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المقدمة
انطالقا من الرؤية المســتقبلية لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،وتماشــيا مع رؤية وزارة التربية والتعليم
والمؤشرات الوطنية والمتغيرات العالمية واإلقليمية االقتصادية واالجتماعية والمعرفية التي ت ُِعد التعليم
أحد مقومات التنمية البشرية المستدامة ،كان البد من االهتمام بالتعلم كمحور أساسي للعميلة التعليمية
والتعلمية .
وفــي ضــوء هذه المتغيرات اكتســبت الفنون البصرية والتطبيقية أبعادا جديــدة تجاوزت دورها التقليدي
كوســيلة لتطويــر القــدرات والمهارات اإلبداعيــة وللتعبير الفني ،لتصبح أحد مكونــات التعليم االبتكاري.
فالفنــون البصريــة والتطبيقيــة هــي وســائل بحــث تســتخدم في عمليــات التعليــم والتعلم فــي المجاالت
المختلفــة لدورهــا فــي تكويــن القــدرات اإلبداعية وتوســيع المــدارك المعرفية والروحية لإلنســان ؛مما
اســتوجب إحــداث نقلــة نوعيــة في البرامــج التعليمية المختلفة واســتراتيجيات التعليم والتعلم اســتجابة
لمتغيرات الحياة المعاصرة ،وإلكساب المتعلم المهارات والمرونة للتكيف مع هذه المتغيرات.
ونظرا ألهمية الدور الذي تلعبه وزارة التربية والتعليم في التنمية البشــرية المســتدامة من خالل تطوير
المناهج الدراسية واستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم وإلنماء المهني لمواكبة متطلبات القرن الحادي
والعشــرين أعــدت الــوزارة الوثيقة الوطنية لمعايير تعلم الفنون البصريــة والتطبيقية والتي تضمنت رؤية
جديدة للتعلم في المراحل المختلفة.
وي َعد دليل المعلم للفنون البصرية والتطبيقية أحد المكونات األساســية لهذه الرؤية الجديدة  .ويتضمن
وحدات تعليمية تقوم على مجموعة من المقومات منها:
وثيقة الباني المؤسس ،ومهارات القرن الحادي والعشرين  ،وسمات المتعلم اإلماراتي ،ومعايير المحتوى
،ومحاور االســتدامة والتكاملية مع المواد الدراســية األخرى  ،ونواتج واســتراتيجيات التعليم والتعلم لكل
مرحلــة دراســية وفقــا ألبــرز المعاييــر الدولية في تعليــم الفنون واســتجابة الحتياجات التنميــة في دولة
اإلمارات العربية المتحدة.
يشتمل منهج الفنون البصرية والتطبيقية للصف الثالث على ثالث وحدات تعليمية ،هي:
الوحدة األولى :إماراتي الجميلة  ،واشتملت على ( )4دروس ومشروع.
الوحدة الثانية :مهن من بالدي ،واشتملت على ( )3دروس ومشروع.
الوحدة الثالثة  :بيئتي مسؤوليتي  ،واشتملت على ( )2دروس ومشروع.
يرافقهــا توضيــح لألهــداف والمواقــف التعليمية والتعليمة واألســاليب واإلجراءات واألنشــطة المقترحة
والمصادر التعليمية وأدوات التقويم المناســبة ودور المعلم في تعزيز عمليات اكتســاب المعرفة وتطوير
المهارات.
نســأل اهلل تعالــى أن يؤتــي هــذا المنهج ثماره  ،وأن يســهم في تطويــر ثقافة مجتمع التعلــم في المراحل
التعليميــة  ،وتكويــن جيــل مدرك وواع يشــارك بتميز في رفعة وتقدم مجتمع اإلمارات ويحقق التنافســية
العالمية.
هذا واهلل ولي التوفيق.

9

اإلطار الـتـطـبـيـقي
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الوحدة األولى
إماراتي الجميلة

11

«أعطوني زراعة  ...أعطكم حضارة»
من أقوال الباني المؤسس

الشجرة والجذور

الدرس األول
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الشجرة واجلذور

املدة الزمنية :حصتان
معايير التعلم للوثيقة الوطنية

1-1-3يظهــر الطلبــة فه ًمــا لمهــارات النقــد والتحليــل الفنــي وتوظيفهــا فــي قــراءة األعمــال الفنيــة ونقدها،
مستخدمين المصطلحات الفنية في إصدار الحكم عليها.

نواجت التعلم:

1-1-3-1يحلل القيم الفنية والجمالية في البيئة والطبيعة وأعماله وأعمال الفنانين التشكيلين.

مؤشرات األداء:

1-1-3-1-1يبين دور الخط في إبراز الحركة والسكون من ,خالل أنواع الخطوط المتنوعة واتجاهاتها المختلفة.
1-1-3-1-2يوظف أنواع الخطوط وخصائصها في التعبير عن األشكال والعناصر.
1-1-3-1-3يصر حك ًما مبدئ ًّيا على األعمال الفنية بناء على أفضلياته الذاتية في حوار مع األقران.

نواجت وثيقة الباني املؤسس

محور االستدامة
املواد التكاملية
مهارات القرن احلادي والعشرين
االبتكار

يتعرف اهتمام الباني المؤسس بالبيئة.
البيئة  -الموارد الطبيعية.
الدراسات االجتماعية  -الرياضيات-العلوم
التفكير الناقد  -التكنولوجيا واالتصال.
النقد – التحليل  -التجديد
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تطبيقات وثيقة الباني املؤسس

يبحث في الشبكة المعلوماتية عن جهود الباني المؤسس في التنمية الزراعية.

اخلامات واألدوات

اخلامات ومصادر التعلم

أوراق كانسون بيضاء أو ملونة مقاسات محددة،أقالم
فلوماستر ،ألوان باستيل ،مسطرة ،قلم رصاص.

مصادر التعلم

صور متنوعة ،كتب ،مصادر إلكترونية
https:://youtu.be/pcmxr6Yp4jIl
http://maddaris.blogspot.ae/2011/12/blog

إجراءات تنظيمية

•

قسم الصف إلى أربع مجموعات ،تختار كل مجموعة أس ًما لها ،وزع بطاقات لكتابة االسماء.

إجراءات األمن والسالمة

•

يعرف المتعلمين كيفية استخدام الخامات واألدوات بالشكل الصحيح واالبتعاد عن تضمين الدرس أي مواد
أو أدوات يمكن أن يسبب استخدامها ضر ًرا للمتعلمين.

اخلبرات املعرفية
املفاهيم
البيئة الزراعية
الحركة
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املفردات
الشكل
الخط

حقائق ومعارف
مرجع للمعلم
البيئة الزراعية

هي المناطق التي تقوم فيها الزراعة حيث تتوافر المياه واألرض الخصبة.

احلركة

هي إحدى مظاهر التكـوين الفــــني وهي تمثل الناحية الديناميكيــة مـن خــالل استخـــدام الخطوط واتجاهاتها.

اخلط

هو إشارة متواصلة بالطول واالتجاه تبدأ من نقطة تتحرك عبر سطـــح ويمـــــكن للخط ان يختـــــــلف فـــي طولــــه
وعرضــة وانحنائه ولونه.

الشكل

هو المساحة الداخلية والتقاء الخطوط بعضها مع البعض
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اخلطوط:

أن الخطوط هي أبسط الطرق وأكثرها مباشرة في التعبير عن األفكار واألحاسيس ودون هذه الخطوط يكون من
الصعب على الفنانين إيصال أفكارهم ،ومن خالل استخدام هذا العنصر البسيط يمكننا تعريف:

إن اخلطوط نوعان:
1.1اخلطوط الهندسية:

•هي خطوط لها حافات وملساء ويمكن قياسها.مثال( :الخط القائم والخط األفقي والخط المائل).

