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اإلطار النظري لدليل معلم الفنون البصرية والتطبيقية

الصف األول 

قائمة المحتويات لدليل المعلم

W  مقدمة دليل المعلم

W كيفية استخدام الدليل

W الخصائص الفنية لطالب المرحلة المتوسط

W سمات دليل المعلم

W  توجيهات وحلول وبدائل

مقدمة

)إن العملية التعليمية على الرغم مما حققته من مستويات التأهيل العلمي المختلفة نراها اليوم في تحد مستمر 

ومتصاعد، يتطلب العمل الدؤوب في تطوير المناهج، ووضع الخطط الرامية إلى تحقيق المستوى المطلوب في 

مواكبة تسارع التطور التقني، واستيعاب مستجدات التكنولوجيا الحديثة(.

من أقوال صاحب السمو الشيخ "خليفة بن زايد آل نهيان"

قامت وزارة التربية والتعليم بوضع مجموعة من معايير التعلم من رياض األطفال وحتى الصف الثاني عشر ترشد 

المعلمين وتوجههم نحو تبني منهاج دراسي، يتصف بأنه أكثر صلة بالواقع وأكثرشمولية ويستهدف الجيل القادم 

من اإلماراتيين، الذي يركز على مهارات القراءة والكتابة وتطبيق المعارف المتنوعة . وتتطلب المعايير الجديدة من 

المتعلمين فهم الحقائق والمفاهيم والمبادئ ووجهات النظر المختلفة ومشاركتها، وامتالك معرفة عميقة بالمعلومات 

من أجل فهم أفضل لعالمهم ومحيطهم، وينبغي أن يكون بمقدورهم تطبيق مهاراتهم ومعارفهم الجديدة في مختلف 

المواقف والسياقات بالغة التعقيد. 

وبهدف إعدادهم لمواجهة هذه التحديات المستقبلية، تتطلب المعايير من المتعلمين أيًضا إتقان مهارة التفكير 

النقدي بمختلف القضايا الهامة وإيصال أفكارهم وما توصلوا إليه من نتائج، والمشاركة في حل المشكالت والتقصي 

القائم على التخصص وفي سبيل تلبية هذا الغرض، تظهر المناهج المطورة في إدارة مناهج الصفوف المتوسطة توازنًا 

المتعلمين  ُمقّرر ومتسلسل، يزود  الدراسية ضمن منهاج دراسي  المواد  بين كل من دراسة حقائق ومفاهيم  قوٍيّا 

بأدوات وأساليب قوية للتفكير الواضح والمنضبط لمساعدتهم في تحقيق النجاح في عالم اليوم الذي يوصف بأنه 

عالم ديناميكي ومتغير.
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11الفنون البصرية والتطبيقية

ولقد جاءت مناهج الفنون البصرية والتطبيقية متوافقه تماما مع هذا النهج وتترجم قيمه ومبادئه التي تهدف 

لبناء أجيال اإلمارات وتقديمهم للعالم بمهارات عالية في هذا العالم المتغير ونستعرض من خالل أدلة الفنون التي 

المعدة سلفاً ، هي  للتطبيق ، وهذه الدروس  المعلم/المعلمة ، مجموعة من الدروس الجاهزة  بين يديك عزيزي 

حصيلة الخبرات التربوية لمجموعة من االختصاصيين في مجال الفنون البصرية والتطبيقية, الذين عملوا بجد 

واجتهاد إلعداد هذه الدليل . و يحتوي الدليل  على مجموعة من الدروس الجاهزة للتدريس ، والتي تتضمن مفاهيم 

وأفكار وخبرات ومهارات يمكن تقديمها للمتعلم بطريقة ميسرة ،بحيث نضمن تحقيق معايير تعلم الفنون البصرية 

والتطبيقية لهذه المرحلة من التعلم ونواتجها التعليمية لكل محور من محاورها الثالثة ) محور تاريخ الفن والثقافة 

، ومحور اإلنتاج الفني ، ومحور النقد والتحليل الفني (. ويمكن بالتالي قياس ما تعلمه المتعلم في نهاية المطاف. 

وقد نظمت دروس الدليل بهيكلية بنائية جديدة بحيث تتيح للمعلم / المعلمة حرية في تناول الموضوعات واختيار 

التقنيات الفنية المناسبة للمتعلمين والبيئة المحيطة بهم وبعد تلقي الخبرات الفنية يمكن قياسها بأدوات التقويم 

المناسبة والمطروحة بنهاية كل درس ومنه القدرة على قياس أداء المتعلم وضمان تعلم الخبرات الفنية المطروحة .

وفي الختام نسأل الله العلي القدير أن ينفع به أبنائنا وبناتنا المتعلمين وأن يكون مساعد للمعلم في أداء عمله 

على الوجه المطلوب ، داعين الله عز وجل أن يكلل أداء كل معلم بالنجاح وأن يصل بالمتعلمين لألهداف المرجوة، 

وأن يضع بصمته في التغيير المنشود في دولة اإلمارات والوصول بالمتعلمين للعالمية والرقم واحد.

أهمية مادة الفنون البصرية والتطبيقية

W  هي لغة عالمية  يتواصل بها البشر ، يتعلم المتعلمين كيفية التواصل مع اآلخرين على اختالف خلفياتهم العرقية واالجتماعية 

والعلمية واالقتصادية.

W . هي لغة تعبر عن الذات. يتعلم المتعلمين من خاللها  كيفية التعبير عن مشاعرهم وأفكارهم والتنفيس عن طاقاتهم

W .مادة تطور المهارات االستقاللية والتعاون. يتعلم من خاللهاالمتعلمين كيفية العمل باستقاللية ومع اآلخرين على حد سواء

W  مادة متجددة متطورة تتيح عملية التجريب واالستكشاف واإلبداع  وتمنح المتعلمين فرص التدريب على مهارات التفكير 

العليا وتطويرها، ومنها التحليل والتركيب والتقييم والتكوين.

W  مادة تأملية تحليلية تعلم المتعلمين كيفية التأمل والمالحظة الثاقبة  وتحليل العالقات النوعية. وتمنح المتعلمين فرص 

التركيب ومعالجة البيانات التي يمكن مالحظتها ولكن ال يمكن قياسها.

W  مادة مرنة تكسب المتعلمين المرونة والقدرة على حل المشكالت وأن هناك أكثر من حل للمشكلة الواحدة وأكثر من 

إجابة على السؤال الواحد.

W  مادة مرنة تسمح بتعدد وجهات النظر، يتعلم المتعلمين من خاللها احترام اآلخر وأن هناك العديد من وجهات للنظر 

لتفسير الواقع من حولهم.

W  .مادة تعلم المتعلمين بأن الحلول غير ثابتة وإنما قابلة للتغيير
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أهمية بناء معايير مادة الفنون البصرية والتطبيقية

W  الربط بين التكنولوجيا الرقمية والتصميم  بهدف تطوير مهارات اإلخراج واإلعالن في فروع التصميم لمخاطبة الجماهير 

لخدمة المجتمع.

W . اإلبداع واالبتكار لربط محاور مادة الفنون البصرية والتطبيقية  بما يحقق التكاملية في اإلنتاج التطبيقي

W  تضمين مهارات البحث، لتشتمل على اختبار االختالفات الثقافية الالزمة لإلقناع البصري والفني في مهارات التسويق 

والبيع وغيرها من مهارات القرن الحادي والعشرين.

W . تطوير مهارات الكتابة والمحادثة والقراءة التشكيلية والنقد واإلقناع والبحث والتحليل 

W . إضافة المهارات التقنية إلى كافة محاور مجال المادة لتشتمل على إخراج األفالم ضمن التكنولوجيا الرقمية والتصميم

W  قدرة المتعلمين على االستعداد إلظهار العالقة الحيوية بين الفنون والثقافة، والفنون والعاطفة، والفنون والتاريخ، وذلك 

في محاور المادة المتنوعة ) محور تاريخ الفن ، محور االنتاج الفني ، محور النقد الفني ( .

W  ربط محاور المادة بحيث يتمكن المتعلمين من تطوير خبراتهم في اإلنتاج في عدة مهن تحقق التكامل البصري، كإنتاج 

اإلعالنات التجارية لوسائط متنوعة بما فيها اإلنترنت.

W .تطوير األدوار الرئيسة، كتصميم الديكور واألزياء، مهارات اإلنتاج واإلخراج، وكتابة التقارير من خالل النقد الفني

جوانب التطوير في مناهج الفنون البصرية والتطبيقية

W . بناء منهج دراسي قائم على معايير محددة وواضحة وأكثر صلة بالواقع وأكثر شمولية ويستهدف الجيل القادم من اإلماراتيين

W .بناء مناهج الفنون البصرية والتطبيقية وفق معايير ونواتج اإلطار العام لمعايير التعلم الوطنية لعام  2014 م

W . بناء منهج يعزز الهوية الوطنية ويشجع على اإلبداع واالبتكار

W  .) اعتماد ثالثة محاور دولية لبناء أدلة الفنون البصرية والتطبيقية )تاريخ الفن والثقافة – اإلنتاج الفني – النقد والتحليل الفني

W . اعتماد استراتيجية تكاملية الفنون البصرية والتطبيقية مع المواد الدراسية األخرى

W ) في أنشطة أدلة الصفوف )9-1( ،والمشاريع المنهجية  ) الوحدة الثالثة من كل منهج  STEAM تضمين معايير

W  تضمين المنهج المهارات السابقة والمهارات الجديدة في كل درس لضمان استمرارية التأكيد على المهارات وصقلها 

وتعزيز الخبرات الفنية المطروحة .

W  21 التي تتضمن مهارات البحث العلمي، والتفكير الناقد، وحل  تضمين المنهج محاور االستدامة ، ومهارات القرن الـ 

المشكالت .

W  . تضمين المنهج نواتج وثيقة الباني المؤسس وترجمتها إلى تطبيقات عملية ضمن دروس المنهاج

W .)محاور الريادة ، STEAM ، 21 ترميز نواتج تعلم الصفوف بإشارات مرجعية لكل من )محاور االستدامة ، مهارات القرن الـ 
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13الفنون البصرية والتطبيقية

عوامل إنجاح مناهج الفنون البصرية والتطبيقية

التعليـمية  المـصادر  حصر 
والروابط الفيلمية وبرمجتها 
إلكترونيا بباركود لتسهيل عملية 
الوصول إليها وعرضها وتناولها 

في أي وقت.

مشاركة أولياء األمور ومعلمي 
حصص  حضور  في  المواد 
التغذية  وتقديم  التجريب 
الراجعة حول المنهاج المطور .

مشاركة المتعلمين في تقييم 
المناهج وتقديم التغذية الراجعة 
في  المطورة  المنهاج  حول 

حصص التجريب .

%90 من أعضاء لجان التأليف 
من المعلمات.

%90 نسبة التوطين في لجان 
التأليف .

معالجة تقنيات الدروس بتوفير 
البدائل اليدوية واإللكترونية 
وتقديم الدعم للمعلم والمتعلم 

وضمان استمرارية التعلم. 

إعداد الخطط الفصلية ونماذج 
من الخطط الدرسية وتشاركها 
التواصل  قنوات  خالل  من 
الرسمية لتيسير عمل المعلم.

ربط المناهج بحياة المتعلمين 
وقضاياهم المجتمعية وترجمتها 
لخبرات فنية تؤكد المهارات 

والقيم الفنية المكتسبة.

معلومات  المناهج  تضمين 
وحقائق عن مفاهيم ومفردات 
– رواد الفن اإلماراتيين والعرب 

والعالميين . 

الهيكلية البنائية لدليل معلم الفنون البصرية والتطبيقية – الصف األول 

دليل
معلم

الصف 1

عدد 
الوحدات

3

عدد الدروس 
فى كل وحدة

4 ، 5 ، 6
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الهيكلية البنائية لدروس دليل المعلم الفنون البصرية والتطبيقية – الصف األول 

Á  نواتج التعلم

Á  مؤشرات األداء

Á  األسئلة المحورية

Á المجاالت التكاملية

Á  جــدول الخبــرات الفنيــة ) المفاهيــم  و األســس 

ــة -  ــة - المعالجــات التقني ــة العناصــر الفني الفني

القيــم الفنيــة المتوقعــة (

Á  ) المهارات الفنية ) السابقة والجديدة

Á  تطبيقات وثيقة الباني المؤسس

Á  وســائل - التعلــم  ) مصــادر  التعلــم   مصــادر 

) واألدوات  الخامــات   - االيضــاح  

Á إجراءات السالمة العامة

Á  استراتيجيات التعلم

Á معلومات وحقائق
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15الفنون البصرية والتطبيقية

اجراءات التعليم والتعلم ) خطوات سير الدرس (

Á  مشاركة المتعلمين

Á  االستكشاف الجمالي

Á العرض والتطبيق العملي

Á  التعبير االبداعي

Á أساليب التقييم  ) المالحظة

Á  ــد  الحــوار والمناقشــة- عــرض األعمــال - والنق

ــل( والتحلي

Á  األنشطة االثرائية والعالجية

تابع - الهيكلية البنائية لدروس دليل المعلم الفنون البصرية والتطبيقية – الصف األول 
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المعايير العامة لمحاور مادة الفنون البصرية والتطبيقية

الفنون البصرية والتطبيقيةالمجال

المحاور
تاريخ الفن والثقافة

)Art History(

اإلنتاج الفني

)Art Production(

النقد والتحليل الفني

)Art criticism(

المعايير

يفهم الطلبة دور الفن 

في التعرف إلى فترات 

تاريخية وثقافات 

متنوعة .

