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ
اﳌﺴـــﺎﺑﻘﺎت واﳌﻌـــﺎرض اﻟﺪاﺧﻠﻴـــﺔ
واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.

اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮ Nواﻹﺳﻼﻣﻲ
 3.1ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ:
•

ﻳﺪرك اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﺑ" ﻋﻤﻠــﻪ
اﻟﻔﻨــــﻲ واﳌﺜــــ9ات اﳌﺮﺋﻴــــﺔ ذات
اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﺮ Sواﻹﺳﻼﻣﻲ.

 3.2ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت:
•

ﻳﴩح ﻋﻤﻠﻪ اﻟﻔﻨﻲ.

 3.3ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت:
•

ﻳﻌــﱪ وﻳﻔﺎﺿــﻞ ﺑــ" ﻋﻤﻠــﻪ اﻟﻔﻨــﻲ
واﻷﻋــ]ل اﻟﻔﻨﻴــﺔ اﳌﻌﺮوﺿــﺔ ﻋﻠﻴــﻪ
ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﺮ Sواﻹﺳﻼﻣﻲ.

 3.4ﻣﺠﺎل اﻻرﺗﺒﺎط:
•

•

ﻳﺸــــﺎرك ﺑﻌﻤﻠــــﻪ اﻟﻔﻨــــﻲ اﳌــــﻮاد
اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ
اﻟﻔﻨﻲ.
ﻳﺴــﺎﻫﻢ ﺑــﺒﻌﺾ أﻋ]ﻟــﻪ اﻟﻔﻨﻴــﺔ ﰲ
ﺗﺰﻳ" اﻟﺒﻴﺌــﺔ اﳌﺪرﺳــﻴﺔ واﳌﺸــﺎرﻛﺔ
ﰲ اﳌﺴـــــــﺎﺑﻘﺎت واﳌﻌـــــــﺎرض
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
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اﻟﻌﺎI
 3.1ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ:
•

ﻳــﺪرك اﻟﺤﻘــﺎﺋﻖ اﳌﻜﺘﺴــﺒﺔ ﺑــ"
ﻋﻤﻠﻪ اﻟﻔﻨــﻲ واﳌﺜــ9ات اﳌﺮﺋﻴــﺔ
ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﺎﳌﻲ.

 3.2ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت:
•

ﻳﴩح ﻋﻤﻠﻪ اﻟﻔﻨﻲ.

 3.3ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت:
•

ﻳﻌﱪ وﻳﻔﺎﺿﻞ ﺑ" ﻋﻤﻠــﻪ اﻟﻔﻨــﻲ
واﻷﻋـــ]ل اﻟﻔﻨﻴـــﺔ اﳌﻌﺮوﺿـــﺔ
ﻋﻠﻴﻪ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﺎﳌﻲ.

 3.4ﻣﺠﺎل اﻻرﺗﺒﺎط:
•

•

ﻳﺸـــﺎرك ﺑﻌﻤﻠـــﻪ اﻟﻔﻨـــﻲ اﳌـــﻮاد
اﻟﺪراﺳـــﻴﺔ اﻟﺘـــﻲ ﺗـــﺘﻼءم ﻣـــﻊ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﻟﻔﻨﻲ.
ﻳﺴــﺎﻫﻢ ﺑــﺒﻌﺾ أﻋ]ﻟــﻪ اﻟﻔﻨﻴــﺔ
ﰲ ﺗــــﺰﻳ" اﻟﺒﻴﺌــــﺔ اﳌﺪرﺳــــﻴﺔ
واﳌﺸـــــﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﺴـــــﺎﺑﻘﺎت
واﳌﻌﺎرض اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.

اﻟﻜﻮن
 3.1ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ:
•

ﻳــﺪرك اﻟﺤﻘــﺎﺋﻖ اﳌﻜﺘﺴــﺒﺔ ﺑــ"
ﻋﻤﻠﻪ اﻟﻔﻨــﻲ واﳌﺜــ9ات اﳌﺮﺋﻴــﺔ
اﳌﺴﺘﻮﺣﺎة ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎل واﻟﻜﻮن.

 3.2ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت:
•

ﻳﴩح ﻋﻤﻠﻪ اﻟﻔﻨﻲ.

 3.3ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت:
•

ﻳﻌﱪ وﻳﻔﺎﺿﻞ ﺑ" ﻋﻤﻠــﻪ اﻟﻔﻨــﻲ
واﻷﻋـــ]ل اﻟﻔﻨﻴـــﺔ اﳌﻌﺮوﺿـــﺔ
ﻋﻠﻴــﻪ اﳌﺴــﺘﻮﺣﺎة ﻣــﻦ اﻟﺨﻴــﺎل
واﻟﻜﻮن.

 3.4ﻣﺠﺎل اﻻرﺗﺒﺎط:
•

•

ﻳﺸـــﺎرك ﺑﻌﻤﻠـــﻪ اﻟﻔﻨـــﻲ اﳌـــﻮاد
اﻟﺪراﺳـــﻴﺔ اﻟﺘـــﻲ ﺗـــﺘﻼءم ﻣـــﻊ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﻟﻔﻨﻲ.
ﻳﺴــﺎﻫﻢ ﺑــﺒﻌﺾ أﻋ]ﻟــﻪ اﻟﻔﻨﻴــﺔ
ﰲ ﺗـــﺰﻳ" اﻟﺒﻴﺌـــﺔ اﳌﺪرﺳـــﻴﺔ
واﳌﺸـــــﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﺴـــــﺎﺑﻘﺎت
واﳌﻌﺎرض اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.

نموذج التحضير للمرحلة االبتدائية
المتابعة والنمو لصف /

الٌوم:

التارٌخ:

الكفاٌة العامةٌ :تعرف

ن
ت
الفنية بدولة الكويت نموذج
الف� العام لل�بية ّ
يتوفر عىل موقع التوجيه ّ ي
ن
ت
الوط�
التحض� إىل  ٣أقسام
الكوي� ،وينقسم نموذج
التحض� الجديد للمنهج
ي
ي
ي
ي
رئيسة وهي:
و� هذه المساحة يتم إضافة المعلومات أ
ف
الساسية للوحدة
 معلومات الوحدة :يمثل ( العنوان  -ت
الف�ة الزمنية  -الصف  -عدد الحصص .)...
 الكفايات العامة :وهي  ٣كفايات ( يتعرف  -ينتج  -ي زيم� ويقارن) ،يكتب فيها
أ
النشطة المتعلقة بالكفايات الخاصة بكل كفاية عامة ( الحقائق  -العمليات
أ
ف
ت
ال�
 االستجابات  -االرتباطات) وتجد ي� هذا الدليل أمثلة لبعض النشطة ييمكنك القيام بها ف ي� كل وحدة.
 المتابعة والنمو :وهو الجزء الخاص بالتقويم المستمر ،حيث يتم كتابة:التجه� المسبق للحصة الدراسية ،وكتابة الخامات أ
يز
والدوات المستخدمة.
•
• ما تم إنجازه ف ي� الحصة.
• مالحظات المعلم لتطوير الحصص ف ي� المستقبل.
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/

/

صف

دراسي )

ٌن

الخطط الدراسية للمرحلة االبتدائية
انرابغ االبتذائي  " -انؼامل "

اخلغت انذراضيت دلُهج  -انصف
تابغ
انؼاو  ( -بُني – بُاث )  -نهؼاو
دلذارش انتؼهيى
الوحدة – العنوان

عدد

الكفايات العامة

الكفايات الخاصة

انذراضي 2018و – 2019و
عدد
الحصص

الفترة الزمنية

الفصل
الدراسي

الفصل
الدراسي

الخطة

الدروس
بالبصمة والقالب في العالم من حوله.
الحقائق :يتعرف على الطباعة
 1.1مجال
التطبيقات اليدوية لفهم جوانب
العمليات :يستخدم مجموعة من
1
 1.2مجال
بالبصمة والقالب في مجال الطباعة .
تتعلق بالطباعة
آرائه حول المعلومات والمعارف
يتعرف على
الدرس
االستجابات الشخصية :يعبر عن
 1.3مجال
العناصر
المكتسبة الجديدة في مجال الطباعة .
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مختلفة من العالم .
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العمليات:
األول
شكال وتكوين
ت
3
العناصر
في
يستخدم مجم
بانبصًت
تعلق بدور ا
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باإلستنسل في العالم من حوله.
و مجموعة
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من الخامات
الثاني
العناصر
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العمليات :يستخدم مجموعة من
األساسية 2019/4م2.3
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بتذائي
201 8/12م
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وزارة
ا
3.4
دة
بين
المية
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تتعلق ب العمليات:
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العالمي.
يستخدم مجموعة لنور في العالم
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فهم جوانب
العناصر
العامة 3
مختلفة ذات الر
من حوله.
انغباػت
والنور في
من التطب
ا
الكفايات
في أعمال يتعرف علىيشرح عمله الفني .اليدوية ل
عدد
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طبي ويفاضل بين
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 1النتاجات في
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من ثقافات
ربط الحقائق ا
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الدرس
الفنية
المختلفة الحقائق :يت
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لعمل الفني
عليه داخل
رتبا دراسية ا
أشكُاَي أو خ
ا
األول
خدام
مجال /العم
و مجموعة
حطني
العمل الفني v
ليات:
قات
ادلىجه انفُي
 1.4م المواد ال
انىحذة
أياٌينتج أعماالً ارج المرسم.
وات
ال
من الخامات
لثقافات العناصر إػذاد مختلفة من
في سيا يلها الرسم مع
ثاني
راته
انفُيا /لعالم .
ضؼاد ػبذاهلل حيذر فنية مب
على خطيؼتًذسم.
 v ،،،،،من تصو
لفة وتحل
ا
ادلراجغ 2.3
تكرة مستوحا
مخت
ادلىجهمجال
لحقائق :يتعرف خل أو خارج المر مستوحاة
10
ألساسية للفن
من األحد
األوىل
ة من تصو
المختلفة االستجابات
ا
مبتكرة
ػبذانؼسيس انفارضي
مات
v
راته لثقافات
األول  /ضهيهت الشخصية
عبيرادلىجه انفُي أ
 2.1مجالالمعروضة عليه داأعما ًال فنية 3
استخدامه الخاوتقنياتها للت
إشراف
ثناء ممارسته العمل  :يعبر عن
يات :ينتج
2.4
المختلفة
عاته تجاه
عن
انطباعاته
2
ا
27
اإلح
مجال
/
ا
لفني
1
تجاه
.
/
ا
9
ساس
عمل
الرتبا
،
طبا
ستخ
جال ال
201م
عبر عن ان
الدراسية
األ
طات :يس
دامه الخامات
شخصية :ي
فنية  2.2م من العالم .
ان
خرى حول الحقائق واأل تخدم معرفته
من المواد ال خيال واإلبداع
ظم
ومها
8
ل
راته
نتج أعما
سبة
مختلفة
العنوان
العالمي
فكار أ
المكت
داخل أو خ
االستجابات ال عمل الفني.
مهاراته المكت ذات الطابع
سبة من ال
ثناء إنتاجه أل
ارج المرسم.
ي استخدام
 2.3مجال
سته ال
فته و
3
عمال فنية ذات ال مواد الدراسية
ُىرفنية
ب
3.1
v
وانمال
انثاَي
مختلفة أثناء ممارطات :يستخدم معر إنتاجه ألع
الدرس
لعناصر
المرئية
في أ مجال الحقائق
طابع العالمي
ال
كار أثناء
الد والمثيرات
 :يدرك الح
جال االرتبا
v
عمال
ا سية للفن
إلى الخميس
ائق واألف
رس
مختلفة ذات الطابع قائق المكتسبة
 2.4م
مله الفني
يميز ويقارن
الحق
الثاني
بين عمله ا
 3.2مجال
سبة بين ع
األسا تها للتعبير
v
العالمي.
النتا
العمليات:
لفني والمثي
األخرى حول المرسم.
األثينين
الثالث
ائق المكت
شرح
3.3
/25
جات الفنية
رات المرئية
أو خارج
من
وتقنيا حساس ،
رك الحق
201 9/4م
عمله الفني.
ال مجال االستج
من
ثق
ابات
خل
اإل
ا
يد
مال
افات
دا
عن
لعالمي.
لحقائق:
واألع
لشخصية:
فنية المعر
واإلبداع
انرؤيت
وضة عليه
الخيال
بين عمله الفنيكويتية إس
 3.1مجال ا لفة ذات الطابع ا مله الفني.
20المطابع يعبر ويفاضل
ذات
3.4
18
المية
بين
/
مجال
9
ا
عمله
ا
مال مخت
الرتبا/3
ويفاضل
الع
يشرح ع
وعالمية
طات:
في أع
 :يعبر
لفني واألعمال
يات:
المي.ول
لتنمية  -يشارك ب
األ
3
انفُيت
 3.2مجال العمل تجابات الشخصية العالمي.
الوعي
 يساهم عمله الفني الالث.قافي
عه الفني
ذات الطابع
بب
الس
مواد الدراسية
المسابقات عض أعماله الفنية في ت التي تتالء
 3.3مجال ا ضة عليه
ويقارن
دلشاهذة -
تتالءم مع موضومشاركة في
م مع موض
المعرو
ميز
والمعا
(ا
سية وال
لتي
خميس زيين البيئة المدرسية وعه الفني.
ي جات الفنية
رض الداخلية
الفنية جال االرتباطات :واد الدراسية ا يئة المدر
وا
الدرس
لنتا
انتأيم -
إلى ال والخارجية.
تزيين الب
الفني الم
 3.4م
لمشاركة في
ا من ثقافات
في
مله
نية
بع
الف
رك
.
خارجية.
2018م
تاع ) الثالث
من حوله
كويتية إسالمية  -يشا ببعض أعماله خلية وال
/12/6
االضتً
عارض الدا
الفني في العالم فهم جوانب
اهم
مية لتنمية
عمل
 يس قات والماليدوية ل
2
المساب
على عناصر ال التطبيقات
وعال الثقافي
رف
عي
جموعة من
والمعارف
يتع
الو
المعلومات
مجال الحقائق :يستخدم م
ي
1.1
عمليات:
مجال الرسم  .رائه حول
جال ال
في
تبع >>>>>
عبر عن آ
في مجال
1
 1.2م صر العمل الفنيشخصية :ي
المرتبطة
علق بعنا
تجابات ال
مواضيع
تت
سم .
سبة وال
رف على
 1.3مجال االس في مجال الر ائق المكت
يتع
الجديدة
الخامات
ربط الحق
الدرس
العناصر
المكتسبة
جموعة من
ي
:
طات
ألخرى .
الفني و م
سية للفن
 1.4مجال االرتبا دراسية ا
األول
األسا
وات العمل
المواد ال
لثقافات
سياقات
خط
الرسم مع
صوراته
ائق :يتعرف على خارج المرسم .وحاة من ت
في وتحليلها
8
أو
كرة مست
لحق
مختلفة
انىحذة
الخامات
 2.1مجال ا ضة عليه داخل ً فنية مبت
استخدامه
لفة المعرو
نتج أعماال
عاته تجاه
2
مخت
عمليات :ي
عن انطبا
انثاَيت
ال مجال ال
الدراسية
صية :يعبر
2.2
من المواد
أعمال فنية مختلفة من العالم  .بات الشخ
سبة
العالمي
نتج
الفني.
الستجا
مهاراته المكت ذات الطابع
ي استخدام
 2.3مجال ا مارسته العمل معرفته و
مال فنية
ب
م
خدم
ناء
ألع
س
أث
يست
صر
الدر
المرئية
لفة
ناء إنتاجه
لعنا
:
العنوان
والمثيرات
المخت جال االرتباطات األفكار أث
ا سية للفن
 2.4م
مله الفني
لحقائق و
الثاني
v
سبة بين ع
األسا تها للتعبير
ا
األخرى حول المرسم.
ائق المكت
أو خارج
وتقنيا حساس ،
v
لحق
اإل
داخل
واألعمال
لحقائق :يدرك ا العالمي.
عن واإلبداع
v
مله الفني
ا
ابع
الخيال
 3.1مجال مختلفة ذات الط عمله الفني .ضل بين ع
 :يشرح
عبر ويفا
مال
أع
في
يات
:ي
3
 3.2مجال العمل تجابات الشخصية العالمي.
صر
عه الفني.
ػُا
ابع
الس
ذات الط
>>>>>
 3.3مجال ا ضة عليه
ويقارن
تتالءم مع موضومشاركة في
المعرو
ميز
يتبع
انؼًم
سية وال
لتي
ي جات الفنية
الفنية جال االرتباطات :واد الدراسية ا يئة المدر
الدرس
النتا
تزيين الب
الفني الم
 3.4م
ثقافات
انفُي
من سالمية  -يشارك بعمله أعماله الفنية في خارجية.
الثالث
خلية وال
تية إ
 يساهم ببعض عارض الداكوي مية لتنمية
قات والم
عال
و
المساب
الثقافي
الوعي
1

ن
الف� العام ت
لل�بية الخطط الدراسية لجميع المراحل
كما يتوفر عىل موقع التوجيه ّ ي
ت
اس.
الدراسية لمادة ال�بية الفنية ،وتُجدد هذه الخطط بداية كل عام در ي
توفر كل خطة دراسية المعلومات التالية:

سية قابلة
الدرا

للتعديل والت

غيير من الت

فني العام
وجيه ال

بية الفنية .
لمادة التر

 الجدول نالزم� :من حيث عدد الحصص وتاريخ بدء وانتهاء كل وحدة دراسية.
ي
الفصل� الدر ي ن
ين
اسي� (  ٣وحدات
 الوحدات الدراسية :وهي  ٦وحدات مقسمة عىلف
اس).
ي� كل فصل در ي
 الكفايات العامة والخاصة :ويحتوي هذا الجزء عىل المعلومات أالساسية للكفايات
العامة والخاصة لكل وحدة دراسية.

رابط تحميل خطط المرحلة االبتدائية
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ّ
كيف تصاغ أنشطة التعلم؟
نموذج ألنشطة متعلقة بالحقائق

الخرىة
الفكرة أو 
) كفاية يتعرف (


االدوات والخامات
والفكرة

)معرىڡ (
فعل مضارع

يصف 
االداء

)كفاية ينتج (

المتعلم مع زمالئه

سرىة فنان


)ىڡ حال الجماعة(

وصف النشاط

)ىڡ كفاية يمرى ويقارن(

مثال:

أ
أ
اس
يستكشف المتع ّلم مع زمالئه مجموعة اللوان الساسية من خالل لعبة الكر ي
يتعرف المتع ّلم عىل الخامات أ
(ينتج).
والدوات من خالل صندوق الخامات
يتعرف المتع ّلم مع زمالئه عىل الفنان ( أيوب ي ن
قص�
حس�) من خالل مشاهدة فيديو ي

(يتعرف).
يز
(يم� ويقارن).

نموذج ألنشطة متعلقة بالعمليات

مثال:

فعل مضارع )مهاري (
يصف 
االداء

المتعلم مع زمالئه

وصف النشاط

)ىڡ حال الجماعة(

اللوان أ
السماك ف� ورقة العمل مستخدماً مجموعة أ
يلون المتع ّلم أ
الساسية
ي
ت
ن
ال� اختارها من صندوق الخامات (
ينفذ المتع ّلم لوحة ي
وط� الكويت ) مستخدماً الخامات ي
تعب�ية عن ( معالم ي
الف� أمام زمالئه من خالل لعبة تلفزيون أ
ن
يز
ش
(يم� ويقارن).
الطفال
ي�ح المتع ّلم عمله ي
(يتعرف).
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ينتج).

نموذج ألنشطة متعلقة باالتجاهات

)وجداىى(
فعل مضارع


يصف االداء

المتعلم مع زمالئه

وصف النشاط

)ىڡ حال الجماعة(

مثال:
أ
ساس المفضل لديه ثم يتحدث عنه أمام زمالئه
يختار المتع ّلم اللون ال ي

(يتعرف).

ن
الف�
ب
يع� المتع ّلم عن رأيه اتجاه الخامات المستخدمة عند المتابعة الفردية أو الجماعية أثناء ممارسة العمل ّ ي
الف� و أ
ن
يز
ن
(يم� ويقارن)
العمال الفنية المعروضة عليه ف ي� المعرض المصغر
يقارن المتع ّلم مع زمالئه يب� عمله ي

(ينتج).

نموذج ألنشطة متعلقة باالرتباط
فعل مضارع
يصف 
االداء

وصف النشاط

المتعلم مع زمالئه
)ىڡ حال الجماعة(

مثال:
يكتب المتع ّلم عىل السبورة مسميات مواقع أ
الشكال المختلفة مرتب ًطا بمادة اللغة العربية.

( يتعرف)

ف
ن
ال ي ز
الف� .
يتحدث المتع ّلم عن مسميات الخطوط باللغة إ
نجل�ية الموجودة ي� لوحته أثناء ممارسة العمل ّ ي
يعرض المتع ّلم مع زمالئه أعمالهم الف ّنية ف ي� ركن العرض الخاص بقسم العلوم.

يز
(يم� ويقارن)
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( ينتج)

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
48

التقويم
ين
تحسـ� نتائـج المتعلم،
يُبىن نظـام التقويـم على قيـاس تحقيـق الكفايـات مـن خلال عمليـة التقويـم الصفـي الشـامل الموجـه نحـو التعلم والـذي يهـدف إىل
نوع� مـن المعاي� :معايـر المنهج ،معايـر أ
ت
ن
الكويـ� الحديـث يحتوي على ي ن
الداء (راجـع ص  )٢٩العالقة
ي
ي
ي
ي
وتحقيـق الكفايـات تدريجيـاً ،علمـاً بـأن المنهـج الوط ي
والفـرق ي ن
بـ� كل من:

القياس

إعطاء قيمة رقمية 
لالشياء

التقييم

تقديرى قيمة 
االشياء )تشخيص(

التقويم

عالج نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة )عالج(

التقويم ت
ال�بوي
هـو عمليـة منهجيـة ،تقـوم على أسـس علميـة ،تسـتهدف إصـدار الحكـم بدقـة وموضوعيـة على مدخلات ومخرجـات أي نظـام تربـوي ،ومن ث َّـم تحديـد جوانب
للصالح.
القـوة و الضعـف ف ي� كل منهـا ،تمهيـداً التخـاذ القـرارات المناسـبة إ
أساليب التقويم ت
ال�بوي وأدواته:
الجراءات المتبعة ف ي� تنفيذ عملية التقويم.
أسلوب التقويم :هو إ
ويمكن تقسيم أساليب وأدوات التقويم إىل ي ن
قسم�:

 أساليب وأدوات التقويم االختبارية :وتشمل كل أنواع االختبارات مثل االختبارات التحصيلية الشفوية والتحريرية ،واختبارات أالداء والذكاء.
ن
البيا�  ...إلخ.
 -أساليب وأدوات التقويم يغ� االختبارية :وتشمل المالحظات والمقابالت الشخصية واالستبانات والرسم ي
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القبىل
 -١التقويم


أﻧﻮاع

يتم بداية العملية التعليمية أي قبل بداية تدريس محتوى
اىس ،ويهدف إىل معرفة اســـتعداد المتعلم
المقـــرر الدر 
لتعلم محتوى علمـــي محدد عن طريـــق تحديد قدراته

الىى يمتلكها.
والمعارف 
والخرىات 

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﺘﺮﺑﻮي

اختبارات القدرات  -المقابالت الشخصية


النهاىى
 -٣التقييم


-٢التقويم 
البناىى


يتم  ىڡ نهاية عملية التعلم أي بعد االنتهاء
من دراسة مقرر  
معںى  ىڡ نهاية العام أو نهاية

معـــںى ،ويهـــدف إىل تزويد
اىس
فصـــل در 


والمتعلمںى بمعلومات عن مدى
المعلمـــںى
تحقق 
االهداف التعليمية من خالل:

المتعلمںى  ىڡ سجالت خاصة.
رصد عالمات

المعلمںى وطرق التدريس.
الحكم عىل مدى فعالية جهود

إجـــراء مقارنات  
المعلمںى  ىڡ الصفوف الدراســـية
بںى نتائج

الـــىى تضمها المدرســـة الواحدة أو  
بـــںى نتائج
المختلفة  

المعلمںى ىڡ المدارس المختلفة.
الحكم عـــىل مدى مالءمة المناهج التعليمية والسياســـات

الرىبوية.

يطبـــق أثناء تنفيذ العملية التعليمية حيث يبدأ من بداية عملية
التعلم ويستمر معها ،ويهدف إىل:

المتعلمںى  ىڡ االتجاه المرغوب به.
توجيه

المتعلمںى ،لعالج جوانب
تحديد جوانب القوة والضعف لدى
الضعف وتالفيها ،وتعزيز جوانب القوة
تعريـــف المتعلم بنتائج تعلمه ،وإعطـــاؤه فكرة واضحة عن
أدائه.
إثارة دافعية المتعلم للتعلم واالستمرار فيه.

أداء المتعلـــم  -المناقشـــة الصفيـــة  -االختبارات
القصـــرىة  -الواجبـــات الالصفيـــة  -التمرينـــات

والتطبيقات العملية.

االمتحانات النهائية  -المشاريع النهائية
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معايرى المنهج  /التقويم الصفي ) ١٠٠درجة(
تقويم



البناىى ٪٦٠
التقويم 


النهاىى ٪٤٠
التقييم




تحســـںى أداء المتعلم وتطويـــره  ىڡ تحقيق الكفايات الخاصة
البناىى عىل
يركز التقويم 
ضمن الكفايات العامة ،ويطبق بصورة مســـتمرة خالل الحصص الدراسية بهدف تقديم
التغذية الراجعة المناسبة للمتعلم لتطوير أدائه ،باستخدام أساليب مختلفة مثل:
التفاعل الشفهي.
الواجبات.
أوراق العمل.
إنجازات وتطبيقات )علمية وعملية( يتم رصدها بصورة مستمرة  ىڡ الحصص الدراسية.
مالحظة سلوك واتجاهات المتعلم  ىڡ المواقف التعلمية المختلفة.
يقـــوم المعلم بتدوين المالحظـــات الوصفية الداء المتعلم وفـــق المحددات الوصفية
لمعايرى المنهج  ىڡ المادة الدراسية بصورة مستمرة.

يقوم المعلم بدراسة المالحظات المدونة لكل متعلم ىڡ معيار المنهج بواقع مر  
تںى خالل

الفرىة المخصصة لكل معيار ،لتحديد المســـتوى المناســـب للمتعلم ورصده للنقاط الىىº
º

تناسب مستواه.
تدون النتائج بصورة منتظمة ومســـتمره  ىڡ ســـجل متابعة المعلم وسجل الطالب ¿النجاز
وتحصيل الكفايات الخاصة لكل متعلم.
يخصص ملف لحفظ إنجازات كل متعلم ىڡ كل مادة دراسية ،ويراعى اطالع وىل 
االمر عىل


الملف  ىڡ نهاية كل وحدة تعلمية.


النهـــاىى عىل قياس حصيلـــة التعلم لدى
يركـــز التقييم

المتعلم  ىڡ الوحدة التعلمية ،ويطبق مرة واحدة بنهاية كل
وحدة تعلمية ىڡ º
الفرىة الدراسية الواحدة ،لتحديد مستويات


المتعلمںى مثل:
انجاز
الكتاىى
التقييم  Ç
المشاريع
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النهاىى ٪٤٠
التقييم

التقويم 
البناىى ٪٦٠
مالحظة :
يلرىم التوجيه الفىى العام لكل مادة دراسية بتحديد:
الكفايات الخاصة الواردة ىڡ 
الفرىة الدراسية الواحدة.
معايرى )ضوابط( 
لالنشطة التعلمية المستخدمة ىڡ التقويم 
البناىى.
نظام أكسل خاص لكل مادة دراسية لرصد النقاط واحتساب درجة المتعلم ىڡ التقويم

البناىى.

مالحظة :
يلرىم التوجيه الفىى العام لكل مادة دراسية بتحديد:
الوحدات التعلمية الواردة ىڡ كل فرىة دراسية وربطها
بعدد التقييمات النهائية 
بالفرىة الدراسية الواحدة.
§االطار العام للتقييم 
النهاىى وآلية التطبيق بحســـب
الوحدات التعلمية لكل مادة دراسية ىڡ 
الفرىة الدراسية
الواحدة.



البناىى لتطوير و إعداد خطط فردية وبرامج-:
النهاىى يدعم التقويم 
التقييم 
للمتعلم الفائق.
للمتعلم المتوسط 
االداء.
¬
المتعرى لتحسںى تحقيق الكفايات.
للمتعلم

يلرىم التوجيه الفىى للمادة الدراسية بمتابعة خطة التقويم 
وااللرىام بالتقويم حسب المحددات الوصفية المعتمدة من التوجيه الفىى العام للمادة الدراسية.

للمزيد من المعلومات الرجاء االطالع عىل الوثيقة 
االساسية للمرحلة االبتدائية دولة الكويت  ٢٠١٦م
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مستويات التقويم الصفي
يستند نظام رصد الدرجات ف� التقويم الصفي إىل خمسة مستويات من أ
الداء
ي
أ
ف
معاي� المنهج ،ويتم الرصد لنتائج التعلم ي� المستويات الربعة
ف ي� تحصيل
ي
(:)1،2،3،4

اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ
اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ

اﻟﻣﺣددات

اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷوﻟﻰ :ﯾﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر ا
ﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻔن ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺗﺣﻠﯾﻠﮭﺎ.

ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻧﮭﺞ
ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻗﺎدرا ً
ﻋﻠﻰ أن:

