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اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ

جاء دليل املعلم ملبح åالرتبية الفنية لل�سف الثامن الأ�سا�سي ،ليكون �سمن �سل�سلة اأدلة مبح åالرتبية
الفنية ،التي يراعى فيها اختيار الأ�ساليب الرتبوية احلديثة يف �رسح املو�سوعات والدرو�ص التي يتاألف منها
الكتاب املدر�سي؛ بغية تعزيز دور الطلبة ب�سورة اأ�سا�سية ،وحثهم على الإفادة من معارفهم ومعلوماتهم عن
وعمليا يف خمتلف جوانب احلياة.
نظريا
طريق التخيل والتجريب ،وتطويرها ملا هو اأف�سل ًّ
ًّ

ا�ستمل الدليل على العناوين الرئي�سة الآتية يف كل در�ص ،التي تت�سمن التخطيط الدرا�سي الهادف املنظم،
الذي ي�ساعد املعلم على اإي�سال املعلومات اإلى الطالب ب�سهولة وي�رس:
ا�سم الوحدة ،ا�سم الدر�ص ،عدد احل�س�ص ،النتاجات اخلا�سة بالدر�ص ،املفاهيم وامل�سطلحات اخلا�سة
بالدر�ص ،التكامل الراأ�سي ،التكامل الأفقي ،م�سادر التعلم ،ا�سرتاتيجيات التدري�ص املقرتحة ،خطوات تنفيذ
الدر�ص ،ا�سرتاتيجيات التقومي املقرتحة ،الأن�سطة الإثرائية ،الأن�سطة العالجية.

ومر�سدا لهم يف تخطيط الدرو�ص مبا يتالءم
ن�ساأل اˆ عز وجل اأن يكون هذا الدليل عو ًنا لزمالئنا املعلمني،
ً
وحافزا اإلى تنمية خرباتهم ،واإبراز قدراتهم الإبداعية
مع م�ستويات الطلبة واإمكاناتهم املادية والبيÄية املتوافرة،
ً
يف و�سع البدائل ،اأو الأن�سطة املتنوعة ،اأو اإ�سافة اجلديد اإلى املحتوى ،اأو بناء اأدوات تقومي ذات معايري اأخرى
جديدة.
hاˆ  ‹hالƒàف«≥

اﻟﺠﺰء اول

≈dhC’G IóMƒdG
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اﻟﺪرس اول :اﻻﻧﺴﺠﺎم واﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻠﻮﻧﻲ

ﻋﺪد اﻟﺤﺼﺺ :ﺣﺼﺘﺎن.
اﻟﺤﺼﺔ :اوﻟﻰ.

اﻟﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪرس
-

يتعرف مفهوم الن�سجام اللوين.
ينفذ ً
فنيا با�ستخدام قواعد الن�سجام اللوين.
عمال ًّ
يتذوق القيم اجلمالية لن�سجام الألوان يف الطبيعة.
ي�ستمتع بتوليف عالقات لونية يف حياته اليومية.

اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت

الن�سجام اللوين ،الألوان الأ�سا�سية ،الألوان الثانوية ،الألوان امل�ستقة.

اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺮأﺳﻲ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻓﻘﻲ

الµàام πالراSCض»
 دليل املعلم لل�سف الرابع ،ور الت�سميم ،التدرج اللوين. دليل املعلم لل�سف ال�ساد�ص ،ور التعبري الفني بالر�سم والتلوين ،دللت الألوان ،عالقات لونية،التدرج اللوين.
الµàام πا’Cفق»
ﻧﺸﺎط
):(1الرتبية املهنية لل�سف ال�ساد�ص ،ور اختيار املالب�ص والعناية بها ،الألوان وتاأثريها يف املالب�ص.
كتاب
 كتاب الرتبية املهنية لل�سف ال�سابع ،ور الت�سميم الداخلي ،در�ص الت�سميم الداخلي يف املنزل ،ودر�صمباد Çالت�سميم الداخلي.

ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻢ

الكتاب املدر�سي ،اللوح ،األوان مائية �سفافة ،األوان مائية غري �سفافة (جوا�ص ،اأو بالكا) ،اأوعية بال�ستيكية
ملزج الألوان ،فر�ساة األوان ،كرتون اأبي�ص ،قلم ر�سا�ص ،م�سطرة.

اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ

التدري�ص املبا�رس (ال�سوDال واجلواب ،احلوار واملناق�سة) ،التفكري الناقد (اخلريطة املفاهيمية) ،التعلم عن طريق
الأن�سطة ،التعلم عن طريق العمل اجلماعي.
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 - 1يحيي املعلم الطلبة ،ويرحب بهم ،وي�ساألهم عن اأحوالهم.
 - 2يكتب املعلم على اللوح عنوان الدر�ص والنتاجات اخلا�سة به.
 - 3ميهد املعلم للدر�ص مبراجعة الطلبة يف ما تعلمو√ عن تق�سيمات الألوان ،م�ستعي ًنا بالر�سم التو�سيحي الذي
ميثله ال�سكل ( ،)1-1والذي يو�سح الألوان الأ�سا�سية املوجودة يف الطبيعة ،التي ل ميكن ا�ستقاقها من
األوان اأخرى ،والألوان الثانوية التي تنت èمن مزج لونني اأ�سا�سيني ،والألوان املحايدة التي ل وجود لها
يف عجلة الألوان.
Jق«ùضªا äا’Cلƒا¿
ا’Cلƒا¿ ا’SCضاSض«á
ا’Cلƒا¿ املëايدة

الأحمر

الأ�سفر

الأبي�ص

الأ�سود

الأرزق
الربتقايل

الرمادي
للح�سول على
تدرجات غامقة

ا’Cلƒا¿ الãاƒfيá
البنف�سجي

الأخ�رس
اأزرق واأ�سفر

للح�سول على
تدرجات فاحتة

اأحمر واأ�سفر

اأزرق واأحمر

ال�سكل ( :)1-1ر�سم تو�سيحي لتق�سيمات الألوان.

مربعا فارغً ا للمخطط ال�سابق (بجانب الألوان الثانوية) ،انظر ال�سكل ( ،)2-1ثم يطرح
 - 4ي�سيف املعلم ً
ال�سوDال الآتي:
 ماذا ينت èمن مزج لون اأ�سا�سي بلون ثانوي?
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Jق«ùضªا äا’Cلƒا¿

ل ¿ƒاSCضاSض» hلK ¿ƒا…ƒf

ا’Cلƒا¿ ا’SCضاSض«á
ا’Cلƒا¿ املëايدة

الأحمر

الأ�سفر

الأرزق

الأبي�ص

الأ�سود

ا’Cلƒا¿ الãاƒfيá
الربتقايل

الأخ�رس

الرمادي
للح�سول على
تدرجات غامقة

البنف�سجي

اأزرق واأ�سفر

للح�سول على
تدرجات فاحتة

اأحمر واأ�سفر

اأزرق واأحمر

ال�سكل ( :)2-1ر�سم تو�سيحي لتق�سيمات الألوان باإ�سافة مربع فار.Æ

 - 5يناق�ص املعلم الطلبة يف اإجاباتهم ،ثم يعرفهم مبجموعة لونية جديدة ،هي الألوان امل�ستقة (الثالثية) ،التي
تتكون من مزج لون ثانوي بلون اأ�سا�سي ،فينت èلون جديد ذو قوام جديد ،انظر ال�سكل (.)3-1
Jق«ùضªا äا’Cلƒا¿
ا’Cلƒا¿ املûضàق) áالãال(á«K

ا’Cلƒا¿ ا’SCضاSض«á
ا’Cلƒا¿ املëايدة

الأحمر

الأ�سفر

الأرزق

الأبي�ص

الأ�سود

الربتقايل

الرمادي
للح�سول على
تدرجات غامقة

ا’Cلƒا¿ الãاƒfيá
البنف�سجي

الأخ�رس
اأزرق واأ�سفر

للح�سول على
تدرجات فاحتة

اأحمر واأ�سفر

اأزرق واأحمر

الربتقايل
امل�سفر
البنف�سجي
املحمر
الأخ�رس
امل�سفر

ال�سكل ( :)3-1ر�سم تو�سيحي لتق�سيمات الألوان باإ�سافة الألوان الم�ستقة (الثالثية).

12

 - 6يطلب املعلم اإلى الطلبة قراءة املثال املوجود يف ال�سفحة ( ،)11الذي يو�سح �سبب ت�سمية الألوان امل�ستقة
واحدا ،واللون
(الثالثية) بهذا ال�سم؛ اإذ اإنها تتكون من ثالثة األوان ،هي :اللون الأ�سا�سي الذي يعد لو ًنا
ً
الثانوي الذي ينت èمن مزج لونني اأ�سا�سيني ،في�سبح املجموع ثالثة األوان ،هي الألوان املكملة يف عجلة
الألوان.
 - 7يبداأ املعلم مع الطلبة تنفي òالن�شاط التطبيقي ) ،)1-1يف ال�سفحة ( ،)11وذلك بتق�سيمهم اإلى جمموعتي
عمل ،تتكون كل منهما من ( )5-3طلبة ،ثم الطلب اإلى اأفراد كل جمموعة اإيجاد األوان م�ستقة من مزج
الألوان الأ�سا�سية بالألوان الثانوية.
 - 8يطرح املعلم على الطلبة الأ�سÄلة الآتية:
 هل ن�ستخدم كلمة (الن�سجام) في حياتنا اليومية?
 اإذا كان الجواب بالإيجاب ،فاذكر بع�ص الأمثلة على ذلك.
 ماذا نعني بكلمة (الن�سجام)?
ً
تو�سيحيا على �سكل دوائر ،ثم يطلب اإلى الطلبة كتابة معنى (الن�سجام)
خمططا
 - 9ير�سم املعلم على اللوح
ًّ
من وجهة نظرهم على اللوح ،انظر ال�سكل (.)4-1

ال�سكل ( :)4-1مخطط يو�سح مفهوم الن�سجام.
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 -10يناق�ص املعلم الطلبة يف اإجاباتهم ،ثم يو�سح لهم اأن الن�سجام يف حياتنا ميكن اأن يكون بني الأ�سدقاء،
ً
و�سول اإلى
وبني اأفراد الأ�رسة الواحدة ،وبني املعلمني والطلبة ،ويف األوان املالب�ص بع�سها مع بع�ص،

الن�سجام بني الألوان يف العمل الفني.
 -11يربط املعلم بني ما تعلمه الطلبة عن الألوان ،واإجاباتهم عن مفهوم الن�سجام بوجه عام ،للتو�سل اإلى
التعريف الآتي لالن�سجام اللوين :التوافق بني جمموعة من الألوان التي تختلف م�سمياتها داخل العمل
�سعورا بالراحة عند النظر اإليه ،والتنقل بني جزئياته.
الفني ،والتي متنح امل�ساهد
ً
 -12يعر�ص املعلم على الطلبة جمموعة من ال�سور التي تو�سح الن�سجام يف الألوان.
 -13يطرح املعلم على الطلبة ال�سوDالني الآتيني:
 بماذا ت�سعر عند النظر اإلى الألوان الموجودة في اللوحات الفنية?
 كيف حققت اللوحات الفنية مفهوم الن�سجام اللوني?
 -14يناق�ص املعلم الطلبة يف اإجاباتهم ،ثم يو�سح لهم اأننا ن�سعر بالراحة والتوافق عند النظر اإلى اللوحات
الفنية املعرو�سة ،التي حققت مفهوم الن�سجام اللوين ،ل�ستمالها على جمموعات لونية خمتلفة ،هي:
الألوان الأ�سا�سية ،والثانوية ،والرمادية.
 -15يطلب املعلم اإلى الطلبة تاأمل ال�سكل ( )3-1يف ال�سفحة ( ،)9الذي يو�سح عجلة الألوان ،ثم يطرح
عليهم الأ�سÄلة الآتية:
 هل الألوان المتجاورة في عجلة الألوان من�سجمة?
معا?
 هل يوجد ان�سجام بين اللونين المتجاورين واللون النات èمن مزجهما ً
 كيف يمكننا الح�سول على درجات لونية من�سجمة?
 -16يناق�ص املعلم الطلبة يف اإجاباتهم ،ثم يبني لهم قواعد الن�سجام اللوين الآتية:
اأ  -الألوان المتجاورة على عجلة الألوان هي األوان من�سجمة.
من�سجما مع اللونين الأ�سا�سيين.
ثانويا
ب -مزج لونين اأ�سا�سيين ينت èلو ًنا ًّ
ً
جـ -الأعمال الفنية التي تحوي الألوان المحايدة بدرجاتها تمثل ان�سجام الألوان المحايدة.
د  -مزج اللون الأ�سود اأو اللون الأبي�ص باأحد الألوان الأخرى يعطي تدرجات لونية ل نهائية للون
حقيقيا ،ي�سمى ان�سجام الألوان المترابطة وتدرجاتها.
ان�سجاما
الواحد تمثل
ً
ً
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 -17يناق�ش املعلم الطلبة ‘ الن�شاط ) ،)2-1الـــذي يتعلـــق باملجموعات اللونية ،مبي ًنا لهــم اأن ال�سكل
( )15-1يف ال�سفحة ( )16يحتوي على جمموعتني لونيتني ،هما:
اأ  -الألوان الباردة :هي الألوان التي توحى بالبرودة وال�سكينة (مثل :الأزرق وتدرجاته ،والأخ�سر
وتدرجاته ،والبنف�سجي وتدرجاته) ،والتي تربطها عالقة ان�سجام فيما بينها.
ب -الألوان الحارة :هي الألوان التي توحي بالدفء والحرارة (مثل :البرتقالي وتدرجاته ،والأ�سفر
وتدرجاته ،والأحمر وتدرجاته) ،والتي تربطها عالقة ان�سجام في ما بينها.
 -18يناق�ش املعلم الطلبة ‘ الن�شاط ) )3-1الوارد ذكر√ يف ال�سفحة ( ،)17ثم يبني لهم اأهمية التدرج اللوين
يف الت�سميم الداخلي (الديكور) .فلالألوان �سحرها اخلا�ص وتاأثريها اجلميل يف النف�ص؛ لأن الإن�سان
دائما عن اجلمال والراحة والهدوء .ويف عالم الت�سميم ،فاإن الألوان ت�ستخدم
بطبيعته يبح åيف منزله ً
ب�سورة اأ�سا�سية يف الت�سميم الداخلي (الديكور)؛ اإذ مييل كل �سخ�ص اإلى األوان معينة �سمن درجات
خمتلفة ،وي�ستخدمها يف منزله بح�سب رغباته وميوله.
 -19ي�شارك املعلم الطلبة ‘ تنفي òالن�شاط ) )4-1الذي ورد يف ال�سفحة ( ،)18والذي ت�سمن اكاة
ال�سور املوجودة يف الكتاب املدر�سي ،لر�سم عمل فني جديد يراعى فيه الن�سجام اللوين.
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Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG
اSضÎا á«é«Jالàق ËƒاملقÎح :áمراجعة الذات (التقومي الذاتي).
اCداة الàق� :Ëƒسلم التقدير.
ºbôdG

اﻧﺸﻄﺔ اﺛﺮاﺋﻴﺔ

‡RÉà

AGOC’G QÉ«©e

1

اأعرف مفهوم الن�سجام اللوين.

2

اأحقق قواعد الن�سجام اللوين يف عملي.

3

اأ�شتéي Öملالحظا äاملعلم ‘ اأثناء تنفيòي الن�شاط.

Góv L ó«L

ó«L

اﻧﺸﻄﺔ اﺛﺮاﺋﻴﺔ
اﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ

اﻟﻌﻼﺟﻴﺔا�ستخدام التدرج اللوين يف الأعمال الفنية.
أتذوق جماليات
ا
4
اﻧﺸﻄﺔ
5

اأعي اأهمية الن�سجام اللوين يف حياتي اليومية.
ﻧﺸﺎط إﺛﺮاﺋﻲ

 يوجه المعلم الطلبة اإلى ر�سم لوحة تمثل الن�سجام اللوني عن المو�سوعات الآتية: التدرجات اللونية في �سروق ال�سم�ص اأو غروبها.
إﺛﺮاﺋﻲ
ﻧﺸﺎط
ﻧﺸﺎط ﻋﻼﺟﻲ
اللونية في الأزهار.
التدرجات

 التدرجات اللونية لالأ�سجار في ف�سل الربيع.
ﻧﺸﺎط ﻋﻼﺟﻲ

قطارا يتاألف من ( )5مقطورات على �سكل مربعات ،ثم لون كل مقطورة باللون الأزرق وتدرجاته،
 ار�سم ًمحاكيا ال�سكل (.)5-1
وانتهاء بالأزرق الغامق ،وذلك باإ�سافة اللون الأبي�ص،
بدءا بالأزرق الفاتح،
ً
ً
ً

ال�سكل ( :)5-1قطار ملون باللون الأزرق وتدرجاته.
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اﻟﺪرس اول :اﻻﻧﺴﺠﺎم واﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻠﻮﻧﻲ

اﻟﺤﺼﺔ :اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.

اﻟﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪرس
-

يتعرف مفهوم التباين اللوين.
مييز قواعد التباين اللوين.
يتذوق القيم اجلمالية لتباين الألوان يف الطبيعة.
ينفذ ً
فنيا يظهر فيه التباين اللوين.
عمال ًّ

اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت

التباين اللوني ،مركز ال�سيادة.
مر õcالùض«ادة :هو النواة ،اأو الجزء الأهم في اللوحة ،الذي يجذب نظر المتلقي اإليه اأول وهلة ،ويطمح
الفنان عن Wريقه اإلى اإي�شا∫ اأهم فµرة في عمله ،ويمµن اعتبار√ النقطة التي تنطل≥ )اأو تتëرك) منها اأنوا´
الخطوط المختلفة التي يتµون منها العمل الفني.

اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺮأﺳﻲ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻓﻘﻲ

الµàام πالراSCض»
 دليل املعلم لل�سف الرابع ،ور التعبري الفني بالر�سم والتلوين ،التدرج اللوين.الµàام πا’Cفق»
ﻧﺸﺎط ):(1
 كتاب الرتبية املهنية لل�سف ال�ساد�ص ،ور اختيار املالب�ص والعناية بها ،الألوان وتاأثريها يف املالب�ص. كتاب الرتبية املهنية لل�سف ال�سابع ،ور الت�سميم الداخلي ،در�ص الت�سميم الداخلي يف املنزل ،ودر�صمباد Çالت�سميم الداخلي.

ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻢ

كرتون ملون ،مق�ص ،م�سطرة ،قلم ر�سا�ص ،األوان خ�سبية اأو �سمعية ،قلم (طام�ص) اأبي�ص ،قلم تخطيط
(فلوما�ستر) اأ�سود ،اللوح.

اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ

التدري�ص المبا�سر (ال�سوDال والجواب  ،الحوار والمناق�سة) ،التفكير الناقد ،التعلم عن طريق العمل الجماعي،
التعلم عن طريق الأن�سطة.
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 - 1يدخل املعلم الغرفة ال�سفية ،ويلقي التحية ،ثم يكتب على اللوح عنوان الدر�ص والنتاجات اخلا�سة به.
 - 2ميهد املعلم للدر�ص بربط توى الدر�ص احلايل بالدر�ص ال�سابق بطرح ال�سوDال الآتي:
 اإذا كان مفهوم الن�سجام الذي تعلمنا√ �ساب ًقا هو التناغم والتنا�سق ،فماذا نعني بكلمة (تباين)?
 - 3ي�ستمع املعلم اإلى اإجابات الطلبة ،ثم يكتبها على اللوح داخل املخطط التو�سيحي ،كما يف ال�سكل (.)6-1

ال�سكل ( :)6-1مخطط يو�سح مفهوم التباين.

 - 4يناق�ص املعلم الطلبة يف اإجاباتهم ،ثم يو�سح لهم مفهوم التباين اللوين ،وهو الألوان التي ل تربطها عالقات
لونيا تدركه العني ،وميكن لأي �سخ�ص حتديد ا�سم اللون ومتييز√ عند التقائه بلون اآخر؛
لونية ،فت�سكل ت�سا ًّدا ًّ
ما ي�ساعدنا على توجيه الب�رس اإلى مركز ال�سيادة يف العمل الفني ،اأو اإبراز �سكل معني ،اأو لون معني فيه.
 - 5يكتب املعلم على اللوح الفوائد الآتية التي ُي p
حدثها التباين اللوين يف العمل الفني:
اأ  -اإبراز مو�سوع العمل الفني.
ب -اإظهار الوحدات (عنا�سر العمل الفني واأ�س�سه).
جـ -تاأكيد اأهمية مركز ال�سيادة.
د  -ك�سر الجمود في العمل الفني.
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 - 6يطلب املعلم اإلى الطلبة تاأمل ال�سكل ( )23-1يف ال�سفحة ( ،)20ثم يطرح عليهم الأ�سÄلة الآتية:
 اقترح عنوا ًنا لل�سكل (.)23-1
 اذكر المجموعات اللونية الموجودة في ال�سكل.
p
هات اأمثلة على التباين اللوني في ال�سكل.

 - 7يناق�ص املعلم الطلبة يف اإجاباتهم ،ثم يو�سح لهم اأن ال�سكل ميثل غروب ال�سم�ص اأو الغروب عند البحر ،اأو
البحر والغروب ،وغري ذلك ،واأن املجموعات اللونية يف ال�سكل هي الألوان الباردة ،ومنها :البنف�سجي
املزرق بدرجاته ،والألوان احلارة (الدافÄة) ،وهي :الأحمر ،والأ�سفر ،والربتقايل؛ فالن�سجام يتمثل يف
الألوان احلارة بني الأحمر بدرجاته ،والأ�سفر والربتقايل.
 - 8يطرح املعلم على الطلبة ال�سوDال الآتي:
 ما العالقة التي تربط اللون البنف�سجي المزرق بالألوان المن�سجمة الأخرى في ال�سكل (?)23-1
 - 9ي�ستمع املعلم اإلى اإجابات الطلبة ،ثم يو�سح لهم اأن هذ√ العالقة هي عالقة تباين.
ً
م�ستعمال طبا�سري ملونة ،اأو
 -10يبداأ املعلـــم �رسح قواعد التباين اللوين ،وذلك بر�سم دائرة الألوان على اللوح
اأقالم التخطيط امللـــونة ،انظر الأ�سكـــال ( ،)26-1و( /128 -1( ،)27-1اأ) ،و(/128 -1ب)
التي تو�سح قواعد التباين اللوين ،وهي:
اأ  -تباين الألوان المتكاملة :كل لونين متقابلين في دائرة الألوان هما لونان متباينان ،مثل :الأ�سفر
والبنف�سجي ،والأزرق والبرتقالي ،وهكذا ،انظر ال�سكل (.)26-1
ب -تبايــن الألوان المجــاورة لالألوان المتكاملــة :كل لونين متجاورين للون المكمــل يمثالن عالقة
تبايــن؛ فاللون المكمل للون الأخ�سر ً
مثال هو اللون الأحمــر ،واللونان المجاوران للون الأحمر
هما البرتقالي ،والبنف�سجي المحمر.
مقررا لكل جمموعة.
 -11يوزع املعلم طلبته اإلى جمموعات ،تتكون كل منها من ( )5-3طلبة ،ثم يعني
ً
 -12يعر�ص املعلم جمموعة من الأعمال الفنية التي تظهر تباين الألوان.
 -13يطل Öاملعلم اإلى الطلبة تنفي òالن�شاط ) ،)5-1الذي ت�سمن ق�ص مثل åم�ساو mللمثل åاملوجود يف
ال�سكل ( /28-1اأ) ،واإمرار√ على عجلة الألوان؛ لتكوين توليفات لونية متباينة.
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 -14يناق�ص املعلم الطلبة يف ال�سوDال املتعلق باللونني املجاورين للون املكمل للون الأ�سفر ،واللون املكمل
مو�سحا الآتي:
للون الأزرق،
ً
اأ  -اللون الأ�سفر :اللون البنف�سجي المحمر ،واللون البنف�سجي المزرق يكمالن اللون الأ�سفر.
ب -اللون الأزرق :اللون البرتقالي الم�سفر ،واللون البرتقالي المحمر يكمالن اللون الأزرق.
 -15ي�شارك املعلم الطلبة ‘ تنفي òالن�شاط ) )6-1الوارد ذكر√ يف ال�سفـــحة ( ،)23والن�ش`اط التطبيقي
( )2-1الذي ورد يف ال�سفحة ( ،)25والذي ت�سمن تكوين م�ساحات لونية من�سجمة ،واأخرى
متباينة ،والن�شاط التطبيقي ) )3-1الذي ورد يف ال�سفحة ( ،)26والذي ت�سمن ر�سم بيÄة بحرية،
وتلوينها باألوان من�سجمة ،واأخرى متباينة.
ومر�سدا.
وم�ساعدا،
موجها،
 -16يتجول املعلم بني الطلبة
ً
ً
ً
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Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG
 :(3-1) »≤«Ñ£àdG •É°ûæ∏d áMÎ≤ŸG Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°SGالتقومي املعتمد على الأداء.
اﻧﺸﻄﺔ
اﺛﺮاﺋﻴﺔ
التقدير.
اCداة الàق� :Ëƒسلم
ºbôdG

اﻧﺸﻄﺔ اﺛﺮاﺋﻴﺔ
اﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ

‡RÉà

AGOC’G QÉ«©e

1

ير�سم �سمكة حجمها منا�سب يف منت�سف لوحة الكرتون.

2

يلون ال�سكل باألوان من�سجمة ومتباينة.

Góv L ó«L

ó«L

اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ اإلى اأ�سكال ع�سوائية ت�سبه الف�سيف�ساء.
اﻧﺸﻄﺔخلفية الر�سم
يق�سم
3
4

يراعي الدقة ‘ اأثناء تنفي òالن�شاط.
ﻧﺸﺎط إﺛﺮاﺋﻲ

 يوجه المعلم الطلبة اإلى ر�سم لوحة تمثل اإحدى المو�سوعات الآتية ،ويظهر فيها التباين اللوني: قو�ص المطر.
إﺛﺮاﺋﻲ
ﻧﺸﺎط ﻋﻼﺟﻲ
ﻧﺸﺎطالورود.
 باقة من
 �سروق ال�سم�ص اأو غروبها.
ﻧﺸﺎط ﻋﻼﺟﻲ

محاكيا
تماما بلونين متباينين،
قطارا يتاألف من ( )6مقطورات ،ثم لون كل مقطورتين متجاورتين ً
 ار�سم ًً
ال�سكل (.)7-1

ال�سكل ( :)7-1قطار ملون باألوان متباينة.
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اﻟﺪرس اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟﺨﻄﻲ

ﻋﺪد اﻟﺤﺼﺺ :ﺣﺼﺘﺎن.

اﻟﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪرس
-

يتعرف مفهوم املنظور اخلطي.
يدرك العنا�رص االأ�شا�شية ‘ املنظور اÿطي.
ينفذ ا ً
م�ستخدما قواعد املنظور.
أعمال فني ًة
ً
يتذوق القيم اجلمالية لالأ�سكال ثالثية الأبعاد (املج�سمة).

اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت

المنظور الخطي ،م�ستوى الأفق ،نقطة التال�سي ،نقطة الروDية الرئي�سة ،ظاهرة الت�ساغر.

اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺮأﺳﻲ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻓﻘﻲ

الµàام πالراSCض»
 كتاب الرتبية الفنية لل�سف التا�سع ،الوحدة الأولى ،الدر�ص الثاين ،املنظور الهند�سي.الµàام πا’Cفق»
 -كتاب الرتبية املهنية لل�سف الثامن ،الوحدة الثالثة ،الر�سم الهند�سي.

ﻧﺸﺎط ):(1

ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻢ

الكتاب المدر�سي ،اللوح ،جهاز الحا�سوب اأو جهاز الحا�سوب ال�سخ�سي المحمول ،جهاز العر�ص،
اأقالم ر�سا�ص ،اأقالم ملونة ،األوان مائية ،فرا�سي تلوين ،اأوراق بي�ساء ،م�سطرة.

اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ

التدري�ص المبا�سر (العر�ص التو�سيحي ،ال�سوDال والجواب ،الحوار والمناق�سة) ،التعلم عن طريق الأن�سطة.
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 - 1يرحب املعلم بالطلبة ،ويطمÄن على اأحوالهم.
 - 2يكتب املعلم على اللوح عنوان الدر�ص والنتاجات اخلا�سة به.
 - 3يعر�ص املعلم على الطلبة ال�سكل ( ،)8-1ثم يطلب اإليهم تاأمله.

m
ومبان.
ال�سكل ( :)8-1ر�سم منظور خارجي ل�سارع

 - 4يطرح املعلم على الطلبة الأ�سÄلة الآتية:
 ماذا ترى في اللوحة?
 كيف نرى الأ�سكال القريبة والأ�سكال البعيدة?
 لماذا اأخذت الأ�سكال ت�سغر في اللوحة?
 - 5يناق�ص املعلم الطلبة يف اإجاباتهم ،ثم يو�سح لهم اأن اللوحة هي ر�سم منظوري لطريق واأبنية واأ�سجار
وتفا�سيل اأخرى ،واأن الأ�سكال تبدو يف مقدمة اللوحة كبرية؛ لأنها قريبة من عني الناظر ،يف حني ي�سغر
حجمها كلما ابتعدت عن عني الناظر ،وهذا يف�رس طريقة الر�سم املنظوري؛ اإذ تر�سم الأ�سكال املرئية كما
تبدو لعني الناظر من نقطة معينة ،ت�سمى نقطة الوقوف ،ولي�ص كما هي يف الواقع.
 - 6ي�رسح املعلـــم للطلبـة تعريف املنظور املوجود يف ال�سفحـة ( ،)29ثـم يطلب اإليهم مالحظـة ال�سكل
( )39-1الذي ورد يف ال�سفحة ( ،)29والذي و�سح ال�سكل املنظوري.
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 - 7يطلب املعلم اإلى الطلبة تاأمل ال�سكل ( )40-1يف ال�سفحة ( ،)30ثم ي�شارcهم ‘ تنفي òالن�شاط وف≥ اÿطواä
الآتية:
 -ر�سم م�ستطيل في منت�سف ورقة الر�سم ،كما في ال�سكل (.)9-1

ال�سكل ( :)9-1ر�سم م�ستطيل في منت�سف ورقة الر�سم.

 وVشع نقطة في منت�ش∞ الم�شتطيل ،ثم ر�شم خطوط بين النقطة وزوايا الم�شتطيل اإلى خارLهc ،مافي ال�سكل (.)10-1

ال�سكل ( :)10-1ر�شم خطوط من النقطة اإلى خار êالم�شتطيل.
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 ر�ش```م خطوط اأفقي````ة واأخر iعمودية متباعدة داخل المربع لعمل م�شتطيالc ،äما في ال�شµل(.)11-1

ال�سكل ( :)11-1ر�سم م�ستطيالت متباعدة.

ً
و�شوال اإلى حدود الر�شم الخارLية ،ثم ر�شم خطوط اأفقية
 ر�شم خطوط مائلة تنطل≥ من نقطة التال�شيوعمودية تتقاطع في الواجهة المقابلة لعين الناظر ،كما في ال�سكل (.)12-1

ال�سكل ( :)12-1ر�شم خطوط مائلة تنطل≥ من نقطة التال�شي.
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 - 8يطرح املعلم على الطلبة الأ�سÄلة الآتية:
 اأين تلتقي Lميع الخطوط المائلة في الر�شم?
 ماPا ن�شمي النقطة التي تلتقي عندها Lميع الخطوط المائلة?
 ماPا يëدث للخطوط االأفقية والخطوط العمودية التي تراLع âباتéا√ النقطة?
 - 9يناق�ش املعلم الطلبة ‘ اإLاباتهم ،ثم يوVشح لهم اأن Lميع اÿطوط املائلة ‘ الر�شم تعود اإلى نقطة واحدة
ت�شمى نقطة التال�شي ‘ ،ح Úتتقارب اÿطوط االأفقية واÿطوط العمودية وت�ش¨ر cلما تراLع âاإلى الداخل
باجتاهها.
 -10يطلب املعلم اإلى الطلبة تاأمل ال�سكلني ( ،)41-1و( )42-1يف ال�سفحتني ( ،)30و( ،)31ومالحظة
اÿطوط االأفقية املتوازية ،واÿطوط العمودية املتوازية ‘ منظور داخلي ل¨رفة ،ومنظور خارLي لطري≥
m
ومبان ،ومالحظة امتداد خطوط العم≥ عند التقائها ‘ نقطة واحدة.

 -11يبني املعلم للطلبة كيف اأ�سهمت اآلة الت�سوير الفوتوغرايف يف اكاة الواقع ،ثم يعر�ص ال�سكل ( )13-1يف
الدليل ،الذي نقلت فيه مكونات امل�سهد ب�سكل منظوري اإلى ال�سورة امل�سطحة ،حي åظهر القريب بحجم
اcيا بòل∂ الواقع
cب ،Òوالبعيد بéëم �ش¨ ،Òوعاد äاÿطوط املائلة اإلى نقطة واحدة ،هي نقطة التال�شيً ،
املرئي بطريقة وهمية.

ال�سكل ( :)13-1خطوط المنظور في �شورة فوتوZرافية لمنظر Wبيعي.
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 -12يوVشح املعلم للطلبة -بالر�شم على اللو -ìعنا�رص املنظور االأ�شا�شية ،ثم يبداأ معهم ر�شم الن�شاط باÿطوا،ä
كما يف الأ�سكال ،)14-1( :و( ،)15-1و( ،)16-1و(.)17-1

ال�سكل ( :)14-1ر�سم ثالثة مربعات ،وخط م�ستوى الأفق.

ال�سكل ( :)15-1ر�شم خطوط من نقطة التال�شي اإلى زوايا المربعا.ä

ال�سكل ( :)16-1ر�شم الخطوط االأفقية لنهايا� äشطو ìالمربعا.ä
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ال�سكل ( :)17-1اإنهاء الر�شم بم�شح الخطوط الزائدة.

 -13بعد اإمتام الر�سم ،يطلب املعلم اإلى الطلبة تاأمل ال�سكلني ( ،)43-1و( )44-1يف ال�سفحة ( ،)32ثم يو�سح
لهم م�ستويات النظر الثالثة الآتية:
اأ  -المكعب الأعلى فوق م�ستوى الأفق ،وي�سمى عين النملة.
ب -المكعب الأو�سط على م�ستوى الأفق ،وي�سمى عين الناظر.
جـ -المكعب الأ�سفل تحت م�ستوى الأفق ،وي�سمى عين الطائر.
 -14يطلب املعلم اإلى الطلبة تاأمل ال�سكل ( )45-1يف ال�سفحة ( ،)32الذي يو�سح نقطة الوقوف ،وهي نقطة
الروDية الرئي�سة التي حتدد للناظر ما ميكن م�ساهدته من اأ�سكال واأجزاء وتفا�سيل �سمن مدى روDيته ،والتي
يوDدي تغري مكانها اإلى تغري ما ميكن م�ساهدته من هذ√ الأ�سكال ،انظر ال�سكلني ( ،)47-1و( )48-1يف
ال�سفحة (.)33
 -15يطلب املعلم اإلى الطلبة تاأمل الأ�سكال ،)49-1( :و( ،)50-1و( ،)51-1و( )52-1يف ال�سفحتني
( ،)34و( ،)35ثم يو�سح لهم كيف اأفاد الفنانون من املنظور يف هذ√ اللوحات ،بحي åا�ستخدموا قواعد
املنظور يف ر�سمها ،من خالل نقطة واحدة (نقطة التال�سي) اأو اأكرث؛ لإ�سفاء اللم�سة الواقعية واجلمالية على
اأعمالهم.
 -16يطل Öاملعلم اإلى Wلبته توVشي``ح خط``وط املنظور ،ونقطة التال�شي ‘ االأ�شµا∫ ) ،)49-1و(،)50-1
و( ،)51-1و( )52-1املوجودة يف ال�سفحتني ( ،)34و(.)35
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ال�سكل ( :)18-1لوحة للفنان الأمريكي توما�ص كينكيد ،ا�ستخدم فيها نقطة واحدة للتال�سي.

ال�سكل ( :)19-1لوحة للفنان غو�ستاف كابيبوت ،ا�ستخدم فيها نقطتين للتال�سي.
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ال�سكل ( :)20-1لوحة لفنان كندي ،ا�ستخدم فيها نقطة واحدة للتال�سي.

ال�سكل ( :)21-1لوحة لفنان كندي ،ا�ستخدم فيها قاعدة القريب كبير الحجم ،والبعيد �سغير الحجم في المنظور.

 -17ي�شارك املعلم الطلبة ‘ تنفي òالن�شاط ) ،)7-1الذي ت�سمن تلوين الدوائر واملربعات باألوان متباينة ،كما يف
ال�سكل ( /22-1اأ ،ب).
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(ب)

(اأ)

ال�سكل ( /22-1اأ ،ب) :ر�سم دوائر ومربعات متنوعة الحجوم.

مو�سحا اأن قواعد املنظور اخلطي
 -18يعر�ص املعلم على الطلبة ال�سكل ( )54-1املوجود يف ال�سفحة (،)37
ً
ا�ستخدمت يف تنفيذ اأعمال فنية ذات اجتاهات حديثة ،عن طريق الر�سم على اجلدران و�سوارع املارة.
 -19يطرح املعلم على الطلبة ال�سوDال الآتي:
حدد نقطة التال�سي يف ال�سكل (.)54-1

ال�سكل ( :)23-1تحديد نقطة التال�سي.

مو�سحا لهم اأن ظاهرة
 -20يطلب املعلم اإلى الطلبة تاأمل ال�سكلني ( ،)55-1و( )56-1يف ال�سفحة (،)38
ً
الت�ساغر ميكن اأن ت�ستخدم يف �سنع اإح�سا�ص وهمي يف ال�سورة.
بناء على
 -21ي�رص ìاملعلم للطلبة cيفية تنفي òالن�شاط ) ،)8-1الذي يتعني فيه على الطلبة ت�سوير اأحد املواقف ً
قواعد املنظور.
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Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG
اSضÎا á«é«Jالàق ËƒاملقÎح :áالتقومي املعتمد على الأداء.
اﻧﺸﻄﺔالتقدير.
اCداة الàق� :Ëƒسلم
اﺛﺮاﺋﻴﺔ
ºbôdG

‡RÉà

AGOC’G QÉ«©e

Góv L ó«L

ó«L

 1اﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ
املنظور اخلطي.
يتعرف معنى
يتعرف العنا�رس الأ�سا�سية يف املنظور اخلطي.
2

3

يتعرف اأهم اأعمال الفنانني التي ا�ستخدمت فيها قواعد املنظور.

4

يطبق قواعد املنظور يف اأعماله الفنية.
ﻧﺸﺎط إﺛﺮاﺋﻲ

 يطلب المعلم اإلى الطلبة ر�سم �سيارة حديثة با�ستخدام قواعد المنظور الخطي ،ثم تلوينها بالألوانالمن�سجمة ،محاكين الخطوات في الأ�سكال ،)24-1( :و( ،)25-1و(.)26-1
ﻧﺸﺎط ﻋﻼﺟﻲ

ال�سكل ( :)24-1تëديد نقطة النظر ،ثم ر�شم الخطوط الخارLية ،واالإWارين الéانبيين ،ومقدمة ال�شيارة.
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ال�شكل (� :)25-1إ�ضافة التفا�صيل �إلى مقدمة ال�سيارة ،والإطارين الجانبيين.

ال�شكل (� :)26-1إ�ضافة ر�سم التفا�صيل ،واالنتهاء من ر�سم ال�سيارة.

مج�سما ل�صندوق با�ستخدام قواعد المنظور الخطي ،ثم �أكمل الر�سم لي�أخذ �شكل طاولة ،ثم
 -ار�سمً
لونه ب�ألوان من�سجمــــة ،كما في الخطـــوات التي تت�ضمنـها الأ�شكال ،)27-1( :و(،)28-1
و( ،)29-1و( ،)30-1و( ،)31-1و( ،)32-1و(.)33-1

ال�شكل ( :)27-1ر�سم واجهة ال�صندوق الأمامية ،ثم تحديد م�ستوى الأفق ونقطة التال�شي.

33

ال�شكل ( :)28-1البدء بتو�صيل خط من نقطة التال�شي �إلى زوايا المربع الثالث التي هي �أقرب �إلى نقطة التال�شي.

ال�شكل ( :)29-1ر�سم خطوط تبين حدود ال�صندوق ،فيظهر البعد الثالث لل�صندوق.

ال�شكل (� :)30-1إنهاء ر�سم ال�صندوق بم�سح الخطوط الزائدة.
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ال�شكل ( :)31-1ر�سم تفا�صيل الطاولة ،ثم م�سح الخطوط الزائدة.

ال�شكل (� :)32-1إنهاء ر�سم الطاولة.

ال�شكل ( :)33-1تلوين الطاولة بالألوان المن�سجمة.
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ﻧﺸﺎط إﺛﺮاﺋﻲ

ﻧﺸﺎط ﻋﻼﺟﻲ

م�ستخدما قواعد المنظور الخطي ،ثم لون الأول بالألوان
 ار�سم منظورين لمكعب (روبيك) ال�سهير،ً
المن�سجمــة ،والثانــي بالألوان المتباينة ،كما فــي الأ�ســكال ،)34-1( :و( ،)35-1و(،)36-1
و(.)37-1

ال�سكل ( :)34-1ر�سم مكعب من نقطة التال�سي.

ال�سكل ( :)35-1تق�سيم كل واجهة اإلى ت�سعة مربعات.

ال�سكل ( :)36-1تلوين المكعب بالألوان المن�سجمة.

ال�سكل ( :)37-1تلوين المكعب بالألوان المتباينة.
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اﻟﺪرس اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟﺨﻄﻲ.

ﻋﺪد اﻟﺤﺼﺺ :ﺣﺼﺔ واﺣﺪة.

اﻟﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪرس

 يتعرف تطبيقات املنظور اخلطي.م�ستخدما قواعد املنظور اخلطي.
منظوريا لرواق داخلي،
ر�سما
ًّ
ً
 ينفذ ً -يكت�سب مهارة الدقة يف تطبيق قواعد املنظور.

اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺮأﺳﻲ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻓﻘﻲ

الµàام πالراSCض»
 كتاب الرتبية الفنية لل�سف التا�سع ،اجلزء الأول ،الوحدة الثانية ،الدر�ص الثاين ،املنظور الهند�سي.الµàام πا’Cفق»
 -كتاب الرتبية املهنية لل�سف ال�سابع ،الوحدة الثالثة ،الر�سم الهند�سي ،الدر�ص الثاين ،ر�سم املنظور.

ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻢ

الكتاب المدر�سي ،اللوح ،جهاز الحا�سوب اأو جهاز الحا�سوب ال�سخ�سي المحمول ،جهاز العر�ص ،اأقالم
ر�سا�ص ،ا):(1
ﻧﺸﺎط
ألوان خ�سبية ،م�سطرة.

اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ

التدري�ص املبا�رس (ال�سوDال واجلواب ،احلوار واملناق�سة) ،التعلم عن طريق الأن�سطة.
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¢SQódG ò«ØæJ äGƒ£N
 - 1يرحب املعلم بالطلبة ،ثم يكتب على اللوح عنوان الدر�ص والنتاجات اخلا�سة به.
 - 2يطلب املعلم اإلى الطلبة تاأمل ال�سكل ( )57-1يف ال�سفحة ( ،)39ثم يطرح عليهم الأ�سÄلة الآتية:
 ما العنا�سر الفنية الموجودة في ال�سكل?
 ما المعاني الم�ستفادة منه?
 اأي ح�سارة عريقة يمثل?
�سيوعا في الفن الإ�سالمي?
 اعتما ًدا على ال�سكل ،ما اأكثر الألوان
ً
 - 3ي�ستمع املعلم اإلى اإجابات الطلبة ،ثم يو�سح لهم اأن احل�سارة الإ�سالمية العريقة اهتمت بالقيم اجلمالية
التي متثلها الأ�سكال الهند�سية املتنوعة يف املحاريب ،والقباب ،وامليادين ،والبوابات ،وتدرجات اللون
الأخ�رس املزرق ،واأن ال�سكل ت�سمن موزاييك الأطباق النجمية يف القباب الإ�سالمية ،التي تقوم على
املباد Çالهند�سية الزخرفية ،والتي متتاز بالدقة واملهارة ،كما يظهر يف الوحدات الزخرفية املتكررة يف
الدائرة التي ل بداية لها ول نهاية.
 - 4يطلب املعلم اإلى الطلبة تاأمل ال�سكلني ( ،)58-1و( )59-1يف ال�سفحة ( ،)40اللذين ميثالن لوحات
فنية للفنانني العرب وامل�سلمني وامل�ست�رسقني ،الذين ر�سموا الواقع العمراين يف الأحياء الإ�سالمية.
 - 5يطل Öاملعلم اإلى الطلبة –ديد نقاط التال�شي ‘ ال�شµل Úال�شابق ،Úثم ي�شارcهم ‘ تنفي òالن�شاط التطبيقي
( ،)4-1مراعني الدقة.
 - 6يتابع املعلم الطلبة يف اأثناء تنفيذ الأن�سطة ،ويوجههم ،ويعززهم ،ويجيب عن ت�ساوDلتهم.
 - 7يجمع املعلم بع�ص اأعمال الطلبة التي تتفاوت يف درجة الدقة والإتقان ،ثم يعر�سها ،ويناق�سهم فيها.
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Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG
 :(4-1) »≤«Ñ£àdG •É°ûæ∏d áMÎ≤ŸG Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°SGالتقومي املعتمد على الأداء.
اCداة الàق� :Ëƒسلم التقدير.
ºbôdG

‡RÉà

AGOC’G QÉ«©e

Góv L ó«L

ó«L

1
ً
ً
خطوطا
عموديا ،ثم يحدد نقطة التال�سي ،ثم ي�سع
م�ستطيال
ير�سم
ًّ
من زوايا√.
اﻧﺸﻄﺔ اﺛﺮاﺋﻴﺔ
يق�سم اخلط ال�سفلي للم�ستطيل اإلى اأجزاء مت�ساوية؛ لر�سم اأر�سية
2
الرواق.
يحدد نقطة على اخلط املمتد من زاوية امل�ستطيل ال�سفلية اليمنى؛
3
اﻟﻌﻼﺟﻴﺔمن�ساأ.
اﻧﺸﻄﺔنهاية عمود
لر�سم
4
يكرر ر�سم اأكرث من عمود على ال�سلع نف�سه.
5

ًّ
ير�سم ًّ
عموديًا
وخطا
عموديا على اجلدار ،ميني امل�ستطيل،
خطا
q
ًّ
اآخر؛ لر�سم نافذة.
ﻧﺸﺎط إﺛﺮاﺋﻲ

ومحاكيا ال�سكل (/38-1
م�ستخدما قواعد المنظور الخطي،
خارجيا لواجهات منازل،
منظورا
 ار�سمً
ً
ً
ًّ
اأ ،ب ،جـ ،د) ،ثم لونه.
ﻧﺸﺎط ﻋﻼﺟﻲ
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(ب)

(�أ)

		

(جـ)

ال�شكل ( :)38-1منظور خارجي لواجهات منازل.

40

(د)

ﻧﺸﺎط إﺛﺮاﺋﻲ

ﻧﺸﺎط ﻋﻼﺟﻲ

م�ستخدما قواعد المنظور ،ثم لونه بالألوان المن�سجمة ،كما
خارجيا لطريق بين الأ�سجار،
منظورا
 ار�سمً
ً
ًّ
في ال�سكل (.)39-1

ال�سكل ( :)39-1منظور خارجي لطريق بين الأ�سجار با�ستخدام الألوان المن�سجمة.
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إﺟﺎﺑﺎت أﺳﺌﻠﺔ اﻟﻮﺣﺪة
 - 1ا’ùfضéا Ωال∏ :Êƒالتوافق بني جمموعة من الألوان التي تختلف م�سمياتها داخل العمل الفني ،والتي متنح
�سعورا بالراحة عند النظر اإليه ،والتنقل بني جزئياته.
امل�ساهد
ً
الÑàاين ال∏ :Êƒالقدرة على متييز م�سمى اللون عند التقاء م�ساحات لونية داخل العمل الفني؛ ما ي�سكل
لونيا تدركه العني.
ت�سا ًّدا ًّ
املن¶ƒر ا :»£ÿمتثيل الأج�سام املرئية على �سطح منب�سط (اللوحة) ،كما تبدو لعني الناظر اإليها من موقع
معني ،ولي�ص كحالها يف الواقع.
fق á£الàالTض» :نقطة واقعة على خط االأف≥ ،تلتقي عندها اÿطوط املمتدة ‘ البعد الثالث للر�شم املنظوري.
 - 2قواعد اختيار الألوان املن�سجمة:
اأ  -الألوان المترابطة ،وتدرجاتها.
ب -الألوان المنحدرة من اأ�سل واحد.
جـ -ان�سجام الألوان المحايدة.
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2

اﻟﺪرس اول :اﻟﺨﻄﻮط ودﻻﻻﺗﻬﺎ

ﻋﺪد اﻟﺤﺼﺺ :ﺣﺼﺘﺎن.

اﻟﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪرس
-

يتعرف معنى اخلط ،ودللته.
يعي دور اخلط يف اإيجاد م�ساحات واأ�سكال خمتلفة.
يفهم العوامل التكوينية املوDثرة يف اخلط.
ً
أ�شµاال فنية با�شتخدا Ωتل∞ اأنوا´ اÿطوط.
ير�شم م�شاحا äوا
يتعاون مع زمالئه يف اأثناء العمل.

اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت

الخط ،اأداة الخط ،اأرVشية الخط ،الخطوط االأفقية ،الخطوط العمودية ،الخطوط المائلة ،الخطوط
المن�µشرة ،الخطوط االإ�شعاعية.

اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺮأﺳﻲ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻓﻘﻲ

الµàام πالراSCض»
 كتاب الرتبية الفنية لل�سف العا�رس ،وحدة الت�سميم ،الدر�ص الأول ،عنا�رس الت�سميم الفني وتطبيقاته.املعلم لل�ش∞ ال�شابع ،وحدة التعب Òالفني بالر�شم والتلوين ،الدر�ش االأو∫ ،اÿطوط ودالالتها.
ﻧﺸﺎطدليل
):(1
الµàام πا’Cفق»
 -كتاب الريا�سيات لل�سف الثامن ،الوحدة ال�ساد�سة ،الإن�ساءات الهند�سية.

ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻢ

الكتاب املدر�سي ،مناذج من ال�سور ،ال�سبكة العنكبوتية (الإنرتنت) ،مراجع من املكتبة املدر�سية ،األوان
زيتية ،األوان مائية ،اللوح.

اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ

التدري�ص املبا�رس (الق�سة ،العر�ص التو�سيحي ،ال�سوDال واجلواب) ،التعلم عن طريق الأن�سطة ،التفكري الناقد،
التعلم عن Wري≥ العمل ا÷ماعي )اخرت ً
زميال ثم �شارك).
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¢SQódG ò«ØæJ äGƒ£N
 - 1يحيي املعلم الطلبة ،ويرحب بهم ،وي�ساألهم عن اأحوالهم ،ثم يكتب على اللوح عنوان الدر�ص والنتاجات
اخلا�سة به.
 - 2يطلب املعلم اإلى الطلبة تاأمل ال�سكل ( /1-2اأ ،ب ،جـ) ،وال�سكل ( )2-2يف ال�سفحتني (،)50
أنواعا من اÿطوط امل�شتقيمة ،واÿطوط  ÒZامل�شتقيمة.
و( ،)51اللòين يوVشëان ا ً
 - 3يطرح املعلم على الطلبة الأ�سÄلة الآتية:
 عدد عنا�سر العمل الفني.
مم يتكون الخط?
 َّ
 هل يوجد عمل فني m
خال من الخط?
 ماذا نعني بالخط?
 ما فوائد الخط?
 - 4ي�ستمع املعلم اإلى اإجابات الطلبة ،ثم يخربهم اأن لعنا�رس العمل الفني (تتاألف من النقطة ،واخلط ،واللون،
ً
ارتباطا وثي ًقا باخلط؛ فهو جزء ل يتجزاأ منها .ثم
وال�سكل ،والكتلة والفرا ،Æوامللم�ص ،والظل والنور)
يب Úلهم اأن اÿط يتµون من نقاط عدة  ،واأنه عن�رص اأ�شا�شي ‘ اأي عمل فني; فµل عمل فني ال يµاد
وبناء على Pل∂ ،يعر ±املعلم اÿط باأنه �شل�شلة من النقاط املتال�شقة التي ت�ش ‘ ÒاŒا√
يخلو من اÿطً .
معني ،واأنه يعد اأقدم طرائق التعبري التي ا�ستخدمها الإن�سان واأكرثها �سهولة ،واأنه ميثل اأحد عنا�رس العمل
الفني ،واأكرثها اأهمية.
 - 5يكتب املعلم على اللوح اأهم فوائد اخلط ،وهي:
اأ  -تعريف الأ�سكال ،وتحديدها.
ب -تق�سيم الم�ساحات.
جـ -تكوين الفراغات.
د  -اإحداث الخدا´ الب�شري.
 - 6يوزع املعلم على الطلبة ق�سا�سات ورقية فارغة ،ثم يطرح عليهم ال�سوDالني الآتيني ،د ًدا خم�ص دقائق
لالإجابة عنهما:
 عدد نوعين من اأنوا´ الخطوط.
 اذكر ً
مثال من الطبيعة على كل نوع.
 - 7يطلب املعلم اإلى كل طالب كتابة اإجاباته يف الق�سا�سة.
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 - 8يطلب املعلم اإلى كل طالب اإطالع زميله الذي بجانبه على اإجابته؛ ملطابقة الإجابات ،واإ�سافة اجلديد
منها اإلى ق�سا�سته الورقية.
بع�سا ،واإ�سافة اجلديد
 - 9ي�ساعف املعلم عدد الطلبة ،بحي åيطلع كل ( )4طلبة على اإجابات بع�سهم ً
منها ،ثم كتابته يف ق�سا�ساتهم؛ فيتبادلون بذلك اخلربات واملعارف ويت�ساعف عدد الإجابات.
 -10ي�شتمع املعلم اإلى اإLابا äالطلبة ،ثم يب Úلهم اأن للخطوط نوع ،Úهما :اÿطوط امل�شتقيمة ،واÿطوط
مو�سحا لهم ذلك على النحو الآتي:
غري امل�ستقيمة ،ثم يذكر اأمثلة على كل نوع،
ً
اأ  -الخطوط الم�شتقيمة :الخطوط العمودية مثل االأ�شéار ،والخطوط االأفقية مثل ال�شار´ ،والخطوط
االإ�شعاعي``ة مثل اأ�شعة ال�شم�ش ،والخطوط المن�µشرة مثل ان�µشار اأ�شعة ال�شم�ش على �شطح فلزي،
والخطوط المائلة مثل الوادي.
ب -الخطوط Zير الم�شتقيمة :الخطوط المنëنية مثل االأ�شماك ،والخطوط المتموLة مثل اأمواê
البëر ،والخطوط المتعرLة مثل الéبا∫ ،والخطوط اللولبية مثل الدواما äالبëرية ،والخطوط
الحلزونية مثل الحلزون.
مقررا لكل جمموعة.
 -11يوزع املعلم الطلبة اإلى ( )4جمموعات ،تتاألف كل منها من ( )5-3طلبة ،ويعني
ً
 -12ي�شارك املعلم الطلبة ‘ تنفي òالن�شاط ‘ ال�شاحة املدر�شية ،اأو ‘ امل�رص ìاملدر�شي.
نوعا من اÿطوط; ملëاcاته ،واإي†شا� ìشµله با◊رcة على النëو
 -13يطل Öاملعلم اإلى cل ›موعة اأن تختار ً
الآتي:
 المجموعة الأولى :الخط الأفقي ،والخط الإ�سعاعي. المجموعة الثانية :الخط المنك�سر ،والخط المائل. المجموعة الثالثة :الخط المنحني ،والخط المتموج. المجموعة الرابعة :الخط الحلزوني ،والخط الإ�سعاعي. -14يطلب املعلم اإلى الطلبة مالحظة الأ�سكال يف ال�سفحات ()54-51؛ لربطها بعنا�رس العمل الفني
(مثل :اللون ،والملم�ص ،والظل والنور) ،ثم يطرح عليهم ال�سوDالني الآتيني:
 كيف يوDثر اللون ،والملم�ص ،والظل والنور ،والكتلة والفرا Æفي الخط?
 عدد العوامل الموDثرة في الخط.
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 -15يناق�ص املعلم الطلبة يف اإجاباتهم ،ثم يو�سح لهم اأن اخلط يف العمل الفني يتاأثر باللون من حي åال�سدة
والنقاء ،والدرجة (غامق ،فا—) ،واأن للملم�ص تاأثري√ يف اأر�سية اخلط ،وطبيعة اخلط؛ فالأر�سية تعني
ال�سطح الذي ير�سم عليه اخلط ،وطبيعة اخلط تعني بروز اخلط اأو غور√ ،ولذلك اأهمية كبرية يف حتديد
كثريا على الأداة امل�ستخدمة يف ر�سم اخلط (مثل:
مو�سوع العمل الفني ،وعن�رس الظل والنور يعتمد ً
القلم ،والفر�شاة ،والفëم ،وP ÒZل∂) ،واŒا√ اÿط يرتبط بعن�رصي الµتلة والفرا ;Æاإ“ Pثل اÿطوط
املتجهة فراغات ،وم�ساحاتً ،
وكتال ،انظر الأ�سكال يف ال�سفحتني ( ،)53و(.)54
 -16يذكر املعلم العوامل التكوينية الآتية املوDثرة يف اخلط:
 لون اÿط و�شفاته� ،شما äاÿط ،العالقة ب Úاÿطوط ،اأداة اÿط ،اأرVشية اÿط ،اŒا√ اÿطW ،بيعةاخلط.
 -17يناق�ص املعلم الطلبة يف الق�سية املطروحة للمناق�سة يف ال�سفحة ( ،)58وي�ستمع لآرائهم املتعددة ،مبي ًنا
لهم اأن اÿطوط املائلة –دث نقلة ‘ الع ،Úواأن اÿط املائل هو خط يقع ب Úاÿط االأفقي واÿط
إح�شا�شا با◊رcة ،وال�شقوط ،واالنëدار
العمودي بزوايا متعددة ‘ تل∞ االŒاها ،äواأنه Áنح املرء ا
ً
نحو الأ�سفل ،اأو ال�سعود والرتفاع نحو الأعلى ،وهو ما يجذب اإليه العني اأكرث.
 -18يطل Öاملعلم اإلى الطلبة تنفي òالن�شاط ) )1-2يف ال�سفحة ( ،)58والن�شاط ) )2-2يف ال�سفحة (.)60
 -19يطل Öاملعلم اإلى اأحد الطلبة قراءة ق�شة )حياتنا ‘ خطوط); ملعرفة اأنوا´ اÿطوط ودالالتها ،ون�ش
الق�سة هو كالآتي:
{للقطار مع مد حكايات كثرية ومغامرات �سائقة؛ اإذ يبدو القطار له اأ�سبه بالأم احلنون وح�سنها
بعيدا عن �سخب العمل ،و�سجيè
الداف .Åفما اإن ي�سعد على متنه حتى ي�سعر بالأمان ،ويخلد اإلى ذاتهً ،
املدن .وكان كلما اأح�ص بالتعب والإرهاق ا�ستقل القطار ،فيتخل�ص من روتينه اليومي ،وميار�ص هواياته
احلقيقية ،مثل :م�ساهدة املناظر الطبيعية ،وكتابة الق�سة ،ونظم ال�سعر.
عمان اإلى العقبة ،وقد �سار بهدوء يف خط اأفقي م�ستقيم،
انطلق القطار هذ√ املرة من العا�سمة الأردنية q
m
حينÄذ بداأ مد ي�سعر بالهدوء والثبات وال�ستقرار والراحة والتزان ،ولح ßاأنه كلما �سار القطار اإلى
قدما ظهر الت�ساع يف الروDيا اأكرث فاأكرث ،ويف هذ√ الأثناء اأم�سك مد بالقلم،
الأمام يف نف�ص اخلط ً
وبداأ يخط م�ساهداته يف دفرت√ ،ثم نظر من النافذة ،وبداأ يكتب ً
قائال :ها هي الطبيعة اجلميلة ،والأ�سجار
الوارفة الظالل ،ال�ساربة جذورها يف الأر�ص بخط عمودي ،التي ت�سمو وتزدان بجمالها وخ�رستها،
وتزهو بالرفعة والعظمة وال�سمو ñيف مالها ،والقوة وال�سالبة والوقار يف ثباتها .وفجاأة انحرف
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القطار يف خط منك�رس ،فارتبك مد ،وبداأ ي�سعر باحلرية ،فاحلركة يف خط منك�رس كانت حادة قا�سية،
قطعت الأجواء الهادئة التي كان ي�سعر بها ،ثم �ساد الهدوء مرة اأخرى ،فعاود الكتابة جمد ًدا ،ونظر اإلى
ال�سم�ص حي åالإثارة يف خطوطها الإ�سعاعية ،وهنا تفجرت طاقات مد الإبداعية ،فزادته انطالقًا
وعم ًقا يف كتاباته ،واأخذ يكتب حتى تو�سطت ال�سم�ص كبد ال�سماء ،وهو الوقت الذي تكون فيه
m
عذرا
خيوط ال�سم�ص الذهبية اأكرث م�ساك�سة واأ�سد حرارة،
عندئذ نظر مد اإلى ال�سم�ص وا�ستماحها ً
لإ�سدال ال�ستائر ،فغلبه النعا�ص ،ودخل يف �سبات عميق  ⁄ي�ستيق ßمنه اإل على �سوت ي�سدح{ :نحن
على م�سارف العقبة{ ،zنحن على م�سارف العقبة .zوفجاأة انحدر القطار بقوة من و�سعية اخلط الأفقي
�رسيعا؛ ما جعل مد ي�سعر اأنه قد ي�سقط اإلى الأ�سفل ،ولكن هذا ال�سعور تال�سى
اإلى و�سعية اخلط املائل ً
كثريا.
بعدما و�سل اإلى مدينة العقبة باأمان واطمÄنان ،فحمد اˆ ً

توجه مد وامل�سافرون راجلني اإلى ميناء العقبة (ثغر الأردن البا�سم) ،حي åاÿطوط املتموجة يف البحر،
واحلركة املنتظمة يف اأمواجه ،فتار ًة اإلى الأعلى ،وتارة اأخرى اإلى الأ�سفل ،فقال مد يف نف�سه� :سبحان
اˆ! ما هذا ال�سعور الذي يجتاح نف�سي? يا لروعة هذ√ الأمواج التي بلغت الغاية يف ال�سال�سة والتنوع
أي�سا،
واملرونة! وما اأجمل هذ√ اجلبال بخطوطها املتعرجة! وقد حازت الكائنات البحرية على اإعجابه ا ً

وكان احللزون هو اأكرث ما لفت انتباهه ،فخطوطه جتذب العني ،وجتعلها تغو�ص اإلى الداخل ثم اإلى
اخلارج ،كمن يدخل يف اأعماق حفرة ثم يخرج منها؛ ما اأ�سعر√ بالعمق ،وال�رسعة ،وال�سيق ،والنفراج
يف الوقت نف�سه.
يف اليوم التايل توجه مد اإلى وادي رم ،حي åالطبيعة ال�ساحرة وامل�سهد الفريد الذي ل ي�ساهيه اأي
م�سهد على وجه الأر�ص ،ما اأجمل اÿطوط املنحنية يف الرمال! اإنها خطوط تخلو من الزوايا ،كاأن
فرحا عند النظر اإليها .وبعد
فنا ًنا خطها وم�سى ،خطوط ر�سيقة ،كلها وداعة وليونة ،ترتاق�ص عيناك ً
هنيهة هبت عا�سفة حملت تلك الرمال بقوة ،ثم نرثتها يف اجلو ب�سكل لولبي؛ ما عكر على مد �سفو
عائدا اإلى الفندق،
مزاجه ،ونقله من اأجواء الوداعة احلاملة اإلى حي åالقوة ،وال�رسعة ،والدوران ،فاأ�رسع ً
وبداأ يفكر ً
قائال :ح ًّقا اإن حياتنا ت�سري وفق خطوط خمتلفة؛ فتار ًة ت�سري هذ√ اÿطوط نحو الأعايل ،وتارة
تنحدر نحو الهاوية ،وتار ًة متيل اإلى الهدوء وال�ستقرار وال�سكينة ،وتارة تركن اإلى التذبذب واالرتباك
واخلوف ،وتار ًة يغلب عليها �سعة الرزق والرغد وانفراج احلياة والأمل ،وتار ًة اأخرى ي�ستحوذ عليها
التعب وال�سيق وال�سنك والياأ�ص ،اإن خطوط حياتنا عجيبة ح ًّقا! لذا قرر مد بعد انتهاء هذ√ الرحلة اأن
ي�سدر اأول ق�سة من تاأليفه ،حتمل عنوان (حياتنا يف خطوط).
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 -20اقراأ الن�ص ال�سابق ،ثم اأجب عن الأ�سÄلة الآتية:
 ما ا�سم ال�سخ�سية الرئي�سة في الق�سة?
 لماذا يحب محمد ال�سفر بالقطار?
 اcPر اأ�شµا∫ الخطوط التي ورد äفي الن�ش?
 اذكر دللتها?
 عدد الأماكن ال�سياحية التي زارها محمد.
 ما الدرو�ص الم�ستفادة من الق�سة?
موVشëا لهم اأنوا´ اÿطوط ودالالتها التي بدä
 -21ي�شتمع املعلم اإلى اإLابا äالطلبة ،ثم يناق�شهم فيها،
ً
وا�سحة يف الق�سة.
 -22ي�شارك املعلم الطلبة ‘ تنفي òالن�شاط ) )4-2يف ال�سفحة ( )66الòي يتëدث عن Lمع �شور اأو
لوحا äمن �شبµة االإنرتن“ âثل حرcة اÿطوط  ÒZامل�شتقيمة ،والن�شاط ) )5-2يف ال�سفحة ()67
الòي يب Úدور اÿطوط واأثرها ‘ “ Úµالطال Öمن ت�شميم عمل فني اإر�شادي عن تر�شيد ا�شتخداΩ
امليا√.
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اSضÎا á«é«Jالàق ËƒاملقÎح :áالتقومي املعتمد على املالحظة.
اﺛﺮاﺋﻴﺔ
اﻧﺸﻄﺔالق�س�سي.
اCداة الàق :Ëƒال�سجل
التاري2019/11/10 :ïم.
ال�سف :الثامن.
ا�سم الطالب� :سامر اأمين.
‡Góv L ó«L RÉà
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ºbôdG
اﻧﺸﻄﺔ
اﺛﺮاﺋﻴﺔ
ن�شاط )�Œشيد اأ�شµا∫ اÿطوط) عند العمل ‘ ›موعا.ä
اﻧﺸﻄﺔا لتنفيò
حما�ش
 -1يظهر
اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ
ً

-2
-3
-4
-5

ó«L

يف�سل امل�ساركة يف املناق�سة ال�سفية يف مكان جلو�سه ،اأكرث منها اأمام زمالئه.
ميتلك الثقة الكافية للخروج اأمام زمالئه ،وطرح اأفكار√ بحرية وطالقة بعد ت�سجيعه.
اﻧﺸﻄﺔ
اﻟﻌﻼﺟﻴﺔلوحات جميلة متنوعة.
اخلط يف ر�سم
ي�ستخدم
يتقن التلوين بالألوان الزيتية اأكرث من التلوين بالألوان املائية.
ﻧﺸﺎط إﺛﺮاﺋﻲ

 ا�شتخد Ωاأنوا´ الخطوط التي در�شتها في ر�شم االأ�شµا∫ االBتية: الحياة البحرية.
إﺛﺮاﺋﻲ
ﻧﺸﺎط ﻋﻼﺟﻲ
ﻧﺸﺎطال�سامتة.
 الطبيعة
 ال�سكل الزخرفي.
ﻧﺸﺎط ﻋﻼﺟﻲ

�سعرا كاأ�سعة ال�سم�ص.
�سعرا
�سعرا
ً
ً
�سعرا ملتويًا ،اأو ً
منحنيا ،اأو ً
متموجا ،اأو ً
 -ار�سم لكال الوجهني يف ال�سكل (ً )1-2

ال�سكل ( :)1-2ر�سم �سعر لوجه رجل ،ووجه امراأة.
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اﻟﺪرس اﻟﺜﺎﻧﻲ :دور اﻟﺨﻄﻮط
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻔﻨﻲ.