2.2اخلطوط العضوية:

•هــي الخطــوط المنحنية بشــكل غير متســاو وهي عادة ما تمثــل البيئة الطبيعية ،وهــي تذكرك باألنهار
والتالل وأشياء أخرى منحنية في بيئة طبيعية ومن الصعب قياس هذه الخطوط

خطوط مستقيمة من سماكة متساوية

خصائص اخلطوط:

عمل فني (بول كلي)

•المســتقيمة الناعمة تعبر عن الهدوء واالســتقرار ،أ ّما الخطوط المتقاطعة والمتعارضة والمتعاكسة في
اتجاهاتها تعبر عن الحركة والحيوية والتفاعل.
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خطوط يتضح بها السمك

الخطوط المنحنية

عمل فني للفنان موندريان يوضح أثر الخط

أنواع األشكال:
•األشــكال

الهندســية :وهي أشكال بســيطة متناسبة األجزاء يخططها اإلنســان وال توجد في

الطبيعة ،مثل :المربع والمثلث والدائرة والمستطيل.

•األشكال

العضوية :هي أشكال غير منتظمة وحرة األشكال وتوجد في الطبيعة.

قد تكون موجودة في
البحر ،ولكنها تأتي من خيال
الفنان

نموذج من األشكال

األشكال في بيئتنا

الهندسية ألبرتو مانييلي
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إستراتيجيات التدريس
القصة

االستكشاف
والتجريب

التعلم باللعب

احلوار
واملناقشة

البيان العملي

خلفية عن الدرس

•

يتعــرف المتعلمــون قصة أدهشــت العالــم (الزراعة في دولة اإلمــارات العربية المتحــدة) والتي توضح

•

جهــود البانــي المؤســس فــي تطويــر الزراعــة تطوي ًرا مســتدا ًما أشــاد به العالــم ،ويكتســب المتعلمون

معلومات بسيطة عن الموارد الطبيعية في البيئة ،ليتحقق التكامل مع مادة الدراسات االجتماعية.

يفهم المتعلمون ويستكشفون عناصر العمل الفني مثل النقاط والخطوط الهندسية والعضوية (بأنواعها
وخصائصها المختلفة) والمساحات واألشكال بما يحقق التكامل مع مادة الرياضيات.

•
•يتحقق التكامل مع مادة العلوم من خالل تعرف المتعلمون على األشجار (مكوناتها وأهميتها) وفصول

يستشعر المتعلمون قدرة اهلل سبحانه وتعالى في خلق الكون ليتحقق التكامل مع مادة التربية اإلسالمية.

•

السنة.

يقــوم المتعلمــون باختيــار عنصر الشــجرة من البيئة الزراعيــة لتوظيفها في إنتاج أعمــال خطية لونية
مــن خــال اســتخدام الخطوط الهندســية والعضوية في بناء شــكل مبتكــر وخيالي للشــجرة والجذور
في الفصول األربعة ،عن طريق تحديد الخطوط الخارجية لهيئة شــجرة الفصول األربعة ،واســتخدام
مالمــس بصريــة خطيــة ولونيــة مكونة مــن نقاط أو خطوط أو كليهما في إشــغال المســاحات لتحقيق

•

اإليهام البصري بالحركة.

يكتســب المتعلمــون مهــارة في التحليــل والتخيل والحداثة من خالل إحداث الحركــة بطرق تبادلية من

•

أجزاء الشجرة بما يحقق مهارات االبتكار.

كما يكتســب المتعلمون مهارات التفكير النقدي ،ومهارات التواصل والتعامل والتعاون مع اآلخرين بما
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يحقق مهارات القرن الحادي والعشرين.

األسئلة احملورية

•
•كيف تستخدم الخطوط لتحقيق الديناميكية باألشكال في العمل الفني؟

كيف وظف الفنان الخطوط بأنواعها المختلفة واتجاهاتها المتنوعة للحصول على أشكال توحي بالحركة؟

املهارات السابقة:

القدرة على توزيع العناصر وتحقيق التوازن ضمن مساحة العمل الفني.

املهارات

املهــارات اجلديــدة :

توظيــف الخطــوط واأللــوان بأنواعهــا واتجاهاتهــا فــي تصميم أشــكال

ديناميكية.

إجراءات التعليم والتعلم

مشاركة املتعلمني
تأمل وحتفيز

مهارات املالحظة والربط والتحدث

نشاط )10( 1 :دقائق

•يعرض فيديو عن زايد والبيئة رابط الفيديو:

https://youtu.be/pc mxr6Yp4jIl
(التكاملية مع مادة الدراسات االجتماعية ووثيقة الباني المؤسس)
الذي يوضح جهود الباني المؤسس في تطوير الزراعة تطوي ًرا مستدا ًما.
•يستخدم إستراتيجية الحوار والمناقشة بعد عرض الفيديو لتعزيز قدرات المتعلمين على اإلدراك البصري
والمعرفي.
•يطلب إلى المجموعات التشاور مع إعطائهم فرصة لإلجابة عن األسئلة وفق اآلتي:
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املجموعة األولى املجموعة الثانية املجموعة الثالثة املجموعة الرابعة
•ماذا شاهدت في
العرض؟
•كيف يكون اهلل تعــالى
رحي ًمـا باألشجار؟

•هل يعتبر المطر مـــن
المــوارد الطبيعية؟
•ما أهمية األشجار؟

•فكر ماذا لو كانت بيئتنا
دون أشجار.
•من الذي اهتم بزراعة
األشجار في اإلمارات؟

دلل كيف أصبحت دولة
اإلمارات العربية المتحـدة
قصــة أدهشت العالم؟

•يعرض فيديو عن الفصول األربعة رابط الفيديو:

http://maddaris.blogspot.ae/2011/12/blog
(التكاملية مع مادة العلوم)
•يســتخدم إســتراتيجيةالحوار والمناقشــة بعد عرض الفيديو لتعزيز قدرات المتعلمين على األدراك البصري
والمعرفي.
ً
ســؤال ويطلب إليهم التشــاور مــع إعطائهم فرصة لإلجابة عن األســئلة
•يوجــه لــكل مجموعــة من المتعلمين
األتية:

املجموعة الثانية املجموعة الثالثة املجموعة الرابعة املجموعة األولى
ماذا شاهدت في العرض؟
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كيف تتكون الفصول األربعة؟

مــا الــذي يميــز كل فصــل من مــاذا يحــــدث لــو أصبحــت
فصـول السنة ثالثة فقط؟
الفصول األربعة؟

االستكشاف والبحث اجلمالي
رابط بصري()1

مهارات املالحظة واالستكشاف والتحدث

شكل ( )1شجرة السمر صديقة البيئة بدولة اإلمارات العربية المتحدة

شكل ()3

نشاط )10( 2 :دقائق

شكل ( )2الشجرة الحمراء (موندريان)

شكل ()4

•تعرض األعمال الفنية أعاله.
1.1يوضح إلى المتعلمين أن الشجرة في شكل ( )1تسمى شجرة السمر وأنها تكافح التصحر وتوجد بدولة
اإلمارات العربية المتحدة.
2.2يطلب من كل مجموعة اختيار أحد األعمال الفنية.

3.3يستخدم إستراتيجية الحوار والمناقشة لتعزيز اإلدراك البصري والمعرفي لدى المتعلمين وفق اآلتي:
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املجموعة األولى املجموعة الثانية املجموعة الثالثة املجموعة الرابعة
•وصف وتحليل شكل
(.)1
•تحديــد أجـزاء
الشجرة.
•تفسير أهميـة الجذور
للشجرة.

وصــف وتحليــل مكونات
شكل ()2؛ (الخطوط
وحركتها واألشكال
واأللوان)

تحديـد إذا كانـت الشجرة
حقيقية أم خيالية مع
التفسير؛ ربطها بالفصـول
األربعة.

تسميـة األشكال في
مقدمة وخلفية اللوحة.
وصف أنواع الخطوط
بالعمل الفني.

العرض والتطبيق العملي
بناء الطالقة

مهارات التفكير والبناء والتركيب

نشاط )10( 3 :دقائق

•يعرض على السبورة أربع خلفيات ملونة بألوان الفصول األربعة:
1.1يطلب إلى أربعة متعلمين الخروج إلى السبورة.

2.2يطلب إلى كل منهم اختيار الخلفية التي يحب التعبير عنها مع ذكر الفصل التي توحي به.