0

1.1

عدد النقاط

مدى تحقق المعيار

٤

حقق المعيار كامال ً بصورة مستقلة ممتازة

٣

حقق جز ًء من المعيار بصورة مستقلة

٢

حقق جز ًء من المعيار بمساعدة المعلم

١

لم يحقق أي جزء من المعيار

٠

لم يُقيم

الرمز

اﻟوﺻﻔﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻧﮭﺞ ﻓﻲ اﻟﺻف اﻟﺛﺎﻟث

1

اﻟﻣﺣددات اﻟوﺻﻔﯾﺔ ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺻﻔﻲ
2

 ﻟ..ﯾس ﻟدﯾ..ﮫ اﻟﻘ..درة ﻋﻠ..ﻰ اﻹﺟﺎﺑ..ﺔ ﻟدﯾ...ﮫ اﻟﻘ...درة أﺣﯾﺎﻧ...ﺎ ﻣ...ﻊ ﺑﻌ...ض• ﯾﻌ..رف أﻧ..واع اﻟﺧط..وط
 ﻟدﯾ..ﮫ اﻟﻘ..درة ﻏﺎﻟﺑ .ﺎ ً ﻋﻠ..ﻰ اﻹﺟﺎﺑ..ﺔﻋﻠ..ﻰ أﺳ..ﺋﻠﺔ اﻟﻣﻌﻠ..م ﺑ..ﺎﻟرﻏم ﻣ..ن
 ﻟدﯾ..ﮫ اﻟﻘ..درة ﻋﻠ..ﻰ اﻹﺟﺎﺑ..ﺔ ﻋ..ناﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﻋﻠﻰ إﺟﺎﺑﮫ ﺑﻌض أﺳﺋﻠﺔ
اﻟﺑﺳﯾطﺔ واﻟﻣرﻛﺑﺔ.
ﻋ..ن أﺳ..ﺋﻠﺔ اﻟﻣﻌﻠ..م ﺣ..ول ﻣﻔ..ﺎھﯾم
ا ﻟدﻋم اﻟﻣﺗوا ﺻل ﺣول اﻟﻣ ﻔﺎھﯾم
أﺳ...ﺋﻠﺔ اﻟﻣﻌﻠ...م ﺑﺻ...وره ﻣﻣﯾ...زه
اﻟﻣﻌﻠ..م ﻣ..ﻊ ﺑﻌ..ض اﻟ..دﻋم ﺣ..ول
اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ
• ﯾﻌرف ﻣواﻗﻊ اﻷﺷﻛﺎل.
ﺗﺗﻌﻠق
ﺑ
ـ
)اﻟﺧطوط
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑـ)اﻟﺧطوط اﻟﺑ ﺳﯾطﺔ
ﺣ
.
...ول
ﻣﻔ
.
...ﺎھﯾم اﻟﻌﻧﺎﺻ....ر اﻟﺗ....ﻲ
ﻣﻔ...ﺎھﯾم اﻟﻌﻧﺎﺻ...ر اﻟﺗ...ﻲ ﺗﺗﻌﻠ...ق
واﻟﻣرﻛﺑ.....ﺔ ،ﻣواﻗ.
اﻟﺑﺳ......ﯾطﺔ واﻟﻣرﻛﺑ......ﺔ،
....ﻊ
ﻣواﻗ
• ﯾﻌرف ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻟوان
.
اﻷ
ﺷ
.
.....ﻊ
....ﻛﺎل،
ﻟم
ﺗﺗﻌﻠ
.
ﺑ
.
....ق
ﺑ
ﯾﺣﺿر
.
....
ـ
.ـ)اﻟﺧطوط
)اﻟﺧطوط اﻟﺑﺳ.....ﯾطﺔ
اﻟﺑﺳ..ﯾطﺔ واﻟﻣرﻛﺑ..ﺔ،
اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ
اﻷﻟ......وان اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠ......ﺔ،
اﻷﺷ....ﻛﺎل ،اﻷﻟ....وان اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠ.
اﻷﻟ
.
...ﺔ،
واﻟﻣﻧﺳﺟﻣﺔ
.
.....وان
واﻟﻣرﻛﺑ
ﻣواﻗ
.
.
....ﺔ،
......ﻊ
ﻣواﻗ
.
اﻷﺷ
.
....ﻊ
......
ﻛﺎل،
اﻷﺷ
.....ﻛﺎل،
اﻷﻟ.......وان
اﻷﻟ....وان اﻟﻣﻧﺳ....ﺟﻣﺔ ،اﻟﻣﻼﻣ....س
اﻟﻣﻧﺳ..ﺟﻣﺔ ،اﻟﻣﻼﻣ..س اﻟﺣﻘﯾﻘﯾ..ﺔ(
• ﯾﻣﯾز اﻟﻣﻼﻣس اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ.
اﻷﻟ......وان اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠ......ﺔ ،اﻷﻟ......وان
اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠ...ﺔ ،اﻷﻟ...وان اﻟﻣﻧﺳ...ﺟﻣﺔ،
ﻣن ﺧﻼل اﻷﻧﺷطﺔ.
اﻟﺣﻘﯾﻘﯾ.....ﺔ( ﻟﻠﻔ.....ن ﻣ.....ن ﺧ.....ﻼل
اﻟﻣﻧﺳ..ﺟﻣﺔ ،اﻟﻣﻼﻣ..س اﻟﺣﻘﯾﻘﯾ..ﺔ(
اﻟﻣﻼﻣ...س اﻟﺣﻘﯾﻘﯾ...ﺔ( ﻣ...ن ﺧ...ﻼل
اﻷﻧﺷطﺔ.
 ﻻ ﯾﺳ............ﺗﺟﯾب ﻹرﺷ............ﺎداتاﻷﻧﺷطﺔ.
ﻟﻠﻔن ﻣن ﺧﻼل اﻷﻧﺷطﺔ.
ﻟدﯾ
.
...ﮫ
وﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻟﻣﻌﻠم.
اﻟﻘ....درة ﻏﺎﻟﺑ....ﺎ ً ﻋﻠ....ﻰ ﻓﮭ....م
 ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻓﮭم واﺗ ﺑﺎع ﺗوﺟﯾ ﮭﺎت ﻟدﯾ..ﮫ اﻟﻘ..درة أﺣﯾﺎﻧ..ﺎ ً ﻋﻠ..ﻰ اﺗﺑ..ﺎعواﺗﺑ....ﺎع ﺗوﺟﯾﮭ....ﺎت وإرﺷ....ﺎدات
1.2
وإرﺷﺎدات اﻟﻣﻌﻠم ﺑﺻوره دﻗﯾﻘﺔ.
ﺗوﺟﯾﮭﺎت وإرﺷﺎدات اﻟﻣﻌﻠم.
اﻟﻣﻌﻠم.
 ﻟ..ﯾس ﻟدﯾ..ﮫ اﻟﻘ..درة ﻋﻠ..ﻰ اﺳ..ﺗﺧدام ﻟدﯾ..ﮫ اﻟﻘ..درة أﺣﯾﺎﻧ .ﺎ ً ﻣ..ﻊ ﺑﻌ..ض• ﯾﺳﺗﻛﺷ........ف اﻟﺧط........وط
 ﻟد ﯾﮫ اﻟ ﻘدرة ﻏﺎﻟ ﺑﺎ ﻋ ﻠﻰ ا ﺳﺗﺧداماﻟﺗطﺑﯾﻘ.....ﺎت اﻟﯾدوﯾ.....ﺔ اﻟﺑﺳ.....ﯾطﺔ
 ﻟدﯾﮫ اﻟﻘدرة ﺑ ﺻوره ﻣﻣ ﯾزه ﻋ ﻠﻰاﻟ..دﻋم ﻋﻠ..ﻰ اﺳ..ﺗﺧدام اﻟﺗطﺑﯾﻘ..ﺎت
اﻟﺑﺳﯾطﺔ واﻟﻣرﻛﺑﺔ.
اﻟﺗطﺑﯾﻘ
.
.....ﺎت
)ﺗﻣرﯾن ﺗﺛﺑﯾت
اﻟﯾدوﯾ
.
.....ﺔ
اﻟﺑﺳ
.
اﻟﺧﺑرة(.
.....ﯾطﺔ
اﺳ......ﺗﺧدام اﻟﺗطﺑﯾﻘ......ﺎت اﻟﯾدوﯾ......ﺔ
اﻟﯾدوﯾ.ﺔ اﻟﺑﺳ..ﯾطﺔ )ﺗﻣ..رﯾن ﺗﺛﺑﯾ..ت
• ﯾﻼﺣ.
.ظ
اﺧ
.
ﻟ
.
)ﺗﻣرﯾن
.ﺗﻼف
.ﯾس
ﺗﺛﺑﯾت
ﻟدﯾ
.
ﻣواﻗ
.
.ﮫ
.ﻊ
اﻟﻘ
.
اﻟﺧﺑرة(.
.درة
ﻋﻠ
.
.ﻰ
اﻟﺗﻣﯾﯾ
.
.ز
اﻟﺧﺑرة(.
اﻟﺑﺳﯾطﺔ )ﺗﻣرﯾن ﺗﺛﺑﯾت اﻟﺧﺑرة(.
ﺳﯾطﺔاﻟﻔﻧﯾﺔ
ﺑﯾن
اﻷﺷﻛﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر.
اﻟﺧطوطﻟﺗراﻟﺑﺑﯾﺔ
 ﻟدﯾ..ﮫ اﻟﻘ..درة ﻏﺎﻟﺑ..ﺎ ﻋﻠ..ﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾ..زواﻟﻣرﻛ ﺑﺔ
ﻧﻲ – ا
 ﯾﻣﯾ....ز ﺑ....ﯾن اﻟﺧط....وط اﻟﺑﺳ....ﯾطﺔ ﻟد ﯾﮫ اﻟ ﻘدرة أﺣﯾﺎ ﻧﺎ ً ﻋ ﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾ ﯾز• ﯾﺳ..........ﺗﻧﺑط ﻣﺟﻣوﻋ.
ﺑﯾن اﻟﺧ طوط اﻟﺑ ﺳﯾطﺔ واﻟﻣرﻛ ﺑﺔ
ﯾﺣﺿراﻟﺻف اﻟﺛﺎواﻟﻣﺟﻣوﻋ..............ﺎت اﻟﻠوﻧﯾ..............ﺔ
.........ﺔﻟﻣﻧﮭﺞﻟم ﻓﻲ
واﻟﻣرﻛﺑ..ﺔ واﻟﻣﺟﻣوﻋ..ﺎت اﻟﻠوﻧﯾ..ﺔ
ﺑﯾن اﻟﺧطوط اﻟﺑ ﺳﯾطﺔ واﻟﻣرﻛ ﺑﺔ
اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠ.ﯾﯾرا
اﻷﻟ..........وان
واﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻠوﻧﯾﺔ واﺳﺗﻛﺷﺎف
واﺳﺗﻛﺷﺎف اﻟﻣﻼﻣس اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ.
ﻔﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎ
.........ﺔ
واﺳﺗﻛﺷ...ﺎف اﻟﻣﻼﻣ...س اﻟﺣﻘﯾﻘﯾ...ﺔ
واﻟﻣﺟﻣوﻋ..............ﺎت اﻟﻠوﻧﯾ..............ﺔ
ات اﻟوﺻ
اﻟﻣﻼﻣس اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ.
 ﻟ..ﯾس ﻟدﯾ..ﮫ اﻟﻘ..درة ﻋﻠ..ﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋ..لو
ﺑﺻوره دﻗﯾﻘﺔ.
اﺳﺗﻛﺷﺎف
.
ﻠﮭﺎ
اﻟﻣﻼﻣس
اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ.
اﻟﻣﺣدد• واﻷﻟوان اﻟﻣﻧﺳﺟﻣﺔ.ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺗﺣﻠﯾ
ﺻﻔﻲ
ﻣﻊ اﻷﻧﺷطﺔ
اﻟﺻﻔﯾﺔ.
4
اﻟﺗﻘوﯾم اﻟ
 ﯾﺳﺗﺟﯾب ﻏﺎﻟ ﺑﺎ ﻟﻸﻧ ﺷطﺔ اﻟ ﺻﻔﯾﺔﯾ.....درك
....ﺔﺎت
ﻓﻲأھﻣﯾ.
 ﻟدﯾ...ﮫ اﻟﻘ...درة أﺣﯾﺎﻧ...ﺎ ًﺣﺎﺳ
.
....ﺔ
ﺳﯾﺎﻗ
ﯾﺎت
وﺑﻣﺳ
 ﯾﺳ.......ﺗﺟﯾب وﯾﺑ.......ﺎدر ﻟﻸﻧﺷ.......طﺔ.
..ﺎ
ﻋدة
وﺻﻔﯾﺔ ﻟﻣﺳﺗو
وﯾﺗﻔﺎﻋل ﻣﻌﮭﺎ.
ﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻔن
اﻟﻠﻣس ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻼﻣ..س اﻟﻣﺣددات اﻟ
اﻟﻣﻌﻠم ﻋ ﻠﻰ اﻻ ﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻸﻧ ﺷطﺔ اﻹﺟﺎﺑ//ﺔ ﻋ//ن
اﻟﺻﻔﯾﺔ وﯾﺗﻔﺎﻋل ﻣﻌﮭﺎ.
3
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر ا
اﻟﻘ//درة ﻋﻠ//ﻰ
وره ﻣﻣﯾ////زه
اﻟﺻﻔﯾﺔ
واﻟﺗﻔﺎﻋل ﻟدﯾ//ﮫ
وﻟﻰ :ﯾﺗﻌرف
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
ﻹﺟﺎﺑ//ﺔ -
ﻣﻌﮭﺎ .ﻟﻣﻌﻠ////م ﺑﺻ////
ﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷ
ﻏﺎﻟﺑ /ﺎ ً ﻋﻠ//ﻰ ا
2
أﺳ///ﺋﻠﺔ ا
ﺻر اﻷﺳﺎ ﺳﯾﺔ
1.3
درة
اﻟﻛﻔ
/
اﻟﻘ
ﺎھﯾم
اﻟﻌﻧﺎ
اﻟﻘ..درة ﻟدﯾ//ﮫ
/م ﺣ//ول ﻣﻔ /
ﺣول ﻣﻔﺎھﯾم
وﺗﺄﺛﯾراﺗ ﮭﺎ
ﻟدﯾ..ﮫ
ض -
ﻟ..ﯾسﺑﻌ///
ﻋﻠ..ﻰ أﺳ//ﺋﻠﺔ ا
اﻟﺗﻌﺑﯾ..رﻟﻣﻌﻠ -/ﻟدﯾ
.
.ﮫ
.رـ)اﻟﻧ-ﻘطﺔ
اﻟﻘ
.
•
ً
1
//ﻊ
اﻟﻣﻧﮭﺞ
ﻟم
.درة
/
أﺣﯾﺎﻧ
ﯾﻌﺑ....ر
.
/ق
ﻣ
ﺎ
ﯾﺣﺿر
ﻋﻠ
.
ﻋ....ن
.ﻰ
/
ا
//ﺎ
ﺗﺗﻌﻠ
/ن
/
اﻟﺗﻌﺑﯾ
.
ﺣﯾﺎﻧ
ﺑ
/
ﻧطﺑﺎﻋﺎﺗ....ﮫ
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌ ﻠق
اﻧطﺑﺎﻋﺎﺗ.......ﮫ ﻋاﻟﺷﺧﺻ .ﺳﺎﺳ//ﯾﺔ اﻟﺗ//ﻲ
ﻟدﯾ.
//ﮫ اﻟﻘ///درة أ
ﻟﻣﺳ.ﮫ/////ﺗاﻟﻘ.ﻘﯾﻣﺔ
ﻋ.......ن
ض أﺳﺋﻠﺔ
.درة ﻏﺎﻟﺑ .ﺎ ً ﻋﻠ..ﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾ..ر
......ﯾﺔ
ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﻌﻠم ﻗﺎدراً
 ﻟدﯾ/اﻷ
......ﯾﺔﺧط/////وط ا
ﻋ.
......ن
/ر
ﺑﻌ
/
اﻧطﺑﺎﻋﺎﺗ
.
ﻧﺎﺻ
واع
......ﮫ
ﺟﺎﺑﮫ
0
اﻟﺷﺧﺻ
.
 ﻟدﯾ...ﮫ اﻟﻘ...درة ﻋﻠ...ﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾ...ر ﻋ...ناﻟﺷﺧﺻ
.
.ﯾﺔ
///
اﻟﻌ
/ﺔ
أن ﯾﻛون اﻟﻣ
/
أﻧ
اﻟ
ﺑﺣرﯾ
.
.ﺔ
/
ﻹﺟﺎﺑ
إ
ﺣ
.
واع
ﻋ
وﺗﺄﺛﯾراﺗﮭ////ﺎ -
درة ﻋﻠ//ﻰ ا .ول
اﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﻋﻠﻰ
......نﻧدﺳ//ﯾﺔ
وﻣﺷﺎﻋره.
 أﻧ/////ﻧﺎﺻ///ر
اﻷﺷ /ﻛﺎل .اﻟﮭ
اﻧطﺑﺎﻋﺎﺗ.......ﮫ اﻟﺷﺧﺻ.......ﯾﺔ
ﯾﺟب
ﻣﻔ///ﺎھﯾم اﻟﻌ
ﺑ////ـ)اﻟﻧﻘطﺔ
/ﯾس ﻟدﯾ//ﮫ اﻟﻘ /
وﻣﺷﺎﻋره– .
ﯾﺔ
اﻧطﺑﺎﻋﺎﺗ..ﮫ اﻟﺷﺧﺻ..ﯾﺔ وﻣﺷ..ﺎﻋره
–
ﺎھﯾم
ﻣﻧﺣﻧ
/ﺔ
//ول
/
ﻔ
ﻧﺣﻧﯾ
واﻟ
اﻟﻣ
وﻣﺷﺎﻋره/.ون
/
ﻟ
//م ﺣ/
واﻟﻣ
طوط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺔ
ﻟﻣﻌﻠم ﺣول
درﺟ ///ﺎت اﻟﻠ///
/ق ﺑ//ـ)اﻟﻧﻘطﺔ
ﻋﻠﻰ أن:
 ﻋﻠﻰ أﺳﺋﻠﺔ اواﻟﻌ ﺿوﯾﺔ –
ﺑﺻوره دﻗﯾﻘﺔ وﻣﻣﯾزه.
اﻟﻣﻌﻠ/ /ﯾﺔ اﻟﺗ//ﻲ ﺗﺗﻌﻠ/
اﻟﺧ
وﺗﺄﺛﯾراﺗ ﮭﺎ
واﻟﻌﺿ////وﯾﺔ – ﻣﺣﺎﯾ//دة( ﻟﻠﻔ//ن
اﻟﺧط////وط
اﻷﺳﺎﺳ/
ﻘطﺔ
واﻷﻟ/وان اﻟ
اﻷﺷﻛﺎل اﻟﮭﻧد ﺳﯾﺔ /د واﻷﻟ /وان
واع
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌ ﻠق ﺑـ)اﻟﻧ اﻟﻣﺳ/////ﺗﻘﯾﻣﺔ
اﻟواﺣ//د
واﺣ/
وﺗﺄﺛﯾراﺗﮭ////ﺎ  -أﻧ – ////اﻷ ﺷﻛﺎل
/وط
1.1
طﺔ.
وﺗﺄﺛﯾراﺗﮭﺎ.
درﺟ//ﺎت اﻟﻠ//ون اﻟ ////ن ﺧ/////ﻼل
ﯾﺔ
 أﻧ/////واع اﻟﺧط ////ﻛﺎل اﻟﮭﻧدﺳ//ﯾﺔﻣن ﺧﻼل اﻷﻧﺷ ﺑﺎع ﺗوﺟﯾ ﮭﺎت
/دة( ﻟﻠﻔ/////ن ﻣ/
رف اﻟﻧﻘطﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺔ واﻟﻣﻧﺣﻧ – درﺟ//ﺎت
ﻧﺣﻧﯾ//ﺔ – اﻷﺷ /
• ﯾﻌ
اﻟﺧطRRRRRRوط
اﻟﻣﺣﺎﯾ////
واﺗ
واﻟﻌﺿ//وﯾﺔ
//ﺎت اﻟﻠ////ون
واﻟﻣ
 ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻓﮭم ﺑﺻوره دﻗﯾﻘﺔ.رف أﻧRRRRRRواع
اﻟﮭﻧدﺳ//ﯾﺔ
(
ﯾدة
/
درﺟ
ﻣﺣﺎ
–
اﻟ
طﺔ.
• ﯾﻌRRRRRR
واﻟﻌﺿ////وﯾﺔ
واﺣد واﻷﻟوان
ً ﻋﻠ////ﻰ ﻓﮭ////م
رﺷﺎدات اﻟﻣﻌﻠم
ﻣﺣﺎﯾ//دة( ﻣ//ن
واﻟﻣﻧﺣﻧﯾﺔ.
اﻷﻧﺷ ///درة ﻏﺎﻟﺑ////ﺎ
اﻟﻠون اﻟ
وإ
وان اﻟ
اﻟﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺔ
اﻟواﺣ//د اﻟ
ﻟدﯾ////ﮫ اﻟﻘ/
وإرﺷ////ﺎدات
واﻷﻟ /ﻛﻔﺎ
ﻟم ﯾﺣﺿر
اﻟﮭﻧدﺳRRRﯾﺔ
ﻣﻣ ﯾزه ﻋ ﻠﻰ
ﻣن ﺧﻼل اﻷﻧﺷطﺔ .ﻋﻠ//ﻰ اﺗﺑ//ﺎع -
ﺗوﺟﯾﮭ ///ﺎت
طﺔ.ﯾﺔ اﻟﻌﺎ
رف اﻷﺷRRRﻛﺎل
ﻣﺔ
ا
درة ﺑﺻوره
ً
واﺗﺑ////ﺎع
ﻷﻧﺷ
ا
ﻷو
ﺎ
ﺣﯾﺎﻧ//
ﻟﻣ
• ﯾﻌRRR
 ﻟدﯾﮫ اﻟﻘ//ﺎت اﻟﯾدوﯾ/////ﺔ
ﺧﻼل ا ﺟﯾب ﻹرﺷ/////////////ﺎداتﻟﻰ :ﯾ
ف اﻟﻘ//
درةوإ أاﻟرﺷﺎدات اﻟﻣﻌﻠم .ﺣددات ا
///
ﻌﻠم.
ﻻ ﯾﺳ/////////////ﺗ
ﻠﻰ ا ﺳﺗﺧدام
 ﺗ ﻟﻌردﯾ//ﮫ ﻋاﻟﻣﻟو
ﻣ
ﮭﺎتﻠﻰ
واﻟﻌﺿوﯾﺔ .اﻟﻠون اﻟواﺣد
ﺻﻔ
اﺳ/////ﺗﺧدام اﻟﺗطﺑﯾﻘ ﺑﯾت اﻟﺧﺑرة(.
درةﯾﺔﻏﺎﻟ ﺑﺎ ً
ﻌﻠم.ﻌﺎﯾﯾر
ﺗوﺟﯾ
ﻟﻣ
وﺟﯾ ﯾﮭﺎت اﻟﻣ
رف درﺟﺎت
ﯾطﺔ )ﺗﻣرﯾن ﺗﺛ
ﻟدﯾﮫ اﻟ ﻘ
اﻟﻣﻧﮭﺞ
ﯾراﺳ/////ﯾطﺔ
ﻟﯾدو ًﻋﻌﺎﯾ
ﻌﻧﺎﺻر اﻷ
ﯾ/////ﺔ اﻟﺑ
وﺗ
ﺟب أن ﯾﻛ
//////ﺔ ﻋﻠ /////ﻰ
ﺳﺎﺳ
اﻟﺑﺳ
ﺣﯾﺎﻧ /ﺎ ً ﻣ//ﻊ ﺑﻌ /
ضﯾﺔ -ﻟﻠﻔناﻟﺗطﺑﯾﻘ/////ﺎت ا
ﻟﻣﻧﮭﺞ
• ﯾﻌ وان اﻟﻣﺣﺎﯾدة.
ﻟﻌﺎﻟﯾ
ون اﻟﻣﺗ
اﻟﻘ /درة أ
/////ﮫ اﻟﻘ
ﻌﻠم ﻗﺎدرا ً
ﻋﻠﻰ أن:
ف//////درة ا //////ﺔ اﻟﻧﻘط///////ﺔ
واﻷﻟ
اﻟﺧﺑرة( .ﺷﺎف ﻓ-ﻲ اﻟﻟدﯾ/ﺻ
اﺳ////////ﺗﺧدام
ﻓﻲرﯾنﺳﯾﺗﺛﺎﻗﺎ
ھﻣﯾ/
ﺑﯾتت ًﻣ
ا ﺳﺗﺧدام  -ﻟدﯾ//ﮫ ﺟﯾﻊ ﻋﻠ/////////ﻰ
اﻷأ
)ﺗﻣ
ﺳﺗﻛﺷ///////ﺎف
ول
ﺧﺗﻠ اﻔﺔﺳﺗﻛ
–
رك دور
ﻋﻠﻰ
ﻠﻰ
و
////////
طﺔ.
ﻋ
اﻟﺗﺷ 0 /ﯾدوﯾ/////ﺔ اﻟﺑﺳ/////ﯾ
1
 ﻟدﯾﮫ اﻟﻘدرة ﻏﺎﻟﺑﺎواﻟﺧط//وط –ﺗﺣوﻻﻠﯾﻠﮭﺎ .اواﻟﺧط/////وط – وﻻ ﯾ/////داﻟﺗ////ﺎرﺑﯾﺔﻟﯾس1.ﻟد ﯾﮫ اﻟ ﻘدرة ////ﺔ اﻟﺑﺳ/////ﯾطﺔ
//ﺎت اﻟ
ﺣﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ
ﻋﻣ/////ل اﻟﻣﺳ/
 • ﯾ ////ﺎت اﻟﯾدوﯾ/ﻘط//ﺔ
اﻟﺗطﺑﯾﻘ ///ﺑﯾت اﻟﺧﺑرة(.
اﻟﻣ ﻋﻣ////ل
اﻟﺗطﺑﯾﻘ
اﻟﺧ/////ط ﻓ/////ﻲ
أھﻣﯾ//ﺔ اﻟﻧ اﻟﺧ////ط ﻓ////ﻲ
رك أھﻣﯾ///ﺔ
اﻟﺧﺑرة(.
ﻌر/فﺗﺛأﻧو
)ﺗﻣرﯾن ﺗﺛ درة أﺣﯾﺎﻧ////ﺎ ً ﻋﻠ////ﻰ  1ﯾ////درك دور
ﺣددات
ﯾ///د
ﺑﯾتاع اﻟ
وﻻ اﻟو
–
)ﺗﻣرﯾن
ﺧط ااﻟﺳﺗﻛﺷﺎف
ﺳﺗﻛﺎل – وﻻ ﺳود ﻓﻲ ﺗﻐﯾر
ﻔﯾﺔ ﻟﻣ ///
واﻟﻣﻧﺣﻧﻲ .درة ﻋﻠﻰ
ﻟدﯾ////ﮫ اﻟﻘ////// - ////ﺔ اﻟﻧﻘط///////ﺔ
//////ﺎﺣﺎت واﻷﺷ///////ﻛﺎل ض ﺻ و
ﻣﺳ11ﺗﻘﯾم
1.2
ﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘطﺔ.
اﻷﺷ وﯾ
اﻷﺑﯾﺎت واﻷ
وﻻ -
اﻟﻣﺳ/
////ون اﻷﺑ////ﯾ
ﺗﻛﺷ////////ﺎف أھﻣﯾ /ﻟ11ﯾ
ﺳﺗﻛﺷف أھ
ﻟدﯾﮫ اﻟﻘ واﻟﺧط//وط –
 • ﯾﻌ 1ض اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻗﺎدر ﻋ ﻠﻰ
ﻠون
ﻟﯾس11ر
اﻟﻠ
دور
ﯾ/////دسركﻟدﯾ1
ف
1ﮫ
اﺳ
ﻣ
ﯾ
/ﺔ
اﻟﺨﻄ##########ﻮط
اﻟﻘ
1
/
ﻧﻘط
ﺟﻣ
1د
اﻟ ﻔﺎت اﻟﻠون – ﻏﯾر ﺻﻔﻲ
///درك أھﻣﯾ////ﺔ ﺻﻔﺎت اﻟ ﻠون 2
///ﻲ ﻋﻣ////ل
ھﻣﯾ//ﺔ اﻟ وﻋ
رة ﯾ/
ا
اﻟﺧ111/1ﺔ
واﻟﺧط/////وط – وﻻ ﻋﻠﻰ
RRRRRRRRRRف
ﺻ
اﻟﻣﺣﺎﯾدة.
ﺣﺎتﻟﻣﻌﻠم ﻋﻠ11ﻰ اﻹ
///ط اﻓ/ﻷﻟ1111و
ﻓﻲ
ﻟﻣﺳ/أﺳ////ﺎﺋﻠﺔ ا
أﻷﺳﺎﺳﯾﺔ.
ﺳود
ﺟﺎﺑ11ﺔ
ﺗﻐ ﯾر اﺳﺗﻛﺷ //ﺎف
ا
ﺣولواﻷ
ان وﻻ
• ﯾﺳﺗﻛﺷ واﻟﻤﻨﺤﻨﯿﺔ.
• ﯾﻌ  1ﯾ11/ر///درك دور اﻷﺷ//////ﻛﺎل –
اﺳﺗﻛﺷﺎف اﻷﻟوان ﻟﻸﻧﺷ//////طﺔ
 //ﻰاﻟﺧ/////ط ﻓ/////ﻲ ﻋﻣ/////لاﻟﺗ11111ﻲ
ھﻣﯾ/
اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻤﺔ
ركﺗ أﺗﻌﻠ111
ﺣﺎت و
ف
ﺟﯾب وﯾﺑ//////ﺎدر
11ق//ﺔﺑ11111ـ)أﻧ –اﻟﻣﻏﯾ/ﻔﺎ//ر
ھﯾمﻗ //ﺎدر ﻋﻠ/ﻟدﯾ111ﮫ اﻟﻘ111د
ﻣ
//د
/
رة
ﯾ
/////ﺎ
ﺟﻣ
ض
وﻻ
أ
Rل
اﻟ
/
ﻟم
ﻟﻣﺳ
R
ﻋﻣ
3
ﻷﺑ///ﯾ
اﻷﺷ///ﻛﺎل –
وﻋ1
ا
اﻟﺧط ﻓﻲ
/ون ا
ﻣﺳ1111ﺗ
واع اﻟﺧ11111طاﻟﻣﺣﺎﯾدة.اﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﻋ ﺣﯾﺎﻧ111ﺎ ﯾﺳ/
ﻣﯾ///ﺔ111ﺔ ا
ﻓﻲواﺗﻐﯾ
ﺳودﻘﯾم
ﯾﺣ وﺿر
/////ﺗض ﺗﻔﺎﻋل ﻣﻌﮭﺎ.
اﻟﻠ//ﻷﻟ1111و
اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ.
ﻟﻣﻧرﺣﻧ 111ﻲ اﻷﻟوان
ﺻﻔﯾﺔ
إﺟ  -ﻣ111ﻊ ﺑﻌ111
واﻷ
ان اﻟ ﻠون
ﺻﻔﯾﺔ وﯾ
• ﯾدرك دور واﻷﺷRRRRRRRRﻛﺎل
ﯾﺣﺿر • ﯾﻌ  1ﯾ///درك أھ ﻐﯾر ﺻﻔﺎت
ً اﻟﻟﻸﻧ ﺷطﺔ اﻟ ﻠﻰ ﺎﺑﮫ
ﻗﺎدر -ﻋ ﻠﻰ
اﻟﻠون اﻷﺑﯾض اﻷﺳﺎﺳ 111ﯾﺔ
واﻷﻟ1111
ﺋﻠﺔ  -ﻟدﯾ1
ﻣﺳRRRRRRRRﺎﺣﺎت
ﻟم
11رف ﻣﺳود ﻓﻲ ﺗ
ﯾﺳﺗوان
ﺟﯾب ﻏﺎﻟ ﺑﺎ ﻣﻌﻠ111م ﺣ111ول ﻣﻔ111ﺎ ﺑﻌضاﻟ أﺳ
اﺳﺗﻛﺷ //ﺎف
ﻔﺎت اﻟﻠون –واﻟ
1ﮫ اﻟﻘ11درة
ﻏﯾردة( اﻟﺛﺎﻧوﯾ1111ﺔ
اﻟ
4
اﻟﺣﺎرة واﻷ ﺟﻣوﻋ1111ﺔ ﻋﻠ///ﻰ
ھﯾم اﻟ
ﻌﮭﺎ.اﻷﺳﺎﺳ
ﺻ
ﺎﯾدة..ﺧﻼل  --اﻟﺣ1111ﺎ
ﺑﺎرﻟﻣﺣ ﻣن
ﻋ11ن أﺳ 1ﺋﻠﺔ اﻟ ﻏﺎﻟﺑ 1ﺎ ً ﻋﻠ11ﻰ
ﯾﺳ 1ا
ﺷﺎف اﻷﻟﻻوان
ﻌﻧﺎﺻ111ر
وا ﻏﯾ/
ﻋدة اﻷﻧﺷ وﯾﺗﻔرةﺎﻋل ﻣ اﻟﺧ11 11111ﯾﺔ اﻟﺗ11ﻲ
ﻷﻟو//رانﻗ //ﺎدراﻷﻟ1111وان
–
اﻹﺟﺎﺑ11ﺔ
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔRRRRR .ﺔ اﻟﻠRRRRRRRون
ﻣﻌﻠ1
اﺳﺗﻛ
ﺗﺗﻌﻠ11ق ﺑ
طﺔ.
ﺑﻣﺳ/
اﻟﺑﺎﺎﯾدة
111111ﺎ ً111111وﺗﺟ
اﻷﻟوان اﻟﻣﺣ
اﻟﻌﻧﺎﺻ11ر اﻷ 1م ﺣ 1ول ﻣﻔ11ﺎھﯾم  -ﻟد
درك أھﻣﯾ R
ﺟﯾﮭ///
وﺗوﺣﯾﺎﻧ
1.2
ﯾب//ﺎ ﻹ
واﻷﻟ 11ط اﻟﻣﺳ 111111ﺗﻘﯾم وا 11ـ)أﻧواع
ردة// ..ﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋ//ل
//ﮫ اﻟﻘ///درة أ
رﺷ1
1111
ﯾ11ﮫ اﻟﻘ11د
ﺳﺎﺳ
111111
رة
1
ﺷطﺔ
ﻋﻠ
1
RRود
ﺑ
ﺎت
1
1ﯾﺔ
11ﺎد
ﻟﻣﻧ
/
درة
ﻋﻠ
ﻟدﯾ
R
11111
ﻟﻸﻧ
ﻷﺳ
اﻟ
ات
/ﯾس ﻟدﯾ//ﮫ اﻟﻘ /
اﻟﺗ1
11ـ)
• ﯾ RRRRRRRض واﻟﻠRRRون ا
ﻋ ﻠﻰ اﻻ ﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣﻌﻠم.
اﻟﺣ 1وان اﻷﺳﺎﺳ11ﯾﺔ  -ﺣﻧ1111111ﻲ
أﺳ1111ﺋﻠﺔ
11ﻰ اﻹﺟﺎ
ﯾﺳﺗ-ﻛﺷ11111ﻟ/
وا أﻧواع اﻟﺧ11111111ط 1ﻲ ﺗﺗﻌﻠ11ق
RRﯾ
R
ﻔﯾﺔ.
111ﺎ
ﻣﻌﻠم
اﻷﺑ
اﻟﻣﻌﻠ1111م ﺑﺻ1111و ﺑ11ﺔ ﻋ11ن
اﻟﺛﺎ
رة
اﻟﺻ
اﻟ
ﻟﻣﻧ
.
اﻟ
111111
ون
ﻧوﯾ
1
واﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻌﮭﺎ.
ﻣﻊفاﻷﻧاﻟﺷطﺔ
ﻐﯾر ﺻﻔﺎت اﻟﻠ
واﻟﺑ1
ﺣول
1ﺔ -
ره
اﻟﺛﺎﻧ ﺣﻧ11ﻲ واﻷﻟ 1وان ﻣﺳ11111111ﺗﻘﯾم
اﻷﻧﺷطﺔ111 .ﺎردة( ﻣ 1
اﻟﺻﻔﯾﺔ
ﻓﻲ ﺗ
اﻟﺗ 111ﻣﻔﺎھﯾم اﻟﻌﻧﺎ ﺻر ﻣﻣﯾ1111زه
اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم واﻟﻣﻧﺣ ﺧط11111111111وط
ﻣﺟﻣوﻋRRRRRRRRRﺔ
اﻷ
11ن ﺧ1111ﻼل
11ﻲ
ا
•
ﻣن وﯾﺔ  -اﻟﺣﺎرة واﻟ ﺳﺎﺳ11ﯾﺔ -
 ﻟدﺗﻛﺷRRRRRRRRRف
ﻧﻲ.
اﻟﻣﺳ ﺗﺗﻌﻠ11111ق ﺑ11111ـ)أﻧ ﻷﺳﺎ ﺳﯾﺔ
ﻟﯾس ﻟد
ﺑﺎ
ﺧ
ﯾﺳﺗﻛﺷ1111
ﯾ11ﮫ اﻟﻘ11درة
1111ﺗ
اﻟﺗطﺑﯾﻘ ﯾﮫ اﻟ ﻘدرة
• ﯾﺳ وان اﻟﻣﺣﺎﯾدة.
 ﻟدﯾ 1ﻼل اﻷﻧﺷطﺔ .ردة( ﻟﻠ ﻔناﻷﻟوان 111111ف ﻣﺟﻣ
أﺣﯾﺎﻧ11ﺎ ً ﻋﻠ
ﺗوﺟﯾﮭ
ﻘﯾم واﻟﻣﻧﺣﻧ 111ﻲ واع اﻟﺧ11111ط
ﻋ ﻠﻰ ا ﺳ
11111
111ﮫ
اﻷ
اﻷﻟ
وﻋ1111111111ﺔ
ﺎت وإرﺷﺎدات 11ﻰ اﺗﺑ11ﺎع
و
)ﺗﻣرﯾن ﺎت اﻟﯾدوﯾ11111ﺔ اﻟ ﺗﺧدام -
اﻟﻘ1111درة
• ﯾﺳﺗﻛﺷ 1اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ.
واﻟﺑ1ﺳﺎﺳ 111ﯾﺔ  -اﻟﺛﺎﻧوﯾ1111ﺔ اﻷﻟ1111وان
ﻟدﯾ11ﮫ
اﻟﻣﻌﻠم.
ﺗﺛﺑ
ﺑﺳ11111ﯾ
واﺗﺑ1111ﺎع ﺗو ﻏﺎﻟﺑ1111ﺎ ً ﻋﻠ1
اﻟﻘ
1
ﯾت
طﺔ
11ﻰ
1د
111
اﻟ
1111ﺎ
ﻓﮭ
رة
1
ﻟ
ﻟم
111111
1
أ
1ﯾ
اﻟﺣ
111م
ﺟﯾﮭ
ردة
1
1
ﺧﺑر
س
ة(.
111ﺎرة
( ﻟﻠﻔ111
ﯾﺣﺿر
اﻟﺗﺷ111
ف ﻣﺟﻣ
ﺣﯾﺎﻧ 1ﺎ ً ﻣ1
111ﺎت وإ
اﻟﻣﻌﻠم.
ﻟدﯾ11ﮫ اﻟﻘ11د
11ن ﻣ11111ن
اﻷﻟوان اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ .وﻋ1111111111ﺔ
اﻟﺗ 111111ﺟﯾﻊ ﻋﻠ111111111ﻰ 1ﻊ ﺑﻌ 1ض
اﻷﻧﺷطﺔ.
رﺷ 111ﺎدات
ﺑ111111111ﯾن أﻧ 111111111رة ﻋﻠ11ﻰ
ﺧ11111ﻼل
 ﻟ ﻗﺎاﻟﺗﻣﯾﯾ11ز
طﺑﯾﻘ11111ﺎت اﻟﯾدوﯾ 1اﺳ111111111ﺗﺧ
واع
• ﯾﺳ11ﺗﻧ
دﯾﮫ اﻟ ﻘد
دام
اﻟ
در ﻋﻠﻰ
ﺑط
رة
اﻟﻣ
ﻓ
ﻣ
ﺧط
1
ﺟﻣ
)ﺗ
11
ﮭم
ﻏﺎﻟ
ً
1111ﺔ
ﺑ
111111
ﻣر
اﻟ
وﻋﺎت
ﺟﻣوﻋ11ﺔ
وإر
واﺗ ﺑﺎع
ﺎ ًﻋ ﻠﻰ
اﻟﺗطﺑﯾﻘ11111
وط  - -ﻟد ﯾﮫ ﯾن ﺗﺛﺑﯾت اﻟﺧﺑر ﺑﺳ11111ﯾطﺔ.
اﻟﻠوﻧﯾﺔ.
ﻟ11ﯾس
اﻟﺣﺎرة واﻟﺑﺎردة .اﻷﻟ11وان
ا ﺳﺗﺧدام
ﺷﺎدات اﻟﻣﻌﻠم ﺑ ﺗوﺟﯾ ﮭﺎت
ة(.
ﺎت اﻟﯾدوﯾ1
ﻣﻊ ﻟدﯾ11ﮫ اﻟﻘ11د
ﺻو
1.3
ﺑ 111اﻟ ﻘدرة أ
 )ﺗﻣرﯾن ﺗﺛﺑﯾت اﻟ 1111ﺔ اﻟﺑﺳ11111ﯾطﺔ  -ﻟدﯾﮫرة ﻋﻠ11ﻰ
اﻷ
ره دﻗﯾﻘﺔ.
اﻟﻘدرة ﺑ
111111
ﺣﯾﺎ ﻧﺎ ً ﻋ ﻠﻰ
ﻧﺷطﺔ اﻟﺻﻔﯾﺔ .اﻟﺗﻔﺎﻋ11ل
ﺧﺑرة(.
ﻟدﯾ11ﮫ اﻟﻘ1
اﻟﻣ ﯾن أﻧ111111111واع اﻟﺧ اﻟﺗﻣﯾ ﯾز
اﺳ11111ﺗﺧدام اﻟﺗ ﺻوره ﻣﻣ ﯾ
• ﯾﻌﺑ1111
ﺑ1 111111111درة ﻏﺎﻟﺑ 1ﺎ ً
زه ﻋ ﻠﻰ
ط111
ﺟﻣوﻋﺎت
11ر ﻋ111111ن
ﻋﻠ11ﻰ اﻟﺗ
طﺑﯾﻘ11111ﺎت
اﻟﺑﺳﯾ
111111وط -
ﯾن أﻧ111
اﻟﻠوﻧﯾﺔ.
ﻟدﯾ111ﮫ
اﻟﺷﺧﺻ 11111111111اﻧطﺑﺎﻋﺎﺗ1
11
اﻟﻣﺟﻣوﻋ 111111واع اﻟﺧط 111111111ﻣﯾﯾ11ز  -ﯾﻣﯾ 1طﺔ )ﺗﻣرﯾن ﺗﺛﺑ اﻟﯾدوﯾ11111ﺔ
اﻟﻘ
1
111ﮫ
11د
رة
أ
ﯾت
111ز
ﻟ
ﺎت
وط -
ﻟﻣﺟﻣوﻋ1111ﺔ 1ﯾﺔ ﺑﺣرﯾ111
ﺑ1111ﯾن أﻧ1111واع اﻟ اﻟﺧﺑرة(.
11ﯾس ﻟدﯾ1
اﻟﻠوﻧﯾﺔ.
اﻟﻣﻌﻠم ﻋ ﻠﻰ اﻻ ﺣﯾﺎﻧ111ﺎ ً وﺑﻣﺳ111ﺎﻋدة  -ﯾﺳ
111111
1ﮫ
ﺗﺟ
111ﺔ
اﻟﻘ
1
اﻟﻣ
1د
ﯾب
ﺟﻣ
رة
ﻣ 111ن
ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﻟ
و
دﻗ وﻋ1111ﺎت اﻟﻠوﻧﯾ 1ﺧط1111وط -
ﻋ111111ن اﻧ
اﻟﺻﻔﯾﺔ واﻟﺗﻔﺎ ﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟ
ﻋﻠ11ﻰ اﻟﺗ
ﻟم
اﻟﺣﻘ1111ﺎﺋق
وﯾﺗﻔﺎﻋل ﻣﻌﮭﺎ .ﻸﻧ ﺷطﺔ اﻟ
ﻸﻧ ﺷطﺔ
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت.
ﯾﺣﺿر
ﯾﻘﺔ.
111ﺔ ﺑ
وﻣﺷﺎﻋ طﺑﺎﻋﺎﺗ111111ﮫ اﻟﺷﺧ ﻌﺑﯾ11ر -
ﻋل ﻣﻌﮭﺎ.
ﺻﻔﯾﺔ -
ﺻ1111وره
ره.
ﻟدﯾ11ﮫ اﻟﻘ1
ﺻ111111ﯾﺔ
ﯾﺳ111111
 ﻟﻋ1111111ن 1درة أﺣﯾﺎﻧ1ﺎ ً
11ﯾس ﻟدﯾ1
ﺗﺟﯾب وﯾﺑ1
اﻧ
ﻋﻠ11ﻰ اﻟﺗ
وﻣﺷﺎر 1ﮫ اﻟﻘ11درة
اﻟﺻﻔﯾﺔ وﯾﺗﻔﺎ 11111ﺎدر ﻟﻸ
وﻣﺷﺎﻋ طﺑﺎﻋﺎﺗ1111111ﮫ اﻟﺷﺧ ﻌﺑﯾ11ر -
ﻋﻠ11ﻰ اﻟﺗ
ﻧﺷ111111طﺔ
ﻛﺔ
ره.
ﻋل ﻣﻌﮭﺎ.
زﻣﻼﺋﮫ وإﺑداء ﻔﺎﻋ11ل -
ﻟدﯾ11ﮫ اﻟﻘ11د
ﺻ1111111ﯾﺔ
رة
ﻟ
ً
ﻏﺎﻟﺑ
دﯾﮫ
1
ﺎ
اﻟ
اﻟرأي.
ﻋ1111111ن اﻧ
ﻋﻠ11ﻰ اﻟﺗ
ﻘدرة اﺣﯾﺎ ﻧﺎ ً
ﻣ1
وﻣﺷﺎﻋ طﺑﺎﻋﺎﺗ1111111ﮫ اﻟﺷﺧ ﻌﺑﯾ11ر -
1ﻊ اﻵﺧ11رﯾن و ﻋ ﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎ
ره.
ﻟدﯾ111ﮫ اﻟﻘ1
ﻋل -
ﺻ1111111ﯾﺔ
وإﺑداء اﻟرأي ﻣﺷ11ﺎرﻛﺔ
اﻧطﺑﺎ 11درة ﻋﻠ1
ﻟدﯾ11ﮫ اﻟﻘ1
زﻣﻼﺋ11ﮫ
11ﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾ
ﻋﻧد
ﻣ11ﻊ ا 1درة ﻏﺎﻟﺑ 1ﺎ ً
ﻋﺎﺗ11ﮫ اﻟﺷﺧﺻ11ﯾﺔ 111ر ﻋ111ن
اﻟطﻠب.
ﻋﻠ11ﻰ اﻟﺗ
ﺑﺻو
ﻵﺧ11ر
و
وإﺑداء ا ﯾن وﻣﺷ11ﺎرﻛﺔ ﻔﺎﻋ11ل  -ﻟدﯾ 1ره دﻗﯾﻘﺔ وﻣﻣﯾزه ﻣﺷ11ﺎﻋره
11ﮫ
.
ﻟرأي.
زﻣﻼﺋ11ﮫ
اﻟﻘ111درة
ﻋﻠ111ﻰ اﻟﺗ
اﻵﺧر
ﯾن واﻟﻣ ﺷﺎرﻛﺔ ﻔﺎﻋ111ل ﻣ111ﻊ
زﻣﻼ
اﻟ
ﻣﻣﯾ ﺋ11ﮫ وإﺑ11داء اﻟ11ر ﻔﻌﺎ ﻟﺔ ﻣﻊ
أي
زة.
ﺑﺻ11وره

اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ

اﻟﺗر

مالحظة:
أ
ف
وصف أداء المتعلم ي� كل مستوى من المستويات الربعة لكل معيار موجود ومعتمد
ن
الف� العام للمادة الدراسية (المحددات الوصفية).
من التوجيه ي

رابط تحميل المحددات الوصفية و تقييم الدرجات
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3

4

ﺑﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ

آلية رصد التقويم
آلية رصد التقويم ئ
البنا�:
ي
ال� سيتم ت
ت
ال� ي ز
ك� عىل قياسها خالل
1.1يحدد الكفايات الخاصة
ي
ومعاي� المنهج ي
الوحدة.
معاي� المنهج بصورة مستمرة ويتم رصد النقاط بواقع مر ي ن
ت� فقط
2.2تقوم
ي
لكل معيار منهج.
3.3يحتسب مجموع النقاط لكل معيار منهج وفق معادلة ف� نظام أ
الكسل.
ي
4.4يحتسب مجموع درجات الكفايات العامة ويقسم عىل عدد الكفايات العامة
ئ
البنا� للمتعلم حسب النموذج المرفق.
للحصول عىل درجة التقويم ي
ئ
النها�:
آلية رصد التقييم
ي
1.1يحدد عدد الوحدات التعلمية بحسب المادة الدراسية.
ن
الف� بحسب المادة الدراسية مرة واحدة فقط.
2.2يقاس تحصيل ي
معاي� المنهج للوحدة التعلمية المحددة من قبل التوجيه ي
كتا�  -ش
م�وع).
3.3تكون درجة تقييم الوحدة التعلمية ( 10درجات أو ما يعادلها) عن طريق (تقييم ب ي
4.4ترصد درجة التقييمات النهائية بواقع مرة واحدة ف� نظام أ
الكسل المعد لكل مادة دراسية.
ي
مالحظة:
ف
الدخال بنظام سجل الطالب لمستوى أداء المتعلم.
يستخدم المعلم النقاط ي� الرصد ،إ
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اﻟﺠﺎﻧﺐ

اﻟﻔﻨ ــﻲ
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العالم
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ﺟﺪول اﻟﺼﻒ اﻟﺮاﺑﻊ :اﻟﻌﺎ.
اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ

اﻷوﱃ

أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ

 1.1ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ:

•

• ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﺳﻢ:

•

ﻳﺘﻌﺮف ﻋﲆ:

 oﻣﻔﻬﻮم اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ )اﳌﺸﺎﻫﺪة – اﻟﺘﺄﻣﻞ – اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع(.

 oدور اﻟﺨﻂ ﰲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺷﻜﺎل وﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌﺴﺎﺣﺎت

•
•

• ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ:

•

 oﻋﻨﺎﴏ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻲ
 oاﻟﻈﻞ واﻟﻨﻮر

 oاﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺒﺼﻤﺔ واﻟﻘﺎﻟﺐ
 oاﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺑﺎﻷﺳﺘﻨﺴﻞ

•

ﰲ اﻟﻌﺎ .ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ.

ﺗﻌﺮف اﻟﻌﻨﺎﴏ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻔﻦ
ﰲ ﺳﻴﺎﻗﺎت

ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ

ﻳﺘﻌﺮف اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ ﻋﲆ ﻋﺎدات وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﺣﻴﺎة ﺷﻌﻮب اﻟﻌﺎ $ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ.
ﻳﺘﻌﺮف اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ ﻋﲆ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻴﺪﻳﻮ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ.
ﻳﺴﺘﻜﺸﻒ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻋﻨﺎﴏ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻮر ﻋﻦ ﻣﻌﺎ $اﻟﻌﺎ.$
ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﺗﺄﺛ^ اﻟﻀﻮء ﻋﲆ اﻷﺟﺴﺎم اﳌﻌﺘﻤﺔ ﻣﻦ وﺧﻼل ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ.
ﻳﺘﻌﺮف اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ ﻋﲆ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺒﺼﻤﺔ وﺗﺄﺛ^اﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻮر
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ.
ﻳﺘﻌﺮف اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ ﺗﺄﺛ^ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ
اﻷﻋgل اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻪ.

ﺑـ)اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ– دور اﻟﺨﻂ ﰲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺷﻜﺎل وﺗﻜﻮﻳﻦ

اﳌﺴﺎﺣﺎت -ﻋﻨﺎﴏ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻲ – اﻟﻈﻞ واﻟﻨﻮر( ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﺳﻢ
•
– ﺑـ)اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺒﺼﻤﺔ واﻟﻘﺎﻟﺐ – اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺑﺎﻷﺳﺘﻨﺴﻞ( ﰲ ﻣﺠﺎل

 1.3ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت:

•
•

ﻳﺮﺳﻢ اﳌﺘﻌﻠﻢ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي أﻣﺎﻣﻪ ﻣﺘﺒﻌﺎً اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺮؤﻳﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ.
ﻳﺠﺮب اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺼgت اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻋﲆ أﺳﻄﺢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﻳﺤﺪد اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ ﺧﻂ اﻟﻈﻞ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﻌﺒﺔ أﻧﺎ وﻇﲇ.

•
•

ﻳﺨﺘﺎر اﳌﺘﻌﻠﻢ أﺳﻠﻮب اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﳌﻔﻀﻠﺔ ﻟﺪﻳﻪ وﻳﺘﺤﺪث ﻋﻨﻪ.
ﻳﻌﱪ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ رأﻳﻪ ﰲ دور اﻟﺨﻂ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻷﺷﻜﺎل وﺗﻜﻮﻳﻦ
اﳌﺴﺎﺣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل |ﺮﻳﻦ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺬي ﻧﻔﺬه ﻣﺴﺒﻘﺎً.

•
•

ﻳﺰور اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﺨﺘﱪ اﻟﻌﻠﻮم ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻋﻦ اﻟﻈﻞ واﻟﻨﻮر.
ﻳﺮﺑﻂ اﳌﺘﻌﻠﻢ أﻧﻮاع اﻟﺒﺼgت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﺎﻫﺪﻫﺎ ﰲ ﺣﺪﻳﻘﺔ
اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻊ ﻣﺎدة اﻟﻌﻠﻮم.
ﻳﺬﻛﺮ اﳌﺘﻌﻠﻢ أﻧﻮاع اﻷﺷﻜﺎل اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﺻﻮر اﳌﺒﺎÄ
ﻣﺮﺗﺒﻄﺎً Çﺎدة اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت.

ﻳﺮﺑﻂ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ واﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎ .ﰲ ﻣﺠﺎل

اﻟﺮﺳﻢ وﻣﺠﺎل اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻣﻊ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻷﺧﺮى.

ﻳﻌﺮف أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﺳﻢ.

•

ﻳﻌﺮف أﻫﻤﻴﺔ )دور اﻟﺨﻂ ﰲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺷﻜﺎل وﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌﺴﺎﺣﺎت –

•

ﻳﻌﺮف ﻋﻨﺎﴏ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻲ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﺳﻢ.

•

ﻳﻌﺮف ﺑﻌﺾ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ )اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺒﺼﻤﺔ واﻟﻘﺎﻟﺐ – اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ

اﻟﻈﻞ واﻟﻨﻮر( ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﺳﻢ.

ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺴﻞ( ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ.

ﻳﺪرك أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﺳﻢ.

ﻳﺪرك أﻫﻤﻴﺔ دور اﻟﺨﻂ ﰲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺷﻜﺎل وﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌﺴﺎﺣﺎت ﰲ
ﻣﺠﺎل اﻟﺮﺳﻢ.

•

ﻳﺴﺘﻜﺸﻒ ﻋﻨﺎﴏ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻲ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﺳﻢ.

•

ﻳﺴﺘﻜﺸﻒ دور اﻟﻀﻮء ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻈﻼل ﻋﲆ اﻷﺟﺴﺎم اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ

•

}ﻴﺰ ﺑ{ ﺗﺄﺛ Iاﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ.

ﻣﺠﺎل اﻟﺮﺳﻢ.

ﻣﺠﺎل اﻟﺮﺳﻢ وﻣﺠﺎل اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ.

 1.4ﻣﺠﺎل اﻻرﺗﺒﺎط:

•

•

اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﰲ اﻟﻌﺎ .ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ.

ﻳﻌﱪ ﻋﻦ آراﺋﻪ ﺣﻮل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺎرف اﻟﺠﺪﻳﺪة اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﰲ

ﻳﻜﻮن اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻗﺎدرا ﻋﲆ أن:

•

 1.2ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت:

ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻴﺪوﻳﺔ ﻟﻔﻬﻢ ﺟﻮاﻧﺐ ﺗﺘﻌﻠﻖ
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•

ﻳﻌﱪ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻋﻦ آراﺋﻪ ﺣﻮل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺎرف اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ

اﻟﺠﺪﻳﺪة.

•

ﻳﺮﺑﻂ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ واﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎ .ﻣﻊ اﳌﻮاد

اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻷﺧﺮى.

ﺗــــﺎﺑﻊ
اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
•

 2.1ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ:

• ﻳﺘﻌﺮف ﻋﲆ ﺧﻄﻮات اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻲ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺎﻣﺎت
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻪ داﺧﻞ أو ﺧﺎرج اﳌﺮﺳﻢ.

 2.2ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت:

• ﻳﻨﺘﺞ أﻋáﻻً ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻣﺴﺘﻮﺣﺎة ﻣﻦ ﺗﺼﻮراﺗﻪ ﻟﺜﻘﺎﻓﺎت

اﻧﺘﺎج أﻋáل ﻓﻨﻴﺔ

•
•

•
•

ﻳﺘﻌﺮف اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻋﲇ ﻣﺴﻤﻴﺎت اﻟﺨﺎﻣﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﻌﺒﺔ
اﻟﺬاﻛﺮة.
ﻳﻠﻌﺐ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ )ﻟﻌﺒﺔ ﻣﺎ اﺳﻢ ﻫﺬه اﻟﺨﺎﻣﺔ(.
ﻳﺘﻌﺮف اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ ﻋﲆ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺻﻮر ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎورﺑﻮﻳﻨﺖ.

)ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻌﲇ(.
ﻳﻨﻔﺬ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻟﻮﺣﺔ ﺗﻌﺒ^ﻳﺔ ﻋﻦ )ﻣﻌﺎ $اﻟﻌﺎ ($ﻣﺴﺘﺨﺪ ًﻣﺎ

اﻟﺨﺎﻣﺎت اﻟﺘﻲ اﺧﺘﺎرﻫﺎ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﺨﺎﻣﺎت.

ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎ..
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ﻳﻌﺮف ﺧﻄﻮات اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺨﺎﻣﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﻳﻨﺘﺞ أﻋáﻻً ﻓﻨﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺎﻣﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام

اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻠﻔﻦ وﺗﻘﻨﻴﺎﺗﻬﺎ
ﻟﻠﺘﻌﺒ Iﻋﻦ

اﻹﺣﺴﺎس ،واﻟﺨﻴﺎل
واﻷﺑﺪاع

 2.3ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت:

• ﻳﻌﱪ ﻋﻦ اﻧﻄﺒﺎﻋﺎﺗﻪ ﺗﺠﺎه اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ اﻟﺨﺎﻣﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ أﺛﻨﺎء

•

ﻣáرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻲ.

ﻳﻌﱪ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ رأي اﺗﺠﺎه اﻟﺨﺎﻣﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻟﻔﺮدﻳﺔ أو اﻟﺠgﻋﻴﺔ ﻟﻪ أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ.

