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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على الر�سول الأمني حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، وبعد: 

اأخي املعلم/ اأختي املعلمة

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
ن�سع بني يديك )دليل املعلم( لكتاب )الر�سم والت�سميم( للمرحلة الثانوية/ امل�ستويان الأول والثاين 
بطبعته الأولى، اآملني ال�ستفادة منه يف اإعداد الدرو�س وتنفيذها بو�سفه اأحد امل�سادر التي ت�ساعد على 

حتقيق النتاجات التعلمية املرجوة.
املنهاج، وخطة  لتحقيق  الركائز  اإحدى  اأنه  الدليل  هذا  عليها  بني  التي  املهّمة  الأ�س�س  من  ولعّل 

التطوير الرتبوي املنبثقة من فل�سفة الرتبية والتعليم نحو اقت�ساد املعرفة.
ونحن اإذ نقدم لك هذا الدليل، فاإننا ناأمل اأن يكون مر�سًدا وهاديًا يف تخطيط الدرو�س، مبا يتالءم 
مع م�ستويات الطلبة والبيئة املادية ال�سفية واأهداف املبحث، وناأمل اأن يتحقق به التكامل بني النظرية 
وا�سرتاتيجيات  التعلمية  وبالنتاجات  مبا�رص  نحو  على  الطالب  بكتاب  ارتبط  اأنه  �سيما  ل  والتطبيق؛ 
التدري�س والتقومي، ف�ساًل عن اهتمامه بتفعيل دور تكنولوجيا املعلومات والت�سالت )ICT( بو�سفها 

اأداة لتفعيل التعلم الإيجابي تخطيًطا وتنفيًذا وتقوميًا.

عندها  الوقوف  منك  نتوقع  ل  واجتهادات  اأمثلة  وهو  يديك؛  بني  الدليل  هذا  ن�سع  اإذ  ونحن 
اأو  البدائل  و�سع  الإبداعية يف  قدراتك  واإبراز  لتنمية خرباتك  منطلًقا  تكون  اأن  نرجو  بل  وح�سب، 

الأن�سطة املتنوعة اأو اإ�سافة اجلديد اإلى املحتوى، اأو بناء اأدوات تقومي مبعايري اأخرى جديدة.
واهلل ويل التوفيق

املوؤلفون

المـقـدمـة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
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اإر�شادات التعامل مع الدليل

ت�سمنت �سفحات الدليل جمموعة من العنا�رص التي يعتقد اأنها متثل اأبرز جوانب املوقف التعليمي التعلمي، 
ويف ما ياأتي تو�سيح  لكل من هذه العنا�رص.

·    نتاجات التعلم 
نتاجات خا�سة يتوقع اأن يحققها الطلبة، وتتميز ب�سموليتها وتنوعها )معارف، مهارات، واجتاهات(، 
وتعد مرجًعا للمعلم؛ اإذ يبنى عليها املحتوى، وتعد الركيزة الأ�سا�سية للمناهج، وت�سهم يف ت�سميم مناذج 

املواقف التعليمية املنا�سبة ويف اختيار ا�سرتاتيجيات التدري�س وبناء اأدوات التقومي املنا�سبة لها.
·    البنية املعرفية 

ومهارات،  وم�سطلحات،  مفاهيم،   ( العنا�رص  من  جمموعة  من  مبحث  لأي  املعرفية  البنية  تتكون 
البنية  عنا�رص  لبقية  مفتاحية  عنا�رص  املفاهيم  وت�سكل  ومبادىء(،  وقوانني،  ونظريات،  وخوارزميات، 
بهدف  املدر�سي؛  الكتاب  يف  وردت  التي  الأ�سا�سية  وامل�سطلحات  املفاهيم  دت  ُحدِّ ولذلك  املعرفية، 

الرتكيز عليها يف ت�سميم املوقف العلمي.
·    ال�شالمة العامة 

اإر�سادات واحتياطات الأمن وال�سالمة التي يجب مراعاتها عند تنفيذ املوقف التعليمي.
·    ا�شرتاتيجيات التدري�ص 

ا خطوات  الإجراءات واخلطوات املنظمة التي يقوم بها املعلم وطلبته لتنفيذ املوقف التعليمي، وهي اأي�سً
مراعاة  مع  املدر�سة،  واإمكانات  الطلبة  وظروف  يتالءم  مبا  تغيريها  اأو  تطويرها  للمعلم  ميكن  مفتوحة 

توظيف تكنولوجيا املعلومات والت�سالت )ICT( عند احلاجة.
·    اإدارة ال�شف 

اإجراءات تهدف اإلى تنظيم املوقف التعليمي و�سبطه؛ لت�سهيل تنفيذ الدر�س بكفاءة، ومن اأمثلتها 
ما ياأتي:

1 - تنظيم زمني متوقع لكل خطوة من خطوات الدر�س الإجرائية.
.)....،U 2 - تنظيم جلو�س الطلبة )جمموعات، حلقة دائرية، حرف

3 - تهيئة البيئة ال�سفية ) اإنارة كافية وتهوية ونظافة و.... (.
4 - تهيئة الأدوات واملواد الالزمة لتنفيذ الدر�س.

5 - اإثارة دافعيه الطلبة للتعّلم.
6 - ا�ستخدام اأوراق العمل واأدوات التقومي املنا�سبة والأن�سطة املت�سمنة.

7- تطبيق املهارات بدقة للتو�سل اإلى املنتج املطلوب.
·    معلومات اإ�شافية 

اإثارة  اإلى  اإثرائية و�رصورية وموجزة ذات عالقة باملحتوى موجهة للمعلم والطالب، تهدف  معلومات 
خالل  من  اإر�ساده  بق�سد  باملحتوى،  املعلم  معارف  اإثراء  واإلى  التعلم  على  وم�ساعدته  الطالب  دافعيه 

ا�ستخدام م�سادر تعليمية اأخرى متنوعة.
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اإر�شادات التعامل مع الدليل

·    الزمن املتوقع
املدة الزمنية املتوقعة لتحقيق النتاجات اخلا�سة.

·    الفروق الفردية
جمموعة الأن�سطة والأ�سئلة والإ�سافات يف املحتوى التي مّت اإعدادها لتقابل احتياجات الطلبة وفق قدراتهم 

املتنوعة من حيث )النوع الجتماعي والحتياجات اخلا�سة والبيئات الجتماعية(.
·    ا�شرتاتيجيات التقومي واأدواته

اخلطوات والإجراءات املنظمة التي يقوم بها املعلم اأو الطلبة لتقومي املوقف التعليمي وقيا�س مدى حتقق 
النتاجات، وهي عملية م�ستمرة يف اأثناء تنفيذ املوقف التعليمي ميكن تطويرها اأو بناء مناذج اأخرى م�سابهة 

يّتم تطبيقها بالتكامل مع اإجراءات اإدارة ال�سف.
·    التكامل الراأ�شي والأفقي:

اأما الراأ�سي، فربط املفهوم مبفاهيم اأخرى �سمن املبحث نف�سه، واأما الأفقي، فربطه مع املباحث الأخرى 
�سمن ال�سف نف�سه.

·    م�شادر التعلم 
وتدعيم  وخرباتهم  معلوماتهم  زيادة  بهدف  اإليها،  الرجوع  والـمـعلم  للطالب  ميكن  تعليمية  م�سادر 
تـحـقـيق النتاجات، وتـ�سـمل ) كـتـًبا ومو�سوعات ومواقع اإنـرتنت واأقرا�س مدمـجـة وزيارات ميـدانـية 

ومقابالت اأ�سـخـا�س و...(. 
·    املادة املحو�شبة 

والعلوم،  )الريا�سيات،  الدرا�سية  املباحث  من  الوزارة يف عدد  اأعدتها  التي  الإلكرتونية  التعليمية  املادة 
واحلا�سوب، واللغة العربية، والرتبية الوطنية، والإدارة املعلوماتية ( لتكون رديفة وداعمة لتحقيق نتاجات 

التعّلم، بالإ�سافة اإلى الت�سجيالت والأقرا�س املدجمة واأر�سيف التلفزيون الرتبوي.
·    اأخطاء �شائعة 

توقعات لأخطاء حمتمله و�سائعة بني الطلبة واملجتمع، تتعلق باملهارات واملفاهيم والقيم الواردة، مع تقدمي 
معاجلة لهذه الأخطاء.

·    املالحق  
ن الدليل مالحق منف�سلة يتناول كل منها اأحد اجلوانب الآتية: ت�سمَّ

اأدوات تـقـومي، وا�سرتاتيجيات التدري�س والتقومي، وحل التمارين وامل�سائل، اأوراق العمل، وحلول اأ�سئلة 
عالجية واإثرائية.
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يتمتع  الطلبة  من  اإعداد جيل  اإلى  املعريف  القت�ساد  على  املبني  الرتبوي  التطوير  تهدف خطة 
مبهارات حياتية ترتكز على عقيدة الأمة، ومبادئها، وقيمها الأ�سلية، وميثل ا�ستثماًرا حقيًقا للمعرفة 

واخلربات.
وحيث اإن طلبة اليوم هم بناة املجتمع غًدا، وهم الذي يتحملون م�سوؤولية الرتقاء به اإلى اأعلى 

امل�ستويات يف خمتلف جوانب احلياة، فاإن املناهج اجلديدة ت�سعى اإلى تنمية طالب يتميز باأنه:
يتحلى باأخالقيات املهنة وفق القيم العربية واملعتقدات الإ�سالمية.  -   1

يبحث عن املعرفة وينظمها، ويحللها، ويوظفها، ويولد معرفة جديدة لرفع م�ستواه املهني.  -   2
يطبق مهارات الت�سال والتوا�سل يف تعامله مع الآخرين، ويح�سن ال�ستماع، واملو�سوعية   -   3

يف احلوار.
نحو  على  عملية  ب�سورة  امل�سكالت  وحل  وال�ستق�ساء  والإبداعي  الناقد  التفكري  ميار�س   -   4

م�ستمر، وي�ستخدم ذلك يف اتخاذ القرارات.
يوظف عنا�رص العمل الفني لالإبداع واأ�س�سه يف جمالت القت�ساد املنزيل.  -   5
يحافظ على البيئة ويطّبق اإجراءات ال�سحة وال�سالمة يف العمل واملنزل.  -   6

7   - ير�سد ال�ستهالك بال�ستخدام الأمثل للموارد يف جمالت القت�ساد املنزيل.
باإتقان  متقدمة  مب�ستويات   )ICT( والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  اأدوات  ي�ستخدم   -   8

واأمان، واأخالق يف البحث، والتحليل، ومعاجلة البيانات، والعرو�س التقدميية......اإلخ.
يتخذ القرار املنا�سب يف التوجه امل�ستقبلي نحو �سوق العمل اأو التعليم العايل.  -   9

يطور نف�سه يف جمالت البحث وال�ستق�ساء والتعلم امل�ستمر.  -10
ي�ستعمل الأجهزة احلديثة لتطوير م�ستوى العمل.  -11

ميتلك الكفايات املهنية الالزمة ل�سوق العمل.  -12
يتحمل امل�سوؤولية، ويحرتم العمل.  -13

يندمج وي�سارك م�ساركة فاعلة يف �سوق العمل والنتاج.  -14
15-  يقدر ذاته مب�ستويات عالية، وميار�س عمليات التقومي الذاتي على نحو م�ستمر.

بجميع  املجتمع  حاجات  يلبي  مبا  �سغرية  م�ساريع  اإن�ساء  على  القدرة  ولديه  اجلديد  يبتكر   -16
بالقت�ساد  للنهو�س  الأ�رصة  دخل  ويح�سن  املعي�سة،  م�ستويات  من  يرفع  وعليه  م�ستوياته، 

الوطني.

الطالب الذي نريد
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النظرية والعملية لفروع )التعليم املهني(
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- يتعّرف املبادىء الأولية يف الر�سم من الطبيعة.
- ير�سم اأ�سكاًل حّرة من الطبيعة والبيئة باأ�سلوب واقعي.

- يوظف اأدوات الر�سم ومواده بطرق �سليمة.
- ير�سم اأ�سكاًل حيوانية ونباتية متنّوعة ويلّونها باأ�سلوب واقعي.

- ير�سم اأ�سكاًل من الطبيعة ال�سامتة ويلّونها.
- ير�سم ج�سم املراأة والطفل وفق الن�سب املحدده وبحركات متنّوعة.

- ير�سم اأجزاء ج�سم الإن�سان )الوجه والراأ�س وال�سعر واليدين والقدمني(.
- يكت�سب املعرفه واملهارات العملية يف جمال الر�سم.

- يوّظف حمركات البحث يف ا�ستق�ساء املعرفه املتعلقة مبجالت الر�سم وتطبيقاتها يف القت�ساد املنزيل، ويقّدر 
دور الطبيعة وقيمها اجلمالية يف ا�ستلهام املو�سوعات الفنية.

ح التطبيقات الوظيفية يف الر�سم. - يو�سّ
- يتعّرف مفهوم الر�سم الهند�سي.

- ميّيز جمالت الر�سم، وطرق تنفيدها، والأدوات واملواد امل�ستعملة فيها.
- يوّظف الأدوات يف ر�سم اأ�سكال هند�سية. 

ح اأهّمية الر�سم الهند�سي والوظيفي يف جمال تخ�س�سه، ويوظف الأدوات يف ر�سم اأ�سكال هند�سية. - يو�سّ
ح اأهمية الر�سم الهند�سي والوظيفي يف جمال تخ�س�سه. - يو�سّ

- يوّظف قواعد الر�سم الهند�سي يف ر�سم امل�ساقط واملنظور.
- يقارن بني اأ�سكال الزخارف واأنواعها.

- يتعّرف خ�سائ�س الزخارف وطرق تنظيمها.
- ير�سم وحدات هند�سية وغري هند�سية )طبيعية( ويكررها.

-  ي�ستعمل احلروف والأرقام العربية والال تينية يف ت�سميم اأعمال زخرفية نفعية يف جمال تخ�س�س القت�ساد 
املنزيل يف م�سغله املهني.

- ي�سّمم بطاقات ومل�سقات بزخارف م�ستوحاة من الفن  النبطي.
- ينفذ عماًل زخرفيًّا �سمن تخ�س�س القت�ساد املنزيل با�ستعمال مواد بيئية م�ستهلكة.

-  ي�سّمم وحدات زخرفية ويكررها با�ستعمال احلا�سوب.
-  يوّظف مهارات التحوير والتجريد يف الفن الإ�سالمي لزخرفة جداريات يف م�سغله املهني.

-  يقّيم الأعمال الزخرفية وفق معايري حمددة.

النتاجات العامة /امل�شتوى الأول 
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ÊÉãdGh ∫hC’G :¿Éjƒà°ùŸG ,ájƒfÉãdG á∏Môª∏d º«ª°üàdGh º°SôdG åëÑŸ áeÉ©dG äÉLÉàædG

-  ميّيز بني عنا�رصالت�سميم الفني واأ�س�سه. 
-  ير�سم م�ساحات واأ�سكاًل خمتلفة، ويلّونها باتباع الإجراءات ال�سحيحة.

-  يربط  بني عنا�رص الت�سميم الفني  واأ�س�سه يف الطبيعة.
-  ير�سم اأ�سكاًل خطية متنوعة.

-  يوّظف الظل والنور يف جت�سيم الأ�سكال.
-  ي�ستعمل النقطة واخلطوط يف اإحداث املالم�س.

-  ي�سّمم ت�سميًما فنيًّا لقطعة نفعية يف القت�ساد املنزيل.
-  يراعي الن�سبة والتنا�سب يف توزيع امل�ساحات والأ�سكال.

-  ي�سمم ت�سميًما اإعالنيًّا يف جمال تخ�س�سه.
-  يراعي الوحدة يف بناء الت�سميم الفني. 

-  ير�سم اأ�سكاّل متنوعة من الفن العربي النبطي ويلّونها.
-  يقّيم الت�ساميم الفنية وفق عنا�رصالت�سميم الفني واأ�س�سه.

-  ميّيز التنّوع يف توزيع العنا�رص والأ�سكال يف الت�ساميم الداخلية.
-  يحلل ت�ساميم داخلية متنّوعة.

-  يوّظف عنا�رصالت�سميم الفني واأ�س�سه يف نقد ت�ساميم داخلية حمددة.
-  يتعّرف اأدوات الطباعة وال�سباغة اليدوية وموادهما.

-  يزخرف عماًل نفعيًّا باأ�سلوب الطباعة بالتفريغ.
-  يزخرف عماًل نفعيًّا باأ�سلوب ال�سباغة بال�سمع.

-  ي�سّمم وحدات زخرفية يف جمال تخ�س�سه، وينفذها باأ�سلوب الطباعة باللينوليوم.
-  ي�سّمم وحدات زخرفية م�ستوحاة من الفن العربي النبطي، وينفذها باأ�سلوب الطباعة باللينوليوم. 

-  يتّبع قواعد واأ�س�س ال�سالمة العامة يف اأثناء ا�ستخدام املواد والأدوات.
-  يقّدر القيم الفنية يف الت�سميم. 

-  يدّرك اأهمية الفن ال�سعبي وجمالته. 
-  ميّيز خ�سائ�س الفن ال�سعبي واأق�سامه. 

-  يتعّرف دور الفن ال�سعبي يف نقل الرتاث وتاأكيد الروابط الجتماعية. 
-  يتعّرف اجلهات املعنية باملحافظة على الرتاث.

-  يقرتح حلوًل واأفكاًرا للمحافظة على الفن ال�سعبي. 
-  ير�سم وحدات زخرفية �سعبية وتلّونها.

-  ميّيز بني الر�سوم والأ�سكال امل�ستعملة يف الأزياء ال�سعبية.

النتاجات العامة /امل�شتوى الثاين 



13

ÊÉãdGh ∫hC’G :¿Éjƒà°ùŸG ,ájƒfÉãdG á∏Môª∏d º«ª°üàdGh º°SôdG åëÑŸ áeÉ©dG äÉLÉàædG

-  يقارن بني الأزياء ال�سعبية ومكمالتها يف املناطق املختلفة يف الأردن.
-  يحلل الزخارف والأ�سكال امل�ستخدمة يف ت�ساميم الب�سط و ال�سجاد ال�سعبي.

-  ي�سّمم اأعماًل نفعية م�ستوحاة من الفن ال�سعبي يف جمال تخ�س�سه.
-  ميّيز اأ�سكال الفخار واخلزف ال�سعبي وت�ساميمه.

-  ميّيز م�سغولت الق�س واخليزران واخل�سب واأ�سغال املعادن وت�ساميمها واأهّميتها يف ال�ستعمالت الوظيفية.
-  يقّدر القيم الفنية واجلمالية يف الأعمال ال�سعبية.

-  يبدي اهتماًما باملوروث ال�سعبي. 
-  يتبع �سري اخلطوط يف العمل الفني. 

-  يحّدد تنّوع الأ�ساليب يف تنفيذ الأعمال الفنية. 
ح اأ�سلوب معاجلة نقطة الرتكيز يف العمل الفني.  -  يو�سّ
-  يحلل عنا�رص الت�سميم واأ�س�سه يف اأعمال فنية خمتارة. 

-  يربط بني الفكرة واأ�سلوب التنفيذ للعمل الفني. 
ح مفهوم التذّوق الفني ومراحلة.  -  يو�سّ

ح العوامل امل�ساعدة على التذّوق الفني.  -  يو�سّ
-  يربط بني التذّوق الفني والنقد الفني

ح اأهداف اإقامة املعار�س الفنية، واأنواعها، واأ�ساليبها. -  يو�سّ
-  يوّظف عنا�رص الت�سميم واأ�س�سه يف اأ�سلوب عر�س الأعمال الفنية. 

-  يحّدد الإ�ساءة املنا�سبة لإبراز املعرو�سات. 
-  يوّظف حمركات البحث يف ا�ستق�ساء املعرفة املتعلقة بتذّوق الأعمال الفنية ونقدها. 

-  يقّيم العمل واأعمال الآخرين وفًقا ملعايري حمددة.
-  يراعي النظافة العامة يف اأثناء العمل وبعده.
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الوحدة الأولى: جمالت 

الر�شم وتطبيقاتها
اأّوًل:  الر�شم من الطبيعة.

ثانيًا: ر�شم ج�شم الإن�شان.
ثالثًا: التطبيقات الوظيفية للر�شم.

6
8
1

15 ساعةاملجموع

الوحدة الثانية: الر�شم 
الهند�شي

اأّوًل: اأدوات الر�شم  ومواده.
 4ثانيًا: عنا�رص الر�شم الهند�شي وعملياته.

8 

12 ساعةاملجموع

اأّوًل: الزخارف: مفهومها وخ�شائ�شها وعنا�رصها.الوحدة الثالثة: الزخارف
ثانيًا: الزخارف الهند�شية.

ثالثًا: الزخارف غري الهند�شية.
رابًعا: احلروف والأرقام العربية والالتينية.

خام�ًشا: الزخرفة امل�شتوحاة من الفن العربي النبطي.
�شاد�ًشا: ت�شميم الزخارف اإلكرتونيًّا.

2
2
5
5
2
2

18 ساعةاملجموع

)45 �شاعة( املجموع النهائي للم�شتوى الأول

امل�شتوى الأول                                                              )45( �شاعة
ا�سم الوحدة الدرا�سية
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)45 �شاعة( املجموع النهائي للم�شتوى الثاين

الوحدة الأولى: عنا�رص 
الت�شميم واأ�ش�شه 

وتطبيقاته

اأّوًل:  عنا�رص الت�شميم الفني.
ثانيًا:  اأ�ش�ص الت�شميم الفني.

6
6

12 ساعةاملجموع

الوحدة الثانية: جمالت 
الت�شميم وتطبيقاتها

اأّوًل:  الت�شميم الداخلي.
ثانيًا:  الت�شميم اجلرافيكي.

5
7

12 ساعةاملجموع

الوحدة الثالثة: التذّوق 
والنقد الفني

اأّوًل:  تذّوق العمل الفني والنفعي.
ثانيًا:  النقد الفني.

ثالثًا:  املعار�ص الفنية والنفعية.

3
3
3

9 ساعاتاملجموع

الوحده الرابعه: الفن 
ال�شعبي

اأّوًل:  الفن ال�شعبي وخ�شائ�شه.
ثانيًا:  املحافظة على الفن ال�شعبي.

ثالثًا:  جمالت الفن ال�شعبي.

3
1
8

12 ساعةاملجموع

امل�شتوى الثاين                                                              )45( �شاعة
ا�سم الوحدة الدرا�سية
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مجاالت الر�سم وتطبيقاتها
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   املو�ضوع         الر�سم من الطبيعة )1(   
  

- يتعّرف املبادئ الأولية للر�سم من الطبيعة.
- يحّدد زاوية النظر وارتفاعها يف الر�سم.

- يفّرق بني امللحظة والنظر للأ�سكال من الطبيعة.
- يقّدر ن�سب الأ�سكال يف الطبيعة بطريقة القلم والبهام.

اأبعاد  ال�سحيح,  الذهني  والقيا�س  امللحظة  النظر,  زاوية  الطبيعة,  من  الر�سم 
الأ�سكال يف الطبيعة, زاوية امليل.

التدري�س املبا�رش/ اأ�سئلة واأجوبة 
والت�سميم  الر�سم  كتاب  مبحتوى  خمت�رص  ب�سكل  وتعريفهم  بالطلبة  الرتحيب   -

للم�ستوى الأول.
- التمهيد للوحدة وللدر�س من خلل تو�سيح دور الفن يف روؤيتنا للطبيعة والبيئة 

من حولنا ثم طرح الأ�سئلة الآتية: 
• ما الهدف من الر�سم؟

• كيف ميكنك تقدير اأبعاد )طول, عر�س, ارتفاع, زاوية ميل( اأي �سكل قبل 
ر�سمه.

• ما الهدف من التدّرب على القيا�س ذهنيًّا؟
اإلى  والتعرف  الر�سم,  الهدف من  اإلى  للتو�سل  الطلبة  الإجابات مع  مناق�سة   -

بع�س مبادىء الر�سم من الطبيعة, وتلخي�سها وعر�سهاعلى ال�سبورة .
التدري�س املبا�رش/ العمل يف الكتاب املدر�سي  

- �رصح واٍف عن مبادىء الر�سم من الطبيعة من خلل: 
• حتديد زاوية النظر وارتفاعها.

• التدّرب على امللحظة والقيا�س الذهني.
• تقدير ن�سب الأبعاد للأ�سكال يف الطبيعة )الرتفاع, العر�س, زاوية امليل(.
من   )5-1(  ,)4-1(  ,)3-1(  ,)2-1(  ,)1-1( الأ�سكال  ا�ستعرا�س   -

الكتاب والتي تو�سح املبادئ اآنفة الذكر.
التعلم من خالل الن�شاط/ التدريب 

- ينفذ املعلم خطوات تقدير طول زهرية با�ستخدام القلم ال�سكل )2-1(.
- يوّزع املعلم الطلبة اإلى جمموعات, وير�سدهم اإلى خطوات العمل ال�سحيحة  

كالآتي: 
• املجموعة الأولى: تقدير عر�س الزهرية با�ستخدام القلم والإبهام.
• املجموعة الثانية: تقدير ارتفاع الزهرية با�ستخدام القلم والإبهام. 

• املجموعة الثالثة: تقدير زاوية امليل با�ستخدام القلم والإبهام.
- تكلف املجموعات بالعمل, ويخ�س�س زمن لذلك.

- التجّول بني املجموعات وامل�ساعدة غري املبا�رصة
- تبادل الأدوار بني املجموعات.

- يدار حوار بني الطلبة, وتناق�س اأعمالهم بهدف التو�سل اإلى كيفية تقدير ن�سب 
الأ�سكال واأبعادها.

- تقومي اأعمال الطلبة.  
- تكليف الطلبة تنفيذ ن�شاط )1-1( لتقدير الأبعاد وزوايا النظر كواجب بيتي.

 »°üî°T ô«Ñ©J  ¬fEG  ,AÉ«°TC’Gh äÉæFÉμdG  √ÉéJ  ¬ØWGƒYh ¿É°ùfE’G  ä’É©ØfG  øY ô«Ñ©à∏d  á∏«°Sh º°SôdG  qó©j

 ∫ƒéj ÉªY ô«Ñ©à∏d ¿Éà∏«°Sh ’EG ¿Éæ«©dGh ó«dG Éeh .¿GƒdCGh ∫Éμ°TCGh  •ƒ£N πμ°T »a áqjô°üH hCG áq«ægP IôÑîd

 ≈dEG ¬°ù«°SÉMCG »≤«°SƒªdG ºLôàjh ,á∏«ªL  áq«¶Ød Ö«cGôJ »a √ôYÉ°ûe ôYÉ°ûdG Æƒ°üj Éªμa ,ΩÉ°SôdG ¢ùØf »a

 ±ó¡j º°SôdG q¿CG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,á≤°SÉæàe ¿GƒdCGh ∫Éμ°TCG ≈dEG ¬JÉYÉÑ£fG ΩÉ°SôdG ∫ qƒëj ∂dòc ,áªZÉæàe ¿ÉëdCG

 ∫ÉªL øe ¿É°ùfE’ÉH §«ëj ÉªY ô«Ñ©àdGh ¬H Qƒ©°ûdGh ∫ÉªédG ¥ qhòJh á¶MÓªdGh ô«μØàdGh ∫É«îdG á«ªæJ ≈dEG

 :á«JB’G QƒeC’G ¢SQÉªJ ¿CG Öéj ´ƒ°Vƒe q…CG º°SôH CGóÑJ ¿CG πÑb h ,OÉªLh ¿Gƒ«Mh äÉÑf øe É¡JÉf qƒμeh á©«Ñ£dG

.(´ƒ°VƒªdG º°SQ) êÉàfE’G ºK ,(π«°UÉØàdG á°SGQO) á¶MÓªdG qºK ,(IôμØdG) ô«μØàdG

?ô¶ædGh á¶MÓªdG ø«H ¥ôa ∑Éæg πg  -

 ?¬ª°SQ ø«dhÉëe Év«©«ÑW G kó¡°ûe Éæ∏eCÉJ AÉæKCG »a çóëj …òdG Ée  -

 πμ°T  º«ª°üJ  hCG  ¢ùHÓªdG  êÉàfEG  »a  (äGOÉªédGh  äÉfGƒ«ëdGh  äÉJÉÑædG)  ∫Éμ°TCG  ∞«XƒJ  øμªj  ∞«c   -

?¿É°ùfE’G »a Égô«KCÉJ Ée ?ô©°T  áëjô°ùJ

?≠dÉÑdG ¿É°ùfE’G º°ùL πμ°T øY πØ£dG º°ùL πμ°T ∞∏àîj ºH  -

?áØ∏àîªdG √ôªY πMGôe »a πØ£dG º°ùL πμ°T »a çóëJ »àdG äGô q«¨àdG Ée  -

?º¡ëeÓeh ¢SÉædG √ƒLh ∫Éμ°TCG »a äÉaÓàN’G Ée  -

?áq«Ø«XƒdGh  á q«dÉªédG ¢VGôZC’G ICGôªdGh πØ£dG º°ùL º°Sôd á q«dÉãªdG Ö°ùædGh óYGƒ≤dÉH ΩGõàd’G Ωóîj ∞«c  -

.IóMƒdG √òg »a Égô«Zh á∏Ä°SC’G √òg øY äÉHÉLEG óéà°S

: ¿CG IóMƒdG √òg á°SGQO ó©H ∂æe ™qbƒàjh

.á©«Ñ£dG øe º°SôdG »a á q«dhC’G ÇOÉÑªdG ± qô©àJ  -

.»©bGh Üƒ∏°SCÉH áÄ«ÑdGh á©«Ñ£dG øe I qôM k’Éμ°TCG º°SôJ  -

.áª«∏°S ¥ô£H √ qOGƒeh º°SôdG äGhOCG ∞ qXƒJ  -

.É¡f qƒ∏Jh áY qƒæàe áq«JÉÑfh áq«fGƒ«M k’Éμ°TCG º°SôJ  -

.É¡f qƒ∏Jh áàeÉ°üdG á©«Ñ£dG øe k’Éμ°TCG º°SôJ  -

.áY qƒæàe äÉcôëHh IO qóëªdG Ö°ùædG ≥ah πØ£dGh ICGôªdG º°ùL º°SôJ  -

.(ø«eó≤dGh øjó«dGh ô©°ûdGh ¢SCGôdGh ¬LƒdG) ¿É°ùfE’G º°ùL AGõLCG º°SôJ  -

.º°SôdG ∫Éée »a á q«∏ª©dG äGQÉ¡ªdGh áaô©ªdG Ö°ùàμJ  -

.»dõæªdG OÉ°üàb’G »a É¡JÉ≤«Ñ£Jh º°SôdG ä’ÉéªH á≤ q∏©àªdG áaô©ªdG AÉ°ü≤à°SG »a åëÑdG äÉc qôëe ∞ qXƒJ  -

.áq«æØdG äÉYƒ°VƒªdG ΩÉ¡∏à°SG »a á q«dÉªédG É¡ª«bh á©«Ñ£dG QhO Q qó≤J  -

.º°Sô∏d áq«Ø«XƒdG äÉ≤«Ñ£àdG í q°VƒJ  -

8

10

 ∫ƒ£dG å«M øe áqbóH AÉ«°TC’G ôjó≤J q¿EG :í«ë°üdG »ægòdG ¢SÉ«≤dGh á¶MÓªdG ≈∏Y ÜqQóàdG

 äÉbÓY øª°V äÉq«FôªdG ±É°ûàcG áq«∏ªY ƒg É¡æ«H áfQÉ≤ªdGh ºéëdGh πμ°ûdGh ¢Vô©dGh

 º¡°ùj É qªe  ,º°SôdG ´ƒ°Vƒe §«£îJ á«∏ªY AÉæKCG »a áë°VGh IQƒ°üH É¡°ù q°ùëJ qºàj ,áq«HÉ°ùM

.í«ë°üdG ¢SÉ«≤dG ≈∏Y ºμëdÉH ¬ÑjQóJh …ô°üÑdG RÉ¡édG OGóYEG »a ádÉ©a áªgÉ°ùe

 º∏≤dG  á≤jô£H  áqjôgR  πμ°ûd  äÉ°SÉ≤ªdG  òNC’  :á©«Ñ£dG  »a  ∫Éμ°TCÓd  OÉ©HC’G  Ö°ùf  ôjó≤J

:á«JB’G äGƒ£îdG ´ÉÑJG øμªj ,ΩÉ¡HE’Gh

 ´ÉØJQ’G  áfQÉ≤ªd  :áqjôgõdG  πμ°T  OÉ©HCG  ôjó≤J

 ≈∏Y  º∏≤dÉH  ∂°ùeCG  ,É¡≤æY  ™e  áqjôgõ∏d  »∏μdG

 á qªb  ™e  º∏≤dG  á qªb  ≥HÉWh  ,∂``YGQP  OGóàeG

 ájÉ¡f ójóëàd πØ°SCÓd ΩÉ¡HE’G ∑ uôM qºK ,áqjôgõdG

 »∏μdG ´ÉØJQ’G  1/3 »dGƒM ≥æ©dG ∫ƒW .≥æ©dG

 .(2-1) πμ°ûdG »a Éªc ,ÉkÑjô≤J áqjôgõ∏d
.áqjôgõdG ≥æY ∫ƒW ôjó≤J : (2- 1) πμ°ûdG

ô``¶ædÉH É``jGhõdGh OÉ``©HC’G ôjó≤J

 Öjô≤àdG ¬Lh ≈∏Y ¬Ø°üàæe O qó``– ¿CG ∫hÉM qºK ,¬«dEG ô¶fGh ,Ö°SÉæe ∫ƒ``£H Év«≤aCG É v£N º``°SQG •
.º«°ù≤àdG ‘ ∑ô¶f áqbO ióe ¢SÉ«≤d Iô£°ùŸG πª©à°SG qºK ,á£≤f ™°VƒH

  q§ÿG ∫ƒ£d ÉkjhÉ°ùe Éª¡«dƒW ´ƒª› ¿ƒμj ÚjOƒªY Ú q£N ¬ÑfÉéH º°SQGh ,Év«≤aCG É v£N º``°SQG •
.∂dP øe ó qcCÉà∏d Iô£°ùŸG πª©à°SG qºK ,ô¶ædÉH »≤aC’G

 ™HôŸG ∫ƒ£H ôNBG  É k©qHôe º°SQG qºK ,áq«°Sóæ¡dG äGhOC’G ∫Éª©à°SG ÒZ øe »≤aCG ™°VƒH É k©qHôe º°SQG •
 øe Ú©qHôŸG º°SQ áqbO ¿QÉb qºK ,√ÉjGhR ió``MEG ≈∏Y G kõμJôe ¬©°Vh ¿ƒμj å«M ,¬``°ùØf ∫hqC’G

.á«°Sóæ¡dG äGhOC’G ∫Éª©à°SÉH ,Éª¡æ«H ájhÉ°ùàŸG ´Ó°VC’Gh áªFÉ≤dG ÉjGhõdG å«M

نـشـاط (1-1 )

Ü

`L

الوحدة االأولى: جماالت الر�سم وتطبيقاتها

انظر ملحق  اإجابات الأ�سئلة )1-1(.
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عالج
- تكليف الطلبة بالتدّرب على كيفية امللحظة والقيا�س الذهني ال�سحيح لنمودج 

اأمامهم )زهرية مثًل(, وحتديد زاوية النظر وارتفاعها وتقدير ن�سب اأبعادها.

اإثراء
النظر  زاوية  وحتديد  الر�سا�س,  بقلم  )زهرية(  �سكل  بر�سم  الطلبة  تكليف   -
وارتفاعها, ثم ملحظة طولها وعر�سها, وحجمها وحتديد اأبعادها با�ستخدام 

القلم والإبهام. 

- ا�ستراتيجية التقويم: التوا�سل.
- اأداة التقويم: الأ�سئلة والأجوبة.

للمعلم
- �سناء مقدادي, الر�سم احلر, دار الربكة للن�رص والتوزيع, عّمان, 2006م.

للطالب
- http://www. moaheb.com/art/draw.html

9

á©«Ñ£dG øe º°SôdG k’ qhCG
 ’ƒd  É¡àjDhQ Éæd Ékæμªe øμj ºd »àdGh ,ÉædƒM øe áÄ«ÑdGh á©«Ñ£∏d ÉæàjDhQ »a É kª¡e G kQhO qøØdG Ö©∏j

 ôgÉ¶ªH  É kWÉëe  ¢û«©j  ¿É°ùfE’G  q¿EG  .ÉgOƒLhhÉ¡dÉªL  ÉæcQOCÉa  ,∫ÉªédGh  qøØdG  óYGƒ≤H  Éæàaô©e

 ™«£à°ùj ’ ¬fÉ«c øe GkAõL íÑ°üàa Gòg qπμH ¬WÉÑJQG »a ≥ qª©àjh ,OÉªLh äÉÑfh ¿Gƒ«M øe IójóY

.¿ÉqæØdG ájDhôd ø«©eh ™Ñæe É¡JGP qóM »a »gh.É¡æY π°üØæj ¿CG

 ¿Gƒ«Mh  äÉÑf  øe  ô°UÉæ©dG  »a  πeÉμJ  øe  É¡«a  Éeh  á©«Ñ£dG  ájDhQ  ƒg  º°SôdG  øe  ±ó¡dG  q¿EG

 QƒædGh π¶dGh É¡Ñ°ùfh ÉgOÉ©HCG ójóëJh É¡ªdÉ©e π≤fh π«°UÉØJ øe É¡«a Ée ¢üëØH ∂dPh ,OÉªLh

.Év«©bGh kÓ«ãªJ É¡∏«ãªJh ,Iô°TÉÑe á≤«bO á¶MÓe É¡à¶MÓeh É¡«a

á©«Ñ£dG øe º°SôdG ÇOÉÑe

 áÑ qcôªdG  ∫Éμ°TC’G  qºK  ,á£«°ùÑdG  ∫Éμ°TC’Éa  q§îdG  ≈dEG  á£≤ædG  øe  »æØdG  πª©dG  ΩÉ q°SôdG  CGóÑj

 øe π°†aCG ó«dÉH áeƒ°SôªdG •ƒ£îdG q¿CG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,»æØdG ¬Yƒ°Vƒe ∞qdDƒj É¡àWÉ°SƒH »àdG

 º°SôdÉH áq«ægòdG QÉμaC’G π≤f s¿EGh .áq«°Sóæ¡dG äGhOC’ÉH áeƒ°SôªdG •ƒ£îdG øe á q«æØdG á«MÉædG

 ’EG QƒeC’G √òg π qμ°ûàJ ’h . q¢ùëJ ¢ùØfh ,™«£J ójh ,iôJ ø«Y :»g ,áKÓK G kQƒeCG Öq∏£àj

.º°SôdG á«∏ªY »a áq«dhC’G ÇOÉÑªdG ¢†©H ¢ü∏îà°ùf Éæg øeh ,á°SQÉªªdÉH

 óªà©j:É¡YÉØJQGh  ô¶ædG  ájhGR  ójóëJ

 ,áfQÉ≤ªdGh  á¶MÓªdG  ≈∏Y  ∂∏ªY

 ™°VƒdG  ójóëJ  ÖLGƒdG  øe  Gò`̀ dh

 êPƒªædG  ΩÉ`̀eCG  ∑OƒLƒd  Ö°SÉæªdG

.¬ª°SQ ójôJ …òdG

 ∂ª°SQ iôJ ¿CG ƒg πãeC’G ™°VƒdG q¿EG

 ¿ƒμJ ¿CGh ,áÑ°SÉæe  áaÉ°ùªd áØ«ØN ácôM ∂°SCGQ ∂jôëàH hCG ,§≤a ∂«æ«Y ™aôH ,∂LPƒªfh

 πμ°ûdG  »a  Éªc ,ÉkÑjô≤J  ¢VQC’G  í£°S  øY êPƒªædG  ´ÉØJQG  ∫ÉãeCG  áKÓK  …hÉ°ùj  ó©H  ≈∏Y

 .(Ω12) OhóëH ¬æY ó©àHG ,∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏Y (Ω4) ¬YÉØJQG AÉæH º°SQ ójôJ Éeóæ©a .(1-1)

.º°SôdG êPƒªf ΩÉeCG ±ƒbƒdG áq«©°Vh :(1-1) πμ°ûdG

CG

1
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 ôjó≤J øe qóH ’ A»°T q…CG º°Sôd :´ÉØJQ’G ôjó≤J

 º∏b  ∂°ùeCG  ´ÉØJQ’G  ôjó≤àdh  ,√OÉ©HCG  Ö°ùf

 ,áqjôgõdG  √ÉéJ  ∂YGQP  qóe  h  ,Év«°SCGQ  ¢UÉ°UôdG

 ≥HÉW  .ø«æ«©dGióMEG  ¥ÓZEG  ™e  É¡«∏Y  ßaÉMh

 ΩÉ¡HE’G ™Ñ°UEG ∑ uôMh ,áqjôgõdG á qªb ™e º∏≤dG á qªb

 ´ÉØJQG q¿CG ßMÓf ,IóYÉ≤dG √ÉéJ πØ°SC’ É k≤dõæe

.(3-1) πμ°ûdG »a Éªc ,ÉkÑjô≤J º∏≤dG 2/3 áqjôgõdG

 ,¢Vô©dG  ™e  ´ÉØJQ’G  áfQÉ≤ªd  :¢Vô©dGôjó≤J

 ≥HÉWh  ,Év«≤aCG  º∏≤dG  ¿ƒμj  å«ëH  ∂YGQP  q∞d

 ∑ qôMh ,áqjôgõdG ÖfGƒL ióMEG ™e º∏≤dG ájÉ¡f

 ôNB’G ÖfÉédG ™e ¬aôM q∞£°üj ≈àM ΩÉ¡HE’G

 ¢Vô©dG ¿ƒμj Öjô≤àdG ¬Lh ≈∏Yh áqjôgõdG øe

.(4-1) πμ°ûdG »a Éªc ,´ÉØJQ’G ∞°üf

 á≤jôW  ΩÉ¡HE’Gh  º∏≤dG  á≤jôW  :π«ªdG  ájhGR  ôjó≤J

 IQóëæªdG  ∫Éμ°TC’G  ájhGR  ôjó≤àd  É k°†jCG   Ióq«L

 ó«dG  áMGQ  ∑ qôM  ,áÑ°†g  ÖfÉL  πãe  ;á∏FÉªdG  hCG

 ´ƒ°VƒªdG π«e ™e ≈∏YC’ º∏≤dG q§N ¿ƒμj å«ëH

 É v£N  º°SQGh  ,º°SôdG  ábQh  ≈dEG  áYô°ùH  π≤àfG  qºK

 áÑ°†¡dG º°SQG qºK .º∏≤dG π«e ÜQÉ≤j kÓFÉe G kóYÉ°ùe

.(5-1) πμ°ûdG »a Éªc ,ó©H Éª«a ¬àdGREG ∂æμªj …òdG óYÉ°ùªdG q§îdG ¥ƒa

 √òg OÉ©HCG ójóëJ »a áq«ªgh âfÉc ƒdh ôWoCG øª°V ΩÉ°ùLC’G ™°Vh á«∏ªY óYÉ°ùJ:ô«WCÉ````àdG

 ,¢†©ÑH  É¡°†©H  ábÓYh  ¬∏«°UÉØJ  ójóëàd  ΩÉ q°SôdG  ΩÉeCG  ó¡°ûªdG  ô°üëj  QÉWE’Éa  .ΩÉ°ùLC’G

 G kô«ãc q¿C’ ;êPƒªædG §«£îJ á që°U »a ≥«bóàdG π¡°ùjh ,Ö°ùædGh äÉ°SÉ«≤dG ÜÉ°ùM π¡°ùjh

 hCG  ,πμ°ûdG á©qHôe ôWoCG πNGO É¡∏q«îJ øμªj  ̀»°Sóæ¡dG øjƒμàdG äGP á q°UÉNh  ̀∫Éμ°TC’G øe

       .áqjôgõ∏d  ´ÉØJQ’G ôjó≤J : (3- 1) πμ°ûdG

.áqjôgõ∏d ¢Vô©dG ôjó≤J : (4- 1) πμ°ûdG

.∫Éμ°TCÓd π«ªdG ájhGR  ¢SÉ«b  : (5-1) πμ°ûdG

O
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   املو�ضوع         الر�سم من الطبيعة )2(.   
  

- يتعّرف التاأطري يف الر�سم واأهّميته.
- ير�سم الأج�سام كاأنها �سفافة.

- مييز اأنواع اخلطوط يف اأوراق النباتات. 
- يقّدر اأهّمية الفرني�س يف الر�سم وكيفية ا�ستخدامه.

التاأطري, ر�سم الأج�سام كاأنها �سفافة, ر�سم النباتات, الفرني�س.  

التدري�س املبا�رش/ املحا�رشة  
 - التمهيد للدر�س مبراجعة الطلبة مبا مّت اأخذه يف الدر�س ال�سابق ومبناق�سة الواجب 

البيتي.
الطبيعية  التاأطري يف ر�سم الأ�سكال من  الطبيعة,  الر�سم من  - �رصح واٍف ملبادئ 
واأهّميته يف  �سفافة,  كاأنها  الأ�سكال  ور�سم  الر�سم  ت�سهيل عملية  واأهّميته يف 

اإجنار الر�سم املطلوب, مراعًيا الن�سب ال�سحيحة لل�سكل.
التخطيط  من  بدًءا  بر�سمها  البدء  وكيفية  حياتنا,  يف  النباتات  اأهّمية  تو�سيح   -

الأويل.
- تو�سيح مفهوم الفرني�س واأهّميته يف املحافظة على اللوحات املر�سومة.

تو�سيًحا  تت�سّمن  والتي  و)8-1(   )7-1( و   )6-1( الأ�سكال  ا�ستعرا�س   -
للمبادئ ال�سابقة.

التدري�س املبا�رش/ اأ�سئلة واأجوبة   
- يطرح املعلم على الطلبة اأ�سئلة, مثل:

• ما التاأطري ؟
• ما الإطار الهند�سي املنا�سب لكل من )تفاحة, طاولة م�ستديرة, زهرية, راأ�س 

اإن�سان(؟ 
• ما فائدة عمل اإطار هند�سي للأ�سكال املراد ر�سمها من الطبيعة؟

الر�سم  اإجناز  يف  ذلك  اأهمّية  وما  �سفافة؟  كاأنها  الأج�سام  بر�سم  نعني  ماذا   •
املطلوب؟ 

• ما اخلطوة الأولى التي تقوم بها لر�سم النباتات؟ وما اأهّمية ذلك؟
• ما الفرني�س؟ وملاذا ي�ستخدم؟

التاأطري  اإلى مفهوم كل من  - ال�ستماع لإجابات الطلب ومناق�ستها؛ للتو�سل 
الفرني�س  ومفهوم  حياتنا  يف  النباتات  واأهّمية  �سفافة,  كاأنها  الأج�سام  ور�سم 

واأهّميته يف الر�سم, وتدوينها على ال�سبورة.
التفكري الناقد/ التحليل 

- يعر�س املعلم جمموعة من اأدوات امل�سغل املهني واأجهزته )دمية طفل, طاولة, اإناء 
طبخ , لفافات �سعر, جمفف �سعر بع�س الأج�سام غري املنظمه مثل حجارة...(. 

- يكلف املعلم الطلبة بتاأمل الأ�سكال وحتليلها من حيث:
• الإطار الهند�سي املنا�سب لكل منها.

• ا�ستعمال الإطارات امل�سطحة )مربع, م�ستطيل ..( ومتى ت�ستعمل الإطارات 
ثلثية الأبعاد )مكعب, اأ�سطوانة(.

• الأهداف التي حققها التاأطري يف كل مرة.
يتبع
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 qΩÉ©dG πμ°ûdG Öjô≤J ∂dP »æ©jh.πμ°ûdG á∏«£à°ùe

 ∫Éμ°TC’G  øe ¬∏HÉ≤jÉe ≈dEG ¬æe AGõLC’ hCG êPƒªæ∏d

 øe  GkAõL  kÓãe  äógÉ°T  GPEÉa  ,á£«°ùÑdG  áq«°Sóæ¡dG

 G kQÉ`̀WEG  ¬d  º°SôJ  ¿CG  ∂fÉμeEÉH  ,ÉvjôFGO  êPƒªædG

 ¬d  º°Sô«a  ,…ƒ°†«ÑdG  πμ°ûdG  É qeCG  .¬H  §«ëj  É k©qHôe

 .»fGƒ£°SC’G  πμ°ûdG  ∂dòch ,¬d  QÉWEÉc  π«£à°ùe

 ,ájGóÑdG »a Év«°Sóæg ∫Éμ`°TC’G √òg πãe ójóëJ q¿EG

 …òdG πμ°ûdG ™°Vh øe ø qμªàJ »c q…Qhô°V ôeCG

 ôjó≤Jh ,Ö°SÉæªdG QÉWE’G πNGO ¬ª°SQ »a ÖZôJ

 ,øjó©ÑH  í£°ùªdG  ¬∏μ°T  …CG,¬°VôYh  º°SôdG  ∫ƒW

.(6-1) πμ°ûdG »a Éªc

 ∫É≤àf’G øμªj ,áë q£°ùe ΩÉ°ùLC’G º°SQ ¿É≤JEG ó©Hh

 OÉ©HC’G GP º q°ùéªdG iôJ ¿CÉc »ªéëdG ô«WCÉàdG ≈dEG

 hCG  ,Qƒ°ûæe  hCG  ,Iôc  hCG  ,áfGƒ£°SCG  πNGO  áKÓãdG

 πμ°ûdG »a Éªc ,äÓ«£à°ùe …RGƒàe hCG ,Öq©μe

.( 7-1)

 AGõLC’ ∂ª°SQ óæY:áaÉqØ°T É¡fCÉc ΩÉ°ùLC’G º°SQ

 ô°UÉæY  øe  ¿ qƒμàj  …òdG  »∏μdG  êPƒªædG  øe

 πq«îJ ,É k©e á∏NGóàeh ,ΩƒéëdGh ∫Éμ°TC’G áØ∏àîe

 πμ°ûdG »a Éªc ,áaÉ qØ°T É¡qfCÉch AGõLC’G √òg ΩÉ°ùLCG

 ∫Éμ°TC’G  RÉéfEG  »a  ∑óYÉ°ùj  Gòg  q¿C’  .(8 -1)

 ÜÉ°ùM  ¬H  »YGôJ  ø≤àe  §«£îàHh  ájÉæY  qπμH

 ,∂dP ó©Hh ,áë«ë°U á≤jô£H Ö°ùædGh ¢ù«jÉ≤ªdG

 ó©J ºd »àdG áq«FôªdG ô«Z •ƒ£îdG πª¡J ¿CG ™«£à°ùJ

.É¡«dEG áLÉëH

 QÉWEG øª°V ∫Éμ°TC’G ójóëJ : (6-1) πμ°ûdG
.»°Sóæg

.áª q°ùéªdG ∫Éμ°TC’G ô«WCÉJ : (7-1) πμ°ûdG

.áaÉ qØ°T É q¡fCÉch ΩÉ°ùLC’G º°SQ : (8- 1) πμ°ûdG

`g

تابع
- ا�ستخل�س الأفكار, وتدوين الإجابات على ال�سبورة. 

التدري�س املبا�رش/ العر�س التو�سيحي 
الطبيعة  اأ�سكال  لبع�س  الر�سومات  من  جمموعة  املعلم  يعر�س   -
الفاكهة يف �سحن, جمموعة زجاجيات  املتداخلة )جمموعة من 

يختفي بع�سها خلف بع�س ...(.
- يكلف املعلم الطلبة بتخيل هذة الأ�سكال واأنها �سفافة تظهر بع�سها 
ا, وعليه, يكلفهم بر�سم اخلطوط الناق�سة ل�ستكمال اجلزء  بع�سً

الناق�س من حبة التفاح املختفية خلف حبة الربتقال, وهكذا.
- يكلف الطلبة بتنفيذ الن�شاط )1-2( ومتابعته. 

انظر ملحق )1-1( من اأدوات التقومي.
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عالج
- تكليف الطلبة بر�سم حبتني اإلى ثلث حبات من الفاكهة ذات �سكل هند�سي 
متقارب, بحيث تكون متداخلة, وتخيلها كاأنها �سفافة, وا�ستكمال اخلطوط 

الناق�سة للح�سول على دقة يف الن�سب.

اإثراء
- تكليف الطلبة بر�سم اأ�سكال متداخلة من امل�سغل املهني )كر�سي خلف طاوله 
بالإطار  ح�رصها  ثم  للأ�سكال,  عام  بتخطيط  مبتدًئا  ورد(  زهرية  وفوقها 
كاأنها  الأج�سام  تخيل  بعد  الناق�سة  اخلطوط  وا�ستكمال  املنا�سب,  الهند�سي 

�سفافة, وتلوين الر�سم, وحتديد الظل والنور فيها.

- ا�سرتاتيجية التقومي: امللحظة.
- اأداة التقومي: قائمة الر�سد )1-1(.

 

للمعلم
الر�سم احلر والزخرفة, مكتبة املجتمع العربي,  اأبو دب�سه,  - خلود غيث وفداء 

عّمان, 2006م.

للطالب

13

äÉ```JÉ```ÑædG º```°SQ

 øe Éæ°SƒØf »a ¬KóëJ Éªd áq«M ôXÉæeh äÉJÉÑf øe É¡«a ÉªH á©àªdGh áMGôdG á©«Ñ£dG ÉæëæªJ

 º°SôJ  »ch.ÉæàÄ«H  ájÉªëdh ,ÉæFGò¨d  »°SÉ°SC’G  Qó°üªdG  É¡fƒc ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,áq«dÉªL á©àe

 ôXÉæªdGh  QÉgRC’Gh ôé°ûdG ¥GQhCG º°Sôc ,»æ¡ªdG ∂°ü q°üîJ »a ∑ó«ØJ äÉJÉÑædG øe k’Éμ°TCG

 ≈dEG  π≤àæJ  qºK  , qΩÉ©dG  πμ°ûdG  §«£îàH  CGóÑJ  ¿CG  ∂«∏Y  ,á¡cÉØdGh  QÉ°†îdG  ´GƒfCGh  áq«©«Ñ£dG

.á«æëæªdG •ƒ£îdG äÉJÉÑædG ∫Éμ°TCG ≈∏Y Ö∏¨j  ¬fCÉH Éª∏Y. π«°UÉØàdG

(áàqÑãªdG I qOÉªdG) ¢û«fôØdG

 QÉÑ¨dG  øe  É¡«∏Y  ®ÉØëdG  á«¨H  IõgÉédG  áMƒ∏dG  AÓ£d  ¢û«fôØdG  I qOÉe  πª©à°ùJ

 .IójóL áqjƒ«M É¡fGƒdCG AÉ£YEGh ,á qeÉY IQƒ°üH qƒédG äGô«KCÉJh áHƒWôdGh ñÉ°ShC’Gh

 øe  ÉvjOƒªYh  Év«≤aCG  Q qôªJ  á£ q°ùÑe  á°†jôY  IÉ°Tôa  áWÉ°SƒH  áq«∏ª©dG  √òg  qºàJ  å«M

 ,áMƒ∏dG í£°S ≈∏Y É keÉªJ AÓ£dG á≤ÑW ihÉ°ùàJ ≈àM ¢ùμ©dÉHh QÉ°ù«dG ≈dEG ø«ª«dG

.º°SôdG ≈∏Y Iô°TÉÑe q¢TôJ IõgÉL äG qƒÑY ∫Éª©à°SG øμªjh

:å«M øe É¡æ«H ¿QÉb qºK ,áÄ«ÑdG »a QÉé°TC’G ¥GQhCG øe káØ∏àîe É kYGƒfCG ∑DhÓeRh âfCG ™ªLG

¿ƒ∏dGh πμ°ûdG •
¢ùª∏ŸG •

É¡Yƒfh ¥GQhC’G ∂ª°S •
¥GQhC’G ‘ •ƒ£ÿG πμ°T •

نـشـاط (2-1 )

2
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   املو�ضوع         ر�شم اأوراق النباتات وتلوينها بالألوان املائية
  

- ير�سم اأوراق النباتات ويلّونها بالألوان املائية.
- يخطط ال�سكل العام للأزهار بقلم الر�سا�س, ويلّونها بالألوان املائية.

- ير�سم منظًرا طبيعيًّا بقلم الر�سا�س, ويلونه بالألوان املائية.
- ير�سم اأ�سكاًل من الفاكهة, ويلونها بالألوان املائية.

á«æ¡ŸG áeÓ°ùdG
• العمل في مكان جّيد التهوية عند ا�ستخدام الفرني�س اأو اأّي مادة تتميز برائحة 

نفاذة وا�ستخدام الكمامة.
• لب�س املريول اخلا�ص يف اأثناء العمل.

التدري�س املبا�رش/ العر�س التو�سيحي 
واأهّمية  الطبيعة,  من  الر�سم  مببادئ  الطلبة  تذكري  خلل  من  للدر�س  التمهيد   -

النباتات يف حياتنا؛ لأنها م�سدر لغذائنا ومتنحنا الراحة واملتعة. 
اأ�سكال  املختلفة وبع�س  والأزهار  النباتات  اأوراق  من  املعلم جمموعة  يعر�س   -
الطبيعية  للمناظر  ال�سور  من  جمموعة  يعر�س  كما  واخل�رضاوات,  الفاكهة 

املختلفة.
- تكليف الطلبة بتاأمل الأ�سكال ال�سابقة ل�ستلهام ر�سوماتهم منها لحًقا.

التعلم من خالل الن�شاط/ التدريب
- تنفيذ التمرين )1-1( ر�سم اأوراق النباتات, وتلوينها بالألوان املائية.  

- يجّهز املعلم املواد والأدوات للتمرين قبل وقت احل�سة.
ح طريقة العمل. - ي�ستعر�س الأ�سكال الواردة يف التمرين والتي تو�سّ
- تطبيق التمرين من قبل املعلم ح�سب اخلطوات الواردة يف التمرين.

- تكليف الطلبة بتنفيذ التمرين ح�سب اخلطوات الواردة يف الكتاب املدر�سي.
- تكليف الطلبة بتنفيذ التمارين: )2-1( )3-1( )4-1(.

- ي�ستعر�س الأ�سكال الواردة يف التمارين والتي تو�سح طريقة العمل.
- يتابع املعلم تنفيذ الطلبة. 

- التاأكيد على اأمور ال�سلمة العامة.
- تكليف الطلبة بتنظيف املواد بعد النتهاء من التنفيذ, وتنظيف امل�سغل وترتيبه.

- تقييم اأداء املجموعات.

14

á q«FÉŸG ¿GƒdC’ÉH É¡æjƒ∏Jh äÉJÉÑædG ¥GQhCG º°SQ

ºbôdGáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Náq«ë«°VƒàdG Ωƒ°SôdG

1

2

3

4

5

6

7

 º``````°SQGh ,É¡ª°SQ OGô``ŸG äÉJÉÑædG ¥GQhCG qö†M

.HB ¢UÉ°UôdG º∏≤H áq«LQÉÿG É¡Wƒ£N

 º°SQGh ,B2¢UÉ°UôdG º∏≤HQƒædGh π¶dG øcÉeCG O qóM

.(1) πμ°ûdG ‘ Éªc ,áqbóH πμ°ûdG  π«°UÉØJ

 øe IÒÑc áÑ°ùæH áq«FÉŸG ¿Gƒ``dC’G øe ö†NCG Ékfƒd  §``∏NG

 IÒÑc IÉ°TôØH ábQƒdG ¿ qƒdh ,¿GƒdC’G πeÉM ‘ AÉ`````ŸG

. q∞Œ ≈àM É¡côJGh ,(2) πμ°ûdG ‘ Éªc,8 ºbQ

 ‘ ¬©°†àd ¿GƒdC’G π``eÉM ‘ ≥ªZC’G ¿ƒ∏dG  êõ``eG

.(3) πμ°ûdG ‘ Éªc ,4 ºbQ IÉ°TôØH π¶dG øcÉeCG

.2 ºbQ á©«aQ IÉ°TôØH π«°UÉØàdG ¿ qƒd

 ≈∏Y ßaÉMh ,äGhOC’Gh á``q«FÉŸG »°TGôØdG π``°ùZG

.¿ÉμŸG áaÉ¶f

q¢UÉÿG ∂qØ∏e ‘ ∂JÉeƒ°SôH ßØàMG

qOGƒ````ŸGäGõ«¡éàdGh äGhOC’G

áq«FÉe ¿GƒdCG •      (¿ƒ°ùfÉc hCG ƒfÉjÈa) ¥Qh •
AÉe •                              áqàÑãe I qOÉe •

äÉJÉÑædG ¥GQhCG •

.IÉë‡ •        . HB ,B2 ¢UÉ°UQ ΩÓbCG •
.8h 4h 2 ºbQ áq«FÉe m¢TGôa •

¿GƒdC’G πeÉM •

(1) πμ°ûdG

(2) πμ°ûdG

(3) πμ°ûdG

1-1

äÉ`̀LÉ`̀à`̀f

ø`̀jô`̀ª`̀à`̀dG

:¿CG øjôªàdG Gòg ájÉ¡f »a ∂æe ™bƒàj    

  .¢UÉ°UôdG º∏≤H äÉJÉÑædG ¥GQhCG º°SôJ •
.áq«FÉŸG ¿GƒdC’ÉH äÉJÉÑædG ¥GQhCG ¿ qƒ∏J •
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á«FÉŸG ¿GƒdC’ÉH ¬æjƒ∏Jh »©«ÑW ô¶æe º°SQ

ºbôdGáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Náq«ë«°VƒàdG Ωƒ°SôdG

1

2

3

4

5

6

7

8

 ™e  áq«LQÉN  •ƒ£îH  »©«Ñ£dG  ô¶æŸG  öUÉæY  º°SQG

 ñƒμdG  πμ°ûc  ,IÒÑμdG  ∫Éμ°TC’G  ≈`∏Y  ó«cCÉàdG

 πμ°ûdG ‘ Éªc,HB ¢UÉ°UôdG º∏≤H Iôé°ûdGh πÑ÷Gh

.(1)

 πeÉM  ‘  É¡©°Vh  ,á q«≤«≤◊G   ´ƒ°VƒŸG  ¿GƒdCG  O qóM

.¿GƒdC’G

 ¿ qƒdh ,AÉŸG ™e %30 áÑ°ùæH √QÉàîJ …òdG ¿ƒ∏dG êõeG

 á¶MÓe ™e á©«Ñ£dG ‘ »g Éªc É¡fGƒdCÉH ∫É`````μ°TC’G

 ‘  Éªc  ,»©«Ñ£dGô¶æŸG  ‘  IOQÉÑdGh  I qQÉ◊G  ¿GƒdC’G

.(2) πμ°ûdG

 O qóMh ,AÉŸG ™e %60 áÑ°ùæH êhõªŸG ¿ƒ∏dG áÑ°ùf OR

 õcôe ≈∏Y õ«cÎdG ™e í°VhCG πμ°ûHh ÌcCG ∫Éμ°TC’G

.ô¶æŸG

 ∫Éμ°TC’G  º«°ùéàd   %90  ¿ƒd  áÑ°ùæH  ∫Éμ°TC’G  ¿ qƒd

 .(3)πμ°ûdG ‘ Éªc,É¡«a QƒædGh π¶dG øcÉeCG QÉ¡XEGh

 Éªc ,»©«Ñ£dG ô¶æŸG ‘ QòMh á qbóH π«°UÉØàdG º°SQG

 äÉ°ùª∏H  QÉé°TC’Gh  AÉª°ùdGh  á q«°VQC’G  πμ°T  ‘

                                .(4) πμ°ûdG ‘ Éªc ,á q«FÉŸG IÉ°TôØdÉHh

.»ªcGÎdG ∂ qØ∏e ‘ É¡¶ØMGh ,áà qÑãe I qOÉÃ º°SôdG q¢TQ

 ∑ôJ ≈∏Y ¢UôMGh ,á q«FÉŸG »°TGôØdGh äGhOC’G ∞ q¶f

.É kØ«¶f ¿ÉμŸG

qOGƒ````ŸGäGõ«¡éàdGh äGhOC’G

.(¿ƒ°ùfÉc hCG ƒfÉjÈa) ¥Qh •        áq«FÉe ¿GƒdCG •¿GƒdC’G πeÉM •  áq«FÉe m¢TGôa •  ¢UÉ°UQ ΩÓbCG •

3-1

(1) πμ°ûdG

(3) πμ°ûdG

(2) πμ°ûdG

(4) πμ°ûdG

äÉ`̀LÉ`̀à`̀f

ø`̀jô`̀ª`̀à`̀dG

:¿CG øjôªàdG Gòg ájÉ¡f »a ∂æe ™bƒàj    

.¢UÉ°UôdG º∏≤H É k«©«ÑW G kô¶æe º°SôJ •
.á«FÉŸG ¿GƒdC’ÉH »©«Ñ£dG ô¶æŸG ¿ uƒ∏J •
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                                           �ساعة

عالج
املائية ح�سب  بالألوان  التمرين )1-2(, وتلوينه  باإعادة ر�سم  الطلبة  - تكليف 

اخلطوات الواردة يف التمرين.

اإثراء
املائية  بالألوان  وتلوينه   املحيطة  البيئة  من  منظر طبيعي  بر�سم  الطلبة  تكليف   -

وح�شب اخلطوات الوردة يف مترين )1-3( من الكتاب املدر�سي.

- ا�سرتاتيجية التقومي: امللحظة. 
- اأداة التقومي:  قائمة الر�سد.

للمعلم
  - Walter. T. foster. How to Draw Trees.Laguna Hills. California

2003

للطالب

15

á q«FÉŸG ¿GƒdC’ÉH É¡æjƒ∏Jh QÉgRC’G º°SQ

ºbôdGáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Náq«ë«°VƒàdG Ωƒ°SôdG

1

2

3

4

5

6

7

8

 ¿Gƒ`̀dCG  GPh  QÉ`̀ gRC’G  øe  πμ°ûdG  §«°ùH  É kYƒf  ÎNG
.º°Sô∏d  √ qö†Mh ,áëjöU

 qºK  ,™qHôe  »°Sóæg QÉWEG  øª°V QÉgRC’G  πμ°T  öüMG
 ,HB  ¢UÉ°UôdG  º∏≤H  QÉgRCÓd  qΩÉ©dG  πμ°ûdG  § q£N

.(1) πμ°ûdG ‘ Éªc

 QƒædGh  π¶dG  øcÉeCG  O qóM  qºK  ,áqbóH  π«°UÉØàdG  º°SQG
.B2 ¢UÉ°UôdG º∏≤H

 ¢†«HC’G  ¿ƒ∏dG  ™e  ôªMC’G  ¿ƒ∏dG  øe  kÓ«∏b  êõ`̀eG
 ¿ qƒdh ,AÉŸG ™e ¿GƒdC’G πeÉM ‘ 4 ºbQ áq«FÉe IÉ°TôØH
 ,—ÉØdGö†NC’G ¿ƒ∏dÉH IôgõdG »àbQh ¿ qƒd qºK ,IôgõdG

.(2) πμ°ûdG ‘ Éªc

 IAÉ°VE’G øcÉeCG ‘ ¬©°Vh ,—ÉØdG ¿ƒ∏dG øe øjƒ∏àdG CGóHG
.óMGh √ÉŒÉH IÉ°TôØdÉHh

 ∫Éª©à°SÉH  ≥eÉZ  ¿ƒ∏H  èjQóàdÉH  π¶dG  øcÉeCG  ¿ qƒd
 .(3) πμ°ûdG ‘ Éªc ,2 ºbQ IÉ°Tôa

 ,1  ºbQ  á©«aQ  IÉ°TôØH  QòMh  áqbóH  π«°UÉØàdG  ¿ qƒd
 qºK ,¢†«HC’G ¥QƒdG ¿ƒ∏H IAÉ°VE’G øcÉeCG  ¿ƒd ∑ôJGh
 ∑ôJGh  ,AÉŸÉH  É¡Ø q¶fh  ,»°TGôØdGh  äGhOC’G  π°ùZG

.É kØ«¶f ¿ÉμŸG

. q¢UÉÿG ∂qØ∏e ‘ ∂JÉeƒ°SôH ßØàMG~

qOGƒ````ŸGäGõ«¡éàdGh äGhOC’G

AÉe •                     áq«FÉe ¿GƒdCG •
QÉgRCG áYƒª› •                      áàqÑãe I qOÉe •

IÉë‡ •       . HB ,B2 ¢UÉ°UQ ΩÓbCG •
¿GƒdC’G πeÉM •      .4h 2h 1 ºbQ áq«FÉe m¢TGôa •

(1) πμ°ûdG

(2) πμ°ûdG

(3) πμ°ûdG

2-1

äÉ`̀LÉ`̀à`̀f

ø`̀jô`̀ª`̀à`̀dG

:¿CG øjôªàdG Gòg ájÉ¡f »a ∂æe ™bƒàj    

.¢UÉ°UôdG º∏≤H QÉgRCÓd qΩÉ©dG πμ°ûdG § q£îJ •
.áq«FÉŸG ¿GƒdC’ÉH QÉgRC’G ∫Éμ°TCG ¿ uƒ∏J •

17

É¡æjƒ∏Jh á¡cÉØdG øe ∫Éμ°TCG º°SQ

ºbôdGáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Náq«ë«°VƒàdG Ωƒ°SôdG

1

2

3

4

5

6

7

 ¿GƒdCG  GPh   ¢UÉLC’G  øe  πμ°ûdG  §«°ùH  É kYƒf  ÎNG

.º°Sô∏d √ qö†Mh ,áëjöU

                                       .™qHôe »°Sóæg QÉWEG øª°V á¡cÉØdG πμ°T öüMG

 ∞°üfh ájôFGO ∫Éμ°TCG) á¡cÉØ∏d qΩÉ©dG πμ°ûdG § q£N

 ‘  Éªc  ,HB  ¢UÉ°UôdG  º∏≤H  ¢UÉLCÓd  (áqjƒ°†«H

.(1) πμ°ûdG

 ‘QƒædGh π¶dG øcÉeCG O qóM qºK ,áqbóH π«°UÉØàdG º°SQG

 .(2) πμ°ûdG ‘ Éªc ,∫Éμ°TC’G

 …ƒ≤dG  ¢SÉ°ùME’G »£©àd  IAÉ°VE’G  øcÉeCG  ∫ƒM πq∏X

 Éªc ,B2 ¢UÉ°UôdG º∏b ΩGóîà°SÉH ∫Éμ°TC’G IQGóà°SÉH

.(3) πμ°ûdG ‘

 ™e ¿GƒdC’G πeÉM ‘ á¡cÉØ∏d áq«©bGƒdG ¿GƒdC’G êõeG

.AÉŸG

 √ÉŒÉH  IÉ°TôØdÉH  ¬©°Vh ,—ÉØdG  ¿ƒ∏dG  øe øjƒ∏àdG  CGóHG

 ábQh ¿ƒ∏H ¢†«HCG IAÉ°VE’G øcÉeCG ¿ƒd ∑ô``J ™eóMGh

 .(4) πμ°ûdG ‘ Éªc ,º°SôdG

qOGƒ````ŸGäGõ«¡éàdGh äGhOC’G

AÉe •                         áq«FÉe ¿GƒdCG •
¿ƒ°ùfÉc hCG ƒfÉjÈa ¥Qh •

   áq«FÉe m¢TGôa •      .HB ,B2 ¢UÉ°UQ ΩÓbCG •
¿GƒdCG πeÉM •

4-1

(1) πμ°ûdG

(3) πμ°ûdG

(2) πμ°ûdG

(4) πμ°ûdG

äÉ`̀LÉ`̀à`̀f

ø`̀jô`̀ª`̀à`̀dG

:¿CG øjôªàdG Gòg ájÉ¡f »a ∂æe ™bƒàj    

.á¡cÉØdG øe k’Éμ°TCG QÉàîJ •
.¢UÉ°UôdG º∏≤H á¡cÉØdG øe kÓμ°T  º°SôJ •
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   املو�ضوع         ر�سم احليوانات   
  

- يتعّرف اأهّمية ر�سم اأ�سكال احليوانات والطيوريف تاريخ الفن. 
بقلم  ال�سكل  تخطيط  من  بدًءا  والطيور  احليوانات  من  متنّوعة  اأ�سكاًل  ير�سم   -

الر�سا�س. 
- ير�سم اأجزاًء )تفا�سيل( من اأ�سكال احليوانات بقلم الر�سا�س. 

- يختزل اأ�سكال احليوانات والطيور, ويب�سطها اإلى اأ�سكال هند�سية.

اختزال الأ�سكال

التدري�س املبا�رش/ اأ�سئلة واأجوبة 
تعلمه  مبا  املو�سوع  وربط  ال�سابق,  للدر�س  �رصيعة  مبراجعة  للدر�س  التمهيد   -
الطالب يف ر�سم النباتات والطريقة املتبعة يف ر�سمها, بدًءا من تخطيط ال�سكل 

العام ثم النتقال اإلى التفا�سيل.
- تكليف الطلبة بالأن�سطة )1-3( )1-4( )1-5( ومتابعتها.

- تو�سيح اأهّمية ر�سم اأ�سكال احليوانات يف تاريخ الفن, وطرق تناول احليوانات 
ر�سمها,  من  الهدف  وبيان  األيفة(,  مفرت�سه  خرافية,  )حيوانات  الر�سم  يف 
القدرة  زيادة  على  احليوانات  ر�سم  يف  العملية  التدريبات  اأهمّية  وتو�سيح 
على ر�سمها, وتو�سيح طريقة ر�سمها باختزال الأ�سكال وتب�سيطها, ثم ر�سم 

التفا�سيل املميزة ل�سكل احليوانات وتوزيع الظل والنور.
- طرح اأ�سئلة ,مثل:

• ملاذا ر�سمت احليوانات عرب تاريخ الفن الطويل؟
• كيف ر�سم الأ�سوريون احليوانات؟

ح طريقة ر�سم احليوانات. • و�سّ
- ال�ستماع اإلى الإجابات, ومناق�ستها مع الطلبة؛ للتو�سل اإلى كيفية ر�سم اأ�سكال 
الأ�سكال  اختزال  واأهّمية  الفن,  تاريخ  عرب  ر�سمها  من  والهدف  احليوانات 

وتب�سيطها يف ت�سهيل عملية الر�سم, وتلخي�سها وعر�سهاعلى ال�سبورة .
التدري�س املبا�رش/ عر�س تو�سيحي 

 - يعر�س املعلم جمموعة من �سور احليوانات املتنّوعة وبحركات خمتلفة.
- تكليف الطلبة بتاأمل الأ�سكال ال�سابقة ل�ستلهام ر�سوماتهم منها لحًقا.

التعلم من خالل الن�شاط/ التدريب
- تنفيذ التمرين )1-5( ر�سم تخطيطي ل�سكل الزرافة.

- يجّهز املعلم املواد والأدوات للتمرين قبل وقت احل�سة.
- تطبيق التمرين من قبل املعلم ح�سب اخلطوات الواردة يف التمرين. 

- تكليف الطلبة بتنفيذ التمرين ح�سب اخلطوات الواردة يف الكتاب املدر�سي.
اأ�سكال  يف  التفا�سيل  بع�س  ر�سم   )6-1( التمرين  بتنفيذ  الطلبة  يكلف   -

احليوانات بقلم الر�سا�س 
- يتابع املعلم تنفيذ الطلبة, ويقّدم التغذية الراجعة اإذا لزمت. 

- تقييم اأداء الطلبة.
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 äGhGô°†îdG ´GƒfCG ¢†©H ™°Vh ∂æμªj , äÉJÉÑædG øe iôNCG  ∫Éμ°TCG º°SQ IQÉ¡e Ö°ùàμJ »μd

 ¿ qƒμJ »àdG ,áq«LQÉîdG •ƒ£îdÉH É kehO ÉkFóàÑe ,¢UÉ°UôdG º∏b áWÉ°SƒH É¡£ q£îàd ,∂eÉeCG á¡cÉØdGh

. qΩÉ©dG πμ°ûdG

 áq«Ñ°ûîdG ¿GƒdC’ÉH h áq«FÉªdG ¿GƒdC’ÉH É¡f qƒdh ,∂à°SQóe á≤jóM »a IôaGƒàªdG QÉgRC’G øe k’Éμ°TCG º°SQG

: å«M øe É¡æ«H ¿QÉb qºK ,ôà°SÉeƒ∏ØdGh ™ª°ûdG ΩÓbCÉHh

.πμ°ûdG ‘ á©«aôdG •ƒ£ÿG º°SQ á qbO •

.πμ°ûdG äÉMÉ°ùe øjƒ∏J ‘ áYöùdG •

.πμ°ûdG ‘ áHƒ∏£ŸG ¿GƒdC’G äÉLQO ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ á qbódG •

نـشـاط (3-1 )

نـشـاط (4-1)
 hCG  ,πØW ∫ƒjôe ¢TÉª≤d í∏°üj ,(9-1) πμ°ûdG »a Éªc ,á¡cÉØdGh äGhGô°†îdG øe É kª«ª°üJ º°SQG

.ïÑ£e IQÉà°S hCG áq«dõæªdG »fGhC’G  áaôNõd hCG ,ΩÉ©£dG ádhÉ£d AÉ£Z

 ¿ƒμJ ¿CG ≈∏Y ,É k©e ÚYƒædG hCG ,¬¡cÉØdG ¢†©H hCG ,äGhGö†ÿG ¢†©H ™«ªŒ ∑AÓeRh ∂``æμÁ •
 ¿ƒμJ ¿CÉc ,∞∏àfl ¿ƒ∏H á q«Ø∏N ΩÉeCG mƒà°ùe í£°S ≈∏Y É¡©°V qºK ,É¡fGƒdCG hCG É¡dÉμ°TCG ‘ áØ∏àfl

 É¡≤ q°ùfh ,¢``TÉªb á``©£b

 »æa ø``jƒμJ ‘ ô``¡¶àd

 É``¡ª°SQG qº``K ,Ö``°SÉæe

 º°SôdG äGhOCG  ∫Éª©à°SÉH

 .áqfƒ∏ŸG √ qOGƒeh

 ¢ûbÉ``f qºK  ô` qμa

 :ìÉéæH ∂∏ªY ò«ØæJh á qeÉ©dG áeÓ°ùdG QƒeCG ≥«≤ëàd ÉgòîàJ »àdG äGAGôLE’G

πª©dG øe AÉ¡àf’G ó©H -     πª©dG AÉæKCG »a -     πª©dÉH AóÑdG πÑb -

.øjƒ∏àdGh º°SôdG »a á∏ª©à°ùªdG qOGƒªdGh äGhOC’Gh ¬«a πª©J …òdG ¿ÉμªdG QÉÑàY’G ø«©H òNC’G ™e

.äGhGô°†îdGh á¡cÉØdG øe ∫Éμ°TCG :(9 -1) πμ°ûdG
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ºbôdGáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Náq«ë«°VƒàdG Ωƒ°SôdG

1

2

3

4

5

6

  ‘  Éªc  ,áaGQõdG  º°ùL  πqãÁ  Év«°Sóæg  kÓμ°T  º°SQG

.(1) πμ°ûdG

 ,áaGQõdG  º°ùL  AGõ`̀ LCG  áq«°Sóæg  •ƒ£îH  º°SQG

 ‘ Éªc ,πjòdGh ø£ÑdGh Ú∏LôdGh áÑbôdGh ¢SCGôdÉc

.(2) πμ°ûdG

 º∏≤H áaGQõdG πμ°T AGõLC’ á q«∏«°üØàdG •ƒ£ÿG º°SQG

.(3) πμ°ûdG ‘ Éªc ,HB¢UÉ°UôdG

.B2 ¢UÉ°UôdG º∏≤H QƒædGh π¶dG øcÉeCG O qóM

.áaGQõdG º°ùL πμ°ûd á≤«bódG π«°UÉØàdG º°SQG

. q¢UÉÿG ∂ qØ∏e ‘ ∂JÉeƒ°SôH ßØàMG

qOGƒ````ŸGäGõ«¡éàdGh äGhOC’G

      (¿ƒ°ùfÉc hCG ƒfÉjÈa) ¥Qh •IÉë‡ •        . HB ,B2 ¢UÉ°UQ ΩÓbCG •

(2) πμ°ûdG

(3) πμ°ûdG

(1) πμ°ûdG

áaGQõdG πμ°ûd »£«£îJ º``°SQ5-1

äÉ`̀LÉ`̀à`̀f

ø`̀jô`̀ª`̀à`̀dG

:¿CG øjôªàdG Gòg ájÉ¡f »a ∂æe ™bƒàj    

.á£«°ùH á q«°Sóæg •ƒ£N  ≈dEG áaGQõdG πμ°T  πq∏– •
.¢UÉ°UôdG º∏≤H äÉfGƒ«◊G øe káY qƒæàe k’Éμ°TCG º°SôJ •
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                                           �ساعة

عالج
- تكليف الطلبة باإعادة خطوات التمارين )1-5( )1-6( ح�سب ورودها يف 

الكتاب املدر�سي.

اإثراء
- تكليف الطلبة بر�سم بع�س التفا�سيل يف اأ�سكال احليوانات املوجوده يف بيئته 

)احل�سان, البقرة, الغنم( باتباع اخلطوات العملية يف التمرين )7-1(.

- ا�سرتاتيجية التقومي: املعتمد على االأداء. 
- اأداة التقومي:  قائمة الر�سد.

للمعلم

للطالب
- حميي الدين طالو, مبادىء الر�سم, دار دم�سق, 2009م.

- قبل البدء بالعمل: جتهيز املواد والأدوات امل�ستخدمة والتاأكد من �سلحيتها, والتنبيه عند ا�ستعمال الأدوات 
احلادة وتهوية امل�سغل وتنظيفه. يف اأثناء العمل: املحافظة على نظافة امل�سغل وجتهيزه, والتحذير من ا�ستعمال 

الأدوات احلادة. بعد العمل: تنظيف الأدوات وامل�سغل, والتاأكد من �سلمة الطلبة. 
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:»JCÉj Ée IÉYGôe ™e  áq«©«ÑW ôXÉæe πqãªJ áqjQGóL Ωƒ°SôH »YÉªL ´hô°ûe πª©d ∂FÓeR ™e ¿hÉ©J

 äGhOCÉH  á¡cÉØdGh  äGhGö†ÿGh  QÉgRC’Gh  äÉJÉÑædGh  ôé°ûdG  ¥GQhCG  øe  áq«JÉÑf  öUÉæY  º°SQ  •
.áØ∏àîŸG º°SôdG

.º∏©ŸG ±GöTEÉH πª©dG Gòg ¿ƒμj ¿CG ≈∏Y ,áq«°SQóŸG ∂àÄ«H π«ªéàd  áØ∏àfl áq«fƒd qOGƒÃ É¡æjƒ∏J •

.»æ¡ŸG ∂°ü q°üîJ ‘ áq«æa º«eÉ°üJ ò«ØæJ ‘ áqjQGó÷G Ωƒ°SôdG øe IOÉØà°S’G •

نـشـاط (5-1 )

äÉ````fGƒ«ëdG º```°SQ

 âª°SQ ó≤a .øØdG ïjQÉJ É¡dhÉæJ »àdG á qª¡ªdG äÉYƒ°VƒªdG øe äÉfGƒ«ëdG ∫Éμ°TCG º°SQ qó©oj

 É¡æeh ,É¡àbÉ°TQh É¡JÉcôM RGôHEGh É¡∏«°UÉØJh »LQÉîdG Égô¡¶ªd áqbóH äÉfGƒ«ëdG ∫Éμ°TCG

 ,áëqæéªdG áq«aGôîdG Qƒ«£dGh äÉfGƒ«ëdG ∂dòch  ,á°SôàØªdGh áØ«dC’G Qƒ«£dGh äÉfGƒ«ëdG

 É¡ª°SQ ¿É≤JEG  áLQO ≈dEG ∫ƒ°UƒdG ¿ÉμeE’ÉH øμj ºdh.»fƒYôØdGh …Qƒ°TB’G qøØdG »a Éªc

 äÉØ°U É¡d q¿EG rPEG,É¡d áq«∏«°üØJh áq«dhCG äÉ£«£îJ ™°Vhh Üôb øY É¡dÉμ°TCG á°SGQO ó©H ’EG

.É¡d »∏NGódG AÉæÑdG á«∏ªY O qóëJ áq«LQÉN •ƒ£N äGP á q«°SÉ°SCG

 ™Ñ£æJ Qƒ«£dGh äÉfGƒ«ëdG øe ∫Éμ°TCG º°SQ »a áq«∏ª©dG äÉÑjQóàdG ∫ÓN øe qøØdG ºq∏©J q¿EG

 Éªq∏ch ,AÉæYh ó¡L ô«Z øe ø«©∏d áq«Fôe ∫Éμ°TCG »a É¡YÉLôà°SG Éæ«∏Y π¡°ù«a ,ÉæfÉgPCG »a

 »c ÖdÉ£∏d G kô q°ûÑe ¿ƒμj ∂dP q¿EÉa äÉÑjQóàdG √òg ≈∏Y π°UGƒàe ÜCGOh á©HÉàe ∑Éæg ¿Éc

 .áq«©Øfh áq«dÉªL ¢VGôZCG »a »æ¡ªdG ¬°ü q°üîJ »a ¬Ø qXƒjh ,πÑ≤à°ùªdG »a Évæa èàæj

 ôqÑ©J  áq«°Sóæg á£ q°ùÑe áq«dhCG äÉ£«£îJ º°SôH CGóHG  äÉfGƒ«ëdG ∫Éμ°TCG º°SQ ≈∏Y Ü qQóà∏dh

 •ƒ£îH í£°S §°ùHCG ≈dEG qΩÉ©dG πμ°ûdG ∫GõàNG) §«°ùÑàdG q¿EG rPEG ,¿Gƒ«ë∏d qΩÉ©dG πμ°ûdG øY

 É qªe ,øjƒμàdG áHÓ°üd É k°SÉ°SCG  »£©j OÉ©HC’Gh íjô°ûàdG ≈∏Y OÉªàY’Gh Ö«côàdGh (á q«°Sóæg

 AGõLC’G ) ¿Gƒ«ëdG πμ°ûd Iõq«ªªdG π«°UÉØàdG ≈dEG π≤àfG qºK ,øjƒ∏àdGh º°SôdG »a I qƒb ≈dEG … qODƒj

 øe ∂æ qμªj É qªe ,»°ùëdGh »°ùØædG ô«Ñ©àdG É¡«£©«a É¡«∏Y QƒædGh π¶dG ´ qRh qºK ,( á q«∏«°üØàdG

.IO qó©àe ¢VGôZC’ »æ¡ªdG ∂°ü q°üîJ »a É¡dÉª©à°SG

3
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¢UÉ°UôdG º∏≤H äÉfGƒ«◊G øe ∫Éμ°TCG ‘ π«°UÉØàdG ¢†©H º°SQ

ºbôdGáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Náq«ë«°VƒàdG Ωƒ°SôdG

1

2

3

4

5

6

 …ôFGO  πμ°T  ƒgh  q§≤dG  ¢SCGôd  qΩÉ©dG  πμ°ûdG  º°SQG

.(1) πμ°ûdG ‘ Éªc ,HB ¢UÉ°UôdG º∏≤H

 ÚfPC’Gh  Úæ«©dÉc  ,§≤dG  ¬Lh  AGõLCG  π«°UÉØJ  º°SQG

.(2) πμ°ûdG ‘ Éªc ,ºØdGh

 πμ°T  ±ÓàNGh  q§≤dG  ¬Lh  πμ°T  ácôM  ßM’

.(3) πμ°ûdG ‘ Éªc ,ÚfPC’G

 Ö°ùM  äÉgÉŒ’G áØ∏àfl •ƒ£îH ¬LƒdG AGõLCG π q∏X

.(4)πμ°ûdG ‘ Éªc ,B2 ¢UÉ°UôdG º∏≤H ô©°ûdG ácôM

 Oƒ°SC’G  È◊ÉH  É¡LõeGh  ,áq«FÉŸG  IÉ°TôØdG  πª©à°SG

 πμ°ûdG ‘ Éªc , q§≤dG ô©°ûd áY qƒæàŸG ¢ùeÓŸG AÉ£Y E’

.(5)

. q¢UÉÿG ∂qØ∏e ‘ ∂JÉeƒ°SôH ßØàMG

qOGƒ````ŸGäGõ«¡éàdGh äGhOC’G

¿ƒ°ùfÉc hCG ƒfÉjÈa ¥Qh •AÉe •      IÉë‡ •      .HB ,B2 ¢UÉ°UQ ΩÓbCG •
Oƒ°SCG ÈM •      áq«FÉe IÉ°Tôa •     ¿GƒdCG πeÉM •

6-1

(1) πμ°ûdG

(2) πμ°ûdG

(3) πμ°ûdG

(4) πμ°ûdG

(5) πμ°ûdG

äÉ`̀LÉ`̀à`̀f

ø`̀jô`̀ª`̀à`̀dG

:¿CG øjôªàdG Gòg ájÉ¡f »a ∂æe ™bƒàj    

.¿Gƒ«◊G πμ°T øe AGõLCG O qó– •
.¢UÉ°UôdG º∏≤H q§≤dG πμ°T øe kAGõLCG º°SôJ •
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   املو�ضوع         ر�سم اأ�سكال من الطبيعة ال�سامتة   
  

- يراعي الظل والنور يف ر�سم احليوانات والطبيعة ال�سامتة . 
- يتعّرف مفهوم الطبيعة ال�سامتة واأهّميتها يف الفن احلديث . 

- ير�سم الطبيعة ال�سامتة بقلم الر�سا�س . 

الطبيعة ال�سامتة

التعلم من خالل الن�شاط/ التدريب  
- التمهيد للدر�س  مبراجعة �رصيعة للدر�س ال�سابق و كتابة النتاجات على ال�سبورة.

ر�سم  ال�سابق )1-5( من خلل طريقة  بالتمرين  احلايل )7-1(  التمرين  املعلم  يربط   -
بدقة,  احلمامة  ل�سكل  املميزة  التفا�سيل  ر�سم  ثم  ب�سيطة,  هند�سية  بطريقة  الأ�سكال 

وحتديد الظل والنور فيها؛ للح�سول على التج�سيم املطلوب يف ال�سكل.
- تنفيذ التمرين )1-7( ر�سم ر�سم تخطيطي حلمامة. 

- جتهيز املواد والأدوات للتمرين  قبل وقت احل�سة.
- تطبيق التمرين من قبل املعلم ح�سب اخلطوات الواردة يف التمرين. 

- تكليف الطلبة بتنفيذ التمرين ح�سب اخلطوات الواردة يف الكتاب املدر�سي.
- ا�ستعرا�س الأ�سكال الواردة يف التمرين والتي تو�سح خطوات العمل وطريقته.

م التغذية الراجعة اإذا لزمت. - يتابع املعلم تنفيذ الطلبة, ويقدِّ
- تقييم اأداء الطلبة.

- تكليف الطلبة بتنفيذ الن�شاط )1-6( ومتابعته. 
التدري�س املبا�رش/ اأ�سئلة واأجوبة 

ح املعلم مفهوم الطبيعة ال�سامتة للطلبة, من خلل عر�س جمموعة من الأ�سكال  - يو�سّ
والأجهزة واجلمادات �سواء من حمتويات امل�سغل املهني اأو البيئة املحيطة بالطالب.

- ي�سكل املعلم جمموعة من التكوينات لطبيعة �سامتة )جمموعة من الفاكهة يف �سحن, 
على  ال�سوء  وي�سلط   ,)... الق�س  من  م�سغولت  والزجاجيات,  الأواين  من  جمموعة 

اإحدى زوايا التكوين.
- يكلف الطلبة بتاأمل التكوين من حيث الظل والنور وم�سدر الأ�ساءة.

- يطرح املعلم جمموعة من الأ�سئلة كالآتي:
ح  مفهوم الطبيعة ال�سامتة. • و�سّ

• ما عنا�رص الطبيعة ال�سامتة؟
• متى بداأ الهتمام بالطبيعة ال�سامتة وو�سفها باأنها مو�سوعات فنية غنية؟

تكوين  وكيفية  ال�سامتة,  الطبيعة  مفهوم  اإلى  للتو�سل  الطلبة  مع  الإجابات  مناق�سة   -
اأ�سكال منها, وتلخي�سها وعر�سها. 

التعلم من خالل الن�شاط/ التدريب  
- تنفيذ التمرين )1- 8( ر�سم الطبيعة ال�سامتة وتلوينها.
- جتهيز املعلم املواد والأدوات للتمرين قبل وقت احل�سة.

- تطبيق التمرين من قبل املعلم ح�سب اخلطوات الواردة يف التمرين. 
- تكليف الطلبة بتنفيذ التمرين ح�سب اخلطوات الواردة يف الكتاب املدر�سي.

- ا�ستعرا�س الأ�سكال الواردة يف التمرين والتي تو�سح خطوات وطريقة العمل.
م التغذية الراجعة اإذا لزمت.  - يتابع املعلم تنفيذ الطلب, ويقدِّ
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áeÉª◊ »£«£îJ º``°SQ

ºbôdGáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Náq«ë«°VƒàdG Ωƒ°SôdG

1

2

3

4

5

6

7

8

 ,áeÉª◊G º°ùL πqãÁ É``vjƒ°†«H Év«°Sóæg kÓμ°T º``°SQG

 ‘ Éªc ,É¡°SCGQ π``qãÁ G kÒ¨°U Évjƒ°†«H ô``NBG kÓμ``°Th

.(1) πμ°ûdG

 AGõLCG ôFÉ°S ¢SÉ«≤d IóMh áeÉª◊G ¢SCGQ πμ°T π©LG

.É¡ª°ùL

 º∏≤H áeÉª◊G º°ùL AGõLCG πqã“ »àdG •ƒ£ÿG º``°SQG

.(2) πμ°ûdG ‘ Éªc ,HB ¢UÉ°UôdG

 Éªc ,áY qƒæàe äÉ``gÉŒÉH á``q«LQÉN É kWƒ£N º``°SQG

 º«°ùŒ ≈∏Y πª©àdh ¢``ûjôdG qπã“ ,(3) πμ``°ûdG ‘

.áeÉª◊G º°ùL IQGóà°SG

 º∏≤H πμ°ûdG π``q∏X qºK ,QƒædGh π``¶dG øcÉeCG O qó``M

.B2 ¢UÉ°UôdG

 Éªc ,áeÉª◊G º°ùL πμ°ûd á≤«bódG π«°UÉØàdG º°SQG

.™bGƒdG ‘ »gÉªch ,(4) πμ°ûdG ‘

.º°Sô∏d ≈æ©e »£©àd Iôé°ûdG ´òL º°SQG

 áeÉª◊G º°ùL ‘ AÉ``°†«ÑdG áÄ«°†ŸG ø``cÉeC’G ∑ô``JG

        .º°SôdG öUÉæY ôFÉ°S ™e ÉkfRGƒJ πª©àd

qOGƒ````ŸGäGõ«¡éàdGh äGhOC’G

      (¿ƒ°ùfÉc hCG ƒfÉjÈa) ¥Qh •IÉë‡ •        .HB ,B2 ¢UÉ°UQ ΩÓbCG •

7-1

(2) πμ°ûdG

(3) πμ°ûdG

(4) πμ°ûdG

(1) πμ°ûdG

äÉ`̀LÉ`̀à`̀f

ø`̀jô`̀ª`̀à`̀dG

:¿CG øjôªàdG Gòg ájÉ¡f »a ∂æe ™bƒàj    

.¢UÉ°UôdG º∏≤H áeÉªë∏d qΩÉ©dG πμ°ûdG º°SôJ •
.áeÉª◊G πμ°T º°SQ ‘ QƒædGh π¶dG »YGôJ •
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á q«FÉŸG ¿GƒdC’ÉH É¡æjƒ∏Jh áàeÉ```°üdG á©``«Ñ£dG º```°SQ

qOGƒ````ŸGäGõ«¡éàdGh äGhOC’G

áq«FÉe ¿GƒdCG •        (¿ƒ°ùfÉc hCG ƒfÉjÈa) ¥Qh •áq«FÉe m¢TGôa •    IÉë‡ •   .HB ,B2 ¢UÉ°UQ ΩÓbCG •

8-1

ºbôdGáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Náq«ë«°VƒàdG Ωƒ°SôdG

1

2

3

4

5

6

 ßM’h ,áàeÉ°üdG á©«Ñ£dG »a øjƒμàdG ô°UÉæY ÖqJQ

 ∑ôJGh  ,πμc  IQƒ°ü∏d  áÑ°ùædÉH  É¡∏μ°Th  É¡ªéM

 øjƒμJ ≈dEG … qODƒj É qªe ∫Éμ°TC’G ø«H ÉkÑcGôJ hCG É kZGôa

.(1) πμ°ûdG »a Éªc ,π°†aCG

 πØ°SCG ≈dEGh á£≤f ≈∏YCG ≈dEG ô¶fG ,º°SôdÉH CGóÑJ ¿CG πÑb

 qºK  ,øjƒμàdG  ô°UÉæY øe ô°üæY πc ¢VôYh á£≤f

.É¡æ«H ábÓ©dGh áÑ°ùædG óL

 øμªj Ée Q qôbh ,ábQƒdG ≈∏Y øjƒμàdG ô°UÉæY O qóM

.áq«Ø∏îdG ¬æ qª°†àJ ¿CG

 Üô≤dÉH ¬©°Vh ,´ƒ°VƒªdG »a AõL ≈∏YCG á qªb O qóM

 ¿ƒμ«d  ;∞°üàæªdG  øY G kó«©H  º°SôdG  ábQh á qªb  øe

.ø«©∏d É këjôe øjƒμàdG

      HB¢UÉ°UôdG  º∏≤H  Évjô«°†ëJ  É kª°SQ  º`̀°`̀SQG

 º°SQ ∫hÉMh ,øjƒμàdG ô°UÉæ©d áq«LQÉN •ƒ£îHh

 ÆGôa  ∑ôJ  íª°ùj  ’  …òdG  qóëdÉH  Iô«Ñc  ô°UÉæ©dG

 ,øjƒμàdG »a ¿RGƒJ ΩóY ÖqÑ°ùj ¬qfC’ ;ábQƒdG πØ°SCG

  .(2) πμ°ûdG »a Éªc

 QƒædGh π¶dG äÉMÉ°ùe iôàd ∂«æ«Y ióMEG ¢†ªZCG

.¿ƒ∏dG äÉaÓàNG πq∏≤Jh í°VGh πμ°ûH

(1) πμ°ûdG

(2) πμ°ûdG

äÉ`̀LÉ`̀à`̀f

ø`̀jô`̀ª`̀à`̀dG

:¿CG øjôªàdG Gòg ájÉ¡f »a ∂æe ™bƒàj    

.»°Sóæg πμ°T øª°V áàeÉ°üdG á©«Ñ£dG øe k’Éμ°TCG ¿ qƒμJ •
.¢UÉ°UôdG º∏≤H áàeÉ°üdG á©«Ñ£dG º°SôJ •
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                                           �ساعة

عالج
- تكليف الطلبة باإعادة خطوات التمرين )1-7( ح�سب ورودها يف الكتاب 

املدر�سي. 

اإثراء
بقلم  وال�رصاب(  الطعام  )اأدوات  اجلمادات  من  اأ�سكال  بر�سم  الطلبة  تكليف   -

الر�سا�س, وتلوينها بالألوان املائية, وعر�سها يف امل�سغل املهني.

- ا�سرتاتيجية التقومي: املعتمد على الأداء.
- اأداة التقومي: قائمة الر�سد.

للمعلم
للطباعة  احلديثة  املكتبة  الر�سم.  فن  لتعليم  ونظرية  عملية  درو�س  دروي�س.   -

والن�رص, بريوت, 2007م.

للطالب
الإع�سار  اليديوية وتقنيتها, دار  التو�سيحية  الر�سوم  - �سهاد حمدان حميدان, 

العلمي, عّمان, 2011م.

23

 á«æëæe •ƒ£îH Qƒ«£dGh äÉfGƒ«ëdG ∫Éμ°TCG º°SQ »a  §«£îà∏d  I qôªà°ùªdG ∂à°SQÉªe q¿EG

 äÉfGƒ«ëdG  ∫Éμ°TCG  º°SQ  ∂æμªj  ∂dòc.á©àªdGh  ICGôédG  ∂Ñ°ùμJ  á q«HÉ«°ùfEG  äÉcôëHh

 Ö°ùM  É¡fGô«Wh  ÉgOƒbQh  É¡ØMRh  ÉgõØb  ä’ÉM  »a  áÄ«£Hh  á©jô°S  áØ∏àîe  äÉcôëH

 ¢SCGQ º°Sôc ,É¡FGõLCG π«°UÉØJ q¥OCG ≈∏Y õ«côàdG Ö q∏£àj É qªe ,¬ª°SQ OGôªdG ¿Gƒ«ëdG á©«ÑW

.∫ƒ«îdG ¢ShDhQh §≤dG

áàeÉ°üdG á©«Ñ£dG øe ∫Éμ°TCG º°SQ

 »fGhC’Éc ,äGOÉªL ≈∏Y …ƒàëJ »àdG á q«æØdG ∫ÉªYC’G ≈∏Y áàeÉ°üdG á©«Ñ£dG í∏£°üe ≥∏£j

 êPÉªædG √òg âëÑ°UCG ,¬£«ëjÉe qπμH ô qKCÉàj º qª°üªdG hCG ¿É qæØdG q¿C’h .äÉqjôgõdGh á¡cÉØdGh

 âª°Sôa ,åjóëdG qøØdG Qƒ¡X ™e á q°UÉN ,á q«æØdG ∫ÉªYCÓd äÉYƒ°Vƒe IóeÉédG É¡à©«Ñ£H

 Qƒî°üdGh  QÉé°TC’G  ´hòL  qºK  ,ÜGô°ûdGh  ΩÉ©£dG  äGhOCGh  ájòMC’Gh  çÉKC’Gh  óYÉ≤ªdG

.á≤«bódG áqjô¡éªdG ∫Éμ°TC’Gh ™bGƒ≤dGh ≈°üëdGh

نـشـاط (6-1)

 ,Qƒ«£dGh äÉfGƒ«ëdG øe k’Éμ°TCG ºëØdG º∏≤H qºK ,¢UÉ``°UôdG º∏≤H º°SQG ,(10 - 1) πμ°ûdÉH Ékæ«©à``°ùe

 .º°SôdG »a á«∏ª©dG äGƒ£îdÉH áfÉ©à°S’ÉH ∂dPh

.Qƒ«£dGh äÉfGƒ«ëdG øe ∫Éμ°TCG :(10-1) πμ°ûdG

4

25

ºbôdGáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Náq«ë«°VƒàdG Ωƒ°SôdG

7

8

9

10

11

12

 QƒædGh π¶dG äÉMÉ°ùe (B2) ¢UÉ°UôdG º∏≤H º°SQG

 áq«ªgCG  ôãcC’G  ∫Éμ°TC’G  RôHCGh  ,ìƒ°VƒH  ÉgO qóMh

 ô°UÉæY ≈∏Y π¶dG äÉLQO ´ qRh qºK ,øjƒμàdG »a

.(3) πμ°ûdG »a Éªc ,øjƒμàdG

  ô`̀°`̀†`̀NC’Ghô`̀ª`̀MC’G  :´ƒ°VƒªdG  ¿Gƒ``̀ dCG  ôàNG

.ôØ°UC’Gh

 πμ°T ¿ qƒ`̀dh ,¿Gƒ``dC’G  πeÉM »a ¿Gƒ`̀ dC’G  êõ`̀eG

 IAÉ°VE’G  ¿Éμe  ∑ô`̀JGh  ,ôªMC’G  ¿ƒ∏dÉH  áMÉØàdG

 ,ôØ°UC’G  ¿ƒ∏dÉH  ´ƒ°VƒªdG  áq«°VQCG  ¿ uƒdh, n¢†«HCG

.(3) πμ°ûdG »a Éªc

 ¿ qƒd  qºK  ,ô°†NC’G  ¿ƒ∏dÉH  ´ƒ°VƒªdG  áq«Ø∏N  ¿ qƒd

 ¿Gƒ`̀dC’G  èjõe)  …OÉeôdG  ¿ƒ∏dÉH  áMÉ qØàdG  Qhò`̀H

.(áKÓãdG

 èjõªH  ÉgQhòHh  É¡æe  AõédGh  áMÉ qØàdG  ∫ÓX  ™°V

.´ƒ°VƒªdG áq«Ø∏N »a ¬Y qRhh ,ô°†NC’Gh ôªMC’G

 »a IOQÉ``Ñ``dGh I qQÉ`̀ ë`̀ dG ¿Gƒ```̀ dC’G ∫OÉ`̀Ñ`̀J ß`̀ M’

 »a Éªc ,á≤«bódG  π«°UÉØàdG  ∞°VCG  qºK  ,´ƒ°VƒªdG

.(4) πμ°ûdG

(3) πμ°ûdG

(4) πμ°ûdG
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   املو�ضوع         جماالت الر�سم وتطبيقاتها
  

á«æ¡ŸG áeÓ°ùdG

التعلم من خالل الن�شاط/ التدريب     
ال�سامتة  الطبيعة  ر�سم  حول  ال�سابق  الدر�س  يف  اأخذه  مّت  مبا  �رصيعة  مراجعة   -

وتظليلها. 
- تكليف الطلبة بالن�ساطني )1-7( و )1-8( ومتابعتهم.

التعلم التعاوين/ العمل اجلماعي 
- تكليف الطلبة حل اأ�سئلة املو�سوع من خلل املجموعات بعد تعيني مقرر.

- تكلف املجموعات باحلل, ويخ�س�س زمن لذلك.
- التجّول بني املجموعات وامل�ساعدة غري املبا�رصة.

- ي�سّلم مقّرر كل جمموعة اإجابات جمموعته.
- تبادل الأدوار بني املجموعات.

الإجابات  اإلى  التو�سل  بهدف  اإجاباتهم؛  وتناق�س  الطلبة  بني  حوار  يدار   -
ال�سحيحة وت�سويب الأخطاء.

- يكتب احلل على ال�سبورة ويتم التعليق عليه.
- تدّون الإجابات, وت�سجل بطريقة ملئمة.

إجابات األسئلة الواردة يف املحتوى

26

 áq«°SQóªdG ∂àÄ«Hh »æ¡ªdG ∂∏¨°ûe øe iôNCG äGOÉªL ∫Éμ°TCG áYƒªéªdG »a ∂FÓeR ™e ¢ûbÉf

.(»æ¡ªdG ∂°ü°üîJ »a Ió«Øe áq«æa ∫ÉªYCÉc í∏°üJ á£«ëªdG á©«Ñ£dG)

:»JCÉj Ée ßM’h

.πμ°ûdG ‘ á©«aôdG •ƒ£ÿG º°SQ á qbO •
.πμ°ûdG äÉMÉ°ùe øjƒ∏J ‘ áYöùdG •

.πμ°ûdG ‘ áHƒ∏£ŸG ¿GƒdC’G äÉLQO ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ á qbódG •

 Ö«dÉ°SCÉH »ªdÉ©dG qøØdG ïjQÉJ ôÑY ¿ƒfÉqæØdG É¡dhÉæJ »àdG äÉYƒ°VƒªdG øe áàeÉ°üdG á©«Ñ£dG º°SQ qó©j

:(12-1) h (11-1) ø«∏μ°ûdG »a Éªc ,áØ∏àîe

 ‘ ´ƒ°VƒŸG Gòg øY ∂àYƒª› OGôaCGh åëHG  •
 ∂àÑàμe  ‘  ä qÓ`›h  Öàc  øe  á q«æØdG  ™LGôŸG

 ‘  ¬¶ØMGh  ,¬æY  É k°ü qî∏e  ÖàcGh  ,á q«°SQóŸG

.∂ qØ∏e

 áq«æa ∫ÉªYCG  øY âfÎfE’G áWÉ°SƒH G kQƒ°U ™ªLG  •
 ¢VôY  øª°V  É¡°VôYGh  ,áàeÉ°üdG  á©«Ñ£dG  π qã“

 áq«Áó≤àdG  ¢Vhô©dG  èeÉfôH  áWÉ°SƒH  »ë«°VƒJ

.∂Ø°U áÑ∏W ΩÉeCG

 äÉYƒ°Vƒe  º°SQ  ‘  Qƒ°üdG  √òg  øe  óØà°SG  •
    .ïÑ£e IQÉà°S hCG ΩÉ©£dG ádhÉ£d AÉ£¨c í∏°üJ

نـشـاط (7-1 )

نـشـاط (8-1 )

.áq«ªdÉY á q«æa áMƒd :(11-1) πμ°ûdG

.ƒ°SÉμ«H ¿ qÉæØ∏d á q«ªdÉY á q«æa áMƒd :(12-1) πμ°ûdG
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إجابات األسئلة الواردة يف املحتوى

                                           �ساعة

عالج
- تكليف الطلبة باإعادة تنفيذ التمارين ب�سورة منف�سلة.

اإثراء

- ا�سرتاتيجية التقومي: التوا�سل.
- اأداة التقومي: اأ�سئلة واأجوبة. 

للمعلم

للطالب

27

?á©«Ñ£dG øe kÓμ°T º°SôJ ø«M äÉaÉ°ùªdGh OÉ©HC’G ôjó≤àd É¡H Ωƒ≤J »àdG áq«FGôLE’G äGƒ£îdG Ée

.á©«Ñ£dG øe ∫Éμ°TC’G º°SQ »a ô«WCÉàdG áq«ªgCG í q°Vh

?º°SôdG »a ±ƒbƒdG ¿Éμeh ô¶ædG ájhGRh áfQÉ≤ªdGh π qeCÉàdGh á¶MÓªdG ô«KCÉJ Ée

?±É qØ°T º°ùL ¬qfCÉc º°SôdG êPƒªf πq«îJ áq«ªgCG Ée

á```∏````Ä°SC’G

1

2

3

4

?»æ¡ªdG ∂°ü q°üîJ »a áq«JÉÑædG ∫Éμ°TC’G º°SQ áq«ªgCG Ée

  ,É¡æjƒ∏Jh QÉgRC’Gh á¡cÉØdG º°SQ ¿Óqãªj øjò∏dG (14 -1) h (13-1) ø«∏μ°ûdG ßM’

:»JCÉj ÉªY ÖLCG qºK

 º°SQ  »a  É¡dÉª©à°SG  sºJ  »àdG  IGOC’G  Ée  -   CG

?ø«∏μ°ûdG

  ,•ƒ£îdG :å«M øe ø«∏μ°ûdG ø«H ¿QÉb  -Ü

.º«°ùéàdGh

 áq«JÉÑædG  ∫Éμ°TCÓd  É k¡HÉ°ûe  É kLPƒªf  º°SQG  -`L

 º∏b  kÓª©à°ùe  ,ø«∏μ°ûdG  »a  áeƒ°SôªdG

.áY qƒæàªdG áq«fƒ∏dG qOGƒªdGh ¢UÉ°UôdG

 iôNCG áq«JÉÑf áq«æa nº«eÉ°üJh k’Éμ°TCG ôμàHG -  O

.»æ¡ªdG ∂°ü q°üîJ »a ∑ó«ØJ

 iôNCG  áq«JÉÑf  ∫Éμ°TCG  »a  ∑AÓeR  ¢ûbÉf  -  `g

  .øjƒ∏àdGh º°Sô∏d í∏°üJ

 Qƒ«£dGh äÉfGƒ«ëdG øe ∫Éμ°TCG º°SQ áq«ªgCG Ée

?»æ¡ªdG ∂°ü q°üîJ »a

5

6

 .á¡cÉØdG øe ∫Éμ°TCG  :(13-1) πμ°ûdG

QÉgRC’G øe ∫Éμ°TCG :(14-1) πμ°ûdG

7

28

 º°SQ  »a  á∏ª©à°ùªdG  •ƒ£îdG  ´Gƒ`̀ fCG  Ée

?Qƒ«£dGh äÉfGƒ«ëdG øe ∫Éμ°TCG

 º∏≤H I qôe áàeÉ°üdG á©«Ñ£dG øe k’Éμ°TCG § q£N

 »a  Éªc  ,ºëØdG  º∏≤H  iô`̀NCGh  ¢UÉ°UôdG

.(15-1) πμ°ûdG

.áq«°Sóæ¡dG Égô°UÉæY ≈dEG ∫Éμ°TC’G √òg π q∏M

 ºëØdG º∏bh ¢UÉ°UôdG º∏b ôKCG ø«H ¥ôØdG Ée

: å«M øe

 AGOC’G -    CG

•ƒ£îdG ácÉª°S - Ü

 á©«Ñ£dG ∫Éμ°TCG º°SQ »a É¡Mƒ°Vh - `L

áàeÉ°üdG         

 ¢UÉ°UôdG  º∏b  ∫Éª©à°SG  äGõ`̀«`̀e  ô`̀ cPG

 áàeÉ°üdG á©«Ñ£dG ∫Éμ°TCG º°SQ »a √ôjPÉëeh

.É¡æjƒ∏J πÑb

 ∂°ü q°üîJ  »a  ∑ó«ØJ  á q«æa  º«eÉ°üJ  πªY  »a  ∫Éμ°TC’G  √òg  º°SQ  øe  ó«Øà°ùJ  ∞«c

?»æ¡ªdG

9

10

.áàeÉ°üdG á©«Ñ£dG øe ∫Éμ°TCG :(15-1) πμ°ûdG 11

12

8
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   املو�ضوع         ر�سم ج�سم االإن�سان   
  

ح اأهّمية ر�سم ج�سم الإن�سان يف تخ�س�سات القت�ساد املنزيل. - يو�سّ
- يحّدد الختلفات بني ج�سم املراأة و ج�سم الرجل.

- يتعّرف الن�سبة املثالية جل�سم املراأة ووحدة القيا�س فيه.
- ير�سم ج�سم املراأة يف الو�سـع امل�ستقيم ح�سب الن�سبة امل�ستعملة يف تقييم الأزياء.

- ير�سم حركات خمتلفة جل�سم املراأة بقلم الر�سا�س.

الن�سبة املثالية يف ع�رص النه�سة, الن�سبة املثالية يف تقييم الأزياء, خط اتزان اجل�سم.

التدري�س املبا�رش/ اأ�سئلة واأجوبة
النتاجات  وكتابة  ال�سابق,  بالدر�س  الطلبة  تذكري  خلل  من  للدر�س  التمهيد   -

اخلا�شة على ال�سبورة.
- تو�سيح اأهّمية ر�سم ج�سم املراأة يف تخ�س�سات القت�ساد املنزيل, �سواء مت الر�سم 
ب�سكل واقعي اأو من الذاكرة, وتو�سيح مميزات ج�سم املراأه من حيث الت�رصيح, 
واختلف ج�سمها عن ج�سم الرجل والن�سبة املثالية جل�سمها لأغرا�س ت�سميم 
الأزياء, ثم اعتماد الراأ�س كوحدة قيا�س طول ج�سمها, وكيفية ر�سم ج�سمها 

يف الو�سع امل�ستقيم, ثم يوجه املعلم الأ�سئلة الآتية:
• ما اأهّمية ر�سم ج�سم املراأة يف تخ�س�سات القت�ساد املنزيل؟ اأعِط اأمثلة من 

واقع تخ�س�سك.
• قارن بني ج�سم املراأه من حيث الت�رصيح عن ج�سم الرجل.

النه�سة والن�سبة  املثالية يف ر�سم ج�سم املراأة يف ع�رص  الن�سبة  • ما الفرق بني 
لغايات تقييم الأزياء؟  

• ما وحدة القيا�س يف طول ج�سم املراأه؟ 
ر�سم  اأهّمية  اإلى  للتو�سل  الطلبة؛  مع  ومناق�ستها  الطلبة  لإجابات  ال�ستماع   -
ج�سم  عن  املراأة  ج�سم  ومميزات  املنزيل,  القت�ساد  لتخ�س�سات  املراأة  ج�سم 
الرجل, والن�سبة املثالية جل�سم املراأه واقعيًّا ولغايات ت�سميم الأزياء, وعر�سها 

على ال�سبورة.
التعلم من خالل الن�شاط/ التدريب

- ينفذ املعلم التمرين )1-9( ر�سم ج�سم املراأه يف الو�سع امل�ستقيم على ال�سبورة 
وح�سب اخلطوات العملية املو�سحة.

- ينفّذ الطلبة التمرين )1-9( باتباع اخلطوات التي و�سحها املعلم.
- يتابع املعلم التنفيذ, ويوّجه الطلبة, ويجيب عن ت�ساوؤلتهم, ويقيم اأداءهم.  

التدري�س املبا�رش/ العر�س التو�سيحي    
حة يف  - يكلف املعلم جمموعة من الطلبة بعر�س جمموعة من احلركات كاملو�سّ
ال�سكل )1-16( من الكتاب اأمام الطلبة, على اأن يتم اختيار الطلبة من ذوي 

الطول نف�سه تقريًبا.
عدد  حيث  من  ومناق�ستها,  ال�سابقة  احلركات  بتاأمل  الطلبة  املعلم  يكلف   -

وحدات اجل�سم يف الأو�ساع املختلفة بالن�سبة للو�سع امل�ستقيم. 
و�سع  يف  اجل�سم  اأن  اإلى  للتو�سل  ال�سبورة؛  على  وتدّون  الإجابات  تناق�س   -

الوقوف يختلف عنه يف و�سع القرف�ساء.
تابعيتبع  

التعلم من خالل الن�شاط/ التدريب
- ينفذ املعلم التمرين )1-10( ر�سم ج�سم املراأة يف حركات خمتلفة 

حة. على ال�سبورة وح�سب اخلطوات العملية املو�سّ
حها املعلم. - ينفذ الطلبة التمرين )1-10( باتباع اخلطوات التي و�سّ

ت�ساوؤلتهم,  عن  ويجيب  الطلبة,  ويوّجه  التنفيذ,  املعلم  يتابع   -
ويقيم اأداءهم.  

29

¿É°ùfE’G º°ùL º°SQ
 äÉcôMh  ∫Éμ°TCÉH  áq«∏ª©dG  äGƒ£îdG  ∫ÓN  øe  (πØ£dGh  ICGôªdG)  ¿É°ùfE’G  º°ùL  º°SQ  qó©j

 IógÉ°ûªdG øe) »©bGh πμ°ûH º°ùédG º°SQ qºJ AGƒ°S »æ¡ªdG ∂°ü q°üîJ »a Iô«Ñc áq«ªgCG GP ,áØ∏àîe

 RôÑJ áq«ªdÉY áàHÉK Ö°ùfh áq«ëjô°ûJ óYGƒ≤H Ωõà∏j ΩÉ q°SôdG q¿C’ ;IôcGòdG øe hCG (É keÉªJ ¬∏μ°ûd kÓKÉªeh

.É¡≤«≤ëàd ≈©°ùf »àdG áq«Ø«XƒdGh áq«dÉªédG ¢VGôZC’G áeóîd ø«ª°SôdG Óc »a

ICGôªdG º°ùL º°SQ

 ø«Hh qΩÉY πμ°ûH  ¢SÉædG  ø«H  äÉaÓàN’G ¢†©H  ôaGƒJ  ™e π«ªLh ≥°SÉæàe  ¿É°ùfE’G  º°ùL q¿EG

 qπbCG ÖdÉ¨dG »a ICGôªdG º°ùéa ,πLôdG º°ùL øY ICGôªdG º°ùL ∞∏àî«a .óMGƒdG ¢ùæédG OGôaCG

 »a  •ƒ£îdGh ,™°ù qàe ¢VƒëdGh É k°VôY ôãcCG ¿ÉcQƒdGh ≥«°VCG ¿ÉØàμdGh ,k’ƒW qπbCGh É kªéM

 ,ICGôªdG º°ùL »a ôNBGh AõL ø«H ≥°SÉæàdG áLQO »a äÉaÓàNG ôaGƒàJh .IQGóà°SG ôãcCG º°ùédG

 øe É keƒªY tπbCG ICGôªdG º°ùL ∫ƒW q¿CG øe ºZôdG ≈∏Yh.Ö°ùædG »a äÉaÓàNG â°ù«d É¡qæμdh

 ICGôªdG º°ùéd áq«LPƒªædG áÑ°ùædG q¿CG q’EG ,ÉkÑjô≤J ¢SCGQ IóMh ∞°üf ∫OÉ©j ÉªH πLôdG º°ùL ∫ƒW

 äÉjÉ¨dh ,º°ùédG ∫ƒW ¢SÉ«b IóMh ¢SCGôdG qó©j .¢SCGôdG ∫ƒW ±É©°VCG á«fÉªK …CG (8:1) ≈dEG π°üJ

 q∫ój (1) ºbôdG ¿CG ≈æ©ªH ICGôªd G º°ùL º°SQ »a (8^5:1) »g  á∏ª©à°ùªdG áÑ°ùædG q¿EÉa AÉjRC’G º«ª°üJ

 »gh ,áq«ªdÉY áq«dÉãªdG áÑ°ùædG √ògh ,¬q∏c º°ùédG ∫ƒW ≈∏Y q∫ój (8^5) ºbôdGh ,¢SCGôdG ∫ƒW ≈∏Y

 »dÉªL ΩÉé°ùfG äGPh á≤°SÉæàe áÑ°ùf É k°†jCG »gh ,Év«ªdÉY ø«ª qª°üªdGh ø«fÉqæØdG πÑb øe Ióªà©e áÑ°ùf

 º°ùL πμ°T º°SQ óæY  .(8:1) á°†¡ædG ô°üY qøa »a áÑ°ùædG â¨∏H ó≤a , qøØdG ïjQÉJ »a ≈àM m∫ÉY

 ¿CG qóH Óa ,»ÑfÉL ™°Vh »a ΩCG ,»eÉeCG ™°Vh »a º°ùédG ¿ÉcCG AGƒ°S ,áq«dÉãªdG Ö°ùædG Ö°ùM ICGôªdG

 ∂«∏Y ,ICGôªdG º°ùL º°SQ »a á«fÉªãdG ΩÉ°ùbC’G ójóëàdh.á qeÉJ áeÉ≤à°SG É kª«≤à°ùeh ÉkàHÉK º°ùédG ¿ƒμj

 πØ°SCG óæY »¡àæjh ¢SCGôdG ≈∏YCG øe CGóÑj …òdG q§îdG ƒgh ,º°ùédG ∫ƒW πqãªj kÓjƒW É v£N º°SôJ ¿CG

 º°SQ ¢SÉ«≤ªH á«fÉªãdG ΩÉ°ùbC’G º°SQ ∂æμªjh ,ø«jhÉ°ùàe ø«Ø°üæd Év«dƒW º°ùédG ∞ q°üæjh ,ø«eó≤dG

 º°SôdG ¢SÉ«≤e òNDƒj å«M .É¡«∏Y º°SôJ »àdG ábQƒdG áMÉ°ùe ™e Ö°SÉæàj ¿CG ≈∏Y ,√QÉàîJ »Ñjô≤J

 .ICGôªdG º°ùL º°SQ »a á«fÉªãdG ΩÉ°ùbC’G (1 ) πμ°ûdG ø«qÑj , º°SôdG á«∏ªY »a (10:1)

¢ûbÉ``f qºK  ô` qμa

.πLôdGh ICGôªdG º°ùL πμ°ûd á qeÉ©dG •ƒ£îdG

É k«fÉK

1
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¢ûbÉ``f qºK ô` qμa

.ICGôªdG º°ùL πμ°ûd Ö°ùædGh ∫GƒWC’G ¢SÉ«b »a ΩÉ¡HE’Gh º∏≤dG á≤jôW

áØ∏àîe äÉcôëH ¿É°ùfE’G º°ùL  º°SQ

 ΩÉeCÓd »æãæjh π«ªj ƒ¡a ,É¡H Ωƒ≤j »àdG ácôëdG AÉæKCG  »a º°ùédG π°UÉØe ≈∏Y π≤ãdG ´ qRƒàj

 äÉ«∏ª©H Ωƒ≤àd πLQC’Gh …ójC’G O qóªàJh ,¢†côjh õØ≤jh »æëæjh ,¬«ÑfÉL ≈∏Yh ∞∏îdGh

 ´É°VhCG  ™e  É keÉªJ  ºé°ùæJ  äÉcôëdG  √ògh  .áYô°Sh  áqjôëH  •É°ùÑf’Gh  qó°ûdGh  Öë°ùdG

 π°UÉØªdG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,…ô≤ØdG Oƒª©dGh ¢VƒëdGh Qó°üdG ÉgÉæÑàj »àdG ´É°VhC’G hCG º°ùédG

 πqãªj …òdG ,(16-1) πμ°ûdG »a ßMÓJh .º°ùédG AÉëfCG »a áY qRƒªdG Iô«ãμdG äÓ°†©dGh

 áà°S  …hÉ°ùj  ,»°SôμdG  ≈∏Y ¢Sƒ∏édG  ádÉM »a º°ùédG  ´ÉØJQG  q¿CG   ¿É°ùfE’G  º°ùL ácôM

 GPEGh  .±É©°VCG  á©HQCG  …hÉ°ùj  ¬qfEÉa  ¢VQC’G  ≈∏Y É k°ùdÉL ¿Éc GPEG  É qeCG  ,¢SCGôdG  ∫ƒW ±É©°VCG

 ¿Éc GPEGh .¢SCGôdG ∫ƒW ±É©°VCG áà°S …hÉ°ùj ¬YÉØJQÉa ºFÉb Qó°üdGh ¬àÑcQ ≈∏Y É k°ùdÉL ¿Éc

 ±É©°VCG á°ùªN …hÉ°ùj ¬YÉØJQG q¿EÉa ¢VQC’G ¬©HÉ°UCG ±GôWCG ¢ùeÓj å«ëH ΩÉeCÓd  Ék«æëæe

 .¢SCGôdG ∫ƒW

 øe  qóH  ’  ,áq«dÉªLh áqjô«Ñ©J  º«b  øe  ¬æ qª°†àJ  ÉªH  ¿É°ùfE’G  º°ùL »a  ácôëdG  º°SQ  ¿É≤JE’

 ΩCG áq«M êPÉªf øY ∂ª°SQ ¿ÉcCG AGƒ°S á≤«bódG á¶MÓªdGh , qôªà°ùªdG §«£îàdG ¢SQÉªJ ¿CG

 É kehO áªé°ùæe ¿ƒμJ ¿CGh ,É¡àaôY »àdG Ö°ùædG º°SQ ø«àdÉëdG Éà∏c »a »YGôJ ¿CGh ,á∏q«îàe

.º°ùédG Égòîàj »àdG áq«côëdG ´É°VhC’G ™e

.¿É°ùfE’G º°ùL äÉcôM :(16-1) πμ°ûdG

2
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                                           �ساعة

عالج
- تكليف الطلبة باإعادة خطوات التمرين )1-9( ر�سم ج�سم املراأة يف الو�سع 

امل�ستقيم.

اإثراء
- تكليف الطلبة بر�سم ج�سم املراأة ح�سب الن�سب واملقايي�س املعتمدة يف ت�سميم 

الأزياء با�ستخدام الألوان املائية, مظهًرا الظل والنور لإبراز املو�سوع.

- ا�سرتاتيجية التقومي: املعتمد على االأداء.
- اأداة التقومي: قائمة الر�سد.

للمعلم
الر�سم احلر والزخرفة, مكتبة املجتمع العربي,  اأبو دب�سة,  - خلود غيث وفداء 

عّمان, 2006م.

للطالب
- http:// www.mexat.com.619371 /hotmel

فكر ثم ناق�ش
1- خطوط ج�سم املراأة متيل للخطوط املنحنية اأكرث بينما تكون خطوط ج�سم الرجل م�ستقيمة.
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º«≤à°ùŸG ™°VƒdG ‘ ICGôŸG º°ùL πμ°T º°SQ

qOGƒ````ŸGäGõ«¡éàdGh äGhOC’G

  (¿ƒ°ùfÉc hCG ƒfÉjÈa) ¥Qh •Iô£°ùe •       IÉë‡ •       .HB ¢UÉ°UQ ΩÓbCG •

9-1

ºbôdGáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Náq«ë«°VƒàdG Ωƒ°SôdG

1

2

3

4

 º∏≤H ¢SCGôdG πqãªj …òdG ( O ê Ü CG ) ™HôªdG º°SQG

.(1) πμ°ûdG »a Éªc ,HB ¢UÉ°UôdG

 ,Qó°üdG á≤£æe πqãªj …òdG ,(R h `g) å∏ãªdG º°SQG

 πuãªj  …ò`̀dG  (∑  …  •  ì)  »YÉHôdG  π```μ°ûdGh

 ∫ƒW  πqãªj  …òdG  h  (  ¿  Ω  ∫  h  )  qºK  ,ô```°üîdG

.ø«bÉ°ùdG

 ,ø«eó≤dG  πqãªj  …òdG  (±  ´  ¢S)  å∏ãªdG  º°SQG

 ∫ƒW πuãªj (¢U `g) ¬«ah (Q ¥ ¢U `g) s§îdG qºK

 (Q ¥) h ,óYÉ°ùdG ∫ƒW π qãªj (¥ ¢U) h ,ó°†©dG

 .ó«dG áMGQ hCG q∞μdG ∫ƒW πqãªj

.á«æëæe •ƒ£N ≈dEG áª«≤à°ùªdG •ƒ£îdG Q qƒM

(1) πμ°ûdG

äÉ`̀LÉ`̀à`̀f

ø`̀jô`̀ª`̀à`̀dG

:¿CG øjôªàdG Gòg ájÉ¡f »a ∂æe ™bƒàj    

.AÉjRC’G º«ª°üJ ‘ á∏ª©à°ùŸG áÑ°ùædG Ö°ùM º«≤à°ùŸG ™°VƒdG ‘ ICGôŸG º°ùL πμ°T º°SôJ  •
.ICGôŸG º°ùL º°SQ ‘ áq«dÉãŸG áÑ°ùædG »YGôJ •
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áØ∏àfl äÉcôëH ICGôŸG º°ùL º°SQ

qOGƒ````ŸGäGõ«¡éàdGh äGhOC’G

. º°SôdG ÎaO •  IÉë‡ •           ¢UÉ°UQ ΩÓbCG •

10-1

 äÉ`̀LÉ`̀à`̀ f

ø`̀jô`̀ª`̀à`̀dG

ºbôdGáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Náq«ë«°VƒàdG Ωƒ°SôdG

1

2

3

4

5

6

7

8

 ,áØ∏àîe äÉcôM »a ICGôªdG º°ùL ∑ôàaO »a º°SQG

.(2,1) ø«∏μ°ûdG »a Éªc

.∑QƒdG º¶Yh ∞àμdG q§N O qóM

 ™e  ¬àbÓYh  ¢SCGôdG  ácôM  ¿Ó«e  hCG  AÉæëfG  ßM’

.áÑbôdG q§N

.º°ùédG É¡«∏Y õμJôj ø«eó≤dG q…CG O qóM

 áÑbôdG IóYÉb øe …Oƒª©dG º°ùédG ¿GõJG q§N º°SQG

.º°ùédG ¬«∏Y õμJôj …òdG Ωó≤dG Ö©c ≈dEG

 áq«≤aC’G  •ƒ£îdGh  ø«YGQòdG  ™°Vh  á q«Ø«c  ßM’

 ø«≤aôªdG  ácôëH  ∂dP   §`̀HQGh  ,º°ùédG  ácôëd

.§°SƒdG q§N ∫ÓN qôªj …ƒb q§îH

 q§N  ¿ƒμj  ÉeóæY  º°ùédG  ™°Vh  ±ÓàNG  ßM’

 hCG  ,iô°ù«dG  πLôdG  ≈∏Y  G kõμJôe  º°ùédG  ¿GõJG

.º«≤à°ùªdG ™°VƒdG »a hCG ,≈æª«dG

 áÑ°ùædGh  º°ùédG  ácôM  IÉYGôªH  ø«∏μ°ûdG  º°SQG

 .áq«dÉãªdG

(1) πμ°ûdG

 äÉ`̀LÉ`̀à`̀ f

ø`̀jô`̀ª`̀à`̀dG
äÉ`̀LÉ`̀à`̀f

ø`̀jô`̀ª`̀à`̀dG

:¿CG øjôªàdG Gòg ájÉ¡f »a ∂æe ™bƒàj    

. ICGôŸG º°ù÷ áØ∏àfl äÉcôM º°SôJ  •
.º°SôdG óæY º°ù÷G ¿GõJG §N ÒKCÉJ  ßMÓJ •

(2) πμ°ûdG
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   المو�ضوع         ر�سم ج�سم الطفل وحركاته   
  

- يتعّرف ن�سب ج�سم الطفل منذ ال�سنة الأولى من عمره وحتى �سن الثامنة.
- يتعّرف وحدة القيا�س في ر�سم ج�سم الطفل.

- يحّدد ن�سب ج�سم الطفل بالن�سبة لج�سم المراأة حتى ال�سنة ال�سابعة من عمره.

á«æ¡ŸG áeÓ°ùdG

التدري�س المبا�سر/ اأ�سئلة واأجوبة
- التمهيد للدر�س وربطه بالدر�س ال�سابق, وكتابة النتاجات الخا�سة على ال�سبورة.

- �سرح واٍف عن ج�سم الطفل ون�سبه المتغيرة ب�سبب تاأثره بمراحل النمو المختلفة مند 
في  لج�سمه  المثالية  والن�سبة  والرجل,  المراأة  ج�سم  عن  ج�سمه  واختلف  الولدة, 
ال�سنة الأولى, حيث تبلغ اأربع وحدات حجم الراأ�س, ثم اعتماد الراأ�س كوحدة قيا�س 
ثّم  الثامنة من عمره,  الولدة وحتى  ن�سب ج�سمه منذ  بين  طول ج�سمه, والمقارنة 

يطرح المعلم الأ�سئلة الآتية:
ح �سبب عدم ثبات الن�سب في ج�سم الطفل خا�سة في ال�سنوات الثمانية الأولى  • و�سّ

من عمره.
• ما وحدة القيا�س في ر�سم ج�سم الطفل؟

• ما ن�سب ج�سم الطفل في ال�سنه الأولى من عمره؟
• قارن بين ن�سب ج�سم الطفل في الأعمار الآتية: في ال�سنة الأولى من عمره, ما بين 

الثانية والثالثة, ما بين الرابعة والثامنة.
- مناق�سة الإجابات مع الطلبة؛ للتو�سل اإلى معرفة ن�سب ج�سم الطفل منذ ال�سنة الأولى 

وحتى الثامنة من عمره, ثم تلخي�س المعلومات وعر�سها على ال�سبورة. 
- تكليف الطلبة بالن�شاط )1-9( ومتابعته.

التعلم التعاوني / العمل الجماعي
- تق�سيم الطلبة مجموعات, وتعيين مقرر لكل مجموعة , بحيث تقارن بين ن�سب طول 
ج�سم الطفل في الأعمار الآتية: في ال�سنة الأولى من عمره, ما بين الثانية والثالثة, ما 

بين الرابعة والثامنة, في ال�سنة الثامنة, وذلك بدرا�سة الأ�سكال الآتية وتاأملها.
ال�سنة  الطفل في  ال�سكل )1-17(: ن�سب طول ج�سم  • المجموعة الأولى: تدر�س 

الأولى.
• المجموعة الثانية: تدر�س ال�سكل )1-18(: ن�سب طول ج�سم الطفل ما بين الثانية 

والثالثة من العمر.
• المجموعة الثالثة: تدر�س ال�سكل )1-19(: ن�سب طول ج�سم الطفل ما بين الرابعة 

والثامنة من العمر )اإناث(. 
• المجموعة الرابعة: تدر�س ال�سكل )1-20(: ج�سم الطفل في �سن الثامنة )ذكور(. 
• المجموعة الخام�سة: تدر�س ال�سكل )1-21(: ج�سم الطفل في �سن الثامنة )اإناث(. 
على  اإليها  تو�سلت  التي  النتائج  بعر�س  مجموعة  كل  تقوم  ثم  النتائج  ا�ستخل�س   -
منها,  لل�ستفادة  ال�سبورة  الملحظات على  المجموعات ومناق�ستها, وتكتب  باقي 
والتو�سل اإلى عدة ملحظات حول التغيُّر في ن�سب ج�سم الطفل في ال�سنوات الثمانية 
الأولى حيث اإن: راأ�سه اأ�سخم من باقي ج�سمه, وطوله عند الولدة 3/1 من طول 
المراأة, وعند الثالثة 2/1 طول ج�سمها, وعند ال�سابعة 3/2 من طول ج�سم المراأة. 

- تقويم اأداء الطلبة.
- تكليف الطلبة تنفيذ الن�شاط )1-10( كواجب بيتي.
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¬JÉcôMh πØ£dG º°ùL º°SQ

 ≈∏Y  kAÉæHh  ,áØ∏àîªdG  √ôªY  πMGôe  Ö°ùM ôªà°ùe  ô««¨J  ádÉM  »a  πØ£dG  º°ùL q¿CG  º∏©J

 ?Iôq«¨àe ΩCG áàHÉK πØ£dG º°ùL º°SQ »a áÑ°ùædG q¿CG ó≤à©JCG ,∂dP

 ÉgôqKCÉàd  ,I qô≤à°ùe ô«Zh Iôq«¨àe áÑ°ùf  »g πØ£dG  º°ùL º°SQ »a áÑ°ùædG  s¿CG  ¬«a  q∂°T ’ É qªe

 π«°UÉØJh ¬fRhh ¬dƒW ôq«¨J »a É¡¶MÓJ »àdGh ,πØ£dG º°ùéd çóëJ »àdG ƒªædG πMGôªH

 ÉeóæYh ,ø«¨dÉÑdG óæY ¬dƒW ∞°üf ¬JO’h óæY πØ£dG ¢SCGQ ∫ƒW ≠∏Ñj å«M.¬ëeÓeh ¬∏μ°T

 ∞°üàæe ™≤«a G vóL ô«¨°U ¬LƒdG πμ«g q¿C’ G kô¶fh ,™«HôàdG ≈dEG π«ªj √GôJ ΩÉeC’G øe ¬«dEG ô¶æj

.¬°VôY »a ƒªæj É qªe ôãcCG ¬dƒW »a ¢SCGôdG ƒªæjh ,ø«æ«©dG øe ≈∏YCG kiƒà°ùe »a ¢SCGôdG

 AGƒ°S  ¢SCGôdG  ºéM  äGóMh  ™HQCG  øe  √ôªY  øe  ≈dhC’G  áæ°ùdG  »a  πØ£dG  º°ùL  ¿ qƒμàjh

 ,±ÉàcC’G ≈∏Y ¢SCGôdG πμ°T õμJôjh ,í°VGh ô«Z áÑbôdG πμ°T ¿ƒμjh ,çÉfE’G hCG QƒcòdG

 »a øμdh.ƒªædÉH CGóÑJ Ωó≤dG q¿CG Éªc ,ƒªf ádÉM »a πØ£dG q¿C’ ;É kØ«©°V ô¡¶dG q§N ¿ƒμjh

 CGóÑjh ,¢SCGôdG ºéM (4^5) ¬ª°ùL ºéM ¿ƒμj  πØ£dG ôªY øe áãdÉãdGh á«fÉãdG ø«àæ°ùdG »a

 ,≥«°VCG ±ÉàcC’G ¿ƒμJ ø«M »a ,É¡«∏Y ¢SCGôdG õμJôj PEG ,iƒbCG ¬àÑbQh √ÉbÉ°S íÑ°üàa »°ûªdÉH

.ô©°ûdG ƒªæj h  äÓ°†©dG RôÑJh

 CGóÑe »a …ƒ∏©dG ±ô£dG ¿ƒμjh ,´òédG áq«ªgCG »a ójõj É qªe Év«Ñ°ùf Iô«°üb πØ£dG ±GôWCG q¿EG

 ¥ƒa IO’ƒdG óæY º°ùédG ∞°üàæe ™≤jh ,»∏Ø°ùdG ±ô£dG øe ∫ƒWCG ø«eÉ q°SôdG óæY º°SôdG

 §Ñ¡j  qºK  ,I qô°ùdG  iƒà°ùe ≈dEG  á«fÉãdG  áæ°ùdG  »a π°üjh ,(17-1) πμ°ûdG  »a Éªc ,I qô°ùdG

 ≈àM) »∏Ø°ùdG ±ô£dG ∫ƒW ™e …ƒ∏©dG ±ô£dG ∫ƒW ihÉ°ùàjh ,∂dP ó©H É¡àëJ Ée ≈dEG

 …ƒ∏©dG ±ô£dG q¿CG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,á©HÉ°ùdG áæ°ùdG »a (øjòîØdG ø«H ™≤J »àdG ájhGõdG iƒà°ùe

 áæ°ùdG »a ¢SCGôdG ∫ƒW ™e Ωó≤dG ∫ƒW ihÉ°ùàjh .Égó©H ô°übCGh ø°ùdG √òg πÑb ∫ƒWCG ¿ƒμj

.∂dP ó©H ¬æe ∫ƒWCGh qø°ùdG √òg πÑb ¬æe qπbCG ¿ƒμjh ,ôª©dG øe Iô°TÉ©dG

3
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  (8  -  4)  ôªY  »a  º°ùédG  ∫ƒW  áÑ°ùf  ìhGôàJh

 πμ°ûdG »a Éªc ,äGóMh (6 -4^5) ø«H äGƒæ°S

.(19-1)

 ,IóMh (6^5) ≈dEG  áæeÉãdG ø°S »a áÑ°ùædG π°üJh

 .(21-1) h (20-1) ø«∏μ°ûdG »a Éªc

 á©HGôdG ø«H Ée πØ£dG º°ùL ∫ƒW áÑ°ùf :(19-1) πμ°ûdG

.(çÉfEG)ôª©dG øe áæeÉãdGh

.(QƒcP) áæeÉãdG ø°S »a πØ£dG º°ùL :(20-1) πμ°ûdG

.(çÉfEG) áæeÉãdG qø°S »a πØ£dG º°ùL :(21-1) πμ°ûdG

انظر ملحق )1-1( من اأدوات التقومي.
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عالج
- تكليف الطلبة ر�سم حركات خمتلفة جل�سم طفل يف �سن الثامنة من العمر بقلم 

الر�سا�س.

اإثراء
العمر   من  الثامنة  �سن  يف  الن�سب  ح�سب  الطفل  ج�سم  بر�سم  الطلبة  تكليف   -

بالو�سع امل�ستقيم وبقلم الر�سا�س, مظهًرا الظل والنور لإبراز املو�سوع.

- ا�سرتاتيجية التقومي: القلم والورقة.
- اأداة التقومي: اختبار  )2-1(.

للمعلم
- حممد عبد اهلل الدراي�سة, عديل حممد عبد الهادي, الأُ�س�س العامة للر�سم احلّر, 

مكتبة املجتمع العربي, عّمان, 2011م.

للطالب
- http:// www.mexat.com.619371
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 âaôY ¢SÉ«b IóMƒc ¢SCGôdG ∫ƒW OÉªàYÉH

 óéJ  ,ICGôªdG  º°ùL  º°SQ  »a  É¡eGóîà°SG

 áà°S  ôªY øe πØ£dG  º°ùL ∫ƒW áÑ°ùf  q¿CG

 ,äGóMh  (4)  »g  ÉkÑjô≤J  áæ°S  ≈dEG  ô¡°TCG

 .(17-1) πμ°ûdG »a Éªc

 áÑ°ùædG  ¿ƒμJ πØ£dG  ôªY øe áãdÉãdGh á«fÉãdG  ø«H  Éeh

 π°üJ óbh ,(18-1) πμ°ûdG »a Éªc ,IóMh (4^5)

.ÉkÑjô≤J äGóMh (5) ≈dEG áãdÉãdG qø°S »a

.≈dhC’G áæ°ùdG »a πØ£dG º°ùL ∫ƒW áÑ°ùf :(17-1) πμ°ûdG

 ø«H Ée πØ£dG º°ùL ∫ƒW áÑ°ùf :(18-1) πμ°ûdG

.ôª©dG øe áãdÉãdGh á«fÉãdG

:å«M øe ,IO’ƒdG åjóM πØW º°ùL ∂àYƒªée OGôaCGh q∞°U

.πμ°ûdGh ∫ƒ£dG •

.º°ù÷G ∫ƒW ≈dEG ¢SCGôdG ∫ƒW áÑ°ùf •

. q¢UÉÿG ∂qØ∏e ‘ ∂àHÉLEÉH ßØàMG •

نـشـاط (9-1 )

36

 ¿CG  ∂æ qμªJ ,√ôªY øe áæeÉãdG qø°S ≈àMh ¬JO’h øe GkAóH ,πØ£dG º°ùL »a Ö°ùæ∏d ∂à°SGQO q¿EG

:»JCÉj Ée ßMÓJ

.¬ª°ùéH áfQÉ≤e Év«Ñ°ùf ºî°VCG πØ£dG ¢SCGQ -    CG

.ÉkÑjô≤J ICGôªdG º°ùL ∫ƒW          ∫OÉ©j IO’ƒdG óæY πØ£dG º°ùL ∫ƒW - Ü

.ÉkÑjô≤J ICGôªdG º°ùL ∫ƒW         ∫OÉ©j √ôªY øe áãdÉãdG »a πØ£dG º°ùL ∫ƒW - `L

.ÉkÑjô≤J  ICGôªdG º°ùL ∫ƒW         ∫OÉ©j √ôªY øe á©HÉ°ùdG qø°S »a πØ£dG º°ùL ∫ƒW -   O

 ∫ƒW ™e áfQÉ≤e ,√ôªY øe iôNCGh I qóe ø«H  πØ£dG  º°ùL ∫ƒW ±ÓàNG ≥Ñ°S  É qªe ßMÓJ

 .¬ª°ùL ƒªf ÖÑ°ùH »©«ÑW ôeCG ±ÓàN’G Gòg q¿CGh ,ICGôªdG  º°ùL

 πØ£dGh ICGôªdG º°ùL AGõLCG º°SQ

 »a É qeCG .¿É°ùfE’G º°ùL »a Ö°ùædG º°Sôd ¢SÉ«≤dG IóMh √QÉÑàYÉH ¢SCGôdG ∫ƒW áq«ªgCG âaôY

 º°SQ »a Éªc ,áq«°üî°û∏d Iõq«ªªdG IôgÉ¶dG äÉØ°üdG øªμàa ,¬LƒdG íeÓeh ¢SCGôdG πμ°T

 qºà¡j ÉªqfEG ,Év«£«£îJ É kª°SQ ¬LƒdG º°SôH ¿ÉqæØdG »Øàμj ’ PEG ;(áqjôJQƒÑdG) áq«°üî°ûdG Qƒ°üdG

.(22-1) πμ°ûdG »a Éªc ,áØ∏àîe äÉcôM »a πØ£dG º°ùL ∑ôàaO »a º°SQG

نـشـاط (10-1 )

.áØ∏àîe äÉcôM »a πØ£dG º°ùL :(22 - 1) πμ°ûdG

4

1
3

1

2
3
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   املو�ضوع         ر�سم ج�سم املراأة و ج�سم الطفل   
  

- يتعّرف اأق�سام راأ�س املراأة وخ�سائ�سه يف الو�سع الأمامي.
- يتذكر قوانني الن�سب يف ر�سم الوجوه.

- يحّدد العوامل التي يعتمد عليها اختيار الت�رصيحة املنا�سبة لل�سعر.
- ير�سم اأجزاء راأ�س املراأة يف الو�سع الأمامي واجلانبي, مراعًيا الطريقة ال�سحيحة يف الر�سم .

البورتريه
á«æ¡ŸG áeÓ°ùdG

• احلذر عند ا�ستخدام املادة املثبتة وا�ستخدام الكمامة.
• لب�س املريول اخلا�ص 

التدري�س املبا�رش/ عر�س تو�سيحي 
- التمهيد للدر�س وربطه بالدرو�س ال�سابقة, من خلل  التذكري بالن�سبة املثالية يف ج�سم املراأة 

)8:1(, واعتماد الراأ�س كوحدة قيا�س لطول ج�سمها, 
- عر�س جمموعة من ال�رصائح على برنامج )Power Point ( لراأ�س املراأة يف الو�سع الأمامي 
اإلى  اجلبهة  اأعلى  من  )الأول  الأربعة  املراأة  راأ�س  اأق�سام  ال�رصائح  تو�سح  بحيث  واجلانبي,  
العينني, الثاين من العينني اإلى اأ�سفل الأنف , الثالث من اأ�سفل الأنف اإلى اأ�سفل الفم, الرابع 
من اأ�سفل الفم اإلى نهاية الذقن(, كما وتو�سح ال�رصائح اأجزاء الوجه والراأ�س )عينني, اأنف, 
فم, اأذنني, �سعر(, وتعر�س بع�س ال�رصائح راأ�س امراأة وراأ�س طفل للتمييز بني كل من راأ�س 

املراأة وراأ�س الرجل و راأ�س الطفل وحتديد الفوارق بينها.
- تكليف الطلبة بتاأمل ال�رصائح ومناق�ستها وتو�سيحها.

التدري�س املبا�رش / اأ�سئلة واأجوبة  
- طرح  جمموعة من الأ�سئلة, مثل:

• عدد اخل�شائ�ص التي يتمّيز بها راأ�س املراأة ووجهها. 
• ما �سكل راأ�س املراأة؟

• ما اأق�سام  راأ�س املراأة يف الو�سع الأمامي؟
ح اأهّمية �سعر الراأ�س عند املراأة. • و�سّ

• ما العوامل التي تتوقف عليها ت�رصيحة �سعر املراأة؟
• هل هناك فرق بني راأ�س املراأة و راأ�س الطفل؟ اذكرها.

اأق�سام  اإلى معرفة  للتو�سل  ال�سبورة؛  الطلبة, وتلخي�سها وتدوينها على  - ال�ستماع لإجابات 
راأ�س املراأة وخ�سائ�سه واأجزائه والفرق بينه وبني راأ�س الطفل.

التعلم من خالل الن�شاط/التدريب
تنفيذ التمرين )1-11(: ر�سم راأ�س املراأة يف الو�سع الأمامي. 

- جتهيز املواد والأدوات للتمرين  قبل وقت احل�سة.
- تطبيق التمرين من قبل املعلم ح�سب اخلطوات الواردة يف التمرين. 

- تذكري الطلبة بقوانني الن�سب يف ر�سم الوجوه.
ومتابعة  املدر�سي   الكتاب  يف  الــواردة  اخلطوات  ح�سب  التمرين  بتنفيذ  الطلبة  تكليف   -

الأ�سكال.
- تكليف الطلبة بتنفيذ التمرين )1-12( ر�سم راأ�س  املراأة يف الو�سع اجلانبي. 

- متابعة عمل الطلب, وتقدمي التغذية الراجعة اإذا لزمت. 
- تقييم اأداء الطلبة.
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 º°Sôd áq«°SÉ°SC’G ÇOÉÑªdÉH ΩÉªdE’G øe ΩÉ q°SôdG hCG ¿ÉqæØ∏d qóH ’ .ä’É©Øf’Gh ¢ù«°SÉMC’G RGôHEÉH

 ¿CGh  ,É¡JÓ«°üØàH  ¬LƒdG  AGõLCGh  ™HÉ°UC’Gh  πLQC’Gh  …ójC’Éc  ,áØ∏àîªdG  º°ùédG  AGõLCG

 ≈dEG ¢üî°T øe É¡«a ¥QGƒØdG õq«ªjh ,É¡æe ø qμªàj ≈àM É¡°SQÉªjh AGõLC’G √òg º°SQ Ü uôéj

 ¬Lh πμ°T ±ÓàNG áq«Ø«c ójóëJ ∫hÉMh ,∂dƒM øe ¢SÉædG √ƒLh ∫Éμ°TCG ßM’ .ôNBG

 √òg øe qkπc »a AGõLC’G »a äÉaÓàN’G ∂dòch ,πØ£dGhCG ICGôªdG ¬Lh πμ°T øY πLôdG

.√ƒLƒdG

¢ûbÉf qºK ô qμa

.º¡gƒLh íeÓe ∫Éμ°TCG »a ¢SÉædG ∞∏àîj

 É¡¡Lhh ICGôªdG ¢SCGQ õq«ªàj :¢SCGôdG º°SQ

:»g ,¢üFÉ°üîH

 øe áfƒ«d ôãcCG ¬JQGóà°SGh ô«¨°U ¬LƒdG

.πLôdG ¬Lh

.¿ÉJô«Ñc ¿Éæ«©dG

.ÉkH qóëJ ôãcCGh ¿É©ØJôe ¿ÉÑLÉëdG

.¿Gô«¨°U ºØdGh ∞fC’G

 .ôjóà°ùe øbòdG

 ô©°ûdG  ∫ƒW  ôq«¨àjh  ,áØ∏àîe  äÉgÉéJGh  ∫Éμ°TCÉH  ¿É°ùfE’G  ¢SCGQ  ô©°T  ƒªæj  :ô©°ûdG  º°SQ

 , qΩÉ©dG  ∑ô¡¶e  ≈∏Y  ∑ô«¨c  -  ¢UôëJ  ∂`̀qfC’h  .øeõdG  QhôªH  ¬àaÉãch  ¬à©«ÑWh  ¬fƒdh

 ábÉfC’G  ¿GƒæYh  ¢SCGôdG  êÉJ  ƒg  ô©°ûdG  q¿EÉa  –  ¬∏μ°T  ∫ÉªLh  ¬≤fhQh  ∑ô©°T  áaÉ¶f  ≈∏Yh

 Ö°ùfC’Gh  π°†aC’G  áëjô°ùàdG  QÉ«àNÉH  G kô«ãc  qºà¡J  º∏©J  Éªc  ICGôªdÉa  .ICGôªdG  óæY  á q°UÉNh

 §ªf : É¡æe ,áëjô°ùàdG √òg QÉ«àNG É¡«∏Y ∞qbƒàj πeGƒY I qóY ∑Éægh .É¡àq«°üî°ûdh É¡¡Lƒd

.πª©dG ´ƒfh ¬LƒdG πμ°Th ,ôª©dGh ,»YÉªàL’G ™°VƒdGh ,áq«°üî°ûdG

:√ƒLƒdG º°SQ »a Ö°ùædG ø«fGƒb ¢†©H

.iôNC’G ø«©dG õcôe ™e ø«©dG õcôe -

.ºØdG ™e ∞fC’G áqaÉM -

.ºØdG ™eh É¡àqaÉM ™e ∞fC’G ±ôW -

     íeÓe ™e ¢SCGôdG πμ°T ≥aGƒJ áq«Ø«c -

.¬LƒdG    

CG

Ü

39

»ÑfÉ÷G ™°VƒdG ‘ ICGô```ŸG ¢SCGQ º`````°SQ

qOGƒ````ŸGäGõ«¡éàdGh äGhOC’G

¿ƒ°ùfÉc hCG ƒfÉjÈa ¥Qh •  IÉë‡ •        . HB - B2  ¢UÉ°UQ ΩÓbCG •

12-1

ºbôdGáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Náq«ë«°VƒàdG Ωƒ°SôdG

6

7

8

9

 ø«Y  ∫ƒ£H  ø«æ«©dG  ø«H  á∏°UÉØdG  áaÉ°ùªdG  Q qó`̀b

 Ö°SÉæªdG Éª¡fÉμe »a ø«ÑLÉëdG º°SQG qºK ,IóMGh

 »a á«fÉãdG  áaÉ°ùªdG            ó`̀©`̀H  ≈∏Y ø«æ«©dG  ¥ƒa

.ÖLÉM qπμd IóMGh ø«Y ∫ƒ£Hh ,¢SCGôdG

 πμ°ûdG »a Éªc ,¬LƒdG ∞°üàæe »a ∞fC’G º°SQG

 »∏NGódG  ±ô£dG  øe  ¬dƒW  qóàªj  å«ëH  ,(4)

.¢SCGôdG »a áãdÉãdG áaÉ°ùªdG ájÉ¡f ≈dEG ÖLÉë∏d

 øe  …ƒ°†«ÑdG  πμ°ûdG  »ÑfÉL  ≈∏Y  ø«fPC’G  º°SQG

.ÉkÑjô≤J ∞fC’G ∫ƒ£Hh êQÉîdG

 ó©H  ≈∏Y  ,Iô°TÉÑe  ∞fC’G  »∏j  å«M  ºØdG  º°SQG

      .ÉkÑjô≤J ¢SCGôdG »a á©HGôdG áaÉ°ùªdG å∏K …hÉ°ùj

ºbôdGáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Náq«ë«°VƒàdG Ωƒ°SôdG

1

2

 º∏≤H  ΩÉ°ùbCG  á©HQCG  ≈dEG  ¬ª q°ùbh ,É k©qHôe  kÓμ°T  º°SQG

.HB ¢UÉ°UôdG

 ¢ùeÓj  h  ICGôªdG  ¢SCGQ  πqãªj  Évjƒ°†«H  kÓμ°T  º°SQG

 .(1) πμ°ûdG »a Éªc ,™qHôªdG πμ°ûdG πØ°SCG

(4) πμ°ûdG

(1) πμ°ûdG

1
3

äÉ`̀LÉ`̀à`̀f

ø`̀jô`̀ª`̀à`̀dG

:¿CG øjôªàdG Gòg ájÉ¡f »a ∂æe ™bƒàj    

.»ÑfÉ÷G ™°VƒdG ‘ ICGôŸG ¢SCGQ πμ°T º°SôJ •
.»ÑfÉ÷G ™°VƒdG ‘ ICGôŸG ¢SCGQ º°SQ ‘ áë«ë°üdG á≤jô£dG »YGôJ •
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عالج
- تكليف الطلبة بكتابة تقرير  عن خ�سائ�س الن�سب يف وجه املراأه يف الر�سم.

اإثراء
- تكليف الطلبة بر�سم �سكل راأ�س املراأة بالو�سع الأمامي واجلانبي, وملحظة 

اختلف الن�سب يف الوجه, وعر�سه على الزملء.

- ا�سرتاتيجية التقومي: املعتمد على االأداء. 
- اأداة  التقومي:  قائمة الر�سد. 

للمعلم
الر�سم احلر والزخرفة, مكتبة املجتمع العربي,  اأبو دب�سة,  - خلود غيث وفداء 

عّمان, 2006م.

للطالب
- http:// www.Forum.te3p.com.html.

فكر ثم ناق�ش
- وذلك لختلف �سكل الراأ�س من حيث الت�رصيح بينهم والن�سب يف وجوههم.
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»eÉeC’G ™°VƒdG ‘ ICGôŸG ¢SCGQ º°SQ

qOGƒ````ŸGäGõ«¡éàdGh äGhOC’G

áàqÑãe I qOÉe •         ¿ƒ°ùfÉc hCG ƒfÉjÈa ¥Qh •  IÉë‡ •        .HB - B2  ¢UÉ°UQ ΩÓbCG •

11-1

ºbôdGáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Náq«ë«°VƒàdG Ωƒ°SôdG

1

2

3

4

5

 ¿ƒμj  HB  ¢UÉ°UôdG  º∏≤H  Évjƒ°†«H  kÓμ°T  º°SQG

 ,πØ°SC’G  º°ù≤dG  øe É k°VôYôãcCG  ¬æe  ≈∏YC’G  º°ù≤dG

.(1) πμ°ûdG »a Éªc

.…ƒ°†«ÑdG πμ°ûdG ∞ u°üæj ÉvjOƒªY É v£N º°SQG

 ø«æ«©dG øe ∫hC’G q§îdG :áq«≤aCG •ƒ£N áKÓK º°SQG

 .áqjƒ∏©dG  áaÉ°ùªdG        ó©H  ≈∏Y á¡ÑédG  ≈∏YCG  ≈dEG

 ≈`∏Y  ∞fC’G  π`Ø°SCG  ≈dEG  ø«æ«©dG  øe  »fÉãdG  q§îdGh

 πØ°SCG ø``e ådÉ````ãdG §îdGh .á``aÉ°ùªdG          ó`©H

 áaÉ°ùªdG          ó©H  ≈∏Y øbòdG  πØ°SCG  ≈dEG  ∞fC’G

 ¢SCGôdG  ΩÉ°ùbCG  ≈∏Y  π°üëJ  ∂dòHh  ,áq«∏Ø°ùdG

 áaÉ°ùe áaÉ°VEG øμªj ,(2) πμ°ûdG »a Éªc ,á©HQC’G

 qπãªàd πØ°SC’G øe …ƒ°†«ÑdG πμ°ûdG êQÉN á°ùeÉN

.≥æ©dG ∫ƒW

 áaÉ°ùªdG  πNGO  B2  ¢UÉ°UôdG  º∏≤Hô©°ûdG  º°SQG

.¢SCGôdG ≈∏YCG ≈dhC’G

πμ°û∏d »Ø°üædG »≤aC’G q§îdG ≈∏Y ø«æ«©dG º°SQG

 Éªc ,ø«©dG DƒHDƒH §°Sh øe q§îdG ∫ƒ£H …ƒ°†«ÑdG

.(3) πμ°ûdG »a(3) πμ°ûdG

(1) πμ°ûdG

(2) πμ°ûdG

1
3

3

1
2

١

٢

٣

٤

٥

٦

äÉ`̀LÉ`̀à`̀f

ø`̀jô`̀ª`̀à`̀dG

:¿CG øjôªàdG Gòg ájÉ¡f »a ∂æe ™bƒàj    

.»eÉeC’G ™°VƒdG ‘ ICGôŸG ¢SCGQ ΩÉ°ùbCG ±ô©J •
.»eÉeC’G ™°VƒdG ‘ ¢SCGôdG AGõLCG º°SôJ •
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ºbôdGáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Náq«ë«°VƒàdG Ωƒ°SôdG

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

.™qHôªdG πμ°ûdG πNGO Évjô£b É v£N º°SQG

 »≤aC’G q§îdG OGóàeG ≈∏Y »ÑfÉédG ø«©dG πμ°T º°SQG

 ,ÖLÉëdG º°SQG qºK ,™qHôªdG πμ°ûdG ∞ q°üæj …òdG

.(2) πμ°ûdG »a Éªc

 á©HGôdGh  áãdÉãdG  ø«àaÉ°ùªdG  ø«H  ∞fC’G  πμ°T  º°SQG

 ∞fC’G ∫ƒ£H ¿PC’G º°SQG qºK ,(3) πμ°ûdG »a Éªc

 .ÉkÑjô≤J

 øbòdG  qºK  ,¢ùeÉîdG  q§îdG  ¥ƒa  ºØdG  πμ°T  º°SQG

.∞∏î∏d møëæe q§îH

 øbòdG  ≈dEG  ∞fC’G  øe   kÓFÉe  Év«LQÉN  É v£N  º°SQG

.ø«àØ°û∏d É k°ùeÓeh

 …òdG  …ô£≤dG  q§îdG  áWÉ°SƒH  áÑbôdG  πμ°T  º°SQG

                .¬àª°SQ

 πμ°ûdG  »a Éªc ,¿PC’G  ∞∏N ô©°ûdG  πμ°T º°SQG

.(4)

 ÖLÉëdG  πμ°T  ßM’  qºK  ,ø«©dG  π«°UÉØJ  º°SQG

.»ÑfÉédG

.»∏NGódG qºK ∞fCÓd q»LQÉîdG AõédG º°SQG

 º∏≤H  Éª¡∏q∏Xh  ,ø«àæLƒdGh  ºØdG  πμ°T  º°SQG

  .B2 ¢UÉ°UôdG

(2) πμ°ûdG

(3) πμ°ûdG

(4) πμ°ûdG
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   املو�ضوع         ر�سم راأ�س املراأة و راأ�س الطفل   
  

باأو�ساع خمتلفة, ويلونه  ال�سحيحة  الن�سب  املراأة ووجهها ح�سب  راأ�س  ير�سم   -
بالألوان املائية.

- يتذكر قوانني الن�سب يف ر�سم الوجوه.
- يراعي الن�سب ال�سحيحة يف ر�سم راأ�س الطفل يف ال�سنة الثانية وال�ساد�سة والثانية 

ع�رصة من عمره.
- بربز الظل والنور يف ر�سم وجه املراأة والطفل.

á«æ¡ŸG áeÓ°ùdG
• احلذر عند ا�ستخدام املادة املثبتة وا�ستخدام الكّمامة. 

• لب�س املريول اخلا�ص.

التعلم من خالل الن�شاط/ التدريب
- التمهيد للدر�س من خلل مراجعة الطلبة بالدر�س ال�سابق من حيث راأ�س املراأة 

واأق�سامه الأربعة وخ�سائ�سه بالو�سع اجلانبي والأمامي.
- تو�سيح اختلف الن�سب يف ر�سم راأ�س الطفل تبًعا ملراحل منوه.

بالألوان  وتلوينه  املراأة ووجهها  راأ�س  �سكل  ر�سم   التمرين )13-1(  تنفيذ   -
املائية. 

- جتهيز املواد والأدوات للتمرين  قبل وقت احل�سة.
- تطبيق التمرين من قبل املعلم ح�سب اخلطوات الواردة يف التمرين. 

- تذكري الطلبة بقوانني الن�سب يف ر�سم الوجوه.
- تكليف الطلبة بتنفيذ التمرين ح�سب اخلطوات الواردة يف الكتاب املدر�سي.

الأو�ساع  يف  املراأة  راأ�س   ر�سم   )11-1( الن�شاط   بتنفيذ  الطلبة  تكليف   -
املختلفة. 

- متابعة اأداء الطلبة.
- تقييم اأداء الطلبة.

- تنفيذ التمرين )1-14( ر�سم راأ�س الطفل يف ال�سنة الثانية من العمر. 
- تطبيق التمرين من قبل املعلم ح�سب اخلطوات الواردة يف التمرين. 

- تكليف الطلبة بتنفيذ التمرين ح�سب اخلطوات الواردة يف الكتاب املدر�سي 
ومتابعة ر�سم الأ�سكال.

الأو�ساع  يف  املــراأة  راأ�ــس   ر�سم   )12-1( الن�شاط  بتنفيذ  الطلبة  تكليف   -
املختلفة. 

- متابعة اأداء الطلبة, وتقدمي التغذية الراجعة اإذا لزمت. 
- تقييم اأداء الطلبة.

إجابات األسئلة الواردة يف املحتوى
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á«FÉŸG ¿GƒdC’ÉH Éª¡æjƒ∏J h É¡¡Lhh ICGôŸG ¢SCGQ πμ°T º``°SQ

qOGƒ````ŸGäGõ«¡éàdGh äGhOC’G

 áàqÑãe I qOÉe •                    ¿ƒ°ùfÉc hCG ƒfÉjÈa ¥Qh •
AÉe •     (∂«∏jôcC’G ,¢TGƒ÷G) á«FÉe ¿GƒdCG •

  IÉë‡ •           ¢UÉ°UQ ΩÓbCG •
¿GƒdCG πeÉM •   áq«FÉªdG ¿GƒdC’G »°TGôa •

13-1

ºbôdGáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Náq«ë«°VƒàdG Ωƒ°SôdG

1

2

3

4

5

6

7

 ,ôªMC’G ,¢†«HC’G) Iô°ûÑdG ¿ƒ∏d áÑ°SÉæªdG ¿GƒdC’G ôàNG

.(»qæÑdGh ,ôØ°UC’G

 ,¿GƒdC’G πeÉM »a AÉªdÉH ¢†«HC’G ¿ƒ∏dG øe kÓ«∏b êõeG

 ,ôØ°UC’Gh  »qæÑdGh  ôªMC’G  ¿ƒ∏dG  øe  kÓ«∏b  ™°V  qºK

.áq«FÉªdG IÉ°TôØdG áWÉ°SƒH É k©e ¿GƒdC’G √òg êõeGh

 ,É k≤HÉ°S IQƒcòªdG ¿GƒdC’G êõe øe èJÉædG ¿ƒ∏dG ôÑàNG

.ƒfÉjôÑØdG ábQh ≈∏Y ¬©°Vh

 ¿ƒ∏dG  áaÉ°VEÉH  QƒcòªdG  èjõªdG  øe  É k≤eÉZ  Ékfƒd  q≥à°TG

.øjƒ∏à∏d √õ q¡Lh ¬«dEG »qæÑdG

 ¿ƒd) É k≤HÉ°S ¬Jõ q¡L …òdG èJÉædG ¿ƒ∏dÉH ¬LƒdG Iô°ûH ¿ qƒd

 Éªc  ø«æ«©dG  ¿ƒd  ∑ôJGh  ,(»°SÉ°SCG  ¿ƒd  ,  ¬LƒdG  Iô°ûH

.ƒg

 ∞fC’Gh  øjóîdG  πq∏Xh  ,π¶dG  øcÉeCG  øjƒ∏àH  ê qQóJ

 »qæÑdG  ¿ƒ∏dG  äÉLQóH  ¬LƒdG  ø«ÑL  áe qó≤e  ≈∏YCGh

                                                                  .(1) πμ°ûdG »a Éªc , q∞é«d ¬côJGh ,≥eÉ¨dG

 øØL  q§N  πq∏Xh  ,Ö°SÉæªdG  ¿ƒ∏dÉH  ø«©dG  ábóM  ¿ qƒd

 πμ°ûdG  »a  Éªc  ,Iô°ûÑdG  ¿ƒd  øe  ≥ªZCG  áLQóH  ø«©dG

 .(2)

(1) πμ°ûdG

(2) πμ°ûdG

äÉ`̀LÉ`̀à`̀f

ø`̀jô`̀ª`̀à`̀dG

:¿CG øjôªàdG Gòg ájÉ¡f »a ∂æe ™bƒàj    

 .áë«ë°üdG áÑ°ùædG Ö°ùM ICGôŸG ¢SCGQ  πμ°T º°SôJ •
.áq«FÉŸG ¿GƒdC’ÉH ¬LƒdG πμ°T ¿ qƒ∏J  •
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إجابات األسئلة الواردة يف املحتوى

                                           �ساعة

عالج

اإثراء

- ا�سرتاتيجية التقومي: املعتمد على االأداء.
 - اأداة التقومي: قائمة الر�سد.

للمعلم
- خلود غيث وفداء اأبو دب�سة, الر�سم احلر والزخرفة, مكتبة املجتمع العربي, 

عّمان, 2006م.

للطالب
- http:// www.Forum.te3p.com.html.
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ºbôdGáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Náq«ë«°VƒàdG Ωƒ°SôdG

8

9

10

11

12

13

14

 ≈∏Y π°üëàd) ¢†«HC’Gh ôªMC’G ø«fƒ∏dG èjõªH ø«àØ°ûdG ¿ qƒd

.(…OQƒdG ¿ƒ∏dG

 øcÉeCG ∑ôJGh ,™bGƒdG »a ƒg Éªc Ö°SÉæªdG ¿ƒ∏dÉH ô©°ûdG ¿ qƒd

 G vOÉ°†e »£©àd ¢†«HC’G ƒfÉjôÑØdG ábQh ¿ƒ∏H ô©°ûdG »a IAÉ°VE’G

. q∞é«d ¬côJGh ,¿ƒ∏dG »a

.á©«aQ IÉ°TôØH áq«∏«°üØJ äÉHô°†H ¬àcôMh ô©°ûdG ∫ÓX ¿ qƒd

 ¬LƒdG  íeÓe  ójóëàH  ¬LƒdGh  ICGôªdG  ¢SCGQ  π«°UÉØJ  º°SQG

.Gòμgh øØédGh ábóëdGh ø«©dG πμ°T π«°UÉØJ º°SQh

 ¬«a  IAÉ°VE’G  øcÉeCG  ∑ôJGh  ,Oƒ°SC’G  ¿ƒ∏dÉH  ¢SCGôdG  ô©°T  ¿ qƒd

.¿ƒ∏dG øe áëJÉa áLQóH

 ¿ƒ∏dG  øe  äÉ°ùª∏H  ¬LƒdG  »a  áqjƒ≤dG  IAÉ°VE’G  øcÉeCG  ¿ qƒd

 áe qó≤eh ¿Éæ°SC’Gh ø«©dG ¢VÉ«H á≤£æe  »a É¡©°Vh ,¢†«HC’G

 πμ°ûdG  »a  Éªc  ,ºØ∏d  ≈∏Ø°ùdG  áØ°ûdGh  ø«©dG  DƒHDƒHh  ∞fC’G

 .(3)

 .á°UÉN áàÑãe IOÉªH ¬uàÑKh ∞é«d º°SôdG ∑ôJG

(3) πμ°ûdG

:»JCÉj ÉªY ÖLCGh ,(23-1) πμ°ûdG ßM’

.(23-1) πμ°ûdG ‘ Éªc ,áØ∏àîŸG ´É°VhC’G ‘ ICGôŸG ¢SCGQ º°SQG •

?¬LƒdG AGõLCG íeÓe ¢SCGôdG ácôM √ÉŒG qÒ¨j ∞«c •

نـشـاط (11-1 )

.áØ∏àîe ´É°VhCG »a É kª q°ùée ICGôªdG ¢SCGQ º°SQ :(23-1) πμ°ûdG

43

.Ö°ùædGh OÉ©HC’G å«M øe ,áØ∏àîªdG áqjôª©dG πMGôªdG »a πØ£dG ¢SCGQ º°SQ á≤jôW ∞∏àîJ

áØ∏àîe ´É°VhCGh áqjôªY πMGôªH πØ£dG ¢SCGQ º°SQ

 ôªY ‘ πØ£dG ¢SCGQ ‘ Ö°ùædG ™jRƒJ ‘ ±ÓàN’G ß``M’ •
 Ú∏μ°ûdG ‘ Éªc ,IöûY á«fÉãdG ô``ªY ‘ πØ£dGh ,á°SOÉ°ùdG

.(25-1)h (24 -1)

.Ú≤HÉ°ùdG Ú∏μ°ûdG ‘ áæq«ÑŸG Ö°ùædG É k©Ñqàe πØ£dG ¢SCGQ º°SQG •

نـشـاط (12-1 )

ôª©dG øe á«fÉãdG ‘ πØ£dG ¢SCGQ º`°SQ

qOGƒ````ŸGäGõ«¡éàdGh äGhOC’G

áàqÑãe I qOÉe •              ¿ƒ°ùfÉc hCG ƒfÉjÈa ¥Qh •  IÉë‡ •                          ¢UÉ°UQ ΩÓbCG •

14-1

ºbôdGáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Náq«ë«°VƒàdG Ωƒ°SôdG

1

2

3

4

 çÓK  ≈dEG  Év«dƒW  ¬ª q°ùbh  ,ÉkÑ°SÉæe  kÓ«£à°ùe  º°SQG

 Éªc  ,ø«jOƒªY  ø« q£N  º°SôH   ,ájhÉ°ùàe  äGóMh

.(1) πμ°ûdG »a

 º°SôH ,áq«°VôY äGóMh ™HQCG  ≈dEG  π«£à°ùªdG º q°ùb

.áq«≤aCG •ƒ£N áKÓK

 πØ°SC’G øe áãdÉãdG áaÉ°ùªdG ∞°üæH Év«≤aCG É v£N º°SQG

.™ q£≤àe q§îH

 ,Év«dƒW  á©HGQ  áaÉ°ùe  ∞°VCG  Év«ÑfÉL  ¢SCGôdG  º°Sôdh

 AGõLCG  º°SQG qºK  ,(2) πμ°ûdG  »a í q°Vƒe ƒg Éªc

.É¡àªq∏©J Éªc ¢SCGôdG

(1) πμ°ûdG

(2) πμ°ûdG

 ¢SCGQ º°SQ :(24 - 1) πμ°ûdG

.Iô°ûY á«fÉãdG ôªY »a πØ£dG

 ¢SCGQ º°SQ :(25- 1) πμ°ûdG

.á°SOÉ°ùdG ôªY »a πØ£dG

äÉ`̀LÉ`̀à`̀f

ø`̀jô`̀ª`̀à`̀dG

:¿CG øjôªàdG Gòg ájÉ¡f »a ∂æe ™bƒàj    

 .√ôªY øe á«fÉãdG áæ°ùdG ‘ πØ£dG ¢SCGQ πμ°T º°SôJ •
.º°SôdG ‘ áë«ë°üdG áÑ°ùædG »YGôJ  •
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   املو�ضوع         ر�سم اأ�سكال وجه املراأة   
  

- ير�سم �سعر املراأة وحركته بخطوط متنّوعة الجتاهات.
- يتعّرف اأ�سكال وجه املراأة والت�رصيحة املنا�سبة لكل �سكل.

- يحدد عني الإن�سان والعوامل التي توؤدي اإلى اختلف ملحمها واأ�سكالها.
- ير�سم �سكل العني واأجزاءها بخطوات �سحيحة.

ر�سم العينني.

á«æ¡ŸG áeÓ°ùdG
• احلذر عند ا�ستخدام املادة املثبتة وا�ستخدام الكّمامة.

• لب�س املريول اخلا�ص.

التدري�س املبا�رش/ العر�س التو�سيحي 
- التمهيد للدر�س من خلل مراجعة الطلبة بالدر�س ال�سابق من حيث كيفية ر�سم 
وجه املراأة يف اأو�ساعه املختلفة, ور�سم راأ�س الطفل ووجهه يف مراحله العمرية 

املختلفة, وتذكري الطلبة باأهّمية ال�سعر بالن�سبة للإن�سان وبخا�سة املراأة.
- تو�سيح اأ�سكال الوجوه بالن�سبة للمراأة ) دائري  ,بي�سوي , معني...( و�سكل 

الت�رصيحة املنا�سبة لكل وجه. 
- تو�سيح اأهّمية العيون بالن�سبة للإن�سان, و�سبب اختلف ملمح العني و�سكلها 

من �سخ�س لآخر.
التعلم من خالل الن�شاط / التدريب

- تنفيذ التمرين )1-15( ر�سم �سعر املراأة . 
- جتهيز املواد والأدوات للتمرين  قبل وقت احل�سة.

- تطبيق التمرين من قبل املعلم ح�سب اخلطوات الواردة يف التمرين. 
- تكليف الطلبة بتنفيذ التمرين ح�سب اخلطوات الواردة يف الكتاب املدر�سي.

لر�سم   )  14-1( و   )13-1( و   )12-1( الأن�سطة  بتنفيذ  الطلبة  تكليف   -
ال�سعر املنا�سب لكل �سكل من اأ�سكال وجوه املراأة والطفل. 

- ميكن للمعلم اأن ي�ستعني باأ�سكال وجوه جاهزة من غري �سعر, بحيث يركب 
الطلبة ال�سعر املنا�سب لها )كما يف األعاب احلا�سوب اخلا�شة بالفتيات(.

- متابعة الطلب, وتقدمي التغذية الراجعة اإذا لزمت. 
- تقييم اأداء الطلبة.

- تنفيذ التمرين )1-16( ر�سم العينني . 
- تطبيق التمرين من قبل املعلم ح�سب اخلطوات الواردة يف التمرين. 

- تكليف الطلبة بتنفيذ التمرين ح�سب اخلطوات الواردة يف الكتاب املدر�سي.
- متابعة اأداء الطلب, وتقدمي التغذية الراجعة اإذا لزمت.

- تقييم اأداء الطلبة
- تكليف الطلبة بتنفيذ الأن�سطة   )1-15( )1-16(  كواجب بيتي. 
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¢ûbÉ``f qºK ô` qμa

.Oƒ°SC’G øY ô≤°TC’G √CGôªdG ô©°T π«∏¶J ±ÓàNG

ICGôŸG ô©°T º`````°SQ

qOGƒ````ŸGäGõ«¡éàdGh äGhOC’G

áqàÑãe I qOÉe •             ¿ƒ°ùfÉc hCG ƒfÉjÈa ¥Qh •  IÉë‡ •           .HB - B2  ¢UÉ°UQ ΩÓbCG •

15-1

ºbôdGáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Náq«ë«°VƒàdG Ωƒ°SôdG

1

2

3

4

5

6

 áØ«ØN •ƒ£îH ¬LƒdG qºK √CGôªdG ¢SCGQ πμ°T º°SQG

.(1) πμ°ûdG »a Éªc ,HB  ¢UÉ°UôdG º∏≤Hh

 πμ°ûd ºFÓªdG ô©°û∏d »LQÉîdG qΩÉ©dG πμ°ûdG O qóM

.¬LƒdG

 áYƒæàe  •ƒ£îH  ¬aGôWCG  ≈àM  ô©°ûdG  º°SQ  πªcCG

. ô©°ûdG ácôM πqãªJ

               .ô©°ûdG º°SôJ ∂qfCÉc ¬ëeÓeh ¬LƒdG π«°UÉØJ º°SQG

 AGõLC’G π q∏X qºK ,ô©°ûdG »a QƒædGh π¶dG øcÉeCG O qóM

 í°VGhh …ƒb π¶H B2 ¢UÉ°UôdG º∏≤H ¬«a áªà©ªdG

 áÄ«°†ªdG AGõLC’G ∑ôJG qºK  ,π¶dG äÉLQóH ê qQóJh

 áëjô°ùàdG  Ö°ùM  ¢†«HC’G  ¥QƒdG  ¿ƒ∏H  ô©°ûdG  »a

.(2) πμ°ûdG »a Éªc,áHƒ∏£ªdG

 •GôbC’Gh  §°ûªdÉc  ,ô©°ûdG  äGQGƒ°ù°ùcEG  º°SQG

         .º°SôdG »a ´ qƒæàdG ≥∏îd Égô«Zh

(1) πμ°ûdG

(2) πμ°ûdG

äÉ`̀LÉ`̀à`̀f

ø`̀jô`̀ª`̀à`̀dG

:¿CG øjôªàdG Gòg ájÉ¡f »a ∂æe ™bƒàj    

 .ô©°û∏d qΩÉ©dG πμ°ûdG º°SôJ •
.äÉgÉŒ’G áY qƒæàe •ƒ£îH ô©°ûdG ácôM º°SôJ •
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 ¬Ñ°ûj Év«°Sóæg kÓμ°T ¿Éæ«©dG òNCÉJh ,¬LƒdG »a øjRQÉÑdG øjƒ°†©dG ¿Éæ«©dG qó©J :ø«æ«©dG º°SQ

 Iô«¨°üdG äGô«©°ûdG øe áYƒªée ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,πNGódG »a á≤eÉZ Iô«¨°U ôFGhO ™e ø«©ªdG

.É¡«a (¢TƒeôdG) á«æëæªdG

`L

نـشـاط (15-1 )
.(28-1) πμ°ûdG »a Éªc ,∫ÉØWC’G √ƒLh Ö°SÉæj …òdG ô©°ûdG º°SQG

 . ∫ÉØWC’G ô©°T º°SQ :(28-1) πμ°ûdG

 äÉ q°übh ¬Lƒ∏d âfÎfE’Gh äÓéŸGh ÖàμdG øe áq«aGôZƒJƒa G kQƒ``°U ∂àYƒª› OGôaCGh ™ªLG •
 ßØàMGh ,¬Jõ‚CG ÉÃ ∂àYƒª› OGôaCG ¢ûbÉf qºK ,G vôM É kª°SQ äG qôe I qóY É¡ª°SQGh ,∫ÉØWCÓd ô©°ûdG

.»æØdG ¢Vô©ŸG äÉjÉ¨d »ªcGÎdG ∂qØ∏e ‘ Ωƒ°SôdÉH

نـشـاط (16-1 )
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                                           �ساعة

عالج

اإثراء

- ا�سرتاتيجية التقومي: املعتمد على الأداء.
- اأداة التقومي: قائمة الر�سد.

للمعلم
املجتمع  مكتبة  واخلطوط,  والزخرفة  احلّر  الر�سم  الدراي�سة,  اهلل  عبد  حممد   -

العربي, عّمان, 2005م.

للطالب
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نـشـاط (13-1 )

نـشـاط (14-1 )

.(26-1) πμ°ûdG »a Éªc ,¬LƒdG πμ°T Ö°SÉæàd ô©°û∏d áëjô°ùJ øe ôãcCG º°SQG

.(27-1) πμ°ûdG »a Éªc,ICGôª∏d áØ∏àîªdG √ƒLƒdG ∫Éμ°TCG Ö°SÉæj …òdG ô©°ûdG º°SQG

.ô©°û∏d áØ∏àîe äÉëjô°ùJ :(26-1) πμ°ûdG

.¬Lƒ∏d áØ∏àîªdG ∫Éμ°TC’G :(27-1) πμ°ûdG
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Úæ«©dG º°SQ

qOGƒ````ŸGäGõ«¡éàdGh äGhOC’G

  ¿ƒ°ùfÉc hCG ƒfÉjÈa ¥Qh •IÉë‡ •          . HB - B2  ¢UÉ°UQ ΩÓbCG •

16-1

ºbôdGáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Náq«ë«°VƒàdG Ωƒ°SôdG

1

2

3

4

5

6

 »LQÉîdG  qΩÉ©dG  πμ°ûdG  πqãªj  ÉvjRƒd  kÓμ°T  º°SQG

.(1) πμ°ûdG »aÉªc,HB ¢UÉ°UôdG º∏≤H ø«©∏d

 º°SQGh  ,Ωƒ°SôªdG  πμ°û∏d  ≈∏YC’G  å∏ãdG  ∞ u°üf

.ø«©dG ábóM ¢ùeÓj …òdG »æëæªdG øØédG q§N

  DƒHDƒH  qºK  ,ø«©dG  ábóM  πqãªj  ÉvjôFGO  kÓμ°T   º°SQG

.(2) πμ°ûdG »a Éªc ,ø«©dG

 π¶dG  áÄ«g  ßM’h  ,ø«©∏d  áq«∏NGódG  ájhGõdG  πq∏X

 »a  Éªc ,ø«©dG  øØL øe  ™bGƒdG  ø«©dG  ábóM ≈∏Y

.(3) πμ°ûdG

 ,ÖLÉëdGh  ¢TƒeôdÉc  ,ø«©dG  π«°UÉØJ  º°SQG

 á¡édG ≈∏Y B2 ¢UÉ°UôdG º∏≤H  QƒædGh qπ¶dG º°SQGh

.(4) πμ°ûdG »a Éªc ,ø«Y qπμd iô°ù«dG

 á∏KÉªe  áq«ªgCG  AÉ£YEGh  áÑ°SÉæàªdG  äÉaÉ°ùªdG  ßM’

 ™e  ∞`̀fC’Gh  ÖLÉëdGh  ôjóà°ùªdG  qóîdG  πμ°ûd

.ø«©dG πμ°T

(1) πμ°ûdG

(2) πμ°ûdG

(3) πμ°ûdG

(4) πμ°ûdG

äÉ`̀LÉ`̀à`̀f

ø`̀jô`̀ª`̀à`̀dG

:¿CG øjôªàdG Gòg ájÉ¡f »a ∂æe ™bƒàj    

 .Ú©dG AGõLCG ± qô©àJ •
.áë«ë°U äGƒ£îH Ú©dG πμ°T º°SôJ •
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   املو�ضوع         ر�سم اأجزاء من ج�سم االإن�سان )االأنف- الفم – اليد(   
  

- يتعّرف اأ�س�س ر�سم اأنف الإن�سان ومميزاته.
- ير�سم الأنف ح�سب اخلطوات ال�سحيحة, ويظلله ح�سب زاوية النظر.  

- ير�سم الفم ح�سب اخلطوات ال�سحيحة, ويظلله ح�سب زاوية النظر.
- يتعّرف يد الإن�سان ومميزاتها. 

ط �سكل اليد هند�سيًّا, وير�سمها ح�سب زاوية النظر. - يب�سِّ

ر�سم الأنف, ر�سم الفم, ر�سم اليد.

á«æ¡ŸG áeÓ°ùdG
• احلذر عند ا�ستخدام املادة املثبتة وا�ستخدام الكّمامة.

• لب�س املريول اخلا�ص. 

التعلم من خالل الن�شاط/ التدريب
- التمهيد للدر�س من خلل مراجعة الطلبة بالدر�س ال�سابق, ومناق�سة الواجب 

البيتي.  
- تو�سيح �سكل الأنف واأ�سباب اختلفة من �سخ�س لآخر, وتو�سيح اأهّمية الفم 
بالن�سبة للإن�سان ومميزاته عند املراأة والطفل, و�سبب اختلف �سكل اليد عند 
الإن�سان �سواء بني الذكور والإناث اأو مع التقدم يف العمر ومظاهر ذلك, واأثر 

التظليل يف اإبراز كل من الأع�ساء ال�سابقة.
- تنفيذ التمرين )1-17( ر�سم الأنف . 

- جتهيز املواد والأدوات للتمرين قبل وقت احل�سة.
- تطبيق التمرين من قبل املعلم ح�سب اخلطوات الواردة يف التمرين. 

- تكليف الطلبة بتنفيذ التمرين ح�سب اخلطوات الواردة يف الكتاب املدر�سي.
اأو�ساع  بعدة  وجوه  بر�سم  وذلك   ,)17-1( الن�شاط  بتنفيذ  الطلبة  تكليف   -

مللحظة اختلف �سكل الأنف فيها. 
- متابعة اأداء الطلب, وتقدمي التغذية الراجعة اإذا لزمت.

- تقييم اأداء الطلبة.
- تنفيذ التمرين )1-18( ر�سم الفم والتمرين )1-19( ر�سم اليد. 

- تطبيق التمارين من قبل املعلم ح�سب اخلطوات الواردة يف التمارين. 
- تكليف الطلبة بتنفيذ التمارين ح�سب اخلطوات الواردة يف الكتاب املدر�سي.

- متابعة اأداء الطلبة, وتقدمي التغذية الراجعة اإذا لزمت. 
- تقييم اأداء الطلبة.
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∞````````fC’G º`````°SQ

qOGƒ````ŸGäGõ«¡éàdGh äGhOC’G

¿ƒ°ùfÉc hCG ƒfÉjÈa ¥Qh •  IÉë‡ •              .HB - B2  ¢UÉ°UQ ΩÓbCG •

17-1

ºbôdGáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Ná«ë«°VƒàdG Ωƒ°SôdG

1

2

3

 ≈∏Y ƒgh ∞fC’G πμ°ûd õq«ªªdG ΩÉ©dG  πμ°ûdG º°SQG

.(1) πμ°ûdG »a Éªc ,¢UÉ°UôdG º∏≤H å∏ãe πμ°T

 ≈dEGá¡ÑédG  øe  πØ°SCÓd  ∞fC’G  q§N  ácôM  º°SQG

.øbòdG ≈dEG qºK ∞fC’G ∞jƒéJ πNGO

 π¶H  h  ∞fC’G  »àëàØd  áªà©ªdG  áMÉ°ùªdG  º°SQG

. (2) πμ°ûdG »a Éªc ,B2 ¢UÉ°UôdG º∏≤H …ƒb
(1) πμ°ûdG(2) πμ°ûdG

 ¬ qLƒàJ …òdG ¿ÉμªdG Ö°ùM ∂dòch ,πØ£dGh ICGôªdG ø«H É¡dÉμ°TCGh ø«©dG íeÓe ∞∏àîJ

 ßM’  ,ô¶ædÉH  ¬«dEG

.(29-1) πμ°ûdG

 º¶©e óæY å∏ãªdG πμ°T ≈∏Y ƒ¡a ,ôNBGh ¢üî°T ø«H G kô«ãc ∞fC’G πμ°T ∞∏àîj :∞fC’G º°SQ

 ICGôªdG óæY kÓ«∏b ô¨°UCG ƒ¡a ;ºéëdG å«M øe É k°†jCG ∞∏àîj h  ,Év«ÑfÉL ΩCG Év«eÉeCG ¿ÉcCG AGƒ°S ,¢SÉædG

.ºØdG ™e ¬ª°SôH ’EG ∞fC’G ∫ÉªL ô¡¶j ’ ÉkÑdÉZh .áqbQh áfƒ«d ôãcCGh ,πLôdG ∞fCG øe πØ£dGh

.ô¶ædG ájhGR Ö°ùM ø«©dG ∫Éμ°TCG :(29-1) πμ°ûdG

O

äÉ`̀LÉ`̀à`̀f

ø`̀jô`̀ª`̀à`̀dG

:¿CG øjôªàdG Gòg ájÉ¡f »a ∂æe ™bƒàj    

.áë«ë°üdG äGƒ£ÿG Ö°ùM ∞fC’G πμ°T º°SôJ •
.ô¶ædG ájhGR Ö°ùM ∞fC’G πμ°T πq∏¶J •
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 ,äÉ«eÓ°ùdGh ºë∏dGh º¶©dG ø«H øjÉÑàdG ≈dEG ó«dG º°SQ óæY √ÉÑàf’G Öéj :ø«eó≤dGh øjó«dG º°SQ

 ΩÉ¶©dG  ¿ƒμJh  ,ôª©dG  ±ÓàNÉH  ó«dG  ∞∏àîJh  ,ΩÉ¡HEÓd  áë«ë°üdG  ájhGõdG  ¿É«°ùf  ΩóYh

 πμ°T ≈∏Y ≠°SôdG π°üØeh ™HÉ°UC’G π°UÉØe hóÑàa ∫ÉØWC’G …ójCG »a ºë∏dG øe á≤Ñ£H IÉ q£¨e

 Éª∏c á≤«ª©dG ó«YÉéàdG äGP ó«dG í£°S ≈∏Y IOQhC’G ô¡¶Jh ,∫É°üJ’G óæY ô¡¶J ó«YÉéJ

 ≈dEG ó«dG πμ°T §«°ùÑJ øμªjh .ó«dG πμ°T ≈∏Y ä’É©Øf’G ô¡¶Jh ,ôª©dG »a ¿É°ùfE’G ôÑc

.É¡ªdÉ©e ójóëàd »°Sóæg πμ°T

 qºK , qΩÉ©dG É¡∏μ°T ójóëJ óæY Ωó≤dG ¢Sƒb πμ°T á¶MÓe »¨Ñæjh ,Ωó≤dG º°Sôd áÑ°ùædÉH É qeCG

.á£°ùÑe áq«°Sóæg •ƒ£îH Ωó≤dG ™HÉ°UCG ójóëJ ≈dEG ∫É≤àf’G

h

ºbôdGáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Náq«ë«°VƒàdG Ωƒ°SôdG

2

3

4

5

 º°SQGh ,…ƒ°†«ÑdG πμ°ûdG ∞ q°üæj Év«≤aoCG É v£N º°SQG

.(2) πμ°ûdG »a Éªc ,≈∏Ø°ùdGh  É«∏©dG ø«àØ°ûdG

 É«∏©dG  áØ°ûdG  ≈∏YCG  »a  ø«Jô«¨°U  ø«JôFGO  º°SQG

 Éªc ,≈∏Ø°ùdG  áØ°ûdG  »a …ƒ°†«H  πμ°T  Éª¡àëJh

.(2) πμ°ûdG »a

 ,á«æëæe  •ƒ£îH  ≈∏Ø°ùdGh  É«∏©dG  ø«àØ°ûdG  º°SQG

.(3) πμ°ûdG »a Éªc

 ¢UÉ°UôdG º∏≤H Éª¡∏q∏X qºK ,ø«àØ°ûdG π«°UÉØJ º°SQG

 ô¶ædG  ájhGR Ö°ùM h ,(4) πμ°ûdG  »a Éªc ,B2

 πμ°ûdG »a Éªc ,º«°ùéàdG ≈∏Y π°üëàd Qƒ¶æªdGh

 .(5)

(2) πμ°ûdG

(3) πμ°ûdG

(4) πμ°ûdG

(5) πμ°ûdG
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                                           �ساعة

عالج
- تكليف الطلبة باإعادة خطوات التمرين )1-19(  ر�سم اليد. 

اإثراء
- تكليف الطلبة ر�سم القدم باأو�ساع خمتلفة بقلم الر�سا�س.

- ا�سرتاتيجية التقومي: املعتمد على االأداء.
- اأداة التقومي: قائمة الر�سد.

للمعلم
�سوريا,  والن�رص,  للطباعة  دم�سق  دار  بالفحم,  الر�سم  فن  املفتي,  اأحمد   -

)2000م( ط 1.
 

للطالب
- http:// www.mexat.com.619371 /hotmel
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 RGôHE’ π«°UÉØàdG øe ójõªd Égó©H êÉàëjh ,…ƒ°†«ÑdG πμ°ûdG IOÉY ºØdG òNCÉj :º`ØdG º°SQ

 AõédG  q¿CG  πØ£dG  hCG  ICGôªdG  ºa  ≈∏Y  ßMÓªdG  .k’ÉªL ºØdG  π«∏¶àdG  á«∏ªY  ójõJh  .√ÉØ°ûdG

.»∏Ø°ùdG AõédG øe ô¨°UCG ¿ƒμj (É«∏©dG áØ°ûdG) q…ƒ∏©dG

ºbôdGáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Ná«ë«°VƒàdG Ωƒ°SôdG

4

5

 ∞fC’G  πμ°T  »ÑfÉL  ≈∏Y  π¶dG  º°SQ  »a  ê qQó`̀J

 ¿ƒ∏H IAÉ°VE’G øcÉeCG  ∑ôJGh ;á£ q°Sƒàe qπX áLQóH

.(3) πμ°ûdG »a Éªc ,AÉ°†«ÑdG ábQƒdG

 º«°ùéàd  ∞fC’G »àëàa πNGO áqjƒb qπX áLQO º°SQG

.(4) πμ°ûdG »a Éªc ,¬àcôM Ö°ùM ∞fC’G πμ°T
(3) πμ°ûdG(4) πμ°ûdG

.∞fC’G πμ°T ´ qƒæJh É¡Y qƒæJ ßM’h ,»ÑfÉ÷G ™°VƒdÉH √ƒLh ∫Éμ°TCG º°SQG •

نـشـاط (17-1 )

 º```ØdG º°SQ

qOGƒ````ŸGäGõ«¡éàdGh äGhOC’G

¿ƒ°ùfÉc hCG ƒfÉjÈa ¥Qh •  IÉë‡ •              .HB-B2  ¢UÉ°UQ ΩÓbCG •

18-1

ºbôdGáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Náq«ë«°VƒàdG Ωƒ°SôdG

1 ¬Ø u°üfh ,HB ¢UÉ°UôdG º∏≤H  Évjƒ°†«H kÓμ°T º°SQG

.(1) πμ°ûdG »a Éªc  ,ºØdG ∫ƒW G kO qóëe

(1) πμ°ûdG

`g

äÉ`̀LÉ`̀à`̀f

ø`̀jô`̀ª`̀à`̀dG

:¿CG øjôªàdG Gòg ájÉ¡f »a ∂æe ™bƒàj    

 .áë«ë°üdG äGƒ£ÿG Ö°ùM ºØdG πμ°T º°SôJ  •
.ô¶ædG ájhGR Ö°ùM ºØdG πμ°T πq∏¶J  •
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ó«dG º°SQ

qOGƒ````ŸGäGõ«¡éàdGh äGhOC’G

º°Sô∏d áàqÑãe I qOÉe •     ¿ƒ°ùfÉc hCG ƒfÉjÈa ¥Qh •  IÉë‡ •                .HB-B2  ¢UÉ°UQ ΩÓbCG •

19-1

ºbôdGáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Náq«ë«°VƒàdG Ωƒ°SôdG

1

2

3

4

5

 ≠°SôdG:á°ù«FQ  ΩÉ°ùbCG  á©HQCG  ≈dEG  ó«dG  πμ°T  º q°ùb

. q∞μdGh ™HÉ°UC’Gh ΩÉ¡HE’Gh

 º∏≤Hh  áq«LQÉN  •ƒ£îH  ó«∏d  ΩÉ©dG  πμ°ûdG  º°SQG

.(1) πμ°ûdG »a Éªc ,HB ¢UÉ°UôdG

 áÑ°ùædÉH í«ë°üdG ¬©bƒe Ö°ùM ΩÉ¡HE’G πμ°T º°SQG

.(1) πμ°ûdG »a Éªc ,™HÉ°UC’Gh ó«dG πμ°ûd

 º°SQGh  ,á£≤f  πØ°SCGh  ó«dG  »a  á£≤f  ≈∏YCG  O qóM

 ∫ƒ£∏d  áÑ°ùædÉH  É¡æ«H  ¿QÉ`̀ bh  ,™HÉ°UC’G  πμ°T

 πμ°ûdG  »a  Éªc  ,á≤∏¨e  ó«dG  ádÉM  »a  ºéëdGh

.(3) πμ°ûdG »a Éªc,áMƒàØe hCG ,(2)

 ¢UÉ°UôdG  º∏≤H  ó«dG  πμ°T  »a  QƒædGh  qπ¶dG  º°SQG

.ó«dG πμ°T º«°ùéJ »£©àd B2

(1) πμ°ûdG

(2) πμ°ûdG

(3) πμ°ûdG

äÉ`̀LÉ`̀à`̀f

ø`̀jô`̀ª`̀à`̀dG

:¿CG øjôªàdG Gòg ájÉ¡f »a ∂æe ™bƒàj    

.áq«°Sóæg •ƒ£N ≈dEG ó«dG πμ°T § u°ùÑJ  •
.ô¶ædG ájhGR Ö°ùM ó«dG πμ°T º°SôJ  •
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   املو�ضوع         ر�سم قدم االإن�سان   
  

- يتعّرف �سكل القدم وير�سمها بزوايا نظر خمتلفة.
- يجيب عن  اأ�سئلة املو�سوع.

á«æ¡ŸG áeÓ°ùdG
• احلذر عند ا�ستخدام املادة املثبتة وا�ستخدام الكّمامة.

• لب�س املريول اخلا�ص.

التعلم من خالل الن�شاط/ التدريب
اأهّمية  وتو�سيح  ال�سابق,  بالدر�س  الطلبة  مراجعة  للدر�س من خلل  التمهيد   -

القدم بالن�سبة للإن�سان, واأ�سباب اختلفها من �سخ�س لآخر.
- تنفيذ التمرين )1-20( ر�سم القدم. 

- جتهيز املواد والأدوات للتمرين  قبل وقت احل�سة.
- تطبيق التمرين من قبل املعلم ح�سب اخلطوات الواردة يف التمرين. 

- تكليف الطلبة بتنفيذ التمرين ح�سب اخلطوات الواردة يف الكتاب املدر�سي.
- متابعة اأداء الطلبة, وتقدمي التغذية الراجعة اإذا لزمت. 

- تقييم اأداء الطلبة.
- تكليف الطلبة بتنفيذ الن�شاط )1-18( ومتابعته. 

التعلم التعاوين / العمل اجلماعي
- تكليف الطلبة حل اأ�سئلة املو�سوع من خلل املجموعات بعد تعيني مقرر.

- تكليف املجموعات باحلل, وتخ�سي�س زمن لذلك.
- التجول بني املجموعات وامل�ساعدة غري املبا�رصة.

- ي�سلم مقرر كل جمموعة اإجابات جمموعته.
- تبادل الأدوار بني املجموعات.

الإجابات  اإلى  التو�سل  بهدف  اإجاباتهم؛  وتناق�س  الطلبة  بني  حوار  يدار   -
ال�سحيحة وت�سويب الأخطاء.

- كتابة احلل على ال�سبورة والتعليق عليه.
- تدوين الإجابات بطريقة ملئمة.
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Ωó≤dG º`````°SQ

qOGƒ````ŸGäGõ«¡éàdGh äGhOC’G

áàqÑãe I qOÉe •            ¿ƒ°ùfÉc hCG ƒfÉjÈa ¥Qh •  IÉë‡ •            .HB-B2  ¢UÉ°UQ ΩÓbCG •

20-1

ºbôdGáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Náq«ë«°VƒàdG Ωƒ°SôdG

1

2

3

4

5

  •ƒ£îH  Ωó≤dG  πμ°ûd  õ q«ªªdG  qΩÉ©dG  πμ°ûdG  º°SQG

.(1) πμ°ûdG »a Éªc ,á£ q°ùÑe áq«°Sóæg

 ¢UÉ°UôdG º∏≤Hh á«æëæe •ƒ£îH Ωó≤dG ácôM º°SQG

.HB

 ø©à°SGh ,(2) πμ°ûdG »a Éªc  ,Ωó≤dG ™HÉ°UCG º°SQG

.Ég O qóëJ á q«°Sóæg •ƒ£îH

 º∏≤H  Ωó≤dG  πμ°T  »a  QƒædGh  qπ¶dG  øcÉeCG  O qóM

.B2 ¢UÉ°UôdG

 Éªc  ,É¡àcôM Ö°ùM Ωó≤dG  πμ°T  π«°UÉØJ  º°SQG

.(3) πμ°ûdG »a

(1) πμ°ûdG

(2) πμ°ûdG

(3) πμ°ûdG

äÉ`̀LÉ`̀à`̀f

ø`̀jô`̀ª`̀à`̀dG

:¿CG øjôªàdG Gòg ájÉ¡f »a ∂æe ™bƒàj    

.áq«°Sóæg •ƒ£îH Ωó≤∏d qΩÉ©dG πμ°ûdG º°SôJ  •
.áØ∏àfl ô¶f ÉjGhõH Ωó≤dG ácôM º°SôJ  •
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                                           �ساعة

عالج

اإثراء

- ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات.
- اأداة التقومي: ملف الطالب.

للمعلم
- خلود غيث وفداء اأبو دب�سة, الر�سم احلر والزخرفة, مكتبة املجتمع العربي, 

عّمان, 2006م.

للطالب
- http:// www.mexat.com.619371 /hotmel
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?πØ£dGh ICGôªdG º°ùL º°SQ »a Ióªà©ªdG áq«°SÉ°SC’G ¢SÉ«≤dG IóMh  Ée

 º°ùL º°SQ O qóëJ »àdG á«fÉªãdG ΩÉ°ùbC’G øe º°ùb qπc »a ™≤J »àdG º°ùédG AGõLCG í q°Vh

.ICGôªdG

 ¢VGôZC’  ¬dÉª©à°SG  ádÉM  »a  ICGôªdG  º°ùL  º°SQ  »a  á∏ª©à°ùªdG  áÑ°ùædG  ±ÓàNG  ô q°ùa

.¢ùHÓªdG º«ª°üJ

.äGƒæ°S »fÉªK , äGƒæ°S çÓK , IóMGh áæ°S : ôªY »a πØ£dG º°ùL Ö°ùf ø«H ¿QÉb

 , »°SôμdG ≈∏Y ¢Sƒ∏édG : á«JB’G áq«côëdG ´É°VhC’G »a ICGôªdG º°ùL Ö°ùf ø«H ¿QÉb

.AÉ°üaô≤dG ¢Sƒ∏L , ¢VQC’G ≈∏Y ¢Sƒ∏édG

 .πØ£dGh ICGôªdG øe qπc  ¢SCGQ º°Sôd áeRÓdG •ƒ£îdG O qóM

.πμ°T qπμd áq«LQÉîdG •ƒ£îdG º°SQGh , √ƒLƒdG ∫Éμ°TCG r∞ p°U

?¿ƒ«©dG ∫Éμ°TCG ø«H äÉaÓàN’G Q qôÑj …òdG Ée

á```∏````Ä°SC’G

1

2

3

4

5

6

7

8

 É¡à°ûbÉæŸ ∂∏¨°ûe ‘ èFÉàædG ¢VôYGh ,áØ∏àfl ´É°VhCÉH G vôM É kª°SQ ∂«eób hCG ∑ój πμ°T º°SQG •
.∂FÓeR ™e Év«æa É¡ª««≤Jh

نـشـاط (18-1 )
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   املو�ضوع         التطبيقات الوظيفية للر�سم
  

- ميّيز بني اأنواع الر�سم ووظائفه.
- يحّدد الهدف من ا�ستخدام كل نوع من اأنواع الر�سم وجمال تطبيقه. 

- ي�سف نوع الر�سم الذي يتوافق مع تخ�س�سه املهني. 
- يوّظف اأنواع الر�سم لإنتاج لوحات من واقع تخ�س�سه. 

الر�سوم الإي�ساحية, الر�سوم الإن�سائية, الر�سوم اجلمالية 

التدري�س املبا�رش/ اأ�سئلة واأجوبة 
ور�سم  الطبيعة  من  بالر�سم  للطلبة  �رصيعة  مراجعة  خلل  من  للدر�س  التمهيد   -
النتاجات  وكتابة  الراجعة,  التغذية  وتقدمي  ج�سمه,  واأجزاء  الإن�سان  ج�سم 

اخلا�شة على ال�سبورة. 
واأهّميتها  الر�سوم  واأنواع  للر�سم  الوظيفية  التطبيقات  عن  واٍف  �رصح  تقدمي   -

بالن�سبة لتخ�س�سات القت�ساد املنزيل.
- ا�ستعرا�س الأ�سكال )1-30( )1-31( )1-32(,ثّم  توجيه املعلم الأ�سئلة الآتية:

• هل ينطبق اأّي من اأنواع الر�سم على تخ�س�سك املهني؟ 
• على ماذا يعتمد اختيار نوع معني من الر�سم دون اختيار غريه من اأنواع الر�سم؟

• ما التطبيقات الوظيفية للر�سم؟ وما جمالت ا�ستخدامها؟
الوظيفية  التطبيقات  اإلى  للتو�سل  ومناق�ستها؛  الطلبة,  لإجابات  ال�ستماع   -

للر�سم واأنواعه, وتدوينها على ال�سبورة.
التعلم التعاوين/ املناق�شة.

- توزيع الطلب اإلى جمموعات, وتعيني من�سق لكل جمموعة. 
- توزيع جمموعة من خمططات البناء وكتيبات ت�سغيل بع�س الأجهزة الكهربائية 
والإلكرتونية وبع�س ال�سور من كتب العلوم والريا�سيات والكيمياء .... اإلخ 

وبع�س املجلت واجلرائد واخلرائط اأي�سـًا.
منها  الغر�س  ح�سب  جمموعات  اإلى  الر�سوم  بت�سنيف  املجموعات  تكليف   -

)اإي�ساحي, اإن�سائي هند�سي, فني جمايل(. 
- الطلب من املجموعات حتديد نوع الر�سم ووظيفته وجمال تطبيقه للتخ�س�سات 
باقي  على  وعر�سها  جــدول,  �سكل  على  املدر�سة   يف  والأكادميية  املهنية 

املجموعات ومناق�ستها.
- يعر�س املن�سق نتائج  عمل جمموعته على املجموعات الأخرى ويناق�سه. 

- تكليف الطلبة بالأن�سطة )1-19( )1-20( ومتابعتها.
- تقومي اأداء الطلبة.

التعلم التعاوين / العمل اجلماعي
- تكليف الطلبة حل اأ�سئلة املو�سوع والوحدة من خلل املجموعات بعد تعيني مقرر.

- تكليف املجموعات باحلل, وتخ�سي�س زمن لذلك.
- التجول بني املجموعات وامل�ساعدة غري املبا�رصة.

- يقوم مقرر كل جمموعة بت�سليم اإجابات جمموعته.
- تبادل الأدوار بني املجموعات.

الإجابات  اإلى  التو�سل  بهدف  اإجاباتهم؛  وتناق�س  الطلبة  بني  حوار  يدار   -
ال�سحيحة وت�سويب الأخطاء.

- كتابة احلل على ال�سبورة والتعليق عليه.
- تدوين الإجابات بطريقة ملئمة.

انظر ملحق )1-3 ( من اأدوات التقومي
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 âØ∏àNG  Éª¡e  á q°UÉîdG  ¬dƒ°UCGh  √óYGƒb  ¬dh  óMGh  CGóÑe  º°Sô∏d

 πª©dG ¿Gó«e øq«ÑJ »àdGh É¡j qODƒj »àdG áØ«XƒdG søμdh ,äO qó©J hCG ¬Ñ«dÉ°SCG

 øeh ,ôNBG ≈dEG ±óg øe ∞∏àîJ Éª∏ãe iôNCG ≈dEG áaôM øe ∞∏àîJ

:¬qfCG º°Sô∏d áq«Ø«XƒdG äÉ≤«Ñ£àdG

 ,áq«ª∏©dG  ÖàμdG  »a  á«ë«°VƒàdG  Ωƒ°SôdÉc  ,áq«MÉ°†jEG  áq«∏ªY  -  1

 §FGôîdG  »a  ∂dòch  ,AÉ«ª«μdGh  AÉ`̀«`̀MC’Gh  äÉ«°VÉjôdÉc

 ,á≤«bódG  ä’B’Gh Iõ¡LC’G äÉÑq«àc »a Ωƒ°SôdG  »ah áq«aGô¨édG

 Ö∏©dGh  äÉÑq∏©ªdG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,(30-1)  πμ°ûdG  »a  Éªc

.á«FGò¨dG qOGƒªdG Ωƒ°SQ ≈∏Y …ƒàëJ »àdG áq«fƒJôμdG

 äÉ£ q£îªdG  º°SQ  :πãe  ;áq«°Sóæg  áq«FÉ°ûfEG  áq«∏ªY  -  2

 ,ájQÉª©ªdG  »fÉÑªdG  äÉ¡LGhh  Qƒ°ùédGh  áMÉ°ùªdGh

.( 31-1 ) πμ°ûdG »a Éªc

 áq«dhC’G  äÉ£«£îàdGh  Ωƒ°SôdÉc  ,áq«dÉªL  áq«æa  áq«∏ªY  -  3

 ∂dòc  ,Üƒ∏£ªdG  º«ª°üàdG  Iôμa  ™°Vƒd  áqjô«°†ëàdG

 ,äÉfÓYE’Gh óFGôédGh äÓéªdÉH á q°UÉîdG äÉeƒ°SôdG

 É¡©«ªL  »μ«aGôédG  º«ª°üàdG  Ö`fGƒL  q¢üîj  Gògh

  º qª°üe º°Sôjh ,(32 -1) πμ°ûdG »a Éªc ,¬d º°SôdGh

 •ƒ«N  ¿ƒd  QÉàîjh  ,√ò«ØæJ  π``Ñb  …õdG  πμ°T  AÉjRC’G

 »àdG  Ωƒ°SôdÉch  ,¬àcÉ«M  πÑb  É¡∏μ°Th  äÉ`Lƒ°ùæªdG

 áq«dhC’G  äÉ°SGQódGh  ,¬à«fBG  º«ª°üàd  ±G qõ`îdG  É¡H  Ωƒ≤j

.áq«æØdG ¬dÉªYC’ §«£îàdG »a ¿ÉqæØdG É¡ª°Sôj »àdG

.∫õæªd …QÉª©e § q£îªd º°SQ :(31-1) πμ°ûdG

.áWÉ«N ádB’ º°SQ :( 30-1 ) πμ°ûdG

º°Sô∏d á q«Ø«XƒdG äÉ≤«Ñ£àdG É kãdÉK

.√ò«ØæJ πÑb …õd º°SQ :( 32-1 ) πμ°ûdG
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:»JCÉj Ée πu∏Y

.á©«Ñ£dG øe É¡ª°SQ óæY ∫Éμ°TC’G ô«WCÉJ -    CG

.±É qØ°T º°ùL ¬qfCÉc º°SôdG êPƒªf πq«îJ - Ü

.∂°ü q°üîJ »a äÉfGƒ«ëdGh äÉJÉÑædG ∫Éμ°TCG º°SQ áq«ªgCG - `L

.áæeÉãdG ≈àM h IO’ƒdG ø°S øe ∫ÉØWC’G º°ùL º°SQ óæY Ö°ùædG ôq«¨J -   O

.¢Sƒ∏édG ácôM »a ¬æY º«≤à°ùªdG ™°VƒdG »a ICGôªdG º°ùL áÑ°ùf ±ÓàNG -  `g

.»ÑfÉédGh »eÉeC’G ™°VƒdG »a πØ£dGh ICGôªdG ¬Lh º°SQ óæY OÉ©HC’Gh Ö°ùædG ôq«¨J  -    h

.πØ£dGh ICGôªdG óæY ¿ƒ«©dG ∫Éμ°TCG ø«H ±ÓàN’G -   R

.AÉjRC’G º«ª°üJ »a ICGôªdG º°ùL ¿GõJG q§N º°SQ øe IóFÉØdG -  ì

 øe k’Éμ°TCG º°SôJ ø«M OÉ©HC’Gh äÉaÉ°ùªdG ôjó≤àd É¡H Ωƒ≤J »àdG áq«FGôLE’G äGƒ£îdG Ée

 ?áàeÉ°üdG á©«Ñ£dG

 ,¢UÉ°UôdG º∏≤H (35-1) h (34-1) h (33-1) á«JB’G ∫Éμ°TC’G ∑ôàaO »a º°SQG

:É¡«∏J »àdG á∏Ä°SC’G øY ÖLCG ºK ,ºëØdG º∏≤H qºK

≈dhC’G IóMƒdG á∏Ä°SCG

1

2

3

äÉJÉÑf ∫Éμ°TCG :(33-1) πμ°ûdG

.äÉfGƒ«M ∫Éμ°TCG :(34 - 1) πμ°ûdG
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حمركات  با�ستخدام  الر�سم  اأنواع  من  نوع  عن  تقرير  بكتابة  الطلبة  تكليف   -
البحث, وعر�سه اأمام الزملء.

- تكليف الطلبة بر�سم تخطيطات لت�رصيحة حديثة, وزّي امراأة ينا�سب �سهرة, 
وخمطٍط لغرفة جلو�س.

- ا�سرتاتيجية التقومي: القلم والورقة.
- اأداة التقومي: اختبار )3-1(.

55

 øe ø«©dG πμ°T º°SQh (¿hôàÑdG) ¿Éà°ùØd »°SÉ°SC’G § q£îªdG º°SQ ø«H ¥ôØdG ∂FÓeR ™e ¢ûbÉf

:å«M

º°SôdG ‘ áeóîà°ùŸG äGhOC’G •
 º°SôdG ¢üFÉ°üN •

Ωƒ°SôŸG πμ°ûdG áØ«Xh •

 ,º°Sô∏d áq«Ø«XƒdG äÉ``≤«Ñ£àdG í q°VƒJ âfôàfE’G áWÉ°SƒH Ωƒ°SôdGh Qƒ``°üdG øe G kOóY ™``ªLG •
 .»æ¡ªdG ∂p∏¨°ûe »a É¡°VôYG qºK ,É¡àØ«Xh É¡æe qπc âëJ ÖàcGh

نـشـاط (19-1 )

نـشـاط (20-1 )

?Ωƒ°SôdG ´GƒfCG »a ôqKDƒJ »àdG πeGƒ©dG Ée

:»JB’G ∫hóédG »a Éªc ,πª©dG ä’Éée Ö°ùM Ωƒ°SôdG ´GƒfCG ∞qæ°U

?¬∏ªY »a áq«dhC’G äÉ£«£îàdGh Ωƒ°SôdG AÉjRC’G º qª°üe πª©à°ùj ∞«c

á```∏````Ä°SC’G

1

2

3

ºbôdGº°SôdG ´ƒfπª©dG ∫Éée

 1…QÉª©ªdG º°SôdG

2 áq«FÉHô¡μdG Iõ¡LC’Gh ä’B’G Ωƒ°SQ

 3Qƒ°ùédG § q£îe º°SQ

4äÓéªdGh óFGôédG Ωƒ°SQ

5áq«aGô¨édG §FGôîdG Ωƒ°SQ

57

 áq«MÉ°†jE’G áq«ª∏©dG Ωƒ°SôdG ø«H ¿QÉb

:å«M øe á©«Ñ£dG øe º°SôdGh

É¡æe qπc áØ«Xh -    CG

º°SôdG ¢üFÉ°üN - Ü

πª©dG ä’Éée - `L

 πØ£dG ºéM Ö°ùf ±ÓàNG í q°Vh

:á«JB’G QÉªYC’G »a ¬ª°SQ óæY

IO’ƒdG qø°S -    CG

äGƒæ°S çÓK - Ü

äGƒæ°S »fÉªK - `L

.πØ£dGh ICGôªdG ¬Lh º°SQ AGõLCG ôcPG

?ô©°T áëjô°ùJ ∂ª«ª°üJ óæY QÉÑàY’G ø«©H ÉgòNCÉJ »àdG πeGƒ©dG Ée

:ø««JB’G ø«©°VƒdG »a á«æëæ oe •ƒ£îH ICGôªdG º°ùéd É v«£«£îJ É kª°SQ º°SQG

º«≤à°ùªdG ™°VƒdG -    CG

»ÑfÉédG ™°VƒdG - Ü

4

5

6

7

8

.áàeÉ°üdG á©«Ñ£dG ∫Éμ°TCG :(35 - 1) πμ°ûdG

.á≤HÉ°ùdG ∫Éμ°TC’G º°SQ »a ºëØdG º∏bh ¢UÉ°UôdG º∏b ôKCG ø«H ¿QÉb -    CG

?á≤HÉ°ùdG ∫Éμ°TC’G º°SQ »a á∏ª©à°ùªdG •ƒ£îdG ´GƒfCG Ée - Ü

?á≤HÉ°ùdG ∫Éμ°TC’G º°Sôd á«∏ª©dG äGƒ£îdG ¬HÉ°ûàJ ºH - `L

 ?ô¶ædG ájhGR ô««¨J óæY áeƒ°SôªdG ∫Éμ°TC’G ∞∏àîJ πg -   O

.»æ¡ªdG ∂°ü q°üîJ »a á≤HÉ°ùdG ∫Éμ°TC’G º°SQ á«ªgCG ø q«H -  `g
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الر�سم الهند�سي
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   املو�ضوع         اأدوات الر�سم ومواده   
  

- يتعّرف الر�سم الهند�سي ووظيفته.
- يحدد اأدوات الر�سم )اأقالم الر�سا�ص، اأقالم التحبري( واأهّميتها.

- يقارن بني اأقالم الر�سا�ص واأقالم التحبري من حيث: الوظيفة، وجمال اال�ستخدام.

الر�سم الهند�سي، اأقالم الر�سا�ص HB، اأقالم التحبري.

التدري�س املبا�رش/ اأ�سئلة واأجوبة 
- التمهيد للوحدة والدر�ص من خالل عر�ص مقدمة ب�سيطة عن الر�سم الهند�سي 
ي�ستعملها  التي  الهند�سية  االأدوات  وبع�ص  لتحقيقها،  ي�سعى  التي  والغاية 

الم�سمم.  
- طرح اأ�سئلة، مثل:  

• ما الر�سم الهند�سي؟ 
• ما اأهّم االأدوات امل�ستعملة يف الر�سم؟ 

• اإلى اأّي مدى يوؤثر اختيار االأداة املنا�سبة للر�سم يف اإنتاج اأعمال تتميز بالدقة 
من الناحيتني الفنية والوظيفية؟  

• قارن بني قلم الر�سا�ص وقلم التحبري من حيث املميزات، وجمال اال�ستخدام. 
- مناق�سة اإجابات الطلبة للتو�سل حول مفهوم الر�سم الهند�سي واأهم االأدوات 

امل�ستعملة يف الر�سّم، وعر�سها وتدوينها على ال�سبورة. 
التدري�س املبا�رش/ العر�س التو�سيحي

اأقالم  ر�سا�ص،  )اأقالم  للر�سم  امل�ستعملة  االأدوات  من  خمتلفة  اأ�سكال  عر�ص   -
التحبري بتدريجاتها املختلفة(. 

- ا�ستعرا�ص االأ�سكال املوجودة يف الكتاب املدر�سي )2-2( – )3-2( – )4-2(. 
التعلم من خالل الن�شاط  / التدريب

- تكليف الطلبة بتنفيذ  الن�شاط )2-1( من خالل العمل يف جمموعات، وتعيني 
من�سق لكل جمموعة.

- توزيع جمموعة من اأقالم الر�سا�ص املختلفة على املجموعات.
م�ستخدمني  اأفقية،  خطوط  على  يحتوي  جدول  كتابة  املجموعات  تكليف   -
ودرجة  قلم  كل  نوع  ومو�سحني  نوع،  لكل  خمتلف  ب�سمك  ر�سا�ص  اأقالم 

�سالبته، ثم ت�سنيف درجة اخلط )فاحت / غامق/  ومعتدل(.
- متابعة املعلم الطلبة. 

- ي�سلم املن�سق عمل جمموعته. 
- تكليف املجموعات عمل مقارنة على �سكل جدول بني اأقالم الر�سا�ص واأقالم 

التحبري من حيث:
من  خمتلفة  �سمك  على  احل�سول  كيفية  الوظيفة،  اال�ستخدام،  ال�سنع،  مادة   •

اخلط. 
- متابعة املعلم الطلبة. 

- ي�سلم املن�سق عمل جمموعته.
- تقومي اأداء الطلبة.

 êÉàfE’ QÉμaC’Gh ôYÉ°ûªdG øY ô«Ñ©àdG  øe º qª°üªdG ø qμªJ »àdG  á¨∏dG áHÉãªH »°Sóæ¡dG º°SôdG qó©j

 ô«jÉ©ªd É k≤ah º°SôdG Gòg ¿ƒμj Ée IOÉYh, Égôjƒ£Jh É¡ª¡a øe ¿hôNB’G ø qμªàj å«ëH º«eÉ°üàdG

 »°Sóæ¡dG º°SôdG ±ó¡jh ,∂dP ≈dEG Éeh ºéëdGh ô¡¶ªdGh á«ª°ùàdGh πμ°û∏d áÑ°ùædÉH É¡«∏Y ≥Øqàe

 s¿EG rPEG ,¢ùÑq∏d k’Éée ´ój ’ ÉªH í°VGh πμ°ûH ¬à«dÉ©ah ¬°üFÉ°üNh Ée èàæe äGõ«e ≈∏Y ád’ódG ≈dEG

 ≈àM ò qØæªdG ≈dEG º qª°üªdG øe áq«°SÉ°SC’G äÉeƒ∏©ªdG π«°UƒJ »g »°Sóæ¡dG º°SôdG øe áq«°SÉ°SC’G ájÉ¨dG

.√ò«ØæJ h º«ª°üàdG Gòg êÉàfEG øe ø qμªàj

?»dõæªdG OÉ°üàb’G ä’Éée »a º°SôdG ∞ qXƒj ∞«c  -

? º°SôdG É¡j qODƒj »àdG ∞FÉXƒdG Ée  -

?Égò«ØæJ πMGôe »a º°SôdG πNój »àdG ∫ÉªYC’G Ée  -

?πª©à°ùªdG º°SôdG πμ°T Ée ?¢ùHÓªdG êÉàfEG »a º°SôdG πª©à°ùj ≈àe  -

?º«eÉ°üàdGh Ωƒ°SôdG êÉàfEG »a ¬JÉ≤ë∏eh Üƒ°SÉëdG ∞ sXƒj ∞«c  -

.IóMƒdG √òg »a Égô«Zh á∏Ä°SC’G √òg øY äÉHÉLEG óéà°S

:¿CG IóMƒdG √òg á°SGQO ó©H ∂æe ™qbƒàjh

.»°Sóæ¡dG º°SôdG Ωƒ¡Øe ± qô©àJ  -

.É¡«a á∏ª©à°ùªdG qOGƒªdGh äGhOC’Gh ,Égò«ØæJ ¥ôWh ,º°SôdG ä’Éée õq«ªJ  -

.áq«°Sóæg ∫Éμ°TCG º°SQ »a äGhOC’G ∞ qXƒJ  -

.∂°ü q°üîJ ∫Éée »a »Ø«XƒdGh »°Sóæ¡dG º°SôdG áq«ªgCG í q°VƒJ  -

.Qƒ¶æªdGh  §bÉ°ùªdG  º°SQ »a »°Sóæ¡dG º°SôdG óYGƒb ∞ qXƒJ  -

60
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 ∫Éª©à°SG ôãμj ø«M »a ,»æØdG º°SôdGh π«∏¶àdG  »a B á∏«°üa øe áæq«∏dG ¢UÉ°UôdG ΩÓbCG πª©à°ùJ

 ôaGƒàJh,»YÉæ°üdGh »°Sóæ¡dG º°SôdG »a  H äÉLQO øe É¡«∏j Éeh HB- F øe áÑ∏°üdG ΩÓbC’G

 á∏°üØæe  äÉjôÑH IO qhõe ΩÓbCGh ,(2-2) πμ°ûdG ô¶fG ,áq«Ñ°ûN ¢UÉ°UQ ΩÓbCG ¥Gƒ°SC’G »a

 ,áHÓ°üdG å«M øe É¡°ùØf á≤HÉ°ùdG ΩÉbQC’G πªëJ äÉjôÑdG √ògh ,(áq«μ«JÉeƒJhCG ∞°üf ΩÓbCG)

 .( 3-2 ) πμ°ûdG »a Éªc,áLQódG hCG ,áfƒ«∏dG hCG

.¢UÉ°UôdG ΩÓbCG äÉL qQóJ : ( 1-2 ) πμ°ûdG

.áq«Ñ°ûîdG ¢UÉ°UôdG ΩÓbCG : (2-2) πμ°ûdG.áq«μ«JÉeƒJCG ∞°üf ΩÓbCG : (3-2) πμ°ûdG

انظر ملحق اإجابات االأ�سئلة  )1(.
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                                           �ساعة

عالج
- تكليف الطلبة با�ستخدام اأقالم الر�سا�ص لر�سم اأ�سكال هند�سية ب�سيطة وتظليلها 

من الفاحت اإلى الغامق بقلم الر�سا�ص.  

اإثراء
- تكليف الطلبة بر�سم بع�ص االأواين املنزلية بقلم الر�سا�ص بحيث تكون ت�سميًما 

فنيًّا متكاماًل، وذلك على ورق الفربيانو..

- ا�سرتاتيجية التقومي: املالحظة 
- اأداة التقومي: قائمة الر�سد 

- اإنتاج املالب�ص امل�ستوى االأول الوحدة الثالثة. 

للمعلم
املجتمع  مكتبة  الهند�سي،  املنظور  البهن�سي،  �سديق  وحممد  حرب  حممد  طارق   -

العربي، عّمان، 2008م.

للطالب
- http://www.sciencesway.com/vb/t18775
 - http://ar.wikipedia.org/wiki
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√ qOGƒeh º°SôdG äGhOCG k’ qhCG
 ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  áÑ°SÉæªdG  qOGƒªdGh  äGhOC’G  ∫Éª©à°SG  ,»°Sóæ¡dG  º°SôdG  ìÉéf  πeGƒY  qºgCG  øe

 óYÉ°ùjh ,É¡©e πeÉ©àj »àdG IQÉ¡ª∏d ¬fÉ≤JEG ≈∏Y º qª°üªdG hCG ΩÉ q°SôdG óYÉ°ùJ »¡a ,áæ≤àeh á≤«bO èFÉàf

.áª«∏°ùdG ¥ô£dÉH qOGƒªdGh äGhOC’G ∫Éª©à°SÉH áë«ë°üdG áaô©ªdG É k°†jCG ∂dP ≈∏Y

º°SôdG äGhOCG

 ÖfÉL ≈dEG  É¡àq«Yƒf  º¡°ùJ  »àdG  qOGƒªdGh  äGhOC’G  øe áYƒªéªH áfÉ©à°S’ÉH  Ωƒ°SôdG  õéæJ

 áq«°SÉ°SCG  äGhOCG  øe º°SôdG  äGhOCG  ∞qdCÉàJ  h ,Ωƒ°SôdG  √òg IOƒL ójóëJ »a ΩÉ q°SôdG  IQÉ¡e

 ,ÉkfÉ≤JEG ôãcCG ÉkfÉ«MCG ¬∏©éJh πª©dG π q¡°ùJ IóYÉ°ùe äGhOCGh ,É¡àWÉ°SƒH º°SQ q…CG ò«ØæJ øμªj

 ≈dEG áaÉ°VE’ÉH  ,πμ°ûdG äÓ«°üØàd OÉ©HC’G AÉ£YEG »a áqbódÉH äGhOC’ÉH º°SôdG á≤jôW RÉàªJh

 í°VhCG IQƒ°U »£©àa º°SôdG ¢SÉ«≤e óªà©J å«M ,äÉ°SÉ«≤dG π≤æd É¡«∏Y OÉªàY’G áq«fÉμeEG

 :»JCÉjÉe äGhOC’G √òg øeh ,Ωƒ°SôªdG πμ°ûdG øY

 ø°ùM q¿CG q∂°T ’h.º°SôdG äGhOCG øe á°ù«FôdG IGOC’G ¢UÉ°UôdG ΩÓbCG qó©J :¢UÉ°UôdG ΩÓbCG

 ΩÓb C’Éa ,áæ≤àeh áØ«¶f ≈≤ÑJ º°SôdG áMƒd ¿EÉa ¬«∏Yh ,Ωƒ°SôdG ø«°ùëJ ≈dEG … qODƒj ÉgQÉ«àNG

. káØ«¶f ká°ùfÉéàe É kWƒ£N »£©J  Ióq«édG

 hCG  áæu«d  É qeEG  É¡fƒc »a É¡æ«H ±ÓàN’G øªμjh ,É¡dƒWh É¡∏μ°T »a ¢UÉ°UôdG ΩÓbCG  ¬HÉ°ûàJ

 ¢†©H »£©J É¡æ«H õ««ªà∏dh  ,º∏≤dG áYÉæ°U »a πNóJ »àdG ¢UÉ°UôdG I qOÉe Ö°ùëH ∂dPh áÑ∏°U

 (3) ºbôdÉa (2) ºbôdG ¬«∏j ,áfƒ«d ôãcCG (1) ºbôdÉa ;(8-1) øe É keÉbQCG É¡d á©fÉ°üdG äÉcô°ûdG

 äÉcô°ûdG ¢†©H ¿CG ∂dP ≈dEG ∞°VCG .G kOGƒ°S qπbCG ¿ƒμj Gòdh ,áfƒ«d qπbCGh káHÓ°U ôãcCG ƒg …òdG

 áHÉàμ∏d IôãμH ∫hGóàe ƒgh ,(HB º∏b) øq«∏dG § q°SƒàªdG º∏≤dÉH CGóÑJ PEG  ,áªqbôe ÉkaôMCG ™°†J

 πμ°ûdG »a ,áë q°Vƒe  »g Éªc äÉLQO ≈∏Y HB ΩÓbCG »JCÉJ å«M ,(F) º∏b ¬∏HÉ≤jh áqjOÉ©dG

.(1-2)

CG

1
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 äGP  ô«ÑëàdG  ΩÓbCG  qó©J  :ô«ÑëàdG  ΩÓbCG

 º°SôdG  äGhOCG  qºgCG  ióMEG  äÓ°UƒdG

 rPEG ,(4-2) πμ°ûdG »a Éªc ,»°Sóæ¡dG

 âHÉK ∂ª°ùH É kWƒ£N äÓ°UƒdG »£©J

 ∞∏àîjh  (º∏e1–  0^1)  ø«H  ìhGôàj

 ,á∏°UƒdG ∂ª°S ±ÓàNÉH q§îdG ∂ª°S

 πª©à°ùJh ,¿ qƒ∏ªdG »æ«°üdG ôÑëdÉH O qhõJh

 áq«°Sóæ¡dG  Ωƒ°SôdG  ô«Ñëàd  ΩÓ`̀bC’G  √òg

.AÉªdÉH É¡àdGREG áHƒ©°üd ∂dPh ,áq«æØdGh

.ô«ÑëàdG ΩÓbCG : (4-2) πμ°ûdG

 ∂ª°ùH ¢UÉ°UôdG ΩÓbCG kÓª©à°ùe  , káq«≤aCG É kWƒ£N √ÉfOCG ∫hóédG øe ∫hC’G Oƒª©dG »a º°SQG •
 ∞uæ°U qºK ,¬àHÓ°U áLQOh º∏b qπc ´ƒf »fÉãdG Oƒª©dG »a É kë q°Vƒe h ,´ƒf qπμd ∞``∏àîe

 áaÉ¶f ióe ™HGôdG Oƒª©dG »ah ,(∫óà©eh ,íJÉa ,≥``eÉZ) q§îdG áLQO ådÉãdG Oƒª©dG »``a

. IÉëªªdÉH q§îdG í°ùe

نـشـاط (1-2)

IÉëªªdÉH u§îdG í°ùe áaÉ¶f ióe u§îdG áLQO ¬àHÓ°U áLQOh º∏≤dG ´ƒf ¬μª°Sh u§îdG πμ°T

Ü
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   املو�ضوع         اأدوات الر�سم
  

- يتعّرف اأدوات الر�سم )امل�ساطر، املنحنيات، املثلثات، املنقلة، الفرجار، املمحاة، 
لوحة الر�سم، حامل االألوان(.

- يقارن بني اأدوات الر�سم من حيث: املميزات، وجمال اال�ستخدام.
- يوظف اأدوات الر�سم يف ر�سم اأ�سكال هند�سية.  

الر�سم، حامل  لوحة  املمحاة،  الفرجار،  املنقلة،  املثلثات،  املنحنيات،  امل�ساطر، 
االألوان.

  
á«æ¡ŸG áeÓ°ùdG

• احلذر عند ا�ستخدم االأدوات ذات احلواّف احلاّدة.

التدري�س املبا�رش/ العر�س التو�سيحي 
الر�سا�ص  )اأقالم  ال�سابق  للدر�ص  �رسيعة  مراجعة  خالل  من  للدر�ص  التمهيد   -
واأقالم التحبري(، ثم العر�ص التو�سيحي، وا�ستعرا�ص االأ�سكال )من )5-2(- 

)2-13( من الكتاب، ثم: 
- عر�ص اأ�سكال خمتلفة من امل�ساطر، واملنحنيات، واملثلثات، واملنقلة، والفرجار، 

واملمحاة، ولوحة الر�سم، وحامل االألوان.
- مناق�سة الطلبة باأهّمية الر�سم باالأدوات ومدى تاثري هذه االأدوات على الدقة، 

واإعطاء اأبعاد مف�سلة لل�سكل باالإ�سافة اإلى اأهميتها يف نقل القيا�سات.
التدري�س املبا�رش/ املحا�رشة  

- تقدمي �رسح واٍف عن اأدوات الر�سم الهند�سي )امل�ساطر واأنواعها وا�ستخدامات،  
واملنقلة  وا�ستخداماتها،  واأ�سكالها  واملثلثات  وا�ستخداماتها،  املنحنيات 
وحامل  وتطورها،  الر�سم  لوحة  واأنواع  واملمحاة،  والفرجار،  واأنواعها، 

االألوان وفوائده(. 
- طرح اأ�سئلة مثل:

• ما ا�ستخدامات م�سطرة احلرف T؟
• ما اأهّمية ا�ستخدام املثلثات ال�سفافة يف عملية الر�سم الهند�سي؟

• كيف ميكن احل�سول على دوائر متجان�سة اخلط وال�سمك؟
- مناق�سة اإجابات الطلبة للو�سول اإلى املعلومات املطلوبة حول اأ�سكال امل�ساطر، 
واملنحنيات، واملثلثات، واملنقلة، والفرجار، واملمحاة، ولوحة الر�سم، وحامل 

االألوان وطرق ا�ستخدامها.
- تكليف الطلبة با�ستخدام اأدوات الر�سم ال�سابقة الإجناز بع�ص االأ�سكال الهند�سية 

الب�سيطة.
- متابعة اأداء الطلبة.

 - تكليف الطلبة باالأن�سطة )2-2 / 2-3( املتعلقة باإعداد عر�ص تقدميي عن 
.)T( امل�سطرة حرف

64

:É¡æe ,áY qƒæàe äÉ°SÉ≤eh ∫Éμ°TCGh ´GƒfCG É¡d :ôWÉ°ùªdG

 ¿ƒμJh ,(º°S100 – º°S15) ø«H ìhGôàJ áY qƒæàe äÉ°SÉ≤eh ∫GƒWCG äGP :¢SÉ«≤dG Iô£°ùe

 Iô£°ùe πãe ;áY qƒæàe ∫Éμ°TCG  É¡æe ôaGƒàJh ,iôNCG qOGƒe øe hCG ,áq«μ«à°SÓH hCG ,áq«Ñ°ûN

 .Éª¡«∏c hCG ,á°UƒÑdÉH hCG ,äGôàª«∏ªdÉH áL qQóªdG á£«°ùÑdG ¢SÉ«≤dG

 øe  hCG  ,áaÉ qØ°ûdG  øFGó∏dG  øe  ™æ°üJ  ,∫Éª©à°S’G  á©FÉ°T  :(T)  ±ôM  πμ°T  ≈∏Y  Iô£°ùe

 Ö«°†b ¬«a âqÑãªdG Ö°ûîdG

 É¡dh  ,áaÉ qØ°ûdG  øFGó∏dG  øe

 º°SQ :πãe ;IO qó©àe ¢VGôZCG

 IóYÉ≤c hCG áq«≤aC’G •ƒ£îdG

 º°Sôd  äÉã∏ãªdG  »a  RÉμJQG

 »a Éªc ,áqjOƒeÉ©dG •ƒ£îdG

 ≥dõæj  PEG  ,(5-2)  πμ°ûdG

 áqaÉëdG  ≈∏Y Iô£°ùªdG  ¢SCGQ

 Éªc  ,º°SôdG  ádhÉ£d  iô°ù«dG

 ¢SCGôdG âqÑãj Ée É¡æªa ,T ±ôM πμ°T ≈∏Y »àdG º°SôdG ôWÉ°ùe øe Iô«ãc ´GƒfCG ôaGƒàJ

.Üƒ∏£e ™°Vh …CG »a ¬μjôëJ øμªj ¢SCGôdG »WÉÑ°†fG ƒg Ée É¡æeh , kÓeÉc Ékà«ÑãJ ´GQòdÉH

¢ûbÉf qºK ô` qμa

.(T) ±ôM πμ°T ≈∏Y »àdG Iô£°ùªdG »a »WÉÑ°†f’G ¢SCGôdG ôaGƒJ

 ’ »àdG  áª¶àæªdG  ô«Z äÉ«æëæªdG  º°SQ »a ôWÉ°ùªdG  øe ´ƒædG  Gòg πª©à°ùj  :äÉ«æëæªdG

 »àdG  ôWÉ°ùªdG  √òg  øe  áYƒªée  (6-2)  πμ°ûdG  ø«qÑj  å«M   ,QÉLôØdÉH  É¡ª°SQ  øμªj

 É¡∏ qμ°ûJ  áfôe ¿ƒμJ É¡qfC’ ;(áq«°ùfôØdG  äÉ«æëæªdG) ≈YóJ h »°Sóæ¡dG  º°SôdG  »a πª©à°ùJ

 πμ°T ≈∏Y »àdG Iô``£°ùªdG ä’Éª©à°SG øY É``v«ªjó≤J É k°VôY qóYCG , ∂``FÓeR ™e ¿hÉ``©àdÉH •
.»°Sóæ¡dG º°SôdG »a (T) ±ôM

نـشـاط (2-2 )

`L

O

 .º°SôdG »a T ±ôM Iô£°ùªdG ∫Éª©à°SG :(5-2) πμ°ûdG
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 ,áq«μ«à°SÓH hCG ,áq«fó©e hCG ,áq«Ñ°ûN ¿ƒμJh ,á∏eÉc IôFGO hCG IôFGO ∞°üf πμ°T É¡d IGOCG :á∏≤æªdG

 √ÉéJG ájDhQ ≈∏Y óYÉ°ùj É qªe ±É qØ°Th ∞«ØN ¬qfC’ ;»μ«à°SÓÑdG ƒg k’Éª©à°SG  ôãcC’G ´ƒædGh

  áq«∏NGódG ø«àaÉëdG Éà∏c ≈∏Y (√180 – ôØ°U) øe á∏≤æªdG ê qQóàJ .¬àëJ áeƒ°SôªdG  •ƒ£îdG

 q§îdG ácôM øY áéJÉædG ÉjGhõdG ¢SÉ«≤d  »LQÉîdG ¢SÉ«≤ªdG πª©à°ùj P EG  ,É¡æe áq«LQÉîdGh

 ÉjGhõdG ¢SÉ«≤d »∏NGódG ¢SÉ«≤ªdG πª©à°ùjh ,ø«ª«dG ≈dEG QÉ°ù«dG øe …CG ;áYÉ°ùdG ÜQÉ≤Y √ÉéJÉH

 óbh ,QÉ°ù«dG ≈dEG  ø«ª«dG øe …CG ;áYÉ°ùdG ÜQÉ≤Y √ÉéJG ¢ùμ©H q§îdG  ácôM øY áéJÉædG

 IóYÉb) q»≤aC’G ™∏°†dG q¿CG ßMÓf

 äÉ°SÉ«≤H  É kL qQóe  ¿ƒμj  (á∏≤æªdG

 »£©J  É¡ qfC’  ;Iô£°ùª∏d  á¡HÉ°ûe

 áq«°SÉ«≤dG  Iô£°ùªdG  ä’Éª©à°SG

.(9-2) πμ°ûdG »a Éªc ,É¡°ùØf

 ,ácôëdÉH íª°ùj π°üØe áWÉ°SƒH ôNB’ÉH ºgóMCG π°ü qàe ø««fó©e ø«bÉ°S øe ¿ qƒμàj :QÉLôØdG

 ¢UÉ°UôdG º∏b ¿ƒμj ¿CG π q°†Øjh ,áHÉqÑ°ùdGh ΩÉ¡HE’G ø«H ø«°SCGôdG øe QÉLôØdG ∂°ùªj å«M

 iƒà°ùªdÉH  º∏≤dGh  qø°ùdG  ¿ƒμj  ¿CGh  ,ábQƒdG  ≈∏Y  …OƒªY  ™°VƒH  ø«bÉ°ùdG  óMCÉH  â qÑãªdG

 óYÉ°ùj Éªe ábQƒdG í£°S ≈∏Y ¬°ùØf

 q§îH  ¢SGƒbCGh  ô`̀FGhO  º°SQ  ≈∏Y

 ´GƒfC’G  ¢†©H  .∂ª°ùdG  ¢ùfÉéàe

 ,ô«ÑëJ  ΩÓbCÉH  hCG  ,á°ûjôH  O shõ`̀e

 (º u°ù≤ªdG)  q≈ª°ùj  ´ƒ`̀f  ∑Éægh

 º«°ù≤àd  πª©à°ùj  ø«°SCGôdG  ÖqHóe

 .ájhÉ°ùàe  AGõ``LCG  ≈`̀dEG  •ƒ£îdG

 .áØ∏àîªdG QÉLôØdG ∫Éμ°TCG (10-2) πμ°ûdG í u°Vƒjh

ô qcòJ

 ¢üî°ûdG √ÉéJÉH ¬JóYÉb iƒ£ oJ å«ëH ∂∏«eõd ¬àdhÉæe óæY ÖHóªdG ¬°SCGQ øe QÉLôØdG ∂°ùeCG

.πHÉ≤ªdG

   .á∏≤æªdG ∫Éμ°TCG : (9-2) πμ°ûdG

.QÉLôØ∏d áØ∏àîe ∫Éμ°TCG :( 10-2 ) πμ°ûdG

h

R
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                                           �ساعة

عالج
- تكليف الطلبة بعمل تدرجات من الفاحت اإلى الغامق بقلم الر�سا�ص.  

اإثراء
- تكليف الطلبة باإعداد عر�ص تقدميي حول ا�ستخدام م�سطرة األـ )T( يف الر�سم 

الهند�سي.

- ا�سرتاتيجية التقومي: املعتمد على االأداء 
- اأداة التقومي: �سّلم التقدير  اللفظي 

- الرتبية املهنية: ال�سف اخلام�ص ج1 / الوحدة الثالثة/ الدر�ص االأول والثاين. 

للمعلم
- طارق حممد حرب وحممد �سديق البهن�سي، املنظور الهند�سي، مكتبة املجتمع 

العربي، عّمان. ط1، 2008م.

للطالب
 - http://ar.wikipedia.org/wiki

1- لتحريكه وتثبيته ح�سب الو�سع املطلوب.
2- ل�سهولة روؤية اخلطوط حتته، واإعطاء خطوط وا�سحة دقيقة.

3- حتى تتحمل ال�سغط واال�ستخدام.
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 ,(11-2) πμ°ûdG »a Éªc ,áØ∏àîe ´GƒfCGh ∫Éμ°TCG äGPh •É q£ªdG øe áYƒæ°üe :IÉëªªdG

 …òdG ´ƒædG É¡æeh ,…OÉ©dG ´ƒædG É¡æªa

 ¢SCGôdG  äGP  IÉëªªdGh  .ø«é©dÉc  »JCÉj

 ¢†©H   í«°VƒJ  »a  ó«ØJ  »àdGh  ™«aôdG

 .áMÉ°ùªdG Iô«¨°U á∏q∏°†ªdG í£°SC’G »a IAÉ°VE’G øcÉeCG

ô`` u°ù``a

.á£ q°Sƒàe áfƒ°ûN áLQO äGP IÉëªªdG ¿ƒμJ ¿CG π q°†Øj

 ∂«à°SÓÑdG  hCG  Ö°ûîdG  øe  ™æ°üJ  :º°SôdG  áMƒd

 I qó©H º°SôdG ¥Qh øe ôÑcCG ¿ƒμJ ¿CG qóH’h ,∫ƒ≤°üªdG

 á≤«bO  É¡qaGƒMh  , mƒà°ùe  …ƒ∏©dG  É¡ë£°Sh  ,äGôàªàæ°S

 ´GƒfCG  ôaGƒàJ  ,º°SôdG  Iô£°ùe  ácôM  π«¡°ùàd  IóeÉ©àe

 »a  Éªc  ,áÑ°SÉæe  áq«ÑfÉL  IAÉ°VEGh  π«e  ÉjGhõH  IQ qƒ£àe

 .(12-2) πμ°ûdG

 ,¿ó©ªdG  hCG  ∂«à°SÓÑdG  øe  ™æ°üj  :¿Gƒ`̀dC’G  πeÉM

 πμ°T ≈∏Y äGôéëdG øe áYƒªée ≈∏Y …ƒàëjh

 IôéMh  ¿ƒd  qπμd  IôéM  πª©à°ùJ  PEG  ,¿ƒë°U

 øμªjh  ,»°TGôØdG  π°ù¨d  iôNCGh  ,AÉª∏d  ôãcCG  hCG

 hCG  ¿ƒë°üdG  πãe  ;áÑ°SÉæe  á«YhCÉH  É¡æY  á°VÉ©à°S’G

 áq«μ«à°SÓÑdGh  áq«LÉLõdG  »fGhC’Gh  Iƒ¡≤dG  ø«LÉæa

.πeGƒëdG ∫Éμ°TCG ¢†©H (13-2) πμ°ûdG øq«Ñj .ºéëdG Iô«¨°U

.IÉëªªdG ∫Éμ°TCG :( 11-2 ) πμ°ûdG

 äÉMƒd :(12-2) πμ°ûdG
 .º°SôdG ä’hÉWh

 ¿QÉbh ,áãjóëdGh áqjó«∏≤àdG º°SôdG äÉMƒd ∫Éμ°TCG ≈dEG ± qô©J ,åëÑdG äÉc qôëe ∫ÓN øe •
 åëÑ∏d á°SQóªdG áÑàμe ≈dEG ´ƒLôdG øμªj) ∂FÓeR ΩÉeCG ∂ãëÑd É k°ü qî∏e ¢VôYGh ,É¡æ«H

.(´ƒ°VƒªdG »a

نـشـاط (3-2 )

 ¿GƒdC’G πeÉM ∫Éμ°TCG :(13-2) πμ°ûdG
.áq«FÉªdG

ì

•

…
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   املو�ضوع         مواد الر�سم  )1(
   
  

- يتعّرف اأنواع الفرا�سي ومميزاتها ومقا�ساتها وكيفية ا�ستخدامها.
- يحدد مواد الر�سم )الورق باأنواعه – االألوان املائية(.

- يقارن بني اأنواع الورق وخ�سائ�سه ومقا�ساته.
.)A0( ي�ستخدم مبداأ التن�سيف للح�سول على قيا�سات خمتلفة من ورقة -

الفرا�سي، ورق الكان�سون ،  الورق االأبي�ص، الورق ال�سفاف، االألوان املائية.

التدري�س املبا�رش/ العر�س التو�سيحي 
- التمهيد للدر�ص من خالل عمل مراجعة �رسيعة الأهم االأدوات امل�ستعملة يف 

الر�سم الهند�سي يف الدر�ص ال�سابق، ومناق�سة الواجب البيتي. 
الهند�سي،  الر�سم  يف  امل�ستعملة  الفرا�سي  من  خمتلفة  اأ�سكااًل  املعلم  يعر�ص   -

وي�ستعر�ص ال�سكل ) 2-14( من الكتاب املدر�سي. 
- يو�سح املعلم اأنواع الفرا�سي ومميزات كل منها.

 التعلم من خالل الن�شاط/ التدريب
- تنفيذ التمرين )2-1( ا�ستعمال فر�ساة االألوان املائية للح�سول على خطوط 

رفيعة اأو عري�سة. 
- جتهيز املواد واالأدوات للتمرين قبل وقت احل�سة.

- تطبيق التمرين من قبل املعلم ح�سب اخلطوات الواردة يف التمرين.
املنا�سبه  الفر�ساة  اختيار  مثل:  االأعمال  بع�ص  يف  الطلبة  من  جمموعة  تكليف   -
ل�سمك اخلط املطلوب ر�سمه، وجمموعة تختار االألوان املنا�سبة لر�سم اأ�سكال 

اخلطوط الرفيعة والعري�سة للح�سول على م�ساحات لونية خمتلفة .
- تكليف الطلبة بتنظيف الفر�ساة بعد االنتهاءمن تنفيذ التمرين، ثم يكلف املعلم الطلبة 

بتنظيف امل�سغل وترتيبه. 
- تقومي اأداء الطلبة من قبل املعلم يف اأثناء تطبيق التمرين.

التدري�س املبا�رش/ العمل يف الكتاب املدر�سي
باأنواعها  الهند�سي  الر�سم  امل�ستعملة يف  املواد  اأهم  الطلبة  على  املعلم  يعر�ص   -

املختلفة. 
- يطبق املعلم مبداأ التن�سيف لتن�سيف ورقة ) A0( للح�سول على قيا�سات اأ�سغر.

- تكليف الطلبة بتطبيق التن�سيف ومتابعته.
- درا�سة اجلدول )2-1( املت�سمن املوا�سفات القيا�سية لورق الر�سم. 

الر�سم، وتطبيقه  تن�سيف ورق  يبني مبداأ  الذي  ال�سكل )15-2(  ا�ستعرا�ص   -
على عينه ورقية. 

- ا�ستعرا�ص االأ�سكال )2-16( )2-17( )2-18( والتي تظهر تنفيذ ت�ساميم 
باالألوان املائية. 

هند�سي  ت�سميم  تنفيذ  واملت�سمن   ،)4-2( الن�شاط  بحل  الطلبة  تكليف   -
با�ستخدام احلا�سوب. 
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 É¡æeh ,Ö∏©ãdG hCG ,ÜÉéæ°ùdG ô©°T hCG ,Qƒª°ùdG äÉfGƒ«ëd »©«Ñ£dG ô©°ûdG øe ™æ°üJ :»°TGôØdG

 äÉ°SÉ«≤H  »gh  ,»YÉæ°üdG  ´ƒædG

 ,(14-2) πμ°ûdG »a Éªc ,áØ∏àîe

 IÉ°TôØdG ºéM ôÑc ºbôdG OGR Éªq∏μa

 RÉàªJh ,ô©°ûdG áeõM áaÉ`ãc äOGRh

 »¡àæJ  áqjôFGO  É¡qfCÉH  ô©°ûdG  áeõM

 íÑ°üàd  ™ªéàJ  áæu«d  ÖqHóe  ¢SCGôH

.Iô«ÑμdG äÉMÉ°ùª∏d ídÉ°üdG  í q£°ùªdG ´ƒædG ∑Éægh .AÉªdÉH âq∏àHG GPEG áμ°SÉªàe IóMh

.áØ∏àîe äÉ°SÉ≤ªH á«FÉªdG ¿GƒdC’G »°TGôa :(14-2) πμ°ûdG

á°†jôY hCG á©«aQ •ƒ£N ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d á q«FÉŸG ¿GƒdC’G IÉ°Tôa ∫Éª©à°SG

qOGƒ````ŸGäGõ«¡éàdGh äGhOC’G

áq«FÉe ¿GƒdCG •     ¿ƒ°ùfÉc hCG ƒfÉjÈa ¥Qh •AÉYh •         áq«FÉe  º°SQ »°TGôa •
¿GƒdC’G πeÉM •   »°TGôØdG ∞«¶æàd ¢TÉªb •

1-2

ºbôdGáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Náq«ë«°VƒàdG Ωƒ°SôdG

1

2

3

4

5

 ôàNGh ,áfhôªdG  øe mA»°T  ™e ¢UÉ°UôdG  º∏≤c IÉ°TôØdG  ∂°ùeCG

.¬«a ÖZôJ …òdG ¿ƒ∏dG

 ≈∏Y  ¿ƒ∏dG  Öë°SGh  ,ábQƒdG  í£°S  ≈∏Y  IÉ°TôØdG  ¢SCGQ  ™°V

.(1) πμ°ûdG »a Éªc ,§≤a IÉ°TôØdG ¢SCGôH ™«aQ q§N πμ°T

 É¡Ñë°SGh  ,ábQƒdG  í£°S  ≈∏Y  ¿ƒ∏dÉH  á©Ñ°ûªdG  IÉ°TôØdG  Q qôe

 á«fƒd  äÉMÉ°ùeh ¢†jôY q§N ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d IÉ°TôØdG  ¢Vô©H

.(2) πμ°ûdG »a Éªc ,áØ∏àîe

.√ó©Hh ò«ØæàdG AÉæKCG »a ¿ÉμªdG áaÉ¶f ≈∏Y ßaÉM

.ò«ØæàdG øe AÉ¡àf’G ó©H IÉ°TôØdG ∞ u¶f
(2) πμ°ûdG

∑

äÉ`̀LÉ`̀à`̀f

ø`̀jô`̀ª`̀à`̀dG

:¿CG øjôªàdG Gòg ájÉ¡f »a ∂æe ™bƒàj    

.áØ∏àîŸG É¡dÉμ°TCGh áq«FÉŸG »°TGôØdG äÉ°SÉ≤e ± qô©àJ •
.áØ∏àfl äÉcÉª°ùH É kWƒ£N áq«FÉŸG ¿GƒdC’ÉH º°SôJ  •

(1) πμ°ûdG
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 Gògh ,Égôjƒ°üJ qºK áeƒ°SôªdG ∫Éμ°TC’G ô«Ñëàd hCG Ωƒ°SôdG π≤æd πª©à°ùj :±ÉqØ°ûdG ¥QƒdG

 πμ°T  ≈∏Y ôaGƒàe  ÉkÑdÉZƒgh ,áØ«¶f  áë°VGh  •ƒ£îdG  ≈≤Ñàa  ôÑëdG  Ü sô°ûàj  ’ ´ƒædG

 .Üƒ∏£ªdG ¥QƒdG ¢VôY Ö°ùM ä’hQ

 πμ°T  ≈∏Y  ¿ƒμj  Ée  É¡æªa  ,ΩƒéëdG  áØ∏àîe  äG qƒÑYh  ∫Éμ°TCÉH  ¿ƒμJ  :áq«FÉªdG  ¿GƒdC’G

 ¢UGôbCG  πμ°T  ≈∏Y É kÑ∏°U  ¿ƒμj  Ée  É¡æeh  ,á q°UÉN ¢SÉ«cCG  hCG  Ö∏Y »a  ®ƒØëe ¥ƒë°ùe

 πμ°T ≈∏Y ¿ƒμj Ée É¡æeh ,áq«μ«à°SÓH hCG áq«fó©e áÑ∏Y øª°V á©qHôe hCG ,á∏«£à°ùe hCG ,á qjôFGO

 å«M ,á q«FÉªdG ¿GƒdC’G »a ÖjòªdG ƒg AÉªdGh ,(16-2) πμ°ûdG »a Éªc ,πFÉ°S ¿ƒé©e

 áq«fƒd áaÉãμH hCG á«aÉØ°ûdG Üƒ∏°SCÉH á q«FÉªdG ¿GƒdC’G πª©à°ùJh .øjƒ∏àdG ó©H ô qîÑà«a ¿ƒ∏dÉH êõªj

.áq«FÉªdG ¿GƒdC’G äG qƒÑY ∫Éμ°TCG :( 16-2 ) πμ°ûdG

 ∫Éª©à°SÉH iôNCGh Üƒ°SÉëdG ∫Éª©à°SÉH I qôe É k£«°ùH Év«°Sóæg É kª«ª°üJ òqØf ,∂FÓeR ™e ¿hÉ©àdÉH

: å«M øe º«ª°üàdG èFÉàf ∂àYƒªée OGôaCGh ¿QÉb qºK ,»°Sóæ¡dG º°SôdG äGhOCG

.º«ª°üàdG ò«ØæJ ‘ á©ÑqàŸG äGƒ£ÿG •
.ò«ØæàdG ‘ á∏ª©à°ùŸG áq«°Sóæ¡dG äGhOC’G •

.∂°ü q°üîJ ‘ á q«©ØædG ¢VGôZCÓd º«ª°üàdG áÑ°SÉæe ióe •
 áeRÓdG áq«æeõdG I qóŸG å«M øe Üƒ°SÉ◊Gh á q«°Sóæ¡dG äGhOC’G ∫Éª©à°SÉH º«ª°üàdG ÚH ±ÓàN’G •

.¬H  ®ÉØàM’Gh º«ª°üàdG ∫Éª©à°SG áeƒÁOh ,ò«Øæà∏d

نـشـاط (4-2 )

Ü
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                                           �ساعة

عالج
- تكليف الطلبة بتعّرف الفرا�سي، وتنظيمها يف جدول كل  نوع ب�سورة منف�سلة 

و�سكله ومقا�سه.

اإثراء

- ا�سرتاتيجية التقومي: التوا�سل 
- اأداة التقومي: اأ�سئلة واأجوبة 

للمعلم
- �سعد �سديق البهن�سي، املنظور الهند�سي، عّمان، 2005م.

للطالب
- http://www.sciencesway.com/vb/t18775
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º°SôdG qOGƒe

 áÑ°SÉæªdG qOGƒªdG ∫Éª©à°SG º°SôdG »a Ée ´ƒ°Vƒe ìÉéf É¡«∏Y ∞qbƒàj »àdG πeGƒ©dG qºgCG øe

 É¡d Éªd ájÉæ©H qOGƒªdG √òg QÉ«àNG ÉæH Qóéj ÉædÉªYC’ Ióq«L èFÉàf ≈∏Y π°üëf »μd h ,∂dòd

:»JCÉjÉe qOGƒªdG √òg øeh ,πª©dG ¿É≤JEG »a á« qªgCG øe

: ¿É°ù«FQ ¿ÉYƒf ¬æe πª©à°ùjh ,»°Sóæ¡dG º°SôdG »a á∏ª©à°ùªdG qOGƒªdG qºgCG øe qó©j :¥QƒdG

 ,»°Sóæ¡dG  º°SôdG  »a  πª©à°ùj  :¢†«HC’G  ¥Qƒ`̀dG

 ’ ≈àM áfƒ°ûîdG øe áLQO ≈∏Y ¿ƒμj ¿CG  Öéjh

 § q°Sƒàeh ºYÉædG ¬æªa ,º°SôdG á«∏ªY AÉæKCG »a ¢Tóîoj

 ¬éàæJh ,¿RƒdG π«≤K hCG ¿RƒdG ∞«ØN ¬æeh ,áeƒ©ædG

 ,¿ƒ°ùfÉμdG  :¬æe  áahô©e  äÉcQÉe  äGP  äÉcô°T

 ≈∏Y π°üëJ  óbh ,ƒfÉjôÑa º°SÉH ±ô©j ôNBG ∞æ°Uh

 áMÉ°ùe ≈∏Y ≥∏WoCG óbh ,áØ∏àîe ¿GƒdCÉH É¡°ùØf ´GƒfC’G

.áq«fÉªdC’G äÉYÉæ°üdG QÉ«©e Ö°ùM (A) º°SG ábQƒdG

 ≈dEG  A0  ¢SÉ«b  ôÑcCG  øe  ê qQó`̀à`̀J  ¿CG  ™«£à°ùJh

 q¿CG  ∫hóédG  ∫ÓN øe ßMÓfh ,A6  ¢SÉ«b  ô¨°UCG

 ¢SÉ≤e  q¿CGh  ,(A0)  ¢SÉ≤e  ∞°üf  …hÉ°ùj  (A1)¢SÉ≤e

 ≈dEG π°üf ≈àM Gòμgh (A1)¢SÉ≤e ∞°üf …hÉ°ùj (A2)

.¥QƒdG äÉ°SÉ≤e (1-2) ∫hóédG í q°Vƒj ,(A6)

 ≥`«Ñ£J qºàj (A0) øe ô¨°UC’G äÉ°SÉ«≤dG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏dh

 q¿CG QÉ`ÑàYG ≈∏Y ,(15-2) πμ°ûdG »a Éªc ,∞«°üæàdG CGóÑe

 ∫ƒW πqãªJ (¢U) h ,(A0) ¥QƒdG ≥ÑW ¢VôY πqãªJ (¢S)

 ô¨°UCG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG qºàj ≈qàM Gòμgh (A0) ¥QƒdG ≥ÑW

 øμªjh  ,(º`̀ e105  ×ºe148)  ¥Qƒ`̀dG  øe  äÉ°SÉ«≤dG

.∂dP øe ô¨°UCG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG

(ºe) º°SôdG ¥Qh ¢SÉ≤e ¢SÉ«≤dG õeQ

841 × 1189 A0

594×  841 A1

420 × 594 A2

297 × 420 A3

210 × 297 A4

148 × 210 A5

105 × 148 A6

 CGóÑe :(15-2) πμ°ûdG
.º°SôdG ¥Qh ∞«°üæJ

 ¥Qƒd áq«°SÉ«≤dG äÉØ°UGƒªdG:(1-2) ∫hóédG
 .º°SôdG

CG

2
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 øμªjh .áq«°üédG ìƒ£°ùdG hCG ,ôjôëdG hCG ,¢TÉª≤dG hCG ,¥QƒdG ≈∏Y º°SôJh ,(áaÉ qØ°T ô«Z)

 ,¢†«HC’G  ¿ƒ∏dÉH  ∂«∏jôcE’Gh  ¢TGƒédG  πãe  ;(áaÉ qØ°ûdG  ô«Z)  á∏FÉ°ùdG  áq«FÉªdG  ¿GƒdC’G  §∏N

 ø«Ñj ,áq«aôNõdGh áq«æØdG º«eÉ°üàdG ò«ØæJ »a á≤jô£dG √òg πª©à°ùJh ,É k°ùfÉéàe É kë£°S »£©àd

 ô«Zh  áaÉ qØ°ûdG  áq«FÉªdG  ¿GƒdC’ÉH  äò qØf  »àdG  Qƒ°üdG  ¢†©H  (18-2)  ,(17-2)  ¿Óμ°ûdG

.áaÉ qØ q°ûdG

.áaÉØ°ûdG áq«FÉªdG ¿GƒdC’ÉH ò qØæe »æa º«ª°üJ : (17-2) πμ°ûdG

.áaÉ qØ°ûdGô«Z áq«FÉªdG ¿GƒdC’ÉH ò qØæe »æa º«ª°üJ : (18-2) πμ°ûdG
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   املو�ضوع         مواد الر�سم  )2( 
  

- يتعّرف مواد الر�سم )االأقالم اخل�سبية، اأقالم اللباد، اأقالم الفحم، اأقالم ال�سمع، 
اأقالم البا�ستيل(. 

- يقارن بني مواد الر�سم الهند�سي من حيث: مميزاتها، وجمال اال�ستخدام.

االأقالم اخل�سبية، اأقالم اللباد، اأقالم الفحم، اأقالم ال�سمع، اأقالم البا�ستيل.

 التدري�س املبا�رش/ العر�س التو�سيحي 
- التمهيد للدر�ص من خالل مراجعة �رسيعة للدر�ص ال�سابق، ومناق�سة الواجب 

البيتي. 
- عر�ص مواد الر�سم املتبقية )االأقالم اخل�سبية، اأقالم اللباد، اأقالم الفحم، اأقالم 
ال�سمع، اأقالم البا�ستيل، ا�ستعرا�ص االأ�سكال )2-19( )2-20( يف الكتاب 

املدر�سي. 
التعلم من خالل الن�شاط/ التدريب 

- تنفيذ التمارين )2-2( )3-2(.
- ا�ستعرا�ص االأ�سكال املوجودة يف التمارين والتي تو�سح طريقة العمل.

- جتهيز املواد واالأدوات الالزمة للتمرين قبل احل�سة.
- تنفيذ التمرين )2-2( التلوين باالألوان املائية.

- تكليف الطلبة بتنفيذ التمرين. 
- متابعة تنفيذ التمرين من قبل الطلبة.

- تكليف الطلبة بتنفيذ التمرين )3-2(.
- متابعة تنفيذ التمرين من قبل الطلبة. 

- تقومي اأداء الطلبة.
التعلم التعاوين / العمل اجلماعي

- تكليف الطلبة بحل اأ�سئلة املو�سوع من خالل جمموعات. 
- تكليف املجموعات باحلل، وتخ�سي�ص زمن لذلك.

- التجول بني املجموعات وامل�ساعدة غري املبا�رسة.
- ي�سلم مقرر كل جمموعة اإجابات جمموعته.

- تبادل االأدوار بني املجموعات.
االإجابات  اإلى  التو�سل  بهدف  اإجاباتهم؛  وتناق�ص  الطلبة  بني  حوار  يدار   -

ال�سحيحة وت�سويب االأخطاء.
- كتابة احلل على ال�سبورة والتعليق عليه.

- تدوين االإجابات وت�سجيلها بطريقة مالئمة.
- تكليف الطلبة تنفيذ الن�شاط )5-2(.
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á q«FÉŸG ¿GƒdC’ÉH øjƒ∏àdG

ºbôdGáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Náq«ë«°VƒàdG Ωƒ°SôdG

1

2

3

4

5

 hCG  »≤aCG  ™°VƒH  ºFÓe  í£°S  ≈∏Y  º°SôdG  ¥Qh  âqÑK

 í£°S  øY  ¿ƒ∏dG  ¿Ó«°ùH  íª°ùj  ’  ÉÃ  Ó«∏b  πFÉe

.É¡Ñ«WÎd AÉŸÉH É¡ë°ùeGh ,ábQƒdG

 ‘  Éªc  ,¢UÉ°UôdG  º∏≤H  º°SôdG  ´ƒ°Vƒe  § q£N

 íÑ°UCG É k©jöS §«£îàdG ¿Éc Éªq∏ch , k’hCG (1) πμ°ûdG

 »¡a ádƒ¡°ùH ∫GõJ ’ áq«FÉŸG ¿GƒdC’G q¿C’ ; kÓ¡°S πª©dG

.áqbódGh qÊCÉàdG ≈dEG áLÉëH

 ‘ Éªc ,≥eÉ¨dG ≈dEG  —ÉØdG øe »FÉŸG øjƒ∏àdG  ‘ CGóHG

 ,∫Ó¶dG  ≈dEG  ∞«ØÿG  Aƒ°†dG  øe  hCG  ,(2)  πμ°ûdG

 äÉ≤ÑW  πμ°T  ≈∏Y  ¿Gƒ`̀ dC’G  ™°VƒH  ∂dP  ¿ƒμjh

.(3) πμ°ûdG ‘ Éªc ,á«aÉØ°T »£©J

 ¿ƒ∏dG  ¿ÉjôéH  íª°ùj  ÉÃ  √ÉŒG  q…CG  ‘  ábQƒdG  ∑ uôM

.ábQƒdG í£°S ≈∏Y

 ¿Gƒ`̀ dC’G  â«ÑãJ  ∂æμÁ  ,øjƒ∏àdG  øe  AÉ¡àf’G  óæY

.QÉÑ¨dG ÒKCÉJ øe É¡«∏Y á¶aÉëª∏d á q°UÉN äÉqàÑãÃ

qOGƒ````ŸGäGõ«¡éàdGh äGhOC’G

 áq«FÉe ¿GƒdCG •              ¿ƒ°ùfÉc hCG ƒfÉjÈa ¥Qh •¿GƒdC’G πeÉM •             áq«FÉe  º°SQ »°TGôa •
¢UÉ°UQ º∏b •

2-2

(1) πμ°ûdG

(2) πμ°ûdG

(3) πμ°ûdG

äÉ`̀LÉ`̀à`̀f

ø`̀jô`̀ª`̀à`̀dG

:¿CG øjôªàdG Gòg ájÉ¡f »a ∂æe ™bƒàj    

.áq«FÉŸG ¿Gƒd C’ÉH º°Sô∏d áq«dh C’G ÇOÉÑŸG ± qô©àJ •
.—ÉØdGh ≥eÉ¨dÉH Êƒ∏dG ê qQóàdG ¬dÓN øe ò qØæJ É kYƒ°Vƒe º qª°üJ •
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ºëØdG ΩÓbCG ∫Éª©à°SÉH ∫Ó¶dG øe áJhÉØàe äÉéjQóJ πªY

ºbôdGáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Náq«ë«°VƒàdG Ωƒ°SôdG

1

2

3

4

5

6

7

 ‘ Éªc ,IóYÉÑàeh áHQÉ≤àe É kWƒ£N ºëØdG º∏≤H º°SQG

. (1) πμ°ûdG

 πX áLQO ≈∏Y π°üëàd I qôe ºëØdG º∏b ≈∏Y §¨°VG

 ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  iôNCG  I qôe  §¨°†dG  ∞qØNh  ,á≤eÉZ

.(2) πμ°ûdG ‘ Éªc ,íàaCG áLQO

 ≈∏Y  iôNCGh  ºYÉædG  ¥QƒdG  ≈∏Y  Iôe  º«ª°üàdG  ò qØf

 øe  áJhÉØàe  äÉLQO  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  ø°ûÿG  ¥QƒdG

. —ÉØdGh ≥eÉ¨dG

 áq«æ£≤dG  äÉ°TÉ qμædGh  áq«bQƒdG  πjOÉæŸÉH  ¿ƒ∏dG  ∂YOG

. ∫Ó¶dG äÉLQO ™jRƒàd

 äGÒKCÉàdG  øe ¬¶Ø◊ áqàÑãe  I qOÉÃ  ò qØæŸG  º«ª°üàdG  âqÑK

.áq«LQÉÿG

 ∫ÓN  øe  º«ª°üJ  ò«ØæJ  ‘  ¥ô£dG  √òg  πª©à°SG

.AÉjRC’G º«ª°üJ ‘ áØ∏àîŸG á°ûªbC’G ¢ùeÓe

.√ó©Hh ò«ØæàdG AÉæKCG  ‘ ¿ÉμŸG áaÉ¶f ≈∏Y ßaÉM

qOGƒ````ŸGäGõ«¡éàdGh äGhOC’G

áàqÑãe I qOÉe •         ºYÉfh ø°ûN ¿ƒ°ùfÉc ¥Qh •
áq«æ£b äÉ°TÉ qμfh áq«bQh πjOÉæe •

.ºëa ΩÓbCG •

3-2

(1) πμ°ûdG

(2) πμ°ûdG

äÉ`̀LÉ`̀à`̀f

ø`̀jô`̀ª`̀à`̀dG

:¿CG øjôªàdG Gòg ájÉ¡f »a ∂æe ™bƒàj    

.ºëØdG ΩÓbC’ áØ∏àîŸG ´GƒfC’G ± qô©àJ •
.ºëØdG ΩÓbCG ∫Éª©à°SÉH ¬f qƒ∏Jh É k£«°ùH É kª«ª°üJ º°SôJ •
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                                           �ساعة

عالج

اإثراء
- تكليف الطلبة ر�سم طبيعة �سامتة )اأواٍن فخارية( بقلم الفحم مع مراعاة الظل 

والنور.

- ا�سرتاتيجية التقومي: املالحظة 
- اأداة التقومي: قائمة الر�سد  

للمعلم

للطالب
- http://www.sciencesway.com/vb/t18775

73

 Ωƒ°SôdG »a πª©à°ùJ :áf qƒ∏ªdG áq«Ñ°ûîdG ΩÓbC’G

 ,É¡æjƒμJ  »a  •ƒ£îdG  ≈∏Y  óªà©J  »àdG

 É¡qfC’h ,¿GƒdC’ÉH •ƒ£îdG πªY ≈∏Y É¡JQó≤d

 ôãcCG ΩhóJh ,øªãdG á°ü«NQh ∫Éª©à°S’G á∏¡°S

.(19-2) πμ°ûdGô¶fG .Égô«Z øe

 áf qƒ∏e ΩÓbCG :(ôà°SÉeƒ∏ØdG) á∏FÉ°ùdG OÉqÑ∏dG ΩÓbCG

 ,»FÉªdG  É¡æe  ,áØ∏àîe  ∫Éμ°TCGh  äÉcÉª°ùH

 º°ùL ¿ƒμjh ,»àjõdG É¡æeh ,»dƒëμdG É¡æeh

 áHƒÑfCG  É¡∏NGóHh  ,É v«fó©e  hCG  É v«μ«à°SÓH  º∏≤dG

 ,Ékf qƒ∏e  kÓFÉ°S  …ƒàëJ

 ¢SCGôc  ¢`̀SCGô`̀H  »¡àæJh

 πμ°ûdG  »a  Éªc  ,º∏≤dG

 ´ qƒ`̀æ`̀ à`̀ J  ,(20-2)

 ,ΩÓ``̀bC’G √ò`̀g ¢``̀ SDhhQ

 …ò`̀dG  Ö qHóªdG  É¡æªa

 º°SôdG  »`̀ a  πª©à°ùj

.§îdGh áHÉàμdG »a πª©à°ùj …òdG ¢†jô©dG É¡æeh ,áaôNõdGh

 É¡àHÓ°U ∞∏àîJh ¢UÉ°UôdG ΩÓbCG ¬Ñ°ûj ∫ qhC’G ;ø«∏μ°ûH ºëØdG ΩÓbCG ôaGƒàJ :ºëØdG ΩÓbCG

 ΩÉbQC’G √òg q¿CÉH É kª∏Y ,3 ≈dEG ôØ°üdG øe CGóÑJ »àdGh É¡«∏Y á∏ qé°ùªdG ΩÉbQCÓd É k≤ÑW É¡àfƒ«dh

 á q«©«ÑW ¿Gó«Y πμ°T ≈∏Y ¿ƒμ«a »fÉãdG πμ°ûdG É qeCG ,É¡d á© qæ°üªdG ácô°ûdG Ö°ùM ∞∏àîJ

 áà qÑãe  I qOÉªH  ∫ÉªYC’G  q¢TôJ  ºëØdG  ΩÓbCÉH  Iò qØæªdG  ∫ÉªYC’G  ≈∏Y  á¶aÉëª∏dh  .á©æ°üe  ô«Z

. á q°UÉN

.áf qƒ∏ªdG á« qÑ°ûîdG ΩÓbC’G :(19-2 )πμ°ûdGC μ

.áØ∏àîe äÉcÉª°ùH ôà°SÉeƒ∏ØdG ΩÓbCG ∫Éμ°TCG :(20 -2) πμ°ûdG

`L

O

`g
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 I qOÉe øe áYƒæ°üe »gh ,ô«°TÉÑ£dG ™HÉ°UCG ¬Ñ°ûJ ΩÓbCG πμ°T ≈∏Y »JCÉJ :áf qƒ∏ªdG ™ª°ûdG ΩÓbCG

 ,Ö°ûîdG ≈∏Y πª©à°ùJh ,É¡dÉª©à°SG óæY …ójC’G ï°ùqàJ ’ »c ¥QƒH áØq∏¨eh, áf qƒ∏e áq«©ª°T

. ºYÉædGh ø°ûîdG ¥QƒdG ≈∏Y ∂dòch ,¿GQóédG hCG ,¿ó©ªdG hCG

 Ö°ùM  ∞∏àîJh.  ø°ûîdG  ¥QƒdG  ≈∏Y  É¡©e  πeÉ©àdG  π¡°ùj  ,áæu«d  ¿GƒdCG  :π«à°SÉÑdG  ¿GƒdCG

 ;»fó©e  π°UCG  øe  qOGƒe  πª©à°ùJ)  »àjõdG  π«à°SÉÑdG  É¡æªa  ,É¡Ñ«côJ  »a  πNóJ  »àdG  qOGƒªdG

 É¡æeh  ,¬°ùØf  ¿ƒ∏dG  I qOÉe  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  á¶aÉëdG  äƒjõdG  ´GƒfCG  ¢†©Hh  ,(êGó«Ñ°ùdG)  πãe

 º°SôdG  øe  AÉ¡àf’G  ó©Hh  .(áfƒ«d  ôãcCG  íÑ°ü«d  áq«àjõdG  I qOÉªdG  øe  ƒ∏îj  …òdG)  …ô«°TÉÑ£dG

.QÉWEG πNGO ßØëJh á q°UÉN áàqÑãe I qOÉªH q¢Tôj π«à°SÉÑdÉH

? HBh B ¢UÉ°UôdG ΩÓbCG ø«H ¥ôØdG Ée

:á«JB’G º°SôdG äGhOCG áØ«Xh ôcPG

.á∏≤æªdGh ,äÉã∏ãªdG ,( T ) ±ôM πμ°T ≈∏Y »àdG º°SôdG Iô£°ùe

.É¡æe qπc ∫Éª©à°SG å«M øe ±É qØ°ûdG ¥QƒdGh ºYÉædG ¢†«HC’G ¥QƒdG ø«H ¿QÉb

.É¡dÉª©à°SGh É¡Ñ«côJ å«M øe π«à°SÉÑdG ¿GƒdCGh ™ª°ûdG ¿GƒdCG ø«H õu«e

.Éª¡H º°SôdG á«∏ª©d ∂à°SQÉªe ∫ÓN øe ºëØdG ¿Gó«Yh ºëØdG ΩÓbCG ø«H ¥ôØdG í u°Vh

á```∏````Ä°SC’G

1

2

3

4

5

 ≈∏Y πeÉμàe »æa º«ª°üJ ‘ áq«dõæŸG ÊGhCÓd áq«°Sóæ¡dG ∫Éμ°TC’G ¢†©H ¢UÉ°UôdG º∏≤H º°SQG •
 ∫Éª©à°SÉH I qôe ∂jód áŒÉædG äÉMÉ°ùŸG øe áMÉ°ùe qπc ¿ qƒd qºK ,¿ƒ°ùfÉμdG ¥Qh øe á©£b

 qºK  ,Î°SÉeƒ∏ØdG  ∫Éª©à°SÉH  áãdÉKh ,áf qƒ∏ŸG  áq«Ñ°ûÿG ΩÓbC’G ∫Éª©à°SÉH  iôNCGh ,áq«FÉŸG  ¿GƒdC’G

 ∂∏¨°ûe  ‘  É¡°VôYGh  ,øjƒ∏àdGh  º°SôdG  ‘  ¿GƒdC’G  √òg  äÉfÉμeEG  øY  ∂JÉXƒë∏e  ¿ qhO

. »æ¡ŸG

نـشـاط (5-2 )

h

R
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   املو�ضوع         عنا�رص الر�سم الهند�شي وعملياته )1(   
  

- يتعّرف مفهوم الر�سم الهند�سي.
- يتعّرف اأهّم عنا�رس الر�سم الهند�سي )اخلطوط(.

ح اأهّمية اخلطوط يف عملية الر�سم الهند�سي. - يو�سّ
- يحّدد العوامل املوؤثرة يف اخلطوط.  

ح الدالالت النف�سية للخطوط والتكوينات االأفقية املختلفة. - يو�سّ

خط  الوهمي،  اخلط  الظاهر،  اخلط  االإن�ساء،  خط  اخلطوط،  الهند�سي،  الر�سم 
املحور، خط البعد، خط االمتداد، خط الته�سري. 

á«æ¡ŸG áeÓ°ùdG

التدري�س املبا�رش/ اأ�سئلة واأجوبة 
الواجب  ال�سابق ومناق�سة  للدر�ص  �رسيعة  مراجعة  للدر�ص من خالل  التمهيد   -

البيتي. 
- تو�سيح ملفهوم الر�سم الهند�سي واأهّميته يف ر�سم امل�ساقط واأهم عنا�رسة، وهي 

اخلطوط 
- طرح االأ�سئلة مثل: 

• ما الر�سم الهند�سي؟
• ما اأهّمية اخلطوط يف الر�سم الهند�سي؟

خلدمة  الهند�سية  وعملياته  الهند�سي  الر�سم  من  ــادة  االإف ميكنك  كيف   •
تخ�س�سك املهني؟

والعوامل  واأهّميته  الهند�سي  الر�سم  ملفهوم  للتو�سل  الطلبة  اإجابات  مناق�سة   -
املوؤثرة يف اخلطوط، ثم تدوينها وعر�سها على ال�سبورة.

التدري�س املبا�رش/ العمل يف الكتاب املدر�سي 
- درا�سة اجلدول )2-2( الذي يبني اأ�سكال اخلطوط. 

واأهم  الهند�سي  الر�سم  في  الم�ستعملة  الخطوط  اأنواع  حول  واٍف  �ســرح   -
ا�ستعماالتها. 

الر�سم  يف  امل�ستعملة  اخلطوط  اأنــواع  يبني  والذي   )3-2( اجلدول  درا�سة   -
الهند�سي. 

- �رسح واٍف حول اأهم العوامل املوؤثرة يف اخلطوط. 
- التمهيد ملو�سوع الدالالت النف�سية للخطوط والتكوينات االأفقية.

- ا�ستعرا�ص ودرا�سة ال�سكل )21-2(. 

ملحق اأدوات التقومي )1-2(.
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 ≈dEG áqjô¶ædG QÉμaC’G π≤fh ,áØ∏àîªdG ∫Éμ°TC’G º°SQ É¡àWÉ°SƒH qºàj »àdG áq«∏ª©dG :»°Sóæ¡dG º°SôdG

 ;ô«°ùØJ hCG ìô°T ô«Z øe √OÉ©HCGQÉ¡XEGh √RÉéfEG OGôj Éªd »dhCG º«ª°üàc ábQƒdG í£°S ≈∏Y »Fôe ™bGh

 IQƒ∏H  ≈∏Y  G kóYÉ°ùe  ,á£«°ùH  áq«ª∏Y  áq«ë«°VƒJ  ¥ô£H  ô«Ñ©àdGh  ô«μØàdGh  ∫É«îdG  áμ∏e  » qªæj  ƒ¡a

 áHÉàμdGh  áq«°Sóæ¡dG  Ωƒ°SôdG  IAGôb  π u¡°ùJ  »àdG  •ƒ£îdG  √ô°UÉæY  øeh .É¡«fÉ©e  º«°ùéJh Ée  Iôμa

 º°SQ qó©jh .¬æe Oƒ°ü≤ªdG í q°VƒJh ,»°Sóæ¡dG º°Sô∏d ád’O »£©J »àdGh ΩÉbQC’Gh áq«æ«JÓdGh áq«Hô©dG

 OGôªdG ΩÉ°ùLCÓd áq«≤«≤ëdG OÉ©HC’G øq«Ñj PEG ,áq«æØdGh áq«°Sóæ¡dG ä’ÉéªdG »a ÉvjQhô°Vh É vª¡e §bÉ°ùªdG

 º°SôH ¿É©à°ùj ∂dòch.ò qØæªdGh º qª°üªdGh ¢Sóæ¡ªdG ø«H ºgÉØàdG πFÉ°Sh øe ƒgh ,É¡£bÉ°ùe º°SQ

 Éªc É¡d  É kë°VGh G kQ qƒ°üJ »£©jh É¡∏q«îJ π q¡°ùj Éªe ,ΩÉ°ùLCÓd áKÓãdG OÉ©HC’G øq«Ñj …òdG Qƒ¶æªdG

.á≤«≤ëdG »a »g

 »°Sóæ¡dG º°SôdGô°UÉæY

 , kÓeÉμàe Év«°Sóæg É kª°SQ É¡YƒªéªH »£©J IO qóëe äÉf uƒμe hCG ô°UÉæY ™e ΩÉ q°SôdG πeÉ©àj

 √òg qºgCGh.áØ∏àîªdG  ø¡ªdG  ÜÉë°UCG  ø«H  π°UGƒJh  ÖWÉîJ  á¨d  ô°UÉæ©dG  √òg  π uμ°ûJ  PEG

.ΩÉbQC’Gh á q«æ«JÓdGh áq«Hô©dG áHÉàμdGh o•ƒ£îdG ô°UÉæ©dG

 ôqÑ©J  »àdG  Ió«MƒdGh  á qª¡ªdG  áqjô«Ñ©àdG  á∏«°SƒdG  »g  •ƒ£îdG  q¿CG  ±hô©ªdG  øe  :•ƒ£îdG

 óYÉ°ùJh,∫Éμ°TC’G  ø«H  äGO qóëe  hCG  π°UGƒØc  πª©à°ùJh  ,äÉMÉ°ùªdGh  ∫Éμ°TC’G  øY

 ∫Éμ°TCÓd ådÉãdG ó©ÑdG QÉ¡XEGh ,ácôëdÉH ¢SÉ°ùME’G QÉ¡XEGh ,πμ°ûdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ≈∏Y

 ø«H §HôJh ,óMGƒdG ¿ƒ∏dG äÉLQO ø«H π°üØJh ,»æØdG πª©∏d IOÉ«°ùdG ≥ q≤ëJh ,áë q£°ùªdG

 ¬bÓZEG óæYh É v£N ≈≤Ñj  ¬«aôW ¥ÓZEG ô«Z øe qóàeG Éª¡e  q§îdÉa .»æØdG øjƒμàdG ∫Éμ°TCG

 πμ°T  ≈dEG  ∫ qƒëàj  óbh  ,º¶àæe  ô«Z  hCG  É kª¶àæe  Év«°Sóæg  kÓμ°T  ¿ƒμj  óbh  ,  kÓμ°T  íÑ°üj

 áq«aôNR ∫Éμ°TCG ≈dEG ∫ qƒëàj óbh  ,äGOÉªédG hCG ,äÉfGƒ«ëdG hCG ,äÉJÉÑædG ∫Éμ°TCÉc ,»©«ÑW

 √òg qπàëJ É¡qfC’h ;Iô«ãc •ƒ£îdG äÉfÉμeEÉa. á q«HÉ°ùM ΩÉbQCG hCG ,áq«HÉàc  ±ôMCG hCG ,IO qôée

.á q«°ùØædG É¡J’’Oh É¡«a IôqKDƒªdG πeGƒ©dGh É¡YGƒfCGh É¡dÉμ°TCG ∫hÉæàf ±ƒ°ùa áq«ªgC’G

:É¡æe ,I qóY k’Éμ°TCG •ƒ£îdG òîàJ

¬JÉ q«∏ªYh »°SO~æ¡dG º°SôdG öUÉæY É k«fÉK

CG

1
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.H2 º∏≤H º°Sôjh ,»FôªdG q§îdG

 ójóëJ πLCG øe »°Sóæ¡dG º°ùédG AGõLCG ¢†©Ñd G kOGóàeG ¬Ø°UƒH πª©à°ùj  :OGóàe’G q§N .h

.¢†©ÑH É¡°†©H OÉ©HC’G πNGóàJ ’ ≈àM ,∂dòd IQhô°†dG âYO GPEG OÉ©HC’G

 É¡æ«H  äÉaÉ°ùªdGh  ,√45  ÉgQGó≤e  ájhGõH  π«ªJ  ájRGƒàe  á©«aQ  •ƒ£N  :ô«°û¡àdG  q§N  .R

.áYƒ£≤ªdG I qOÉªdG í£°S QÉ¡XE’ πª©à°ùJ ,ájhÉ°ùàe

:•ƒ£îdG √òg ´GƒfCG (3-2) ∫hóédG ø q«Ñj     

 »a q§îdG ∞«Xƒàd √ qóY πeGƒY ≈∏Y »æØdG ô«Ñ©àdG ∞qbƒàj : •ƒ£îdG »a Iôq KDƒªdG πeGƒ©dG

 q¿EÉa  Ωƒ°SôªdG  q§îdG  ´ƒf  ¿Éc Éª¡eh , q§îdG  ¢üFÉ°üîH §ÑJôJ  å«M ,»æØdG  º«ª°üàdG

:πeGƒ©dG  √òg øeh ,ô«Ñ©àdG ≈∏Y ¬JQó≤H ôqKCÉàJ ¬à©«ÑW

 GPEG ¬°ùØf q§îdG øY ∞∏àîj ¢UÉ°UôdG º∏≤H Ωƒ°SôªdG q§îdÉa : q§îdG É¡H º°SQ »àdG á∏«°SƒdG .   CG

.ô«°TÉÑ£dG hCG ¿GƒdC’G IÉ°TôØH º°SQ

 É kØ∏àîe G kô«Ñ©J »£©j I qóY í£°SCG ≈∏Y ¬°ùØf q§îdG º°Sôa : q§îdG ¬«∏Y º°SQ …òdG í£°ùdG á©«ÑW .Ü

 Ωƒ°SôªdG §îdG øY ôXÉæ∏d √ôKCG ∞∏àîj ¢TÉª≤dG ≈∏Y Ωƒ°SôªdG q§îdÉa ,í£°S qπc ≈∏Y

.áq«fó©e á©£b hCG á q«aõN á©£b ≈∏Y

§îdG πμ°T º∏e/ácÉª°ùdG º°SôdG º∏b §îdG ´ƒf ºbôdG

0^1 H3^2H AÉ°ûfE’G  §N 1

0^5 HB ôgÉ¶dG  §îdG 2

0^5 HB »ØîªdG  §îdG 3

0^03 2H QƒëªdG  §N 4

0^03 2H ó©ÑdG  §N 5

0^03 2H OGóàeG  §N 6

0^03 2H ô«°û¡àdG  §N 7

.»°Sóæ¡dG º°SôdG »a •ƒ£îdG ´GƒfCG :(3-2) ∫hóédG
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                                           �ساعة

عالج
يف  وحفظها  فيها،  املوؤثرة  والعوامل  اخلطوط  اأنواع  بتدوين  الطلبة  تكليف   -

ملفاتهم.

اإثراء
- تكليف الطلبة بت�سميم عمل فني وتنفيذه على اأ�سطح خمتلفة با�ستخدام و�سائل 
خمتلفة يف  الر�سم، ومناق�سة اأهّمية هذه العوامل على ال�سكل الناجت من الت�سميم 

وفًقا لتخ�س�سات االقت�ساد املنزيل. 

- اإ�ستراتيجية التقويم: التقومي املعتمد على االأداء 
- اأداة التقويم: قائمة الر�سد  )1-2( 

للمعلم
- �سعد �سديق البهن�سي، املنظور الهند�سي، ط1، مكتبة املجتمع العربي، عّمان، 

2005م.

للطالب
- http:// www.rsam3d.com/art/draw.html.
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 ’ óMGh √ÉéJG »a á£≤f ∑ qôëJ áé«àf çóëjh ,ø«à£≤f ø«H áaÉ°ùe ÜôbCG :º«≤à°ùªdG q§îdG .  1

.πFÉe hCG , q…OƒªY hCG , q»≤aCG ™°Vh »a »JCÉj óbh.ôq«¨àj

.IQGóà°SGh áfƒ«∏H ô«°ùjh ôq«¨àe √ÉéJG »a á£≤f ∑ qôëJ áé«àf çóëjh :»æëæªdG q§îdG .  2

 øe  ¿ qƒμe  :ô°ùμæªdG  q§îdG  .  3

 ∫É°üJG  »`̀a  áª«≤à°ùe  ™£b

.óMGh

 q§`̀î`̀dG  :Ö`̀ scô`̀ ª`̀ dG  q§`̀ î`̀ dG   .4

 ¢üFÉ°üN  ø«H  ™ªéj  …ò`̀dG

 »æëæªdGh º«≤à°ùªdG •ƒ£îdG

.óMGh ∫É°üJG »a ô°ùμæªdGh

:•ƒ£îdG √òg ∫Éμ°TCG (2-2) ∫hóédG ø q«Ñj         

 á q°UÉN äÉMÓ£°UG ≈∏Y ¥ÉØJ’G qºJ :»°Sóæ¡dG º°SôdG »a á∏ª©à°ùªdG  •ƒ£îdG ´GƒfCG 

 º°SôdG  ∫ÉªYCG  »a  πª©à°ùJ  •ƒ£îdG  √ògh  ,É v«°Sóæg  •ƒ£îdG  ∞«æ°üJ  É¡dÓN  øe  sºJ

: •ƒ£îdG √ò¡d ¿É«H »JCÉj Ée »ah ,¬JAGôb π«¡°ùJ πLCG øe »°Sóæ¡dG

 πLCG øe É¡FÉ¡fEG πÑb Ωƒ°SôdG AÉ°ûfEG »a πª©à°ùj ,G vóL ™«aQh ∞«ØN q§N :AÉ°ûfE’G t§N .    CG

 .H3, H2 »ª∏≤H º°SôJh É¡«∏Y πjó©àdG

 •ƒ£N »gh ,»°Sóæ¡dG º°ùédG øe IôgÉ¶dG •ƒ£îdG πãªJ :(»FôªdG) ôgÉ¶dG q§îdG  .Ü

 º∏≤H º°SôJh ,º°SôdG ´ƒfh ¥QƒdG áMÉ°ùe ≈∏Y É¡àcÉª°S óªà©J ,I qôªà°ùeh áμ«ª°S

.Gòμgh º∏e  0^3 – 0^2 – 0^1  ¢SÉ«≤dG äGP ô«ÑëàdG ΩÓbCGh HB

 á© q£≤àe •ƒ£N »gh ,º°ùédG øe á q«ØîªdG AGõLC’G π qãªjh :(»ØîªdG) »ªgƒdG q§îdG . `L

.HB º∏≤H º°SôJh ,º∏e 3 AõL qπc ∫ƒWh ,º∏e 1 É¡FGõLCG ø«H áaÉ°ùªdG ¿ƒμJ

 ,º∏e 3 ¬dƒW ô«°üb q§Nh ,º∏e 18-12 ø«H ¬dƒW ìhGôàj πjƒW q§N :QƒëªdG t§N .   O

 ójóëàd πª©à°ùj ,»FôªdG q§îdG ácÉª°S å∏K ¬àcÉª°Sh ,º∏e 1^5 Éª¡æ«H áaÉ°ùªdGh

.H2 º∏≤H º°Sôjh ,ôXÉæàdG •ƒ£Nh ¢SGƒbC’Gh ôFGhódG õcGôe

 ácÉª°S ∞°üf ¬àcÉª°Sh ,áØ∏àîªdG º°ùédG ¢ù«jÉ≤e ≈∏Y ád’ó∏d πª©à°ùj :ó©ÑdG q§N .   `g

.•ƒ£îdG ∫Éμ°TCG : (2-2) ∫hóédG

ºbôdGq§````îdG º```°SGq§```îdG π````μ°T

1º«≤à°ùªdG q§îdG

2»æëæªdG q§îdG

3ô°ùμæªdG q§îdG

4Ö qcôªdG q§îdG
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 »≤aC’G  √ÉéJ’ÉH  q§îdÉa  ,¬«a  ô«°ùj  …òdG  √ÉéJ’ÉH  q§îdÉH  ô«Ñ©àdG  ôqKCÉàj  ób  : q§îdG  √ÉéJG  .`L

.É¡©«ªL äÉgÉéJ’G »a Gòμgh ,πFÉªdG √ÉéJ’G »a ¿Éc ƒd ÉªY √ô«KCÉJ ∞∏àîj

 ¬qfEÉa øjO qóëe ∂ª°Sh ∫ƒ£H q§îdG ¿ƒμj Éeóæ©a :¬FÉæëfG hCG ,¬L qô©J hCG , q§îdG áeÉ≤à°SG ióe .O

.¬FÉæëfG hCG ,¬L qô©J hCG ,¬àeÉ≤à°SG ióªH §ÑJôj G kô«KÉJ »£©j

 u¢ùM  ≈∏Y  áq«°ùØf  äÉ°SÉμ©fG  øe  ¬d  Éªd  ,¿ƒ∏dG  áLQóH  q§îdÉH  ô«Ñ©àdG  ôqKCÉàj  : q§îdG  ¿ƒd  .`g

 ,Oƒ°SC’G hCG ôªMC’G ¿ƒ∏dÉc √ô«Ñ©J ¿ƒμj ¿CG øμªj ’ ôØ°UC’G ¿ƒ∏dG hP q§îdÉa ,ógÉ°ûªdG

 ºJÉ≤dG ¿ƒ∏dÉH q§îdG ô¡¶j ø«M »a ,»©«Ñ£dG ¬ªéM øe ôÑcCG ô¡¶j íJÉØdG ¿ƒ∏dÉH q§îdGh

. »©«Ñ£dG ¬ªéM øe ô¨°UCG

 …òdG ∂«ª°ùdG q§îdG øY √ôKCG ∞∏àîj ™«aôdG q§îdG q¿CG ßMÓf :√ô°üb hCG ¬dƒWh §îdG ∂ª°S .h

 ∂ª°ùdÉH ¿Éc ƒdh πjƒ£dG §îdG øY √ô«KÉJ ∞∏àîj ô«°ü≤dG q§îdGh ,∫ƒ£dG »a ¬jhÉ°ùj

.¬°ùØf

 ∞∏àîj »°SCGôdG q§î∏d QhÉéªdG »≤aC’G q§îdG :¬d IQhÉéªdG •ƒ£îdGh q§îdG ø«H ábÓ©dG ióe  .R

.ê qô©àªdG q§î∏d QhÉéªdG hCG ,»æëæªdG hCG ,πFÉªdG q§î∏d QhÉéªdG »≤aC’G q§îdG øY √ô«KCÉJ

 áYƒªée É¡dÓN øe ô¡¶J  »àdG  äÉæjƒμà∏d  :äÉæjƒμàdGh •ƒ£î∏d  áq«°ùØædG  ä’’ódG

  :»JB’G ƒëædG ≈∏Y ÉgOQƒf ógÉ°ûªdG ≈∏Y áq«°ùØf ád’Oh ô«KCÉJ •ƒ£îdG

 ,QGô≤à°S’Gh Ahó¡dGh äÉÑãdÉH áq«≤aC’G •ƒ£îdG »MƒJ :áq«≤aC’G äÉæjƒμàdGh •ƒ£îdG  .CG    

 Gòdh,»≤aC’G ´É°ùJ’ÉH ¢SÉ°ùME’G IOÉjR ≈∏Y πª©Jh,É¡bƒa Ée qπμd IóYÉb hCG áq«°VQCG π qμ°ûJh

 á£≤ædG  √òg QƒμjódG  ƒ°Sóæ¡e  »YGôj

 ¥Qh  QÉ«àNGhCG  çÉ`̀KC’G  º«ª°üJ  óæY

 ƒªª°üe  π©Øj  ∂dòch  ,¿GQó`̀é`̀dG

 AÉjRC’G º«ª°üJ øY ¿hó©àÑj PEG ,AÉjRC’G

 ø«æjóÑdG  ¢UÉî°TCÓd  § q£îe  ¢TÉª≤H

 ¢UÉî°TCÓd  É¡fƒ∏°†Øj  ø«M  »`̀a

 ,á∏jƒ£dG äÉeÉ≤dG ÜÉë°UC’h AÉØëædG

  πμ°T  ô©°ûdG  áØ qØ°üe »YGôJ  ∂dòch.áq«≤aCG äÉæjƒμJh •ƒ£N :(21- 2) πμ°ûdG



60

   املو�ضوع         عنا�رص الر�سم الهند�شي )2( 
   
  

- يتعّرف الدالالت النف�سية للخطوط )الراأ�سية – الدائرية – املائلة – االإ�سعاعية(.
- يحدد ا�ستعماالت احلروف العربية والالتينية يف الر�سم الهند�سي.

- يتعّرف عمليات الر�سم الهند�سي واأ�سكاله. 
- ير�سم مناذج للخطوط املختلفة. 

التكوينات الراأ�سية، التكوينات املنحنية واحللزونية، التكوينات املائلة، التكوينات 
االإ�سعاعية، احلروف.

التدري�س املبا�رش/ اأ�سئلة واأجوبة 
االأفقية،  للخطوط  النف�سية  بالدالالت  الطلبة  مراجعة  خالل  من  التمهيد   -
ومناق�سة الطلبة باأن للتكوينات التي تظهر من خاللها اخلطوط تاأثريات نف�سية 
اأهّمية  وتو�سيح  االإ�سعاعية(،   – املائلة   – الدائرية   – )الراأ�سية  امل�ساهد  على 

وا�ستعماالت احلروف العربية والالتينية كاأحد عنا�رس الر�سم الهند�سي.
- طرح جمموعة من االأ�سئلة من مثل: 

يف  تاأثريها  مدى  وما  والعمودية؟  االأفقية،  اخلطوط  من  كل  توحي  مباذا   •
امل�ساهد؟

اخلطوط والتكوينات االإ�سعاعية، وحتديد مركز  • هل هناك عالقة بني ر�سم 
ال�سيادة يف الت�سميم الفني؟

• مباذا ت�ستعمل احلروف العربية والالتينية يف عملية الر�سم الهند�سي؟
- مناق�سة اإجابات الطلبة؛ للتو�سل ملفهوم اإيحاءات اخلطوط )الراأ�سية، الدائرية، 
على  وعر�سها  والالتينية،  العربية  احلروف  وا�ستعماالت  االإ�سعاعية(  املائلة، 

الطلبة، وتدوينها على ال�سبورة.  
التعلم من خالل الن�شاط/ التدريب 

- تق�سيم الطلبة اإلى جمموعتني عمل:
• املجموعة االأولى: درا�سة ال�سكل )2-26(، وتنفيذ خطوات تنفيذ العملية 

الهند�سية )اإقامة عمود من نقطة على خط م�ستقيم(. 
• املجموعة الثانية: درا�سة ال�سكل )2-27(، وتنفيذ خطوات تنفيذ العملية 

الهند�سية )تن�سيف خط م�ستقيم(، وذلك كما ياأتي:
- جتهيز املواد واالأدوات للتمرين قبل وقت احل�سة.

- تطبيق اخلطوات من قبل املعلم ح�سب االأ�سكال يف الكتاب املدر�سي.
- تبادل االأدوار بني املجموعات.
- تقومي اأداء الطلبة من قبل املعلم.

- تكليف الطلبة تنفيذ الن�ساطني )2-6( )2-7( ومتابعتهم. 

ملحق اأدوات التقومي )2-2(.
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 G kõeQ ¬fƒc »≤aC’G q§îdG øe OÉØà°ùjh .¬LƒdG πμ°T Ö°ùM Év«°VôY hCG Év«dƒW áëjô°ùàdG

 ,ógÉ°ûªdG  ø«Y  øe  Égó©H  hCG  ΩÉ°ùLC’G  Üôb  ióe  ôjó≤àd  á∏«°Sh  ¬qfC’h  ¢VQC’G  q§îd

.∂dP øq«Ñj ( 21 - 2) πμ°ûdGh

 »£©J :áq«°SCGôdG äÉæjƒμàdGh •ƒ£îdG .Ü

 áª¶©dGh  ñƒª°ûdGh  »eÉæàdÉH  É k°SÉ°ùMEG

 ´É°ùJ’ÉH  ¢`̀SÉ`̀ °`̀ù`̀ME’Gh  QÉ``bƒ``dGh

 øe ó`̀jõ`̀j É`̀gQGô`̀μ`̀ Jh ,…Oƒ`̀ eÉ`̀ ©`̀ dG

 ≥ª©dGh  áHÓ°üdGh  I qƒ≤dÉH  ¢SÉ°ùME’G

 QÉé°TCG  hCG  IQ qôμàªdG  IóªYC’G  »a Éªc

 •ƒ£îdG  »bÓJ  »£©j  Éªc  ,äÉHÉ¨dG

.∂dP øq«Ñj (22-2) πμ°ûdGh ,QGô≤à°S’Gh ¿RGƒàdÉH kÉ°SÉ°ùMEG á«≤aC’Gh á«°SCGôdG

 áfƒ«∏dÉH  á«æëæªdG •ƒ£îdG »MƒJ :áq«fhõ∏ëdGh áqjôFGódGh á«æëæªdG äÉæjƒμàdGh •ƒ£îdG . `L

 É k°SÉ°ùMEG ô«ãJ h ,Égó«MƒJh ô°UÉæ©dG ™«ªéJ ≈∏Y óYÉ°ùJh ,áq«FÉ¡fÓdGh áYGOƒdGh ábÉ°TôdGh

 áq«FÉ¡fÓd  G kõeQ áqjôFGódG •ƒ£îdG  qó©J Éªc  ,Ö∏≤dG ácôMh ¢ù qØæàdÉc ,áqjQhO äÉcôëH

 É¡fƒ∏ª©à°ùj »àdG äG qƒÑ©∏d »fGƒ£°SC’Gh …ôFGódG πμ°ûdG ≈∏Y  ø«ª qª°üªdG Ö∏ZCG õ ucôj Gòdh

 É`̀ eCG  .ô`̀¶`̀æ`̀dG  Üò``L  ≈∏Y  É¡JQó≤d

 äÉ≤à°ûe øe ôÑà©àa á q«fhõ∏ëdG •ƒ£îdG

 ,≥«°†dÉH  »MƒJh  ôFGhódGh  äÉ«æëæªdG

 √ÉéJG  Éæ°ùμYƒd  êGôØf’ÉH  »MƒJ  óbh

 πμ°ûdG »a Éªc ,§îdG ô«°ùe ™e ô¶ædG

.(23-2)

.áq«°SCGQ äÉæjƒμJh •ƒ£N :(22-2) πμ°ûdG

 áqjôFGOh á«æëæe äÉæjƒμJh •ƒ£N :(23-2) πμ°ûdG
      .áq«fhõ∏Mh

 ,Î°SÉeƒ∏ØdGh áq«FÉŸG ¿GƒdC’ÉH áq«fhõ∏◊Gh áqjôFGódGh á«æëæŸG •ƒ£î∏d êPÉ‰ º°SôdG ÎaO ‘ º°SQG •
.á«æ¡ŸG á«HÎdG π¨°ûe ‘ É¡°VôYGh

نـشـاط (6-2 )
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 CG) áq«Hô©dG ±hôëdG ƒg »°Sóæ¡dG º°SôdG ô°UÉæY øe »fÉãdG ô°üæ©dG :áq«æ«JÓdGh áq«Hô©dG ±hôëdG

 É qeEG ±hôëdG √òg πª©à°ùJh , (…  A . B . C) áq«æ«JÓdG ±hôëdG hCG , ( ... O , `L , Ü ,

 hCG äÉª∏c πμ°ûH hCG , `L Ü CG å∏ãªdG πãe ;º°SôdG ≈∏Y áæ«©e •É≤æd äÉ«ª°ùàc ,OôØæe πμ°ûH

 øe áq«æ«JÓdG ±hôë∏d ÉæàLÉM ™ÑæJh ,¬æe Oƒ°ü≤ªdG í«°VƒJh º°SôdG ≈∏Y ád’ó∏d , á«HÉàc äGô≤a

 ≈∏Y ÉæLÉàfEÉH ∞jô©àdG É¡àWÉ°SƒH ™«£à°ùf áq«ªdÉY á¨d É¡fƒc ,äÉHÉàch ±hôëc É¡d ÉædÉª©à°SG

 ` »≤«Ñ£àdG ¬∏ª©d ¢SÉ°SCÉc ` »°Sóæ¡dG º°SôdÉH πeÉ©àj øe ≈∏Y ∂dòdh .Éfó∏H øe ™°ShCG iƒà°ùe

 ≈∏Y ¬«Ø°†J Éªd ,á q«dÉªL áZÉ«°U É¡àZÉ«°U øe ø qμªàjh ,áØ∏àîªdG É¡dÉμ°TCÉH áHÉàμdG ± qô©àj ¿CG

 ∫Éμ°TC’ IõgÉL êPÉªfh ,äÉfƒ∏Ñ°T ¥Gƒ°SC’G »a ôaGƒàjh .∫ÉªLh ìƒ°Vhh πeÉμJ øe º°SôdG

 ,±hôëdG  ∂∏J  ∫Éμ°TC’ äÉZGôa  ôaGƒàJ  PEG  ;  áØ∏àîe ΩƒéëH á q«æ«JÓdGh  áq«Hô©dG  ±hôëdG

.ô°ùjh ádƒ¡°ùH áHÉàμdG äÉ«∏ªY AGôLE’ Ö°SÉæªdG ô«ÑëàdG º∏b ¢SCGQ QhôªH íª°ùJ

 ¬dÉμ°TCGh »°Sóæ¡dG º°SôdG äÉ«∏ªY

 Ég qóëJ IO qóëe áMÉ°ùe  ¬∏NGóH  ô°üëj ≥∏¨e  q§N ¬qfCÉH  í q£°ùªdG  »°Sóæ¡dG  πμ°ûdG  ± qô©j

 »KÓK º q°ùée ≈∏Y π°üëf É qæfEÉa óMGƒdG πμ°ûdG »a ìƒ£°ùdG äO qó©J GPEGh ,áª«≤à°ùe ±GƒM

 äÉ«∏ª©dÉH ±ô©J »àdG äÉ«∏ª©dG ¢†©H ò«ØæJ øe qóH Óa á q«°Sóæ¡dG ∫Éμ°TC’G º°Sôdh . OÉ©HC’G

 º°SôdG »a É¡æe OÉØà°ùj ∫Éμ°TCG º°Sôd á q«°Sóæ¡dG äGhOC’G ∫Éª©à°SG øY IQÉÑY »gh ,á q«°Sóæ¡dG

:äÉ«∏ª©dG √òg øeh ,»°Sóæ¡dG

 §N  ≈∏Y  á£≤f  øe  OƒªY  áeÉbEG

 ±ƒØ°U  »a  âa qô©J  :º«≤à°ùe

 ¢†©H  AGô````̀LEG  ¥ô``̀ W  á`̀≤`̀HÉ`̀°`̀S

 √òg  øeh  ,áq«°Sóæ¡dG  äÉ«∏ª©dG

 á£≤f  øe  OƒªY  áeÉbEG  äÉ«∏ª©dG

 πμ°ûdG  ô¶fG  .º«≤à°ùe q§N ≈∏Y

 äGƒ£îdG  ø q©ªJh  ,(26-2)

 qºK ,á«∏ª©dG √òg ò«ØæJ »a á©Ñ qàªdG

:á«JB’G á∏Ä°SC’G øY ÖLCG
 áeÉbEG) áq«°Sóæ¡dG á«∏ª©dG ò«ØæJ äGƒ£N  :(26-2) πμ°ûdG

.(º«≤à°ùe q§N ≈∏Y á£≤f øe OƒªY

Ü

CG

2
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                                           �ساعة

عالج

اإثراء
با�ستعمال  �سعر  لت�رسيحات  متنّوعة  خطية  تكوينات  بر�سم  الطلبة  تكليف   -

حني تاأثري الدالالت النف�سية للتكوين املر�سوم. احلا�سوب، مو�سّ

- اإ�ستراتيجية التقويم: التقومي املعتمد على االأداء 
- اأداة التقويم: قائمة الر�سد )2-2(  

للمعلم
بريوت،  العلم،  دار  ط1،  العربي  اخلط  نفائ�ص  البياتي،  قا�سم  ح�سن  للمعلم   -

1992م.

للطالب
- http://www.sciencesway.com/vb/t18775

1- عن طريق جتمعها خالل اإطار العمل الفني وتوجيه النظر 
نحو مركز ال�سيادة فيه.
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 ¢ù«°SÉMCÉH »MƒJ :á∏FÉªdG äÉæjƒμàdGh •ƒ£îdG .O

 hCG ,¿GõJ’G Ωó©H hCG ,áq«dRÉæJ hCG ,áqjóYÉ°üJ áq«côM

 ,´Éaóf’Gh ôqJƒàdGh O qOôàdGh ÜòHòàdGh •ƒ≤°ùdÉH

 »a Éªc ,É¡∏«e áLQO ±ÓàNÉH ∂dP ∞∏àîjh

.(24-2) πμ°ûdG

 É k°SÉ°ùMEG ô«ãJh :áq«YÉ©°TE’G äÉæjƒμàdGh •ƒ£îdG . `g

 ≈dEG  á£≤f øe ¥Ó£f’G hCG  Ée á£≤f »a AÉ≤àd’ÉH

 hCG áª«≤à°ùe É kWƒ£N É¡«a iôJ »àdG »gh .AÉ°†ØdG

 hCG É¡q∏c ≈bÓàJ óbh ,(25-2) πμ°ûdG »a Éªc ,Iô q°ùμàe

 ,»æØdG πª©dG QÉWEG πNGO IóMGh ™ qªéJ á£≤f »a É¡Ñ∏ZCG

 ≈dEG hCG ,¬«a IOÉ«°ùdG õcôe ≈dEG ô¶ædG ¬«LƒJ ≈∏Y πª©J PEG

 ≥ t≤°ûàH  hCG  áeó°üdÉH  É k°SÉ°ùMEG  »£©J  Iô q°ùμàe  •ƒ£N

 h  ¢VQC’G  ≥ q≤°ûJ  »a  Éªc ,¬«∏Y  âª°SQ  …òdG  í£°ùdG

 ô«KCÉàdG É qeCG .ïdEG...AÉª°ùdG »a ¥ôÑdGh Qƒ°ùμªdG êÉLõdG

.QGô≤à°S’G ΩóYh IQÉKE’G ƒ¡a •ƒ£îdG √ò¡d »°ùØædG

.á∏FÉe äÉæjƒμJh •ƒ£N :(24-2 ) πμ°ûdG

 •ƒ£N :(25-2) πμ°ûdG
.áq«YÉ©°TEG äÉæjƒμJh

 πeGƒ©dG ô«KCÉJ É kë q°Vƒe ,ô©°T äÉëjô°ùàd áY qƒæàe áq«£N äÉæjƒμJ Üƒ°SÉëdG èeGôH óMCG ∫Éª©à°SÉH º°SQG

: q§îdG ô««¨J »a á«JB’G

. q§ÿG √ÉŒGh , q§ÿG ¿ƒd , q§ÿG ∂ª°S •
.øjƒμàdG ‘ ¬d IQhÉéŸG •ƒ£ÿGh q§ÿG ÚH ¬bÓ©dG ióe •

.Ωƒ°SôŸG øjƒμà∏d á q«°ùØædG ád’ódG ßM’ •
.∫ÉØWCG ¢ùHÓe á°ûªbCG ¢Tƒ≤f º«ª°üJ ‘ øjƒμàdG øe IOÉØà°S’G ióe •

نـشـاط (7-2 )

¢ûbÉf qºK ô` qμa
?áq«YÉ©°TE’G äÉæjƒμàdGh •ƒ£îdÉH ´Éàªà°S’G ≥ q≤ëf ¿CG Éæd ∞«c
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? á«∏ª©dG √òg ò«ØæJ »a á∏ª©à°ùªdG áq«°Sóæ¡dG qOGƒªdGh äGhOC’G Ée -    

 ? (26-2) πμ°ûdG øe (ê) πμ°ûdG »a  (Ω ¢S , ¢U ¢S)  q§îdG ø«H ábÓ©dÉe -

.(O) ≈dEG É kª«≤à°ùe É v£N (¢S)ôÑY ( ì) øe π°U -

? èJÉædG πμ°ûdG Ée -

? ∂°ü q°üîJ ∫Éée »a èJÉædG »aôNõdG πμ°ûdG øe IOÉØà°S’G  ióe Ée -

 äGƒ£N ∑ôàaO »a º°SQG :(¬Ø°üàæe øe º«≤à°ùe q§N ≈∏Y OƒªY áeÉbEG) º«≤à°ùe q§N ∞«°üæJ

: á«JB’G á∏Ä°SC’G øY ÖLCG qºK ,(27-2) πμ°ûdG »a Éªc ,º«≤à°ùe q§N ∞«°üæJ

 ò«ØæJ  »a  á©ÑqàªdG  äGƒ£îdG  Ée  -

? áq«∏ª©dG

? èJÉædG πμ°ûdG ¢üFÉ°üN Ée  -

 áq«°Sóæ¡dG  qOGƒªdGh  äGhOC’G  Ée  -

 √òg  ò«ØæJ  »`̀a  á∏ª©à°ùªdG

? áq«∏ª©dG

 â∏ªcCG ƒd Ée »a èJÉædG πμ°ûdG Ée  -

 ∂ª°SQ  óæY  Iô``FGó``dG  º`̀°`̀SQ

? ø«°Sƒ≤∏d

 èJÉædG πμ°ûdG ∞«XƒJ øμªj ∞«c -

? ∫ÉØWC’G ¢ùHÓe º«ª°üJ »a

áq«°Sóæ¡dG áq«∏ª©dG ò«ØæJ äGƒ£N  :(27-2 ) πμ°ûdG
.(º«≤à°ùe q§N ∞«°üæJ )  

Ü
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   املو�ضوع         خطوات العملية الهند�شية )تن�شيف زاوية – تن�شيف قو�س(
   
  

- يتعّرف دور العمليات الهند�سية واأهّميتها يف االقت�ساد املنزيل.
- ينفذ خطوات العمليات الهند�سية بدقة واإتقان لتن�سيف زاوية وقو�ص.

- مييز  اأنواع الزوايا املختلفة  وقيا�ساتها.

á«æ¡ŸG áeÓ°ùdG
• احلذر عند ا�ستخدم االأدوات ذات احلواف احلادة 

التعلم من خالل الن�شاط/ التدريب 
- تق�سيم الطلبة اإلى جمموعتي عمل ح�سب االآتي: 

• املجموعة االأولى: تن�سف زاوية معلومة من خالل تنفيذ مترين )4-2(.
• املجموعة الثانية: تن�سف القو�ص من خالل تنفيذ مترين ) 5-2(.

- جتهيز املواد واالأدوات للتمرين قبل وقت احل�سة.
- تطبيق التمارين من قبل املعلم ح�سب اخلطوات الواردة يف التمرين.

- تطبيق التمارين من قبل املجموعات ح�سب اخلطوات الواردة يف التمرين.
- تبادل االأدوار بني املجموعات. 

- تقييم اأداء الطلبة. 
التعلم من خالل الن�شاط/ التدريب 

- تق�سيم الطلبة اإلى ثالث جمموعات عمل لتنفيذ التمرين )2-6( ح�سب االآتي:  
• املجموعة االأولى: تر�سم اأقوا�ًسا مت�ّص اأ�سالع الزوايا احلادة.

• املجموعة الثانية: تر�سم اأقوا�ًسا مت�ّص اأ�سالع الزوايا املنفرجة. 
• املجموعة الثالثة: تر�سم اأقوا�ًسا مت�ّص اأ�سالع الزوايا القائمة.

- جتهيز املواد واالأدوات للتمرين  قبل وقت احل�سة.
- تطبيق التمرين  من قبل الطلبة ح�سب اخلطوات الواردة يف التمرين.

- تبادل االأدوار بني املجموعات.
- تقييم اأداء الطلبة.

- تكليف الطلبة بتنفيذ الن�شاط )2-8( ملتابعته يف احل�سة القادمة.
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áeƒ∏©e ájhGR ∞«°üæJ

ºbôdGáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Náq«ë«°VƒàdG Ωƒ°SôdG

1

2

3

.(1) πμ°ûdG ‘ Éªc ,(ê Ü CG) áHƒ∏£ŸG ájhGõdG º°SQG

 É k°Sƒb  º°SQGh  ,(Ü)  ájhGõdG  ¢SCGQ  ‘  QÉLôØdG  õ ucQ

 ‘ Éªc ,(¢U ¢S)  øe qπc ‘ ájhGõdG  »©∏°V ™£≤j

.(2) πμ°ûdG

 º°SQG áÑ°SÉæe áëàØHh ,(¢S) á£≤ædG ‘ QÉLôØdG õ ucQ

 ,(¢U)  á£≤ædG  ‘  õ ucQ  É¡°ùØf  áëàØdÉHh  qºK  ,É k°Sƒb

 ,(Ω) á£≤ædG ‘ ∫hC’G ¢Sƒ≤dG ™£≤j ôNBG É k°Sƒb º°SQGh

 É¡JQƒ°U ‘ áq«∏ª©dG qÚÑj …òdG ,(3)  πμ°ûdG ‘ Éªc

 .áq«FÉ¡ædG

qOGƒ````ŸGäGõ«¡éàdGh äGhOC’G

º°SQ ¥Qh •áq«°Sóæg äGhOCG  •             ¢UÉ°UQ º∏b •
IÉë‡  •

4-2

(1) πμ°ûdG

(2) πμ°ûdG

(3) πμ°ûdG

Ω

äÉ`̀LÉ`̀à`̀f

ø`̀jô`̀ª`̀à`̀dG

:¿CG øjôªàdG Gòg ájÉ¡f »a ∂æe ™bƒàj    

.‹õæŸG OÉ°üàb’G ‘ ÉgQhOh áq«°Sóæ¡dG äÉ«∏ª©dG Ωƒ¡Øe ± qô©àJ •
.áeƒ∏©e ájhGR ∞«°üæJ áq«°Sóæ¡dG áq«∏ª©dG äGƒ£N ò uØæJ •
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áLôØæeh I qOÉMh áªFÉb ÉjGhõH Úª«≤à°ùe Ú©∏°V ¢ù qÁ ¢Sƒb

ºbôdGáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Náq«ë«°VƒàdG Ωƒ°SôdG

1

2

3

4

5

6

7

8

 IOÉ◊G ájhGõdG

.(ê) I qOÉ◊G ájhGõdG º°SQG

 á£≤ædG O qóM áÑ°SÉæe QÉLôa áëàØHh (ê) á£≤ædG ‘ õ qcQ

 (Ü , CG) Úà£≤ædG π°U ºK ájhGõdG »©∏°V ≈∏Y (Ü,CG)

.º«≤à°ùŸG ≈∏Y π°üëàd

 É¡°ùØf  á≤HÉ°ùdG  áëàØdÉHh  ,Ü  ,  CG  Úà£≤ædG  ‘  õ qcQ

 .(Ω) á£≤ædG ójóëàd Ú°Sƒb º°SQG

 `g  á£≤ædG  ‘  Ü  ,  CG  º«≤à°ùŸG  ∞«°üæàd  ê  ,  Ω  π°U

.¢Sƒ≤dG õcôe »gh

 ¢Sƒ≤dG  º°SQG  (CG  `g)  …hÉ°ùJ  áëàØHh  (`g)  á£≤f  øe

 πμ°ûdG  ‘ Éªc ,ájhGõdG  »©∏°V q¢ùÁ …òdG Üƒ∏£ŸG

.(1)

áLôØæŸG ájhGõdG

. ê á£≤ædG O qóMh ,áLôØæŸG ájhGõdG º°SQG

 O qóM  áÑ°SÉæe  QÉLôa  áëàØHh  (ê)  á£≤ædG  ‘  õ qcQ

.ájhGõdG »©∏°V ≈∏Y ( Ü,CG ) á£≤ædG

‘ õ qcQh ,Ü CG áaÉ°ùŸG …hÉ°ùJ áëàa QÉLôØdG íàaG

 ™£bG  É¡°ùØf  áëàØdÉHh  Ü  ‘  qºK  ,É k°Sƒb  º°SQG  ,  CG

.Ω á£≤ædG ójóëàd ≥HÉ°ùdG ¢Sƒ≤dG

qOGƒ````ŸGäGõ«¡éàdGh äGhOC’G

.º°SQ ¥Qh •IÉë‡  •  áq«°Sóæg äGhOCG  •  ¢UÉ°UQ º∏b •

6-2

(1) πμ°ûdG

(2) πμ°ûdG

`g

äÉ`̀LÉ`̀à`̀f

ø`̀jô`̀ª`̀à`̀dG

:¿CG øjôªàdG Gòg ájÉ¡f »a ∂æe ™bƒàj    

.É¡JÉ°SÉ«bh ÉjGhõdG ´GƒfCG ± qô©àJ  •
.ÉjGhõdG ´Ó°VCG q¢ù“ É k°SGƒbCG º°SôJ  •
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                                           �ساعة

عالج
منت�سفه(  )اإقامة عمود على خط م�ستقيم من  تن�سيف خط م�ستقيم  الطلبة  - تكليف 

باال�ستعانة بال�سكل )27-2(.

اإثراء
- تكليف الطلبة تن�سيف قو�ص باال�ستعانة باخلطوات العملية من الكتاب املدر�سي. 

- اإ�ستراتيجية التقويم: التقومي املعتمد على االأداء 
- اأداة التقويم: �سلم تقدير  لفظي 

للمعلم
- �سعد �سديق البهن�سي، املنظور الهند�سي، ط1، مكتبة املجتمع العربي، عّمان، 

2005م.

للطالب
- http:// www.rsam3d.com/art/draw.html.
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¢Sƒb ∞«°üæJ

ºbôdGáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Náq«ë«°VƒàdG Ωƒ°SôdG

1

2

3

4

 ƒg ôJƒdG øμ«dh √ôJh ™e Üƒ∏£ŸG ¢Sƒ≤dG º°SQG

. (1) πμ°ûdG ‘ Éªc ,( Ü CG )

‘ √õ ucQh ôJƒdG ∞°üf øe ÈcCG áëàa QÉLôØdG íàaG

 É k°Sƒb  º°SQG  É¡°ùØf  áëàØdÉHh  ,É k°Sƒb  º°SQGh  (  CG  )

 øe qπc ‘ ∫hC’G ¢Sƒ≤dG ™£≤j ( Ü) á£≤ædG øeôNBG

.(2) πμ°ûdG ‘ Éªc  ,(¢U ¢S)

 ∞°üàæe ≈∏Y π°üëàd ™WÉ≤àdG  •É≤f ÚH Oƒª©dG  qóe

.(3) πμ°ûdG ‘ Éªc ,¢Sƒ≤dG

 º°SQ âª“CG GPEG ¬«∏Y ∫ƒ°ü◊G øμÁ …òdG πμ°ûdG Ée

 ?(3) πμ°ûdG ‘ ¢SGƒbC’G

qOGƒ````ŸGäGõ«¡éàdGh äGhOC’G

º°SQ ¥Qh •á«°Sóæg äGhOCG  •          ¢UÉ°UQ º∏b •
IÉë‡  •

5-2

(1) πμ°ûdG

(2) πμ°ûdG

(3) πμ°ûdG

äÉ`̀LÉ`̀à`̀f

ø`̀jô`̀ª`̀à`̀dG

:¿CG øjôªàdG Gòg ájÉ¡f »a ∂æe ™bƒàj    

.‹õæŸG OÉ°üàb’G ‘ ÉgQhOh á q«°Sóæ¡dG äÉ«∏ª©dG Ωƒ¡Øe ± qô©àJ  •
.¢Sƒb ∞«°üæJ áq«°Sóæ¡dG áq«∏ª©dG äGƒ£N ò qØæJ - •
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ºbôdGáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Náq«ë«°VƒàdG Ωƒ°SôdG

9

10

11

12

13

 …òdG ¢Sƒ≤dG º°SQG É¡°ùØf á≤HÉ°ùdG áëàØdÉHh Ω ‘ õ qcQ

.(2) πμ°ûdG ‘ Éªc ,ájhGõdG »©∏°V q¢ùÁh Ü CG ‘ qôÁ

áªFÉ≤dG ájhGõdG

 .(ê) ‘ áªFÉ≤dG ájhGõdG º°SQG

 O qóM  áÑ°SÉæe  QÉLôa  áëàØHh  (ê)  á£≤ædG  ‘  õ qcQ

.ájhGõdG »©∏°V ≈∏Y (Ü,CG) á£≤ædG

 CG ‘ õ qcQh ,Ü CG áaÉ°ùŸG …hÉ°ùJ áëàa QÉLôØdG íàaG

 ¢Sƒ≤dG ™£bG É¡°ùØf áëàØdÉHh Ü ‘ qºK ,É k°Sƒb º°SQGh

.Ω á£≤ædG ójóëàd ≥HÉ°ùdG

 …òdG ¢Sƒ≤dG º°SQG É¡°ùØf á≤HÉ°ùdG áëàØdÉHh Ω ‘ õ qcQ

.(3) πμ°ûdG ‘ Éªc ,ájhGõdG »©∏°V q¢ùÁh Ü CG ‘ qôÁ

(3) πμ°ûdG

 Éªc ,áªFÉb ájhGR ¿Ó qμ°ûj ¿Éjƒà°ùe ¿É©∏°V É¡dh πμ°ûdG áª¶àæe ô«Z ¢TÉª≤dG øe á©£b ∂jód ¿Éc GPEG

 òuØf  πØW ôjô°ùd  kAÉ£Z í∏°üJ  πμ°ûdG  á∏«£à°ùe  á©£b  É¡æe  ™æ°üJ  ¿CG  ∂«dEG  Ö∏W ,(1) πμ°ûdG  »a

:á«JB’G äÉ«∏ª©dG

 ºFÉb å∏ãe ,ΩÓY áfƒHÉ°U ) :á«JB’G äGhOC’Gh qOGƒŸG uö†M •
 .(T Iô£°ùe ,¢TÉªb ¢ü≤e ,ájhGõdG

 ‘  Éªc  ,Úà∏HÉ≤àŸG  πμ°ûdG  »àjhGR  ≈∏Y  äÉã∏ãŸG  âuÑK  •
.(2) πμ°ûdG

نـشـاط (8-2)

(1) πμ°ûdG

(2) πμ°ûdG
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   املو�ضوع         امل�ساقط )1(   
  

- يتعّرف مفهوم الإ�شقاط وم�ستوياته.
- يحّدد م�ستويات الإ�شقاط، وميّيز بينها.

- ير�سم م�ساقط  النقطة على لوحة امل�ستويات.

الإ�شقاط،  م�ستويات الإ�شقاط. 

التدري�س املبا�رش/ اأ�سئلة واأجوبة  
- التمهيد للدر�ص من خالل مراجعة �رسيعة للدر�ص ال�سابق، ومناق�سة الواجب 

البيتي.
- تو�سيح مفهوم امل�ساقط والإ�شقاط، واأّن لالإج�سام �ستة م�ساقط يكون كل اثنني 
)االأمامي،  وهي  م�ساقط،  ثالثة  بر�سم  االكتفاء  مّت  لذلك  متماثلني،  متقابلني 

اجلانبي، االأفقي(.
- طرح جمموعة من االأ�سئلة، من مثل: 

ح مفهوم الإ�شقاط. • و�سّ
• ما القواعد االأ�سا�سية للوحة امل�ستويات؟

• عدد امل�ساقط الثالثة الرئي�سة.
االأ�سا�سية  والقواعد  الإ�شقاط  مفهوم  اإلى  للو�سول  الطلبة  اإجابات  مناق�ســة   -

للوحة الم�ستويات واأ�سماء الم�ساقط الثالثة الرئي�سة، وتدوينها وعر�سها. 
- حتديد نقاط تقاطع اأ�سعة الإ�شقاط مع م�ستويات الإ�شقاط من خالل ا�ستعرا�ص 

ال�سكل )2-28( ودرا�سته مع الطلبة.
التدري�س املبا�رش/ العر�س التو�سيحي  

- يعر�ص املعلم �سوًرا تو�سيحية للوحة امل�ستويات، النظر داخل الغرفة ال�سفية، 
وحتديد امل�ستويات الثالث  للغرفة، وحتديد م�ساقط ج�سم و�سع يف منت�سف 
الغرفة على هذه امل�ستويات، من خالل اأ�سعة الإ�شقاط الواردة من عني امل�ساهد. 

- درا�سة ال�سكلني  )29-2( )30-2(. 
- ميثِّل املعلم النقطة على لوحة امل�ستويات، وير�سم م�ساقطها الثالثة )االأمامي، 

اجلانبي، االأفقي(. 
- يكلف املعلم الطلبة بر�سم م�ساقط النقطة يف دفاترهم، ويتابع ذلك. 

انظر ملحق )2-3( من اأدوات التقومي.
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 »≤à∏j ≈àM Ú∏HÉ≤àe ¿GôJƒdG ¿ƒμj å«ëH äÉã∏ãŸG ∑ uôM •
.(3) πμ°ûdG ‘ Éªc ,¢TÉª≤dG á©£b πNGO ¿É°SCGôdG

 q¢üb qºK ,π«£à°ùŸG πμ°T πªμj …òdG º«≤à°ùŸG q§ÿG º°SQG •
 ,(π«£à°ùŸG  êQÉN  âëÑ°UCG  »àdG)  áª¶àæŸG  ÒZ  AGõLC’G

 .(4) πμ°ûdG ‘ Éªc

(3) πμ°ûdG

(4) πμ°ûdG

§bÉ°ùªdG

 OÉ©HC’G øq«Ñj PEG ,áq«æØdGh áq«°Sóæ¡dG ä’ÉéªdG »a ø«∏eÉ©∏d ÉvjQhô°Vh É kª¡e §bÉ°ùªdG º°SQ qó©j

 º qª°üªdG h ¢Sóæ¡ªdG ø«H ºgÉØàdG πFÉ°Sh øe ƒgh,É¡£b É°ùe º°SQ OGôªdG ΩÉ°ùLCÓd áq«≤«≤ëdG

.ò qØæªdGh

 q±GƒMh •É≤f ≈∏Y ¢ùμ©æJh ájRGƒàe ø«©dG ≈dEG OôJ »àdG áq«Fƒ°†dG á q©°TC’G qó©J :•É≤°SE’G Ωƒ¡Øe

 GPEGh ,¬æY â°ùμ©fG …òdG º°ùédG hCG Aõé∏d IQƒ°U ¿ƒμàd É¡«d EG ô¶æJ »àdG ΩÉ°ùLC’G ìƒ£°Sh

 IóMh É¡Yƒªée »a ¿ƒμJ É¡ qfEÉa ¥QƒdG ≈dEG ô°üÑdG á q©°TCG É¡JO qóM »àdG IQƒ°üdG √òg â∏≤f

 …òdG(28-2)πμ°ûdG »a ( nO nê nÜ nG) π«£à°ùªdG ô¶fG ,∂dP ≈∏Y ∫Éãeh ,É k£≤°ùe ≈ qª°ùJ

 ≈∏Y ( O ê Ü G ) π«£à°ùªdG qπX øq«Ñj

 πqãªj §FÉëdG Gòg q¿CÉH É kª∏Y ,Ée §FÉM

 á q©°TC’Gh •É≤°SE’G iƒà°ùe º°SôdG »a

 §FÉëdG  ≈dEG  I qóàªªdGh √ÉjGhõH I qQÉªdG

 º°SôdG  »a  πqãªJ  ájRGƒàe  •ƒ£N  »a

 nê  nÜ  nCG  π«£à°ùªdGh  ,•É≤°SEG  á q©°TCG

 qπX  π qμ°ûj  QGóédG  ≈∏Y  ø q«ÑªdG  nO
.óMGh kiƒà°ùe ≈∏Y •É≤°SE’G :(28-2 ) πμ°ûdG

CG

3
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 ≈ qª°ùj ¬ª°Sôj Ée q¿EÉa É¡ª°Sô«d áq«ÑfÉédG á¡LGƒdG ≈dEG ô¶f GPEÉa ,º°ùé∏d iôNCG äÉ¡LGh ≈dEG

 Ée º°Sôj ¬qfEÉa É¡ª°Sô«d (¥ƒa øe) áq«≤aC’G á¡LGƒdG ≈dEG ô¶æj ÉeóæYh ,(»ÑfÉédG §≤°ùªdG) Ü

 ≈dEG É¡«a ô¶æj ógÉ°ûª∏d ´É°VhCG áKÓK (29-2) πμ°ûdG øq«Ñj ,(»≤aC’G §≤°ùªdG) Ü ≈ qª°ùj

 øe ógÉ°ûªdG √Gôj Ée ™Ñ£æj ∞«c πμ°ûdG »a ßM’ .I qôe qπc »a IóMGh á¡LGh iô«d º°ùL

.º°ùédG Gò¡d ådÉãdG ó©ÑdG iôj ’ ¬qfEG PEG øjó©H …P §≤°ùe πμ°T ≈∏Y ¬ægP »a á¡LGƒdG

-2) πμ°ûdG »a øq«Ñe ƒg Éªc ,(ê Ü G) QhÉëªdG »g áKÓãdG äÉjƒà°ùªdG ™WÉ≤J •ƒ£N q¿EG

:»JB’G Ö«JôàdG Ö°ùM QhÉëªdG óMCÉH ø«jƒà°ùe qπc ∑ôà°ûjh ,(30

 .(ê) QƒëªdÉH »ÑfÉédGh »eÉeC’G ¿Éjƒà°ùªdG ∑ôà°ûj   .1

 »≤aC’Gh  »eÉeC’G  ¿Éjƒà°ùªdG  ∑ôà°ûj  .2

 .( CG ) QƒëªdÉH

 »ÑfÉédGh  »≤aC’G  ¿Éjƒà°ùªdG  ∑ôà°ûj  .3

.(Ü) QƒëªdÉH

¢ûbÉf qºK ô uμa

?§≤a áKÓK º°ùé∏d IóeÉ©àªdG §bÉ°ùªdG OóY πg

 á«aÉc  áq«°SÉ°SC’G  áKÓãdG  §bÉ°ùªdG  øμJ  ºd  GPEG

 øμªj  ∞«μa  ,√OÉ©HCGh  º°ùédG  ºdÉ©e  ójóëàd

?í°VhCG πμ°ûH º°ùédG ºdÉ©e ójóëJ

 hCG  ,É kë q£°ùe hCG  ,É v£N hCG  , ká£≤f  ¿ƒμj ób  …òdGh Ée  É kª°ùL â©°Vh GPEG  :§bÉ°ùªdG  º°SQ

 ƒëf ΩÉeC’G øe ÉvjOƒªY É¡«dEG äô¶fh ,áKÓãdG •É≤°SE’G äÉjƒà°ùe ø«H ÆGôØdG »a É kª q°ùée

 iƒà°ùªdG  ƒëf  ≈∏YC’G  øe  qºK  ,»ÑfÉédG  iƒà°ùªdG  ƒëf  ÖæédG  øeh  »eÉeC’G  iƒà°ùªdG

 iƒà°ùªdG  ≈∏Y »eÉeC’G §≤°ùªdG  ≈∏Y π°üëà°S ∂qfEÉa  ,áKÓãdG  §bÉ°ùªdG  âª°SQh »≤aC’G

 iƒà°ùªdG  ≈∏Y  »≤aC’G  §≤°ùªdGh  ,»ÑfÉédG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  »ÑfÉédG  §≤°ùªdGh  ,»eÉeC’G

 §bÉ°ùe øe qπc º°SQ ¥ôW ± qô©àJ ¿CG qóH ’ §bÉ°ùªdG √òg º°SQ øe ø qμªàJ »μdh ,»≤aC’G

.áÑ qcôªdG ΩÉ°ùLC’Gh ,áfGƒ£°SC’Gh ,äÓ«£à°ùªdG …RGƒàeh ,Öq©μªdGh ,•ƒ£îdGh ,á£≤ædG

 .ÆGôØdG »a IóeÉ©àªdG áKÓãdG QhÉëªdG :(30-2 ) πμ°ûdG

`L
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                                           �ساعة

عالج
 - تكليف الطلبة باعادة درا�سة ال�سكل )2-29( ور�سم امل�ساقط الثالثة للج�سم 

كما يف الكتاب املدر�سي.

اإثراء
- تكليف الطلبة بر�سم م�ساقط النقطة على لوحة امل�ستويات.

- ا�سرتاتيجية التقومي: المالحظة 
- اأداة التقومي: قائمة الر�سد )3-2( 

- الرتبية املهنية، ال�سف ال�ساد�ص  االأ�سا�سي، الوحدة الرابعة، الدر�ص الثاين.

للمعلم
 

للطالب
 

1- الأن امل�ساهد يرى جانًبا واحًدا يف كل مرة ينظر فيها للج�سم من زاوية معينة، وقد يرى 
جانبني ح�سب زاوية النظر، لكنه ال يرى اجلوانب الثالثة يف الوقت نف�سه.

2- هنالك �ستة م�ساقط كل اثنني منها مت�سابهان، لذلك يكتفى بامل�ساقط الثالثة االأ�سا�سية، 
واإذا مل تكن كافية، فن�ستعني بر�سم املنظور الذي يعطي ت�سوًرا اأكرث و�سوًحا لالأج�سام. 
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 º°SQ áq«∏ªY ƒg »°Sóæ¡dG º°SôdG »a •É≤°SE’G q¿CG ≈∏Y q∫ój Gògh ,É k£≤°ùe ≈ qª°ùjh π«£à°ùªdG

.•É≤°SE’G á q©°TCG áWÉ°SƒH ájƒà°ùe IQƒ°U

 IóeÉ©àe  äÉjƒà°ùe  áKÓK  øY  ÉgOÉ©HCÉH  ÆGôØdG  »a  á£≤f  q…CG  O qóëàJ  :•É≤°SE’G  äÉjƒà°ùe

 ¿GQóL óeÉ©J πμ°ûH) ôNB’G ≈∏Y …OƒªY äÉjƒà°ùªdG √òg øe qπch ,ÆGôØdG »a á q«ªgh

 Iô°TÉÑe  Éæ¡LGƒj  …òdG  »°SCGôdG  iƒà°ùªdG  ≈ qª°ùjh  ,(¬°ùØf  ∞°üdG  áaôZ  ∞≤°Sh  á q«°VQCGh

 ≈ qª°ù«a ôNB’G iƒà°ùªdG ÉeCG ,(∞°üdG áaô¨d »eÉeC’G QGóédG ¬Ñ°ûj) »eÉeC’G iƒà°ùªdG º°SÉH

 ¬HÉ°ûªdG iƒà°ùªdG » qª°ùf ∂dòc, »eÉeC’G iƒà°ùªdG ™e óeÉ©àe ƒgh ,»ÑfÉédG iƒà°ùªdÉH

 »eÉeC’G  øe  xπc  ™e  óeÉ©àe  ƒgh  ,»≤aC’G  iƒà°ùªdÉH  ∞°üdG  áaôZ  (∞≤°S  hCG)  á q«°VQC’

 hCG  á£≤f q…CG ™bƒe O qóëàj »àdGh ÆGôØdG »a IóeÉ©àªdG áKÓãdG äÉjƒà°ùªdG ,¿PEG .»ÑfÉédGh

  •É≤°SE’G äÉjƒà°ùe hCG áKÓãdG á q«°SÉ°SC’G äÉjƒà°ùªdÉH ≈ qª°ùj Ée »g É¡æY √OÉ©HCG áaô©ªH πμ°T

.»≤aoC’Gh ,»ÑfÉédGh ,»eÉeC’G iƒà°ùªdG :»gh

ô q°ùa

 »a  hCG  ¢†©ÑdG  É¡°†©H  QGƒéH  »≤aCG  π°ù∏°ùJ  »a  º°ùé∏d  áKÓãdG  §bÉ°ùªdG  º°SQ  Éææμªj’

.¢†©ÑdG  É¡°†©H âëJ »°SCGQ π°ù∏°ùJ

 ÖfÉL øe ôãcCG  iôj óbh ¬æe G kóMGh É kÑfÉL iôj ¬ qfEÉa º°ùL q…CG  ≈dEG  ógÉ°ûªdG ô¶æj ÉeóæY

 ≈dEG ô¶f GPEÉa ,º°ùédG øe ógÉ°ûªdG ø«Y ™bƒªd É k©ÑJ

 Ée  º°SQ  qºK  ,(ô°TÉÑe  πμ°ûH)  º°ùé∏d  á¡LGh  q…CG

 ¢†©H ø u«Ñj ƒgh ,É k£≤°ùe ≈ qª°ùj ¬ª°Sôj Ée q¿EÉa √Gôj

 ≈ qª°ùjh  ,É¡ q∏c  ¢ù«d  øμdh  ,º°ùédG  äÓ«°üØJ

 áq«eÉeC’G  á¡LGƒdG  π qãª«d  ¬ª°Sôj  …òdG  §≤°ùªdG

 §≤°ùe  ƒgh  ,(»`̀eÉ`̀eC’G  §≤°ùªdG)  Ü  º°ùé∏d

 √ó©H O uóëj ’ ¬ qæμdh ,º°ùédG ´ÉØJQGh ∫ƒW O qóëj

 ¿É«Ñdh  ∂dòd.ô¶ædG  √ÉéJÉH  (¬°VôY  q…CG)  ådÉãdG

 ô¶æj ¿CG ógÉ°ûªdG ≈∏©a º°ùédG øY ôãcCG äÓ«°üØJ
 §bÉ°ùªdG ó°Uôj ógÉ°ûªdG :(29-2 ) πμ°ûdG

.º°ùé∏d áKÓãdG á q«°SÉ°SC’G IóeÉ©àªdG

Ü
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 É¡d ¢ù«d á£≤ædG q¿CG ±hô©e ƒg Éªc :É¡£b É°ùeh •É≤°SE’G äÉjƒà°ùe ≈∏Y á£≤ædG π«ãªJ

 Öéj É¡£b É°ùe ¢SQóf »μdh .ø« q£N ø«H »°Sóæg ™WÉ≤J øY áéJÉf »¡a áq«°Sóæg OÉ©HCG

 (Ω) á£≤ædG ø«Ñj »dÉàdG ≥aôªdG πμ°ûdGh ,áKÓãdG äÉjƒà°ùªdG ø«H ÆGôØdG »a É¡«dEG ± qô©àdG

.á£≤æ∏d áKÓãdG §bÉ°ùªdG »gh ,(ê Ü G) áKÓãdG äÉjƒà°ùªdG ≈∏Y É¡H I qQÉe á q©°TCG •É≤°SEÉH

 í£°S  »a  É¡°†©H  ΩÉeCG  ¿ƒμJ  É¡qfC’  ;»Ñ°ùædG  É¡Ø°UƒH  É k°†jCG  á£ÑJôe  §bÉ°ùªdG  q…CG  »gh

 IóeÉ©àe »g »àdG  äÉjƒà°ùªdG  ≈∏Y …OƒªY √ÉéJG  »a §≤°ùJ á q©°TC’G  q¿C’ G kô¶f ,óMGh

 πμ°ûdG ∫ÓN øe í°†qàj .É¡JGP qóM »a

.ÆGôØdG »a á£≤ædG  √òg πμ°T (31-2)

 ΩÉeC’G »a ™≤j (ê) »ÑfÉédG §≤°ùªdG s¿EG

»``eÉ`eC’G §≤°ùªdG ™`e ó`MGh q§N »ah

 »a  ™≤j  (  CG  )  »eÉeC’G  §≤°ùªdGh  ,(  CG  )

 §≤°ùªdG  ™e  ó`̀MGh  q§`̀N  »`̀ah  ΩÉ``eC’G

 •É≤ædG  ¿ƒμJ  ∂dòHh  ,(Ü)  »≤aC’G

 á£≤æ∏d  áKÓãdG  §bÉ°ùªdG  »g  (ê  Ü  CG)

 πμ°ûdG »a Éªc ,äÉjƒà°ùªdG áMƒd ≈∏Y

 π qμ°ûJ ( CG ) á£≤ædG q¿CG ßM’ ,(32-2)

 (  Ü  )  á`̀£`̀≤`̀æ`̀dGh,»`̀eÉ`̀eC’G  §≤°ùªdG

 §≤°ùªdG ( ê ) á£≤ædGh ,»≤aC’G §≤°ùªdG

.»ÑfÉédG

 q¿EG  rPEG  ,§bÉ°ùªdG  OÉ©HCG  ø«H  ábÓY  ∑Éæg

 ´ÉØJQG …hÉ°ùj »eÉeC’G §≤°ùªdG ´ÉØJQG

 §≤°ùªdG  ¢VôYh  ,»ÑfÉédG  §≤°ùªdG

 §≤°ùªdG  ´É`̀Ø`̀ JQG  …hÉ°ùj  »ÑfÉédG

 §≤°ùªdG  ¢VôY  q¿EÉa  ∂dòch  ,»≤aC’G

.»≤aC’G §≤°ùªdG ¢VôY …hÉ°ùj »eÉeC’G

.É¡£bÉ°ùeh á£≤ædG ™bƒe :(31-2 ) πμ°ûdG

 áMƒd ≈∏Y á£≤ædG §bÉ°ùe :(32-2 ) πμ°ûdG

.äÉjƒà°ùªdG
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   املو�ضوع        

- ير�سم م�ساقط االأ�سكال امل�سطحة )خط م�ستقيم، مربع( على لوحة امل�ستويات. 
- ير�سم م�ساقط االأج�سام املنتظمة ثالثية االأبعاد )املكعب – متوازي امل�ستطيالت، 

االأ�سطوانة(. 
)مثلث،  خمتلفة  وجم�ّسمة  م�سطحة  اأ�سكال  م�ساقط  ر�سم  يف  تعلمه  ما  يوظف   -

م�ستطيل، دائرة،  ...(. 

االأج�سام املنتظمة، املكعب، متوازي امل�ستطيالت، االأ�سطوانة.

- التمهيد للدر�ص من خالل مراجعة �رسيعة للدر�ص ال�سابق ) امل�ساقط  واأهّميتها 
ولوحة امل�ساقط، ور�سم م�ساقط النقطة على لوحة امل�ستويات(.

- تكليف الطلبة تنفيذ الن�شاط )2-9( ومتابعته.
- تق�سيم الطلبة ثالث جمموعات، وتعيني مقرر لكل جمموعة.

لوحة  على  وتر�سمها  امل�ستقيم،  اخلط  م�ساقط  حتدد  االأولــى:  املجموعة   •
امل�ستويات من خالل اال�ستعانة بال�سكل )2-33( وال�سكل )34-2(. 

اال�ستعانة  خالل  من  م�سطحة  الأ�سكال  م�ساقط  تر�سم  الثانية:  املجموعة   •
بال�سكل )2-35(، و تر�سم م�سطًحا مل�ستطيل وم�ساقطه.

• املجموعةالثالثة: تر�سم امل�ساقط الثالث ملكعب من خالل اال�ستعانة بال�سكل 
الفراغ. وال�سكل )2-37( م�ساقط املكعب  )2-36( موقع املكعب يف 

على لوحة امل�ستويات.
- حتدد مدة حمددة لتنفيذ املهام املطلوبة من املجموعات، وعر�ص ما تو�سلت 

اإليه ومناق�سته.
- مناق�سة متثيل كل من اخلط امل�ستقيم وال�سكل امل�سطح )ثنائية االأبعاد( واالأج�سام 

املنتظمة )ثالثية االأبعاد( كاملكعب على لوحة امل�ستويات.
- ي�سلم مقرر كل جمموعة عمل جمموعته.

- تقدمي عر�ص عملي اأمام الطلبة من قبل املعلم لر�سم امل�ساقط الثالثة لالأ�سطوانة 
يف الو�سع القائم. 

ودرا�سته،  امل�ستطيالت  متوازي  م�ساقط  ر�سم   )38-2( ال�سكل  ا�ستعرا�ص   -
وال�سكل )2-39( اأ�سطوانة قائمة وم�ساقطها.

- تكليف الطلبة  بر�سم م�ساقط لكل من )متوازي امل�ستطيالت، االأ�سطوانة يف 
الو�سع االأفقي واملقارنة بني امل�ساقط يف الو�سعني القائم واالأفقي(.

- تكليف الطلبة بالعمل، وتخ�سي�ص زمن لذلك.
- التجول بني الطلبة وامل�ساعدة غري املبا�رسة.

- ي�سلم مقرر كل جمموعة عمل جمموعته.
- تبادل االأدوار بني الطلبة.

ر�سم  كيفية  اإلى   التو�سل  بهدف  اإجاباتهم؛  وتناق�ص  الطلبة  بني  حوار  يدار   -
امل�ساقط الثالثة لالأ�سكال امل�سطحة واملج�سمة(.

- عر�ص اأعمال الطلبة وتقييمها.
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 π¡°SCG  øe  º«≤à°ùªdG  q§îdG  qó©j  :É¡£b  É°ùeh •É≤°SE’G äÉjƒà°ùe  ≈∏Y º«≤à°ùe  q§N π«ãªJ

 ,ø«à£≤ædG  ø«H  π°üfh  ,É¡«a  á£≤f  ôNBGh  á£≤f  ∫hCG  §≤°ùf  Éæfƒc  É kWÉ≤°SEG  ∫Éμ°TC’G  ´GƒfCG

.áª«≤à°ùªdG á©£≤dG §≤°ùe qó©j ø«à£≤ædG ø«H π°UGƒdG q§îdÉa

 ™ÑJG  ,(33-2) πμ°ûdG  »a  áæq«ÑªdG  (¢U ¢S)  áª«≤à°ùªdG  á©£≤∏d  áKÓãdG  §bÉ°ùªdG  º°Sôdh

:á«JB’G äGƒ£îdG

 ¿ÓqãªJ ø«à∏dG (1¢U - 1¢S) ø«à£≤ædG O uóM .  CG

 (¢U  ,¢S)  ø«à£≤æ∏d  ø««eÉeC’G  ø«£≤°ùªdG

 ≈∏Y  π°üëàd  Éª¡æ«H  π°U  qºK  ,»dGƒàdG  ≈∏Y

 §≤°ùªdG  πuãªj  …òdG  (  1¢U-1¢S ) q§îdG

. q§î∏d »eÉeC’G

 (2¢U 2¢S)  q§îdG  O qóM É¡°ùØf  á≤jô£dÉH  .  Ü

. q§î∏d »≤aC’G §≤°ùªdG πqãªj …òdG

 »ÑfÉédG §≤°ùªdG O qóëàd É¡°ùØf á≤jô£dG ™ÑJG . `L

.( 3¢U 3¢S ) ø«à£≤ædG »a ôNB’G ≈∏Y o≥Ñ£æj ÉªgóMCG q¿CÉH É kª∏Y ,Éª¡æe qπμd

 ¢U q§îdG ƒg ¬£bÉ°ùe º°SQ Üƒ∏£ªdG q§îdG ¿Éc GPEG §bÉ°ùªdG πμ°T ≈∏Y CGô£j GPÉe . O

?¢U ¢S q§îdG øe k’óH 2¢U

º«≤à°ùªdG §îdG §bÉ°ùe :(33-2) πμ°ûdG

 ∂∏¨°ûe »a IôaGƒàªdG äGõ«¡éàdGh äGhOC’G ¢†©Ñd ( »≤aC’Gh »ÑfÉédGh »eÉeC’G ) áKÓãdG §bÉ°ùªdG O uóM

:»JCÉj Ée òqØf qºK ,ïdEG..... »FÉHô¡μdG ìÉÑ°üªdGh ó©≤ªdGh ádhÉ£dÉc , »æ¡ªdG

.ÆGôØdG ‘ á£≤æc ∂∏¨°ûe ‘ »FÉHô¡μdG ìÉÑ°üŸG ¢VÎaG •
.IQÉàîŸG §≤ædG ≈∏Y kAÉæH π¨°ûŸG ‘ »≤aC’G §≤°ùŸG ™bƒe O uóM •
.IQÉàîŸG §≤ædG ≈∏Y kAÉæH π¨°ûŸG ‘ »ÑfÉ÷G §≤°ùŸG ™bƒe O uóM •

.IQÉàîŸG §≤ædG ≈∏Y kAÉæH π¨°ûŸG ‘ »eÉeC’G §≤°ùŸG ™bƒe O uóM •
 ∂ªq∏©e ¢ûbÉf qºK ,äÉjƒà°ùŸG áMƒd ≈∏Y á≤HÉ°ùdG äÉ«∏ª©dG øY áŒÉædG áKÓãdG §bÉ°ùŸG º°SQG •

.èFÉàædG ‘ ∑AÓeRh

نـشـاط (9-2 )
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 ,ΩÉ°ùLC’G •É≤°SEG á°SGQód É k°SÉ n°SCG Ö q©μªdG qó©j :Öq©μªdG .CG

 (ÉjGhR) ¿ÉcQCG  á«fÉªK Ö q©μª∏d  q¿CG  ±hô©e ƒg Éªch

 πμ°ûdG ø q«Ñj ,Ö©μªdG  Gò¡d áà°ùdG ìƒ`£°ùdG É¡f qƒμJ

 ¬dÓN  øe  ßMÓf  å«M   .¿É`̀ cQC’G  √òg  (36-2)

:á«JB’G èFÉàædG

 qºJ GP EG ,(ê   h   R  Ü) •É≤ædG »ÑfÉédG iƒà°ùªdG ≈∏Y

.»ÑfÉédG §≤°ùªdG ¿ qƒμJ É¡ qfEÉa •ƒ£îH É¡∏«°UƒJ

 qºJ  GPEG  (Ü  R  ì  CG)  •É≤ædG  »eÉeC’G  iƒà°ùªdG  ≈∏Yh

 §≤°ùªdG  ¿ qƒμJ  É¡ qfEÉa  áª«≤à°ùe  •ƒ£îH  É¡∏«°UƒJ

  CG)  •É≤ædG  »≤aC’G  iƒà°ùªdG  ≈∏Yh ,Ö q©μª∏d  »eÉeC’G

 ¿ qƒμJ  áª«≤à°ùe  •ƒ£îH  É¡∏«°UƒJ  qºJ  GPEG  (O   ê  Ü

 Éæ qfEÉa  äÉjƒà°ùªdG  áMƒd  ÉfOôaCG  GPEGh  .»≤aC’G  §≤°ùªdG

.(37-2) πμ°ûdG ≈∏Y π°üëf

 äÉ©qHôe äÉjƒà°ùªdG áMƒd ≈∏Y Ö q©μªdG §bÉ°ùe ô¡¶Jh

. ájhÉ°ùàe

¢ûbÉf qºK ô qμa

  hCG §≤°ùªH AÉØàc’G øμªjh É¡∏«ãªàd áKÓãdG §bÉ°ùªdG º°SQ ≈dEG êÉàëJ ’ »àdG ΩÉ°ùLC’G Ée -

?É¡∏«ãªàd ø«£≤°ùe    

 ?º°ùé∏d (Qƒ¶æe ) º q°ùée º°SQ øY º°ùé∏d áKÓãdG §bÉ°ùªdG º°SQ »æ¨j πg -

 ø«H ÆGôØdG  »a ™≤j …òdG äÓ«£à°ùªdG  …RGƒàªd §bÉ°ùe º°Sôd  :äÓ«£à°ùªdG …RGƒàe . Ü

 ,§≤ædG º°SQ »a Éªc) ¬Mƒ£°S •ƒ£Nh É¡©«ªL ¬fÉcQCG •É≤f §≤°SCG ,•É≤°S E’G äÉjƒà°ùe

 ≈dEG áÑ°ùf πμ°ûdG ™bƒe O qóëJ ¿CG á£jô°T Éª¡æ«H π°U qºK ,(Ö©μªdG h ,áª«≤à°ùªdG á©£≤dGh

 iƒà°ùªdG  øY ¬YÉØJQGh ,»ÑfÉédGh »eÉeC’G  ø«jƒà°ùªdG  øY √ó©H  …CG  ;áKÓãdG  äÉjƒà°ùªdG

 äÉjƒà°ùe ≈dEG áÑ°ùf ÆGôØdG »a ¬©bƒeh äÓ«£à°ùªdG …RGƒàe (38-2) πμ°ûdG ø q«Ñj .»≤aC’G

 . äÉjƒà°ùªdG áMƒd ≈∏Y ¬£bÉ°ùe h •É≤°SE’G

 ≈∏Y Ö q©μªdG §bÉ°ùe :(37-2) πμ°ûdG
.äÉjƒà°ùªdG áMƒd

.ÆGôØdG »a Ö q©μªdG ™bƒe :(36-2 ) πμ°ûdG
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                                           �ساعة

عالج
- تكليف الطلبة باإعادة ر�سم امل�ساقط الثالثة للمكعب.

اإثراء
- تكليف الطلبة بر�سم امل�ساقط الثالثة لبع�ص االأجهزة املتوفرة يف امل�سغل املهني، 

وعر�سه على الزمالء. 

- ا�سرتاتيجية التقومي: املعتمد على االأداء  
- اأداة التقومي: �سلم التقدير العددي 

- الرتبية املهنية، ال�ساد�ص االأ�سا�سي، الوحدة اخلام�سة، الدر�ص الثاين.

للمعلم

للطالب
- http:// www.rsam3d.com/art/draw.html.

1- االأ�سكال امل�سطحة ذات البعدين )النقطة، اخلط(.
2- ال يغني؛ الأن املنظور يعمل على تو�سيح معامل اجل�سم وتقريبها للحقيقة.
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 »a  Éªc  ,äÉjƒà°ùªdG  áMƒ∏d  ∂JógÉ°ûe  ∫ÓN  øe

 IQÉÑY q»ÑfÉédG §≤°ùªdG q¿CG ßM’ ,(34-2) πμ°ûdG

 ø« q£N  øY  IQÉÑY  øjôNB’G  ø«£≤°ùªdGh  á£≤f  øY

 ÉeóæY ÉæqfCG  ÉæfÉgPCG  øY Ö«¨j  q’CG  Öéj h.ø«ª«≤à°ùe

 ¢Vô©dG øe √Oô qéf  ¿CG  º«≤à°ùªdG q§îdG á°SGQO ójôf

 ,IQhÉéàªdG §≤ædG øe áYƒªée √ qó©f ¿CGh ,ácÉª°ùdGh

.á£≤f ôNBGh ¬«a á£≤f ∫hCG øe ¬dƒW Q qó≤jh

 

:É¡£bÉ°ùeh •É≤°SE’G äÉjƒà°ùe ≈∏Y (ìƒ£°ùdG) iƒà°ùªdG π«ãªJ

 §bÉ°ùe º°SQ »a á qeÉ©dG IóYÉ≤dGh ,IOhóëeh á≤∏¨e áë q£°ùe áMÉ°ùe :(í£°ùdG) iƒà°ùªdG

 ¬d ÉkjRGƒe ¿ƒμj …òdG iƒà°ùªdG ≈∏Y ¬£≤°ùe »a ô¡¶j »≤«≤ëdG πμ°ûdG q¿CG »g ìƒ£°ùdG √òg

 É¡dGƒWCG áª«≤à°ùe •ƒ£N øY IQÉÑY Éª¡a ådÉãdGh »fÉãdG ¿É£≤°ùªdG É qeCG ,ÆGôØdG »a ¬©°Vh óæY

 í£°ùdG øe ø«à£≤f ≈°übCG ø«H áaÉ°ùªdG

 .•É≤°SE’G  á q©°TCG  É¡«∏Y  §≤°ùJ  »àdGh

 ™e  πeÉ©àdG  q¿CG  ≈dEG  IQÉ°TE’G  QóéJh

 πμ°T ≈∏Y óªà©j áØ∏àîªdG ìƒ£°ùdG

 òNCÉf  ±ƒ°S  ∂dòd  ,ìƒ£°ùdG  √òg

 …òdGh ìƒ£°ùdG √ò¡d k’Éãe π«£à°ùªdG

.(35 -2) πμ°ûdG »a πqãªàj

 áq«μ«fÉμ«e  ™£b øe áq«°Sóæ¡dG  ∫Éμ°TC’G  q¿CG  ¬«a  q∂°T’ Éªe  :áª¶àæe  ΩÉ°ùLC’ §bÉ°ùe º°SQ

 ƒ∏a. É¡JÉ≤ë∏eh áq«°SÉ°SCG ∫Éμ°TCG øe ™bGƒdG »a ¿ qƒμàJ É¡qfEÉa,É¡∏«μ°ûJ ¿Éc Éª¡e äBÉ°ûæeh

 ,äÓ«£à°ùe …RGƒàe hCG ,Öq©μe øY IQÉÑY π°UC’G »a √ÉfóLƒd »°Sóæg πμ°T q…CG Éæ∏q∏M

 äÓ«μ°ûàdG  √òg  øe  AGõLCG  ¿ƒμJ  ÉªqHQh  .ïdEG.....  Ωôg  hCG  ,áfGƒ£°SCG  hCG  ,Iôc  ÉªHQ  hCG

 ∫Éμ°TC’G √òg ≈∏Y á∏ãeCG òNCÉf §bÉ°ùªdG º°SQh •É≤°SE’G ájô¶f ÖYƒà°ùf »μdh.áq«°SÉ°SC’G

:»JCÉj Ée ∫Éμ°TC’G √òg øe h ,§bÉ°ùªdG º°SQh •É≤°SE’G á«∏ªY Éæd í°†qàJ ≈àM áq«°SÉ°SC’G

 §îdG §bÉ°ùe :(34-2) πμ°ûdG
.äÉjƒà°ùªdG áMƒd ≈∏Y º«≤à°ùªdG

.¬£bÉ°ùeh π«£à°ùªd í q£°ùe πμ°T :(35-2 ) πμ°ûdG

»eÉeC’G»ÑfÉédG

»ÑfÉL»eÉeCG
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 ºFÉ≤dG ™°VƒdG »a áfGƒ£°SC’ É k≤HÉ°S ∂©e qôe Éªc áKÓãdG §bÉ°ùªdG âª°SQ GPEG :áfGƒ£°SC’G . `L

 ¿Éfƒμj É¡d »ÑfÉédGh »eÉeC’G ø«£≤°ùªdG q¿CG ßMÓà°S ∂qfEÉa É¡YÉØJQGh Égô£b ∂jód Ωƒ∏©eh

 …hÉ°ùj ¬°VôYh áfGƒ£°SC’G ´ÉØJQG …hÉ°ùj ¬dƒW π«£à°ùe πμ°ûH Éª¡æe kÓch ,ø«∏KÉªàe

 πμ°ûdG øq«Ñj .áfGƒ£°SC’G ô£≤d mhÉ°ùe Égô£b IôFGO πμ°ûH »≤aC’G §≤°ùªdG ¿ƒμjh ,Égô£b

.É¡£b É°ùeh ºFÉb ™°Vh »a ÆGôØdG »a áfGƒ£°SCG (39-2)

¢ûbÉf qºK ô qμa

: å«M øe áfGƒ£°SC’G §bÉ°ùe º°SôH ≥q∏©àj Ée »a ∑AÓeR ¢ûbÉf

.ºFÉ≤dG É¡©°Vh øe k’óH »≤aCG πμ°ûH ÆGôØdG »a áfGƒ£°SC’G â©°Vh GPEG §bÉ°ùªdG ∫Éμ°TCG -

. É¡£b É°ùeh áªFÉb áfGƒ£°SCG :(39-2 ) πμ°ûdG

.äÓ«£à°ùªdG …RGƒàe §bÉ°ùe º°SQ :(38-2 ) πμ°ûdG
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   املو�ضوع         ر�سم امل�سقط الثالث     
  

- ير�سم امل�سقط الناق�ص ملج�ّسمات خمتلفة على لوحة امل�ستويات.
- يحّدد ت�سابه امل�ساقط واختالفها.

التعلم من خالل الن�شاط/ التدريب
م�ساقط  )ر�سم  ال�سابق  للدر�ص  �رسيعة  مراجعة  خالل  من  للدر�ص  التمهيد   -

ال�سطوح واملج�ّسمات املنتظمة(، وعر�ص بع�ص اأعمال الطلبة.
- تنفيذ التمرين )2-7( ر�سم امل�سقط الناق�ص للمج�ّسم املر�سوم.

- جتهيز املواد واالأدوات للتمرين قبل وقت احل�سة.
- تطبيق التمرين من قبل املعلم ح�سب اخلطوات الواردة يف التمرين. 

- تكليف الطلبة بتنفيذ التمرين ح�سب اخلطوات الواردة يف الكتاب املدر�سي، 
ومتابعة اأ�سكال التمرين.

- تكليف الطلبة بتنفيذ التمرين )2-8( متثيل املج�سم  مب�ساقطه الثالثة.
- متابعة اأداء الطالب، وتقدمي التغذية الراجعة اإذا لزمت. 

- تقييم اأداء الطلبة.
التدري�س املبا�رش/ اأوراق عمل 

- يوزع املعلم على الطلبة ورقة العمل )2-1( لر�سم امل�سقط الناق�ص للمج�ّسمات 
املر�سومة .

- تكليف الطلبة بورقة العمل وتخ�سي�ص زمن لذلك.
- التجول بني الطلبة وامل�ساعدة غري املبا�رسة.

- ي�سلم مقرر كل جمموعة عمل جمموعته. 
ر�سم  كيفية  اإلى  التو�سل  بهدف  اإجاباتهم؛  وتناق�ص  الطلبة  بني  حوار  يدار   -

امل�سقط الناق�ص للمج�ّسمات املر�سومة.
- عر�ص اأعمال الطلبة وتقييمها.

- اأمامي: م�ستطيل اأفقي، جانبي دائرة، اأفقي م�ستطيل اأفقي.
- لتحديد موقع امل�سقط بالن�سبة للوحة امل�ستويات.

- نعم؛ الأن فيها م�سقطني مت�سابهني، وهما على �سكل م�ستطيل 
طولة ي�ساوي طول االأ�سطوانة، وعر�سه ي�ساوي قطرها.

ملحق اأوراق العمل )1-2(.
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Ωƒ°SôŸG º q°ùéª∏d πªàμŸG ÒZ ådÉãdG §≤°ùŸG º°SQ ∫ÉªcEG

ºbôdGáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Náq«ë«°VƒàdG Ωƒ°SôdG

1

2

3

4

πμ°ûdG ‘ Ωƒ°SôŸG º°ùéª∏d áKÓãdG §bÉ°ùŸG O qóM

.( 1 )

  äÉjƒà°ùŸG  áMƒd  ≈∏Y πμ°û∏d  áKÓãdG  §bÉ°ùŸG  º°SQG

.( 1 ) πμ°ûdG ‘

 »ÑfÉ÷Gh  »eÉeC’G  Ú£≤°ùŸG  (  2  )  πμ°ûdG  qÚÑj

.º q°ùéª∏d »≤aC’G  §≤°ùŸG º°SQG  ,Ωƒ°SôŸG º°ùéª∏d

 º°SQG ,»≤aC’Gh »eÉeC’G Ú£≤°ùŸG ( 3 ) πμ°ûdG qÚÑj

.Ωƒ°SôŸG º q°ùéª∏d »ÑfÉ÷G §≤°ùŸG

qOGƒ````ŸGäGõ«¡éàdGh äGhOC’G

º°SQ ¥Qh •IÉë‡  •   Iô£°ùe  •   ¢UÉ°UQ º∏b •

7-2

(2) πμ°ûdG

(3) πμ°ûdG

? äÉfGƒ£°SC’G §bÉ°ùe º°SQ óæY §bÉ°ùªdG ≈∏Y QhÉëªdG •ƒ£N º°SôJ ºd -

? ∞«c ?ådÉãdG §≤°ùªdG º°SQ ∂æμªj πg ,É¡£b É°ùe øe ¿É£≤°ùe ∂jód ôaGƒJ GPEG -

 ≈∏Y º°ùédG »a á£≤f qπc •É≤°SEG »gh ,É¡©«ªL ΩÉ°ùLC’G »a •É≤°SE’G IóYÉb èàæà°ùJ ¿CG ™«£à°ùJ

.»∏©ØdG º°ùédG »a É¡WÉÑJQ’ É k©ÑJ É¡æ«H π«°UƒàdG sºK áKÓãdG äÉjƒà°ùªdG

(1) πμ°ûdG

äÉ`̀LÉ`̀à`̀f

ø`̀jô`̀ª`̀à`̀dG

:¿CG øjôªàdG Gòg ájÉ¡f »a ∂æe ™bƒàj    

.•É≤°SE’G á≤jôW ± qô©àJ  •
.áØ∏àîŸG äÉª q°ùéª∏d ¢übÉædG §≤°ùŸG º°SôJ  •

»eÉeCG

»eÉeCG

»eÉeCG

»ÑfÉL

»ÑfÉL

»≤aCG

»≤aCG

º°ùéªdG



69

                                           �ساعة

عالج
- تكليف الطلبة اإعادة ر�سم التمرين )7-2(.

اإثراء
على  الثالثة  مب�ساقطه   )8-2( التمرين  من   )3( ال�سكل  ر�سم  الطلبة  تكليف   -

لوحة امل�ستويات.

- ا�سرتاتيجية التقومي: املعتمد على االأداء 
- اأداة التقومي: �سلم التقدير العددي 

للمعلم

للطالب
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áKÓãdG ¬£bÉ°ùÃ º°ù÷G π«ã“

ºbôdGáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Náq«ë«°VƒàdG Ωƒ°SôdG

1

2

3

4

5

 áeƒ°SôŸG äÉª q°ùéª∏d áKÓãdG áq«eÉeC’G §bÉ°ùŸG ¬HÉ°ûàJ

 á¡HÉ°ûàŸG ÒZ iôNC’G §bÉ°ùŸG º°SQG ,(1) πμ°ûdG ‘

.äÉª q°ùéŸG √ò¡d

 øe  º°ù›  qπc  ‘  á¡HÉ°ûàŸG  áKÓãdG  §bÉ°ùŸG  º°SQG

.(2) πμ°ûdG ‘ áeƒ°SôŸG äÉª q°ùéŸG

 äÉª q°ùéŸG  ‘  á«ÑfÉ÷Gh  áq«eÉeC’G  §bÉ°ùŸG  ¬HÉ°ûàJ

 áØ∏àîŸG  §bÉ°ùŸG  º°SQG  ,(3)  πμ°ûdG  ‘  áeƒ°SôŸG

.äÉª q°ùéŸG √ò¡d

 Ú∏μ°ûdG ‘ äÉª q°ùéª∏d áØ∏àîŸG §bÉ°ùŸG O qóM

.( 2,1 )

 ‘  áeƒ°SôŸG  äÉª q°ùéŸG  ‘  á¡HÉ°ûàŸG  §bÉ°ùŸG  ¿ uƒd

  .( 3,2,1) ∫Éμ°TC’G

qOGƒ````ŸGäGõ«¡éàdGh äGhOC’G

º°SQ ¥Qh •IÉë‡  •    Iô£°ùe  •    ¢UÉ°UQ º∏b •

8-2

(1) πμ°ûdG

(2) πμ°ûdG

(3) πμ°ûdG

äÉ`̀LÉ`̀à`̀f

ø`̀jô`̀ª`̀à`̀dG

:¿CG øjôªàdG Gòg ájÉ¡f »a ∂æe ™bƒàj    

º°ùé∏d áKÓãdG §bÉ°ùŸG º°SôJ  •
.É¡aÓàNGh §bÉ°ùŸG ¬HÉ°ûJ ßMÓJ  •

»eÉe
CG»ÑfÉL

»≤aCG
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   املو�ضوع         املنظور )1(   
  

ح مفهوم املنظور واأهّميته واأنواعه )االأيزومرتي(. - يو�سّ
- يتعّرف مفهوم املحاور االأيزومرتية وير�سمها. 

املنظور، املنظور الهند�سي، املنظور االأيزومرتي، املحاور االأيزومرتية.

التدري�س املبا�رش/ اأ�سئلة واأجوبة 
ح  املر�سوم، ويو�سّ ال�سكل  تو�سيح  واأهّميته يف  املنظور  املعلم مفهوم  يو�سح   -
اأو  املائلني  الوجهني  )ذي  االأيزومرتي  واملنظور  الهند�سي  املنظور  مفهوم 

املت�ساوي( والذي هو منظور هند�سي.
ح املعلم كيفية متثيل املنظور االأيزومرتي على ال�سبورة م�ستعيًنا باملحاور  - يو�سّ

االأيزومرتية الثالثة، والتي تنطلق من نقطة مركزية واحدة.
- ا�ستعرا�ص ال�سكل )2-40( املنظور االأيزومرتي ودرا�سته.

- يطرح املعلم جمموعة من االأ�سئلة، من مثل: 
• هل ميكن اإدراك حقيقة االأ�سكال املر�سومة مبجرد النظر اإلى م�ساقطها الثالثة 

)اأمامي، جانبي، اأفقي(؟ ملاذا؟
ح مبثال من واقع  • ما املنظور؟ وما اأهميته يف تو�سيح االأ�سكال املر�سومة؟ و�سّ

تخ�س�سك.
• ماذا نعني مبنظور اأيزومرتي؟

- اال�ستماع الإجابات الطلبة ومناق�ستها؛ للتو�سل اإلى مفهوم املنظور واملنظور 
الهند�سي االأيزومرتي وكيفية متثيله.

التعلم من خالل الن�شاط/التدريب
- تنفيذ التمرين )2-9( ر�سم املحاور االأيزومرتية للمنظور االأيزومرتي.

- تطبيق التمرين من قبل املعلم ح�سب اخلطوات الواردة يف التمرين. 
- تكليف الطلبة بتنفيذ التمرين ح�سب اخلطوات الواردة يف الكتاب املدر�سي.

- متابعة تنفيذ الطلبة، وتقدمي التغذية الراجعة اإذا لزمت.
- تقييم اأداء الطلبة.
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Qƒ¶æªdG

 É¡£b É°ùe ≈dEG ô¶f Ée GPEG áq«°Sóæ¡dG ∫Éμ°TC’G Q qƒ°üJ hCG ∑GQOEG …OÉ©dG ¿É°ùfE’G ≈∏Y Ö©°üj

 óbh,áKÓãdG √OÉ©HCG ≥ah Év«ZGôa πqãe GPEG πμ°ûdG Q qƒ°üàj ¿CG ¬©°SƒH øμdh ,áØ∏àîªdG É¡©WÉ≤eh

 áq«aGôZƒJƒØdG Qƒ°üdG hCG ,πjOƒªdG ≥jôW øY hCG ,Qƒ¶æªdG ≥jôW øY Gòg »ZGôØdG π«ãªàdG ¿ƒμj

.ºgô¶f äÉ¡Lh ∑GQOEGh ¬FÓªY ™e ºgÉØàdG ¢Sóæ¡ªdG hCG º qª°üªdG ≈∏Y π¡°ùj …òdG ôeC’G

.áKÓãdG √OÉ©HCG ≥ah º«ª°üàdG øY áë°VGh IQƒ°U »£©j …òdG Qƒ¶æªdG áq«ªgCG RôÑJ Éægh

 ,™bGƒdG  »a »g Éªc ( áMƒ∏dG  ) §°ùÑæe í£°S ≈∏Y áq«FôªdG  ΩÉ°ùLC’G π«ãªJ ƒg Qƒ¶æªdÉa

.øq«©e ™bƒe øe É¡«dEG ôXÉædG ø«©d hóÑJ Éªc øμdh

 å«M øe ¬HÉ°ûàJ É¡©«ªL »°Sóæ¡dG Qƒ¶æª∏d á°ù«FQ ´GƒfCG áKÓK ∂dÉæg :»°Sóæ¡dG Qƒ¶æªdG

 ó°UôdG á£≤f ™bGƒe å«M øe É¡°†©H øY ∞∏àîJ Éªæ«H .¬Øjô©Jh Qƒ¶æªdG áq«ªgC’ É¡≤«≤ëJ

 øY çÓãdG º°ùédG äÉ¡LGh ¿Ó«e ÉjGhR å«M øeh ,º°ùédG ≈dEG ógÉ°ûªdG É¡æe ô¶æj »àdG

 k’Éª©à°SG ÉgôãcCG øμdh »°Sóæ¡dG º°SôdG ∫Éée »a ¬JÉ≤«Ñ£J ´ƒf qπμdh.ógÉ°ûªdG ô¶f á q©°TCG

. …ôàehõjC’G Qƒ¶æªdG ƒg

 Gòg q¿CG ƒg √ôcP Qóéj É qªeh .(á∏FÉªdG QhÉëªdG äGP) ô«XÉæªdG qºgCG :…ôàehõjC’G Qƒ¶æªdG

 …òdG ∂«∏HhC’G Qƒ¶æªdG øY ¬d G kõ««ªJ z ø«∏FÉªdG ø«¡LƒdG GP Qƒ¶æªdG { ≈ qª°ùj Qƒ¶æªdG

 √QhÉëe ø«H ÉjGhõdG q¿CÉH …ôàehõjC’G Qƒ¶æªdG õq«ªàj .z πFÉªdG ¬LƒdG GP Qƒ¶æªdG { ≈ qª°ùj

 πKÉªàJ  ∂dòHh  ,(40-2) πμ°ûdG  »a Éªc , r(120) …hÉ°ùJ É¡æe qπch ájhÉ°ùàe áKÓãdG

 Ó¡°S ¬ª°SQ π©éj É qªe çÓãdG ¬JÉ¡LGh º°SQ äGAGôLEG

 . ø«°ü q°üîàª∏d hCG áÑ∏£∏d AGƒ°S

áKÓãdG √QhÉëªd ájRGƒªdG Qƒ¶æªdG •ƒ£N ≈ qª°ùJh

 Qƒ¶æªdG  õq«ªàjh  ,á`̀qjô`̀à`̀ehõ`̀jCG  É kWƒ£N  (ê  Ü  G)  

 É¡dGƒWCG Ö°ùM º°SôJ É¡©«ªL ¬Wƒ£N q¿CÉH …ôàehõjC’G

 áf qhóªdG  ô«Z  OÉ©HC’G  ¢†©H  áaô©e  π q¡°ùj  É qªe  áq«≤«≤ëdG

 º°SQ ∂dòc π¡°ùjh ,Qƒ¶æªdG ≈∏Y Iô°TÉÑe ¢SÉ«≤dG øe

 .•ƒ£îdG √òg.…ôàehõjC’G Qƒ¶æªdG :( 40-2  ) πμ°ûdG

4

CG

nCG

Ü

`L

ǹ L

O

nÜ
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                                           �ساعة

عالج
- تكليف الطلبة اإعادة ر�سم التمرين )9-2(.

 اإثراء

 

- ا�سرتاتيجية التقومي: املعتمد على االأداء 
- اأداة التقومي: �سلم التقدير اللفظي

للمعلم

للطالب
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   المو�ضوع         المنظور )2(

- ير�سم منظوًرا اأيزومتريًّا لكل من )المكعب ومتوازي الم�ستطيالت(.
- ُيجيب عن اأ�سئلة المو�سوع والوحدة الثانية. 

á«æ¡ŸG áeÓ°ùdG

التعلم من خالل الن�شاط/ التدريب
- التمهيــد للدر�ص بتذكير الطلبة بالدر�ص ال�سابق )المنظور، المنظور الهند�سي، 

المنظور االأيزومتري، محاور المنظور االأيزومتري ور�سمها(.
- تنفيذ ر�سم منظور اأيزومتري لمكعب.

- ا�ستعرا�ص ال�سكل ) 2-41( خطوات ر�سم منظور اأيزومتري لمكعب.
• تجهيز المواد واالأدوات للتمرين   قبل وقت الح�سة.

• تطبيق من قبل المعلم ح�سب الخطوات الواردة في التمرين.
• تطبيق من قبل الطلبة للخطوات التف�سيلية الوارده في الكتاب.

• تقويم اأداء الطلبة من قبل المعلم في اأثناء تطبيق التمرين.
التعلم التعاوني / العمل الجماعي  

- تق�سيم الطلبة مجموعتبن.
• المجموعــة االأولى: تر�ســم منظوًرا اأيزومتريًّا من خــالل ال�سكل )41-2( 

خطوات ر�سم منظور اأيزومتري لمتوازي م�ستطيالت.
• المجموعــة الثانية: تنفيــذ الن�شاط )2-10( من خــالل ال�سكل )42-2( 

اأ�سكال واأواٍن منزلية، ور�سم مناظير مكّبرة لل�سكل االأ�سلي.
- عر�ــص ما تّم التو�سل اإليه من قبل المجموعــات حول خطوات ر�سم منظور 

اأيزومتري لمكعب ومتوازي الم�ستطيالت.
- تكليف الطلبــة بتنفيذ االأن�سطة )2-11( بالر�سم علــى الحا�سوب با�ستخدام 

.)Corel Draw( برنامج
التعلم التعاوني/ العمل الجماعي

- تكليف الطلبة بحل اأ�سئلة المو�سوع واأ�سئلة الوحدة من خالل مجموعات.
- تكليف المجموعات بالحل وتخ�سي�ص زمن لذلك.
- التجول بين المجموعات والم�ساعدة غير المبا�سرة.

- ي�سلم مقرر كل مجموعة اإجابات مجموعته.
- تبادل االأدوار بين المجموعات.

- يــدار حوار بيــن الطلبة وتناق�ــص اإجاباتهم؛ بهــدف التو�سل اإلــى االإجابات 
ال�سحيحة وت�سويب االأخطاء.

- كتابة الحل على ال�سبورة والتعليق عليه.
- تدوين االإجابات بطريقة مالئمة.
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 äGƒ£îdG ™ÑJG ,áeƒ∏©e √OÉ©HCG Ö q©μªd mhÉ°ùàe Qƒ¶æe º°Sôd :Öq©μªd …ôàehõjCG Qƒ¶æe º°SQ - CG

:(41-2) πμ°ûdG »a áæq«ÑªdG á«JB’G

.√OÉ©HCG ójóëàd ( nÜ Ü , nCGCG ) »eÉeC’G §≤°ùªdG øμ«dh Öq©μªdG √ƒLh óMCG º°SQG -

 ∫hC’G .(Ü) á£≤f øe QhÉëe áKÓK º°SQGh. (Ü) á£≤ædÉH qôªj (¢U ¢S) Év«≤aCG É v£N º°SQG -

 QÉ°ù«dG ≈dEG π«ªj »fÉãdGh ,(  ́Ü) q§îdG π qμ°ûjh , r(30) ÉgQGó≤e ájhGõH π«ªjh ø«ª«dG ≈dEG

 q§îdG π qμ°ûjh ,πØ°SC’G ≈dEG Év«°SCGQ ådÉãdGh ,(∫ Ü) q§îdG π qμ°ûjh ,É k°†jCG á∏KÉªe ájhGõH

.(Ω Ü)

 ø«ª«dG ≈dEG π«ªj É v£N ( nÜ) á£≤ædG øe º°SQGh ,(Ω Ü) »°SCGôdG q§îdG ≈∏Y ( nÜ) á£≤ædG O qóM -

 á≤jô£dÉHh  ,( ń  nÜ)  q§îdG  π qμ°ûjh  ,(nCG  Ü)  q§î∏d  ÉkjRGƒe  …CG  r;(30)  ÉgQGó≤e  ájhGõH

 É¡æe  §≤°SCGh  ,(´  Ü)  q§îdG  ≈∏Y  (  nCG  )  á£≤ædG  O qóM  qºK  ,( n∫  nÜ)  q§îdG  º°SQG  É¡°ùØf

 ¬LƒdG âª°SQ ób ¿ƒμJ ∂dòHh ,( nCG ) á£≤f »a ( ń  nÜ) ™e ™WÉ≤àj (Év«°SGQ É v£N) G kOƒªY

 »a ( n∫ nÜ) q§````îdG ™e ™WÉ≤àj G kOƒªY §≤°SCG É k°†jCG (ê) á£≤ædG øeh, Öq©μª∏d  »eÉeC’G

 É v£N (CG) á£≤f øe º°SQG qºK ,Öq©μª∏d »ÑfÉédG ¬LƒdG ≈∏Y â∏°üM ób ¿ƒμàa ,( nê) á£≤f

 ,(´ Ü) q§îdG …RGƒj (ê) á£≤f øe ôNBG  É v£Nh ( ń  CG) q§îdG π qμ°û«d (∫ Ü) …RGƒj

.Öq©μª∏d q»≤aC’G ¬LƒdG âª°SQ ób ¿ƒμJ ∂dòHh, ( k∫ ê) q§îdG π qμ°ûjh

.Öq©μª∏d Üƒ∏£ªdG Qƒ¶æªdG ≈≤Ñ«d IóFGõdG •ƒ£îdG í°ùeG -

  ,äÓ«£à°ùe …RGƒàªd mhÉ°ùàe Qƒ¶æe º°Sôd :äÓ«£à°ùe …RGƒàªd …ôàehõjCG Qƒ¶æe º°SQ -Ü

 ,Qƒ¶æªdG º°Sôd IõLƒe äGƒ£N øq«Ñj …òdG (42-2 ) πμ°ûdG π seCÉJ        

.Öq©μªd …ôàehõjCG Qƒ¶æe º°SQ äGƒ£N :(41-2) πμ°ûdG

»eÉeC’G

»≤aC’G

»ÑfÉ
é

dG
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: øe kÓc í q°Vh

.í q£°ùªdG »°Sóæ¡dG πμ°ûdG -    CG

.OÉ©HC’G »KÓK º s°ùéªdG »°Sóæ¡dG πμ°ûdG - Ü

. áq«°Sóæ¡dG äÉ«∏ª©dG ò«ØæJ »a á∏ª©à°ùªdG äGhOC’G ôcPG

? ∂°ü q°üîJ ∫Éée »a áq«°Sóæ¡dG äÉ«∏ª©dG øe IOÉØà°S’G ∂æμªj ∞«c

? É¡dÓN øe áq«°Sóæ¡dG äÉ«∏ª©dG ∞«XƒJ ∂fÉμeEÉH »àdG ä’ÉéªdG  Ée

3

4

5

6

.•É≤°SE’G Ωƒ¡Øe í u°Vh

?•É≤°SE’G äÉjƒà°ùe ™e •É≤°SE’G á q©°TCG ™WÉ≤J  •É≤f O qóëf ∞«c

?¢SÉ«≤dGh πμ°ûdG »a á∏KÉªàe á q«KÓãdG ¬£bÉ°ùe ¿ƒμJ …òdG º q°ùéªdG Ée

?äÉfGƒ£°SC’G §bÉ°ùe º°SQ óæY §bÉ°ùªdG ≈∏Y QhÉëªdG •ƒ£N º°Sôf ºd

.∂dP ô u°ùa .º°ùédG ™°Vh ôq«¨J GPEG ΩÉ°ùLC’G §bÉ°ùe ôq«¨àJ

:ø««JB’G ø«eƒ¡ØªdG í u°Vh

.…ôàehõjC’G Qƒ¶æªdG h ,Qƒ¶æªdG

 áMƒd ≈∏Y §bÉ°ùªdG º°SQ óæY áLQO 45 ájhGR ≈∏Y πFÉªdG q§îdG º°SQ øe ¢Vô¨dG Ée

?äÉjƒà°ùªdG

?…ôàehõjC’G Qƒ¶æªdG QhÉëe »a çÓãdG ÉjGhõdG ¬HÉ°ûàJ πg

7

8

9

10

11

12

13

14

? »°Sóæ¡dG º°SôdG »a •ƒ£îdG áØ«Xh Ée

: `H »MƒJ á£«°ùH áq«£N äÉæjƒμJ ¢UÉ°UôdG º∏b ∫Éª©à°SÉH º°SQG

Ahó¡dGh QGô≤à°S’G -    CG

ábÉ°TôdGh áfƒ«∏dG - Ü

¿GõJ’G ΩóY - `L

ácôëdG -   O

á```∏````Ä°SC’G

1

2
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                                           �ساعة

عالج
- تكليف الطلبة باإعادة خطوات ر�سم منظور اأيزومرتي ملكعب.

اإثراء
- تكليف الطلبة بر�سم منظور اأيزومرتي ملج�ّسمات موجودة يف م�سغلهم املهني، 

وعر�سه على الزمالء.

- ا�سرتاتيجية التقومي: التوا�سل 
- اأداة التقومي: اأ�سئلة واأجوبة 

للمعلم

للطالب
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:á«JB’G á∏Ä°SC’G øY ÖLCG qºK

? Öq©μªdG äÉ°SÉ≤e øY ¬gƒLh äÉ°SÉ≤e ∞∏àîJ πg -1

?¬«a πFÉªdG AõédG º°SôJ ∞«c -2

.π«°üØàdÉH ¬ª°SQ äGƒ£N ìô°TG -3

 á≤jô£dÉH É¡∏u∏Xh ,(43-1) πμ°ûdG ‘ áæq«ÑŸG ÊGhCÓd ∑QÉ«àNG Ö°ùM I sÈμe ÒXÉæe ó«dÉH º°SQG •
.É¡ª«°ùéàd áÑ°SÉæe ÉgGôJ »àdG

 »°SÉ°SC’G  º«∏©àdG á∏Môe ‘ áq«æØdG á«HÎdG êÉ¡æe ∫ÓN øe É¡àÑ°ùàcG »àdG áq«∏ª©dG äGQÉ¡ŸG ∞ qXh •
.(corel draw) áq«›ôH πãe ;Üƒ°SÉ◊G èeGôH ∫Éª©à°SÉH áq«°Sóæg ∫Éμ°TCG º°SQ ‘

نـشـاط (10-2 )

نـشـاط (11-2 )

.á«dõæe m¿GhCG ∫Éμ°TCG :(43-2) πμ°ûdG

.äÓ«£à°ùe …RGƒàªd …ôàehõjCG Qƒ¶æe º°SQ äGƒ£N :(42-2  ) πμ°ûdG

103

:»JCÉj Ée ± qôY

 ¿GƒdCG  ,á∏FÉ°ùdG  OÉqÑ∏dG  ΩÓbCG  ,áq«FÉªdG  ¿GƒdC’G  ,Qƒ¶æªdG  ,  •É≤°SE’G   ,»°Sóæ¡dG  º°SôdG

.áq«°Sóæ¡dG äÉ«∏ª©dGh ,»°Sóæ¡dG Qƒ¶æªdG ,π«à°SÉÑdG

?»°Sóæ¡dG º°SôdG »a ôWÉ°ùªdG ´GƒfCG Ée

?»°Sóæ¡dG º°SôdG »a (T) ±ôM πμ°T ≈∏Y »àdG Iô£°ùªdG »a »WÉÑ°†f’G ¢SCGôdG óFGƒa Ée

:á«JB’G º°SôdG äGhOCG áØ«Xh ôcPG

 .äÉã∏ãªdGh ,QÉLôØdG , á∏≤æªdG ,ºëØdG ¿Gó«Y ,¢UÉ°UôdG ΩÓbCG

?»æØdG πª©dG »a •ƒ£îdG áØ«Xh Ée

:å«M øe ô«°û¡àdG §Nh AÉ°ûfE’G q§N ø«H ¥ôØdG í u°Vh

 .§îdG πμ°Th ,ácÉª°ùdG ,¬ª°SQ »a πª©à°ùªdG ¢UÉ°UôdG º∏b ´ƒf

.•ƒ£îdG »a Iô qKDƒªdG πeGƒ©dG ôcPG

 :á«JB’G äÉæjƒμàdGh •ƒ£î∏d á q«°ùØædG ád’ódG Ée

 .áq«YÉ©°TE’Gh ,áqjôFGódG ,á q«≤aC’G

?É¡£bÉ°ùeh •É≤°SE’G äÉjƒà°ùe ≈∏Y ìƒ£°ùdG º°SQ »a á qeÉ©dG IóYÉ≤dG Ée

á«fÉãdG IóMƒdG á∏Ä°SCG

1

2

9

3

4

5

6

7

8





الزخارف
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   املو�ضوع         الزخارف مفهومها وخ�شائ�شها وعنا�رصها
   
  

ح مفهوم الزخارف واأهّميتها. - يو�سّ
- يتعّرف كاًلَ من الوحدة الزخرفية والت�سميم الزخريف.

- يحّدد جماالت ا�ستخدام الزخارف يف احلياة اليومية.

الزخارف، الوحدة الزخرفية، الت�سميم الزخريف.

التدري�س املبا�رش/ اأ�سئلة واأجوبة 
- التمهيد للوحدة والدر�ص من خالل تو�سيح اأهّمية الزخارف يف اإ�سفاء اجلمال 

اإلى حياتنا، وجماالت ا�ستعمالها يف نواحي احلياة املختلفه.
الت�سكيلية،  الفنون  ــواع  اأن كاأحد  واأهّميتها  الزخارف  مفهوم  تو�سيح   -
النف�سية  والراحة  اجلمالية  واملتعة  البهجة  تدخل  التي  املتنوعة  وا�ستخداماتها 

للمتعاملني معها.
ح جماالت  - ا�ستعرا�ص االأ�سكال من )3-3(:)3-8( من الكتاب والتي تو�سّ

ا�ستخدام الزخرفة يف احلياة اليومية.
- طرح اأ�سئلة، مثل:
•  ما الزخارف؟ 

• عّرف الوحدة الزخرفية، الت�سميم الزخريف.
•  ما املجاالت التي تدخل الزخارف يف تطبيقها؟

•  ما مدى ا�ستفادة تخ�س�سك املنزيل من الزخارف؟
- اال�ستماع الإجابات الطلبة، ومناق�ستها للو�سول اإلى تو�سيح مفهوم الزخارف 
والوحدة الزخرفية والت�سميم الزخريف، وجماالت تطبيقها، وا�ستخدامها يف 

احلياة اليومية، وتلخي�سها وعر�سها على ال�سبورة.
 التدري�س املبا�رش/ العر�س التو�سيحي 

- يعر�ص املعلم جمموعة من الزخارف املتنّوعة على الطلبة، ويطلب اإليهم ت�سنيف 
الزخارف من حيث:  

مادة  الطالب يف  در�سها  والتي  كتابية(  )هند�سية، طبيعية،  الزخارف  نوع   •
الرتبية الفنية يف ال�سنوات ال�سابقة.

الواحدة  الزخرفية  الوحدة  ت�سكيل  يف  الداخلة  واأ�س�سه  الت�سميم  عنا�رس   •
)نقطة، خط، لون ..(.

• جمال ا�ستخدامها يف احلياة اليومية )�سجاد، معادن، خزف، ...(.
• اأ�سلوب تنفيذ الزخارف على ال�سطوح املعرو�سة )احلذف، االإ�سافة، احلز، 

الغائر، البارز ....(.
 - تدّون االإجابات على ال�سبورة، وتعر�ص النتائج على الطلبة، وتناق�ص لتحديد 

جماالت ا�ستخدام الزخارف يف احلياة اليومية .. .
- تكليف الطلبة ر�سم جمموعة من الزخارف الهند�سية والطبيعية على قطعة من 
الكرتون، ميكن اال�ستفادة منها الحًقا لزخرفة �رس�سف طفل اأو �ستارة للمطبخ.

- تنفيذ الن�شاط )3-1( بجمع �سور ملالب�ص اأطفال و�سيدات ورجال، ثم تنظيم 
قائمة باالختالفات التي يالحظها على نوع الزخارف املتوافرة على املالب�ص 

و�سكلها، ثم يقوم الطلبة بعر�ص اأعمالهم ومناق�ستها. 
- تقومي اأداء الطلبة.

 ,¬°ù°SoCGh »æØdG πª©dG ô°UÉæY ó qcDƒJ »àdG  áq«∏«μ°ûàdG  ¿ƒæØdG ΩÉ°ùbCG  øe IóMGh ±QÉNõdG qó©J 

 ,á«fÉ°ùfE’G É¡àaôY »àdG áªjó≤dG äGQÉ°†ëdG ¿ƒæa º¶©e »a IôaGƒàe ±QÉNõdG q¿CG øe ºZôdG ≈∏Yh

 ,äGOÉ©dGh ,áÄ«ÑdG áé«àf á∏ª©à°ùªdG ô°UÉæ©dG ±ÓàNÉH ∞∏àîJ É¡H âédƒY »àdG Ö«dÉ°SC’G q¿CG ’EG

.∂dP ô«Zh ó«dÉ≤àdGh

?±QÉNõdG ∫Éª©à°SG ≈dEG ¢SÉædG π«ªj ºd -

 ?áaôNõdG É¡«a πNóJ »àdG »dõæªdG OÉ°üàb’G ä’Éée Ée -

? ºeC’G ±QÉNR ø«H É¡àfÉμe áq«eÓ°SE’G ±QÉNõdG âq∏àMG ∞«c -

?áq«©Øf áq«aôNR ∫ÉªYCG êÉàfEG »a áªgÉ°ùªdG Üƒ°SÉë∏d øμªj ∞«c -

.IóMƒdG √òg »a Égô«Zh á∏Ä°SC’G √òg øY äÉHÉLEG óéà°S

: ¿CG IóMƒdG √òg á°SGQO ó©H ∂æe ™qbƒàjh

.É¡YGƒfCGh ±QÉNõdG ∫Éμ°TCG ø«H ¿QÉ≤J -

.É¡ª«¶æJ ¥ôWh ±QÉNõdG ¢üFÉ°üN ± qô©àJ -

.ÉgQ qôμJh (á«©«ÑW) áq«°Sóæg ô«Zh áq«°Sóæg áq«aôNR äGóMh º°SôJ -

 ¢ü q°üîJ ∫Éée »a áq«©Øf áq«aôNR ∫ÉªYCG º«ª°üJ »a áq«æ«JÓdGh áq«Hô©dG ΩÉbQC’Gh ±hôëdG πª©à°ùJ -

.»dõæªdG OÉ°üàb’G

.»£ÑædG qøØdG øe IÉMƒà°ùe ±QÉNõH äÉ≤°ü∏eh äÉbÉ£H º qª°üJ -

.áμ∏¡à°ùe áq«Ä«H qOGƒe ∫Éª©à°SÉH »dõæªdG OÉ°üàb’G ¢ü q°üîJ øª°V Év«aôNR Év«©Øf kÓªY òØæJ -

.Üƒ°SÉëdG ∫Éª©à°SÉH ÉgQ qôμJh áq«aôNR äGóMh º qª°üJ -

 ∂∏¨°ûe »a äÉqjQGóL áaôNõd »eÓ°SE’G qøØdG »a øjƒ∏àdGh ójôéàdGh ôjƒëàdG äGQÉ¡e ∞ qXƒJ -

.»æ¡ªdG

 .IO qóëe ô«jÉ©e ≥ah áq«aôNõdG ∫ÉªYC’G ºu«≤J -
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¢ûbÉf qºK ô qμa

 »aôNõdG  º«ª°üàdG  á©«ÑW »a  πª©∏d  qó©ªdG  í£°ùdGh  πª©dG  á∏«°Sh  øe qπc ±ÓàNG  ôqKDƒj  ∞«c

?ò qØæªdG

 ¿É°ùfE’G  äGhOCG  øe  Iô«ãc  ìƒ£°S  ≈∏Y  ±QÉNõdG  ô¡¶J

 : πãe ;áq«eƒ«dG ¬JÉeõ∏à°ùeh ¬JÉLÉMh
     

 OÉé°ùdG  áaôNR  ô°UÉæY  ´ qƒæàJ  å«M  :OÉ qé°ùdG

 .(2-3) πμ°ûdG »a Éªc ,¬ª«eÉ°üJh ¬fGƒdCGh

 áY qƒæàe  ¿Gƒ`̀dCGh  º«eÉ°üàH  ±ôNõJ  »àdG  :á°ûªbC’G
 πμ°ûdG »a Éªc ,áØ∏àîªdG QÉªYC’Gh ¥GhPC’G Ö°SÉæJ

.ΩGhódG ≈∏Y IO qóéàe ±QÉNõdG √òg ,(3-3)

 k,’ÉªLh É k≤fhQ √ójõ«a è«°ùædG »a É k°†jCG áaôNõdG ô¡¶Jh

.(4-3) πμ°ûdG »a Éªc

.OÉ qé°ùdG áaôNR :(2-3 ) πμ°ûdG

.AÉjRC’Gh á°ûªbC’G áaôNR :(3-3 ) πμ°ûdG áaôNR :(4-3 ) πμ°ûdG
.äÉLƒ°ùæªdG

 áªFÉb  º u¶f  qºK  ,∫É`̀LQh  äGó«°Sh  ∫ÉØWCG  ¢ùHÓŸ  G kQƒ°U  ™ªLG  ,∂àYƒª›  ™e  ¿hÉ©àdÉH  •
 ¢VôYG  ,É¡∏μ°Th  ¢ùHÓŸG  ≈∏Y  IôaGƒàŸG  ±QÉNõdG  ´ƒf  ≈∏Y  É¡¶MÓJ  »àdG  äÉaÓàN’ÉH

.á°ûbÉæª∏d äÉYƒªéŸG ôFÉ°S ≈∏Y ∂∏ªY

نـشـاط (1-3 )

CG

Ü

الوحدة الثالثة: الزخارف

انظر ملحق اإجابات االأ�سئلة  )1(.
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                                           �ساعة واحدة.

عالج
- تكليف الطلبة بتنفيذ وحدة زخرفية من تقاطع �سكل املربع بقلم الر�سا�ص، 

وتلوينه باالألوان اخل�سبية.

اإثراء
- تكليف الطلبة بتنفيذ ت�سميم زخريف عن طريق تكرار الوحدة الزخرفية بعدة 

اجتاهات، وتلوينه باالألوان املتوافرة، وعر�سة يف امل�سغل املهني.

- ا�سرتاتيجية التقومي: التوا�سل.
- اأداة التقومي: اأ�سئلة واأجوبة  

للمعلم
الر�سم احلر والزخرفة، مكتبة املجتمع العربي،  اأبو دب�سة،  - خلود غيث وفداء 

عّمان، 2006م.

للطالب 
- www.alhandsa.net.forum.showthread2615

فكر ثم ناق�ش
1- ب�سبب نزعة االإن�سان الفطرية نحو اإ�سفاء اجلمال اإلى جماالت حياته.

2- من حيث اإن الزخارف بارزة اأم غائرة اأو خ�سنة اأم ناعمة. 
3- زخرفة االأقم�سه واالأعمال اليدوية واالأواين اخلزفيه والزجاجية، مثل: �رس�سف طفل، �ستارة، حافظة مالعق و�سكاكني ... اإلخ.
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ÉgöUÉæYh É¡°üFÉ°üNh É¡eƒ¡Øe  ±QÉNõdG k’ qhCG
 »àdG ±QÉNõdG É¡æª°V øeh ¬JÉ«M ≈dEG ∫ÉªédG ∞«°†J »àdG πFÉ°SƒdG øY É kªFGO ¿É°ùfE’G åëÑj

 ä’Éée ≈dEG ∫ÉªédG AÉØ°VEG »a º¡°ùJ »àdG πFÉ°SƒdG ióMEG qó©oJ »gh .á©°SGh ä’Éée »a É¡∏ª©à°ùj

 »àdG ¢üFÉ°üîdG Ée ?É¡eƒ¡Øe Éªa .IO qó©àe áq«YGóHEG Ö«dÉ°SCÉH É¡dÉª©à°SG øμªjh ,áY qƒæàªdG ¿ƒæØdG

?áæq«©e º¶fh óYGƒ≤d ™°†îJ πg ?¿ƒæØdG øe Égô«Z øY É¡H õq«ªàJ

¢ûbÉf qºK ô qμa

.¿ƒæØdG øe Égô«Z øe ôãcCG áaôNõ∏d ¿É°ùfE’G Aƒéd ÖÑ°S

±QÉNõdG Ωƒ¡Øe

 hCG  ¬HÉ°ûàe πKÉªàHh ,ΩÉ¶àfG  ô«¨H  hCG  ΩÉ¶àfÉH  Q qôμàJ  ∫Éμ°TCG  áYƒªée hCG  πμ°T  :  ±QÉNõdG

 ±ÓàNÉH ∞∏àîJ áæq«©e áq«æa áØ«Xh … qODƒàdh ,∫ÉªYC’G óMCG ≈∏Y É kë£°S » q£¨àd ¬HÉ°ûàe ô«Z

 ±QÉNõdG âØ∏àNG óbh ,(áq«aôNR  IóMh) ≈ qª°ùj Q qôμàªdG πμ°ûdGh ,πªY qπc ≈∏Y ÉgôaGƒJ

.É¡fƒæa q¢UGƒN ±ÓàNG áé«àf áªjó≤dG äGQÉ°†ëdG »a ¿ƒæØdG ±ÓàNÉH

 ´ƒ°Vƒe øY ôqÑ©j øq«©e ΩÉ¶f øª°V áq«aôNõdG IóMƒdG QGôμJ øe CÉ°ûæ«a »aôNõdG º«ª°üàdG É seCG

 ôqKCÉàjh ,¢ù°SCGh ô°UÉæY øe »æØdG πª©dG »a Ée É¡«a ôaGƒàj áq«æa É kª«b πªëjh ,áaOÉg Iôμa hCG

 (1-3) πμ°ûdG øq«Ñj .º«ª°üàdG ò«Øæàd qó©ªdG í£°ùdGh ,º«ª°üàdG ò«ØæJ á∏«°Sh :πãe ;πeGƒ©H

.»≤aC’G QGôμàdGh …Oƒª©dG QGôμàdG

.»≤aC’G QGôμàdÉH ôNBGh …Oƒª©dG QGôμàdÉH »aôNR º«ª°üJ :(1-3 ) πμ°ûdG

1
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 ≈∏Y  ±QÉNõdG  èdÉ©J  :±õîdG

 ,¥ôW  I qó©H  áq«aõîdG  »``fGhC’G

 ¥ôëdG  πÑb  É¡àaôNR  qºàJ  É¡æªa

 ±òëdG  Üƒ∏°SCÉH  è«LõàdGh

 qºàj  Ée  É¡æeh  , qõëdGh  áaÉ°VE’Gh

 º°SôdÉH ¥ôëdG ó©H É¡©e πeÉ©àdG

 Éªc  ,É¡bôM  IOÉYEGh  É¡é«LõJ  qºK  ,É¡«∏Y

 .(5-3) πμ°ûdG »a

 ´ qƒæàH  áqjQÉª©ªdG  ±QÉNõdG  ´ qƒæàJ  :IQÉª©dG

 áf qƒ∏ªdG  áq«eÉNôdG  ±QÉNõdG  É¡æªa  ,Ég qOGƒe

 ±QÉNõdG  hCG  äÉq«°VQC’Gh  ¿GQóédG  ≈∏Y

 áq«°üédG  ±QÉNõdG  ò qØæJh  ,IRQÉÑdG  áq«°üédG

 ¿GƒdCÓd  ™ªédGh  ™£≤dG  áWÉ°SƒH  áq«eÉNôdGh

 ôØëdG ¥ôW É¡d πª©à°ùJ »àdG h ôéëdG ≈∏Y ±QÉNõdG ∑Éægh ,ôØëdG á«∏ªY øe ôãcCG áØ∏àîªdG

.(7-3) h (6-3) ø«∏μ°ûdG »a Éªc ,ôFÉ¨dGh RQÉÑdG

 ¢ûbÉf qºK ô qμa

.∂°ü q°üîJ ™bGh øe á∏ãeCG p§YCG ?áaôNõdG øe »dõæªdG OÉ°üàb’G äÉ°ü q°üîJ IOÉØà°SG ióe Ée

 ±QÉNõdG  ò qØæJ  :¿OÉ©ªdGh Ö°ûîdG

 áWÉ°SƒH RQÉÑdGh ôFÉ¨dG ôØëdG Üƒ∏°SCÉH

 ÜGƒHC’Gh òaGƒædG »a ∂dPh ,¥ô£dG

 øe ∂dP ≈dEG Éeh ôHÉæªdGh ≥jOÉæ°üdGh

 »a Éªc ,áq«fó©ªdGh áq«Ñ°ûîdG ∞ëàdG

.(8-3) πμ°ûdG

.QÉîØdGh ±õîdG áaôNR :(5-3 ) πμ°ûdG

 ±QÉNR :(6-3 ) πμ°ûdG
.áq«FÉ°ùØ«°ùa

 áaôNR :(7-3 ) πμ°ûdG
.IQÉª©dG á¡LGh ≈∏Y

.¿OÉ©ªdGh Ö°ûîdG áaôNR : (8- 3) πμ°ûdG

`L

O

`g
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   املو�ضوع         خ�شائ�ش الزخارف
  

- يتعّرف خ�سائ�ص الزخارف ويو�سحها. 
- ميّيز بني العنا�رس الزخرفية )هند�سي،  غري هند�سي)طبيعي(. 

- يتعّرف النظم الزخرفية وتطبيقاتها. 

التماثل،  الت�سعب،  التكرار،  )طبيعية(،  هند�سية  غري  عنا�رس   ، هند�سية  عنا�رس 
التبادل، التقابل، التفرع، التنا�سب.

التدري�س املبا�رش/ اأ�سئلة واأجوبة 
- التمهيد للدر�ص من خالل مراجعة �رسيعة ملا مّت اأخذه يف الدر�ص ال�سابق.

- تو�سيح خ�سائ�ص الزخارف  العامة وعنا�رسها )هند�سية وطبيعية( .
ح خ�سائ�ص الزخارف  - ا�ستعرا�ص االأ�سكال من الكتاب املدر�سي، والتي تو�سّ

وعنا�رسها.  
- طرح اأ�سئلة من مثل:

• ما  اخل�سائ�ص العامة التي ت�سرتك فيها الزخارف؟
• ما اأنواع العنا�رس الزخرفية؟

• ما املق�سود بعنا�رس غري هند�سية؟ اأعِط اأمثلة.
• قارن بني الزخارف الهند�سية وغري الهند�سية من حيث: مفهومها وعنا�رسها 

الزخرفية.
• ما امل�سادر التي ميكن اأن ن�ستوحي منها الزخارف؟ 

والتفرع(،  )والت�سعب  التبادل(  )التكرار،  من:  كل  بني  الفرق   ح  و�سّ   •
)التماثل والتقابل(. 

•  كيف توؤثر النظم الزخرفية يف الت�سميم الزخريف املنفذ؟
الزخارف  خل�سائ�ص  تعريف  اإلى  للو�سول  الطلبة  مع  االإجابات  مناق�سة   -
على  وعر�سها  وتلخي�سها  بينها،  واملقارنة  الزخرفية  والنظم  وعنا�رسها 

ال�سبورة. 
- تكليف الطلبة بتنفيذ االأن�سطة )2-2( و)2-3( ومتابعتها. 

 التعلم من خالل الن�شاط/ التدريب
- يق�سم املعلم الطلبة اإلى ثالث جمموعات كاالآتي:

• املجموعة االأولى: يوّزع عليها جمموعة من الزخارف الهند�سية.
• املجموعة الثانية: يوّزع عليها جمموعة من الزخارف الطبيعية )النباتية(.

)االآدمية  الطبيعية  الزخارف  من  جمموعة  عليها  يوّزع  الثالثة:  املجموعة   •
واحليوانية(.

- تكليف الطلبة با�ستخراج النظم الزخرفية امل�ستخدمة يف الزخارف ال�سابقة.
الزخارف  من  جدارية  عمل   )4-3( الن�شاط  بتنفيذ  املجموعات  تكليف   -
ال�سابقة على طبق مقّوى من الكرتون وا�ستخدام االإ�سافات الالزمة )جلرت، 

األوان .... وتعليقها يف امل�سغل املهني(.
- متابعة الطلبة واإعطاء التوجيهات عند احلاجة.

- تدوين النتائج وعر�سها على املجموعات ومناق�ستها، وتقومي اأعمال الطلبة.

انظر  ملحق )3-1(  اأدوات التقومي.
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±QÉNõdG ¢üFÉ°üN

 øe  ô«ãc  »a  É¡©e  ∑ôà°ûJ  PEG  ,áØ∏àîªdG  áq«∏«μ°ûàdG  ¿ƒæØdG  ä’Éée  óMCG  áaôNõdG  qó©J

:á«JB’G ¢üFÉ°üîdÉH RÉàªJ É¡fCG ’EG ,¢üFÉ°üîdG

  É¡eÉé°ùfGh áaôNõdG ¿ qƒμJ »àdG ô°UÉæ©dG ≥aGƒJ »æ©j Gògh .É¡∏«μ°ûJ »a IóMƒdG óªà©J -    CG

.»aôNõdG º«ª°üàdG »a É k©e        

      º«°ùéàdG øe á«dÉN áë q£°ùe É¡qfCG q…CG ;ådÉãdG ó©ÑdG øY ó©àÑJh ,øjó©H äGP É¡qfCÉH º°ùqàJ - Ü

.√ô«Zh ôéëdGh ΩÉNôdG ≈∏Y IRQÉÑdGh IQƒØëªdG ±QÉNõdG AÉæãà°SÉH         

.§≤a áq«æ«jõJ áq«dÉªL ÉªqfEGh ,áqjô«Ñ©J »fÉ©e πªëJ ’ É¡qfC’ ;IO qôée -  `L

.É k≤M’ ∂dP ± qô©àæ°Sh ,IO qóëªdG áMÉ°ùªdG πNGO ™jRƒàdG »a G kO qóëe É keÉ¶f óªà©J -    O

 .áq«≤«Ñ£àdG ¿ƒæØdG ä’Éée øe ô«ãc »a πNóJ -   `g

±QÉNõdG ô°UÉæY

:ø«Yƒf ≈dEG áq«aôNõdG ô°UÉæ©dG º°ù≤J

 áq«°Sóæg  ∫Éμ°TCG  øe  áf qƒμªdG  ô°UÉæ©dG  :áq«°Sóæg  ô°UÉæY

.(9-3) πμ°ûdG »a Éªc ,Ió q≤©e hCG á£«°ùH ¿ƒμJ ób áæq«©e
        

 äÉØ°U πªëJ »àdG ô°UÉæ©dG :(á«©«ÑW) áq«°Sóæg ô«Z ô°UÉæY
 : É¡æeh ,¬æe äòNCG …òdG »©«Ñ£dG πμ°ûdG

 .(11-3) πμ°ûdG »a Éªc ,áq«JÉÑædGô°UÉæ©dG

 ¿’õ¨dGh  Qƒ«£dGh  äÉ°TGôØdÉc  ,áq«fGƒ«ëdGô°UÉæ©dG

 ¢Tƒ≤f  øe  ôaGƒàj  Éeh  ,áØ∏àîe  ´É°VhCGh  äÉcôM  »a

 ∞MGhõdGh  Qƒ«£dGh  äÉfGƒ«ëdG  ΩÉ°ùLCG  ≈∏Y  •ƒ£Nh

.(10-3) πμ°ûdG »a Éªc ,áq«fGƒ«ëdG ±QÉNõdÉH ´ƒædG Gòg ≈ qª°ùjh ,±Gó°UC’Gh

.áq«°Sóæg ±QÉNR : (9- 3) πμ°ûdG

2

3

CG

Ü

 áeóÿ áaôNõdG É¡«a πNóJ iôNCG ä’É› ‘ åëHG ,ÊhÎμdE’G åëÑdG ™bGƒe ≈dEG ´ƒLôdÉH •
.»æ¡ŸG ∂∏¨°ûe ‘ É¡°VôYGh ,I qÈ©ŸG Qƒ°üdG øe áYƒªéÃ ∂ãëH É kª qYóe ,áq«eƒ«dG ÉæJÉ«M

نـشـاط (2-3 )
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 møëæe q§N ≈∏Y ¬«a áq«aôNõdG äGóMƒdG QGôμJ ¿ƒμj :»æëæªdG QGôμàdG

.(14-3) πμ°ûdG »a Éªc , mê qô©àe hCG

 hCG πØ°SC’G ≈dEG ≈∏YC’G øe IóMƒdG QGôμJ ¿ƒμj ¿CÉc :…Oƒª©dG QGôμàdG

.(15-3) πμ°ûdG »a Éªc ,¢ùμ©dÉH

IQDƒH hCG á£≤f øe ≥∏£æJ ∫Éμ°TCGh •ƒ£N º°SQ ¬H ó°ü≤j :Ö© q°ûàdG

.(16-3) πμ°ûdG »a Éªc ,óMGh q§N hCG IóMGh IO qóëe 

 »a hCG ,ôFÉW πμ°T »a hCG ,á°TGôØdG πμ°T »a πKÉªàdG óéJ :πKÉªàdG

 »æ©j πKÉªàdG q¿CG èàæà°ùJ ¿CG ∂àYÉ£à°SÉHh .¿É°ùfE’G º°ùL AGõLCG

 π«μ°ûàdG  πªàμj  PEG  ,»∏Ø°ùdGh  …ƒ∏©dG  πμ°ûdG  »FõL  …hÉ°ùJ

 ó°ü≤jh , qOÉ°†e hCG πHÉ≤àe √ÉéJG »a É keÉªJ ø«¡HÉ°ûàe ø«æjƒμJ øe

 π qªμj  PEG  ,ô°ùjC’Gh  øªjC’G  :øjCGõédG  …hÉ°ùJ  É k°†jCG  πKÉªàdÉH

 »a  ¿RGƒàdG  ≥«≤ëJ  ¥ôW  §°ùHCG  πKÉªàdG  qó©jh  ,ôNB’G  ÉªgóMCG

.(17-3) πμ°ûdG »a Éªc  ,∫Éμ°TC’G

 hCG πKÉªJ ¬«a …òdG »aôNõdG πμ°ûdG »a πHÉ≤àdG ôaGƒàj : πHÉ≤àdG

   ,πKÉªJ ¬«a πHÉ≤J qπc q¿CG IQhô°†dÉH ¢ù«dh ,¬JGóMh »a ´ qƒæJ ¬«a

.(18-3) πμ°ûdG »a Éªc

 qºàjh  ,πª©dG  »a  á q«aôNR IóMh øe  ôãcCG  ôaGƒJ  »æ©j  :  ∫OÉÑàdG

.(19-3) πμ°ûdG »a Éªc ,Év«dOÉÑJ É¡Ñ«JôJ

. møëæe QGôμJ : (14- 3) πμ°ûdG .…ôFGO QGôμJ : (13- 3) πμ°ûdG

.Öq©°ûàdG :(16- 3) πμ°ûdG

.πKÉªàdG : (17- 3) πμ°ûdG

 QGôμJ : (15- 3) πμ°ûdG
.…OƒªY

Ü

`L

O

`g
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                                           �ساعة واحدة

عالج
- تكليف الطلبة بتنفيذ وحدة زخرفية نباتية )اأوراق النبات، اأ�سكال االأزهار(، 

وتكرارها تكراًرا دائريًا.

اإثراء
زخريف   كنظام  الت�سعب  على  يرتكز  زخريف  ت�سميم  بتنفيذ  الطلبة  تكليف   -
امل�سغل  وتزيني  وتلوينه   ،)Corel Draw( احلا�سوب  برنامج  با�ستخدام 

املهني.

- ا�سرتاتيجية التقومي: التقومي املعتمد على االأداء  
- اأداة التقومي:  قائمة الر�سد. )3- 1(

للمعلم
الر�سم احلر والزخرفة، مكتبة املجتمع العربي،  اأبو دب�سة،  - خلود غيث وفداء 

عّمان، 2006م.

للطالب
- www.alhandsa.net.forum.showthread2615

فكر ثم ناق�ش
4- هي التي ت�سفي على الت�سميم الزخريف جماليته واكتمال معناه والهدف منه. 

111

 »àdG  :  áq«eOB’Gô°UÉæ©dG

 πμ°T  ≈`̀ ∏`̀ Y  ó`̀ª`̀à`̀©`̀J

.¬æe AGõLCG hCG ¿É°ùfE’G

 ™ªéJ  ±QÉNR  ∑Éægh

 »aôNR ô°üæY øe ôãcCG

 qº°†àa  ,É¡ª«ª°üJ  »a

 áq«°Sóægh  áq«JÉÑf  ô°UÉæY

.áq«eOBGh áq«fGƒ«Mh

áq«aôNõdG º¶ædG

:»JB’G ƒëædG ≈∏Y ∂dPh ,É¡ª¶f O qó©àd áé«àf ´ qƒæàJh ±QÉNõdG ∫Éμ°TCG Oó©àJ

: É¡æe, áØ∏àîe äÉgÉéJGh ¥ô£H qºàjh ,I qôe øe ôãcCG IóMGƒdG áq«aôNõdG IóMƒdG º°SQ IOÉYEG :QGôμàdG

.(12-3) πμ°ûdG »a Éªc ,¢ùμ©dÉH hCG QÉ°ù«dG ≈dEG ø«ª«dG øe ¿ƒμj ¿CÉc :»≤aC’G QGôμàdG      

 ¢ûbÉf qºK ô qμa
.áÑ°SÉæªdG Qƒ°üdÉH ∂àHÉLEG º qYO ?ò qØæªdG »aôNõdG º«ª°üàdG »a áq«aôNõdG º¶ædG ôqKDƒJ ∞«c

 πμ°ûdG »a Éªc ,ÉgõcôªH Ióq«≤e ¿ƒμJ á∏eÉc IôFGO øª°V QGôμàdG qºàj :…ôFGódG QGôμàdG

.(13-3)

.áq«JÉÑf ±QÉNR : (11- 3) πμ°ûdG .áq«fGƒ«M ±QÉNR : (10- 3) πμ°ûdG

.»≤aCG QGôμJ : (12- 3) πμ°ûdG

 ≈∏Y ¬°VôYGh ,∂∏ªY ¿ qƒd qºK , áq«JÉÑf iôNCGh áq«°Sóæg öUÉæY qº°†j Év«aôNR É kª«ª°üJ º°SQG  •
.√ƒªq«≤«d ∂FÓeR

نـشـاط (3-3 )

4

CG

113

 á∏°üàe  áq«aôNR  äGóMh  º°SQ  »æ©j  :  ´ tô`Ø`à`dG

 ´ qôØàdG  øe  OÉØà°ùjh  ,á∏«°UC’G  áq«aôNõdG  IóMƒdÉH

 , m±ÉØàdGh áfhôe øe É¡«a Éªd áq«JÉÑædG  áaôNõdG  »a

.(20-3)πμ°ûdG »a Éªc

 •ƒ£îdG Ö°ùf IÉYGôe q…CG : Ö°SÉæàdG

 á°SGQóH  ∂dPh  ,É¡°†©Ñd  ∫Éμ°TC’Gh

 ô°UÉæ©dG  √ò`̀g  ∫ƒ`̀W  ø«H  äÉbÓ©dG

 OÉéjEG ≈∏Y Ö°ùædG πª©J PEG ,É¡°VôYh

 »a  Éªc  ,»æØdG  πª©dG  »a  ΩÉé°ùf’G

.(21-3) πμ°ûdG

.πHÉ≤àdG : (18- 3) πμ°ûdG

.∫OÉÑàdG : (19- 3) πμ°ûdG

.´ qôØàdG : (20- 3) πμ°ûdG

.Ö°SÉæàdG : (21- 3) πμ°ûdG

 ä sôe »àdG áq«aôNõdG º¶ædG ∫Éª©à°SÉH áq«aôNR º«eÉ°üJ I qóY øe áqjQGóL πª©H ∂àYƒª› ∑QÉ°T •
 ‘ πª©dG ¢VôYG qºK ,áq«aôNõdG öUÉæ©dG ‘ ´ qƒæàdGh IóMƒdG ≈∏Y õ«cÎdG ™e ¢SQódG ‘ ∂©e

.á°SQóŸG äG qô‡ hCG ∂∏¨°ûe

نـشـاط (4-3 )

h

R
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   المو�ضوع         الزخارف الهند�شية   
  

- يبّين مفهوم الزخارف الهند�سية واأهّميتها.
- يتعّرف عنا�سر الزخارف الهند�سية. 

- ير�سم زخرفة هند�سية، ويلونها باالألوان المائية.

الزخارف الهند�سية، الربع الزخرفي، الدائرة، االأطباق النجمية.

التدري�س المبا�سر/ اأ�سئلة واأجوبة 
- التمهيد للدر�ص من خالل التذكير بالدر�ص ال�سابق، وتنفيذ الن�شاط )5-2(، 

االإجابة عن  االأ�سئلة المتعلقة بالمو�سوع.
- تو�سيح مفهوم الزخارف الهند�سية وعنا�سرها )الدائرة واالأ�سكال الهند�سية 

االأخرى(،  ثم طرح االأ�سئلة االآتية:
• لماذا اهتم االإن�سان بالزخارف الهند�سية؟

• ما مفهوم الزخارف الهند�سية؟
• ما الدور الذي لعبه الفرجار في تطّور الزخارف الهند�سية؟ 

• ما عنا�سر الزخارف الهند�سية؟ 
• تعّد الدائرة من اأهم العنا�سر الزخرفية الهند�سية. و�سح ذلك.

• ما المجاالت النفعية التي تدخل الزخارف الهند�سية في اإنتاجها؟
ح اأهّمية االأطباق النجمية في اإنتاج زخارف هند�سية اإ�سالمية؟  • و�سّ

- مناق�سة االإجابات مع الطلبة للو�سول الى تعريف لمفهوم الزخارف الهند�سية 
وعنا�سرها، وتلخي�سها وعر�سها على ال�سبورة. 

- ا�ستعرا�ص االأ�سكال المتعلقة بالزخارف الهند�سية من الكتاب المدر�سي. 
التعلم التعاوني/ العمل الجماعي

- تق�سيم الطلبة  ثالث مجموعات، وتعيين مقرر لكل مجموعة كاالآتي:
• المجموعة االأولى: تنّفذ الن�شاط ) 6-3(.
•  المجموعة الثانية: تنّفذ الن�شاط ) 7-3(.
• المجموعة الثالثة: تنّفذ الن�شاط ) 8-3(.

- تكليف المجموعات بالعمل، وتخ�سي�ص زمن لذلك.
- التجول بين المجموعات والم�ساعدة غير المبا�سرة.

- ي�سلم مقرر كل مجموعة عمل مجموعته.
- تبادل االأدوار بين المجموعات.

- تكليف المجموعات بتنفيذ ت�سميم زخرفي هند�سي من االأ�سكال الهند�سية 
الب�سيطة وتلوينه، بحيث ي�ستفاد منه في زخرفة ) قطعة قما�ص، �سر�سف طفل، 

وجه و�سادة، علبة حفظ اأم�شاط... (

114

:»JB’G º«ª°üàdG »a áq«aôNõdG º¶ædG êôîà°SG

.áaôNõdG ¢üFÉ°üN O qóY

.áq«aôNR º¶æc ∫OÉÑàdGh πHÉ≤àdG ø«H ¥ôØdG í u°Vh

á```∏````Ä°SC’G

1

2

3

: »JCÉj É qªe q…CG ≈∏Y ∂°ü q°üîJ ™bGh øe Év«©Øf Év«aôNR É kª«ª°üJ òqØf

∫ÉØWCG ¢ùHÓeh , ¢TÉªb á©£b •
QÉ qîa AÉfEG •

»Ñ°ûN ¿hÉg •
»LÉLR AÉfEG •

áq«Ñ°ûN á≤©∏e •
 A»°†J á©ª°T ¿ƒμJ å«ëH êÉLõdÉH á q°UÉÿG ¿GƒdC’ÉH ¬àaôNRh ,QÉWEÉH »LÉLR õLÉM πªY •
 ∂FÓeRh ∂ªq∏©e ≈∏Y ¬°VôYGh  ,º«ª°üàdG ¿ qƒd qºK ,áq«aôNõdG ∫Éμ°TCÓd k’ÉªL »£©àd ¬Ø∏N

.á°SQóŸG ¢Vô©e ‘ ¬°VôY hCG ¬≤«∏©J ∂æμÁ .º««≤à∏d

نـشـاط (5-3 )

116

 á q°UÉN áq«ªgCG áq«eÓ°SE’G IQÉ°†ëdG πX »a äòNCG áq«°Sóæ¡dG ±QÉNõdG q¿EÉa ,A»°T øe øμj Éª¡eh

 ô°üæ©dG  ¿É«MC’G  øe ô«ãc  »a  âëÑ°UCÉa  ,iôNC’G  äGQÉ°†ëdG  »a  É¡d  ô«¶f  ’ Iójôa  áq«°üî°Th

 ¿É°ùfE’G äGhOCG øe ô«ãc ≈∏Y áq«°Sóæ¡dG ±QÉNõdG ô¡¶Jh .Iô«Ñc äÉMÉ°ùe » q£¨j …òdG ¢ù«FôdG

 ,áq«aõîdG  ∞ëàdGh  áq«LÉLõdGh  áq«fó©ªdG  »fGhC’Gh  OÉ qé°ùdG  πãe  ;áq«eƒ«dG  ¬JÉeõ∏à°ùeh  ¬JÉLÉMh

.¬°ùHÓeh √ôFÉªY É¡H ±ôNR ¬qfCG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH

áq«°Sóæ¡dG ±QÉNõdG ô°UÉæY

 ™WGƒb äÉcÉÑà°TG øe óqdƒàj ôμàÑe ójóL øjƒμJ øY åëÑj ¿CG ,πZÉ°ûdG ¬∏¨°Th ¿ÉqæØdG tºg ¿Éc

 ≈∏Y ¬¨Ñ°ùj …òdG ø«°UôdG ∫ÉªédG øe ójõe ≥«≤ëàd ,áq«°Sóæ¡dG ∫Éμ°TC’G áLhGõe hCG ÉjGhõdG

 ä’ÉëdG »a å∏ãªdG hCG ™qHôªdÉc ,á£«°ùÑdG áq«°Sóæ¡dG ∫Éμ°TC’G óéfh ,É¡éàæj »àdG ∞ëàdG

 πμ°ûdG »Øàî«a ,É¡Wƒ£N ¢†©H ƒëªj hCG Éª¡«à∏c »a ΩÉ q°SôdG É¡«∏Y ßaÉëj å«ëH ,É¡q∏c

 áÑ°ùædÉH  äÉ©qHôªdG  áμÑ°T É¡æe ,áq«°Sóæ¡dG  äÉYƒªéªdG  øe OóY ∂dòH ¿ qƒμàJh ,»FóÑªdG

 ,´Ó°VC’G  …hÉ°ùàªdG  å∏ãª∏d  áÑ°ùædÉH  áã∏ãªdG  áμÑ°ûdGh  ,¬æY  á≤ãÑæªdG  ∫Éμ°TC’Gh  ™qHôª∏d

 IO qó©àªdG áq«°Sóæ¡dG ∫Éμ°TC’G ´ÉªàLG øY áªLÉædG äÉÑ«côàdG ∞∏àîeh ,»°SÉªîdG ™q∏°†ªdGh

.´Ó°VC’G

: »¡a á«°Sóæ¡dG áq«aôNõdG ô°UÉæ©dG qÉeCG

 ø sªãªdÉc ,iôNC’G ∫Éμ°TC’G º¶©e ¬æY ≥ãÑæJ …òdG …õcôªdG ô°üæ©dG IôFGódG qó©J : IôFGódG

 AGõLCG hCG ,»aôNõdG º«ª°üàdG »a áq«∏°UC’G IôFGódG ≈ëªoJ å«ëH .... »°SÉªîdGh »°SGó°ùdGh

 ,áq«eÓ°SE’G ±QÉNõdG »a »g Éªc IôFGódG âeóîà°SG óbh .É¡æY ≥ãÑæªdG πμ°ûdG ≈≤Ñ«d É¡æe

 √òg  ,iôNCG  ôFGhóH  á∏NGóàe  ≈àM  hCG  ,á q°SÉªàe  hCG  ,ôFGhódG  øe  Égô«Z  ™e  IQhÉéàe  É qeEG

 »a ájÉZ É¡∏NGóJh É¡μHÉ°ûJ I qó°ûd hóÑJ á©jóH ±QÉNR Qƒ¡X ≈dEG ä sOCG É¡q∏c äÓ«μ°ûàdG

 óªà©J á£«°ùH É¡à≤«≤M »a É¡qfEÉa ,É¡«∏Y hóÑj …òdG ó«≤©àdG øe ºZôdG ≈∏Yh É¡qfCG ’EG ,ó«≤©àdG

 É¡°†©H §≤ædG π°UƒJ qºK ,ájhÉ°ùàe AGõLCG ≈dEG §«ëªdG º«°ù≤àc ,á£«°ùH óYGƒbh ∫ƒ°UCG ≈∏Y

 Gògh , q¢SÉªàJ hCG É k©e  É¡«a ôFGhódG πNGóàJ ,áØ∏àîe áq«°Sóæg ∫Éμ°TCG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ¢†©ÑH

 áq«°Sóæ¡dG áaôNõdG É¡«a πNóJ iôNCG ä’É› øY åëHG ,ÊhÎμdE’G åëÑdG ™bGƒe ≈dEG ´ƒLôdÉH •
.»æ¡ŸG ∂∏¨°ûe ‘ É¡°VôYGh ,I qÈ©ŸG Qƒ°üdG øe áYƒªéÃ ∂ãëH É kª qYóe ,áq«eƒ«dG ÉæJÉ«M áeóÿ

نـشـاط (7-3 )
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                                           �ساعة

عالج
- تكليف الطلبة بر�سم مجموعة من الدوائر المتداخلة والمتما�سة لتكون زخرفة 

هند�سية ب�سيطة، وتلوينها باالألوان المائية.

اإثراء
- تكليف الطلبة بتنفيذ ت�سميم هند�سي اإ�سالمي مكّون من اأطباق نجمية، وتلوينه 

باألوان الزخارف االإ�سالمية.

- ا�ستراتيجية التقويم: التوا�سل 
- اأداة التقويم:  اأ�سئلة واأجوبة 

للمعلم
الوفا،  دار  م�سر،  في  االإ�سالمية  الزخرفية  الفنون  يا�سين،  النا�سر  عبد   -

االإ�سكندرية، 2002م.

للطالب

115

á q«°SO~æ¡dG ±QÉNõdG É k«fÉK
 ≈dEG  …ôéëdG  ô°ü©dG  òæe  äô¡X »àdG  äGQÉ°†ëdG  »a  áq«°Sóæ¡dG  ±QÉNõdG  ¿É°ùfE’G  πª©à°SG

 ,á¡L øe ójôéàdG ƒëf …ô£ØdG ¬Yhõf ≈dEG Oƒ©j áq«°Sóæ¡dG ±QÉNõdÉH ¿É°ùfE’G ΩÉªàgG qπ©dh .¿B’G

.iôNCG á¡L øe êÉàfE’G áq«∏ªY AÉæKCG »a IGOC’Gh I qOÉªdG ¬°VôØJ …òdG ¬«LƒàdGh

áq«°Sóæ¡dG ±QÉNõdG Ωƒ¡Øe

 IQ qôμàe áq«°SÉ°SCG  áqq«°Sóæg ∫Éμ°TCG  øY á≤ãÑæe Ωƒ````°SQ øe áaôNõdG øe ∞æ°üdG  Gòg ¿ qƒμàj

.Ée É kë£°S » q£¨J øq«©e ΩÉ¶æH ™ qªéàJ äGóMh áYƒªée hCG IóMh π qμ°ûàa ™ qªéàJ

 ,áq«aôNõdG IóMƒdG øe GkAõL º°Sôj PEG ,á∏¡°S á≤jô£H ±QÉNõdG √òg õéæj É kªjób ¿ÉqæØdG ¿Éc

 IóMƒdG √òg QGôμJ øeh ,á∏eÉc áq«aôNR IóMh ¬jód ¿ qƒμààa äG qôe ™HQCG hCG ø«J qôe √Q qôμjh

 º°SG  áq«aôNõdG  IóMƒdG  √òg ≈∏Y ≥∏£jh ,É¡àaôNR ójôj  »àdG  áMÉ°ùªdG  Aπe qºàj  áq«aôNõdG

 ,¬«a ¢ù«FôdG »°Sóæ¡dG ™∏°†ªdG hCG áªéædG øe á q≤à°ûe AÉª°SCÉH ≈ qª°ùj …òdG ,z»aôNõdG ™HôdG{

.G kó«≤©Jh É kY qƒæJ ôãcCG áq«aôNR äGóMh QÉμàHG »a ¬q∏c √ó¡L qÖ°üj ¿ÉqæØdG íÑ°UCG Gòμgh

 ¿Éc ó≤a ,É¡JOÉ«°Sh áaôNõdG √òg Ω qó≤J »a QhO øe QÉLôØ∏d ¿Éc Ée ôcòf ¿CG Éæg ÉæJƒØj ’

 ¬àMÉ°ùe ™ q°Sƒjh Gòg ó qcDƒjh ,∫Éμ°TC’G øe OhóëªdG ô«Z AÉ£©dG Gòg »a ô«Ñc QhO IôFGó∏d

.áZQÉa Égô«Z ∑ôJh äÉMÉ°ùªdG ¢†©H Aπe

¢ûbÉf sºK ô uμa

 ôFGhódG øe IOÉØà°S’G øμªj ∞«c ,IóYÉ°ùªdG iôNC’G áq«°Sóæ¡dG äGhOC’Gh QÉLôØdG øe IOÉØà°S’ÉH

.º°SôdÉH ∂àHÉLEG ºY qO , πØW ôjô°ùd ∞°Tô°T áaôNR »a É¡æe á q≤à°ûªdG Iô«ãμdG áq«°Sóæ¡dG ∫Éμ°TC’Gh

 äÉ«∏ª©dG øY É k≤HÉ°S ¬àªq∏©J É‡ IOÉØà°S’ÉH •
 ™HQCG  »°Sóæ¡dG  πμ°ûdG  Q uôc  ,áq«°Sóæ¡dG

 ‘ôNõdG  ™HôdG  ≈∏Y  π°üëàd  äG qô`̀ e

.QhÉéŸG ∫ÉãŸÉH Ékæ«©à°ùe »°SGó°ùdG

نـشـاط (6-3 )

1

117

 ´GƒfCG RôHCG øeh .áq«≤«Ñ£àdGh áqjô¶ædG ø«à«MÉædG øe á°Sóæ¡dG º∏©H ø«ª∏°ùªdG ájÉæY ≈∏Y q∫ój

 ´Ó°VC’G IO qó©àe áq«ªéædG ∫Éμ°TC’G áq«eÓ°SE’G ¿ƒæØdG É¡H äRÉàeG »àdG áq«°Sóæ¡dG ±QÉNõdG

 IO qó©àe  ΩƒéædG  øe  ´GƒfCG  I qóY  iôf  å«M  .(áq«ªéædG  ¥ÉÑWC’G)  ≈ qª°ùj  Ée  π qμ°ûJ  »àdGh

 ¢ShDhQ Iô°ûY äGPh áq«fÉªKh áq«YÉÑ°Sh áq«°SGó°Sh áq«°SÉªNh áq«YÉHQ Ωƒéf ∑Éæ¡a ,¢ShDhôdG

 ,É¡H  §«ëJ  áØ∏àîe  äÉ©q∏°†eh  É keƒéf  É¡dƒM  ∞qdDƒàa  É¡YÓ°VCG  qóàªJ  ,É k°SCGQ  ô°ûY  »æKGh

 É¡©«ªL  ∫Éμ°TC’G  ô¡¶J  Gòμgh

 s¿EG  .¢†©H  ™e  É¡°†©H  É k£HGôàe

 ≈∏Y  É¡°SÉ°SCG  »a  óªà©J  áaôNõdG

 É¡©£≤J  »àdG  ÉgQÉ£bCGh  IôFGódG

 ∂∏J á`̀f qƒ`̀μ`̀e iô``̀ NCG •ƒ`̀£`̀N

 ,áq«°Sóæ¡dG  äÉ©q∏°†ªdGh  ΩƒéædG

 ±QÉNR  øq«Ñj  (22-3)  πμ°ûdG

.áq«ªéædG ¥ÉÑWC’G

 ∫Éμ°TC’G óéf :iôNC’G áq«°Sóæ¡dG  ∫Éμ°TC’G
 ,å∏ãªdG  hCG  ,™qHôªdÉc  ,á£«°ùÑdG  áq«°Sóæ¡dG

 »a  ¢ù qªîªdG  hCG  ,¢S qó°ùªdG  hCG  ,ø«©ªdG  hCG

 ¿ÉqæØdG  É¡«∏Y  ßaÉëj  å«ëH ,É¡q∏c  ä’ÉëdG

 »Øàî«a ,É¡Wƒ£N ¢†©H ƒëªj hCG É¡∏c É¡«a

 øe  OóY  ∂dòH  ¿ qƒμàJh  ,»FóÑªdG  πμ°ûdG

 äÉ©qHôªdG áμÑ°T É¡æe ,áq«°Sóæ¡dG äÉYƒªéªdG

 ,¬æY  á≤ãÑæªdG  ∫Éμ°TC’Gh  ™qHôª∏d  áÑ°ùædÉH

 …hÉ°ùàªdG  åq∏ãª∏d  áÑ°ùædÉH  áãq∏ãªdG  áμÑ°ûdGh

 IO qó©àªdG áq«°Sóæ¡dG ∫Éμ°TC’G ´ÉªàLG øY áªLÉædG äÉÑ«côàdG ∞∏àîeh ,™s∏°†ªdGh ,´Ó°VC’G

.áaôNõdG »a áq«°Sóæ¡dG ∫Éμ°TCÓd ¿ÉqæØdG ∫Éª©à°SG (23-3) πμ°ûdG øq«Ñj .´Ó°VC’G

.áq«ªéædG ¥ÉÑWC’G ±QÉNR :(22-3 ) πμ°ûdG

 ∫Éμ°TC’ »°Sóæg »aôNR º«ª°üJ :(23-3 ) πμ°ûdG

.á£«°ùH áq«°Sóæg

 AÉ°ûfEG  ‘  πª©à°ùJ  ób  iôNCG  öUÉæY  øY  åëHG  ,ÊhÎμdE’G  åëÑdG  ™bGƒe  ≈dEG  ´ƒLôdÉH  •
.åëÑdG èFÉàf ‘ ∂àYƒª› OGôaCGh ∂ªq∏©e ¢ûbÉf qºK ,á©jóH áq«°Sóæg ±QÉNR

نـشـاط (8-3 )

Ü
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إجابات األسئلة الواردة يف املحتوى

   المو�ضوع         ر�شم زخرفة هند�شية   
  

الب�سيطة  - ينفذ ت�سميّما هند�سيًّا بطريقة �سحيحة م�ستخدًما االأ�سكال الهند�سية 
)الدائرة والمربع( ويلونه بدقة.

ويكرره  نجمي،  طبق  لتكوين  النجمة  �سكل  م�ستخدًما  زخرفية  ير�سم وحدة   -
ويلّونه باالألوان المائية.

- يوظف معلوماته عن الزخارف الهند�سية لزخرفة بع�ص م�ستلزمات حياته والتي 
تخدم تخ�س�سه.

التعلم من خالل الن�شاط/ التدريب
- تنفيذ التمرينين )1-3( )2-3(.

- ا�ستعرا�ص االأ�سكال الموجودة في التمارين والتي تو�سح طريقة العمل.
- تجهيز المواد واالأدوات الالزمة للتمرين قبل الح�سة.

والدائرة  كالمربع  االأ�سا�سية  االأ�سكال  اأهّمية  وبيان   ،)1-3( التمرين  تنفيذ   -
كاأ�سا�ص تنبثق منه معظم الزخارف الهند�سية.

- تكليف الطلبة بتنفيذ التمرين.
- متابعة تنفيذ التمرين  من قبل الطلبة.

- تكليف الطلبة حّل التمرين )3-2( ر�سم زخرفة االأطباق النجمية.
- متابعة تنفيذ التمرين  من قبل الطلبة.

- تكليف الطلبة بالن�شاط )3-9( و متابعته.
- تقويم اأداء  الطلبة.

التعلم التعاوني/ العمل الجماعي 
- تكليف الطلبة بحل اأ�سئلة المو�سوع من خالل مجموعات.

- تكليف المجموعات بالحل، وتخ�سي�ص زمن لذلك.
- التجول بين المجموعات والم�ساعدة غير المبا�سرة، والتركيز على الدقة في 

العمل.
- ي�سلم مقرر كل مجموعة اإجابات مجموعته.

- تبادل االأدوار بين المجموعات.
االإجابات  اإلى  التو�سل  بهدف  اإجاباتهم  وتناق�ص  الطلبة،  بين  حوار  يدار   -

ال�سحيحة وت�سويب االأخطاء.
- كتابة الحل على ال�سبورة والتعليق عليه.

  - تدوين االإجابات بطريقة مالئمة. 

ملحق  اأدوات التقويم )2-3( .

118

á q«°Sóæg áaôNR º°SQ

ºbôdGáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Náq«ë«°VƒàdG Ωƒ°SôdG

1

2

3

4

5

6

 ™qHôŸGh  IôFGódG  É¡°SÉ°SCG  áq«°Sóæg  áq«aôNR  IóMh  º°Sôd

:á«JB’G äGƒ£ÿG ™ÑJG ,É¡æY á≤ãÑæŸG ∫Éμ°TC’Gh

 ¿É©WÉ≤àj øjóeÉ©àe øjô£bh IôFGO QÉLôØdG ∫Éª©à°SÉH º°SQG

.(1) πμ°ûdG ‘ Éªc ,Égõcôe ‘

 ≈∏Y π°üëàd øjô£≤dG ¢ShDhQ ÚH áª«≤à°ùe •ƒ£îH rπ p°U

.(2) πμ°ûdG ‘ Éªc ,™qHôe πμ°T

 ™qHôŸG  ´Ó°VCG  ¿ÉØ q°üæj  øjôNBG  øjóeÉ©àe  øjô£b  º°SQG

 ,áªFÉ≤dG  ÉjGhõdG  ¿ÉØ q°üæjh  .IôFGódG  §«fi  ≈dEG  qóàÁ  ∫ƒ£Hh

.áŒÉædG áaôNõdG πμ°T ßM’ ,(3) πμ°ûdG ‘ Éªc

?É¡æe ó«Øà°ùf GPÉe

 πμ°T ≈∏Y π°üëàd  ,øjÒNC’G  øjô£≤dG  äÉjÉ¡f  ÚH rπ°U

 ,(4) πμ°ûdG ‘ Éªc ,∫hC’G ™qHôŸG ™e ™WÉ≤àj .ôNBG ™qHôe

 Égó«≤©J  øe  ójõjh  áq«aôNõdG  IóMƒdG  πμ°T  ‘  qÒ¨j  É‡

.É¡æe IOÉØà°S’G áq«fÉμeEGh

 »àdG  áq«aôNõdG  IóMƒ∏d  ôNBG  ójóL  πμ°T  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d

 OÉéjEG ∫hÉMh ,(6 -5) Ú∏μ°ûdG øe kÓc π qeCÉJ .É¡àª°SQ

.•ƒ£ÿG ¢†©H áaÉ°VEG hCG ±òM ∫ÓN øe IójóL ∫Éμ°TCG

 ,áÑ°SÉæe  ¿GƒdCÉH  áŒÉædG  áq«°Sóæ¡dG  áq«aôNõdG  äGóMƒdG  ¿ uƒd

.(6) πμ°ûdG ‘ Éªc

qOGƒ````ŸGäGõ«¡éàdGh äGhOC’G

ƒfÉjÈa ¥Qh •
¿GƒdCG •

 QÉLôa •    ¢UÉ°UQ º∏b  •
Iô£°ùe •              IÉë‡ • 

1-3

 πª©à°ùJ • .áqbóH º«ª°üàdG ¿ qƒ∏J •  .áë«ë°U á≤jô£H Év«°Sóæg É kª«ª°üJ ò qØæJ • 
.»°Sóæg ‘ôNR º«ª°üJ πª©d É¡æY á≤ãÑæŸG ∫Éμ°TC’Gh áq«°SÉ°SC’G áq«°Sóæ¡dG ∫Éμ°TC’G

 äÉ`̀LÉ`̀à`̀ f

ø`̀jô`̀ª`̀à`̀dG

(1) πμ°ûdG(2) πμ°ûdG

(3) πμ°ûdG(4) πμ°ûdG

(5) πμ°ûdG(6) πμ°ûdG
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إجابات األسئلة الواردة يف املحتوى

                                           �ساعة

عالج
- تكليف الطلبة باإعادة خطوات التمرين )3-2( ح�سب الخطوات الواردة في 

الكتاب المدر�سي لحين اإتقانه.

اإثراء
الحا�سوب  برنامج  با�ستعمال  النجمية   االأطباق  بر�سم زخرفة  الطلبة  تكليف   -

)Corel Draw(، وتلوينها وزخرفة مراآة م�سغل المهني بها.

- ا�ستراتيجية التقويم: التقومي املعتمد على االأداء
- اأداة التقويم:  قائمة الر�سد )2-3( 

للمعلم
الوفا،  دار  م�سر،  في  االإ�سالمية  الزخرفية  الفنون  يا�سين،  النا�سر  عبد   -

االإ�سكندرية، 2002م.

للطالب
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á q«ªéædG ¥ÉÑWC’G áaôNR º°SQ

ºbôdGáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Náq«ë«°VƒàdG Ωƒ°SôdG

1

2

3

4

5

6

 ™ÑJG  ,(áq«ª‚  ¥ÉÑWCG)  áq«eÓ°SEG  áq«aôNR  IóMh  º°Sôd

:á«JB’G äGƒ£ÿG

.(1) πμ°ûdG ‘ Éªc ,º°S3 ¬©∏°V ∫ƒW É k©qHôe º°SQG

 É k°ùcÉ©àe  ¿ƒμj  ,º°S3  ¬©∏°V  ∫ƒW  ôNBG  É k©qHôe  º°SQG

 ‘ Éªc ,áæ qªãe áª‚ ≈∏Y π°ü– ≈àM ,∫hC’G ™HôŸG ™e

.∂dP ‘ »°Sóæ¡dG º°SôdG óYGƒb É k©Ñqàe ,(2) πμ°ûdG

 ∫ƒW  ,É kWƒ£N  ∫hC’G  ™qHôŸG  »©∏°V  OGóàeG  ≈∏Y  º°SQG

 ¿CG  ∂fÉμeEÉH  ,(3)  πμ°ûdG  ‘  Éªc  ,º°S3  É¡æe  qπc

 äOQCG GPEG ,ÌcCG hCG º°S5 hCG º°S4 ∫ƒ£H •ƒ£ÿG º°SôJ

.ÈcCG äÉMÉ°ùe ‘ Iöûàæe áª‚ º°SôJ ¿CG

 Ú©qHôŸG  ´Ó°VCG  OGóàeG  ≈∏Y  •ƒ£ÿG  º°SQ  πªcCG

 ,É k©e ™WÉ≤àJ å«M , º°S3 Éª¡æe qπc ∫ƒW .Ú°ùcÉ©àŸG

.(4) πμ°ûdG ‘ Éªc

 ájÉ¡f ≈∏Y á∏≤æŸG ™°†J ¿CÉH  √120 áLôØæe ÉjGhR º°SQG

.(5) πμ°ûdG ‘ Éªc ,I qóàªŸG •ƒ£ÿG øe q§N qπc

 ,(6) πμ°ûdG ‘ Éªc  ,É¡©«ªL áLôØæŸG ÉjGhõdG º°SQG

.áq«aôNõdG IóMƒdG ≈∏Y π°üëàd

qOGƒ````ŸGäGõ«¡éàdGh äGhOC’G

ƒfÉjÈa ¥Qh •
¿GƒdCG •

 QÉLôa •    ¢UÉ°UQ º∏b  •
Iô£°ùe •              IÉë‡ • 

2-3

:¿CG øjôªàdG Gòg ájÉ¡f »a ∂æe ™bƒàj    
 .áq«ªéædG ¥ÉÑWC’G πqãÁ ‘ôNR º«ª°üJ πª©d áªéædG πμ°T πª©à°ùJ • 

.ÉgQ qôμJh áq«ªéædG ¥ÉÑWC’G øY á q«aôNR IóMh º°SôJ  •

 äÉ`̀LÉ`̀à`̀ f

ø`̀jô`̀ª`̀à`̀dG

(1) πμ°ûdG(2) πμ°ûdG

(3) πμ°ûdG(4) πμ°ûdG

(5) πμ°ûdG(6) πμ°ûdG

120

 ¢†©H ò«ØæJ áq«Ø«c ≈∏Y ´ÓWÓd áq«fOQC’G ±õÿG ™fÉ°üe óMCG QR ,∂FÓeRh ∂ªq∏©e á≤aGôÃ •
 ,äógÉ°T ÉÃ G kôjô≤J ÖàcG qºK ,áq«aôNõdG ™£≤dG ≈∏Y É¡æe áq«°Sóæ¡dG á q°UÉN áq«aôNõdG º«eÉ°üàdG

 ∂∏¨°ûe  ‘  Qƒ°üdG  ¢VôYGh  ,á«°SQóŸG  áYGPE’G  ‘  ôjô≤àdG  ¢VôYG  qºK  ,Qƒ°üdÉH  √ÉjEG  É kª qYóe

.»æ¡ŸG

 ±QÉNõH ∂°ü q°üîJ ∫Éée ó«ØJ »àdGh á«JB’G áq«JÉ«ëdG äÉeõ∏à°ùªdG óMCG ±ôNR ,∂àYƒªée ™e ¿hÉ©àdÉH

 èeGôH  óMCÉH  áfÉ©à°S’G  øμªj  .»æ¡ªdG  ∂∏¨°ûe  »a  É¡°VôYGh  É¡f qƒd  qºK  ,Ióq≤©eh  á£«°ùH  áq«°Sóæg

.Égò«ØæJh º«eÉ°üJ QÉ«àN’ Üƒ°SÉëdG

IQÉà°S ™æ°U ‘ ó«ØJ ¢TÉªb á©£b •                                              áq«aõN áqjôgR •
»æ¡ŸG ∂∏¨°ûe IBGôe •                                             áq«aõN ÜGƒcCG •

ôjöS ∞°TöT           ádhÉW AÉ£Z áYÉæ°U ‘ ó«ØJ ¢TÉªb ™£b •

نـشـاط (10-3 )

نـشـاط (9-3 )

.áq«°Sóæ¡dG ±QÉNõ∏d áÑ°ùædÉH áqjõcôªdG IôFGódG áq«ªgCG ôcPG

.∂dP í q°Vh .áq«°Sóæ¡dG áq«aôNõdG ô°UÉæ©dG qºgCG øe IôFGódG qó©J

.áq«°Sóæ¡dG ±QÉNõdG ≈dEG ¿É°ùfE’G Aƒéd ÖÑ°S πq∏Y

.áq«°Sóæ¡dG ±QÉNõdG ≈∏Y á∏ãeCG áKÓK  p§YCG

á```∏````Ä°SC’G

1

2

3

4
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   المو�ضوع         الزخارف غيرالهند�شية   
  

- يبيِّن مفهوم الزخارف غير الهند�سية واأهّميتها.
- يتعّرف عنا�سر الزخارف غير الهند�سية ) النباتية(  . 

ح مفهوم االأرابي�سك ومجاالت ا�ستخدامه.  - يو�سّ
- يقارن بين الزخارف الهند�سية وغير الهند�سية.

- يميز التحوير والتجريد في  الزخارف النباتية ويطبقه. 

الزخارف غير الهند �سية، الزخرفة النباتية، االأرابي�سك، التجريد، التحوير.

التدري�س المبا�سر/ اأ�سئلة واأجوبة 
- التمهيد للدر�ص بمراجعة �سريعة للدر�ص ال�سابق )الزخارف الهند�سية( وربطه به.
- تو�سيح مفهوم  الزخارف غير الهند�سية واأهمّيتها وعنا�سرها )النباتية( وكيفية 
وتو�سيح  االأ�سلي،  �سكلها  عن  واإبعادها  وتب�سيطها  زخرفيًّا،  معها  التعامل 
ومجاالت  الم�سلم   للفنان  بالن�سبة  واأهمّيتها  االأرابي�سك  زخارف  مفهوم 
من            الكتاب  في  االأ�سكال  وا�ستعرا�ص  الهند�سية،  غير  الزخارف  ا�ستخدام 

)3-24: 3-29( ودرا�ستها.
- طرح اأ�سئلة مثل :

• ما مفهوم الزخارف غيرالهند�سية؟  
• ما عنا�سرالزخارف غيرالهند�سية؟ 

حيث:  من  الهند�سية  غير  والزخارف  الهند�سية  الزخارف  بين  قارن    •
مفهومها،  وعنا�سرها .

• ما  اأهم العنا�سر واالأ�سكال النباتية التي ا�ستخدمت في الزخارف؟
• عّرف: زخارف االأرابي�سك.

الهند�سية  غير  الزخارف  فيها  ا�ستخدمت  التي  الحياتية  المجاالت  ما   •
وبخا�سة االأرابي�سك؟

غير  الزخارف  لمفهوم  تعريف  اإلى  للو�سول  الطلبة  مع  االإجابات  مناق�سة   -
وعر�سها  وتلخي�سها  االأرابي�سك،  مفهوم  وتو�سيح  وعنا�سرها،  الهند�سية 

على ال�سبورة .
- تكليف الطلبة بالن�شاط )3-11( ومتابعته.

التدري�س المبا�سر/ المحا�سرة 
- �سرح واٍف عن تحوير الفنان الم�سلم وتجريده للزخارف النباتية، فالتحوير 
تغيير معالم ال�سكل الخا�سة ون�سبه واأبعادها، والتجريد هو االبتعاد بال�سكل 

عن �سورته الطبيعية اإلى �سورة مبتكرة جديدة. 
عبر  النباتية  الزخارف  تحوير  والمت�سمن   )30-3( ال�سكل  ا�ستعرا�ص   -

الخطوات العملية المو�سحة في ال�سكل.
في  المو�سحة  بالخطوات  م�ستعيًنا  ال�سبورة  على  نباتيًّا  �سكاًل  المعلم  ير�سم   -
ال�سكل ال�سابق، ويكلف الطلبة بر�سم اأ�سكال نباتية مختلفة بالخطوات نف�سها 
الفنون االإ�سالمية  الزخارف  النباتية في  اإلى كيفية تحوير االأ�سكال  للتو�سل 

النباتية. 
- تكليف الطلبة بالن�شاط )3-12( كواجب بيتي.

121

á q«°SO~æ¡dG ÒZ ±QÉNõdG É kãdÉK
 ≈∏Y  ô«Ñc  qóM  ≈dEG  áq«aôNõdG  º¡dÉªYCG  »a  ¿ƒfÉæØdG  óªàYG

 QÉgRC’Gh äÉJÉÑædG Gƒª°SQ ó≤a .á©«Ñ£dG øe I qóªà°ùªdG Ωƒ°SôdG

 Gƒª°SQh  .IójóY  iô`̀NCG  AÉ«°TCGh  á°ûªbC’Gh  ¿GQóédG  ≈∏Y

 iôf å«M .¿Gƒ«ëdGh ¿É°ùfE’G πãe ;iôNC’G áq«ëdG äÉæFÉμdG

 ¿ÉæØdG  πªY  q¿CG  ≈àM  ,áq«©«Ñ£dG  É¡dƒ°UCG  øe  äO qôL  k’Éμ°TCG

 §≤a »LQÉîdG ¬∏μ°ûH ’EG ßØàëj ’ å«ëH áq«©«Ñ£dG ô°UÉæ©∏d ójôéàdGh ôjƒëàdG áLQO ≈dEG π°üj

.á©«Ñ£dG ≈dEG √QhòéH qóàªªdG

áq«°Sóæ¡dG ô«Z ±QÉNõdG Ωƒ¡Øe

 äòNCG  …òdG  »©«Ñ£dG  πμ°ûdG  äÉØ°U  πª– »àdG  ±QÉNõdG

 ,¥GQhC’G ∫Éμ°TCG øe I qóªà°ùe »gh ,áq«JÉÑædG öUÉæ©dG É¡æeh ,¬æe

 äÉ°TGôØdÉc  ,áq«fGƒ«◊G  öUÉæ©dGh  ,(24-3)  πμ°ûdG  ‘  Éªc

 •ƒ£Nh ¢Tƒ≤f øe ôaGƒàj Éeh ,á q«eOB’G ∫Éμ°TC’Gh ∑Éª°SC’Gh

 ,±Gó°UC’Gh  ∞MGhõdGh  Qƒ«£dGh  äÉ``fGƒ«◊G  ΩÉ°ùLCG  ≈∏Y

.(25-3) πμ°ûdG ‘ ô¡¶j Éªc

 ‘  óªà©J  »àdG  áaôNõdG  ≈ qª°ùJ

 áaôNõdG  áq«JÉÑf  öUÉæY  ≈∏Y  É¡ª«ª°üJ

 É¡ª«ª°üJ  ‘  óªà©J  »àdGh  ,  áq«JÉÑædG

 áaôNõdG ≈ qª°ùàa áq«fGƒ«M öUÉæY ≈∏Y

 ÌcCG  ™ªŒ ±QÉNR ∑Éægh ,áq«fGƒ«◊G

 ,É¡ª«ª°üJ  ‘  ‘ôNR  öüæY  øe

 Éªc  ,áq«°Sóægh  áq«JÉÑf  öUÉæY  qº°†àa

 qº°†J  iôNCGh  ,(26-3) πμ°ûdG  ‘

 .áq«°Sóægh  áq«fGƒ«Mh  áq«JÉÑf  öUÉæY

.áq«JÉÑf ∫Éμ°TCG :(24-3) πμ°ûdG

.áq«JÉÑf ±QÉNR :(25-3) πμ°ûdG

1

.áq«°Sóæg IóMh πNGO áq«JÉÑf ±QÉNR :(26-3 ) πμ°ûdG

123

CG É¡∏≤fh á©«Ñ£dG IÉcÉfi øY ¿ÉqæØdG OÉ©àHG ó qcDƒJ »àdG ôgÉ¶ŸG í°VhCG øe áq«JÉÑædG ±QÉNõdG : áq«JÉÑædG

 ´hôØdG øe qÚÑàf OÉμf Óa ,ójôéàdG qπc IO qô› áq«aôNR öUÉæY ¿É«MC’G ÌcCG ‘ »¡a ,Év«aôM kÓ≤f

 ,á«æëæe ÉgOhóM k’Éμ°TCG ¿ƒμàa ,¢†©ÑH É¡°†©H π°üqàj á qØà∏e hCG á«æëæe É kWƒ£N ’EG ¥GQhC’Gh

 øe hCG ,¥É°S hCG ,Iôé°T ´òL øe ¿ƒ°ü¨dG ∂∏J êôîJ hCG ,äÉ≤jQhh QƒgR É¡æ«H ô¡¶j óbh

 ‘ äÉ≤∏M hCG ,äÉfhõ∏M hCG ,äGAGƒàdG hCG ,äÉ«æK hCG ,¢SGƒbCG áÄ«g ≈∏Y qóà“h ,iôNCG ¿É°üZCG

 ,á≤HÉ°ùdG äÉcô◊G øe ácôM øe ÌcCG É¡«a ™ªàéj óbh ,™WÉ≤J hCG ,∂HÉ°ûJ hCG ,™HÉàJ hCG ,OGô qWG

 hCG ¥GQhCG É¡Ñ∏ZCG öUÉæY ¿É°üZC’G ∂∏J øe êôîJh ,áL qƒªàŸG äÉ«æãdG hCG äÉfhõ∏◊G É¡ªgCG

 .¿ƒ°ü¨dG  ∂∏J  ÚH  Qƒ°üëŸG  ÆGôØdG  π¨°ûàa  ,á©«Ñ£dG  øY ó©ÑdGh  Üô≤dG  ÚH  ìhGÎJ  QƒgR

 √òg âaôY óbh .(28-3) πμ°ûdG  ‘ Éªc ,É¡àaôNR OGôŸG  á≤£æŸG  É¡q∏c  áYƒªéŸG  CÓ“h

 äÓHÉ≤àdG »gh (∂°ù«HGQC’G ±QÉNR) ≥jQƒàdG hCG ∂°ù«HGQC’ÉH »eÓ°SE’G qøØdG ‘ ±QÉNõdG

 áq«JÉÑædG  ´hôØdG  øY  áŒÉædG

 »àdG  áq«eÓ°SE’G  á«fGƒ«◊Gh

 ,ájÉ¡f  ’h  É¡d   á`̀jGó`̀H  ’

 áªFGO  äÉcôM  ‘  I qóà‡h

 ¿ÉqæØdG É¡Lôîj Iô q≤à°ùe ÒZ

 ∫Éª©à°SG  ≥jôW  øY  º∏°ùŸG

 öüæ©dG QGôμJ ¬«a πª©à°ùj »æa π«μ°ûàd ;áq«JÉÑf öUÉæY

 ÖÑ°ùH  ¬«dEG  ôXÉædG  qπÁ  ’h O qóŒ ‘ ¬qæμdh ,‘ôNõdG

 ÚH  ºμëŸG  DƒaÉμàdGh  ¬æY  áÄ°TÉædG  á«dÉª÷G  º«≤dG

 πμ°ûdG ∂dP í q°Vƒj Éªc ,áq«°VQC’Gh ‘ôNõdG öüæ©dG

.(29-3)

 ‘ IQ qƒ£àŸG áq«æØdG É¡JQƒ°üH áq«JÉÑædG ±QÉNõdG äô¡X

 á q°UÉîHh  ,»°SÉÑ©dG  öü©dG  ‘  …OÓ«ŸG  ™°SÉàdG  ¿ô≤dG

 ,¿GôjEGh É«côJh öüe ‘ äöûàfG qºK ,AG qôeÉ°S áæjóe ‘

.(ójôéàdG á∏«∏b) ∂°ù«HGQC’G ±QÉNR :(28-3 ) πμ°ûdG

 ±QÉNR :(29-3 ) πμ°ûdG
.(ójôéàdG Iójó°T) ∂°ù«HGQC’G
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                                           �ساعة

عالج
- تكليف الطلبة بتنفيذ ت�سميم زخرفي با�ستخدام عنا�سر نباتية مختلفة، وتلوينه 

باالألوان المائية.

اإثراء
من  قطعة  على  )االأرابي�سك(  اإ�سالمي  زخرفي  ت�سميم  بتنفيذ  الطلبة  تكليف   -
القما�ص، ت�سلح الأن تكون حقيبة للم�سحف اأو غطاء حلي، وتلوينها باألوان 

الزخارف االإ�سالمية.

- ا�ستراتيجية التقويم : التوا�سل 
- اأداة التقويم:  اأ�سئلة واأجوبة 

للمعلم
- www.alrassed.com

للطالب

122

áq«°Sóæ¡dG ô«Z ±QÉNõdG ô°UÉæY

 Üƒ∏°SCÉH äQ uƒMh äO uôL áq«°Sóæg ÒZ öUÉæY øe É¡JGóMh ¿ qƒμàJ »àdG ±QÉNõdG O qó©àJ

 ÊGhC’Gh áq«Ñ°ûÿG ∞ëàdGh »∏◊G ≥jOÉæ°U Újõàd ±QÉNõdG √òg â∏ª©à°SG óbh ,òa »YGóHEG

:»JCÉjÉe ±QÉNõdG √òg öUÉæY ô¡°TCG øeh ,áq«fó©ŸG

 ±QÉNõdG ø«H ¿QÉb ,áq«°Sóæ¡dG ±QÉNõdG øY ¬àªq∏©J Ée ≈∏Y AÉæH

 ô«Z  ô°UÉæ©dG  äGP  ±QÉ`̀Nõ`̀dGh  áq«°Sóæ¡dG  ô°UÉæ©dG  äGP

: å«M øe ,øjQhÉéªdG ø«∏μ°ûdG »a (áq«JÉÑædG) áq«°Sóæ¡dG

.É¡æe qπc ‘ á∏ª©à°ùŸG •ƒ£ÿG πμ°T •
.É¡æe qπμd áq«aôNõdG äÉfÉμeE’G •

 ô¡°TCG  ≈∏Y  ≥∏£j  …ò`̀dG  º°S’G  •
.É¡æe ´ƒf

نـشـاط (11-3 )

2

 Gòg  (27-3)  πμ°ûdG  í q°Vƒj

.±QÉNõdG øe ´ƒædG

.áq«fGƒ«Mh áq«JÉÑf áq«°Sóæg ±QÉNR :(27-3 ) πμ°ûdG

124

 OÉ qé°ùdGh ±õÿGh áq«LÉLõdG ÊGhC’G ÚjõJ ‘h ,áq«fó©ŸGh áq«Ñ°ûÿG ∞ëàdG ‘ â∏ª©à°SÉa

 ¿ÉæØdG OÉ©àHG ≥∏£æe øe ôjƒëàdÉH ±QÉNõdG á÷É©e Iôμa äAÉL.IQÉª©dGh äÉWƒ£îŸGh

 øe IOÉØà°S’Gh áq«≤«≤◊G É¡JQƒ°U øY ÉgOÉ©HE’ ;Égó«∏≤Jh á©«Ñ£dG IÉcÉfi øY º∏°ùŸG »Hô©dG

 ôjƒ– :  ∫ qhC’G  :Ú«°SÉ°SCG  øjCGóÑe  ≈∏Y  ôjƒëàdG  Ωƒ≤j  å«M áq«aôNõdG  ¬dÉªYCG  ‘ É¡àq«dÉªL

 ójôŒ : ÊÉãdGh .º∏°ùŸG ¿qÉæØdG áÑZQ ≥ah √OÉ©HCGh ,¬Ñ°ùfh á q°UÉÿG ¬ŸÉ©e Ò«¨J …CG , πμ°ûdG

.áq«©«Ñ£dG ¬JQƒ°U ‘ ôgÉX ƒg Éªc ¬∏μ°ûH Ωƒ°SôŸG πμ°ûdG ¬«Ñ°ûJ øY ó©àÑj å«ëH πμ°ûdG

 AGõLCG É¡ª°Sôa ,áq«JÉÑædG ∫Éμ°TCÓd √ójôŒh √ôjƒ– ‘ á≤FÉa áYGôH º∏°ùŸG »Hô©dG ¿ÉqæØdG ô¡XCG

 QÉé°TC’G ¥GQhC’ √ôjƒëàc ,äÉÑæ∏d »©«Ñ£dG πμ°ûdG ¬Ñ°ûJ ’h ,π«°UÉØàdG øe á«dÉN öUÉæYh

.QÉgRCÓd √ôjƒ–h É¡Yhôah

 á©«Ñ£dG IÉcÉfi ΩóY »æ©j …òdGh ,áq«eÓ°SE’G áq«Hô©dG ±QÉNõdG ‘ ójôéàdG CGóÑÃ ≥q∏©àj Ée ‘ É qeCG

 .¿ÉqæØdG ÉgôμàÑj iôNCG IQƒ°U ≈dEG á≤«≤◊G ‘ IôgÉ¶dG ¬JQƒ°U øY Ωƒ°SôŸG πμ°ûdÉH OÉ©àH’Gh

 áq«°Sóæg öUÉæY ≈dEG ÉgQ qƒëjh áq«FôŸG ÉgöUÉæY q∂Øj òNCGh ,á©«Ñ£dG º∏°ùŸG ¿ÉæØdG ¬LGh ó≤a

 ∂dPh .á©«Ñ£dG ‘ É¡d Ò¶f ’ IôμàÑe ∫Éμ°TCGh •ƒ£îH É¡àZÉ«°Uh É¡Ñ«côJ ó«©j qºK ,áq«d qhCG

 ,´Ó°VC’G  IO qó©àe  ∫Éμ°TC’Gh  ¢SGƒbC’Gh  IôFGódGh  ™qHôŸÉc  ,áq«°Sóæ¡dG  ∫Éμ°TC’G  ¬dÉª©à°SÉH

 ’ »àdG  IO qôéŸG  áq«°Sóæ¡dG  ¬aQÉNR ‘ √ógÉ°ûf  Ée  Gòg .≥«bO  »°VÉjQh »°Sóæg ΩÉ¶f  ≥ah

.(30-3) πμ°ûdG ‘ Éªc ,‹É«N hCG ,»©bGh ó¡°ûe hCG ,çóM øY qÈ©J ’h É¡d ∫ƒdóe

áq«JÉÑædG ±QÉNõdG ôjƒëJ :(30-3 ) πμ°ûdG

 ,áμHÉ°ûàeh á∏°üØæe áq«JÉÑf áq«aôNR äGóMh (ƒfÉjÈa ¿ƒ°ùfÉc) áæ°ûÿG º°SôdG ábQh ≈∏Y º°SQG •
 ∂ªq∏©e ≈∏Y ¬°VôYGh ,∂ª«ª°üJ ¿ uƒd qºK ,∂°ù«HGQC’G ±QÉNõd »æØdG Üƒ∏°SC’G ó«∏≤J k’hÉfi

.∂∏¨°ûe ‘ ¬°VôYG qºK ,¬ª««≤àd ∂FÓeRh

نـشـاط (12-3 )
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إجابات األسئلة الواردة يف املحتوى

   المو�ضوع         ر�سوم الكائنات احلية   
  

- يتعّرف ر�سوم الكائنات احلية كاأحد م�سادر الزخارف غري الهند�سية. 
وجماالت  احلية  الكائنات  ر�سوم  ا�ستخدام  يف  االإ�سالمي  االأ�سلوب  ح  يو�سّ  -

ا�ستخدامها.
- ير�سم زخرفه نباتية، ويلونها باالألوان املائية.

ر�سوم الكائنات احلية، االأ�سكال اخلرافية املركبة.

á«æ¡ŸG áeÓ°ùdG
• لب�ص املريول اخلا�ص. 

التدري�س املبا�رش/  املحا�رشة  
- التمهيد للدر�ص مبراجعة الدر�ص ال�سابق ) العنا�رس النباتية(، وربطه باملو�سوع 

اجلديد، ومناق�سة الواجب البيتي.   
غري  الزخارف  عنا�رس  كاأحد  احلية  الكائنات  ر�سوم  حول  واٍف  �رسح  تقدمي   -

الهند�سية.
- درا�سة االأ�سكال )31-3( )32-3(.

- تنفيذ الن�شاط )3-13( ومتابعته. 
التعلم من خالل الن�شاط /التدريب  

- تنفيذ التمرين )3-3( ر�سم زخرفة نباتية. 
- جتهيز املواد واالأدوات الالزمة للتنفيذ قبل احل�سة.

- يو�سح  املعلم  طريقة ر�سم زخرفة نباتية بر�سم االأزهار كعنا�رس زخرفية غري 
هند�سية على اأحد ن�سفي الورقة، ملناظرتها فيما بعد، ثم حتديد اأماكن توزيع 
اأفرع الزخرفة،  النبات على  اأوراق  االأزهار وامل�سافات فيما بينها، ثم توزيع 
االأغ�سان  يف  التفا�سيل  تو�سيح  ثم  ال�سغرية،  بالزخارف  الفراغات  وملء 
واالأوراق، وبعد االنتهاء من الزخرفة يناظرها على الن�سف االآخر من الورقه 
ليح�سل على وحدة زخرفية نباتية كاملة ويكررها، ثم يلّونها باالألوان املائية.

- ينّفذ املعلم التمرين )3-3(: ر�سم زخرفه نباتية. 
- ينّفذ الطلبة التمرين )3-3( باتباع اخلطوات التي و�سحها املعلم. 

- يتابع املعلم التنفيذ، ويوّجه الطلبة، ويجيب عن ت�ساوؤالتهم.
- تقومي اأداء الطلبة. 

انظر ملحق )3-3( اأدوات التقومي.

فكر ثم ناق�ش
- ب�سبب كراهية تقليد الكائنات احلية وحماكاتها وجت�سيمها خا�سة 

يف بداية الدعوة االإ�سالمية.

125

 ¿ƒfÉqæØdG  ¬éàj  ⁄:áq«ëdG  äÉæFÉμdG  Ωƒ°SQ

 AÉ«°TCG  IÉcÉfi  ≈dEG  ,º¡æe  ¿ƒª∏°ùŸG  á q°UÉîHh

 ,É¡JGòd áq«◊G äÉæFÉμdG º°SQ øμj ⁄h ,á©«Ñ£dG

 áq«aôNR  öUÉæY  É¡æe  ¿hòîqàj  GƒfÉc  É`̀ q‰EGh

 É¡JÓ«μ°ûJ  øe  IOÉaEÓd  É¡fhQ qƒëjh  É¡fƒØq«μj

 É¡fhQ qƒë«a  ,É¡æe  áq«aôNR  öUÉæY  ΩÉ¡∏à°SGh

 áq«dÉª÷G  º¡°VGôZCG  ≥«≤ëàd  á q°UÉÿG  º¡bô£H

 Ö∏¨jh  .(31-3)  πμ°ûdG  ‘  Éªc  ,áàëÑdG

 ≥WÉæeh ∫Éμ°TCG πNGO öUÉæ©dG √òg ™°VƒJ ¿CG

 πHÉ≤àdG  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  É¡©jRƒJ  qºàj  ,áq«°Sóæg

 »àdG  ±QÉNõdG  √òg  á∏ãeCG  øeh  ,ôXÉæàdGh

 hCG  á∏HÉ≤àe  ´É°VhCG  ‘  äÉfGƒ«M  É¡«a  ô¡¶j

 ¢VÉ°†≤fG  ádÉM ‘ ¿Gƒ«M hCG  ôFÉW :IôXÉæàe

 ,(32-3)  πμ°ûdG  ‘  Éªc  ,á°ùjôØdG  ≈∏Y

 ‘ ô¡¶j iôNCG ógÉ°ûeh ,ó«°üdG ógÉ°ûe hCG

.áÑ°SÉæe AÉ≤d hCG ∫ÉØàMG ádÉM

¢ûbÉf sºK ô uμa

?áq«◊G äÉæFÉμdG ôjƒ°üJ øY G kójó– º∏°ùŸG ¿ÉqæØdG ó©àHG ⁄

¬LƒdG) …P ¢SôØdGh ,áq«eOB’G √ƒLƒdG äGP Qƒ«£dÉc ;áÑ qcôªdG áq«aGôîdG ∫Éμ°TC’G ∫Éª©à°SG ´É°T 

É¡aGôWCG q¿CG É¡«∏Y ßMÓj ,äÉfGƒ«M ∫Éμ°TCG ≈∏Y áq«fó©e »fGhCG ¿ƒfÉqæØdG èàfCGh ,(¥GôÑdG ,»eOB’G 

äÉHÉàμdÉH hCG  ±QÉNõdG √òg πãªH É¡eÉ°ùLCG  ±ôNõJ âfÉch ,áq«JÉÑf  hCG  áq«°Sóæg ∫Éμ°TCÉH  »¡àæJ 

.»©«Ñ£dG É¡∏μ°T øY É¡d G kOÉ©HEGh ,áq«aôNR ô°UÉæY ≈dEG É¡∏jƒëJ »a ÉkfÉ©eEG

 q¢†≤æj ¿Gƒ«M É¡«a ô¡¶j ±QÉNR :(32-3 ) πμ°ûdG
.¬à°ùjôa ≈∏Y

.áq«fGƒ«M ±QÉNR :(31-3) πμ°ûdG

Ü

 øe IPƒNCÉŸG  öUÉæ©dG  ≈∏Y É¡∏«μ°ûJ ‘ óªà©J ±QÉNõd G kQƒ°U ™ªLG ,∂∏«eR ™e ¿hÉ©àdÉH  •
.»æ¡ŸG ∂∏¨°ûe ‘ É¡æe IOÉØà°S’G á«fÉμeEG ‘ ô qμa qºK ,(äÉfGƒ«Mh , Qƒ«W) áq«◊G äÉæFÉμdG

نـشـاط (13-3 )
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إجابات األسئلة الواردة يف املحتوى

                                           �ساعتان

عالج
- تكليف الطلبة باإعادة خطوات التمرين )3-3( ر�سم زخرفة نباتية كما وردت 

في الكتاب.

اإثراء
ور�سوم  نباتية  هند�سية  غير  بعنا�سر  اإ�سالمي  ت�سميم  بتنفيذ  الطلبة   تكليف   -
كائنات حية على قطعة من القما�ص، ت�سلح، الأن تكون حقيبة يد، اأو �ستارة 

لغرفة اأطفال، اأو �سر�سف مائدة طعام.

- ا�ستراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على االأداء.
- اأداة التقويم: قائمة الر�سد )3-3(.

للمعلم

للطالب
- www.alrassed.com.
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á q«JÉÑf áaôNR º°SQ

ºbôdGáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Náq«ë«°VƒàdG Ωƒ°SôdG

1

2

3

4

5

6

:á«JB’G äGƒ£ÿG ™ÑJG ,áq«JÉÑf áaôNR ò«Øæàd

 ±QÉNõdG ∞°üf º°Sôd ∞°üàæŸG øe º°SôdG ábQh pƒWG

.πª©dG CGóHG qºK ,ó©H Éª«a É¡JôXÉæŸ É¡«∏Y

 O qóëà°S »àdG •ƒ£ÿG ábQƒdG »Ø°üf óMCG ≈∏Y º°SQG

.(1) πμ°ûdG ‘ Éªc ,áaôNõdG QÉ°ùe

 ,É¡æ«H  Éª«a  äÉaÉ°ùŸGh  QÉgRC’G  ™jRƒJ  øcÉeCG  O qóM

.(2) πμ°ûdG ‘ Éªc

 ºéMh QÉ°ùŸG √ÉŒG IÉYGôe ™e áÑ°SÉæŸG QÉgRC’G º°SQG

.(3) πμ°ûdG ‘ Éªc ,¢†©ÑdG É¡°†©Ñd áÑ°ùædÉH QÉgRC’G

 ‘  Éªc  ,áaôNõdG  ´ô`̀aCG  ≈∏Y  äÉÑædG  ¥GQhCG  ´ qRh

.(4) πμ°ûdG

 âfÉc  AGƒ°S  IÒ¨°üdG  ±QÉNõdÉH  äÉZGôØdG  CÓ`̀eG

 Éªc ,IÒ¨°üdG äGOôØŸG øe ÉgÒZ hCG G kó≤Y hCG ÉkbGQhCG

.(5) πμ°ûdG ‘

qOGƒ````ŸGäGõ«¡éàdGh äGhOC’G

ƒfÉjÈa ¥Qh •
áq«FÉe ¿GƒdCG •

IÉë‡ •  áq«FÉe ¿GƒdCG ¢Tôa  •   ¢UÉ°UQ º∏b  •
¿GƒdC’G πeÉM •    Iô£°ùe •   áf qƒ∏e ójó– ΩÓbCG  •

3-3

:¿CG øjôªàdG Gòg ájÉ¡f »a ∂æe ™bƒàj    
.áqbóH áq«FÉŸG ¿GƒdC’ÉH º«ª°üàdG ¿ uƒ∏J •  .áë«ë°U á≤jô£H Év«JÉÑf Év«aôNR É kª«ª°üJ ò qØæJ  •

.»JÉÑf ‘ôNR º«ª°üJ πª©d áY qƒæàŸG áq«JÉÑædG ∫Éμ°TC’G πª©à°ùJ •

 äÉ`̀LÉ`̀à`̀ f

ø`̀jô`̀ª`̀à`̀dG

(1) πμ°ûdG(2) πμ°ûdG

(3) πμ°ûdG(4) πμ°ûdG

(5) πμ°ûdG(6) πμ°ûdG
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ºbôdGáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Náq«ë«°VƒàdG Ωƒ°SôdG

7

8

9

 ¿É°üZC’G  ‘  π°†aCG  πμ°ûH  π«°UÉØàdG  í`̀ q°`̀Vh

.(6) πμ°ûdG ‘ Éªc ,¥GQhC’Gh

 ≈∏Y  ÉgôXÉf  áaôNõdG  ∞°üf  º°SQ  øe  AÉ¡àf’G  ó©H

 π°üëàd ,(7) πμ°ûdG ‘ Éªc ,ôNB’G ábQƒdG ∞°üf

 √òg QGôμJ øμÁ ,á∏eÉc áq«aôNR IóMh ≈∏Y ∂dòH

 hCG  á≤HÉ°ùdG  äGƒ£ÿG  ´ÉÑJÉH  I qôe  øe  ÌcCG  IóMƒdG

 áq«JÉÑf áaôNR ≈∏Y ∂dP ó©H π°üëàd ,∞ q°ûdG á≤jô£H

.øjƒ∏à∏d IõgÉL á∏eÉμàe

 äÉL qQóJh  áq«FÉŸG  ¿Gƒ`̀dC’G  ∫Éª©à°SÉH  áaôNõdG  ¿ qƒd

 ójóëàd  á≤«bO  IÉ°Tôa  ΩGóîà°SÉH  ó`̀MGƒ`̀dG  ¿ƒ∏dG

 ójóëàdG ΩÓbCG  ∫Éª©à°SG ∂æμÁ ,áq«LQÉÿG É¡Wƒ£N

.(8) πμ°ûdG ‘ Éªc ,áf qƒ∏ŸG

(8) πμ°ûdG

(7) πμ°ûdG

 ∞°Tô°T ≈∏Y (äÉfGƒ«◊G) øe IÉ`̀ Mƒà°ùe äGóMh ∫Éª©à°SÉH áaôNR º`̀ °SQ

Ωƒ«dƒæ«∏dG áYÉÑW Üƒ∏°SCÉH πØW ôjô°S

qOGƒ````ŸGäGõ«¡éàdGh äGhOC’G

±Gƒ◊G áH qò¡e ¢TÉª≤dG øe á©£b  •
º°S15 x 10 Ωƒ«dƒæ«d á©£b  •

áYÉÑ£dG ¿GƒdCG  •

Ωƒ«dƒæ«d áYÉÑW äGhOCG •
Ωƒ«dƒæ«d ôØM äGhOCG •

 4-3

:¿CG øjôªàdG Gòg ájÉ¡f »a ∂æe ™bƒàj    
 ≥«bO πμ°ûH º«ª°üàdG ¿ qƒ∏J •  .áë«ë°U á≤jô£H Év«fGƒ«M Év«aôNR É kª«ª°üJ ò qØæJ •

.‘ôNR º«ª°üJ πª©d áY qƒæàŸG áq«fGƒ«◊G ∫Éμ°TC’G πª©à°ùJ • .áYÉÑ£dG ¿GƒdCÉH

 äÉ`̀LÉ`̀à`̀ f

ø`̀jô`̀ª`̀à`̀dG
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   المو�ضوع         ر�سم الزخارف   
  

�رسير  احليوانات على �رس�سف  م�ستوحاة من  با�ستعمال وحدات  ير�سم زخرفة   -
طفل باأ�سلوب الطباعة باللينوليوم، والطباعة بالتفريغ، ويلونها باالألوان املائية.

- ير�سم زخرفة غطاء طاولة بزخارف اإ�سالمية باأ�سلوب الطباعة بالتفريغ.

á«æ¡ŸG áeÓ°ùdG
• احلذر عند ا�ستخدام االأدوات احلادة كاملق�ص وامل�رشط واأدوات احلفر.

• احلذر عند ا�ستخدام األوان الطباعة؛ الأنها مواد كيميائية ورائحتها نفاذه.

التعلم من خالل الن�شاط/ التدريب  
اجلديد،  باملو�سوع  وربطه  ال�سابق،  للدر�ص  �رسيعة  مبراجعة  للدر�ص  التمهيد   -
واقع  من  نفعية  ت�ساميم  تنفيذ  يف  ال�سابقة  املعلومات  توظيف  على  والتاأكيد 

التخ�س�سات املهنية(، وتذكري الطلبة بالطباعة باللينوليوم وطباعة التفريغ.
- توزيع املواد واالأدوات الالزمة على املجموعات. 

وحدات  با�ستعمال  زخرفة  لر�سم  الالزمة  واالأدوات  املواد  املعلم  يعر�ص   -
م�ستوحاة من احليوانات على �رس�سف �رسير طفل،  باأ�سلوب الطباعة باللينوليوم 
اأدوات  الطباعة،  األوان  لينوليوم،  القما�ص، قطعة  اأقالم ر�سا�ص، قطعة من   (

الطباعة، اأدوات احلفر على اللينوليوم(.
من  م�ستوحاة  وحدات  با�ستعمال  زخرفة  ر�سم   )4-3( التمرين  املعلم  ينفذ   -
احليوانات على �رس�سف �رسير طفل باأ�سلوب الطباعة باللينوليوم التي مّر ذكرها 

�سابًقا.  
حها املعلم.  - ينفذ الطلبة التمرين )3-4( باتباع اخلطوات التي و�سّ

- يتابع املعلم التنفيذ. 
- تكليف الطلبة بتنفيذ التمرين )3-5( باتباع اخلطوات الواردة يف الكتاب. 

- يتابع املعلم التنفيذ، ويوجه الطلبة، ويجيب عن ت�ساوؤالتهم.
- تقومي اأداء الطلبة. 

- تكليف الطلبة باالأن�سطة )3-14( )3-15( )3-16( ومتابعتها.
التعلم التعاوين / العمل اجلماعي

- تكليف الطلبة بحل اأ�سئلة املو�سوع من خالل جمموعات.
- تكليف املجموعات باحلل، وتخ�سي�ص زمن لذلك.

- التجول بني املجموعات، وامل�ساعدة غري املبا�رسة وبخا�سة الدقة يف العمل.
- ي�سلم مقرر كل جمموعة اإجابات جمموعته.

- تبادل االأدوار بني املجموعات.
االإجابات  اإلى  التو�سل  بهدف  اإجاباتهم؛  وتناق�ص  الطلبة  بني  حوار  يدار   -

ال�سحيحة وت�سويب االأخطاء.
- كتابة االإجابات على ال�سبورة والتعليق عليها.

- تدوين االإجابات بطريقة مالئمة.
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ºbôdGáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Náq«ë«°VƒàdG Ωƒ°SôdG

1

2

3

4

5

 ∞°TöT  ≈∏Y  áq«◊G  äÉæFÉμdG  º°SôH  áaôNR  ò«Øæàd

 ,(Ωƒ«dƒæ«∏dG  áYÉÑW)  Üƒ∏°SCG  ΩGóîà°SÉH  πØW  ôjöùd

:á«JB’G äGƒ£ÿG ™ÑJG

 ºéëH  Ωƒ«dƒæ«∏dG  á©£b  ≈∏Y  á°TGôØd  É kª«ª°üJ  º°SQG

 ‘ Éªc .É¡¨jôØJ qºà«°S »àdG AGõLC’G O qóMh ,Ö°SÉæe

.(1) πμ°ûdG

 ôØ◊G äGhOCG ∫Éª©à°SÉH Égójó– q” »àdG AGõLC’G Æ qôa 

 ,IôFÉZ  iôNCGh  IRQÉH  AGõLCG  ¿ qƒμààd  Ωƒ«dƒæ«∏dG  ≈∏Y

.(2) πμ°ûdG ‘ Éªc

 ∫Éª©à°SÉH Ωƒ«dƒæ«∏dG á©£b ≈∏Y √õ«¡Œ ó©H ¿ƒ∏dG OôaG

 AGõ`̀LC’G  ≈∏Y  mhÉ°ùàe  πμ°ûH  ¿ƒ∏dG  ´ qRƒà«d  ∫hô`̀dG

.(3) πμ°ûdG ‘ Éªc ,IRQÉÑdG

 ÖdÉb ™°V qºK , mƒà°ùe í£°S ≈∏Y ¢TÉª≤dG á©£b OôaG

 º«ª°üàdG ≥Ñ£æj å«ëH ¢TÉª≤dG á©£b ≈∏Y Ωƒ«dƒæ«∏dG

 ÌcCG ÖdÉ≤dG ≈∏Y I qó°ûH §¨°VGh ,¢TÉª≤dG á©£b ≈∏Y

.(4) πμ°ûdG ‘ Éªc ,¿ƒ∏dG ¢TÉª≤dG q¢üàª«d I qôe øe

 á≤HÉ°ùdG  á«∏ª©dG  Q qôc  qºK  ,¢TÉª≤dG  øY  ÖdÉ≤dG  ´õfG

 º«ª°üJ ≈∏Y π°üëàd  áØ∏àfl ´É°VhCÉHh I qôe øe ÌcCG

 ∞ u¶æJ ¿CG ≈∏Y ¿GƒdCG I qóY ∫Éª©à°SG ∂æμÁ .‘ôNR

.(5) πμ°ûdG ‘ Éªc ,¿ƒd qπc ó©H G kóq«L ÖdÉ≤dG

(1) πμ°ûdG

(2) πμ°ûdG

(3) πμ°ûdG

(4) πμ°ûdG

(5) πμ°ûdG
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ºbôdGáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Ná¡q«ë«XƒàdG Ωƒ°SôdG

5

6

 áØ∏àfl øcÉeCG ‘ á©£≤dG â«ÑãàH á≤HÉ°ùdG á«∏ª©dG Q qôc

 ,ö†NC’G)  ¿ƒ`∏dG  Ò«¨J  ™``e  ¢TÉª≤dG  á©£b  øe

 AÉ£Z  ≈∏Y  π°üëàd  ;I qôe  qπc  ‘(»æÑdGh  ,¥QRC’G

 ‘ Éªc   ,IQ qƒfi áq«JÉÑf áq«eÓ°SEG ±QÉNõH øqjõe ádhÉW

.(5) πμ°ûdG

 ÒKCÉJ  áaÉ°VE’  »ÑgòdG  ójóëàdG  º∏≤H  ±QÉNõdG  O qóM

.(6) πμ°ûdG ‘ Éªc ,‹ÉªL

(5) πμ°ûdG

(6) πμ°ûdG

 πqã“  »àdG  á«JB’G  ∫Éμ°TC’G  π qeCÉJ  •
 ò qØf qºK ,ó«dG ≈∏Y AÉqæ◊ÉH ¢Tƒ≤ædG

 áWÉ°SƒH  áq«aôNR  áq«JÉÑf  º«eÉ°üJ

 äGhOC’É```H  Ékæ«©à°ùe  ,AÉ`̀ qæ`̀ ◊G

:∂jód IôaGƒàŸG

,∫ÉØWC’G ¢ùHÓeh äÉ°ThôØŸGh ôFÉà°ù∏d áY qƒæàe á°ûªbCG äÉæ«Y ™ªLG ,∂àYƒª› ™e ¿hÉ©àdÉH •
 ÒZh ,áq«°Sóæg) áeóîà°ùŸG áaôNõdG ´ƒf å«M øe É¡Øqæ°U qºK ,É¡«∏Y IôaGƒàŸG ±QÉNõdG π qeCÉJh   

 ∂JÉXƒë∏e èFÉàf ¢VôYG .´ƒf qπc ∫ƒM É¡à¶M’ »àdG äÉaÓàN’ÉH áªFÉb º q¶fh ,(áq«°Sóæg

.äÉYƒªéŸG ôFÉ°S ≈∏Y

 qºK ,AÉqæ◊G ¢Tƒ≤æc É¡æe IOÉØà°S’G øμÁ å«ëH ,ºé◊G IÒ¨°U áq«JÉÑf áq«aôNR äGóMh º°SQG •
.∂FÓeRh ∂ªq∏©e ≈∏Y É¡°VôYG

نـشـاط (14-3 )

نـشـاط (15-3 )
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                                           �ساعتان

عالج
- تكليف الطلبة اإعادة ر�سم التمرين )4-3(.

اإثراء
- تكليف الطلبة زخرفة غالف للقراآن الكرمي بزخارف اإ�سالمية باأ�سلوب الطباعة 

بالتفريغ.

- ا�سرتاتيجية التقومي: التوا�سل 
- اأداة التقومي:  اأ�سئلة واأجوبة 

للمعلم

للطالب
- www.alrassed.com.
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 ≠jôØàdÉH ¬`̀ YÉÑ£dG Üƒ`̀ ∏°SCÉH á`̀ q«eÓ°SEG ±QÉ`̀ NõH á`̀ dhÉW AÉ`̀ £Z á`̀ aôNR
 (π°ùæà°SE’G)

ºbôdGáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Náq«ë«°VƒàdG Ωƒ°SôdG

1

2

3

4

.¢ü≤ŸG áWÉ°SƒH É¡aGƒM Öjò¡àH ¢TÉª≤dG á©£b õ u¡L

áq«JÉÑf áq«aôNR IóMh ¿ƒJôμdG á©£b ≈∏Y º°SQG

 âª∏©J Éªch ,(1) πμ°ûdG ‘ Éªc ,IQ qƒfi áq«eÓ°SEG

.¬¨jôØJ øe ø qμªààd §ÿÉH áq«LGhORG πªY ™e É k≤HÉ°S

  ,¢TÉª≤dG  ≈∏Y  ÉgQÉ¡XEG  ójôJ  »àdG  AGõ`̀ LC’G  Æ qô`̀a  

 IóMƒdG øe •öûŸG ∫Éª©à°SÉH ,(2) πμ°ûdG ‘ Éªc

.i qƒ≤ŸG ¿ƒJôμdG á©£b ≈∏Y É¡àª°SQ »àdG áq«aôNõdG

  ,Ohó°ûe ™°VƒH mƒà°ùe ¿Éμe ≈∏Y ¢TÉª≤dG á©£b ™°V

 »àdG  ¿ƒJôμdG  á©£b  âqÑK  qºK  ,(3)  πμ°ûdG  ‘  Éªc

 ¢TÉª≤dG  ≈∏Y  áq«aôNõdG  Ió`̀Mƒ`̀dG  É¡«∏Y  âª°SQ

 ≈dEG ¿ƒ∏dG Üsöùàj’ ≈àM áÑ°SÉæe ÉgGôJ »àdG á≤jô£dÉH

.áHƒZôe ÒZ ≥WÉæe

 É¡HöVGh ,ôªMC’G ¿ƒ∏dG ‘ èæØ°SE’G øe á©£b ¢ùªZG

 áaôNõdG  √ qƒ°ûàJ  ’  ≈àM  Ahó¡H  ¿ƒJôμdG  á©£b  ≈∏Y

 πμ°ûdG ‘ Éªc ,¢TÉª≤dG ≈dEG óFGõdG ¿ƒ∏dG ÜqöùJ øe

.(4)

qOGƒ````ŸGäGõ«¡éàdGh äGhOC’G

 hCG ¢†«HCG ¿ƒd ¢TÉªb á©£b   •  (iƒ≤e) ¢†«HCG ¥Qh  •
.áYÉÑW ¿GƒdCG •   º°S80 x 50 ºéëH —Éa ¿ƒd

  »ÑgP ójó– º∏b • •öûe • ¢ü≤e •   ¢UