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المقدمة
انطالقا من الرؤية المستقبلية لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،وتماشيا مع رؤية وزارة التربية والتعليم والمؤشرات 
الوطنية والمتغيرات العالمية واإلقليمية االقتصادية واالجتماعية والمعرفية التي تُِعد التعليم أحد مقومات التنمية 

البشرية المستدامة ،كان البد من االهتمام بالتعلم كمحور أساسي للعميلة التعليمية والتعلمية .
وفــي ضــوء هــذه المتغيرات اكتســبت الفنون البصرية والتطبيقيــة أبعادا جديدة تجاوزت دورها التقليدي كوســيلة 
لتطويــر القــدرات والمهارات اإلبداعيــة وللتعبير الفني، لتصبح أحد مكونات التعليم االبتــكاري. فالفنون البصرية 
والتطبيقيــة هــي وســائل بحــث تســتخدم في عمليــات التعليم والتعلــم في المجــاالت المختلفة لدورهــا في تكوين 
القدرات اإلبداعية وتوســيع المدارك المعرفية والروحية لإلنســان ؛مما اســتوجب إحداث نقلة نوعية في البرامج 
التعليمية المختلفة واستراتيجيات التعليم والتعلم استجابة 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 والعشرين أعدت 
الــوزارة الوثيقــة الوطنيــة لمعايير تعلم الفنون البصرية والتطبيقية والتــي تضمنت رؤية جديدة للتعلم في المراحل 

المختلفة.
ويَعــد دليــل المعلم للفنون البصرية والتطبيقية أحد المكونات األساســية لهــذه الرؤية الجديدة . ويتضمن وحدات 

تعليمية تقوم على مجموعة من المقومات منها:
وثيقة الباني المؤسس، ومهارات القرن الحادي والعشرين ، وسمات المتعلم اإلماراتي، ومعايير المحتوى ،ومحاور 
االستدامة والتكاملية مع المواد الدراسية األخرى ، ونواتج واستراتيجيات التعليم والتعلم لكل مرحلة دراسية وفقا 

ألبرز المعايير الدولية في تعليم الفنون واستجابة الحتياجات التنمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
يشتمل منهج الفنون البصرية والتطبيقية للصف الثالث على ثالث وحدات  تعليمية، هي:

الوحدة األولى: أحب اإلمارات ، واشتملت على )4( دروس ومشروع.
الوحدة الثانية :قيمي حياتي،  واشتملت على )3( دروس ومشروع.

الوحدة الثالثة : التصميم واإلبتكار ،  واشتملت على )2( دروس ومشروع.
يرافقهــا توضيــح لألهداف والمواقف التعليمية والتعلمية واألســاليب واإلجراءات واألنشــطة المقترحة والمصادر 

التعليمية وأدوات التقويم المناسبة ودور المعلم في تعزيز عمليات اكتساب المعرفة وتطوير المهارات.
نســأل اهلل تعالــى أن يؤتــي هــذا المنهج ثماره ، وأن يســهم في تطوير ثقافة مجتمــع التعلم في المراحل التعليمية ، 

وتكوين جيل مدرك وواع يشارك بتميز في رفعة وتقدم مجتمع اإلمارات ويحقق التنافسية العالمية.
هذا واهلل ولي التوفيق.
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اإلطار الـتـطـبـيـقي
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أحّب اإلمارات

الوحدة األولى
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1 الدرس األول

فارس الصحراء
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معايير التعلم للوثيقة الوطنية

C2-1- 1-2  يوظــف الطلبــة الخامات والمواد اللونية والتكنولوجيا بتقنياتها المختلفة في إنتاج أعمال فنية 
بطرائق إبداعية مبتكرة.

نواجت التعلم:
C2 1- 1-2-2  ينتج عماًل فنّيًا مســتوحى من العناصر واألشــكال البصرية المحيطة به في البيئة والطبيعة؛ 

للتعبير عن أفكاره باستخدام الوسائط المناسبة.

مؤشرات األداء:
1-2-2-1-1  يحدد بعض الخامات واألدوات التي تستخدم للتعبير عن الخطوط.

2-2-2-1-1  يســتخدم بعــض األدوات والخامــات فــي أحداث قيم خطية متنوعة بســيطة ومركبــة للتعبير عن 
البيئة الصحراوية.

3-2-2-1-1  يظهر صفات التواصل ومساعدة اآلخرين أثناء العمل مع الفريق.

يكتسب معلومــات عـن طبيعــة الحيـــــــاة في الصحراء. نواجت وثيقة الباني املؤسس

البيئة - الموارد الطبيعية محور االستدامة

الدراسات االجتماعية - الرياضيات - التربية اإلسالمية املواد التكاملية

التحليل - التخيل االبتكار

التفكير النقدي - التواصل مهارات القرن احلادي والعشرين

املدة الزمنية: حصتانفارس الصحراء
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الخامات ومصادر التعلم

مصادر التعلمالخامات واألدوات

تطبيقات وثيقة الباني المؤسس
تعرف جهود الباني المؤســس في المحافظة على البيئة الصحراوية 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

أوراق رسم بيضاء مقاسات محددة، أقالم 
فلوماستر مقاسات وألوان متنوعة.

صور متنوعة عن الصحراء في اإلمارات، كتب، مصادر إلكترونية.
https://www.youtube.com/watch?v=vbx8bzxQ3s4.

إجراءات تنظيمية
قسم الصف إلى أربع مجموعات، تختار كل مجموعة أسًما لها، وزع بطاقات لكتابة االسماء.	 

يعرف المتعلمين كيفية استخدام الخامات واألدوات بالشكل الصحيح واالبتعاد عن تضمين الدرس أي مواد 	 

أو أدوات يمكن أن يسبب استخدامها ضرًرا للمتعلمين.

إجراءات األمن والسالمة

اخلبرات املعرفية

الخط

النقطة

املفردات

البيئة الصحراوية

المساحة

املفاهيم



16

البيئة الصحراوية:
الصحراء بقعة من األرض تكســوها الرمال تنتشــر عليها مجموعة من النباتات وتميز هذه البيئة 

بالحرارة العالية نظًرا لقلة الغطاء النباتي.
النقطة:

هــي أبســط العناصــر فــي العمــل الفنــي ليس لهــا طول وعــرض أو عمــق ال تظهــر أي اتجاه إذا 
استخدمت منفردة.

اخلط:
هو إشـــــارة متواصلة بالطول واالتجاه تبدأ من نقطة تتحرك عبر سطح ويمكن للخط أن يختلف 

في طوله وعرضة وانحنائه ولونه..
املساحة:

هــي بيــان لحركــة الخــط في اتجاه مخالف التجاهه الذاتي ويشــكل الخط مســاحة، والمســاحة 
لها طول وعرض، وليس لها عمق وقد تكون مســاحة أولية ألشــكال هندســية منتظمة كالمربع أو 

المثلث المتساوي األضالع أو الدائرة. 
اخلطوط:

أن الخطوط هي أبســط الطرق وأكثرها مباشــرة في التعبير عن األفكار واألحاســيس ودون هذه 
الخطــوط يكــون من الصعــب على الفنانين إيصــال أفكارهم، ومن خالل اســتخدام هذا العنصر 

البسيط يمكننا تعريف:
إن اخلطوط نوعان:

اخلطوط الهندسية:. 1
هــي خطــوط لها حافات وملســاء ويمكــن قياســها.مثال: )الخط القائــم والخط األفقي 	 

والخط المائل(.

اخلطوط العضوية:. 2
هــي الخطــوط المنحنيــة بشــكل غير متســاو وهي عــادة ما تمثــل البيئة الطبيعيــة، وهي تذكرك 

باألنهار والتالل وأشياء أخرى منحنية في بيئة طبيعية ومن الصعب قياس هذه الخطوط.