 2.4ﻣﺠﺎل اﻻرﺗﺒﺎط:

• ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ وﻣﻬﺎراﺗﻪ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ

اﻷﺧﺮى أﺛﻨﺎء إﻧﺘﺎﺟﻪ أﻋáﻻً ﻓﻨﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﺎﳌﻲ داﺧﻞ

•

ﻳﺘﺤﺪث اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻓﻜﺮة ﻋﻤﻠﻪ اﻟﻔﻨﻲ أﺛﻨﺎء ﻣgرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻲ
ﻣﺮﺗﺒﻄًﺎ Çﺎدة اﻟﻌﻠﻮم.

أو ﺧﺎرج اﳌﺮﺳﻢ.
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ﻳﺨﺘﺎر اﻟﺨﺎﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻮد اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﻔﻨﻲ.

ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ وﻣﻬﺎراﺗﻪ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻷﺧﺮى

ﰲ إﻧﺘﺎﺟﻪ اﻟﻔﻨﻲ.

ﺗــــﺎﺑﻊ
اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ

 3.1ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ:

• ﻳﺪرك اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﺑ{ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﻔﻨﻲ واﳌﺜIات اﳌﺮﺋﻴﺔ ذات
اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﺎﳌﻲ.

êﻴﻴﺰ وﻣﻘﺎرﻧﺔ
اﻟﻨﺘﺎﺟﺎت

 3.2ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت:

• ﻳﴩح ﻋﻤﻠﻪ اﻟﻔﻨﻲ.

أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ

•

ﻳﺸﺎﻫﺪ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ ﺳ^ة اﻟﻔﻨﺎن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﻴﻜﺎﺳﻮ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻓﻠﻢ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ.
ﻳﺘﻌﺮف اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ ﻋﲆ أﻋgل اﻟﻔﻨﺎن ﻓﺎن ﺟﻮخ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻋﺮض ﺗﻘﺪâﻲ.

•

ﻳﺘﻘﻤﺺ اﳌﺘﻌﻠﻢ دور ﻓﻨﺎن ﻋﺎﳌﻲ وﻳﴩح ﻋﻤﻠﻪ اﻟﻔﻨﻲ وﻓﻘﺎً ﻟﺒﻨﻮد
اﻟﻨﻘﺪ اﻷرﺑﻌﺔ.
ﻳﴩح اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﻔﻨﻲ أﻣﺎم زﻣﻼﺋﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﻌﺒﺔ ﻓﻜﺮ ﻛﻔﻨﺎن.

•

•
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•

ﻳﺪرك اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﳌﻜﺘ ﺴﺒﺔ ﺑ{ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﻔﻨﻲ واﳌﺜIات اﳌﺮﺋﻴﺔ ذات

اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﺎﳌﻲ.

•

ﻳﴩح ﻋﻤﻠﻪ اﻟﻔﻨﻲ ﻣﺒﻴﻨﺎً اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ.

اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﻦ

ﺛﻘﺎﻓﺎت ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ
إﺳﻼﻣﻴﺔ

وﻋﺎﳌﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

•

ﻳﻘﺎرن اﳌﺘﻌﻠﻢ ﺑ éﻋﻤﻠﻪ اﻟﻔﻨﻲ وﻋﻤﻞ زﻣﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﻌﺒﺔ داﺋﺮة
اﻟﻔﻦ.
ﻳﻘﺎرن اﳌﺘﻌﻠﻢ ﺑ éﻋﻤﻠﻪ اﻟﻔﻨﻲ وﻋﻤﻞ زﻣﻼﺋﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺸﺎط
)ﻗﺒﻌﺎت اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﻔﻨﻲ( .

ﻳﺸﺎرك ﺑﻌﻤﻠﻪ اﻟﻔﻨﻲ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ

•
•

• ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺒﻌﺾ أﻋáﻟﻪ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ ﺗﺰﻳ{ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ وﻳﺸﺎرك

•

ﻳﺰﻳﻦ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ أروﻗﺔ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﺄﻋgﻟﻬﻢ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﻤﻴﺰة.
ﻳﺸﺎرك اﳌﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﳌﺴﺎﺑﻘﺎت واﳌﻌﺎرض اﳌﺤﻠﻴﺔ داﺧﻞ وﺧﺎرج
اﳌﺪرﺳﺔ.
ﻳﻌﺮض اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ أﻋgﻟﻬﻢ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ ﻣﻤﺮ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ
اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ.

 3.3ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت:

• ﻳﻌﱪ وﻳﻔﺎﺿﻞ ﺑ{ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﻔﻨﻲ واﻷﻋáل اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻪ
ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﺎﳌﻲ.

اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺜﻘﺎﰲ

 3.4ﻣﺠﺎل اﻻرﺗﺒﺎط:
•

•

اﻟﻔﻨﻲ.

ﰲ اﳌﺴﺎﺑﻘﺎت واﳌﻌﺎرض اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.

* ﻣﻼﺣﻈﺔ  :اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴ^ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﺘﻄﻮرات واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ واﳌﻌﺎﴏة وﻣﺎ ﻳﺮاه اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ
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•

•

ﻳﻌﱪ ﺑﺎﳌﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑ{ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﻔﻨﻲ واﻷﻋáل اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى.

ﻳﺸﺎرك وﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺄﻋáﻟﻪ اﻟﻔﻨﻴﺔ.

ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺮاﺑﻊ
اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ

اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺮﺳﻢ

ﺗﻌﺮف اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻔﻦ ﰲ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ.

•

اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ) :اﳌﺸﺎﻫﺪة – اﻟﺘﺄﻣﻞ – اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع(
دور اﻟﺨﻂ ﰲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺷﻜﺎل وﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌﺴﺎﺣﺎت
ﻋﻨﺎﴏ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻲ
اﻟﻈﻞ واﻟﻨﻮر

•

ﻣﺠﺎﻻت :اﻟﺮﺳﻢ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ
ﻋﻨﺎﴏ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻲ :ﺗﺪرﻳﺐ

•
•
•

اﻧﺘﺎج أﻋáل ﻓﻨﻴﺔ ﺑ ﺴﻴﻄﺔ ﺑﺎ ﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻷ ﺳﺎ ﺳﻴﺔ ﻟﻠﻔﻦ
وﺗﻘﻨﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﺒ Iﻋﻦ اﻹﺣﺴﺎس ،واﻟﺨﻴﺎل واﻹﺑﺪاع.

•
•
•

êﻴﻴﺰ وﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺎت ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ،إﺳـــﻼﻣﻴﺔ
وﻋﺎﳌﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺜﻘﺎﰲ.

•

•

اﻟﻌﺎ .ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻨﺎ :رؤﻳﺔ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﻨﺎﻧ{ :ﻣﺤﻠﻴ éوﻋﺎﳌé
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻴﻢ :إﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﻃﻨﻴﺔ ،ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ
ﻧﻘﺪ وﺗﺬوق ﻓ ّﻨﻲ :ﺗﺬوق وﻣﻔﺎﺿﻠﺔ

•
•

• اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺒﺼﻤﺔ واﻟﻘﺎﻟﺐ
• اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺴﻞ
• اﻷﺳﻄﺢ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ :ﻗgش ،ورق ،ﺧﻴﺶ  ...إﻟﺦ
• اﻟﺨﺎﻣﺎت واﻷدوات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ :ﺗﻌﺮﻳﻒ – اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت
• اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ :إﺟﺮاءات

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺣﻘﺎﺋﻖ ﺗﻘﻨﻴﺔ ودورﻫﺎ ﰲ ﻣﺠﺎﻻت )اﻟﺮﺳﻢ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ(
ﺧﺎﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻣﺨﺘﻠﻔﺔ :ﺗﻌﺮﻳﻒ – اﻟﺘﺄﺛ^ات  -اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ

ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻘﻨﻴﺎت :ﻳﺪوﻳﺔ أو ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

•

اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ
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مصادر التعبير الفني للصف الرابع :العالم
أوالً :المعرفة المباشــرة من حــولهــم:
يع� عن بعض العنارص والمدركات أ
والفكار المنبثقة من العالم ومشاهد الحياة اليومية من
ب
وغ�ها.
جد ونشاط وترفيه و سياحة وعبادة ي
الزياء ف� العالم عىل مر أ
الشخاص و أ
• • أ
الزمان.
ي
• •الحياة اليومية وحياة الشعوب ف ي� العالم.
• •أهم العادات والتقاليد ف ي� العالم (الزواج ،أساليب المالبس  ...إلخ ).
• •أخبار ومستجدات أ
الحداث ف ي� دول العالم.
 -١أ
النشطة الثقافية واالجتماعية والرياضية ت
وال�ويحية ف ي� العالم:

ال�ازيل
زي قبيلة كاشيناوا ( - )Kaxinawáب

• •المتاحف  :متحف اللوفر ،متحف الشمع  ...إلخ.
• •المعارض :معرض مرسيدس ،معرض الغذاء العالمي  ...إلخ.
• •الرياضة :ملعب برشلونة ،دوري الكالسيكو  ...إلخ.
ن
ت
دز� الند ،يوروبا بارك ... lego land ،إلخ.
• •ال�ويح  :ي

ف
والتعم� والتصنيع ف ي� مجاالت التنشئة
النشاء
 -٢ما حققته الدول العالم ي� مجال إ
ي
االجتماعية.
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متحف اللوفر  -فرنسا

• •العمران الحديث ( أهم أماكن العمران ف ي� العالم).
• •المصانع ( أهم المصانع ف ي� العالم).

 .٣أ
الحداث التاريخية ف ي� العالم.

 .٤الحرف و المهن القديمة والحديثة ف ي� العالم.
ثانياً  :الجــــانــــب الخيالـــــــــي

ألكسندر غراهام بيل ت
(مخ�ع الهاتف)  -تاريخ

• •الحكايات ت
ال�اثية والشـــعبية ف ي� العالم (كليلة ودمنـــة ،قصص عالمية ،حكايات
الشعوب... ،إلخ).
• •أهـــم قصص الشـــخصيات البطوليـــة والتاريخيـــة والعلماء والحضـــارات ف ي�
العالـــم ( كريســـتوف كولومبـــوس ،نيوتـــن ،غراهام بـــل ...إلخ).
• •الخيـــال العلمـــي ف ي� العالم والمســـتقبل ( أفـــام الخيال وقصـــص الخيال
العلمـــي ...إلخ).
ثالثاً  :المنــاسبـــات أ
والعيـــــاد
• •المناســـبات العالمية :يـــوم أ
التخضـــر ,يوم المـــرأة ،اليوم
الرض ،يـــوم
ي
العالمـــي للغـــذاء ...إلخ.
• •العادات والتقاليد أ
والفراح ف ي� دول العالم.
السالمية
مالحظة :احرص عزيزي المعلم عىل اختيار أفكار ال تتعارض مع قيمنا ومعتقداتنا إ

مهرجان اكتمال القمر  -تايلند
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رابعاً  :المــوضـــوعـــات البيــئيــة
الطبيعة ف ي� أشكالها ومظاهرها المختلفة وعنارصها الفنية بالقيم وكل ما يمس حياة الحيوان
والطيور وحياة البحار أ
والسفار ف ي� العالم.
البيئة البحرية :
• •أهـــم البحار الموجودة ف ي� العالم ،أهم أنواع الســـفن والبواخر والغواصات
ت
ال� تستخدم ف ي� العالم.
المختلفة ي

أ
ت
ال� تعيش ف ي� بحار العالم.
• •أهم السماك والكائنات البحرية ي
• •أهم شواطئ العالم.
• •المحافظة عىل البيئة البحرية ف ي� العالم.

فراشات

ال�ية :
البيئة ب
• •أهم النباتات أ
والشـــجار والغابـــات ف ي� العالم (الحدائق ،أســـواق الخضار
والفواكه،الزهور...إلخ).
يز ت
ال� تعيـــش ف ي� دول العالم ( حدائـــق الحيوان،
• •أهـــم الحيوانات
الممـــزة ي
ال�ية...إلخ).
المحميـــات ب
الفالح� والمز ي ن
ين
• •حياة
ال�ية والبدوية ف ي� دول العالم.
ارع� والريف والحياة ب

• •أهم أنواع الطيور المختلفة ف ي� العالم.

شالل  - Seljalandsfossآيسالندا
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وتأث�ه عىل العالم.
• •التلوث ي
•
•
•
•

•موضوعات تتصـــل بالتخطيط الجمال للشـــوارع والحدائق أ
ن
والمبا�
والســـواق
ي
ي
ف
والنهضـــة العمرانية وحركة المواصـــات ي� العالم.
ت
ال� ي ز
تم� دول العالم (عجائب الدنيا السبع...،إلخ).
•أهم الرموز ي
•أهم أ
السواق التجارية والمظاهر العمرانية ف ي� العالم
•أهم وسائل المواصالت الحديثة ف ي� العالم.

هرم الساحر  -المكسيك

برج إيفل  -فرنسا
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مجال

الرسم
66

القاموس المصور:
أساليب الرسم المشهورة
التاريخ والخيال
History & fantasy

الحياة اليومية
Genre Painting

رسم الطبيعة
Landscape Painting

رسم أ
الشخاص
Portrait Art

رسم طبيعة صامته
Still Life Painting

مواضيع الرسم التقليدية

الرسم
Drawing

رسوم تخطيطية
Sketching

رسوم توضيحية
Illustrations

رسوم كرتونية
Cartoon

رسوم بسيطة
Doodle
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ﻣﺠﺎل اﻟﺮﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻢ

الرؤية الفنية

دور الخط  ىڡ تحديد

االشكال وتكوين المساحات


الفىى
عنارص العمل ّ 

الظل والنور

تمهيد:
ليع� عما ف ي� نفسه بخطوط قد تكون
يع� فيها الفنان والطفل عن مشاعرهما ،أحاسيسهما ،أفكارهما ،نف�ى الطفل يمسك بالقلم ب
الرسم لغة ب
ف
الفنية ،ومن ثم ينمي قدرته ي� التأمل لما حوله ،فيصبح له القدرة عىل الشعور
عشوائية ،أما الف ّنان فيستخدم عقله بجميع أحاسيسه ومشاعره ّ
ف
ن
الف�.
بالعمق إ
والحساس ببعض المالمس الوهمية ي� العمل ّ ي
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موضوع إثر  اىى

اﻟﻤﻌﺮض اﻟﻔﻨﻲ واﻟﻤﺘﺤﻒ  ..ﻣﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ؟

الفنانںى
الفىى :هو مكان لعـــرض لوحات
المعـــرض  ّ

ولفـــرىات قصرىة نســـبيا ،وتكون 

االعمـــال متنوعة  ىڡ

ً

المستوى واالسلوب.
ومتمرى،

ثمںى 
المتحف :هـــو معرض دائم لكل ما هو 
وتعرض فيه 
االثار من كافة العلوم والفنون ،ويتجدد
عىل فرىات متباعدة الرتفاع قيمة مقتنياته.
تزدهـــر الكويـــت بالعديد مـــن المتاحـــف القديمة

كبرى من المقتنيات
والىى تحتوي عىل كـــم 
والحديثة 
والرىاثية والبيئية 
االسالمية والعلمية 
والرىفيهية والفنية


الىى تستحق الزيارة مثل:




الوطىى
الكويىى
متحف


متحف فيلكا
متحف طارق رجب
متحف رسكة نفط الكويت
متحف الفن الحديث
المتحف العلمي
المركز العلمي
مركز عبدهلِلَف السالم الثقاىڡ


االسالمية
دار االثار 
بيت الكويت 
لالعمال الوطنية

بيت البدر
بيت السدو
بيت القرين
بيت لوذان
بيت ديكسون
المرسم الحر
القرص 
االحمر


للمتعلمںى  ىڡ المرســـم أو  ىڡ صالة
عند إقامة معرض
عرض المدرســـة ،حث الطالب ليقوم أحدهم بدور

أمںى المتحف )يعمل عىل مســـاعدة المعلم بجمع

االعمـــال وكيفية عرضها تحت إرساف المعلم( و عدد

المتعلمـــںى ليقومون بدور المرشـــد أو الدليل
من

)يعمل عىل الرىحيب بالضيوف أو الحضور وأخذهم
بجولة داخل المعـــرض مع تقديم بعض المعلومات

الفىى والفنـــان و المتعلم( وإجابة بعض
عن العمل 


الفىى 
ورسح خطوات العمل
االسئلة الخاصة بالعمل 

الفىى.


 الوحدة أالوىل -

ّ
الرؤي ــة الفنية
Artisic Vision
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ّ
الرؤي ــة الفنية
تمهيد:
تهدف هذه الوحدة إىل أ
الخذ بيد المتعلم وتدريبه عىل المشاهدة والتأمل والمالحظة وتعميق الرؤية البرصية لديه ف ي� كل مايدور حوله ويشاهدة من مظاهر إلثراء
ف
ت
تعب�اته الفنية مع التأكيد عىل دوره االجتماعي
ال� تظهر ي� ي
مدركاته ،واالرتقاء بأساليبه ومهاراته الذاتية وأعماله الفنية باستخدام مدركاته الشكلية للعنارص والرموز ي
والتعب� عنها.
تبص�ه بقضايا العالم والتفاعل معها
ي
وأهميته كفرد من خالل ي

المشاهدة

التأمل

االستمتاع

كل ما يلفت النظر بما يحيط بنا ف ي� هذا العالم
وغالبا ما تكون هذه المشاهدة أ
للشياء نتيجة
ً
أمر ت
اس�عى انتباه الفرد فأثار انتباهه واهتمامه
للوهلة أ
الوىل.

يتحقق من خالل النظرة التحليلية والتدقيق ف ي�
ت
ال� قد تلفت أنظارنا للوهلة
بعض العنارص ي
أ
الوىل فنبدأ بالنظر إىل التفاصيل من خطوط
ونقاط ومساحات وألوان.

هي لحظات تتفاعل فيها المشاعر أ
والحاسيس
الذاتية مع المؤثر الخارجي وهو أحد المشاهد
الموجودة ف ي� البيئة المحيطة وقد يكون
هذا المؤثر شجرة أو مجموعة من العنارص
المصنعة كالسيارات ،والصور ،واللوحات
الفنية ...إلخ.

ال� تكون مخزوناً برصياً ومعرفياً أ
ت
للشياء ف ي� البيئة المحيطة به والعالم من حوله.
ومما ال شك فيه أن التدريب عىل هذه المراحل الثالثة تساعد عىل الرؤية الف ّنية ي

ومن الناحية التعب�ية يبدأ المتعلم ف� هذه المرحلة محاولة التعب� عن أ
الشكال والعنارص وفقاً للحقائق البرصية ويبدأ بمراعاة النسب ي ن
ب� مختلف العنارص ومن
ي
ي
ي
أ
أ
ف
هنا البد من اكتساب بعض السس والعنارص الساسية ي� الرسم.
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شاهد جمال الطبيعة البحرية
وتفاصيلها الخالبة ي ن
ب� السطح
وكنوز أ
العماق الدفينة ،وال تنس
ت
ال�
مشاهدة الحياة البحرية ي
غموضا كلما تعمقت فيها.
تزداد
ً

تأمل تفاصيل جسم السلحفاة
أ
والشكال المختلفة المكونة
لشكلها ي ز
المم� ،كما تأمل النقوش
الكب�ة
الرائعة عىل صدفتها
ي
وأرجلها أ
الربعة.

استمتع بجمال الطبيعة وبصوت
أ
ت
ال� تصطدم بشاطئ
المواج ي
البحر بهدوء ،واستشعر برودة
نسيم البحر البارد الذي تتخلله
نسمات من روائح البحر الرائعة.
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مجال الرســم
الرؤية الف ّنية  -أArtistic Vision
الوحدة الوىل Unit1 -
الكفاية العامة أ
الوىل

تعرف العنارص أ
الساسية للفن ف ي� سياقات مختلفة وتحليلها

مجال الحقائق )(1-1

مجال االتجاهات )(1-3

مجال العمليات )(1-2

مجال االرتباط )(1-4

يتعرف عىل مفهوم الرؤية الف ّنية
(المشاهدة ،التأمل ،االستمتاع) ف ي�
العالم من حوله.

يستخدم مجموعة من التطبيقات
اليدوية لفهم جوانب تتعلق
ن
الف� ف ي� مجال
بعنارص فالعمل ّ ي
الرسم ي� العالم من حوله.

يع� عن آرائه حول المعلومات
ب
والمعارف المكتسبة الجديدة ف ي�
مجال الرسم.

يربط الحقائق المكتسبة
والمواضيع المرتبطة بالعالم ف ي�
مجال الرسم مع المواد الدراسية
أ
الخرى

المعيار

المعيار

المعيار

المعيار

يعرف أهمية الرؤية الفنية ف ي�
مجال الرسم.

يدرك أهمية الرؤية الف ّنية ف ي�
مجال الرسم

يع� بحرية عن آرائه حول
ب
المعلومات والمعارف المكتسبة
الجديدة ف ي� مجال الرسم.
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يربط الحقائق المكتسبة
والمواضيع المرتبطة بالعالم مع
المواد الدراسية أ
الخرى.

الصغ�
الفنان العالمي
ي

ن
دارشي� ( ٨سنوات)
ي
جمهورية الهند

ف
ت
وال� ي ز
تتم� بألوانها القوية الصفراء والحمراء  ،كما
الفن الهندي حيث
ّ
شدة اللون وصفاءة يمتاز به ّ
نجده ي� أالمالبس التقليدية ي
ف
ت
يبدع الفنان الهندي بالتفاصيل الدقيقة ال� نجدها � الثاث حيث يضيف طابعاً خاصاً ي ز
يتم� بها.
ي
ي
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مجال الرســم
الرؤية الف ّنية  -أArtistic Vision
الوحدة الوىل Unit1 -

الكفاية العامة الثانية

إنتاج أعمال فنية بسيطة باستخدام العنارص أ
والبداع
الساسية للفن وتقنياتها
الحساس والخيال إ
للتعب� عن إ
ّ
ي

مجال الحقائق )(2-1

ن
الف�
يتعرف عىل خطوات العمل ّ ي
ومجموعة من الخامات المختلفة
المعروضة عليه داخل أو خارج
المرسم.

المعيار

ن
الف�
يعرف خطوات العمل ّ ي
والخامات المختلفة.

مجال االتجاهات )(2-3

مجال العمليات )(2-2

ينتج أعماال ً فنية مبتكرة مستوحاة من
تصوراته لثقافات مختلفة من العالم.

المعيار

يع� عن انطباعاته تجاه استخدامه
ب
الخامات المختلفة أثناء ممارسة العمل
ن
الف�.
ّي

يستخدم معرفته ومهاراته المكتسبة
من المواد الدراسية أ
الخرى حول
الحقائق أ
والفكار أثناء إنتاجه ألعمال
فنية ذات الطابع العالمي داخل أو
خارج المرسم.

المعيار

المعيار

ت
ال� يود
يختار
الخامات ي
استخدامها ف
ن
الف�.
عمله
�
ي
ّي

ينتج ً
أعمال فنية باستخدام
الخامات المختلفة.
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مجال االرتباط )(2-4

يستخدم معرفته ومهاراته
المكتسبة من المواد الدراسية
أ
ف
ن
الف�.
الخرى ي� إنتاجه ي

أ

تكنيكات اللوان المائية )WATERCOLOR( ١

تتم� أ
يز
اللوان المائية بإمكانية استخدامها ف ي� إظهار العديد من
التأث�ات المتنوعة والمختلفة ،كما أن العديد من تلك التكنيكات
ي
يل بعض منها:
سهلة التطبيق لمتعلمي المرحلة االبتدائية ،وفيما ي

الدمج أ
باللوان الرطبة Wet on wet -

العزل أ
باللوان الشمعية Watercolor resist -

رفع اللون بورق الكلينس Lifting watercolor -
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تكنيكات أقالم التلوين ()COLOR PEN
البداعية الستخدام أقالم التلوين تضيف
هناك العديد من الطرق إ
أ
كب�ة ف ي�
حسا
جماليا عىل العمال الفنية دون الحاجة إىل مهارة ي
ً
ً
استخدامها ،ي ز
وتم�ت ألوا ن  connector pensمن ش�كة �Faber-cas
مم�ة لهذه التكنيكات ( الرابط ف� أ
 tellف� وضع دروس ي ز
السفل) ..
ي
ي

التلوين باستعمال الخطوط

التلوين بطريقة الموزاييك
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أشهر اللوحات :
الفن الحديث  -نيويورك
متحف ّ

الغجري النائم  -ن
ه�ي روسو

نظرة عىل نوتردام  -ن
ه�ي ماتيس

رجل وجيتار  -جورج براك

أ
تأث�ا ف ي� الفن بالعالم ،معروضات
كب� ال ثك� ي
يعت� إىل حد ي
تأسس المتحف عام  ،1929حيث يزور المتحف ما يقارب  2,5مليون شخص سنويًا ،ب
المتحف جميعها ال مثيل لها ف ي� مجال الفن الحديث والمعارص ،بما ف ي� ذلك أعمال العمارة ،الرسم ،النحت ،التصوير
الفوتوغر فا� ،الكتب أ
والفالم.
ي
ابحث
ين
تحوي مكتبة المتحف عىل أرشيف يزيد عن  300,000كتاب ،وأعمال فنية فريدة تزيد عن  70,000عمل ي ن
المزيد حول الموضوع
مختلف�،
لفنان�
يحتوي أ
الرشيف أيضاً عىل عدة مصادر للمواد التاريخية ذات الصلة بالفن المعارص.
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مجال الرســم
الرؤية الف ّنية  -أArtistic Vision
الوحدة الوىل Unit1 -

الكفاية العامة الثالثة

ف
يز
الثقا�
تمي� ومقارنة النتاجات الفنية من ثقافات كويتية ،إسالمية ،وعالمية لتنمية الوعي
ي

يدرك الحقائق المكتسبة ي ن
ب�
ن
والمث�ات المرئية ذات
الف�
ي
عمله ّ ي
الطابع العالمي.

مجال العمليات )(3-2
ن
ش
الف�.
ي�ح عمله ّ ي

مجال االتجاهات )(3-3

ن
ن
الف�
أب
يع� ويفاضل يب� عمله ّ ي
والعمال الف ّنية المعروضة عليه
ذات الطابع العالمي.

ن
الف� المواد الدراسية
•
يشارك بعمله ّ ي
ن
ت
الف�.
ال� تتالءم مع موضوعه يّ
ي
•يساهم ببعض أعماله الفنية ف
�
ي
ين
تزي� البيئة المدرسية ويشارك ف ي�
المعارض الداخلية والخارجية.

مجال الحقائق )(3-1

المعيار

المعيار

المعيار

المعيار

يدرك الحقائق المكتسبة ي ن
ب�
ن
والمث�ات المرئية
الف�
ي
عمله ّ ي
ذات الطابع العالمي.

ن
ن
الف�
ب
يع� أبالمفاضلة يب� أعمله ّ ي
والعمال الف ّنية الخرى.

ن
ش
الف� مبي ًنا الحقائق
ي�ح عمله ّ ي
المكتسبة.
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مجال االرتباط )(3-4

يشارك ويساهم بأعماله الف ّنية.

النقد الفنـّـي

أ
ن
ت
ال� يجب عىل المعلم تعزيزها ف ي�
ب
الف� من أهم السس الفنية ي
يعت� النقد ّ ي
وتعت�
ثقافة المتعلم ،حيث تساعد هذه النقاشات عىل تطوير الرؤية الفنية
ب
واللهام.
مصدراً إ
للبداع إ

ﻛﻦ ﻧﺎﻗ ًﺪا ﻓﻨّﻴً
ﺎ

ن
الف� ( ) Venn Diagram
نشاط للنقد ّ ي

A

االختالف

التشابه

 .٤ك ِّون رأياً..

B

االختالف

فكر كفنان ..

هي ت
اس�اتيجية تعود إىل اسم الفيلسوف جون ي ن
ف� الذي ابتكرها عام .1880

ت
ال� قد
أسئلة ي
تث� خيال المتعلم لحل المشكالت ي
ف
ن
الف�:
تواجهه ي� عملية إ
النتاج ّ ي

أصل التسمية

طريقة االستخدام

االستخدامات

ين
ب� فكر ي ن
تستخدم للمقارنة ي ن
لوحت� ،حيث يتم وضع نقاط التشابه
ت� أو
ف ي� المساحة المتداخلة ،ونقاط االختالف ف ي� المساحة المتباينة.

•ماذا لو لم يكن لديك اللون الذي تريده؟

تعت� من ت
االس�اتيجيات المساندة للدرس.
 ب تستخدم لتثبيت أهداف ومهارات الدرس ،كما يمكن استخدامهالمراجعة درس أو تمهيد.
ت� أو ث
 فكرتها تقوم عىل استخدام دائر ي نأك� حسب الحاجة.

•ماذا لو لم يكن لديك إال لون واحد؟
صغ�ة؟
•ماذا لو لم يكن لديك إال لوحة ي
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الكفاية العامة الثالثة :ي ز
يم� ويقارن

ف
الفن..
ي
التعب�ات الثقافية ي� ّ

أ
الرض هي موطن للعديد من الثقافات ،حيث تؤثر عىل الفنان فتنعكس ف ي� أعمالة الفنية،
فنشاهد معالم الدولة أو الشخصيات البارزة فيها أو أفكار عن الطعام ،أو المالبس،
ت
تع� عنها؟
ماهي ي
ال� تحب أن ب
التأث�ات البيئية الخاصة بثقافتك ومجتمعك ي

الفنان فينسنت فان جوخ

ليلة مرصعة بالنجوم Starry Night -

ف
اعت� من ث
ين
الفنان� شهرة
أك�
فنان هولندي ،ولد عام 1853م ،ي� مرحلة ما بعد االنطباعية ،ب
ف
كث� من المواضيع المتنوعة كالمناظر
الغر� ،اشتملت أعماله الف ّنية عىل ي
ي� تاريخ الفن ب ي
ن
ف� ،من
الطبيعية ،الطبيعة الصامتة ،البورتريه
الشخص ،أنتج ما يقارب  2100عمل ّ ي
ي
أ
ضمنهم  860لوحة أ
باللوان الزيتية ،ي ز
المع�ة
تم�ت أعماله بجراءة اللوان ،و�ض بات الفرشة ب
ت
ال� ساهمت فيما بعد بوضع أسس الفن الحديث.
ي

أزهار دوار الشمس Sunflowers -

عزيزي المعلم  ..مع توسعنا ف� المنهج بدأنا ف� إدخال ي ن
فنان� من ثقافات مختلفة  ..تحتوي
ي
ي
حياتهم عىل العديد من الجوانب المخالفة لعقيدتنا وثقافاتنا  ..فاحرص عىل انتقاء المعلومات
ين
اليجابية من حياة الفنان.
المناسبة
للمتعلم� وأظهر الجوانب إ

غرفة النوم Bedroom -
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موضوع إثر  اىى
الىى يستعملها الفنانون عىل مر الزمان ،ويعترى وقتنا الحاىل هو 
تختلف وتتنوع 

االثرى
ّ

االساليب 


نظرا لسهولة
من حيث تنوع االســـاليب الف ّنية ،حيث تُبتكر العديد من االساليب المختلفة ً
يوميا ً


الفن،
الوصول إىل الخامات المختلفة ،كما ســـاهم ربط العلوم ىڡ ظهور أســـاليب جديدة ىڡ ّ

الفنانںى يعتمدون عىل 


االســـاليب التقليدية االصيلة ىڡ صناعة
وبالطبع مازال هناك العديد من

أعمالهم الف ّنية ،فيجب عىل المعلم إثراء ثقافة المتعلم البرصية بهذه االساليب المختلفة ،ثم
يرىك له اختيار 
االسلوب الذي يميل إليه.



عملںى  
وىڡ المثال التاىل نســـتعرض  
مختلفںى تماماً ،يساهم
بأســـلوبںى
فنيںى لموضوع متقارب


عرض مثل هذه 

المتعلمںى الثقة  ىڡ أعمالهم.
االعمال عىل إعطاء

الذاىى التجريدي
االسلوب االول :االتجاه 
عـــرض الفنان وليم جونسون الطبيعة الصامتة بأسلوب تجريدي  
ممرى ،وكتب أنه ال يخاف من
االشـــكال أو المبالغة 
المبالغة ىڡ تحديد 
À
باالشكال ذاتها بأي أسلوب يرى أنه من الممكن أن يرىي

الفىى ويوحده .الفنان جونســـون لم يحاول أن يرسم عمله 
العمل 
الفىى بألوان وتفاصيل قريبة




المعـــرض 
للتعبرى 
لعـــرض 
الخطوط 
الوطىى
الكويىى
الفنانںىعن التفاصيل المهمة.متحف
استخدمهو مكان
الفىى:
وااللوان
،واالشكال
من الواقع،


لوحات 
فقد ّ 

اﻟﻤﻌﺮض اﻟﻔﻨﻲ واﻟﻤﺘﺤﻒ  ..ﻣﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ؟

بيت البدر
ولفـــرىات قصرىة نســـبيا ،وتكون 
بيت السدو
متحف فيلكا
االعمـــال متنوعة  ىڡ
  
االتجاه ً
ﻛﺎروﻟﻦﻴ ﺑﺮاديCAROLYN BRADY-
البرصي الواقعي
االسلوب
الثاىى :
المستوى 
بيت القرين
متحف طارق رجب
واالسلوب.
ادي 
االلوان المائية ىڡ عملها 
ثمںى  
كارولںى بر  
الفنانـــة  
اســـتخدمت
تماما
النقيض من
وعىل
الفىىرسكة نفط الكويت بيت لوذان
ومتمرى،
لكل ما هو
معرض دائم
هـــو
المتحف:
ذلك ً

متحف ّ 



شم
يمكنك
أنه
الفنيںى
المتذوقںى
أحد
وصف
وقد
دقيقة،
تفاصيل
مع
واقعي
بأســـلوب
ولكن


بيت ديكسون
متحف الفن الحديث
العلوم والفنون ،ويتجدد
وتعرض فيه االثار من كافة
لدقتها 
ا.
تمام
واقعي
بشكل
التفاصيل
كل
رسم
ىڡ
الفنية
أعمالها
ىڡ
الزهور
ائحة
ً
ر عىل 
فرىات  متباعدة الرتفاع 
المرسم الحر
المتحف العلمي
قيمة مقتنياته.
القرص 

االحمر
اكتشافالعلمي
عمل محبيه ومنتقديه ،لذا حاول مســـاعدة المتعلم  ىڡالمركز
لكل
فىى رواده ،ولكل ٍ
أســـلوب ّ 


القديمة
المتاحـــف
مـــن
بالعديد
الكويـــت
تزدهـــر
عبدهلِلَف السالم الثقاىڡ
المتعلمںى
االسلوب االمثل الذي يناسبه ويســـاعده عىل تطوير مهاراته الف ّنية ،عن طريق حث مركز 


كبرى 
عىل À

المقتنيات
تحتوي
والىى
كـــممن 
فىى مختلف.
بأكرى
الواحد
الموضوع
عىل تجربة
والحديثةرسم 
أسلوبمن ّ 
االسالمية
دار االثار 


بيت الكويت 
االسالمية والعلمية والرىاثية والبيئية والرىفيهية والفنية

لالعمال الوطنية

الىى تستحق الزيارة مثل:



للمتعلمںى  ىڡ المرســـم أو  ىڡ صالة
عند إقامة معرض
ليقوم أحدهم بدور
عرض المدرســـة ،حث الطالب
وﻟﻴﻢ ﺟﻮﻧﺴﻮنWILLIAM H JOHNSON-

أمںى المتحف )يعمل عىل مســـاعدة المعلم بجمع

االعمـــال وكيفية عرضها تحت إرساف المعلم( و عدد

المتعلمـــںى ليقومون بدور المرشـــد أو الدليل
من

)يعمل عىل الرىحيب بالضيوف أو الحضور وأخذهم
بجولة داخل المعـــرض مع تقديم بعض المعلومات

الفىى والفنـــان و المتعلم( وإجابة بعض
عن العمل 


الفىى 
ورسح خطوات العمل
االسئلة الخاصة بالعمل 

الفىى.


اﻟﺮﺳﻢ ﺑﺤﺴﺐ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت
اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ أو اﻟﺬاﺗﻴﺔ
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 -الوحدة الثانية -

دور الخط في تحديد األشكال
وتكوين المساحات
Line role in defining shapes
and building spaces
84

راجع درس ( أنواع الخطوط )
ف
ن
الثا� ص 207
ي� دليل الصف ي
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دور الخط في تحديد األشكال
وتكوين المساحات
تمهيد:
ف
ن
الف�  ،فالخط يحدد شكل الفراغ ويرسم الحدود الخارجية للكتل والمساحات ويدل عىل مسمياتها ويربط بينها .وعند دراسة
تلعب الخطوط ً
دورا مهماً ي� العمل ّ ي
الشكال الهندسية أ
أي عنرص من العنارص البد من تحليله وإرجاعه إىل أ
الساسية (مربع/مستطيل/مثلث/دائرة) ثم الربط بينها باستعمال الخط للحصول عىل الشكل
الصحيح لها.
ف
متبعا المراحل التالية:
فيبدأ الفنان بتحليل العنارص الموجودة ي� الطبيعية أو العنارص المصنعة إىل أشكال هندسية ً

 .1ت
اخ� العنرص المراد رسمه وحلله
إىل أ
الشكال الهندسية المكونة له

الحر لتحديد
 .2استخدم الخط ّ
الشكل الخارجي للعنرص
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ق
با� التفاصيل ولون العنرص
 .3ارسم ي
باستعمال ألوانك المفضلة

جرب أن تحلل الصور والرسومات
من حولك إىل أ
الشكال الهندسية
الساسية ،ثم صل تلك أ
أ
الشكال
أ
صل.
وقارن عملك بالعمل ال ي
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مجال الرســم
دور الخط ف� تحديد أ
الشكال وتكوين المساحات
ي
Line role in defining shapes and building spaces
الوحدة الثانية Unit2 -

الكفاية العامة أ
الوىل

تعرف العنارص أ
الساسية للفن ف ي� سياقات مختلفة وتحليلها

مجال الحقائق )(1-1

مجال االتجاهات )(1-3

مجال العمليات )(1-2

مجال االرتباط )(1-4

يتعرف عىل دور الخط ف ي� تحديد
أ
الشكال وتكوين المساحات ف ي�
العالم من حوله.

يستخدم مجموعة من التطبيقات
اليدوية لفهم جوانب تتعلق بدور
الخط ف� تحديد أ
الشكال وتكوين
ي
المساحات ف� مجال الرسم �ف
ي
ي
العالم من حوله.

يع� عن آرائه حول المعلومات
ب
والمعارف المكتسبة الجديدة ف ي�
مجال الرسم.

يربط الحقائق المكتسبة
والمواضيع المرتبطة بالعالم ف ي�
مجال الرسم مع المواد الدراسية
أ
الخرى.

المعيار

المعيار

المعيار

المعيار

يعرف أهمية دور الخط
ف� تحديد أ
الشكال وتكوين
ي
المساحات ف ي� مجال الرسم.

يدرك أهمية دور الخط ف ي� تحديد
أ
الشكال وتكوين المساحات ف ي�
مجال الرسم.

يع� بحرية عن آرائه حول
ب
المعلومات والمعارف المكتسبة
الجديدة ف ي� مجال الرسم.
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يربط الحقائق المكتسبة
والموضوعات المرتبطة بالعالم
مع المواد الدراسية أ
الخرى.

الصغ�
الفنان العالمي
ي

عمل جماعي

الواليات المتحدة أ
المريكية

بعد تحليل أشكال العنارص ف ي� الطبيعة إىل أشكالها الهندسية ،استخدم المتعلمون ف ي� هذا العمل الجماعي الخط مرة أخرى
وغ� منتظمة لونت ٌكل منها
جمال عىل العمل عن طريق تقسيم تلك المساحات الهندسية إىل أشكال منتظمة ي
إلضفاء حس ي
بألوان متناسقة أضافت جماال ً عىل العمل.
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مجال الرســم
دور الخط ف� تحديد أ
الشكال وتكوين المساحات
ي
Line role in defining shapes and building spaces
الوحدة الثانية Unit2 -

الكفاية العامة الثانية

إنتاج أعمال فنية بسيطة باستخدام العنارص أ
والبداع
الساسية للفن وتقنياتها
الحساس والخيال إ
للتعب� عن إ
ّ
ي

مجال الحقائق )(2-1

ن
الف�
يتعرف عىل خطوات العمل ّ ي
ومجموعة من الخامات المختلفة
المعروضة عليه داخل أو خارج
المرسم.

المعيار

ن
الف�
يعرف خطوات العمل ّ ي
والخامات المختلفة.

مجال االتجاهات )(2-3

مجال العمليات )(2-2

ينتج أعماال ً فنية مبتكرة مستوحاة من
تصوراته لثقافات مختلفة من العالم.

المعيار

يع� عن انطباعاته تجاه استخدامه
ب
الخامات المختلفة أثناء ممارسة العمل
ن
الف�.
ّي

يستخدم معرفته ومهاراته المكتسبة
من المواد الدراسية أ
الخرى حول
الحقائق أ
والفكار أثناء إنتاجه ألعمال
فنية ذات الطابع العالمي داخل أو
خارج المرسم.

المعيار

المعيار

ت
ال� يود
يختار
الخامات ي
استخدامها ف
ن
الف�.
عمله
�
ي
ّي

ينتج ً
أعمال فنية باستخدام
الخامات المختلفة.
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مجال االرتباط )(2-4

يستخدم معرفته ومهاراته
المكتسبة من المواد الدراسية
أ
ف
ن
الف�.
الخرى ي� إنتاجه ي

الشكال باستعمال أ
تحليل أ
الشكال الهندسية

هناك طرق متعددة لتحليل أ
الشكال والرسومات بطرق سهلة
وميرسة لمتعلمي المرحلة االبتدائية ،ومنها رسم أ
الشكال ش
مبا�ة
عىل العنرص المراد تحليله ،ثم يقوم بنقل هذه أ
الشكال إىل كراسته.

العزل أ
باللوان الشمعية Watercolor resist -

التحليل Construction drawing -
الرسم
ي
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تحليل أ
الشكال باستعمال قصاصات الورق
الكث� من
استعمال قصاصات الورق سيسهل عملية التحليل عىل ي
المتعلم� ،حيث يقوم المتعلم تب�كيب أ
ين
الشكال المناسبة فوق
ت
ال� يقوم بتحليلها ثم يقوم بنقلها عىل كراسته.
الصورة ي

الرسم باستعمال أ
الشكال Drawing uisng shapes -
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أشهر اللوحات :
متحف اللوفر  -باريس

الخـوة هـوراتـي  -جاك لوي دافيد
قسـم إ
َ

صانعة المخرمات  -يوهانس يف� يم�

يز
ش
دافين�
مونال�ا  -ليوناردو
ي

ن ف
ف
أك� صالة عرض
الس� ي� باريس عاصمة فرنسا ،يعد متحف اللوفر ب
يعت� من أهم المتاحف الفنية ي� العالم ،ويقع عىل الضفة الشمالية لنهر ي
ب
أ
آ
ت
ال� رسقت أثناء الحملة الفرنسية عىل مرص ،وكان بالصل عبارة عن قلعة بناها فيليب أوغوست عام
للفن عالمياً وبه العديد من الثار المرصية ي
ملك عرف باسم قرص اللوفر.
 ،1190لتتحول الحقاً إىل قرص ي
قُسم المتحف إىل عدة أقسام حسب نوع الفن وتاريخه وتحتوي عىل ث
ابحث
أك� من مليون قطعة فنية سواء كانت لوحة زيتية
ّ
آ
المزيد حول الموضوع
الغريقية والرومانية والمرصية ومن آثار حضارة بالد الرافدين العريقة وال�ت
أو تمثاالً ،وبالمتحف مجموعة رائعة من الثار إ
ي
ش
بالضافة إىل لوحات وتماثيل يرجع تاريخها إىل القرن الثامن ع� الميالدي.
يبلغ عددها  5664قطعة أثرية ،إ
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مجال الرســم
دور الخط ف� تحديد أ
الشكال وتكوين المساحات
ي
Line role in defining shapes and building spaces
الوحدة الثانية Unit2 -
الكفاية العامة الثالثة

ف
يز
الثقا�
تمي� ومقارنة النتاجات الفنية من ثقافات كويتية ،إسالمية ،وعالمية لتنمية الوعي
ي

يدرك الحقائق المكتسبة ي ن
ب�
ن
والمث�ات المرئية ذات
الف�
ي
عمله ّ ي
الطابع العالمي.

مجال العمليات )(3-2
ن
ش
الف�.
ي�ح عمله ّ ي

مجال االتجاهات )(3-3

ن
ن
الف�
أب
يع� ويفاضل يب� عمله ّ ي
والعمال الف ّنية المعروضة عليه
ذات الطابع العالمي.