يوظف الطلبة الخامات والمواد 

اللونية ، والتكنولوجيا بتقنياتها 

المختلفة في إنتاج أعمال فنية 

بطرق إبداعية مبتكرة.

يظهر الطلبة فهماً لمهارات 

النقد والتحليل الفني 

وتوظيفها في قراءة األعمال 

الفنية ونقدها مستخدمين 

المصطلحات الفنية في إصدار 

الحكم عليها .
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17الفنون البصرية والتطبيقية

نواتج المعايير العامة لتدريس المادة حسب الصفوف

الصف  األول 

نواتج التعلمالترقيم المعيارالمحورالمجالالصف

ول
أل
ف  ا

ص
ال

ية
يق
طب
الت
 و
ية
صر

الب
ن 
نو
الف

تاريخ الفن 

والثقافة

يفهم الطلبة أهمية دور 

الفن في التعرف إلى 

فترات تاريخية وثقافات 

متنوعة

1-1-1-1
يتعرف ويصف الرموز الفنية 
للحضارات القديمة) آدمية – 

حيوانية – نباتية (

2-1-1-1
يقارن بين خصائص ورموز 

الحضارات القديمة المختلفة)الفن 
البدائي الفن اإلسالمي(

يعيد صياغة الرموز الفنية 3-1-1-1
للحضارات القديمة في عمله الفني

اإلنتاج الفني

يوظف الطلبة الخامات 

والمواد اللونية 

والتكنولوجيا بتقنياتها 

المختلفة في إنتاج أعمال 

فنية بطرق إبداعية 

مبتكرة.

1-1-2-1

يميزبين عناصر العمل الفني 
)الخطوط وأنواعها واأللوان 

ومسمياتها ( ويوظفها في رسم 
موضوعات فنية .

يختارالمواد اللونيةوالخامات 2-1-2-1
المختلفة المناسبة إلنتاج أعمال فنية 

3-1-2-1
يستخدمأدواتالتكنولوجياالحديثة 

لتوظيف عناصر العمل الفني في 
منتجه  

النقد والتحليل  

الفني

يظهر الطلبة فهماً 

لمهارات النقد والتحليل 

الفني وتوظيفها في قراءة 

األعمال الفنية ونقدها 

مستخدمين المصطلحات 

الفنية في إصدار الحكم 

عليها 

يصف العمل الفني مستخدما 1-1-3-1
المصطلحات الفنية .

2-1-3-1
يشرح خصائص ورموز بعض 

الحضارات القديمة من خالل الصور 
مستخدما المفردات الفنية .

يوضح العناصر الفنية المستخدمة 3-1-3-1
في عمله وأعمال زمالئه.
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الفنون البصرية والتطبيقية 18

مصفوفة المدى والتتابع لمواضيع الصف األول 

الموضوعاترقم الدرسالوحدة

األوىل

)البيئة من حولنا (

أرسم )نباتات من اإلمارات(األول

أرسم )حيوانات املزرعة(الثاين

أرسم )أسامك اخلليج العريب(الثالث

أشكل )طيور من االمارات(الرابع

أطبع )اجلامل(اخلامس

أرسم )األلعاب الشعبية(السادس

الثانية

)تطبيقات من الفنون 
اإلسالمية (

أطبع )حرويف العربية(األول

أرسم )حرويف امللونه(الثاين

أشكل )سجاديت الورقية(الثالث

مشاهد من بيئتي )تشكيل الفسيفساء(الرابع

لوحتي الزخرفية يتقنيات فنية متنوعةاخلامس

الثالثة

)عامل األشكال (

أشكل )مدينتي( األول

أرسم )حديقتي(الثاين

أشكل )حروف لغتي(الثالث

أرسم ) الفضاء(الرابع
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19الفنون البصرية والتطبيقية

جدول المهارات الفنية )الوحدة األولى(

الصف األول 

المهارات الجديدةالمهارات السابقةعنوان الدرسالوحدةم

الوحدة األولى 1

)تقنيات األلوان 

المائية(

)بيئتنا الجميلة(

الدرس 
األول

أرسم 
)نباتات من 
اإلمارات(

•رسم األشكال والعنارص املختلفة 
باستخدام أنواع اخلطوط املختلفة.

•استخدام األلوان يف معاجلة املساحات 
والسطوح.

الدرس 
الثاين أرسم 
)حيوانات 
املزرعة(

•رسم األشكال والعنارص املختلفة باستخدام 
أنواع اخلطوط املختلفة.

•استخدام األلوان يف معاجلة املساحات 
والسطوح.

• رسم أشكال احليوانات من بيئة اإلمارات 
باستخدام أدوات وخامات خمتلفة.

• استخدام اخلامات واألدوات املختلفة 
إلنتاج مالمس متنوعة عىل سطح العمل 

الفين.

•القدرة عىل استخدام األلوان األساسية 
والثانوية يف معاجلة املساحات والسطوح.

الدرس 
الثالث

أرسم 
)أسامك 
اخلليج 
العريب(

• رسم أشكال احليوانات من بيئة اإلمارات 
باستخدام أدوات وخامات خمتلفة.

• استخدام اخلامات واألدوات املختلفة إلنتاج 
مالمس متنوعة عىل سطح العمل الفين.

•القدرة عىل استخدام األلوان األساسية والثانوية 
يف معاجلة املساحات والسطوح.

•استخدام األدوات واخلامات الفنية بصورة 
جيدة.

•استخدام األلوان بتقنياتها.

•متييز األلوان األساسية والثانوية.

الدرس 
الرابع 
أشكل 

)طيور من 
االمارات(

•استخدام األدوات واخلامات الفنية بصورة 
جيدة.

•استخدام األلوان بتقنياتها.

•متييز األلوان األساسية والثانوية.

•استخدام اخلامات الورقية بأنواعها 
املختلفة.

•استخدام األدوات واخلامات.

الدرس 
اخلامس

أطبع 
)اجلامل(

•استخدام اخلامات الورقية بأنواعها املختلفة.

•استخدام األدوات واخلامات.

• الطباعة باستخدام قوالب األشكال 
النافذة.

•استخدام األلوان وتطبيقاتها.

•استخدام األدوات واخلامات.

الدرس 
السادس

أرسم 
)األلعاب 
الشعبية(

• الطباعة باستخدام قوالب األشكال النافذة.

•استخدام األلوان وتطبيقاتها.

•استخدام األدوات واخلامات.

•صياغة تكوينات جتسيم احلركة واإليقاع 
مستوحاة من الرتاث الشعبي.

•استخدام األلوان بأنواعها ملعاجلة 
املساحات واألشكال.
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الفنون البصرية والتطبيقية 20

جدول المهارات الفنية )الوحدة الثانية(

الصف األول 

المهارات الجديدةالمهارات السابقةعنوان الدرسالوحدةم

الوحدة الثانية 2

)إبداعات 

طباعية(

الدرس األول 

أطبع )احلروف 
العربية(

•صياغة تكوينات جتسيم احلركة 
واإليقاع مستوحاة من الرتاث الشعبي.

•استخدام األلوان بأنواعها ملعاجلة 
املساحات واألشكال.

•تنفيذ تكوينات زخرفية باستخدام 
خطوط متنوعة.

•بناء اإليقاع واحلركة يف العمل الفين من 
خالل تكرار الوحدات الزخرفية.

الدرس الثاين 

أرسم )احلروف 
باأللوان(

•تنفيذ تكوينات زخرفية باستخدام 
خطوط متنوعة.

•بناء اإليقاع واحلركة يف العمل الفين من 
خالل تكرار الوحدات الزخرفية.

•تنفيذ أعامل فنية وتكوينات زخرفية 
بتقنيات لونية خمتلفة.

•اختيار واستخدام األلوان املتوافقة.

الدرس الثالث

أشكل )سجاديت 
الورقية(

•تنفيذ أعامل فنية وتكوينات زخرفية 
بتقنيات لونية خمتلفة.

•اختيار واستخدام األلوان املتوافقة.

•تنفيذ التشكيل املسطح.

•يتعرف عىل األلوان(احلارة والباردة).

•تنفيذ عمل فين تطبيقي باستخدام أرشطة 
ورقية.

الدرس الرابع

أشكل مشاهد 
من بيئتي 

)الفسيفساء(

•تنفيذ التشكيل املسطح.

•يتعرف عىل األلوان(احلارة والباردة).

•تنفيذ عمل فين تطبيقي باستخدام 
أرشطة ورقية.

•تنفيذ تطبيقات الفنون اإلسالمية لفن 
الفسيفساء الورقي عىل أسطح خمتلفة.

•تنفيذ عمل فين تطبيقي يتضح يفه التدرج 
اللوين.

•استخدام أدوات وخامات الفنون 
التطبيقية.

الدرس اخلامس

لوحتي 
الزخرفية 

يتقنيات فنية 
متنوعة

تنفيذ تطبيقات الفنون اإلسالمية لفن 
الفسيفساء الورقي عىل أسطح خمتلفة.

•تنفيذ عمل فين تطبيقي يتضح يفه 
التدرج اللوين.

•استخدام أدوات وخامات الفنون 
التطبيقية.

•إنتاج أعامل فنية تطبيقية / تكوينات 
زخرفية وخطية وتوزيعها عىل مساحة 

العمل.

•اختيار واستخدام جمموعات لونية.

•استخدام تقنيات الوسائط املتعددة التي 
جتمع بني أكرث من تقنية يف املامرسة

اإلبداعية.
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21الفنون البصرية والتطبيقية

جدول المهارات الفنية )الوحدة الثالثة(

الصف  األول 

المهارات الجديدةالمهارات السابقةعنوان الدرسالوحدةم

الثالثة3

)عامل األشكال (
الدرس األول

أشكل 
)مدينتي( 

•إنتاج أعامل فنية تطبيقية / تكوينات 
زخرفية وخطية وتوزيعها عىل مساحة 

العمل.

•اختيار واستخدام جمموعات لونية.

•استخدام تقنيات الوسائط املتعددة 
التي جتمع بني أكرث من تقنية يف املامرسة

اإلبداعية.

•القدرة عىل بناء تكوينات معامرية من 
أشكال هندسية أساسية وتوزيعها ضمن 

مساهم لعمل فين.

•تطوير القدرة عىل معاجلة املساحات 
والكتل باستخدام اخلط واللون وامللمس.

الدرس الثاين

أرسم 
)حديقتي(

•القدرة عىل بناء تكوينات معامرية 
من أشكال هندسية أساسية وتوزيعها 

ضمن

مساهم لعمل فين.

•تطوير القدرة عىل معاجلة املساحات 
والكتل باستخدام اخلط واللون 

وامللمس.

•تطوير القدرة عىل التعامل مع مساحة 
العمل الفين، وحتليلها وإشغالها من خالل 

استخدام األشكال الهندسية والعضوية 
واملالمس.

الدرس 
الثالث

أشكيل 
)حروف 

لغتي(

•تطوير القدرة عىل التعامل مع مساحة 
العمل الفين، وحتليلها وإشغالها من 

خالل

استخدام األشكال الهندسية والعضوية 
واملالمس.

• اكتشاف مالمس األشياء من خ ال 
دراسة األثر الذي ترتكه عى ألواح الطني أو 

العجائن.

الدرس الرابع

أرسم ) الفضاء(

• اكتشاف مالمس األشياء من خ ال 
دراسة األثر الذي ترتكه عى ألواح 

الطني أو العجائن.

•تطوير القدرة عىل بناء العمل اإلبداعي وفق 
املبادئ وعنارص الفن.

•توزيع العنارص وحتقيق االتزان ضمن 
مساحة العمل الفين.
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سمات الطالب اإلماراتي

المرحلة الثانوية الحلقة الثانية الحلقة األولى رياضاألطفال  السمات

يظهر فهما وإتقانا 

للمفاهيم الجبرية 

والهندسية والدوال 

المثلثية والتفاضل 

والتكامل ويوظف 

مهاراتها في حل 

مشكالت ذات 

سياقات مركبة. 

يظهر معرفة باألعداد 

الصحيحة والنسبية 

والحقيقية  والنسب 

المئوية  والعمليات 

عليها وبعض 

مفاهيم االحصاء 

واالحتماالت والتعابير 

الجبرية والمعادالت 

والمتباينات  والدوال 

والمفاهيم الهندسية.

يظهر قدرة على 

قراءة نصوص 

متنوعة )سردية، 

وصفية، حوارية، 

قصصية، 

معلوماتية(  قراءة 

صحيحة مقترنة 

بالفهم.

يوظف معرفته 

العلمية في طرح 

أسئلة حول 

محيطه وبيئته 

للوصول إلى 

إجابات بسيطة 

عنها.

المعرفة

يوظف مهارات 

البحث العلمي 

والتفكير الناقد وحل 

المشكالت واتخاذ 

القرار في إيجاد 

حلول )غير تقليدية( 

لمشكالت علمية 

وعملية في حدود 

المعرفة العلمية التي 

يمتلكها وبتوظيف 

وتطبيق األدوات 

والمواد والتقنيات 

العلمية والمخبرية. 

يستخدم الكتابة 

الوظيفية في اللغتين 

العربية واإلنجليزية  

في التعبير عن نفسه 

بصور مختلفة. 

 

يسـتخدم خبـراته 

المكتسبة في 

اللغتين العربية 

واإلنجليزية لفهم 

ما يسمع و يقرأ 

ويتواصل إيجابيا 

مع محيطه في 

حياته اليومية.

