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إلى زمالءنا المعلمين: 
املتوسطة مؤكدًا عىل  الكويتي للمرحلة  الوطني  املنهج  انبثق من وثيقة  التعليم ، حيث  املعلم مرشدًا وميرسًا لكم  يف عملية  نقدم لكم دليل 
رٌب  رضورة األخذ بكل ما هو جيد و نافع ، و هو قائم عىل عملية البحث والتطوير املهني الذايت للمعلم الذي مل يعد ملقنًا للمعلومة إنام، هو مدِّ
يفتح للمتعلمني آفاق املعرفة من خالل حثهم عىل البحث العلمي واالستكشاف ، وهذا ال يأيت من فراغ إنام من املعلم القائد املدرب يف عملية 
التعلم ، لذا فاألحرى أن يكون باحثًا ومستكشفًا وهذا ينعكس عىل املتعلمني . إذ إن املتعلم مرآة تعكس ما يقدمه له معلمه خالل عملية التعلم، 

والتوجه الذي نلمسه يف تطوير املناهج وجعلها ترتكز عىل املتعلم باعتباره حمورًا للعملية التعليمية.
كام هيدف منهج املرحلة املتوسطة إىل طرح تربوي متجدد حيقق اجلودة والتميز يف مدخالت بناء شخصية املتعلمني بناء متكاماًل ومتوازنًا من 
أجل إكساهبم القيم واحلقائق واملفاهيم واملهارات وربطها باملواد الدراسية األخرى واملجتمع ، كام يرشدهم إىل قواعد سلوكية إجيابية نحو املجتمع 
وذاهتم ، وهو يفتح املجال للمتعلمني وحيثهم عىل التواصل مع اآلخرين ويقوي من لغة احلوار لدهيم وأمهية تقبل الرأي والرأي اآلخر ، بحيث 
إتاحة الفرص للمتعلمني للتفاعــل واالستفادة  أثناء ممارستهم للتعلـم، إىل جانـب  التعبري بحرية وطالقة عن أنفسهم ومشاعرهم  يسمح هلم 
وتبادل اآلراء مع بعضهم بعضًا من خالل اخلربات والعمليات الفنية املبارشة التي ترتكز عىل التفكري اإلبداعي واالستكشاف وحل املشكالت يف 

إطار من القيم الدينية و االجتامعية .
وأخريًا...

فإننا نتطلع إىل االستفادة من هذا الدليل مرشدًا للمعلم يرتك له جمال البحث واإلبداع.
معلًم باحًثا متطوًرا مبدًعا جيًل متطوًرا باحًثا ومبدًعا.

فهناك املزيد من املعلومات املتطورة كل يوم وهي ليست بني دفتي كتاب أو دليل معلم إنام هي حولك عزيزي املعلم ابحث ، جرب ، استكشف 
وكن متميزًا. 

نحن نتطلع إىل نرش أمهية الرتبية الفنية يف بناء شخصية أبناء الكويت، فهم مستقبل الفن التشكييل، ودورك عزيزي املعلم كبري  يف تنمية هذا 
اجليل، حتى تكون مادة الرتبية الفنية مركز إشعاع ثقايف يشارك يف تطوير جيل املستقبل وبناء وطن يفخر بأبنائه . 

املؤلفون
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متهيد : 
ـــول  ـــاه - ح ـــه ورع ـــه الل ـــاح - حفظ ـــر الصب ـــد الجاب ـــاح األحم ـــيخ صب ـــاد الش ـــري الب ـــمو أم ـــاحب الس ـــرضة صــ ـــامي لح ـــق الس إن النط

ـــم : ـــر التعلي تطوي

األمر الذي تطلب معه إيجاد نظام تعليمي يساهم يف التقدم واالزدهار االجتامعي واالقتصادي يف ضوء حاجات ومتطلبات املتعلمني 

القيم اإليجابية واملعتقدات املستمدة من رشيعتنا  التـي طرأت يف املعارف واملهارات واالتجاهات وتعزيز  العمل واملستجدات  وسوق 

اإلسامية.

 ومن هنا فقد جاءت رسالة وزارة الرتبية لتحقق ما تصبو إليه طموحات هذا الوطن من صناعة جيل من الشباب يواكب تطورات القرن الواحد 

والعرشين من خال بناء وتطبيق املنهج الوطني الكويتي الحديث املعتمد عىل نظام الكفايات ومعايري األداء واسرتاتيجيات التدريس والتقويم 

الحديثة املتمركزة عىل املتعلم كمحور أسايس للعملية التعليمية، واملعلم كعنرص أسايس لنجاحها متمسكاً بالقيم اإلسامية والعادات العربية 

األصيلة.

" إن ثروة الكويت الحقيقية يف أبنائها، وهي ثروة ال تعادلها أي ثروة، فهم عامد املستقبل وأمل 

الوطن، وعىل سواعدهم تبنى اإلنجازات وتتحقق الطموحات، وعليهم أن يتسلحوا بساح العلم 

الحديث يف عرص الثورة املعلوماتية، الذي تتسابق فيه األمم لتأخذ لها مكاناً يف مسرية التقدم. 

ولذلك فا بد أن يكون لنا نصيٌب من هذا التطور من خال نقلة نوعية يف نظامنا التعليمي. وقد 

آن األوان لوضع األسس العلمية املناسبة لتطوير التعليم، واالستفادة من تجارب العامل املتقدم 

مبدًعا يف  للوطن،  الكويت محباً  أبناء  لبناء جيل من  الوطنية  احتياجاتنا  يتوافق مع  وخرباته مبا 

عمله، قادًرا عىل بناء مستقبله، مؤمناً بعمله، متمسًكا بثوابت أمته".
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تربوياً  صيغ  محتواه من وثيقة  املنهج الوطني الكويتي ملادة الرتبية الفنية فيام يخص تعريف الكفايات  وقد تضمن هذا الدليل جانباً 

وأنواعها، ومعايري األداء واملنهج، باإلضافة ملحتوى التعلم  من الصف السادس إىل الصف التاسع.

أما الجانب الفني فقد تضمن كيفية  التخطيط والتصميم واإلعداد والتطوير والتنفيذ  لوحدة التعلم، والتحضري مبا يوافق الكفايات لتتناسب 

مع املنهج الوطني الكويتي الحديث.

رؤية صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الصباح حفظه الله ورعاه

بأن تكون الكويت مركزاً مالياً وتجارياً إقليمياً وعاملياً

رؤية وزارة الرتبية:
نظام تعليمي يساهم يف االزدهار االقتصادي واالجتامعي يف الكويت

جاءت رؤية وزارة الرتبية يف ضوء رؤية سمو أمري الباد الشيخ صباح األحمد الصباح حفظه الله ورعاه.

رسالة وزارة الرتبية
تهيئة الفرص املناسبة ملساعدة املتعلمني عىل النمو الشامل املتكامل، روحياً وعقلياً واجتامعياً ونفسياً وجسمياً، إىل أقىص ما تسمح به 

قدراتهم وإمكاناتهم، مبا يكفل التوازن بني تحقيقهم لذواتهم، وخدمتهم للمجتمع، وباألسلوب الذي يلبي متطلبات العرص وعملية التنمية 

االجتامعية واالقتصادية، ويحفظ يف الوقت ذاته الخصوصية الثقافية للمجتمع.
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فلسفة وزارة التربية
ما يتعلق بالتعليم يف دستور دولة الكويت:  

• رعاية النشء مسئولية الدولة.  

• التعليم ركن أسايس لتقدم الجميع تكفله الدولة وترعاه.  

• التعليم حق للكويتيني وواجب عليهم يف مراحله األوىل.  

ويف إطار املنهج الوطني الكويتي فتمثل الفلسفة لوزارة الرتبية :  

• التعليم الجيد للجميع .  

• منهج قائم عىل الكفايات الشمولية.  

• التعلم مدى الحياة.  

• دمج املعرفة.  

• العوملة .  

المنهج الوطني الكويتي :
• املنهج : هو نظام من الخربات والفرص التعليمية املصممة واملنفذة من أجل تطور املتعلمني من خال تعليمهم عند كل مناسبة للتعليم.

•  ميثل املنهج الوطني الكويتي : مخزوناً بالغ التنظيم من املعارف، واملهارات، والقيم أو االتجاهات املقدمة لجميع املتعلمني من خال 

نظام التعليم الكويتي والتي تساعد يف تحقيق وتنمية الذات، فضاً عن االندماج االجتامعي املستقبيل وفرص العمل.

•  يحدد املنهج الوطني الكويتي : ما هو متوقع من املتعلمني الكويتيني من حيث املعرفة والقدرة عىل القيام به، وكيف يجب أن يترصفوا 

كمواطنني مزودين بالقيم املكتسبة نتيجة لتعليمهم.
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المنهج الوطني الكويتي " منهج قائم على الكفايات" :
يرتكز املنهج الوطني الكويتي عىل الكفايات املتوقع اكتسابها من قبل املتعلمني الذين ترتاوح أعامرهم بني ٤ و١٨ سنة عند االنتهاء من 

برنامجهم من األنشطة التعليمية يف املنهج القائم عىل الكفايات، يتم تحقيق أهداف التعليم عن طريق التطوير التدريجي لنظام متامسك من 

الكفايات الرئيسية، العامة، والخاصة. ويطلق عىل املنهج الذي يرشح ويخطط عملية التعلم من حيث تطوير كفايات املتعلم اسم " املنهج 

القائم عىل الكفايات ".

يتبّنى المنهج الوطني الكويتي الرؤية التالية : 
-  يَُعدُّ املتعلم مفكراً مستقاً ومستكشفاً، قادراً عىل التعبريعن وجهة نظره، ويبني براهني ويطرح أسئلة للفهم، ويتبادل األفكار ويتعاون مع 

اآلخرين لحل املشكات - بدالً من أن يكون ُمتلقيًا سلبياً للمعرفة يعمل عىل إعادة إنتاج األفكار املقروءة واملكتوبة، والعمل يف عزلة.

-  يقوم املعلم بدور امليّس للتعليم بحيث يكون مدرباً ورشيكاً يف العملية التعليمية، يساعد املتعلم عىل الفهم واإليضاح، وليس كهيئة 

للمعرفة تعطي املحارضات وتفرض وجهات نظر محددة. 

-  يقوم التعلّم الصفي عىل التعاون ويهدف إىل تطوير الكفايات بدالً من أن يكون قامئاً عىل املنافسة وتصنيف مستوى املتعلمني، ويهدف 

إىل بناء املعارف الواقعيّة التـي تركز عىل األمثلة القامئة عىل الرباهني. 

الفكرة الرئيسية وراء بناء المنهج الوطني الكويتي هي تحقيق تحوالت جوهرية في النواحي التالية :
•  تطور املحتوى : االنتقال من التدريس النمطي للامدة إىل التدريس بربط املواد بسياقات متنوعة، وذلك إلنتاج تعلم قائم عىل الفهم.

• حل املشاكات : للوصول إىل تعليم متطور يسهل فهمه، واالنتقال من مجرَّد تطبيق املنهج إىل إسرتاتجيات حل املشاكات.

•  التعلُّم اإلبداعي: تحول العملية التعليمية من تكرار املعلومات إىل االستكشاف والبحث عن حلول، اكتشاف الذات، وتشجيع القدرة 

عىل اإلبداع.

•  دور املعلّم املدرب : تحول دور املعلم من مجرد مزّود للمعلومات إىل منظّم أنشطة تعليمية متنوعة تتنـــاسب مع املستويات الفردية، 

والنامئية للمتعلمني.

•  التقييم الذايت املستمر : تحول القياس من منظور ذايت واالعتامد عىل العامات النهائية التي تركز عىل أوجه القصور لدى املتعلم إىل 

اعتامد التقييم الذايت والتقييم التكويني املستمر.



14

يبني الجدول أدناه املقارنة بني ميزات التعليم التقليدي يف )املنهج القديم( وميزات التعليم الذي يدعو إليه املنهج الوطني الكويتي الحديث :

إسرتاتيجيات ترتكز عىل التعلم ) املنهج القائم عىل الكفايات (إسرتاتيجيات ترتكز عىل التدريس ) املنهج القائم عىل األهداف (معايري

املتعلم

يعرب عن وجهات النظر الشخصيةيستمع للمحارضات وتفسري املعلم 

يتبادل األفكار مع املعلم ومتعلمني آخرين يحاول تذكّر أو إعادة صياغة األفكار املنقولة من املعلم 

يتقبل أفكار اآلخرين بطريقة سلبية 
يناقش ويتساءل للوصول إىل الفهم والحصول عىل معاين لألفكار 

املختلفة

يتعاون من أجل حل املشكات وإنجاز املهام املختلفةيعمل منفرداً

املعلم

ييس ويبسط التعلميعطي محارضة، يرشح

يساعد املتعلمني عىل فهم ورشح وجهات نظرهم الخاصةيفرض وجهة نظره

يشارك يف عملية التعلميعترب نفسه مبقام األهل ويترصف وفقاً لذلك 

التعليم

يعني حفظ وإعادة إنتاج املعرفة املقننة من خال أمثلة كاسيكية 

تتحقق صحتها من خال التقاليد
يركز التعلم عىل تطوير كفايات املتعلمني

هو تعاوين يف املقام األوليؤدي  إىل املنافسة بني املتعلمني بغية تصنيفهم

التقييم

يهدف إىل قياس املعرفة والتلقي ويركز عىل كمية املعرفة 

املتلقاة. 

يهدف إىل قياس الكفايات ويركز عىل ما يستطيع املتعلمون القيام 

به بناء عىل معرفتهم املكتسبة.

يسلط الضوء عىل الجوانب الكمية من املعرفة .

)ملدى املعلومات املكتسبة من قبل املتعلمني(.

يسلط الضوء عىل الجوانب النوعية للمعرفة 

)اكتساب القيم واالتجاهات(.

ينظر إىل تقدم كل متعلم يف عملية التعلم.يهدف إىل ترتيب املتعلمني بهدف اختيار األفضل.
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اإلطار العام للمنهج الوطني الكويتي :
ميثل إطار منهج الكويت الوطني الوثيقة األساسية التي تحدد املكونات املشرتكة من حيث :

• األسس املفاهيمية .  

• الرؤية والرسالة واملبادئ األساسية  وفلسفة املنهج الجديد .  

• تنظيم املنهج يف خطة تعليمية للمعارف التي يتضمنها .  

األسس المفاهيمية :
بناء منظومة الكفايات املتناسقة لدى املتعلمني بشكل تدريجي ومتسلسل ومرتابط، وميكن قياسها من خال معايرياألداء للمنهج .

ويشمل إطار املنهج الوطني الكويتي الحديث :

الكفايات األساسية والعامة والخاصة.

الكفايات :
التعليم  خال  من  تطويرها  يتم  التي  واملعتقدات  والقيم  واالتجاهات  واملهارات  املعارف  من  متكاملة  نظم  أنها  عىل  الكفايات  تعرف 

النظامي وغري النظامي. إنها تتيح لألفراد أن يصبحوا أشخاصاً مسؤوليني ومستقلني، قادرين عىل إيجاد حلول للعديد من املشكات املتنوعة 

والعمل بشكل مقبول يف الحياة اليومية بحسب معايري الجودة ووفقاً ملعايري األداء.



1616
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أنواع الكفايات :

الكفايات

 األساسية

•  متثل مجموعة ) نظام ( من املعارف واملهارات والقيم واالتجاهات واملعتقدات والسامت الشخصية 

االجتامعية التي يجب عىل الجميع اكتسابها عند نهاية التعليم الثانوي، أي يف نهاية الصف الثاين عرش.

•  ال يتم تحقيق هذه الكفايات عن طريق مادة واحدة فقط،  بل يتم من خال املساهمة املشرتكة واملتزامنة 

بني جميع املواد الدراسية التي يتعلمها املتعلمون خال دراستهم .

الكفايات

 العامة

والقيم  واملهارات  باملادة  املتعلقة  املعارف  تحدد   التي  دراسية  مادة  بكل  املتعلقة  الكفايات  •  هي 

وعند  األخري،  الصف  إكامل  عند  املتعلمني  من  املتوقعة  بالنتائج  املدمجة  واملعتقدات  واالتجاهات 

االنتهاء من دراسة مادة معينة .

الكفايات

 الخاصة

• هي أقسام فرعية من الكفايات العامة وتتحقق من خال الكفايات األساسية.

• الكفايات الخاصة هي منظمة يف املنهج وفقاً ألربعة مجاالت:

- مجال الحقائق املختصة باملادة : أي معرفة حقائق ومعلومات متنوعة متعلقة باملادة.

- مجال العمليات املختصة باملادة : أي مجموعة من املهارات واإلسرتاتيجيات املتنوعة واملتعلقة باملادة.

-  مجال االتجاهات : أي ردود الفعل الشخصية التي يظهرها املتعلم نحو ما تعلمه من مهارات واتجاهات 

وقيم ومعتقدات.

-  مجال االرتباط : أي إيجاد الجوانب املشرتكة بني املواد الدراسية من خال املعارف واالتجاهات والقيم 

واملعتقدات .
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ماهي الكفايات الخاصة

هي أقسام فرعية من الكفايات العامة ومن املتوقع أن يظهرها املتعلم يف 

نهاية كل صف وتتحقق من خالها الكفاية العامة واألساسية وهي :

تحقق الجانب 

املعريف

أي معرفة الحقائق 

واملعلومات 

املتنوعة املتعلقة 

باملادة .

العملياتاحلقائق
تحقق الجانب 

النفس حريك 

أي مجموعة من 

املهارات املتنوعة 

املتعلقة باملادة .

االجتاهات
تحقق الجانب 

الوجداين

أي مجموعة من املواقف 

والسلوكيـات والقيــم 

واملعتقدات املتنوعة 

الناتجة من اكتساب املعارف 

واملهارات يف موضوع معني .

االرتباط
تحقق الجانب

املشرتك مع املواد 

أي مجموعة من 

االرتباط مع املواد 

األخرى

ومجاالت املعرفة 

واملجتمع .

18



19

منظومة
الكفايات
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تختلف الكفايات الخاصة في كل مرحلة درسية، 
وكذلك من صف آلخر و من مجال آلخر، 
وهذا ما ستالحظه في الخطة الدراسية.

 إذن : 

الكفايات األساسية ثابتة .

الكفايات العامة لكل مادة دراسية ثابتة.

الكفايات الخاصة تختلف يف كل صف درايس و يف كل 

مجال درايس حسب طبيعة املرحلة واملحتوى الدرايس.

عزيزي المعلم ...

22
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ما هي أنشطة التعلم، أهدافها وأمهيتها يف منهج مادة الرتبية الفنية؟
١. توضيح مفهوم النشاط :

ميولهم  وفق  محدد  وقت  يف  املتعلمون  ميارسها  والتي  لها  املخطط  االْداءات  من  مجموعة  هو 

واستعدادهم وقدراتهم ، حسب اإلمكانيات البرشية املتاحة ، ويتم تحت إرشاف املعلم ومتابعة إدارة 

املدرسة سعياً لتحقيق أهداف علمية تعليمية وتربوية . 

٢. الهدف من أنشطة التعلم :
تكون أنشطة التعلم متمحورة حول املتعلم،  وهي متكنهم من تحقيق الكفايات يف املنهج،  وتبنى 

األمثلة املقرتحة من األنشطة التعليمية عىل خربات املتعلمني وتدمج اإلسرتاتجيات التعليمية املناسبة 

يف سياقات تعلمية متعددة.

كام يجب األخذ يف الحسبان أن األنشطة التعلمية الواردة يف منهج املادة هي فقط عىل سبيل املثال 

و ال تغطي بشكل كامل تنوع الخربات التعلمية التي ميكن تطويرها يف صف ما.

باملقارنة مع أجزاء املنهج األخرى اإللزامية، فإن أنشطة التعلم لها موقع خاص، ميكنك تعديلها أو 

إضافة أنشطة تعلمية أخرى من أجل التعامل مع حاجات املتعلمني بشكل أفضل.

أنشطة التعلم

23
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٣.  أهمية النشاط : 
تكمن أهمية النشاط يف مساعدتك كمعلم لإلجابة عىل األسئلة التالية:

• كيف ميكن للمتعلمني أن يتعلموا ؟  

• من خال ماذا وكيف يتوقع منهم أن يتعلموا ؟   

•  أي معرفة ، مهارات، إسرتاتجيات، قيم ومواقف وأي موارد ويف أي تتابع سيتم تطوير النشاط   

التعليمي؟

٤.  مواصفات أنشطة التعلم ذات الجودة العالية :
• تصف ما ميكن أن يفعله املتعلم لتحقيق الكفايات.  

• تغطي مجموعة متنوعه من أنشطة املتعلمني املمكنة .  

• تتضمن صياغة االْنشطة كمهام واقعية .  

• تشمل ألعاب وأنشطة ثنائية وجامعية قدر اإلمكان .  

• تعرب بوضوح وبصورة مخترصة عن األنشطة التي سيقوم املتعلمون بأدائها أثناء الدروس  .  
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إستراتيجيات التعلم

رسد 

القصص

التعلم 

التعاوين
األركان 

التعليمية

حل 

املشكات

لعب 

األدوار

التعلم 

باالستكشاف

التعلم 

الفردي

نماذج 
إستراتيجيات 
التعلم النشط

مواصفات اإلسرتاتيجية الناجحة :
مراعاة الفروق الفردية ) أمناط املتعلمني ( ومراعية لإلمكانيات املتاحة التي ترتبط بأهداف التدريس ونوع ومنط التدريس.

هـي املبـادئ واإلجـراءات والعمليـات املطلوبة لإلرتقـاء مبسـتوى أداء الفرد لتحقيـق هدف ما ، 

و يشـمل الوسـائل التـي يتخذهـا املعلـم لضبـط وإدارة الفصـل ، وتسـاعد املتعلم عىل إكتسـاب 

املعرفـة واملهارة املـراد تعلمها .

25
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المنهج الوطني

-السمات التعبيرية للمتعلم في المرحلة المتوسطة.

- استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال لتحسين 

التعليم والتعلم.
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المتعلم في المرحلة المتوسطة : 
    تبـدأ هـذه املرحلـة مـن سـن الحاديـة عـرشة والثانية عـرشة حيث نجـد املتعلم لديه القـدرة أحيانـاً عىل التعبري عـن لحظة معينـة أو فكرة، 

ولكـن بعـد فـرتة وجيـزة مـع بدايـة مرحلـة املراهقة  سـوف تتجـاوز خرباتـه قدراتـه الفنية ، حيـث متتـاز املراهقة املبكـرة بالنمو الجسـمي 

السيـع وتظهـر القدرات العقليـة وخاصة القدرات اللفظية وتـزداد القدرة عىل االتصال العقـيل مع اآلخرين،  واملناقشـة املنطقية وإقناعهم، 

ومييـل إىل املجادلـة وميحـص بنظـره إىل املجتمـع املحيـط به ويبحث لنفسـه عـن ُمثُل عليا جديـدة يتوحد معهـا، كام ينمو لديـه التفكري 

املجـرد وتـزداد لديـه القـدرة عـىل االسـتنتاج والحكـم عـىل األشـياء، ويسـتطيع أن يفهم معنـى الخـرية والفضيلـة والعدالة ومييـل إىل فهم 

الرمـوز أكـر مـن قبـل، وعـىل املعلـم امتـاك الوعـي املوجه ملسـاعدته عـىل التعبـري عـن ذاتـه و اكتشـاف قدراتـه واتجاهاتـه وميوله من 

خـال لغة التعبـري الفني التشـكييل .

ومن خال ما سبق وما تطرقت إليه البحوث الرتبوية لسامت املرحلة نستنتج بعض املامح التعبريية ملتعلم هذه املرحلة ومنها :

•  القدرة عىل التفكري الحيس وفق نظام معريف شبه متكامل يستطيع مبوجبه أن ينظم مدركاته ويتعرف عىل ظواهر األشياء.

•  تختفـي بالتـدرج كثـري مـن املظاهـر التـي كان يلجـأ إليهـا يف املرحلـة االبتدائيـة )كاملبالغة والتكـرار والحذف والتسـطيح والشـفوف 

وخـط األرض ... إلـخ ( ليحـل مكانهـا مـا توحي بـه الرؤيـة البرصية .

•  البـدء يف التعبـري وفقـاً للحقائـق البرصيـة ومحاولة االقـرتاب من مراعاة النسـب بني األشـياء وإدراك القريـب والبعيد حيـث يتمثل ذلك 

يف حجـب بعـض العنارص للعنـارص األخرى . 

• القدرة عىل التحليل لعنارص العمل الفني ليؤكد عىل وظيفة كل عنرص برموز محملة بالخربة .

السمات التعبيرية للمتعلم في المرحلة المتوسطة
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• تظهر الفروق بني البنني والبنات للتعبري عن النوع والتحيز له بإعطاء املزيد من التفاصيل املميزة لكل نوع .

•  ظهـور اتجاهـني يف التعبـري الفنـي ، اتجـاه بـرصي يعتمد عىل مـا تراه العـني فالقريب كبـري واضح، والبعيـد صغري باهـت، واتجاه ذايت 

يظهـر األشـياء كـام يحلـو لـه أن يظهر معتمـداً عىل نظرته الخاصة )نسـبة البـرصي : الـذايت  4: 1 ( .

•  يهتـم االتجـاه البـرصي بالتغـريات التـي تحـدث عنـد حـدوث الحركـة للعنـارص، بينـام يهتـم االتجـاه الـذايت باإلِحساسـات الخاصة 

واالنفعـاالت الذاتيـة تجـاه العنـارص .

• االتجاه نحو الرغبة يف إنهاء العمل الفني بنفس الحامس الذي بدأ به هذا العمل .

• تزداد القدرة عىل التخيل، ويتضح ذلك يف التعبري بالشكل الرمزي ليحل محل الواقع .

• القدرة عىل إدراك النسب وشكل األجسام وانتشارها يف الفراغ ) املنظور( .

• القدرة عىل أن يختزن املدلوالت التي تقع تحت سمعه وبرصه ليحولها إىل معاٍن فنية تتسم بدقة السد الفني التشكييل لوقائعها.
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استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال لتحسين التعليم و التعلم

إن املنهج الوطني الكويتي  يشجع استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال لتحسني التعليم والتعلم يف املنهج برمته. لهذا فإننا نهدف 

كل  املواد ويف  اليومية يف جميع  دروسهم  واالتصال يف  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  واألمثلة عن طرق  اإلرشادات  بعض  تقديم  إىل 

الصفوف. إننا هنا نقدم لك أجوبة مقرتحة حول هذه األسئلة:

• ملاذا نستخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصال؟

• ما هي األسباب التي تجعل املتعلمني يحبون استعامل تكنولوجيا االتصال واملعلومات يف تعلم جميع املواد؟

• ما هي فوائد دمج تكنولوجيا االتصال واملعلومات يف املواد األخرى؟

• كيف ميكن استخدام تكنولوجيا االتصال واملعلومات يف التعليم والتعلم؟

لماذا نستخدم تكنولوجيا االتصال والمعلومات؟
يف أيامنا هذه، يستخدم عدد كبري من الناس تكنولوجيا االتصال واملعلومات يف حياتهم اليومية. ال يقترص استخدام تكنولوجيا االتصال 

واملعلومات فقط عىل استعامل األدوات والتطبيقات التي تتعامل أيضاً مع املعلومات. لقد أحدثت تكنولوجيا االتصال واملعلومات تغريات 

تاريخية يف حياتنا خاصة فيام يتعلق بتحليل ومعالجة ونرش املعلومات. أوالً، إنها مهمة من حيث استعامل األدوات والتكنولوجيات الرقمية 

وشبكات  اإللكرتونية  واملواقع  اإللكرتوين  والربيد  العنكبوتية  والشبكة  والحواسيب  اللوحية  واألجهزة  النقالة  كالهواتف  اليومية  الحياة  يف 

التواصل االجتامعي... إلخ. إن املعرفة الرقمية تعني االستخدام الواثق والنقدي لوسائل تكنولوجيا االتصال واملعلومات للعمل والتسلية 

والتعلم والتواصل، إن كل هذه األسباب اآلنفة الذكر تدل عىل أهمية مهارات تكنولوجيا االتصال واملعلومات يف عاملنا املعارص.
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لـيك يعيشـوا ويتعلمـوا ويعملـوا بنجـاح يف مجتمع يزداد تعقيـداً ويعتمد عـىل املعرفة، وغنـي باملعلومات لذلك يجب عـىل املتعلمني 

أن يكونـوا قادرين عـىل إدارة واسـتخدام تكنولوجيا االتصال واملعلومات بشـكل فعال.

إن استخدام تكنولوجيا االتصال واملعلومات للتعلم سوف يساعد املتعلمني عىل أن يصبحوا قادرين عىل:
• استخدام تكنولوجيا املعلومات.

• البحث عن املعلومات وتحليلها وتقييمها.

• صنع القرار وحل املشكات.

• استخدام أدوات اإلنتاج بفعالية وإبداع.

• التواصل والتعاون والنرش واإلنتاج.

• أن يكونوا مواطنني مسؤولني ومطلعني ومشاركني.

ويجـب أن يكـون املتعلمـون قادريـن عىل تحديد أي من األدوات سـيكون مناسـباً بشـكل أفضـل للمهمة التـي يقومون بهـا، وأن يطوروا 

مجـاالت مـن املهـارات واملعـارف املتسـقة والتي ميكن تطبيقهـا يف الدراسـة والعمل والحيـاة اليومية. إن االسـتخدام املبـدع لتكنولوجيا 

االتصـال واملعلومـات يف الرتبيـة لـه القدرة عىل تحسـني نوعيـة الحياة والتعلـم والتعليم.

 عندما تستخدم تكنولوجيا االتصال واملعلومات بطرق متعددة كأدوات ومصادر يف الصف فإنك فعاً تحسن البيئة التعلمية.

ما هي األسباب التي تجعل املتعلمني يحبون استعامل تكنولوجيا االتصال واملعلومات يف التعلم؟
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إن املتعلمـني هـم أعضـاء يف "الجيـل الرقمي" إنهم يسـتخدمون الشـبكة العنكبوتيـة والهواتف الذكيـة والهواتف النقالة واألجهـزة اللوحية 

وشـبكات التواصـل االجتامعـي بسـهولة ، إن الجيـل الجديـد هـو جيـل مطلـع عـىل العـامل واجتامعـي يعتمـد عـىل التكنولوجيـا والصـور 

املرئيـة. وأعضـاء هـذا الجيـل، كـام هـو مقرتح ، هـم األكـر تواصـاً وثقافـة وذكاء. إنهـم "الناضجون"الذيـن يتعـدون أعامرهم وتقـدم لهم 

تكنولوجيـا االتصـال واملعلومـات طرقـاً متنوعـة إليصـال املعلومـات ، واملشـاهدة واالسـتامع ، والتسـلية ، والتواصـل ، وحل املشـكات 

اليوميـة . إن تكنولوجيـا االتصـال واملعلومـات تقدم طرقـاً إبداعية لجعل التعلـم تفاعلياً، متمحوراً حـول املتعلم ، تشـاركياً، إبداعياً، وممتعاً، 

لهـذا السـبب فـإن املتعلمـني يحبـون اسـتخدام املعلومـات الرقميـة وأدواتهـا والتعلم عـن تكنولوجيـا االتصـال واملعلومات ومـن خالها. 

ويسـتخدم املتعلمـون أدوات تكنولوجيـا االتصـال واملعلومات للبحث عـن املعلومات، وخلق النامذج األساسـية واملشـاريع كمجموعات 

الصـور، والرسـومات ، وأفـام الفيديـو، وامللصقـات، ويلعبـون األلعـاب مـن أجـل تعلـم األرقـام والحـروف ... إلـخ ، كذلـك هـم يحبون 

اسـتعامل طرقهـم الخاصـة مـن أجل التعلـم وفقاً الهتامماتهـم وميولهم حيث إن بعضهـم يتعلم من خال االسـتامع أو املشـاهدة أو التطبيق.

وميكـن أن يكـون اسـتخدام تكنولوجيا االتصـال واملعلومات أكر فعاليـة ويؤدي إىل تعليم أفضـل وميكن مواءمتـه لحاجات املتعلمني 

الخاصة.

ما هي فوائد دمج تكنولوجيا االتصال واملعلومات يف املواد األخرى؟
•  يبدو أن استخدام تكنولوجيا االتصال واملعلومات  يؤدي إىل متكني املتعلم من تطوير املهارات التالية:

•  التفكري النقدي والتقييم – يف الصف ال تقترص مصادر املعلومات عىل املعلم والكتاب فقط. هناك عدة خيارات متوفرة للمتعلمني من 

خال تكنولوجيا االتصال واملعلومات. إنها تساعد عىل إيجاد، معالجة، تقييم، واستخدام مصادر متنوعة للمعلومات )النص، الصوت، 

الرسوم، أفام الفيديو، العروض التقدميية، والوسائط املتعددة، والصفحات اإللكرتونية وغريها( املتوفرة للجميع ، يستمتع املتعلمون 

بالتعلم من مصادر تهمهم ولذلك نعتقد أنهم يفهمون املادة التي يرشحها املعلم بشكل أفضل.
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•  تكنولوجيا االتصال واملعلومات – سيتعلم املتعلمون تطبيقات وأدوات جديدة من خال استخدامها يف الصف يف العمليات التعلمية 

اليومية ، سوف يكونون قادرين عىل استخدام عدة أدوات يف سياق املنهج بطريقة مناسبة ، مثاً سيستعملون )باي ماركت( لتعلم اللغة 

اإلنجليزية والرياضيات ... إلخ. سيستمتع املتعلمون بتعلم كيفية استخدام تطبيقات جديدة أو أدوات جديدة.

•  التواصل -  الحواسيب والهواتف النقالة هي طرق جيدة لعرض ومشاركة مصادر املعلومات ، مثاً ميكن للمتعلمني أن يعرضوا رسومات 

األسئلة،  عىل  ويجيبوا    ، اآلخرين  مع  أفكارهم  ويشاركوا  معينة  سياقات  املتعلمون  يصف  أن  وميكن   ، زمائهم  وعىل  املعلم  عىل 

ويتواصلوا مع املعلم وزماء الصف.

طبق ما ورد أعاله يف صفك وأضف أفكارك إىل الالئحة!
االتصال  تكنولوجيا  باستخدام  تبدأ  أن  قبل  املعلمني/املعلامت.  لبعض  جديداً  واملعلومات  االتصال  تكنولوجيا  استخدام  سيكون 

واملعلومات يف تعليم أي مادة :

•  ال تخف من استعامل تكنولوجيا االتصال واملعلومات .

أو معلمي تكنولوجيا  بالنسبة لك، ولكن زماءك  أدوات تكنولوجيا االتصال واملعلومات معقدة وأن استخدامها صعب  تبدو  أن  ميكن 

االتصال واملعلومات يف مدرستك ميكن أن يساعدوك .

فيام ييل بعض الطرق الستخدام تكنولوجيا االتصال واملعلومات يف الصف :
• إبدأ بأجهزة تشغيل تكنولوجيا االتصال واملعلومات األسهل .

•  إبدأ مبشاريع بسيطة. يجب أن تدقق وتبحث بعناية وتجرب املشاريع قبل عرضها يف الصف ، فيام بعد ، عندما تكتسب خربة أكر، ميكن 

أن تصبح املشاريع أكر تعقيداً وستستمتع أنت واملتعلمون بهذه اإلنجازات.
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•  إدمج تكنولوجيا االتصال واملعلومات ، إن مشاريع تكنولوجيا االتصال واملعلومات ال يجب أن تَُعدَّ دروساً إضافية يف املنهج ، فكر 

بدمج عمل تكنولوجيا االتصال واملعلومات يف دروسك ويف مادتك الدراسية،  هذا سيمكنك من تنظيم املادة وزيادة فرص النجاح .

كمصدر  املعلم/املعلمة  دور  ينتقل   ، واملعلومات  االتصال  تكنولوجيا  وسائل  استخدام  عند  املعلم/املعلمة  دور  االعتبار  بعني  •  خذ 

للمعلومات إىل القيام بأدوار أخرى ، موجه ، مرشد ، دليل ، ومشجع . يجب أن يهتم املعلمون واملعلامت بجميع املتعلمني . وال 

يجب أن يعزل املتعلمون أنفسهم عن زماء الصف أو أعضاء مجموعة الدرس . وغالباً يجب عىل املعلم/املعلمة أن ينظم استخدام 

التكنولوجيا يف الصف ، و أن يعطي للمتعلمني فرصاً متساوية الستعامل التكنولوجيا.

•  استخدم التكنولوجيا بطرق مناسبة ، يجب استخدام التكنولوجيا بطرق مناسبة خال ساعات الدرس من قبل املعلم/املعلمة و املتعلمني. 

إن   . للتكنولوجيا  املتعلمني  استخدام  املعلمة  املعلم/  يراقب  أن  األوقات يجب  . يف جميع  اتزانه  و  له حدوده  التكنولوجيا  دمج  إن 

االستخدام املناسب للتكنولوجيا يف تطبيق املنهج سوف يحسن فعالية املخرجات التعلمية. مثاً ميكن أن يتمرن املتعلمون عىل التقاط 

الصور طوال الحصة وال يتعلموا شيئاً. تذكر أيضاً أن املواقع اإللكرتونية ليست جميعها مقبولة )هي ليست جميعها مناسبة الستخدام 

املتعلمني(.

• طّور مهاراتك الخاصة يف تكنولوجيا االتصال واملعلومات.

يجب أن يطّور املعلم/املعلمة مهاراتهم، وذلك ألنهم سيجدون معلومات جديدة من خال تكنولوجيا االتصال واملعلومات بشكل يومي، 

وستتوفر لهم أدوات ومنتجات تكنولوجية بشكل دائم.

كذلك يجب أن يطّور املعلمون/املعلامت قدراتهم يف مجال تكنولوجيا االتصال واملعلومات ليك يرشدوا متعلميهم. ولكن نكرر، ال 

يجب أن يخافوا من تعلم تكنولوجيا جديدة مع متعلميهم.
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بعض األمثلة كيف يمكن استخدامها يف مواد خمتلفة:
اربط الصف بالعامل الرقمي. من خال توفري بيئة تعلمية تحتوي التكنولوجيا للمتعلمني تكون قد ربطت صفك بالعامل الرقمي. مثاً ميكن 

للمعلم أن يستعمل اللوح التفاعيل أو األجهزة اللوحية )مثا مرشوع الند للند(. سيتمكن املتعلمون من التعرف ومن استخدام األدوات بثقة 

أو  الجديدة  املعلومات  مفيدة يف عرض  اإللكرتونية  إن املصادر  والعلوم.  الرياضيات،  الكريم،  القرآن  اللغة،  لتعلم  الصف  داخل وخارج 

املوضوعات يف مختلف املواد. متكن هذه التكنولوجيا املتعلمني من الدراسة بشكل فردي، التحليل، وعرض مواد جديدة. مثاً، لتعلم 

ومهاراتهم  معرفتهم  اإللكرتونية  املصادر  هذه  خال  من  املتعلمون  ن  يحسِّ وغريها.  اإلنجليزية  واللغة  والفن  واألشكال  والحروف  األرقام 

املنطقي.  والتحليل  والرموز،  للحديث،  استعامل األشكال املختلفة  بينهم خال  فيام  التفاعل  منهم  تتطلب  التواصلية، ألن هذه املصادر 

ن املتعلمون فهمهم لقراءة النصوص ومهاراتهم الكتابية بشكل كبري. يوىص باستعامل تكنولوجيا االتصال واملعلومات يف العمل  كذلك يحسِّ

الفردي والجامعي ملساعدة املتعلمني يف تعلم املواد املختلفة. وميكن اختيار مواد ذات تأثري سمعي وبرصي وسهلة االستعامل مام ميكِّن 

املتعلمني من التحكم بتعلمهم. 

العامل  التكنولوجيا يف  استخدام  الصفية. ويتم تحسني خرباتهم يف  بيئتهم  متعددة يف  تكنولوجية  أدوات  استعامل  يحب املتعلمون 

الحقيقي من خال لعب األدوار الخيالية. متكن دروس استخدام وسائل االتصال والتكنولوجيا املتعلمني من تحسني مهاراتهم اليدوية 

باستعامل الفأرة، والتعرف عىل لوحة املفاتيح والبدء باستخدام بعض برامج الكمبيوتر األساسية. هنا بعض األمثلة عن اللغة اإلنجليزية 

. http://www.ixl.com/ela–

•  مصادر املعلومات: يطور املتعلمون مهاراتهم األساسية باستخدام مهارات تكنولوجيا االتصال واملعلومات ملعالجة ودمج املعلومات من 
مصادر مختلفة لعرض املعلومات، مستخدمني وسائل الوسائط املتعددة. وتتطور معرفتهم بكيفية استخدام وسائل االتصال والتكنولوجيا 

يف الواقع ويتعرفون كيف ميكن أن تستخدم لجمع واستقصاء وتحليل وإيصال وعرض املعلومات يف الصف ويف البيت ويف األمكنة 

العامة.
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•  تنفيذ املهام عىل شبكة اإلنرتنت Web Quests. ميكن أن تسهل وسائل االتصال والتكنولوجيا العملية التعليمية/التعلُّمية للرياضيات من 
خال تنفيذ املهام عىل شبكة اإلنرتنت القامئة عىل التقيص كاألنشطة التي يستخدم فيها املتعلمون املعلومات التي يجدونها عىل شبكة 

اإلنرتنت. يجب استخدام الجداول لتشجيع املتعلمني عىل االستكشاف والتعبري عن األفكار الرياضية عند حل املسائل. إن النقاشات 

وجهاً لوجه وكذلك التواصل عىل شبكة اإلنرتنت بني املتعلمني يطور التفكري النقدي، والثقة، والرغبة يف التعلم.

•  املشاريع: ميكن دمج عدة موضوعات من خال املشاريع. هذا ميكن املتعلمني من تحقيق املعايري من مواد قليلة يف نفس الوقت. 
فرصة  املرشوع  يقدم  بعضاً.  بعضهم  مع  أخرى  ومنتجات  املتحركة،  الرسوم  امللصقات،  األلغاز،  املتعلمون  يصمم  أن  ميكن  مثاً، 

للمتعلمني ملشاركة مهاراتهم يف حل املسائل وتحسني التفكري لديهم. سيكون املتعلمون قادرين عىل اختيار األدوات الرقمية املناسبة 

لحل املسائل. وقادرين عىل استعامل تطبيقات لتصميم وتنفيذ املشاريع. إن املشاريع هي الطريقة األفضل لدمج املعارف واملهارات. 

إن املشاريع كمرشوع "عاملنا"، "عائلتي"، "ألعايب املفضلة"، "رياضتي املفضلة"، "الزي الوطني" وغريها ستنمي مهارات املتعلمني 

االجتامعية، والثقافية. من خال التكنولوجيا يتعلم األطفال تصميم وصناعة املنتجات لحل املشكات وتحقيق الحاجات. بعض األمثلة 

. /http://lessonplanspage.com/sciexperiments-htm من العلوم موجودة عىل الرابط

www.animoto.com- ميكن هذا التطبيق املستخدمني من صناعة أفام فيديو قصرية من الصور ومقاطع الفيديو العائدة لهم. عند تحميل 

الصور وأفام الفيديو واملوسيقى القصرية. يقوم التطبيق بدمجها تلقائياً إلنتاج فيلم فيديو ميكن إرساله إىل عنوان الربيد اإللكرتوين أو عرضه 

عىل مواقع التواصل االجتامعي أو تخزينه عىل شبكة اإلنرتنت.

www.doink.com- إنdoink أداة متوفرة مجاناً عىل شبكة اإلنرتنت إلنشاء ومشاركة الرسوم املتحركة. ميكن للمتعلمني أن يصمموا ويطوروا 

رسومهم املتحركة مستخدمني الربنامج عىل شبكة اإلنرتنت الذي تم تطويره ليكون سهل االستعامل. عندما يتم إنشاء الرسوم املتحركة ميكن 

تخزينها عىل شبكة اإلنرتنت، وميكن أن يعلق املتعلمون عىل أعاماًل بعضهم بعضاً.
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أو  الكمبيوتر  فأرة  باستخدام  النص  البطاقات. يستطيع املتعلمون طباعة األحرف والكلامت وتغيري األلوان وحجم الحرف يف  •  صناعة 
اإلصبع. وهم يستطيعون اختيار أساليب مختلفة واختيار ما يفضلونه. وميكنهم أن يجدوا الصور ويضعوها بجانب الحروف، وميكنهم 

تصميم البطاقات باستخدام الصور واألحرف أو الصور والكلامت. وسوف يتعرفون، ويقرؤون، ويوضحون األحرف والكلامت واألفعال 

وهم يحسنون مهارات الطباعة لديهم يف نفس الوقت. وميكن للمتعلمني أن يستعملوا صوراً من الحياة االجتامعية والحياة الطبيعة وأن 

يتعلموا الدراسات االجتامعية والعلوم.

واألحرف،  الصور  استخدام  من خال  منفرد  بشكل  أو  بعضاً  بعضهم  مع  امللصقات  يصنعوا  أن  للمتعلمني  امللصقات: ميكن  •  تصميم 
اللوحي. مثاً  الجهاز  أو  الحاسب اآليل  إلكرتونية عنها عىل  إعداد نسخة  ثم  إعداد نسخة ورقية ومن  والكلامت املختلفة. وميكنهم 

بطاقات عن مناسبات عائلية واحتفاالت. وسوف يحسنون املهارات اإلبداعية وهم يحسنون مهارات الطباعة، التصميم، االستكشاف، 

والعرض يف نفس الوقت.

يلتقط  الرقمية. وميكن للمعلم/املعلمة أن  الكامريات  الربيدية باستخدام  البطاقات  البطاقات الربيدية: ميكن للمتعلمني إعداد  •  تصميم 
الكتابة واملحادثة واإلبداع ومهارات  مهارات  بطاقته لآلخرين، وسوف يحسن  تفسري  والكلامت عليها، وميكن  ويزيد األحرف  صورة 

التقاط الصور واستعاملها يف نفس الوقت.

األلغاز عىل  أن تحتوي  الكلامت املتقاطعة. وميكن  الصور، وألغاز  ألغاز  الفراغ يف  القصرية واأللغاز: سيمأل املتعلمون  •  االختبارات 
البدنية  الطبيعية، أو الرتبية  األحرف، الكلامت، األرقام، أو الصور. وميكن للمعلم/املعلمة استخدام الصور من الحياة االجتامعية أو 

نفس  واملعلومات يف  االتصال  تكنولوجيا  ومهارات  والرياضية،  واالجتامعية،  اللغوية،  مهاراتهم  املتعلمون  يحسن  والصحية. سوف 

الوقت. ميكن للمتعلمني أن يخضعوا الختبارات قصرية. إن االختبارات القصرية سوف تحفزهم الكتساب املعرفة املتقدمة يف املادة. 
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تساعد التكنولوجيا يف إجراء االختبارات القصرية والتعامل معها وخلق فرص لبناء أسئلتها وتتبع نتائجها يف كافة املواد. مثاً ميكنك 

بناء  من  املعلمني  ميكِّن  وهذا   )Infused Learning )www.infusedlearning.com واألرقام  األحرف  تعلم  يف  األلغاز  استخدام 

االختبارات القصرية وتصميم املشاريع بسعة وبدون تأخري.

•  ألعاب احلاسب اآليل: ميكن للمتعلمني أن يلعبوا ألعاب الحاسب اآليل. إن األلعاب الرتبوية تقدم أدوات جديدة لتعليم وتعلم اللغات، 
والرياضيات والعلوم االجتامعية والعلوم. إن التعلُّم القائم عىل األلعاب ميكن أن يكون أفضل طريقة لتحفيز املتعلمني. إن هذه املقاربة 

للتعلم ميكن أن تقدم طرقاً لتحفيز التفكري املجرد لدى األطفال يف عملية التطور الذهني وتنمية القدرة عىل التفكري. ويف نفس الوقت 

وقامئة  التطبيقات،  الشاشة،  املفاتيح،  لوحة  الحاسوب،  فأرة  )استخدام  والتكنولوجيا  االتصال  مهارات  يحسنوا  أن  للمتعلمني  ميكن 

املوضوعات إلخ(.

Game Maker–www.yoygames.com تتطلب ألعاب تعلم القراءة والكتابة نصاً الستكشافه ويدعم ذلك تطور الكتابة اإلبداعية وفهم 

تطور الشخصيات وكتابة القصص. يوجد من خال تكنولوجيا االتصال واملعلومات عدة تطبيقات متكن املتعلمني من صناعة ألعابهم 

الربامج رغم أن معظمها ال  الرغبة لدى املتعلمني يف تصميم  التطبيقات أن تنمي  التالية للروابط( وميكن لهذه  الخاصة )انظر الصفحة 

يتطلب معرفة كبرية يف هذا املجال. إن املتعلمني ميكن أن يستكشفوا ويناقشوا تصميم األلعاب البرصية وأن يختربوا تصميم ألعابهم.

•  اجلوالت االفرتاضية: ميكن للمتعلمني القيام بجوالت افرتاضية إىل متحف، حديقة حيوانات، صالة عرض للفنون، منتزه مع املعلم. 
سيتعلمون عن الطبيعة، األدوات الرقمية، الحيوانات، األزهار، الكتب، والقصص الخرافية ... إلخ. ميكن تنظيم الزيارات االفرتاضية يف 

دراسة اللغة، الرتبية اإلسامية، الدراسات االجتامعية، العلوم، والرتبية البدنية والصحية.
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•  إنشاد األغاني، األدوات املوسيقية واألفالم السينامئية: ميكن للمتعلمني أن يتعلموا الدراسات اإلسامية، والدراسات االجتامعية واللغات 
املهارات  سيحسن  هذا  والقصص.  األغاين،  األرقام،  األحرف،  إعادة  مثاً،  والرياضيات.  الفنية  والرتبية  البدنية  والرتبية  واملوسيقى 

اإلبداعية. سيتمكن املتعلمون من اإلصغاء، التوقف، اإلعادة، وتسجيل الصوتيات واملرئيات. وسيستفيد املتعلمون من خال استعامل 

األدوات الرقمية للتعلم.
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التقويم
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١. التقويم بالقلم والورقة :
متثـل اسـرتاتيجية التقويـم القامئـة 

القلـم والورقـة جميـع أنـواع  عـىل 

االختبارات املختلفـة، النظرية منها 

تقيـس  والتـي  والشـفهية  والعمليـة 

ومهــارات  قــدرات 

املتعلـم يف محتـوى 

علمـي محـدد .

٢. التقويم باملالحظة :
املاحظـة،  اسـرتاتيجية  متثـل 

متابعـة املعلـم للمتعلمـني بجميع 

خـال  مراقبتـه  بقصـد  حواسـه 

التعليمـي  املوقـف 

للحصـول عىل معلومات 

حكـم  إصـدار  يف  تفيـد 

عليـه، ومـن ثـم تقوميه .

٣. التقويم بالتواصل :
جمــع املعلومــات مــن خــال 

التواصــل عــن مــدى  فعاليــات 

التقــدم الــذي حققــه املتعلــم، 

وكذلــك معرفــة طبيعــة تفكــريه، 

وأســلوبه يف حــل املشــكات .

٤. مراجعة الذات :
تهدف اسـرتاتيجية مراجعـة الذات 

إىل  السـابقة  الخـربة  تحويـل  إىل 

تعلـم بتقييم ما تم تعلمـه، وتحديد 

مـا سـيتم تعلمـه الحقاً .

أواًل : استراتيجيات التقويم التربوي :

االختبارات واالمتحانات 
بأنواعها املختلفة

مقاالت...

املالحظة املنظمة واملقصودة 
واملستمرة عن َأداء وسلوكيات 

واحتياجات واجتاهات 
املؤمتراملتعلمني

املقابالت
يوميات املتعلماألسئلة املبارشة

ملف املتعلم
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٥. التقويم املعتمد عىل األداء :

األداء: التطبيق العميل للمهارة كإنتاج لوحة فنية أو مجسم الخ ...

عىل  القدرة  املتعلم  لدى  تري  مختلفة  نظر  وجهة  فريق  ولكل  ما،  مشكلة  حول  فريقني  بني  والجدال  والنقاش  املناظرة:  الحوار 
التواصل الفعال واإلقناع واحرتام آداء اآلخرين .

املعرض:  اإلنتاج الفكري و العميل ملا اكتسبه من معارف ومهارات وقيم يف مكان ووقت محدد ..
عرض مجسامت - صور -رسومات ولوحات - برمجيات .

 

املحاكاة / لعب األدوار: قدرة املتعلم عىل استخدامه للمهارات املعرفية و األدائية لتنفيذ موقف يشبه موقفاً حياتياً حقيقياً .

العرض التقديمي: عرض شفوي أو عميل ملهارة محددة من خال تجربة عملية أو ربطه بالواقع .
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ثانيًا:فلسفة نظام التقويم
يبنى نظام التقويم _ وفق املنهج الوطني- عىل أساس قياس معايري الكفايات من خال عملية التقويم الصفي املستمر الشامل واملوجهة نحو التعلم، وتهدف 

إِيل قياس تقدم نتائج املتعلم يف الكفايات الخاصة تدريًجا كام حددتها وثائق املنهج واملعايري ، وليس لتحديد النجاح أو الرسوب فقط، علاًم بأن املعايري 

وفق املنهج الوطني نوعان ) معيار املنهج، معيار األداء(.

معايير المنهج ومعايير األداء
أواًل- معايري املنهج :    تشري معايري املنهج إىل مستوى الجودة الذي يحققه املتعلمون يف تحصيل الكفايات الخاصة.

وتصف معايري املنهج إىل أي مدى يجب إنجاز الكفايات الخاصة يف نهاية كل صف وترتبط معايري املنهج الدرايس بالكفايات الخاصة 

القائم عىل  البنايئ والنهايئ  بالتقييم  فإنها مسألة خاصة  التعلم،  بتقدم املتعلمني يف  الدراسية لكونها ذات صلة  املحددة يف منهج املادة 

املدرسة والصف .

التقيم البنايئ : هو عملية مستمرة تهدف إىل تقديم التغذية الراجعة لتقدم املتعلم، ومساعدتة عىل تطوير ثقته بذاته، لتحسني أدائه، وتحفيزه من أجل تعلم أفضل.

التقييم النهايئ :  عملية تتم يف نهاية كل فصل درايس تهدف إىل قياس نتائج اكتساب املتعلم للكفايات الخاصة ) حقائق ، عمليات، إتجاهات وقيم، إرتباطات(

يعتمد املعلم يف التقييم الصفي املستمر عىل وثائق املنهج التالية:

- منهج ومعايري املادة الدراسية.

- أدلة التقييم القامئة عىل املادة الدراسية.

- الخطة السنوية وخطة وحدة التعلم.

ثانيًا- معايري األداء: تشري إىل مستوى الجودة التي يتعني عىل املتعلمني تحقيقها من خال أداء كفاياتهم العامة يف نهاية كل مرحلة دراسية 
)خامس- تاسع -الثاين عرش(:تصف "معايري األداء" إىل أي مدى تم تحقيق الكفايات العامة يف نهاية كل مرحلة من التعليم ، ابتدايئ - متوسط 

- ثانوي، لذلك فإنه يتم تعريف معايري األداء يف املنهج الوطني الكويتي عىل مستوى كل مرحلة تعليمية وقياس معايري األداء يتم من خال 

أشكال مختلفة من التقييامت أو االختبارات النهائية.

وتقاس من خال التقييم النهايئ يف نهاية الصف التاسع ، ويهدف إىل قياس مدى تحقيق الكفايات العامة للمواد الدراسية لدى املتعلم.
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ثالثًا : توزيع الدرجات
تقييم معايري املنهج ) ١٠٠ درجة (

التقييم النهائي ٦٠٪التقييم البنائي ٤٠٪ ) التقييم الصفي املستمر (
يف  مستمرة  بصورة  ويطبق  الخاصة  الكفايات  تطوير  عىل  البنايئ  التقييم  يُركز 

الوحدات التعليمة بفرتات محددة للفصل الدرايس الواحد خال اليوم الدرايس.

اتجاهات وتربط بني  وتقاس معايري املنهج مرتني عىل األقل )حقائق، عمليات، 

املجاالت الدراسية( لكل مجال درايس.

عن طريق أساليب مختلفة من مثل :

التفاعل الشفهي.

الجهد الذايت.

أوراق العمل.

العروض التقدميية.

وقفة التحدث.