3.3يوزع على المتعلمين أشكال هندسية ورقية ملونة متنوعة ومختلفة (عبارة عن أجزاء مكونات األشجار).

4.4يطلب إلى كل منهم استخدام إجزاء األوراق الملونة لبناء الشجرة بفصل من الفصول األربعة بشكل مترابط
بين األجزاء.

5.5يحفز المتعلمين لتشجيع القدرات اإلبداعية.
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أبني ما أعرف

الكشف عن مهارات املعرفة وقوة املالحظة

نشاط )10( 4 :دقائق

•يوزع إلى المتعلمين أقالم الفلوماستر وبطاقات بيضاء صغيرة مقاس ( 20X15سم) وقلم رصاص.
•يطلب منهم تقســيم مســاحة ورقة العمل إلى نصفين باتجاه رأســي؛ وإلى ثالثة أقســام بشكل أفقي بواسطة
القلم الرصاص.
•يوجه المتعلمين إلىتوظيف عنصر من عناصر العمل الفني (الخط بأنواعه) لرسم مكونات الشجرة (جذور،
ســاق ،أغصان ،األفرع) بالمســاحات المحددة ســابقًا؛ على أن تجعل خطوطها في حالة متحركة عند النظر
إليها.
•يقدم الدعم الفني المناسب للمتعلمين لتعزيز قدراتهم على تحليل األشكال إلى مكوناتها األساسية ومهارة
التخيل واالبتكار.

البيان العملي
التقنية

مهارات توظيف التقنيات األدوات واخلامات

نشاط )5( 5 :دقائق

•توضيح كيفية المزاوجة بين ألوان الفلوماستر وألوان الباستيل بتقنيات متنوعة تعتمد على الخط واتجاهاته
والتأثيرات اللونية واتجاهاتها لتحقق اإلحساس بالحركة.
•توضيح كيفية إنشاء بناء تكويني لشجرة مبتكرة وخيالية تعبر عن الشجرة والجذور بالفصول األربعة.
مع التأكيد على التالي:
•عالقة األشكال بالخلفية ،التنوع في الخطوط ،التخيل ،االبتكار.
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التعبير اإلبداعي
فكرة مبتكرة

مهارات التصميم واالبتكار

نشاط )35( 6 :دقيقة

•يوزع على كل متعلم ثالث ورقات سميكة ملونة باأللوان األساسية مساحات محددة ( 20x30سم) وأقالم
رصاص وأقالم الفلوماستر وألوان باستيل.
بعضا.
•يطلب إليهم وضع الورقات الثالث فوق بعضهم ً
•ثنــي الورقــات نصفين (كغالف الكتاب) حيث يكون مقاس الورقة ( 20x15سم).
•يرسم المتعلم ً
خطا وسط المساحة على جميع األوراق.
•يتم تقسيم جميع األوراق إلى ثالث مساحات متساوية بالقلم الرصاص والمسطرة (المساحة السفلية لرسم
الجذور  -المساحة الوسطى لرسم الساق  -المساحة العلوية لرسم الغصون واألفرع).
•يكلــف المتعلميــن برســم الشــجرة والجــذور علــى الصفحــة األولى وفق التقســيم الســابق باســتخدام أنواع
الخطوط واتجاهاتها المختلفة بأقالم الفلوماستر.
•عمل تأثيرات لونية توضح الفصول األربعة باستخدام ألوان الباستيل.
•تكرار رســم الشــجرة والجذور بأفكار مبتكرة على المســاحات الورقية األخرى (يمكن ابتكار أفكار لجذور
الشجرة في كل مرة على أن يتخيل ماذا تعني له جذور الشجرة).
•يقطــع الجــزء الســفلي (الثلــث األخير مــن الصفحة) لجميــع األوراق بواســطة تثبيت المســطرة على الورق
وسحب الورقة بحذر واتزان.
بعضا وتثبيتها من المنتصف (مكان طي األوراق بالالصق
•يطلب إلى المتعلمين وضع األوراق داخل بعضها ً
(الصمغ).
•يقــوم كل متعلــم بتحريــك األجــزاء الســفلية مــن اللوحــة مــرة ،واألجــزاء العلوية مــرة آخري ،ويصــف ما تم
استكشافه.
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العوامل املساعدة لنجاح العمل الفني
1.1مساحة الشكل مع مساحة اللوحة.

األنشطة املساعدة
نشاط إثرائي
نشاط
عالجي
نشاط تعزيزي

2.2تنوع الخطوط العضوية والغير عضوية.
3.3اتجاهات الخطوط والتأثيرات اللونية.

يطلب إلى المتعلمين إخراج العمل بشكل إبداعي من خالل القص والبناء والتركيب.
يوزع على المتعلمين بعض الصور واضحة التفاصيـــل وشـــفافة وأداة تثبيت ،ويطلــــب إليهـم تمريـر القلم الفـــلوماستر علـى الشفاف
بالرسم عليها؛ ليتمكن من معرفة كيفية تحويل وتبسيط الصورة إلى تكوين مبتكر من الخطوط.

يمكـن للمتعلميــن تجميع أعمالهم في كتيب الشجرة والجذور وعرضة في مكتبة المدرسة.

أساليب التقييم
مهارات التحدث والوصف والتحليل

املالحظة

احلوار
واملناقشة

نشاط )10( 7 :دقائق

•مالحظة مستويات األداء بنتاجات التعلم لقياس مدى قدرة المتعلمين على:
تحقيق التوازن في إنشاء التكوين.
إظهار الهيئة العامة للشكل (األشكال الهندسية).
التنوع في الخطوط للتعبير عن مكونات الشجرة والجذور.
الحداثة واالبتكار.

1.1
2.2
3.3
4.4

•مستويات األداء:
1.1دون المستوى بكثير (.)1
2.2دون المستوى (.)2
3.3ضمن المستوى (.)3
4.4مستوى متقدم (.)4
•سم الشجرة الصديقة للبيئة بدولة اإلمارات العربية المتحدة؟
•م َم تتكون األشجار؟

•ماذا لو كانت فصول السنة أربعة فصول؟
•كيف نحافظ على األشجار؟
سم الخطوط التي تعبر عن الحركة؟
• ِ

عرض
األعمال
والنقد الفني

•وصف وتحليل أثر الخط ونوعه واتجاهه على العمل الفني.
•يقارن بين عمله وأعمال اآلخرين.
•يختار عنوانًا جدي ًدا لعمله الفني.
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تشجيع املتعلمني وحتفيزهم على االبتكار.

استعد دائ ًما باالطالع والبحث والتجريب/تسجيل املالحظات كاآلتي:
1.1نقاط القوة ونقاط الضعف من خالل استجابات المتعلمين ومستويات األداء.
2.2تقييم ذاتي ألدائك وأسلوبك كمعلم (األساليب ،الوسائل واألنشطة ،األدوات والخامات).
3.3طريقة معالجة المشاكل غير المتوقعة التي واجهتها.

التطوير غايتنا ،األنشطة مرنة وقابلة للتعديل والتطوير مبا يخدم العملية التعليمية
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ما أجمل صحراء بالدي!

الدرس الثاني 2
27

املدة الزمنية :حصتان

ما أجمل صحراء بالدي!

معايير التعلم للوثيقة الوطنية
1-1-2يوظــف الطلبــة الخامــات والمواد اللونيــة والتكنولوجيا بتقنياتها المختلفة فــي إنتاج أعمال فنية بطرق
إبداعية مبتكرة.

نواجت التعلم:

1-1-2يستخدم أسس وعناصر العمل الفني في انتاج اعمال ابداعية ذات عالقة بالبيئة المحلية.

مؤشرات األداء:

1-1-2-2-1يبتكر تأثيرات خطية بصرية باستخدام أقالم الفلوماستر المتنوعة السمك في التعبير عن األشكال
والعناصر.

1-1-2-2-2يوزع العناصر واألشكال والمفردات البصرية في اعماله االبداعية بشكل يحقق التوازن في التكوين.
 1-2-2-3-3يقارن بين القيم الجمالية في البيئة وفي عملة الفني.

نواجت وثيقة الباني املؤسس

محور االستدامة
املواد التكاملية

مهارات القرن احلادي والعشرين
االبتكار
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يتعرف اهتمام الباني المؤسس بالبيئة.
البيئة  -الموارد الطبيعية.
الدراسات االجتماعية  -الرياضيات  -العلوم.
التفكير الناقد  -التكنولوجيا واالتصال.
التحليل  -األصالة.

تطبيقات وثيقة الباني املؤسس

جمع صور عبر الشبكة المعلوماتية أو رحلة إلى البر..

اخلامات واألدوات

اخلامات ومصادر التعلم

أوراق كانسون بيضاء مقاسات محدده ،أقالم
الفلوماستر.

مصادر التعلم

صور متنوعة للبيئة الصحراوية بدولة اإلمارات العربية المتحدة،
فيديو عن الصحراء في بالدي.

إجراءات تنظيمية

•

قسم الصف إلى أربع مجموعات ،تختار كل مجموعة أس ًما لها ،وزع بطاقات لكتابة االسماء.

إجراءات األمن والسالمة

•

يعرف المتعلمين كيفية استخدام الخامات واألدوات بالشكل الصحيح واالبتعاد عن تضمين الدرس أي مواد
أو أدوات يمكن أن يسبب استخدامها ضر ًرا للمتعلمين.

اخلبرات املعرفية
املفاهيم
البيئة الصحراوية

املفردات
الملمس

التكوين
التوازن
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حقائق ومعارف
مرجع للمعلم
البيئة الصحراوية
الصحراء بقعة من األرض تكسوها الرمال تنتشر عليها مجموعة من النباتات الشوكية ،وتميز هذه البيئة
الحرارة العالية نظرا لقلة الغطاء النباتي.
التكويــن :هــو ترتيــب وتنظيــم وإيجاد عالقات بين عناصر العمل الفني فــي الفراغ المحيط في صورة
جذابة تجعل العين تتحرك في أجزاء اللوحة دون توقف أو ملل.
التوازن :هو الحالة التي تبعث على االرتياح في اللوحة.
امللمس :هو المظهر الخارجي المميز ألســطح المواد أي الصفة المميزة لألســطح ،يتضح من خاللها
السمات العامة لألسطح.
لتكوين:

يعتبــر التكويــن مــن الموضوعات الحيوية في مجال العمل الفني ،وهو تعبير واضح عن شــخصية الفنان ومســتوى
ثقافته وذوقه الجمالي .يختلف الفنانون في مناهجهم التكوينية ،لكن مهما بلغت اختالفاتهم ،فإنهم يجمعون على
انطباعا أقوى بموضوعها.
نقطه واحدة وهي أن اللوحة ذات التكوين الجيد هي تلك التي تترك لدى المشاهد
ً

نماذج لبعض التكوينات في األعمال الفنية

التوازن:
هو الحالة التي تبعث على االرتياح في اللوحة.
•التوازن املتماثل :هو التوازن الناتج من تماثل األشكال
الموجودة على طرفي اللوحة األيمن واأليسر الفني.
•التــوازن غيــر املتماثــل :هــو الحالــة التــي يظهــر فيها
التــوازن دون أن يكــون التطابــق بيــن الجانبيــن ً
كامل
فقــد يكــون هنــاك اختــاف من حيــث اللون والشــكل
والملمس.
نموذج لتكوين يحقق االتزان
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إستراتيجيات التدريس
القصة

االستكشاف
والتجريب

التعلم باللعب

احلوار
واملناقشة

البيان العملي

خلفية عن الدرس

•

يتعــرف المتعلمــون علــى عناصــر ومكونــات البيئــة الصحراويــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وجهود
الباني المؤســس في الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية لتحقيق االســتدامة والتكامل مع مادة الدراســات
االجتماعية.
يفهــم المتعلمــون أن العناصــر فــي الطبيعية والبيئة لها نظم في التكوين من حيث الخطوط واألشــكال واأللوان
والمالمــس تمكننــا من االســتفادة منها في أعمالنــا الفنية ليتحقق التكامل مع مادة التربية اإلســامية والعلوم
والرياضيات.
يكتسب المتعلمون مهارة التعبير باأللوان مباشرة الكتساب مهارات وخبرات متكاملة والتعبير عنها بحرية.
يقوم المتعلمون بتوظيف أنواع الخطوط وخصائصها في التعبير عن األشكال والعناصر المستمدة من مشاهد
البيئــة الصحراويــة لعمــل تكويــن خطي لوني مبتكــر يحقق التوازن فــي العمل الفني بما ينمي مهــارات اإلبداع
واالبتكار ومهارات التفكيرالنقدي.
يكتسب المتعلمون مهارات التواصل والتعامل والتعاون مع اآلخرين بما يحقق مهارات القرن الحادي والعشرين.

•
•
•
•

األسئلة احملورية

•
•كيف تحقق الخطوط اإليحاءات الملمسيه البصرية في التكوين؟

كيف استخدم الفنان الخطوط واأللوان في التعبير عن البيئة الصحراوية؟

املهــارات الســابقة:

القدرة علــى توظيف الخطوط واأللــوان بأنواعهــا واتجاهاتها في تصميم

املهارات

أشكال ثابتة وديناميكية.

املهارات اجلديدة :

موضحا المالمس البصرية
توظيف الخط واللون في تكوين مترابط ومتزن
ً

إلنتاج عمل فني خطي لوني مبتكر.
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إجراءات التعليم والتعلم

مشاركة املتعلمني
تأمل وحتفيز مهارات املالحظة والربط والتحدث

نشاط )7( 1 :دقائق

التكاملية مع مادة الدراسات االجتماعية ووثيقة الباني المؤسس.
•يستخدم أسلوب العرض اإللكتروني لعرض قصة مصورة عن الصحراء في اإلمارات أو رحلة إلى البر ،حيث
تحتوي على ما يأتي:
 حقائق ومعلومات عن الموارد الطبيعية في صحراء اإلمارات. تعريف الصحراء/محتوياتها (النباتات/الحيوانات/الطيور.)..../ قيمة المحافظة على نظافة البيئة البرية.يوظف إستراتيجية الحوار والمناقشة بعد عرض الفيديو أو القصة المصورة لتعزيز قدرة المتعلمينعلى اإلدراك البصري والمعرفي.
•يطلب إليهم التشاور مع إعطائهم فرصة لإلجابة عن األسئلة اآلتية:

1.1ماذا شاهدت في العرض؟

2.2ما أشهر النباتات الصحراوية؟

3.3ما أشهر الحيوانات الصحراوية؟

4.4لماذا تكون الصحراء شديدة الحرارة؟

5.5كيف نحافظ على نظافة بيئتنا البرية؟
•تعرض الصور اآلتية ،ويطلب من كل مجموعة اختيار لوحة وتأملها على أن يصف محتواها (أشكال ،خطوط،
مالمس).

نماذج لصور من البيئة البرية بدولة اإلمارات العربية المتحدة
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االستكشاف/البحث اجلمالي
رابط بصري( )1مهارات املالحظة واالستكشاف والتحدث

شكل ( )1من أعمال الفنان (موندريان)

نشاط )5( 2 :دقائق

شكل ( )2من أعمال الفنان (فان جوخ)

شكل ()4

شكل ()3

•تستخدم إستراتيجية العروض التقديمة لعرض األعمال الفنية أعاله.
•يوضح إلى المتعلمين أن اللوحة شــكل ( )1من أعمال الفنان (مون دريان) ،وأن اللوحة شــكل ( )2من أعمال
الفنان (فان جوخ) ويطلب إليهم تأملها جي ًدا.