 

يستخدم مهارات 

االتصال اللفظي 

وغير اللفظي 

كاإليماءات 

للتعبير عن 

مشاعره وأفكاره. 

المهارة
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يكامل بين معرفته 

العلمية والتقنية 

والرياضية والهندسية 

في إنجاز عمليات 

وإجراءات ترتبط 

بسياقات تعليمية 

مختلفة تظهر على 

شكل نتاجات تقنية 

أو تكنولوجية بسيطة. 

يشارك في تنفيذ 

مشاريع  من خالل 

فرق عمل ذات 

مسؤوليات محددة 

وأدوار مميزة بحد 

أدنى من اإلشراف 

المباشر.

 

يلتزم بتنفيذ أدواره 

ومهامه التي يكلف 

بها في إطارها 

الزمني وضمن 

المنهجية البسيطة 

)األولية( المخطط 

لها.

يظهر التنظيم 

واإلتقان عند 

تنفيذه مهام أدائية 

بسيطة ومناسبه 

لمرحلته النمائية 

والعمرية.

 

االستقاللية 

والمسؤولية

يظهر قدرة على إنجاز 

مشروع علمي بشكل 

مستقل وبالحد األدنى 

من اإلشراف من 

اآلخرين. 

يعمل من خالل فرق 

العمل أو بصورة 

مستقلة على حل 

مشكالت ذات عالقة 

ببيئته الواقعية موظفا 

ما يمتلكه من معارف 

ومهارات وسمات 

شخصية.

يظهر وعيا 

بمسؤولياته وأدواره 

وأدوار اآلخرين  

عند المشاركة في 

أي فريق عمل 

ويبدي احتراما 

والتزاما بذلك حتى 

إنجاز المهمة. 

يظهر قدرة 

على التفاعل 

بسهولة مع 

البالغين ويكـّون 

عـالقات 

اجتماعية 

ايجابيـة مع 

أقرانه. 

التفاعل 

مع بيئة 

العمل

ينخرط في برامج 

وأنشطة ومشاريع في 

مؤسسات تدريبية 

وتعليمية تمكنه من 

صقل مهاراته األدائية 

والتقنية ليصل إلى 

توظيفها بصورة منتجة 

في حياته اليومية.

يعكس سمات قيادية 

تبرز االستقاللية 

في حل المشكالت 

البسيطة واتخاذ 

القرارات ذات العالقة 

بحياته ومستقبله العملي 

والعلمي. 

يوظف المعجم 

اللغوي المكتسب 

في الكتابة 

الوظيفية ) رسالة، 

بطاقة دعوة، 

تهنــئة ،...(، وفي 

بدايات الكتابة 

اإلبداعية ) كتابة 

نصوص قصصية 

مختصرة واقعية أو 

خيالية(. 

يوظف القصص 

المصورة 

الكترونيا أو 

ورقيا ويكتسب 

معارف وميول 

علمية من خاللها 

تحت إشراف 

مباشر.

تطوير 

الذات
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الخصائص الفنية لمتعلمين المرحلة األولى

الخصائص العامة :

W . االستمرار في االتجاه إلى التعبير الواقعي

W .االنقسام إلى التعبير البصري أو الذاتي

W .االتجاه إلى رسم أنصاف أو أجزاء من العناصر المراد التعبير عنها

W .الوعي المنطقي بالنسبة للعالم الخارجي

W :األشكال اآلدمية

Á .يتميز أصحاب االتجاه البصري باالهتمام بالنسب واستخدام الظل والنور حسب الحقيقة البصرية

Á .يتميز أصحاب االتجاه الذاتي باستخدام الرموز تبعاً لالنفعاالت الخاصة وذلك للتعبير عن األشخاص

W :األلوان

Á .استخدام البصريين األلوان بموضوعية طبقاً لحقيقة الشئ المراد التعبير عنه

Á .استخدام الذاتيين لأللوان تبعاً لالنفعاالت الخاصة وعدم التقيد بالموضوعية في رسم الشئ المراد التعبير عنه

W : التصميم

Á .التأكيد على الرسم بحرية أكبر في مساحة الورقة مع اختفاء ظاهرة خط األرض والتسطيح

Á .االتجاه إلى التعبير عن أنصاف الرموز المرسومة

W  :المواضيع المحببة

Á .المواضيع التي تحتاج إلى قدرات عقلية وحسية أكبر

Á .المواضيع التي تدخل في دائرة اهتمام المراهق

Á .األعمال اليدوية التي تحتاج إلى مهارات خاصة

W :األدوات والخامات المناسبة

Á . ألوان األكريليك

Á . الخشب

Á . المعادن

Á .) الخامات البيئية المتنوعة )الطبيعية والمصنعة

Á . النسيج وقوالب الطباعة
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مفهوم القيم و تصنيفاته

القيم:

من  الفرد  يتشربها  و  يتعلمها  و  يكتسبها   .. اتجاهاتنا  و  نحو رغباتنا  توجهنا  انفعالية  أحكام عقلية  عبارة عن 

لسلوكه. محرك  هي  تصبح  و  المجتمع 

االتجاه :

هو عبارة عن مجموعة من التجارب و الخبرات السابقة التي مر بها اإلنسان .. و التي تعمل على توجيه االستجابة 

نحو الموضوعات و المواقف التي له عالقة بها .. فالفرد يميل إلى اتجاه ثقافي او فكري او سياسي محدد على تربيته 

و تنشئته االجتماعية .
الرأي العام : 

هو التعبير الحقيقي لالتجاه .. فإذا كان االتجاه أفكار و معتقدات فالرأي العام هو إخراج االتجاه إلى أرض 

الواقع و التمسك به و الدفاع عنه .
تصنيف القيم :

للقيم أنواع عديدة و منها القيمة النظرية و السياسية و االقتصادية و الجمالية و االجتماعية و الدينية .
القيم النظرية :

هي عبارة عن أفكار و مبادئ فلسفية معرفية ليفهم الفرد ما حوله من القوانين التي تحكم هذه االشياء بقصد 

معرفتها .. و في العادة الفالسفة و المفكرين هم الذين يبحثون فيها .. كبحث الفرد حول ماهية االرض و الكواكب 

السيارة و الشمس و الليل و النهار فإيمانه بهذه القيم تعتبر نظرية .
القيم السياسية : 

حيث يعبر عن اهتمام الفرد و ميوله و نشاطه السياسي و العمل السياسي و حل مشكالت الجماهير .. و يتميز 

االشخاص الذين تسود عندهم هذه القيمة بالقيادة في نواحي الحياة المختلفة و يتصفون بقدرتهم على توجيه غيرهم 

.. مثل النواب في البرلمان و رؤساء االحزاب السياسية .
القيم االقتصادية :

يعبر الفرد عنها الفرد و ميله الى ماهو نافع و يتخذ من العالم المحيط به وسيلة للحصول على الثروة و زيادتها 

عن طريق االنتاج و التسويق و االستهالك و استثمار االموال .. يتميز االشخاص الذين تسود عندهم هذه القيمة 

بنظرة عملية .. و يكونون عادة من رجال المال و االعمال .
القيم الجمالية :

و يعبر عنها اهتمام الفرد و ميله الى ما هو جميل من ناحية الشكل و التوافق و التنسيق و يتميز األشخاص الذين 

تسود عندهم هذه القيمة بالفن و االبتكار و ذوق و الجمال و االبداع الغني و نتائجه .
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القيم االجتماعية : 
و يعبر عنها اهتمام الفرد و ميله الى غيره من الناس فهو يحبهم و يميل الى مساعدتهم  ويجد في ذلك اشباعا له، 

يتميز االشخاص الذين تسود عندهم هذه القيمة بالعطف و الحنان و خدمة الغير .
القيم الدينية :

يعبر عن اهتمام الفرد و ميله الى معرفة ما وراء العالم الظاهري فهو يرغب في معرفة اصله و مصيره و يرى 

ان هناك قوة تسيطر على العالم الذي يعيش فيه و يحاول ان يصل نفسه بهذه القوة و يتميز االشخاص الذين تسود 

عندهم هذه القيمة في طلب الرزق و السعي وراء الحياة الدنيا على اعتبار ان ذلك عمل ديني .. فالعمل بكل انواعه 

المباحة يعتبر قيمه دينية يسعى الفرد للقيام به لرضا ربه و لرضا نفسه لحياة كريمة سعيدة .

مكونات أسس التصميم الفني

الترابط. 1

االتزان أو التوازن. 2

اإليقاع. 3

الحركة. 4

االنسجام. 5

الوحدة. 6

مركز السيادة. 7

1-الوحدة:

مجاالت الوحدة في مجال الفن التشكيلي
W : وحدة الشكل

لها سمة هندسية مثل  ما كأرضية  بتحديد مساحة  الفنية،  اللوحة  المرسومة داخل  بين االشكال  إيجاد عالقة 

سجادة بيضاوية تضم العناصر داخلها أو يجعل االشكال أكثر قربا من بعضها البعض حتى تستطيع العين والعقل 

ان يجمعا االشكال ضمن وحدة واحدة
W : وحدة الفكرة

ان يكون موضوع العمل الفني متكامال، فال يشمل سوى موضوع واحد مترابط األجزاء
W :وحدة األسلوب في العمل الفني

لكل فنان أسلوب خاص يميزه عن غيره من الفنانين

2-االتزان أو التوازن:

هو الحالة التي تتعادل فيها القوى المتضادة وهذه الحالة تبعث على االرتياح والسعادة في نفس اإلنسان كما أن 

عكسها يبعث على القلق والشعور بعدم الراحة
W : أنواعه هي

Á :التوازن االسترخائي

وهو التوازن في درجات االلوان مما يظهر على التركيز وعلى االسترخاء .
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Á : التوازن المتما ثل

وهو التوازن الناتج من تماثل االشكال الموجودة على طرفي اللوحة االيمن وااليسر

Á : التوازن غير المتماثل

هو الحالة التي يظهر فيها التوازن دون أن يكون التطابق بين الجانبين كامال فقد يكون هناك اختالف من 

والملمس. والشكل  اللون  حيث 

Á : )التوازن المحوري )المركزي

وهو التوازن الذي يتحقق من توزيع أشكال التكوين حول محور ما، كأن تكون )بقعة( في اللوحة، وغالبا ما 

تكون في وسط اللوحة، ونشعر أنها هي الفاصلة في التكوين

Á : )التوازن لمستتر )الحسي

وهو التوازن الذي التحكمه قوانين محددة وثابتة، بل هو شعور حسي يتأجج في نفس اإلنسان عند مشاهدته 

األعمال الفنية

3-االيقاع )الترديد(: 
اإليقاع في الفن التشكيلي يعرف بانه الفواصل الزمنية التي تحتاجها العين لالنتقال من لون إلى لون، أو من 

شكل إلى آخر.

4-الحركة : 

اإلنسان بطبيعته يميل إلى الحركة وعدم الركودلذلك لجأ المصمم إلى التركيز على الحركة في عمله الفني مثل : 
W . حركة واضحة ومحسوسة في بعض األعمال المسرحية

W  حركة ضمنية يستنتجها المشاهد، ويحس بها بحركة عينه داخل اطار الصورة، كانتقال العين مع حركة اللون وانسيابه 

داخل التكوين .

W أو انتقال العين مع حركة الخط واتجاهه

W  أو بحركة المالمس وانسيابها

W  أو اإليحاء بالحركة إلظهارها في الوضع الطبيعي لها مثل صورة السفينة تنفث الدخان لإليحاء بانها تعمل وتتحرك 

W  أو في حركة األغصان وتمايلها لإليحاء بوجود عواصف ورياح

W  يمكن أن تبرز الحركة عن طريق اإلخالل في توازن التصميم، بحيث يشعر المشاهد بالحركة بإدراكه العمل الفني في 

وضعه النهائي.

 5 - االنسجام : 
هو تنظيم معين للعناصر الفنية، وفيه التآلف واالرتباط في العالقات المختلفة التي تنشأ بتعاملنا مع عناصر العمل 

الفني وهو الحصيلة الكلية التي يشعر بها اإلنسان عند مشاهدته عمال فنيا ما.
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أشكال االنسجام هي : 
W . يكون االنسجام من الناحية العملية أحيانا بين األشياء التي بينها صلة وارتباط كالزجاجة وغطائها مثال

W . انسجام عناصر التكوين كاالنسجام بين االشكال في األنماط الزخرفية والخطوط واالشكال واأللوان والمالمس

6- مركز السيادة : 
هو الجزء الالفت لالنتباه في العمل الفني واليشترط وجوده في وسط العمل الفني كيف نحس بالسياد في العمل الفني :

W : الخطوط المرشدة

تساعد على توجيه البصر نحو مركز السيادة في العمل الفني  

W : السيادة عن طريق التباين في األلوان أو درجة اللون

كان تسود مساحة قاتمه وسط مساحة فاتحة والعكس صحيح   

W :السيادة عن طريق الخطوط

يتم اظهار أهمية الشكل أو بعض أجزاءه باستعمال خطوط حادة أو غيرها  

W :السيادة عن طريق موقع الشكل

Á وضع الشكل المهم في مقدمة التصميم وغيره على أرضية التصميم

Á السيادة عن طريق االختالف في الخطوط أو االشكال أو الملمس

Á  الســيادة عــن طريــق تحديــد اتجــاه النظــر :كأن تشــاهد جماعــة يتجــه بصرهــا نحــو موضــوع معيــن فمــن المؤكــد 

ان يتجــه بصرنــا إليــه 

Á  الســيادة عــن طريــق عــزل الشــكل :إذا وضــع شــكل وحيــد منعــزل فــي أحــد أجــزاء الصــورة ووضعــت اجســام 

أخــرى متعــددة كمجموعــة فــي باقــي المســاحة فــان الســيادة تكــون للجســم الوحيــد المنعــزل

W  : عملية اإلنتاج الفني من قبل الفنان تمر في مرحلتين

ن فيها الفنان صورة ذهنية لما يريد عمله. 1 ذهنية يكِوّ

نه في الذهن إلى حيز الواقع في عمل فني يمكن عرضه ومشاهدته.. 2  مرحلة التنفيذ وتعني إخراج ما كَوّ

عناصر التصميم الفني

الخط. 1

 الشكل . 