اختبارات قصرية أثناء الحصص.

ماحظة:  يلتزم التوجية الفني العام لكل مجال درايس بتجديد الكفايات الخاصة 

الواردة يف الفصل الدرايس الواحد بحسب املادة.

فصل  كل  نهاية  يف  ويطبق  الخاصة  الكفايات  تطوير  عىل  النهايئ  التقييم  يُركز  

درايس) يف نهاية الفصل الدرايس الواحد خال العام الدرايس(.

وتقاس معايري املنهج للكفايات الخاصة الواردة بكل وحدة تعليمية عن طريق:

تقييم كتايب.

مشاريع عملية.

ماحظة: يلتزم التوجية الفني العام لكل مجال درايس بــ :

النهايئ  بالتقيم  وربطها  درايس  فصل  كل  يف  الواردة  التعليمية  الوحدات  تحديد 

للفصل الدرايس الواحد. 

وضع أُطر التقييم النهايئ لكل وحدة تعليمية بالفصل الدرايس الواحد.

التقييم النهايئ يدعم التقييم البنايئ لتطوير إعداد خطط فردية و برامج:

للمتعلم الفائق.

للمتعلم املتوسط األداء.

للمتعلم املتعر ولتحسني تحقيق الكفايات.

جدول توضيحي لخصائص التقييم البنائي والتقييم النهائي
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امتحان معايري املنهج

التقييم النهايئ + معايري األداء = التقييم النهايئ ٦٠٪ ) الصف التاسع (

٪٤٠
٪٦٠

التقييم البنايئ

التقييم النهايئ
أنواع التقييم الصفي املستمر

تقييم معايري املنهج ) ١٠٠ درجة (

التقييم النهايئالتقييم البنايئالفصل الدرايس

٦٠٪٤٠٪الفصل األول

٦٠٪٤٠٪الفصل الثاين

اجلدول التوضيحي لتقسيم الدرجات 
الكلية لكل جمال درايس .

يقيم املتعلم يف الفصل الدرايس الواحد وفق ما ييل:
النسبة املئوية للتقييم البنايئ)%40( + النسبة املئوية للتقيم النهايئ)%60( =املجموع الكيل)100%(

)2x20%(                            )3x20%(                           )5x20% (           
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رصد " التقييم البنائي "
آلية احتساب درجة التقييم البنائي للفصل الدرايس الواحد:

- تُجميع النقاط التي حصل عليها املتعلم يف التقييم البنايئ كام هو موضح يف سجل التحصيل للتقويم البنايئ.

- يتم تحويل مجموع معدل النقاط التى حصل عليها املتعلم آليا إىل درجات يف سجل الطالب وفق املعادلة التالية:

درجة التقييم البنايئ            مجموع معدل النقاط التي حصل عليها املتعلم

٤٠ X  _____________________________    =      للمجال الدرايس

٤٠ X عدد الكفايات العامة يف الفصل الدرايس الواحد                                            

مالحظة: 
- )٤( متثل الحد األقىص من نقاط مستويات التقييم.

- يختلف عدد الكفايات بحسب املجال الدرايس.

- يعمل بجميع املعدالت للحاالت السابقة يف سجل الطالب.

آلية عمل املعلم بسجل حتصيل التقييم البنائي وطريقة تطبيق اجلدول:
- تحديد عدد الكفايات العامة بحسب املادة الدراسية.

- تحديد  معايري املنهج املرتبطة بالكفايات الخاصةلكل كفاية عامة.

- متابعة قياس معيار املنهج بصورة مستمرة وتحديد األيام التي تم قياس املعيار بها.

- احتساب معدل مجموع النقاط لكل كفاية عامة كام هو موضح بالجدول.
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رصد " التقييم البنائي "
اسم املتعلم : .................................................................. الصف : .............................................

مستوى األداء
و.ت. )٥(و.ت. )٤(و.ت. )٣(و.ت. )٢(و.ت. )١(

مجموع النقاط اليوم \ التاريخ
..............

اليوم \ التاريخ
..............

اليوم \ التاريخ
..............

اليوم \ التاريخ
..............

اليوم \ التاريخ
..............

٤---
٦**٣

٤**٢

١*١

٠---
١١ نقطةو.ت. تعني وحدة تعليمية ) الوحدة التعليمية تضم عدداً من الكفايات الخاصة املرتبطة باملحتوى التعليمي (

جدول توضيحي آللية رصد نتيجة التقييم البنايئ ملعايري املنهج الواردة يف الوحدات التعليمية التي درسها املتعلم بحسب 

كل مجال درايس .

طريقة تطبيق اجلدول :
- تحديد عدد الوحدات التعليمية بحسب املجال الدرايس .

- قياس معايري املنهج للوحدات التعليمية مرة واحدة فقط .

- تقاس كل وحدة تعليمية من ١٠ درجات عن طريق ) تقييم كتايب \ مرشوع عميل (

- تعادل درجة التقييم عىل النحو اآليت :

درجة املتعلمالنقاط

٩-٤١٠ نقاط

٨-٣٨.٩ نقاط

7-٢7.٩ نقاط

٥-١٦.٩ نقاط

٠-٠٤.٩ نقاط
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مستويات التقويم الصفي

يستند نظام رصد الدرجات يف التقييم الصفي إىل خمسة مستويات من األداء يف تحصيل معايري املنهج،ويتم 

اما   )1,2,3( الوسطى  الثاث  املستويات  عىل  التعلم  نتائج  يف  اللفظي،والرتكيز  التقدير  خال  من  الرصد 

املستويات األخرى فتعد من الحاالت النادرة)ممتاز – ضعيف ( كالتايل:

- ممتاز )4 نقاط( حقق مستوى متميزًا من األداء.

- جيد جداً )3 نقاط( حقق مستوى عاليًا من األداء.

- جيد )نقطتان( حقق مستوى متوسطًا من األداء.

- مقبول)نقطة( حقق الحد األدىن من مستوى الداء.

التقدير الرمزيالتقدير اللفظيالنقاط

ممتاز٤

جيد جدا٣ً

جيد٢

مقبول١

ضعيف٠
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المنهج الوطني

ماذا أحتاج لكي أحضر للوحدة 
الدراسية بشكل مميز ومريح ؟
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تسهل  كثرية  وسائل  ظهرت   ، التكنلوجيا  تطور  مع 

عملية الحصول عىل املعلومات ومنها تقنية قارئ رمز 

 Quick Response Code االستجابة السيعة

عن  الدليل  املقرتحة يف  املواقع  إىل  الوصول  ميكنك 

 QRcode reader طريق مسح العامة ، باستخدام برنامج

املوجود يف متاجر األجهزة الذكية) أندرويد - آيفون ( .

افتح الربنامج بعد تحميله ، ثم وّجه الكامريا عىل العامة 

املوجودة يف الدليل .

عند قراءة الربنامج للعامة سيقوم بفتح الرابط املوصل 

للموقع بشكل مبارش.

ملحوظة :
 إذا مل يتمكن الجهاز من قراءة العامة ، حاول تقريب أو 

إِبعاد الجهاز عن العامة حتى تتم العملية.

QRcode Reader
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أواًل : التحضري الذهني.

ثانيًا : البحث عن أفكار جديدة تثري خيال املتعلم.

ثالثًا : تجهيز خامات تناسب عمر املتعلم.

 رابعاًً : مواكبة املستجدات واألساليب الحديثة للفنون.

 خامسًا : اختيار إسرتاتيجيات تعلم مناسبة ومتنوعة.
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سادسًا : نموذج التحضير
      متوفر عىل موقع التوجيه العام للرتبية الفنية.
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 سابعًا : الخطط الدراسية
     ويتم سحبها سنوياً من موقع التوجيه العام للرتبية الفنية.

ـــ
ـــ

ـــ
ل ـ

مثا
ـــ 

ـــ
ـــ

ـ
ـــ

ـــ
ـــ

ل ـ
مثا

ـــ 
ـــ

ـــ
ـ
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الصف السادس
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الوحدة الرابعة
العمل الجماعي

للبنني فقط

مجال الرسم

الوحدة األوىل
عناصر العمل الفني

الوحدة الثانية
أسس العمل 

الفني
الوحدة الثالثة

التكوين الفني
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Color circle الدائرة اللونية The Elements of Art عنارص العمل الفنـي
Line اخلط Composition التكوين الفنـي
Color اللون Principles of design أسس التصميم
Space املساحة Rhythm  اإليقاع
Texture امللمس Balance االتزان
Shape الشكل Unity الوحدة

المصطلحات الفنية الخاصة بمجال الرسم
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محتوى التعلم للصف السادس :

الكفايات العامة
املفاهيم

جمال األشغال الفنيةجمال الرسم

يتعرف العنارص األساسية للفن يف 
سياقات خمتلفة وحتليلها

- الرؤية الفنية : مراحلها ) املشاهدة - التأمل - االستمتاع (
- عنارص العمل الفين : 

اخلط : مفهومه - وتأثرياته - ودوره يف الرسم .
وأثره  مفهومه   - والظل  الضوء   - ومجاميعها  اللون  اللون :  دائرة 

عىل الشكل .

الشكل : عضوي - هنديس
املالمس : الحقيقية - اإليهامية 

املساحة : العاقة بني الشكل واألرضية 
- أسس العمل الفين : الوحدة - االتزان - اإليقاع

- التكوين الفين : ) تعريفه - أنواعه : هرمي - دائري - أفقي ( 

-  متهيـد ) أهميـة االبتـكار يف 

األعـاماًل الفنيـة ( 

 - ) طبيعيـة  الخامـات  -  أنـواع 

مصنعـة ( تعريفهـا  ومصادرهـا 

- إعادة تدوير الخامات. 

- أنواع التشكيل املختلفة :

) التشكيل املسطح - التشكيل 

املجسم (

ينتج أعاماًلًا فنية باستخدام العنارص 
األساسية للفن وتقنياهتا للتعبري عن 

اإِلحساس واخليال واإِلبداع
أسطح - خامات - أدوات - تقنيات - أساليب فنية متنوعة

يميز ويقارن النتاجات الفنية من ثقافات 
كويتية ، إسالمية وعاملية لتنمية الوعي 

الثقايف
مشاهدة - وصف - تحليل - نقد - تذوق 

تعزيز القيم اإلسامية ، الرتبوية ، الوطنية

املدارس الفنية املختلفة - 

الفن املعارص والحديث
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مجال الرسم

الوحدة األوىل

عناصر العمل الفني
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تكمن أهمية الرؤية الفنية يف تعميق الرؤية البرصية لدى املتعلم ، وتدريبه 

مايدور حوله من مشاهد تري  عىل املشاهدة والتأمل واملاحظة لكل 

الفنية، فيرتجم هذه  الذاتية ، وأعاماًله  بأساليبه ومهاراته  مدركاته وترتقي 

الرؤية البرصية إىل عنارص ورموز تظهر يف تعبرياته الفنية.

الرؤية الفنية ومراحلها

متهيــد
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متر الرؤية الفنية بثالث مراحل هي :    

١.  املشاهدة : لكل ما يلفت النظر ويحيط بنا يف البيئة املحيطة، وغالباً ما تكون هذه املشاهدة لألشياء نتيجة ألمر 
ما استدعى انتباه الفرد فأثار انتباهه واهتاممه للوهلة األوىل .

التحليلية  النظرة  خال  من  يتحقق   : ٢.  التأمل 
التي استوقفته يف  العنارص  والتدقيق يف بعض 

مرحلة املشاهدة .

فيها  تتفاعل  التي  اللحظات  هي   : ٣.  االستمتاع 
املؤثرات  مع  الذاتية  واألحاسيس  املشاعر 

الخارجية ألحد املشاهد يف البيئة املحيطة.

مراحل الرؤية الفنية
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  عناصر العمل الفني 

تعتمد األعاماًل الفنية مبختلف مجاالتها 

الجانب  وحيس،  مادي  جانبني  عىل 

الفنـي  العمـــــل  عناصـر  املـادي هو 

والجانب الحيس هو أسس العمل الفني 

امللمساللــونالخــط املساحةالشكل

6060
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                 يعرف الخط بأنه مجموعة من النقاط املتاحقة واملتاصقة مع بعضها بعضاً، وهو أيضاً األثر 

بناء  التصميم املهمة والرئيسية يف  ، وهو عنرص من عنارص  النقطة يف كل االتجاهات  الناتج من تحرك 

العمل الفني ، حيث ال يكاد أي عمـل فني يخلو من عنرص الخــط ، ويوجد الخط يف الطبيعـة بصــور 

كثيـرة ومتنوعـة يف معظم أشكالها .

- فالخط يحيط مبساحة معينة أو شكل معني فيكون أداة التحديد .

-   والخـط يحـدد الحركـة واالتجـاه وامتـداد الفـراغ ، حيـث إن طبيعـة الخـط هـي نقـل 

الحركـة مبـارشة وتتبعهـا .

- الخط قد يكون مستقيامً أو منحنياً أو منفصاً أو ممتداً أو منعكساً أو مقوساً .

- الخط يتجه بالعني إىل أعىل أو يندفع إىل أسفل أو يتجه إىل أي اتجاه .

-  الخـط يصـف الحركـة املحوريـة إال أن التأثـري الحقيقـي للحركـة ينتج عـن وجود 

املسـاحات واأللـوان الفاتح منها والقاتم واألشكــــال الناتجة عـن الحركة املحورية 

أو املائلة .

الخـط

6161
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: 
ط

ـو
ــ

ط
خ

 ال
اع

ـو
ــ

أن
اخلطوط املركبة اخلطوط البسيطة

خطوط أساسها مستقيم : املستقيمة :

املنكس أفقية

املتوازي رأسية

املتعامد  مائلة

خطوط أساسها منحني :
الخطوط املنحنية :

الحلزوين

املموج مقوسة

اللولبي منحنية
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                 إن اللون هو ذلك التأثري الفسيولوجي الناتج عن شبكية العني سواء أكان ناتجاً عن املادة الصباغية 

امللونة أم عن الضوء .

دائرة اللون :  هـي الوسـيلة العلميـة لدراسـة األلوان ، ومـن خالها 
نسـتخلص  التـي  الكيفيـة  نتعـرف عـىل  أن  نسـتطيع 

بهـا األلـوان ، وهـي تتفـق مـع نظريـة تسلسـل ألوان 

الطيـف .

مـن خـال  األلـوان  برتتيـب  اللـون  مـن علـامء  كثـري  قـام  وقـد 

دوائرمختلفـة وهـذا الرتتيـب املبسـط قـام بتنظيمه ) يوهانـز اينت - 

اللـون

6464
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Johannes Eaton ( عـىل دائـرة األلـوان ذات االثنـى عـرش لونـاً حيـث تتكـون مـن عـدة مجاميـع هـي : 

- األلوان األساسية : أزرق - أصفر - أحمر
- األلوان الثانوية : برتقايل - بنفسجي - أخرض 

األلوان املتكاملة : )بنفسجي + أصفر( - )أزرق + برتقايل( - )أخرض + أحمر( 
األلوان الثالثية :   بنفسجي محمر - بنفسجي مزرق - أخرض مصفر - أخرض مزرق - برتقايل محمر - برتقايل مصفر

6565
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مفهوم الضوء : هو املؤثر الخارجي الذي يحدث اإلِحساس الضويئ.

مصادر الضوء :

طبيعية : مثل الشمس ، القمر ، النجوم.
صناعية : مثل املصابيح ، الشموع ، النار.

مفهوم الظل : أي جسم يقع يف مسار أشعة ضوئية ينشأ له ما نسميه بالظل .

6666



67

الشكل

وينقسم الشكل إىل نوعني :
- أشكال مسطحة : لها طول وعرض وليس لها عمق مثل مربع ، مستطيل ... إلخ .

- أشكال جمسمة : لها طول وعرض وعمق مثل مكعب ، كروي ، مخروطي ... إلخ .
و تصنف األشكال إىل نوعني : 

- أشكال هندسية :  وهي أشكال مجردة لها أسامء معروفة مثل مربع ، دائرة ، مثلث ... إلخ، وتخضع لقوانني الهندسة .
- أشكال عضوية :  هي أشكال غري منتظمة ال تخضع يف بنائها إىل قانون هنديس ، وتوجد يف الطبيعة دون تدخل اإلنسان 

يف تشكيلها مثل الغيوم ، الصخور ، الكائنات الحية ، أوراق الشجر ... إلخ.

هو مساحة محددة مبجموعة من الخطوط وهو عنرص له طول وعرض .

6767
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 هي الفراغ املحصور واملحدد بني الخطوط، وهي وحدة بناء العنارص يف العمل الفني .املساحة

6868
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العالقة بين الشكل واألرضية :
الشكل واألرضية هام أساس كل عاقات الرتكيب واإلنشاء يف التكوين أو التصميم ، ويشار إليهام أحياناً عىل أن ) الشكل ( 

هو العنرص اإِليجايب و) األرضية ( هي العنرص السلبي .

والشكل ميثل العنرص األسايس املراد التعبري عنه، يف حني أن األرضية متثل املحيط الذي يتناسب مع الشكل ويؤكده الشكل 

واألرضية معاً يكمان بعضهام بعضاً ويشكان أهمية يف التكوين .

6969
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هو الصفة الخارجية لألشياء والتي متيز األشكال والعنارص عن بعضها عند مشاهدتها أو امللمس

تحسسها باللمس .

وهناك نوعان من املالمس :
 ١.  املالمس احلقيقية :  وهي التي تستطيع إدراكها من خال حاستي اللمس والبرص نتيجة لتباين مظهرها السطحي ، حيث 
ميكن عن طريق ملس األسطح أن تتعرف عىل أنواع املامس من ناحية درجة خشونتها أو صابتها 

أو ليونتها .

7070
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٢.  املالمس اإلهيامية :  وهي التي ميكن إدراكها بحاسة البرص دون اللمس، وغالباً ما تكون املامس اإليهامية تقليداً ملامس 
حقيقية مثل األقمشة ، الرخام ، الخشب ... إلخ

7171
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الكفاية العامة األولى

الطبيعة الصامتة

تنظيم  به  نعني  فني  مصطلـح  هي 

الجامدة  األشكال  من  مجموعة 

التي الحياة فيها كاألواين واألزهار 

أشكال  من  ومجسامت  والثامر 

هندسية أو عنارص من الرتاث لتتخذ 

أن  للفنان  تسمح  للصور  موضوعا 

ألوانها عن قرب  و  أشكالها  يدرس 

معينه   ، مساحة  يف  ينسقها  أن  بعد 

فنية  لقواعد  وفقا  ذوقه  حسب 

محددة لرسمها .

يتعرف العنارص األساسية للفن يف سياقات مختلفة وتحليلها.

جمال الرسم
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معيار املنهج أمثلة عىل أنشطة التعلم الكفايات اخلاصة الكفاية العامة األوىل

 يتعرف عنارص العمل الفني و كيفية

 تطبيقها

البحر  شواطئ   ( الطبيعة  من  متنوعة  صوًرا  يشاهد 

- الحدائق - مراكز علمية - متاحف ( للتعرف عىل 

عنارص العمل الفني من خال لعبة ألبوم الذكريات

جمال احلقائق :
يتعرف الرؤية الفنية ) متهيد ( 

الفني ) الخط - اللون - املساحة -  عنارص العمل 

الشكل - امللمس  ( من خال رؤيته الفنية لعنارص 

الطبيعة الصامتة ) still life ( وكيفية   ، الطبيعة  من 

تطبيقها .

 التعرف عىل العنارص

 األساسية للفن يف

 سياقات مختلفة

وتحليلها

يستخدم التطبيقات اليدوية يف 

)عنارص العمل الفني (

العمل  عنارص  ليتعرف  املفقود  الكنز  لعبة  يلعب 

الفني ) خط - لون - ملمس - املساحة( من خال 

متنوع  سري  خط  تأخذ  التي  املفقود  الكنز  خريطة 

الفني  العمل  بعنارص  املتعلقة  األلغاز  وبعض 

يصل  حتى  خطوات  إىل  خالها  من  ينتقل  بحيث 

إىل الكنز .

جمال العمليات :
لفهم  اليدوية  التطبيقات  من  مجموعة  يستخدم 

جوانب تتعلق بعنارص العمل الفني .

 يقدر الجامل من خال تأمله

 لعنارص من الطبيعة والطبيعة

الصامتة

) Still Life(

تقمصة  خال  من  الطبيعة  جامل  عن  يتحدث 

ليتأمل  الفنون  ملتاحف  السياحي  املرشد  لدور 

األعاماًل الفنية املعروضة ويتحدث عن ماحظاته 

الفني  العمل  عنارص  فنية حول  حقائق  معرفته  بعد 

والرؤية الفنية .

جمال االجتاهات :
الطبيعة  من  لعنارص  تأمله  الجامل من خال  يقدر 

خارج  أو  داخل   )  Still Life  ( الصامتة  والطبيعة 

املرسم .

 يتعرف عنارص العمل الفني املرتبطة

يف املواد الدراسية األخرى

يقوم بتمثيل دور معلم العلوم لعمل تجربة املنشور 

الزجاجي لربط خربة اللون مع ما تعلمه املتعلم يف 

مادة العلوم .

جمال االرتباط : 
يتعرف املواضيع املرتبطة بعنارص العمل الفني يف 

املواد الدراسية األخرى وكيفية االستفادة منها. 

عناصر العمل الفني
الكفايات - أنشطة التعلم - معايير المنهج

الدرس األول

73



74

الكفاية العامة الثانية

عزيزي المعلم !

• إمدح الجهود التي 
يبذلها المتعلم وسوف 
يبذل أقصى ما عنده .

إنتاج أعاماًلٍ فنية باستخدام العنارص األساسية للفن وتقنياتها للتعبري عن 

اإلِحساس ، الخيال واإِلبداع .

جمال الرسم
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معيار املنهج أمثلة عىل أنشطة التعلم الكفايات اخلاصة الكفاية العامة الثانية

يعرف الخامات الفنية وخطوات 

العمل الفني .

الفنية  الخامات  من  مجموعة  املتعلم  يشاهد 

صندوق  خال  من  مسمياتها  ويتعرف  املتنوعة 

املفاجآت.

جمال احلقائق :
من  ومجموعة  الفني  العمل  خطوات  يتعرف 

الخامات املختلفة داخل أو خارج املرسم.

إنتاج  أعامل فنية 

باستخدام العنارص 

األساسية للفن وتقنياتها 

للتعبري عن اإلِحساس ، 

الخيال واإِلبداع .

ينتج أعاماًل فنية مبتكرة مستخدًما 

التقنيات والخامات املختلفة. 
) تطبيق العمل الفعيل ( 

جمال العمليات :
ـــات  ـــتخدًما التقني ـــرة مس ـــة مبتك ـــاماًل فني ـــج أع ينت

خـــارج  أو  داخـــل  املختلفـــة  والخامـــات 

ــم. املرسـ

الشخصية  انطباعاته  عن  يعرب 

يف  واألساليب  الخامات  اتجاه 

األعاماًل الفنية.

تجاه  الشخصية  انطباعاته  عن  املتعلم  يعرب 

املتابعة  عند  املستخدمة  واألساليب  الخامات 

الفردية والجامعية له أثناء العمل.

جمال االحتاهات :
يعرب عن انطباعاته الشخصية اتجاه

مامرسة  أثناء  املستخدمة  واالساليب  الخامات 

العمل الفني.

يستخدم معرفته ومهاراته 

املكتسبة من املواد الدراسية 

األُخرى .

يربط املتعلم عنارص من عمله الفني مبادة العلوم 

أثناء املتابعة الفردية والجامعية.

-  لعبة املتاهة : يضع املعلم كتب املواد الدراسية 

الجهة  ويف  جهة  يف  الدرس  مبوضوع  املرتبطة 

املتاهة  يجتاز  أن  الطالب  وعىل  أرقام  األخرى 

للوصول إىل الكتب الدراسية ثم يرشح االرتباط 

بني موضع الدرس واملادة التي وصل إليها .

جمال االرتباط : 
يستخدم معرفته ومهاراته املكتسبة من املواد

الدراسية األُخرى أثناء إنتاجه ألعاماًل فنية يف مجال 

الرسم.

الدرس الثاين
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الكفاية العامة الثالثة

عزيزي المعلم !

التمييز واملقارنة بني النتاجات الفنية من ثقافات كويتية إسامية وعاملية 

لتنمية الوعي الثقايف .

• التدريب هو أفضل 
المعلمين 

جمال الرسم
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معيار املنهج أمثلة عىل أنشطة التعلم الكفايات اخلاصة الكفاية العامة الثالثة

حضارات  من  فنانني  يعرف 

وثقافات مختلفة .

فنان ) محيل -  لحياة  ميثل املتعلم مشهداً متثيلياً 

عاملي ( بعد أن يوزع املعلم أظرفًا فيها معلومات 

الذي  الفنان  متثيل  مجموعة  كل  من  الفنان  عن 

يوجد اسمه وسريته يف الظرف .

جمال احلقائق :
وثقافات  لفنانني من حضارات  فنية  أعاماًل  يتعرف 

مختلفة يف مجال الرسم .

التمييــز واملقارنــة بــني 

مــن  الفنيــة  النتاجــات 

ــة إســامية  ــات كويتي ثقاف

ــي  ــة الوع ــة لتنمي وعاملي

الثقــايف .

الفنية  أعاماًله  بني  ويقارن  مييز 

وأعاماًل أخرى  .

عنه  ويتحدث  بإيجابية  الفني  عمله  املتعلم  ينتقد 

أمام زمائه من خال لعبة لقاء مع الفنان املوهوب.

جمال العمليات :
ذات  أخرى  وأعاماًل  الفني  عمله  بني  ويقارن  مييز 

صلة مبوضوعه الفني لحضارات وثقافات أخرى 

حول  وانطباعاته  رأيه  عن  يعرب 

الفنية  واألعاماًل  الفني  عمله 

املعروضه عليه .

يلعب املتعلم لعبة صندوق األعاماًل الفنية ) يختار 

عشوائية  بطريقة  الصندوق  يف  موجوداً  فنياً  عماً 

ويتحدث عن انطباعاته وآرائه الشخصية حول هذا 

العمل (

جمال االجتاهات :
يعرب عن رأيه و انطباعاته حول عمله الفني واألعاماًل 

الفنية املعروضة عليه .

يشارك ويساهم بأعاماًله الفنية .
يعرض املتعلم عمله الفني يف ) املخترب اللغوي - 

نادي العلوم ... إلخ (

جمال االرتباط : 
يشارك بعمله الفني يف املواد الدراسية التي تتاءم 

مع موضوعه الفني .

البيئة  تزيني  يف  الفنية  أعاماًله  ببعض  يساهم 

واملعارض  املسابقات  يف  واملشاركة  املدرسية 

الداخلية والخارجية .

الدرس الثالث
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فنانة كويتية

الفنانة : مي السعد 
الدولة : الكويت

جمال الفن : الرسم، الفن التشكييل
نبذة خمترصة :

للعام ٢٠١٥،  الفنون  العربية يف  حصلت عىل جائزة املرأة 

وعىل جائزة الدولة التشجيعية للفنون التشكيلية لعام ٢٠١٤.

و جائزة معرض األعاماًل الصغرية الدويل يف قطر ٢٠١٥.

وجائزة سمو أمري الباد الشيخ صباح األحمد الصباح من مهرجان اإلبداع 

التشكييل يف ٢٠١٣ ، ٢٠١٤ .

وجائزة معرض الربيع التشكييل ٢٠١٤ .

القرين  مهرجان  من  لإلبداع  صقر  عيىس  جائزة  عىل  كذلك  وحصلت 

الثقايف لعام ٢٠١٢-٢٠١٥ .

ونالت املركـز األول يف مهرجـان هـا فرباير التشكييل ٢٠١١ و املركز 

األول ملسابقة IBOAC الدولية ٢٠١١.

أقامت العديد من املعارض الشخصية و الجامعيـة، املحليـة و الدولية 

منذ ١٩٩٤.
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مجال الرسم

الوحدة الثانية
أسس العمل الفني
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أسس العمل الفني

هي الجوانب الحسية أو العاقات غري املرئية التي نحسها ونشعر بنوع من االرتياح أو النفور وعدم القبول اتجاه 

األعاماًل الفنية مبختلف أشكالها، وهي انطباعات تتكون نتيجة لقدرة الفنان عىل تحقيق املعادلة الطبيعية والتأثري 

عىل املشاهد . 