ن
الف� المواد الدراسية
•
يشارك بعمله ّ ي
ن
ت
الف�.
ال� تتالءم مع موضوعه يّ
ي
•يساهم ببعض أعماله الفنية ف
�
ي
ين
تزي� البيئة المدرسية ويشارك ف ي�
المعارض الداخلية والخارجية.

مجال الحقائق )(3-1

المعيار

المعيار

المعيار

المعيار

يدرك الحقائق المكتسبة ي ن
ب�
ن
والمث�ات المرئية
الف�
ي
عمله ّ ي
ذات الطابع العالمي.

ن
ن
الف�
ب
يع� أبالمفاضلة يب� أعمله ّ ي
والعمال الف ّنية الخرى.

ن
ش
الف� مبي ًنا الحقائق
ي�ح عمله ّ ي
المكتسبة.
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مجال االرتباط )(3-4

يشارك ويساهم بأعماله الف ّنية.

النقد الفنـّـي

لكل عمل نف� طاقة سحرية خاصة به تحدث فينا تأث�ا مختلفًا عن العمل آ
الخر
يً
ي
ف
ت
الكا� لتأمله واالستمتاع به
ي
تأ� من خالل رؤيتنا الفنية لهذا العمل وأخذ الوقت ي
وبعدها بإمكاننا تحديد جوانب القوة والضعف فيه.

ﻛﻦ ﻧﺎﻗ ًﺪا ﻓﻨّﻴً
ﺎ

ت
ن
يز
الف�:
اس�اتيجية ١،٢،٣
لتحف� النقد ّ ي

ت
ين
المتعلم� ٣
اس�اتيجية تعتمد عىل طرح المعلم لثالثة أسئلة ،ويطلب من
إجابات للسؤال أ
ن
ين
الثا� ،وإجابة واحدة للسؤال الثالث.
الول،
إجابت� للسؤال ي
ن
ين
تساعد هذه التقنية عىل ي ز
الف� بطريقة مثمرة وممتعة.
تحف�
المتعلم� عىل النقد ّ ي

 .٤ك ِّون رأياً..

أمثلة لبعض أ
السئلة:

ف
ن
ين
حقيقت� تعلمتها من العمل ،فكرة
الف�،
•اذكر  ٣أجزاء أعجبتك ي� العمل ي
يمكنك اقتباسها ف ي� عملك القادم.
•اذكر  ٣مصطلحات فنية موجودة ف ي� العمل،
ين
معلومت� عن موضوع العمل ،سؤال أثاره موضوع
ن
الف�.
العمل ّ ي

فكر كفنان ..
ت
ال� قد
أسئلة ي
تث� خيال المتعلم لحل المشكالت ي
ف
ن
الف�:
تواجهه ي� عملية إ
النتاج ّ ي
• ماذا لو حاولت الرسم بأصابعك؟
•ماذا لو ُمزقت لوحتك إىل جز ي ن
ئ�؟

•اذكر  ٣أشكال هندسية استخدمها الفنان لرسم
ن
الف� ،فكرة
اللوحة ،عنرصين من عنارص العمل ّ ي
ن
الف�.
جديدة تعلمتها من العمل ّ ي

•ماذا لو استخدمت لوناً خاطئاً ف ي� اللوحة؟
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بالفن ..
التعب�
ي
ّ

يع� الف ّنان عن مشاعره وأفكاره ف ي� أعماله الف ّنية ،فبعضها حزين وبعضها مفرحه..
ب
تث� تسائالت المشاهد لما تحويها من غموض وخيال وأساليب
وهناك أعمال ف ّنية ي
مبتكرة.

معركة أنغياري The Battle of Anghiari -

ش
دافين�
الفنان ليوناردو
ي
ينتمي إىل عرص النهضة حيث كان رساماً ،مهندساً ،عالم نبات ،عالم خرائط ،جيولوجياً،
موسيقياً ،نحاتاً ،معمارياً وعالماً إيطالياً مشهوراً .أ
ولنه كان رجال ً عبقريًا ذا موهبة عالمية ف ي�
التعب� ف ي�
عرص النهضة فقد جسد روح عرصه كامال ً مما أدى ذلك إىل اكتشاف كبار نماذج
ي
رمز لرجل عرص النهضة،
مختلف مجاالت الفن والمعرفة .ي
وكث�اً ما ُوصف ليوناردو باعتباره ٌ
ورجل ذو «فضول جامح» وصاحب «خيال إبداعي».

دراسة الحصان House study -

عزيزي المعلم  ..مع توسعنا ف� المنهج بدأنا ف� إدخال ي ن
فنان� من ثقافات مختلفة  ..تحتوي
ي
ي
حياتهم عىل العديد من الجوانب المخالفة لعقيدتنا وثقافاتنا  ..فاحرص عىل انتقاء المعلومات
ين
اليجابية من حياة الفنان.
المناسبة
للمتعلم� وأظهر الجوانب إ

قائد قديم Ancient Captain -
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موضوع إثر  اىى

اﻟﺸﺒﺎك اﻟﻮرﻗﻲ )اﻟﺒﺮواز اﻟﻤﺘﺤﺮك(



لخرىة الوحدة الدراســـية وذلك
الفىى المناســـب 
يحتار المعلم ىڡ كثرى من االحيان ىڡ اختيار العمل  ّ

لكـــون العديد من االعمال الف ّنية شـــاملة لمواضيع مختلفة ،ودرجات لونيـــة متنوعة ،وعنارص قد
التدخل ضمن الموضوع المساند للمرحلة الدراسية.

ىڡ~
~الشباك الور  اﻟﺤﺎرّة
ﻷﻟﻮان
ﻋﻦ ا
ﺑﺤﺚ

إ

اسرىاتيجية الشـــباك 
ولحل هذه المشـــكلة يمكننا اســـتخدام 
الورىڡ المتحرك ،يستخدم ىڡ هذه

°
االسرىاتيحية شباك )برواز( مصنوع من الورق للبحث عن أجزاء معينة ذات قيمة جمالية داخل العمل


الفىى وإبرازه من خالل العمليات البنائية ىڡ التصميمات الزخرفية ويمكن عمل هذا الشـــباك بشـــكل
مربع أو مستطيل أو دائري باســـتخدام الورق أو الكرتون وتمريره عىل اللوحة الفنية واختيار الجزء

المتعلمںى ومن
المناســـب وتطبيقه ىڡ مواضيع مختلفة وهي سهلة ومناســـبة وتنمي المهارات لدى
الممكن استخدام برواز جاهز.

~ال
شباك ال 
ﻗﺎر
ن ﺑﻴﻦ أﺳ ور ىڡ~
ﻠ
ﻮب اﻟ
وأﺳﻠ
ﻮﺑﻚ اﻟﻔﻨ ّ ﻔﻨﺎن
ﻲ


للمتعلمںى ثم يطلب منهم البحث عن موضوع
فرغة
يقوم المعلم بتوفرى مجموعة من الشبابيك ُ
الم ّ


محدد ىڡ اللوحة الفنية ،كما يمكن اســـتخدامه Äالرشـــاد المتعلمںى للرؤيـــة تفاصيل االعمال الفنية
واالستفادة منها كمصدر لالÄلهام.

الو ر ىڡ~ ﻮﻧﻲ
ك
ﻚﻟ
~الشبا ﻜﻨﻴ
ﻦﺗ
ﺚﻋ
إﺑﺤ

عدة ،مثل:
يمكن تطبيق هذه الفكرة بأشكال َّ


المتعلمںى ىڡ تحديد أجزاء من اللوحة.
 .١عمل برواز مغناطيىس واحد يتناوب عليه
 .٢القيام بهذه °
االسرىاتيجية عىل شكل مجموعات

الرىواز بأنفسهم.
 .٣تعليم
المتعلمںى صناعة 
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 -الوحدة الثالثة -

ّ
عناصر العمل الفني
Elements of Art
98

اللون

الملمس

الخط

المســـــــــاحـــة
99

ّ
عناصر العمل الفني
تمهيد:
ت
ن
ال� يستخدمها الفنان ويمكن مشاهدتها ورؤيتها ف ي� أعماله الف ّنية ،ويطلق عليها أيضاً «الجانب المادي»،
الف� الناجح عنارص متعددة وبسيطة ،ب
وتعت� هي اللغة ي
للعمل ّ ي
يل:
ومن هذه العنارص ما ي

الخط

الشكل

المساحة

اللون

الملمس

 -الخطوط البسيطة:

 أالشكال الهندسية:

 -المساحة:

ن
اللو�:
 -االنسجام ي

خطوط مستقيمة

المربع  -الدائرة  -المثلث..

خطوط منحنية

 أالشكال العضوية:

أ
اللوان الحارة والباردة

البارز والغائر

 -الخطوط المركبة:

أشكال يغ� متنظمة

هي الفراغ المحصور والمحدد
ين
ب� الخطوط ،وهي وحدة بناء
ن
الف�.
العمل ي

اللوان أ
أ
الساسية والثانوية

ين
الل� والصلب

أ
اللوان المحايدة

الناعم والخشن

خطوط أساسها مستقيم

ن
الثا� ص .213
انظر دليل الصف ي

درجات اللون الواحد

انظر دليل الصف الثالث ص .350

خطوط أساسها ن
منح�
ي

أ
اللوان المتكاملة

انظر دليل الصف الثالث ص .286

راجع الدليل السابق.
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 -المالمس الحقيقية:

ن
الف�
الحظ تناغم عنارص العمل ّ ي
ف
ف
و� البيئة من حولك،
ي� الطبيعة ي
ابحث وحلل ثم جرب نقل
ن
الف� القادم.
ماتعلمته إىل عملك ّ ي
101

مجال الرســم
ن
الف� Elements of Art -
عنارص العمل ّ ي
الوحدة الثالثة Unit3 -

الكفاية العامة أ
الوىل

تعرف العنارص أ
الساسية للفن ف ي� سياقات مختلفة وتحليلها

مجال الحقائق )(1-1

مجال االتجاهات )(1-3

مجال العمليات )(1-2

مجال االرتباط )(1-4

ن
الف� ف ي�
يتعرف عىل عنارص العمل ي
العالم من حوله.

يستخدم مجموعة من التطبيقات
اليدوية لفهم جوانب تتعلق
ن
الف� ف ي� مجال
بعنارص فالعمل ي
الرسم ي� العالم من حوله.

يع� عن آرائه حول المعلومات
ب
والمعارف المكتسبة الجديدة ف ي�
مجال الرسم.

يربط الحقائق المكتسبة
والموضوعات المرتبطة بالعالم ف ي�
مجال الرسم مع المواد الدراسية
أ
الخرى.

المعيار

المعيار

المعيار

المعيار

ن
الف� ف ي�
يعرف عنارص العمل ي
مجال الرسم.

ن
الف�
يستكشف عنارص العمل ي
ف ي� مجال الرسم.

يع� بحرية عن آرائه حول
ب
المعلومات والمعارف المكتسبة
الجديدة ف ي� مجال الرسم.
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يربط الحقائق المكتسبة
والموضوعات المرتبطة بالعالم
مع المواد الدراسية أ
الخرى.

الصغ�
الفنان العالمي
ي

سيلو ( ٧سنوات)

روسيا االتحادية

الف� ،فتناغم أ
ف
ن
ن
اللوان ،وتنوع
التنويع باستخدام عنارص
الف� المختلفة ي� العمل الواحد يزيد من قوة وجمال العمل ّ ي
العمل ي
أ
ف
كب�ة عىل العمل ،كما ساهم استغالل الفنان للخطوط
الشكال وترتيبها بشكل منظم ي� مساحة العمل أضاف لمسات جمالية ي
ن
ف� إضافة تفاصيل ي ز
الف�.
ي
مم�ة ولمسات زادت من قوة العمل ّ ي

103

مجال الرســم
ن
الف� Elements of Art -
عنارص العمل ّ ي
الوحدة الثالثة Unit3 -

الكفاية العامة الثانية

إنتاج أعمال فنية بسيطة باستخدام العنارص أ
والبداع
الساسية للفن وتقنياتها
الحساس والخيال إ
للتعب� عن إ
ّ
ي

مجال الحقائق )(2-1

ن
الف�
يتعرف عىل خطوات العمل ّ ي
ومجموعة من الخامات المختلفة
المعروضة عليه داخل أو خارج
المرسم.

المعيار

ن
الف�
يعرف خطوات العمل ّ ي
والخامات المختلفة.

مجال االتجاهات )(2-3

مجال العمليات )(2-2

ينتج أعماال ً فنية مبتكرة مستوحاة من
تصوراته لثقافات مختلفة من العالم.

المعيار

يع� عن انطباعاته تجاه استخدامه
ب
الخامات المختلفة أثناء ممارسة العمل
ن
الف�.
ّي

يستخدم معرفته ومهاراته المكتسبة
من المواد الدراسية أ
الخرى حول
الحقائق أ
والفكار أثناء إنتاجه ألعمال
فنية ذات الطابع العالمي داخل أو
خارج المرسم.

المعيار

المعيار

ت
ال� يود
يختار
الخامات ي
استخدامها ف
ن
الف�.
عمله
�
ي
ّي

ينتج ً
أعمال فنية باستخدام
الخامات المختلفة.
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مجال االرتباط )(2-4

يستخدم معرفته ومهاراته
المكتسبة من المواد الدراسية
أ
ف
ن
الف�.
الخرى ي� إنتاجه ي

أ

تكنيكات اللوان المائية )WATERCOLOR( ٢

المتعلم� ف� التلوين باستخدام أ
ن
اللوان المائية،
يستمتع غالبية
ي ي
تأث� محفز عىل المتعلم ،واستمتاعه بتجربة استخدام
لما له من ي
أدوات مختلفة عن المراحل السابقة ،نكمل هنا ببعض التكنيكات
الضافية باستعمال أ
اللوان المائية:
إ

تأث� ملح الليمون Salt watercolor -
ي

تأث� نايلون تغليف أ
الطعمة Plastic wrap watercolor -
ي

تأث� النفخ Blow painting -
ي
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أ

تكنيكات اللوان الشمعية ()CRAYONS

اللوان الشمعية من أفضل أ
تعت� أ
الدوات الفنية مالئمة للمرحلة
ب
ف
ز
تتم� به من قوة ي� اللون ،وعدم تلفها برسعة،
االبتدائية ،لما ي
كما يمكن للمعلم إعادة تشكيل أ
اللوان المكسورة لصناعة أقالم
ال� يمكن استخدامها ف� أ
ت
اللوان الشمعية:
ي
جديدة ،ومن التكنيكات ي

تكنيك الكشط Crayon Scratch -

تكنيك الدمج Crayon blending -

تكنيك الفرك Crayon rubbing -
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أشهر اللوحات :
متحف بيكاسو  -برشلونة

طبيعة صامته  -بابلو بيكاسو

الطفلة مارغريت  -بابلو بيكاسو

رسام أثناء العمل  -بابلو بيكاسو

هو متحف يقع بمدينة برشلونة ف� إسبانيا وهو يضم أك� مجموعة من أ
العمال الفنية للفنان إ ن
سبا� بابلو بيكاسو ،وهو أحد ث
أك� المتاحف
ب
ال ي
ي
السبانية شعبية ث
وأك�ها زيارة.
إ
ابحث
افتتح المتحف عام  1963ب 574عمال ً فنياً أهداها جيمي سيبارتس صديق بيكاسو وصاحب فكرة المتحف ،وقد أهدى
المزيد حول الموضوع
بيكاسو للمتحف ما يقارب ألف قطعة فنية ومتعلقات شخصية ،وتقدر المجموعة الموجودة بالمتحف حالياً
بحوال 3500
ي
قطعة فنية.
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مجال الرســم
ن
الف� Elements of Art -
عنارص العمل ّ ي
الوحدة الثالثة Unit3 -
الكفاية العامة الثالثة

ف
يز
الثقا�
تمي� ومقارنة النتاجات الفنية من ثقافات كويتية ،إسالمية ،وعالمية لتنمية الوعي
ي

يدرك الحقائق المكتسبة ي ن
ب�
ن
والمث�ات المرئية ذات
الف�
ي
عمله ّ ي
الطابع العالمي.

مجال العمليات )(3-2
ن
ش
الف�.
ي�ح عمله ّ ي

مجال االتجاهات )(3-3

ن
ن
الف�
أب
يع� ويفاضل يب� عمله ّ ي
والعمال الف ّنية المعروضة عليه
ذات الطابع العالمي.

ن
الف� المواد الدراسية
•
يشارك بعمله ّ ي
ن
ت
الف�.
ال� تتالءم مع موضوعه يّ
ي
•يساهم ببعض أعماله الفنية ف
�
ي
ين
تزي� البيئة المدرسية ويشارك ف ي�
المعارض الداخلية والخارجية.

مجال الحقائق )(3-1

المعيار

المعيار

المعيار

المعيار

يدرك الحقائق المكتسبة ي ن
ب�
ن
والمث�ات المرئية
الف�
ي
عمله ّ ي
ذات الطابع العالمي.

ن
ن
الف�
ب
يع� أبالمفاضلة يب� أعمله ّ ي
والعمال الف ّنية الخرى.

ن
ش
الف� مبي ًنا الحقائق
ي�ح عمله ّ ي
المكتسبة.

108

مجال االرتباط )(3-4

يشارك ويساهم بأعماله الف ّنية.

النقد الفنـّـي

ﻛﻦ ﻧﺎﻗ ًﺪا ﻓﻨّﻴً
ﺎ

ن
ت ت
ال�
الف� يجب أن نعطيه حقه بالمشاهدة والتأمل وهي الف�ة ي
لتذوق العمل ي
ت
تأث�ا خاصاً.
وال� تحدث فينا ي ً
نستمتع فيها بتفاصيل العمل ي

ن
الف�
نشاط قبعات الناقد ّ ي
قب ع ة

الوص ف

قب ع ة

الت ح ل ي ل

قب ع ة

التف س رى

قب ع ة

الرأي

 .٤ك ِّون رأياً..

ين
المتعلمـــن ،بحيث تمثـــل كل قبعة خطوة
تُـــوزع أربع قبعـــات مختلفة عىل
ن
الف�(قبعة الوصف-
من خطوات النقـــد ّ ي
قب ع ة
التفســـر -قبعة
قبعة التحليـــل  -قبعة
ي
قب ع ة
ف
الوص
التف س رى
الـــرأي) حيـــث يقـــوم المتعلـــم بارتداء
القبعـــة والتحـــدث عـــن
لوحة زميله حســـب القبعة
ت
الـــي يرتديها.
ي

فكر كفنان ...
ت
ال� قد
أسئلة ي
تث� خيال المتعلم لحل المشكالت ي
ف
ن
الف�:
تواجهه ي� عملية إ
النتاج ّ ي
الح� عىل لوحتك؟
•ماذا لو سقطت بقعة من ب
•ماذا لو جربت الرسم بالمقلوب؟
•ماذا لو كانت خلفية لوحتك حمراء؟
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الفن ف ي� عالمك..
ّ

تعت� البيئة المحيطة بالفنان عامل إلهام ف ي� تصميم أعماله الف ّنية باستخدام عنارص
ب
ن
ن
التعب� بها عن مشاعره والربط يب�ن
الف� فيستطيع
ي
الف� ،أما بأسس العمل ّ ي
العمل ّ ي
أفكاره الف ّنية.

جورنيكا Guernica -

الفنان بابلو بيكاسو
رسام ونحات وفنان تشكيل ن
ين
الفنان� ف ي�
ويعت� أحد أشهر
إسبا� ،ولد ف ي� عام 1881م
ب
ي
ي
ف
ف
القرن ش
الفن .ظهرت مهارة بابلو
الع�ين ،وينسب إليه الفضل ي� تأسيس الحركة التكعيبية ي� ّ
ف
ف
تدريبا ساعده ف ي� الرسم والتصوير وهو مازال
ي� الرسم ي� سن مبكرة حيث تدرب عىل يد أبيه ً
ين
موسيقي�  -المرأة الباكية.
ف ي� السابعة من عمره ،ومن بعض أعماله الف ّنية :جورنيكا  -ثالثة

المرأة الباكية Weeping woman -

عزيزي المعلم  ..مع توسعنا ف� المنهج بدأنا ف� إدخال ي ن
فنان� من ثقافات مختلفة  ..تحتوي
ي
ي
حياتهم عىل العديد من الجوانب المخالفة لعقيدتنا وثقافاتنا  ..فاحرص عىل انتقاء المعلومات
ين
اليجابية من حياة الفنان.
المناسبة
للمتعلم� وأظهر الجوانب إ

ين
موسيقي� Three-musicians -
ثالثة
110

موضوع إثر  اىى

ﺧﻄﻮات اﻟﻌﻤﻞ:

االدوات :
ألوان إكريلك ،جالد كتب ذو سطح المع
،صابون سائل ،ورق مقوى

طريقة العمل :
اســـرىاتيجيبة البطاقات القابلة للكشـــط هي ²
²
اسرىاتيجية
الحصة
تفاعليـــة تضفي طابع من المتعة والتشـــويق عىل ّ
الدراســـية ،حيث يقوم المعلم بتوزيـــع البطاقات القابلة
§¦
المتعلمںى لتنفيذ مهمة معينة مثل:
للكشط عىل
 استكشاف المعلومات )يتعرف(. التعرف عىل االدوات الجديدة )ينتج(.
 معرفة اســـم الزميل لمقارنة االعمـــال الف ّنية § ¦
)يمرى
ويقارن(.
وغرىها الكثيـــــــــر ...
§

 .١قطّع البطاقات إىل الحجم المطلوب.
 .٢اكتب 
االمر المطلوب عىل البطاقات.
 .٣غلّف البطاقات بورق الجالّد الالمع.
ﻓﻠﺲ

ﻓﻠﺲ

ﻓﻠﺲ

اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ

ﻓﻠﺲ

ﻓﻠﺲ
ﻓﻠﺲ
ﻓﻠﺲ

ﻓﻠﺲ

ﻓﻠﺲ

ﻓﻠﺲ

ﻟﻠﻜﺸﻂ
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 .٤اخلط ألوان 
االكريلك مع الصابون ثم ّلون المنطقة
المراد تغطيتها باستعمال الفرشاة.
§¦
المتعلمںى
 .٥اتـــرك البطاقات تجف ،ثم وزعهـــا عىل
ليبدأو بالكشط باستعمال العمالت المعدنية.

 -الوحدة الرابعة -

الظل والنور
Shadow & light
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تأثرىات الظل :البارز والغائر


االســطح 
االســطح البــارزة بإلقــاء ظاللهــا عــىل 
تقــوم 
االقــل بــرو ًزا ،ممــا
االيحاء بالبارز والغائر
يعطي 

تأثرىات الظل :الحركة والسكون
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وللظــل تأثـ ـرى مبـ 
ـارس ىڡ إظهــار الحركــة والســكون ،فعنــد إطالــة الظــل يتمكــن
االيحــاء بحركــة العنــرص عنــد مقارنتــه بعنــرص آخــر ســاكن بظــل
الفنــان مــن 
مقارب لحجم العنرص.

الظل والنور
تمهيد:
ف
ن
الف� ،وإظهاره بشكل واقعي ومجسم ،حيث يقوم مقام التلوين ،فهي تساهم ف ي� تحويل المساحات
للظل والنور أهمية ي
كب�ة ي� إبراز العنارص المرسومة داخل العمل ّ ي
أ
المسطحة إىل مجسمات ثالثية البعاد.
ين
منطقت�:
فعندما يسقط الضوء عىل جسم يغ� شفاف تنشأ

الضوء

الظل
ت
ال� ال يصلها الضوء ،وتأخذ شكال ً يشبه شكل العنرص
وهو المنطقة الداكنة ي
المكون له.

ت
ال� تقابل مصدر الضوء ش
مبا�ة.
وهو المنطقة المضيئة ي

مصادر الضوء
مصادر طبيعية

النجوم

الشمس

مصادر صناعية

المصباح

القمر
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الشمعة

النار

تأمـــل دور الشـــمس ف ي� تكوين
الظـــال أ
للجســـام المختلفة،
والحـــظ أثر بعد الجســـم عن
مصدر الضوء وأثره عىل شـــكل
الظـــل الناتج مـــن ذلك.
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مجال الرســم
الظل والنور Shadow & Light -
الوحدة الرابعة Unit4 -

الكفاية العامة أ
الوىل

تعرف العنارص أ
الساسية للفن ف ي� سياقات مختلفة وتحليلها

مجال الحقائق )(1-1

يتعرف عىل الظل و النور من
خالل أ
العمال الفنية ف ي� العالم من
حوله.

المعيار

يعرف أهمية الظل والنور ف ي�
مجال الرسم.

مجال االتجاهات )(1-3

مجال العمليات )(1-2

يستخدم مجموعة من التطبيقات
اليدوية لفهم جوانب تتعلق
ن
الف� ف ي� مجال
بالظل والنور ي
الرسم.

المعيار

يستكشف دور الضوء ف ي� تكوين
الظالل عىل أ
الجسام المختلفة
ف ي� مجال الرسم.

يع� عن آرائه حول المعلومات
ب
والمعارف المكتسبة الجديدة ف ي�
مجال الرسم.

يربط الحقائق المكتسبة
والموضوعات المرتبطة بالعالم ف ي�
مجال الرسم مع المواد الدراسية
أ
الخرى.

المعيار

المعيار

يع� بحرية عن آرائه حول
ب
المعلومات والمعارف المكتسبة
الجديدة ف ي� مجال الرسم.
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مجال االرتباط )(1-4

يربط الحقائق المكتسبة
والموضوعات المرتبطة بالعالم
مع المواد الدراسية أ
الخرى.

الصغ�
الفنان العالمي
ي

تارا
جمهورية إندونيسيا
( ٩سنوات)

ف
ن
الف� ساهم بشكل واضح ف ي� تطوير مستوى الرسم ،كما ساهم ذلك
فإضافة التدرجات اللونية ومناطق الظل والنور ي� العمل ّ ي
ي� زيادة جمال اللوحة الف ّنية حيث أضاف عمق للوحة ،وعزل العنارص عن بعضها البعض بشكل جميل.
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مجال الرســم
الظل والنور Shadow & Light -
الوحدة الرابعة Unit4 -

الكفاية العامة الثانية

إنتاج أعمال فنية بسيطة باستخدام العنارص أ
والبداع
الساسية للفن وتقنياتها
الحساس والخيال إ
للتعب� عن إ
ّ
ي

مجال الحقائق )(2-1

ن
الف�
يتعرف عىل خطوات العمل ّ ي
ومجموعة من الخامات المختلفة
المعروضة عليه داخل أو خارج
المرسم.

المعيار

ن
الف�
يعرف خطوات العمل ّ ي
والخامات المختلفة.

مجال االتجاهات )(2-3

مجال العمليات )(2-2

ينتج أعماال ً فنية مبتكرة مستوحاة من
تصوراته لثقافات مختلفة من العالم.

المعيار

يع� عن انطباعاته تجاه استخدامه
ب
الخامات المختلفة أثناء ممارسة العمل
ن
الف�.
ّي

يستخدم معرفته ومهاراته المكتسبة
من المواد الدراسية أ
الخرى حول
الحقائق أ
والفكار أثناء إنتاجه ألعمال
فنية ذات الطابع العالمي داخل أو
خارج المرسم.

المعيار

المعيار

ت
ال� يود
يختار
الخامات ي
استخدامها ف
ن
الف�.
عمله
�
ي
ّي

ينتج ً
أعمال فنية باستخدام
الخامات المختلفة.
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مجال االرتباط )(2-4

يستخدم معرفته ومهاراته
المكتسبة من المواد الدراسية
أ
ف
ن
الف�.
الخرى ي� إنتاجه ي

تكنيكات أقالم الرصاص ()GRAPHITE PENCILS
تتم� أقالم الرصاص بتوفرها ث
بك�ة وبقلة تكلفتها ،كما أنها ي ز
يز
تتم�
كب�ة تمكننا من إنتاج أعمال فنية متكاملة باستخدام قلم
بإمكانيات ي
يل:
واحد فقط! ومن تكنيكات التظليل بأسلوب
ي
التهش� ما ي

Pencil shading

Scrabbling

Hatching
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تكنيكات أ
اللوان الخشبية

()COLORED PENCILS

تتفوق أ
اللوان الخشبية عىل أقالم الرصاص بإضافة عنرص اللون
ومم�ة من هذه أ
لها ،وللحصول عىل نتائج رائعة ي ز
اللوان يجب
استخدامها عىل شكل طبقات ،بدأ من اللون الفاتح إىل الداكن.

ن
اللو�Colored Pencils gradient -
التدرج ي

التدرج باستخدام درجات الواحد Colored Pencil Shading -

التدرج بالتنقيط Colored Pencil Stippling -
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أشهر اللوحات :
متحف مارموتان مونيه  -باريس

انطباع ،ش�وع الشمس  -كلود مونيه

ين
يوج� مانيت عىل جزيرة وايت
 -يب�ت موريسو

افينيون  -يوهان جونغكيند

أك� المجموعات الفنية من روائع كلود مونيه حيث يحتوي عىل ث
أك� من
يضم متحف  Musée Marmottan Monetواحدة من ب
 300لوحة بأساليب المدرسة االنطباعية والمدرسة ما بعد االنطباعية للفنان ،وكذلك العديد من أعمال ي ن
فنان�
وغ�هم ،ويستضيف المتحف المعارض المؤقتة.
آخرين مثل غوغان ورينوار
وسيسل وديغا ،ي
ابحث
ي

المزيد حول الموضوع
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مجال الرســم
الظل والنور Shadow & Light -
الوحدة الرابعة Unit4 -
الكفاية العامة الثالثة

ف
يز
الثقا�
تمي� ومقارنة النتاجات الفنية من ثقافات كويتية ،إسالمية ،وعالمية لتنمية الوعي
ي

يدرك الحقائق المكتسبة ي ن
ب�
ن
والمث�ات المرئية ذات
الف�
ي
عمله ّ ي
الطابع العالمي.

مجال العمليات )(3-2
ن
ش
الف�.
ي�ح عمله ّ ي

مجال االتجاهات )(3-3

ن
ن
الف�
أب
يع� ويفاضل يب� عمله ّ ي
والعمال الف ّنية المعروضة عليه
ذات الطابع العالمي.

ن
الف� المواد الدراسية
•
يشارك بعمله ّ ي
ن
ت
الف�.
ال� تتالءم مع موضوعه يّ
ي
•يساهم ببعض أعماله الفنية ف
�
ي
ين
تزي� البيئة المدرسية ويشارك ف ي�
المعارض الداخلية والخارجية.

مجال الحقائق )(3-1

المعيار

المعيار

المعيار

المعيار

يدرك الحقائق المكتسبة ي ن
ب�
ن
والمث�ات المرئية
الف�
ي
عمله ّ ي
ذات الطابع العالمي.

ن
ن
الف�
ب
يع� أبالمفاضلة يب� أعمله ّ ي
والعمال الف ّنية الخرى.

ن
ش
الف� مبي ًنا الحقائق
ي�ح عمله ّ ي
المكتسبة.
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مجال االرتباط )(3-4

يشارك ويساهم بأعماله الف ّنية.

النقد الفنـّـي

أ
ن
ين
الف� ،ومستويات
إلمامنا
كمعلم� بخصائص رسوم الطفال ،ومراحل نموها ي
أ
التعب� ن ت
يعت� مصدراً مهماً لقياس القيم
ال� تمثلها العمار المختلفة ب
ي
الف� ي
ي
ف
ين
المتعلم�.
الفنية ي� أعمال

ﻛﻦ ﻧﺎﻗ ًﺪا ﻓﻨّﻴً
ﺎ

ت
اس�اتيجية جدول التقييم
ت
االس�اتيجية عىل
تعتمد هذه
القيمة
ين
المتعلم� طريقة تقييم
تعليم
المعيار
أ
العمال الفنية بطريقة علمية
المعيار ١
بعيدة عن آ
الراء الشخصية ،وتتم
المعيار ٢
عن طريق توزيع المعلم لجدول
المعيار ٣
معاي� ثابتة يقيم كل
يحتوي عىل
ي
ن
الف� المعروض
متعلم العمل ّ ي
عليه من خالل هذا الجدول ليحصل ف ي� النهاية عىل قيمة
ن
الف� بشكل عام.
ب
تع� عن مستوى العمل ي
ت
االس�اتيجية ف ي� العديد من المسابقات
تستخدم هذه
المختلفة لتقييم أ
العمال الف ّنية المعروضة فيها

 .٤ك ِّون رأياً..

فكر كفنان ...
ت
ال� قد
أسئلة ي
تث� خيال المتعلم لحل المشكالت ي
ف
ن
الف�:
تواجهه ي� عملية إ
النتاج ّ ي
•ماذا لو حاولت الرسم بدون تحديد العنارص؟
السود بدل أ
•ماذا لو استخدمت الورق أ
البيض؟
•ماذا لو ُسكب ماء عىل لوحتك؟
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تعتب�ات إبداعية ..
ي

العمال الفنية للفنان من خالل أ
تنبثق أ
ين
يع�ون
الفكار والمشاعر .بعض
الفنان� ب
تع� عن
عن أنفسهم من خالل االكتشاف والتنوع والخامات المختلفة ...كيف ب
نفسك بالفن؟

سلة التفاحA Basket of Apples -

الفنان كلود مونيه
ف
النطباعية ،حيث
رسام
نس ،ولد ي� مدينة باريس عام1840م ،رائد المدرسة إ
ي
تشكيل فر ي
رسم لوحته الف ّنية «انطباع ،شمس ش
تشكيل استخدم هذا
م�قة» عام 1872م فكان أول
ي
أ
السلوب الجديد ف ي� التصوير ،لتشتق اسم المدرسة الجديدة من لوحته ،تم افتتاح حديقة
نز
وم�ل الرسام للجمهور كمعرض عام 1980م .من أهم أعماله :إمرأه مع مظلة -الفطور-
انطباع شمس ش
م�قة.

الغداء The luncheon -

عزيزي المعلم  ..مع توسعنا ف� المنهج بدأنا ف� إدخال ي ن
فنان� من ثقافات مختلفة  ..تحتوي
ي
ي
حياتهم عىل العديد من الجوانب المخالفة لعقيدتنا وثقافاتنا  ..فاحرص عىل انتقاء المعلومات
ين
اليجابية من حياة الفنان.
المناسبة
للمتعلم� وأظهر الجوانب إ

إمرأه ومظلة Woman with a Parasol -
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125

مجال

الطباعة
126

القاموس المصور:
أساليب الطباعة
الطباعة بالبصمة
Stamp Printing

الطباعة بالقالب
Printmaking

الطباعة باالستنسل
Stencil

المدقات
Sponge stamps

االسطوانة الدوارة
Brayer roller

االسطمبة
Stencil

تعريف الطباعة :

أدوات الطباعة

زخرفة السطح المراد طبعه ف ي� مواضيع معينة
بوحدات زخرفية وبألوان عديدة وأوضاع مختلفة،
أ
صل
وإجراء عملية صباغة القماش بلون يغ� لونه ال ي
حسب توزيع الوحدات دون ترسيب اللون إىل بقية
السطح.
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ت
ال� يمكن بها الحصول عىل نماذج أو
وهو الطريقة ي
رسومات ملونة بطرق مختلفة عىل ت
ش� أنواع النسيج
المعروفة ( قطن ،صوف ،حرير ،كتان  ...إلخ)

ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ

الطباعة بالبصمة والقالب

الطباعة باالستنسل

تمهيد:
ت
النسان ألغراض جمالية أو
النسان منذ قرون عديدة ،حيث مارسها إ
ال� دخلت حياة إ
ب
تعت� الطباعة من الفنون اليدوية والعملية المهمة ي
أ
ئ
البدا� الول يضع عىل يديه دماء الذبيحة ثم يقوم بطباعة يديه عىل جدار كهفه وذلك لمعتقدات يؤمن بها ،فكان بذلك
النسان
نفعية .فكان إ
ي
يقوم بدور رائد ف ي� فن الطباعة اليدوية.
ين
فن الطباعة بشكله الحديث ،حيث استخدموا قوالب الخشب المحفور عليها أشكال مختلفة ،فكانت
ويُعتقد أن
الصيني� هم أول من عرف ّ
تبلل أ
بالصباغ ثم تُضغط عىل الورق .ومن أهم ي ز
فن الطباعة أنه يوفر الوقت والجهد والتكلفة.
مم�ات ّ
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موضوع إثر  اىى

ّ
اﻹﺧﺮاج اﻟﻔﻨﻲ


وىڡ
فن عرض أعمال
هو ّ
المتعلمںى بطريقة ترىز جمالها ،


االخراج من جمال االعمال
بعض االحيان قد تقلل طريقة 
وتطمسها ،لذلك يجب عىل معلم 
الرىبية الف ّنية الحرص

يىل بعض
عىل إخراج االعمال الف ّنية بطرق مناسبة ،وفيما 

االفكار المبتكرة لطرق إخراج  
ممرىة:
استخدم الخامات المستهلكة.
التكتفي 
باالعمال المسطحة ،بل ابتكر مساحات

االبعاد ،معلقات ...إلخ (
متنوعة للعرض )ثالثية 

واالضافة إىل
ال تتقيد بالمساحات ،لكن راعي التنسيق 
الفىى عند عرض 

االعمال
العمل 
ال تتقيد باالطار 
االسود بل ابتكر واستعن بالخامات

البديلة المتوفرة لديك عند إخراج 
االعمال الفنية.
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 -الوحدة الخامسة -

الطباعة بالبصمة والقالب
Printmaking
130

االشجار
ق

أورا

الي

وط الصوف
ي

اب ع

ال
قوا

ب

قوالب حفر  
فلںى

ص ما

رود

ا ال زه ا ر

وال و

ت
ط
بي ع ية

الطبــاعـة

بالبصمة
م
ات
قص

ات صناعية
م

مفاتيح

قوالب الطباعة المعدنية

ق وال ب

ج

ا

مختلفة

قوالب الطباعة المطاطية

ه زة

م

بالقالب

بص

شاب

ك
الو
رق

لب بسيطة
وا

قوال
بخ

قع

والم
ّحار

د وا ال ص

ق

ت
العمال المعد
نية
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الطباعة بالبصمة والقالب
تمهيد:
الطباعة بالبصمة :
وتع� أ
هي إحدى طرق الطباعة البسيطة ،ن
الثر الذي تي�كه أي عنرص عىل سطح الخامة بعد وضع اللون عليه ،ويمكن تكرارها بنظم عديدة سواء أكانت متجاورة أو
ي
أ
التأث�ات السطحية البارزة والغائرة والمتوفرة بالبيئة ف ي� عمل
متعاقبه أو ملتحمة أو منفصلة عىل مسافات منتظمة أو حرة ويمكن أن تستخدم الدوات والخامات ذات ي
ت
ال� تنقسم إىل:
البصمات و ي

البصمة الطبيعية

البصمة الصناعية

يستخدم خاللها الخامات الطبيعية المتوفرة ف ي� البيئة مثل  :أوراق الشجر،
السفنج الطبيعي وبصمة اليد.
الزهور ،القواقع والمحار ،إ

يستخدم خاللها الخامات الصناعية المتوفرة ف ي� البيئة مثل :أغطية الزجاج،
قطع العمالت المعدنية ،المشابك ،المفاتيح ،البكرات .

الطباعة بالقالب :

الصني� هم الذي ت
ين
اخ�عوا أسلوب الطباعة بالقوالب ف ي� القرن الثالث ش
ع� ،وكانت تستخدم القوالب الحجرية
هي إحدى أساليب الطباعة اليدوية ،ويعتقد أن
المحفورة ،ثم استخدمت المعادن أ
والخشاب .
اللينو :

ويعت� من الخامات أ
ال ثك� استخداماً ف ي� مجال الطباعة لما يتمتع به من خواص تساعد عىل عمل تصميم وتشكيالت متنوعة وبأدوات وعدد خاصة ،ولكن ف ي� المرحلة
ب
ن
الفل� المضغوطة  -الممحاة المطاطية.
االبتدائية يستعاض عنها بعمل قوالب سهلة من بعض الخامات المستهلكة مثل  :قطع ي
132

الطباعة تُمكِّن الفنان من حفظ
النتاج حيث
الكث� من وقت إ
ي
تُمكنه من تكرار نفس التصميم
ئ
النها� من المرات
بعدد
ي
باستخدام نفس القالب.
133

مجال الطباعة
الطباعة بالبصمة والقالب Printmaking -
الوحدة الخامسة Unit5 -
الكفاية العامة أ
الوىل

تعرف العنارص أ
الساسية للفن ف ي� سياقات مختلفة وتحليلها

مجال الحقائق )(1-1

مجال االتجاهات )(1-3

مجال العمليات )(1-2

مجال االرتباط )(1-4

يتعرف عىل الطباعة بالبصمة
والقالب من خالل أ
العمال الفنية
ف ي� العالم من حوله.

يستخدم مجموعة من التطبيقات
اليدوية لفهم جوانب تتعلق
بالطباعة بالبصمة والقالب ف ي�
مجال الطباعة ف ي� العالم من
حوله.

يع� عن آرائه حول المعلومات
ب
والمعارف المكتسبة الجديدة ف ي�
مجال الطباعة.

يربط الحقائق المكتسبة
والمواضيع المرتبطة بالعالم ف ي�
مجال الطباعة مع المواد الدراسية
أ
الخرى

المعيار

المعيار

المعيار

المعيار

يعرف بعض التقنيات الطباعية
(الطباعة بالبصمة والقالب) ف ي�
مجال الطباعة.

يم� ي ن
يز
التأث�ات المختلفة ف ي�
ب� ي
مجال الطباعة بالبصمة والقالب.

يع� بحرية عن آرائه حول
ب
المعلومات والمعارف المكتسبة
الجديدة ف ي� مجال الطباعة.
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يربط الحقائق المكتسبة
والموضوعات المرتبطة بالعالم
مع المواد الدراسية أ
الخرى.

الصغ�
الفنان العالمي
ي

عمل جماعي

الواليات المتحدة أ
المريكية

ف
استخدم الفنان ف� هذه اللوحة قوالب ي ن
الضافة العمق
الفل� لصناعة القالب ،واستفاد منه ي� تكرار العمل وأضافت هذه إ
ي
للعمل.
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مجال الطباعة
الطباعة بالبصمة والقالب Printmaking -
الوحدة الخامسة Unit5 -

الكفاية العامة الثانية

إنتاج أعمال فنية بسيطة باستخدام العنارص أ
والبداع
الساسية للفن وتقنياتها
الحساس والخيال إ
للتعب� عن إ
ّ
ي

مجال الحقائق )(2-1

ن
الف�
يتعرف عىل خطوات العمل ّ ي
ومجموعة من الخامات المختلفة
المعروضة عليه داخل أو خارج
المرسم.

المعيار

ن
الف�
يعرف خطوات العمل ّ ي
والخامات المختلفة.

مجال االتجاهات )(2-3

مجال العمليات )(2-2

ينتج أعماال ً فنية مبتكرة مستوحاة من
تصوراته لثقافات مختلفة من العالم.

المعيار

يع� عن انطباعاته تجاه استخدامه
ب
الخامات المختلفة أثناء ممارسة العمل
ن
الف�.
ّي

يستخدم معرفته ومهاراته المكتسبة
من المواد الدراسية أ
الخرى حول
الحقائق أ
والفكار أثناء إنتاجه ألعمال
فنية ذات الطابع العالمي داخل أو
خارج المرسم.

المعيار

المعيار

ت
ال� يود
يختار
الخامات ي
استخدامها ف
ن
الف�.
عمله
�
ي
ّي

ينتج ً
أعمال فنية باستخدام
الخامات المختلفة.
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مجال االرتباط )(2-4

يستخدم معرفته ومهاراته
المكتسبة من المواد الدراسية
أ
ف
ن
الف�.
الخرى ي� إنتاجه ي

الطباعة باستخدام الخامات البيئية
يمكن استخدام العديد من الخامات البيئية المتوفرة لصناعة قوالب
يز
مم�ة للطباعة مثل خيوط الصوف ،الخيش ،الكرتون ،قاعدة قلم
ت
ال� يستطيع
الرصاص ،الممحاة  ...ي
وغ�ها من الخامات المتنوعة ي
ين
المعلم فتح باب التجارب بها
للمتعلم� الختيار ما يفضلونه.