 اللون . 

 مالمس السطوح . 

 القيمة الضوئية )الظل والنور( . 

1-الخط : 

يعرف بانه مسار لنقطة في اتجاه ما ولهذا فهو فاصل بين مساحتين تعبيرات الخط وتأثيراتها في المشاهدعبر 

األوضاع والتكوينات التي تظهر فيها وهي على أنواع منها 
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الخطوط والتكوينات االفقية: 

الخطوط االفقية المستقيمة توحي بالثبات والهدوء واالستقرار.. 1

تعمل الخطوط االفقية كأرضية أو قاعدة لكل ما فوقها.. 2

التقاء الخطوط االفقية مع الخطوط العمودية يعطي اإلحساس بالتوازن.. 3

 الخطوط االفقية تعمل على زيادة اإلحساس باالتساع االفقي لذا يراعي مهندسو الديكور هذه النقطة عند . 4

تصميم االثاث أو ترتيب الجدران الضيقة.

يستفاد من الخطوط االفقية في الصورة كوسيلة لتقدير مدى بعد األجسام أو قربها من عين المشاهد.. 5

الخطوط في التكوينات الراسية )العمودية(: 

ترمز الخطوط الراسية إلى الشموخ والعظمة .. 1

الخطوط الراسية المائلة تثير في النفس احساسا بعدم التوازن )برج بيزا المائل( .. 2

يمكن أن تعطي احساسا بالعمق وبعد االشكال عن بعضها.. 3

الخطوط المنحنية والدائرية والحلزونية : 

الخطوط المنحنية توحي بالوداعة والرشاقة والليونة.. 1

الخطوط المنحنية تضم العناصر المتفرقة وتجمعها.. 2

الخطوط المنحنية المتكررة ذات الطبيعة الموجية تثير احساسا بحركات دورية كالتنفس وحركة القلب.. 3

الدائرة كسلسلة من المنحنيات المتصلة تثير االنتباه وتجذب النظر. 4

 الخطوط المنحنية في التشكيل الحلزوني قد توحي بالضيق وفي الوقت نفسه بالفرج.. 5

الخطوط والتكوينات االشعاعية :

 التكوينات االشعاعية تشكل نقطة تجمع وفي الوقت نفسه تعطي احساسا باالنطالق من نقطة معينة إلى . 1

اتجاهات مختلفة.

التكوينات االشعاعية تشكل خطوطا منكسرة قد تعطي احساسا بصدمة أو بتشقق للسطح الذي رسمت عليه.. 2

2- الشكل:
 تنتج المساحة من اغالق الخط وفي حالة تغيير اتجاه أو تجمع أكثر من خط تتحول الخطوط إلى شكل

3- اللون:
ان اللون الذي نبصره في األجسام ما هو اال احساس أعيننا باألشعة التي تعكسها، فنحن نرى الجسم ازرق مثال 

نتيجة المتصاص سطحه الشعاع الساقط عليه ما عدا األشعة الزرقاء الموجودة في الضوء ولهذا فانه يعكسها ألعيننا 

أنواع األلوان: 

األلوان األساسية : األحمر، األصفر، األزرق.. 1

األلوان الثانوية : البرتقالي، البنفسجي، األخضر يمكن االستفادة من األلوان المختلفة في مجاالت عديدة منها:. 2
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W .تساعد األلوان على اظهار األشكال

W . تساعد األلوان على اظهار واقعية االشكال المرسومة

W .تساعد األلوان على إيضاح اوجه الشبه واالختالف بين المواد المختلفة

W .تساعد األلوان على لفت االنتباه واضفاء قيمة جمالية على االشكال المرسومة

W )...لأللوان مدلوالت نفسية وعاطفية واستخدامها في التعبير الفني يعكس ذلك اإلحساس )فهناك الوان مفرحة، والوان هادئة

W : تقسم األلوان حسب تأثيرها في عين المشاهد واحساسه إلى ثالثة اقسام هي 

 األلوان الدافئة: هي مجموعة األلوان التي تمنحنا اإلحساس بالدفء عند مشاهدتها وهي)األحمر واألصفر . 1

والبرتقالي ودرجاتها( نشاهدها في لهب النار واشعة الشمس، وتظهر قريبة من عين المشاهدعلى سطح 

اللوحة.

  األلوان الباردة: هي مجموعة األلوان التي تمنحنا اإلحساس بالبرودة عند مشاهدتها وهي)األزرق واألخضر . 2

ودرجاتها( نشاهدها في األرض واألشجار والمزروعات الخضراء والسماء والبحر، وتظهر متأخرة على 

السطح.

  األلوان المحايدة : وهي مجموعة األسود واألبيض والرماديات وهذه المجموعة ذات مفهوم خاص بعلم . 3

األلوان ويمكن بواسطتها ان يوازن الفنان بين المجموعات اللونية الدافئة والباردة عند الرسم والتصوير مع 

مالحظة ان األلوان المحايدة يمكن استخدامها مع أي لون دون مشكلة.

 الشفافية واالعتام في اللون:

الشفافية في اللون هي : قدرة السطح الملون على تمرير الشعاع عبره بحيث يظهر ما خلفه كسطح الزجاج 

ويمكن الحصول على الشفافية بتخفيف اللون نفسه.

االعتام في اللون هي: السيطرة على اللون بحيث تقلل من قدرة السطح الملون على تمرير الضوء عبره ويتم 

ذلك بزيادة كثافة اللون بحيث ال يظهر لون أو شكل السطح المرسوم تحته

4- مالمس السطوح:

 هي الخصائص السطحية لألجسام.

أنواع الملمس:

ناعم.. 1

 خشن.  . 

اقسام الملمس:

حقيقي.. 1

وهمي وحقيقة الملمس البروز أو االنخفاض فوق مستوى السطح أو تحته.. 2
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5-القيمة الضوئية )الظل والنور(: 

اقلها والقيمة عادة  المضيئة اكثرها قيمة والمعتمة  الفني فالمنطقة  العمل  الفاتح والقاتم في  بين  العالقة  وهي 

اللون تنسب إلى مدى االضاءة في 

  تطبيقات وثيقة الباني المؤسس :

يزخر التاريخ اإلنساني بشخصيات قيادية استثنائية يقفون على مر الزمان كالمنارات واألعالم ، تتدفق سيرهم 

عطاء وإنجاز،ويمثل باني دولة اإلمارات ومؤسس وحدتها ونهضتها ، الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه 

الله ، أحد أبرز تلك القامات ، وأعظم تلك الشخصيات فزايد القدوة والقيادة تفرد بخصائص وميزات ندر أن تجتمع 

في شخص واحد، فاستطاع بسعة أفقه وعمق بصيرته أن يكتشف الحاضر بوعي ويستشرف المستقبل بثقة ، فيبني 

وطنا ويوحد شعبا ، ويحملها بقلبه الكبير ليقودهما نحو التقدم واالزدهار والرخاء ، فيحظى بحب فريد من شعبه ، 

وباحترام عظيم من العالم كله ، وإن رجال عظيما مثله لجدير أن يقتفى أثره ، وترصد سيرته ، وتعتنق قيمه ، وتمتثل 

مبادئه ، وإن أبناءه من شعب اإلمارات هم أولى الناس به وبالوفاء لتاريخه وباالمتثال بسيرته واالعتزاز بمنهجه 

القويم وفكره الملهم وشخصيته الفذة . 

ولتعزيز هذه السيرة تم تضمين مناهج الفنون البصرية والتطبيقية تطبيقات وثيقة الباني المؤسس لنزرعها في 

الجيل القادم ونعمق قيم وخصائص فريدة سيصل صداها على الصعيد الوطني ، والعربي، والعالمي.

) 21st Century Skills( : 21 مهارات القرن الـ

W  . طرق التفكير: اإلبداع والفكري النقدي وحل المشكالت واتخاذ القرارات والتعلم

W . طرق العمل: التواصل والتعلم

W .أدوات العمل: تكنولوجيا المعلومات واالتصال واإللمام بشئون المعلومات

W .مهارات العيش في العالم: المواطنة والحياة والمهنة والمسؤولية الشخصية واالجتماعية

)Leadership Skills(مهارات الريادة

W  التجديد والتطوير

W  حل المشكالت

W تحمل المسئولية

W اإليجابية

توظيف برنامج قارىء الباركود :

W  – تم توظيف برنامج قارىء الباركود في توثيق المصادر التعليمية ) الكتب والمراجع العلمية – الصور – الروابط الفيلمية 

المواقع االلكترونية – المنتديات االلكترونية (

W  لالندرويدQRCODE قارىء وماسح )سكانر( الباركود أو الكيو آر كود Scan QR Code reader على المعلم تحميل تطبيق 
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برنامج مجاني %100 وخفيف يستخدم غالًبا للدخول الى رابط محدد أو تحميل برنامج معين عبر قراءة صورة الباركود عبر 

كاميرا الهاتف النقال , إذا واجهك أحد البرامج يتيح التحميل عبر الباركود أو الكيوركود فانت تحتاج الى هذا البرنامج 

وهو سهل االستخدام فكل ماعليك هو أن تفتح البرنامج وسيفتح لك الكاميرا وفي وسطها مربع وجه الكاميرا على صورة 

الباركود وسوف يقوم البرنامج بقراءة الصورة والتعرف على الرابط المخزون فيها والذهاب مباشرة الى المتصفح لتحميل 

البرنامج أو دخول الموقع .

W . سوف يقوم بالعمل لوحده Scan QR Code reader عند تسليط الكاميرا على الصورة لن تحتاج الى عمل أي شيء فبرنامج
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33الفنون البصرية والتطبيقية

توجيهات وحلول وبدائل

نظراً لتنوع البيئات في دولة اإلمارات العربية المتحدة  واختالف الظروف وتنوعها من إمارة إلى إمارة ، وتنوع 

الحالة االقتصادية واالجتماعية فقد رأى المؤلفون اقتراح بعض التوجيهات والحلول والبدائل اآلتية ليسترشد بها 

معلم ومعلمة مادة الفنون البصرية والتطبيقية:

W  يفضل قبل بدء العام الدراسي أن يقوم المعلم/المعلمة بحصر جميع احتياجاته ومتطلباته بناء على ما جاء في الدليل من 

خامات وأدوات.

W  وجود منهج للفنون البصرية والتطبيقية يحتم على المعلم  القيام بدوره كمعلم/معلمة داخل المدرسة على أكمل وجه فهو 

مطالب/مطالبة بإنهاء المنهج ليكتسب المتعلمين المعارف والمهارات المطلوبة لهذه المرحلة.

W  يوجه المعلم/المعلمة المتعلمين باالستفادة من المعلومات والمهارات المفيدة التي يكتسبها خالل حصص المادة ومقرراتها 

التي تعتبر مرجعا له وألفراد أسرته.

W  إقرار منهج للفنون البصرية والتطبيقية يخدم المجتمع والبيئة ويتكامل مع باقي المناهج الدراسية يلزم الجميع التعاون 

مع المادة والمعلم/المعلمة لتحقيق األهداف المرجوة.

W  توصي لجنة تطوير منهج الفنون البصرية والتطبيقية بضرورة توفير معمل أو مرسم خاص بالفنون البصرية والتطبيقية في 

حالة عدم توفره، فاألنشطة والدروس التي يحتوي عليها المنهج ال تتحقق أهدافها داخل الفصول العادية التي قد تكون 

ممارسة بعض األنشطة فيها خطره أو تتسبب في تلف ممتلكات الفصل الدراسي.

W  معمل الفنون البصرية والتطبيقية البد من توفر جميع احتياطات السالمة واألمان فيه مثل التهوية الالزمة ،طفاية للحريق 

و أدوات لإلسعاف األولي.

W  يحتوي معمل الفنون البصرية والتطبيقية على مكتبة فنية عامة يستعير منها المتعلمون الكتب للقراءة واالستزادة من 

الثقافة الفنية البصرية والتطبيقية.

W  ينظم المعلم/ المعلمة ملفاً فنياً لكل متعلم يحتفظ فيه باألعمال الفنية واإلنتاج أو صوراً لها ويدون مالحظاته عنه خالل 

مدة دراسته وعند انتقاله إلى مدرسة أخرى يسعى جاهداً بتزويد معلم الفنون البصرية والتطبيقيةبالمالحظات التي قد 

تفيد في االهتمام بمواهب وميول المتعلم، بما يضمن تتبع سيرته االبداعية وضمان االهتمام المطلوب للمتعلمين الموهوبين 

وابداعاتهم الفنية واخراج جيل من المبدعين الفنيين المبتكرين في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

W  عند عرض األعمال الخاصة بالمتعلمين يراعي المعلم/ المعلمة أساليب العرض التربوية ومراعاة مستوى النظر للمتعلمين 

والفروق الفردية لهم وتشجيع الجميع على تلقي الفن والتزود بالثقافة الفنية بأرقى صورها  وتقبل النقد البناء والحوار الهادف.
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W  يوجه المعلم/المعلمة المتعلمين لالستفادة من أوقات الفراغ في هوايات فنية مفيدة ويحببهم  إلي هذه المهنة ويوضح 

شرفها وحاجة المجتمع إليها وكيف للفن من دور في توثيق ثقافة الشعب اإلماراتي وثقافات الشعوب العربية والعالمية.