ﻋﺪد اﻟﺤﺼﺺ :ﺣﺼﺔ واﺣﺪة.

اﻟﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪرس
-

يتعرف مفهوم اخلط العربي.
مييز اأنواع اخلط العربي.
يوظف اخلط العربي يف الت�سميم الفني.
ي�ست�سعر جماليات اخلط العربي.

اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت

اخلط العربي ،القيم اجلمالية ،الن�سجام الب�رسي ،الإيقاع ،التنا�سب ،اخلط الكويف.
 الق« ºا÷ªال« :áاأحكام عقلية انفعالية ،توجه الفرد نحو رغباته واجتاهاته وميوله اإلى جماليات الأ�سياء يفالطبيعة؛ �سواء اأكانت هذ√ الأ�سياء من �سنع اخلالق عز وجل ،اأم مما ابتكر√ الإن�سان واأبدع فيه.
 ا’ùfضéا Ωال�Ñرص… :تاآلف العنا�رس الفنية يف ما بينها. ا’Eيقا´ :تكرار منظم لوحدة اأو عن�رس من عنا�رس العمل الفني. ا’Eيقا´ ‘ ا §ÿال©رب» :ترديد احلركة ب�سورة منتظمة ،جتمع بني الوحدة والتغري؛ بغية :اإ�سفاء احليوية،والديناميكية ،واجلمال ،والتنوع على العمل الفني .ويتم ذلك عن طريق اإيجاد امل�ساحات والفراغات
ﻧﺸﺎط
):(1بني احلروف والكلمات.
املنا�سبة
بعيدا عن م�سابهة املرئيات يف
 الéàريدي ‘ áالØن :¿ƒاعتماد الفنان يف اأعماله على اأ�سكال ومناذج جمردةً ،�سورتها الطبيعية كما هي يف الواقع .ومن اأ�سهر رواد التجريدية الفنان العاملي بابلو بيكا�سو.
 الàناSض``) ÖالàناSض`` Öا :(»``£ÿيعد التنا�سب اأحد اأهم الأ�س�ص اجلمالية لفن اخلــط العربي ،وميثل مبداأ ت�سميماحلــروف وهند�ستها ،ويت�سمن دللة ا�ستخدام ن�سب احلروف بع�سها مع بع�ص ،وذلك مبعرفة ن�سبة طول
احلــرف اإلى عر�سه ،مثل :قيا�ســات احلروف ،واأبعادها واأطوالها ،وعر�سهــا ،ودقتها ،وامل�سافات بينها،
ومواقعها يف الكلمة الواحدة ،ونظام ال�سطر الأفقي وال�سطر العمودي فيها.
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اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺮأﺳﻲ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻓﻘﻲ

الµàام πالراSCض»
 دليل املعلم لل�سف ال�ساد�ص ،ور الت�سميم ،اإنتاج ت�سميمات من الأحرف وزخرفتها. دليل املعلم لل�سف ال�سابع ،ور الت�سميم ،جمالية احلركة يف اخلط العربي. كتاب الطالب لل�سف التا�سع ،ور تاري ïالفن ،جمالت الفن الإ�سالمي.الµàام πا’Cفق»
 -كرا�سة اخلط العربي لل�سف الثامن.

ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻢ

الكتاب املدر�سي ،اللوح ،م�سطرة طويلة للمعلم ،طبا�سير ملونة ،اأقالم تخطيط (فلوما�ستر) ،بع�ص النماذج من
الخط الكوفي ،نماذج للحروف مكتوبة على بطاقات ،علب األوان (ر�ص) ،كرتون ،ورق (الزبدة) ،ل�سق
(بال�ستر) ،جهاز الحا�سوب ،طابعة.

اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ

التدري�ص املبا�رس (ال�سوDال واجلواب ،العر�ص التو�سيحي) ،التعلم عن طريق الأن�سطة ،التعلم عن طريق العمل
اجلماعي.

52

¢SQódG ò«ØæJ äGƒ£N
 - 1يطرح املعلم التحية وال�سالم على الطلبة ،وي�ساألهم عن اأحوالهم ،ثم يكتب على اللوح عنوان الدر�ص
والنتاجات اخلا�سة به.
 - 2يطلب املعلم اإلى الطلبة تاأمل الأ�سكال يف ال�سفحات ( ، )72-69ثم يطرح عليهم الأ�سÄلة الآتية:
 عرف الخط العربي.
 لماذا التزم فنان الخط العربي منذ القدم بقواعد الخط ،ولم يخرج عن الإطار التقليدي الخا�ص به?
 كيف ا�ستفاد رواد الخط العربي منه في الت�ساميم الفنية الحديثة?
 - 3يناق�ص املعلم الطلبة يف اإجاباتهم ،ثم يعرف لهم اخلط العربي باأنه فن ت�سميم الكتابة؛ اإذ يعد اأحد اأهم اآثار
الثقافة العربية واالإ�شالمية ،واأرقى خطوط العالم واأLملها من حيث :ال�شµل ،وLما∫ الهند�شة ،وبديع
الن�سق .ويقرتن فن اخلط بالزخرفة العربية ،وي�ستعمل يف املخطوطات والكتب ،ول �سيما يف ن�س ïالقراآن
الكرمي.
حر�سا منه على اإتقان اخلط
بعد ذلك يو�سح لهم اأن فنان اخلط العربي التزم منذ القدم بقواعد اخلط؛
ً
وجتنبا لنقد العارفني به .ثم يبني لهم كيف ا�ستفيد من اخلط العربي يف الت�سميم احلدي åالذي
واأ�سوله،
ً
ً
أ�شµاال مبتµرة ،مثل :االأزياء ،واالأثاث ،واالأدوا äاملتنوعة ،واالأعما∫ الفنية.
اتخ òا
مراعيا
مقررا لكل جمموعة،
 - 4يق�سم املعلم الطلبة اإلى جمموعات ،تتكون كل منها ( )5-3طلبة ،ويعني
ً
ً
الفروق الفردية ،ثم يعر�ص عليهم من دليل املعلم جمموعة من ال�سور التي تو�سح اخلط الكويف ،والتي
متثله الأ�سكال ،)2-2( :و( ،)3-2و( ،)4-2ثم يطرح عليهم ال�سوDال الآتي:
 ماذا تعرف عن الخط الكوفي?

ال�سكل ( :)2-2الخط الكوفي المربع.
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ال�سكل ( :)3-2الخط الكوفي الت�سكيلي.

ال�سكل (� :)4-2سكل زخرفي يتو�سطه لف ßالجاللة بالخط الكوفي.
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 - 5يناق�ص املعلم الطلبة يف اإجاباتهم ،ثم يو�سح لهم اأن اخلط الكويف خط عربي قدمي ،اب ُت pكر بداية ظهور
االإ�شال ‘ Ωمدينة الµوفة بالعراق ،واأنه يعد من اأLود اأنوا´ اÿطوط ً
وتنظيما،
ومنظرا ،وتن�شي ًقا،
�شµال
ً
ً
غالبا ،ثم يبني لهم اأن هذا اخلط يعتمد على قواعد هند�سية،
واأن اأ�سكال احلروف فيه مت�سابهة وم�ستقيمة ً
تخفف من جمودها الزخرفة املت�سلة اأو املنف�سلة التي متثل خلفية الكتابة.
 - 6يعر�ص املعلم على الطلبة بع�ص النماذج لأحرف مكتوبة باخلط الكويف ،كما يف ال�سكل ( /5-2اأ ،ب،
متهيدا ملحاكاة تلك النماذج من الطلبة.
جـ ،د ،هـ ،و ،ز) يف دليل املعلم؛ ً

ال�سكل ( /5-2اأ) :الëرو) ±اأ ،ب ،ä ،ث ،ñ ،ì ،ê ،د� ،P ،ش� ،ش ،ن) في بداية الµلمة وو�شطها بالخط الµوفي.

ال�سكل ( /5-2ب) :الëرو�) ±ش� ،ش� ،شV ،ش ،ط )Æ ،´ ،® ،بالخط الµوفي.

ال�سكل ( :)`L /5-2الëرو�) ±شV ،ش ،ط )Æ ،´ ،® ،في اBخر الµلمة بالخط الµوفي.
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ال�سكل ( /5-2د) :الëرو ،± ،Æ ،´) ±ق ،ك) بالخط الµوفي.

ال�سكل ( /5-2ه`) :الëرفان )ك )∫ ،بالخط الµوفي.

ال�سكل ( /5-2و) :الحروف (و ،ل ،ي) بالخط الكوفي.

ال�سكل ( /5-2ز) :الحرف (ي) في نهاية الكلمة بالخط الكوفي.

 - 7يق�سم املعلم اللوح اإلى ق�سمني :اأحدهما لكتابة النماذج املراد تنفيذها ،والآخر لل�رسح.
 - 8يكتب املعلم النموذج املراد تنفيذ√ على اجلانب الأمين من اللوح ب�سورة وا�سحة ،مبي ًنا اأجزاء الكلمة،
ود ًدا كل جزء منها؛ لتي�سري اكاة
وم�ستخدما عدة األوان من اأقالم التخطيط (الفلوما�سرت) ،اأو الطبا�سريِّ ،
ً
الطلبة لها.
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ً
كبريا ،ثم يق�سمه اإلى مربعات ،انظر
 - 9ير�سم املعلم على اللوح (يف الق�سم املخ�س�ص لل�رسح)
م�ستطيال ً
ال�سفحة (.)73
 -10يالح ßاملعلم cيفية اإم�شاك الطلبة لالأقال ،Ωوير�شدهم اإلى الطريقة ال�شليمة لوVشعية الµتابة ،واBدابها
الأخرى.
جتنبا للملل والإرهاق.
 -11يطلب املعلم اإلى بع�ص الطلبة اأن يكتبوا على اللوح بني احلني والآخر؛ ً
جماعيا -بح�سب ما تقت�سيه ال�رسورة -اإلى مواطن ال�سعف
فرديا اأو
 -12يتجول املعلم بني الطلبة ،وير�سدهم ًّ
ًّ
التي يعانونها.
 -13يعر�ص املعلم يف نهاية الدر�ص مناذج متنوعة من اأعمال الطلبة؛ ملناق�ستها ،واختيار الأف�سل منها ،ثم
عر�سها يف اإحدى الزوايا املميزة يف الغرفة ال�سفية.
 -14يناق�ص املعلم الطلبة يف الن�ساطني ( ،)6-2و( )7-2يف ال�سفحة ( ، )74ثم يطلب اإليهم اختيار اأحدهما
لتنفيذ√.
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اSضÎا á«é«Jالàق ËƒاملقÎح :áالتقومي املعتمد على املالحظة.
اCداة الàق� :Ëƒسلم التقدير.
ºbôdG

اﻧﺸﻄﺔ اﺛﺮاﺋﻴﺔ

‡RÉà

AGOC’G QÉ«©e

1

يتعرف مفهوم اخلط العربي.

2

يعي اأهمية تنو´ ا�شتخدا Ωاÿطوط العربية ‘ الت�شميم ا◊ديث.

3

يحاكي النماذج املعرو�سة بدقة واإتقان.

4

ينفذ ت�ساميم فنية با�ستخدام قواعد احلروف يف اخلط الكويف.

5

يتعاون مع املجموعات الأخرى ،ويتوا�سل معها.

Góv L ó«L

اﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ

ﻧﺸﺎط إﺛﺮاﺋﻲ

 خطوات الطباعة بالتفري≠ لعبارة مكتوبة باخلط الكويف اأح�سر لوحة جاهزة مكتوبة بالخط الكوفي ،مثل :اˆ جل جالله.
ﻧﺸﺎط
ﻋﻼﺟﻲورقًا �سفافًا (ورق الزبدة).
فوق اللوحة
 �سع
 اطبع اللوحة على ورق الزبدة بقلم الر�سا�ص.
 اأفر Æالعبارة على ورق الزبدة ،وPل∂ بق�شها بم�شرط اBمن.
 األ�سق ورق الزبدة المفر Æعلى لوح من الكرتون.
منا�سبا.
 لون الم�ساحة المفرغة با�ستخدام الألوان الزيتية ،اأو بما ترا√
ً
 انزع ورق الزبدة عن لوح الكرتون لتظهر جملة (اˆ جل جالله) ملونة بالخط الكوفي.
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ﻧﺸﺎط إﺛﺮاﺋﻲ

ﻧﺸﺎط ﻋﻼﺟﻲ

-

-

-

يوجه املعلم الطلبة اإلى اختيار حكمة ،اأو عبارة ،اأو حدي åنبوي �رسيف ،ثم كتابتها باخلط الكويف ،مثل:
اأردن اأر�ص العزم.
يوجه املعلم الطلبة اإلى عمل ما ياأتي:
 البح åفي �سبكة الإنترنت عن عبارة مكتوبة بالخط الكوفي.
 حف ßال�سورة في جهاز الحا�سوب.
 طباعة النموذج با�ستخدام طابعة جهاز الحا�سوب.
 طباعة النموذج على ورق الكرتون با�ستخدام ورق الكربون.
منا�سبا.
 تلوين ما ُط pبع بما يرا√ الطلبة
ً
عمان،
يوجه املعلم الطلبة اإلى اختيار اإحدى افظات اململكة ،ثم كتابة ا�سمها باخلط الكويف (مثلq :
الزرقاء ،اإربد ،جر�ص ،عجلون ،ماأدبا ،معان ،الطفيلة) ،ثم اإح�سار ل�سق (بال�سرت) ،ثم الل�سق على الكلمة
لتغطيتها كاملة ،ثم ر�ص ورق الكرتون ً
كامال (حول ا�سم املحافظة) با�ستخدام األوان (الر�ص) باللون الذي
يريدون.
ترك الورق ي ،∞éثم نز´ الال�ش≥ عنه.
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اﻟﺪرس اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺸﻌﺎر.

ﻋﺪد اﻟﺤﺼﺺ :ﺣﺼﺘﺎن.

اﻟﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪرس
-

يتعرف مفهوم ال�سعار.
مييز اأنواع ال�سعارات بع�سها من بع�ص.
يعي ا�ستخدامات ال�سعارات.
يراعي خ�سائ�ص ال�سعار اجليد.
ي�سمم �سعارات مبتكرة هادفة.
ي�ستمتع يف اأثناء فهم ت�ساميم متنوعة وحتليلها.

اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت
ال�سعار.

اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺮأﺳﻲ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻓﻘﻲ

الµàام πالراSCض»
دليل):(1
ﻧﺸﺎط
املعلم لل�سف ال�ساد�ص ،املحور الثاين ،الت�سميم ،الدر�ص الأول ،اأ�س�ص الت�سميم يف العمل الفني.
 -كتاب الطالب لل�سف العا�رس ،الوحدة الثانية ،الت�سميم ،الدر�ص الثاين ،اأ�س�ص الت�سميم الفني وتطبيقاته.

ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻢ

الكتاب املدر�سي ،اللوح ،جهاز احلا�سوب اأو جهاز احلا�سوب ال�سخ�سي املحمول ،جهاز العر�ص ،اأوراق
بي�ساء ،اأقالم ر�سا�ص ،اأقالم ملونة ،م�سطرة.

اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ

التدري�ص املبا�رس (احلوار واملناق�سة ،ال�سوDال واجلواب) ،التعلم عن طريق العمل اجلماعي ،التعلم عن طريق
الأن�سطة ،التعلم عن طريق امل�ساريع.
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 - 1يعرب املعلم عن فرحه بروDية الطلبة ،ثم يكتب على اللوح عنوان الدر�ص ،والنتاجات اخلا�سة به.
 - 2يطلب املعلم اإلى الطلبة تاأمل ت�ساميم ال�سعارات يف الأ�سكال ،)58-2( ،)57-2( :و( )59-2يف
ال�سفحة ( ،)76ثم يوجه اإليهم الأ�سÄلة الآتية:
 ما عنا�سر الت�سميم الفني واأ�س�سه الموجودة في ال�سعارات ال�سابقة?
 ماذا تعني لك كلمة (�سعار)?
 هل ت�ستطيع اأن تفهم المق�سود من ال�سعار ،من دون اأن يت�سمن اأي كتابة ن�سية?
 - 3يناق�ص املعلم الطلبة يف اإجاباتهم ،ثم يو�سح لهم اأن ال�سعار يتكون من عنا�رس واأ�س�ص فنية متنوعة ،مثل:
النقطة ،واخلط ،وال�سكل ،واحلركة ،والإيقاع ،والتوازن ،وغري ذلك ،واأنه رمز مرئي ،وهوية مميزة ،واأنه
رمزا
يحوي الكثري من العنا�رس ال�سكلية واخلطية واللونية ،واأنه ي�ستخدم عالمة جتارية ل�سلعة ددة ،اأو ً
ملجموعة من النا�ص �سمن اإطار معني ،مثل �رسكة جتارية ،اأو m
ناد ريا�سي ،اأو غري ذلك.
 - 4يطرح املعلم على الطلبة الأ�سÄلة الآتية:
 ما وظيفة ال�سعار?
أنواعا من ال�سعارات.
 اذكر ا ً
 ما المق�سود بال�سعارات الجماعية ،وال�سعارات الفردية ،مع ذكر مثال على كل منها?
 - 5ي�ستمع املعلم لإجابات الطلبة ،ثم يو�سح لهم اأن لل�سعارات ا�ستخدامات متنوعة؛ اإذ اإنها متثل اجلهة
املالكة لل�سعار ،والعالمة التجارية امل�سجلة لهاً ،
ف�سال عن دللة مكونات ال�سعار على ما تقدمه هذ√ اجلهة
أنواعا كثرية ،منها :ال�سعارات التجارية
من خدمات ،اأو ت�سهيالت ،اأو �سلع .ثم يبني لهم اأن لل�سعارات ا ً
(البيع ،وال�رساء) ،وال�سعارات ال�سحية (اخلدمات العالجية والطبية) ،وال�سعارات التثقيفية (الوقاية،
والإر�ساد) ،وال�سعارات التعليمية (املدار�ص ،واجلامعات) ،وغري ذلك ،واأن ال�سعارات تق�سم ق�سمني:
ال�سعارات اجلماعية ،مثل� :سعارات الدول ،وال�رسكات ،والأندية ،واملو�Dس�سات احلكومية والجتماعية.
وال�سعارات الفردية ،مثل� :سفحة املوقع الإلكرتوين ،و�سفحات �سبكات التوا�سل الجتماعي ،مثل:
الفي�ش بوك ،اأو التويرت ،وÒZهما.
مراعيا الفروق الفردية
 - 6يق�سم املعلم الطلبة اإلى ( )5جمموعات عمل ،تتكون كل منها ( )5-3طلبة،
ً
مقررا لكل جمموعة ،ثم يطلب اإليهم درا�سة خ�سائ�ص ال�سعار اجليد املوجودة يف ال�سفحتني
بينهم ،ويعني
ً
( ،)77و( ،)78على النحو الآتي:
 -المجموعة الأولى :ب�ساطة الت�سميم.
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 المجموعة الثانية :مميز التكوين. المجموعة الثالثة :متنوع ال�ستخدامات. المجموعة الرابعة :ا�ستمرارية التاأثير. المجموعة الخام�سة :مالءمة الت�سميم. - 7يطلب املعلم اإلى اأفراد املجموعات الإجابة عن الأ�سÄلة الآتية يف ( )10دقائق:
 ماذا تعني الخ�سي�سة المطروحة لكل مجموعة?
 ما اأهميتها?
 ما تاأثيرها في جودة ال�سعار?
 - 8يدون مقرر كل جمموعة اإجابات جمموعته على الورق ،ثم تناق�ص كل جمموعة باقي املجموعات يف اإجابتها.

 - 9يلخ�ص املعلم النتائ èعلى اللوح ،مو�سحا للطلبة اأن خ�سائ�ص ال�سعار اجليد تتمثل يف مكونات ال�سعار
التي متنحه اجلودة ،والتفرد ،والنت�سار ،والتنوع ،و�سهولة الفهم ،والتي ت�سهم بفاعلية يف اإي�سال
م�سمون ال�سعار ،واأهدافه ،ومعانيه ،مثل� :سعار �رسكة اأبل لل�سناعات الإلكرتونية.
 -10يطلب املعلم اإلى اأفراد املجموعات ت�سميم �سعار لفريق كرة القدم املدر�سي ،مراعني مراحل ت�سميم
واحدا ،وتعر�ص مراحل
�سعارا
ال�سعار الوارد ذكرها يف ال�سفحة ()79؛ على اأن ت�سمم كل جمموعة
ً
ً
ت�سميمه ،والغاية منه ،واملعاين امل�ستفادة منه.
 -11يطل Öاملعلم اإلى الطلبة تنفي òالن�شاط ) )8-2الذي ورد يف ال�سفحة ( ،)80والذي ت�سمن درا�سة �سعار
ل�رسكة �سياحية ا�سمها ()Polixena؛ بغية فهم خطوات ت�سميم ال�سعار الأربع وا�ستيعابها.
مو�سحا اأهميتها يف اإ‚از الت�سميم ب�سكل منظم.
 -12ي�رسح املعلم خطوات ت�سميم ال�سعار،
ً
 -13يعر�ص املعلم على الطلبة ال�سعارات التي متثلها الأ�سكال ،)6-2( :و( ،)7-2و( ،)8-2و( ،)9-2ثم
يناق�شهم ‘ عنا�رصها التµوينية ،ثم يطل Öاإلى cل Wال Öتنفي òالن�شاط ) )9-2الذي ورد يف ال�سفحة
( ،)81والذي ت�سمن ت�سميم �سعار خا�ص بالطالب ،با�ستخدام احلرف الأول من ا�سمه الأول والأخري،
مع اللتزام بخ�سائ�ص ال�سعار اجليد.
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ال�سكل ( :)7-2ت�سميم �سعار من حرفي (ف) ،و(ح).

ال�سكل ( :)6-2ت�سميم �سعار من حرفي ( ،)Æو(د).

ال�سكل ( :)9-2ت�سميم �سعار من حرفي ( ،)Sو(�ص).

ال�سكل ( :)8-2ت�سميم �سعار من حرفي ( ،)Lو(.)B

 -14يطرح املعلم على الطلبة الأ�سÄلة الآتية:
 لماذا تحر�ص كل مدر�سة حديثة على وجود �سعار مميز لها?
 ما العنا�سر ال�سكلية التي يمكن اأن يحويها �سعار مدر�ستك?
 براأيك ،ما الألوان المنا�سبة ل�سعار مدر�ستك? هل هي من�سجمة اأم متباينة? لماذا?
 -15يطل Öاملعلم اإلى الطلبة تنفي òالن�شاط ) )10-2الذي ورد يف ال�سفحة ( ،)81والذي ت�سمن ت�سميم
�سعارا ملدر�سته ،با�ستخدام خطوات ت�سميم ال�سعار الأربع التي در�سها �ساب ًقا ،ثم عر�سه على
كل طالب
ً
زمالئه ،و�رسح ت�سميمه لهم ،وال�ستماع لآرائهم.
 -16يوجه املعلم اإلى الطلبة الأ�سÄلة الآتية:
 ما مخاطر اإطالق العيارات النارية على الفرد ،والمجتمع?
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 cي∞ توDثر الت�شاميم الفنية في ت¨يير ال�شلوك الفردي وال�شلوك الéمعي ،في ما يخ�ش اإWالق العياراä
النارية?
 ما العنا�سر ال�سكلية واللونية والخطية التي يمكن اأن يت�سمنها الت�سميم الفني لح åالأفراد على
المتناع عن اإطالق العيارات النارية في المنا�سبات?
 -17يطل Öاملعلم اإلى الطلبة تنفي òالن�شاط ) )11-2الذي ورد يف ال�سفحة ( ،)83والذي ت�سمن اإعداد
الطالب ت�سميما لعمل فني با�ستخدام برنام èحا�سوبي منا�سب ،ي�سجع المتناع عن اإطالق العيارات
نظرا اإلى �رسرها وخطورتها على املجتمع.
النارية يف املنا�سبات؛ ً
 -18يطل Öاملعلم اإلى الطلبة تنفي òالن�شاط ) )12-2الذي ورد يف ال�سفحة ( ،)83والذي ت�سمن مناق�سة
الطالب اأع�ساء جمموعته يف رموز �سعار الثورة العربية الكربى (نه�سة) ،وفهم عنا�رس√ التكوينية ،ثم
عر�ص كل جمموعة نتائجها اأمام بقية املجموعات.
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Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG
اSضÎا«é«Jا äالàق ËƒاملقÎح :áالتقومي املعتمد على الأداء.
اCداة الàق� :Ëƒسلم التقدير.
ºbôdG

اﻧﺸﻄﺔ اﺛﺮاﺋﻴﺔ

‡RÉà

AGOC’G QÉ«©e

1

يتعرف مفهوم ال�سعار ،واأنواعه ،واأهميته.

2

يتعرف خ�سائ�ص ال�سعار اجليد ،ومراحل ت�سميم ال�سعار.

3

يحلل عنا�رس ال�سعار التكوينية ،ويحدد الغر�ص منها.

4

�سعارا وفق مراحل ت�سميم ال�سعار الأربعة.
ي�سمم
ً

5

Góv L ó«L

ó«L

اﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ

يناق�ص زمالء√ يف املجموعة ،وي�ساركهم العمل بفاعلية.
ﻧﺸﺎط إﺛﺮاﺋﻲ

 يعر�ص املعلم �سعار وزارة التنمية الجتماعية الأردنية الوارد ذكر√ يف ال�سكل ( )10-2من دليل املعلم،ثم يطلب اإليهم حتليل عنا�رس ال�سعار التكوينية ،ومعانيه ،والهدف منه.
ﻧﺸﺎط ﻋﻼﺟﻲ

ال�سكل (� :)10-2سعار وزارة التنمية الجتماعية الأردنية.
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ﻧﺸﺎط إﺛﺮاﺋﻲ

ﻧﺸﺎط ﻋﻼﺟﻲ

م�ستخدما العنا�رس التكوينية يف ال�سكل ( /11-2اأ ،ب ،جـ ،د ،هـ)؛ احتفاء بيوم
وطنيا،
�سعارا
 �سممً
ً
ًّ
ا�ستقالل اململكة الأردنية الها�سمية ،الذي يوافق اخلام�ص والع�رسين من �سهر اأيار يف كل عام.

ال�سكل ( /11-2اأ) :علم المملكة الأردنية الها�سمية.

ال�سكل ( /11-2ب) :كلمة (ال�ستقالل)
بالخط الهند�سي الحدي.å

ال�سكل ( /11-2جـ) :ال�سنابل الخ�سراء.

ال�سكل ( /11-2د) :التاج الملكي.

ال�سكل ( /11-2هـ) :ت�سميم الرقم ( ،)25وكلمة (اأيار).
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إﺟﺎﺑﺎت أﺳﺌﻠﺔ اﻟﻮﺣﺪة
 - 1ا� :§ÿشل�شلة من النقاط املتال�شقة التي ت�ش ÒباŒا√ مع ،Úوهو يعد اأقد Ωو�شائل التعب Òالتي عرفها االإن�شان
واأ�سهلها ،واأحد عنا�رس العمل الفني واأكرثها اأهمية؛ اإذ اإنه يقوم على تق�سيم امل�ساحات ،وحتديد الأ�سكال،
وتكوين الفراغات ،وله بعد واحد فقط هو الطول.
 الûض©ار :رمز مرئي وهوية مميزة ،وهو يحوي العديد من العنا�رس ال�سكلية واخلطية واللونية ،وي�ستخدمبو�سفه عالمة جتارية ل�سلعة ددة ،اأو رم ًزا ملجموعة من النا�ص �سمن اإطار معني ،مثل :ال�رسكة
التجارية ،والنادي الريا�سي ،وغري ذلك.
  :á«YÉ©°TE’G •ƒ£ÿGخطوط م�شتقيمة تنت èمن التëرك من نقطة واحدة اأو عدة نقاط ،و‘ اŒاهاäإح�شا�شا باالإثارة ،وال�شدمة ،واالنطالق ،وامل�شا�cشة ،والعن∞،
متعددة ،و–دث ‘ ع Úامل�شاهد ا
ً
والنفجار ،والعمق.
  :á«fhõ∏◊G •ƒ£ÿGخطوط تت�شµل من نقطة تتëرك ب�شورة دائرية نëو الداخل اأو اÿار ،êب�شµلاأفقي ووري ،ونراها يف القواقع البحرية ،والنباتات املت�سلقة ،وب�سمات الأ�سابع ،وتوحي باحلركة،
والعمق ،وال�رسعة ،وال�سيق عند ر�سمها من اخلارج اإلى الداخل ،وبالفرج والت�ساع عند ر�سمها من
الداخل اإلى اخلارج.
 :ájOƒª©dG •ƒ£ÿG - 2خطوط توحي للم�شاهد االإح�شا�ش باالرتفا´ ،وال�شمو ،والعظمة ،وال�شمو ،ñوالثقة،
والوقار ،وال�سالبة ،والقوة.
  :á∏FÉŸG •ƒ£ÿGخطوط توحي للم�شاهد االإح�شا�ش با◊رcة ،وال�شقوط ،واالنëدار نëو االأ�شفل ،اأوال�سعود والرتفاع نحو الأعلى.
  :á«fhõ∏◊G •ƒ£ÿGخطوط توحي للم�شاهد االإح�شا�ش با◊رcة ،والعم≥ ،وال�رصعة ،وال†شي≥ عندر�سمها من اخلارج اإلى الداخل ،وبالفرج والت�ساع عند ر�سمها من الداخل اإلى اخلارج.
 - 3بùضا áWال�àض :º«ªاأن يتكون من عنا�رس ددة ،وا�سحة التكوين� ،سهلة الفهم.
 ‡« õالƒµàين :اأن يكون ا ًوفريداًّ ،
ودال على اإبداع ومتيز ،وذا عنا�رس حديثة التكوين.
أ�سيال،
ً
 مàن ´ƒا’Sضîàداما :äاأن ت�سمح خ�سائ�سه التكوينية با�ستخدامه بحجوم وقيا�سات متنوعة على موادخمتلفة.
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ً
وقابال للتطوير والتحدي åامل�ستمر.
 اSضªàراري áالàا :ÒKCاأن يبقى ح�سور√ قو ًّيا عدة �سنني، مالءم áال�àض :º«ªاأن تنا�سب مكوناته الوظيفة التي ميثلها ،والفÄة العمرية امل�ستهدفة ،واأن تالئم األوانهاأذواقهم ،وجتذبهم اإلى ال�سلعة التي يقدمها.
 ™ªL - 4امل©∏ƒما :äيتمثل ذلك يف اأخذ املوا�سفات املطلوبة من مالك ال�سعار ،وطبيعة الوظيفة واخلدمة التي
يقدمها املنت ،èوما يرغب من اأ�سكال واألوان وحجوم وا�ستخدامات.
 الh åëÑالدراSض :áيتمثل ذلك يف درا�سة النواحي النف�سية والجتماعية والقت�سادية للمنت ،èوتاأثريبع�سا ،وماهية الألوان واحلجوم التي تنا�سبه.
عنا�رس الت�سميم وتاآلفها مع بع�سها ً
 Vhض™ ا’Cفµار hال�àضƒرا :äيبداأ امل�سمم و�سع اأفكار√ يف ر�سوم �رسيعة (�سكت�سات)� ،سمن اولتعديدة ،ي�سل منها اإلى ت�سور جيد لل�سعار ،ويختار بعد ذلك األوانه وقيا�ساته.
 ال�àضh º«ªال :≥«Ñ£àيختار امل�سمم الطريقة املنا�سبة للتنفيذ ،اإما با�ستخدام برام èحا�سوبية متعددة ،واإمابا�ستخدام الطريقة اليدوية ،ثم يبداأ تطبيق اأفكار√ ور�سومه ،حتى ي�سل اإلى قبول تام يف الت�سميم
املطلوب.
 - 5يوDثر ال�سعار اجليد يف و�سوح الفكرة التي يحملها عند امل�ساهد ،وحتقيق اأهداف مالك ال�سعار من ت�سويق
ال�شلعة ون�رصها ‘ و�شائل االإعالن ،وتوليد الف†شو∫ لد iامل�شاهد ،والرZبة ‘ امتالك ال�شلعة التي Áثلها.
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3

اﻟﺪرس اول :ﻓﻨﻮن ﺑﻼد ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ.

ﻋﺪد اﻟﺤﺼﺺ :ﺣﺼﺘﺎن.

اﻟﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪرس
-

يتعرف جمالت فنون بالد ما بني النهرين.
مييز خ�سائ�ص فنون بالد ما بني النهرين.
ينفذ ً
أثرا بفنون بالد ما بني النهرين.
عمال ًّ
فنيا متا ً
يتذوق القيم اجلمالية يف فنون ح�سارة بالد ما بني النهرين.

اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت

ا◊†ش``ارة ،االإرث ا◊†شاري ،الزاق``ورا ،äامل�شال ،äالµائن``ا äاالأ�شطورية ،االأل``وا ìا◊éرية ،النâë
البارز ،النحت املج�سم.

اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺮأﺳﻲ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻓﻘﻲ

الµàام πا’Cفق»
 كتاب التاري ïلل�سف الثامن ،الوحدة الأولى ،تاري ïح�سارات بالد الرافدين. -كتاب اللغة العربية لل�سف الثامن ،الوحدة ال�ساد�سة ،الفن واحلياة ،حدائق بابل املعلقة.

ﻧﺸﺎط ):(1

ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻢ

الكتاب املدر�سي ،اللوح ،مناذج من ال�سور ،ال�سبكة العنكبوتية (الإنرتنت) ،مراجع من املكتبة املدر�سية.

اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ

التدري�ص املبا�رس (ال�سوDال واجلواب ،احلوار واملناق�سة ،القراءة املوجهة ،اأوراق العمل) ،التعلم عن طريق
العمل اجلماعي ،التعلم عن طريق الأن�سطة.
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 - 1يحيي املعلم الطلبة ،ويرحب بهم ،وي�ساألهم عن اأحوالهم ،ثم يكتب على اللوح عنوان الدر�ص والنتاجات
اخلا�سة به.
 - 2ميهد املعلم للدر�ص بطرح الأ�سÄلة الآتية:
 عرف م�سطلح الح�سارة.
 لماذا �سميت ح�سارة بالد ما بين النهرين بهذا ال�سم?
 عدد بع�ص الثقافات التي تعاقبت على بالد ما بين النهرين.
 - 3يناق�ص املعلم الطلبة يف مفهوم احل�سارة ،ثم يبني لهم اأنها اأهم ما مييز ال�سعوب ،واأنها تطبع كل بلد بطابع
خا�ص من حي :åالعادات والتقاليد ،واأ�سلوب املعي�سة ،واملالب�ص ،والقيم الدينية والأخالقية ،والقدرة
على الإبداع يف خمتلف املجالت .ثم يبني لهم اأن ح�سارة بالد ما بني النهرين هي ح�سارة ن�ساأت على
�سفاف نهري دجلة والفرات ،واأن العديد من �سعوب ال�رسق الأو�سط تعاقبت على رعايتها ،والإ�سهام
بفاعلية ‘ االإرث ا◊†شاريo ،م u
�شµلة االأ�شو∫ االأولى لفنون املنطقة العربية ،واأن اأبرز الثقافا äالتي
اأثرت يف هذ√ احل�سارة هي :ال�سومرية ،والأكادية ،والبابلية ،والأ�سورية ،والكلدانية.
 - 4يبني املعلم للطلبة الأماكن التي ظهرت فيها فنون بالد ما بني النهرين ،انظر ال�سكل ( )1-3يف ال�سفحة (.)88
 - 5يوجه املعلم الطلبة اإلى قراءة الدر�ص يف ال�سفحات ( )98-88يف ( )10دقائق.
ً
تو�سيحيا ملجالت فنون بالد ما بني النهرين على النحو الآتي:
خمططا
 - 6ير�سم املعلم على اللوح
ًّ
›ا’ äفن ¿ƒبالد ما بني النهرين
العمارة
العمارة
الدينية

النحت
العمارة
املدنية

عمارة
املدن

الر�سم

العمارة
ال�سكنية

النحت
البارز

النحت
املج�سم

الم�سالت
الألواح
احلجرية
الكائنات
الأ�سطورية

ال�سكل ( :)1-3مجالت فنون بالد ما بين النهرين.
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النقو�ص
واخلزف

مقررا لكل جمموعة،
 - 7يوزع املعلم الطلبة اإلى ( )5جمموعات ،تتكون كل منها من ( )5-3طلبة ،ويعني
ً
ويحدد املهام املطلوبة من كل جمموعة ،وي�سميها على النحو الآتي:
 املجموعة الأولى :فن العمارة (العمارة الدينية). املجموعة الثانية :فن العمارة (العمارة املدنية). املجموعة الثالثة :فن النحت. املجموعة الرابعة :فن الر�سم. املجموعة اخلام�سة :فن النقو�ص واحلرف. - 8يطلب املعلم اإلى كل جمموعة قراءة الفقرة املحددة لهم من الكتاب املدر�سي.
 - 9يوزع املعلم اأوراق عمل على كل جمموعة بح�سب املو�سوعات ،على النحو الآتي:
 امل áYƒªéا’hCل≈ :فن ال©ªارة )ال©ªارة الدين«.(á لماذا امتازت عمارة ح�سارة بالد ما بين النهرين بكثرة ت�سييد المباني المح�سنة ،مثل القالع
والح�سون?
 تعد الزاقورات اأحد اأهم الأمثلة على العمارة الدينية في ح�سارة بالد ما بين النهرين .عرفها ،ثم
اذكر ً
مثال عليها?
 امل áYƒªéالãا :á«fفن ال©ªارة )ال©ªارة املد.(á«f اذكر اأق�سام العمارة المدنية.
 �سع اإ�سارة (√) بجانب العبارة ال�سحيحة ،واإ�سارة ( )xبجانب العبارة غير ال�سحيحة في ما ياأتي:
§ بنيت المدن في ح�سارة بالد ما بين النهرين على ربوات مرتفعة لت�سكيل قوة دفاعية ت�سد
).
هجمات العدو (
§ ابتكر البناءون في ح�سارة بالد ما بين النهرين ال�سقوف الخ�سبية لال�ستغناء عن الطين المجفف
).
(
أنموذجا لعمارة المدن في ح�سارة بالد ما بين النهرين ،وق�سر (خور�ساباد) في
§ تعد مدينة بابل ا
ً
).
نينوى مثال على العمارة ال�سكنية (
 امل áYƒªéالãال :áãفن الن.âë لماPا اهتم الملوك في ح†شارة بالد ما بين النهرين بفن الن?âë
 اذكر اأق�سام النحت في ح�سارة بالد ما بين النهرين.
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 اذكر خ�سائ�ص النحت المج�سم في ح�سارة بالد ما بين النهرين.
 امل áYƒªéالراب© :áفن الرSض.º امالأ الفرا Æبما هو منا�سب في الجمل التالية:
(مزج الألوان ،مكانته ،تدرج الألوان ،الأزرق ،الأ�سفر ،الأرجواني).
§ اأتقن فنانو بالد ما بين النهرين اأ�سلوب ..............في الر�سم.
§ من اأكثر الألوان التي ا�ستخدمت في الر�سم ،..............:والأحمر ،والأ�سفر ،والبرتقالي.
تبعا لـ. .................
§ يكبر ال�سخ�ص اأو ي�سغر في ر�سوم فناني بالد ما بين النهرين ً
§ اأظهر فنانو بالد ما بين النهرين تقنية عالية في ا�ستخدام اللون الواحد ،بدرجات مختلفة ،وذلك
لمعرفتهم بطريقة ........................بع�سها ببع�ص.
 امل áYƒªéاÿامùض :áفن النقh ¢Tƒا.±õÿ امالأ الفرا Æبما هو منا�سب في الجمل الآتية:
(التلوين ،الآ�سوريين ،الحيوانات ،الأختام الأ�سطوانية ،قوة الع�سالت ،الأ�سود ،الماعز،
الن�سر ،ال�سقر ،الخيول ،الطالء).
 كانت النقو�ص الحجرية والفخارية تمثل بع�ص ،..................ومنها،..................:
و ،....................و ،.................وقد و�سل ر�سمها عند ..................حد
الروعة والإتقان ،حي åبالغوا في تمثيل ......................والدقة في تنفيذها واإبرازها.
 ا�ستهر البابليون بـ ،.....................وا�ستهر ال�سومريون بــ  ،........................اأما
الآ�سوريون فقد اأتقنوا فن ..............و. ...............
ومر�سدا.
وم�ساعدا،
موج ًها،
ً
ً
 -10يتجول املعلم بني املجموعات ِّ
 -11تعر�ص كل جمموعة عملها على بقية املجموعات ملناق�ستها.
 -12يناق�ص املعلم الطلبة يف اإجاباتهم ،ثم يبني لهم اأن ح�سارة بالد ما بني النهرين اهتمت ببناء القالع
نظرا اإلى تاري ïاملنطقة احلافل باحلروب والغزوات الكثرية.
واحل�سون؛ ً
 -13يطلب املعلم اإلى الطلبة تاأمل ال�سكل ( )2-3الذي ورد يف ال�سفحة ( ،)89والذي م َّثل الزاقورة،
ثم يعرفهم بالزاقورات واأهميتها الدينية ،واأنها مدرجات تتاألف من طبقات متعددة ،يرتاوح عددها
ب Úثالث Wبقا äو�شبع Wبقا ،äواأن اأÈcها يµون ‘ االأ�شفل ،واأ�ش¨رها ‘ االأعلى ،ويتوLها معبد
�سغري ،واأن قاعدتها تكون مربعة اأو م�ستطيلة ال�سكل.
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 -14يبني املعلم للطلبة التق�سيمات الآتية للعمارة املدنية:
اªY - Cارة الªد¿ :امتاز هذا النوع باعتماد√ على الأ�س�ص الهند�سية في المن�ساآت الخا�سة ،والمباني
العامة ،وتخطيط المدن ،وبنائه على ربوات م�سطنعة عالية في الغالب ،لت�سكيل قوة دفاعية ت�سد
هجمات العدو .ومن اأ�سهرها مدينة بابل ،انظر ال�سكل ( )3-3في ال�سفحة (.)90
 -Üال©ªارة الùضµن« :áامتاز هذا النوع بالعقود والقباب التي ابتكرها البناءون بهدف ال�ستغناء عن
ال�سقوف الخ�سبية لندرتها ،معتمدين على الطين المجفف في عملية البناء .ومن اأ�سهر تلك
المباني :ق�سر بابل في العهد الكلداني ،وق�سر خور�ساباد في نينوى (عا�سمة الآ�سوريين) ،انظر
ال�سكل ( )4-3في ال�سفحة ( ،)91وق�سر نبوخذ ن�سر ،وبرج بابل بجنانه المعلقة.
 -15يناق�ش املعلم الطلبة ‘ الن�شاط ) ،)1-3الòي يتëدث عن ر�شم لوحة فنية ëÃاcاة فن العمارة ‘ بالد
ما بني النهرين.
 -16يطلب املعلم اإلى الطلبة تاأمل ال�سكل ( ،)5-3الذي يبني قلعة مهدمة متثل فن العمارة يف بالد ما بني
النهرين.
 -17يناق�ص املعلم الطلبة يف �سوDال بند (ف�رس) و�سوDال بند (فكر) يف ال�سفحة ( ،)92ثم يو�سح لهم اأن تاريï
دولة العراق حافل باحلروب التي اأف�ست اإلى تعر�ص اآثارها للتدمري والنهب وال�رسقةً ،
ف�سال عن تاأثر
املنطقة بالعوامل الطبيعية ،مثل :الرياح ،والنهيارات ،وعوامل احلت والتعرية لل�سخور ،ثم يو�سح لهم
اأن بناء املن�ساآت واملدن على ربوات عالية كان بهدف ت�سكيل قوة دفاعية ل�سد هجمات العدو ،واأن بناء
دورا للعبادة يف ذلك احلني.
الزاقورات يعزى اإلى اأ�سباب دينية؛ اإذ مثلت ً
 -18يطلب املعلم اإلى الطلبة تاأمل ال�سكلني ( ،)6-3و( )7-3يف الكتاب املدر�سي.
 -19يناق�ص املعلم اأفراد املجموعة الثالثة يف اإجاباتهم ،ثم يو�سح لهم اهتمام ح�سارة بالد ما بني النهرين بفن
ذاكرا بع�ص الأمثلة عليها كما هو مبني يف ال�سفحات ( )94-92من
النحت ،وتق�سيمات فن النحتً ،
الكتاب املدر�سي.
 -20يثني املعلم على الطلبة ،ثم يطلب اإليهم تاأمل الأ�سكال املوجودة يف ال�سفحات ( ،)96-89ثم يناق�سهم
فيها.
جديدا للدر�ص( :خ�سائ�ص فن ح�سارة بالد ما بني النهرين).
 -21يكتب املعلم على اللوح عنوا ًنا
ً
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 -22يطبق املعلم ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق العمل اجلماعي (الكر�سي ال�ساخن) ،بالطلب اإلى الطلبة و�سع
مقاعد ال�سف ب�سكل دائري ،بحي åيتو�سطها كر�سي ي�سمى الكر�سي ال�ساخن ،وهو كر�سي يجل�ص عليه
قائد كل جمموعة؛ ليتقم�ص دور املعلم بالإجابة عن اأ�سÄلة زمالئه ،وتقدمي ملخ�ص للمجال اخلا�ص به.
 -23يجل�ص املعلم على الكر�سي ال�ساخن ،ويطلب اإلى الطلبة اأن يطرحوا عليه بع�ص الأ�سÄلة اخلا�سة بالدر�ص؛
لت�سجيعهم ،ثم يف�سح املجال اأمام اأكرب عدد من الطلبة خلو�ص جتربة اجللو�ص على الكر�سي ال�ساخن.
 -24ي�ستخل�ص املعلم مع الطلبة خ�سائ�ص فنون بالد ما بني النهرين ،ثم يكتبها على اللوح ،انظر ال�سفحتني
( ،)98و( )99يف الكتاب املدر�سي.
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اSضÎا á«é«Jالàق ËƒاملقÎح :áمراجعة الذات (يوميات الطالب).

اCداة الàق� :Ëƒسجل و�سف �سري التعلم.
اSض ºال£ال:Ö

املVƒض:´ƒ

الàاري:ï

اأف�سل اأن نذهب في رحلة افترا�سية عبر �سبكة الإنترنت لتعرف ح�سارة بالد ما بين النهرين،

وم�ساهدة اآثارها ،اأو تنفيذ هذ√ الح�سة في غرفة الحا�سوب؛ ليت�سنى لنا روDية �سور ح�سارة بالد ما
بين النهرين بو�سوح با�ستخدام جهاز العر�ص.

اإذا اأتيحت لي الفر�سة لزيارة دولة العراق فاإنني �ساأحر�ص على زيارة اأهم معالم ح�سارة بالد ما
بين النهرين ،وتعرف فن النحت الذي يت�سف بدرا�سة التفا�سيل الدقيقة ،وتج�سيم الحيوانات

اﺛﺮاﺋﻴﺔ اأهم ما يميز تلك الح�سارة ،وتعرف كيفية نحتها.
أ�سطورية ،التي كانت
ال
اﻧﺸﻄﺔ
اﻧﺸﻄﺔ اﺛﺮاﺋﻴﺔ

كثيرا الدرو�ص التي تعرفنا بالح�سارات التي تعاقبت على بالدنا العربية ،واأ�سعر بالفخر لوجود
اأحب ً
هذ√ الح�سارات في وطننا العربي.

اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ
أحاول �سرح در�ص ح�سارات بالد ال�سام (الدر�ص القادم) في غرفة الحا�سوب،
اﻧﺸﻄﺔال� :º∏©ªسا
مالح¶اä
اﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ

و�ساأمنحك فر�سة التهيÄة للدر�ص ً
بدل مني ،و�ساأبذل ق�سارى جهدي لتلخي�ص محتويات الدر�ص؛
معا.
بغية تحقيق الفائدة وتوفير الوقت ً

ول �سك في اأن مالحظاتك مهمة ت�ستحق الدرا�سة ،ولك مني كل التقدير والثناء.

ﻧﺸﺎط إﺛﺮاﺋﻲ
ﻧﺸﺎط إﺛﺮاﺋﻲ

أ�سطوريا من خميلتك.
أثرا بالكائنات الأ�سطورية ،ار�سم كائ ًنا ا
ًّ
 متا ًﻧﺸﺎط ﻋﻼﺟﻲ
ﻧﺸﺎط ﻋﻼﺟﻲ

تبعا لو�سفها يف ال�سفحة ( )89من الµتاب املدر�شي ،ار�شم خم�شة خطوط
أثرا ب�سكل الزاقورات ً
 متا ًمربعا يف الأعلى ،ثم لونه.
متوازية ،اأكربها يف الأ�سفل ،واأ�سغرها يف الأعلى ،ثم ار�سم ً
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اﻟﺪرس اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺣﻀﺎرات ﺑﻼد اﻟﺸﺎم
)ﺳﻮرﻳﺎ ،وﻟﺒﻨﺎن ،واردن ،وﻓﻠﺴﻄﻴﻦ(.

ﻋﺪد اﻟﺤﺼﺺ :ﺣﺼﺔ واﺣﺪة.

اﻟﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪرس

 يتعرف جمالت فنون ح�سارات بالد ال�سام. مييز خ�سائ�ص فنون ح�سارات بالد ال�سام. -يتذوق القيم اجلمالية يف فنون ح�سارات بالد ال�سام.

اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت

االBراميون ،الµنعانيون ،الفينيقيون ،االأنباط ،ح†شارة تدمر ،العمارة ،الن ،âëالفنون التطبيقية.
 ا’Bرام« :¿ƒا�سم عام ،يطلق على جمموعات كبرية من القبائل الرحل القدمية التي كانت تقطن �سمايل بالدالعرب ،وتتكلم اللغة الآرامية بلهجات متعددة.
 الµن©ا� :¿ƒ«fسعب �سامي� ،سكن فل�سطني ولبنان والأجزاء الغربية من �سوريا ،يف الألف الثال åقبل امليالد.وقد هاجر اأفراد هذا ال�سعب من �سبه اجلزيرة العربية ،واأطلق على الق�سم الذي ا�ستوطن �سواحل �سوريا
ولبنان ا�سم الفينيقيني ،يف حني اأطلق ا�سم الكنعانيني على املجموعات التي ا�ستوطنت �ساحل فل�سطني
(اأر�ص كنعان).
جزءا من الكنعانيني الذين ا�ستقروا يف بالد ال�سام على البحر الأبي�ص املتو�سط،
ال«Øن«ق« :¿ƒيعد الفينيقيون ً
ﻧﺸﺎط ):(1
وكان مركزهم �سوريا ولبنان وفل�سطني .واأول اإ�سارة اإلى الفينيقيني مردها الكتابات امل�رسية القدمية ،حيå
نظرا اإلى وجود غابات الأرز ،وتوافر الأخ�ساب يف مناطقهم.
اأطلق عليهم لقب احلطابني؛ ً
  :•ÉÑfC’Gاإحدى القبائل العربية التي هاجرت من اليمن اإلى �سمال اجلزيرة العربية ،وا�ستقرت جنوب الأردناإلى جانب الأدوميني ،حي åاأن�ساأت مملكتها ،و�سمت عا�سمتها الرقيم (ال�سخرة) التي اأ�سبحت تعرف
با�سم برتا باللغة اليونانية.
عامليا ،ولهــا �سهرتهــا ومكانتهــا ،وهي تقع
 ح�ض``ارة Jدم``ر :مملكــة قدميــة ،واإحــدى اأهم املــدن الأثريــة ًّو�سط �سوريا ،وتتبع ملحافظة حم�ص.
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اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺮأﺳﻲ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻓﻘﻲ

الµàام πالراSCض»
 كتاب الرتبية الفنية لل�سف العا�رس ،الوحدة الثالثة ،فنون احل�سارات يف الأردن. كتاب تاري ïالأردن لل�سف احلادي ع�رس ،اجلزء الثاين ،الوحدة الأولى ،الأردن يف الع�سور القدمية. -كتاب التاري ïلل�سف ال�سابع ،الوحدة الأولى ،احل�سارات القدمية يف الأردن.

ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻢ

الكتاب املدر�سي ،اللوح ،جهاز احلا�سوب اأو جهاز احلا�سوب ال�سخ�سي املحمول ،جهاز العر�ص ،اأوراق
عمل ،اأقالم ملونة.

اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ

التدري�ص املبا�رس (العرو�ص التو�سيحية ،اأوراق العمل ،ال�سوDال واجلواب) ،التعلم عن طريق العمل اجلماعي.
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 - 1يطرح املعلم على الطلبة التحية وال�سالم ،ويهيÄهم ملو�سوع الدر�ص.
 - 2يكتب املعلم على اللوح عنوان الدر�ص والنتاجات اخلا�سة به.
 - 3يطلب املعلم اإلى الطلبة تاأمل ال�سكل ( )18-3يف ال�سفحة ( ،)101ثم يطرح عليهم الأ�سÄلة الآتية:
 ما ا�سم هذا المكان التاريخي?
�سيد√?
 َمن َّ
 ما المواد الم�ستخدمة في بنائه?
 اأين يوجد?
 - 4ي�ستمع املعلم اإلى اإجابات الطلبة ،ثم يو�سح لهم اأن هذا ال�رسح الأثري هو معبد بعل يف اأوغاريت (راأ�ص
�سمرا) التي تقع �سمال الالذقية (اإحدى املدن ال�سورية) ،واأنه معبد خم�س�ص لآلهة الكنعانيني (بعل) ،واأن
الكنعانيني ا�ستخدموا احلجارة يف بنائه ،ثم يخربهم اأن اأوغاريت ا�ستهرت بالتجارة البحرية؛ لأنها متثل
أي�سا بالزراعة ،مثل زراعة الكروم ،واأ�سجار
نقطة التقاء ما بني العراق وفل�سطني وم�رس ،واأنها ا�ستهرت ا ً
الزيتون ،والقمح.
مقررا لكل جمموعة.
 - 5يق�سم املعلم الطلبة اإلى ( )4جمموعات ،تتكون كل منها من ( )5-3طلبة ،ويعني
ً
 - 6يطلب املعلم اإلى املجموعة الأولى اإعداد عر�ص تقدميي للدر�ص.
 - 7تعر�ص املجموعة الأولى عملها اأمام املجموعات الأخرى.
 - 8يوزع املعلم على املجموعات الأخرى اأوراق العمل ،على النحو الآتي:
 امل áYƒªéالãاh :á«fر ábال© πªالûJ »àض πªا’SCض á∏Äا’:á«JB ما الح�سارات القديمة التي ازدهرت في بالد ال�سام?
 اذكر مجالت الفنون الثالثة في بالد ال�سام.
 بين كيف كان للموقع الجغرافي لح�سارة بالد ال�سام اأكبر الأثر في ازدهارها.
 ما اأهم مميزات العمارة عند الفينيقيين خا�سة?
 اذكر ً
مثال على ذلك.
عالم يدل معبد بيبلو�ص في مدينة جبيل بلبنان?

َ
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 امل áYƒªéالãالh :áãر ábال© πªالûJ »àض πªا’SCض á∏Äا’:á«JB ما المادة التي ا�ستخدمها الفينيقيون في �سناعة التماثيل ال�سغيرة?
 اأين وجدت?
 ما اأنواع النحت في فنون بالد ال�سام?
 على ماذا اقت�سر النحت البارز في فنون بالد ال�سام?
 امل áYƒªéالراب©h :áر ábال© πªالûJ »àض πªا’SCض á∏Äا’:á«JB ما المواد التي ا�ستخدمت في الفنون التطبيقية في بالد ال�سام?
 على ماذا عثر في معبد مدينة بيبلو�ص?
 اإلى اأي البالد و�سلت ال�سناعات المعدنية خارج حدود بالد ال�سام?
عدد خ�سائ�ص فنون بالد ال�سام.
 ِّ
 - 9ينظم املعلم الوقت ،ويوزع الأدوار ،ويعزز الطلبة يف اأثناء عر�ص كل جمموعة.
 -10تعر�ص كل جمموعة ما تتو�سل اإليه من نتائ.è
تكوينيا؛ للتاأكد من اإي�سال املعلومات اإلى الطلبة ب�سورة منا�سبة.
 -11يقدم املعلم تقوميًا
ًّ
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اSضÎا á«é«Jالàق ËƒاملقÎح :áالتقومي املعتمد على الأداء.
اCداة الàق� :Ëƒسلم التقدير.
ºbôdG

اﻧﺸﻄﺔ اﺛﺮاﺋﻴﺔ

‡RÉà

AGOC’G QÉ«©e

1

يتعرف جمالت فنون ح�سارات بالد ال�سام.

2

يتعرف خ�سائ�ص فنون ح�سارات بالد ال�سام.

3

يتذوق القيم اجلمالية يف فنون ح�سارات بالد ال�سام.

4

يتعاون مع زمالئه يف املجموعة ،ويحرتم اآراء الآخرين.

5

ير�سم ً
فنيا من الآثار الأردنية ،ثم يلونه.
عمال ًّ

Góv L ó«L

ó«L

اﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ

ﻧﺸﺎط إﺛﺮاﺋﻲ

 ار�شم من ح†شارا äبالد ال�شا) Ωاالأنباط) مبنى )اÿزنة) املوLود ‘ مدينة البرتا الوردية )اإحد iعéائÖاكيا اخلطوات الآتية
الدنيا ال�سبع اجلديدة) التي تقع يف افظة معان جنوب اململكة الأردنية الها�سمية،
ً
ﻧﺸﺎط ﻋﻼﺟﻲ
( ،)2-3و( ،)3-3و( ،)4-3و( ،)5-3و( ،)6-3ثم لونها بالألوان املن�سجمة من
يف الأ�سكال:
التدريجات اللونية.

ال�سكل ( :)2-3ر�شم الخطوط العمودية والخطوط االأفقية.
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ال�سكل ( :)3-3ر�شم الخطوط المائلة.

ال�سكل ( :)4-3ر�شم الخطوط اأعلى الخزنة.

ال�شµل ) :)5-3اإ�سافة التفا�سيل النهائية.

اﻧﺸﻄﺔ اﺛﺮاﺋﻴﺔ

اﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ

ﻧﺸﺎط إﺛﺮاﺋﻲ
ال�سكل( :)6-3اإنهاء الر�سم ،ثم تلوينه بالألوان المن�سجمة من التدرجات اللونية.

ﻧﺸﺎط ﻋﻼﺟﻲ

�سورا متنوعة متثل ح�سارات بالد ال�سام يف جمالت متعددة ،ثم األ�سقها على لوحة (بي�ساء ،اأو
 اجمعً
ملونة) من الكرتون ،ثم اكتب معلومات عن كل �سورة ،ثم اعر�سها اأمام زمالئك يف ال�سف ،وناق�سهم
فيها.
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اﻟﺪرس اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻓﻦ ﻗﺪﻣﺎء
اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ )اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻲ(.

ﻋﺪد اﻟﺤﺼﺺ :ﺣﺼﺘﺎن.

اﻟﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪرس

-

يتعرف فن قدماء امل�رسيني (الفن الفرعوين).
مييز جمالت فن قدماء امل�رسيني.
ينتً è
فنيا يحاكي فن قدماء امل�رسيني.
عمال ًّ
يتذوق فنون ح�سارة قدماء امل�رسيني.

اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت

الأهرامات ،امل�سالت ،متثال اأبي الهول.
 ا’gCراما“ :äثل االأهراما äالعمائر ا÷نائزية ،وقد �شيد äلدفن املوتى من امللوك ،وتعد اأهراما äا÷يزةالثالثة اأ�سهر الأهرامات واأكرثها اأهمية ،ويبل≠ عدد الأهرامات التي بنيت لتكون مثوى للفراعنة ()97
علما باأن هرم زو�رس هو اأول الأهرامات التي بنيت يف م�رس.
ً
هرماً ،
 “ãا∫ اCب» اله :∫ƒمتثال ملخلوق اأ�سطوري ،له ج�سم اأ�سد وراأ�ص اإن�سان ،وقد نحت من احلجر الكل�سي،والراجح اأنه كان يف الأ�سل مغطى بطبقة من اجل�ص وتك�سو√ الألوان؛ اإذ ما تزال اآثار الألوان الأ�سلية
ظاهرة اليوم بجانب اإحدى اأذنيه.

ﻧﺸﺎط ):(1
اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺮأﺳﻲ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻓﻘﻲ

الµàام πالراSCض»
 كتاب اللغة الإ‚ليزية لل�سف ال�سابع ،الوحدة الرابعة.)Wonders of the ancient world( ، -كتاب التاري ïلل�سف التا�سع ،الوحدة الأولى( ،تاري ïاحل�سارة امل�رسية القدمية).

ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻢ

كتاب الطالب ،اللوح ،ال�سبكة العنكبوتية (الإنرتنت) ،اأزياء تنا�سب العهد الفرعوين.

اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ

التدري�ص املبا�رس (ال�سوDال واجلواب ،القراءة املوجهة) ،التعلم عن طريق العمل اجلماعي ،لعب الأدوار.
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 - 1يلقي املعلم التحية على الطلبة ،وي�ساألهم عن اأحوالهم ،ثم يكتب على اللوح عنوان الدر�ص والنتاجات
اخلا�سة به.
 - 2ميهد املعلم للدر�ص بطرح الأ�سÄلة الآتية:
 ماذا تعرف عن الفن الفرعوني القديم?
 في اأي بلد وجد?
مرت بها ح�سارة بالد وادي النيل.
 ِّ
عدد الحقب الزمنية التي ِّ
عدد مجالت فن قدماء الم�سريين.
 ِّ
و�سيدوا المقابر والأهرامات?
 لماذا ح َّنط الم�سريون القدماء (الفراعنة) الموتىَّ ،
 - 3يناق�ص املعلم الطلبة يف اإجاباتهم ،ثم يبني لهم اأن فن قدماء امل�رسيني هو من اأرقى الفنون يف الع�سور
القدمية ،واأن البيÄة امل�رسية غذته مبقوماتها ال�سيا�سية ،والجتماعية ،وعقائدها الدينية ،واأن قدماء امل�رسيني
اعتقدوا اأن امللوك هم ن�شل االBلهة التي حµم âالبالد ‘ الع�شور البدائية; اإ Pا�شطب¨ âا◊µوما äب�شب¨ة
دينية على راأ�سها ملك موDله ،ميثل الإله الأعظم للمنطقة .فقد كان لكل مدينة اإله خا�ص؛ لذا �سيدوا املعابد
لو�سع الآلهة فيها؛ اعتقا ًدا منهم اأن الإن�سان كامل ل ميوت ،فج�سدو√ ً
كامال بال�سورة  ،اأو بفن النحت.
ً
خمططا يبني فيه جمالت الفن امل�رسي القدمي ،وهي :فن العمارة ،وفن النحت ،وفن الر�سم
 - 4ير�سم املعلم
والنق�ص ،ثم ي�سنف الدول التي تعاقبت على بالد وادي النيل اإلى :قدمية ،وو�سطى ،وحديثة.
 - 5يوزع املعلم الطلبة اإلى ( )4جمموعات ،تتكون كل منها من ( )5-3طلبة ،ويعني مقررا لكل جمموعة،
وي�سمى املجموعات على النحو الآتي:
 المجموعة الأولى :فن العمارة. المجموعة الثانية :فن النحت. المجموعة الثالثة فن النق�ص والر�سم ،والتاأثير والتاأثر بين ح�سارة بالد ما بين النهرين ،وبالد ال�سام،وح�سارة م�سر القديمة.
عما يقدم من م�ساهد م�سرحية.
 المجموعة الرابعة :تدوين المالحظات q - 6يوزع املعلم على املجموعات ن�سو�ص م�رسحيات ق�سرية ،كل جمموعة بح�سب مو�سوعها ،ثم يطلب اإلى
اأفراد كل جمموعة قراءة ن�سها يف ( )10دقائق.
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 - 7يطلب املعلم اإلى اأفراد املجموعة الأولى متثيل امل�سهد امل�رسحي( :اأمنحوتب يف اجلامعة الأردنية) ،اأو:
(زائر من الأم�ص) ،الذي تدور اأحداثه حول جمال فن العمارة عند قدماء امل�رسيني ،والذي ت�سمن احلوار
الآتي:
{عامر طالب يف مرحلة التخرج يدر�ص يف اجلامعة الأردنية بق�سم ال�سياحة والآثار ،وقد طلب اإليه
اأ�ستاذ√ اإعداد بح åعن فن العمارة يف ح�سارة قدماء امل�رسيني .جل�ص عامر يف حديقة اجلامعة يت�سفح
بع†ش الµت Öالتي تتëدث عن التاري ïامل�رصي القد ،Ëثم �شعر فéاأة بيد ترب âعلى cتفه ،فالتف âوراء√
ليجد ً
زيا كاأزياء الفراعنة.z
رجال يرتدي ًّ
 عامر ب�سوت مرجتفَ :من اأنت? اأنا اأمنحوتب ،األم تعرفني?م�ستغربا :كيف يل اأن اأعرفك واأنت ترتدي هذا الزي التنكري?
 عامرً
 اأمنëوت :Öاألم تعéب∂ مالب�شي? وماPا تعني بالزي التنµري? اإنه زي ملوcي; اإن∂ تتëدث اإلىاملعماري والطبيب النابغة اأمنحوتب.
 عامر يفرك عينيه :اأمنëوت ?Öهل تق�شد اأمنëوت Öاملعماري الفرعو Êامل�شهور? اأمنحوتب :نعم.جدا بلقائك �سيدي ،لقد �سمعت عنك الكثري ،ولكن ا�سمك يحريين ،فما
 عامر(متلعثما) :اأنا �سعيد ًّ
ً
معنا√? اأريد اأن اأعرف املزيد عنك.
 اأمنحوتب (بفخر) :اإن ا�سمي يعني واهب ال�سالم ،واأنا اأول مهند�ص معماري ،واأول طبيب معروفال�سم يف التاري ïاملدون عند الفراعنة ،وقد عدين بع�ص املوDرخني �سانع الأعاجيب؛ اإذ كان لظهوري
اأكرب الأثر يف تطور العمارة الفرعونيةً ،
مهند�سا للملك زو�رس،
ف�سال عن عملي يف الق�رس امللكي
ً
أي�سا يف جمالت عدة ،منها :الطب،
وت�سميمي هرم زو�رس املدرج يف �سفارة م�رس ،وقد برعت ا ً
والتحنيط ،والت�رسيح ،وتقلدت العديد من الوظائف والمتيازات يف الدولة الفرعونية التي كانت
تقت�رص اBنòاك فقط على االأ�رصة ا◊اcمة.
 عامر :رائع ،يا اˆ! اإنني اأت�سوق اإلى معرفة الكثري عن فن العمارة يف عهدكم. اأمنحوتب (باأنفة وكربياء) :فن العمارة يا  ،...ما ا�سمك? -عامر :عامر ،ا�سمي عامر.
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-

-

-

اأمنحوتب :اأه ً
ال يا عامر ،اإن فن العمارة هو من اأعظم الإ‚ازات الفنية يف ح�سارتنا؛ فقد قطعنا
ً
طويال يف العمارة الدينية املتمثلة يف املدافن ،والأهرامات ،واملعابد ،وامل�سالت ،والعمارة املدنية
باعا
ً
املتمثلة ‘ املناز∫ وÒZها ،وال �ش∂ ‘ اأن∂ �شمع âعن اأهراما äا÷يزة الثالث ،ومعبد الµرن∂ ‘
طيبة؛ فهي اأكرث المعالم �سهرة في العالم.
ومن اجلهة امل�سوDولة عن كل ذلك?
عامرَ :
اأمنحوتب :الدولة بالتاأكيد ،فهي امل�سوDولة عن م�ساريع البناء ،واملمولة لها؛ تلبية لالأغرا�ص الدينية،
�سعيا لتعزيز �سلطته.
وفرعون �ساحب ال�سلطة هو اأول املهتمني بذلك؛ ً
عامــر :توجــد مقولة قراأتهــا يف اأحد الكتب ،ولكنــي ل اأعرف مدى �سحتها ،وهــي اأن منازلكم ⁄
ت�سمد حتى اليوم.
اأمنحوتب :هذا �سحيح؛ فقد ا�ستعملنا يف بنائها مواد �رسيعة التلف ،مثل :الطني ،واخل�سب؛ للتخفيف
حر�سا منا على بقائها ماثلة اإلى الأبد.
�سيدناها من احلجر؛
ً
من درجة احلرارة .اأما املعابد والبنايات فقد َّ
عامر :حدثني اأكرث ،لقد �سوقتني اإلى معرفة املزيد ،اأريد اأن اأعرف اأهم ما مييز فن العمارة امل�رسية
القدمية.
اأمنحوتب :يا بني ،اأنا يف عجلة من اأمري ،ووقتي �سيق ،ومع ذلك �ساأحدثك عنها .لقد امتازت العمارة
يف عهدنا مبراعاة ن�سب الفتحات اإلى الفراغات يف اجلدران ،ون�سب الطول اإلى العر�ص .وطرازنا
جدا باأمناطه الزخرفية امل�ستمدة من عنا�رس الطبيعة (مثل �سعف النخل وجذوعه) ،وحزم
املعماري غني ًّ
اخلو�ص ،واأعواد الربدي ،وزهرة اللوت�ص .فمعابدنا قوية و�سلبة كاأنها جبال را�سخة؛ ذلك اأننا بنيناها
ب�سكل مائل ،ول �سك يف اأن معبد الأق�رس ،ومعبد اأبي �سمبل ،ومعبد حور�ص خري �ساهد على ذلك.
�سخ�سيا ،فمتنوعة؛ منها :امل�سلع ،والنخيلي،
اأما الأعمدة وبخا�سة اأعمدة معبد زو�رس الذي �سممته
ًّ
وعمود الربدي املقفول ،وعمود الربدي املفتوح (الناقو�سي).
cثÒا من معلومات∂،
عامر :يا لÈاعت∂ اأيها املهند�ش العظيم! اأ�شµرك Lزيل ال�شµر; فقد ا�شتفدً ä
أي�سا...
واأود اأن اأ�ساألك ا ً
اأمنحوتب يقاطع عامر (بحزن) :يجب اأن اأغادر الآن? لقد �سعدت بلقائك اأيها الطالب النجيب،
وداعا.
ً
عامر :اأرLوك ،اأرLوك يا �شيدي ،ال ت¨ادر ،ال ت¨ادر ،اأرLوك.
عامر يéثو على رcبتيه حزي ًنا مطاأ ÅWالراأ�ش :اأرLوك ال ترتcني وتòه !Öاأمنëوت ،Öال تòه.Ö
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 عامر (ي�رس :)ñاأمنحوتب ،ل تذهب ،اأمنحوتب.ي�ستيق ßعامر من نومه ،وحوله جمموعة من طلبة اجلامعة ي�سحكون.
الطلبة :هههههههه ،ما بالك يا عامر? َمن اأمنحوتب هذا?
ً
خجال ،وينظر من حوله ،موق ًنا اأنه كان يحلم ،ثم يلملم كتبه واأوراقه ،وين�رسف
يحمر وجه عامر
أبدا.z
م�رسعا اإلى املنزل ،و�سورة اأمنحوتب ل تغادر خميلته ا ً
ً
 - 8يقدم الطلبة العر�ص امل�رسحي ،ثم يطرح املعلم الأ�سÄلة الآتية:
عدد اأق�سام العمارة في فن قدماء الم�سريين.
 ِّ
 اذكر اأمثلة عليها.
 َمن الجهة الم�سوDولة عن م�ساريع البناء في تلك الحقبة? لماذا اهتمت بذلك?
 ع ِّلل �سبب اندثار املنازل التي بناها الم�سريون القدماء.
عدد خ�سائ�ص فن العمارة عند قدماء الم�سريين.
 ِّ
 - 9ي�ستمع املعلم اإلى اإجابات الطلبة ،ثم يناق�سهم فيها.
 -10يطلب املعلم اإلى اأفراد املجموعة الثانية متثيل امل�سهد امل�رسحي الآتي الذي يحمل عنوان�( :سارة ونحت
قدماء امل�رسيني):
{�سارة طالبة جمتهدة يف ال�سف الثامن ،غادرت املدر�سة بعد انتهاء الدوام عائدة اإلى املنزل ،وما اإن
و�سلته حتى طرقت الباب:z
 الأمَ :من على الباب? �سارة :اأنا يا اأمي� ،سارة. تفتح الأم الباب. �سارة :ال�سالم عليكم.أهال ا ً
 الأم :وعليكم ال�سالم ورحمة اˆ وبركاته ،ا ًأهال يا حبيبتي.
قبل �سارة راأ�ص اأمها ،ثم ت�ساألها عن اأحوالها.
 ُت ِّ �سارة :كيف كان يومك يا اأمي?نوعا ما ،وا p
أنت?
 الأم :احلمد ˆ ،متعب ً� -سارة :رائع.
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-

-

-

الأم :جميل جميل ،اذهبي وغريي مالب�سك ،واغ�سلي يديك لتتناويل طعام الغداء ،ثم حتدثيني عن
روعة يومك يا غاليتي!
تخلع �سارة زيها املدر�سي ،وتغ�سل يديها ،وجتل�ص يف املطب ïيف انتظار الغداء ،ويف تلك الأثناء ت�ساألها
اأمها.
Lدا اليوc ،Ωي∞ cان يوم∂ الدرا�شي?
االأ :Ωاأراك �شعيدة v
در�سا عن النحت الفرعوين يف ح�سارة قدماء امل�رسيني ،وقد �سعدت
�سارة :اأعطتنا معلمة الرتبية الفنية ً
باملعلومات املوجودة يف الدر�ص �سعادة كبرية.
الأم :هل كانت معلومات الدر�ص قيمة اإلى هذا احلد?
�سارة :نعم ،يا اأمي.
الأم :هيا حدثيني عن فن النحت؛ فقد كان من اأهم الهوايات التي مار�ستها يف حياتي ،وطاملا متنيت
اأن اأكمل درا�ستي يف هذا املجال.
�سارة :ح�س ًنا يا اأمي ،لقد بداأت املعلمة حتدثنا عن متيز النحاتني امل�رسيني بنحت التماثيل العظيمة التي
ال مثيل لها من حيث الدقة واالإتقان; الأنها مثل âا◊ياة االأزلية ،وخلد äامللوك ،مثل “ثا∫ اأبي الهو∫
الذي يعد اليوم من اأكرب املنحوتات يف العالم.
الأم :وما املواد التي ا�ستخدمها النحاتون الفراعنة يف نحت الأ�سكال?
أنواعا عدة من الأحجار ،مثل :املرمر ،وحجر
�سارة :لقد ا�ستخدموا اخل�سب والطني املحروق ،وا ً
ال�سوان ،وحجر احلية ،واجلرانيت ،واحلجر املتبلور ،واحلجر اجلريي؛ وكان بع�سها من العاج،
واخلزف ،وال�سل�سال امل�سقول ،وكان بع�سها الآخر من النحا�ص ،والربونز ،والذهب ،والف�سة.
الأم:يا لروعة هوDلء ! فقد ا�ستفادوا من كل هذ√ املواد يف عملية النحت.
أي�سا عن خ�سائ�ص النحت عند الفراعنة.
�سارة :وقد حدثتنا املعلمة ا ً
الأم :دعيني اأنا اأحدثك عنها ،فقد قراأت عنها الكثري.
�سارة :ح ًّقا يا اأمي!
الأم :اأجل ،فقد اهتم النحاتون امل�رسيون بالتفا�سيل اجلميلة ،وات�سفوا بالدقة العالية يف نحت متاثيلهم
العظيمة cبÒة ا◊éم; اإ Pمثل هòا الفن ا◊ياة االأزلية ،وخلد امللوك; الإÁانهم بµما∫ االإن�شان ،واأنه
خملد ل ميوت ،وقد ا�ستخدموا يف هذ√ العملية  -كما ذكرت يا بنيتي -الطني املحروق وخمتلف
اأنواع الأحجار ،والعاج ،وغري ذلك الكثري.
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 �سارة :اأما√ ،لقد اأبدعت ⁄ ،اأكن اأعرف اأن لديك كل هذ√ املعلومات. الأم :األم اأقل لك اإنني كنت اأرغب يف اإكمال درا�ستي يف هذا املجال ،ما راأيك اأن حتققي حلم اأمكوتدر�سيه ا p
أنت?
 �سارة :نعم ،لم ل? فهو تخ�س�ص رائع. الأم :هيا يا بنيتي ،فالغداء جاهز.ت�سكب الأم طعام الغداء ،ثم ت�سعه على الطاولة.
Lدا� ،شلم âيداك يا اأمي ،اأ“نى زيارة االأهراما ‘ äم�رص يا اأما√.
 �شارة :اإنه لòي ،òلòيv òp
p
وح�شل âعلى املرتبة االأولى ‘ –�شيل∂ الدرا�شي ،اأعدك اأننا �شنق†شي
عقد äالعز،Ω
 االأ :ΩاإPاالعطلة ال�سيفية يف م�رس باإذن اˆ.
 �شارة )بفر ìو�رصور) :اأعدك بòل∂ ،عا�ش âماما ،عا�ش âماما.z -11يطرح املعلم على الطلبة الأ�سÄلة الآتية:
 اذكر اأهم ما يميز فن النحت عند قدماء الم�سريين.
 ما المواد التي ا�ستخدمها قدماء الم�سريين في فن النحت?
عدد خ�سائ�ص فن النحت عند قدماء الم�سريين.
 ِّ
 -12ي�ستمع املعلم اإلى اإجابات الطلبة ،ثم يناق�سهم فيها.
 -13ي�ستخل�ص املعلم مع الطلبة اأهم خ�سائ�ص فن النحت لدى قدماء امل�رسيني ،ثم يكتبها على اللوح.

 -14يطلب املعلم اإلى اأفراد املجموعة الثالثة متثيل امل�سهد امل�رسحي الآتي الذي يحمل عنوان( :بالد العرب اأوطاين):
معا يف موDمتر
{اأحمد وح�سن وعبد اˆ ورائد اأ�سدقاء من الأردن والعراق وم�رس و�سوريا ،اجتمعوا ً
عمان العام املا�سي ،وهذا العام قرر الأردين اأحمد ا�ست�سافة اأ�سحابه يف
اأطفال العرب الذي انعقد يف q
عمان:z
منزله الكائن يف العا�سمة q
 اأحمد :ما اأجمل اللقاء بعد الغياب! ح�سن :ال�ستياق اإلى الأ�سدقاء �سيء رائع. عبد اˆ :لقد افتقدت جل�ساتنا اجلميلة ،واأحاديثنا الرائعة. رائد :ولكن ،باإذن اˆ �ست�ستمر عالقتنا ما دام يف العمر بقية. ح�سن :ب�رساحة ،لقد احرتت ح ًّقا يف نوع الهدية التي تروق لكم ،ولكني راأيت اأن اأجمل �سيء ميكناأن اأهديكم اإيا√ هو هذ√ اللوحات الفنية املر�سومة على طريقة قدماء امل�رسيني.
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cبÒا.
يوز´ ح�شن ثالث لوحا äعلى اأ�شدقائه الòين �رصوا بها
�رصورا ً
ً
أي†شا لوحا äت�شµيلية من تراث بالد الرافدين.
 عبد اˆ :ما ه √òامل�شادفة?! لقد اأح†رص äاأنا ا ًً
أي�سا اأح�رست ا ً
أعمال
 رائدلغزا ما ،ما هذا التخاطر الرهيب? واأنا ا ً
(�ساحكا) :ل ،اأ�سعر اأن هنالك ً
فنية من تراث بالد ال�شا.Ω
 اأحمد :يبدو اأن ال�سداقة واحلب يف اˆ يجعلنا كاجل�سد الواحد ،بحي åنفكر بالطريقة نف�سها،بع�سا بالهدية نف�سها .اأنا ل اأرى يف املو�سوع اأي غرابة؛ اإنها م�سادفة رائعة.
ويكرم بع�سنا ً
 عبد اˆ :حدثنا عن تراث الفراعنة ،وعن الر�شو Ωلديهم; فاأنا مع Öéح vقا ب†ëشارتهم ،ولµني الاأعرف الكثري عنها.
جدا؛ لأنني �رساحة م�ستاق اإليكم ،واإلى اأخباركم.
 ح�سن� :ساأحدثك ب�سورة موجزة ًّ �سديقي ،لقد برع الفنان امل�رسي القدمي يف فن النق�ص والر�سم على جدران املعابد ،واملقابر،والق�سور ،والنقو�ص التذكارية ،وامل�سالت ،واأوراق الربدي ،واأدوات الزينة ،والأدوات املنزلية ،فلم
يرتك �شي ًئا اإال ونق�ش عليه.
 عبد اˆ :اعتقد اأن احل�سارة امل�رسية عا�رست ح�سارة بالد الرافدين.أي�سا ،وكذلك ح�سارة جنوب اجلزيرة العربية (اليمن) ح�سب ما اأعتقد.
 رائد :وح�سارة بالد ال�سام ا ًكبريا يف هذ√ احل�سارات ،وتاأثرت بها يف بع�ص
أثريا ً
 ح�سن� :سحيح ،وقد اأثرت احل�سارة امل�رسية تا ًاملظاهر ،مثل :امل�سالت ،والأواين الفخارية.
 اأحمد :ما راأيكم اأن نتناول طعام الغداء الآن ،ثم ننطلق يف رحلة جميلة يف ربوع الأردن.معا :هيا  ،هيا.z
 الأ�سدقاء ً -15يطرح املعلم على الطلبة الأ�سÄلة الآتية:
 اأين نق�ص الفنان الم�سري القديم اأعماله الفنية ور�سمها?
 هل توجد اأوجه ت�سابه بين ح�سارة بالد الرافدين وبالد ال�سام وح�سارة قدماء الم�سريين?
 ما الدرو�ص الم�ستفادة من العر�ص الم�سرحي (بالد العرب اأوطاني)?
 -16ي�ستمع املعلم اإلى اإجابات الطلبة ،ثم يناق�سهم فيها ،مبي ًنا لهم الدرو�ص امل�ستفادة من الدر�ص ،وهي تاأكيد
معاين الأخوة يف اˆ ،وال�سداقة ،والتهادي؛ فالر�سول �سلى اˆ عليه و�سلم قال{ :تهادوا حتابوا.z
ختاميا يف نهاية احل�سة ،م�ستعي ًنا باملجموعة الرابعة التي دونت املالحظات.
 -17يجري املعلم تقوميًا
ًّ
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اSضÎا á«é«Jالàق ËƒاملقÎح :áالتقومي املعتمد على الأداء.
اCداة الàق� :Ëƒسلم التقدير.
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اﻧﺸﻄﺔ اﺛﺮاﺋﻴﺔ

‡RÉà

AGOC’G QÉ«©e

Góv L ó«L

ó«L

اﻧﺸﻄﺔ
اﺛﺮاﺋﻴﺔ
1
وامل�سطلحات الواردة يف الدر�ص.
املفاهيم
يف�رس
اﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ

2

مييز جمالت فن قدماء امل�رسيني.

3

يحاكي يف اأعماله الفنية فن قدماء امل�رسيني.

4

يتذوق القيم اجلمالية يف فن قدماء امل�رسيني.

5

يتعاون مع اأفراد جمموعته.

اﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ

ﻧﺸﺎط إﺛﺮاﺋﻲ

ِّ
جم�سما ي�سبه متثال اأبي الهول.
�سكل بال�سل�سال
ً
ﻧﺸﺎط
�سورا عن فن قدماء
إﺛﺮاﺋﻲإلكرتونية يف �سبكة الإنرتنت ،وباملجالت ،والكتب ،اجمع
باملواقع ال
 م�ستعي ًناً
ﻧﺸﺎط ﻋﻼﺟﻲ
أل�سقها على لوح من الكرتون ،ثم اعر�سها على اأحد جدران ال�سف.
امل�رسيني ،ثم ا
ﻧﺸﺎط ﻋﻼﺟﻲ

قالبا من اجلب�ص ،ثم احفر عليه اأحد ر�سوم امل�رسيني القدماء (منط زخريف م�ستمد من عنا�رس الطبيعة،
 ا�سنع ًمثل �سعف النخل).
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إﺟﺎﺑﺎت أﺳﺌﻠﺔ اﻟﻮﺣﺪة
مدر êيتاأل∞ من Wبقا äعدة ،يرتاو ìعددها ب Úثالث Wبقا äو�شبع Wبقا ،äويµون
 - 1اأ  -الزاقورةs :
اأكربها يف الأ�سفل ،واأ�سغرها يف الأعلى ،ويتوجها معبد �سغري ،وتكون قاعدتها مربعة اأو م�ستطيلة
ال�سكل.
ب -امل�سلة :قطع كبرية احلجم ذات اأ�سكال منتظمة (مربعة ،اأو م�ستطيلة) ،تنحت من وجه واحد.
دفاعيا.
جـ -الربوة :ت َّلة ا�سطناعية تو�سع حتت البناء لتح�سينه
ًّ
م�ستو وجوانب منحدرة نحو
د  -امل�سطبة :بناء مرتفع عن �سطح الأر�ص ،م�ستطيل ال�سكل ،ذو �سطح
m
اخلارج.
الل :Íمادة طينية كانت تكب�ص يف قوالب خ�سبية ،ثم جتفف حتت اأ�سعة ال�سم�ص ،ومتثل اأهم املواد
هـr -
التي ا�ستخدمت يف املباين الأثرية.
م�سيد من احلجارة ال�سلبة ،وذو قاعدة مربعة ،وله
و -الهرم :بناء �سخم من اأبنية قدماء امل�رسين ،وهو َّ
اأربعة جدران مثلثة ال�سكل ،تلتقي روDو�سها مكونة قمة الهرم.
 -2اأ  -احل�سارة امل�رسية.
ب -فن النحت.
جـ -متيز فن قدماء امل�رسيني ب�سنع متاثيل عظيمة فريدة من نوعها من حي :åالدقة والإتقان ،واكاة
احلجم الطبيعي الذي يدل على مكانة ال�سخ�ص.
 -3أا  -ا�ستخدم الفنان يف بالد ما بني النهرين حجر اجلرانيت يف البناء( .ل)
ب -كانت �سقوف املباين يف بالد ما بني النهرين م�سطحة( .ل)
جـ -اأقدم الثقافات يف ح�سارة بالد ما بني النهرين هي :ال�سومرية ( .نعم)
د -متيزت العمارة يف بالد ما بني النهرين باأن من�ساآتهم ومدنهم بنيت على ربوات ا�سطناعية عالية،
ب�سبب الفي�سانات من نهر دجلة( .نعم)
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� -4أ  -احل�ضارة ال�سومرية.
ب -فن النحت.
جـ� -أهم اخل�صائ�ص:
 .1جمع فن النحت بني ال�صالبة والرقة يف �آن م ًعا؛ �إذ كانت الأ�شكال الآدمية املنحوتة ذات مالمح
قا�سية وع�ضالت بارزة ،تنم عن الق�سوة ،يف حني اهتم النحات بالتفا�صيل التي تنم عن الرقة.
 .2اهتموا بالنحت البارز وجت�سيم احليوانات الأ�سطورية ب�صورة كبرية ،مثل الثور املجنح.
 .3اعتنى النحات ب�صقل احلجر ،ودرا�سة التفا�صيل الدقيقة ،وبخا�صة الأ�صابع والأظافر.
 .4متتاز التماثيل مبالمح ُنفِّذت بطريقة يظهر من خاللها �صفات �أدبية مميزة؛ �إذ تبدو مواجهة للم�شاهد
بذراعني م�ضمومتني فوق ال�صدر ،وتظهر اليد اليمنى فوق اليد الي�رسى.
� -5أ  -طغى الطابع الهند�سي الدقيق على فن العمارة امل�رصية يف الكثري من جماالت العمارة ،وراعى ن�سب
الفتحات �إلى الفراغات يف اجلدران ،ون�سب طولها �إلى عر�ضها.
ب -امتازت العمارة ب�أ�سلوب معماري غني ب�أمناطه الزخرفية امل�ستمدة من عنا�رص الطبيعة؛ فبع�ضها ي�شبه
�سعف النخيل وجذوعه ،وبع�ضها الآخر م�أخوذ من حزم اخلو�ص ،و�أعواد الربدي ،وزهرة اللوت�س،
وخالفها من العنا�رص.
تخليدا للعمل الفني
جـ -امل�رصيون هم �أول َمن ا�ستخدم احلجر يف البناء ،كما هو احلال يف هرم �سقارة؛
ً
املعماري ،تب ًعا ملا �أملته عليهم عقيدة اخللود.
د  -امتازت العمارة امل�رصية بال�صالبة والقوة ،فبنيت جدران املعابد ب�شكل مائل ملنحها القوة ك�أنها جبال
را�سخة ،مثل :معبد الأق�رص ،ومعبد �أبي �سمبل ،ومعبد حور�س.
هـ -كانت �سقوف املباين م�سطحة.
و  -ا�شتملت العمارة امل�رصية القدمية على طرز عدة للأعمدة ،مثل� :أعمدة معبد زو�رس ،والعمود امل�ضلع،
والعمود النخيلي ،وعمود الربدي املقفول ،وعمود الربدي املفتوح (الناقو�سي).
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 -6مقارنة بني فن بالد ما بني النهرين وفن ح�ضارة امل�رصيني القدماء يف النق�ش والر�سم:
فن ح�ضارة امل�رصيني القدماء

فن بالد ما بني النهرين

	�أتق��ن فنانو ب�لاد ما بني النهري��ن �أ�سلوب تدرج  -برع الفنان امل�رصي القدمي يف فن النق�ش والر�سمعل��ى ج��دران املعاب��د ،واملقاب��ر ،والق�ص��ور،
الأل��وان يف الر�س��م م��ن الدرج��ة ال�شفاف��ة �إلى
والنقو�ش التذكارية ،وعل��ى امل�سالت ،و�أوراق
الدرجة املعتمة.
الربدي ،و�أدوات الزين��ة ،والأدوات املنزلية؛ �إذ
	�أكرث الألوان التي ا�ستخدموها يف عملية الر�سم:مل يرتك الفنان امل�رصي �شي ًئا �إال ونق�ش عليه.
الأزرق ،والأحم��ر ،والأ�صف��ر ،والربتق��ايل،
خا�صا يف الر�سم؛
والأ�سود وقد طبقوا
منظ��ورا ًّ
ً
فالأ�شخا���ص يف ر�سومه��م تك�بر وت�صغ��ر تب ًعا
ملكانة ال�شخ�ص.
	�أظه��روا تقنية عالية يف ا�ستخ��دام اللون الواحد  -اعتقاده��م بوج��ود احلي��اة الأزلية؛ م��ا جعلهميج�س��دون الإن�س��ان بال�ص��ورة� ،أو النحت� ،أو
بدرج��ات خمتلف��ة م��ن احل��دة والق��وة ،وذلك
النق���ش� ،أو الر�س��م .ف�ص��ورة الإن�س��ان الكاملة
ملعرفته��م بطريقة م��زج الأل��وان بع�ضها ببع�ض
تعني �أن��ه �إن�سان كامل يتج�س��د يف ال�صورة وال
للح�صول عل��ى �ألوان �أخرى ،مث��ل مزج اللون
و�شيدوا
الأحم��ر بالل��ون الأبي�ض للح�ص��ول على اللون
ميوت؛ لذا ح َّنطوا املوتى ،وبنوا املقابرَّ ،
الأهرامات.
الوردي.
 كانت النقو���ش احلجرية والفخاري��ة متثل بع�ضاحليوانات ،مث��ل :الأ�سود ،واخلي��ول ،واملاعز،
وق��د و�صل ر�سمها عن��د الآ�شوريني حد الروعة
والإتق��ان ،وبالغ��وا يف متثي��ل ق��وة الع�ضالت،
علما ب�أن
وحتروا الدق��ة يف �إظه��ار تفا�صيله��اً ،
لكل ثقافة يف بالد ما ب�ين النهرين ما مييزها عن
الثقاف��ات الأخ��رى ،بالرغم م��ن الرتابط الذي
بينها.
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الجﺰﺀ الﺜاﻧﻲ

á©HGôdG IóMƒdG

4

الدرﺱ اﻷﻭﻝ :الﺒﻨاﺀ الﻔﻨﻲ
ﻓﻲ المجﺴمات.

ﻋدد الﺤصﺺ :حصتاﻥ.

الﻨتاﺟات الﺨاﺻة ﺑالدرﺱ

-

يتعرف Oور احلركة ‘ بنا Aامل�éشمات.
تعرف Oور التوازن ‘ بنا Aامل�éشمات.
ي�شكل تكوينات فنية من اÿامات امل�شتهلكة –قق احلركة والتوازن.
يحاف ßعل≈ البيÄة املحلية عن طريق اEعاOة تدوير اÿامات البال�شتيكية امل�شتهلكة ،وا�شتخدامها ‘
اEنتا êاأعمال فنية نافعة.
ينمي لدي¬ ح�س النتما AاEل≈ وطن¬ عن طريق تدوير اÿامات .

المﻔاﻫيم ﻭالمصﻄلﺤات

الكتلة والفرا ،Æاحلركة ،التوازن املحور… ،التوازن الوgمي ،التوازن ال�Eشعاعي.
حيõا ‘ العمل الفني،
  :ÆGôØdGh á∏àµdGتعد الكتلة من اأبرز �شفات املاOة ،وتتمي õباأبعاK OالKية ت�ش¨ل kk
ارتباطا وKي kقا; اÁ PEن íالفرا Æالكتل القدر املطلوب من الأgمية ،وي�شاعد عل≈ اEعاOة
وترتب§ بالفراÆ
بنا Aاملعن≈ الت�شكيلي للكتل ،وي�شهم ‘ توحيد عنا�رش√ ،وتكوين عالقات الرتاب§ ب Úامل�شاحات.

ﻧﺸﺎط ):(1
التﻜامﻞ الرﺃسﻲ ﻭالتﻜامﻞ اﻷﻓقﻲ

»°SCGôdG πeÉµàdG
 Oليل املعلم لل�ش∞ ال�شا�Oس ،املحور الãال ،åالت�شكيل والرتكي Öوالبنا ،Aالدر�س الأول ،اأ�ش�س الت�شميم‘ امل�éشمات الكاملة.
»≤aC’G πeÉµàdG
 -كتاب الãقافة املالية لل�ش∞ الãامن ،اجل Aõالãا ،Êالدر�س الرابع ،اEعاOة التدوير.
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استراتيجيات التدريس المقترحة

التدري�س املبا�رش (ال�س�ؤال واجلواب ،احلوار واملناق�شة) ،التعلم عن طريق الأن�شطة (امل�شاريع) ،التعلم عن طريق
العمل اجلماعي ،التفكري الناقد ،حل امل�شكالت.

مصادر التعلم

الكتاب املدر�سي ،اللوح ،جهاز احلا�سوب �أو جهاز احلا�سوب ال�شخ�صي املحمول ،جهاز العر�ض� ،أقالم متنوعة،
�ألوان ،م�سطرة� ،أوعية كرتونية فارغة ،مق�ص بال�ستيكي ،طبق من البول�سرتين ،ال�صق �سائل و�شفاف ،كرتون
ملون ،جمموعة من املفاتيح الزائدة على احلاجة وغري امل�ستعملة ،خيوط منا�سبة ،طبق بال�ستيكي دائري ال�شكل.
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¢SQódG ò«ØæJ äGƒ£N
 - 1ي�شتهل املعلم لقا √Aالطلبة بالتحية وال�شالم ،الطمÄنان عليهمK ،م يكت Öعل≈ اللوح عنوان الدر�س
والنتاجات اÿا�شة ب¬.
 - 2يطل Öاملعلم اEل≈ الطلبة تاأمل ال�شكل ‘ )2-4( ،)1-4( Úالكتاب املدر�شيK ،م يطرح عليهم الأ�شÄلة
الBتية:
بعدا للبنا Aالفني?
 كم k
 ما الخامات التي ا�شتخدم âفي بنائها?
 ما اأ�ش�س البنا Aالم�éشم?
 ما المق�شو Oبالحركة في البنا Aالم�éشم?
 براأي∂ ،ما المعاني التي تعبر عنها  √ògالأعمال الفنية?
 - 3ي�شتمع املعلم اEل≈ اEجابات الطلبةK ،م يو�ش íلهم اأن للبنا Aامل�éشم KالKة ا m
أبعاg ،Oي :الطول ،والعر�س،
مراعيا عنا�رش البنا Aامل�éشم واأ�ش�ش¬ ،من مãل :الكتلة والفرا ،Æوالتوازن،
والرتفا´ ،واأن الفنان يبني عمل¬
k
واحلركة ،واEن�شا Aالعالقة بينها ‘ التعبري عن التكوين الفنيK .م يخgÈم اأن الرتكيòg ‘ õا الدر�س �شيكون
عل≈ Oور كل من احلركة والتوازن ‘ بنا Aامل�éشمات ،مبي kنا اأن املق�شو Oباحلركة gو الEح�شا�س ال …òيرتك¬
العمل الفني ‘ gPن امل�شاgد بعد اأن يéول بن¶ر√ ‘ مكونات¬.
 - 4يطل Öاملعلم اEل≈ الطلبة تاأمل الأ�شكال ،)3-4( :و( ،)4-4و( ‘ )5-4ال�شفحت ،)8( Úو(K ،)9م
الEجابة عن الأ�شÄلة الBتية:
 ما المق�شو Oبالتوازن في بنا Aالم�éشمات?
 ما اأنوا´ التوازن الãالKة?
 كي∞ يمكن تحقيق التوازن المحور… في ال�شكل الم�éشم?
 مت≈ يكون توزيع الكتل غير مت�شاو mحول مرك õالبنا Aالم�éشم?
 ماPا ن�شمي التوازن ال …òينطلق من نقطة واحدة في اتéاgات متعدOة حول مرك õالبنا Aالفني?
 - 5ي�شتمع املعلم اEل≈ اEجابات الطلبةK ،م يو�ش íلهم اأن التوازن gو تن¶يم العالقة ب Úعنا�رش العمل الفني،
حي åتتوز´ جميع الأجõا Aوالعنا�رش ‘ البنا Aامل�éشم عل≈ نحو تتعاOل في¬ الكتل ،واحلéوم ،والألوان،
والفراغات ،والقيم ال�شطحية ،ويكون عل≈ KالKة اأنوا´ ،اأولها :التوازن املحور… ال …òيتحقق ب Úطر‘
عموOيا .وKانيها :التوازن الوgمي ال…ò
أفقيا اأو
ال�شكل امل�éشم عندما يق�شم
v
v
ب�رشيا عل≈ ور وgمي; ا v
ح�شيا ،ويعتمد ògا النو´
يكون في¬ توزيع الكتل غري مت�شاو mحول مرك õالبنا Aالفني ،وال …òيدرك¬ الناXر
v
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من التوازن عل≈ اÈÿة واملعرفة الفنية لد iاملتلقي ،ويعد اأ�شع Öاأنوا´ التوازن .وKالãها :التوازن ال�Eشعاعي
ال …òينطلق من نقطة معينة ‘ اŒاgات متعدOة حول مرك õالبنا Aالفني; ليحقق التوازن الب�رش… املن�شو.O
j - 6وVشح املعل ºلل£لبة اÁ ¬fCكن¡ ºاfEتا êاCعما∫ aنية اEبداعية عن طرjق ا’�شتãما Qا’Cمãل ملواد وخاماä
k
MفاXا على البيÄة املëلية ¶fيفة وخالية من التلوc ،çما ‘ ال�شكل
م�شت¡لكة من البيÄة املëي£ة ب¡;º
(.)6-4
 - 7يطل Öاملعلم اEل≈ الطلبة تاأمل ال�شكل ( )7-4ال …òور ‘ Oال�شفحة ( ،)10وال …òمãل ت�شميم �شكل
الãور ( )Bullللفنان بابلو بيكا�شوK ،م الEجابة عن ال�شوؤال ÚالBتي Úاملتعلق Úبال�شكل:
 ما ا�شم المدر�شة الفنية التي اتبعها الفنان بابلو بيكا�شو في اEنتا êعمل¬ الفني (الãور)?
المدر�شة الفنية التي اتبعها الفنان بابلو بيكا�شو في اEنتا êعمل¬ الفني (الãور) gي المدر�شة التكعيبية.
 ما نو´ التوازن في ال�شكل الم�éشم?
نو´ التوازن في ال�شكل الم�éشم gو التوازن الوgمي.
م≤رQا لكل جمموعةºK ،
j - 8و ´Rاملعل ºال£لبة اEلى جمموعا äعمل ،تتكون cل من¡ا من ) (5-3طلبة ،وjعk Ú
£jل ÖاEلي¡ ºتنفي òالن�شاط الت£بي≤ي ) ،(1-4والن�شاط الت£بي≤ي ) ‘ )2-4الكتاب املدر�شي.
 - 9يطرح املعلم عل≈ الطلبة ق†شية للنقا�س (حل م�شكلة) ،تتناول اطر طريقتي احلر ¥والدفن وا�Eرشارgما
بالبيÄة ،والطرائق الف†شل≈ للتخل�س من املخلفات غري القابلة للتدوير ،بحي åي�شاأل املعلم الطلبة عن اأنوا´
�شلبا ‘ البيÄة والكائنات احلية; نتيéة حر√òg ¥
املخلفات ‘ حياتنا ،وما ينéم عنها من اأ�رشار توؤKر k
أي†شا عن الطرائق امل�شتخدمة اليوم للتخل�س منها ،وعن الطرائق املنا�شبة
املخلفات ،اأو Oفنها .وي�شاألهم ا k
لòل∂ براأيهم ،وعن اأف†شل  √ògالطرائق التي Áكن ا�شتخدامها.
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Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG
 :(1-4) »≤«Ñ£àdG •É°ûæ∏d áMÎ≤ŸG Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°SGالتقو Ëاملعتمد عل≈ الأOا.A
� :Ëƒ≤àdG IGOCGشلم التقدير.
ºbôdG

AGOC’G QÉ«©e

1

ي�شنع Kقو kبا �ش¨رية ‘ ا�شتدارة الطبق الدائر… �Ãشافات مت�شاوية.

2

jرب§ املفاتيح بîيوط Pا äاCطوا∫ متدQجةj ºK ،عل≤¡ا بال£بق ëfو ا’�Cشفل.

3

مراعيا توازن امل�شافات بينها.
يكمل رب§ املفاتي íالباقية،
k

4
5

‡RÉà

Góv L ó«L

ó«L

التطبيقية.
يتعاون مع زمالئ¬ عل≈ تنفي òالأن�شطة
Ëƒ≤àdG
äÉ«é«JGÎ°SG

يلتõم بقواعد ال�شالمة العامة عند ا�شتخدام املوا Oواÿامات.

 :(2-4) »≤«Ñ£àdG •É°ûæ∏d áMÎ≤ŸG Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°SGالتقو Ëاملعتمد عل≈ الأOا.A
� :Ëƒ≤àdG IGOCGشلم التقدير.
ºbôdG

‡RÉà

AGOC’G QÉ«©e

1

ي¨طي طبق البول�شرتين الأبي†س بالكرتون امللون.

2

يح†رش العل ÖالكرتونيةK ،م ي¨طيها بالكرتون امللون.

3

ير�شم النواف òعل≈ الأبنية ،وي�شكلها; اEما بال�Eشافة ،واEما بالتفري≠.

4

مراعيا توزيعها بان�شéام.
يوز´ املبا Êعل≈ الأر�شية ،ويãبتها،
k

5

مراعيا احلركة والتوازن ‘ توزيعها.
ي†شي∞ الأ�شéار،
k

6

ي†شي∞ الطرقات واملمرات ب Úاملبا Êب�شكل متنا�شق.

7

يتعاون مع زمالئ¬ عل≈ تنفي òالأن�شطة التطبيقية.

8

�ëjشن اختياéM Qو Ωا’Cبنية وتفاUشيل¡ا ،بëي åتع£ي Tشعو Qkا بالواbعية.

9

يلتõم بقواعد ال�شالمة العامة عند ا�شتخدام املوا Oواÿامات.
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Góv L ó«L

ó«L

ﻧﺸﺎط إﺛﺮاﺋﻲ

 ا�شنع معلقة gوائية تمãل اأ�شكال الطيور المتنوعة من الموا Oالكرتونية الم�شتهلكة في البي âوالبيÄةمراعيا الحركة والتوازن بين اأجõائها.
المحيطة،
k
ﻧﺸﺎط
ﻋﻼﺟﻲالطلبة ال�شكل (.)1-4
المعلم عل≈
 عر�ساﻧﺸﻄﺔ اﺛﺮاﺋﻴﺔ

اﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ

ﻧﺸﺎط إﺛﺮاﺋﻲ
ال�شكل ( :)1-4معلقة gوائية لأ�شكال الطيور المتنوعة م�شنوعة من الموا Oالكرتونية الم�شتهلكة.

ﻧﺸﺎط ﻋﻼﺟﻲ

مراعيا التواRن ‘ اCجزائ¬.
جم�شما ملنز∫ من ب≤اjا العل Öوال≤ ™£الكرتوfية املتواaرة لد،∂j
 ا�fCشÅk
k
 -عر�س املعلم عل≈ الطلبة الأ�شكال ،)3-4( ،)2-4( :و(.)4-4

ال�شكل ( :)2-4منõل من عل Öالكرتون الكبيرة الفارغة.
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ال�شكل ( :)3-4منõل من بقايا القطع الكرتونية.

ال�شكل ( :(4-4منز∫ من دون �ش≤∞ مüشنو´ من ب≤اjا الكرتونëj ،وي مéموعة من ا’KCا çالداخلي.

104

الدرﺱ الﺜاﻧﻲ :ﺇﻧتاﺝ ﺃﻋماﻝ ﻓﻨية
مﻦ ﺑقايا المﻮاد الﺒﻼستيﻜية.

ﻋدد الﺤصﺺ :ﺛﻼﺙ حصﺺ.

الﻨتاﺟات الﺨاﺻة ﺑالدرﺱ

 يتعرف طرائق اEنتا êاأعمال فنية من بقايا املوا Oالبال�شتيكية. ينف òت�شكيالت فنية من العل Öالبال�شتيكية امل�شتهلكة. -يحاف ßعل≈ البيÄة املحلية عن طريق اEعاOة تدوير املوا Oالبال�شتيكية وا�شتخدامها ‘ اEنتا êقطع فنية جمالية.

المﻔاﻫيم ﻭالمصﻄلﺤات

الموا Oالبال�شتيكية ،اEعاOة التدوير.
أ�شا�شا من
  :á«µ«à°SÓÑdG OGƒŸGتعرف  √ògاملوا Oباللدائن ،وgي ماOة �شهلة الت�شكيل ب�شور تلفة ،وتتكون ا kن¶را اEل≈ ا�شتخداماتها
�شال�شل تدع≈ البوليمريات ،واأ�شبح âاليوم تتبواأ موقع ال�شدارة ‘ ال�شناعات; k
املتعددة ‘ احلياة اليومية ،ودخول¡ا ‘ ترcي Öا’TCشيا Aوا’Cدوا äاملëي£ة بنا.
 – :ôjhóàdG IOÉYEGويل تل∞ اأنوا´ النفايات اأو املخلفات اEل≈ منتéات جديدة; للحد من النفايات وتل∞اأنوا´ التلو ،çمãل :تلو çاملا ،Aوتلو çالهوا ،Aا�Eشاف kة اEل≈ تقليل الطل Öعل≈ املوا Oاÿام التي ت�شتخرê
من باطن الأر�س ،وتقليل النبعاKات ال¨ازية التي –د çنتيéة –لل بع†س املوا ،Oاأو الطرائق امل�شتخدمة
‘ التخل�س منها ،والتي تف†شي اEل≈ ال¶واgر البيÄية املنت�رشة من حولنا ،مãلX :اgرة الحتبا�س احلرار…،
ﻧﺸﺎط
):(1لأوزون.
وKق Öا

التﻜامﻞ الرﺃسﻲ ﻭالتﻜامﻞ اﻷﻓقﻲ

»°SCGôdG πeÉµàdG
 كتاب الرتبية الفنية لل�ش∞ العا�رش ،الوحدة الرابعة ،الت�شكيل والرتكي Öوالبنا ،Aا�شتãمار اÿامات امل�شتهلكة‘ اEنتا êاأعمال فنية.
»≤aC’G πeÉµàdG
 -كتاب الريا�شيات لل�ش∞ الãامن ،الوحدة الãامنة ،امل�éشمات.
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مصادر التعلم

الكتاب املدر�شي ،جهاز احلا�شوب اأو جهاز احلا�شوب ال�شخ�شي املحمول ،جهاز العر�س ،اللوح ،علÖ
بال�شتيكية بي†شا Aفارغة ن¶يفة ،مق�س ،األوان طال AالأXافر ،فر�س مائية متنوعة ،ور ¥اأبي†س ،علبتا ر�س (�شبريي¬)
اأبي†س واأ�شو ،Oفر� Oشليكون ،كرتون ملون ،اأقالم متنوعة.

استراتيجيات التدريس المقترحة

التدري�س املبا�رش (ال�شوؤال واجلواب) ،التعلم عن طريق العمل اجلماعي.
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¢SQódG ò«ØæJ äGƒ£N
 - 1يرح Öاملعلم بالطلبةK ،م يكت Öعل≈ اللوح عنوان الدر�س والنتاجات اÿا�شة ب¬.
Á - 2هد املعلم للدر�س ببيان اأن البال�شتي∂ gو ماOة ي�شهل تطويعها والتعامل معها ،واأن¬ Áكننا –ويل مع¶م
قطع فنية k
بدل من رميها ‘ حاوية النفايات ،واأنها ت�شب íبقليل من
بقايا املوا Oامل�شنوعة من البال�شتي∂ اEل≈ m
k
جميال ،وÁكن ا�شتخدامها ‘ ت�شنيع احللي واأOوات الõينة (الEك�ش�شوارات) ،وقوارير الõراعة،
اجلهد ف vنا
وا’Cدوا äاملكتبية الب�شي£ة ،وا¡fCا اUCشبv a âëنا بل م¡ن kة تدk Q
دخال على العاملa Úي¡ا.
 - 3يطل Öاملعلم اEل≈ الطلبة مالح¶ة ال�شكل ،)22-4( Úو( ‘ )23-4ال�شفحة ( ;)19حلفgõم اEل≈ اEنتاê
اأعمال فنية اEبداعية.
م≤رQا لكل جمموعة،
�≤j - 4ش ºاملعل ºال£لبة اEلى جمموعا äعمل ،تتكون cل من¡ا من ) (5-3طلبة ،وjعÚ
k
£j ºKل ÖاEلي¡ ºاختيا QاMCد الن�شاط Úالت£بي≤ي Úا’Bتي Úمن الكتا Üاملد�Qشي:
 الن�شاط الت£بي≤ي ) :)3-4ت�شكيل فرا�شات متنوعة بالر�شم والتفري≠.
 الن�شاط الت£بي≤ي ) :)4-4بنا� Aشكل قطة من العبوات البال�شتيكية الم�شتهلكة.
 - 5يطل Öاملعلم اEل≈ الطلبة تاأمل ال�شكل ( )29-4الãÁ …òل فرا�شات م�شنوعة من موا Oبال�شتيكية فارغة.
ëj - 6دد املعل ºم¡مة cل aرد ‘ املéموعةj ºK ،بدا CاaCراد املéموعا äتنفي òالن�شاط الت£بي≤ي املîتا ،QمتبعÚ
اÿطوات التو�شيحية الوارP Oكرgا ‘ الكتاب املدر�شي.
j - 7تاب™ املعل ºال£لبة ‘ اKCنا Aتنفي òالن�شاط ،وjوج¡¡ ،ºوjعز ،ºgRوéjي Öعن ا�شتف�شاQات¡.º
 - 8تعرc ¢Vل جمموعة عمل¡ا اCما Ωب≤ية املéموعا ،äوتنا�bش¡ا aي¬ ،وتت≤بل املال¶Mا.ä
 - 9بعد انتها Aالطلبة من تنفي òالأن�شطة التطبيقية ،يطل Öاملعلم اEليهم الن¶ر اEل≈ بع†س الأمãلة ‘ الأ�شكال:
( ،)43-4و( ،)44-4و( ،)45-4و( )46-4من الكتاب املدر�شي ،التي تو�ش íكيفية �شنع األعاب
عل≈ gيÄة كائنات حية ،و�شيارات من عل Öبال�شتيكية فارغة ،وعمل ربوتات متنوعة الأ�شكال من القطع
البال�شتيكية ال�ش¨رية.
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Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG
 :(3-4) »≤«Ñ£àdG •É°ûæ∏d áMÎ≤ŸG Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°SGالتقو Ëاملعتمد عل≈ الأOا.A
� :Ëƒ≤àdG IGOCGشلم التقدير.
ºbôdG

AGOC’G QÉ«©e

1
2

يح†رش العل Öالبال�شتيكيةK ،م يق�س قط kعا منا�شبة حلéم الفرا�شات.
ير�شم الفرا�شات عل≈ القطع البال�شتيكية بحéوم واأ�شكال تلفة.

3

مراعيا التنو´ والتنا�شق بينها.
يلون الفرا�شات باألوان منا�شبة،
k

4

‡RÉà

Góv L ó«L

ó«L

يق�س ي§ الفرا�شات ،د Okا �شكلها النهائي.

5

يلتõم بقواعد ال�شالمة العامة ون¶افة املكان ال …òيعمل في¬.

6

jتعاون م™ Rمالئ¬ ،و�jشا º¡cQالعمل ‘ جمموعت¬.

Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG

 :(4-4) »≤«Ñ£àdG •É°ûæ∏d áMÎ≤ŸG Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°SGالتقو Ëاملعتمد عل≈ الأOا.A
� :Ëƒ≤àdG IGOCGشلم التقدير.
ºbôdG

AGOC’G QÉ«©e

1

يح†``رش العل`` Öالبال�شتيكية``K ،م يق�س اجلõاأي``ن العلوي ،Úو�شكل
ج�شم القطة.
يق�س اجلõاأين املتبقيK ،Úم ي�شنع اأقدام القطة ،ويãبتها.

3

ي�شكل راأ�س القطة ،ويãبت¬ باجل�شم الأ�شطوا ،ÊويãبP âيلها.

4

يلون ج�شم القطة ،وراأ�شها ،واأقدامها باللون :Úالأبي†س ،والأ�شو.O

5

ي�شكل عيني القطة ،وفمها ،واأنفها ،و�شاربيها.

6

يلتõم بقواعد ال�شالمة العامة ون¶افة املكان ال …òيعمل في¬.

7

jتعاون م™ Rمالئ¬ ‘ جمموعت¬ ،و�jشا º¡cQالعمل.

2
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Góv L ó«L

ó«L

ﻧﺸﺎط إﺛﺮاﺋﻲ

اﺛﺮاﺋﻴﺔمن العل Öالبال�شتيكية الفاQغة ºK ،لو.¬f
اﻧﺸﻄﺔا للعبة ا�Cشد
جم�شم
 اUشن™k
 عر�س املعلم عل≈ الطلبة ال�شكل (.)6-4ﻧﺸﺎط ﻋﻼﺟﻲ

اﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ

ﻧﺸﺎط إﺛﺮاﺋﻲ
ال�شكل ( :)6-4ت�شكيل لعبة اأ�شد من عبوات بال�شتيكية فارغة.

ﻧﺸﺎط ﻋﻼﺟﻲ

 اUشن™ bواjQر QRاعية من عل Öبال�شتيكية aاQغة ºK ،ا�Qش ºعلي¡ا Rخا ±Qمتنوعة ºK ،لو¡fا. -عر�س املعلم عل≈ الطلبة ال�شكل (.)5-4

ال�شكل (� :)5-4شنع قوارير زراعية من عل Öبال�شتيكية فارغة.
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إﺟﺎﺑﺎت أﺳﺌﻠﺔ اﻟﻮﺣﺪة
 - 1الEح�شا�س ال …òيرتك¬ العمل الفني ‘ gPن امل�شاgد بعد اأن يéول بن¶ر√ ‘ مكونات¬.
 - 2اأ  -التوازن املحور….
ب  -التوازن الوgمي.
ج` -التوازن ال�Eشعاعي.
 - 3التواRن الòي jن£لق من £≤fة معينة اCو عدة ≤fاط ‘ ،اŒاgا äمتعددة Mو∫ مرcز البنا Aالفني; لي≤ëق
التوازن الب�رش… املن�شو.O
 - 4للبال�شتي∂ اطر عدة; ا PEاEن¬ يتكون من موا OمتعدOة و�شارة بالEن�شان ،مãل :ماOة الديوك�ش Úالكيميائية
أمرا�شا عديدة ،منها مر�س ال�رشطان .اأما احليوانات التي تتناول اأكيا�س البال�شتي∂ فال ت�شتطيع
التي ت�شب Öا k
اCمعاوgDا †gش √òg ºا’cCيا�a ،¢تت�شب ‘ Öموت¡ا .وjوDدي اختالط املواد البال�شتيكية بالÎبة اEلى ÖéM
الهوا Aواأ�شعة ال�شم�س عنها ،وامت�شا�س ال¨òا Aواملا ;Aما يت�شب ‘ Öموتها .وبوج¬ عام ،فاEن انت�شار
املخلفات البال�شتيكية ‘ البيÄة يوؤ …OاEل≈ انت�شار الBفات والأمرا�س; ا PEاEنها توفر البيÄة املنا�شبة لتكاKر
اجلراKيم وانت�شار الفريو�شات الفتاكة.
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á°ùeÉÿG IóMƒdG
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5

الدرﺱ اﻷﻭﻝ :ﻧﺸﺄﺓ المﺴرﺡ ﻭتاريﺨﻪ.

ﻋدد الﺤصﺺ :حصتاﻥ.

الﻨتاﺟات الﺨاﺻة ﺑالدرﺱ
-

يتعرف املفاgيم وامل�شطلحات الوارP Oكرgا ‘ الدر�س.
Áي õمراحل تطور امل�رشح ‘ بع†س الع�شور.
ينف òا k
أعمال م�رشحية من اأعمال الكات Öامل�رشحي �شك�شبري.
يتòو ¥جماليات العمل امل�رشحي.

المﻔاﻫيم ﻭالمصﻄلﺤات

التمãيل ،الفن امل�رشحي ،امل�رشح الفرعو ،Êامل�رشح اليونا ،Êاملاأ�شاة ،امللهاة ،التمãيل (الدراما) ،امل�رشح
الروما ،Êم�رشح الع�شور الو�شط≈ ،م�رشح الأ�رشار واملعõéات واÿوار ،¥م�رشح ع�رش النه†شة (الع�رش
الEليõابيãي) ،م�رشح �شك�شبري.

التﻜامﻞ الرﺃسﻲ ﻭالتﻜامﻞ اﻷﻓقﻲ

»°SCGôdG πeÉµàdG
 كتاب الرتبية الفنية لل�ش∞ التا�شع ،الوحدة الرابعة ،الدر�س الأول ،عنا�رش البنا Aالدرامي ،والدر�س):(1عنا�رش العر�س امل�رشحي.
الãا:Ê
ﻧﺸﺎط
»≤aC’G πeÉµàdG
 -كتاب التاري ïلل�ش∞ العا�رش ،الوحدة الأول≈ ،احل†شارتان اليونانية والرومانية.

مصادر التعلم

الكتاب املدر�شي ،اللوح‰ ،ا êPمن ال�شور ،ال�شبكة العنكبوتية (الEنرتن ،)âمراجع من املكتبة املدر�شية،
ن�شو�س م�رشحية ،ت�شميم (Oيكور) ،اأزيا.A

استراتيجية التدريس المقترحة

التدري�س املبا�رش (احلوار واملناق�شة ،ال�شوؤال واجلواب ،البطاقات اÿاطفة) ،التفكري الناقد ،التعلم عن طريق
الأن�شطة (الEمال Aبالرك†س ،لع ÖالأOوار) ،التعلم عن طريق العمل اجلماعي.
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¢SQódG ò«ØæJ äGƒ£N
 - 1يلقي املعلم التحية وال�شالم عل≈ الطلبةK ،م يكت Öعل≈ اللوح عنوان الدر�س والنتاجات اÿا�شة ب¬.
 - 2يطرح املعلم عل≈ الطلبة الأ�شÄلة الBتية:
 ما فن التمãيل?
 لماPا يعد التمãيل اأقدم اأنوا´ الفنون?
 ما الفن الم�شرحي?
 - 3يناق�س املعلم الطلبة ‘ اEجاباتهمK ،م يو�ش íلهم اأن فن التمãيل يعد اأقدم الفنون; لأن الEن�شان البدائي
جلاأ اEلي¬ للتعبري عن نف�ش¬ قبل اأن ير�شم ،اأو يكت ،Öاأو ي¨ني ،واأن ògا الفن يك�ش∞ اجلوان Öاحلياتية،
والوجدانية ،والãقافية.
 - 4يعرف املعلم الفن امل�رشحي باأن¬ مراBة تعك�س واقع املéتمع من حي åال�شتقرار اأو املعاناة ،فتقتب�س من¬
الكãري من ا’MCدا çوالوbائ™ ،لي�éشدgا على خ�شبة امل��Ã ،ìöشاfدة عنا öUتلفة ،مãل :املمãل،
والت�شميم (الديكور) ،وال�EشاAة ،واملو�شيق≈ ،ان¶ر ال�شكل (.)1-5
j - 5نا ¢�bاملعل ºال£لبة ‘ بداjا¡X äو Qامل� ìöوت£و √Qعلى مر العüشو£j ºK ،Qل ÖاEلي¡ ºتنفي òالن�شاط
التطبيقي (.)1-5
îj - 6تا Qاملعل ºجمموعة من ) 10-7طلبة( لتنفي�f òشاطüb :شة fا Qاملع�شكر )MادKة ال≤ن ،(¢üا¶fر ال�شكل
(.)2-5
 - 7ي�شاعد املعلم الطلبة ‘ عملية ل�شق عبارات عل≈ األواح من الكرتون (اأعدgا �شل kفا) ‘ ،جميع اأرجا Aال�ش∞
ب�شورة ع�شوائية; لتنفي òا�شرتاتيéية الEمال Aبالرك†س .و √ògالعبارات تتحد çعن تويات الدر�س ومõايا
كل من :امل�رشح الفرعو ،Êوامل�رشح اليونا( ÊالEغريقي) ،وامل�رشح الروما ،Êوم�رشح الع�شور الو�شط≈
(م�رشح الأ�رشار واملعõéات واÿوار ،)¥وم�رشح ع�رش النه†شة ،وgي مكتوبة عل≈ النحو الBتي:
اأ  -اEن ما اكت�ش∞ من نقو�س عل≈ جدران المعابد يدل عل≈ وجو Oعن�شر التمãيل (الدراما) في Pل∂
الم�شرح القائم عل≈ الأ�شاطير ،مãل اأ�شطورة اEيõي�س واأوزوري�س.
c -Üا â``fالعرو ¢``Vالم�شرMي``ة ت≤دa Ωي ال¡``وا Aال£لقa ،ي †aش``ا Aم�شرMي منب�ش§ م``ëاط بم≤اعد
متدرجة.
ج` -الEفاOة من بع†س الق�ش�س الدينية في اEنتا êالعرو�س الم�شرحية.
د c -ا âfالعرو ¢Vالم�شرMية ت≤دa Ωي ال¡وا Aال£لق ،ولكن ا�شتعي† ¢عن خ�شبة الم�شر ìالمنب�ش£ة
بخ�شبة مرتفعة.
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 - `gخر êالعر ¢Vالم�شرMي من الكني�شة اEلى ال�شاa ،´Qي UشوQة مéموعا� äشميM âل≤ا äا’�Cشرا.Q
و  -التخل�س من �شطوة الكني�شة.
ز  -رافق âالمو�شيق≈ الم�شرحيات ،مع التعبير ال�éشد… الحركي ،فكان âن�شاأة الم�شرح ت�شمل �شبعة
فنون.
 -ìت�éشيد الüشرا´ بين ما gو دfيوي وما gو اCخروي.
ط� -شاعد ا’�شت≤را Qال�شيا�شي وا’bتüشادي والدjني على و’دة Mالة من التاCمل والتفكير ،وا’gتماΩ
بمكنونات الأ�شيا Aل ب¶اgرgا.
… -الل¨ة �شعرية موزونة تخلو من الألفا® القبيحة.
∑  -تو ∞bالم�شر ìمدة خم�شة bرون; fتيéة تدخل الكني�شة aي مîتل∞ جوا Öfالëياة ،بما aي Pل∂
الم�شرح.
ل  -تولي الملكة اEليõابي åمقاليد الحكم; لòا اطلق عل≈ الدراما ا�شم الدراما الEليõابيãية.
م  -يعد �شك�شبير البن النéي Öلفكر ògا الع�شر.
îj -8تا Qاملعل ºغرaة Uشفية وا�شعة ،اCو امل� ìöاملد�Qشي لتنفيòg òا الن�شاط.
�≤j -9ش ºاملعل ºال£لبة اEلى جمموعا äعملj ،تكون cل من¡ا من ) )3طلبةK ،م ي�شند اEل≈ اأحدgم مهمة
Bخرjن ا÷ري ‘ اQCجا Aالüش∞; ل≤راAة العباQا äامللüش≤ة على ا÷دQان واEمالئ¡ا
الكتابة ،و£jل ÖاEلى ا’ p
عل≈ الطال Öال …òيكت ،Öبحي åينقل ما gو مكتوب ‘ اللوحات ب�شورة حرفية من Oون زياOة اأو
نق�شان.
 -10يطل Öاملعلم اEل≈ اأفرا Oاملéموعة التي تنتهي من كتابة العبارات اأن تطابق ب Úما كتب âواملحتو iالعلمي
املوجو ‘ Oالكتاب املدر�شيK ،م تدرج¬ – âالعنوان الرئي�س اÿا�س ب¬.
 -11يعõز املعلم املéموعة الفائõة ،وي�شكرgا ،ويãني عليها.
�≤j -12ش ºاملعل ºاللو ìاEلى خم�شة اCعمدة ،على النëو ا’Bتي:
ìöùŸG ¢üFÉ°üN
ÊƒYôØdG

ìöùŸG ¢üFÉ°üN
ÊÉfƒ«dG

ìöùŸG ¢üFÉ°üN
ÊÉehôdG
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ìöùe ¢üFÉ°üN
≈£°SƒdG Qƒ°ü©dG

ìöùe ¢üFÉ°üN
á°†¡ædG öüY

 -13يل�شق املعلم عل≈ اللوح كل عبارة ‘ العمو Oاملنا�ش Öلها.
 -14يطل Öاملعلم اEل≈ الطلبة تاأمل ال�شكل ( )3-5الãÁ …òل امل�رشح الفرعو ،Êوال�شكل ( )4-5الãÁ …òل
امل�رشح الEغريقي ،وال�شكل ( )5-5الãÁ …òل امل�رشح الروما.Ê
 -15يكت Öاملعلم عل≈ اللوح العنوان اجلديد الBتي :م�رشح ع�رش النه†شة (م�رشح �شك�شبري)K ،م يطرح عل≈
الطلبة ال�شوؤال ÚالBتي:Ú
 ماPا تعرف عن �شك�شبير?
 اPكر اأ�شهر الأعمال الم�شرحية ل�شك�شبير.
 -16يناق�س املعلم الطلبة ‘ اEجاباتهمK ،م يو�ش íلهم اأن �شك�شبري gو البن النéي Öلفكر ع�رش النه†شة
الأوروبية ،واأن اأ�شهر اأعمال¬:
اأ  -م�شرحية روميو وجوليي.â
ب -م�شرحية تاجر البندقية.
ج`  -م�شرحية حلم منت�ش∞ ليلة �شي∞.
 - Oم�شرحية عطيل.
 -`gم�شرحية المل∂ لير.
 -17يقدم املعلم نبòة ب�شيطة عن م�رشحية gامل âالتي تتحد çعن ق�شة الأمري الد‰اركي gامل âال …òيقع
�شحية ال�رشا´ ب Úتر ‘ √OOاتخا Pقرار النتقام من عم¬ ال …òقتل اأبو√ ،واندفاع¬ نحو –طيم كل ما
حول¬ ،ان¶ر ال�شكل (.)7-5
j -18كت Öاملعل ºعلى اللو ìا ºgCخüشائ ¢üم�T ìöشك�شبريc ،ما وQد cPرgا ‘ الüشفëت ،)41) Úو(،)42
مو�شحا اأن م�رشح �شك�شبري اعتمد عل≈ العواط∞ والأحا�شي�س التي ل تت¨ري مع مرور
Kم يناق�شهم فيها،
k
الزمن; ما جعل م�Möيات¬ �Mشية خالدة ل¡òا اليو Ωب�ëش Öالن≤اد.
 -19يناق�س املعلم الطلبة ‘ الق†شايا املطروحة ‘ الكتاب املدر�شي ،التي ãÁلها ال�شوؤالن الBتيان:
 لماPا لم يعرف تراKنا العربي القديم فن الم�شرحية?
 ما الفائدة المتحققة من اEقامة مهرجان جر�س?
j -20وVشح املعل ºلل£لبة اCن العر Üاgتموا بال�شعر ا ÌcCمن اgتمام¡ ºبالفنون ا’Cخر ;iلفüشاMة ل�شا،º¡f
و�öعة البد¡jة لد ،º¡jواCن امل� ìöب£بيعت¬ ëjتا êاEلى ا’�شت≤را Qوا’�شتي£ان ‘ مكان مع ،Úخالkaا
طلبا للكال Cواملا.A
لواbع¡ ºاملعي�شي; اc PEاM âfيات¡ ºتعتمد على التن≤ل والMÎا∫ من مكان اEلى اBخر; k
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Eيéابا ‘ املواطن والوطن; ا PEاEن¬ ي�شéع تباOل
 -21يو�ش íاملعلم للطلبة اأن ملهرجان جر�س فوائد عدة توؤKر ا k
الãقافات ب Úال�شعوب ،ويعرف بالأرOن واحل†شارات القدÁة التي ا�شتوطن âفي¬ ،وبالEر çاملا…O
واملعنوي الòي خلفت¬ تل∂ احل†شاQا ،äو�jشM ™éرcة ال�شياMة; ما jوDدي اEلى –�شن الوVش™ ا’bتüشادي
‘ بلدنا الأرOن.
�j -22شا ∑Qاملعل ºال£لبة ‘ تنفي òالن�شاط الت£بي≤ي ) ،)2-5ان¶ر ال�شكل (.)9-5
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Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG
 :(2-5) »≤«Ñ£àdG •É°ûæ∏d áMÎ≤ŸG Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°SGالتقو Ëاملعتمد عل≈ املالح¶ة.
� :Ëƒ≤àdG IGOCGشلم التقدير.
ºbôdG

اﻧﺸﻄﺔ اﺛﺮاﺋﻴﺔ

‡RÉà

AGOC’G QÉ«©e

1

تتقن املéموعة تقم�س املقولت اÿا�شة بها.

2

Œيد املéموعة اأOا Aانفعالت �شوتية تلفة.

3

تتنا ¢�aاملéموعة م™ املéموعا äا’Cخر iبéدjة.

4

اﺛﺮاﺋﻴﺔ’Cدا Aاملéموعا äا’Cخر iباgتما.Ω
اﻧﺸﻄﺔاملéموعة
ت�شتم™

5

ي�شو Oالتعاون ب Úاأفرا Oاملéموعة ب�شورة منا�شبة.

Góv L ó«L

ó«L

اﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ

ﻧﺸﺎط إﺛﺮاﺋﻲ
اﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ

 بالعوOة اEل≈ م�رشحية gامل âل�شك�شبري  ،م ãuل امل�شهد الBتي ال …òيناجي في¬ gامل âطي∞ والد√ املي:â"اأكون اأو ل اأكون تل∂ gي امل�شكلة ،يا اأبي ما زل âاأبح åعن رفات∂ ‘ عيون اÿائن ،Úيا اأبي ما
ﻧﺸﺎط
ﻋﻼﺟﻲ Qغ ºاëfناAا äال�شن ،Úما Rل âاcPCر jو ΩعدQ ،äمي� âشيفkا من دخان ‘ jدي
طيف∂ jعjÎني
Rا∫
وتركتني k
وحيدا ت�رش ¥اجلدران Xلي ،تر�ش∞ الأقالم Oف Aاأناملي ،فاأموت بر Okا ب ÚاBلف
طفال...
k
النéوم الòابلة ،كل يوم األتقي ‘ �شفحة املراBة وجه∂ ،يحتويني Kوب∂ املخ†شوب ،يرتديني �شمâ
ﻧﺸﺎط إﺛﺮاﺋﻲ
عيني∂ املل ºãبال�شéونc ،ل jو Ωا�Cشا ∫CاملراBة عنيc :ي∞ اCبدو? اjCن ا�Cشكن? nمن اcCون? اCخ ÈاملراBة اb ÊCد
�شÄم âمن اOعاAات اجلنون!".
ﻧﺸﺎط ﻋﻼﺟﻲ

 اكت Öبح ãkا عن �شرية الكات Öامل�رشحي وليم �شك�شبري (حيات¬ ،ن�شاأت¬ ،اأ�شهر م�رشحيات¬)K ،م اقراأ√ اأمام زمالئ∂‘ ال�ش∞.
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الدرﺱ الﺜاﻧﻲ :الممﺜﻞ ﻭاﻻرتجاﻝ
المﺴرحﻲ.

ﻋدد الﺤصﺺ :حصة ﻭاحدﺓ.

الﻨتاﺟات الﺨاﺻة ﺑالدرﺱ
-

يتعرف مفهوم املمãل.
Áي õمفهوم الرŒال امل�رشحي.
ãÁل ا k
أعمال م�رشحية بطريقة الرŒال امل�رشحي.
ينمو لدي¬ ح�س امل�شوؤولية ،والعمل اجلماعي.
يقدر فن الرŒال ،وOور√ ‘ �شقل �شخ�شيت¬.

المﻔاﻫيم ﻭالمصﻄلﺤات
املمãل ،الرŒال امل�رشحي.

التﻜامﻞ الرﺃسﻲ ﻭالتﻜامﻞ اﻷﻓقﻲ

»°SCGôdG πeÉµàdG
 Oليل املعلم لل�ش∞ الرابع ،ور الفنون امل�رشحية ،الرŒال. Oليل املعلم لل�ش∞ ال�شا�Oس ،ور الفنون امل�رشحية ،املمãل والرŒال. كتاب الرتبية الفنية لل�ش∞ التا�شع ،ور الفنون امل�رشحية ،عنا�رش البنا Aالدرامي.ﻧﺸﺎط ):(1
»≤aC’G πeÉµàdG
 كتاب الرتبية ال�Eشالمية لل�ش∞ اÿام�س ،اجل Aõالأول ،الدر�س ال�شا�Oس ع�رش ،حقو ¥الوالدين ‘ ال�Eشالم. -كتاب الãقافة املالية ،ال�ش∞ الãامن ،اجل Aõالأول ،الدر�س الرابع ،مهارة الت�شال.

مصادر التعلم

الكتاب املدر�شي ،اللوح ،كر�شي ،طاولة ،اأزيا.A

استراتيجيات التدريس المقترحة

التدري�س املبا�رش (احلوار واملناق�شة ،ال�شوؤال واجلواب ،العر�س التو�شيحي) ،التعلم عن طريق الأن�شطة (امل�شاريع،
لع ÖالأOوار ،التعلم عن طريق ال�شور الgòنية) ،التعلم عن طريق العمل اجلماعي ،حل امل�شكالت ،ال�شتق�شا.A
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¢SQódG ò«ØæJ äGƒ£N
 - 1يلقي املعلم التحية وال�شالم عل≈ الطلبةK ،م يكت Öعل≈ اللوح عنوان الدر�س والنتاجات اÿا�شة ب¬.
 - 2يقدم املعلم ت¨òية راجعة للدر�س ال�شابق ،بطرح الأ�شÄلة الBتية عل≈ الطلبة:
 ما الم¡اQا äالتي �jشتîدم¡ا الممãل على خ�شبة الم�شر?ì
 nمن الممãل?
 gل تكفي الموgبة الفطرية في التمãيل لتحقيق النéاح والتمي õفي العمل الم�شرحي?
 ينق�شم Oور الممãل اEل≈ ق�شمين ،اPكرgما.
 - 3يناق�س املعلم الطلبة ‘ اEجاباتهمK ،م يعرف املمãل باأن¬ الEن�شان املبد´ ال …òيتقم�س �شخ�شية ما– ،مل
م�شتîدما اCدوات¬ ا÷�شدjة والüشوتية ،وم¡اQات¬
م†شام Úددة ،تتëر∑ ،وتدو Qعلى خ�شبة امل�،ìö
k
رئي�شيا
عن�رشا
الgòنية لتحقيق Pل∂ ،مبي kنا اأن املمãل اجليد ي Öéاأن Áتل∂ املوgبة ،وين¶ر اEليها بو�شفها
k
v
للتمي õوالEبدا´�Ã ،شاندة عامل Úمهمg ،Úما:
ا - CالدQا�شة ا’cCادjمية التي تëفز ال¡م ،ºوتو�ش™ المدا ،∑Qوتüشنع¬ على ال£رjق الüشëيح ’cEما∫
م�شوار√ في التمãيل.
ب -التدري Öالعملي الم�شتمر لتنمية المهارات ال�éشدية وال�شوتية والgòنية ،ان¶ر ال�شكل (.)10-5
j - 4ب Úاملعل ºدو Qاملمãل ،وما jنب¨ي اCن jراعي¬ ‘ اKCنا Aاحلرcة على خ�شبة امل� ،ìöا¶fر الüشفëت،)44) Ú
و( ،)45مع تو�شيP íل∂ باحلركة ،ان¶ر ال�شكل (.)11-5
k
مال¶Mا اfفعا’ت¬ وتaöüات¬ Œا√ ògا املو،∞b
ع�شوائياj ºK ،عرVش¬ ملو ∞bمفاج،Å
îj - 5تا Qاملعل ºاMCد ال£لبة
v
من مãل:
�شباحا ،وا�شتيق¶ âمن النوم تمام ال�شاعة الãامنة ،فماPا تفعل?
 قر´ جر�س المدر�شة ال�شاعة ال�شابعة
k
 Uشعد äاEلى الëاaلة ،وbد �fشي≤f âود∑ aي المنز∫a ،ماPا تفعل?
 اأن âتدر�س لمتحان في يوم غد ،وفي  √ògالأKنا Aانقطع التيار الكهربائي ،فماPا تفعل?
 - 6يطرح املعلم عل≈ الطلبة ال�شوؤال الBتي:
 ماPا �fشمي ما bا Ωب¬ ال£الa Öي الن�شاط ال�شابق?
 - 7يناق�س املعلم الطلبة ‘ اجاباتهمK ،م يو�ش íلهم اأن ما قام ب¬ الطالg Öو فن م�رشحي يدع≈ فن الرŒال،
م�شهدا ،اأو تقم�ش¬ �شخ�شية ،اأو تنفي√ò
ويتو�شل معهم اEل≈ مفهوم الرŒال امل�رشحي ،وgو اأOا Aاملمãل
k
k
م�رشحيا ،انطالقkا من فكرة ،اأو قيمة معينة ،من Oون وجو Oاأ… ن�س مكتوب �شل kفا ،اعتماOا kعل≈
عمال
v
قدرات¬ الEبداعية ،وطاقات¬ ‘ ال�شوت ،واحلركة ،واحلوار ،واÿيال.
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 - 8يطرح املعلم ق†شية معينة من الق†شايا املوجوOة ‘ احلياة ،مãل :ق†شية اOEمان املخدرات.
 - 9يطرح املعلم عل≈ الطلبة ال�شوؤال ÚالBتي:Ú
 ما الأ�شباب التي توؤ …OاEل≈ اOEمان المخدرات?
 ما النتائ èالمترتبة عل≈ ògا الOEمان?
اكيا ال�شكل ( ،)1-5حيã“ åل �شاقها امل�شكلة ،وجòورgا
 -10ير�شم املعلم عل≈ اللوح �شéرة معلومات،
k
ترم õاEل≈ اأ�شباب امل�شكلة ،واأغ�شانها ت�شكل النتائ èاملرتتبة عل≈ امل�شكلة.
 -11يناق�س املعلم الطلبة ‘ اEجاباتهمK ،م يو�ش íلهم بع†س الأ�شباب التي توؤ …OاEل≈ اOEمان املخدرات ،مãل:
�شع∞ الواز´ الديني ،ورفقا Aال�شو ،Aواجلهل بخطورة املخدرات ،وقلة الوعي ،والبطالة ،والأ�شباب
النف�شية ،والتفك∂ الأ�رش…K ،م يòكر بع†س النتائ èالتي يف†شي اEلي¬ اOEمان املخدرات ،مãل :العõلة،
وا’Cمرا ¢Vالنف�شية ،والت�شو ،¢�jوالف≤ر ،وعد Ωت≤بل ا’Bخرjن ل¬ ،وعد Ωال≤ãة بالنف�.¢

ال�شكل (� :)1-5شéرة المعلومات.

120

 -12يطل Öاملعلم اEل≈ الطلبة اقرتاح حلول له √òامل�شكلة ،مãل :الgòاب اEل≈ مرك õمتخ�ش�س لعال êالOEمان،
و ö�fالتوعية الüشëية الكاaية ،وم†شاعفة دو Qا’ö�Cة ‘ مراbبة �شلو∑ اCو’د ،ºgواMCكا Ωال�شي£رة على
مروجي املخدرات.
م≤رQا لكل جمموعة.
�≤j -13ش ºاملعل ºال£لبة اEلى جمموعا äعمل ،تتكون cل من¡ا من ) (5-3طلبة ،وjعÚ
k
Á -14ن íاملعلم الطلبة (O )5قائق للتفكري ‘ م�شكلة اOEمان املخدراتK ،م ارŒال م�شهد م�رشحي ق�شري،
يتناول ق†شية املخدرات ،م�شتعي kنا ب�شéرة املعلومات.
£j -15ل Öاملعل ºاEلى cل جمموعة عر ¢Vما تتوUشل اEلي¬ من fتائ èب£ر≤jة ا’ŒQا∫ امل�Möي.
تكوينيا.
 -16يناق�س املعلم الطلبة ‘ اأOائهم ،ويéر… تقوkÁا
v
 -17يوز´ املعلم الطلبة اEل≈ ( (4جمموعا£j ºK ،äل ÖاEلي¡ ºتنفي òا�fCش£ة الكتا Üاملد�Qشي على النëو ا’Bتي:
 المéموعة ا’Cولى :الن�شاط ) ،)3-5ان¶ر ال�شكل (.)12-5 المéموعة الãاfية :الن�شاط ).)4-5 المéموعة الãالãة :الن�شاط ) ،)5-5ان¶ر ال�شكل (.)13-5 المéموعة الرابعة :الن�شاط ) ،)6-5ان¶ر ال�شكل (.)14-5 -18يناق�س املعلم الطلبة امل�شاgدين ‘ اأOا Aزمالئهم ،ويفت íباب احلوار والنقد البنا Aب Úاملéموعات ،وتقبل
الراCي والراCي ا’Bخر.
ختاميا.
éj -19ري املعل ºت≤وkÁا
v
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Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG
 :(3-5) •É°ûæ∏d áMÎ≤ŸG Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°SGالتقو Ëاملعتمد عل≈ الأOا.A
� :Ëƒ≤àdG IGOCGشلم التقدير.
اﻧﺸﻄﺔ اﺛﺮاﺋﻴﺔ

ºbôdG

‡RÉà

AGOC’G QÉ«©e

Góv L ó«L

ó«L

اﻧﺸﻄﺔ اﺛﺮاﺋﻴﺔ

1
املéموعة ‘ الف†شا Aاملتا¡Ã ìاQة.
اﻧﺸﻄﺔاaCراد
jتëر∑
اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ
2

يتقم�س اأفرا Oاملéموعة “رين التفاعل مع الõمن املحد Oعل≈ نحو مع.È

املéموعة اأOا Aامل�شهد عل≈ افرتا�س ت¨ري الõمن باEتقان.
يعيد اأفراO
3
اﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ
4

يتعاون اأفرا Oاملéموعة بع†شهم مع بع†س ب�شورة فاعلة.

ﻧﺸﺎط إﺛﺮاﺋﻲ

 بالع``وOة اEل``≈ Oر�س (مكافح```ة الف�شا ‘ )Oم``اOة الرتبية الوطنية واملدني``ة ،ال�ش∞ الãام``ن ،اجل Aõالãا،Êم�Möيا تتëدKون aي¬ عم``ا تعلمتمو√ عن †bشية
م�ش¡دا
( ،(50-47اŒQل ا âfCوRم``الو∑D
k
ﻧﺸﺎط
ال�شفح``اتإﺛﺮاﺋﻲ
v
ﻧﺸﺎط ﻋﻼﺟﻲ
مكافحت¬.
الف�شا ،Oوكيفية
ﻧﺸﺎط ﻋﻼﺟﻲ

م�Möيا ãÁل اCجوا� Aشو ¥ا†ÿشا.Q
م�ش¡دا
 اŒQل ا âfCوRمالو∑Dk
v
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الدرﺱ الﺜالﺚ :مﺴرﺡ الدمﻰ )العراﺋس(.

ﻋدد الﺤصﺺ :حصتاﻥ.

الﻨتاﺟات الﺨاﺻة ﺑالدرﺱ
-

يتعرف ن�شاأة م�رشح الدم≈ (العرائ�س).
Áي õاأنوا´ م�رشح الدم≈ بع†شها من بع†س.
ينف òا k
أعمال م�رشحية با�شتخدام الدم≈.
يتòوO ¥ور الدم≈ (العرائ�س) ‘ العمل امل�رشحي.

المﻔاﻫيم ﻭالمصﻄلﺤات

م� ìöالدمى ،البابة ،الدمى املتëرcة ،دمى ال≤ر√ bو ،Rدمى املاjQوfي ،âالدمى التي –ر∑ بالعüشا ،م�Möياä
خيا∫ ال¶ل.

التﻜامﻞ الرﺃسﻲ ﻭالتﻜامﻞ اﻷﻓقﻲ

»≤aC’G πeÉµàdG
 كتاب الرتبية ال�Eشالمية لل�ش∞ اÿام�س ،اجل Aõالأول ،الدر�س الãا Êع�رش ،ار êاحلروف.):(1الãقافة املالية لل�ش∞ الãامن ،اجل Aõالãا ،Êالدر�س الرابع ،اEعاOة التدوير.
كتاب
ﻧﺸﺎط

مصادر التعلم

الكتاب املدر�شي ،كر�شي ،طاولة ،اأزيا ،Aور ¥الõبدة ،كرتون اأ�شو ،Oم�شباح ،ل�شق ،مق�س اBمن ،علبة كرتون،
ور ،¥اللوح.

استراتيجيات التدريس المقترحة

التدري�س املبا�رش (احلوار واملناق�شة ،ال�شوؤال واجلواب ،العر�س التو�شيحي ،ال†شي∞ الõائر) ،التعلم عن طريق
الأن�شطة (لع ÖالأOوار ،التعلم عن طريق ال�شور الgòنية) ،التعلم عن طريق العمل اجلماعي.
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¢SQódG ò«ØæJ äGƒ£N
 - 1يلقي املعلم التحية وال�شالم عل≈ الطلبةK ،م يكت Öعل≈ اللوح عنوان الدر�س والنتاجات اÿا�شة ب¬.
ا�شما معي kنا ،مãل الدمية ن�شميةK ،م يلب�شها ال …õال�شعبي الأر.ÊO
 - 2ي�شنع املعلم OميةK ،م يطلق عليها k
متقم�شا �شخ�شية مòيع ،اأو مقدم برام ،èفيبداأ التعري∞
 - 3يتحد çاملعلم اEل≈ الطلبة عن طريق الدمية ن�شمية،
k
بالدمية ن�شمية عل≈ اأنها �شي∞ مهم عل≈ الطلبةk ،
قائالO :ر�شنا اليوم gو م�رشح الدم≈ (العرائ�س); لòا
رحبوا معي  -اأعõائي الطلبة  -ب†شيفتنا العزjزة الدمية �fشميةP ،ا äال�شمعة ال£يبة ‘ جما∫ م� ìöالدمى،
�شاحبة اÈÿة الطويلة ،والأبحا çاملتميõة عن ن�شاأة م�رشح الدم≈ ،وتطور√ ،وا�شتخدامات¬ ،فريحÖ
k
املعلم والطلبة بها ،قائل :Úا k
و�شهال بالدمية الأرOنية الرائعة ن�شمية.
أgال
 - 4يتقم�س املعلم Oور الدمية ن�شمية k
قائال :اأعõائي الطلبة اأعرفكم بنف�شي ،اأنا الدمية ن�شمية ،اأرOنية بة
ãcريا ،و‹ اCبëاãc çرية ‘ جما∫ م� ìöالدمى ،ولك ºاCن ت�شاCلو Êما TشÄت ،ºواfCا
لوطن¡ا ،ا ÖMCال≤راAة k
عل≈ ا�شتعدا OلالEجابة عن جميع ا�شتف�شاراتكم.
 - 5يوز´ املعلم تو iالدر�س عل≈ الطلبة� ‘ ،شورة حوار م�رشحي يدور ب Úالطلبة والدمية ن�شمية.
 - 6يطل Öاملعلم اEل≈ الطلبة قراAة تويات الورقة ‘ (O )5قائق.
£j - 7ل Öاملعل ºاEلى جمموعة من ال£لبة اوQة �fشمية ‘ م�Möية اCما Ωا÷مي™ ،بëيj åت≤مg ¢üو Tشüîشية
مراعيا التنويع ‘ ال�شوت ،وا�شتخدام طبقات تلفة من¬; ل�Eشفا Aروح الدعابة ،وعدم
الدمية ن�شمية،
k
ال�شعور بامللل ،وPل∂ عل≈ النحو الBتي:
 الطلبة :حدKينا يا ن�شمية عن ن�شاأة م�رشح الدم≈. �fشمية :اCعزائي ،ل≤د اختل∞ الباãMون ‘ –دjد الزمان واملكان الفعلي ل¶¡و Qم� ìöالدمى ،ولكنالراج íاأن¬ Xهر عند قدما Aامل�رشي( Úالفراعنة) وال�شيني ،Úو‘ بال Oما ب Úالنهرين ،وتركيا ،بيد اأن
الياباfي ºg Úاn ÌcCمن تفننوا aي¬.
 الطلبةg :ل عرف العرب م�رشح الدم≈? �fشمية )مبت¡éة( :بال£ب™≤a ،د عرaو√ ‘ Rمن الدولة العبا�شية با�ش ºخيا∫ ال¶ل. ال£لبة :خيا∫ ال¶ل! وملاPا �شمي ب¡òا ا’�ش?ºXEهارا حلركة الدم≈ عل≈ �شا�شة
 ن�شمية :ل�شتنا √OاEل≈ تقنية اÿيال املعتمدة عل≈ الأ�شعة ال†شوئية; ا kخاUشة ،با�شتعما∫ ا’jCدي وا’QCجل وبع† ¢الüشو .Qا ،√Bباملنا�شبةj ،وجد �fشاط ‡يز ‘ cتابك ºعن
أي†شا
Uشن™ م� ìöخيا∫ ال¶ل ،وbد ا âaöTCعلي¬ بنف�شي ،وgو الن�شاط الت£بي≤ي ) ،)7-5وتوجد ا k
�شورة تو�شيحية ل¬ ،تاأملوا ال�ش`كل (.)15-5
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 الطلبة :رائع يا ن�شمية! �fشمية :وbد Tشاع âم�Möيا äخيا∫ ال¶ل با�ش ºبابا ،äومفردgا بابة ،وPل∂ ‘ الع öüاململوcي .öüÃ الطلبة :وما املق�شو Oبالبابة? ن�شمية :يق�شد بها احلكاية ،وتعد اEحد iو�شائل الرتفي¬ التي اأقبل عليها النا�س من تل∞ الفÄاتالجتماعية ،ول �شيما اأنها كان âتعر�س ‘ الأماكن العامة واملقاgي ،اEل≈ جان Öالفقرات الفنية
ا’Cخر iمãل ال¨نا Aوالر ،¢übوتت†شمن عادة م�شاgد �شاخرة ،وتتناو∫ م†شام� Úشيا�شية ،واجتماعية،
أي†شا.
وتاريخية ا k
 الطلبةg :ل توجد �شخ�شية ا�Eشالمية معينة اأ�شهمX ‘ âهور م�رشح الدم≈? ن�شمية (بãقة العلما :)Aنعم يا اأ�شدقائي ،فقد عرف �شم�س الدين بن Oانيال املو�شلي با�Eشهام¬ ‘ تاأ�شي�سم� ìöخيا∫ ال¶ل ،وR √ö�fمن الدولة الفاطميةk ،
†aشال عن تاCليف¬ العدjد من البابا äالتي منâë
روحا فنية جديدة.
k
Tشكرا ل∂ jا �fشمية ،ا p
 âfCدمية خفيفة ال¶ل ،ل≤د اMCببنا∑ ≤v Mا.
 ال£لبة:k
جدا
كãريا Ãعرفتكم ،اعòرو Êيا اأ�شدقائي ،فاأنا اليوم مدعوة اEل≈ تناول وجبة ببة v
 ن�شمية� :رشرت kعل≈ قلبي ،وي Öéاأن اأغاOر.
 الطلبة :وما  √ògالوجبة املف†شلة لدي∂? ن�شمية :اEنها املن�ش∞ الأر ،ÊOكم اأع�شق ògا الطبق ،اعòرو Êيا اأ�شدقائي ،علي الن�رشاف .اEل≈اللقا ،AاEل≈ اللقا.A
 - 8يطرح املعلم عل≈ الطلبة الأ�شÄلة الBتية:
 اPEا اعتبرنا الدمية gي الممãل عل≈ الم�شرح ،بح�ش Öتعري∞ الممãل في الدر�س ال�شابق (الممãل
والرتéال الم�شرحي) ،فما المق�شو Oبالدم≈ المتحركة?
 كي∞ يمكننا التعامل مع الدم≈ في اأKنا Aالعر�س الم�شرحي?
عد Oبع†س اأنوا´ م�شرح الدم≈.
 u
j - 9نا ¢``�bاملعل`` ºال£لبة ‘ اEجابات¡j ºK ،ºع``ر ±الدمى املتëرcة با¡fCا جم�شماüj äشنع¡``ا ا’�fEشان بوUشف¡ا
و�شيل``ة من و�شائل الرتفي``¬; للتعبري عن موق∞ ما ،اأو ط``رح ق†شية معينة يرا OاEي�شاله``ا اEل≈ اجلمهور ،واأن
 √ò``gالدم``ى تكون على gيÄة ا�fEش``ان ،اCو Mيوان ،اCو اCي Tشي AاBخر ،بëي``j åتëكM ‘ ºرcات¡ا Tش¢üî
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k
خيوط``ا ،اCو ا k
عüشيا ،ا``¶fر ال�شك``ل ) /16-5اأ) ،وال�شكل
م�شت``îدما jد√ ،اCو
م``ا ،وëjر¡cا
k
�Cشالcا ،اCو v
( /16-5ب).
 -10يوج¬ املعلم الطلبة اEل≈ كيفية التعامل مع الدم≈ ‘ اأKنا Aالعر�س امل�رشحي ،مع التطبيق العملي عل≈ الدم≈،
ان¶ر ال�شفحت )57( Úو(.)58
j -11كت Öاملعل ºعلى اللو ìاfCوا´ م� ìöالدمى  ،وgي :دمى ال≤ر√ bو Rالتي –ر∑ باليد )دمى ال≤فا،(R
ان¶ر ال�شكل ( ،(17-5والدمى التي –ر∑ باÿيوط )املاjQوfي ،(âا¶fر ال�شكل ) /18-5اأ) ،وال�شكل
( ،(Ü /18-5والدمى التي –ر∑ بالعüشا ،تاCمل ال�شكل ) ،(19-5وم� ìöخيا∫ ال¶ل ،ا¶fر ال�شكل
(.)20-5
مقررا لكل
 -12يق�شم املعلم الطلبة اEل≈ ( (4جمموعا äعمل ،تتكون cل من¡ا من ) )5-3طلبة ،ويعÚ
k
جمموعة ،وëjدد م¡ام¡ا ،و�jشمي¡ا cا’Bتي:
 المéموعة ا’Cولى :دمى ال≤ر√ bو Rالتي تëر∑ باليد. المéموعة الãاfية :الدمى التي تëر∑ بالîيوط )الماjQوfي.(â المéموعة الãالãة :الدمى التي تëر∑ بالعüشا. المéموعة الرابعة :م�شرMيا äخيا∫ ال¶ل. -13يتéول املعلم ب Úاملéموعات با�شتمرار ،ويبد… مالح¶ات¬ للطلبة.
£j -14ل Öاملعل ºاEلى م≤رc Qل جمموعة  ìöTا÷ز AاÿاéÃ ¢Uموعت¬.
 -15يناق�س املعلم الطلبة ‘ اأنوا´ الدم≈ ،ان¶ر ال�شفحات ( ‘ )53-51الكتاب املدر�شي.
�j -16شا ∑Qاملعل ºال£لبة ‘ تنفي òالن�شاط الت£بي≤ي ) (7-5الòي jتëد çعن Uشن™ م� ìöخيا∫ ال¶ل
والدمى التي –ر∑ بالعüشي ،والòي ت†شمن تüشني™ دمى; وPل∂ بتمãيل م�Möية )الãعل Öواحلمامة(.
يقيم املعلم اEنتا êاملéموعات ‘ ت�شنيع الدم≈.
u -17
 -18يناق�س املعلم الطلبة ‘ الدرو�س امل�شتفاOة من امل�رشحية.
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Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG
 :(7-5) »≤«Ñ£àdG •É°ûæ∏d áMÎ≤ŸG Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°SGالتقو Ëاملعتمد عل≈ الأOا.A
� :Ëƒ≤àdG IGOCGشلم التقدير.
ºbôdG

AGOC’G QÉ«©e

1

–† öاملéموع``ة ا’Cدوا äواÿاما äالالRم``ة لüشن™ م� ìöخيا∫
ال¶ل ،و�شنع Oم≈ الع�شي.

2

مربعا ‘ منت�ش∞ �شندو ¥الكرتون الفار.Æ
تر�شم k

4

تق�س ور ¥الõبدةK ،م تل�شق¬ ،بحي åي¨طي م�شاحة املربع املفرÆ
عل≈ �شندو ¥الكرتون.

5

Eطارا من الكرتون  …Pاللون الأ�شوK ،Oم تل�شق¬ حول ور¥
تعمل ا k
k
مب�ش£ا مل� ìöخيا∫ ال¶ل.
‰وPجا
الزبدة ،ليüشبح
k

3

‡RÉà

تفر Æاملرب™ الòي �Qش ،ºبëي¡¶j åر ما ‘ داخل علبة الكرتون.

6

تر�شم �شكل الدمية املنا�ش Öلل�شخ�شية املراã“ Oيلها ‘ امل�رشحية.

7

تق�س الدمية ب�شكل منا�ش.Ö

8

تلüشق ماUشة )�bشة( العüشري خل∞ الدمية امل≤üشوUشة.

9

تعتم الف†شا Aاملتاح (ال�ش∞).

10

–ر∑ الدمى التي Uشنعت¡ا خل∞ ال�شتاQة )و ¥Qالزبدة( ،وت�شل§
ا�EشاAة امل�شباح اأ�شفل امل�رشح.
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Góv L ó«L

ó«L

اﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ
ﻧﺸﺎط إﺛﺮاﺋﻲ

و�شمهاu ،
ووXفها ‘ اEنتا êعمل م�رشحي.
 ابتكر �شخ�شية Oمية اأرOنيةu ،حول الدر�س
 بالعوOة اEل≈ Oر�س (رحلة ‘ عا ⁄البحار) ‘ مبح åالل¨ة العربية لل�ش∞ الãامن الأ�شا�شيu ،ﻧﺸﺎط ﻋﻼﺟﻲ
مق�شما احلوار ب� Úشخ�شيت ،Úالأول≈ :باح åيعمل Oرا�شات عن
إﺛﺮاﺋﻲبا�شتخدام الدم≈ ،
ﻧﺸﺎطم�رشحي
اEل≈ حوار
k
احلياة البëرjة ،والãاfية :متüîش ¢üخبري ‘ عال ºاحلياة البëرjة.
ﻧﺸﺎط ﻋﻼﺟﻲ

 اUشن™ دمى با�شتîدا Ωاملالعق ا�ÿشبية; وPل∂ بوVش™ عين ،Úو ،ºaوTشعر با�شتîدا Ωخاما äمن البيÄة،Kم حركها وgي ت¨ني.
 -ا�شتفد من اجلوارب القدÁة باملنõل ‘ �شنع Oم≈ مãل Oم≈ القفاز.
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إﺟﺎﺑﺎت أﺳﺌﻠﺔ اﻟﻮﺣﺪة
T :πãªŸG - 1ش ¢üîمبد´ jت≤مT ¢üشüîشية ما ،تتëر∑ وتدو Qعلى خ�شبة امل� ،ìöوgو �jشتîد ΩاCدوات¬
اجل�شدية وال�شوتية ،ومهارات¬ الgòنية لتحقيق Pل∂.
  :»MöùŸG øØdGمراBة تعك�س واقع املéتمع ،من حي åال�شتقرار ،اأو املعاناة ،فتقتب�س من¬ الكãري منا’MCدا çوالوbائ™ ،ليت�Œ ºشيدgا على خ�شبة امل��Ã ،ìöشاfدة عنا öUتلفة ،مãل :املمãل ،والتüشميº
(الديكور) ،وال�EشاAة ،واملو�شيق≈.
  :â«fƒjQÉŸG ≈eOدمى jتëكa ºي¡ا باÿيوط ،اCو ا’�Cشال∑ اMCيا fkا ،ول¡ا اCع†شاc Aاملة ت�شمل الرا،¢�Cواجل ،´òوالòراع ،Úواليدين ،وال�شاق ،Úوالقدم ،Úوتو�شل  √ògالأع†شا Aبع†شها ببع†س باأربطة من
املوا Oاملرنة ،اأو الأقم�شة.
م�شهدا ،اأو “ãيل¬ فكرة ،اأو �شخ�شية ،اأو k
م�رشحيا ،انطالقkا من فكرة،
عمال
  :»MöùŸG ∫ÉŒQ’GاأOا Aاملمãلk
v
اأو قيمة معينة ،من Oون وجو Oاأ… ن�س مكتوب �شلفkا ،اعتما Okا عل≈ قدرات¬ وطاقات¬ الEبداعية ‘
ال�شوت ،واحلركة ،واحلوار ،واÿيال.
  :ácôëàŸG ≈eódGجم�شماüj äشنع¡ا ا’�fEشان بوUشف¡ا اMEد iو�شائل الaÎي¬; للتعبري عن مو ∞bما ،اCوطر†b ìشية معينة; ب¨ية اüjEشال¡ا اEلى ا÷م¡و .Qوbد تاCخ √òg òالدمى Tشكل ا’�fEشان ،اCو احليوان،
k
خيوطا ،اCو
اCو النبا ،äاCو اCي Tشي AاBخر ،بëيj åتëكM ‘ ºرcات¡ا Tش ¢üîما ،م�شتîد kما jد√ ،اCو
ا k
ع�شيا.
أ�شالكا ،اأو v
 - 2اأ  -ما اكت�ش∞ من نقو�س جدارية فرعونية ،تدل عل≈ وجو Oعن�رش التمãيل (الدراما) ‘ امل�رشح القائم
عل≈ الأ�شاطري الدينية.
ب -يعد �شوفوكلي�س اأحد اأ�شهر كتاب الرتاجيديا ‘ الع�رش الEغريقي ،ومن اأبرز ما قدم¬ م�رشحية
(اأنتيéونا).
ج` -ا�شتعا�س الرومان عن ا�ÿشبة املنب�شطة (كان âعند الEغريق) بخ�شبة مرتفعة ،و–رر املمãلون من
اQتدا Aا’jòMCة Pا äالكع Öالعا‹ التي cان jرتد¡jا ا’Eغرjق ‘ اKCنا Aالتمãيل.
د  ‘ -م� ìöالعüشو Qالو�ش£ى خر êالعر ¢Vامل�Möي من الكني�شة اEلى ال�شاU ‘ ،´QشوQة جمموعاä
k
Œمع¡.º
�شميM âل≤ا äا’ö�Cا ºK ،QاUCشبح امل�ìö
جوا’ ،وخر êاEلى ا†MCشان ال�شع ‘ ÖاCماcن q
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 - 3اأ  -التخل�س من �شطوة املعتقدات الكن�شية.
c -Üان تو‹ امللكة اEليزابي åم≤اليد احلك� ºشب Öت�شمية التمãيل )الدQاما( ‘ ògا الع¡د ب`ا�ش ºالدQاما
الEليõابيãية ن�شب kة اEليهاk ،
حقيقيا بال�شوؤون امل�رشحية; ما جعل املمãلÚ
ف†شال عن اEبدا AاللورOات اgتما kما
v
قاOرين عل≈ اأOا Aفعالياتهم بحرية بع†س ال�شي.A
ج` -التوفيق ب Úالطوائ∞ الدينية اأ iOاEل≈ Xهور نو´ من احلرية الفكرية� ،شاعد عل≈ ‰و امل�رشح وازgOار√،
و“ك Úالقائم Úعلي¬ ،بتناول اأفكار جديدة لبنا Aاملéتمع والEن�شان.
� - Oشاعد ال�شتقرار ال�شيا�شي والقت�شا …Oعل≈ ولOة حالة من التاأمل والتفكري والgتمام Ãكنونات
الأ�شيا Aل ب¶اgرgا فق§.
 - 5اأ  -اأبطال م�رشحيات �شك�شبري املاأ�شوية �شخ�شيات تتمي õبالنبل ،والع¶مة ،والعواط∞ الEن�شانية.
≤Mي≤يا ل� öخلود
�شببا
 -Üاعتمد ‘ م� ¬MöوTشعر√ على العواط∞ وا’MCا�شي� ¢ا’�fEشاfية التي cاk âf
v
كتابات¬ بح�ش Öالنقا.O
ج` -الل¨ة ال�شعرية البلي¨ة ،والÈاعة ‘ التالع Öبالكلمات والألفا® ،واملفرOات اجلديدة.
 -Oعال èجوgر الEن�شان الفر ،Oوموقع¬ ‘ الكون ،وOور√ ‘ احلياة.
 - `gاملزاوجة ب Úال�شعر والن.Ì
و -املõاوجة ب Úالكوميديا والرتاجيديا.
ز -املخõون ال¨ني من ال�شخو�س التي Áت êõفيها اÿري وال�رش والعاطفة والعقل; ما جعل ال�رشا´ ‘
م�رشحيات¬ ي¶هر ب�شورة وا�شحة.
 - 6ا - Cدمى ال≤ر√ bو Rالتي –ر∑ باليد )دمى ال≤فا.(R
 -Üالدمى التي –ر∑ بالعüشا– :ر∑  √ògالدمى بال≤†شبان ،اCو بالعüشي من ا�Cشفل منüشة العر ¢Vعادة،
حي åيتكون بع†شها من راأ�س فق§ مãب âبطرف ع�شا .ويكون لبع†س الدم≈ املتحركة بالع�شي ع�شا

مت�شلة بòراع Úورجل Úمتحركت .Úل ت�شتعمل Oم≈ الع�شي لتمãيل الEن�شان واحليوان فح�ش ،Öبل
�jشي™ ا�شتîدام¡ا لÎمز اEلى اTCشيا AاCخر ،iمãل :ا’gRCا ،Qوال≤بعا ،äوا’TCشéا ،Qوا’TCشكا∫ الب�شي£ة.
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6

الدرﺱ اﻷﻭﻝ :مﺤرﻛات
الﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻹﻧترﻧﺖ.

ﻋدد الﺤصﺺ :حصتاﻥ.

الﻨتاﺟات الﺨاﺻة ﺑالدرﺱ

 يتعرف اأgم ركات البح åالعاملية.عرو�شا تقدÁية عن لوحات فنية لفنان Úعاملي.Ú
 يقدمk
 -يكت�ش Öمهارة البح åالفعال ‘ املواقع الEلكرتونية ل�شبكة الEنرتن.â

المﻔاﻫيم ﻭالمصﻄلﺤات

رcا äالب ،åëر∑ الب ،(Google) åëر∑ الب ،(Yahoo) åëر∑ الب ،(bing) åëر∑ البåë
( ،(dogpileر∑ الب ،(TinEye) åëر∑ الب ،(Multicolr) åëر∑ الب.)everystockphoto) åë

التﻜامﻞ الرﺃسﻲ ﻭالتﻜامﻞ اﻷﻓقﻲ

»≤aC’G πeÉµàdG
 كتاب احلا�شوب لل�ش∞ الãامن ،اجل Aõالãا ،Êالوحدة الرابعة ،الدر�س الãا ،Êالبح åعن املعلومات عÈ�شبكة الEنرتن.â

ﻧﺸﺎط ):(1

مصادر التعلم

ت Èاحلا�شوب ،الكتاب املدر�شي ،اللوح ،جهاز احلا�شوب اأو جهاز احلا�شوب ال�شخ�شي املحمول ،جهاز
العر�س ،اأقالم ملونة.

استراتيجيات التدريس المقترحة

التدري�س املبا�رش (احلوار واملناق�شة ،ال�شوؤال واجلواب) ،التعلم عن طريق الأن�شطة ،التعلم عن طريق العمل
ا÷ماعي )اخk Î
Rميال T ºKشا.(∑Q
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¢SQódG ò«ØæJ äGƒ£N
 - 1يرح Öاملعلم بالطلبةK ،م يكت Öعل≈ اللوح عنوان الدر�س والنتاجات اÿا�شة ب¬K ،م يطرح عليهم الأ�شÄلة
الBتية:
 اjCك� ºشبق ل¬ دخو∫ مو ™bب ?åëما ا�شم¬?
 ما ال¨اjة من دخول¬?
 nمن jعر ±مëرcا äالبa åëي Tشبكة ا’fEتر?âf
 ما اأgم محركات البح åالعالمية?
 ما ا�شتخدامات محركات البح åفي التربية الفنية?
 ما نو´ الم�شتندات الموجوOة في محركات البح?å
 ما الطريقة التي �شمم âبها محركات البح åالأول≈ في �شبكة الEنترن?â
 - 2ي�شتمع املعلم اEل≈ اEجابات الطلبةK ،م يو�ش íلهم اأن ركات البحg åي برام èم�شممة للم�شاعدة
�شورا ،اأو
عل≈ اEيéا Oم�شتندات õنة ‘ �شبكات الEنرتن ،âواأن  √ògامل�شتندات قد تكون مواقع ،اأو
k
فيديوgات ،اأو مقالت ،واأن ركات البح åتتنو´ وفق الأgداف املن�شوOة منها; فقد تكون مواقع
علمية وبحãية ،اأو اقت�شاOية وŒارية ،اأو ترفيهية وتربوية ،وغري Pل∂ ،واأنها ت�شتخدم ‘ مبح åالرتبية
الفنية بو�شفها مواقع وم�شاOر تعليمية ا�Eشافية حديãةÁ ،كن بها الو�شول اEل≈ كل ما يخ�س الرتبية الفنية،
من :اأبحا ،çوكت ،Öولوحات ،و�شور ،ومقاطع فيديو ،وغري Pل∂ .وقد �شمم âركات البحå
الأول≈ اعتما Okا عل≈ التقنيات امل�شتخدمة ‘ اOEارة املكتبات ،حي åكان âتبن≈ فهار�س للم�شتنداتã“ ،ل
قاعدة للبيانات ،وتفيد ‘ العãور عل≈ اأ… معلومة يبح åعنها ‘ الÈنام.è
 - 3يرافق املعلم الطلبة اEل≈ ت Èاحلا�شوب املدر�شي بهدو Aوانت¶امK ،م يوزعهم بحي åيéل�س كل اKن Úاأمام
جهاز حا�شوبي واحد.
 - 4يطرح املعلم عل≈ الطلبة ال�شوؤال ÚالBتي:Ú
 ما مëر∑ الب ?)Google) åëما ا�شتخدامات¬?
£j - 5ل Öاملعل ºاEلى ال£لبة jRاQة مو ™bر∑ الب ،)Google) åëبكتابة جملة. www.google.com :
 - 6يطل Öاملعلم اEل≈ الطلبة تنفي òالأن�شطة ( ،)2-6و( ،)4-6و( ‘ )5-6ال�شفحات ( ،)68و(،)70
و( ،(72التي jتع Úا�شتîدا Ωر∑ الب ‘ )Google) åëتنفيgòا.
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 - 7يطرح املعلم عل≈ الطلبة الأ�شÄلة الBتية:
 ما مëر∑ الب?)YAHOO) åë
 وما ا�شتخدامات¬?
 ما مëر∑ الب?)bing) åë

 ما ا�شتخدامات¬?
 ما مëر∑ الب?)dogpile) åë
 ما ا�شتخدامات¬?
£j - 8ل Öاملعل ºاEلى ال£لبة تنفي òالن�شاط ) ‘ )1-6ال�شفحة ( ،)68م�شتخدم Úركات البحå
( ،)YAHOOو( ،)bingو(.)dogpile

 - 9يكت Öالط`````ال Öجمل`````ة````K ،www.yahoo.com :م جمل```ة````K ،www.bing.com :م جم```لة:
.www.dogpile.com

 -10يطرح املعلم عل≈ الطلبة الأ�شÄلة الBتية:
 ما مëر∑ الب?)TinEye) åë
 ما ا�شتخدامات¬?
 ما مëر∑ الب?)Multicolr) åë
 ما ا�شتخدامات¬?
 ما مëر∑ الب?)everystockphoto) åë
 ما ا�شتخدامات¬?
 -11يناق�س املعلم الطلبة ‘ فقرة (ف�رش) ‘ ال�شفحة (.)67
£j -12ل Öاملعل ºاEلى ال£لبة تنفي òالن�شاط ) ،(3-6م�شتîدم Úر∑ الب ،everystockphoto åëبكتابة
جملة.www.everystockphoto.com :
ëj -13دد املعل ºالو âbاملنا�شC’ Öداc Aل �fشاط Ãا ≤ëjق الفوائد وا’gCدا ±املن�شودة.
 -14يتابع املعلم الطلبة ،ويوجههم ،ويعõزgم ،ويéي Öعن ا�شتف�شاراتهم.
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Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG
 :áMÎ≤ŸG Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°SGمراجعة الòات.
� :Ëƒ≤àdG IGOCGشéل و�ش∞ �شري التعلم.
.Ω2020/5/7:ïjQÉàdG .âfÎfE’G áµÑ°T ‘ åëÑdG äÉcô :´ƒ°VƒŸG .¥hRôe AGôHh ,ôªY AGôK :º°S’G
:á£°ûfC’G ±óg
حل الم�شكلة الBتية:
تعرف اأgم محركات البح åالعالمية ،وكتابة اأبحا ،çواEعدا Oعرو�س تقديمية عن لوحات فنية
لفنانين عالميين ،ومو�شوعات فنية متنوعة ،واكت�شاب مهارة البح åالفاعل في المواقع الEلكترونية
ل�شبكة الEنترن.â
ال�شي Aال …òفعلت¬:
اﺛﺮاﺋﻴﺔالبح åالعالمية ،وتنفي òالأن�شطة ،)1-6( :و( ،)2-6و( ،)3-6و(،)4-6
اﻧﺸﻄﺔمحركات
ت�شف íاأgم
و(.)5-6
اﺛﺮاﺋﻴﺔ
اﻧﺸﻄﺔ’:á£°ûfC
G øe âª∏©J
اEمكانية الو�شول اEل≈ اللوحات ،وال�شور ،والمعلومات الفنية با�شتخدام محركات البح åالعالمية.

اﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ

:»JÉ¶MÓe
اﻟﻌﻼﺟﻴﺔجديدة متنوعة ،وطرائق جديدة في البح ،åوال�شتفاOة منها في الحياة العملية.
محركات بحå
تعرف
اﻧﺸﻄﺔ
:º∏©ªdG äÉ¶MÓe
معا عل≈
تعرف Kرا Aوبرا Aاأgم محركات البح åب�شهولة ،و�شاركا في تنفيO òرو�س متميõة ،وتعاونا k
نحو فاعل.
ﻧﺸﺎط إﺛﺮاﺋﻲ

حياة اأحد ال``روا Oواملوؤ�ش�ش Úللحرك``ة الت�شكيلية الأرOني``ة ،ومدر�شت¬ الفني``ة ،والألوان التي
ﻧﺸﺎط�شرية
 ابح``‘ åإﺛﺮاﺋﻲ
ا�شتخدمه``ا ‘ لوحات``¬ ،و�شور اأgم اأعمال¬ الفنيةK ،م اجمعها ،واحف¶ها ‘ Pاك``رة منف�شلةK ،م اعر�شها اأمام
ﻧﺸﺎط
ﻋﻼﺟﻲ
م�شتخدما ركات البح åالBتية ،)YAHOO( :و( ،)bingو( ،)dogpileو(.)TinEye
فيها،
وناق�شهم
الõمال،A
k
ﻧﺸﺎط ﻋﻼﺟﻲ

 ابح ‘ åركات البح åالBتية ،)Google( :و( ،)Multicolrو( )everystockphotoعن �شور لأgماملواقع الأKرية ‘ الأرOنK ،م اطبعها ،واأل�شقها عل≈ لوحة من الكرتونK ،م اعر�شها اأمام الõمال ‘ Aال�ش∞.
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الدرﺱ الﺜاﻧﻲ: :تصميم ملصﻖ ﺇﻋﻼﻧﻲ
ﺑاستﺨداﻡ ﺑرﻧامﺞ العرﻭﺽ التقديمية.

ﻋدد الﺤصﺺ:
حصة ﻭاحدﺓ.

الﻨتاﺟات الﺨاﺻة ﺑالدرﺱ

 يتعرف الأوامر اÿا�شة بÈنام èالعرو�س التقدÁية.Eعالنيا با�شتخدام برنام èالعرو�س التقدÁية.
 ي�شمم مل�ش kقا ا v -يكت�ش Öمهارة ت�شميم مل�شقات اEعالنية متنوعة با�شتخدام برنام èالعرو�س التقدÁية.

المﻔاﻫيم ﻭالمصﻄلﺤات

املل�شق الEعال ،Êبرنام èالعرو�س التقدÁية (.)PowerPoint
 � :ÊÓYE’G ≥°ü∏ŸGشفحة مطبوعة من الور ¥املقوŒ ،iمع ب Úالكلمات والر�شوم ،اأو ال�شور ،وتعر�س ‘ مكانعام; لتنقل ر�شالة معينة اEل≈ امل�شاgدين; ا PEتعلن املل�شقات عن اأحدا çمعينة من امل�رشحيات ،اأو الأفالم ،اأو
املعار�س الفنية ،اأو املنتéات التéارية ،اأو –مل ر�شائل توعية ‘ مو�شوعات �شحية ،اأو اجتماعية ،اأو تعليمية.
  :(PowerPoint) á«Áó≤àdG ¢Vhô©dG èeÉfôHيعد ògا الÈنام èاأحد برام èحõمة مايكرو�شوف âاأوفي�س،وي�شتخدم ‘ اEن�شا Aملفات ت�شم≈ العرو�س التقدÁية ،التي Áكن بها تقد Ëمعلومات ،اأو �رشحها ،اأو
تو�شيحها ‘ املحا�رشات ،والدرو�س ،والدورات ،والEعالنات.

التﻜامﻞ الرﺃسﻲ ﻭالتﻜامﻞ اﻷﻓقﻲ

»°SC
ﻧﺸﺎطGôdG
πeÉµàdG
):(1
 كتاب الرتبية الفنية لل�ش∞ التا�شع ،اجل Aõالãا ،Êالوحدة اÿام�شة ،الفن وتطبيقات احلا�شوب ،الدر�سالأول ،ت�شميم مل�شق اEعال.Ê
»≤aC’G πeÉµàdG
 -كتاب احلا�شوب لل�ش∞ الãامن ،اجل Aõالãا ،Êالوحدة الãالãة ،العرو�س التقدÁية (.)PowerPoint

مصادر التعلم

ت Èاحلا�شوب ،الكتاب املدر�شي ،اللوح ،جهاز العر�س.

استراتيجيات التدريس المقترحة

التدري�س املبا�رش (احلوار واملناق�شة ،ال�شوؤال واجلواب) ،التعلم عن طريق الأن�شطة ،التعلم عن طريق العمل
ا÷ماعي )اخk Î
Rميال T ºKشا.(∑Q
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¢SQódG ò«ØæJ äGƒ£N
 - 1يرح Öاملعلم بالطلبة ،ويع Èلهم عن فرح¬ بروؤيتهم.
 - 2يكت Öاملعلم عل≈ اللوح عنوان الدر�س والنتاجات اÿا�شة ب¬.
 - 3يرافق املعلم الطلبة اEل≈ ت Èاحلا�شوب املدر�شي بهدو Aوانت¶امK ،م يوزعهم بحي åيéل�س كل اKن Úاأمام
جهاز حا�شوبي واحد.
 - 4يطرح املعلم عل≈ الطلبة ال�شوؤال الBتي:
 ما فوائد ا�شتخدام برنام èالعرو�س التقديمية (?)PowerPoint
 - 5يطل Öاملعلم اEل≈ الطلبة تاأمل الأ�شكال ،)20-6( :و( ،)21-6و( ،)22-6و( ‘ )23-6ال�شفحة
( )74من الكتاب املدر�شي.
 - 6يطرح املعلم عل≈ الطلبة الأ�شÄلة الBتية:
 ما اأgداف المل�شق الEعالني?
 ما مكونات المل�شق الEعالني?
 براأي∂ ،كي∞ تو�شل المل�شقات الر�شالة الEعالنية الهاOفة?
 - 7ي�شتمع املعلم اEل≈ اEجابات الطلبةK ،م يو�ش íلهم اأن املل�شق الEعال Êيهدف اEل≈ الرتوي èملو�شو´ معÚ
‘ جما’ äعدة ،من¡ا :ال�شياMية ،والتéاjQة ،والدjنية ،وال≤ãاaية والت≤ãيفية ،وا�j ¬fCشتمل على جمموعة
من الüشو ،Qوالر�شو ،Ωوا’Cلوان ،وا£ÿوط ،والكلما äال¡ادaة املعÈة ،م™ مراعاة ا�Cش� ¢التüشمي ºالفني
وعنا�رش√ الرئي�شةK .م يب Úلهم اأن gدف ògا املل�شق gو اEي�شال ر�شالة اEعالنية gاOفة دOة ،عن طريق
طرح الفكرة املن�شوOة ب�شورة فنية اEبداعية بعيدة عن التعقيد.
 - 8يطل Öاملعلم اEل≈ الطلبة مالح¶ة ال�شكل ،)24-6( Úو(K ،)25-6م يطرح عليهم ال�شوؤال ÚالBتي:Ú
 ما الفر ¥بين ال�شورتين من حي åالدقة والو�شوح?
 كي∞ نختار ال�شور لمل�شق معين?
j - 9نا ¢�bاملعل ºال£لبة ‘ اEجابات¡j ºK ،ºوVشح ل¡ ºاCن اختيا Qالüشو Qمللüشق معj Úت£ل Öتواaر öTوط عدة
فيها ،مãلO :رجة الو�شوح العالية ،والدقة املتناgية ‘ التفا�شيل ،ب�رشف الن¶ر عن حéم �شا�شة العر�س.
م≤رQا لكل جمموعة.
j -10و ´Rاملعل ºال£لبة اEلى جمموعا äعمل ،تتكون cل من¡ا من ) (5-3طلبة ،وjعÚ
k
£j -11ل Öاملعل ºاEلى اaCراد املéموعا äتنفي òالن�شاط الت£بي≤ي ) ‘ )6-6ال�شفحة (.)76
£j -12ل Öاملعل ºاEلى اaCراد املéموعا äتنفي òالن�شاط ) ‘ )7-6ال�شفحة (.)84
 -13يتابع املعلم الطلبة ‘ اأKنا Aتنفي òالن�شاط ،Úويوجههم ،ويعõزgم ،ويéي Öعن ت�شاوؤلتهم.

137

Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG
 :(6-6) »≤«Ñ£àdG •É°ûæ∏d áMÎ≤ŸG Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°SGالتقو Ëاملعتمد عل≈ الأOا.A
� :Ëƒ≤àdG IGOCGشلم التقدير.
‡RÉà

ºbôdG

AGOC’G QÉ«©e

1

منا�شب``ا للمل�ش``ق ،و–``د Oمو�شوع¬،
تخت``ار املéموع``ة عنوا kن``ا
k
والهدف من¬.

2

Œمع ال�شور والر�شوم املنا�شبة املرتبطة باملو�شو´.

3

(�شكت�شا) Ãهارة للمل�شق.
تر�شم طط kا
k

4

م�شتندا aاQغ kا ،من bيا� ‘ )A4) ¢الŒا√ الأفقي باEتقان.
تن�شÅ
k

5

تعب Åخلفية ال�ëjöة با�شتîدا Ωلون منا�ش ،ÖاCو ملم�’ ¢ئق ،اCو
�شورة معÈة ،من القائمة املن�شدلة (تن�شيق).

6

k
منا�شبا للت�شميم من الأ�شكال املتوافرة ‘ الÈنام، è
�شكال
تختار
k
ول¬ عالقة باÿلفية املختارة.

7

تîتا QعباQة منا�شبة للملüشق داخل اMCد ا’TCشكا∫ التل≤ائية من
منا�شبا.
�رشي§ اأOوات الر�شمK ،م تعطيها لو kنا
k

8

منا�شبا ‘ التاأKريات اÿا�شة
ت¨يريا
Œر… عل≈ ال�شكل التلقائي
k
k
بال�شكل ،واللون ،وال�شفافية ،والتدر êاللو.Ê

9

منا�شبا داخل ال�شكل التل≤ائيŒ ºK ،ري تعدjالä
üfشا
ت†شي∞ v
k
منا�شبة عل≈ حéم ا ،§ÿولون¬.

10

تناق�س املل�شق بعد ا‚Eاز√K ،م Œر… التعديالت املنا�شبة علي¬.
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Góv L ó«L

ó«L

ﻧﺸﺎط إﺛﺮاﺋﻲ
ﻧﺸﺎط ≤kاإﺛﺮاﺋﻲ
م�شتîدما الر�شو ،Ωوالüشو،Q
Eعالfياa å– ،ي¬ على التëلي با’Cخال ¥احلميدة،
 Uشم ºملüشk
aنيا ا v
v
ومراعيا اأ�ش�س الت�شميم الفني ،وعنا�رش√ الرئي�شة.
والكلمات املعÈة عن املو�شو´،
k
ﻧﺸﺎط ﻋﻼﺟﻲ
ﻧﺸﺎط ﻋﻼﺟﻲ

k
اول فهم عنا�رش√
 حلل املل�شق الEعال Êال …òي¶هر ‘ ال�شكل ( ،)1-6وال …òيعر�س حلقو ¥الطفل،التكوينية ،ومعاني¬ ،واأgداف¬.

ال�شكل ( :)1-6ت�شميم مل�شق اEعالني يعبر عن حقو ¥الطفل.
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ﻋرﺽ تقديمﻲ
الدرﺱ الﺜالﺚ :ﺇﻧﺸاﺀ
ﹴ
لﺸراﺋﺢ متﺴلﺴلة ﺑاستﺨداﻡ ﺑرﻧامﺞ
العرﻭﺽ التقديمية.

ﻋدد الﺤصﺺ :حصتاﻥ.

الﻨتاﺟات الﺨاﺻة ﺑالدرﺱ

 يتعرف طرائق اEن�شا Aعر�س تقدÁي ل�رشائ íمت�شل�شلة با�شتخدام برنام èالعرو�س التقدÁية.تقدÁيا ل�رشائ íمت�شل�شلة با�شتخدام برنام èالعرو�س التقدÁية.
عر�شا
 ي�شمم kv
 -يتقن مهارة اEن�شا Aعر�س تقدÁي ل�رشائ íمت�شل�شلة.

المﻔاﻫيم ﻭالمصﻄلﺤات

الطريقة املت�شل�شلة ‘ عر�س ال�رشائ ،íعر�س تقدÁي با�شتخدام ال�رشائ íاملرتابطة.

التﻜامﻞ الرﺃسﻲ ﻭالتﻜامﻞ اﻷﻓقﻲ

»°SCGôdG πeÉµàdG
 دليل املعل ºللüش∞ ال�شاب™ ،املëو Qاÿام� ،¢الد ¢�Qالãا ،Êتüشمي ºعر ¢Vمتëر∑.»≤aC’G πeÉµàdG
 -كتاب احلا�شوب لل�ش∞ الãامن ،اجل Aõالãا ،Êالوحدة الãالãة ،العرو�س التقدÁية (.)PowerPoint

ﻧﺸﺎط ):(1

مصادر التعلم

ت Èاحلا�شوب ،الكتاب املدر�شي ،اللوح ،جهاز العر�س.

استراتيجيات التدريس المقترحة

التد ¢�jQاملبا) öTاحلوا Qواملنا�bشة ،ال�شوDا∫ وا÷وا ،(Üالتعل ºعن طرjق العمل ا÷ماعي) ،اخk Î
Rميال ºK
Tشا.(∑Q
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¢SQódG ò«ØæJ äGƒ£N
 - 1يحيي املعلم الطلبة ،ويطمÄن عل≈ اأحوالهم.
 - 2يرافق املعلم الطلبة اEل≈ ت Èاحلا�شوب املدر�شي بهدو Aوانت¶ام ،ويوزعهم بحي åيéل�س كل اKن Úاأمام
جهاز حا�شوبي واحد.
 - 3يكت Öاملعلم عل≈ اللوح عنوان الدر�س والنتاجات اÿا�شة ب¬.
 - 4يطرح املعلم عل≈ الطلبة ال�شوؤال الBتي:
 ما خüشائ ¢üبرfام èالعرو ¢Vالت≤دjمية?
 - 5ي�شتمع املعلم اEل≈ اEجابات الطلبةK ،م يو�ش íلهم اأن برنام èالعرو�س التقدÁية يعمل عل≈ ت�شهيل عر�س
املاOة الن¶رية عل≈ �شا�شات العر�س احلا�شوبية ،اأو �شا�شات العر�س املكÈة; ما ي�شاعدنا عل≈ تقد ËماOة
م�شممة �شل kفا ،بطريقة �شل�شة ،واأ�شلوب وا�ش ،íوògا ما �شنتعرف¬ ‘ ògا الدر�س.
£j - 6ل Öاملعل ºاEلى ال£لبة تنفي òالن�شاط الت£بي≤ي ) ‘ )8-6ال�شفحة ( )85من الكتاب املدر�شي ،وgو
عر�س تقدÁي ãÁل الن�شéام اللو ،Êو�شن�شتخدم في¬ الطريقة املت�شل�شلة ‘ عر�س ال�رشائK ،íم يحفß
الطلبة العر�س التقدÁي بعد ا‚Eاز√; ل�شتخدام¬ ‘ احل�شة القاOمة من ògا الدر�س.
£j - 7ل Öاملعل ºاEلى ال£لبة تنفي òالن�شاط الت£بي≤ي ) ‘ )9-6ال�شفحة ( )89من الكتاب املدر�شي.
 - 8يتابع املعلم الطلبة ‘ اأKنا Aتنفي òالن�شاط ،Úويوجههم ،ويعõزgم ،ويéي Öعن ت�شاوؤلتهم.
 ‘ - 9بداية احل�شة الãانية من ògا الدر�س ،يطرح املعلم عل≈ الطلبة ال�شوؤال الBتي:
 ما ال¡د ±من ا�شتîدا Ωا’Qتباط الت�شعيبي aي برfام èالعرو ¢Vالت≤دjمية?
�j -10شتم™ املعل ºاEلى اEجابا äال£لبةj ºK ،وVشح ل¡ ºاCن ا’Qتباط الت�شعيبي ب Úال�öائح jتيح لنا ا’fت≤ا∫
اEلى ال�ëjöة امل£لوبة ،عن طرjق اختيا QاMCد ا’TCشكا∫ املوVشوعة ‘ ال�ëjöة احلالية ،من دون املروQ
بالت�شل�شل الرقمي لل�رشائ.í
£j -11ل Öاملعل ºاEلى ال£لبة اVEشاaة ëjöTة جدjدة اEلى الن�شاط ال�شابق )ا’�fشéا Ωاللو (Êبا�ش ºاملëتوjا،ä
Kم كتابة عناوين تويات العر�سK ،م عمل ا�Eشارة مرجعية لهاK ،م الgòاب اEل≈ جميع ال�رشائ ،íوعمل
ت�شعيبيا م™ ëjöTة املëتوjاc ،äما ‘ املãا∫ الواQد cPر√ ‘ الüشفëة ).)90
Tشكل ëjمل اQتباط
v
j -12تاب™ املعل ºال£لبة ‘ اKCنا Aتنفي òالن�شاط ،وjوج¡¡ ،ºوjعز ،ºgRوéjي Öعن ت�شاو’Dت¡.º
بيتيا ،ت†شمن تنفي òالن�شاط ) ‘ )10-6ال�شفحة ( )93من الكتاب املدر�شي،
j -13ع Úاملعل ºلل£لبة
k
واجبا v
Kم عر�ش¬ ومناق�شت¬ ‘ احل�شة التالية.
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Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG
 :(8-6) »≤«Ñ£àdG •É°ûæ∏d áMÎ≤ŸG Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°SGالتقو Ëاملعتمد عل≈ الأOا.A
� :Ëƒ≤àdG IGOCGشلم التقدير.
ºbôdG

AGOC’G QÉ«©e

1

�شورا لالن�شéام اللوK ،Êم يحتف¶ان
يéمع كل اKن Úمن الطلبة
k
بها ‘ مل∞ منف�شل.

2

يدرجان �رشائ íمتعدOةK ،م ي†شعان ال�شور املنا�شبة فيها.

3

حéما ولو kنا.
يختاران ا §ÿاملنا�ش;Ö
k

4
5

‡RÉà

Góv L ó«L

ó«L

يختاران حركة النتقال املنا�شبة ب Úكل ال�رشائ.í
Ëƒ≤àdG
äÉ«é«JGÎ°SG
jعد’ن ا’Cوامر بعد Œربت¡ا لتüشبح ا ÌcCمالAمة.

 :(90) áëØ°üdG ‘ ∫ÉãŸG ≥«Ñ£àd áMÎ≤ŸG Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°SGالتقو Ëاملعتمد عل≈ الأOا.A
� :Ëƒ≤àdG IGOCGشلم التقدير.
ºbôdG

AGOC’G QÉ«©e

1

†jشي∞ cل اKن Úمن ال£لبة ëjöTة املëتوjا äاEلى الن�شاط الت£بي≤ي
(K ،)8-6م يكتبان فيها عناوين تويات العر�س.

2

k
منا�شبا من قائمة الأ�شكال التلقائية (اأزرار
مرجعيا
�شكال
يختاران
k
v
فعالة).

3

ين�شÄان ا�Eشارة مرجعية ‘ بقية ال�رشائ íتعو OاEل≈ �رشيحة املحتويات.

5

معا ب�شورة فاعلة ‘ اأKنا AاEعدا Oالعر�س التقدÁي.
يتعاونان k

4

‡RÉà

يتاأكدان بعد النتها Aمن ت�شل�شل ال�رشائK ،íم يéريان التعديالت
املنا�شبة.
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Góv L ó«L

ó«L

ﻧﺸﺎط إﺛﺮاﺋﻲ
ﻧﺸﺎط إﺛﺮاﺋﻲ

ت≤دÁيا ÷مي™ املنتéا äالفنية وا’Eبداعية التي u foف ‘ äòاملد�Qشة خال∫ العا ΩالدQا�شي،
عرVشا
 Uشمºk
v
م�شتخدما اأ�شلوب ال�رشائ íاملت�شل�شلةK ،م اعر�ش¬ اأمام الõمال ‘ Aال�ش∞.
k
ﻧﺸﺎط ﻋﻼﺟﻲ

ﻧﺸﺎط ﻋﻼﺟﻲ

م�شتخدما
تقدÁيا يتناول اأgم الأعمال واللوحات الفنية لأبرز الفنان Úالعاملي ÚوالأرOني،Ú
عر�شا
 �شمم kk
v
اأ�شلوب ال�رشائ íاملرتابطةK ،م اعر�ش¬ ‘ اأKنا Aح�شة الرتبية الفنية.
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إﺟﺎﺑﺎت أﺳﺌﻠﺔ اﻟﻮﺣﺪة
 - 1برام èم�شممة للم�شاعدة عل≈ اEيéا Oم�شتندات õنة ‘ �شبكات الEنرتن� ،âشوا Aاأكان âمواقع ،اأم
�شورا ،اأم مقاطع فيديو ،اأم مقالت ،وقد �شمم âركات البح åالأول≈ اعتما Okا عل≈ التقنيات
k
امل�شتخدمة ‘ اOEارة املكتبات ،حي åاأن�ش âÄفهار�س للم�شتندات مãل âقاعدة للبيانات; ما �شهل اEيéاO
اأ… معلومة يبح åعنها ‘ الÈنام.è
 - 2ا - Cر∑ الب.)Google) åë
 -Üر∑ الب.)YAHOO ) åë
ج` -ر∑ الب.)bing) åë
د -ر∑ الب.)Dogpile) åë
 - 3ر∑ الب.)everystockphoto) åë
Á - 4كن aي¬ الب åëعن الüشو Qبلون مع ،Úمãل اللون ا’MCمر ºK ،اختيا Qلون اBخر ،مãل اللون ا’Cخ†،ö
aت¶¡ر UشوQة –وي اللون ا’MCمر واللون ا’Cخ† ،§≤a öوgكòا Mتى ع�öة اCلوان.
 - 5ر∑ الب.)Tineye) åë
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