حقائق ومعارف

مرجع للمعلم
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إستراتيجيات التدريس

االستكشاف القصة
البيان العملي الحوار والمناقشة التعلم باللعبوالتجريب

الخطوط العضوية وخصائصهاالخطوط العضوية

خصائص اخلطوط:
كل شــيء فــي الطبيعــة مكــون مــن خطوط وأشــكال ومالمــس متباينة من حيث الشــكل 	 

والحجــم والملمــس، وللخــط وظائــف عديدة منها االحســاس بالحركة داخــل الفراغ أو 
حولــه، وذلــك لما للخط مــن مقدرة على جعل العين تتابع حركته أينما اتجه. وللخطوط 
تعبيرات معينة فالخطوط المستقيمة الناعمة تعبر عن الهدوء واالستقرار، أما الخطوط 
المتقاطعة والمتعارضة والمتعاكسة في اتجاهاتها تعبر عن الحركة والحيوية والتفاعل

التكرار:
تكــرار الشــيء مــرة بعد مــرة والتكرار من األســاليب المعروفة في اللغــة العربية )تكرار 	 

حرف، تكرار جملة(.
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يتعــرف المتعلمــون جهــود الباني المؤســس فــي الحفاظ على البيئة، وتكســبهم معلومات بســيطة عن 	 

مكونات البيئة الصحراوية للتكامل مع مادة الدراسات االجتماعية.

يتعرف المتعلمون ويستكشــفون عنصر الشــكل في بعض مكونات البيئة الصحراوية من خالل النقاط 	 

والخطوط الهندســية والعضوية )بأنواعها وخصائصها المختلفة( والمســاحات بما يحقق التكامل مع 

مادة الرياضيات.

يكتسب المتعلمون قيم المحافظة على البيئة ليتحقق التكامل مع مادة التربية اإلسالمية.	 

تتحقق االستدامة من خالل تعرف المتعلمين على البيئة ومواردها الطبيعية وكيفية الحفاظ عليها.	 

يقوم المتعلمون باختيار مشــاهد من البيئة الصحراوية والتعبير عنها بأســلوب خطي لوني من خالل 	 

اســتخدام الخطــوط الهندســية والعضويــة فــي بنــاء التكوين، عن طريق تحديد المســاحات بواســطة 

الخطوط المتنوعة واســتخدام مالمس بصرية لونية مكونة من نقاط أو خطوط أو كليهما في إشــغال 

المســاحات والتعبير عن موضوعاتهم باســتخدام أقالم التلوين الفلوماســتر، وهذا يكســب المتعلمون 

مهارة في التحليل والتخيل والتعبير اإلبداعي بما يحقق مهارات االبتكار.

كما يكتسب المتعلمون مهارات التفكير النقدي، ومهارات التواصل والتعامل والتعاون مع اآلخرين بما 	 

يحقق مهارات القرن الحادي والعشرين.

خلفية عن الدرس

كيف استطاع الفنان أن يستخدم الخطوط في عمله الفني؟	 
كيف تستطيع أن تجمع بين مجموعات من أنماط الخطوط العضوية والهندسية للتعبير عن 	 

مشاهد مبتكرة من البيئة الصحراوية؟

األسئلة المحورية
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التكاملية مع مادة الدراسات االجتماعية ووثيقة الباني المؤسس، التربية اإلسالمية الرياضيات، العلوم.

تستخدم إستراتيجية القصة لعرض قصة عن جهود - المغفور له بإذن اهلل تعالى - )الشيخ زايد بن سلطان 	 

آل نهيان - رحمه اهلل( )فيلم/وســيلة متحركة/عرض تقديمي/اســتخدام الوسائط المتعددة )الملتيميديا(

حيث تتضمن القصة اآلتي:

دور الباني المؤسس في الحفاظ على البيئة الصحراوية.. 1

الموارد الطبيعية في البيئة الصحراوية في دولة اإلمارات العربية المتحدة )مكوناتها/أهميتها(.. 2

أنواع الخطوط التي توجد باألشكال في الطبيعة والبيئة )هندسية/عضوية(.. 3

الخط في تكوين المساحات.. 4

كيفية المحافظة البيئة لتحقيق االستدامة )قيمة النظافة(.. 5

تعظيم قدرة اهلل - سبحانه وتعالى - وقدرته اإلبداعية على الخلق.. 6

بعــد عــرض القصــة توظيــف إســتراتيجية الحــوار والمناقشــة لتعزيــز قــدرات المتعلمين على االســتيعاب 	 

واإلدراك.

وجهــه لــكل مجموعة من المتعلمين ســؤال واطلب إليهم التشــاور مع إعطائهم فرصة لإلجابة عن األســئلة 	 

اآلتية:

القدرة على بناء العمل االبداعي وفق المبادئ وعناصر العمل الفني.	  املهارات السابقة

اســتخدام الخطوط الهندســية والعضوية في بناء األشــكال وإشــغالها 	 

باستخدام مالمس بصرية خطية ذات إيقاعات منتظمة. املهارات اجلديدة ات
هار

امل

إجراءات التعليم والتعلم
مشاركة املتعلمني

نشاط: 1 )7( دقائق مهارات املالحظة والربط والتحدث تأمل وحتفيز
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اختر الشكل الذي أعجبت به في القصة، وسم الخطوط وصفها؟املجموعة األولى

من الذي خلق الكون من حولنا؟املجموعة الثانية

كيف استطاع الباني المؤسس الحفاظ على البيئة الصحراوية؟املجموعة الثالثة

ما الموارد الطبيعية في البيئة الصحراوية؟ كيف نحافظ على البيئة من حولنا؟املجموعة الرابعة

االستكشاف/البحث اجلمالي

نشاط: 2 )5( دقائق مهارات املالحظة واالستكشاف والتحدث رابط بصري )1(

شكل )1( البيئة 
الصحراوية في اإلمارات

شكل )2( محمية 
طبيعية في اإلمارات

شكل )3( لوحة للفنان 
نيكوالي ريوريخ

شكل )4( لوحة للفنان 
نيكوالي ريوريخ

تستخدم إستراتيجية العروض التقديمية لعرض األعمال الفنية السابقة.	 
يحدد لكل مجموعة صورة وبطاقة تحتوي على سؤال.	 
وزع البطاقــات علــى طــاوالت المجموعــات واطلــب إلــى قائــد كل مجموعة قراءة الســؤال 	 

وتوجيهه إلى زمالئه كما يأتي:

أوصف ما تراه في الصورة؟	 املجموعة األولى

أين ترى الخطوط الهندسية؟	 املجموعة الثانية

أين ترى الخطوط العضوية؟	 املجموعة الثالثة

هل الخطوط متشابهة أم مختلفة؟	 املجموعة الرابعة



21

يطلــب إلــى المتعلميــن ذكر أمثلة من أنواع الخطوط التي تعرفــوا إليها في موضوع الدرس 	 
بما يوجد باألشكال في غرفة الصف أو المدرسة؟

يطلب إلى المتعلمين اختيار شيئين في البيئة المدرسية أحدهما من خلق اهلل واآلخر من 	 
صنع اإلنسان.

العرض والتطبيق العملي

نشاط: 3 )5( دقائق مهارات التفكير والبناء والتركيب بناء الطالقة

يستخدم إستراتيجية التعلم باللعب لتعزيز الذكاء البصري والمعرفي لدى المتعلمين.	 

يضع على السبورة ثالث لوحات مغطاة بشفافات وفق اآلتي:	 

شكل )3(شكل )2(شكل )1(

يكلف ثالثة متعلمين بالوقوف أمام السبورة على أن يختار كل منهم اللوحة التي تعجبه.	 

يكلف المتعلمين باستخدام قلم الفلوماستر األسود وتمريره فوق أحد األشكال في اللوحة.	 

يطلــب إلــى المتعلميــن رفــع الشــفافة التــي فــوق اللوحــة، وتســمية الشــكل الذي رســموه، 	 

واستكشاف أنواع الخطوط التي استخدموها.

يطلــب إليهــم وصف ما قاموا به لرســم الشــكل بطريقة مختلفة.مع ضــرورة تحفيز وتعزيز 	 

قدراتهم االبداعية.
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أبني ما أعرف

نشاط: 4 )5( دقائق الكشف عن مهارات املعرفة وقوة املالحظة 

يوزع على المتعلمين أسالك المخمل اللينة والملونة، ويطلب إليهم تجريب تشكيل بعض الخطوط وتسميتها، 	 

ثم تشكيل شكل مبتكر وتسميته.

يوزع على المتعلمين بطاقات ورقية بيضاء اللون، سميكة وذات مساحات صغيرة وأحد ألوان الفلوماستر.	 

يطلب إلى المتعلمين الرســم على البطاقات باســتخدام أنواع الخطوط الهندسية والعضوية في التعبير عن 	 

شكل من الذاكرة تم عرضة بالقصة )رسم الخطوط األساسية للشكل(. وذلك لتعزيز مهارة تحليل األشكال 

إلى مكوناتها األساسية ومهارة التخيل واالبتكار )تعرض بطاقات التجريب بشكل شائق يحفز المتعلمين(.

يقدم الدعم الفني المناسب للمتعلمين.	 

البيان العملي
نشاط: 3 )5( دقائق مهارات توظيف التقنيات واألدوات واخلامات التقنية

تعرض األعمال الفنية اآلتية:	 
توضح كيفية استخدام أقالم الفلوماستر لرسم الخطوط واتجاهاتها والمساحات المغلقة . 1

وملء الفراغات بأشــكال متنوعة من الخطوط،وجعل األشــكال مبتكرة توحي بالحركة )مع 
التعليق على لوحات الفنان فان جوخ(.

توضيــح كيفيــة رســم أشــكال مبتكرة بتوظيــف أنواع الخطــوط، مع التأكيد علــى اتجاهات . 2
الخط/المساحة/التكرار.

شكل )1( لوحة 
الصفصاف في 
الغروب فان جوخ

شكل )2( لوحة 
الحركة للفنان 

فان جوخ
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التعبير اإلبداعي
مهارات التصميم واالبتكار   نشاط: 4 )50( دقيقة فكرة مبتكرة

يكلف المتعلمين بالتعبير بالرســم عن مشــهد بســيط من البيئة الصحراوية بشــكل مبتكر، 	 
وذلــك باســتخدام أنــواع متعددة من الخطوط الهندســية والعضوية عــن طريق تكوين هيئة 
األشــكال الخارجية ثم ملئها بتكرار النقاط والخطوط المناســبة بانتظام؛ ليدلل على حالة 

األشكال )ثابتة أو متحركة( في عمله الفني مع مراعاة اآلتي:
رسم تكوين اللوحة )الشكل الخارجي لعنصرين( بخط عريض )سميك(.. 1
الجمع بين الخطوط الهندسية والعضوية لعمل شكل بسيط ومبتكر من البيئة الصحراوية.. 2
اســتخدام لــون واحــد مــن أقــالم الفلوماســتر )مقاســات مختلفــة( لعمــل تباين في ســمك . 3

الخطوط بدقة ومهارة.
مــلء مســاحات عناصــر التكويــن بمجموعــات مختلفة من الخطــوط العضوية والهندســية . 4

المتكررة بشكل منتظم، حيث تدلل على حالة الشكل )متحرك، ثابت(.
يمكن استخدام بعض الخامات واألدوات المناسبة لعمل تأثيرات ملمسيه )خيوط، أسالك . 5

مخملية قطع من المطاط الملون، الخ...(.
المحافظة على نظافة العمل الفني، يقوم كل متعلم بتسمية العمل الذي قام به.. 6

العوامل املساعدة لنجاح العمل الفني

مساحة الشكل مع مساحة اللوحة.	 
الترابط بين عناصر الموضوع.	 
حالة الخط )متحرك، ثابت(.	 
النظام في تكرار الخطوط لعمل نمط مبتكر.	 
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يكلــف المتعلميــن باســتخدام لون آخر لعمل تأثيــرات بصرية توحي بالحركة 
بتكرار شكل الدائرة بمساحات متنوعة.

نشاط 
إثرائي

يــوزع أوراق عمــل بهــا الخطــوط الخارجية فقــط ألحد األشــكال، ويطلب إلى 
المتعلمين إشغال المساحة الداخلية للشكل بالخطوط المناسبة.

نشاط 
عالجي

يطلب إلى المتعلمين عرض أعمالهم لتكوين جدارية بيئتنا الصحراوية.
نشاط 
تعزيزي

األنشطة املساعدة

ما الشكل الذي رسمته؟	 
اختر عنواًنا للوحتك.	 
اربط بين الخطوط في لوحتك وما يوجد في الصف.	 
هل البيئة الصحراوية مهمة لك؟	 
كيف تحافظ على بيئتك؟	 

احلوار 
واملناقشة

ينتقد العلم الفني بما يحبه أو ال يحبه.	 
يصنف ويحلل عمله الفني من خالل الخطوط المتنوعة بلغة عذبة.	 
يحدد خصائص مختلفة للخطوط.	 

عرض األعمال 

والنقد الفني

أساليب التقييم

مهارات التحدث والوصف والتحليل   نشاط: 5 )13( دقيقة

مالحظـة مســتويات األداء بنتاجات التعلم لقياس مدى قدرة المتعلمين 	 
على:

استخدام ألوان الفلوماستر بمهارة. 1. 
تكرار الخطوط بانتظام.2. 
إنتاج عمل فني مبتكر من الخطوط البسيطة والمركبة.3. 

مستويات األداء:	 
دون المستوى بكثير )1(.	 
دون المستوى )2(.	 
ضمن المستوى )3(	 
مستوى متقدم )4(.	 

املالحظة
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تشجيع املتعلمني وحتفيزهم على االبتكار.
استعد دائًما باالطالع والبحث والتجريب/تسجيل املالحظات كاآلتي:

نقاط القوة ونقاط الضعف من خالل استجابات المتعلمين ومستويات األداء.. 1
تقييم ذاتي ألدائك وأســلوبك كمعلم )األســاليب، الوســائل واألنشــطة، األدوات . 2

والخامات(.
طرائق معالجة المشاكل غير المتوقعة التي واجهتها.. 3

التطوير غايتنا، األنشطة مرنة وقابلة للتعديل والتطوير مبا يخدم العملية التعليمية
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2الدرس الثاني

الفارس والحصن
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الفارس واحلصن

معايير التعلم للوثيقة الوطنية

C2 1-1-1  يفهــم المتعلميــن أهميــة دور الفــن فــي التعــرف إلــى فتــرات تاريخية 
وثقافات متنوعة.

نواجت التعلم:
1-1-1-1  يحدد الفترات التاريخية والجوانب الفنية والجمالية في التراث اإلماراتي.

مؤشرات األداء:
1-1-1-1-1 يشارك في حوار يبين اعتزازه بالتراث اإلماراتي.

2-1-1-1-1  يســتخدم األشــكال الهندســية والخطــوط بأنواعهــا فــي تصميــم بناء 
معماري ذي مالمس بصرية.

3-1-1-1-1 يعدد أهم المعالم التراثية والتاريخية اإلماراتية.

يُظهر وعًيــــــــا بأهميــــة المحافظــــة على الموروث الشعبي 
اإلماراتي.

نواجت وثيقة الباني املؤسس

التنوع الثقافي محور االستدامة

الدراسات االجتماعية - الرياضيات املواد التكاملية

التحليل - بناء وتركيب. االبتكار

التفكير النقدي - التواصل. مهارات القرن احلادي والعشرين

املدة الزمنية: حصتان
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ورق كانسون أبيض مقاسات محددة، أقالم 
فلوماستر ملونة.

صور متنوعة لمعالم تراثية وتاريخية إماراتية: قالع وحصون 
وغيرها

الخامات ومصادر التعلم

مصادر التعلمالخامات واألدوات

إجراءات تنظيمية
قســم الصف إلى أربع مجموعات، تختار كل مجموعة أســًما لها، وزع بطاقات لكتابة 	 

االسماء.

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

إجراءات األمن والسالمة

تطبيقات وثيقة الباني املؤسس
يصمم المتعلمين أشكال من المباني التراثية بشكل مبتكر.

زيارة افتراضيه لقصر الحصن عبر مواقع )اإلنترنت(.

اخلبرات املعرفية

الملمس

الشكل

املفردات املفاهيم

التراث

العمارة
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التراث:
ما تركته األجيال الماضية من حضارة مادية ومعنوية يتلقاها األفراد من المجتمع، الذين هم أعضاء فيه.

العمارة:
هي فن وعلم تصميم وتخطيط وتشييد المباني والمنشآت ليغطي بها اإلنسان احتياجاته..

الشكل:
هو المساحة الداخلية والتقاء الخطوط بعضها مع بعض.

امللمس:
هو المظهر الخارجي المميز ألسطح المواد أي الصفة المميزة التي يتضح من خاللها السمات العامة لألسطح..

أنواع األشكال:
األشــكال الهندسية: وهي أشكال بســيطة متناســبة األجزاء يخططها اإلنسان وال توجد في 	 

الطبيعة، مثل: المربع والمثلث والدائرة والمستطيل.
األشكال العضوية: هي أشكال غير منتظمة وحرة األشكال وتوجد في الطبيعة.	 

geometric geometric geometric

geometric

geometric

organic

organic

أشكال عضوية وغير عضوية

أنواع املالمس:
مالمس من حيث الدرجة: )ناعمة - خشنة - منتظمة - غير منتظمة(.	 

حقائق ومعارف

مرجع للمعلم



30

إستراتيجيات التدريس

االستكشاف القصة
الحوار التعلم باللعبوالتجريب

البيان العملي والمناقشة 

يتعــرف المتعلمــون معالــم تراثية وتاريخية إماراتية مثل: قصر الحصن، وذلك للتأكيد على دور الباني 	 
المؤسس في الحفاظ على التراث، وتعزيز قيم المواطنة والمسؤولية لتحقيق االستدامة والتكامل مع 

مادة الدراسات االجتماعية.
يفهم المتعلمون أهمية الخطوط في إنشــاء مســاحات وأشــكال هندسية ومالمس بصرية، للتعبير عن 	 

األشكال في أعمالهم الفنية.
يقوم المتعلمون بإنشاء تكوينات معمارية تراثية مشابهة لقصر الحصن وباستخدام أنظمة وقواعد بناء 	 

وتركيب األشــكال وفًقا لقواعد وأســس ونســب رياضية بسيطة، وفي هذا تكامل مع مادة الرياضيات، 
وتتحقق االستدامة من خالل تعرف المتعلمين ثقافات متنوعة من خالل أشكال القصور أو الحصون.

خلفية عن الدرس

المالمس الحقيقية: )هي التي نستطيع أن ندركها من خالل حاسة اللمس والبصر نتيجة تباين مظهرها 	 
السطحي(.

مالمس بصرية مالمس بصرية متنوعةمالمس بصرية ناعمة
خشنة
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كيف تستخدم الخطوط واألشكال الهندسية والعضوية في إنشاء تكوينات وبنى 	 
معمارية؟

كيف تستخدم النقاط والخطوط إلنتاج مالمس بصرية؟	 

األسئلة احملورية

كما يكتســب المتعلمون مهارات تطبيقية في التحليل والبناء والتركيب لألشــكال الهندســية بما ينمي 	 
مهارات االبداع واالبتكار ومهارات التفكير النقدي والتواصل والتعامل والتعاون مع اآلخرين بما يحقق 

مهارات القرن الحادي والعشرين.

القــدرة علــى اســتخدام الخطوط الهندســية والعضويــة في بناء 
ذات  خطيــة  بصريــة  مالمــس  باســتخدام  وإشــغالها  األشــكال 

إيقاعات منتظمة.
املهارات السابقة

تصميم وابتكار بنى معمارية وفنية باســتخدام أشــكال هندســية 
وعضويــة ومالمــس بصرية خطيــة ذات إيقاعــات منتظمة وغير 

منتظمة.
املهارات اجلديدة

ات
هار

امل

التكاملية مع مادة الدراسات االجتماعية ووثيقة الباني المؤسس.

تســتخدم إســتراتيجية القصة البســيطة المناســبة للمرحلة العمرية عن طريق عرض قصة قصر 	 

الحصن )حكاية تســتدعي تاريخ األجداد فيرويها األبناء( )فلم/وســيلة متحركة/عرض تقديمي/

إجراءات التعليم والتعلم

مشاركة املتعلمني

نشاط: 1 )7( دقائق مهارات املالحظة والربط والتحدث تأمل وحتفيز
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استخدام وسائط الميديا الحديثة( حيث تتضمن القصة ما يلي:

معــارف ومعلومــات: نبــذة عن قصر الحصــن )مكانه/من الــذي بناه/لماذا بنــي( ودور الباني . 1

المؤسس.

قيمة الحب وتعزيز الهوية الوطنية: أهمية قصر الحصن.. 2

التكاملية مع مادة الرياضيات: مكونات الشكل المعماري من الخطوط واألشكال الهندسية.. 3

يوظف إستراتيجية الحوار والمناقشة لتعزيز قدرات المتعلمين على االستيعاب واإلدراك.	 

يوجهه لكل مجموعة من المتعلمين ســؤااًل ويطلب إليهم التشــاور مع إعطائهم فرصة لإلجابة عن 	 

األسئلة اآلتية:

ماذا شاهدت في العرض؟. 1

ماذا نسمي هذه األشكال؟ استكشف مكوناتها.. 2

كيف استطاع الباني المؤسس الحفاظ على قصر الحصن؟. 3

هل قصر الحصن مبنى قديم أو جديد؟ ماذا نطلق عليه؟. 4

االستكشاف/البحث اجلمالي

نشاط: 2 )5( دقائق مهارات املالحظة واالستكشاف والتحدث رابط بصري )1(

شكل )1( قصر الحصن 
في األمارات

شكل )2( قصر إمارة 
نجران في السعودية

شكل )3( حصن 
بابليون في القاهرة

شكل )4( الحصن 
األحمر في الهند

تســتخدم إســتراتيجية العــروض التقديمية لصور المباني التراثيــة في حضارات متنوعة مع 	 
الحوار والمناقشة لتعزيز الذكاء البصري والمعرفي لدى المتعلمين وفق اآلتي:
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استكشــف األشــكال الهندســية المســتخدمة فــي بناء المبانــي التراثيــة؟ أوصف . 1
مكونات الحصن.

الربط مع مادة الرياضيات:
يطلب إلى المتعلمين تحديد وتسمية األشكال الهندسية التي بنيت منها أجزاء الحصن 	 

في الصور المعروضة مع الربط بما يوجد في غرفة الصف.
هل الحصون متشابهة أم مختلفة؟ يطلب إلى المتعلمين عمل مقارنة بين األشكال مع . 2

وصف القصر الذي أعجبهم.

العرض والتطبيق

نشاط: 3 )5( دقائق مهارات التفكير والبناء والتركيب بناء الطالقة

يستخدم إستراتيجية التعلم باللعب لتعزيز الذكاء البصري والمعرفي لدى المتعلمين.	 

يضع على السبورة ثالث لوحات كأوراق عمل وفق اآلتي:	 

شكل )3(شكل )2(شكل )1(

يكلف ثالثة متعلمين بالوقوف أمام السبورة.	 

يختار كل منهم اللوحة التي يرغب في العمل عليها.	 

يعدد كل منهم األشكال الهندسية في ورقة العمل الخاصة بهم.	 

يوزع على المتعلمين كيس بالستيك شفاف يحتوي أشكااًل هندسية مختلفة.	 
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أبني ما أعرف

نشاط: 4 )5( دقائق الكشف عن مهارات املعرفة وقوة املالحظة 

يوزع على المتعلمين بطاقات ورقية بسيطة مقصوصة على شكل الحصن على أن تكون مختلفة.	 

يطلب إليهم ما يأتي:	 

يضع كل متعلم يده على الخط الخارجي للشكل ثم يقوم بوصفه.. 1

يرسم كل متعلم أنواع الخطوط الهندسية التي تعرفها.. 2

يكــرر الخطــوط بنظــام؛ ليكون شــكل البنــاء المعماري داخل المســاحة الســابقة لتعزيــز مهاراتهم في . 3

المعرفة وقوة المالحظة.

يحــدد إن كان المتعلمــون بحاجــة إلــى الدعــم الفني فيعرض عليهــم صوًرا مختلفة ألشــكال الحصون، وما 	 

يقابلها من تصميمات خطية فقط مع التعليق والحوار.

يطلب إليهم استخدام األشكال الهندسية لتكوين بناء معماري مشابه لقصر الحصن.	 

يسـأل المتعلمين عن الشكل الذي لم يستخدم، ولماذا؟	 

يطلب إلى المتعلمين التفكير في اســتخدام الشــكل الدائري في العمل الفني، واستكشاف تأثيره على شكل 	 

الحصن ووظيفته حيث يغير من شكل الحصن ووظيفته.

بعد االنتهاء من العمل يطلب إليهم عّد األشكال الهندسية التي أضافوها للشكل.	 

يختار المعلم النماذج المميزة، ويطلب إلى المتعلمين توضيح ما قاموا به من أجل تحفيزهم وتعزيز قدراتهم 	 

االبداعية.
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البيان العملي

نشاط: 3 )5( دقائق مهارات توظيف التقنيات األدوات واخلامات التقنية

يوضح طرائق البناء والتركيب باستخدام األشكال الهندسية للحصول على شكل بناء معماري يشبه 	 
الحصــن وطريقــة توظيف الخطــوط واتجاهاتها، والمســاحات المغلقة بأشــكال متنوعة؛ لتوضيح 
المالمــس البصريــة للســطوح وجعل التصاميــم مبتكرة توحي بالحركة من خــالل تكرار المفردات 

التالية:
- الخط/المساحة/التكرار/الشكل/الملمس.

  مبتكرة 
للرسم 

بالخطوط

التعبير اإلبداعي

نشاط: 4 )50( دقيقة مهارات التصميم واالبتكار فكرة مبتكرة

يكلــف المتعلميــن باســتخدام الخطــوط فــي إنشــاء مســاحات وأشــكال هندســية لتصميم 	 
تكوينــات معمارية تراثية مشــابهة لقصر الحصن، باســتخدام أنظمــة وقواعد بناء وتركيب 

األشكال وفًقا لقواعد وأسس ونسب رياضية مع مراعاة اآلتي:
تحديد المساحة التي سوف يرسم بها الشكل.. 1
تحديد خط األرض الذي يبنى عليه تخطيط الشكل.. 2
التخطيط للجزء األول من الحصن )جسم الحصن( باستخدام الخط وتمديده وغلقه لعمل . 3

مساحة المستطيل.
التخطيط للجزء الثاني من الحصن وهو مكان المدخل من خالل استخدام الخط وتمديده . 4

وغلقه لعمل مساحة المربع )تكون أقل في االرتفاع(.
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العوامل املساعدة لنجاح العمل الفني

التكوين والنسب وعالقة المساحة والشكل.	 
الترابط بين األشكال الهندسية المكونة لشكل الحصن.	 
النظام في تكرار األشكال الهندسية. 	 
تكرار النقاط والخطوط لتحقيق مالمس السطح المراد التعبير عنه.	 

ملء المســاحات بأحد األشــكال الهندســية، وتكرارها بشكل منتظم يوضح البناء والتركيب . 5
للحائط.

ملء مســاحات األشــكال الهندسية بالنقاط أو بعض الخطوط واألشكال، ليحقق المالمس . 6
البصرية لسطح الجدران.

يقوم المتعلمون بإضافة التفصيل لشكل الحصن )أبواب، نوافذ، فتحات التهوية(.. 7

يقوم المتعلمون بإضافة أشكال هندسية من الكرتون الملون إلثراء أعمالهم الفنية 
وتحويلها من تكوينات ساكنة إلى تكوينات ديناميكية. نشاط إثرائي

توزع أوراق عمل ألشكال الحصون أو القالع )الخطوط الخارجية فقط(.
يطلب إلى المتعلمين توزيع األشكال الهندسية المناسبة داخلها إلدراك أهمية تكرار 

األشكال الهندسية البسيطة في إنشاء األشكال المركبة.
نشاط عالجي

يطلب إلى المتعلمين عرض أعمالهم لتكوين جدارية بيئتنا الصحراوية. نشاط تعزيزي

األنشطة املساعدة
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أساليب التقييم

مهارات التحدث والوصف والتحليل  نشاط: 5 )13( دقيقة

مالحظـة مسـتويات األداء بنتاجـات التعــلم لقيـاس مدى قدرة المتعلمين 	 
على ما يأتي:

استخدام األلوان الفلوماستر بمهارة.1. 
توضيح األطوال المختلفة ألجزاء الحصن.2. 
تكرار األشكال الهندسية بانتظام.3. 
تحقيق مالمس السطوح.4. 

مستويات األداء:	 
دون المستوى بكثير )1(.	 
دون المستوى )2(.	 
ضمن المستوى )3(	 
مستوى متقدم )4(.	 

املالحظة

هل يعد قصر الحصن من المباني القديمة أم من المباني الجديدة؟	 
عرف التراث.	 
ما أهمية قصر الحصن؟	 
صف مكونات قصر الحصن.	 
كيف نحافظ على آثارنا؟	 

احلوار 
واملناقشة

يشرح كيف نفذ عمله الفني.	 
يصف ويحلل عمله الفني من خالل الخطوط والمســاحات وأنواع التكرار 	 

بلغة عربية سليمة.
يحدد المالمس البصرية في عمله الفني.	 

عرض 
األعمال 

والنقد الفني
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تشجيع املتعلمني وحتفيزهم على االبتكار.
استعد دائًما باالطالع والبحث والتجريب/تسجيل املالحظات كاآلتي:

نقاط القوة ونقاط الضعف من خالل استجابات المتعلمين ومستويات األداء.. 1
تقييم ذاتي ألدائك وأسلوبك كمعلم )األساليب، الوسائل واألنشطة، األدوات والخامات(.. 2
طرائق معالجة المشاكل غير المتوقعة التي واجهتها.. 3

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



39

3 الث
ّ

الدرس الث

أشكال وأضواء
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أشكال وأضواء

معايير التعلم للوثيقة الوطنية

C2- 1-2-2  يوظــف الطلبة الخامات والمــواد اللونية، والتكنولوجيا بتقنياتها المختلفة 
في إنتاج أعمال فنية بطرق إبداعية مبتكرة.

نواجت التعلم:
1-2-1-1  يطبق عناصر العمل الفني في إنتاجه ويربطها بعناصر البيئة المحيطة.

مؤشرات األداء:
1-2-1-1  يصف المفردات والنظم التكرارية البسيطة في الطبيعة واألعمال الفنية.

2-2-1-1  ينشــئ وحدة زخرفية من نمط هندســي واحد مستخدًما أحد أساليب التكرار 
المنتظم.

3-2-1-1  يبتكــر تقنيــات لتحويــل الوحــدات الزخرفيــة الثابتــة إلــى وحــدات زخرفيــة 
ديناميكية.

يوضـح جهــود الباني المؤسس فـي الحفـاظ على التراث. نواجت وثيقة الباني املؤسس

المواطنة والمسؤولية - التعايش السلمي. محور االستدامة

الدراسات االجتماعية - الرياضيات - العلوم املواد التكاملية

الحداثة واألصالة. االبتكار

حل المشكالت - التعاون. مهارات القرن احلادي والعشرين

املدة الزمنية: حصتان
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الخامات ومصادر التعلم

مصادر التعلمالخامات واألدوات

 أوراق كانسون بيضاء مقاسات محددة، أقالم 
رصاص، أقالم فلوماستر ملونة.

صور متنوعة، كتب، مصادر إلكترونية.
http://youtu.be/LIBR7OpQ9wo

إجراءات تنظيمية

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

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

إجراءات األمن والسالمة

تطبيقات وثيقة الباني املؤسس
يصمم المتعلمون وحدات زخرفية لتحريكها على المباني التراثية.

زيارة للمواقع التراثية في دولة االمارات/المتاحف اإلسالمية.

اخلبرات املعرفية

الشكل

املفردات

اإليقاع

املفاهيم

الزخرفة
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الزخرفة:
فن من الفنون التشكيلية تعتمد على عناصر نباتية أو حيوانية أو خطية أو هندسية 
أو مجــردة عــن الواقع توزع وفق قواعــد تركيبية محددة كالتكرار والتناظر والتناوب 

والتقابل والتعاكس.
اإليقاع:

هــو تنظيــم للفواصــل الموجودة بين وحدات العمل الفنــي، وقد تكون هذه الفواصل 
بيــن النقــط والخطوط والمســاحات أو األشــكال أو االلــوان أو بترتيــب درجاتها أو 

تنظيم اتجاهات عناصر العمل الفني.
الشكل:

المساحة الداخلية والتقاء الخطوط بعضها مع بعض.
األشكال في الفن تصنف إلى أشكال هندسية وأشكال عضوية.

بعض أنواع الزخارف:
الزخارف الهندسية:

الزخارف الهندسية: هي الزخرفة التي تعتمد في البناء علىالعناصر الهندسية.	 

حقائق ومعارف

مرجع للمعلم
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إستراتيجيات التدريس

االستكشاف القصة
البيان العملي الحوار والمناقشة التعلم باللعبوالتجريب

يــدور الــدرس بشــكل عام حــول بعض األنماط الزخرفية المتنوعة وبشــكل خاص حــول الزخارف في 	 
األبنيــة التراثيــة بدولــة اإلمــارات العربية المتحدة؛ ليتعــرف المتعلمون على بعض مــن تراث األجداد 

محقًقا التكامل مع مادة الدراسات االجتماعية.
يفهــم المتعلمــون أهمية ودور المســاحات واألشــكال الهندســية فــي تكوين الوحــدات الزخرفية لعمل 	 

أنماط متنوعة متشابه ومختلفة وفق لألنماط في مادة الرياضيات.
يســتنتج المتعلمون أن أنماط التكرار في األشــكال الزخرفية مســتمدة من أشكال الطبيعة التي خلقها 	 

اهلل - سبحانه وتعالى - )الزهور، أوراق األشجار، الفاكهة، الخضروات، وغيرها( ليتحقق التكامل مع 
مادة التربية اإلسالمية والعلوم.

يستكشــف المتعلمــون نظــم التكرار في بعــض األزهار الطبيعية ومحاولة تبســيطها إلى أجزاء )أوراق 	 
األزهــار( وإعــادة صياغتها عــن طريق اللعب والتجريب بأوراق األزهــار وتوظيفها في تصميم مختلف 

خلفية عن الدرس

الزخارف النباتية:
هي الزخرفة التي تعتمد في البناء على العناصر النباتية.	 
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التكوين لتعزيز مهارات التخيل واالبتكار.
يقوم المتعلمون بتصميم وإنتاج وحدة زخرفية بســيطة مســتمدة من البيئة باســتخدام أنظمة وقواعد 	 

التكرار الرياضية التي تحقق اإليقاع في العمل الفني.

يكتسب المتعلمون مهارات تطبيقية في التحليل والتخيل بما ينمي مهارات االبداع واالبتكار ومهارات 	 
التفكيرالنقدي والتواصل والتعامل والتعاون مع اآلخرين بما يحقق مهارات القرن الحادي والعشرين.

هل يمكن استخدام الخطوط الهندسية والعضوية في إنتاج زخارف؟	 

كيف تستخدم التكرار المنتظم للمساحات لتكوين أشكال مختلفة من الوحدات الزخرفية؟	 

األسئلة احملورية

القدرة على تصميم وابتكار بنى معمارية وفنية باســتخدام أشــكال هندســية 
وعضوية ومالمس بصرية خطية ذات إيقاعات منتظمة وغير منتظمة. املهارات السابقة

توظيف الخطوط الهندسية والعضوية في إنشاء وحدة زخرفية مبتكرة.
املهارات اجلديدة

ات
هار

امل

التكاملية مع مادة الدراسات االجتماعية ووثيقة الباني المؤسس.	 
يعرض فيلًما عن مهرجان أضواء الشارقة رابط الفيديو:	 

 http://youtu.be/LIBR7OpQ9wo

يســتخدم إســتراتيجية الحوار والمناقشــة بعد عرض الفيديو لتعزيز قدرات المتعلمين على 	 

إجراءات التعليم والتعلم

مشاركة املتعلمني

نشاط: 1 )7( دقائق مهارات املالحظة والربط والتحدث تأمل وحتفيز
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االستكشاف/البحث اجلمالي

نشاط: 2 )5( دقائق مهارات املالحظة واالستكشاف والتحدث رابط بصري )1(

تستخدم العروض التقديمة لعرض صور نماذج األعمال التراثية اآلتية:	 

بعض أنواع الزخارف في التراث المحلي للمباني القديمة بدولة اإلمارات العربية المتحدة

توظــف إســتراتيجيةالحوار والمناقشــة لتعزيز الــذكاء البصري والمعرفي لــدى المتعلمين، 	 
وفق اآلتي:

ماذا تشاهد في الصور المعروضة أمامك؟. 1
ما نوع الزخارف التي تزين المباني التراثية؟. 2
مم تتكون الزخارف؟ دلل بما يشابهها في الطبيعة؟. 3

االستيعاب واإلدراك.
يوجهــه لــكل مجموعــة مــن المتعلميــن ســؤااًل ويطلــب إليهم التشــاور مع إعطائهــم فرصة 	 

لإلجابة عن األسئلة اآلتية:
ماذا شاهدت في العرض؟. 1
ما الذي يميز المسجد في الفيديو؟. 2
مما تتكون األشكال المتحركة التي شاهدتها بالفيديو؟. 3
كيف استطاع الباني المؤسس الحفاظ على المباني التراثية؟. 4
يقدم الدعم الفني الالزم لتعزيز القدرات البصرية والمعرفية.	 
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العرض والتطبيق العملي

نشاط: 3 )5( دقائق مهارات التفكير والبناء والتركيب بناء الطالقة

تستخدم إستراتيجية التعلم باللعب لتعزيز قدرات المتعلمين.	 

نماذج توضح طرائق تنفيذ النشاط

يــوزع علــى المتعلمين بعض الزهور - أوراق األشــجار الصناعيــة أو الطبيعية ويطلب إليهم 	 
محاولة تحديد وتسمية أجزاء الزهرة.

يكلــف المتعلميــن بتجزئــة أوراق الزهرة - أوراق األشــجار ومحاولة إعــادة ترتيبها بطريقة 	 
مختلفة لتعرف على بعض نظم التكرار البسيطة.

يطلب إلى المتعلمين تحليل أوراق الزهرة/األشجار إلى خطوط ومساحات.	 
يطلب إلى المتعلمين استكشاف المساحات وتشبيهها بما يماثلها من األشكال الهندسية.	 
تعرض األعمال الفنية الزخرفية ويطلب من المعلمين اآلتي:	 

تصنيف الزخارف إلى زخارف هندسية وزخارف نباتية.. 1
الربط بما يطابقها في البيئة.. 2
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أبني ما أعرف

نشاط: 4 )5( دقائق الكشف عن مهارات املعرفة وقوة املالحظة 

يعرض على الســبورة أوراق عمل لنماذج وحدات زخرفية من األشــكال الهندســية والنباتية 	 
غير المكتملة.

يكلــف ثالثــة متعلميــن الخــروج إلى الســبورة ويطلب إليهــم إكمال الوحــدات الزخرفية بما 	 
يتناسب مع الشكل.

يحفز المتعلمين لتشجيع القدرات اإلبداعية.	 

البيان العملي

نشاط: 5 )5( دقائق مهارات توظيف التقنيات األدوات واخلامات التقنية

توضيح كيفية اســتخدام األقالم الفلوماســتر لرســم الزخارف الهندســية والنباتية والدمج 	 
بينهما.

توضيح كيفية االســتعانة بقوالب األشــكال الهندسية الورقية في إنشاء الخطوط واألشكال 	 
الهندسية والعضوية عن طريق رسم حدود الشكل.

أنشــاء تراكيــب مــن األشــكال باتبــاع نمط معين للتكــرار إلنتاج وحــدة زخرفيــة مبتكرة مع 	 
التأكيد على اآلتي:

تنوع المساحة/التكرار المنتظم.	 
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التعبير اإلبداعي

نشاط: 6 )50( دقيقة مهارات التصميم واالبتكار فكرة مبتكرة

يوزع على المتعلمين أوراق كانســون مســاحات محددة أو أغلفة كراســات مســتهلكة وألوان 	 
فلوماستر ويطلب إليهم عمل تصميم وحدة زخرفية ويترك لهم حرية اختيار نوع الزخارف 

)نباتية وهندسية أو الدمج بينهما( مع مراعاة اآلتي:
اختيار الشكل الهندسي الذي يرغب في استخدامه في تصميم الوحدة الزخرفية.. 1
تكرار المساحات بأسلوب منتظم، ويمكن تغيير مساحة الشكل )صغير/كبير(.. 2
تكوين وحدة زخرفية مبتكرة.. 3
نقل الوحدة الزخرفية على ورق الشفافات.. 4

استخدام جهاز العرض فوق الرأسي أو وحدة أضاءه لتحريك الزخارف على جدران الصف . 5
أو على صور للمساجد أو المباني التراثية القديمة.

االلتزام بجودة العمل الفني من حيث اإلخراج والنظافة.	 

نموذج لفكرة مبتكرة للزخارف 
المتحركة

العوامل املساعدة لنجاح العمل الفني

التكرار المنتظم للمساحات.	 
الترابط بين أجزاء الشكل.	 
التنوع بين المساحات.	 
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يطلب إلى المتعلمين وضع الشــفافة على اللوحة الورقية وتحريكها أكثر من 
مرة للوصول إلى أشكال زخرفية ديناميكية متعددة.

نشاط 
إثرائي

يوزع بعض األشكال الهندسية الكرتونية على المتعلمين ويطلب إليهم تكرارها 
لتكوين وحدات زخرفية.

نشاط 
عالجي

يطلب إلى المتعلمين تجريب النشاط في المنزل وعرض الفكرة على أسرته.
نشاط 
تعزيزي

األنشطة املساعدة

أساليب التقييم

مهارات التحدث والوصف والتحليل   نشاط: 5 )13( دقيقة

مالحظــة مســتويات األداء بنتاجات التعلم لقياس مدى قدرة المتعلمين 	 
على:

اســتخدام األلوان الفلوماســتر في تصميم الوحدات الزخرفية بشكل 1. 
صحيح.

التكرار المنتظم.2. 
الترابط بين أجزاء الوحدة الزخرفية.3. 

مستويات األداء:	 
دون المستوى بكثير )1(.	 
دون المستوى )2(.	 
ضمن المستوى )3(	 
مستوى متقدم )4(.	 

املالحظة

مم تتكون الزخارف النباتية والهندسية؟	 
أين توجد الزخارف في البيئة اإلماراتية؟	 
كيف تحافظ على موروث األجداد؟	 

احلوار 
واملناقشة

يصف ويحلل عمله الفني إلى مساحات وأشكال هندسية ونباتية.	 
يقارن بين عمله وأعمال اآلخرين.	 
يتحدث بلغة عربية سليمة.	 

عرض األعمال 
والنقد الفني
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تشجيع املتعلمني وحتفيزهم على االبتكار.
استعد دائًما باالطالع والبحث والتجريب/تسجيل املالحظات كاآلتي:

نقاط القوة ونقاط الضعف من خالل استجابات المتعلمين ومستويات األداء.. 1
تقييم ذاتي ألدائك وأسلوبك كمعلم )األساليب، الوسائل واألنشطة، األدوات والخامات(.. 2
طرائق معالجة المشاكل غير المتوقعة التي واجهتها.. 3

التطوير غايتنا، األنشطة مرنة وقابلة للتعديل والتطوير مبا يخدم العملية التعليمية
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4 الدرس الّرابع

مسجد من بالدي
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مسجد من بالدي

معايير التعلم للوثيقة الوطنية

3-1-1  يظهــر الطلبــة فهًما لمهارات النقد والتحليل الفني وتوظيفها في قراءة األعمال الفنية 
ونقدها، مستخدمين المصطلحات الفنية في إصدار الحكم عليها.

نواجت التعلم:
2-3-1-1 يقييم عمله الفني وأعمال زمالءه باستخدام مصطحات فنية بسيطة.

مؤشرات األداء:
1-2-3-1-1  يســتنتج أثر اختالف المســاحات واأللوان في تحقيق االحســاس بالحركة وااليقاع 

في العمل الفني.
2-2-3-1-1  ينتج نمط مبتكر يحقق اإليقاع من خالل تكرار المساحات واأللوان األساسية.

3-2-3-1-1  يقارن بين أسلوبه وأسلوب مون دريان لتحقيق النمط.

يُعدد إنجـــازات الباني المؤسس في مدن الدولة. نواجت وثيقة الباني املؤسس

المواطنة والمسؤولية. محور االستدامة

الدراسات االجتماعية - الرياضيات - العلوم املواد التكاملية

التركيب والتطوير. االبتكار

حل المشكالت - التعاون. مهارات القرن احلادي والعشرين

املدة الزمنية: حصتان
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الخامات ومصادر التعلم

مصادر التعلمالخامات واألدوات

إجراءات تنظيمية
قسم الصف إلى أربع مجموعات، تختار كل مجموعة أسًما لها، وزع بطاقات لكتابة االسماء.	 

يعرف المتعلمين كيفية اســتخدام الخامات واألدوات بالشــكل الصحيح واالبتعاد عن تضمين 	 
الدرس أي مواد أو أدوات يمكن أن يسبب استخدامها ضرًرا للمتعلمين.

إجراءات األمن والسالمة

تطبيقات وثيقة الباني املؤسس
التعــرف علــى الزخارف في أحد المراكز الحضارية والثقافية في اإلمارات 
)مسجد المغفور له بإذن اهلل تعالى الشيخ زايد - رحمه اهلل - على سبيل 

المثال(.
زيــارة أحــد المواقع للتعــرف على التطبيقات المتنوعــة لتصاميم الزخارف 

اإلسالمية.

اخلبرات املعرفية

التكرار

األلوان األساسية

املفردات

الطباعة

البارو والغائر

املفاهيم

 قطعة من الورق الثقيل أو لوحة الملصق أو 
خشب أو قماش وألوان بوستر أو أكريلك أو 

ألوان طباعة )األحمر واألصفر واألزرق واألسود 
واألبيض )فرشاة التلوين/مياه/أكواب/أقالم 

رصاص/مسطرة(.

صور متنوعة عن المساجد في دولة اإلمارات فيديو عن طريقة 
الطباعة بالقالب.

https://www.youtube.com/watch?v=LLvQ-gd26Vg
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الطباعة:
هي عميلة نســخ الشــكل أكثر من مرة بواســطة وسيط إلى الخامة المراد تكرار الشكل وطباعته 

عليها مرات ومرات.
البارو والغائر:

الســطح البارز هو الجزء المرســوم المراد طباعته والســطح الغائر هو الجزء المنخفض الذي ال 
يصل له اللون.

األلوان األساسية:
هــي األلــوان التــي تتكــون منها بقية األلوان عن طريق المزج وســميت باألساســية بســبب أنها ال 

يمكنك أن نحصل عليها من خالل مزج أي لونين مع بعضهما البعض.
التكرار:

هو حركة العنصر أو المفردة أو أكثر داخل سطح العمل الفني وفق نظام معين.
يتــم عبــر تكــرار عنصــر أو وحدة زخرفية على نحو متواصل، وهذا يعطــي التكوين الزخرفي في 

جمالية بديعة.
التكرار املنتظم:

هو تكرار الشــكل داخل ســطح العمل الفني بطريقة متناوبة ومتتالية وفق نظام معين مكوًنا 	 
نمًطا.

حقائق ومعارف

مرجع للمعلم
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يتعرف المتعلمون جهود المغفور له بإذن اهلل تعالى الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان - رحمه 	 
اهلل - باالهتمام في بناء المساجد بدولة اإلمارات العربية المتحدة، وبعض أسماء المساجد 

المشهورة قديًما وحديًثا باإلمارات لتحقيق التكامل مع مادة الدراسات االجتماعية.
يستكشــف المتعلمون أنواع التكرار )المنتظم وغير منتظم( في بناء وزخرفة المســاجد وكيف 	 

تتحقــق القيــم الجمالية من خــالل اإليقاع؛ ويجرب عن طريق اللعب إحداث إيقاعات ســمعية 
بصرية محقًقا التكامل مع الرياضيات والموسيقا.

خلفية عن الدرس

إستراتيجيات التدريس

االستكشاف 
الحوار التعلم باللعبالموجه

البيان العملي والمناقشة 

التكرار المنتظم في الطبيعةالتكرار في عمل فني

التكرار الغير منتظم:
هو تكرار األشكال داخل سطح العمل الفني بطرق مختلفة.	 
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كيف استخدم الفنان األشكال والمساحات واأللوان في خلق نمط مبتكر؟	 
كيف يمكن الحصول على أكثر من نسخة للطبعة الواحدة؟	 

األسئلة احملورية

يكتســب المتعلمــون مهــارات تطبيقيــة حياتيه فــي إعداد القوالب البســيطة بوســائط متنوعة 	 
وأســاليب وتقنيــات مختلفــة مناســبة لطبيعــة المرحلــة لتنفيــذ منتــج طباعــي نفعــي لتحقيق 

االستدامة.
تنمى مهارات اإلبداع واالبتكار ومهارات التفكير النقدي وحل المشــكالت والتواصل والتعامل 	 

والتعاون مع اآلخرين بما يحقق مهارات القرن الحادي والعشرين.

القــدرة علــى توظيــف الخطوط الهندســية والعضوية في إنشــاء 
وحدة زخرفية مبتكرة. املهارات السابقة

تصميــم وإعــداد قالــب طباعي والحصــول على أكثر من نســخة 
طباعية لقالب واحد بأسلوب التكرار المنتظم وغير منتظم. املهارات 

اجلديدة

ات
هار

امل
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التكاملية مع مادة الدراسات االجتماعية ووثيقة الباني المؤسس.	 

مسجد الشيخ زايد في بريطانيا منارة لنشر مسجد الشيخ زايد الجديد
التسامح بين األديان

تعــرض الصــور أعــاله ويعــرف المتعلمــون بأســماء المســاجد وأماكنهــا؛ ولمــاذا كان يبني 	 
المغفور له بإذن اهلل تعالى مساجد في بعض دول العالم.

يعــرض علــى المتعلميــن بعض صــور إنجازات المغفور لــه بإذن اهلل تعالى الشــيخ زايد بن 	 
ســلطان آل نهيــان - رحمــه اهلل - فــي مدن الدولة، والتأكيد على اهتمامه ببناء المســاجد 
)فيلم/وســيلة متحركة/عرض تقديمي/استخدام وسائط الميديا الحديثة( بحيث تتضمن 

اآلتي:
إنجازات المؤسس الباني في بناء المساجد محلّيًا وعالمّيًا.. 1
معارف ومعلومات عن أهمية المساجد وقيمة الصالة.. 2
بعد عرض الصور تســتخدم إســتراتيجية الحوار والمناقشة لتعزيز قدرات المتعلمين على 	 

األدراك البصري والمعرفي.
وجهه لكل مجموعة من المتعلمين سؤااًل وأطلب إليهم التشاور مع إعطائهم فرصة لإلجابة 	 

عن األسئلة اآلتية:
لماذا تبنىالمساجد؟ ما عدد الصلوات في اليوم؟. 1

إجراءات التعليم والتعلم

مشاركة املتعلمني

نشاط: 1 )7( دقائق مهارات املالحظة والربط والتحدث تأمل وحتفيز



58

مم يتكون المسجد؟. 2
ماذا نطلق على األشكال التي توجد على المساجد لتجملها؟. 3
وضح اهتمام الباني المؤسس بالمساجد.. 4

االستكشاف/البحث اجلمالي

مهارات املالحظة واالستكشاف والتحدث   نشاط: 2 )5( دقائق رابط بصري )1(

شكل )2،3( الفنان العالمي مون دريانشكل )1( مسجد الشيخ زايد

يستخدم إستراتيجية العروض التقديمة لعرض الصور السابقة.	 

يوضح أن الصورة لمسجد المغفور له بإذن اهلل تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه اهلل - وأن 	 

األعمال للفنان مون دريان.

توزع األعمال على ثالث مجموعات والمجموعة الرابعة تكلف بتسجيل المالحظات.	 

يطلب إلى المجموعات تأمل الصور مع استخدام أسلوب الحوار والمناقشة كاآلتي:	 

صف ما تراه في الصورة.. 1

كم عدد القباب واألشكال الهندسية في الصور المعروضة؟. 2

هل األشكال متشابهة؟. 3

هل القباب في الصورة واألشكال الهندسية في العمل الفني مكررة بطريقة منتظمة أم غير منتظمة؟. 4

وضح لماذا تشعر بالراحة وأنت تنظر لشكل المسجد أو للعمل الفني؟. 5
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العرض والتطبيق العملي

نشاط: 3 )5( دقائق مهارات التفكير والبناء والتركيب بناء الطالقة

نماذج توضح طرائق تنفيذ النشاط

شكل )3(شكل )2(شكل )1(

أبني ما أعرف

نشاط: 4 )5( دقائق الكشف عن مهارات املعرفة وقوة املالحظة

يعرض على السبورة أربع أعمال سابقة اإلعداد باألوراق الملونة تمثل أنماط تكرار متنوعة. وتجهز أشكال 	 
ورقية ملونة باأللوان األساسية.

يكلف أربعة متعلمين الخروج إلى السبورة ويطلب إليهم ما يأتي:	 

إكمال األشكال الهندسية الناقصة في التكوين الزخرفي على أن تختار األشكال واأللوان المناسبة للتكوين.. 1
يطلب إلى كل منهم وصف نوع التكرار.. 2
يطلب من المتعلمين اختيار أفضل األعمال، مع توضيح سبب االختيار.. 3

يحفز المتعلمين لتشجيع القدرات اإلبداعية.	 
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العرض والتطبيق العملي

مهارات التفكير والبناء والتركيب   نشاط: 5 )5( دقائق التقنية

عرض فيديو عن طريقة الطباعة بالقالب.	 

 	https://www.youtube.com/watch?v=LLvQ-gd26Vg 

ينفــذ أمــام المتعلميــن بيــان عملــي لطريقــة عمــل القالب الطباعــي مســتخدًما أجزاء من 	 

المسجد )مآذن وقباب(.

يوضح طريقة الطباعة بطريقة منتظمة.	 

يوضــح كيفيــة عمــل خلفية طباعية عن طريق خلط كمية من الصابون مع الماء واأللوان أو 	 

حبر في إناء مع النفخ بواسطة القشة )straw( حتى تتكون فقاعات ملونة.

يــوزع علــى المتعلمين ورقة بيضاء ويضعونها على الفقاعــات الملونة،لينتقل آثر الفقاعات 	 

يوزع على المتعلمين ثالثة قوالب من األشكال الهندسية واأللوان األساسية، وأوراق سميكة 	 

مقاسات محددة، وفرشاة.

يطلب إليهم تجريب طباعة األشكال الثالثة حيث يتكون لديهم نمط مثل )نمط مون دريان( 	 

على أن يستكشفوا األلوان الناتجة، وماذا تحقق نتيجة التكرار بالقالب الجاهز.

يحفز المتعلمين لتعزيز قدراتهم ويقدم لهم الدعم الالزم.	 

يختار بعض المتعلمين ويكلفهم بالتحدث عما قاموا به خالل النشاط.	 

يذكر المتعلمين نوع التكرار الذي تحقق.	 