W  يحث المعلم/المعلمة المتعلمين على زيارة رابط الفنون البصرية والتطبيقية على موقع الوزارة وشبكات التواصل االجتماعي 

) yammer ( وعلى ) دارفة ( وهي منصة إلكترونية للقراءة التفاعلية ، وتعد المنصة خطوة رائدة وإضافة نوعية غير نمطية 

مستوحاة من أفضل البرامج والتقنيات الحديثة عبر تحويل الكتب واإلصدارات الورقية ،ومن ضمنها المناهج الدراسية 

لجميع المراحل التعليمية إلى محتوى إلكتروني تفاعلي لعرضها للقراءة بأسلوب شيق ومبتكر وجذاب، ويمكن الحصول 

على النسخ االلكترونية لدروس الدليل ولما فيه من إثراء لثقافتهم وخبراتهم الفنية.

W  العمل على دمج وتوظيف التقنية بمنهج الفنون البصرية والتطبيقية مهم فنحن في عصر المعلومات والحاسب والبد أن 

يتعلم الجميع لغة العصر بدًء من المراحل األولى في التعليم.

W  نعلم أبناؤنا دوماً كيف يفكرون التفكير البناء ومادة الفنون البصرية والتطبيقية  من الوسائل الجديرة باالهتمام في تعليم 

التفكير ومنهج الفنون البصرية والتطبيقية يحتوي على الكثير من األنشطة التي تنمي هذه المهارات وتسهم في مقدرة 

المتعلم على حل المشكالت واالستنتاج والربط والتحليل وغير ذلك ليساعد المتعلمين اإلماراتيين في تكوين شخصيتهم 

المتزنة ويحميهم من األفكار الدخيلة والشاذة التي يحاربها ديننا الحنيف.

W  دائماً ال يوجد مستحيل في تعليم الفن وهذا المنهج موجه للجنسين وقد تم اختيار جميع المهارات في المنهج بعناية ليناسب 

الجميع والهدف هو الحد األدنى من المعرفة والمهارة ألهداف تربوية تخدمها الفنون البصرية والتطبيقية.

W  توصي اللجنة المعلم/المعلمة بالحرص على التجديد واالبتكار من خالل الدروس حيث للمعلم الحرية في تناول موضوعاته 

واالستفادة من إبداع الزمالء في نفس التخصص واالسترشاد بالتطور في مجال الفنون بما يناسب المرحلة والخصائص 

العمرية للمتعلمين.

الحلول والبدائل:

W .األلوان والفرش يتم تجهيز علب بالستيكية أو معدنية  لحفظها 

W . يمكن تجهيز أوعية للتلوين بتوظيف مستهلكات العلب البالستيكية لمنتجات العصير والحليب وغيرها

W  .توزيع الطاوالت مهم وتوزيع الخامات واألدوات عليها مهم أيضا لجميع الدروس واألنشطة ولالقتصاد في الخامات واألدوات

W . البد من توفير أوعية بها ماء نظيف لتنظيف الفرش واألدوات أواًل بأول ولجمع الماء غير النظيف فيها عند االنتهاء من العمل

W  لحماية مالبس المتعلمين يمكن المعلم/المعلمة تجهيز حلول خاصة وغير مكلفة وتناسب جميع المقاسات ، وباستخدام 

خامات ومواد مصنعة ،مستهلكة ،أومعاد تدويرها.
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الوحدة األوىل

البيئة من حولنا

املدة املخصصة: حصتان الدرس األول: أرسم )نباتات من اإلمارات(    

الخربات املعرفية 	 

املهارات	 

رسم األشكال والعنارص املختلفة باستخدام أنواع الخطوط املختلفة.	 

تطبيقات وثيقة الباين املؤسس 	 

الخامات ومصادر التعلم	 

 الخط 	 

 الشكل 	 

 اللون	 

البيئة النباتية يف اإلمارات	 

نواتج وثيقة الباين املؤسس:

يحايك متثيالً مع زمالئه يوضح جانباً من طبيعة الحياة يف الصحراء.

محور االستدامة:

املواطنة واملسؤولية

املجاالت التكاملية:

العلوم

الدراسات االجتامعية

نواتج التعلم:

يعيد صياغة الرموز الفنية 	 

للحضارات القدمية يف عمله الفني.

مييز بني عنارص العمل 	 

الفني)الخطوط وأنواعها واأللوان 

ومسمياتها( ويوظفها يف رسم 

موضوعات فنية.

يصف العمل الفني مستخدما 	 

املصطلحات الفنية.

مؤرشات األداء:

يصف الخطوط وأنواعها يف العمل 	 

الفني.

ينفذ عمالً فنياً موظفا بعض 	 

الخطوط واأللوان. 

يحافظ عىل نظافة عمله الفني 	 

والبيئة املحيطة به.

األسئلة املحورية:

كيف استفاد الفنان من البيئة يف 	 

عمله الفني؟

كيف وظف الفنان البيئة يف أعامله 	 

اإلبداعية؟

املجاالت التكاملية:

العلوم: يتعرف النباتات.	 

الدراسات االجتامعية: يتعرف 	 

النباتات يف دولة اإلمارات.

يرسم املتعلمون لوحة فنية تعرب عن نباتات البيئة الطبيعية يف دولة اإلمارات.	 

زيارة إحدى املزارع والحدائق الطبيعية وتعرّف إىل محتوياتها.	 

ــة  ــة الطبيعي ــور البيئ ــة تص ــامل فني ــخات ألع ــة، مستنس ــات متنوع ــب ومطبوع ــم: كت ــادر التعل مص

ــرض. ــاالت ع ــف وص ــة، متاح ــارات ميداني ــة، زي ــادر إلكرتوني ــة، مص ــا املختلف ومكوناته

الخامــات واألدوات: أوراق - ألــوان مائيــة )جــواش- متــربا( أو ألــوان أكريليــك – أســفنجة – ممحــاة - 

3D Printer الطابعــــة ثالثيــــة األبعـــاد، إضافــة إىل أي خامــات وأدوات أخــرى يراهــا املعلم مناســبة.

املفرداتاملفاهيم الجديدة

املهارات الجديدة

الفنون البصرية والتطبيقية 36

1الدرس

TG-ART-G1-2015.indd   36 8/30/17   11:41 AM



إسرتاتيجيات التعلم	 

أشهر النباتات يف دولة اإلمارات:

 األشخر – القرم - الغاف – النخيل – اللوز – التني –الليمون الخ

Citrullus colocynthis )الحنظـل)العلقم

نبات حويل زاحف، مشهور مبرارته، ينمو يف املناطق الصحرأوية الحارة والجافة وينترش بكرثة يف شبه الجزيرة العربية. 

 	 Zizyphus spina-christi )السدر)هوهوبا أو الشوك املقدس

 	Acacia tortilis )السمر)املظلة الشوكية

الخط: 	 

الخــط: هــو األثــر الناتــج مــن تحريــك نقطــة يف مســار، أو هــو تتابــع مجموعــة مــن النقــاط املتجــاورة، والخــط لــه مــكان واتجــاه، وهــو عنــر مــن عنــارص 

التصميــم ذات الــدور الرئيــس واملهــم يف بنــاء العمــل الفنــي، ويوجــد يف الطبيعــة بصــور كثــرة ومتنوعــة يف معظــم أشــكالها، ومــن أشــكاله:

خطوط بسيطة:)مستقيمة - غر مستقيمة(.. 1

خطوط مركبة خط )أفقي – رأيس(: )أساسها خط مستقيم – أساسها خط غر مستقيم – تجمع بينهام(. 2

وهذه التقسيامت أولية ولها تقسيامت فرعية مثل:

 )منحني – مقوس – انسيايب – مائل – منكرس – متوازي - متعامد(.

رموز الحضارات القدمية )شكل 1،2(.	 

إجراءات السالمة العامة	 

البيان

العميل

اإلكتشاف

 والتجريب

الحوار 

واملناقشة

معلومات 

وحقائق

ــواد أو أدوات ميكــن أن يســبب  ــج أي م ــاد عــن تضمــني املنه ــح، واالبتع ــات واألدوات بالشــكل الصحي ــة اســتخدام الخام وضــح للمتعلمــني كيفي

ــم. ــتخدامها رضراً للمتعل اس

)شكل 1(

)شكل 2(
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اعــرض عــىل املتعلمــني فيلــامً قصــراً عــن الطبيعــة الصحراويــة والطبيعــة الزراعيــة يف دولــة اإلمــارات ومــا تحويــه مــن نباتــات متنوعــة أو اعــرض 

الصــور اآلتيــة شــكل )3(:

صلة بالبيئة والدراسات االجتامعية والعلوم رابط بري رقم )1(    

اعــرض أعــامل بعــض الفنانــني أمثــال الفنــان اإلمــارايت عبــد القــادر الريس)شــكل 4(، والفنــان العاملــي هــري روسو)شــكل 5( عــن البيئــة الطبيعيــة، 

واطلــب منهــم وصــف وتســمية أنــواع الخطــوط املوجــودة يف هــذه األعــامل مــع مســاعدتهم.

النخلةشجرة الليمونشجرة الغاف

أشجار القرم

صف للمتعلمني بعض النباتات يف بيئة اإلمارات واطلب منهم املشاركة يف وصف النباتات.	 

وضح كيفية رسم النباتات بطريقة بسيطة باستخدام الخطوط وأنواعها.	 

صلة بالبيئة  رابط بري رقم )2(     

االستكشاف الجاميل 

)10( دقائق

)10( دقائق

إجراءات التعليم والتعلم 

مشاركة املتعلمني:

)شكل 3(
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البيان العميل

العرض والتطبيق العميل

استخدام إسرتاتيجية االكتشاف والتجريب من خالل تنفيذ لعبة تصنيف الصور:	 

وزع مجموعة من الصور تحوي خطوطًا مختلفة.  -

اطلب من املتعلمني تصنيف الصور حسب الخطوط املتشابهة )شكل 6(. -

تنفيــذ بيــان عمــيل يوضــح كيفيــة اســتخدام األدوات والخامــات يف العمــل الفنــي وفــق 	 

التــايل: )شــكل 7(. 

رسم نباتات مختلفةبقشط طبقة اللون قبل ان يجف باستخدام املمحاة او     . 1

        اي اداة بديلة.

إخراج العمل الفني بشكل جاميل ونفعي.. 2

)15( دقيقة

أعامل الفنان اإلمارايت عبدالقادر الريس
)شكل 4(

أعامل الفنان العاملي هري روسو
)شكل 5(

)شكل 6(

)شكل 7( أعامل الفنان الكويتي جابر أحمد خضر

النتيجة النهائيةالخطوة 2الخطوة 1
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مهارة إحداث الخطوط الزخرفية 

التعبري اإلبداعي 

)55( دقيقة

 يرسم املتعلمون عىل السطح الورقي اللوين باستخدام املمحاة عن طريق القشط، لتكوين خطوط زخرفية تعرب عن النبات.	 

ــذ وباســتخدام خامــات 	  ــط إىل التنفي ــارات مــن التخطي ــة اإلم ــات مســتوحاة مــن بيئ ــة لنبات ــم أعــامالً فني ــإرشاف املعل ــذ املتعلمــون وب ينف

ــة. ــات مختلف وتقني

 تابــع املتعلمــني أثنــاء التنفيــذ، وســجل ملحوظاتــك وقــدم لهــم التوجيــه الفــردي والجامعــي املناســب لتطويــر أدائهــم وللحصــول عــىل منتــج 	 

فنــي جيــد يعــزز قدراتهــم اإلبداعيــة.

وجــه املتعلمــني إىل املحافظــة عــىل نظافــة العمــل الفنــي والبيئــة املحيطــة، لتعزيــز الثقافــة البيئيــة لديهــم اقتــداء بالوالــد القائــد الشــيخ 	 

زايــد بــن ســلطان - رحمــه اللــه - الــذي أوىل البيئــة اهتاممــا خاصــا يف حياتــه.

أعامل ميكن االستفادة منها يف توظيف نتاجات التعلم)شكل 8(:	 

)شكل 8(
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يجمع املتعلمون صوراً تعرب عن البيئة الطبيعية يف دولة اإلمارات، واإلفادة منها يف منتج فني نفعي جاميل. 

األنشطة اإلثرائية والعالجية 

أساليب التقييم 

مالحظة الخط وعنارص الفن يف بناء األشكال والتعبر عن البيئة النباتية يف دولة اإلمارات.	 

عرض األعامل التي أنجزها املتعلمون مع توظيف طرح األسئلة والحوار واملناقشة: 	 

ما أنواع الخطوط؟  -

هل كل الخطوط متشابهة؟ -

هل تحوي النباتات يف الطبيعة خطوطاً؟ -

وجه املتعلمون إىل عرض النامذج التي قاموا بإنتاجها يف الحصة مع وصف العمل الفني الذايت.	 

املالحظة

الحوار واملناقشة

عرض األعامل 

والنقد والتحليل
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الوحدة األوىل

البيئة من حولنا

املدة املخصصة: حصتان الدرس الثاين: أرسم حيوانات املزرعة     

الخربات املعرفية 	 

املهارات	 

القدرة عىل رسم األشكال والعنارص املختلفة باستخدام أنواع الخطوط املختلفة.	 