قالب من خيوط الصوف Yarn block printing -

الطباعة بالقالب Rubber stamping -

بصمة ألواح بالكرتون Cardboard texture stamping -
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قوالب الطباعة باستخدام أطباق ي ن
الفل�

الفل� بتوفرها ث
تتم� أطباق ي ن
يز
بك�ة ،وسهولة عمل القوالب منها ،فكل
ما يحتاجه المتعلم هو طبق ي ن
فل� ،قلم ذو رأس يغ� مدبب ،ورسمة
بقوم بتحديدها عىل طبق ي ن
الفل� لتحفر القالب ،يمكن الطباعة
باستخدام هذا القالب بطرق متعددة منها:

الطباعة أ
الحادية Foam Mono Printing -

طبقت� من أ
ين
الطباعة باستخدام
اللوان Two-color Block Printing -
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أشهر اللوحات :

درع دايميو Armures de Daimyo -

السيد إيرياما Maruyama Ōkyo -

متحف غيميه  -باريس
أ
أك� المتاحف ف ي� أوروبا المخصصة
يعد متحف غيميه للفن السيوي  Musée Guimetأقرص الطرق إىل آسيا ومن ب
للفنون آ
السيوية ،تم إنشاء المتحف من قبل إميل غيميه ف ي� عام  ،1889يحتوي المتحف عىل مقتنيات عمرها
خمسة آالف سنة من الفنون آ
السيوية مثل تماثيل بوذا وأقمشة ودوروع الساموراي وكنوز ي ن
الص�.
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ابحث

المزيد حول الموضوع

مجال الطباعة
الطباعة بالبصمة والقالب Printmaking -
الوحدة الخامسة Unit5 -
الكفاية العامة الثالثة

ف
يز
الثقا�
تمي� ومقارنة النتاجات الفنية من ثقافات كويتية ،إسالمية ،وعالمية لتنمية الوعي
ي

يدرك الحقائق المكتسبة ي ن
ب�
ن
والمث�ات المرئية ذات
الف�
ي
عمله ّ ي
الطابع العالمي.

مجال العمليات )(3-2
ن
ش
الف�.
ي�ح عمله ّ ي

مجال االتجاهات )(3-3

ن
ن
الف�
أب
يع� ويفاضل يب� عمله ّ ي
والعمال الف ّنية المعروضة عليه
ذات الطابع العالمي.

ن
الف� المواد الدراسية
•
يشارك بعمله ّ ي
ن
ت
الف�.
ال� تتالءم مع موضوعه يّ
ي
•يساهم ببعض أعماله الفنية ف
�
ي
ين
تزي� البيئة المدرسية ويشارك ف ي�
المعارض الداخلية والخارجية.

مجال الحقائق )(3-1

المعيار

المعيار

المعيار

المعيار

يدرك الحقائق المكتسبة ي ن
ب�
ن
والمث�ات المرئية
الف�
ي
عمله ّ ي
ذات الطابع العالمي.

ن
ن
الف�
ب
يع� أبالمفاضلة يب� أعمله ّ ي
والعمال الف ّنية الخرى.

ن
ش
الف� مبي ًنا الحقائق
ي�ح عمله ّ ي
المكتسبة.
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مجال االرتباط )(3-4

يشارك ويساهم بأعماله الف ّنية.

النقد الفنـّـي

ﻛﻦ ﻧﺎﻗ ًﺪا ﻓﻨّﻴً
ﺎ

ين
كفاية ي ز
المتعلم� وقياس مدى تطور
يم� ويقارن تساعد عىل تحليل أعمال
معاي� الكفايات الخاصة.
أدائهم بنا ًء عىل تحقيق ي

ت
اس�اتيجية التاءات الثالثـة
تأمل  -تشارك  -تفاعل :هي ت
اس�اتيجية
تعزز مفهوم العمل الجماعي وفرق
العمل ،حيث يقسم الفصل إىل
ين
متعلم� أو
مجموعات مكونة من
ين
المتعلم�
ثالثة ،ويعرض المعلم عىل
أ
عمال ً ف ّنياً أو مجموعة من العمال
تأمل هذه
الف ّنية ،ثم يطلب منهم ُ
أ
العمال بشكل منفرد ،بعدها يتشارك
المتعلمون ف� كل مجموعة بأفكارهم حول أ
العمال
ي
وأخ�ا
المعروضة ليخرجوا برأي واحد يمثل المجموعة ،ي ً
ق
ف
با� زمالئهم ف ي�
يتفاعل المتعلمون ي� كل مجموعة مع ي
الفصل بآرائهم حول أ
العمال الف ّنية المعروضة عليهم.

 .٤ك ِّون رأياً..

فكر كفنان ..
ت
ال� قد
أسئلة ي
تث� خيال المتعلم لحل المشكالت ي
ف
ن
الف�:
تواجهه ي� عملية إ
النتاج ّ ي
ين
• ماذا لو طبعت العنرص ي ن
مختلف�؟
بلون�
•ماذا لو لم يكن لديك إال قالب واحد؟
•ماذا لو ابتكرت اسلوباً جديداً ف ي� الطباعة؟
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الفن ،القديم والحديث ..
ّ

ف
و� الحقيقة
موديالت المالبس ،تصاميم السيارات ،اللوحات الفنية جميعها تختلف من عام إىل عام ،ي
المر بالنسبة أ
الكث� من العادات والتقاليد تتغ� مع الوقت وكذلك أ
للساليب الفنية والخامات
ي
ي
ض
ت
ن
الما�؟
يع� عن
والتكنيكات ،ح� أساليب
ي
الفنان� تختلف مع الوقت ،كيف تظن أن الفنان يمكن أن ب
ي

الكب�ة ف ي� كاناغاوا The Great Wave off Kanagawa -
الموجة ي

الفنان كاتسوشيكا هوكوساي
ن
يابا� عاش ف� ت
الف�ة ي ن
ب� ( ،)1849 -1760انضم إىل ورشة الفنان كاتسوكاوا شونشو،
رسام ي
ي
أ
ت
ال�
وتعلم تقنية الرسم عىل الخشب ،واشتهرت أعماله بتنوع الساليب والمواضيع ي
ت
ن
ال� تركها المجلدات الثالثة ش
ع� للدفاتر كان يخط عليها،
تعالجها ،من يب� أشهر أعماله ي
ت
الكب�ة ف ي� كاناغاوا والمحفوظة اليوم
وال� تسمى هوكوساي مانغا ،وأشهر رسوماته الموجة ي
ي
ف ي� متحف غيميه ف ي� باريس.

Fine Wind, Clear Morning,

عزيزي المعلم  ..مع توسعنا ف� المنهج بدأنا ف� إدخال ي ن
فنان� من ثقافات مختلفة  ..تحتوي
ي
ي
حياتهم عىل العديد من الجوانب المخالفة لعقيدتنا وثقافاتنا  ..فاحرص عىل انتقاء المعلومات
ين
اليجابية من حياة الفنان.
المناسبة
للمتعلم� وأظهر الجوانب إ

Chōshi in Shimosha
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موضوع إثر  اىى

واجهة برنامج :Keynote

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ

١

KEYNOTE

٢

٣

٤

٥

٦

هو برنامـــج خاص بإنشـــاء وتحريـــر العروض
االيفـــون 
التقديميـــة عـــىل 
وااليبـــاد،
أســـاىس من قبل
ويســـتخدم بشـــكل


االثارة والحركة
المعلمںى الضافة عنرص 
عىل الـــدروس التقليديـــة دون تكلفة
إضافية عىل المعلم.

٧
الرىنامج:
رسح شاشة 

ﺧﻄﻮات إﻧﺸﺎء درس

 لتنسيق النصوص والعنارص وإضافة الحركات لها. الضافة الصور Áواالشكال والرسوم البيانية والجداول.

 لتنسيق القالب العام Âللرسيحة.
 لتشغيل ومعاينة العرض.لتغيرى اسم العرض.

 ¶للرىاجع خطوة للوراء.
 -الضافة Âرسائح جديدة.

ابدأ باختيار مكان حفظ العـــرض من قائمة  Locationعىل الجهة اليرسى
)يفضل اختيار (iCloud drive
اضغط عىل عالمة ) +أو  (Create Presentationعىل  
يمںى الشاشة النشاء
عرض جديد.
¶
اخرى أحد القوالب المتوفرة وابدأ بإنشاء العرض.
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الرىنامج
تحميل 

 -الوحدة السادسة -

الطباعة باالستنسل
Stencil printing
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االسطمبة )االستنسل(
هــي القالــب المفــرغ الــذي يمكــن إعــادة
استعماله لتكرار الطباعة.

الوحدة )العنرص المفرغ(
هــو العنــرص الــذي يـراد عمــل اســطمبة
له عن طريق تفريغه.

145

الطباعة باالستنسل
تمهيد:
تعت� الطباعة باالستنسل إحدى طرق الطباعة اليدوية ،حيث كانت تستخدم أوراق الشجر للتفريغ ،فكانت البداية باستعمال أوراق البامبو ،ثم بعد ذلك استخدمت
ب
أوراق أشجار الموز ،وقد برعت دول جنوب ش�ق آسيا ف� استخدام فن االستنسل مثل ي ن
الص� واليابان ،وكذلك يستخدم ف ي� بعض دول أوروبا.
ي
تعتمد فكرة الطباعة باالستنسل عىل تفريغ الزخارف أ
والشكال (المساحات) المرغوب ف ي� طباعتها من السطح العازل ،لتسمح بمرور اللون إىل السطح المراد الطباعة
مبا�ة ت
عليه ( كالقماش – الورق  ...إلخ ) .وتتم الطباعة بهذه التقنية عن طريق �ض بات رأسية باستعمال المدقات عىل االسطمبة ش
ح� ال يترسب اللون إىل أطراف
االسطمبة وتتلون المناطق المحيطة بالشكل أو الزخرفة.
تقنيات الطباعة باالستنسل:

الطباعة داخل الوحدة ()POSITIVE STENCIL

الطباعة حول الوحدة ()NEGATIVE STENCIL

تعت� من أسهل الطرق ث
وأك�ها استعماالً ،حيث يقوم المتعلم بالرش أو
ب
باستعمال المدقات ش
مبا�ة عىل المساحة المفرغة من االسطمبة.

يُستخدم ف ي� هذه الطريقة الشكل المفرغ الستخدامه ف ي� عملية الطباعة ،حيث
تظهر الوحدة المفرغة بلون الخلفية بينما تلون المساحة حولها.

الطباعة بعدة ألوان

الطباعة بالتكرار
يقوم المتعلم ف ي� هذه الطريقة بإعادة استعمال االستنسل (السالب أو
الموجب أو كالهما) لعمل تصاميم من تتشكل من تكرار االستعمال.

عدة ألوان لتلوين االستنسل وذلك عن طريق
يمكن للمتعلم استخدام ّ
المدقات أو الرش.
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يز
تتم� قوالب االستنسل بإمكانية
استخدامها مع أنواع مختلفة من
أ
اللوان ،حيث يمكن استخدامها
مع أ
الصباغ الخفيفة والمواد
وغ�ها.
الثقيلة كالجسو والجبس ي
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مجال الطباعة
الطباعة باالستنسل Stencil printing -
الوحدة السادسة Unit6 -
الكفاية العامة أ
الوىل

تعرف العنارص أ
الساسية للفن ف ي� سياقات مختلفة وتحليلها

مجال الحقائق )(1-1

مجال االتجاهات )(1-3

مجال العمليات )(1-2

يتعرف عىل الطباعة باالستنسل
من خالل أ
العمال الفنية ف ي� العالم
من حوله.

يستخدم مجموعة من التطبيقات
اليدوية لفهم جوانب تتعلق
ن
الف� ف ي� مجال
بالعنارص العمل ي
الطباعة.

يع� عن آرائه حول المعلومات
ب
والمعارف المكتسبة الجديدة ف ي�
مجال الطباعة.

المعيار

المعيار

المعيار

يعرف بعض التقنيات الطباعية
( الطباعة باالستنسل) ف ي� مجال
الطباعة.

يم� ي ن
يز
التأث�ات المختلفة ف ي�
ب� ي
مجال الطباعة باالستنسل.

يع� بحرية عن آرائه حول
ب
المعلومات والمعارف المكتسبة
الجديدة ف ي� مجال الطباعة.
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مجال االرتباط )(1-4

يربط الحقائق المكتسبة
والمواضيع المرتبطة بالعالم ف ي�
مجال الطباعة مع المواد الدراسية
أ
الخرى.

المعيار

يربط الحقائق المكتسبة
والموضوعات المرتبطة بالعالم
مع المواد الدراسية أ
الخرى.

الصغ�
الفنان العالمي
ي

كيت ( ١٠سنوات)

الواليات المتحدة أ
المريكية

يز
ومتم�ة ،ف ي� هذا
استعمال قوالب االسطمبة /االستنسل يسهل عىل الفنان تكرار العنارص بطرق إبداعية وبتكنيكات مختلفة
العمل استخدمت الفنانة اسطمبة واحدة وكررتها لصناعة لوحة مقاربة لرسومات الكهوف ف ي� العصور القديمة ،ثم كررت
العنرص باستعمال درجات لونية مختلفة.
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مجال الطباعة
الطباعة باالستنسل Stencil printing -
الوحدة السادسة Unit6 -
الكفاية العامة الثانية

إنتاج أعمال فنية بسيطة باستخدام العنارص أ
والبداع
الساسية للفن وتقنياتها
الحساس والخيال إ
للتعب� عن إ
ّ
ي

مجال الحقائق )(2-1

ن
الف�
يتعرف عىل خطوات العمل ّ ي
ومجموعة من الخامات المختلفة
المعروضة عليه داخل أو خارج
المرسم.

المعيار

ن
الف�
يعرف خطوات العمل ّ ي
والخامات المختلفة.

مجال االتجاهات )(2-3

مجال العمليات )(2-2

ينتج أعماال ً فنية مبتكرة مستوحاة من
تصوراته لثقافات مختلفة من العالم.

المعيار

يع� عن انطباعاته تجاه استخدامه
ب
الخامات المختلفة أثناء ممارسة العمل
ن
الف�.
ّي

يستخدم معرفته ومهاراته المكتسبة
من المواد الدراسية أ
الخرى حول
الحقائق أ
والفكار أثناء إنتاجه ألعمال
فنية ذات الطابع العالمي داخل أو
خارج المرسم.

المعيار

المعيار

ت
ال� يود
يختار
الخامات ي
استخدامها ف
ن
الف�.
عمله
�
ي
ّي

ينتج ً
أعمال فنية باستخدام
الخامات المختلفة.
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مجال االرتباط )(2-4

يستخدم معرفته ومهاراته
المكتسبة من المواد الدراسية
أ
ف
ن
الف�.
الخرى ي� إنتاجه ي

تكنيك التعبئة

يقوم الفنان ف ي� هذا التكنيك بتعبئة االسطمبة باللون بشكل كامل،
وذلك باستخدام المدقات ،أو الرش ،ويمكن للفنان إعادة استعمال
االسطمبة إلضافة طبقات لونية تزيد من جمال اللوحة الف ّنية.

الطباعة أ
الحادية -

Stencil Monoprint

بطبقت� من أ
ين
الطباعة
اللوان Layered Monoprinting stencil -
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تكنيك الطباعة المفرغة
الضاءة وإضافة العمق
يمكن للفنان استخدام هذا التكنيك إلبراز إ
للعمل ،وذلك عن طريق استخدام المدقات المعبئة باللون ف ي�
المناطق المراد ظهورها بلون داكن ،ثم يضغط عىل المناطق
شدة اللون ف ي� المدق.
المضيئة بعدما تقل ّ

التظليل باالستنسل Stencil Shading -
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بعض أ
العمال :
تن
حائط
هيوس� بويري  -نيويورك

PichiAvo - 2017

Kenny Scharf - 2010

ين
تن
لواحد من أهم حوائط فن الجداريات ف ي� الواليات
الفنان� للعمل هناك نهضة
هيوس� بويري ف ي� مدينة نيويورك ودعوة
كانت مبادرة جداريات
ٍ
المتحدة أ
والعالن ،ت
تن
ح� قام الفنان
هيوس� بويري حائط مهمل
المريكية .كان حائط
غالبا من قبل ش�كات الدعاية إ
ٍ
لعقود عديدة ،حيث كان يُستغل ً
كيث هارينغ برسم أول جدارية متكاملة عىل هذا الحائط كهدية للمجتمع ( اللوحة المعروضة ف� أ
العىل) ف ي� أواخر عام  ،1970والذي
ابحث
ي
المزيد حول الموضوع
ن
ن
جيف�ي ديتش
ف� مفتوح ،وبالفعل اتفق غولدمان مع صديقه ي
أثار انتباه صاحب الحائط ي
تو� غولدمان لفكرة تحويله إىل معرض ّ ي
أ
إلعادة رسم الحائط ف� عالم  ،2008ومنذ ذلك ي ن
واللهام للمجتمع.
الح� واللوحات الفنية تُجدد عىل الحائط لبعث المل إ
ي
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مجال الطباعة
الطباعة باالستنسل Stencil printing -
الوحدة السادسة Unit6 -
الكفاية العامة الثالثة

ف
يز
الثقا�
تمي� ومقارنة النتاجات الفنية من ثقافات كويتية ،إسالمية ،وعالمية لتنمية الوعي
ي

يدرك الحقائق المكتسبة ي ن
ب�
ن
والمث�ات المرئية ذات
الف�
ي
عمله ّ ي
الطابع العالمي.

مجال العمليات )(3-2
ن
ش
الف�.
ي�ح عمله ّ ي

مجال االتجاهات )(3-3

ن
ن
الف�
أب
يع� ويفاضل يب� عمله ّ ي
والعمال الف ّنية المعروضة عليه
ذات الطابع العالمي.

ن
الف� المواد الدراسية
•
يشارك بعمله ّ ي
ن
ت
الف�.
ال� تتالءم مع موضوعه يّ
ي
•يساهم ببعض أعماله الفنية ف
�
ي
ين
تزي� البيئة المدرسية ويشارك ف ي�
المعارض الداخلية والخارجية.

مجال الحقائق )(3-1

المعيار

المعيار

المعيار

المعيار

يدرك الحقائق المكتسبة ي ن
ب�
ن
والمث�ات المرئية
الف�
ي
عمله ّ ي
ذات الطابع العالمي.

ن
ن
الف�
ب
يع� أبالمفاضلة يب� أعمله ّ ي
والعمال الف ّنية الخرى.

ن
ش
الف� مبي ًنا الحقائق
ي�ح عمله ّ ي
المكتسبة.
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مجال االرتباط )(3-4

يشارك ويساهم بأعماله الف ّنية.

النقد الفنـّـي

تذوق ونقد أ
ين
للمتعلم� تعتمد عىل تذوقها بما تشمل عليه من
العمال الفنية
الداء وسالمة التعب� كما تفقد تلك أ
أصالة وصدق أ
العمال طالقتها وحيويتها
ي
عندنا يكون ت
ال� ي ز
ك� منصباً عىل العناية بإخراجها وصقلها.

ﻛﻦ ﻧﺎﻗ ًﺪا ﻓﻨّﻴً
ﺎ

ن
ن
الف� )
الف� ( نافذة الناقد ّ ي
نشاط للنقد ّ ي
اكتب عنوانًا للوحة

هي ت
اس�اتيجية يستخدمها المعلم
ف ي� توجيه متعلميه لنقد أعمالهم
.١صف
ِ
الف ّنية من خالل طرح ورقة مفرغة من
لك يضع المتعلم العمل
 .٢حلل
المنتصف ي
ن
الطار المفرغ ،كما
الف� داخل هذا إ
ّي
تحتوي عىل مجموعة من المربعات
بالطار المفرغ ،ت
وال�
المحيطة إ
ي
يستطيع المعلم من خاللها طرح أسئلة تناسب حقائق
الوحدة وأساليب النقد العلمية الصحيحة.
ارسد قصة العمل

الموضوع وعنارص العمل

الفىى
نافذة الناقد ّ

.٣فرس

سبب استخدام الخامات

 .٤ك ِّون رأياً..

 .٤كون رأي

انعكاس البيئة عىل العمل

أفكار للتطوير
إضافات للمستقبل

فكر كفنان ..
ت
ال� قد
أسئلة ي
تث� خيال المتعلم لحل المشكالت ي
ف
ن
الف�:
تواجهه ي� عملية إ
النتاج ّ ي
•ماذا لو دمجت الطباعة بالقالب واالستنسل؟
•ماذا لو اكتشفت خطأ ف ي� قص االستنسل؟
•ماذا لو لم يكن لديك مقص لقص االستنسل؟

لك يتم إعادة
مالحظة :تجليد الورقة بجالد شفاف ي
استخدام الوسيلة ث
أك� من مرة.
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مجموع متنوعة من الفن ..
الكث� من
الفنية القديمة والجديدة .هناك ي
قرأت عن أنواع ّ
الفن المختلفة واستخدامات الخامات ّ
ز
ز
وتم�ت بعض التكنيكات بأقاليم محددة .ماذا
أساليب الفن المختلفة
المتم�ة باستعمال الخامات ،ي
ي
المكسيك Papel Pi Cado؟
فن الورق
تعرف عن ّ
ي

ت
حيا� The story of my life-
قصة ي

الفنان لوجان هيكس

حقائق حول العمل:

ن
فنا�
أمريك ،يعيش ف ي� نيويورك ،ولد عام ١٩٧١م،
تشكيل
فنان
ب
ويعت� من أبرز ي
ي
ي
أ
ف
االستنسل ،اشتهر بالسلوب الواقعي والدقيق ي� فن االستنسل من خالل التقاط
صور فوتوغرافية أثناء رحالته الدولية ليحولها بعد ذلك إىل فئات من االستنسل
الشه�ة ف ي� االستيديو أو عىل الجدران العامة من
المقطعة يدويًا فينتج أعماله
ي
أ
خالل أسلوب رش طبقات دقيقة وعديدة من اللوان تستغرق مئات الساعات.

• ١٠٥٠استنسل بقياس  ٣*٢قدم
• ٤٠٠كيلوجرام من االستنسل.
• ٣أشهر لقص االستنسل.
•أسبوع للرش.
سبتم� ٢٠١٦
•أنتج ف ي� ١٣
ب

عزيزي المعلم  ..مع توسعنا ف� المنهج بدأنا ف� إدخال ي ن
فنان� من ثقافات مختلفة  ..تحتوي
ي
ي
حياتهم عىل العديد من الجوانب المخالفة لعقيدتنا وثقافاتنا  ..فاحرص عىل انتقاء المعلومات
ين
اليجابية من حياة الفنان.
المناسبة
للمتعلم� وأظهر الجوانب إ
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معرض Little World
الذي يتحدث عن أهم معالم بعض من
بالضافة إىل أزيائهم ي ز
المم�ة.
دول العالم إ
إعداد مدرسة أم المرادم االبتدائية بنات.
شإ�اف المعلمة نوف السنان.
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ﺟﺪول اﻟﺼﻒ اﻟﺨﺎﻣﺲ :اﻟﻜﻮن
اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ

اﻷوﱃ

ﻣﻌﺎﻳ Hاﳌﻨﻬﺞ

أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ

 1.1ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ:

ﻳﺘﻌﺮف ﻋﲆ:

• ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ:

 oاﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ

 oاﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ )اﻟﺘﻜﺮار -اﻟﺘbﺛﻞ -اﻟﺘﻜﺒ Hواﻟﺘﺼﻐ(H
وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻠﻮﻧﻴﺔ

 oاﻟﺨﻂ اﻟﻌﺮ) eاﻟﻜﻮﰲ -اﻟﺮﻗﻌﺔ – اﻟﻨﺴﺦ(

 oأﺳﺲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔ ّﻨﻲ )اﻟﻮﺣﺪة -اﻻﺗﺰان -اﻹﻳﻘﺎع(

• ﻣﺠﺎل اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻔ ّﻨﻴﺔ:

 oإﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ اﻟﺨﺎﻣﺎت اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ

•

اﻻﺗﺰان ،اﻹﻳﻘﺎع( ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﻌﺒﺔ ﻣﻦ ﻏ Mﻛﻼم.
•
•
•

 oاﻟﻌﺠﺎﺋﻦ

ﺗﻌﺮف اﻟﻌﻨﺎﴏ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻔﻦ
ﰲ ﺳﻴﺎﻗﺎت

ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ

ﻳﺘﻌﺮف اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ ﻋﲆ أﺳﺲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻲ )اﻟﻮﺣﺪة،

ﻳﻜﻮن اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻗﺎدراً ﻋﲆ أن:

ﻳﻄﺮح اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺪوﻳﺮ

•

اﻟﺨﺎﻣﺎت اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ اﻟﺘﻲ أﻣﺎﻣﻪ )اﻟﻌﺼﻒ اﻟﺬﻫﻨﻲ(.

•

ﻳﺴﺘﻜﺸﻒ اﳌﺘﻌﻠﻢ أﺻﻞ اﻟﺨﺎﻣﺎت اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﻌﺒﺔ )أﺻﻞ
اﻟﺨﺎﻣﺔ(.
ﻳﺴﺘﺬﻛﺮ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻠﻮﻧﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ اﳌﺘﻌﻠﻤ.j

ﻳﻌﺮف أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ.

ﻳﻌﺮف اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻠﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ.

•

ﻳﻌﺮف ﺑﻌﺾ أﻧﻮاع اﻟﺨﻂ اﻟﻌﺮ eﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ.

•

ﻳﻌﺮف أﺳﺲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻲ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ.

•

ﻳﻌﺮف )إﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ اﻟﺨﺎﻣﺎت اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ -اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ( ﰲ ﻣﺠﺎل اﻷﺷﻐﺎل

اﻟﻔﻨﻴﺔ.

ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎل واﻟﻜﻮن.
 1.2ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت:

ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻴﺪوﻳﺔ ﻟﻔﻬﻢ ﺟﻮاﻧﺐ ﺗﺘﻌﻠﻖ

•
•

ﺑـ)اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ – اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻠﻮﻧﻴﺔ –

اﻟﺨﻂ اﻟﻌﺮ – eأﺳﺲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻲ( ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ وﺑـ)

•

إﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ اﻟﺨﺎﻣﺎت اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ – اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ ( ﰲ ﻣﺠﺎل اﻷﺷﻐﺎل

ﻳﻘﻮم اﳌﺘﻌﻠﻢ ﺑﺪراﺳﺔ ﴎﻳﻌﺔ ﻟﻌﻨﴫ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ )ورق
اﻟﺸﺠﺮ( ﻋﲆ ﻗﺼﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻮرق.
ﻳﻨﺘﺞ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ ﻫﺪﻳﺔ ﺑﺴــﻴﻄﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠ jﰲ اﳌﺪرﺳــﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺨﺎﻣﺎت اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ اﻟﺘﻲ أﻣﺎﻣﻪ.

اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎل واﻟﻜﻮن.
 1.3ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت:

ﻳﻌﱪ ﻋﻦ آراﺋﻪ ﺣﻮل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺎرف اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة

•
•

•

ﻳﺼـــﻤﻢ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ وﺳـــﻴﻠﺔ ﺑﺴـــﻴﻄﺔ ﺑﺎﺳـــﺘﺨﺪام اﻟﺨﻂ
اﻟﻌﺮ vﻟﻨﺸﻴﺪه ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﻳﻨﺘﺞ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﳌﺎدة اﻟﻌﻠﻮم ﻣﺴﺘﺨﺪ ًﻣﺎ
ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮة أﻣﺎﻣﻬﻢ.

ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ وﻣﺠﺎل اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻔ ّﻨﻴﺔ.

 1.4ﻣﺠﺎل اﻻرﺗﺒﺎط:

ﻳﺮﺑﻂ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ واﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎل واﻟﻜﻮن

ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ وﻣﺠﺎل اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﻊ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ

اﻷﺧﺮى.

•

ﻳﺪرك أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻠﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ.

•

~ﻴﺰ ﺑ} أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﺨﻂ اﻟﻌﺮ eﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ.

•
•
•

ﻳﺨﺘﺎر اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻧﻮع اﻟﺨﻂ اﻟﻌﺮ vاﳌﻔﻀﻞ ﻟﺪﻳﻪ وﻳﺘﺤﺪث ﻋﻨﻪ.
ﻳﻘﺴﻢ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ اﻟﺨﺎﻣﺎت اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ اﻟﺘﻲ أﻣﺎﻣﻬﻢ إﱃ
ﻗﺴﻤ ،jﺧﺎﻣﺎت ﻣﻔﻀﻠﺔ وﺧﺎﻣﺎت ﻏ Mﻣﻔﻀﻠﺔ.

•
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ﻳﺪرك أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﺗﺼﻤﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ.

ﻳﺪرك أﻫﻤﻴﺔ أﺳﺲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻲ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ.

ﻳﺴﺘﻜﺸﻒ ﻃﺮق إﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ اﻟﺨﺎﻣﺎت اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻔﻨﻴﺔ.
~ﻴﺰ ﺑ} اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻔﻨﻴﺔ.

•

ﻳﻌﱪ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻋﻦ آراﺋﻪ ﺣﻮل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺎرف اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة.

•

ﻳﺮﺑﻂ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ واﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎل واﻟﻜﻮن ﻣﻊ اﳌﻮاد
اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻷﺧﺮى.

ﺗــــﺎﺑﻊ
اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

 2.1ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ:

• ﻳﺘﻌﺮف ﻋﲆ ﺧﻄﻮات اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻲ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺎﻣﺎت
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻪ داﺧﻞ أو ﺧﺎرج اﳌﺮﺳﻢ.

 2.2ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت:

أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ

•
•

•

• ﻳﻨﺘﺞ أﻋbﻻً ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻣﺴﺘﻮﺣﺎة ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎل ﻟﺘﺼﻮراﺗﻪ ﻋﻦ

اﻧﺘﺎج أﻋbل ﻓﻨﻴﺔ

ﻳﺘﺤﺪث اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺨﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ اﺧﺘﺎرﻫﺎ ﻣﻦ ﺻـــﻨﺪوق
اﳌﻔﺎﺟﺂت.
ﻳﺘﻌﺮف اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ ﻋﲆ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻟﻌﺒﺔ اﻟﺨﻄﻮات.

ﻳﻨﻔﺬ اﳌﺘﻌﻠﻢ وﺣﺪة ﺗﺼﻤﻴﻤﻴﺔ ﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻨﺒﺎت ﻣﺴﺘﺨﺪ ًﻣﺎ اﻷدوات
واﻟﺨﺎﻣﺎت اﻟﺘﻲ أﻣﺎﻣﻪ.

اﻟﻜﻮن.

ﻣﻌﺎﻳ Hاﳌﻨﻬﺞ

ﻳﻌﺮف ﺧﻄﻮات اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺨﺎﻣﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﻳﻨﺘﺞ أﻋbﻻً ﻓﻨﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺎﻣﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام

اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻠﻔﻦ وﺗﻘﻨﻴﺎﺗﻬﺎ
ﻟﻠﺘﻌﺒ Hﻋﻦ

اﻹﺣﺴﺎس ،اﻟﺨﻴﺎل
واﻷﺑﺪاع

 2.3ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت:

• ﻳﻌﱪ ﻋﻦ اﻧﻄﺒﺎﻋﺎﺗﻪ ﺗﺠﺎه اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ اﻟﺨﺎﻣﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ أﺛﻨﺎء

•

ﻳﻌﱪ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ رأﻳﻪ ﺗﺠﺎه اﻟﺨﺎﻣﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻟﻔﺮدﻳﺔ أو اﻟﺠÑﻋﻴﺔ أﺛﻨﺎء ﻣÑرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔ ّﻨﻲ.

•

ﻳﺘﺤﺪث اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻓﻜﺮة ﻋﻤﻠﻪ اﻟﻔﻨﻲ أﺛﻨﺎء ﻣÑرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻲ
ﻣﺮﺗﺒﻄًﺎ áﺎدة اﻟﻌﻠﻮم.

ﻣbرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻲ.

 2.4ﻣﺠﺎل اﻻرﺗﺒﺎط:

• ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ وﻣﻬﺎراﺗﻪ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ
اﻷﺧﺮى ﺣﻮل اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻷﻓﻜﺎر أﺛﻨﺎء إﻧﺘﺎﺟﻪ ﻷﻋbل ﻓﻨﻴﺔ
ﻣﺴﺘﻮﺣﺎة ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎل واﻟﻜﻮن داﺧﻞ أو ﺧﺎرج اﳌﺮﺳﻢ.
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ﻳﺨﺘﺎر اﻟﺨﺎﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻮد اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﻔﻨﻲ.

ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ وﻣﻬﺎراﺗﻪ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻷﺧﺮى

ﰲ إﻧﺘﺎﺟﻪ اﻟﻔﻨﻲ.

ﺗــــﺎﺑﻊ
اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ

 3.1ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ:

• ﻳﺪرك اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﺑ} ﻋﻤﻠﻪ اﻟﻔﻨﻲ واﳌﺜHات اﳌﺮﺋﻴﺔ

أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ

•

ﻳﺘﻌﺮف اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ ﻋﲆ اﻟﻔ ّﻨﺎن اﻟﻌﺎﳌﻲ )ﻓﺎﺳﻴﲇ
ﻛﺎﻧﺪﻳﻨﺴ (ãوأﻫﻢ أﻋÑﻟﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻌﺮض اﻟﻔ ّﻨﻲ اﻟﺬي أﻣﺎﻣﻪ.

•

ﻳﴩح اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﻔ ّﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﻌﺒﺔ أﻧﺎ راﺋﺪ اﻟﻔﻀﺎء.

اﳌﺴﺘﻮﺣﺎة ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎل واﻟﻜﻮن..

êﻴﻴﺰ وﻣﻘﺎرﻧﺔ
اﻟﻨﺘﺎﺟﺎت

 3.2ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت:

• ﻳﴩح ﻋﻤﻠﻪ اﻟﻔﻨﻲ.

ﻣﻌﺎﻳ Hاﳌﻨﻬﺞ

•

ﻳﺪرك اﻟﺤ ﻘﺎﺋﻖ اﳌﻜﺘﺴـــ ﺒﺔ ﺑ} ﻋﻤ ﻠﻪ اﻟﻔﻨﻲ واﳌﺜHات اﳌﺮﺋ ﻴﺔ

اﳌﺴﺘﻮﺣﺎة ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎل واﻟﻜﻮن.

•

ﻳﴩح ﻋﻤﻠﻪ اﻟﻔﻨﻲ ﻣﺒﻴﻨﺎً اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ.

اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﻦ

ﺛﻘﺎﻓﺎت ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ
إﺳﻼﻣﻴﺔ

وﻋﺎﳌﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

 3.3ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت:

• ﻳﻌﱪ وﻳﻔﺎﺿﻞ ﺑ} ﻋﻤﻠﻪ اﻟﻔﻨﻲ واﻷﻋbل اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻪ
اﳌﺴﺘﻮﺣﺎة ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎل واﻟﻜﻮن.

اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺜﻘﺎﰲ

 3.4ﻣﺠﺎل اﻻرﺗﺒﺎط:
•

ﻳﺸﺎرك ﺑﻌﻤﻠﻪ اﻟﻔﻨﻲ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ

اﻟﻔﻨﻲ.

• ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺒﻌﺾ أﻋbﻟﻪ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ ﺗﺰﻳ} اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ.
• ﻳﺸﺎرك ﰲ اﳌﺴﺎﺑﻘﺎت واﳌﻌﺎرض اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.

•
•

•
•

ﻳﺘﻨﺎﻗﺶ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ ﺣﻮل أﻋÑﻟﻬﻢ اﻟﻔ ّﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺜﻠﺚ اﻻﺳﺘÑع.
ﻳﻘﺎرن اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ ﺑ jﻋﻤﻠﻪ اﻟﻔ ّﻨﻲ وأﻋÑﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻜﺮﳼ اﻟﺴﺎﺧﻦ.

•

ﻳﻨﻈﻢ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ ﻣﻌﺮﺿــﺎً ﻓ ّﻨﻴﺎً ﻣﺼــﻐﺮا ً ﻷﻋÑﻟﻬﻢ اﻟﻔ ّﻨﻴﺔ
ﰲ ﻣﻤﺮ اﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ.
•
ﻳﺸﺎرك اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ ﺑﺄﻋÑﻟﻬﻢ اﻟﻔ ّﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻤﻠﺔ ﻓﻨﻴﺔ
ﺑﻌﻨﻮان )اﻟﻔﻦ ﻋﻄﺎء(.

* ﻣﻼﺣﻈﺔ  :اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴ Mﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﺘﻄﻮرات واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ واﳌﻌﺎﴏة áﺎ ﻳﺮاه اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ.
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ﻳﻌﱪ ﺑﺎﳌﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑ} ﻋﻤﻠﻪ اﻟﻔﻨﻲ واﻷﻋbل اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى.

ﻳﺸﺎرك وﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺄﻋbﻟﻪ اﻟﻔﻨﻴﺔ.

ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺨﺎﻣﺲ
اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ

اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ

ﺗﻌﺮف اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻔﻦ ﰲ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ.

اﻧﺘﺎج أﻋbل ﻓﻨﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻔﻦ وﺗﻘﻨﻴﺎﺗﻬﺎ
ﻟﻠﺘﻌﺒ Hﻋﻦ اﻹﺣﺴﺎس ،اﻟﺨﻴﺎل واﻹﺑﺪاع.

•

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ

•

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ )اﻟﺘﻜﺮار –اﻟﺘÑﺛﻞ – اﻟﺘﻜﺒ Mواﻟﺘﺼﻐ(M
وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻠﻮﻧﻴﺔ.

• إﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ اﻟﺨﺎﻣﺎت اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ
• اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ

•

اﻟﺨﻂ اﻟﻌﺮ) eاﻟﻜﻮﰲ – اﻟﺮﻗﻌﺔ – اﻟﻨﺴﺦ(

•

ﻣﻦ أﺳﺲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻲ )اﻟﻮﺣﺪة – اﻻﺗﺰان  -اﻹﻳﻘﺎع(

•

ﻣﺠﺎﻻت :اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻔ ّﻨﻴﺔ
أﺳﺲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻲ :ﺗﺪرﻳﺐ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺣﻘﺎﺋﻖ ﺗﻘﻨﻴﺔ ودورﻫﺎ ﰲ ﻣﺠﺎﻻت )اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ،اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻔ ّﻨﻴﺔ(
ﺧﺎﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻣﺨﺘﻠﻔﺔ :ﺗﻌﺮﻳﻒ – اﻟﺘﺄﺛMات  -اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻘﻨﻴﺎت :ﻳﺪوﻳﺔ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

•

اﻟﻜﻮن :رؤﻳﺔ وﺧﻴﺎل
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﻨﺎﻧ} :ﻣﺤﻠﻴ jوﻋﺎﳌj
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻴﻢ :إﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﻃﻨﻴﺔ ،ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ
ﻧﻘﺪ وﺗﺬوق ﻓ ّﻨﻲ :ﺗﺬوق وﻣﻔﺎﺿﻠﺔ

•
•
•
•

êﻴﻴﺰ وﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺎت ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ،إﺳـــﻼﻣﻴﺔ
وﻋﺎﳌﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺜﻘﺎﰲ.

ﻣﺠﺎل اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻔ ّﻨﻴﺔ

•
•
•
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ّ
مصادر التعبير الفني للصف الخامس :الكون
الوط� جاءت وفق خط س� واحد من بداية الصف أ
ن
الول فكانت
الفكرة المساندة ف ي� المنهج
ي
ي
ف
ن
الثا�
الفكرة هي العائلة والمدرسة ،ثم بدأت هذه الفكرة باالتساع التدريجي ي� الصف ي
ن
والسالمي) والصف الرابع (العالم) إىل أن وصلنا
العر� إ
(وط�) والصف الثالث (العالم ب ي
ي
للصف الخامس وهو (الكون).
فالكون يشمل جميع المراحل السابقة من بداية العائلة والمدرسة إىل أبعد مدى ف ي� الكون،
ف
يعت� من ضمن (الكون)لكن سيتم إدخال جزء
لذلك كل ما تم أخذه ي� المراحل السابقة ب
من الخيال فيه للخروج عن المألوف ولفتح مدارك المتعلم آلفاق أخرى.
أوالً :المعرفة المباشــرة من حــولهــم
يع� المتعلم عن العنارص والمدركات المنبثقة من الكون من جد ونشاط وترفية وسياحة
ب
وغ�ها مع إدخال الخيال بالموضوع.
وعبادة ي
والزيـــاء ف� الكـــون ،وعىل مر العصـــور أ
الشـــخاص أ
• • أ
والزمنة والمســـتقبل
ي
والفضـــاء والخيـــال أ
ســـاط� والقصص (مالبســـنا ف ي� المســـتقبل ،زيارة
وال
ي
كائنـــات فضائية أ
لـــ�رض ...إلخ).
ض
بالمـــا� أو المســـتقبل أو ف ي�
• •الحيـــاة اليوميـــة وحياة الشـــعوب ف ي� الكون
ي
الخيال أو أ
ســـاط� والقصـــص الخياليـــة أو الفضاء (حياتنـــا ف ي� المريخ،
ال
ي
العـــودة للعرص الحجـــري ...إلخ).
والفراح والمناســـبات مثـــل (الـــزواج أ
• •أهم العـــادات والتقاليـــد أ
والعياد
وغ�هـــا) ف� الخيال أ
ســـاط� والقصص الخيالية والفضـــاء والكون (دعوة
وال
ي
ي
ي
166

مدينة السحاب  -خيال

عالم أ
القزام  -خيال

زفـــاف ف ي� القمر،العيد ف ي� المســـتقبل ...إلخ)
الخبار والمســـتجدات مـــن أ
• • أ
الحداث والظواهـــر الطبيعية ف ي� الكون (كســـوف
الشـــمس و خســـوف القمر ،إطالق قمـــر صناعـــي ف ي� الفضاء ،مثلـــث برمودا
...إلخ).
• •المناســـبات أ
والعياد واالحتفاالت الوطنيـــة والكونية مع إضافـــة الخيال (يوم
ن
ن
الوطـــي لكوكب الزهرة
الوط� ف ي� المســـتقبل،االحتفال باليوم
المريـــخ ،العيد
ي
ي
...إلخ).
غابة الفطر  -خيال

 .١أ
النشطة الثقافية واالجتماعية والرياضية ت
وال�ويحية ف ي� الكون:

• •المتاحـــف والمراكز الثقافيـــة والمعارض ودور العرض ف ي� المســـتقبل أو الخيال
العلمي (الســـينما ف ي�  ،2050معرض المركبـــات الفضائية ...إلخ).
التعب� عن الرياضة بأســـلوب خيال أو ف� المســـتقبل (مباراة ي ن
بـــن فريق القمر
• • ي
ي ي
أ
أ
أ
ف
ض
الريـــا� وفريق الرض ،اللعاب الولمبيـــة ي� المريخ ...إلخ ).
ي

ف
ف
و� مجاالت التنشئة االجتماعية
النشاء
 .٢ما ستحققه الدول ي� مجال إ
ي
والتعم� والتصنيع ي
ف ي� المستقبل أو ف ي� القصص الخيالية أو الفضاء:

بيت السيد أرنب  -خيال

• •العمـــران بالمســـتقبل ف� أ
الجمال للشـــوارع
الرض أو ف ي� الفضـــاء ،التخطيـــط
ي
ي
أ
والحدائق أ
ف
ف
ف
ن
والمبا� ي� الكـــون (منازلنا ي� ، 2080الفنيـــوز ي� المريخ
والســـواق
ي
...إلخ).
أ
ف
ف
ســـاط� أو ي� الخيال العلمي أو الفضاء
• •المصانع والصناعات ي� المســـتقبل أو ال
ي
(مصنع المركبات الفضائية ،مصنع المصباح الســـحري ...إلخ).
• •وســـائل المواصالت ف� القصص أ
ســـاط� الخيالية ،أو ف ي� المستقبل والخيال
وال
ي
ي
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العلمـــي والفضاء (الســـيارات الطائرة ف ي� المســـتقبل ،بســـاط الريح ،مصنع
المصباح الســـحري ...إلخ).
 .٣أ
الحداث التاريخية ف ي� الكون مع إضافة الخيال:

الفـــام الخيالية ،أ
• • أ
ســـاط� القديمـــة ،أو القصص التاريخيـــة (آلة الزمن
ال
ي
والعـــودة إىل عـــر الفراعنة ،حرب النجـــوم ...إلخ).

 .٤الحرف والمهن القديمة برواية خيالية أو حديثة أو ف ي� المستقبل أو الفضاء (صياد
السمك أو السمكة الذهبية ،المدارس ف ي� الفضاء ...إلخ ).
ثانياً  :الجــــانــــب الخيالـــــــــي
• •االســـتعانة بالقصص الخيالية أ
والفالم والرســـوم المتحركـــة مثل (الرحالة
الصغ� ،توتـــة ف ي� المريـــخ ،آلة الزمن ،فيلم ســـيد الخواتـــم ،هاري بوتر
ي
...إلخ).