الوحدة :
 هي العاقة التي تربط بني أجزاء العمل الفني ليك تكتسب قيمتها الجاملية، وهي من املتطلبات األساسية ألي 

عمل فني .

االتزان :
هي الحالة التي يتحقق فيها التوزيع املتعادل لعنارص العمل املقصود باالتزان هو اإلِحساس بالراحة، واالستقرار 

الذي يشعر به املشاهد نتيجة لقدرة الفنان عىل تحقيق املعادلة والتناسق بني أجزاء العمل الفني .
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اإليقاع :
هو تنظيم أحجام العنارص وحركتها والفواصل املوجودة بني عناصـر العمل الفني ووحداته املرئية.

ومن أنواعه : ) إيقاع منتظم وغري منتظم (. 
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الكفاية العامة الثالثة

عزيزي المعلم !

• استعن ببرنامج 
Pinterest

للبحث عن أفكار جديدة

التعرف العنارص األساسية للفن يف سياقات مختلفة وتحليلها

جمال الرسم
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معيار املنهج أمثلة عىل أنشطة التعلم الكفايات اخلاصة الكفاية العامة األوىل
الفنـي  العمـل  أسـس  يتعـرف 

تطبيقهـا. وكيفيـة 

يشـاهد صـوراً ألسـس العمـل الفنـي مـن خـال 

ألبـوم املرسـم.

جمال احلقائق :
يتعـرف  أسـس العمـل الفنـي ) الوحـدة - اإلتـزان 

- اإليقـاع ( مـن خـال رؤيتـه الفنيـة لعنـارص مـن 

الطبيعـة و الطبيعـة الصامتـة ) still life ( وكيفيـة 

تطبيقهـا.

التعرف عىل العنارص 

األساسية للفن يف 

سياقات مختلفة

 وتحليلها 

يسـتخدم التطبيقـات اليدويـة يف 

أسـس العمـل الفنـي.

العمـل  أسـس  لرؤيـة  الورقـي  الشـباك  يسـتخدم 

املرسـم. وخـارج  داخـل  الفنـي 

جمال العمليات :
يسـتخدم مجموعـة مـن التطبيقـات اليدويـة لفهم 

جوانـب تتعلـق بأسـس العمـل الفني .

يقـدر الجـامل مـن خـال تأملـه 

الطبيعـة  الطبيعـة و  لعنـارص مـن 

.)   still life  ( الصامتـة 

يجمـع صـوًرا متنوعـة ألسـس العمـل الفنـي مـن 

خـال لعبـة سـاعي الربيـد.

جمال االجتاهات :
مـن  لعنـارص  تأملـه  خـال  مـن  الجـامل  يقـدر 

الطبيعـة والطبيعـة الصامتـة ) still life ( داخـل أو 

. املرسـم  خـارج 

الفنـي  العمـل  أسـس  تعـرف 

الدراسـية  املـواد  يف  املرتبطـة 

. ألُخـرى ا

يعـرض كتبًا دراسـية متنوعـة ) رياضيـات - علوم - 

لغـة عربيـة ... إلـخ ( ويربطهـا بالخـربات املقررة 

مـن خـال لعبـة التوصيـل حيـث يقـوم املتعلـم 

بتوصيـل كل كتـاب مبـا يناسـبه من األسـس الفنية 

مثـال : يوصـل كتـاب الرياضيات بكلمـة الوحدة ، 

مـادة املوسـيقى بكلمـة اإليقـاع وهكذا .

جمال االرتباط : 
يتعـرف  املواضيـع املرتبطة بأسـس العمـل الفني 

يف املـواد الدراسـية األخرى .

أسس العمل الفني 
الكفايات - أنشطة التعلم - معايير المنهج

الدرس األول
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الكفاية العامة الثانية

عزيزي المعلم !

• نوع في الخامات و 
األدوات المستخدمة في 
كل كفاية ، وكن متجددًا 
في التقنيات والخامات 

إنتاج أعاماًل فنية باستخدام العنارص األساسية للفن وتقنياتها 

للتعبري عن اإلِحساس ، الخيال واإِلبداع .

جمال الرسم
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معيار املنهج أمثلة عىل أنشطة التعلم الكفايات اخلاصة الكفاية العامة الثانية

خطوات  و  الفنية  الخامات  يتعرف 

العمل الفني .

الفنية  الخامات  عىل  املتعلمني  املعلم  يتعرف 

عن طريق لعبة طلبات فنية دوت كوم وهي عرض 

عن  املعلم  طلبها  التي  الخامات  من  ملجموعة 

طريق اإلنرتنت بطريقة مشوقة .

جمال احلقائق :
ــي ومجموعــة مــن  يتعــرف خطــوات العمــل الفن

ــة داخــل أو خــارج املرســم ــات املختلف الخام

 إنتاج أعاماًل فنية

 باستخدام العنارص

 األساسية للفن وتقنياتها

 للتعبري عن اإلِحساس ،

 الخيال واإلبداع

مستخدماً  مبتكرة  فنية  أعاماًل  ينتج 

الخامات والتقنيات املختلفة .
) تطبيق العمل الفعيل ( 

جمال العمليات :
ــات  ــتخدًما التقني ــرة مس ــة مبتك ــاماًل فني ــج أع ينت

ــم ــارج املرس ــل أوخ ــة داخ ــات املختلف والخام

الشخصية حول  انطباعاته  يعرب عن 

الخامات واألعاماًل الفنية.

تجاه  الشخصية  انطباعاته  عن  املتعلم  يعرب 

املتابعة  عند  املستخدمة  واألساليب  الخامات 

الفردية والجامعية له أثناء العمل

جمال االجتاهات :
الخامات  اتجاه  الشخصية  انطباعاته  عن  يعرب 

واألَساليب املستخدمة أثناء مامرسته للعمل الفني

املكتسبة  ومهاراته  معرفته  يستخدم 

من املواد الدراسية األخرى .

يلعب املتعلم لعبة العامل املشرتك وهي استخراج 

الفني  املرتبطة بني عمله  الكلامت  أو  املعلومات 

واملــواد األخـرى مثــل) اإليقاع - املوسيقـى ( ، 

) إتزان - علوم (  وهكذا .

جمال االرتباط : 
املواد  من  املكتسبة  مهاراته  و  معرفته  يستخدم 

الدراسية األُخرى أثناء إنتاجه ألعاماًل فنية يف مجال 

الرسم.

الدرس الثاين
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الكفاية العامة الثالثة

عزيزي المعلم !

• اختصر مدة العرض 
للموضوع ونوع في 

االنتقال من نشاط إلى 
آخر

التمييز واملقارنة بني النتاجات الفنية من ثقافات كويتية إسامية 

وعاملية لتنمية الوعي الثقايف .

جمال الرسم
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معيار املنهج أمثلة عىل أنشطة التعلم الكفايات اخلاصة الكفاية العامة الثالثة
ــارات  ــن حض ــني م ــرف فنان يتع

وثقافــات مختلفــة .

وعامليني  محليني  لفنانني  صوراً  املتعلم  يجمع 

ويضعها يف ألبوم.

جمال احلقائق :
وثقافات  لفنانني من حضارات  فنية  أعاماًل  يتعرف 

مختلفة يف مجال الرسم .

بــني  واملقارنــه  املييــز 

مــن  الفنيــة  النتاجــات 

ثقافــات كويتيــة، إســامية 

ــي  ــة الوع ــة لتنمي وعاملي

الثقــايف

الفنية  أعاماًله  بني  ويقارن  مييز 

وأعاماًل أخرى  .

يتحدث املتعلم عن عمله الفني من خال لعبة ) أنا 

الفنان املوهوب (.

جمال العمليات :
ذات  أخرى  وأعاماًل  الفني  عمله  بني  ويقارن  مييز 

صلة مبوضوعه الفني لحضارات وثقافات أخرى. 

حول  وانطباعاته  رأيه  عن  يعرب 

الفنية  واألعاماًل  الفني  عمله 

املعروضة عليه .

يجمع املتعلم لوحات زمائه ويقوم برتتيبها ترتيب 

تصاعدي وتصنيفها حسب رؤيته الفنية.

جمال االجتاهات :
يعرب عن رأيه وانطباعاته حول عمله الفني واألعاماًل 

الفنية املعروضة عليه .

يشارك ويساهم بأعاماًله الفنية . املؤسسات  داخل  الفنية  بلوحاته  املتعلم  يساهم 

الحكومية.

جمال االرتباط : 
يشارك بعمله الفني يف املواد الدراسية التي تتاءم 

مع موضوعه الفني .

البيئة  تزيني  يف  الفنية  أعاماًله  ببعض  يساهم 

واملعارض  املسابقات  يف  واملشاركة  املدرسية 

الداخلية والخارجية .

الدرس الثالث
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الفنان : فهد عيل خليف الغامدي.
الدولة : اململكة العربية السعودية. 
جمال الفن : الفن التشكييل ، الرسم.

نبذة خمترصة :
املؤهل : ماجستري تربية فنية.

املهنة : مرشف تربوي و رئيس قسم الرتبية الفنية مبكتب الرتبية و التعليم يف شامل جدة .
أهم معرض للفنان كان بعنوان األماكن، تم عرض أكر من ٥٠ عماً فنياً .

أهم املشاركات الخارجية : معرض اإلسكندرية ألعضاء بيت التشكيليني 

معرض فناين اململكة بالربتغال .

معرض فناين اململكة بأسبانيا.

معرض فناين اململكة بلبنان.

معرض فناين اململكة بالسويد.

جميع معارض صالون الشباب بالقاهرة .

متثيل جناح اململكة لبينايل جامعة اإلمارات العربية املتحدة .

فنان  عربي
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جمال الرسم

الوحدة الثالثة

التكوين الفني
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التكوين الفني

التكويــن هــو تنظيــم وترتيــب العنــارص يف العمــل الفنــي ، يختلــف العمــل الفنــي عــن اآلخــر بنــاًء عــىل 

تنظيــم العنــارص الفنيــة يف إطــار معــني، بحيــث ينتــج عــن هــذا التنظيــم عاقــات تحقــق األســس الفنيــة، منهــا 

اإليقــاع والوحــدة واالتــزان، وهــذا مــا يعتمــد عليــه نجــاح العمــل الفنــي ومييــزه عــن األعــاماًل األخــرى .

الدائري األفـقيالهرمي

من أنواع التكوين 
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الدائري

الهرمي

األفـقي

من أنواع التكوين : 

يكــون تنظيــم األشــكال أو العنــارص داخــل إطــار العمــل الفني 

عــىل شــكل هــرم أو مثلــث، يوحــي هــذا التكويــن بالرســوخ 

والصابــة واالســتقرار .

يتــم تنظيــم األشــكال أو العنــارص داخــل إطــار العمــل الفنــي 

عــىل شــكل دائــرة مــام يوحــي باالســتمرار .

وفيــه يتــم تنظيــم األشــكال والعنــارص بشــكل أفقــي ، والتكويــن 

ــؤدي  ــه ت ــتقرار ، وفي ــدوء واالس ــات واله ــز إىل الثب ــي يرم األفق

الخطــوط املائلــة القليلــة والقصــرية نســبياً دوراً يف إثــارة الحيويــة 

بــه .
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الكفاية العامة األولى

عزيزي المعلم !

• كن على استعداد 
الكتشاف الفروق الفردية 

بين متعلمينك وأحسن 
التعامل معها .

التعرف العنارص األساسية للفن يف سياقات مختلفة وتحليلها.

جمال الرسم
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معيار املنهج أمثلة عىل أنشطة التعلم الكفايات اخلاصة الكفاية العامة األوىل

 يتعرف التكوين الفني وأنواعه
يرتــب مجموعــة مــن العنــارص املختلفــة يختارهــا 

مــن املرســم مراعيــاً أنــواع التكويــن.

جمال احلقائق :
يتعـــــرف التكويــن الفنــــي ومـــن أنواعـــــه 

) الهرمــي - الدائــري - األفقــي ( مــن خــال رؤيتــه 

ــة  ــة الصامت ــة والطبيع ــن الطبيع ــارص م ــة لعن الفني

Still Life وكيفيــة تطبيقهــا  .

التعرف عىل العنارص 

األساسية للفن يف 

سياقات مختلفة 

ويحللها

ــة يف  يســتخدم التطبيقــات اليدوي

ــي وأنواعــه (. ــن الفن ) التكوي

يجمــع صــوراً متنوعــة مــن قصاصــات ) مجــات 

- صحــف - إنرتنــت ... إلــخ ( ويرتبهــا وفقــاً 

ــي. ــن الفن ــواع التكوي ألن

جمال العمليات :
اليدويــة  التطبيقــات  يســتخدم مجموعــة مــن 

لفهــم جوانــب تتعلــق بالتكويــن الفنــي وأنواعــه .

يقــدر الجــامل مــن خــال تأملــه 

ــة  ــة والطبيع ــن الطبيع ــارص م لعن

.) Still Life ( الصامتــة

يتحــدث عــن الصــور التــي جمعهــا مــن خــال 

ــي. ــع الفن ــة املذي لعب

جمال االجتاهات :
ــن  ــارص م ــه لعن ــال تأمل ــن خ ــامل م ــدر الج يق

ــل  ــة ) Still Life ( داخ ــة الصامت ــة والطبيع الطبيع

ــم . ــارج املرس أو خ

يف  الفنــي  التكويــن  يتعــرف 

األخــرى. الدراســية  املــواد 

ــم  ــرشح املفاهي ــات ل ــم الرياضي ــتضيف معل يس

ــن. ــة بالتكوي الخاص

جمال االرتباط : 
يتعــرف عــىل املواضيــع املرتبطــة بالتكويــن 

ــرى . ــية األخ ــواد الدراس ــه يف امل ــي وأنواع الفن

التكوين الفني
الدرس األولالكفايات - أنشطة التعلم - معايير المنهج
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الكفاية العامة الثانية

عزيزي المعلم !

• اترك مجااًل للحديث 
وأكثر من أنشطة 

التعبير عن الذات

جمال الرسم

إنتاج أعاماًل فنية باستخدام العنارص األساسية للفن وتقنياتها 

للتعبري عن اإلِحساس ، الخيال واإِلبداع .
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معيار املنهج أمثلة عىل أنشطة التعلم الكفايات اخلاصة الكفاية العامة الثانية

الفنيـــة  الخامـــات  يتعـــرف 

. الفنـــي  العمـــل  وخطـــوات 

ــرض  ــون يع ــميه دكان الفن ـًـا يس ــم ركن ــد املعل يع

ــل . ــرق العم ــات واألدوات وط ــه الخام في

جمال احلقائق :
ــي ومجموعــة مــن  يتعــرف خطــوات العمــل الفن

ــة داخــل أو خــارج املرســم. ــات املختلف الخام

فنيـــة  أعـــاماًل  إنتـــاج 

العنـــارص  باســـتخدام 

األساســـية للفن وتقنياتها 

للتعبري عن اإلِحســـاس ، 

. واإِلبداع  الخيـــال 

مبتكــرة  فنيــة  أعــاماًل  ينتــج 

ــات  ــات والخام ــتخدماً التقني مس

. املختلفــة 

) تطبيق العمل الفعيل ( 

جمال العمليات :
ــات  ــتخدًما التقني ــرة مس ــة مبتك ــاماًل فني ــج أع ينت

ــم ــارج املرس ــل أوخ ــة داخ ــات املختلف والخام

يعرب عـــن انطباعاته الشـــخصية 

واألعـــاماًل  الخامـــات  حـــول 

. لفنية ا

ــاه  ــخصية تج ــه الش ــن انطباعات ــم ع ــرب املتعل يع

الخامــات واألســاليب املســتخدمة عنــد املتابعــة 

ــاء العمــل. ــه أثن ــة ل ــة والجامعي الفردي

جمال االجتاهات :
يعــرب عــن انطباعاتــه الشــخصية اتجــاه الخامــات 

ــل  ــته للعم ــاء مامرس ــتخدمة أثن ــاليب املس واألس

الفنــي.

ومهاراتـــه  معرفتـــه  يســـتخدم 

املكتســـبة من املواد الدراســـية 

. ى خر أل ا

يربــط املتعلــم عنــارص مــن عملــه الفنــي مبــادة 

العلــوم أثنــاء املتابعــة الفرديــة والجامعيــة - 

يســتضيف املعلــم  موهوبــات قســم العلــوم 

وإلقــاء األســئلة عليهــم مــن قبــل املتعلمــني 

تحــت إرشاف املعلــم .

جمال االرتباط : 
يســتخدم معرفتــه ومهاراتــه املكتســبة مــن املــواد 

الدراســية األُخــرى أثنــاء إنتاجــه ألعــاماًل فنيــة يف 

مجــال الرســم.

الدرس الثاين
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الكفاية العامة الثالثة

عزيزي المعلم !

• ال تنتقد أو تسخر من 
متعلمينك مهما كان 

العمل الذي قاموا به .

التمييز واملقارنة بني النتاجات الفنية من ثقافات كويتية إسامية 

وعاملية لتنمية الوعي الثقايف .

جمال الرسم
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معيار املنهج أمثلة عىل أنشطة التعلم الكفايات اخلاصة الكفاية العامة الثالثة

ــارات  ــن حض ــني م ــرف فنان يتع

ــة . ــات مختلف وثقاف

يشــاهد املتعلــم الســرية الذاتيــة لفنانــه املفضــل 

عــن طريــق تقمــص أحــد الطلبــة لشــخصية هــذا 

الفنــان .

جمال احلقائق :
ــارات  ــن حض ــني م ــة لفنان ــاماًل فني ــرف  أع يتع

وثقافــات مختلفــة يف مجــال الرســم .

التمييــز واملقارنــه بــني  

مــن  الفنيــة  النتاجــات 

ثقافــات كويتيــة، إســامية 

ــي  ــة الوع ــة لتنمي وعاملي

ــايف الثق

أعــاماًله  بــني  ويقــارن  مييــز 

. أخــرى   وأعــاماًل  الفنيــة 

ــب  ــىل حس ــة ع ــاماًل الفني ــم األع ــف املتعل يصن

ــب . ــن املناس ــاره  للتكوي اختي

جمال العمليات :
وأعــاماًل  الفنــي  عملــه  بــني  يقــارن  و  مييــز 

أخــرى ذات صلــة مبوضوعــه الفنــي لحضــارات 

وثقافــات أخــرى.

وانطباعاتــه  رأيــه  عــن  يعــرب 

ــاماًل  ــي واألع ــه الفن ــول عمل ح

. عليــه  املعروضــة 

ــه  ــن رأي ــرب ع ــث يع ــت حي ــا وأن ــة أن ــب لعب يلع

ــه . ــل زميل ــه وعم ــول عمل ح

جمال االجتاهات :
يعــرب عــن رأيــه وانطباعاتــه حــول األعــاماًل الفنيــة 

املعروضــة عليــه .

يشارك ويساهم بأعاماًله الفنية .

يســاهم بإهــداء بطاقــات تهنئــة لــإلدارة املدرســية 

ــم  بعــدة مناســبات مختلفــة حيــث يوضــح املعل

تهنئــة  بطاقــات  عمــل  يف  املتعلمــني  إنتــاج 

ــة . للمدرس

جمال االرتباط : 
ــي  ــه الفنــي يف املــواد الدراســية الت يشــارك بعمل

تتــاءم مــع موضوعــه الفنــي .

ــة  ــني البيئ ــة يف تزي يســاهم ببعــض أعــاماًله الفني

املدرســية واملشــاركة يف املســابقات واملعارض 

الداخليــة والخارجيــة .

الدرس الثالث

97



98

فنان  عالمي
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فنان  عالمي

الفنان : بابلو بيكاسو
الدولة : أسبانيا

جمــال الفــن : فنــون تشــكيلية ، تصويــر، نحــت، 
تصميــم ، الفــن التكعيبــي .

نبــــذة خمتصـــرة : بيكاســـو رســــام و نحـــــات و 
فنــان تشــكييل واحــد مــن أشــهر الفنانــني يف 

يف  الفضــل  إليــه  ينســب  و  العرشيــن،  القــرن 

تأســيس الحركــة التكعيبيــة يف الفــن.

كان دامئاً حريصاً عىل خلق الفن و مييل إىل التنوع يف أسلوبه .

ولــد بيكاســو مبدينــة ملقــة األســبانية ألســـرة متوسطـــة الحـــال و كانــت أمــه 

تدعــى  ماريــا بيكاســو و هــو االســم الــذي اشــتهر بــه بابلــو ، أمــا والــده فهــو 

ــر . ــذي كان اســتاذاً للرســم و التصوي ــث ال ــان خوســيه وري الفن

و من أشهر أقواله: الفن هو الكذبة التي تجعلنا نكتشف الحقائق .
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المنهج الوطني | الصف السادس
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جمال الرسم

الوحدة الرابعة

المشروع الجماعي
للبنني فقط
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المشروع الجماعي
نصائح وإرشادات قبل البدء بالمشروع الجماعي 

اإلعداد والتخطيط للمشروع :
• تكوين الفرق عىل أساس تنوع القدرات والتوجهات واملستويات ، مع مراعاة اإلنسجام بني أعضاء الفريق . 

• ضع قوانني للعمل ، واعقد اتفاقية بني أفراد الفريق عىل أساس من القيم واحرتام األدوار والعمل بروح 

الفريق .

• دعهم يوزعون األدوار واملهام  فيام بينهم . 

• اجعـل املتعلمـني يعملـون يف مجموعـات صغـرية أو أزواج كلـام أمكـن ذلـك ، كـام يجـب عليـك عـدم 

التقليـل مـن قيمـة التعـاون ، ودعم األقران يسـاعد عىل جعل األمور تسـري بشـكل سـهل، ويسـاعد املتعلمني 

عـىل بنـاء املهـارات التـي يفتقـرون إليهـا من خـال التعلم مـن بعضهـم بعضاً .

لماذا العمل في مجموعات صغيرة ؟
يف حال كانت املجموعات كبريه فذلك سيجعل املتعلمني يعتمدون عىل غريهم ، بينام العمل يف مجاميع 

صغرية أو زوجية يسمح لكل فرد باملشاركة الفعالة واالستمتاع باألدوار الواضحة التي يقوم بها  .
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بداية المشروع : 
ــد  ــي لتحدي ــف الذهن ــلوب العص ــتخدام أس ــم اس ــث ميكنه ــل ، بحي ــرة العم ــدد فك •  ح

ــرة . الفك

• ناقش املجموعات يف أفكارهم ، ووجهم لألفضل .

• ناقشهم يف اإليجابيات والسلبيات املحتملة . 

• حدد معهم مكان تنفيذ املرشوع  وكذلك مكان عرضه . 

• حدد األدوات والخامات املطلوبة وإمكانية توفريها .

• اجمع املعلومات ، يجمع الفريق املعلومات الرضورية عن املرشوع .

•  ضــع تصميــامً للمــرشوع، وحــدد أبعــاده بحيــث يكــون لــدى الفريــق تصــور واضــح حــول 

املــرشوع، و اليكــون العمــل ارتجاليـًـا وغــري مخطــط لــه .

•  اخــرت مهــارات للعمــل عليهــا بــدالً مــن مواضيــع محــددة ترتكــز عــىل أهــداف التعليــم 

ــاء املهــارات التــي ســيحتاجونها ملســتقبلهم . ومســاعدة املتعلمــني عــىل بن

 تشــتمل هــذه املهــارات القــدرة عــىل العمــل ضمــن مجموعــات ، والكتابــة بشــكل جيــد ، 

مــا بــني الســطور، واســتنباط املعــاين، وتنظيــم املعلومــات، وإيجــاد حلــول للمشــاكل، وقراءة 

البحــوث بشــكل فعــال، وأيضــاً التعــرف إىل مواقعهــم بالعــامل .
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ملاذا من األفضل اختيار مهارات بداًل من مواضيع ؟
ــن  ــب م ــن أن يطل ــدالً م ــدودة ، فب ــيكون مح ــداع س ــىل اإلب ــم ع ــأن قدراته ــددة، ف ــات مح ــع موضوع ــون م ــل املتعلم ــا يتعام عندم

املتعلمــني إنجــاز مشــاريع عــن الطيــور مثــاً ســوف نجدهــم عندمــا يحــني موعــد مناقشــة املشــاريع يتحدثــون عــن املوضــوع نفســه ، 

ســتكون األمــور أكــر متعــة للمعلــم وللمتعلمــني معــاً عندمــا يــرتك لهــم حريــة اختيــار املوضــوع وتحديــد املهــارات املطلوبــه منهــم . 

أثناء التنفيذ :
• تابع املتعلمني من بداية مراحل التنفيذ .

• استخدم عبارات التشجيع وحث املتعلمني عىل العمل بحب ونشاط .

• انتِق عبارات النقد، ال تجرح أحداً أو تقلل من قيمة أحد .

• كن مرشداً لهم وعلمهم بطريقة غري مبارشة، شجعهم عىل حل املشكات التي تواجههم أثناء التطبيق . 

• احرص عىل تنمية التفكري اإلبداعي لدى املتعلمني . 

•  شــجع املتعلمــني عــىل القيــام بــأدوار مختلفــة أثنــاء العمــل الجامعــي مــن أجــل إرشاك جميــع أفــراد الفريــق يف املــرشوع، ويجــب 

أن ال يســمح لهــم بتقســيم املــرشوع إىل أجــزاء مختلفــة ، حيــث يقــوم كل منهــم بتطويــر الجــزء الخــاص بــه، ثــم إعــادة تجميعهــا 

معــاً بعــد إنجازهــا بشــكل منفــرد، فهــذا خطــأ فــادح .

فالتعــاون يف العــامل الحقيقــي ينطــوي عــىل القــدرة عــىل العمــل معــاً يف كل جــزء مــن املهمــة ، كــام يتــم تعلــم ســلوك التنــازل وحــل 

املشــاكل مبجــرد ظهورهــا . ويتطلــب هــذا التعــاون عــىل ســبيل املثــال ، تســمية أحــد املتعلمــني ليكــون املســؤول عــن الرســومات، 

وآخريــن للتنفيــذ، وبعضهــم للبحــث عــن معلومــات وهكــذا ، كــام يجــب تشــجيع املتعلمــني عــىل تبــادل األدوار كلــام أمكــن ذلــك ، 

واالنتبــاه إىل تفــادي أن يكــون متعلــم معــني هــو دامئــاً القائــد أو املســؤول .
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بعد االنتهاء وعرض المشاريع :
• هيئ املكان املائم لعرض املشاريع .

• شجع املتعلمني عىل التذوق الفني ألعاماًلهم وأعاماًل زمائهم .

• تقبل الرأي اآلخر أثناء مناقشتهم ملشاريعهم  . 

•  ناقــش املجموعــة بأهــم اإليجابيــات والســلبيات التــي واجهتهــم أثنــاء العمــل ومقرتحاتهــم، وســبل تفــادي تلــك املشــكات يف 

األعــاماًل واملشــاريع القادمــة . 

•  ّغــري الطريقــة التــي يتــم فيهــا عــرض/ تقديــم املشــاريع، فبــدالً مــن مجــرد عــرض األعــاماًل داخــل املرســم، فيجــب األخــذ باالعتبار 

عرضهــا بطــرق أكــر إبداعــاً . باإلمــكان تضمــني الكتــب اإللكرتونيــة واملقــاالت وأفــام الفيديــو وغريهــا مــن وســائط اإلعــام يف 

موقــع إلكــرتوين أو مدونــة عــىل اإلنرتنــت خاصــة بالفصــل ، وذلــك ليتمكــن أعضــاء آخــرون باملجتمــع مــن االطــاع عــىل العمــل 

وإبــداء إعجابهــم بــه .

وتأكــد عزيــزي املعلــم أنــه يف حــال علــم املتعلمــون بــأن عملهــم ســيتم مشــاركته عــرب اإلنرتنــت أو يف املدرســة أو  املجتمــع وأنهــم 

ســيكونون يف الغالــب أكــر حامســاً لتطويــر مــرشوع عــايل الجــودة .

ــامل  ــاريع والع ــني املش ــال ب ــات اتص ــاء حلق ــاول بن ــاً . ح ــذا ممكن ــدرايس إن كان ه ــل ال ــاوز الفص ــاً يتج ــرشوع غرض ــي للم •  أعط

الخارجــي، يف حــال متكــن املتعلمــــون مــن العمل عىل مسألــــة مــا ســتعود بالفائدة املباشــــرة عىل املدرســـة أو املجتمعـ مثــــل 

) التخطيــط لجمــع التربعــات يف صناديــق جاذبــة – عمــل أنصبــة تذكاريــة تعــرض يف املياديــن - تزيــني مابــس للمحتاجــني( وغريها 

مــن األفــكار امللهمــة التــي تعــود بالفائــدة عــىل املجتمــع، وتعــزز الرشاكــة املجتمعيــة وتــربز دور وأهميــة مــادة الرتبيــة الفنيــة .
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الكفاية العامة األولى

عزيزي المعلم !

• إلجأ إلى أساليب 
متنوعة لمساعدة 

المتعلمين على تركيز 
االنتباه ، كاللجوء إلى 

حل األلغاز داخل الصف 
من حين الى آخر .

التعرف العنارص األساسية للفن يف سياقات مختلفة وتحليلها.

جمال الرسم
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معيار املنهج أمثلة عىل أنشطة التعلم الكفايات اخلاصة الكفاية العامة األوىل
ــن  ــة م ــه مجموع ــع فريق ــرف م يتع

ــي  ــابقة الت ــربات الس ــق والخ الحقائ

اكتســبها يف مجــال الرســم .

كل  يختــار  بحيــث  األدوار  املعلــم  يتبــادل 

ــرتجع  ــم ، ويس ــون املعل ــراده ليك ــد أف ــق أح فري

يســرتجع  فريــق  كل   ( للتاميــذ  املعلومــات 

املعلومــات مــع معلمـــــه ( .

جمال احلقائق :
يســرتجع مــع فريقــه مجموعــة مــن الحقائــق 

والخــربات التــي اكتســبها يف مجــال الرســم 

وكيفيــة تطبيقهــا مــن خــال رؤيتــه الفنيــة لعنــارص 

 ) Still life ( مــن الطبيعــة  والطبيعــة الصامتــة

ــا . ــة تطبيقه وكيفي

ـــارص  ـــىل العن ـــرف ع التع

يف  للفـــن  األساســـية 

مختلفــــة   سياقـــــات 

تحليلهـــا و

التطبيقــات  فريقــه   مــع  يســتخدم 

. الرســم  مجــال  يف  اليدويــة 

يلعــب مــع زمائــه لعبــة كــرة الفــن لتكويــن 

وتشــكيل فــرق العمــل الجامعــي وفهــم جوانــب 

تتعلــق باملــرشوع الجامعــي )تشــكيل املجاميــع 

–توزيـــــع األدوار – العمـــــل بــروح الفويــق 

ــخ ( . ...إل

جمال العمليات :
ــات  ــن التطبيق ــة م ــه مجموع ــع فريق ــتخدم م يس

باملــرشوع  تتعلــق  جوانــب  لفهــم  اليدويــة 

. الرســم  الجامعــي يف مجــال 

ــة  ــه بحيوي ــع فريق ــرب م ــارك ويع يش

ــم . ــة الرس ــن أهمي ع

ــايض  ــق الري ــدور املعل ــوم أحــد املتعلمــني ب يق

ــبق  ــا س ــول م ــني ح ــات املتعلم ــذ انطباع ألخ

ــي . ــل الجامع ــن العم ــم ع ــن قي ــه م تعلم

جمال االجتاهات :
ــخصية  ــات الش ــن االنطباع ــه ع ــع فريق ــرب م يع

واملشــاعر التــي يشــعر بهــا عنــد تعلمــه مجموعــة 

مــن الحقائــق والعمليــات الســابقة يف مجــال 

ــم . الرس

يربط الخربات باملواد الدراسية . ــة  ــة البدني ــم الرتبي ــتضافة  معل ــم بإس ــوم املعل يق

حيــث يقــوم املتعلمــون بعمــل مقابلــة معــه حول 

ــة  ــادة الرتبي ــة يف م ــة الجامعي ــاب الرياضي األلع

البدنيــة وعاقتهــا بالعمــل الجامعــي بالرتبيــة 

ــل  ــد- العم ــرتام القائ ــكيل الفرق-اح ــة ) تش الفني

ــق ( . ــروح الفري ب

جمال االرتباط : 
ــة  ــع املرتبط ــىل املواضي ــه ع ــع فريق ــرف م يتع

باملــواد الدراســية األخــرى .

المشروع الجماعي
الدرس األولالكفايات - أنشطة التعلم - معايير المنهج
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الكفاية العامة الثانية

عزيزي المعلم !

• عزز من ثقة المتعلم 
بنفسه وارفع من 

معنوياته دائمًا ...

جمال الرسم

إنتاج أعاماًل فنية باستخدام العنارص األساسية للفن وتقنياتها 

للتعبري عن اإلِحساس ، الخيال واإِلبداع .
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معيار املنهج أمثلة عىل أنشطة التعلم الكفايات اخلاصة الكفاية العامة الثانية
الخامــات  فريقــه  مــع  يتعــرف 

ــي . ــل الفن ــوات العم ــة وخط الفني

يســرتجع املتعلــم مــع زمائــه فكــرة الــدرس 

ــة ، مــن خــال تقمصــه مــدرب  والخامــات الفني

فريــق كــرة القــدم ليــرشح الخطــوات والخامــات 

ــدم. ــرة الق ــدرب ك ــة م بطريق

جمال احلقائق :
الفنــي  يتعــرف مــع فريقــه خطــوات العمــل 

ــل أو  ــة  داخ ــات املختلف ــن الخام ــة م ومجموع

خــارج املرســم .

فنيــة  أعــاماًل  إنتــاج 

العنــارص  باســتخدام 

األساســية للفــن وتقنياتهــا 

ــاس  ــن اإلِحس ــري ع للتعب

. واإِلبــداع  والخيــال 

ينتــج مــع فريقــه أعــاماًل فنيــة 

التقنيــات والخامــات  مســتخدماً 

. املختلفــة 

) تطبيق العمل الفعيل ( جمال العمليات :
ينتــج مــع فريقــه مشــاريع فنيــة مبتكــرة مســتخدماً 

التقنيــات و الخامــات املختلفــة داخــل أو خــارج 

املرســم .

ــواد  ــار امل ــه ويخت ــع فريق ــرب م يع

ــة املفضل

ــاه  ــخصية اتج ــه الش ــن انطباعات ــم ع ــرب املتعل يع

الخامــات واألســاليب املســتخدمة عنــد املتابعــة 

الفرديــة والجامعيــة لــه أثنــاء العمــل الجامعــي .

جمال االجتاهات :
يعــرب مــع فريقــه عــن انطباعاتــه الشــخصية اتجــاه 

الخامــات واألســاليب املســتخدمة أثنــاء مامرســة 

املــرشوع الجامعــي .

ومهاراتـــه  معرفتـــه  يســـتخدم 

الدراســـية  املواد  من  املكتســـبة 

املرشوع  إنتاجـــه  يف  األخـــرى 

. الجامعـــي 

 يعــرض املعلــم أوراقًــا فيهــا كلــامت عــن 

العمــل  أثنــاء  اســتخدمها  التــي  الخــربات 

الجامعــي تحتــوي أخطــاًء إمائيــة تقــوم الطالبــة 

بتصحيــح الخطــأ والتحــدث عنــه يف مــادة اللغــة 

العربيــة .

جمال االرتباط : 
مــن  املكتســبة  مهاراتــه  و  معرفتــه  يســتخدم 

املــواد الدراســية األُخــرى أثنــاء إنتاجــه املــرشوع 

الجامعــي .

الدرس الثاين
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الكفاية العامة الثالثة

عزيزي المعلم !

• أبدأ الحصة بمراجعة 
سريعة للدروس السابقة 

وذكرهم بالمصطلحات 
الفنية التي تم ذكرها .

املييز واملقارنه بني النتاجات الفنية من ثقافات كويتية إسامية 

وعاملية لتنمية الوعي الثقايف .

جمال الرسم
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معيار املنهج أمثلة عىل أنشطة التعلم الكفايات اخلاصة الكفاية العامة الثالثة
ــارات  ــن حض ــني م ــرف فنان يتع

ــة . ــات مختلف وثقاف

ــن (  ــرة الوط ــن ذاك ــة ) م ــه لعب ــع فريق ــب م يلع

ــوار  ــىل أس ــم ع ــة الرس ــن تجرب ــور ع ــرض ص لع

ــث  ــم، حي ــي الغاش ــزو العراق ــد الغ ــدارس بع امل

بــدأ املتعلمــون يف فصــول التعمــري بالرســم 

عــىل أســوار املــدارس وتزيِّنهــا بشــكل جامعــي 

ــي . وطن

جمال احلقائق :
ــن  ــني م ــة لفنان ــاريع فني ــه  مش ــع فريق ــرف م يتع

حضــارات وثقافــات مختلفــة يف مجــال الرســم .

التمييــز واملقارنــه بــني 

مــن  الفنيــة  النتاجــات 

ثقافــات كويتيــة، إســامية 

ــي  ــة الوع ــة لتنمي وعاملي

ــايف الثق

ــني  ــه ب ــع فريق ــارن م ــز ويق ميي

ومشــاريع  الفنــي  مرشوعــه 

أخــرى.

ــز ويقــارن بــني مــرشوع  يتحــاور مــع فريقــه ليمي

فريقــه واملــرشوع الــذي عرضــه عليــه املعلــم يف 

الكفايــة الســابقة .

جمال العمليات :
ــي  ــه الفن ــني مرشوع ــه ب ــع فريق ــارن م ــز و يق ميي

ــي  ــه الفن ــة مبوضوع ــرى ذات صل ــاريع أخ ومش

ــرى . ــات أخ ــارات و ثقاف لحض

يعرب مع فريقه عن رأيه 

وانطباعاته.

يلعــب مــع زمائــه ) top 10 ( حيــث يصــوت كل 

فريــق للمــرشوع الــذي أعجبــه مــع ذكــر  الســبب،

ــارة  ــن اإلث ــو م ــة يف ج ــم النتيج ــن املعل ــم يعل ث

ــويق . والتش

جمال االجتاهات :
يعــرب مــع فريقــه عــن رأيــه وانطباعاتــه الشــخصية 

الفنيــة  واملشــاريع  الفنــي  مرشوعــه  حــول 

املعروضــة عليــه .

ويســاهم  فريقــه  مــع  يشــارك 

. الفنــي  مبرشوعــه 

ــن  ــاريعهم ع ــع مش ــون املجتم ــارك املتعلم يش

ــاص  ــتغرام الخ ــع اإلنس ــا يف موق ــق عرضه طري

باملدرســة .

جمال االرتباط : 
ــواد  ــي يف امل ــه الفن ــه مبرشوع ــع فريق ــارك م يش

الدراســية التــي تتــاءم مــع موضوعــه الفنــي 

ــني  ــي يف تزي ــه الفن ــه مبرشوع ــع فريق ــاهم م يس

باملســابقات  واملشــاركة  املدرســية  البيئــة 

. والخارجيــة  الداخليــة  واملعــارض 

الدرس الثالث
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أفكار مقترحة
للمشروع الجماعي
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أفكار مقترحة
للمشروع الجماعي
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أفكار مقترحة
للمشروع الجماعي
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الصف
السادس
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مجال األشغال الفنية

الوحدة األوىل
الوحدة الثانيةإعادة التدوير

توليف الخامات
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Fabricated materials خامات مصنعة Art and crafts األشغال الفنية
Stereophonic Formations تشكيل جمسم Recycling إعادة التدوير
Artistic Formation التشكيل الفين Synthesis Ores توليف اخلامات
Natural materials خامات طبيعية Creatidity

Creation االبتكار
Relief Formation تشكيل مسطح

المصطلحات الفنية الخاصة بمجال األشغال الفنية
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١. إذا اتبعت معهم أسلوباً يتصف بالحرية واملرونة .

٢. إذا سمحت لهم باملغامرة والتجريب .

٣. إذا توافرت لديهم مجموعة متنوعة من األدوات والخامات املختلفة .

٤. إذا تهيأت لهم بيئة من املرح واللعب .

٥. إذا باتوا قادرين عىل التحرك واالستكشاف .

٦. إذا القوا من معلميهم وأولياء أمورهم مزيداً من التشجيع والتحفيز .

المتعلمون المبدعون ينشطون أكثر :
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ميثــل كل مــن االبتــكار واإلبداع إحــدى الرضورات األساســية 

ــن الوصــول  ــة ، ولــيك يتمكــن اإلنســان م ــة التعليمي يف العملي

إىل اإلبــداع العمــيل ال بــد أن يبــدأ بالتفكــري االبتــكاري، وهــذا 

يتطلــب عقــاً متفتحــاً ُمدربــاً عــىل العمــل بطــرق غــري تقليديــة، 

ــة ال  ــرق ثابت ــل بط ــىل العم ــود ع ــذي تع ــي ال ــل الروتين فالعق

يســتطيع أن يــأيت باألفــكار الجديــدة التــي هــي أســاس اإلبــداع.

فالقــدرة اإلبداعيــة موجــودة لــدى كل إنســان عاقــل، ولكنــه 

ــاج أن  إن مل يســتعملها لفــرتة طويلــة ســتضمر وتضعــف، ويحت

يدربهــا ليعيــد إليهــا القــوة والحيويــة .

ــدرات  ــه الق ــه توجي ــاً بأنّ ــكار أيض ــف االبت ــن تعري ــام مُيك ك

ــا. ــن تطبيقه ــدة ميك ــرة جدي ــاد فك ــخريها يف إيج ــة وتس العقليّ

119

متهيــد
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المنهج الوطني | الصف السادس

هو مجال للتعبري الفني مبواد مختلفة، وهي تعتمد عىل استغال 

هذه  خال  من  بالتعبري  املتعلم  يقوم  حيث  املتوفرة  الخامات 

الخامات، فيعيد تشكيلها أو يقوم بالتوليف بينها أو يضيف إليها أو 

يحذف منها ، مستخدماً يف ذلك الخربات واملعلومات واملهارات 

املختلفة لتطويع هذه الخامات مبا يتناسب مع شخصيته .

مفهوم األشغال الفنية
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جمال األشغال الفنية

الوحدة األوىل

إعادة التدوير
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المنهج الوطني | الصف السادس
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ــة  ــم بالبيئ ــط املتعل ــدف إىل رب ــن يه ــو ف ه

ــاد  ــه، و إيج ــن حول ــة م ــه والطبيع ــة ب املحيط

ــه . ــرد وبيئت ــني الف ــق ب ــاط وثي ارتب

ــل  ــر يعم ــادة التدوي ــدأ إع ــىل مب ــل ع فالعم

عــىل تنميــة القــدرة االبتكاريــة لــدى الفــرد، فهي 

تتمتــع بغناهــا بالخامــات املســتهلكة واملتنوعــة 

ــة  ــة فني ــا برؤي ــر له ــا، والنظ ــرص له ــي ال ح الت

ــة  ــة خاصي ــكل خام ــدة، ونجــد ل ــة جدي ووظيفي

ــة  ــم فرص ــح للمتعل ــة تتي ــة خاص ــة وطبيع معين

ــاء  ــا إلنش ــب فيه ــة والتجري ــث واملحاول البح

ــدة . ــة جدي ــات فني عاق

إعادة التدوير
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مفهوم إعادة التدوير :
هــو معالجــة وتحويــل املــواد 

املســتهلكة أو عدميــة الفائــدة 

جامليــة  نفعيــة  منتجــات  إىل 

ــة . ــان والبيئ ــدة لإلنس مفي

مفهوم الخامات :
إنهــا الوســيط الذي يســتخدمه 

الفنــان يف التعبــري ســواء أكان 

ألوانــاً زيتيــة أو صلصــاالً أم حــرباً 

... إلــخ
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الكفاية العامة األولى

عزيزي المعلم !

• التمهيد فقط بالدرس 
األول من الوحدة األولى 

في بداية كل مجال 
، وهو مهم لتهيئة 

المتعلمين ذهنيًا في 
بداية المجال

يتعرف العنارص األساسية للفن يف سياقات مختلفة وتحليلها.

جمال األشغال الفنية
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معيار املنهج أمثلة عىل أنشطة التعلم الكفايات اخلاصة الكفاية العامة األوىل
التدوير  إعادة  أســـلوب  يتعرف 

وأنواع  املســـتخدمة  والخامات 

. تطبيقها  وكيفية  التشـــكيل 

التدوير  تعليمياً عن أهمية أعـــادة  ١.  يشـــاهد املتعلم فيلامً 

للبيئة ومدى االســـتفادة مـــن الخامات املتنوعة

الخامـــات املتنوعـــة ومصادرها من  ٢.  يتعرف املتعلـــم  

خال مشـــاهدته لفيديو تعليمي عـــن ) الطبيعة ( يوضح 

. الخامات  هـــذه  ومصادر  أماكن 

٣.  يشـــاهد املتعلم أعـــاماًل فنيـــة متنوعة تبني التشـــكيل 

الفني املســـطح واملجســـم من خال ) صور - مجات 

- فيديـــو .. إلخ (

جمال احلقائق :
- يتعرف  أهمية االبتكار باألعاماًل الفنيـــة

) متهيد ( .

- يتعرف  أسلوب إعادة التدوير.

- يتعرف الخامـات املستخدمــة ومصادرها 

ــطح  ــل ) مس ــواع التشكيـ ــى أنــ ــرف علـ -  يتعــ

. تطبيقهــا  وكيفيــة   ) مجســم 

العنـــارص  ـــرف  تعُّ

يف  للفـــن  األساســـية 

مختلفـــة  ســـياقات 

تحليلهـــا و

يســـتخدم الخامـــات املختلفة 

ملصادرهـــــا  وفقاً  ويصنفهـــا 

. وطبيعتهـا 

يفـــرز املتعلـــم الخامـــات  املختلفة يف مجاميع حســـب 

. رها د مصا

جمال العمليات :
اليدوية  التطبيقـــات  مـــن  مجموعة  يســـتخدم 

الفنية . تتعلق مبجال األشـــغال  لفهم جوانـــب 

يقدر قيمة العمل اليدوي . يتحدث املتعلم عـــن املعلومات التي اكتســـبها من خال 

تقمصه لـــدور ) نجار - حداد - صفار - خـــراز ... الخ ( .

جمال االجتاهات :
يقدر قيمـــة العمـــل اليدوي من خـــال تعرفه 

. ونفعية  فنيـــة  أعاماًل 

املرتبطة  املواضيـــع  يتعـــرف 

واألساليـــــب  بالخامــــــات 

املختلفة  الفنيـــة  والعمليـــات 

يف املـــواد الدراســـية األخرى 

. منها  اإلســـتفادة  وكيفيـــة 

-  يربـــط طبيعة الخامـــات املختلفـــة التي تـــدرس مبادة 

العلـــوم ويناقشـــها بالفصل .

التدويـــر يف مخترب  -  يقوم املتعلـــم بعمل تجربـــة إلعادة 

. العلوم 

للتحـــدث عن املواد  العلوم  املتعلم محرضة  -  يســـتضيف 

التـــي تم إعـــادة تدويرها وثـــم اســـتخدامها يف األعاماًل 

. لفنية ا

جمال االرتباط : 
بالخامـــات  املرتبطـــة  املواضيـــع  يتعـــرف 

واألســـاليب والعمليـــات الفنيـــة املختلفة يف 

االســـتفادة  وكيفية  األُخـــرى  الدراســـية  املواد 

. منها

اعادة التدوير
الكفايات - أنشطة التعلم - معايير المنهج

الدرس األول
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الكفاية العامة الثانية

عزيزي المعلم !

• اشرح الفكرة 
المطلوب تنفيذها 

بطريقة سهلة ومبسطة 
بما تراه مناسبًا مع 
إمكانيات المتعلمين

إنتاج أعاماًل فنية باستخدام العنارص األساسية للفن وتقنياتها 

للتعبري عن اإلِحساس ، الخيال واإِلبداع .

جمال األشغال الفنية
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الدرس الثاين

معيار املنهج أمثلة عىل أنشطة التعلم الكفايات اخلاصة الكفاية العامة الثانية
الفنية وخطوات  الخامـــات  يتعرف 

. الفني  العمل 

و  الدرس  فكـــرة  مـــع زمائه  املتعلم  يتعـــرف 

الخامـــات الفنية مـــن خال ) صـــور - أعاماًل 

فنية - فيديـــو ... إلخ ( املوجـــودة يف صندوق 

. األفكار  تدويـــر  إعادة 

جمال احلقائق :
يتعرف  خطـــوات العمل الفنـــي  ومجموعة من 

الخامـــات املختلفة داخل أو خارج املرســـم .

فنيـــة  أعـــاماًل  إنتـــاج 

العنـــارص  باســـتخدام 

األساســـية للفن وتقنياتها 

اإلِحســـاس  عن  للتعبري 

. واإِلبداع  والخيـــال 

مبتكـــرة  فنيـــة  أعـــاماًل  ينتـــج 

مســـتخدماً التقنيـــات املختلفة .

جمال العمليات : ) تطبيق العمل الفعيل (
ينتـــج أعاماًل فنيـــة مبتكرة مســـتخدماً التقنيات 

. املرســـم  خارج  أو  داخل  املختلفة  والخامات 

الخامـــات  بحريـــة  يختـــار 

أثناء  يفضلهـــا  التي  واألســـاليب 

. الفنـــي  للعمـــل  تطبيقـــه 

اتجاه  الشـــخصية  انطباعاته  عـــن  املتعلم  يعرب 

املتابعة  عند  املســـتخدمة  واألساليب  الخامات 

الفرديـــة والجامعية له أثناء العمـــل الفني .

جمال االجتاهات :
الخامات  تجـــاه  الشـــخصية  انطباعاته  يعرب عن 

العمل  مامرسة  أثناء  املســـتخدمة  واألســـاليب 

. لفني ا

ومهاراتـــه  معرفتـــه  يســـتخدم 

الدراســـية  املواد  من  املكتســـبة 

األخـــرى.

املواد  بإحـــدى  الفني  عملـــه  املتعلـــم  يربط 

الدراســـية أثنـــاء املتابعة الفرديـــة والجامعية .

- يلعـــب املتعلم لعبـــة أصب الهـــدف وذلك 

مـــن خال كتابة اســـم املـــواد الدراســـية من 

خلف الورقة ثـــم يصوبها بكـــرة و يتحدث عن 

هـــذه املادة .

جمال االرتباط : 
يســـتخدم معرفته ومهاراته املكتســـبة من املواد 

الدراســـية األُخرى أثناء إنتاجـــه ألعاماًل فنية يف 

مجال األشـــغال الفنية .
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الكفاية العامة الثالثة

عزيزي المعلم !

• الفن التشكيلي 
الكويتي غني باألعمااًل 

الفنية ،،، حفز 
المتعلمين للبحث 

والتعرف على فنانين 
كويتيين

التمييز واملقارنه بني النتاجات الفنية من ثقافات كويتية إسامية 

وعاملية لتنمية الوعي الثقايف .

جمال األشغال الفنية
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الدرس الثالث

معيار املنهج أمثلة عىل أنشطة التعلم الكفايات اخلاصة الكفاية العامة الثالثة
مـــن  يدويـــة  حـــرف  يتعـــرف 

حضـــارات وثقافـــات مختلفـــة .

ـــان  ـــرية فن ـــن س ـــاً ع ـــامً تعليمي ـــم فيل ـــاهد املتعل يش

) محـــيل أو عاملـــي ( مختـــص بأســـلوب إعـــادة 

التدويـــر يف رحلـــة افرتاضيـــة لســـينام املدرســـة .

جمال احلقائق :
ــة  ــة أو األَعـــامل الفنيـ يتعـــرف الحـــرف اليدويـ

مـــن حضـــارات وثقافـــات مختلفـــة يف مجـــال 

األشـــغال الفنيـــة .

التمييـــز واملقارنـــه بني  

من  الفنيـــة  النتاجـــات 

ثقافات كويتية، إِســـامية 

الوعي  لتنميـــة  وعاملية 

يف لثقا ا

ـــة  ـــاماًله الفني ـــني أع ـــارن ب ـــز ويق ميي

ـــرى . ـــاماًل أخ وأع

ـــاماًل  ـــع أع ـــي م ـــه الفن ـــم عمل ـــارن املتعل ـــز ويق ميي

ـــة . ـــات مختلف ـــارات وثقاف ـــن حض ـــني م فنان

ـــي  ـــم ) كويت ـــة أركان يف املرس ـــم ثاث ـــع املعل - يض

- عـــريب - عاملـــي - إســـامي ( يختـــار املتعلـــم 

ـــه . ـــن لوحت ـــدث ع ـــد األركان ويتح أح

جمال العمليات :
ــاماًل  ــي وأعـ ــه الفنـ ــني عملـ ــارن بـ ــز و يقـ مييـ

أخـــرى ذات صلـــة مبوضوعـــه الفنـــي لحضـــارات 

وثقافـــات أخـــرى .

يعرب عن رأيه وانطباعاته . يعـــرب املتعلـــم عـــن مـــدى اســـتفادته مـــن 

املعلومـــات املكتســـبة مـــن الحـــرف اليدويـــة يف 

ـــق  ـــن طري ـــه ع ـــاماًل زمائ ـــي وأع ـــه الفن ـــذ عمل تنفي

ـــم  ـــد أركان املرس ـــه يف أح ـــرت ويعلق ـــة يف ك الكتاب

.) Comments corner (  ركـــن التعليقـــات ،

جمال االجتاهات :
ـــي  ـــه الفن ـــول عمل ـــه ح ـــه وانطباعات ـــن رأي ـــرب ع يع

ـــه . ـــة علي ـــة املعروض ـــاماًل الفني واألع

يشارك ويساهم بأعاماًله الفنية . يعرض ويشارك املتعلم بعمله الفني من خال 

أركان   ، إهـــداءات   ، معـــارض   ، مســـابقات   (

ـــة يف  ـــة البيئ ـــن حامي ـــا يف رك ـــة ( أو عرضه املدرس

ــة  املدرسـ

جمال  االرتباط : 
ــية  ــواد الدراسـ ــي يف املـ ــه الفنـ ــارك بعملـ يشـ

ــي . ــه الفنـ ــع موضوعـ ــاءم مـ ــي تتـ التـ

يســـاهم ببعـــض أعـــاماًله الفنيـــة يف تزيـــني 

ــابقات  ــاركة يف املسـ ــية واملشـ ــة املدرسـ البيئـ

واملعـــارض الداخليـــة والخارجيـــة .
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فنان  كويتي
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فنان  كويتي

الفنان : بدر منصور املنصور .
الدولة : الكويت .

جمـــال الفـــن : الفـــن التشـــكييل و الرســـم 
ـــة . ـــاماًل الرتكيبي ـــت و األع ـــه و النح بأنواع

نبذة خمترصة :
تاريخ امليالد : ٢٥\٤\١٩77.

ـــايل  ـــد الع ـــن املعه ـــوس م ـــىل بكالوري ـــل ع ـــور حاص ـــدر املنص ـــكييل ب ـــان التش الفن

ـــة  ـــون دول ـــور يف تلفزي ـــم ديك ـــل مصم ـــور ، و يعم ـــص ديك ـــة تخص ـــون املسحي للفن

الكويـــت و عضـــو الجمعيـــة الكويتيـــة للفنـــون التشـــكيلية و عضـــو رابطـــة الحـــرف 

ـــة . اليدوي

ـــات  ـــام و نح ـــو رس ـــكار ( ، و ه ـــه ) بي ـــح معرض ـــور افتت ـــدر املنص ـــكييل ب ـــان التش الفن

ـــًة  ـــاماًلاً فني ـــردة أع ـــة أو الخ ـــة القيم ـــياء عدمي ـــن األش ـــع م ـــف يصن ـــداً كي ـــرف جي يع

ـــالة  ـــق برس ـــه املطل ـــكال ، و إميان ـــوان و األش ـــق باألل ـــه العمي ـــل إحساس ـــزة، بفض متمي

ـــني . ـــة الفنان ـــني كوكب ـــا ب ـــه أن يخلده ـــي علي ـــه الت ـــان وبصمت الفن

ـــة يف  ـــومات التعليمي ـــن الرس ـــدد م ـــه ع ـــز، ول ـــن الجوائ ـــد م ـــىل العدي ـــل ع ـــد حص و ق

ـــان  ـــو الفن ـــة، وه ـــارض الجامعي ـــن املع ـــد م ـــارك يف العدي ـــة، وش ـــج وزارة الرتبي مناه

ـــذ ١٩٩٤ . ـــر من ـــادة التدوي ـــن إع ـــص يف ف ـــخ املتخص ـــة الخلي ـــد يف منطق الوحي
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جمال األشغال الفنية

الوحدة الثانية

 توليف الخامات
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توليف الخامات

لقــد شــغلت ظاهــرة توليــف الخامــات فكــر الفنــان منــذ القــدم حتــى 

الوقــت الحــايل ، فهــي مظهــر مــن مظاهــر التجديــد يف الفــن ، فالتوليف 

يف مجــال الفــن التشــكييل هــو الجمــع بــني أكــر مــن خامــة يف عمــل 

ــددة ذات  ــات املتع ــني الخام ــة ب ــاك ألف ــون هن ــد ، أي أن تك ــي واح فن

مصــادر مختلفــة  ، إال أنــه ميكــن  إحــداث تــوازن بينهــا .