تطبيقات وثيقة الباين املؤسس 	 

األلوان )األساسية والثانوية(	 

املساحة 	 

الشكل  	 

الخط	 

البيئة الطبيعية يف دولة 	 

اإلمارات.

نواتج وثيقة الباين املؤسس:

يظهر وعياً بأهمية املحافظة عىل املكتسبات التي حققتها اإلمارات يف عهد الباين املؤسس.

محور االستدامة:

املواطنة واملسؤولية.

التعايش والتنوع الثقايف.

املجاالت التكاملية:

العلوم 

الرياضيات

نواتج التعلم:

يوظف الرموز الفنية للحضارات 	 

القدمية يف عمله الفني.

يختار الخامات والتقنيات واألدوات 	 

املناسبة إلنتاج أعامل فنية.

يوضح العنارص الفنية املستخدمة 	 

يف عمله وأعامل زمالئه.

مؤرشات األداء:

يرسم لوحة فنية تعرب عن 	 

الحيوانات يف دولة اإلمارات.

ينفذ عمالً فنيًا موظًفا الخامات 	 

واألدوات املختلفة. 

يحافظ عىل نظافة عمله الفني 	 

والبيئة املحيطة به.

األسئلة املحورية:

كيف استفاد الفنان من البيئة 	 

ووظف عنارصها يف أعامله الفنية؟

املجاالت التكاملية:

العلوم: - يتعرف املتعلمون أنواع 	 

الحيوانات التي تعيش يف دولة 

اإلمارات.

الرياضيات: يتعرف الخطوط 	 

واألشكال الهندسية املختلفة. 

زيــارة إحــدى املحميــات الطبيعيــة أو املوائــل وتعــرف محتوياتهــا، أو عــرض مــواد بريــة )فيديــو( 	 

عــن البيئــة الطبيعيــة يف اإلمــارات.

املفرداتاملفاهيم الجديدة

املهارات السابقة

املهارات الجديدة
 رسم أشكال الحيوانات من بيئة اإلمارات باستخدام أدوات وخامات مختلفة.	 

القدرة عىل استخدام األلوان األساسية والثانوية يف معالجة املساحات والسطوح.	 
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الخامات ومصادر التعلم	 

مصــادر التعلــم: كتــب ومطبوعــات متنوعــة، مستنســخات ألعــامل فنيــة تصــور البيئــة الطبيعيــة ومكوناتهــا املختلفــة، مصــادر إلكرتونيــة، زيــارات 

ميدانيــة، متاحــف وصــاالت عــرض.

الخامات واألدوات: أوراق - ألوان - فرش إضافة إىل أي خامات وأدوات أخرى يراها املعلم مناسبة.

إسرتاتيجيات التعلم	 

الفــن البــدايئ: هــو الفــن الــذي مارســته الشــعوب البدائيــة جميعهــا، التــي أبقتهــا رشوط حياتهــا يف حالــة بدائيــة، وميكــن أن 

ــة منهــا قــد ُصنعــت يف زمــن  ــد أو أن منــاذج تقليدي ــوم قــد ُصنعــت يف املــايض البعي ــدايئ املعروفــة الي ــار الفــن الب تكــون آث

قريــب.

ــة يف 	  ــرثوات الطبيعي ــة املســتخرجة مــن ال ــوان الطبيعي ــدايئ والحضــارات القدميــة اســتخدام األل اعتمــد اإلنســان يف الب

ــوان: ــات وتخلــط مــع )املــاء والكالســيوم ومســحوق العظــم املطحــون مــع النخــاع ( ومــن هــذه األل ــات والحيوان ــل النبات ــة مث البيئ

)Clay color( لون الطني الطبيعي  -

- األصفر 

- البني 

- درجات اللون األحمر

)Bone Black( األسود )من فحم عظم الحيوانات -

) Calcite( األبيض )من مادة الكلس -

- الصبغ األزرق )والذي ينتج من أكسدة النحاس(

- األحمر 

- الربتقايل

-  األوكر )تدرجات ألوان الرمال املختلفة(

)tyrian red( األرجواين -

إجراءات السالمة العامة	 

البحث 

واالكتشاف

الحوار 

واملناقشة

معلومات 

وحقائق

ــن أن يســبب  ــواد أو أدوات ميك ــج أي م ــني املنه ــن تضم ــاد ع ــح واالبتع ــات واألدوات بالشــكل الصحي ــة اســتخدام الخام وضــح للمتعلمــني كيفي

ــم. ــتخدامها رضراً للمتعل اس

البيان

العميل

اللون الذهبي

اللون الربونزي

اللون الفيض

اللون النحايس

الوان الناتجة من 

مراحل تأكسد الحديد

اللون الرصايص

تدرجات اللون األزرق
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صلة بالبيئة والعلوم رابط بري رقم )1(    

مشاركة املتعلمني:

تنمية مهارة االكتشاف رابط بري رقم )2(     

االستكشاف الجاميل 

العرض والتطبيق العميل 

)10( دقائق

)10( دقائق

)15( دقيقة

عــرض أعــامالً فنيــة مــن مراحــل مختلفــة تصــور كيفيــة توظيــف الفنــان للبيئــه أو عنارصهــا يف أعاملــه )كذلــك صــور للبيئــة الطبيعيــة يف دولــة 	 

اإلمــارات(، أو اقــرأ قصــة إماراتيــة تتحــدث عــن البيئــة أو أحــد مكوناتها.

طلب من املتعلمني تعرّف العنارص األساسية للعمل من خالل إثارة مجموعة من األسئلة: ماذا ترى يف هذا العمل؟  	 

ارشح للمتعلمني مفهوم البيئة ومكوناتها )نباتات – حيوانات - يابسة وغرها.....( وكيفية التعبر عن البيئة يف الفن.	 

حــث املتعلمــني عــىل التفكــر واستكشــاف الجوانــب الجامليــة يف البيئــة الطبيعيــة وكيفيــة تضمينهــا يف األعــامل الفنيــة مــن خــالل عــرض الفــن 

البــدايئ )شــكل 1( إضافــة إىل أعــامل الفنــان اإلمــارايت مطــر بــن الحــج )شــكل 2(.

شكل 1

تنفيذ املالمس الخطية واللونية

استخدام إسرتاتيجية التعلم باللعب من خالل تنفيذ لعبة تصنيف املفردات.

تنفيذ بيان عميل يوضح كيفية استخدام عنارص العمل الفني:	 

تنفيذ أرضيات ملونة باستخدام التقنيات املختلفة ذات مالمس خطية متنوعة)شكل 3(. -

تطبيق تكوينات ألشكال الحيوانات يف عمل فني جاميل)شكل 4(.  -

شكل 2

إجراءات التعليم والتعلم 
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شكل 3

شكل 4

الرتكيب الفني

التعبري اإلبداعي 

)55( دقيقة

 ينفذ املتعلمون أعامالً فنية مستوحاة من بيئة اإلمارات من التخطيط إىل التنفيذ وباستخدام خامات وتقنيات مختلفة.	 

 تابــع املتعلمــون أثنــاء التنفيــذ وســجل مالحظاتــك وقــدم لهــم التوجيــه الفــردي والجامعــي املناســب؛ لتطويــر أدائهــم وللحصــول عــىل منتــج 	 

فنــي جيــد يعــزز مــن قدراتهــم اإلبداعيــة.

وجــه املتعلمــني إىل املحافظــة عــىل نظافــة العمــل الفنــي والبيئــة املحيطــة؛ لتعزيــز الثقافــة البيئيــة لديهــم اقتــداء بالوالــد القائــد الشــيخ 	 

زايــد بــن ســلطان - رحمــه اللــه - الــذي أوىل البيئــة اهتاممــا خاصــا يف حياتــه.

أساليب التقييم 

مالحظة قدرة املتعلمني عىل إنتاج املالمس الخطية واللونية باألساليب الفنية املختلفة.	 

عرض األعامل التي أنجزها املتعلمون مع توظيف طرح األسئلة والحوار واملناقشة حول املفاهيم واملصطلحات الفنية، لقياس 	 

مهارات املتعلمني بالتفكر التحلييل.

استعرض إمكانية استخدام األعامل املنتجة يف تطبيق جديد.	 

عرض املتعلمني النامذج التي قاموا بإنتاجها يف الحصة مع إعطائهم الوقت لتحليلها مع املتابعه.	 

املالحظة

الحوار واملناقشة

عرض األعامل 

والنقد والتحليل

جمع صور عن طبيعة الحياة التي عاشها أبناء اإلمارات يف الصحراء والعمل عىل اإلفادة منها يف منتج فني نفعي جاميل. 

األنشطة اإلثرائية والعالجية 
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الوحدة األوىل

البيئة من حولنا

املدة املخصصة: حصتان الدرس الثالث: أرسم )أسامك الخليج العريب(   

الخربات املعرفية 	 

املهارات	 

القدرة عىل رسم األشكال والعنارص املختلفة باستخدام أدوات وخامات 	 

مختلفة.

القدرة عىل استخدام األلوان األساسية والثانوية يف معالجة السطوح.	 

تطبيقات وثيقة الباين املؤسس 	 

الخط	 

املساحة 	 

اللون 	 

امللمس 	 

البيئة البحرية	 

نواتج وثيقة الباين املؤسس:

يظهر وعياً بأهمية املحافظة عىل املكتسبات التي حققتها اإلمارات يف عهد الباين املؤسس.

محور االستدامة:

املواطنة واملسؤولية	 

املوارد الطبيعية 	 

املجاالت التكاملية:

العلوم 	 

الرياضيات	 

نواتج التعلم:

مييز بني عنارص العمل الفني 	 

)الخطوط وأنواعها واأللوان 

ومسمياتها(، ويوظفها يف رسم 

موضوعات فنية.

يختار املواد اللونية املناسبة إلنتاج 	 

أعامل فنية.

يصف العمل الفني مستخدما 	 

املصطلحات الفنية.

مؤرشات األداء:

يوظف الخط واللون وامللمس يف 	 

أعامله الفنية.

يرسم موضوعات من بيئة اإلمارات 	 

)الحياة املائية( عىل أسطح مختلفة 

املالمس)كربة النخلة(.  

يحرتم االختالف يف اآلراء بني 	 

مجموعات التعلم.

األسئلة املحورية:

مــا خصائــص البيئــة البحريــة يف دولــة 	 
اإلمارات؟ 

أيــن تعيــش األســامك؟ مــا أســامء 	 
دولــة  يف  املوجــودة  األســامك 

اإلمــارات؟ 
كيــف صــور الفنانــون البيئــة البحريــة 	 

أو عنارصهــا للتعبــر عــن تصوراتهم 
وموضوعاتهم؟

مــا أهــم الكائنــات والنباتــات البحرية 	 
ــا  ــار وغره ــاع البح ــودة يف ق املوج

مــن عنــارص؟ 

املجاالت التكاملية:

العلوم: يتعرف املتعلمون البيئة 	 

البحرية وأهم الكائنات التى تعيش 

فيها.

الرياضيات: يتعرف )األشكال 	 

الهندسية(

ينتج املتعلمون أعامالً فنية تعرب عن إنجازات دولة اإلمارات والبيئة البحرية فيها.	 

زيارة املرىب املايئ – حيوانات شبة الجزيرة – دىب أكواريوم.	 

املفرداتاملفاهيم الجديدة

املهارات السابقة

املهارات الجديدة
 استخدام األدوات والخامات الفنية بصورة جيدة.	 

 استخدام األلوان بتقنياتها.	 
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خامات ومصادر التعلم	 

مصــادر التعلــم: كتــب ومطبوعــات متنوعــة– مستنســخات ألعــامل فنيــة- مصــادر إلكرتونيــة - زيــارات ميدانيــة ملتاحــف وصــاالت عــرض ودعــوة 

 .)finding nemo(ــوين عــن األســامك ــم كرت ــات املســتخدمة. عــرض فيل ــات والتقني ــث عــن تجاربهــم يف رســم األســامك أو الحيوان ــني للحدي فنان

أعــامل بعــض الفنانــني املحليــني والعامليــني.

الخامــات واألدوات: ألــوان األكرليــك، جــذع النخيــل أو)أســطح مختلفــة املالمــس(، فــرش مبقاســات مختلفــة- قطــن األذن – إســفنجة ذات ملمــس- أو 

أي مــواد أخــرى يراهــا املعلــم مناســبة.

إسرتاتيجيات التعلم	 

دائـرة األلوان: تتكون من األلوان األساسية والثانوية. 

األكواريــوم: يقــع ديب أكواريــوم يف موقــع إســرتاتيجي يف وســط املركــز التجــاري، ويحيــط باألكواريــوم الــذي يبلــغ طولــه 50 

ــة. وتضــم  ــاة البحري ــوع املدهــش للحي ــة التن ــذة تســمح مبراقب ــه، يشــكالن ناف ــان يف مســتويات متفاوت ــان زجاجي ــرتاً نفق م

ــواع  ــراي وأن ــرش وال ــامك الق أس

ــا  ــامك يف بيئته ــن األس ــرى م أخ

ــة. الطبيعي

إجراءات السالمة العامة	 

معلومات 

وحقائق

ــبب  ــن أن يس ــواد أو أدوات ميك ــج أي م ــني املنه ــن تضم ــاد ع ــح، واالبتع ــكل الصحي ــات واألدوات بالش ــتخدام الخام ــة اس ــني كيفي ــرف املتعلم ع

ــم. ــتخدامها رضراً للمتعل اس

البيان

العميل

البحث 

واالكتشاف

الحوار 

واملناقشة

التعلم 

التعاوين
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صلة بالبيئة البحرية والعلوم رابط بري رقم )1(    

مشاركة املتعلمني:

)10( دقائق

اعرض عليهم قصة )سمكة البياحة( بالصور من الرتاث الشعبي اإلمارايت من الرابط التايل: 	 

setlang=ar?الحكايات20%الشعبية/http://uaepedia.ae/index.php

عــرض صــوراً عــن )البيئــة البحريــة( شــكل )1(، وناقــش املتعلمــون حــول مــا يشــاهدونه مــن مشــاهد وأشــكال متنوعــة لألســامك وكيفيــة توظيــف 

ــارة  ــة التــي يتلقونهــا مــن خــالل تلــك الصــور، واطلــب منهــم التعــرف إليهــا مــن خــالل إث ــة البري ــاء عــىل التغذي تلــك األشــكال يف الرســم بن

مجموعــة مــن األســئلة: مــاذا تــرى؟ مــا هــي مســمياتها؟ أيــن نراهــا غالبــا؟ مــا هــي مجــاالت االســتفادة منهــا؟ مــاذا ســيحدث إذا مل تهتــم الدولــة 

بالــرثوة الســمكية؟ واطلــب منهــم اإلجابــة عــن األســئلة.

شكل 1

صلة بالبيئة الطبيعية )25( دقيقةرابط بري رقم )2(     

ارشح مفردات الدرس)األلوان األساسية والثانوية( مع تطبيق عميل ملزج األلوان األساسية مع بعضها للحصول عىل األلوان الثانوية.	 

تقسيم املتعلمني إىل مجموعات إلثارة املنافسة والتحفيز.	 

استخدام إسرتاتيجية التعلم باللعب من خالل تنفيذ لعبة املكعبات:	 

توزيع مكعبات ملونة عىل املتعلمون. -

اطلب منهم تصنيف هذه املكعبات ضمن مجموعتني وهام )األلوان األساسية والثانوية(  -

ميارس املعلم البيان العميل ليوضح كيفية تحقيق املفردات من خالل التقنيات املرتبطة بالخامات واألدوات لدرس األسامك.	 

يخطط املتعلمون مبساعدة املعلم شكل السمكة عىل كربة النخله بعد تشذيبها وتنظيفها شكل )2(.	 

يستخدم ألوان األكريلك يف تلوين العنارص عىل أسطح مختلفة املالمس شكل )3(.	 

شكل 3شكل 2

إجراءات التعليم والتعلم 
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صلة بالبيئة والرياضيات)تنمية مهارة االكتشاف( رابط بري رقم )3(    

االستكشاف الجاميل 

)10( دقائق

حث املتعلمني عىل التفكر جامعياً، واستكشاف الجوانب الجاملية يف البيئة البحرية وكيفية تضمينها يف األعامل الفنية.	 

عرض )بوربوينت( ألكواريوم ديب أو )املرىب املايئ( وارشح للمتعلمني كيفية توزيع األلوان فيها وحركة األسامك مع تناغم ألوانها.	 

أوضح للمتعلمني اختيار األلوان األساسية والثانوية أثناء تنفيذهم الدرس.	 

تنفيــذ ورقــة عمــل بحيــث يطبــق املتعلمــون عمليــة املــزج باختيــار األلــوان )لــون أســايس مــع لــون أســايس آخــر( للحصــول عــىل األلــوان 	 

الثانويــة ضمــن مربعــات محــددة، مثــال: مــزج اللــون األحمــر األســايس مــع اللــون األصفــر األســايس للحصــول عــىل اللــون الربتقــايل.

مهارة رسم العنارص

التعبري اإلبداعي 

)30( دقيقة

ــي تســهم يف 	  ــة الت ــاالت املتنوع ــن املج ــرب ع ــي تع ــة الت ــامل الفني ــن األع ــة م ــذ مجموع ــاج وتنفي ــم بإنت ــإرشاف املعل ــون وب ــوم املتعلم  يق

ــة. ــة املحيط ــن البيئ ــة م ــات مختلف ــات وتقني ــتخدام خام ــارات باس ــة يف اإلم ــة البحري ــامم يف البيئ االهت

شجع عىل تطبيق الدرس من خالل رسم األسامك، واختيار العنارص املناسبة لتحقيق ذلك.	 

 تابــع أثنــاء التنفيــذ وســجل ملحوظاتــك وقــدم لهــم التوجيــه الفــردي والجامعــي املناســب؛ لتطويــر أدائهــم وللحصــول عــىل منتــج فنــي جيــد 	 

يعــزز قدراتهــم اإلبداعية.

وجــه املتعلمــون إىل املحافظــة عــىل نظافــة العمــل الفنــي والبيئــة املحيطــة؛ لتعزيــز الثقافــة البيئيــة لديهــم اقتــداء بالوالــد القائــد الشــيخ 	 

زايــد بــن ســلطان - رحمــه اللــه - الــذي أوىل البيئــة اهتاممــا خاصــا.

أساليب التقييم 

مالحظة قدرة املتعلمني عىل رسم االسامك عىل أسطح مختلفة املالمس وفق معاير األداء. 	 

عرض األعامل التي أنجزها املتعلمون مع طرح األسئلة والحوار واملناقشة.	 

ماهي األلوان األساسية والثانوية. 	 

ما املالمس املستخدمة وكيف يتم إنتاجها؟	 

اطلــب مــن املتعلمــني عــرض إنتاجهــم الفنــي يف الحصــة مــع إعطائهــم الوقــت لوصــف العمــل الفنــي مســتخدما 	 

بعــض املصطلحــات الفنيــة.

املالحظة

الحوار واملناقشة

عرض األعامل 

والنقد والتحليل

جمع صور تعرب عن البيئة البحرية والرثوة السمكية يف دولة اإلمارات، واإلفادة منها يف منتج فني نفعي جاميل.

األنشطة اإلثرائية والعالجية 

العرض والتطبيق العميل

)10( دقيقة الرسم وتطبيق املهارات الرياضية

انفذ بيانًا عمليًا لرسم السمكة عىل )كربة النخيل( واإلستفادة من ملمس السطح يف إبراز أهم التفاصيل.	 

ــح 	  ــة مــع توضي ــا املختلف ــوان األساســية والخطــوط بأنواعه ــع املتعلمــني، واخــرت األل ــك بالتعــاون م ــة األكريلي ــن بخام ــة التلوي ــارس تجرب م

أهميــة اختيــار لــون أســايس مــع لــون أســايس آخــر؛ لتقديــم التغذيــة البريــة املناســبة للمتعلمــني وحفزهــم عــىل تطبيقــه يف عملهــم الفنــي.
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الوحدة األوىل

البيئة من حولنا

املدة املخصصة: حصتان الدرس الرابع: تراث اإلمارات أشكل )طيور من االمارات(   

الخربات املعرفية 	 

املهارات	 

القدرة عىل استخدام األدوات والخامات الفنية بصورة أفضل.	 

القدرة عىل استخدام األلوان وتقنياتها.	 

تطبيقات وثيقة الباين املؤسس 	 

اللون	 

املساحة 	 

امللمس 	 

الشكل	 

البيئة الطبيعية.	 

الرياضات الشعبية / الصيد 	 

بأشكاله املختلفة.

نواتج وثيقة الباين املؤسس:

يظهر وعياً بأهمية املحافظة عىل املكتسبات التي حققتها اإلمارات يف عهد الباين املؤسس.	 

محور االستدامة:

الوالء واالنتامء.	 

املجاالت التكاملية:

العلوم.	 

الدراسات االجتامعية.	 

نواتج التعلم:

يختــار الخامــات والتقنيــات واألدوات 	 

املناســبة إلنتــاج أعــامل فنيــة.

ــتخدمة 	  ــة املس ــارص الفني ــح العن يوض

ــه. ــامل زمالئ ــه وأع يف عمل

مؤرشات األداء:

يوظــف الخامــات الورقيــة ذات املالمس 	 

املختلفــة يف عملــه الفني.

يحافــظ عــىل نظافــة عملــه الفنــي 	 

والبيئــة املحيطــة بــه.

األسئلة املحورية:

كيــف يعــرب الفنــان عــن مشــاهد الصيد 	 

يف أعاملــه؟

اذكــر أهــم أنــواع الطيــور يف دولــة 	 

اإلمــارات )الصقور – الشــاهني - الفري 

وغرهــا.....(

املجاالت التكاملية:

العلوم: يتعرف املحميات الطبيعية.	 

يتعــرف 	  اإلجتامعيــات:  الدراســات 

الرياضــات املتوارثــة مــن أجدادنــا 

الطبيعيــة. واملحميــات 

يجمع ثالث صور عن الصيد بالصقور)القنص( منذ عهد املؤسس الباين وحتى اليوم. 	 

يقوم املتعلمون بزيارة إحدى املحميات املوجودة يف الدولة.	 

املفرداتاملفاهيم الجديدة

املهارات السابقة

املهارات الجديدة
استخدام الخامات الورقية بأنواعها املختلفة.	 

استخدام خامات وأدوات التشكيل	 
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الخامات ومصادر التعلم	 

مصــادر التعلــم: كتــب ومطبوعــات متنوعــة – مستنســخات ألعــامل فنيــة - مصــادر إلكرتونيــة - زيــارات ميدانيــة ملتاحــف وصــاالت عــرض ودعــوة 

فنانــني للحديــث عــن تجاربهــم يف رســم الطيــور والتقنيــات املســتخدمة يف أعــامل بعــض الفنانــني املحليــني والعامليــني.

الخامــات واألدوات: أوراق ملونــة، ورق أبيــض للرســم مقــاس A4، جهــاز قطــع الــورق بقوالــب، أوراق جرائــد ومجــالت وكرتــون مقــوى، مــادة الصقــة، 

خــرز وعيــون اصطناعيــة، ريــش، أو أي مــواد أخــرى يراهــا املعلــم مناســبة. شــكل )1(

إسرتاتيجيات التعلم	 

املحميات: توجد يف دولة اإلمارات العديد من املحميات الطبيعية للطيور والحيوانات ومنها شكل )2(:

إمارة أبوظبي: محمية صر بني ياس، محمية صر بو نعر، ومحمية الوثبة، ومحمية مروج ومحمية جزيرة بوطينة. 

إمارة ديب: محمية رأس الخور للحياة الفطرية، ومحمية املرموم.

إمارة الشارقة: محمية صر بو نعر، ومحمية كلباء، ومحمية الظليام.

إجراءات السالمة العامة	 

معلومات 

وحقائق

ــبب  ــن أن يس ــواد أو أدوات ميك ــج أي م ــني املنه ــن تضم ــاد ع ــح، واالبتع ــكل الصحي ــات واألدوات بالش ــتخدام الخام ــة اس ــني كيفي ــرف املتعلم ع

ــم. ــتخدامها رضراً للمتعل اس

شكل 2

البحث 

واالكتشاف

الحوار 

واملناقشة

البيان

العميل

شكل 1
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صلة بالبيئة والدراسات االجتامعية رابط بري رقم )1(    

مشاركة املتعلمني:

)10( دقائق

اعرض فيديو عن الصيد بالصقور يف دولة اإلمارات من 

حياة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان)- رحمه الله -( شكل )3(

 ومن خالل العرض أرشح الحدث واطرح أسئلة مناسبة عن الصيد

ــر  ــني حجــم الطائ ــة ب ــا العالق ــه؟ م ــذي يدرب ــد؟ مــن ال ــم الصي ــف يتعل ــر؟ كي ــا هــو إســم الطائ  وم

ــرب؟  ــام أك واإلنســان؟ وأيه

صلة بالبيئة والعلوم )10( دقيقةرابط بري رقم )2(     

اعــرض أعــامال فنيــة وصــورا ألنــواع الطيــور املختلفــة يف دولــة اإلمــارات واطلــب منهــم التعــرف عليهــا مــن خــالل إثــارة مجموعــة مــن األســئلة: 

مــاذا تــرى؟ مــا هــي مســمياتها؟ أيــن نراهــا غالبــاً؟ مــا وأســتمع إىل إجاباتهــم. شــكل )5(.