مركبة الديناصور  -خيال

ثالثاً  :المــوضـــوعـــات البيــئيــة
الطبيعة ف ي� أشكالها ومظاهرها المختلفة وعنارصها الغنية بالقيم وكل ما يمس حياة الحيوان
والطيور وحياة البحار أ
والسفار ف ي� الكون ومن الخيال.
البيئة البحرية :
• •أهم أنواع الســـفن والغواصات ف� المستقبل أو أ
ســـاط� القديمة بإضافة
ال
ي
ي
ف
الخيال (العودة إىل عالم القراصنة ،الســـفن البحريـــة ي� الفضاء ...إلخ).
أ
خيال أو الكائنـــات المنقرضة
• •أهم الســـماك والكائنـــات البحرية بأســـلوب ي
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صديقي أ
الخطبوط  -خيال

(كائنـــات بحرية خياليـــة ...إلخ).
• •الشواطئ (شاطئ البحر ف ي� بلوتو ،رحلة بحرية عىل سطح القمر ..إلخ).

• •المحافظـــة عىل البيئة البحريـــة وأثرها عىل حياتنا ف ي� المســـتقبل (تتخيل الحياة
البحرية بعـــد التلوث ...إلخ).
ال�ية :
البيئة ب
• •النباتـــات المنقرضة أو الخيالية ف� القصص أ
ســـاط� القديمـــة أو الخيالية ف ي�
وال
ي
ي
ف
الفضاء (النباتات ت
المف�ســـة ،حديقة الزهـــور ي� المريخ ...إلخ).
• •الحيوانـــات المنقرضـــة أو الحيوانات الخيالية ف� القصص و أ
ســـاط� القديمة
ال
ي
ي
أو الخيـــال العلمي والفضـــاء ...إلخ (العودة إىل عالـــم الديناصورات ،الحصن
الطائرة ...إلخ).
خيـــال أو المســـتقبل أو الفضاء (حياة
ال�ية بأســـلوب
• •حيـــاة الريف أو الحياة ب
ي
ئ
النســـان
البدا�،طرزان من الفضاء،الريـــف ف ي� الفضاء ...إلخ).
إ
ي

• •الطيـــور ف ي� القصص الخياليـــة أو الخيال العلمي (الصقور الفضائية ،أســـطورة
طائر العنقـــاء ...إلخ ).
ال�ية وأثره
• •التلوث
ال�ية والمحافظة عىل البيئـــة ب
وتأثـــره عىل الكون والحيـــاة ب
ي
عىل حياتنا ف� المســـتقبل (عـــودة الحيوانات المنقرضة ،حياتنـــا بدون تلوث �ف
ي
ي
المستقبل ...إلخ).
بيت السلحفاة  -خيال
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مجال

التصميم
171

:القاموس المصور

التحوير والتبسيط
Graphic stylization

التكوين
Composition

التصميم
Design

أسس التصميم
Principles of design

ن
�الف
عنارص العمل ّ ي
Elements of art

التكرار المتقدم
Rhythm alternating

التكرار البسيط
Simple alternating

اليقاع
 إ/التكرار
Rhythm

التماثل
Symmetrical balance

الوحدة
Unity
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ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ

الوحدة التصميم ّية

العرىى
الخط  

العمليات البيانية
وتطبيقاتها اللونية


الفىى
أسس العمل ّ 

تمهيد:
اللهام و المنبع الروحي لقواعد التصميم واالبتكار ،فالتصميم يهدف إىل ابتكار أشياء جميلة وممتعة من خالل تعلم الفنان المصمم كيفية
تعت� الطبيعة مصدر إ
ب
ف
ت
النظر إىل عنارص الطبيعة واستخدام ما ز
يخ�نه عقله ش
الب�ي ليخرجه ي� صورة تصاميم وأعمال ف ّنية.

ق
ث
وأك� ما ي ز
ين
با�
الفنان� يروي به شغفه فيبدع ف ي� مجاله .
يم� هذا المجال هو أن كل فنان يتخذ ً
مسارا ً
خاصا فيه ينفرد به عن ي

ف
ت
وال� تكشف عن القدرات
ونحن ي� هذا المجال نسعى لتنمية االبتكار وصقل مختلف حواسهم معتمدين عىل ب
خ�اتهم السابقة بهدف تنمية مهارتهم الف ّنية ي
البداعية لديهم وذلك لتحقيق مبدأ فردية المتعلم والبعد عن المألوف.
إ
مفهوم التصميم:design -

بمع� هو قدرة الفنان عىل ترتيب دوافعه ف� شكل من أ
ن
الف� أي ن
الشكال وتنظيم
ي
يقصد بالتصميم هو فن تنظيم وترتيب مجموعة العنارص المكونة للعمل ّ ي
ف
ن
ف�  ،ويستطيع الفنان أن يتحكم ف ي� التصميم إذا عرف
عنارص الخط والشكل واللون والملمس  ...إلخ بحيث نحصل عىل الوحدة والتوازن إ
واليقاع ي� أي عمل ّ ي
ش
ل�ء ما بطريقة مرضية من الناحية الوظيفية والجمالية.
طبيعة الخامة المستعملة و إمكانيتها .إ ًذا فالتصميم هو التخطيط لعملية متكاملة ي
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موضوع إثر  اىى

هي طريقة سهلة وشـــيقة ،يمكن استخدامها ىڡ أي
االسئلة ،وتبادل 
موضوع )كبناء 
االفكار...إلخ(
كما أنهـــا مفضلة عندما يريد المعلـــم التفصيل ىڡ
معںى أو مفاهيم معينة.
موضوع 

نماذج لبناء 
الكرىس الساخن:
االسئلة ىڡ

الفىى؟
الفىى استخدمت ىڡ العمل 
 أي من أسس العمل الفىى؟
 -اذكر أسس العمل 

وااليقاع؟
 -ما أوجه العالقة بںى الوحدة واالتزان Ã

خطوات العمل:
صغرىة مؤلفة من
يقســـم المعلم
المتعلمںى إىل مجموعات 

متعلمںى.
٦-٥

الكـــرىس الســـاخن بينما بقية
المتعلمـــںى ىڡ
يجلـــس أحد



المتعلمںى يطرحون عليه االسئلة.


يمكن تنظيم عملية طرح االســـئلة بأن يخصص لكل متعلم
معںى يفيد المطلوب.
سؤال 

تستمر عملية طرح االسئلة لوقت محدد ثم يستبدل المتعلم
بمتعلم آخر ضمن أفراد المجموعة ©
حىى نهاية الوقت.
يشجع المعلم جميع المتعلمںى عىل طرح 
االسئلة.


الفىى
 ما أوجه العالقة بںى أســـس العملالفـــىى والعمل 

الناجح؟
 صنف الخامات المستخدمة.أساسا خاصاً
الفىى ،ضع ً
 بناء عىل ما درست من أسس العمل مناسبا بالنسبة لك.
بما تراه
ً
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 الوحدة أالوىل -

الوحدة التصميمية
Design Unit
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الوحدة التصميمية الطبيعية:
ن
ين
المتعلم� عىل تبسيط العنارص لوحدات تصميمية طبيعية
ف� ابتكاري يساعد
لصياغة الوحدة التصميمية علينا أن نتعلم أسلوب التبسيط والتحوير :وهو أسلوب ّ ي
مع االحتفاظ بخصائص و ي ز
مم�ات العنرص.
مفهوم التبسيط :هو تحويل العنارص إىل مساحات وخطوط وحذف بعض تفاصيلها.
ف
البقاء عىل أُسس بنائها.
مفهوم التحوير :هو صياغة أشكال جديدة مستوحاة من شكل العنرص ي� مرحلة التبسيط مع إ

أ
ت
ال� تقوم عليها عملية التحوير:
السس ي

 -1االحتفاظ بالخصائص ي ز
المم�ة للوحدة التصميمية.
 -2عدم الخروج بالوحدة التصميمية إىل وضع ال يتفق مع طبيعتها.
ن
الف� المعدة له.
 -3مطابقة الوحدة التصميمية للغرض ّ ي
 -4تناسب الوحدة التصميمية مع المكان المعدة له.
 -5تناسب الوحدة التصميمية مع الخامات المطبق عليها.
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ّ
التصميمية
الوحدةي ــة الفنية
الرؤ
تمهيد:
الوحدة التصميمية عبارة عن شكل مبسط ألحد العنارص أو تلخيص لمجموعة من العنارص أ
والشكال وإعادة صياغتها ف ي� تكوين جديد ،وتنقسم إىل:

وحدات طبيعية
ت
الـ� تعتمـد على الطبيعـة بأنواعهـا
هـي الوحـدات ي
أسـاس لهـا
ومختلـف أشـكالها وعنارصهـا كمصـدر
ي
ين
قسـم�:
وتنقسـم إىل
ت
ال� تسـتمد عنارصها
الوحـدات النباتيـة :هي
الوحدات ي
أ
العشـاب أ
مـن النباتـات مثـل أ
والزهـار والثمار والشـجار
...إلخ.
ت
الوحـدات الحيوانيـة :هـي
الـ� تسـتمد
الوحـدات ي
أ
الحرات والطيـور أ
ش
عنارصهـا مـن
والسـماك والصداف
والحيوانـات ...الـخ.
الوحـدات آ
ت
الدميـة :هي
ال� تسـتمد عنارصها
الوحدات ي
من شـكل النسـان بمختلـف أ
التعب�يـة كالتمثيل
الوضاع
إ
ي
ض
والريـا� ...إلخ.
الحرك
ي
ي
ت
الـ�
الوحـدات الطبيعيـة الرمزيـة :وهـي الوحـدات ي
تسـتمد عنارصهـا مـن العوامـل الطبيعيـة كالسـحاب
والغيـوم أ
والمـواج ...إلـخ.

وحدات هندسية

وحدات خطّية

هـــي الوحـــدات ت
الـــي تتكـــون مـــن عالقات
ي
الخطـــوط أ
والشـــكال الهندســـية والمضلعات
أ
وغ�ها.
المنتظمة والشـــكال النجميـــة والدوائر ي

هي ت
الـــي تعتمد عـــى الحـــروف والكلمات
ي
ســـواء باللغة العربية أو باللغـــات أ
الخرى.
ويمكـــن عمل وحـــدة خ ّطية مـــن أحرف أو
ت
يشـــرط أن
كلمـــة أو مجموعـــة كلمات ،وال
تأخـــذ الوحدة شـــكال ً هندســـياً منتظماً ،بل
غـــر متنظمة
يمكـــن أن تكـــون من أشـــكال ي
أو مبالـــغ ف� رســـمها ( مثـــال :المبالغـــة �ف
ي
ي
أ
أ
اســـتطالة حرف اللف ،أو حجـــم القواس
وغ�هـــا) .ويراعـــى عنـــد رســـم الوحدات
ي
أ
الخ ّطيـــة توحيد المســـاحات ي ن
بـــن الحرف
والكلمـــات لتظهر بشـــكل مريـــح ي ن
للع�.

وغالبـــاً ما تســـتخدم هذه الوحـــدات ف� ي ن
تزي�
ي
أ
أ ن
وا�  ،وهـــي مـــن
ال ش�طـــة إ
والطـــارات وال ي
أ
الســـامية.
العنـــارص الساســـية للزخرفة إ
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ﻣﺮاﺣـﻞ
اﻟﺘﺤﻮﻳﺮ
2

3

مرحلة الدراسة والنقل

مرحلة التحليل

مرحلة التبسيط

اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻮاﻗﻌﻲ ﻟﻸﺷﻜﺎل
ﻛﺎﻤ ﻫﻲ ﰲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ.

اﻟﺪراﺳـــﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻟﻸﺷﻜﺎل
واﻟﻌﻨـــﺎﴏ ﻟﻠﺘﻌـــﺮف ﻋﲆ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻨـــﺎﻲﺋ اﻟﻬﻨﺪﳼ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻬـــﺎ ،وﻣﺎ ﺗﺤﻮﻳﻪ
ﻣﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ وﻗﻴﻢ ﺟﺎﻤﻟﻴﺔ.

ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻷﺷﻜﺎل واﻟﻌﻨﺎﴏ
وﺗﺠﺮﻳﺪﻫـــﺎ ﻣـــﻦ ﺑﻌـــﺾ
اﻟﺘﻔﺎﺻﻴـــﻞ دون اﻹﺧـــﻼل
ﺑﺎﻟﱰﻛﻴـــﺐ أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻨﺎﻲﺋ
ﻟﻬﺎ.

1

4

مرحلة إعادة الصياغة

مرحلة إظهار الشكل الجديد

إﻋـــﺎدة رؤﻳﺔ اﻷﺷـــﻜﺎل واﻟﻌﻨـــﺎﴏ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﺬف واﻹﺿﺎﻓﺔ واﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ
اﻷﺟﺰاء أو اﻟﺘﻜﺒﺮﻴ واﻟﺘﺼﻐـــﺮﻴ وإﻋﺎدة ﺗﺠﻤﻴﻊ
وﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺨﻄﻮط واﳌﺴﺎﺣﺎت.

ﺗﻜﻮن ﻣـــﻦ ﺧﻼل ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﻔـــﺮدات وإﻋﺎدة
ﺗﺠﻤﻴﻌﻬﺎ أو ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪ.

5
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مجال التصميم
التصميمية Pattern Unit -
الوحدة
أ
الوحدة الوىل Unit1 -

الكفاية العامة أ
الوىل

تعرف العنارص أ
الساسية للفن ف ي� سياقات مختلفة وتحليلها

مجال الحقائق )(1-1

مجال االتجاهات )(1-3

مجال العمليات )(1-2

مجال االرتباط )(1-4

التصميمية من
يتعرف عىل الوحدة
ّ
خالل الخيال والكون

يستخدم مجموعة من التطبيقات
اليدوية لفهم جوانب تتعلق
التصميمية ف ي� مجال
بالوحدة
ّ
التصميم من الخيال والكون.

يع� عن آرائه حول المعلومات
ب
والمعارف المكتسبة الجديدة ف ي�
مجال التصميم.

يربط الحقائق المكتسبة
والمواضيع المرتبطة بالخيال
والكون ف ي� مجال التصميم مع
المواد الدراسية أ
الخرى.

المعيار

المعيار

المعيار

المعيار

التصميمية
يعرف أهمية الوحدة
ّ
ف ي� مجال التصميم.

يع� بحرية عن آرائه حول
ب
المعلومات والمعارف المكتسبة
الجديدة.

التصميمية
يدرك أهمية الوحدة
ّ
ف ي� مجال التصميم.
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يربط الحقائق المكتسبة
والمواضيع المرتبطة بالخيال
والكون مع المواد الدراسية
أ
الخرى.

ت
الكوي�
الفنان
الصغ�
ي
ي

عل نارص
المتعلم ي
مدرسة زكريا أ
النصاري

معرض من البيت إىل آخر نقطة ف ي� الكون

وحور بعض العنارص
نرى الخيال العلمي والذي بع� عنه الموهوب برسم الكائنات الخيالية والكواكب والمركبات الفضائيةّ ،
وأخرجها عن المألوف من خالل الخطوط المتنوعة أ
واللوان الرصيحة.
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مجال التصميم
الوحدة التصميم أ ّية Pattern Unit -
الوحدة الوىل Unit1 -

الكفاية العامة الثانية

انتاج أعمال فنية بسيطة باستخدام العنارص أ
والبداع
الساسية للفن وتقنياتها
الحساس والخيال إ
للتعب� عن إ
ّ
ي

مجال الحقائق )(2-1

مجال االتجاهات )(2-3

مجال العمليات )(2-2

مجال االرتباط )(2-4

ن
الف�
يتعرف عىل خطوات العمل ّ ي
ومجموعة من الخامات المختلفة
المعروضة عليه داخل أو خارج
المرسم.

ينتج أعماال ً فنية مبتكرة مستوحاة
من الخيال لتصوراته عن الكون.

يع� عن انطباعاته تجاه استخدامه
ب
الخامات المختلفة أثناء ممارسة
ن
الف�.
العمل ّ ي

يستخدم معرفته ومهاراته المكتسبة
من المواد الدراسية أ
الخرى حول
الحقائق أ
والفكار أثناء إنتاجه ألعمال
فنية مستوحاة من الخيال والكون
داخل أو خارج المرسم.

المعيار

المعيار

المعيار

المعيار

ن
الف�
يعرف خطوات العمل ّ ي
والخامات المختلفة.

ت
ال� يود
يختار
الخامات ي
استخدامها ف
ن
الف�.
عمله
�
ي
ّي

ينتج ً
أعمال فنية باستخدام
الخامات المختلفة.
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يستخدم معرفته ومهاراته
المكتسبة من المواد الدراسية
أ
ف
ن
الف�.
الخرى ي� إنتاجه ي

الرسم والتبسيط
تعت� هذه الطريقة من أبسط وأسهل طرق عمل الوحدة التصميمية لمتعلمي المرحلة
ب
الطار الخارجي للعنرص
االبتدائية ،حيث أنها تبدأ باستخدام الورق الشفاف لنسخ إ
المراد عمل الوحدة منه ،ثم يتم تقسيم المساحة الداخلية إىل مساحات أبسط
باستعمال أ
الشكال الهندسية والعضوية وأنواع الخطوط المختلفة.
ين
المتعلم� عىل االبتكار ف ي� التلوين واستخدام
عند تلوين الوحدة التصميمية ،شجع
بعض التكنيكات المختلفة ( راجع دليل الصف الرابع) لتحويل الوحدة إىل لوحة ف ّنية
ذات أبعاد جمالية متنوعة.
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استخدام أ
الوراق الملونة

طريقة ممتعة وتطور مهارات متعددة لدى المتعلم ،يختار المتعلم صورة ألحد
ال� يود رسمها ،ثم يبدأ بتلوين خلفية الصورة أ
ت
الساسية باستعمال قلم
العنارص ي
الرصاص ليتم استخدام هذه الورقة ف ي� طباعة الشكل الخارجي للعنرص عىل ورقة
ملونة ،بعد ذلك يقوم المتعلم كما ف� الطريقة السابقة باستخدام أ
الشكال الهندسية
ي
فرغ ،ثم يقص تلك
والعضوية وأنواع الخطوط المختلفة لتقسيم شكل العنرص ُ
الم ّ
أ
تأث�ات ف ّنية
الشكال من الورقة الملونة ويلصقها عىل ورقة أخرى أو خلفية ذات ي
متنوعة كما هو موضح ف ي� الصورة.
يمكن للمتعلم زخرفة القطع الورقية بزخارف متنوعة لزيادة جمال الوحدة التصميمية.
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متحف قرص ش
إي�  -هولندا

رسم اليدين

قرص بابل

وانعكاس عىل الكرة
يد
ٌ

نوفم� 2002م ف ي� قرص ( )Lange Voorhoutليصبح المعرض الدائم ألعمال الف ّنان الهولندي موريتس ش
إي� ،ويغطي
افتتح المتحف ف ي�
ب
ح� أ
ف
المتحف كل إنتاج الف ّنان تقريبا ،بد ًءا من أعماله المبكرة ،ت
و� عام 2015م تم الكشف
العمال الناضجة
ي
ً
والشه�ة .ي
أ
أ
ف
ابحث
أن العديد من اللوحات المعروضة ي� المتحف هي نسخ طبق الصل ُطبعت عىل أوراق مشابهة للوحات الصلية ،وقد
المزيد حول الموضوع
ت
ش
ش
ال� تظهر
ُخصص الطابق الثالث من المتحف لعرض أعمال إي� الخاصة بالخدع البرصية ،هذا إىل جانب (غرفة إي�) ي
الشخاص بصورة مصغرة والعديد من الخدع البرصية أ
أ
الخرى.
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مجال التصميم
الوحدة التصميم أ ّية Pattern Unit -
الوحدة الوىل Unit1 -

الكفاية العامة الثالثة

ف
يز
الثقا�
تمي� ومقارنة النتاجات الفنية من ثقافات كويتية ،وإسالمية ،وعالمية لتنمية الوعي
ي

يدرك الحقائق المكتسبة ي ن
ب� عمله
ن
والمث�ات المرئية المستوحاة
الف�
ي
ّي
من الخيال والكون.

مجال العمليات )(3-2
ن
ش
الف�.
ي�ح عمله ّ ي

مجال االتجاهات )(3-3

ن
ن
الف�
أب
يع� ويفاضل يب� عمله ّ ي
والعمال الف ّنية المعروضة عليه
المستوحاة من الخيال والكون.

ن
الف� المواد الدراسية
•
يشارك بعمله ّ ي
ن
ت
الف�.
ال� تتالءم مع موضوعه يّ
ي
•يساهم ببعض أعماله الفنية ف
�
ي
ين
تزي� البيئة المدرسية والمشاركة ف ي�
المعارض الداخلية والخارجية.

مجال الحقائق )(3-1

المعيار

المعيار

المعيار

المعيار

يدرك الحقائق المكتسبة ي ن
ب�
ن
والمث�ات المرئية
الف�
ي
عمله ّ ي
المستوحاة من الخيال والكون.

ن
ن
الف�
ب
يع� أبالمفاضلة يب� أعمله ّ ي
والعمال الف ّنية الخرى.

ن
ش
الف� مبي ًنا الحقائق
ي�ح عمله ّ ي
المكتسبة.
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مجال االرتباط )(3-4

يشارك ويساهم بأعماله الف ّنية.

النقد الفنـّـي

ﻛﻦ ﻧﺎﻗ ًﺪا ﻓﻨّﻴً
ﺎ

عندما تنظر إىل الوحدة التصميمية البد من االنتباه إىل كيفية تطبيق عنارص
الف� ،أ
ن
المر الذي يؤدي إىل الحصول عىل وحدة تصميمية صحيحة ،وال
العمل ّ ي
أ
ئ
الول لها ت
ح� تتعرف عىل مستوى تحقيق
تنس مقارنة الشكل
ي
النها� بالشكل ي
الهدف ف ي� الوحدة التصميمية.

ن
الف�
نشاط التطابق للنقد ّ ي
ُصممت هذه ت
ناقدا ف ّن ًيا) وتهدف إىل تعزيز مهارة
االس�اتيجية عىل أسئلة (كن ً
ن
ين
المتعلم� عن طريق مقارنة نقدهم مع نقد أحد زمالئهم
الف� لدى
النقد ّ ي
ن
الف� ،حيث تعمل عىل توسيع دائرة مداركهم الكتشاف وجهات
لنفس العمل ّ ي
النظر المختلفة.
السؤال

نعم

 .٤ك ِّون رأياً..

فكر كفنان ..

ال

ت
ال� قد
أسئلة ي
تث� خيال المتعلم لحل المشكالت ي
ف
ن
الف�:
تواجهه ي� عملية إ
النتاج ّ ي

هل تتناسب الوحدة التصميمية مع فكرة الدرس؟

ن
المنح� فقط؟
• ماذا لو أُلزمت باستخدام الخط
ي

هل تم تحليل الوحدة التصميمية وعنارص العمل
بشكل منطقي؟

•ماذا لو لم يكن لديك قلم لرسم الوحدة؟


الىى استخدمها الف ّنان مناسبة؟
هل التكنيكات 

ملء بالتفاصيل المهمة؟
•ماذا لو كان العنرص ي

الشخىص؟
هل يتطابق رأي زميلك مع رأيك
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ت
ال�اث واهتمامه بالوحدة التصميمية..

ت
ت
ال� ترتبط باحتياجات المجتمع،
يزخر ال�اث ب ي
العر� والعالمي بالعديد تمن الزخارف ي
غ�ه من الشعوب مما ساهم �ف
فلكل مجتمع تراثه وفنونه الخاصة ،وال� ي ز
تم�ه عن ي
ي
ي
إيجاد وحدات وزخارف تحمل ف ي� طياتها قيم متينة وثراء متأصل ف ي� النفس ش
الب�ية.

الفنان موريتس ش
إي�
رسام هولندي أ
الصل ولد علم ١٨٩٨م ،اعتمد ف ي� أعماله عىل المنظور وتحويل المألوف
أ
كث�ا ف ي� الرياضيات رغم عدم دراسته لها دراسة
من الشكال إىل أشكال غريبة ،كان يفهم ي ً
منهجية ،وإنما طور هذه المهارة من خالل الحدس والتجربة البرصية .يحاول ش ف
الكث�
إي� ي� ي
ّ
أ
أ
أ
من لوحاته تصوير العالقة ي ن
ب� الشكال والشخاص والفراغ ،وتحتشد رسوماته بالشكال
الهندسية المختلفة .تأثر ش ف
يز
وتتم� أعماله بإبراز
السالمي،
إي� ي� أنماط الزخرفة والرسم إ
عنرص التكرار والتضاد ف ي� آن واحد.
Fishes and Scales

عزيزي المعلم  ..مع توسعنا ف� المنهج بدأنا ف� إدخال ي ن
فنان� من ثقافات مختلفة  ..تحتوي
ي
ي
حياتهم عىل العديد من الجوانب المخالفة لعقيدتنا وثقافاتنا  ..فاحرص عىل انتقاء المعلومات
ين
اليجابية من حياة الفنان.
المناسبة
للمتعلم� وأظهر الجوانب إ

Plane Filling Motif with Reptiles
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موضوع إثر  اىى

اﻟﻤﺒﺪع


الىى لم يتطرق إليها أحد ىڡ السابق ،أو أنه يستطيع
هو
شخص لديه الملكة والقدرة عىل ابتكار االشياء 


وممرىة،
تطوير االشـــياء القديمة بأســـلوب جديد يختلف كلياً عما كان عليه حىى تصبـــح فكرته جديدة 
والطفل المبدع هو الطفل الذي §يرىز ويظهر قدراته ومهاراته بتفوق عن أبناء جيله وعرصه.

المرونة

الطالقة

االسهاب



االصالة

الخيال الواسع

اﻟﻤﻮﻫﻮب
متمرى عن بقية أقرانه ىڡ مجال أو ¬
أكرى من
هو الشـــخص الذي لديه استعداد أو قدرة غرى عادية أو أداء 


والتفكـــرى االبتكاري والمهارات
العقىل
الىى يقدرها المجتمع ،وخاصـــة ىڡ مجاالت التفوق


المجـــاالت 
والقدرات الخاصة ،ويحتاج إىل رعاية تعليمية خاصة ومناهج إثرائية ترتقي بمستواه وأدائه.

الفضول

العاطفة
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المغامرة

الفكاهة

الخيال الواسع

 -الوحدة الثانية -

•

العمليات البنائية وتطبيقاتها اللونية
Constructive process with color
applications
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أﻧﻮاع اﻟﺘﻜﺮار
اﻟﺘﻜﺮار اﻟﻌﺎدي

اﻟﺘﻜﺮار اﻟﻌﻜﴘ

اﻟﺘﻜﺮار اﳌﺘﺒﺎدل

اﻟﺘﻜﺮار اﳌﺘﻮاﻟﺪ

ﺗﻜﺮار اﻷﺷـــﻜﺎل أو اﻟﻮﺣﺪات
اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴـــﺔ وﺗﺠﺎورﻫـــﺎ ﰲ
وﺿﻊ ﺛﺎﺑﺖ ﺳﻮاء ﻛﺎن أﻓﻘ ًﻴﺎ أو
رأﺳ ًﻴﺎ.

ﺗﻜﺮار اﻷﺷﻜﺎل أو اﻟﻮﺣﺪات
اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴـــﺔ وﺗﺠﺎورﻫﺎ ﰲ
وﺿﻊ ﻋﻜﴘ ﻣﻦ أﺳﻔﻞ إﱃ
أﻋـــﲆ أو ﻣـــﻦ اﻟﻴﻤﻦﻴ إﱃ
اﻟﺸـــﺎﻤل ،ﰲ اﺗﺠﺎﻫـــﺎت
ﻣﺘﻀﺎدة ﻟﻠﺸﻜﻞ اﻷﺻﲇ.

ﻳﻘﺼـــﺪ ﻓﻴـــﻪ اﺳـــﺘﺨﺪام
وﺣﺪﺗﻦﻴ ﺗﺼﻤﻴﻤﻴﺘﻦﻴ أو أﻛﺮﺜ
ﻗـــﺪ ﺗﺨﺘﻠـــﻒ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ أو
ﺗﺘﻔﺎوت ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﰲ ﺗﺠﺎور
أو ﺗﻌﺎﻗـــﺐ إﺣﺪﻫﺎﻤ اﻷﺧﺮى
أي اﻟﺘﺒﺎدل ﺑﻦﻴ ﻋﻨﴫﻳﻦ.

وﻓﻴـــﻪ ﺗﺘﻮاﻟـــﺪ اﻟﻮﺣـــﺪات
اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ وﺗﻜﺮر ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ
ﺣﻴـــﺚ ﻳﻨﺸـــﺄ ﻣـــﻦ ﺗﺠـــﺎور
اﻟﺘﻜـــﺮارات وﺗﻌﺎﻗﺒﻬـــﺎ ﻓﺮاغ
ﻤﻳﺎﺛـــﻞ ﻤﺗﺎﻣﺎً ﺷـــﻜﻞ اﻟﻮﺣﺪة
اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ .

أﻧﻮاع اﻟﺘﺎﻤﺛﻞ
اﻟﺘﺎﻤﺛﻞ اﻟﻨﺼﻔﻲ

اﻟﺘﺎﻤﺛﻞ ّ
اﻟﻜﲇ

ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﺼﻤﻴﺎﻤت اﻟﺰﺧﺮﻓﻴﺔ
واﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻤﻞ ﻧﺼﻔﻬﺎ
اﻟﻨﺼـــﻒ اﻵﺧـــﺮ ﰲ اﺗﺠﺎه
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ .

وﻓﻴﻪ ﻳﺘﻜﻮن اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻣﻦ
ﺗﻜﻮﻳﻨﻦﻴ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﻦﻴ ﻤﺗﺎﻣﺎ
ﰲ اﺗﺠﺎه ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ أو ﻣﺘﻀﺎد .
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العمليات البنائية وتطبيقاتها
اللونية
تمهيد:
أ
ف
الف� ،حيث أن التفكك وعدم ت
ن
الحساس
ال�ابط يؤدي إىل عدم إ
من أهم أسباب نجاح العمال الف ّنية ي� مجال التصميم وجود وحدة موضوعية تجمع عنارص العمل ّ ي
بوحدة الشكل.
أ
ت
ال� تمتاز بقدرتها عىل تجميع عنارص العمل لينشأ عنها
ومن طرق الحصول عىل وحدة الشكل استخدام العمليات البنائية وهي مجموعة الساليب البنائية والعمليات ي
اللوان أ
عمل تم�ابط ذو روح واحدة ،ومن هذه العمليات (التكرار ،التماثل  ،التكب� والتصغ�) .كما يمكن االستفادة من الخ�ات اللونية السابقة مثل ( أ
الساسية ،درجات
ب
ي
ي
اللون الواحد ،أ
اللوان الباردة ...إلخ) ف ي� تطبيق الموضوعات الف ّنية.

التكرار

التماثل

والتصغ�
التكب�
ي
ي

هو إعادة العنرص مرة بعد أخرى ،وهو أحد
أ
ت
ن
الف� ف ي�
ال� تزيد من إثراء العمل ّ ي
الساليب ي
تش� إىل االستمرارية
مجال التصميم حيث ي
واالمتداد وفق منهج وأسلوب منظم ومدروس.

ت
ال� ينطبق فيها نصف الشكل
يقصد به الحالة ي
آ
ن
الف� مكونًا
مع النصف الخر أو أن يكون العمل ّ ي
من وحدات متشابهة متكررة.

من أ
الساليب البنائية المهمة للتصميمات إجراء
التكب� والتصغ� لنفس أ
الشكال والعنارص
ي
ي
الف� �ف
ن
وتطويرها
ً
جميعا لخدمة العمل ّ ي ي
صياغة فنية تتنوع فيها العنارص و أ
الشكال .
ّ

والتماثل حالة قائمة ف ي� الطبيعة يمكن التعرف
ف
النسان أو
عليها بسهولة كما هو الحال ي� وجه إ
ف
وغ�ها.
و� أوراق النباتات والفراشات ي
جسمه ي
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يز
يز
والمتم�ة،
السالمية بالزخارف الجميلة
تم�ت العمارة إ
واعتمدت ف ي� غالبيتها عىل العمليات البنائية للوحدات
التصميمة .حلل الصورة واكتشف أي العمليات
خدمت ف ي� هذا التكوين.
البنائية اس ُت ِ
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مجال التصميم
العمليات البنائية وتطبيقاتها اللونية Elements of Art -
الوحدة الثانية Unit2 -
الكفاية العامة أ
الوىل

تعرف العنارص أ
الساسية للفن ف ي� سياقات مختلفة وتحليلها

مجال الحقائق )(1-1

مجال االتجاهات )(1-3

مجال العمليات )(1-2

مجال االرتباط )(1-4

يتعرف عىل العمليات البنائية
التكب�
(التكرار -التماثل -ي
والتصغ�) وتطبيقاتها اللونية من
ي
خالل الخيال والكون.

يستخدم مجموعة من التطبيقات
اليدوية لفهم جوانب تتعلق
بالعمليات البنائية وتطبيقاتها اللونية
الف ّنية ف ي� مجال التصميم من خالل
الخيال والكون.

يع� عن آرائه حول المعلومات
ب
والمعارف المكتسبة الجديدة ف ي�
مجال التصميم.

يربط الحقائق المكتسبة
والمواضيع المرتبطة بالخيال
والكون ف ي� مجال التصميم مع
المواد الدراسية أ
الخرى.

المعيار

المعيار

المعيار

المعيار

يعرف العمليات البنائية
وتطبيقاتها اللونية ف ي� مجال
التصميم.

يع� بحرية عن آرائه حول
ب
المعلومات والمعارف المكتسبة
الجديدة.

يدرك أهمية العمليات البنائية
وتطبيقاتها اللونية ف ي� مجال
التصميم.
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يربط الحقائق المكتسبة
والمواضيع المرتبطة بالخيال
والكون مع المواد الدراسية
أ
الخرى.

ت
الكوي�
الفنان
الصغ�
ي
ي

المتعلمة رتاج العازمي
مدرسة فيلكا االبتدائية

معرض من البيت إىل آخر نقطة ف ي� الكون

يوماً ما سنسافر للسياحة عىل سطح القمر !! بع�ت الموهوبة بخيالها عن رحلتها مع عائلتها إىل سطح القمر و نرى التكرار ف ي� الفوهات
ف
والتصغ� ف ي� عنارص اللوحة المختلفة.
التكب�
ال�كانية الفضائية ،كما أبدعت الموهوبة ي� إظهار أسلوب ي
ب
ي
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مجال التصميم
العمليات البنائية وتطبيقاتها اللونية Elements of Art -
الوحدة الثانية Unit2 -
الكفاية العامة الثانية

انتاج أعمال فنية بسيطة باستخدام العنارص أ
والبداع
الساسية للفن وتقنياتها
الحساس والخيال إ
للتعب� عن إ
ّ
ي

مجال الحقائق )(2-1

مجال االتجاهات )(2-3

مجال العمليات )(2-2

مجال االرتباط )(2-4

ن
الف�
يتعرف عىل خطوات العمل ّ ي
ومجموعة من الخامات المختلفة
المعروضة عليه داخل أو خارج
المرسم.

ينتج أعماال ً فنية مبتكرة مستوحاة
من الخيال لتصوراته عن الكون.

يع� عن انطباعاته تجاه استخدامه
ب
الخامات المختلفة أثناء ممارسة
ن
الف�.
العمل ّ ي

يستخدم معرفته ومهاراته المكتسبة
من المواد الدراسية أ
الخرى حول
الحقائق أ
والفكار أثناء إنتاجه ألعمال
فنية مستوحاة من الخيال والكون
داخل أو خارج المرسم.

المعيار

المعيار

المعيار

المعيار

ن
الف�
يعرف خطوات العمل ّ ي
والخامات المختلفة.

ت
ال� يود
يختار
الخامات ي
استخدامها ف
ن
الف�.
عمله
�
ي
ّي

ينتج ً
أعمال فنية باستخدام
الخامات المختلفة.
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يستخدم معرفته ومهاراته
المكتسبة من المواد الدراسية
أ
ف
ن
الف�.
الخرى ي� إنتاجه ي

والتصغ�
التكب�
ي
ي

أ
ت
ال� قام بها المتعلمون ف ي�
يعتمد هذا السلوب عىل نسخ الوحدات التصميمية ي
تصغ�ها باستعمال جهاز الكمبيوتر ،ثم يقوم المتعلمون
وتكب�ها أو
ي
الوحدة السابقة ي
والتصغ�) وطباعتها عىل أرضية
التكب�
المك�ة والمصغرة (عملية
ي
ي
بنسخ الوحدات ب
ن
الف� باتجاهات مختلفة يتحقق فيها (عمليات التماثل والتكرار) ثم تلوينها
العمل ّ ي
باستعمال المجموعة اللونية المفضلة ،ولتحقيق التماثل بشكل أدق ،يمكن للمتعلم
المتقابل� بنفس أ
ين
اللوان.
تلوين العنرصين
ين
المتعلم� عىل تجربة تراكيب مختلفة وإبداعية.
شجع
ّ
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تكرار التصاميم الورقية
طريقة مبتكرة وسهلة التنفيذ ،تعتمد عىل تفريغ الشكل باستخدام الورق الملون
ن
لتكوين وحدات تصميمية مبتكرة ،ي ز
يث� المتعلم الورقة
تتم� بعنرص المفاجأه ،حيث ي
المراد العمل عليها عدد من المرات ،ثم يقوم بقص الورقة المثنية من الجهة المطوية
ب� أ
مع مراعاة ترك فواصل ي ن
الشكال المفرغة.
ين
المتعلم� تركيب الوحدات التصميمية المفرغة عىل حسب العمليات البنائية
اطلب من
ت
ين
المتعلم� اختيار أحد المجموعات اللونية لتطبيقها
ال� تمت دراستها ،ثم اطلب من
ي
ف
ن
الف�.
ي� إنجاز العمل ّ ي
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بعض أ
العمال :
متحف الموضة أ
والقمشة  -لندن
ف أ
ف
اللهام والدعم والتدريب
توف� إ
هو المتحف الوحيد ي� المملكة المتحدة المخصص فقط لعرض التطورات ي� الزياء المعارصة ،فضال ً عن ي
ألولئك الذين يعملون ف� هذه الصناعة ،أسس المتحف ب ن
موندس ،لندن ،وهو جزء
يطا� زاندرا روديس عام  ٢٠٠٣ف ي� يب�
ال� ي
ي
ي
ف
ف
ف
ابحث
ضا� ي� أوروبا ،استضاف المعرض العديد من
أك� كليات التعليم إ
من كلية نيوهام للتعليم إ
ضا� ،وهي واحدة من ب
ال ي
ال ي
المزيد حول الموضوع
المعارض منها معرض المصمم جوزيف فرانك ف ي� (يناير .)٢٠١٧
198

مجال التصميم
العمليات البنائية وتطبيقاتها اللونية Elements of Art -
الوحدة الثانية Unit2 -

الكفاية العامة الثالثة

ف
يز
الثقا�
تمي� ومقارنة النتاجات الفنية من ثقافات كويتية ،وإسالمية ،وعالمية لتنمية الوعي
ي

يدرك الحقائق المكتسبة ي ن
ب� عمله
ن
والمث�ات المرئية المستوحاة
الف�
ي
ّي
من الخيال والكون.

مجال العمليات )(3-2
ن
ش
الف�.
ي�ح عمله ّ ي

مجال االتجاهات )(3-3

ن
ن
الف�
أب
يع� ويفاضل يب� عمله ّ ي
والعمال الف ّنية المعروضة عليه
المستوحاة من الخيال والكون.

ن
الف� المواد الدراسية
•
يشارك بعمله ّ ي
ن
ت
الف�.
ال� تتالءم مع موضوعه يّ
ي
•يساهم ببعض أعماله الفنية ف
�
ي
ين
تزي� البيئة المدرسية والمشاركة ف ي�
المعارض الداخلية والخارجية.

مجال الحقائق )(3-1

المعيار

المعيار

المعيار

المعيار

يدرك الحقائق المكتسبة ي ن
ب�
ن
والمث�ات المرئية
الف�
ي
عمله ّ ي
المستوحاة من الخيال والكون.

ن
ن
الف�
ب
يع� أبالمفاضلة يب� أعمله ّ ي
والعمال الف ّنية الخرى.

ن
ش
الف� مبي ًنا الحقائق
ي�ح عمله ّ ي
المكتسبة.
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مجال االرتباط )(3-4

يشارك ويساهم بأعماله الف ّنية.

النقد الفنـّـي

ف أ
درب ي ن
الفنية
ّ
ع� المتعلم عىل مالحظة ووصف العمليات البنائية ي� العمال ّ
المعروضة عليه سواء كانت لوحة ف ّنية ،سجادة ،قطعة قماش  ...إلخ.

ﻛﻦ ﻧﺎﻗ ًﺪا ﻓﻨّﻴً
ﺎ

ن
الف�
نشاط  Zoomللنقد ّ ي
ت
االســـراتيجية يوزع المعلم عدســـة
ف ي� هـــذه
ين
المتعلمـــن ،ويطلب منه
مكـــرة عـــى أحـــد
ب
أن يختـــار جزء من لوحـــة زميلة ،ثـــم يقوم
ناقـــدا ف َن ًيـــا) بنقد
باســـتخدام أســـئلة (كن
ً
ن
الف�..
العمـــل ّ ي

 .٤ك ِّون رأياً..

فكر كفنان ..

المحدد بشـــكل
يبدأ المتعلـــم بوصف الجزء ُ
عـــام ،ثم يحلـــل هـــذا الجـــزء إىل عنارصه
أ
الساســـية المكونة له ،يفـــر المتعلم بعدها ســـبب اختيار
وأخ�ا
زميله ألشـــكال محـــددة
ي
للتعب� عـــن الجزء المحـــدد ،ي ً
يكون المتعلـــم رأيه الخاص حـــول هذه الجزئيـــة ،ويعطي
ِّ
ف
اليجابية لتطوير عمله ي� المســـتقبل.
زميله بعـــض النصائـــح إ

ت
ال� قد
أسئلة ي
تث� خيال المتعلم لحل المشكالت ي
ف
ن
الف�:
تواجهه ي� عملية إ
النتاج ّ ي
ك�ت بعض العنارص بشكل مبالغ فيه؟
•ماذا لو ب ّ
•ماذا لو تالصقت العنارص بشكل مزدحم؟
•ماذا لو تغ�ت أ
سيتغ� العمل؟
اللوان ،كيف
ي
ي
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جمال الطبيعة..
يستطيع الف ّنان تحقيق العمليات البنائية من خالل التكرار والتماثل بشكل دقيق ،ولكن
ف ي� الطبيعة ،تميل العمليات البنائية إىل التنوع بشكل أقل دقّة مما يضيف جماال ً وحيوية
وروح أ
الطريقت� للحصول عىل أعمال ي ز
ين
للعمال ،فجرب التنويع ي ن
مم�ة.
ب�

الفنان جوزيف فرانك
ف
خاصا من الحداثة ،فباتت
نشأ جوزيف فرانك ي� فينيا ( ،)١٩٦٧ -١٨٨٥وقد ّ
طور نو ًعا ً
تصميماته تتضمن ألواناً وأشكاال ً الطبيعة ف ي� تكرار يغ� محسوس .اهتم فرانك بالنباتات،
ف ّطور طباعته الخاصة أ
بالزهار ،ثم مزج زهوره المفضلة من الزنبق والبنفسج وزهرات
العشب والزعفران والورود مع زهور خيالية نقية .أنتج العديد من تصميمات المنسوجات
المليئة بالزهور والفواكه بعد الحرب العالمية الثانية.
عزيزي المعلم  ..مع توسعنا ف� المنهج بدأنا ف� إدخال ي ن
فنان� من ثقافات مختلفة  ..تحتوي
ي
ي
حياتهم عىل العديد من الجوانب المخالفة لعقيدتنا وثقافاتنا  ..فاحرص عىل انتقاء المعلومات
ين
اليجابية من حياة الفنان.
المناسبة
للمتعلم� وأظهر الجوانب إ
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موضوع إثر  اىى

اﻷﺻﺎﺑﻊ اﻟﺨﻤﺴﺔ
االسئلة من خالل 
المتعلمںى عىل االستماع وبناء 

االسئلة الخمس
هو عبارة عن منظم تخطيطي يســـاعده

االساسية :مىى  -ماذا – لماذا – كيف – من ،ويمكن إضافة أين عند الحاجة.

ىى؟
م

كيف؟
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ماذا؟

خطوات العمل:

جهز منظماً تخطيطياً عىل شكل يد كما هو موضح ىڡ الشكل.




وىڡ راحة اليد تلخيص البرز
اكتب ىڡ كل أصبع أداة استفهام واحدة من )مىى  -ماذا  -لماذا  -كيف  -أين ( 
االفكار 

االساسية للدرس.