أي أن التوليــف يعنــي اســتخدام الفنــان لخامــات تتناســب مــع بعضها 

بعضــاً، حيــث يؤلــف بينهــا يف عمــل فنــي واحــد يكتمــل فيــه االنســجام 

ــات  ــذه الخام ــل ه ــث تعم ــات ، بحي ــذه الخام ــي له ــاميل والوظيف الج

مجتمعــة يف تآلــف وتكامــل إلثــراء العمــل الفنــي .

فهــي عمليــة تعتمــد عــىل الفكــر يف اختيــار الخامــات ، ومعايشــتها 

باألســاليب األدائيــة املختلفــة التــي تتفــق وتحقيق القيــم الفنيــة الجاملية 

والتعبرييــة يف املشــغولة الفنيــة .
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مفهوم التوليف :
ــة و  ــن خام ــر م ــتخدام أك ــد اس ــة عن ــة املواءم ــي عملي ه

ــي الواحــد ، فهــو  أكــر مــن أســلوب يف تشــكيل العمــل الفن

حصيلــة تفاعــل الخامات املتعددة ذات املصـــادر املختلفــــة 

ــم  ــة (، والقي ــة ) الوظيفي ــب العمليـــ ــوازن الجوان ــث تت بحي

الجامليــة داخــل إطــار اإلمكانيــات والحــدود الطبيعيــة لتلــك 

ــؤدي إىل  ــا ي ــة ، مب ــكيلية أم تقني ــت تش ــواء أكان ــات س الخام

إحــكام الوحــدة يف هــذا العمــل وبالتــايل تأكيــد القيــم الفنيــة ، 

ــمة . ــطحة أو مجس ــون مس ــد تك وق
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التشكيل: :
١. التشكيل املسطح :

 ) 2D ( ، ــن ــطحة ذات البعديـ ــة املسـ ــاماًل الفنيـ ــي األعـ هـ

ـــي. ـــل الفن ـــم العمــ ـــة يف تنظي ـــكل واألرضي ـــىل الش ـــد ع ويعتم

٢. التشكيل املجسم :
هـــي األعـــاماًل الفنيـــة املجسمــــة ذات األبعــــــاد الثاثـــة 

ـــا. ـــع جوانبه ـــن جمي ـــاهدتها م ـــن مش ـــي ميك ) 3D(، والت
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مصادر الخامات :
أواًل:خامات طبيعية هبيئتها:-

وهي الخامات املتوفرة يف الطبيعة 

• البيئة الصحراوية : توجد بها الرمال واألحجار والنباتات الصحراوية .

•  البيئة البحرية : توجد بها الصخور والرمال والقواقع وقشور األسامك واألصداف والشعب املرجانية بأشكالها وألوانها 

املتعددة .

• البيئة الزراعية : توجد بها البذور واألخشاب والطينات .

ثانيًا : خامات طبيعية تم تصنيعها ومعاجلتها:-
وهي الخامات الطبيعية التي تم تصنيعها مام يؤدي إىل تغري يف الهيئة الطبيعية للخامة نتيجة عملية التصنيع مثل الجلود 

) عملية دبغ الجلود ( واألخشاب ) املعالجة باألصباغ ( .
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أمثلة مناسبة للمتعلمني :
رمـال ملونـة – أعـواد خشـبية ملونـة – قطـن ملـون – خيـوط ملونـة- ريش 

ملـون – فـرو ملـون  – أوراق نباتـات مجففة وملونـة – عجائن طبيعيـة ملونة.

ثالثًا : اخلامات املصنعة :
ــاً  ــا كيميائي ــم تصنيعه ــي ت ــة الت ــات العضوي ــواد املركب •  املواد املصنعة :  م
والنايلــون. الصناعــي  واملطــاط  الباســتيك  مثــل 

وهـذه الخامـات توجـد يف هيئة عجائـن أو مسـاحيق، وهذا النوع مناسـب 

أكـر للفنانـني املتخصصني يف النحت مثاً كصـب التامثيل وعمل القوالب .

139



140

الكفاية العامة األولى

عزيزي المعلم !

• الثقافة الفنية مهمة 
، فاحرص على تزويد 
المتعلمين بمعلومات 

إثرائية 

يتعرف العنارص األساسية للفن يف سياقات مختلفة وتحليلها.

جمال األشغال الفينة

140



141

توليف الخامات
الدرس األولالكفايات - أنشطة التعلم - معايير المنهج

معيار املنهج أمثلة عىل أنشطة التعلم الكفايات اخلاصة الكفاية العامة األوىل
يتعــرف أســلوب توليــف الخامــات 

وأنــواع  املســتخدمة  والخامــات 

ــا . ــة تطبيقه ــكيل وكيفي التش

الخامــات  توليــف  أهميــة  املتعلــم  يتعــرف 

واســتخداماتها ومصادرهــا يف حياتنــا اليوميــة مــن 

خــال اطاعــه عــىل ) فيديــو - صــور - كتــب  ... 

ــدي . ــدوق ج ــودة يف صن ــخ (  املوج إل

جمال احلقائق :
- يتعرف  أسلوب توليف الخامات

- يتعرف الخامات  املستخدمة ومصادرها 

- يتعــرف أنــواع التشــكيل ) مســطح - مجســم ( وكيفيــة 

تطبيقهــا .

يتعرف العنارص األساسـية 

للفن يف سـياقات مختلفة

 وتحليلها

املختلفة  الخامـــات  يســـتخدم 

ملصادرهـــا  وفقـــاً  ويصنفهـــا 

وطبيعتهـــــا .

مــن  متنوعــة  مجموعــة  املتعلــم  يســتخدم 

الخامــــات ) أقمشــة ، جرائــد - خيــوط - غــراء ... 

ــدف  ــه اله ــدد في ــيط يح ــي بس ــن فن ــخ ( بتمري ال

ــل ــل مث ــن العم م

 ) حامل األقام أو األلوان ( 

جمال العمليات :
ــم  ــة لفه ــات اليدوي ــن التطبيق ــة م ــتخدم مجموع يس

ــة  . ــغال الفني ــق باألش ــب تتعل جوان

يقدر قيمة العمل اليدوي . ــة األعــاماًل  ــم عــن جــامل ونفعي يتحــدث املتعل

الفنيــة اليدويــة مــن خــال لعبــة االســرتاحة الفنيــة 

.

جمال االجتاهات :
ــه عــىل  ــدوي مــن خــال تعرف يقــدر قيمــة العمــل الي

ــة . ــة ونفعي أعــاماًل فني

املرتبطـــة  املواضيـــع  يتعـــرف 

بالخامات واألســـاليب والعمليات 

املـــواد  يف  املختلفـــة  الفنيـــة 

الدراســـية األخـــرى .

الدراســات  مبــادة  الخامــات  توليــف  يربــط 

العمليــة عــن طريــق االســتمتاع لتســجيل صــويت 

ــن  ــه ع ــدث في ــة يتح ــات العملي ــم الدراس ملعل

التوليــف .

جمال االرتباط : 
ــاليب  ــات واألس ــة بالخام ــع املرتبط ــرف املواضي يتع

والعمليــات الفنيــة املختلفــة يف املــواد الدراســية 

ــا . ــتفادة منه ــة االس ــرى وكيفي األخ
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الكفاية العامة الثانية

عزيزي المعلم !

• لك الحرية في تطبيق 
العمل الفني مع أهمية 
استغالل عدد الحصص 
إنجاز جميع الكفايات 

إنتاج أعاماًل فنية باستخدام العنارص األساسية للفن وتقنياتها 

للتعبري عن اإلِحساس ، الخيال واإِلبداع .

جمال األشغال الفينة
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الدرس الثاين

معيار املنهج أمثلة عىل أنشطة التعلم الكفايات اخلاصة الكفاية العامة الثانية
وخطوات  الفنية  الخامـــات  يتعرف 

. الفني  العمل 

ـــخ (  ـــو - ... إل ـــوًرا - فيدي ـــم ) ص ـــاهد املتعل يش

ـــرة  ـــة الذاك ـــب لعب ـــم يلع ـــدرس ث ـــرة ال ـــن فك ع

ليعيـــد ترتيـــب خطـــوات العمـــل الفنـــي مـــن 

ــورة  ــل املصـ ــوات العمـ ــه لخطـ ــال ترتيبـ خـ

ترتيبـــاً منطقيـــاً.

جمال احلقائق :
يتعـــرف  خطـــوات العمـــل الفنـــي  ومجموعـــة 

ــارج  ــل أو خـ ــة داخـ ــات املختلفـ ــن الخامـ مـ

ــم . املرسـ

فنيـــة  أعـــاماًل  إنتـــاج 

العنـــارص  باســـتخدام 

األساســـية للفن وتقنياتها 

اإلِحســـاس  عن  للتعبري 

. واإِلبداع  والخيـــال 

مبتكـــرة  فنيـــة  أعـــاماًل  ينتـــج 

ــة . ــات املختلفـ ــتخدماً التقنيـ مسـ

جمال العمليات : ) تطبيق العمل الفعيل (
ـــات  ـــتخدماً التقني ـــرة مس ـــة مبتك ـــاماًل فني ـــج أع ينت

خـــارج  أو  داخـــل  املختلفـــة  والخامـــات 

ــم. املرسـ

ــخصية  ــه الشـ ــن انطباعاتـ ــرب عـ يعـ

ــاليب يف  ــات واألسـ ــاه الخامـ اتجـ

ــة . ــاماًل الفنيـ األعـ

يعـــرب املتعلـــم عـــن انطباعاتـــه الشـــخصية 

ـــد  ـــتخدمة عن ـــاليب املس ـــات واألس ـــاه الخام اتج

ـــل  ـــاء العم ـــه أثن ـــة ل ـــة والجامعي ـــة الفردي املتابع

الفنـــي .

جمال االجتاهات :
ـــه الشـــخصية تجـــاه الخامـــات  يعـــرب عـــن انطباعات

واألســـاليب املســـتخدمة أثنـــاء مامرســـة العمـــــل 

ـــي. الفن

ومهاراتـــه  معرفتـــه  يســـتخدم 

املكتســـبة مـــن املـــواد الدراســـية 

. األخـــرى 

يربـــط املتعلـــم الخامـــات املســـتخدمة لعملـــه 

الفنـــي مبـــادة العلـــوم أثنـــاء املتابعـــة الفرديـــة 

والجامعيـــة .

ــة  ــات العمليـ ــم الدراسـ ــم قسـ ــزور املتعلـ -  يـ

ــاط . ــن االرتبـ ــدث عـ والتحـ

جمال االرتباط : 
ــن  ــبة مـ ــه املكتسـ ــه ومهاراتـ ــتخدم معرفتـ يسـ

املـــواد الدراســـية األُخـــرى أثنـــاء إنتاجـــه 

ــة . ــغال الفنيـ ــال األشـ ــة يف مجـ ــاماًل فنيـ ألعـ
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الكفاية العامة الثالثة

عزيزي المعلم !

التمييز واملقارنه بني النتاجات الفنية من ثقافات كويتية إسامية 

وعاملية لتنمية الوعي الثقايف .

• اختصر مدة العرض 
للموضرع و نوع في 

االنتقال من نشاط إلى 
آخر .

جمال األشغال الفينة
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الدرس الثالث

معيار املنهج أمثلة عىل أنشطة التعلم الكفايات اخلاصة الكفاية العامة الثالثة
يتعرف حرفاً يدوية من حضارات 

وثقافات مختلفة .

ــن  ــة مـ ــة يدويـ ــاماًلاً فنيـ ــم أعـ ــاهد املتعلـ يشـ

خـــال زيارتــــــه ) حديقـــة الشـــهيد ( .

جمال احلقائق :
يتعـــرف الحـــرف اليدويـــة أو األعـــاماًل الفنيـــة 

مـــن حضـــارات وثقافـــات مختلفـــة يف مجـــال 

األشـــغال الفنيـــة .

التمييـــز واملقارنـــه بني 

من  الفنيـــة  النتاجـــات 

ثقافات كويتية، إســـامية 

الوعي  لتنميـــة  وعاملية 

. يف لثقا ا

مييز ويقارن بني أعاماًله الفنية 

وأعاماًل أخرى .

ــع  ــي مـ ــه الفنـ ــم عملـ ــارن املتعلـ ــز ويقـ مييـ

ـــات  ـــارات وثقاف ـــن حض ـــة م ـــة يدوي ـــاماًل فني أع

ـــاك ( ـــا وهن ـــن هن ـــة ) م ـــال لعب ـــن خ ـــة م مختلف

جمال العمليات :
ــاماًل  ــي وأعـ ــه الفنـ ــني عملـ ــارن بـ ــز ويقـ مييـ

أخـــرى ذات صلـــة مبوضوعـــه الفنـــي لحضـــارات 

وثقافـــات أخـــرى .

يعرب عن رأيه وانطباعاته . ـــن  ــتفادته م ـــدى اسـ ــم عـــن م يعـــرب املتعلـ

توليـــف الخامـــات، واســـتفادة املجتمـــع منهـــا 

ـــن  ـــج ع ـــع لربنام ـــدور مذي ـــه ل ـــال تقمص ـــن خ م

إعـــادة التدويـــر .

جمال االجتاهات :
ـــي  ـــه الفن ـــول عمل ـــه ح ـــه وانطباعات ـــن رأي ـــرب ع يع

ـــه . ـــه علي ـــة املعروض ـــاماًل الفني واألع

يشارك ويساهم بأعاماًله الفنية . ــي  ــه الفنـــ ــم بعملـ ــاهم املتعلـ ــارك ويسـ يشـ

) مســـابقات - معـــارض - إهـــداءات - أركان 

. ) املدرســـة 

جمال االرتباط : 
ــية  ــواد الدراسـ ــي يف املـ ــه الفنـ ــارك بعملـ يشـ

ــي . ــه الفنـ ــع موضوعـ ــاءم مـ ــي تتـ التـ

يســـاهم ببعـــض أعاملـــه الفنيـــة يف تزيـــني 

ــابقات  ــاركة يف املسـ ــية واملشـ ــة املدرسـ البيئـ

واملعـــارض الداخليـــة والخارجيـــة .
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 فنانة كويتية
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 فنانة كويتية

الفنانة : د. عبري عبداهلل الكندري .
الدولة : الكويت .

جمال الفن : الرسم ، املكس ميديا .
ــي  ــوارها الفنـ ــدري مشـ ــه الكنـ ــري عبداللـ ــدأت د. عبـ ــذة خمتـــرصة : بـ نبـ
عـــن طريـــق الفـــن التشـــكييل، أقامـــت العديـــد مـــن املعـــارض الفرديـــة 

ــد ذلـــك إىل  ــا ، اتجهـــت بعـ ــواء يف الكويـــت أو خارجهـ ــة سـ والجامعيـ

ــة  الدكتـــوراه يف مناهـــج و طـــرق  ــة الفـــن و حصلـــت عـــىل درجـ دراسـ

ــة ٢٠١٠م . ــة الفنيـ ــة الرتبيـ ــوان - كليـ ــة حلـ التدريـــس - جامعـ

147



148

الصف

السابع
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مجال التصميم

الوحدة األوىل
الوحدة 

التصميمية
وأنواعها

الوحدة الرابعة
العمل 
الجماعي
للبنني فقط

الوحدة الثانية
العمليات 

البنائية

الوحدة الثالثة
عناصر وأسس 
العمل الفني 
في مجال 
التصميم
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 duplication التكرار The Elements of Art عنارص العمل الفنـي
Symmetry التامثل the design التصميم
Color circle الدائرة اللونية principles of design أسس التصميم
Line اخلط rhythm  اإليقاع
color اللون balance االتزان
Space املساحة Unit الوحدة
Texture امللمس Unit design

pattern الوحدة التصميمية
 Abstraction جتريد Structural Processes العمليات البنائية
Analysis حتليل Background التبادل بني الشكل واألرضية

المصطلحات الفنية الخاصة بمجال التصميم
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محتوى التعلم للصف السابع :

الكفايات العامة
املفاهيم

جمال التصميم

يف  للفن  األساسية  العنارص  عىل  التعرف 
سياقات خمتلفة وحتليلها.

أهمية التصميم يف حياتنا .

الوحدة التصميمية وأنواعها ) طبيعية - هندسية - خطية ( .

تحليل وتحوير الوحدة التصميمية .

- العمليات البنائية ) التكرار - التامثل - التكبري و التصغري - التبادل بني الشكل و األرضية (.

- عنارص العمل الفني يف مجال التصميم ) الخط - اللون - الشكل - املساحة - امللمس (.

- أسس العمل الفني يف مجال التصميم ) الوحدة - االتزان - اإليقاع (.

العنارص  باستخدام  فنية  أعاماًلًا  ينتج 
عن  للتعبري  وتقنياهتا  للفن  األساسية 

اإِلحساس واخليال واإلبداع.
أسطح - خامات - أدوات - تقنيات - أساليب فنية متنوعة.

الفنية من ثقافات  النتاجات  يميز ويقارن 
الوعي  لتنمية  وعاملية  إسالمية   ، كويتية 

الثقايف.
مشاهدة - وصف - تحليل - نقد - تذوق .

تعزيز القيم اإلسامية ، الرتبوية ، الوطنية.
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جمال التصميم

الوحدة األوىل

الوحدة التصميمية
وأنواعها
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أهمية التصميم في حياتنا 

153

مــع زيــادة الوعــي الفنــي واالهتــامم بالفنــون التشــكيلية لــدى املجتمــع وارتباطهــا بحياتنــا اليوميــة ، ظهــرت 

أهميــة التصميــم كأســلوب حيــاة، فــكل إنســان يف مجــال عملــه أو نشــاطه اليومــي ، يجــب أن يكــون واعيــاً 

بالتصميــم بدرجــة مــا، ومبــا أننــا باملنهــج الوطنــي الكويتــي حريصــون عــىل تزويــد املتعلــم بــكل مــا يلزمــه 

ليكــون مواطنـًـا واعيـًـا ومثقفـًـا وقــادًرا عــىل تحمــل املســؤولية واملســاهمة يف بنــاء دولتنــا الكويــت، وجدنــا أنه 

مــن الــرضوري تقديــم موضــوع التصميــم بشــكل عــام وأكــر شــمولية، فلــم يعــد تدريــس التصميــم مقتــرصاً 

عــىل إنتــاج لوحــة فنيــة، إمنــا هــو أشــمل وأعمــق مــن ذلــك،  فالتصميــم أســلوب حيــاة ، نحــن نصمــم لعمــل 

أشــياء نفعيــة وجامليــة، فالتصميــم غايــة ووســيلة .

فــا ميكننــا رشاء ثيــاب مصممــة بشــكل غــري جميــل وألــوان أو زخــارف ال تجذبنــا القتنائهــا ، كــام أنــه ال 

أحــد يرغــب بــرشاء ســيارة ذات شــكل غــري جــاذب ومتناســق التفاصيــل ، كذلــك مــا نشــاهده مــن تنــوع يف 

شــكل املبــاين واملنشــآت، وكل مــا حولنــا مــن أدوات مــن أبســطها إىل أكرهــا تعقيــداً ال يخلــو مــن تلــك 

اللمســات الفنيــة الجامليــة التــي حــرص املصمــم عليهــا ليظهــر املنتــج النفعــي أو الجــاميل بصــورة جاذبــة 

ومحببــة للنفــس البرشيــة الباحثــة عــن الجــامل يف كل مــا حولهــا .

متهيــد
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والتصميــم يف الفنــون التشــكيلية هــو ابتــكار أو إبــداع أشــياء جميلــة ممتعــة نافعــة لإلنســان ، فهــو مرتبــط 

ــب –  ــكيل الخش ــادن – تش ــكيل املع ــيج – تش ــة و النس ــل ) الطباع ــاة مث ــون والحي ــاالت الفن ــع مج يف جمي

ــاث –  ــم األث ــاء – تصمي ــم األزي ــي – تصمي ــم الرقم ــة – التصمي ــغال الفني ــزف -األش ــكيل الخ ــت – تش النح

ــخ (  ــات ٠٠٠ إل ــم املطبوع تصمي

فالتصميــم هــو تلــك العمليــة الكاملــة للتخطيــط لــيء مــا وإنشــائه بطريقــة مرضيــة مــن الناحيــة الوظيفيــة 

أو النفعيــة وتجلــب الــسور والفرحــة إىل النفــس أيضــاً . 

فاألعــاماًل الخزفيــة عــىل ســبيل املثــال مــن أواٍن أو قطــع فنيــة باإلضافــة إىل اســتخداماتها النفعيــة ينبغــي 

أن تكــون بالــرضورة ممتعــة للمشــاهد واملســتخدم، فتكــون  عاقــات األلــوان والخطــوط وتفاصيــل الشــكل 

متناســقة ومدروســة إلظهــار املنتــج بطريقــة تجذبنــا القتنائــه واســتخدامه .

ــق األســس  ــان واحــد وف ــي يف كي ــارص يف العمــل الفن ــم وتنســيق مجمــوع العن ــم هــو تنظي  إذن فالتصمي

الفنيــة، مســتخدمني النظــم البنائيــة بحيــث تكــون النتيجــة النهائيــة للعمــل الفنــي أو النفعــي متكاملــة وناجحة.
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الوحدة التصميمية وأنواعها

  مفهوم الوحدة التصميمية :
الوحــدة التصميميــة عبــارة عــن شــكل مبســط ألحــد العنــارص ، أو تلخيــص ملجموعــة مــن العنــارص 

واألشــكال أعيــد صياغتهــا يف تكويــن جديــد ونســيج مركــب منهــا ، حيــث تظهــر الوحــدة كشــكل منفــرد 

ومتميــز للعديــد مــن الخطــوط واألشــكال واملســاحات املرتابطــة, بحيــث ال ميكــن حــذف أي منهــا وإال 

فقــدت الوحــدة كيانهــا .

أنواع الوحدة التصميمية :
تتنــوع الوحــدات التصميميــة مابــني طبيعيــة تســتمد مكوناتهــا مــن الطبيعــة ، وأخــرى هندســية، وأحيانــاً يتــم الجمــع بــني النوعــني معاً، 

وتعتمــد هــذه الوحــدات التصميميــة يف تكويناتهــا البنائيــة عــىل تشــكيات وعنــارص يتــم اســتنباطها مــن مصادرهــا األساســية وهــي :
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• وحدات تصميمية طبيعية : 
وهي الوحدات التي تعتمد عىل الطبيعة بمختلف أشكاهلا وعنارصها كمصدر أسايس هلا، وتنقسم  

من حيث مصادرها إىل :
١.  عنـارص نباتيـة : وهـي الوحـدات التـي تعتمـد عـىل النباتـات واألشـجار بأنواعهـا املختلفـة 

وأغصانهـا  وأوراقهـا ، وأيضـاً الثـامر وسـنابل القمـح والزهـور ... إلـخ .

٢.  عنـارص مـن الكائنـات الحيـة : وهـي الوحـدات التـي تعتمـد عـىل مختلـف الكائنـات الحيـة 

كاألشـكال البرشيـة والحيوانـات مثـل الخيـول واألسـامك والطيـور والفراشـات ... إلـخ 

 

• وحدات تصميمية هندسية : 
وهي الوحدات التي تعتمد يف تركيبتها األساسـية عىل الخطوط واألشـكال الهندسـية كاملستقيامت 

والدوائـر واملنحنيات  وما ينتج عن تقاطعاتها من األشـكال الهندسـية كاملثلثـات والدوائر واملربعات 

واألشـكال املضلعة والنجمية ، وهي من العنارص األساسـية للوحدات التصميمية .
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 • وحدة تصميمية خطية ) كتابية ( :
أصبحــت الكتابــة العربيــة عنــرصاً بالغــاً يف الروعــة والجــامل، فالخــط العــريب يَُعــدُّ 

مــن العامــات املميــزة للفنــون اإلســامية ملرونتــه وســهولة تشــكيله يف املســاحات 

واألوضــاع املطلوبــة ، لــذا اســتخدمه الفنانــون يف تصميامتهــم واعتمــدوا عــىل عــدة 

ــكال  ــن أش ــم م ــوا تصاميمه ــية،  واقتبس ــية وسداس ــة وخامس ــة ورباعي ــكال دائري أش

متنوعــة تعتمــد عــىل الطــري واألزهــار .

كذلك يمكن تقسم الوحدات التصميمية من حيث مكوناهتا واألشكال والعنارص التي تظهر عليها إىل :
١.  وحدات تصميمية بسيطة : وهي الوحدات التي تشتمل يف تكوينها عىل أبسط األشكال املفردة كالنجمة أو الدائرة ... وغريها .

٢.  وحدات تصميمية مركبة : وهي الوحدات التي تشتمل عىل عدة أشكال ، أو مجموعة من الوحدات البسيطة مرتبطة مع بعضها  يف نسيج 

واحد.
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كذلك يمكن تقسم الوحدات التصميمية من حيث مكوناهتا واألشكال والعنارص التي تظهر عليها إىل :
١.  وحدات تصميمية بسيطة : وهي الوحدات التي تشتمل يف تكوينها عىل أبسط األشكال املفردة كالنجمة أو الدائرة ... وغريها .

٢.  وحدات تصميمية مركبة : وهي الوحدات التي تشتمل عىل عدة أشكال ، أو مجموعة من الوحدات البسيطة مرتبطة مع بعضها  يف نسيج 

واحد.
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تحليل وتحوير الوحدة التصميمية :
ــىل  ــرف ع ــتها والتع ــة ودراس ــارص الطبيعي ــل العن ــد تأم بع

ــه  ــم تلخيص ــرص، ث ــي ( للعن ــري )الخارج ــكل الظاه أرسار الش

ــوط  ــىل الخط ــد ع ــع التأكي ــر م ــة والتحوي ــذف واإلضاف بالح

الخارجيــة وتحليلهــا إىل مفــردات، ثــم ترتيــب هــذه املفــردات 

ــرة . ــرى ألول م ــد ي ــكل جدي ــا يف ش ــادة تجميعه وإع

لصياغــة وحــدة تصميميــة وإظهارهــا يف شــكل جديــد يلــزم 

القيــام بعــدة عمليــات بــدءاً مــن الدراســة ثــم التحويــر، ويقصــد 

بالتحويــر هنــا عــدم االلتــزام بالشــكل الطبيعــي التزامــاً تامــاً ، ثم 

إعــادة صياغــة األشــكال الطبيعيــة املحــورة بهــدف إبــراز بعــض 

املعــامل واملعــاين وإعــادة رؤيتهــا بشــكل مغايــر للوصــول إىل 

ــن  ــي ميك ــة، والت ــدة التصميمي ــمى الوح ــدة تس ــة جدي صياغ

اســتنباطها مــن خــال املراحــل اآلتيــة :

- مرحلة الدراسة والنقل

- مرحلة التحليل

- مرحلة التبسيط 

- مرحلة إعادة الصياغة

- مرحلة إظهار الشكل الجديد
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الكفاية العامة األولى

عزيزي المعلم !

• كن على استعداد 
الكتشاف الفروق الفردية 

بين متعلمينك وأحسن 
التعامل معهم .

يتعرف العنارص األساسية للفن يف سياقات مختلفة وتحليلها.

جمال التصميم
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معيار املنهج أمثلة عىل أنشطة التعلم الكفايات اخلاصة الكفاية العامة األوىل
يعرف الوحدة التصميمية وأنواعها 

ويحللها ويحورها . 

-  يشاهد املتعلم فيلامً تعليمياً عن كيفية رسم لوحة 

التعرف  بعد  التصميمية  الوحدة  عىل  ويركز  فنية 

عىل محتوى طرد بريدي وصل مع ساعي الربيد 

الفني .

جمال احلقائق :
- يتعرف أهمية التصميم يف حياتنا ) متهيد ( - يتعرف 

 - ) طبيعية  وأنواعهــا  التصميميــة  الوحـدة  مفهوم 

هندسية - خطية (

يتعرف تحليل وتحوير الوحدة التصميمية .

األساسية  العنارص  يتعرف 

مختلفة  سياقات  يف  للفن 

وتحليلها

يحلل ويحور العنارص واألشكال . التحليل والتحوير من خال  لعبة  -  يلعب املتعلم 

لعبة أصل الخامة .

- يلعـب املتعلم لعبة مصنـع تحليـل العناصــر 

مرحلة  يحتوي عىل  كل صندوق  ) وضع صناديق 

من مراحل التحوير (

جمال العمليات :
إىل  املختلفة  واألشكال  العنارص  يحول  و  يحلل 

وحدة تصميمية داخل أو خارج املرسم .

أهمية  عن  بحيوية  ويعرب  يشارك 

الوحدة التصميمية  .

- يتحدث املتعلم عن الوحدة التصميمية من خال 

تقمصه دور املعلم او املهندس أو ...إلخ .

( من خال  الجديد  البيت   ( لعبة  -  يلعب املتعلم 

صور ألثاث ويرتبها يف منوذج منزل .

جمال االجتاهات :
الوحدة  أهمية  عن  التعبري  يف  بحيوية  يشارك 

التصميمية وأثرها عىل حياته اليومية .

يعرف املواضيع املرتبطة مع املواد 

الدراسية األخرى .

خال  من  النبات  تفاصيل  املتعلم  -  يشاهد 

وتبسيط  تحليل  عىل  لتساعده  املايكروسكوب 

العنرص.

-  يرسم املتعلم األشكال الهندسية بدقة باستخدام 

األدوات الهندسية و الرسم البياين .

جمال االرتباط : 
يف  التصميمية  بالوحدة  املرتبطة  املواضيع  يتعرف 

املواد الدراسية األخرى .

الوحدة التصميمية وأنواعها
الدرس األولالكفايات - أنشطة التعلم - معايير المنهج
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الكفاية العامة الثانية

عزيزي المعلم !

• اإلبداع بالتصميم 
يحتاج إلى مساحة كافية 

من الحرية .

إنتاج أعاماًل فنية باستخدام العنارص األساسية للفن وتقنياتها 

للتعبري عن اإلِحساس ، الخيال واإِلبداع .

جمال التصميم
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معيار املنهج أمثلة عىل أنشطة التعلم الكفايات اخلاصة الكفاية العامة الثانية
الفنيــة  الخامــات  يتعــرف 

. الفنــي  العمــل  وخطــوات 

يتعــرف املتعلــم مــع زمائــه فكــرة الــدرس 

ــور  ــرض ) ص ــال ع ــن خ ــة م ــات الفني والخام

- أعــاماًل فنيــة - فيديــو - ... إلــخ ( يف ركــن 

أفــكاري الفنيــة يف املرســم .

جمال احلقائق :
ــي ومجموعــة مــن  يتعــرف خطــوات العمــل الفن

الخامــات املختلفــة داخــل أو خــارج املرســم .

فنيـــة  أعـــاماًل  إنتـــاج 

العنـــارص  باســـتخدام 

األساســـية للفن وتقنياتها 

اإلِحســـاس  عن  للتعبري 

. واإِلبداع  والخيـــال 

ينتــج أعــاماًلاً فنيــة مســتخدماً 

التقنيــات والخامــات املختلفــة .

) تطبيق العمل الفعيل ( جمال العمليات :
ــات  ــتخدماً التقني ــرة مس ــة مبتك ــامالً فني ــج أع ينت

والخامــات املختلفــة داخــل أو خــارج املرســم .

ــة  ــواد املفضل ــار امل ــرب ويخت يع

واألســاليب  الخامــات  تجــاه 

املســتخدمة.

ــاه  ــخصية تج ــه الش ــن انطباعات ــم ع ــرب املتعل يع

الخامــات واألســاليب املســتخدمة عنــد املتابعــة 

ــي . ــاء العمــل الفن ــة أثن ــة والجامعي الفردي

جمال االجتاهات :
ــه الشــخصية تجــاه الخامــات  يعــرب عــن انطباعات

ــل  ــة العم ــاء مامرس ــتخدمة أثن ــاليب املس واألس

ــي . الفن

ومهاراتــه  معرفتــه  يســتخدم 

املكتســبة مــن املــواد الدراســية 

. الفنــي  إنتاجــه  األخــرى يف 

  - الدراســات   ( معلــم  دور  املتعلــم  يلعــب 

ــخ (  ــوم .... ال ــات - العل ــة - الرياضي االجتامعي

ــوع  ــه مبوض ــات املرتبط ــض املعلوم ــدم بع ويق

ــي. ــل الفن العم

جمال االرتباط : 
يســتخدم معرفتــه ومهاراتــه املكتســبة مــن املــواد 

الدراســية األخــرى أثنــاء إنتاجــه أعــاماًل فنيــة يف 

مجــال التصميــم .

الدرس الثاين
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الكفاية العامة الثالثة

عزيزي المعلم !

• بحثك و ثقافتك الفنية 
تميزك عن اآلخرين و 

تنعكس على المتعلمين 

التمييز واملقارنه بني النتاجات الفنية من ثقافات كويتية إسامية 

وعاملية لتنمية الوعي الثقايف .

جمال التصميم
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معيار املنهج أمثلة عىل أنشطة التعلم الكفايات اخلاصة الكفاية العامة الثالثة
يتعـــرف فنانـــني وحضـــارات 

وثقافـــات مختلفـــة .

-  يشـــاهد املتعلـــم فيلـــامً تعليميـــاً عـــن ســـرية 

ـــل  ـــة ، مث ـــدة التصميمي ـــص يف الوح ـــان مخت فن

الفنـــان ايـــرش ، فازاريـــيل عـــن طريـــق لعبـــة 

حكايـــة فنـــان .

ـــار  ـــرشة أخب ـــدم ن ـــع يق ـــم دور مذي -  يلعـــب املتعل

ــن فنانـــني محليـــني  ــا عـ ــة يتحـــدث فيهـ فنيـ

وعامليـــني وأعاماًلهـــم الفنيـــة .

جمال احلقائق :
يتعـــرف أعـــاماًل فنيـــة لفنانـــني مـــن حضـــارات 

وثقافـــات مختلفـــة يف مجـــال التصميـــم .

بـني  واملقارنـه  التمييـز 

مـن  الفنيـة  النتاجـات 

ثقافـات كويتيـة، اسـامية 

الوعـي  لتنميـة  وعامليـة 

يف لثقـا ا

مييـــز ويقـــارن بـــني عملـــه 

أخـــرى . وأعـــاماًل  الفنـــي  

ــن  ــت ( مـ ــا و أنـ ــة ) أنـ ــم لعبـ ــب املتعلـ يلعـ

ــدث  ــه يتحـ ــني زميلـ ــه وبـ ــرة بينـ ــال مناظـ خـ

أحدهـــام بلســـان لوحتـــه ، واآلخـــر بلســـان 

لوحـــة لحضـــارة أخـــرى . 

جمال العمليات :
ــاماًل  ــي وأعـ ــه الفنـ ــني عملـ ــارن بـ ــز ويقـ مييـ

أخـــرى ذات صلـــة مبوضوعـــه الفنـــي مـــن 

حضـــارات وثقافـــات أخـــرى .

يعرب عن رأيه وانطباعاته . ـــية يف  ـــة نقاش ـــاءه يف حلق ـــم زم ـــارك املتعل يش

أحـــد أركان املدرســـة مصطحبـــاً معـــه أعـــاماًله 

ـــة . الفني

جمال االجتاهات :
ـــي  ـــه الفن ـــول عمل ـــه ح ـــه وانطباعات ـــن رأي ـــرب ع يع

ـــه . ـــة علي ـــة املعروض ـــاماًل الفني واألع

يشارك ويساهم بعمله الفني . يعـــرض املتعلـــم ويشـــارك بعملـــه الفنـــي مـــن 

ـــارض - إهـــداءات - أركان  خـــال مســـابقات - مع

ـــية . مدرس

جمال االرتباط : 
ــية  ــواد الدراسـ ــي يف املـ ــه الفنـ ــارك بعملـ يشـ

ــي . ــه الفنـ ــع موضوعـ ــاءم مـ ــي تتـ التـ

يســـاهم ببعـــض أعـــاماًله الفنيـــة يف تزيـــني 

ــابقات  ــاركة يف املسـ ــية واملشـ ــة املدرسـ البيئـ

واملعـــارض الداخليـــة والخارجيـــة .

الدرس الثالث
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فنان كويتي 

االسم :  جابر أمحد خمتار.
الدولة : مواليد ١٩٦7 – الكويت .

بكالوريوس تربية فنية ١٩٩٢ – الكويت.

موجه تربية فنية – وزارة الرتبية.

نبـذة خمتـرصة :شـارك الفنـان جابـر أحمـد مختـار بالعديـد مــن املعــارض الفنيــة و 
املهرجانـات الفنيـة، كـام أقـام العديـد مـن املعـارض الشـخصية، و لـه عـدة دورات 

تدريبيـة يف مجـال الفـن و ورش فنيـة مختلفـة .

و حصل عىل العديد من الجوائز والشهادات التقديرية مثل : 

الجائزة الثانية _ الدانة الذهبية _ معرض ٢٥ فرباير ١٩٩٩.

الجائزة الثانية _ معرض القرين السادس ٢٠٠٠.

الدانة الذهبية – معرض ٢٥ فرباير ٢٠٠١ .

جائزة عيىس الصقر اإلبداعية معرض القرين الثامن للفن التشكييل الكويتي ٢٠٠٢ .

جائزة عيىس الصقر اإلبداعية ملعرض القرين الحادي عرش ٢٠٠٥ .

جائزة عيىس الصقر اإلبداعية ملعرض القرين التاسع ٢٠٠٣ .

جائزة عيىس الصقر اإلبداعية ملعرض القرين الخامس عرش ٢٠٠٩ .

جائزة معرض الربيع ٢٠٠٨.

جائزة معرض الربيع ٢٠١٠.

جائزة معرض الربيع ٢٠١١.

جائزة معرض الربيع ٢٠١٢.
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جمال التصميم

الوحدة الثانية

العمليات البنائية
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العمليات البنائية

هنـاك مجموعـة مـن األسـاليب البنائية والعمليـات التي تتميـز بقدرتها عـىل تجميع 

عنـارص العمـل الفني لينشـأ عنها إحسـاس بوحـدة الشـكل أو ما يسـمى بالكل .

فالوحـدة املوضوعيـة التـي تجمع عنـارص العمل الفنـي تَُعدُّ من أهم أسـباب نجاح 

الوحـدات التصميميـة ، حيـث إن التفكك وعـدم الرتابط لهذه العنارص يـؤدي إىل عدم 

اإلِحسـاس بوحدة الشـكل فيها .

وال يقتـرص دورنـا عـىل تعـرف هـذه العمليـات بـل يف قدرتنـا عـىل االسـتفادة منها 

أيضـاً، واسـتخدامها لتعـرب عن ميولنا وأفكارنـا لتظهر يف صورة أعـاماًل تصميمية تحقق 

مـا يجـول يف خاطرنا .

فالتكـرار والتامثـل والتكبـري والتصغـري والتبـادل بـني الشـكل واألرضيـة كلهـا عمليـات تهـدف إىل تأكيـد 

الوحـدات التصميميـة وربط أشـكالها بالرؤية البرصيـة لتحدث نوعاً مـن الرتابط والوحدة يف بنـاء العمل الفني.
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واسـتطاع الفنـان تغطيـة املسـاحات والسـطوح املختلفـة بزخـارف متنوعة 

الوحـدات  تصميـم  البنائيـة يف  للعمليـات  اسـتخدامه  مـن خـال  وذلـك 

الزخرفيـة وربـط أشـكالها بالرؤية البرصية لتحـدث نوعاً من الوحـدة يف بناء 

العمـل الفنـي، ومـن هـذه العمليات : 

- التكرار : هو إعادة ترديد عنارص الشكل مرة بعد مرة .

-  التامثـل : هـو الحالـة التي ينطبـق فيها نصف الشـكل مع نصفـه اآلخر، 

سـواء أكان النصـف العلـوي أم النصـف السـفيل أم الجانبـني األميـن و 

األيس.

للشـكل  والتصغـري  التكبـري  أجـزاء عمليـة  : هـي  والتصغـري  التكبـري   -  

والعنـرص، وتطويعهـا جميعـاً لخدمـة العمل ، حيـث يعطي العمـل الفني 

ثـراء واسـتمرارية.

-  التبـادل بـني الشـكل واألرضيـة : يطلـق هـذا املصطلـح عندمـا تتبـادل 

األشـكال أوضاعها مع األرضيات بشـكل متسـاٍو فتتعادل يف قوة جذبها 

للعني والقـدرة عـىل إدراكها .
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الكفاية العامة األولى

عزيزي المعلم !

• هل تعلم أن 
اإلنشاد والتمثيل 
ولعب األدوار من 

أهم الوسائل لكسر 
الحواجز النفسية .

يتعرف العنارص األساسية للفن يف سياقات مختلفة وتحليلها.

جمال التصميم



172

معيار املنهج أمثلة عىل أنشطة التعلم الكفايات اخلاصة الكفاية العامة األوىل
يعـرف العمليـات البنائيـة وكيفيـة 

تطبيقهـا . 

- يشـاهد املتعلـم فيلـاًم تعليميًـا عـن كيفية رسـم 

لوحـة فنيـة ويركـز فيهـا عـىل العمليـات البنائية .

- يتعـرف املتعلـم   العمليـات البنائيـة مـن خـال 

مشـاهدته ل ) صـور - فيديـو - كتـب - ... إلـخ (

البنائية  العمليات  مسميات  املتعلم  يتعرف   -

العربية  باللغة  األسامء  صندوق  لعبة  خال  من 

واإلنجليزية .

جمال احلقائق :
التكبـري   - التكـرار   ( البنائيـة  العمليـات  يتعـرف   -

الشـكل  بـني  التبـادل   - التامثـل   - والتصغـري 

. تطبيقهـا  وكيفيـة    ) واألرضـــية 

األساسية  العنارص  يتعرف 

مختلفة  سياقات  يف  للفن 

وتحليلها

يسـتخدم التطبيقـات اليدويـة يف 

مجـال التصميـم .

لعبـة  خـال  مـن  زمائـه  مـع  املتعلـم  يتنافـس 

البنائيـة  بالعمليـات  ويوظفهـا  الفنـي  املهنـدس 

 . مسـمياتها  ويذكـر 

 جمال العمليات :
يسـتخدم مجموعـة مـن التطبيقـات اليدويـة لفهم 

جوانـب تتعلـق بالعمليـات البنائيـة .

يشـارك ويعـرب بحيوية عـن أهمية 

. التصميم 

يتحـدث املتعلم عـن العمليات البنائيـة من خال 

تقمصـه لدور املهنـدس الفني .

جمال االجتاهات :
يشـارك بحيويـة يف التعبـري عـن أهميـة العمليـات 

البنائيـة وأثرهـا عـىل حياتـه اليوميـة .

يتعـرف املواضيـع املرتبطـة مـع 

املـواد الدراسـية األخـرى .

يسـتضيف املعلـم معلـم اللغـة العربية ليسـتخرج 

مـن  البنائيـة  العمليـات  معنـى  املتعلمـني  مـع 

) ...إلـخ   - التامثـل   - التكـرار   ( املعجـم 

جمال االرتباط : 
يتعـرف املواضيع املرتبطـة بالعمليـات البنائية يف 

املـواد الدراسـية األخرى .

العمليات البنائية
الدرس األولالكفايات - أنشطة التعلم - معايير المنهج
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الكفاية العامة الثانية

عزيزي المعلم !

• شجع ثم شجع ،، 
فالتشجيع والتحفيز 

يفرح المتعلمين ، فال 
تبخل عليهم .

إنتاج أعاماًل فنية باستخدام العنارص األساسية للفن وتقنياتها 

للتعبري عن اإلِحساس ، الخيال واإِلبداع .

جمال التصميم
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معيار املنهج أمثلة عىل أنشطة التعلم الكفايات اخلاصة الكفاية العامة الثانية
يتعـرف الخامـات الفنيـة وخطـوات 

العمـل الفنـي .

يلعب املتعلم لعبة ترتيب خطوات العمل الفني . جمال احلقائق :
مـن  ومجموعـة  الفنـي  العمـل  يتعـرف خطـوات 

الخامـات املختلفـة داخـل أو خـارج املرسـم .

فنيـــة  أعـــاماًل  ينتـــج 

العنـــارص  باســـتخدام 

األساســـية للفن وتقنياتها 

للتعبري عن اإلِحســـاس ، 

. واإِلبداع  الخيـــال 

مسـتخدماً  فنيـة  أعـاماًل  ينتـج 

. املختلفـة  والخامـات  التقنيـات 

) تطبيق العمل الفعيل ( جمال العمليات :
التقنيـات  مسـتخدًما  مبتكـرة  فنيـة  أعـامل  ينتـج 

والخامـات املختلفـة داخـل أو خـارج املرسـم .

الشـــخصية  انطباعاته  عـــن  يعرب 

واألســـاليب  الخامـــات  تجـــاه 

املســـتخدمة.

اتجـاه  الشـخصية  انطباعاتـه  عـن  املتعلـم  يعـرب 

الخامـات واألسـاليب املسـتخدمة عنـد املتابعـة 

الفرديـة والجامعيـة لـه أثنـاء العمـل الفنـي .

جمال االجتاهات :
يعـرب عـن انطباعاتـه الشـخصية اتجـاه الخامـات 

العمـل  مامرسـة  أثنـاء  املسـتخدمة  واالسـاليب 

الفنـي .

يسـتخدم معرفته و مهاراته املكتسبة 

الدراسـية األخـرى يف  مـن املـواد 

الفني . إِنتاجـه 

مـن  واحـدة  الفنـي مبـادة  عملـه  املتعلـم  يربـط 

املـواد الدراسـية أثناء املتابعة الفرديـة والجامعية.

- يعـرض املتعلـم أحـد الكتب الدراسـية ليتحدث 

عـن الغـاف ومـا يربطه مبـادة الرتبية الفنيـة و بني 

العمليـات البنائية .

جمال االرتباط : 
يسـتخدم معرفتـه و مهاراتـه املكتسـبة مـن املواد 

إنتاجـه أعـاماًل فنيـة يف  أثنـاء  الدراسـية األخـرى 

مجـال التصميـم .

الدرس الثاين
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الكفاية العامة الثالثة

عزيزي المعلم !

• عالم الفن واسع 
و متجدد ... جدد 

معلوماتك أو إعمل على 
رفع مستوى ثقافتك 

الفنية من خالل البحث 
واإلطالع وزيارة المعارض 

الفنية .

التمييز واملقارنه بني النتاجات الفنية من ثقافات كويتية إسامية 

وعاملية لتنمية الوعي الثقايف .

جمال التصميم
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معيار املنهج أمثلة عىل أنشطة التعلم الكفايات اخلاصة الكفاية العامة الثالثة
وثقافات  فنانني وحضـــارات  يتعرف 

. مختلفة

محليـني  أو  عامليـني  فنانـني  املتعلـم  يتعـرف 

مشـهورين يف مجـال التصميـم مـن خـال إتصال 

أعاماًلهـم  مسـتعرضني  معهـم  إفـرتايض  فيديـو 

الفنيـة.

جمال احلقائق :
يتعرف أعاماًل فنية لفنانني من حضارات وثقافات 

مختلفة يف مجال التصميم .

التمييــز واملقارنــه بــني 

مــن  الفنيــة  النتاجــات 

ثقافــات كويتيــة، اســامية 

ــي  ــة الوع ــة لتنمي وعاملي

ــايف الثق

الفنيـة  أعـاماًله  بـني  ويقـارن  مييـز 

. أخـرى  وأعـاماًل 

يتقمـص املتعلـم دور مصمـم صحيفتـه  الخاصـة 

ويسـتعرض أمـام املوظفـني طريقة توزيـع الصور 

. فيها 

جمال العمليات :
مييـز ويقـارن بـني عملـه الفنـي وأعـاماًل أخـرى 

ذات صلـة مبوضوعـه الفنـي لحضـارات وثقافات 

أخـرى .

يعرب عن رأيه وانطباعاته . يفتخـر املتعلـم بعملـه الفنـي مـن خـال رغبتـه 

الفنيـة  واملسـابقات  باملعـارض  باملشـاركة 

املطروحـة عليه مـن قبل املعلم ) معـارض محلية 

 ) و عامليـة 

جمال االجتاهات :
الفنـي  عملـه  حـول  وانطباعاتـه  رأيـه  عـن  يعـرب 

. عليـه  املعروضـة  الفنيـة  واألعـاماًل 

يشارك ويساهم بعمله الفني . يشـارك املتعلـم بأعـاماًله الفنيـة املرتبطـة بأحـد 

املـواد الدراسـية يف معـرض مصغـر .

جمال االرتباط : 
التـي  الدراسـية  الفنـي يف املـواد  بعملـه  يشـارك 

تتـاءم مـع موضوعـه الفنـي .

البيئـة  تزيـني  الفنيـة يف  أعـاماًله  ببعـض  يسـاهم 

املدرسـية واملشـاركة يف املسـابقات واملعارض 

الداخليـة والخارجيـة .

الدرس الثالث
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فنان  عربي
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فنان  عربي

الفنان : حممد فهمي طوسون .
الدولة : مرص .

جمال الفن : الرسم ، الخط العريب .
نبذة خمترصة :

رائـد مدرسـة البكتوجـراف و تعنـي ) لوحـات الرسـم - الخط 

العـريب ( .

دبلوم تحسني خطوط .

عضو نقابة الفنانني التشكيليني .

عضو جامعة فنانني الغوري للفنون التشكيلية .

عضو جامعة محبي الفنون الجميلة .

عضو الجمعية األهلية للفنون الجميلة .

عضو جامعة الطبيعة و الرتاث .
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جمال التصميم
الوحدة الثالثة

عناصر وأسس 
العمل الفني في
مجال التصميم
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هـي الجوانـب الحسـية أو العاقـات غـري املرئيـة التـي نحسـها ونشـعر بنـوع مـن االرتيـاح أو النفور وعـدم القبـول تجاه 

األعـاماًل الفنيـة مبختلـف أشـكالها، وهـي انطباعات تتكون نتيجـة لقدرة الفنـان عىل تحقيـق املعادلة الطبيعيـة والتأثري عىل 

 . املشاهد 

الوحدة :
 هـي العاقـة التـي تربط بني أجـزاء العمل الفني ليك تكتسـب قيمتهـا الجاملية وهي مـن املتطلبات األساسـية ألي عمل 

. فني 

اإلتزان :
هـي الحالـة التـي يتحقـق فيهـا التوزيـع املتعـادل لعنـارص العمـل الفنـي، واملقصـود باالتـزان هـو اإلِحسـاس بالراحـة 

واالسـتقرار الـذي يشـعر بهـا املشـاهد نتيجـة لقـدرة الفنـان عـىل تحقيـق املعادلـة والتناسـق بـني أجـزاء العمـل الفنـي .

أسس العمل الفني
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اإليقاع :
    هو تنظيم أحجام العنارص وحركتها والفواصل املوجودة بني عناصـر العمل الفني ووحداته املرئية  . 

    وهناك ) إيقاع منتظم وغري منتظم ( 
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ومـن  اللـون،  لدراسـة  العلميـة  الوسـيلة  هـي   : اللـون  دائـرة   
سـتتخلص  التـي  الكيفيـة  عـىل  نتعـرف  أن  نسـتطيع  خالهـا 

. الطيـف  ألـوان  تسلسـل  نظريـة  مـع  تتفـق  وهـي  األلـوان،  بهـا 

جماميع الدائرة اللونية :
-  األلـوان األساسـية : هـي التي اليدخل يف تركيبهـا أي لون آخر ، 
إمنا ميكن مبزجها معاً و بنسـب متفاوتة الحصول عىل مكونات 

متعددة. فهي األسـاس لأللوان األخرى ) أحمر - أزرق - أصفر (

اللـون

عناصر العمل الفني في مجال التصميم

 مفهـوم اللـون : إن اللـون هـو ذلك التأثري الفيسـيولوجي الناتج عن شـبكية العني 
سـواء أكان ناتجـاً عن املـادة الصباغية امللونـة أم عن الضوء .
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-  األلـوان الثانويـة : ميكـن الحصـول عـىل هذه األلـوان مبزج لونني أساسـيني مـع بعضها بعضاً بنسـب معينة 
أصفـر + أحمـر = برتقـايل    أحمـر + أزرق = بنفسـجي    أزرق + أصفـر = أخرض .

األلوان املحايدة :  هي اللون األبيض واألسود والدرجات الرمادية العديدة الناتجة عن خلطها معاً بنسب متفاوتة، 

وسميت باأللوان املحايدة ألنها ال تنتمي إىل الفئات اللونية السابقة .

األلوان الثالثية :  هي األلوان التي تنتج من خلط لون أسايس مع لون ثانوي. 
      لون أسايس + لون ثانوي = لون ثالثي:

أصفر + أخرض = أخرض مصفر  

أزرق + أخرض = أخرض مزرق   

أصفر + برتقايل = برتقايل مصفر  

أزرق + بنفسجي = بنفسجي مزرق   

أحمر + بنفسجي = بنفسجي محمر   

أحمر + برتقايل = برتقايل محمر  

183



184

األلوان احلارة  :  تسـمى باأللـوان الذهبيـة، كـام تسـمى بالدافئـة وهـي األحمـر + األصفـر + 
الربتقـايل، وتتصـف باإلشـعاع واالنتشـار لذلـك تظهـر للمشـاهد بشـكل أقرب.

األلوان الباردة :  تسـمى باأللـوان الفضيـة حيـث إنهـا تتشـابه مـع ألـوان السـامء والبـــحار 
وتشـمل األزرق بدرجاتـه واأللـوان القريبـة .

األلوان املتكاملة : هي أن نضع اللون األسايس واللون الثانوي املقابل له يف الدائرة اللونية :
أحمر + أخرض.  

أصفر + بنفسجي.  

أزرق + برتقايل.  
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- الخط يحيط مبساحة معينة أو شكل معني فيكون أداة للتحديد .

- الخط يحدد الحركة واالتجاه وامتداد الفراغ ، حيث إن طبيعة الخط هي نقل الحركة مبارشة وتتبعها .

- الخط قد يكون مستقيامً أو منحياً أو منفصا أو ممتداً أو منعكساً أو مقوساً .

- الخط يتجه بالعني إىل أعىل أو يندفع إىل أسفل أو يتجه إىل أي اتجاه .

-   الخـط يصـف الحركـة املحوريـة إال أن التأثـري الحقيقي للحركـة ينتج عن وجود املسـاحات واأللـوان الفاتح 

منهـا والقاتـم و األشـكال الناتجة عـن الحركة املحوريـة أو املائلة .

يعـرف الخـط بأنـه مجموعة مـن النقـاط املتاحقة واملتاصقـة مع بعضها بعضـاً، وهو 

أيضـاً األثـر الناتـج من تحرك النقطـة يف كل االتجاهـات، وهو عنرص من عنـارص التصميم 

املهمـة والرئيسـية يف بنـاء العمـل الفنـي، حيـث ال يـكاد أي عمـل فنـي يخلو مـن عنرص 

الخـط، ويوجـد الخـط يف الطبيعـة بصور كثـرية ومتنوعة يف معظم أشـكالها .

الخـط

185



186

أنواع الخطوط

: 
ط

ـو
ــ

ط
خ

 ال
اع

ـو
ــ

أن
الخطوط المركبة الخطوط البسيطة

خطوط أساسها مستقيم : املستقيمة :

املنكس أفقية

املتوازي رأسية

املتعامد  مائلة

خطوط أساسها منحني :
الخطوط املنحنية :

الحلزوين

املموج مقوسة

اللولبي منحنية
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- أشكال مسطحة : لها طول وعرض وليس لها عمق ) مربع - مستطيل …إلخ (
- أشكال جمسمة : لها طول وعرض وعمق ) مكعب - كروي - مخروطي … إلخ ( 

 وتصنف األشكال إىل نوعني :
١- أشكال هندسية :  وهـي أشـكال مجـردة لها أسـامء معروفـة مثل ) مربـع -دائـرة - مثلث … إلـخ ( وتخضع 

لقوانني الهندسـة .

٢- أشكال عضوية :  هـي أشـكال غـري منتظمـة ال تخضـع يف بنائهـا إىل قانون هنـديس ، وتوجـد يف الطبيعة 
دون تدخـل اإلنسـان يف تشـكيلها مثـل ) الغيـوم - الصخـور- الكائنـات الحيـة -أوراق 

الشـجر … إلـخ ( .

الشكل : هو مساحة محددة مبجموعة من الخطوط، وهو عنرص له طول وعرض ، وينقسم  الشكل
إىل نوعني :
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هي الفراغ املحصور واملحدد بني الخطوط، وهي وحدة بناء العنارص يف العمل الفني. 

وهنالك نوعان من املالمس :
مظهرها  لتباين  نتيجة  والبرص  اللمس  حاستي  خال  من  إدراكها  تستطيع  التي  ١. املالمس احلقيقية :  وهي 
السطحي، حيث ميكن عن طريق ملس األسطح أن تتعرف عىل أنواع املامس من ناحية 

درجة خشونتها أو صابتها أو ليونتها . 

٢. املالمس اإلهيامية :  وهي التي ميكن إداركها بحاسة البرص دون اللمس، وغالباً ما تكون املامس اإليهامية 
تقليداً ملامس حقيقية مثل ) األقمشة - الرخام - الخشب … إلخ ( .

املساحة

هو الصفة الخارجية لألشياء والتي متيز األشكال والعنارص عن بعضها عند مشاهدتها امللمس

أو تحسسها باللمس .
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الخـط
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الشكل
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اللـون
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املساحة
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امللمس
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الكفاية العامة األولى

عزيزي المعلم !

• يجب أن نفهم 
ونتقبل كمعلمين أن 
التغيير الذي نطلبه 
من المتعلمين يجب 

أن نبدأ به نحن 
أواًل .

يتعرف العنارص األساسية للفن يف سياقات مختلفة وتحليلها.

جمال التصميم
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معيار املنهج أمثلة عىل أنشطة التعلم الكفايات اخلاصة الكفاية العامة األوىل
يعرف عنارص وأسس العمل الفني 

يف مجال التصميم .

يف  الفني  العمل  وأسس  عنارص  املتعلم  -  يتعرف 

 - ) صور  التصميم من خال مشاهدته ل  مجال 

فيديو - كتب - ... إلخ ( .

يف  الفني  العمل  وأسس  عنارص  املتعلم  -  يتعرف 

مجال التصميم من خال لعبة التصنيف .

جمال احلقائق :
 - اللون   - الخط   ( الفني  العمل  عنارص  يتعرف 

املساحة - الشكل - امللمس ( وأسس العمل الفني  

التصميم  اإليقاع ( يف مجال   - االتزان   - الوحدة   (

وكيفية تطبيقها .

رف العنارص األساسية  تعُّ

للفن يف سياقات مختلفة

 وتحليلها

يف  اليدوية  التطبيقات  يستخدم 

مجال التصميم .

-  يستخدم املتعلم خامات فنية متنوعة لتطبيق عمل 

فني بسيط يطبق فيه عنارص و أسس التصــميم .

مصغرة  فنية  لوحة  تصميم  لعبة  املتعلم  -  يلعب 

يف  الفني  العمل  وأسس  عنارص  فيها  ويراعي 

مجال التصميم .

جمال العمليات :
لفهم  اليدوية  التطبيقات  من  مجموعة  يستخدم 

جوانب تتعلق بعنارص وأسس التصميم .

أهمية  عن  بحيوية  ويعرب  يشارك 

التصميم .

يتحدث عن عنارص وأسس العمل الفني يف مجال 

التصميم  من خال لعبة ) املصمم املعامري ( .

جمال االجتاهات :
يشارك بحيوية يف التعبري عن أهمية عنارص وأسس 

التصميم وأثرها عىل حياته اليومية .

مـع  املرتبطـة  املواضيـع  يعـرف 

. الدراسـية  املـواد 

الرياضيات  معلمي  أحد  املتعلم  يستضيف 

ليتحدث عن أسس وعنارص العمل الفني يف مجال 

التصميم.

جمال االرتباط : 
يتعرف املواضيع املرتبطة بعنارص وأسس التصميم 

يف املواد الدراسية األخرى .

عناصر وأسس التصميم
الدرس األولالكفايات - أنشطة التعلم - معايير المنهج
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الكفاية العامة الثانية

عزيزي المعلم !

• التفاؤل من أحسن 
الصفات التي يجب أن 

يتمتع بها المعلم، فكن 
متفائال مع المتعلمين 
وأشعرهم بذلك لترى 

منهم ما يسرك.

ينتج أعاماًل فنية باستخدام العنارص األساسية للفن وتقنياتها للتعبري 

عن اإلِحساس ، الخيال واإِلبداع .

جمال التصميم



197

معيار املنهج أمثلة عىل أنشطة التعلم الكفايات اخلاصة الكفاية العامة الثانية
يتعرف الخامـات الفنية وخطوات 

. الفني  العمل 

و  الـدرس  فكـرة  زمائـه  مـع  املتعلـم  يسـرتجع 

الخامـات الفنيـة مـن خال ) صـور - أعـاماًل فنية 

- فيديـو ... إلـخ ( .

جمال احلقائق :
مـن  ومجموعـة  الفنـي  العمـل  يتعـرف خطـوات 

الخامـات املختلفـة داخـل أو خـارج املرسـم .

فنيـــة  أعـــاماًل  ينتـــج 

العنـــارص  باســـتخدام 

األساســـية للفن وتقنياتها 

للتعبري عن اإلِحســـاس ، 

. واإلبداع  الخيـــال 

مسـتخدماً  فنيـة  أعـاماًلاً  ينتـج 

التقنيـات والخامـات املختلفـة .

) تطبيق العمل الفعيل ( جمال العمليات :
التقنيـات  مسـتخدماً  مبتكـرة  فنيـة  أعـامالً  ينتـج 

والخامـات املختلفـة داخـل أو خـارج املرسـم .

يعرب ويختار املواد املفضلة . تجـاه  الشـخصية  انطباعاتـه  عـن  املتعلـم  يعـرب 

الخامـات واألسـاليب املسـتخدمة عنـد املتابعـة 

الفرديـة والجامعيـة لـه أثنـاء العمـل الجامعـي .

حمال االجتاهات :
يعرب عن انطباعاته اتجاه

الخامات واألساليب املستخدمة .

مهاراتـه  و  معرفتـه  يسـتخدم 

الدراسـية  املكتسـبة مـن املـواد 

. الفنـي  إنتاجـه  يف  األخـرى 

املـواد  بإحـدى  الفنـي  عملـه  املتعلـم  -  يربـط 

. والجامعيـة  الفرديـة  املتابعـة  أثنـاء  الدراسـية 

التصميـم  أسـس  و  عنـارص  املتعلـم  -  يصـل 

. األخـرى  الدراسـية  باملـواد  وارتباطهـا 

جمال االرتباط : 
يسـتخدم معرفتـه ومهاراتـه املكتسـبة مـن املـواد 

الدراسـية األخـرى أثنـاء إنتاجـه ألعـاماًل فنيـة يف 

مجـال التصميـم .

الدرس الثاين
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الكفاية العامة الثالثة

عزيزي المعلم !

• كلف المتعلمين 
بالبحث و االطالع عن 

سيرة فنانين في مجال 
التصميم .

التمييز واملقارنه بني النتاجات الفنية من ثقافات كويتية إسامية 

وعاملية لتنمية الوعي الثقايف .

جمال التصميم
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معيار املنهج أمثلة عىل أنشطة التعلم الكفايات اخلاصة الكفاية العامة الثالثة
وثقافات  وحضارات  فنانني  يعرف 

مختلفة .

يشاهد املتعلم فيلامً تعليمياً عن سرية فنان مختص 

يف عنارص وأسس العمل الفني يف مجال التصميم.

جمال احلقائق :
وثقافات  لفنانني من حضارات  فنية  أعاماًل  يتعرف 

مختلفة يف مجال التصميم .

التمييـــز واملقارنـــه بني 

من  الفنيـــة  النتاجـــات 

ثقافات كويتية، إســـامية 

الوعي  لتنميـــة  وعاملية 

يف لثقا ا

الفنية  أعاماًله  بني  ويقارن  مييز 

وأعاماًل أخرى .

يلعب املتعلم لعبة فريق الفنانني من خال تقسيم 

تتحدث  مجموعة  كل   ، مختلفة  ملجاميع  الفصل 

عن فنان معني .

جمال العمليات :
مييز و يقارن بني عمله الفني و أعاماًل أخرى ذات 

صلة مبوضوعه الفني لحضارات وثقافات أخرى .

يعرب عن رأيه وانطباعاته . وأسس  لعنارص  استكشافه  عن  املتعلم  يتحدث 

العمل الفني يف مجال التصميم من خال بحثه يف 

عامل اإلنرتنت .

جمال االجتاهات :
يعرب عن رأيه وانطباعاته حول عمله الفني واألعاماًل 

الفنية املعروضة عليه .

يشارك ويساهم بعمله الفني . يعرض ويشارك املتعلم بعمله الفني من خال

) مسابقات، معارض، إهداءات، أركان املدرسة ( 

جمال االرتباط : 
يشارك بعمله الفني يف املواد الدراسية التي تتاءم 

مع موضوعه الفني .

البيئة  تزين  يف  الفنية  أعاماًله  ببعض  يساهم 

واملعارض  املسابقات  يف  واملشاركة  املدرسية 

الداخلية و الخارجية .

الدرس الثالث
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فنان  عالمي
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فنان  عالمي

الفنان : موريتس كورنيليس إيرش 
الدولة : هولندا

جمال الفن : الرسم ، الفن التشكييل
نبذة خمترصة : هو رسام هولندي يعرف بلوحاته املستوحاه رياضياً 
مام جعله رائداً يف مجال محاولة متثيل املفارقات الرياضية عن 

طريق الفن .

ومحاوالت  املستحيلة  الرتكيبات  من  العديد  لوحاته  يف  تظهر 

استكشاف الانهاية والعامرة وقضايا التبليط الرياضية .

201



202

المنهج الوطني | الصف السابع
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جمال التصميم

الوحدة الرابعة

المشروع الجماعي

للبنني فقط
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المشروع الجماعي

نصائح وإرشادات قبل البدء بالمشروع الجماعي 
اإلعداد والتخطيط للمشروع :

•  تكويـن الفـرق عىل أسـاس تنـوع القـدرات والتوجهات واملسـتويات ، مع مراعاة االنسـجام بـني أعضاء 

 . الفريق 

•  ضـع قوانـني للعمـل ، واعقـد اتفاقيـة بـني أفـراد الفريق عىل أسـاس مـن القيـم واحـرتام األدوار والعمل 

بـروح الفريق .

• دعهم يوزعون األدوار واملهام بينهم . 

•  اجعـل املتعلمـني يعملـون يف مجموعـات صغـرية أو أزواج كلـام أمكـن ذلـك ، كام يجـب عليك عدم 

التقليـل مـن قيمـة قـوة التعـاون ، ودعـم األقـران يسـاعد عىل جعل األمور تسـري بشـكل سـهل ويسـاعد 

املتعلمـني عـىل بنـاء املهـارات التـي يفتقـرون إليهـا من خـال التعلم مـن بعضهـم بعضاً .

لماذا علينا العمل في مجموعات صغيرة ؟
يف حـال كانـت املجموعـات كبـريه فذلـك سـيجعل املتعلمـني يعتمـدون عـىل غريهـم ، بينـام العمـل يف 

مجاميـع صغـرية أو زوجيـة يسـمح لـكل فـرد باملشـاركة الفعالـة و االسـتمتاع بـأدوار واضحـة لـكل منهـم  .



205

بداية المشروع : 
•  حـدد فكـرة العمـل ، بحيـث ميكنهـم اسـتخدام أسـلوب العصـف الذهنـي لتحديـد 

الفكـرة .

• ناقش املجموعات يف أفكارهم ، ووجههم لألفضل .

• ناقشهم يف اإليجابيات والسلبيات املحتملة . 

• حدد معهم مكان تنفيذ املرشوع  وكذلك مكان عرضه . 

• حدد األدوات والخامات املطلوبة وإمكانية توفريها .

• اجمع املعلومات ، يجمع الفريق املعلومات الرضورية عن املرشوع .

•  ضـع تصميـامً للمـرشوع وحدد أبعـاده بحيث يكـون لـدى الفريق تصـور واضح حول 

املـرشوع و اليكـون العمـل ارتجالياً وغـري مخطط له .

•  اخـرت مهـارات للعمـل عليهـا بـدالً مـن مواضيـع محـددة ترتكز عـىل أهـداف التعليم 

ومسـاعدة املتعلمـني عـىل بنـاء املهـارات التـي سـوف يحتاجونها ملسـتقبلهم .

 تشـتمل هـذه املهـارات عـىل القدرة عىل العمـل ضمن مجموعات ، والكتابة بشـكل جيد، والقراءة ملا بني السـطور ، اسـتنباط املعاين، 

وتنظيـم املعلومـات ، وإيجاد حلول للمشـاكل وإجراء البحوث بشـكل فعـال، وأيضاً التعرف عـىل مواقعهم بالعامل .
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لماذا من األفضل اختيار مهارات بداًل من مواضيع ؟
عندمـا يضطـر املتعلمـون إىل التعامل مـع موضوعات محددة, تكـون قدراتهم عىل اإلبداع محـدودة ، فبدالً من أن يطلـب من املتعلمني 

إنجـاز مشـاريع عـن الطيـور مثاً سـوف نجدهم عندما يحـني موعد مناقشـة املشـاريع يتحدثون عن نفـس املوضوع ، سـتكون األمور أكر 

متعـة للمعلـم وللمتعلمـني معاً عندما يـرتك لهم حرية املوضـوع وتحديد املهـارات املطلوبه منهم . 

أثناء التنفيذ :
• تابع منذ البدء مراحل التنفيذ .

• استخدم عبارات التشجيع وحث املتعلمني للعمل بحب ونشاط .

• انتِق عبارات النقد وال تجرح أحًدا أو تقلل من قيمة أحد .

• كن مرشداً لهم، علمهم بطريقة غري مبارشة، شجعهم عىل حل املشكات التي تواجههم أثناء التطبيق . 

• احرص عىل تنمية التفكري اإلبداعي لدى املتعلمني . 

•  شجع املتعلمني عىل القيام بأدوار مختلفة أثناء العمل الجامعي من أجل إرشاك جميع أفراد الفريق يف املرشوع ، يجب أن ال يسمح 

لهم بتقسيم املرشوع إىل أجزاء مختلفة ، حيث يقوم كل منهم بتطوير الجزء الخاص به، ثم إعادة تجميعها معاً بعد إنجازها بشكل منفرد، 

فهذا خطأ فادح .

فالتعاون يف العامل الحقيقي ينطوي عىل القدرة عىل العمل معاً يف كل جزء من املهمة ، كام يتم تعلم سلوك التنازل وحل املشاكل مبجرد 

ظهورها . ويتطلب هذا التعاون عىل سبيل املثال ، تسمية أحد املتعلمني ليكون املسؤول عن الرسومات، وآخرين للتنفيذ وبعضهم للبحث 

عن معلومات وهكذا ، كام يجب تشجيع املتعلمني عىل تبادل األدوار كلام أمكن ذلك ، واالنتباه إىل تفادي أن يكون متعلم معني هو دامئاً 

القائد أو املسؤول .
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بعد االنتهاء وعرض المشاريع :
• هيئ املكان املائم لعرض املشاريع .

• شجع املتعلمني عىل التذوق الفني ألعاماًلهم وأعاماًل زمائهم .

• تقبل الرأي اآلخر أثناء مناقشتهم ملشاريعهم  . 

•  ناقش املجموعة بأهم اإليجابيات والسلبيات التي واجهتهم أثناء العمل ومقرتحاتهم وسبل تفادي تلك املشكات يف األعاماًل واملشاريع 

القادمة . 

•  غري الطريقة التي يتم بها عرض/ تقديم املشاريع، فبدالً من مجرد عرض األعاماًل داخل املرسم فيجب األخذ باالعتبار عرضها بطرق 

أكر إبداعاً . باإلمكان تضمني الكتب اإللكرتونية واملقاالت وأفام الفيديو وغريها من وسائط اإلعام يف موقع إلكرتوين أو مدونة عىل 

اإلنرتنت خاصة بالفصل ، وذلك ليتمكن أعضاء آخرون باملجتمع من االطاع عىل العمل وإبداء إعجابهم به .

وتأكد عزيزي املعلم أنه يف حال علم املتعلمون بأن عملهم سيتم مشاركته عرب اإلنرتنت أو يف املدرسة أو  املجتمع ففي الغالب أنهم 

سيكونون أكر حامسة لتطوير مرشوع عايل الجودة .

يتجاوز الفصل الدرايس إن كان هذا ممكناً. حاول بناء حلقات اتصال بني املشاريع والعامل الخارجي، يف حال  •  أعط للمرشوع غرضاً 

متكن املتعلمون من العمل عىل مسألة ما ستعود بالفائدة املبارشة للمدرسة أو املجتمع مثل ) التخطيط لجمع التربعات يف صناديق 

جاذبة – عمل نصب تذكارية تعرض يف امليادين - تزيني مابس للمحتاجني ( وغريها من األفكار امللهمة التي تعود بالفائدة عىل املجتمع 

وتعزز الرشاكة املجتمعية وتربز دور وأهمية مادة الرتبية الفنية .

207



208

الكفاية العامة األولى

عزيزي المعلم !

• وجه المجموعات 
توجيه فردي وجماعي 

مع متابعتهم .

يتعرَّف العنارص األساسية للفن يف سياقات مختلفة وتحليلها.

جمال التصميم
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معيار املنهج أمثلة عىل أنشطة التعلم الكفايات اخلاصة الكفاية العامة األوىل
من  مجموعة  فريقه  مع  يتعرف 

التي  السابقة  والخربات  الحقائق 

اكتسبها يف مجال التصميم .

يلعب مع زمائه لعبة ) وين كنا؟ ( يعرض املعلم 

الفنية  ألعاماًلهم  تطبيقهم  أثناء  للمتعلمني  صوره 

بالوحدات السابقة السرتجاع معلوماتهم و خرباتهم 

السابقة.

جمال احلقائق :
يسرتجع مع فريقه مجموعة من الحقائق والخربات 

التي اكتسبها يف مجال التصميم وكيفية تطبيقها .

تعـرَّف العنارص األساسـية 

للفن يف سـياقات مختلفة

 وتحليلها

التطبيقات  فريقة   مع  يستخدم 

اليدوية يف مجال التصميم .

تطبيقات  لتنفيذ   ) طلبات  لعبة   ( فريقه  مع  يلعب 

من   يستخرج  إذ  السابقه  الخربات  حول  بسيطة 

األظرف التي وزعها املعلم عليهم بشكل عشوايئ.

جمال العمليات :
يستخدم مع فريقه مجموعة من التطبيقات اليدوية 

لفهم جوانب تتعلق باملرشوع الجامعي يف مجال 

التصميم .

يشارك ويعرب مع فريقة بحيوية عن 

أهمية التصميم .

املشاعر  بأهم  قامئة  األخرى  الفرق  مع  يتبادل 

السابقة  الوحدات  يف  تعلمه  ما  حول  واستجاباته 

ويقرؤها بصوت عاِل.

جمال االجتاهات :
يعرب مع فريقه عن االنطباعات الشخصية واملشاعر 

التي يشعر بها عند تعلمه مجموعة من الحقائق و 

العمليات السابقة يف مجال التصميم .

والخـربات  املواضيـع  يعـرف 

. الدراسـية  باملـواد  املرتبطـة 

يستضيف معلم االجتامعيات للتحدث عن مجلس 

الدول  بني  التعاون  أهمية  و  الخليجي،  التعاون 

دول  أبناء  بني  العاقات  عىل  وأثرِه  واملجتمعات، 

مجلس التعاون .

جمال االرتباط : 
باملواد  املرتبطة  املواضيع  عىل  فريقه  مع  يتعرف 

الدراسية األخرى .

المشروع الجماعي
الدرس األولالكفايات - أنشطة التعلم - معايير المنهج
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الكفاية العامة الثانية

عزيزي المعلم !

• اترك للمتعلمين 
حرية العمل مع 

اعطائهم التوجيهات 
المناسبة دون التدخل 

المباشر

جمال التصميم

ينتج أعاماًل فنية باستخدام العنارص األساسية للفن وتقنياتها للتعبري 

عن اإلِحساس ، الخيال واإِلبداع .



211

معيار املنهج أمثلة عىل أنشطة التعلم الكفايات اخلاصة الكفاية العامة الثانية
يعـرف مـع فريقـه الخامـات الفنية 

وخطـوات العمـل الفنـي .

الـدرس  فكـرة  زمائـه  مـع  املتعلـم  يسـرتجع 

والخامـات الفنيـة من خـال ) صور - أعـاماًل فنية 

- فيديـو ... إلـخ ( .

جمال احلقائق :
الفنـي  العمـل  خطـوات  فريقـه  مـع  يتعـرف 

أو  داخـل  املختلفـة   الخامـات  مـن  ومجموعـة 

. املرسـم  خـارج 

فنيـــة  أعـــاماًل  ينتـــج 

العنـــارص  باســـتخدام 

األساســـية للفن وتقنياتها 

للتعبري عن اإلِحســـاس ،  

. واإِلبداع  الخيـــال 

فنيـة  أعـاماًل  فريقـه  مـع  ينتـج 

والخامـات  التقنيـات  مسـتخدماً 

. املختلفـة 

) تطبيق العمل الفعيل ( جمال العمليات :
ينتـج مـع فريقـه مشـاريع فنيـة مبتكـرة مسـتخدماً 

التقنيـات والخامـات املختلفـة داخـل أو خـارج 

املرسـم .

املـواد  ويختـار  فريقـه  مـع  يعـرب 

. ملفضلـة ا

اتجـاه  الشـخصية  انطباعاتـه  عـن  املتعلـم  يعـرب 

الخامـات واألسـاليب املسـتخدمة عنـد املتابعـة 

الفرديـة والجامعيـة لـه أثنـاء العمـل الجامعـي .

جمال االجتاهات :
يعـرب مـع فريقـه عـن انطباعاتـه الشـخصية اتجـاه 

الخامـات واألسـاليب املسـتخدمة أثنـاء مامرسـة 

املـرشوع الجامعـي .

مهاراتـه  و  معرفتـه  يسـتخدم 

الدراسـية  املـواد  مـن  املكتسـبة 

املـرشوع  إنتاجـه  يف  األخـرى 

. الجامعـي 

بإحـدى  الجامعـي  مرشوعـه  املتعلـم  -  يربـط 

. املتابعـة  أثنـاء  الدراسـية  املـواد 

-  يضـع املتعلـم قبعـة عـىل رأسـه ويتحـدث عـن 

املـادة املرتبطـة بالعمـل الجامعـي .

جمال االرتباط : 
يسـتخدم معرفتـه ومهاراتـه املكتسـبة مـن املـواد 

املـرشوع  إنتاجـه  أثنـاء  األُخـرى  الدراسـية 

. عـي لجام ا

الدرس الثاين
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الكفاية العامة الثالثة

عزيزي المعلم !

• نوع بأساليب التعرف 
بالفنان بطريقة مشوقة.

التمييز واملقارنه بني النتاجات الفنية من ثقافات كويتية إسامية 

وعاملية لتنمية الوعي الثقايف .

جمال التصميم
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معيار املنهج أمثلة عىل أنشطة التعلم الكفايات اخلاصة الكفاية العامة الثالثة
وحضـــارات  فنانـــني  يتعـــرف 

. مختلفـــة  وثقافـــات 

يشـاهد املتعلـم الزخـارف املعروضـة عليـه مـن 

خـال رحلـة افرتاضيـة إىل أحـد املسـاجد .

جمال احلقائق :
مـن  لفنانـني  فنيـة  مشـاريع  فريقـه  مـع  يتعـرف 

حضـارات وثقافـات مختلفة يف مجـال التصميم .

التمييـــز واملقارنـــه بني 

من  الفنيـــة  النتاجـــات 

ثقافات كويتية، إســـامية 

الوعي  لتنميـــة  وعاملية 

يف لثقا ا

مييـــز ويقـــارن مـــع فريقه بني 

ومشـــاريع  الفنـــي  مرشوعـــه 

. ى خر أ

يلعـب مع فريقـه والفـرق األخرى لعبـة ) حضارتنا 

اإلسـامية ( ليميـز و يقارن بـني مرشوعه الجامعي 

الحضـارة  مـن  لفنانـني  جامعيـة  مشـاريع  وبـني 

. venn اإلسـامية وفنونهـا مسـتخدماً دائـرة

جمال العمليات :
الفنـي  مرشوعـه  بـني  فريقـه  مـع  ويقـارن  مييـز 

الفنـي  مبوضوعـه  صلـة  ذات  أخـرى  ومشـاريع 

. إخـرى  وثقافـات  لحضـارات 

يعرب مع فريقه عن رأيه وانطباعاته. يتحـدث املتعلم مـع فريقه عـن مرشوعه املفضل 

ويقارنه باملشـاريع األخرى .

جمال االجتاهات :
يعـرب مـع فريقـه عـن رأيـه و انطباعاتـه الشـخصية 

حول مرشوعـه الفني واملشـاريع الفنية املعروضة 

. عليه 

ويســـاهم  فريقه  مـــع  يشـــارك 

مبرشوعـــه الفنـــي .

يقـوم املتعلـم مـع فريقـه باالتفـاق مـع بعضهـم 

مرشوعهـم  لتقديـم  معينـة  جهـة  باختيـار  بعضـاً 

. كإهـداء 

جمال االرتباط : 
املـواد  يف  الفنـي  مبرشوعـه  فريقـه  مـع  يشـارك 

. الفنـي  موضوعـه  مـع  تتـاءم  التـي  الدراسـية 

يسـاهم مـع فريقه مبرشوعـه الفني يف تزيـني البيئة 

واملعـارض  باملسـابقات  واملشـاركة  املدرسـية 

الداخليـة و الخارجيـة .

المشروع الجماعي
الدرس الثالثالكفايات - أنشطة التعلم - معايير المنهج
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أفكار مقترحة
للمشروع الجماعي
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أفكار مقترحة
للمشروع الجماعي
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أفكار مقترحة
للمشروع الجماعي
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أفكار مقترحة
للمشروع الجماعي
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متاحف
معارضيف الكويت

مراكز فنيةفنية
يف الكويت
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متاحف في الكويت
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متاحف في الكويت
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متاحف في الكويت
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معارض فنية
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معارض فنية
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معارض فنية
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معارض فنية

225



226

معارض فنية
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معارض فنية
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معارض فنية
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مراكز فنية في الكويت

املجلس الوطني للثقافة

و الفنون و اآلداب 
جمعية الفنون التشكيلية
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عزيزي المعلم !

artcyclopedia أو pinterest أو google أو youtube ميكنك اإلستفادة من املصطلحات الفنية للبحث يف املواضيع الفنية يف اإلنرتنت مثل

artcyclopedia
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المراجع
١ - أحمد الضبع: إبني مبدع، ١٠ خطوات فعالة لتنمية إبداع أبنائكم ، دار أجيال للنرش والتوزيع، ٢٠١٤م.

٢ -  إسـامعيل شـوقي :التصميـم عنـارصه وأسسـه يف الفن التشـكييل، دار زهـراء الرشق للنـرش والتوزيع، املنهـج الـدرايس واملعايري ملادة 

الرتبيـة الفنيـة للمرحلة املتوسـطة، دولة الكويـت. ٢٠١٤م.

٣ - إسامعيل شوقي :مدخل إىل الرتبية الفنية، دار الفجر للنرش، ٢٠٠7م.

٤ - محيي الدين طالو:اللون علامً وعماً ، دار دمشق للطباعة، ١٩٩٥م.

٥ - موقع جامعة امللك عبدالعزيز -كلية الفنون
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