شكل 3

ــر  ــش الصق ــم فرصــة تلمــس ري ــره يف املدرســة وامنحه ــار مــع صق ــر أو باإلمــكان إســتضافة صق اعــرض عــىل املتعلمــون منوذجــا مجســام للصق

وتعــرف أجــزاء جســمه شــكل )4( 

شكل 4

شكل 5

إجراءات التعليم والتعلم 

الفنون البصرية والتطبيقية 52

4الدرس

TG-ART-G1-2015.indd   52 8/30/17   11:41 AM



التشــكيل والرتكيــب – طــي الــورق: األوريغامــي)origami( مــن)أوري ori و معنــاه الطــي و غامــي gami معنــاه الــورق( و هــو الفــن 

اليابــاين التقليــدي لطــي الــورق. الــذي بــدأ منــذ القــرن الســابع عــرش امليــالدي. و بــدأ يتوســع إىل بقيــة أنحــاء العــامل يف القــرن التاســع 

عــرش. و منــذ ذلــك الوقــت تحــول إىل شــكل مــن أشــكال الفــن الحديــث. الهــدف مــن هــذا الفــن هــو تحويــل الــورق املســطح مــن خــالل 

تقنيــات الطــي إىل جســم ثــاليث األبعــاد لــه شــكل محــدد عــادًة مــا يشــبه كائــن مــا أو حالــة عامــة. و هنــاك فــرع مــن األوريغامــي يســمى 

الكريغامــي و هــو طــي الــورق لكــن مــع اســتخدام الصمــغ أو املقــص لصنــع الشــكل املــراد. هنــاك عــدد محــدود مــن طــرق طــي الــورق. عــادًة مــا يتــم 

دمجهــم لصنــع أشــكال دقيقــة و معقــدة. و رمبــا أشــهر نــوع مــن األوريغامــي هــو الطائــر الكــريك. يف البدايــة. عــادًة مــا يكــون الــورق املســتخدم مربــع 

الشــكل وصغــر الحجــم و أطرافــه ذات ألــوان عــدة. األوريغامــي التقليــدي الــذي تــم مامرســته منــذ عــر األيــدو)1603 - 1867( أقــل رصامــة يف قوانينــه 

مــن األوريغامــي الحديــث. و عــادة مــا يســتخدم الــورق مــن األشــكال األخــرى. أو قــص األطــراف. األوريغامــي فــن حــريف رائــع مــن خاللــه ميكــن عمــل 

أي شــكل مثــل أشــكال الحيوانــات وبعــض األشــكال األخــرى. شــكل )8( 

معلومات 

وحقائق

شكل 8

رابط بري رقم )3(      تنمية مهارة االكتشاف

االستكشاف الجاميل 

)20( دقيقة

عــرض عمــالً فنيًــا مبتكــرًا مســتخدًما فيــه األوراق امللونــة والقصاصــات املختلفــة، ووضــح للمتعلمــني أهميــة اختيــار الــورق املناســب ودرجــات 	 

اللــون املناســبة شــكل )6(.

نفذ بيانا عمليا أمام املتعلمني لطريقة تنفيذ العمل، وزع الخامات واألدوات عىل املتعلمني وتابع تنفيذ العمل مع اإلرشاف املستمر.	 

العرض والتطبيق العميل

)15( دقيقة الرسم وتطبيق مهارات الرياضيات

استخدم إسرتاتيجية التعلم باللعب من خالل تنفيذ لعبة تصنيف املفردات:	 

وزع صوًرا للطيور عىل مجموعات املتعلمني واطلب منهم تصنيفها عىل حسب الشكل واللون.  -

نفذ بيانًا عمليًا يوضح كيفية استخدام عنارص العمل الفني:	 

توزيع األوراق البيضاء وامللونة الستخدامها يف فن الطي.  -

توفر أوراق مجالت وجرائد مختلفة وكذلك الصق مناسب. -

تطبيــق تكوينــات هندســية ألشــكال الطيــور باســتخدام األوراق وتوظيــف فــن طــي الــورق يف عمــل فنــي جــاميل. 	 

 )7( شكل 

شكل 6

شكل 7
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مهارة التشكيل الورقي بطي الورق

التعبري اإلبداعي 

)35( دقيقة

ينفذ املتعلمون  تشكيالت فنية للطيور املستوحاة من بيئة اإلمارات من التخطيط إىل التنفيذ وباستخدام خامات وتقنيات مختلفة.	 

اعــرض األعــامل التــي أنجزهــا املتعلمــون مــع توظيــف الحــوار واملناقشــة حــول املفاهيــم واملصطلحــات الفنيــة لقيــاس مهــارات املتعلمــون 	 

بالتفكــر التحليــيل.

استعراض إمكانية استخدام األعامل املنتجة يف تطبيق جديد.	 

حفز املتعلمني لعرض النامذج التي قاموا بإنتاجها يف الحصة مع إعطاءهم الوقت لوصفها.	 

أساليب التقييم 

مالحظة قدرة املتعلمني عىل توظيف الخامات الورقية يف تشكيل الطيور وفق معاير األداء.	 

عرض األعامل التي أنجزها املتعلمون مع طرح األسئلة والحوار واملناقشة.	 

منح فرصة عرض النامذج التي قاموا بإنتاجها يف الحصة مع إعطائهم الوقت لوصفها.	 

املالحظة

الحوار واملناقشة

عرض األعامل 

والنقد والتحليل

يجمع املتعلمون يف مجموعات من )2 – 4( صوًرا تعرب عن الصيد بالصقور يف دولة اإلمارات واإلفادة منها.

األنشطة اإلثرائية والعالجية 
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الوحدة األوىل

البيئة من حولنا

املدة املخصصة: حصتان الدرس الخامس: أطبع )الجامل(                                

الخربات املعرفية 	 

املهارات	 

 القدرة عىل استخدام الخامات الورقية بأنواعها املختلفة.	 

تطبيقات وثيقة الباين املؤسس 	 

اللون 	 

املساحة 	 

التكرار	 

الشكل	 

السباق	 

حيوانات السباق	 

الرتاث	 

الرياضات الشعبية 	 

نواتج وثيقة الباين املؤسس:

يظهر وعياً بأهمية املحافظة عىل املكتسبات التي حققتها اإلمارات يف عهد الباين املؤسس.	 

محور االستدامة:

التعايش والتنوع الثقايف.	 

املجاالت التكاملية:

العلوم 	 

الدراسات االجتامعيات	 

الرياضيات 	 

الرتبية اإلسالمية	 

نواتج التعلم:

يوظف املتعلمون الخامات واملواد 	 

اللونية، والتكنولوجيا بتقنياتها املختلفة 

يف إنتاج أعامل فنية بطرق إبداعية 

مبتكرة.

يختار املواد اللونية، والخامات املختلفة 	 

املناسبة إلنتاج أعامل فنية.

يوضح العنارص الفنية املستخدمة يف 	 

عمله وأعامل زمالئه.

مؤرشات األداء:

يوظف القالب الطباعي يف إحداث 	 

التكرار 

يختار الخامات اللونية األسطح ذات 	 

املالمس املختلفة واملناسبة لعمله 

الفني.

يحافظ عىل نظافة عمله الفني والبيئة 	 

املحيطة به.

األسئلة املحورية:

ما األشكال والعنارص التي استخدمها 	 

الفنان للتعبر عن تصوراته 

وموضوعاته؟

املجاالت التكاملية:

العلوم: يتعرف أنواع الحيوانات األليفة يف 	 

دولة اإلمارات. 

الدراسات االجتامعية: يتعرف العادات 	 

والتقاليد التي سادت يف املجتمع قبل 

عهد الباين املؤسس الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان - رحمه الله - 

الرياضيات: يتعرف الخطوط واألشكال 	 

الهندسية وعالقة األشكال ببعضها.

الرتبية اإلسالمية: »علموا أوالدكم 	 

السباحة والرماية وركوب الخيل«

ينفــذ املتعلمــون أعــامالً فنيــة تعــرب عــن الــرتاث والســباقات املحليــة يف دولــة اإلمــارات والبيئــة 	 

الطبيعيــة فيهــا.

عرض فيديو عن سباق الهجن أو سباق الخيول لوحات أو صور تعرب عنها يف دولة اإلمارات.	 

املفرداتاملفاهيم الجديدة

املهارات السابقة

املهارات الجديدة
 الطباعة باستخدام قوالب األشكال النافذة.	 

الحجم 	 

الكتلة	 

التكوين	 

اإليقاع	 
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الخامات ومصادر التعلم	 

ــادر  ــلوقي( - مص ــباق الس ــن، س ــباق الهج ــول، س ــباق الخي ــة تصور)س ــامل فني ــخات ألع ــة– مستنس ــات متنوع ــب ومطبوع ــم: كت ــادر التعل مص

إلكرتونيــة - زيــارات ميدانيــة ملضــامر الهجــن أو مضــامر الخيــل - زيــارة املتاحــف وصــاالت العــرض - أعــامل بعــض الفنانــني املحليــني والعامليــني.

الخامــات واألدوات: أوراق ملونــة، ألــوان خاصــة للطباعــة، قوالــب جاهــزة للطباعــة، جهــاز لقطــع الفلــني والخامــات اللدنــة أو أي خامــات وأدوات 

أخــرى يراهــا املعلــم مناســبة. شــكل )1( 

إسرتاتيجيات التعلم	 

إجراءات السالمة العامة	 

ــبب  ــن أن يس ــواد أو أدوات ميك ــج أي م ــني املنه ــن تضم ــاد ع ــح، واالبتع ــكل الصحي ــات واألدوات بالش ــتخدام الخام ــة اس ــني كيفي ــرف املتعلم ع

ــم. ــتخدامها رضراً للمتعل اس

شكل 1

اإلكتشاف 

والتجريب

الحوار 

واملناقشة

التعلم 

التعأوين
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صلة بالبيئة والدراسات االجتامعية رابط بري رقم )1(    

مشاركة املتعلمني:

)10( دقائق

اعــرض أعــامالً فنيــة وصــوًرا ألنــواع الســباقات املختلفــة يف دولــة اإلمــارات، واطلــب إليهــم تعريفهــا مــن خــالل إثــارة مجموعــة مــن األســئلة: 	 

مــاذا تــرى؟ مــا مســمياتها؟ هــل يشــجع شــيوخنا هــذه الرياضــات؟ مــا دور الشــيخ محمــد بــن راشــد يف ســباقات الخيــول بالدولــة؟ واســتمع 

إىل إجاباتهــم مقوًمــا ومعــززًا. شــكل )2( 

ارشح للمتعلمني مفهوم السباق ومكوناتها )فارس، هجن، سلوقي، الدريب، سوان، مضامر.....( شكل )3(	 

صلة بالبيئة والعلوم )10( دقائقرابط بري رقم )2(     

اعرض رشيط فيديو )أحد السباقات - سباق الخيول( مظهرًا فوز الشيخ الفارس محمد بن راشد بسباق القدرة. شكل )4( 	 

شكل 2

شكل 4

إجراءات التعليم والتعلم 

شكل 3
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صلة بالبيئة والدراسات اإلجتامعيات )تنمية مهارة االكتشاف( رابط بري رقم )3(   

االستكشاف الجاميل 

)20( دقيقة

ــا، واستكشــاف الجوانــب الجامليــة يف البيئــة الطبيعيــة وكيفيــة تضمينهــا يف األعــامل الفنيــة مــن خــالل 	  حــث املتعلمــني عــىل التفكــر جامعيً

عــرض فنــي عــن ســباقات الخيــل أو ســباقات الهجــن شــكل )5(، أو فلــم وثائقــي عنــه، وذلــك مــن خــالل اســتخدام إســرتاتيجية التعلــم القائــم 

عــىل النشــاطات بالحــوار واملناقشــة أو عــرض بعــض األعــامل الفنيــة لفنــان إمــارايت لــه مســاهامت يف هــذا املجــال.

العرض والتطبيق العميل

)10( دقائق البيان العميل

ــة 	  ــذ لعب ــم عــىل االكتشــاف مــن خــالل تنفي ــم القائ اســتخدم إســرتاتيجية التعل

ــف الســباقات. تصني

توزيع الصور عىل مجموعات املتعلمني. -

اطلب منهم تصنيفها عىل حسب نوع السباقات.  -

نفذ بيانًا عمليًا أمام املتعلمني لطريقة تنفيذ العمل.	 

ــربا واألدوات  - ــك أو التم ــوان األكريل ــتخدام أل ــة باس ــات ملون ــذ أرضي تنفي

ــة. املختلف

وزع الخامــات واألدوات عــىل املتعلمــني وتابــع تنفيــذ العمــل مــع اإلرشاف  -

املســتمر.

ترك األرضيات لتجف )ميكن تجهيزها مسبقاً(. 	 

الطباعــة بالقوالــب وتكرارهــا، لعمــل تكوينــات للحيوانــات املشــاركة يف الســباق 	 

شكل 6بأســلوب فنــي جــاميل. شــكل )6(

شكل 5

)5( دقائقالرسم وتطبيق املهارات الرياضية وصلة بالرياضيات

التأكيد عىل أهمية االبعاد والحجم والشكل أثناء تكوين املوضوع.	 

التأكيد عىل القريب والبعيد. شكل )7( 	 

شكل 7
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مهارة الطباعة بالقوالب

التعبري اإلبداعي 

)35( دقيقة

ينتــج املتعلمــون أعــامالً فنيــة مســتوحاة مــن بيئــة اإلمــارات والســباقات، ويــرشف املعلــم عــىل التخطيــط و التنفيــذ وذلــك باســتخدام خامــات 

ــات مختلفة.شــكل )8(  وتقني

أساليب التقييم 

مالحظة قدرة املتعلمني عىل استخدام القوالب يف الطباعة وتكرارها.	 

ــاس 	  ــة لقي ــات الفني ــم واملصطلح ــول املفاهي ــة ح ــوار واملناقش ــف الح ــع توظي ــني م ــا املتعلم ــي أنجزه ــامل الت ــرض األع ع

ــني. ــارات املتعلم مه

اطلب من املتعلمني عرض النامذج التي قاموا بإنتاجها يف الحصة مع إعطائهم الوقت لوصفها.	 

املالحظة

الحوار واملناقشة

عرض األعامل 

والنقد والتحليل

يجمع املتعلمون صورا تعرب عن السباقات يف دولة اإلمارات.

األنشطة اإلثرائية والعالجية 

شكل 8

شكل 9

الفنون البصرية والتطبيقية 60

5الدرس

TG-ART-G1-2015.indd   60 8/30/17   11:41 AM



61الفنون البصرية والتطبيقية

TG-ART-G1-2015.indd   61 8/30/17   11:41 AM