متعلمںى.
المتعلمںى إىل مجموعات بحيث تشمل كل مجموعة خمسة
قسم
وزع عليهم شكل اليد المكتوب عليها خمسة أسئلة ،مثل:
 مىى نستخدم العمليات البنائية؟

الفىى؟
 ماذا استخدم المتعلم من عمليات بنائية ىڡ عمله ّ  لماذا استخدم المتعلم العمليات البنائية؟أ

ي
الفىى؟
 كيف تحقق العملياتن؟
البنائية إثراء للعمل ّ 


االجابة ىڡ راحة اليد.
ذا؟
أبدأ النشاط وأطلب منهم حل االسئلة وتلخيص ¿
لما

المتعلمںى أو أطلب من كل مجموعة قراءة
أعرض المخططات أمـــام
االجابات.
¿

 -الوحدة الثالثة -

الخط العربي
Arabic Calligraphy
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العر� ف ي� الخيال والكون ؟
كيف استخدم الخط ب ي

ف
العر� ،لذلك نرى ي ز
السالمية بالتشكيل
تم� الفنون إ
أبدع الفنان المسلم ي� استخدام الخط ب ي
آ
ف
ف
ن
الحال
ي� الخط ب ي
العر� خاصة باستخدام اليات القرآنية وأسماء هللا الحس� ،أما ي� الوقت ي
الفن الحديث من أوسع أبوابه ،حيث ي ز
تم� العديد من
العر� إىل عالم ّ
فقد دخل ّ
فن الخط ب ي
العر� الذي ي ز
ين
تم� بحروفه وجمالياته ف ي� التشكيل بأسلوب
الفنان� بإبداع لوحات من الخط ب ي
جدا ومختلف عن السابق .
متطور ً
ف
العر� لمتعلم المرحلة االبتدائية بأسلوب مبسط ف ي�
ونحن ي� هذا المجال سندخل الخط ب ي
تع� عن فكرة الدرس المقتبسة من الفكرة المساندة من الخيال
عمل وحدة تصميمية كتابية ب
والكون.
تع� عن الموضوع مثل( :الشمس) وتتم
يمكن عمل وحدة تصميمية من (كلمة واحدة) ب
كتابتها بالخط ف
الكو� المربع ،أو رسم الحد الخارجي ألحد العنارص البارزة ف ي� فكرة الدرس
ي
ئ
الفضا�
والتشكيل بداخله بالكلمات أو الحروف العربية مثال ً رسم الحدود الخارجية للمكوك
ي
والبداع فيه.
والتشكيل بالحروف العربية بداخله ،أو ما يراه المعلم
مناسبا للدرس إ
ً
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الخط العربي
تمهيد:
أصبحت الكتابة العربية عنرصا زخرفيا ً ف
ت
العر� من العالمات ي ز
السالمي) لمرونته وسهولة تشكيله
المم�ة للفنون (وخاصة الفن إ
ً
بارزا ي� الروعة والجمال ح� بدأ الخط ب ي
ً
أ
أ
ف
وغ�ها ...إلخ .
ي� المساحات والوضاع المطلوبة حيث يمكن تشكيله بأشكال دائرية وخماسية وسداسية وأشكال الطيور والزهار ي

كما أن تنوع الخطوط العربية وتعدد أشكالها منحها خصائص جمالية ال نراها ف� الخطوط أ
الخرى ،فالخط العر� يعت� من ق
أر� وأجمل خطوط العالم لما يتمتع
بي ب
ي
ف
به من حسن الشكل وجمال الهندسة وبديع النقش ،وهو ما جعله مادة ثرية تدرس ي� أفضل جامعات العالم.
العر� :
من أنواع الخط ب ي

ف
الكو�
الخط
ي

ويعت� من أقدم الخطوط
نسبةً إىل أهل الكوفة ،ب
أ
العربية ث
استخداما خاصة ف ي� العمال
وأك�ها
ً
والكث� من المساجد ،ويعتمد الف ّنان
الف ّنية
ي
أ
ف ي� كتابته للمخطوطات عىل الدوات الهندسية
أساس.
بشكل
ي

خط الرقعة

خط النسخ

يمتاز بقرص حروفه ث
وك�ة زواياه وقلة استخدامه
للشكل ،ويغلب عليه أسلوب طمس الحرف
الع� ي ن
كرأس ي ن
والغ� والميم ،وهو من أفضل
الخطوط المالئمة للرسعة ف ي� الكتابة.

سمي بخط النسخ ألنه استخدم ف ي� نسخ المؤلفات،
وهو ث
أك� الخطوط مالئمة للكتابة اليدوية،
وكتبت به المصاحف منذ القرن الرابع للهجرة
وأشهر مستخدميه (الخليفة عثمان بن عفان)
ض
ر� هللا عنه  ،-ويمتاز الخط بصغر حروفه
 يورشاقته وتناسب أجزائه ،وقد شاع استعماله
اليوم ف ي� كتابة الكتب والمجالت والصحف.

ف
الكو� المربع.
راجع (ملحق  ١ص  )٢٦٥لورقة عمل الخط
ي
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يّ ز
العر� بإمكانية تطويعه وتشكيله ف ي� أشكال
تم� الخط ب ي
فن منفصل بذاته ،وقد
وأساليب متنوعة ،حيث ب
يعت� ّ
مر العصور بتطوير
أبدع الخطاطون المسلمون عىل ّ
الخط وابتكار تراكيب جمالية متنوعة ي ّ ز
تم� كل قطر عن
آ
الخر.
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مجال التصميم
العر� Arabic Calligraphy -
الخط ب ي
الوحدة الثالثة Unit3 -
الكفاية العامة أ
الوىل

تعرف العنارص أ
الساسية للفن ف ي� سياقات مختلفة وتحليلها

مجال الحقائق )(1-1

مجال االتجاهات )(1-3

مجال العمليات )(1-2

مجال االرتباط )(1-4

ف
(الكو�-
العر�
يتعرف عىل الخط ب ي
ي
النسخ -الرقعة) من خالل الخيال
والكون.

يستخدم مجموعة من التطبيقات
اليدوية لفهم جوانب تتعلق
العر� ف ي� مجال التصميم
بالخط ب ي
من خالل الخيال والكون.

يع� عن آرائه حول المعلومات
ب
والمعارف المكتسبة الجديدة ف ي�
مجال التصميم.

يربط الحقائق المكتسبة
والمواضيع المرتبطة بالخيال
والكون ف ي� مجال التصميم مع
المواد الدراسية أ
الخرى.

المعيار

المعيار

المعيار

المعيار

العر�
يعرف فبعض أنواع الخط ب ي
ي� مجال التصميم.

يز ن
العر�
يم� ي فب� أنواع من الخط ب ي
ي� مجال التصميم.

يع� بحرية عن آرائه حول
ب
المعلومات والمعارف المكتسبة
الجديدة.
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يربط الحقائق المكتسبة
والمواضيع المرتبطة بالخيال
والكون مع المواد الدراسية
أ
الخرى.

ت
الكوي�
الفنان
الصغ�
ي
ي

المتعلمة آية الصفار

مدرسة خديجة بنت خويلد

معرض من البيت إىل آخر نقطة ف ي� الكون

نعيش المغامرات عندما نتخيل رحلتنا إىل عالم القردة  ..بع�ت عنها الموهوبة بأسلوبها الخاص وألوانها المنسجمة بدرجات
اللون� أ
ف
الخ�ض
ن
ن
ين
الفريقية والتماثل ف ي� وجه القرد.
الف� والتكرار للنقوش إ
والب�  ..نرى العمليات البنائية ي� العمل ي
ي
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مجال التصميم
العر� Arabic Calligraphy -
الخط ب ي
الوحدة الثالثة Unit3 -

الكفاية العامة الثانية

انتاج أعمال فنية بسيطة باستخدام العنارص أ
والبداع
الساسية للفن وتقنياتها
الحساس والخيال إ
للتعب� عن إ
ّ
ي

مجال الحقائق )(2-1

مجال االتجاهات )(2-3

مجال العمليات )(2-2

مجال االرتباط )(2-4

ن
الف�
يتعرف عىل خطوات العمل ّ ي
ومجموعة من الخامات المختلفة
المعروضة عليه داخل أو خارج
المرسم.

ينتج أعماال ً فنية مبتكرة مستوحاة
من الخيال لتصوراته عن الكون.

يع� عن انطباعاته تجاه استخدامه
ب
الخامات المختلفة أثناء ممارسة
ن
الف�.
العمل ّ ي

يستخدم معرفته ومهاراته المكتسبة
من المواد الدراسية أ
الخرى حول
الحقائق أ
والفكار أثناء إنتاجه ألعمال
فنية مستوحاة من الخيال والكون
داخل أو خارج المرسم.

المعيار

المعيار

المعيار

المعيار

ن
الف�
يعرف خطوات العمل ّ ي
والخامات المختلفة.

ت
ال� يود
يختار
الخامات ي
استخدامها ف
ن
الف�.
عمله
�
ي
ّي

ينتج ً
أعمال فنية باستخدام
الخامات المختلفة.
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يستخدم معرفته ومهاراته
المكتسبة من المواد الدراسية
أ
ف
ن
الف�.
الخرى ي� إنتاجه ي

ف
الكو�
الخط
ي

ت
البداع فيه ،حيث يتكون هذا الخط بشكل
ال� يمكن للمتعلم إ
هو من أسهل الخطوط ي
ت
ال� تكون أشكال الحروف المختلفة ،ابدأ
أساس من مجموعة من المربعات المتالصقة ي
ي
ف
ف
المتعلم�ن
الكو� (مرفق ي� نهاية الدليل) ودع
بطباعة نموذج أشكال الحروف بالخط
ي
ي
يتعرفون عىل أشكال الحروف وطريقة رسمها .بعدها يقوم كل متعلم باختيار كلمة أو
مجموعة من الكلمات ويجرب رسمها عىل أ
الوراق المربعة باستعمال المسطرة وقلم
الرصاص ،ويمكن للمتعلم استخدام أوراق الشفاف لنسخ أ
الحرف المكررة.
ين
أك� أو أصغر من حجم
ملحوظة :شجع
المتعلم� عىل تجربة استعمال فراغات ب
الحرف (حجم الحرف مربع واحد والفراغ يكون نصف مربع) للحصول عىل نتائج
متنوعة.
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زخرفة العنرص بالحروف
ين
المتعلم� تحديد شكل ما باستعمال
طريقة جميلة وذات نتائج مبتكرة ،اطلب من
ين
المتعلم�
الورق الشفاف ،ثم طباعته عىل ورقة بيضاء أو ملونة ،بعدها اطلب من
تعبئة مساحة الشكل أ
بالحرف العربية باستعمال أي خط يتقنه المتعلم.
ساعد المتعلم عىل تجربة تعبئة الشكل بطرق مختلفة مثال أحرف تم�اكبة ،أحرف
ذات أحجام مختلفة  ...إلخ) يمكن كذلك تشجيع المتعلم عىل عمل ث
أك� من تجربة
مختلفة واالختيار بينها.
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أشهر اللوحات :
السالمية  -الكويت
مركز الكويت للفنون إ

يحبهم ويحبونه  -جاسم معراج

بلدة طيبة  -ي ن
حس� الشاخوري

نور عىل نور  -أيمن حسن

ف
مقرا له ،حرص المركز منذ إنشائه عىل شن� فن الخط
تأسس مركز الكويت للفنون إ
السالمية عام ٢٠٠٥م ويتخذ المسجد ي
الكب� ي� دولة الكويت أ ً
ف
ت
ت
ن
والسالمي وربط الجيال ب�اثها وهويتها الحضارية
الكوي�
السالمية ي� المجتمع
العر� إ
العر� وثقافة الفنون إ
ي
والعالم� ب ي
بي
ي
ف
العر� وتطبيقاته
والفنية .كما نظم المركز العديد من المعارض والملتقيات ي� الكويت وخارجها
ابحث
للتعريف بفن الخط ب ي
أ
السالمية ي ن
المختلفة ش
ب� مختلف ش�ائح المجتمع السيما ش�يحة الطفال والنشء من خالل تنظيم ورش
المزيد حول الموضوع
ون� الوعي بالفنون إ
السالمية) والذي يسلط الضوء
خاصة شي�ف عليها فنانون من الكويت وخارجها ومن أهمها (ملتقى الكويت
الدول للفنون إ
ي
السالمية المتنوعة والمتخصصة ف ي� مجاالت مختلفة.
عىل العديد من الفنون إ
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مجال التصميم
العر� Arabic Calligraphy -
الخط ب ي
الوحدة الثالثة Unit3 -
الكفاية العامة الثالثة

ف
يز
الثقا�
تمي� ومقارنة النتاجات الفنية من ثقافات كويتية ،وإسالمية ،وعالمية لتنمية الوعي
ي

يدرك الحقائق المكتسبة ي ن
ب� عمله
ن
والمث�ات المرئية المستوحاة
الف�
ي
ّي
من الخيال والكون.

مجال العمليات )(3-2
ن
ش
الف�.
ي�ح عمله ّ ي

مجال االتجاهات )(3-3

ن
ن
الف�
أب
يع� ويفاضل يب� عمله ّ ي
والعمال الف ّنية المعروضة عليه
المستوحاة من الخيال والكون.

ن
الف� المواد الدراسية
•
يشارك بعمله ّ ي
ن
ت
الف�.
ال� تتالءم مع موضوعه يّ
ي
•يساهم ببعض أعماله الفنية ف
�
ي
ين
تزي� البيئة المدرسية والمشاركة ف ي�
المعارض الداخلية والخارجية.

مجال الحقائق )(3-1

المعيار

المعيار

المعيار

المعيار

يدرك الحقائق المكتسبة ي ن
ب�
ن
والمث�ات المرئية
الف�
ي
عمله ّ ي
المستوحاة من الخيال والكون.

ن
ن
الف�
ب
يع� أبالمفاضلة يب� أعمله ّ ي
والعمال الف ّنية الخرى.

ن
ش
الف� مبي ًنا الحقائق
ي�ح عمله ّ ي
المكتسبة.
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مجال االرتباط )(3-4

يشارك ويساهم بأعماله الف ّنية.

النقد الفنـّـي

ف
ن
العر� ليس
الف� هو التذوق للجمال ي� أعىل مستوياتهّ ،
وفن الخط ب ي
النقد ّ ي
بالبداع والتجديد وله
ملء إ
ممارسة ف ّنية فحسب ،بل هو ّ
فن ذو تاريخ عريق ي
جمالياته الخاصة وثرائه التشكيل ي ز
المم�.
ي

ﻛﻦ ﻧﺎﻗ ًﺪا ﻓﻨّﻴً
ﺎ

ت
اس�اتيجية المقابلة
ت
ت
يز
الشخصيات بمتعتها وإمكانية
تقمص
ال� تُ نب� عىل مبدأ ّ
ّ
تتم� االس�اتيجيات ي
ين
ين
التعب� عندما
غالبا ف ي�
المتعلم� من خاللها ،حيث ينطلق
تطوير
ي
المتعلم� ً
ف
ف
ت
و� هذه
ال� يتقمصها ،ي
يتخيل المتعلم نفسه ي� مكان صاحب الشخصية ي
أ
ت
ت
ال� يمكنك االستعانة بها ف ي� عمل النموذج
االس�اتيجية نوجز بعض السئلة ي
ن
الذي ستستخدمه الشخصية (صحفي ،لقاء ي ن
تلفزيو�  ...إلخ)
فنان� ،لقاء
ي
ف
بتغي� نوع
أثناء عمل المقابلة ،يمكن للمعلم التنويع ي� أنواع المقابالت وذلك ي
الشخصية أو نوع المقابلة ،وبعض نماذج أ
السئلة ت
المق�حة:
•أذكر أفضل جزء استمتعت برسمه؟ ولماذا؟
أ
ت
ال� لونت بها عملك؟
• ّ
فس سبب اختيارك لللوان ي
ستغ�ه ف ي� اللوحة؟ ولماذا؟
•لو عدت للوراء ،ما الجزء الذي
ي
ت
ال� استخدمتها؟ ولماذا؟
•ماهي الخامات ي

 .٤ك ِّون رأياً..

فكر كفنان ..
ت
ال� قد
أسئلة ي
تث� خيال المتعلم لحل المشكالت ي
ف
ن
الف�:
تواجهه ي� عملية إ
النتاج ّ ي
•ماذا لو حذفنا النقط من الخط ف
الكو�؟
ي

•ماذا لو لم يكن لديك إال حرف واحد؟

•ماذا لو لم تتوفر مسطرة لكتابة الخط ف
الكو�؟
ي
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اللغة الح ّية ..

طوعها الفنانون المسلمون عىل مدى ث
أك� من  ١٤٠٠عام ،عاش بعضها،
خطو ٌط آعبقريةّ ،
مبنية عىل
الكث� منها إىل أشكال جمالية ذات تراكيب
واندثر الخر ،وتطور ي
متشعبة ّ
ّ
ف
أسس هندسية دقيقة أدى إىل استقاللها ي� كيان منفصل ذات أبعاد روحانية عميقة.

جل�
الشيخ حسن ب ي
ترك ولد عام 1937م ،درس الخط عىل يد مصطفى حليم ،ثم أصبح بعدها تلميذاً
خطاط ي
أ
لدى الخطاط حامد المدي ليتعلم خطي الثلث والنسخ ،واستمر يتمرن لديه لمدة ي ن
سنت�
عىل عبارة واحدة «رب يرس وال تعرس ،رب تمم بالخ�» .حصل عىل الجازة من أ
الستاذية
إ
ي
أ
سنة ١٣٩١هـ .درس عىل يديه ث
أك� من خمسمائة طالب وأنتج مئات اللوحات والعمال الف ّنية
ف
والمارات.
بالضافة إىل الكتابة عىل واجهات المساجد وقبابها ي� تركيا والكويت والسعودية إ
إ
عزيزي المعلم  ..مع توسعنا ف� المنهج بدأنا ف� إدخال ي ن
فنان� من ثقافات مختلفة  ..تحتوي
ي
ي
حياتهم عىل العديد من الجوانب المخالفة لعقيدتنا وثقافاتنا  ..فاحرص عىل انتقاء المعلومات
ين
اليجابية من حياة الفنان.
المناسبة
للمتعلم� وأظهر الجوانب إ
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موضوع إثر  اىى

فن التصوير المتعاقب
ّ
هي تقنية استخدام الصور الثابتة ¹النتاج مقطع فيديو متحرك بنفس طريقة الرسوم المتحركة القديمة عندما كان الرسام يرسم صوراً للشخصيات الكرتونية عىل
شكل لوحات متعددة ،وعندما يتم تقليب تلك الصور واحدة تلو Ù
االخرى بشكل رسيع يظهر للمشاهد أن تلك الشخصيات الكرتونية تتحرك.


االدوات

كامرىا للتصوير

تليفون ،آيباد ...إلخ

للكامرىا
حامل

الكامرىا
أي طريقة لتثبيت 

برنامج تعديل الصور وصناعة الفيديو
Movie Maker- Stopmotion – Photoshop

خطوات العمل:

الكامرىة واحرص عىل وجود مصدر إضاءة متوازن  ىڡ موقع التصوير.
الكامرىة باستعمال حامل 
 ثبت 

وتغيرى الحركة ىڡ كل ورقة ) كرسمة جديدة ثم تصوير
 يمكن إتباعأسلوبںى أما التصوير الواقعي كتحريك العنرص المطلوب ،أو الرسم عىل الورق 

كل رسمة عىل حدة(.
 ارفع الصور إىل برنامج تعديل الصور ،أو التصوير ¯مبارسة من خالل برنامج .StopMotion

االطار ¶
حىى يشعر المشاهد بسالسة الحركة.
 ضع كل صورة ىڡ إطار واضبط وقت ¹ بعد االنتهاء من ترتيب الصور ،يتم حفظ العمل كمقطع فيديو. يمكن إضافة الصوت أثناء العمل كما ىڡ برنامج  ، movie makerأو إضافة الصوت الحقاً بعد إنتهاء مقطع الفيديو ىڡ أحد برامج المونتاج )موىڡ



موىڡ ...إلخ(.
ميكر ،آي 
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شاهد رسح الفكرة

 -الوحدة الرابعة -

ّ
أسس العمل الفني
Principles of Design
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الوحدة

االتزان

اليقاع
إ

ت
ال� تربط ي ن
ب� أجزاء العمل
هي العالقة ي
ن
وتعت� الوحدة من المتطلبات
الف�،
ب
ّي
أ
أ
ن
ف� ،وهي من أهم
الساسية لي عمل ّ ي
المبادئ إلنجاح العمل من الناحية الجمالية،
وهناك  ٣أنواع من الوحدة:

الحساس بالراحة واالستقرار الذي يشعر
هو إ
به المشاهد نتيجة لقدرة الفنان عىل تحقيق
المعادلة والتناسق ي ن
ب� أجزاء الشكل ف ي� العمل
ن
الف�.
ّي
أ
ت
ال� تلعب
واالتزان من السس الف ّنية المهمة ي
ف
ن
الف� .والذي يمكن
ً
دورا ي ً
كب�ا ي� إنجاح العمل ّ ي
تحقيقه من خالل ترتيب وتنسيق العنارص
ف
ن
الف�.
المكونة ي� العمل ّ ي

هو تنظيم أحجام العنارص وحركتها والفواصل
ن
ن
الف� ووحداته
الموجودة يب� عنارص العمل ّ ي
ف
ن
الف�
المرئية .ويمكن تقسيم إ
اليقاع ي� العمل ّ ي
إىل:

بعضها ببعض ،بحيث تعكس لمن يراها
واحدا.
موضو ًعا ً
وحدة أ
السلوب :وتتضح من خالل تنفيذ
ن
ف� موحد.
الموضوع وإنجازه بأسلوب ّ ي

فإذا نظرنا مثال ً إىل شكل ما وكانت أجزاؤه عىل
أك� من الجهة أ
ثقل ث
جهة تشكل ً
الخرى تتولد
ف
لدينا رغبة ال شعورية ي� تصحيح الوضع
وتحريك أ
الجزاء إىل أن نشعر بالراحة ونحقق
االتزان.

وحدة الشكل :وتتحقق من خالل تقارب
ن
الف�.
أشكال عنارص العمل ّ ي
وحدة الفكرة :وفيها تت�ابط أ
الجزاء وتؤكد

إيقاع منتظم(رتيب) :وهو الذي تتشابه فيه
العنارص والوحدات أ
واللوان عند تكرارها
ف
ن
الف� من حيث الشكل والحجم
ي� العمل ّ ي
ت
ال� تفصل أو تربط بينها.
والمسافة ي
(غ� رتيب) :وهو الذي
إيقاع يغ� منظم ي
ف
ن
الف� وتتشابه
تختلف فيه العنارص ي� العمل ّ ي
ت
ال� تفصل أو تربط بينهما.
فيه المسافات ي
اليقاع الحر :وهو الذي تختلف فيه العنارص
إ
ت
ال� تفصل أو تربط
والوحدات والمسافات ي
ف
ن
الف�.
بينهم ي� العمل ّ ي
الحرك :وهو الذي يوحي بالحركة
اليقاع
إ
ي
ف
ن
الف� من خالل توزيع
الدائمة ي� العمل ّ ي
العنارص أ
والشكال ف ي� اتجاهات مختلفة تنقل
ن
ن
الف�.
نظر المشاهد يب� أجزاء العمل ّ ي
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ّ
أسس العمل الفني
تمهيد:
تعتمد أ
ن
الدراك البرصي والرؤية باعتبارها الهيئة ي ز
الف� وما تتضمنه من تفاصيل وعالقات تتم
العمال الف ّنية بمختلف أشكالها ومجاالتها اعتما ًدا
أساسيا عىل إ
ً
المم�ة للعمل ّ ي
ن
ت
مشاهدتها ي ن
الف� عبارة عن مجموعة من المساحات والخطوط
بالع� لتحدث ي ً
ال� يتكون منها العمل ّ ي
تأث�ا عىل المشاهد وفق عمليات فسيولوجية ،فالعنارص والوحدات ي
ن
تم تجميعها وترتيبها ف� إطار ووضع ي ن
الف� أو الموضوع.
ي
مع� يسيطر عىل تكوين العمل ّ ي
ن
ن
ت
الف� روحه ،وتجذب أو تبعد أنظارنا عنه ،وهي انطباعات تتكون نتيجة لقدرة الفنان
ال� تعطي العمل ّ ي
الف� :هي الجوانب الحسية والعالقات يغ� المرئية ي
أسس العمل ّ ي
والتأث� عىل المشاهد.
عىل تحقيق المعادلة الطبيعية
ي

ن
الف�
عنارص العمل ّ ي

ن
ن
الف� ؟
ما الفرق يب� أسس وعنارص العمل ّ ي

ن
الف�
أسس العمل ّ ي

أ
ال� ن
ت
يب� عليها
الجانب
الحس :هي النظم والقواعد الف ّنية والسس ي
ي
ف
ن
الف�
التصميم بشكل عام ويحتاج إليها الفنان ي� ترتيب عنارص العمل ّ ي
ت
ال� يستخدمها لتحقيق القيم الجمالية داخل
أو الوحدات التصميمية ي
ن
الف� وفقًا لطبيعة العمل والخامة المستخدمة ف ي� التنفيذ.
العمل ّ ي
أ
اليقاع ... -إلخ )
ومن هذه السس  (:الوحدة – االتزان – إ

ت
ين
ويستع� بها
ال� يستخدمها الفنان
الجانب المادي :هي المفردات التشكيلة ي
ف
ت
ال� نشاهدها.
ي� إظهار أعماله الف ّنية بصورتها ي

وتتمثل ف ي�  ( :الخط – المساحة  -الشكل – اللون – الملمس ).

آ
ف
ن
تأث� ش
مبا� عىل نجاح العمل.
الف� ،وكالهما له ي
والجانبان يكمل بعضهما الخر ،إذ ال يمكن أن يتواجد جز ٌء منهما منفر ًدا ي� العمل ّ ي
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ن
الف� عىل ربط عنارص اللوحة
تساعد أسس العمل ّ ي
المختلفة لخلق عمل متناسق مريح ي ن
للع� ،ففي هذه
الشجار أ
اللوحة نرى اليقاع واضحا ف� تكرار أ
والغصان
إ
ً ي
ف
المختلفة ،وتتجسد الوحدة بشكل رائع ي� أسلوب
رسم العنارص والدرجات اللونية المختارة وأسلوب
جليا ف ي� تناسق
الخط المستخدم ،كما أن االتزان يبدو ًّ
أ
الحجام ي ن
ب� عنارص اللوحة بشكل عام.
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مجال التصميم
ن
الف� Principles of Design -
أسس العمل ّ ي
الوحدة الرابعة Unit4 -
الكفاية العامة أ
الوىل

تعرف العنارص أ
الساسية للفن ف ي� سياقات مختلفة وتحليلها

مجال الحقائق )(1-1

مجال االتجاهات )(1-3

مجال العمليات )(1-2

مجال االرتباط )(1-4

ن
الف�
يتعرف عىل أسس العمل ّ ي
(الوحدة-االتزان-التماثل) من خالل
الخيال والكون.

يستخدم مجموعة من التطبيقات
اليدوية لفهم جوانب تتعلق
بمجال التصميم من الخيال
والكون.

يع� عن آرائه حول المعلومات
ب
والمعارف المكتسبة الجديدة ف ي�
مجال التصميم.

يربط الحقائق المكتسبة
والمواضيع المرتبطة بالخيال
والكون ف ي� مجال التصميم مع
المواد الدراسية أ
الخرى.

المعيار

المعيار

المعيار

المعيار

ن
الف� ف ي�
يعرف أسس العمل ّ ي
مجال التصميم.

ن
الف�
يدرك فأهمية أسس العمل ّ ي
ي� مجال التصميم.

يع� بحرية عن آرائه حول
ب
المعلومات والمعارف المكتسبة
الجديدة.
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يربط الحقائق المكتسبة
والمواضيع المرتبطة بالخيال
والكون مع المواد الدراسية
أ
الخرى.

ت
الصغ�
العالمي
الفنان
يي
الكوي�
الفنان
الصغ�
ي

عل
المتعلمة نورة ي

مدرسة جميلة بنت عباد

معرض من البيت إىل آخر نقطة ف ي� الكون

مطعم السحاب يرحب بكم  ..مطعم ف� السماء  ..سنط� لزيارته ونجلس عىل الغيوم ونأكل أ
الطعمة الملونة بألوان الطيف
ي
ي
ف
والتعب� عنها.
يط� ألخذ الطلبات .خيال جميل من الموهوبة ي� رسم العنارص
ي
ونادل ي
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مجال التصميم
ن
الف� Principles of Design -
أسس العمل ّ ي
الوحدة الرابعة Unit4 -
الكفاية العامة الثانية

انتاج أعمال فنية بسيطة باستخدام العنارص أ
والبداع
الساسية للفن وتقنياتها
الحساس والخيال إ
للتعب� عن إ
ّ
ي

مجال الحقائق )(2-1

مجال االتجاهات )(2-3

مجال العمليات )(2-2

مجال االرتباط )(2-4

ن
الف�
يتعرف عىل خطوات العمل ّ ي
ومجموعة من الخامات المختلفة
المعروضة عليه داخل أو خارج
المرسم.

ينتج أعماال ً فنية مبتكرة مستوحاة
من الخيال لتصوراته عن الكون.

يع� عن انطباعاته تجاه استخدامه
ب
الخامات المختلفة أثناء ممارسة
ن
الف�.
العمل ّ ي

يستخدم معرفته ومهاراته المكتسبة
من المواد الدراسية أ
الخرى حول
الحقائق أ
والفكار أثناء إنتاجه ألعمال
فنية مستوحاة من الخيال والكون
داخل أو خارج المرسم.

المعيار

المعيار

المعيار

المعيار

ن
الف�
يعرف خطوات العمل ّ ي
والخامات المختلفة.

ت
ال� يود
يختار
الخامات ي
استخدامها ف
ن
الف�.
عمله
�
ي
ّي

ينتج ً
أعمال فنية باستخدام
الخامات المختلفة.
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يستخدم معرفته ومهاراته
المكتسبة من المواد الدراسية
أ
ف
ن
الف�.
الخرى ي� إنتاجه ي

تجميع العمل

بأك� من أسلوب ،ولكن نظرا لضيق الوقت فإنه من أ
يمكن تنفيذ هذا العمل ث
الفضل أن
ً
ين
المتعلم� ف ي�
يتم العمل بشكل جماعي ف ي� لوحات بانورامية ،حيث تبدأ كل مجموعة من
ف
العر� عىل حسب الفكرة المطروحة ،ثم
تنفيذ وحداتها التصميمية وأعمالهم ي� الخط ب ي
ن
الف�
يقوموا بتنسيق الوحدات لصناعة لوحة متكاملة مع مراعاة تطبيق أسس العمل ّ ي
فيها .بعدها يقوم المتعلمون بنسخ وقص وتلوين وحداتهم التصميمية ووضعها ف ي�
ئ
النها�.
المكان المناسب ليتم تثبيتها بالصمغ بعد االتفاق عىل الشكل
ي
ملحوظة :يمكن للمعلم صناعة لوحة أو لوحات بانورامية من أعمال الفصل مجتمعه،
ف
ت
و� هذه الحالة ،يجب عىل
ال� بجانبها ،ي
حيث تكمل كل لوحة جماعية اللوحات ي
توف� الخلفيات المناسبة وتوجيه المجموعات ليحصل عىل نتائج ألعمال
المعلم ي
متتابعة.
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بعض اللوحات :

تجريد الرسعة والصوت  -جاياكومو بيال

متحف سولومون غوغنهايم  -نيويورك

والفن الحديث
الفن االنطباعي وما بعد االنطباعي
هو متحف للفنون يقع ف ي� مدينة نيويورك،
ب
ّ
ويعت� المقر الدائم لمجموعة ّ
والمعارص ،تأسس المتحف عام ١٩٢٩م من قبل مؤسسة سولومون غوغنهايم ،وأصبح ن
نموذجا
مب� المتحف
ً
الع�ين .يحتوي المعرض عىل مجموعة فنية واسعة من أ
مم�ا للعمارة ف ي� القرن ش
العمال يغ� الموضوعية،
ابحث
ي زً
ّ
المزيد حول الموضوع
والتعب�ية والرسيالية.
والتجريدية
ي
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أ
كل
المنطاد الحمر  -بول ي

مجال التصميم
ن
الف� Principles of Design -
أسس العمل ّ ي
الوحدة الرابعة Unit4 -
الكفاية العامة الثالثة

ف
يز
الثقا�
تمي� ومقارنة النتاجات الفنية من ثقافات كويتية ،وإسالمية ،وعالمية لتنمية الوعي
ي

يدرك الحقائق المكتسبة ي ن
ب� عمله
ن
والمث�ات المرئية المستوحاة
الف�
ي
ّي
من الخيال والكون.

مجال العمليات )(3-2
ن
ش
الف�.
ي�ح عمله ّ ي

مجال االتجاهات )(3-3

ن
ن
الف�
أب
يع� ويفاضل يب� عمله ّ ي
والعمال الف ّنية المعروضة عليه
المستوحاة من الخيال والكون.

ن
الف� المواد الدراسية
•
يشارك بعمله ّ ي
ن
ت
الف�.
ال� تتالءم مع موضوعه يّ
ي
•يساهم ببعض أعماله الفنية ف
�
ي
ين
تزي� البيئة المدرسية والمشاركة ف ي�
المعارض الداخلية والخارجية.

مجال الحقائق )(3-1

المعيار

المعيار

المعيار

المعيار

يدرك الحقائق المكتسبة ي ن
ب�
ن
والمث�ات المرئية
الف�
ي
عمله ّ ي
المستوحاة من الخيال والكون.

ن
ن
الف�
ب
يع� أبالمفاضلة يب� أعمله ّ ي
والعمال الف ّنية الخرى.

ن
ش
الف� مبي ًنا الحقائق
ي�ح عمله ّ ي
المكتسبة.
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مجال االرتباط )(3-4

يشارك ويساهم بأعماله الف ّنية.

النقد الفنـّـي

ﻛﻦ ﻧﺎﻗ ًﺪا ﻓﻨّﻴً
ﺎ

يدرك معلم ت
ال�بية الف ّنية دور كل من عنارص العمل الف ن يّ� (الجانب المادي)
ف
ن
ن
ف� متكامل وناجح،
الحس) ي� الحصول عىل عمل ّ ي
الف� (الجانب ّ ي
وأسس العمل ّ ي
وعليه أن يدرب المتعلم عىل كيفية إدراك دور كل من العنارص أ
والسس ف ي�
الف� وإمكانية التعب� عنه والتعرف عىل نقاط القوة والضعف ف� أ
ن
العمال
ي
ي
العمل ّ ي
الف ّنية.

ت
شط�ة النقد
اس�اتيجية ي

 .٤ك ِّون رأياً..

يتضايق الكث� من أ
الشخاص عند نقد
ي
أعمالهم ،حيث أن هذه الكلمة ارتبطت
أﻗﱰح أن ﺗﻀﻴﻒ ــــــــــــــــــــــــــــــ
بشكل ش
مبا� مع المواضيع السلبية ،ولكن
ف
ت
المعلم
سيقوم
اتيجية
االس�
هذه
�
ي
ﳾء آﺧﺮ أﺣﺒﺒﺘﻪ ــــــــــــــــــــــــــــــ
المتعلم� لعرض ت
ين
مق�حاتهم
بتشجيع
بطريقة لطيفة وإيجابية لتساعد الطرف
آ
الخر عىل تقبلها عن طريق تغليف المالحظة بأمور
ت
ال� أعجبته
إيجابية ،فيبدأ المتعلم بذكر أحد الجوانب ي
ف ي� لوحة زميله ،ثم يذكر مالحظته ،وبعدها يؤكد عىل جزء
ف
ن
الف� ،وبهذه الطريقة يتقبل الف ّنان
آخر أعجبه ي� العمل ّ ي
ت
اق�احات الناقد بصدر رحب.
أﺣﺐ ﰲ ﻋﻤﻠﻚ ــــــــــــــــــــــــــــــ

فكر كفنان ..
ت
ال� قد
أسئلة ي
تث� خيال المتعلم لحل المشكالت ي
ف
ن
الف�:
تواجهه ي� عملية إ
النتاج ّ ي
• ماذا لو صممت عمال ً باستخدام االتزان فقط؟
ن
الف�؟
•ماذا لو لم تراعي أسس العمل ّ ي
ن
الف�؟
•ماذا لو ابتكرت أساساً جديداً للعمل ّ ي
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تعب�ات إبداعية ..
ي

ن
الف� يعكس فهم الف ّنان العميق لمشاعره وأفكاره،
تحديد طريقة ترتيب
عنارص العمل ّ ي
أ
فيعمل ذلك عىل إظهار العمال الف ّنية ذات المواضيع المتشابهة بصور وأشكال متنوعة
بتنوع الف ّن ي ن
ان� الذين أبدعوا ف ي� تصميمها.

كاندينسك
فاسيل
الف ّنان
ي
ي

ف
ويعت� من أحد أشهر ف ّن ن يا� القرن ش
الفن
روس ولد عام ١٨٦٦م،
ب
الع�ين ي� مجال ّ
فنان ي
ف
كاندينسك
تغ�ت طبيعة رسومات
الفن الحديث ،ي
التجريدي وأهم المبتكرين والمجددين ي� ّ
ي
أساس عىل تبسيط
القص�ة إىل باريس عام ١٩٠٩م ،حيث اعتمدت أعماله بشكل
بعد رحلته
ي
ي
العنارص.
الكث� من أعماله الجرافيكية وتصاميمه الخ ّطية بواسطة طابعة الخشب مثل المغنية
رسم ي
ذات ي ن
اللون�.
عزيزي المعلم  ..مع توسعنا ف� المنهج بدأنا ف� إدخال ي ن
فنان� من ثقافات مختلفة  ..تحتوي
ي
ي
حياتهم عىل العديد من الجوانب المخالفة لعقيدتنا وثقافاتنا  ..فاحرص عىل انتقاء المعلومات
ين
اليجابية من حياة الفنان.
المناسبة
للمتعلم� وأظهر الجوانب إ
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مجال

ّ
األشغال الفنية
231

القاموس المصور:

أ
الشغال الف ّنية
Assemblage

إعادة التدوير
Recycle

العجائن
Doughs

ِحرفة
Craft

النحت
Carving

الس�اميك
عجيبة ي
Ceramic dough

عجينة الورق
Paper-mache pulp

عجيبة الرمل
Sand clay

ين
ين
البالستيس�
ط�
Plastisin clay

أسطوانة ي ن
الط�
Clay cane

232

ﻣﺠﺎل اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻔﻨﻴﺔ

العجائن

إعادة تدوير الخامات المستهلكة

تمهيد:
تعت� أ
الشغال الف ّنية أحد المجاالت الرئيسية من مجال ت
والخ�ات نتيجة استخدام خامات متنوعة،
ال�بية الف ّنية ،فيها يتعلم الفرد بعض المعلومات والمهارات ب
ب
أ
مستخدما العديد من الساليب الف ّنية .
تتيح له التعامل معها والتعرف عىل مصادرها وطبيعتها ومشكالتها
ً
أ
أ
ف
ت
ين
ال� تساهم
كث� من
كما أن ميول ي
المتعلم� نحو العمال اليدوية تأخذ طريقها إىل الظهور والتبلور فيجدون متعة ي� ممارسة العمال اليدوية والتشكيل بالخامات ي
ف ي� تنمية ميولهم وتحقيق رغباتهم.

مفهوم أ
ي ن
ين
المتعلم� للتعرف عىل مالمس الخامات وطريقة معالجتها واستخدامها من خالل عدة
الف� بخامات مختلفة يقوم بها
الشغال الف ّنية :هو مجال
للتعب� ّ ي
عمليات مثل التشكيل ،ت
ال�كيب ،الضغط ،اللصق ،التكوين  ...الخ .
أنواع التشكيل:
أ
أ
ف
ن
الف�.
التشكيل المسطح :هي العمال الف ّنية المسطحة ذات البعدين ،ويعتمد الشكل والرضية ي� تنظيم العمل ّ ي

أ
أ
ت
وال� يمكن مشاهدتها من جميع االتجاهات.
التشكيل المجسم :هي العمال الف ّنية المجسمة ثالثية البعاد ،ي
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موضوع إثر  اىى

أﻧﻮاع اﻟﺨﺎﻣﺎت

التعبرى عن خامات متنوعة مثل :الجلد أو  
الطںى أو الصلصال أو الورق أو الخشـــب أو
الخامة هي الوســـيط الذي يســـتخدمه الفنان  ىڡ

البالستيك أو القماش أو ورق الجرائد أو 
االحجار  ...إلخ.

خامات من أصل طبيعي
االنســـان  ىڡ تركيبها
هي من مخلوقات هلِلَف ولم يتدخل 

وتجهرىها.
وإعدادها

حيواىى
خامات من أصل

القواقع 
واالصداف
الشعب المرجانية
اللؤلؤ

قشور وعظام االسماك
ابحث..


نباىى
خامات من أصل 
الزهور
قشور الرمان

االوراق
أفرع وجذوع 
االشجار
ابحث ..

خامات طبيعية نصف مصنعة
وهذه الخامات كانت ىڡ 
االصـــل خامات طبيعية ولكن

أجريت عليها عمليات صناعية.

حيواىى
خامات من أصل

جلود الحيوانات المدبوغة
خيوط الصوف
عظام الحيوانات المعالجة
أنسجة الحرير
ابحث..


نباىى
خامات من أصل 

االخشاب المعالجة

االنسجة القطنية

االلياف النباتية
ابحث ..
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خامات مصنعة
¹
االنســـان  ىڡ طـــرق إعدادها
الىى يتدخل 
وهـــي المواد 
وتصنيعها.
خامات مصنعة كيميائ ًيا
النايلون
البالستيك
المطاط الصناعي
رقائق 
االلمنيوم
ابحث..


معدىى
خامات من أصل

المواسرى 
واالنابيب

الفضة
الذهب
النحاس
ابحث ..

 -الوحدة الخامسة -

إعادة تدوير الخامات المستهلكة
Recycle & Reuse
235

أﻧﻮاع
اﻟﺨﺎﻣﺎت
اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ

خامات ورقية

خامات النسيج

خامات معدنية

ورق ﺟﺮاﺋـــﺪ  -اﻟﺒﻮﺳـــﱰات
اﳌﻠﻮﻧـــﺔ  -ﻋﻠـــﺐ ﻛﺮﺗـــﻮن
ﺑﺄﺣﺠﺎﻣﻬﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ -اﳌﺤﺎرم
اﻟﻮرﻗﻴﺔ وﻏﺮﻴﻫﺎ.

ﺑﻘﺎﻳﺎ اﻷﻗﻤﺸـــﺔ – أﻗﻤﺸـــﺔ
اﻟﺘﻨﺠﻴﺪ واﻟﺴﺘﺎﺋﺮ – اﻟﺨﻴﺶ
– اﻟﺤﺒﺎل ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ – اﻟﺨﻴﻮط
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـــﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴـــﺔ
وﻏﺮﻴﻫﺎ.

اﻷﺳـــﻼك ﻤﺑﺨﺘﻠـــﻒ أﻧﻮاﻋﻬـــﺎ -ﻋﻠﺐ
اﳌﴩوﺑـــﺎت اﻟﻐﺎزﻳـــﺔ  -اﻟﺴﻼﺳـــﻞ
اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ  -ﻣﺨﻠﻔﺎت اﻟﺮﻗﺎﺋﻖ اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ -
أﻃﺒﺎق اﻷﳌﻮﻧﻴـــﻮم  -أﻏﻄﻴﺔ زﺟﺎﺟﺎت
اﻟﻌﺼﺮﻴ.

خامات بالستيكية
ﻋﻠﺐ اﻟﻌﺼـــﺮﻴ واﻟﺮوب  -ﻗﻨﺎﻲﻧ اﳌﻴﺎه -
ﻣﺼﺎﺻﺎت اﻟﻌﺼﺮﻴ  -اﻷﻗﻼم اﻟﺸـــﻴﻨﻴﺔ
اﻟﻔﺎرﻏﺔ  -اﻟﻘﺼﺎﺻﺎت اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ -ﺑﻘﺎﻳﺎ
اﻷﻧﺎﺑﻴـــﺐ اﻟﺒﻼﺳـــﺘﻴﻜﻴﺔ  -اﻟﻜـــﺮات
اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ وﻏﺮﻴﻫﺎ.

خامات أخرى
ﺑﻘﺎﻳﺎ ﻟﻌﺐ اﻷﻃﻔـــﺎل اﻟﺘﺎﻟﻔﺔ
اﻷزرار  -اﻟﺨـــﺮز – اﻟﻔﻠﻦﻴ -ﺑﻘﺎﻳﺎ اﻟﺠﻠﻮد  -أﻋﻮاد اﻟﺨﺸﺐ
اﻟﺼﻐﺮﻴة  -ﻧﺸـــﺎرة اﻟﺨﺸﺐ
وﻏﺮﻴﻫﺎ.
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العدد 
واالدوات

ﻳﺠـــﺐ اﻧﺘﻘـــﺎء اﻟﻌـــﺪد
واﻷدوات اﳌﻨﺎﺳـــﺒﺔ ﻷﻋﺎﻤر
اﳌﺘﻌﻠﻤـــﻦﻴ وﻗﺪراﺗﻬـــﻢ
ﻛﻤﻘـــﺺ اﻟـــﻮرق وﻣﻘﺺ
اﳌﻌـــﺎدن اﻟﺨﻔﻴﻔـــﺔ ،ﻣﻊ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ.

إعادة تدوير الخامات المستهلكة
تمهيد:
كب�ة من المواد المستعملة ،ينتهي بها المطاف ملقاة ف ي� النفايات ،مما يشكل ِحمال ً ثقيال ً عىل البيئة ،ومنها ظهرت فكرة إعادة تدوير
تي�ك إ
يوميا كميات ي
النسان خلفه ً
ين
المتعلم� ف ي� المدارس عىل هذه الثقافة ،ومساعدتهم عىل إبراز قدراتهم المهارية
المستهلكات وتحويلها لمنتجات مفيدة الستعمالها مرة أخرى ،لذا يجب تربية أبنائها
والبداعية ف ي� إنتاج أعمال ف ّنية ونفعية جميلة ،مع الحرص عىل تدريبهم عىل مدى إمكانية تآلف الخامات واندماجها مع بعضها البعض.
إ

إعادة التدوير

المستهلكات
المستهلكات :هي ما تبقى من الخامة نتيجة استخدامها من قبل أفراد
المجتمع ،كصناديق العدد الخشبية وصناديق الفاكهة وعلب الكرتون
والمعلبات الفارغة والصفائح المعدنية وأغطية الزجاجات أ
والكواب
البالستيكية الفارغة بأشكالها وأحجامها المختلفة وقطع وأسالك الحديد
وقصاصات أ
القمشة وقطع السجاد  ...إلخ.

التدوير :يعرف بأنه عملية تحويل المنتجات عديمة الفائدة أو ما تبقى من
الخامة إىل مواد ومنتجات جديدة لها فائدة أفضل ،ومن الناحية الف ّنية إنتاج
البداعي واالبتكاري لدى
أعمال ف ّنية نفعية أو جمالية تهدف إىل تنمية
التفك� إ
ي
المتعلم.
وأول من استخدم مصطلح إعادة التدوير هو رينيه بيلز صاحب ش�كة (بيلز).
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مجال أ
الشغال الف ّنية
إعادة تدوير الخامات المستهلكة Recycle & reuse -
الوحدة الخامسة Unit5 -
الكفاية العامة أ
الوىل

تعرف العنارص أ
الساسية للفن ف ي� سياقات مختلفة وتحليلها

مجال الحقائق )(1-1

مجال االتجاهات )(1-3

مجال العمليات )(1-2

مجال االرتباط )(1-4

يتعرف عىل إعادة تدوير الخامات
المستهلكة من خالل الخيال
والكون.

يستخدم مجموعة من التطبيقات
اليدوية لفهم جوانب تتعلق
بإعادة تدوير الخامات المستهلكة
ف� مجال أ
الشغال الف ّنية.
ي

يع� عن آرائه حول المعلومات
ب
والمعارف المكتسبة الجديدة ف ي�
مجال أ
الشغال الف ّنية.

يربط الحقائق المكتسبة
والمواضيع المرتبطة بالعالم ف ي�
مجال الطباعة مع المواد الدراسية
أ
الخرى.

المعيار

المعيار

المعيار

المعيار

يعرف إعادة تدوير الخامات
المستهلكة ف� مجال أ
الشغال
ي
الف ّنية.

يع� بحرية عن آرائه حول
ب
المعلومات والمعارف المكتسبة
الجديدة.

يستكشف طرق إعادة تدوير
الخامات المستهلكة ف ي� مجال
أ
الشغال الف ّنية.
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يربط الحقائق المكتسبة
والمواضيع المرتبطة بالخيال
والكون مع المواد الدراسية
أ
الخرى.

ت
الكوي�
الفنان
الصغ�
ي
ي

المتعلمة سدرة حسام
مدرسة عمرة بنت مسعود

معرض من البيت إىل آخر نقطة ف ي� الكون

الزراعة عىل كوكب المريخ لها أسلوب خاص  ..والعناية أ
بالشجار والنباتات يحتاج إىل تقنيات خاصة بع�ت عنها الموهوبة
ف أ
تغي� ألوانها عن
بخيالها فابتكرت أجهزة حديثة تساعد هذه النباتات عىل البقاء  ..نرى التحوير بشكل واضح ي� الشجار و ي
المألوف.
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مجال أ
الشغال الف ّنية
إعادة تدوير الخامات المستهلكة Recycle & reuse -
الوحدة الخامسة Unit5 -
الكفاية العامة الثانية

انتاج أعمال فنية بسيطة باستخدام العنارص أ
والبداع
الساسية للفن وتقنياتها
الحساس والخيال إ
للتعب� عن إ
ّ
ي

مجال الحقائق )(2-1

مجال االتجاهات )(2-3

مجال العمليات )(2-2

مجال االرتباط )(2-4

ن
الف�
يتعرف عىل خطوات العمل ّ ي
ومجموعة من الخامات المختلفة
المعروضة عليه داخل أو خارج
المرسم.

ينتج أعماال ً فنية مبتكرة مستوحاة
من الخيال لتصوراته عن الكون.

يع� عن انطباعاته تجاه استخدامه
ب
الخامات المختلفة أثناء ممارسة
ن
الف�.
العمل ّ ي

يستخدم معرفته ومهاراته المكتسبة
من المواد الدراسية أ
الخرى حول
الحقائق أ
والفكار أثناء إنتاجه ألعمال
فنية مستوحاة من الخيال والكون
داخل أو خارج المرسم.

المعيار

المعيار

المعيار

المعيار

ن
الف�
يعرف خطوات العمل ّ ي
والخامات المختلفة.

ت
ال� يود
يختار
الخامات ي
استخدامها ف
ن
الف�.
عمله
�
ي
ّي

ينتج ً
أعمال فنية باستخدام
الخامات المختلفة.
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يستخدم معرفته ومهاراته
المكتسبة من المواد الدراسية
أ
ف
ن
الف�.
الخرى ي� إنتاجه ي

عزيزي المعلم:
أ
ت
ت
ال� يستخدمها ف ي�
ال� تنمي عند المتعلم إ
ب
الحساس بالمسؤولية البيئية تجاه جميع المواد والدوات ي
تعت� وحدة إعادة تدوير المواد المستهلكة من أهم الوحدات الف ّنية ي
السن� ت
سل� نظرا لعدم وجود طرق مناسبة للتخلص منها مثل البالستيك الذي يحتاج إىل مئات ي ن
ح� يتحلل!
حياته اليومية ،وكيف تؤثر هذه المواد عىل البيئة بشكل ب ي ً
الم�ل وإحضارها للمرسم ت
المتعلم� تجميع بعض المواد المستهلكة من ن ز
ين
ح� يشعر كل متعلم بدوره ف ي�
احرص عىل الطلب من
ت
ين ت
ال� تحتاجها
تركز عىل هذا المفهوم أثناء المتابعة الفردية والجماعية ،واذكر
حماية البيئة ،حاول كذلك أن ّ
للمتعلم� الف�ة الزمنية ي
أ
ف
ف
المتعلم� عىل رمي النفايات � الحاويات المخصصة لها ت
ين
ح� ال
تحرص
ي
المواد لتتحلل إىل موادها الولية ي� الطبيعة ،كما يجب أن ّ
تساهم ف ي� إلحاق ال�ض ر بالبيئة.
نظرا ألنه يتم من خاللها استخدام عنارص مألوفة لدى
إن وحدة إعادة تدوير المواد المستهلكة ب
تعت� من الوحدات الممتعة ً
المتعلم (ورق الجرائد ،سعف النخيل ،قصاصات الخامات ،علب الحليب ،علب أ
اللعاب ...إلخ) وإخراجها بطرق مبتكرة وجديدة،
ف
كب� ،حيث يمكنه ش�ح المواد المستخدمة وطريقة تحويلها من مواد
يم� ويقارن بشكل ي
وستساعد هذه العملية المتعلم ي� كفاية ي ز ّ
مستهلكة إىل لوحات جميلة.
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اقرأ مقاال ً عن تحلل البالستيك

أ
المن والسالمة
أساس عىل المواد التالفة المستهلكة ،فيجب عليك
نظرا ألن وحدة إعادة التدوير تعتمد بشكل
عزيزي المعلمً :
ي
ين
يل بعض النصائح:
الحرص عىل تنظيف المواد والخامات المستخدمة قبل إعطائها
للمتعلم�،وفيما ي
•العلب البالستيكية والمعدنية :احرص عىل غسل العلب البالستيكية بالماء والصابون قبل استخدامها ،وابتعد
عن علب المواد الكيميائية مثل الكلوركس والمنظفات ذات المواد المتطايرة.
ت
ال� وضعت محتوياتها ف ي� أكياس ،وابتعد عن علب
•علب الكرتون :استخدم العلب الجافة ،ويفضل العلب ي
�ض
البكت�يا.
نظرا إلمكانية احتوائها عىل أنواع من
ي
الخ وات والفواكه أو البيضً ،
أ
لك�ونية من أ
ال ت
اللعاب ،ثم اغسلها بالماء والصابون قبل استخدامها.
•اللعاب التالفة :أزل القطع إ
أ
ف
و� حال رغب المعلم ف ي� استخدامها ،فيجب
•قطع الخشب :يفضل تجنب الخشاب الثقيلة للمرحلة االبتدائية ،ي
لل�كيب ،واحرص عزيزي المعلم عىل صنفرة أسطح أ
أن تكون قطع جافة وجاهزة ت
الخشاب ،والتأكد من خلوها
أ
الصابة ال قدر هللا.
من
المسام� لنها قد تؤدي إىل حدوث حاالت التسمم عند إ
ي
كما يجب عليك عزيزي المعلم مراعاة النقاط التالية:
• أ
المتعلم� الطرق الصحيحة الستعمال أ
ين
الدوات الحادة كالمقص ش
والم�ط ،وشدد
الدوات الحادة :اعرض عىل
الدوات وعدم المزاح أو اللعب فيها ،كما يجب أن تت�ك أ
عىل �ض ورة الحذر عند استخدام هذه أ
الدوات مغلقة
عىل الطاولة فور االنتهاء من استخدامها أو إرجاعها للمكان المخصص.
ين
المتعلم� غسل
•النظافة الشخصية :بعد االنتهاء من العمل باستخدام المواد المختلفة ،اطلب من جميع

جي ًدا بالماء والصابون قبل ترك المرسم.
أيديهم ّ
•علبة السعافات أ
الولية :احرص عزيزي المعلم عىل وجود علبة السعافات أ
الولية ف ي� المرسم ،وتعلم طرق
إ
إ
ين
المتعلم� إىل غرفة ممرض المدرسة
التعامل مع الجروح البسيطة وتعقيمها قبل إرسال
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التشكيل المسطح

طريقة سهلة وممتعة لالستفادة من بقايا الكرتون المتوفر ف ي� المدارس من خالل
استغاللها لعمل تشكيالت مسطحة جميلة وف ّنية ،وذلك من خالل تطبيق الخطوات
التالية:
ن
ين
ف� ومبتكر.
•اطلب من
المتعلم� عمل أشكال يغ� مألوفة للوجه بأسلوب ّ ي
أ
•وفر أ
ين
للمتعلم� لتقطيع الكرتون مع الحرص عىل المن والسالمة.
الدوات المناسبة
المتعلم� عىل عمل أشكال متنوعة أ
ين
ين
والعين� وبقية أجزاء الوجه مع
للنف
شجع
• ّ
ت
ال� تتالءم مع الموضوع.
إمكانية إدخال بعض القطع ي
الجزاء باستخدام أ
للمتعلم� لتلوين أ
ين
اللوان المناسبة.
•أتح المجال
أ
ن
ين
ف� جميل.
•تابع مع
المتعلم� لصف الشكال مع بعضها للخروج بعمل ّ ي
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التشكيل المجسم

ن
ين
قنا� بالستيكية ،مجالت قديمة ،أغطية للعلب،
•اطلب من
المتعلم� إحضار ي
وبعض أ
اللعاب التالفة من ن ز
الم�ل.
•ضع أ
ين
البداعي لتحويلها إىل منتج نفعي
المتعلم� وحثهم عىل
الدوات أمام
التفك� إ
ي
ين
المتعلم�.
وجميل ،ابدأ بتوضيح بعض النماذج أمام
ين
المتعلم� أثناء المتابعة عىل تركيب العنارص بصورة صحيحة مع إعطائهم
•ساعد
بعض أ
المثلة وبعض التوجيهات المناسبة.
الدوات المناسبة للمرحلة العمرية مع مراعاة أ
•وفر أ
المن والسالمة أثناء العمل.
•وفر المواد الالصقة المناسبة للخامات المستخدمة.

245

جانب من المتحف :
متحف القمامة والنفايات  -الواليات المتحدة أ
المريكية
للطفال ف� والية كونيتيكت بالواليات المتحدة أ
افتتح متحف القمامة والنفايات أ
المريكية ف ي� عام  ،1993وقد
ي
تم تخصيص مساحة منه كمرفق لعادة التدوير داخله .ركز المتحف عىل توعية المجتمع أ
والطفال خاصة
إ
ّ
بمواضيع إعادة التدوير ،ومن قطع المتحف ي ز
المم�ة ( )Trash-o-saurusوهو ديناصور مصنوع من القمامة!.
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ابحث

المزيد حول الموضوع

مجال أ
الشغال الف ّنية
إعادة تدوير الخامات المستهلكة Recycle & reuse -
الوحدة الخامسة Unit5 -
الكفاية العامة الثالثة

ف
يز
الثقا�
تمي� ومقارنة النتاجات الفنية من ثقافات كويتية ،وإسالمية ،وعالمية لتنمية الوعي
ي

يدرك الحقائق المكتسبة ي ن
ب� عمله
ن
والمث�ات المرئية المستوحاة
الف�
ي
ّي
من الخيال والكون.

مجال العمليات )(3-2
ن
ش
الف�.
ي�ح عمله ّ ي

مجال االتجاهات )(3-3

ن
ن
الف�
أب
يع� ويفاضل يب� عمله ّ ي
والعمال الف ّنية المعروضة عليه
المستوحاة من الخيال والكون.

ن
الف� المواد الدراسية
•
يشارك بعمله ّ ي
ن
ت
الف�.
ال� تتالءم مع موضوعه يّ
ي
•يساهم ببعض أعماله الفنية ف
�
ي
ين
تزي� البيئة المدرسية والمشاركة ف ي�
المعارض الداخلية والخارجية.

مجال الحقائق )(3-1

المعيار

المعيار

المعيار

المعيار

يدرك الحقائق المكتسبة ي ن
ب�
ن
والمث�ات المرئية
الف�
ي
عمله ّ ي
المستوحاة من الخيال والكون.

ن
ن
الف�
ب
يع� أبالمفاضلة يب� أعمله ّ ي
والعمال الف ّنية الخرى.

ن
ش
الف� مبي ًنا الحقائق
ي�ح عمله ّ ي
المكتسبة.
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مجال االرتباط )(3-4

يشارك ويساهم بأعماله الف ّنية.

النقد الفنـّـي

يم� ويقارن لمجال أ
ف� كفاية ي ز
الشغال الف ّنية ال يكتفي المتعلم بذكر الخامة
ي
أ
المستخدمة ،بل يفرس سبب اختياره لهذه الخامة ،وكيف قام بتوظيفها ،والثر
ن
الف�.
إ
ال ب ي
يجا� الذي أضافته هذه الخامة عىل العمل ّ ي

ﻛﻦ ﻧﺎﻗ ًﺪا ﻓﻨّﻴً
ﺎ

ن
ت
الف� باستخدام الحواس الخمس:
اس�اتيجية النقد ّ ي
ت
اس�اتيجية تعتمد عىل ي ز
ين
المتعلم� الخمس ف ي� عملية النقد ،حيث
تحف� حواس
تعمل هذه ت
االس�اتيجية عىل تنشيط مهارات النقد عند توظيفها مع أسئلة (كن
ناقدا فنيا) كما ف� أ
المثلة القادمة:
ً ًّ
ي
ن
الف�.
حاسة النظرِ :صف عنارص العمل ّ ي

 .٤ك ِّون رأياً..

فكر كفنان ..

ف
ن
الف�.
حاسة اللمس :حلل شكل الملمس الذي تشاهده ي� العمل ّ ي

ت
ال� قد
أسئلة ي
تث� خيال المتعلم لحل المشكالت ي
ف
ن
الف�:
تواجهه ي� عملية إ
النتاج ّ ي

حاسة السمع :تخيل ماذا تسمع أثناء مشاهدة العمل؟ فرس
لماذا تحس بهذا الشعور؟

•ماذا لو استخدمت الصخور ف ي� العمل؟
•ماذا لو لم يكن لديك إال أوراق أ
الشجار؟

حاسة الشم :بأي رائحة يذكرك هذا العمل؟
كون رأياً حول الموضوع؟
حاسة التذوق :هل أعجبك العمل؟ ّ

فنيا بالمقلوب؟
•ماذا لو شك ّلت عمال ً ًّ
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ن
الف� ..
خطط لعملك ّ ي

ت
ن
ال� يُفضل التخطيط
الف� بالتنظيم
والتخطيط ،ومن أهم النقاط ي
يهتم الف ّنان عند تنفيذ العمل ّ ي
أ
ف
لها مسبقًا هو نوعية الخامات المستخدمة ي� العمل ،لن كل خامة تؤثر عىل العمل بشكل مختلف،
الكث� من الوقت والجهد.
والتخطيط المسبق لهذه العملية سيوفر عىل الف ّنان ي

الفنانة ي ن
ج� يب� ن ز
ك�
فنانة بريطانية تستخدم القطع البالستيكية المستهلكة من أ
الزرار وقطع الليجو ولعب
أ
الطفال لتعيد تدويرها ف ي� إنتاج أعمالها الف ّنية دون إضافة أي لون عليها .حصلت عىل درجة
البكالريوس مع مرتبة ش
ال�ف ف ي� المنسوجات الداخلية وتصميم السطح ف ي� كلية سومرست
للفنون ،وبالرغم من خلفيتها ف ي� مجال المنسوجات إال أنها ف ي� الغالب تعمل بالبالستيك.
ف
الكث� من المعارض والمسابقات وحصلت عىل العديد من الجوائز.
وقد شاركت ي� ي
عزيزي المعلم  ..مع توسعنا ف� المنهج بدأنا ف� إدخال ي ن
فنان� من ثقافات مختلفة  ..تحتوي
ي
ي
حياتهم عىل العديد من الجوانب المخالفة لعقيدتنا وثقافاتنا  ..فاحرص عىل انتقاء المعلومات
ين
اليجابية من حياة الفنان.
المناسبة
للمتعلم� وأظهر الجوانب إ
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تجزئة االعمال والقيام بها بشـــكل يومي بدال ً من

االنتظـــار إىل  
الكاىڡ النجاز
حںى حصولك عىل
الوقت 



االنجاز وتطوير
االعمال أثبـــت أنه أكرى فاعليـــة ىڡ 
مستوى الف ّنان.

اﻟﻌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :اﻟﻜﻢ وﻟﻴﺲ اﻟﻜﻴﻒ

ﺔﺔ

اﻟﻌﺎدة اﻷوﻟﻰ :اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻴﻮﻣﻲ

ّ ﺎﻧﻴﻦ اﻷﻛﺜ
ﺮ
ﻓ
ﻔﻨ
ﻌﺎ ﻴﻟ

ﺎددااتت ااﻟﻟﺴ
ﺎ
ﻌ
ﻌ
ﺴﺒﺒﻊ
ﻟ
ﻟ
اا
ﻊﻟﻟﻠﻠ

موضوع إثر  اىى

اﻟﻌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻮاﻋﻲ
رصيحا مع نفسك ،ابحث عن
كن
ً
تع ّلم ماتحتاجه ! ّ
نقاط ضعفك ،ثم تعلم وتـــدرب عىل تطوير هذه
المهارات  ،
تركرىك عىل مهارة واحدة كل ¸فرىة سيطور
¸
لديك العديد من المهارات بعد فرىة من الزمن.

ابحث عن مايعجبك ،واقتبسه  ىڡ أعمالك القادمة!
االقتباس من 
االعمال والطبيعة هو  ىڡ أساس عملية
التطويـــر ،فكثرى مـــن 
االعمال العظيمـــة اقتبس

االفكار أو 
مبدعوها 
االلـــوان أو العنارص من أعمال
أخرى .إبحث عن 
االفكار ¸
الىى تعجبك وأعد رســـمها

بأســـلوبك ،أو إدمج فكر  
تـــںى  ىڡ لوحـــة واحدة أو
¸
الىى أعجبتك من لوحة
اســـتخدم المجموعة اللونية 
جرب ،وحاول معرفة ســـبب اختيار الف ّنان
سابقةّ ،
لهذه التقنيات ،ثم أبدع بأسلوبك الخاص.

اﻟﻌﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ :اﻃﻠﺐ اﻟﻨﻘﺪ


المحارصة
شاهد

االبتعاد عن المثالية 
والرى  
االنجاز ،يســـاعد
كرى عىل 
عىل فتح آفـــاق جديدة للفنان ،حيـــث أن التجربة
تعترى من أفضل وسائل التعلم والتطوير  ىڡ
والخطأ §
المهارات الف ّنية.

اﻟﻌﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ :اﻗﺘﺒﺲ!

نصائح متنوعة تســـاعد عىل تطوير المهارات الف ّنية،
اقتبســـت من تجربة الف ّنان آندرو بريس الذي تعلم
الرسم بمستوى ¸
احرى  اىڡ خالل ستة أشهر فقط!

التطويـــر المســـتمر هـــو رس 
االعمـــال الناجحة
ّ

والممرىة ،اعـــرض أعمالك عىل فئـــات مختلفة من
Ô
وطور عملـــك بنا ًء عىل
النـــاس واســـتمع الرائهمّ ،
المالحظات المنطقية منها.

ً
اﻟﻌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ :ﺧﺬ ﻗﺴﻄﺎ ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ

اﻟﻌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ :اﺻﻨﻊ ﻣﺎﺗﺤﺐ

انغماســـك ىڡ العمل واعتياد  
العںى عليه قد تؤدي

إىل عدم رؤيته بشكل حيادي ،لذا اترك العمل ¸
لفرىة
وابتعد عنه ،ثم عد مرة أخرى ¸
وسرىى العمل بشكل
آخر ،يُمكنك ذلك من تطويره بشكل أفضل.

الفن عمليـــة طويلة المدى،
اســـتمتع أثناء العمل ّ

تركرىك عىل
الكثرى من الوقـــت والجهد ،
وتحتـــاج إىل 

لالســـتمرار ىڡ عمل
عمـــل ماتحب يعطيـــك الدافع 
ركز جهودك فيما تحب.
المزيد والتعلم والتطور ،لذا ّ
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 -الوحدة السادسة -

العجائن
Modeling doughs
251

طرق التشكيل بالعجائن :
يل :
تتعدد طرق التشكيل للعجائن وتتنوع ،ومن أهمها ما ي

التشكيل بالضغط ()Pinching

التشكيل بالحبال ()Coiling

التشكيل ش
بال�ائح ()Salbing

تعت� هذه الطريقة من أقدم طرق
ب
التشكيل ،وال تحتاج إىل أي أدوات ،حيث
يمكن تشكيل إناء بواسطة ضغط ي ن
الط�
ن أ
والبهام ليتم تكوير ي ن
الط�
ب� الصابع إ
ي
والضغط عليها من الداخل تل�قيق سطح
الجدار وتوسيع الفراغ لتشكيل آنية نصف
ين
كروية ،ومع تكرار العملية لجمع
القطعت�
لعمل شكل كروي ،أو شكل بيضة.

هي من الطرق السهلة والمحببة لدى
المتعلم� ،وتعت� من أ
ين
الساليب البنائية ف ي�
ب
عمليات التشكيل ،وتعتمد هذه الطريقة عىل
عمل حبال من العجينة بقطر ١سم ،ثم تلف
هذه الحبال عىل شكل أسطوانة دائرية لعمل
القاعدة ،ويتعمد االرتفاع عىل حسب الحجم
والشكل المرغوب فيه.

من أنسب الطرق ف� بناء أ
الشكال ،حيث يمكن
ي
عمل ش
ال�ائح بالطريقة اليدوية من خالل فرد
ين
العجينة عىل الطاولة ي ن
قطعت� ذات ارتفاع
ب�
واحد من الخشب ،ثم تفرد العجينة باستعمال
النشابة الخشبية للحصول عىل عجينة ذات
سمك واحد.
ثم يتم تقطيع ش
ال�ائح بالشكل المطلوب

ويمكن االستعانة بوحدة أنواع الخطوط لعمل
تشكيالت زخرفية متنوعة.
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وتجميعها لتكوين المجسم وزخرفته.

العجائن
تمهيد:
يعت� التشكيل بالعجائن من ث
أك� الحرف الف ّنية متعة،حيث تعد العجائن خامة من الخامات المتنوعة والمرنة والمحفزة عىل العمل والتشكيل ،لتحويلها أعمال جميلة
ب
أ
ف
يز
التجه�ات والخامات.
الكث� من
ونفعية ي� ذات الوقت ،وذلك لنها تمارس دون تكلفة باهظة أو استهالك ي
ّ
وال� تعت� أ
ف
الخزفية بطرق
ال ثك� استعماال ً ف ي� المدارس بالمرحلة االبتدائية لرخص ثمنها وإمكانياتها الف ّنية المشابهة للطينة
وتتوفر العجينة الجاهزة ي� المكتبات ت ي ب
ّ
التشكيل.
العجائن :عبارة عن خليط من المواد الطبيعية والمواد المصنعة حيث تنقع المواد الطبيعية ،ثم تخلط وتح�ض عىل شكل عجينة وتشكل باليد أو بمكابس خاصة أو
قطاعات لتصبح عىل شكل مسطحات أو مجسمات مختلفة.

يز
مم�ات العجائن

أنواع العجائن
الس�اميك :من أمتع الخامات وأسهلها ف� التشكيل وتعطي نتائج ي ز
مم�ة.
عجينة ي
ي
عجينة الرمل :عجينة مبتكرة وذات نتائج يغ� متوقعة وذات ملمس ي ز
مم�.
عجينة الورق :تتسم بسهولة العمل وإمكانية استعمالها بشكل ش
مبا�.
راجع (ملحق  ٢ص  )٢٦٦لوصفات عمل العجائن.
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يز
تم�ت العجائن عن الطينة الخزفية بسهولة التشكيل ورسعة الجفاف
دون الحاجة إىل أفران ،كما ي ز
تم�ت العجائن بالمرونة وبزيادة ف ي� الصالبة،
أ
بالضافة إىل إمكانية صنع
مما دفع إىل ابتكار العديد من الفكار الف ّنية ،إ
العجائن من قبل المتعلم نفسه من خامات ومواد متاحة وآمنة تنمي
لديه القدرة عىل االبتكار والتعرف عىل المكونات أ
الساسية المستخدمة
ف ي� صناعة العجائن وتنقسم إىل( :الوسيط – القاعدة – الملونات –
المواد المساعدة) والخواص العامة (اللون – الملمس ).
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مجال أ
الشغال الف ّنية
العجائن Modeling doughs -
الوحدة السادسة Unit6 -
الكفاية العامة أ
الوىل

تعرف العنارص أ
الساسية للفن ف ي� سياقات مختلفة وتحليلها

مجال الحقائق )(1-1

مجال االتجاهات )(1-3

مجال العمليات )(1-2

مجال االرتباط )(1-4

يتعرف عىل العجائن من خالل
الخيال والكون.

يستخدم مجموعة من التطبيقات
اليدوية لفهم جوانب تتعلق
بالعجائن ف� مجال أ
الشغال الف ّنية.
ي

يع� عن آرائه حول المعلومات
ب
والمعارف المكتسبة الجديدة ف ي�
مجال أ
الشغال الف ّنية.

يربط الحقائق المكتسبة
والمواضيع المرتبطة بالخيال
والكون ف� مجال أ
الشغال الف ّنية
ي
أ
مع المواد الدراسية الخرى.

المعيار

المعيار

المعيار

المعيار

يعرف العجائن ف� مجال أ
الشغال
ي
الف ّنية.

يم� ي ن
يز
ب� العجائن المختلفة ف ي�
أ
مجال الشغال الف ّنية.

يع� بحرية عن آرائه حول
ب
المعلومات والمعارف المكتسبة
الجديدة.
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يربط الحقائق المكتسبة
والمواضيع المرتبطة بالخيال
والكون مع المواد الدراسية
أ
الخرى.

المتعلم يوسف العطار

مدرسة عبدهللا خلف الديحان
معرض من البيت إىل آخر نقطة ف ي� الكون

الرض من أ
سنحمي كوكب أ
ال ش�ار  ..إنها حرب النجوم  ..لديهم صواريخ متطورة لكن لدينا مالبس واقية  ..أبدع الموهوب
والبعاد باللوحة باستخدام أ
بتوزيع العنارص أ
اللوان القاتمة والرصيحة.
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مجال أ
الشغال الف ّنية
العجائن Modeling doughs -
الوحدة السادسة Unit6 -
الكفاية العامة الثانية

انتاج أعمال فنية بسيطة باستخدام العنارص أ
والبداع
الساسية للفن وتقنياتها
الحساس والخيال إ
للتعب� عن إ
ّ
ي

مجال الحقائق )(2-1

مجال االتجاهات )(2-3

مجال العمليات )(2-2

مجال االرتباط )(2-4

ن
الف�
يتعرف عىل خطوات العمل ّ ي
ومجموعة من الخامات المختلفة
المعروضة عليه داخل أو خارج
المرسم.

ينتج أعماال ً فنية مبتكرة مستوحاة
من الخيال لتصوراته عن الكون.

يع� عن انطباعاته تجاه استخدامه
ب
الخامات المختلفة أثناء ممارسة
ن
الف�.
العمل ّ ي

يستخدم معرفته ومهاراته المكتسبة
من المواد الدراسية أ
الخرى حول
الحقائق أ
والفكار أثناء إنتاجه ألعمال
فنية مستوحاة من الخيال والكون
داخل أو خارج المرسم.

المعيار

المعيار

المعيار

المعيار

ن
الف�
يعرف خطوات العمل ّ ي
والخامات المختلفة.

ت
ال� يود
يختار
الخامات ي
استخدامها ف
ن
الف�.
عمله
�
ي
ّي

ينتج ً
أعمال فنية باستخدام
الخامات المختلفة.
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يستخدم معرفته ومهاراته
المكتسبة من المواد الدراسية
أ
ف
ن
الف�.
الخرى ي� إنتاجه ي

التشكيل بأسلوب التجميع
ين
جدا ،حيث يمكن استخدام ي ن
البالستيس� لتنفيذ
ط�
طريقة ممتعة ولها نتائج جميلة ً
هذه الطريقة ،وتكون من خالل عمل أسطوانة من ي ن
الط� ( )Clay caneوتغليفها
شب�ائح من لون آخر من ي ن
مفصل) وبعد االنتهاء من عمل
الط� ( شاهد الفيديو شل�ح ّ
أ
السطوانة الرئيسية ،يقوم المتعلم بدحرجتها ي ز
ل�يد طولها ويصغر قطرها ،ثم يتم
تقطيعها إىل ش�ائح يتم دمجها معا لتشكيل الحل أ
والساور ،وكذلك يتم استخدامها
ً
ي
ف
أ ن
وا� بشكل مبتكر وجميل.
ي� عمل بعض ال ي
المتعلم� بعمل أشكال ي ز
ين
متم�ة ،ثم استغلها ف ي� صناعة أعمال ف ّنية مبتكرة.
ابدع مع

طريقة صنع أسطوانة ي ن
الط�
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ين
ين
البالستيس� Plasticine
ط�

ين
يعت� ي ن
البالستيس� من أفضل الخامات مالئمة للمرحلة االبتدائية ،وذلك لسهولة
ط�
ب
أ
ف
ن
والبالستيس� هي مادة لدائنية
توفرها بألوان زاهية ومتنوعة ي� المكتبات والسواق.
ي
ين
والفازل� ومركبات أخرى.
تتكون من أمالح الكالسيوم
يمكن تنفيذ العديد من أ
الفكار المسطحة والمجسمة باستعمال ي ن
ين
ط�
البالستيس� ،كما
التعب�ي ثم تغطية أجزاء اللوحة بالحبال أو بقطع من
يمكن استعمال طريقة الرسم
ي
ين
الط� المسطح أو المجسم.

259

بعض أ
العمال :
متاحف آ
الثار  -إسطنبول
الثار ف� إسطنبول بجوار قرص توبكا� وتتألف من ثالثة متاحف تاريخية وهي متحف آ
تقع متاحف آ
للثار ومتحف ش
ال�ق القديم ومتحف الفن
بي
ي
ت
ث
وال� تعود إىل عصور وحضارات قديمة من مختلف أنحاء العالم.
إ
السالمي ،وتحوي هذه المتاحف أك� من مليون قطعة أثرية معروضة ي
ابحث
ن
المزيد حول الموضوع
شه�ة عىل مستوى العالم مثل تابوت
يحتوي المتحف عىل منحوتات تعود إىل عصور قديمة كالعرص
الروما� إ
بالضافة إىل تحف ي
ي
وغ� إسالمية.
إ
السكندر وعمالت إسالمية ي
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مجال أ
الشغال الف ّنية
العجائن Modeling doughs -
الوحدة السادسة Unit6 -
الكفاية العامة الثالثة

ف
يز
الثقا�
تمي� ومقارنة النتاجات الفنية من ثقافات كويتية ،وإسالمية ،وعالمية لتنمية الوعي
ي

يدرك الحقائق المكتسبة ي ن
ب� عمله
ن
والمث�ات المرئية المستوحاة
الف�
ي
ّي
من الخيال والكون.

مجال العمليات )(3-2
ن
ش
الف�.
ي�ح عمله ّ ي

مجال االتجاهات )(3-3

ن
ن
الف�
أب
يع� ويفاضل يب� عمله ّ ي
والعمال الف ّنية المعروضة عليه
المستوحاة من الخيال والكون.

ن
الف� المواد الدراسية
•
يشارك بعمله ّ ي
ن
ت
الف�.
ال� تتالءم مع موضوعه يّ
ي
•يساهم ببعض أعماله الفنية ف
�
ي
ين
تزي� البيئة المدرسية والمشاركة ف ي�
المعارض الداخلية والخارجية.

مجال الحقائق )(3-1

المعيار

المعيار

المعيار

المعيار

يدرك الحقائق المكتسبة ي ن
ب�
ن
والمث�ات المرئية
الف�
ي
عمله ّ ي
المستوحاة من الخيال والكون.

ن
ن
الف�
ب
يع� أبالمفاضلة يب� أعمله ّ ي
والعمال الف ّنية الخرى.

ن
ش
الف� مبي ًنا الحقائق
ي�ح عمله ّ ي
المكتسبة.
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مجال االرتباط )(3-4

يشارك ويساهم بأعماله الف ّنية.

النقد الفنـّـي

تختلف العجائن وخواصها باختالف مكوناتها ،وهذا ينعكس عىل نوعية أ
العمال
ت
شجع المتعلم عىل ذكر سبب
ال� يمكن تنفيذها باستخدام هذه العجائن ،لذا ّ
ي
ف
ن
التأث� الذي أراد الحصول عليه منها.
الف� حسب ي
اختيار نوع العجينة ي� عمله ّ ي

ﻛﻦ ﻧﺎﻗ ًﺪا ﻓﻨّﻴً
ﺎ

ن
ت
الف�
اس�اتيجية مثلث االستماع للنقد ّ ي
تعزز هذه الطريقة مهارات االستماع وطرح أ
السئلة وكتابة المالحظات وتقييم
أ
ين
ين
متعلم� ف ي� كل
المتعلم� إىل مجموعات مؤلفة من ثالثة
القران .وتبدأ بتقسيم
مجموعة.
أ
ن
الف� الذي أمامه تب� ي ز
ك� ،ثم يكتب قائمة من السئلة
كل متعلم يشاهد العمل ي
ناقدا ف ّن ًيا) ويحتفظ بها إىل أن ي ن
يح� دوره ف ي� طرح
معتمدا عىل أسئلة (كن ً
ً
أ
أ
يل:
السئلة .حدد الدوار لكل عضو ضمن كل مجموعة كما ي
أ
أ
ت
ال� كتبها سابقاً.
•المتعلم الول يقرأ أمام زمالئه السؤال الول من القائمة ي
ن
الثا� يستمع لزميله خالل القراءة ،ويتأمل العمل
•المتعلم ي
ن
الف� ثم يجيب عن سؤال زميله.
ي
ن
الثا�
•المتعلم الثالث يكتب إ
الجابة ،ثم يقرأ إجابة زميله ي
الجابة رأيه.
وقد يضيف إىل إ
•يتبادلون أ
الدوار بعد نهاية كل مناقشة ت
ح� تنتهي قائمة
أ
السئلة.
•عندما ال يجد المتعلمون إجابات لبعض تساؤالتهم ،تطرح
أ
السئلة أمام الفصل.
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 .٤ك ِّون رأياً..

فكر كفنان ..
ت
ال� قد
أسئلة ي
تث� خيال المتعلم لحل المشكالت ي
ف
ن
الف�:
تواجهه ي� عملية إ
النتاج ّ ي
•ماذا لو جربت استخدام رمل البحر ش
مبا�ة؟
•ماذا لو جربت صناعة عجينتك الخاصة؟
ن
الف� ف ي� الماء؟
•ماذا لو لم سقط عملك ّ ي

الفن الفلكوري ..
ّ

اهتم الفنانون القدماء باستخدام عجينة الورق لعمل أ
العمال الفنية ( ،)Paper Macheإال
الفن ف� المدارس ،ولكنهم توارثوه من أجدادهم كمصدر للرزق ت
وال�فيه
أنهم لم يتعلموا هذا ّ ي
كما نشاهد ف ي� مرسح العرائس

ش�مان
الطبيب بروس ي

ولد عام  ١٩٤٢ف ي� نيويورك ،عمل ف ي� صناعة الخزف أل ثك� من خمسة عقود حيث
ف
ين
بروكل� للفنون خالل تف�ة تدريبه ف ي�
الس�اميك بمدرسة
أخذ أول دوره ي� صناعة ي
طب أ
ف
الس�اميك بعد تقاعده من
السنان ،اشتهر بعالم الفن
التشكيل ي� صناعة ي
ي
مهنة طب أ
السنان ،فكان أول عرض منفرد له ف ي� نيويورك عام  ٢٠١٥بعنوان أعمدة
كب�ة من المعارض ف ي� عام .٢٠١٧
بيضاء ،بعدها قدم مجموعة ي
عزيزي المعلم  ..مع توسعنا ف� المنهج بدأنا ف� إدخال ي ن
فنان� من ثقافات مختلفة  ..تحتوي
ي
ي
حياتهم عىل العديد من الجوانب المخالفة لعقيدتنا وثقافاتنا  ..فاحرص عىل انتقاء المعلومات
ين
اليجابية من حياة الفنان.
المناسبة
للمتعلم� وأظهر الجوانب إ
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اﻟﻤﻼﺣﻖ

واﻟﻤﺮاﺟﻊ

ف
الكو� المربع:
ملحق  -١الخط
ي

توفر هذه الورقة طريقة رسم أ
الحرف ف� الخط ف
ين
المتعلم� ليستعينوا فيها عند رسم مخطوطاتهم.
الكو� المربع ،يمكنك نسخها وتوزيعها عىل
ي
ي
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ملحق  - ٢وصفات لعمل العجائن :

ف أ
ف
يل طرق عمل  ٣أنواع مختلفة منها:
تتوفر العديد من العجائن ي� السواق ،ولكن عمل العجينة يعطي المعلم القدرة عىل التحكم بخواصها ،ي
و� ما ي

الس�اميك
عجيبنة ي

عجينة الرمل

عجينة الورق

الس�اميك من أمتع الخامات
تعت� خامة ي
ب
ت
ال� يمكن التعامل معها بيرس وبدون أي
ي
العمال أ
عناء لتنفيذ أ
والشكال الف ّنية الرائعة.
المكونات:
۔  1.5كوب من نشا الذرة.
۔ كوب غراء خشب.
ين
والفازل�.
صغ�ة من الجلرسين
۔ ملعقة ي
الصباغ الباردة الملونة أ
۔ أ
واللوان المائية.
الطريقة:
توضع كمية النشا ف ي� إناء عميق ثم تضاف
عليها كمية الغراء ،تعجن المكونات ت
ح�
تتجانس ،ثم يضاف الجلرسين عىل العجينة
وأخ�ا يضاف اللون المرغوب
ويمزج ً
جيدا ،ي ً
جيدا – تحفظ ف ي� كيس
عىل العجينة – تمزج ً
ت
وت�ك ف ي� مدة ال تقل عن  4ساعات قبل
االستخدام .

يز
يز
تتم� عجينة الرمل بملمسها
المم� ،وشكلها
الجميل والمختلف.

ث
توفرا
ب
تعت� خامة الورق من أك� الخامات ً
ز
ومم�ة ،ويمكن إعادة
وتعطي نتائج رائعة
ي
تدوير أ
الوراق التالفة ف ي� المدرسة لصناعة هذه
العجينة:
مكوناتها:
۔ كوب من قصاصات الورق.
كب�ة نشا الذرة.
۔  ٤مالعق ي
۔ كوب غراء أبيض.
الطريقة:
يز
بتجه� الورق عن طريق نقعه ف ي� الماء،
ابدأ
ئ
الكهربا� لتفتيت الخليط،
ثم استخدم الخالط
ي
ف
بعدها صب الخليط ي� قطعة من القماش
واعرصه ت ز
ل�يل الماء من الورق ،ثم أضف النشا
عىل الورق وبعدها الغراء واخلطهم ت
ح�
تحصل عىل عجينة متجانسة يمكنك استعمالها
بشكل ش
مبا�.

المكونات:
۔ رمل طبيعي أو معالج.
۔ غراء الخشب أبيض.
۔ ألوان مائية.
الطريقة:
يوضع الرمل ف ي� إناء عميق ويضاف إليه غراء
الخشب أ
البيض ويمزج مع الرمل.
عزيزي المعلم :احرص قبل استخدام الرمل
الطبيعي أن تنقيه من الشوائب وتغسله بالماء
والديتول ،ثم تت�كه ليجف قبل استخدامه مع
ين
المتعلم� مع الحرص عىل لبس القفازات.
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المراجع
الكتب العربية
الوط� الكويت -المرحلة االبتدائية ،وزارة ت
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ال�بية والتعليم ،الكويت.٢٠١٦ ،
•فريدة شعبان وآخرون :المنهج
ي
ض
العو� ٣٦٠ :درجة ف ي� فنون التدريس الفذ ،ذات السالسل،الكويت٢٠١٦ ،م.
•أسماء
ي
ف
ت
ش
ما� بن محمد الشمري ١٢١ :اس�اتيجية ي� التعلم النشط ،مكتبة الملك فهد الوطنية،المملكة العربية السعودية٢٠١٥ ،م.
• ي
أ
سم�ة عل الوثيقي وآخرون :دليل المعلم  ...للصف الول ،وزارة ت
ال�بية والتعليم  ،الكويت .٢٠٠٩ ،
• ي
ي
عل الوثيقي وآخرون :دليل المعلم  ...للصف أ
الول ،وزارة ت
ال�بية والتعليم  ،الكويت .٢٠٠٩ ،
ة
سم�
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ي
ت
عل الوثيقي وآخرون :دليل المعلم ألوان وأشكال للصف الثالث ،وزارة ال�بية والتعليم ،الكويت.٢٠٠٩ ،
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سم�ة ي
ق
ت
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•إسماعيل ي
آ
•ليىل ن
حس� ،يارس محمود :مناهج وطرق التدريس ،مكتبة النجلو المرصية.٢٠٠٤ ،
ي
ف
ت
ت
الفارس وآخرون :كتاب المعلم ي� ال�بية الف ّنية ،وزارة ال�بية.١٩٩٨ ،
•محمد الشيخ عقيل
ي
ف
ت
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ت
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•لطفي محمد ي
ت
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