•يستخدم إستراتيجية الحوار والمناقشة لتعزيز الذكاء البصري والمعرفي لدى المتعلمين وفق اآلتي:

1.1ماذا تشاهد في اللوحات (شكل )2 ،1؟

2.2أين توجد النباتات في اللوحات (شكل )4 ،3؟

3.3سم النباتات في اللوحات (شكل )4 ،3؟ أوصف مكوناتها؟

4.4هل النباتات في اللوحات (شكل  )4 ،3ذات سطح أملس ناعم؟

5.5تأمل مكونات البيئة في اللوحات (شكل  )4 ،3واستكشف السطوح الخشنة والناعمة؟
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العرض والتطبيق العملي
بناء الطالقة

مهارات التفكير والبناء والتركيب

شكل ()1

شكل ()3

نشاط )5( 3 :دقائق

شكل ()2

شكل ()4

•يعرض على السبورة أوراق العمل أعاله (مراحل تكوين الصحراء).
•يطلب إلى أربعة متعلمين الخروج إلى السبورة.
•يوجه كل منهم إلى اختيار أحد أوراق العمل وتأملها جي ًدا.
•يوزع على المتعلمين أقالم الفلوماستر.
•يحث كل متعلم على تجريب استكمال اللوحة عن طريق رسم الخطوط واألشكال حسب رؤيته الخاصة.
•يطلب إلى كل متعلم أن يصف ما قام به لعمل التكوين بلوحته.
•يحفز المتعلمين؛ لتشجيع قدراتهم االبداعية.
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أبني ما أعرف

الكشف عن مهارات املعرفة وقوة املالحظة

نشاط )10( 4 :دقائق

•يوزع إلى المتعلمين بطاقات بيضاء صغيرة مقاس  15x20سم وقلم فلوماستر.
•يطلب إليهم رسم خط األرض ثم رسم تكوين بسيط مترابط لعنصرين أساسيين من البيئة الصحراوية بدولة
اإلمارات العربية المتحدة.
•يقدم الدعم الفني المناسب للمتعلمين لتعزيز قدراتهم االبتكارية.

البيان العملي
التقنية

مهارات توظيف التقنيات األدوات واخلامات

نشاط )5( 5 :دقائق

•تمارس التطبيقات العملية لتوضيح اآلتي:
•كيفية إعداد التكوين من خالل توزيع العناصر باتزان (مراحل العمل بشكل .)5،4،3،2،1
•تقنيات استخدام أقالم الفلوماستر المتنوعة السمك بإشغال المساحات في التكوين الفني بأنواع الخطوط
المتنوعة وتلوين المساحات لتحقيق اإليحاءات البصريةاالملمسة.
•تمارس التطبيقات العملية لتوضيح اآلتي:
•يمكن المزاوجة في تلوين بعض المساحات اللونية عن طريق التعبئة ومساحات أخرى بعمل تأثيرات خطية
ملمسية؛ للحصول على عمل خطي لوني مبتكر.

شكل ()1

شكل ()2

شكل ()4

شكل ()3

شكل ()5
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شكل ()1

شكل ()2

شكل ()4

شكل ()5

نماذج تقنيات خطية لونية مبتكرة
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شكل ()3

التعبير اإلبداعي
فكرة مبتكرة

مهارات التصميم واالبتكار

نشاط )50( 5 :دقيقة

•يــوزع علــى المتعلميــن أوراق كانســون بيضاء مســاحات محددة وأقالم رصــاص وأقالم الفلوماســتر متعددة
األلوان.
•يطلب إليهم إنشاء تكوين يعبر عن منظر من صحراء بالدي بأسلوب مبتكر مع مراعاة اآلتي:
1.1تحديد مساحة العمل على الخلفية.

2.2الخط األفقي الذي يمثل األفق؛ وخطوط األشجار ونباتات الصبار العمودية (أو نباتات أخرى مناسبة)
بشكل يحقق التوازن.
3.3خطوط الجبال في الخلفية.

4.4خطوط حدود النباتات وبعض تفاصيل الجبال والكثبان الرملية.
5.5يمكن إضافة الغيوم وبعض معالم سماء الصحراء.

6.6تلوين بعض أجزاء من العناصر بملئها بمساحات لونية وبعض المساحات بالتخطيط والتنقيط للتعبير
عن الملمس البصري ،وإضافة التفاصيل التي يرغب المتعلمون فيها.
7.7االلتزام بجودة العمل الفني من حيث اإلخراج والنظافة.

العوامل املساعدة لنجاح العمل الفني
1.1عالقة األشكال بالخلفية.
2.2الترابط بين األشكال ،انسجام األلوان.
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األنشطة املساعدة
نشاط
إثرائي
نشاط
عالجي
نشاط
تعزيزي

يطلب إلى المتعلمين إضافة بعض األشكال المرتبطة بالحركة والحياة.

يــوزع علــى المتعلميــن بعض األشــكال الورقيــة لعناصر التكويــن وصورة لبعض المشــاهد من
صحــراء اإلمــارات ويطلــب إليهــم إعــادة صياغتهــا أو أشــغال المســاحات بأنــواع الخطــوط
المختلفة.

يطلب إلى المتعلمين عرض أعمالهم لتكوين جدارية ما أجمل صحراء بالدي.

أساليب التقييم
مهارات التحدث والوصف والتحليل

املالحظة
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نشاط )10( 7 :دقائق

مالحظة مستويات األداء بنتاجات التعلم لقياس مدى قدرة المتعلمين على:
توضيح خط األفق.
توضيح المقدمة والخلفية.
تحقيق الترابط في توزيع عناصر الموضوع.
تحقيق التوازن في أنشاء التكوين.
مستويات األداء:
دون المستوى بكثير (.)1
دون المستوى (.)2
ضمن المستوى (.)3
مستوى متقدم (.)4

احلوار
واملناقشة
عرض
األعمال
والنقد الفني

•عرف الصحراء؟

•مم تتكون البيئة الصحراوية؟

•هل يمكننا أن نقضي يو ًما في صحراء اإلمارات؟
•كيف نحافظ على نظافة البيئة البرية؟

•يدلل علىالتوازن في العمل الفني.
•يقارن بين عمله وأعمال اآلخرين.

•يحلل مكونات المقدمة والخلفية في العمل الفني.

تشجيع املتعلمني وحتفيزهم على االبتكار.

استعد دائ ًما باالطالع والبحث والتجريب/تسجيل املالحظات كاآلتي:
1.1نقاط القوة ونقاط الضعف من خالل استجابات المتعلمين ومستويات األداء.
2.2تقييم ذاتي ألدائك وأسلوبك كمعلم (األساليب ،الوسائل واألنشطة ،األدوات والخامات).
3.3طريقة معالجة المشاكل غير المتوقعة التي واجهتها.

التطوير غايتنا ،األنشطة مرنة وقابلة للتعديل والتطوير مبا يخدم العملية التعليمية
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مدينتي المفضلة

الدرس الثالث3
40

مدينتي املفضلة

املدة الزمنية :حصتان

معايير التعلم للوثيقة الوطنية
1-1-1يفهم الطلبة أهمية دور الفن في التعرف إلى فترات تاريخية وثقافات متنوعة..

نواجت التعلم:

 1-1-1-1يحدد السمات والرموز األثرية إلى فترات تاريخية (قدي ًما وحدي ًثا).

مؤشرات األداء:

1-1-1-1-1يقارن بين سمات البناء قدي ًما وحدي ًثا في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

1-1-1-1-2ينشئ ويركب األشكال الورقية وينسقها مراع ًيا عناصر وأسس العمل الفني.
1-1-1-1-3يوظف الخامات المتنوعة المالمس والمساحات واأللوان في ابتكار أعمال فنية مبتكرة.

نواجت وثيقة الباني املؤسس
محور االستدامة

يتعرف اهتمام الباني المؤسس بالبيئة.
البيئة  -المواطنة والمسؤولية.

املواد التكاملية

الدراسات االجتماعية  -الرياضيات  -العلوم.

مهارات القرن احلادي والعشرين

التفكير الناقد  -حل المشكالت  -التعاون.

االبتكار

التحليل  -التركيب.
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تطبيقات وثيقة الباني املؤسس

ً
مبسطا يبين فيه إشادة المجتمعات األخرى بالمكانة المرموقة التي وصلت
يُقدم تقري ًرا
إليها الدولة في عهد الباني المؤسس..

اخلامات واألدوات

اخلامات ومصادر التعلم

ورق كانسون أسود ،أوراق متنوعة (ورقة مزخرفة
ورق مقوى ملون) ،الصق مناسب ،مقصات
بالستيكية ،مسطرة ،أقالم رصاص ،قصاصات
المجالت.

مصادر التعلم

صور متنوعة للمباني القديمة والحديثة بدولة اإلمارات العربية
المتحدة ،فيديو:
https://yousef123rak.wordpress.com/2014/02/20/%D8%
A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1

إجراءات تنظيمية

•

قسم الصف إلى أربع مجموعات ،تختار كل مجموعة أس ًما لها ،وزع بطاقات لكتابة االسماء.

إجراءات األمن والسالمة

•

يعرف المتعلمين كيفية استخدام الخامات واألدوات بالشكل الصحيح واالبتعاد عن تضمين الدرس أي مواد
أو أدوات يمكن أن يسبب استخدامها ضر ًرا للمتعلمين.

اخلبرات املعرفية
املفاهيم

املفردات

الكوالج

المساحة
اللون
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حقائق ومعارف
مرجع للمعلم
الكوالج

هو فن بصري يعتمد على قص ولصق العديد من المواد معا ،وبالتالي تكوين ٍ
شكل جديد.

املساحة

هي ذلك المسطح المحدد بين الخطوط التي تتجه اتجاهات مختلفة ولها بعدين (الطول والعرض) .وعند تغطية
هذه المساحات بدرجات الفاتح أو الغامق أو طليت باللون تظهر هيئة المساحة.

اللون

هو تفاعل يحدث بين شكل من األشكال  ،وبين األشعة الضوئية الساقطة عليه والتي بها نرى الشكل ،وهو المظهر
الخارجي للشكل.

الشكل

هو المساحة الداخلية والتقاء الخطوط بعضها مع البعض
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فن الكوالج:

أساسا على نظرية "القص واللصق" لتكوين عنصر ما.
كوالج تقنية فنية تعتمد
ً

خامات فن الكوالج:

•يعتمد فن الكوالج على استخدام قصاصات الجرائد ،أجزاء من الورق الملون المصنع يدو ًّيا ،األشرطة،
وأجــزاء مــن أعمــال فنيــة أخرى ،أو صور فوتوغرافيــة ،ثم تجمع كل هذه القطــع المختلفة وتلصق على

لوحة خشبية أو قطعة من القماش أو لوحة ورقية.

أعمــال فنيــة بالكــوالج تتكــون مــن صــور
فوتوغرافية وورق مجالت
أعمال فنيــة بالكوالج تتكــون من صــور فوتوغرافية
وورق مجالت

•في القاموس هو" :أي مجموعة ألشياء ال يربطها شيء محدد.
•الجميل في تقنية الكوالج مســاحة الحرية التي تتركها لخلق أشــياء مبتكرة وجديدة وصنع شــيء جميل من
النفايــات "إعــادة التدويــر" .فالفنــان الــذي يعمل على الكوالج حتــى وإن كان التكوين الــذي ينفذه مخطط له
ومدروس غال ًبا ما سيخرج بنتائج جديدة واحتماالت أخرى.

املساحة:

•المســاحة هي المنطقة التي يُوفرها الفنان لغرض معين ،وتشــمل مســاحة الخلفية والمقدمة والوسط،
وتُشــير إلى المســافات أو المنطقة (المناطق) حول أو بين أو وضمن العناصر في العمل الفني ،هناك

نوعان من المساحة.

1.1المساحة السلبية فهي المنطقة بين أو حول أو خالل العناصر في العمل الفني
2.2المساحة اإليجابية هي المنطقة التي تحتلها العناصر أو النموذج.
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عمــل فنــي من الكــوالج للفنــان األلماني شــفيترز (المدرســة

الدادية)

دائرة األلوان:

•هــي دائــرة تحتــوي على األلوان الثالثة األساســية ،وهي األصفر واألحمر واألزرق ،وهــذه الدائرة تكون
مقسمة على شكل قطاعات دائرية متساوية ،حيث أن التقاء كل لونين من هذه األلوان الثالثة يشكل لو ًنا
جدي ًدا ،وتسمى األلوان الجديدة الناتجة من التقاء األلوان األساسية األلوان الفرعية.

Primary
Tertiary

Tertiary
Secondary

Secondary

Tertiary

Tertiary

Primary

Primary
Tertiary

Tertiary
Secondary
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إستراتيجيات التدريس
الحوار والمناقشة

االستكشاف والتجريب

التعلم باللعب

البيان العملي

خلفية عن الدرس

•

يتعرف المتعلمون على المباني قدي ًما وحدي ًثا في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وجهود الباني المؤسس حكام

•

اإلمارات في تحقيق النهضة العمرانية ،ليتحقق التكامل مع مادة الدراسات االجتماعية.

يستكشــف المتعلمــون الخامــات واألدوات الجديــدة وإدراك خصائصها وإمكاناتها التشــكيلية عن طريق اللعب

•

والتجريب ،محققًا التكامل مع مادة العلوم.

يكتســب المتعلمــون خبــرات في إعادة تنظيم األشــكال وبنائها فــي تركيبات توضح العالقــات الفنية المتداخلة

•

فــي مســطحات متباينــة ليتحقــق التكامل مع مــادة الرياضيــات ،بما ينمي مهــارات االبداع واالبتــكار ومهارات
التفكيرالنقدي.

يعبر المتعلمون عن مشاهد ناطحات السحاب بدولة اإلمارات العربية المتحدة بأسلوب فن الكوالج في تكوين

•

مترابط ومتزن.

يكتسب المتعلمون مهارات التواصل والتعامل والتعاون مع اآلخرين بما يحقق مهارات القرن الحادي والعشرين.

األسئلة احملورية

•
•كيف يمكن عمل بناء معماري من المسطحات الهندسية المتداخلة؟
كيف استخدم الفنان فن الكوالج في إنتاج أعمال فنية مبتكرة؟
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املهــارات الســابقة:

موضحا
القــدرة علــى توظيــف الخط واللــون فــي تكوين مترابــط ومتز ًنــا
ً

المالمس البصرية النتاج عمل فني خطي لوني مبتكر.

املهارات

املهارات اجلديدة :

إنشــاء وتركيب األشــكال الورقية وتنســيقها مراع ًيا عناصر وأســس العمل

الفني.
توظيف الخامات المتنوعة المالمس والمساحات واأللوان في تشكيالت فينة مبتكرة.

إجراءات التعليم والتعلم

مشاركة املتعلمني
تأمل وحتفيز مهارات املالحظة والربط والتحدث

نشاط )7( 1 :دقائق

•يعرض فيلم عن الدولة التي أبهرت العالم رابط الفيديو:
https://yousef123rak.wordpress.com/2014/02/20/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%
D9%88%D8%B1

(التكاملية مع مادة الدراسات االجتماعية ووثيقة الباني المؤسس)
•يوضــح إلــى المتعلميــن التطور العمراني في دولة اإلمارات العربية المتحــدة (المباني قدي ًما وحدي ًثا) وكيف
حافظت الدولة على التراث العمراني.
•يستخدم أسلوب الحوار والمناقشة بعد عرض الفيديو لتعزيز قدرات المتعلمين على االستيعاب واإلدراك.
ً
ســؤال ويطلب إليهم التشــاور مع إعطائهم فرصة لإلجابة عن األســئلة
•يوجــه لــكل مجموعــة مــن المتعلمين
اآلتية:
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املجموعة األولى املجموعة الثانية املجموعة الثالثة املجموعة الرابعة
مــا الــذي يميــز المبانــي هــل تتشــابه المبانــي القديمة مــاذا لو كنا نعيــش حتى اآلن
في البيوت القديمة؟
والحديثة؟ حدد التشابه؟
القديمة؟

ما أشهر برج في العالم؟

•تعرض الصور اآلتية ويطلب إلى المتعلمين المقارنة بين المباني قدي ًما وحدي ًثا.

وحديثا شكل ()1
قديما
ً
مدينة أبو ظبي ً

وحديثا شكل ()2
قديما
ً
مدينة الشارقة ً

وحديثا شكل ()3
قديما
ً
مدينة دبي ً

االستكشاف/البحث اجلمالي
رابط بصري ( )1مهارات املالحظة واالستكشاف والتحدث

شكل ()1
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شكل ()2

نشاط )5( 2 :دقائق

شكل ()3

•تعــرض اللوحــات الفنيــة أعــاه ،ويوضــح إلــى المتعلمين كيــف نفذت من الخامــات الورقية بأســلوب القص
واللصق (فن الكوالج) ويطلب إليهم اآلتي.
1.1تحليل واستكشاف المساحات في اللوحة شكل (.)1
2.2تحليل واستكشاف المالمس في اللوحة شكل (.)2

3.3تحليل واستكشاف الخامات شكل ( ،)3مع تحديد اللوحة التي أعجبتكم ،ولماذا؟

العرض والتطبيق العملي
بناء الطالقة

مهارات التفكير والبناء والتركيب والتحدث

شكل ()1

نشاط )5( 3 :دقائق

شكل ()2

شكل ()3

ً
أشكال من بنايات المدينة.
•يعرض على السبورة أربعة أعمال سابقة اإلعداد باألوراق الملونة تمثل
•يكلف ثالثة متعلمين الخروج إلى السبورة.
•يوزع إليهم أوراق ملونة لمساحات متنوعة من المساحات الهندسية.
•يطلب إليهم إكمال األشكال واألجزاء الناقصة على أن تختار المساحات واأللوان المناسبة للعمل الفني.
•يطلب إلى المتعلمين وصف ما قاموا به.
•يطلب إلى زمالئهم المشاركة الختيار أفضل األعمال ،وتوضيح سبب االختيار.
•يحفز المتعلمين لتشجيع القدرات اإلبداعية.
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أبني ما أعرف الكشف عن مهارات املعرفة وقوة املالحظة نشاط )5( 4 :دقائق
•يوزع إلى المتعلمين بطاقات بيضاء صغيرة مقاس ( 20X15سم) وقلم رصاص.
•يطلب إليهم رســم خط األرض ثم رســم بناء من المســاحات المتنوعة بشــكل مترابط متراص ومتداخل يعبر
عن المباني في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
•يقدم الدعم الفني المناسب للمتعلمين لتعزيز قدراتهم االبتكارية.

البيان العملي
التقنية

مهارات توظيف التقنيات األدوات واخلامات

نشاط )5( 5 :دقائق

شكل ()1

شكل ()2

•يخبــر المتعلميــن أنهم اليوم ســيقومون بعمل مهنة المهندس المعماري ،فهو يخطط البنايات ويرســمها
علــى األوراق ،ثــم يســتخدم األدوات والخامــات لينفــذ شــكل البنايات وأنهم اليوم ســوف يشــاركون في
تصميم مدينتهم المفضلة بأسلوب الكوالج (قص ولصق األوراق).
•تعرض الخامات واألدوات المستخدمة ،مع توضيح اآلتي:
1.1كيفية الرســم على األورق وقصها أو كيفية إنشــاء البنايات من المســاحات الهندسية أو قصاصات

50

المجالت المســتهلكة لعمل أشــكال البنايات من المســاحات الهندســية المتنوعةالخامات واأللوان
والمالمس.
2.2كيفية توزيع األشكال على مساحة الخلفية.

3.3كيفية اختيار األلوان المناسبة بشكل متوافق.

4.4كيفية استخدام الالصق المناسب بطريقة آمنة.

التعبير اإلبداعي
فكرة مبتكرة

مهارات التصميم واالبتكار

نشاط )50( 6 :دقيقة

•يوزع على المتعلمين األدوات والخامات المســتخدمة خلفيات ملونة/أشــكال هندسية ورقية/مقصات آمنة/
الصق مناسب/أقالم رصاص/مساطر/قصاصات المجالت والجرائد والصور المستهلكة.
•يطلب إليهم ممارسة العمل الفني مع التأكيد على اآلتي:
1.1اختيار الخلفية المناسبة (لون ومساحة).

2.2اختيار األوراق واأللوان المناسبة لرسم أشكال المباني.
3.3رسم المباني عن طريق المساحات الهندسية.
4.4قص المباني من مختلف المساحات واأللوان.

5.5ترتيب المباني على الورق بشكل متداخل؛ إلنشاء تكوين المدينة.

6.6اســتخدام الالصق بوضعه أســفل الشــكل الورقي (المباني) اســتخدام نقطة واحدة من الالصق في كل
زاوية.

7.7إضافة النوافذ من ورق "الشفاف الملون" األصفر واألسود.

8.8وضع النوافذ في المباني في صفوف مستقيمة وفي أعمدة متراصة.
•يطلب إلى المتعلمين إثراء الموضوع بإضافة تفاصيل :األشخاص ،والحيوانات األليفة ،واألشجار ،واألضواء،
والطيور ،والسيارات ،والطائرات.
•االلتزام بجودة العمل الفني من حيث اإلخراج والنظافة.
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العوامل املساعدة لنجاح العمل الفني
1.1التنوع في المساحات (كبير  -صغير).
2.2النظام في توزيع وتكرار المساحات.

األنشطة املساعدة
نشاط
إثرائي

3.3انسجام األلوان المستخدمة.

يطلب إلى المتعلمين االبتكار في إثراء الموضوع بإضافة .أشكال أو خامات مثيرة األلوان
والهيئة.

نشاط
عالجي

يوزع أوراق عمل مطبوعة لتكوين المباني ويطلب إلى المتعلمين لصق األشــكال الهندســية
وتكرارها في المساحات المحددة بشكل متراص وعمودي.

نشاط
تعزيزي

تصميم جدارية مدينتنا المفضلة.

أساليب التقييم
مهارات التحدث والوصف والتحليل

نشاط )13( 7 :دقيقة

مالحظة مستويات األداء بنتاجات التعلم لقياس مدى قدرة المتعلمين على:

1.
2.اختيار األلوان المنسجمة.
3.توزيع المساحات بشكل متداخل.
إنشاء شكل معماري منتظم.

املالحظة
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مستويات األداء:

•دون المستوى بكثير (.)1
•دون المستوى (.)2
•ضمن المستوى (.)3
•مستوى متقدم (.)4

احلوار
واملناقشة
عرض
األعمال
والنقد
الفني

•مم تتكون أشكال البنايات؟
•صف المساحة في عملك الفني؟
•عرف فن الكوالج؟
•يتحدث بلغة عربية سليمة.
•يختار عنوانا لعمله الفني.
•يصف ويحلل عمله الفني إلى مساحات وأشكال هندسية وألوان.
•يقارن بين عمله وأعمال اآلخرين.

تشجيع املتعلمني وحتفيزهم على االبتكار.

استعد دائ ًما باالطالع والبحث والتجريب/تسجيل املالحظات كاآلتي:
1.1نقاط القوة ونقاط الضعف من خالل استجابات المتعلمين ومستويات األداء.
2.2تقييم ذاتي ألدائك وأسلوبك كمعلم (األساليب ،الوسائل واألنشطة ،األدوات والخامات).
3.3طريقة معالجة المشاكل غير المتوقعة التي واجهتها.

التطوير غايتنا ،األنشطة مرنة وقابلة للتعديل والتطوير مبا يخدم العملية التعليمية
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أحب أسرتي

الدرس ّالرابع
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4

أحب أسرتي

املدة الزمنية :حصتان

معايير التعلم للوثيقة الوطنية
1-1-3يظهــر الطلبــة فه ًمــا لمهــارات النقــد والتحليــل الفنــي وتوظيفها فــي قراءة األعمــال الفنيــة ونقدها،
مستخدمين المصطلحات الفنية في إصدار الحكم عليها.

نواجت التعلم:

 1-1-3-2يقارن بين عمله الفني وأعمال زمالءه مستخد ًما أسس وعناصر العمل الفني.

مؤشرات األداء:

 1-1-3-2-1يدلل على األلوان الدافئة في الطبيعة.

1-1-3-2-2يستخدم األلوان بشكل يحقق القيم الجمالية (التوافق اللوني) وبتقنيات المزاوجة.
1-1-3-2-3يصف ويحلل الترابط في عمله الفني من خالل األشكال واأللوان.

نواجت وثيقة الباني املؤسس
محور االستدامة
املواد التكاملية
مهارات القرن احلادي والعشرين
االبتكار

يبــن أثر الوالد الشــيخ ســلطان بــن زايد في تكوين شــخصية الباني
المؤسس
التالحم األسري  -الموارد الطبيعية.
الدراسات االجتماعية ،التربية اإلسالمية  -العلوم.
حل المشكالت  -التفكير الناقد  -التواصل
التركيب  -الحداثة
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تطبيقات وثيقة الباني املؤسس

يجمع صو ًرا ومعلومات عن األسرة اإلماراتية عبر المواقع اإللكترونية..

اخلامات واألدوات

اخلامات ومصادر التعلم

أوراق كانسون  -فرش بأحجام مختلفة السمك -
ألوان مائية  -ألوان شمعية.

مصادر التعلم

صور متنوعة عن األسرة ،الطبيعة والبيئة ،مصادر إلكترونية.
https://youtu.be/DpdTv1mlRrU

إجراءات تنظيمية

•

قسم الصف إلى أربع مجموعات ،تختار كل مجموعة أس ًما لها ،وزع بطاقات لكتابة االسماء.

إجراءات األمن والسالمة

•

يعرف المتعلمين كيفية استخدام الخامات واألدوات بالشكل الصحيح واالبتعاد عن تضمين الدرس أي مواد
أو أدوات يمكن أن يسبب استخدامها ضر ًرا للمتعلمين.

اخلبرات املعرفية
املفاهيم
خط األرض

املفردات
التكوين
األلوان الدافئة
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حقائق ومعارف
مرجع للمعلم
خط األرض

الخط الذي يمثل األرض.

التكوين

هــو ترتيــب وتنظيــم وإيجــاد عالقات بيــن عناصر العمل الفني في الفــراغ المحيط في صــورة جذابة تجعل العين
تتحرك في أجزاء اللوحة دون توقف أو ملل.

األلوان الدافئة

هي مجموعة من األلوان التي تقترن بالشــمس والنار وغيرها من األشــياء التي توحي بالدفء أو الســخونة ،وهذه
إحساسا بالقرب وتعبر عن الموضوعات الصاخبة والمثيرة( .األحمر  -األصفر  -البرتقالي) وهي
األلوان تعطي
ً
ألوان متقاربة فيها عنصر مشترك تحقق التوافق اللوني.

األلوان الفرعية:

هــي التقــاء لونين أساســيين وامتزاجهما بكمية متســاوية مع بعضهما إلنتاج لون جديد مختلــف تما ًما عن اللونين

األصليين قبل المزج ،وهذه األلوان هي :اللون البرتقالي :وينتج هذا اللون عن مزج اللون األصفر مع اللون األحمر
بكمية متساوية .اللون البنفسجي:
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وينتج هذا اللون عن مزج اللون األحمر مع اللون األزرق بكمية متساوية .اللون األخضر :وينتج هذا اللون عن مزج
أيضا.
اللون األزرق مع اللون األصفر بمكية متساوية ً

األلوان الدافئة:

•هي األلوان المحصورة في دائرة األلوان بين اللونين األصفر والبنفسجي المحمر وهي التي تشعرك بالدفء
عند النظر إليها ،مثل األحمر ومشتقاته ،واألصفر ومشتقاته.
•تقــع العيــن علــى األلــوان الدافئة قبل األلوان الباردة ،إذ أن األلوان الحــارة موجتها أطول من األلوان الباردة،
وهي تبدو متقدمة واأللوان الباردة تبدو متأخرة.
عمل تكعيبي للفنان
مثال (النار -

بول كلي يوضح توزيع

الشمس)

األلوان الدافئة

األلوان الدافئة

مكمالت األلوان:

•إن كل لــون مــن األلــوان األساســية في دائرة األلوان له مكمــل من األلوان الفرعية ،ويكــون المكمل هو اللون
الفرعــي الــذي يقابــل اللــون األساســي في نفس الدائــرة ،ويكــون كالتالي :اللــون األصفر ومكملــه هو اللون
البنفســجي (الناتــج مــن مزج األحمر مــع األزرق) .اللون األحمر ومكمله هو اللــون األخضر (الناتج عن مزج
اللــون األزرق مــع األصفــر) .اللــون األزرق ومكملــه هــو اللــون البرتقالي (الناتــج عن مزج اللــون األصفر مع
األحمر).

إستراتيجيات التدريس
القصة
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االستكشاف
والتجريب

التعلم باللعب

احلوار
واملناقشة

البيان العملي

خلفية عن الدرس

•

يدور الدرس حول أثر الوالد الشيخ سلطان بن زايد في تكوين شخصية الباني المؤسس بما يعزز دور األسرة

•

المتماسكة في حياة األبناء ،وبذلك يتحقق التكامل مع مادة الدراسات االجتماعية.

يتعــرف المتعلمــون علــى أفــراد األســرة الصغيرة ،وكيف تكون األســرة مترابطــة يتمتع جميــع أفرادها بالحنان

•

والترابط فيتحقق التالحم األسري.

يتأمــل المتعلمــون إبداعــات الخالــق األعظــم في خلق الكــون من حولهم وخاصــة الموارد الطبيعية (الشــمس)
بدفئها وألوانها ،ويربطها بألوان البيئة.

•
•يستكشف المتعلمون التوافق بين األلوان الدافئة (ألوان العائلة الواحدة) مع تجريب تقنيات المزج بين األلوان
يكتسب المتعلمون مهارة في تكوين العناصر ورسم األشخاص بطرائق بسيطة في العمل الفني.

•

المائية والشمعية بما يحقق التكامل مع مادة العلوم.

يكتســب المتعلمــون مهــارات التعــاون مــع اآلخرين وطرق العمــل والبحث والتجريــب بما يحقق مهــارات القرن
الحادي والعشرين.

األسئلة احملورية

•
•كيف تتحقق قيم التوافق من خالل المزاوجة بين مجموعة من الخامات؟
كيف تتحقق القيم الجمالية في تكوين العمل الفني؟

املهارات الســابقة:

القدرة على إنشــاء وتركيب األشــكال وتوظيف الخامات الورقية وتنســيقها

املهارات

مراعيا عناصر وأسس العمل الفني.

املهــارات اجلديــدة :

التكوين من خالل توزيع العناصر والربط بينها مع تحقيق التوافق اللوني

باستخدام األلوان الدافئة.
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إجراءات التعليم والتعلم

مشاركة املتعلمني
تأمل وحتفيز مهارات املالحظة والربط والتحدث

نشاط )10( 1 :دقائق

•التكاملية مع مادة الدراسات االجتماعية ووثيقة الباني المؤسس.

شكل ()1

شكل ()2

شكل ()3

•تعرض الصور أعاله ،مع توظيف إستراتيجية الحوار والمناقشة وفق اآلتي:
1.1ماذا تشاهد في الصورة شكل ()1؟
2.2ماذا تدل الصورة شكل ()2؟

3.3هل الصورة شكل ( )3توضح الترابط والتالحم بين أفراد األسرة؟

•تعرض قصة أثر الوالد الشــيخ ســلطان بن زايد في تكوين شــخصية الباني المؤســس (المغفور له بإذن اهلل
تعالى الشــيخ زايد  -رحمه اهلل) (فلم/وســيلة متحركة/عرض تقديمي/اســتخدام وســائط الميديا الحديثة)
بحيث تتضمن القصة اآلتي:

1.1حقائق عن حياة الباني المؤسس.

2.2معارف ومعلومات عن أهمية األب واألم في حياة األبناء.
3.3قيمة الترابط والتالحم بين أفراد األسرة.

التكاملية مع التربية اإلسالمية غرس القيم في نفوس األبناء.
•بعد عرض القصة توظيف إستراتيجية الحوار والمناقشة لتعزيز قدرات المتعلمين على االستيعاب واإلدراك.
ً
ســؤال ،وأطلب إليهم التشــاور مــع إعطائهم فرصة لإلجابة عن األســئلة
•وجــه لــكل مجموعــة مــن المتعلمين
اآلتية:
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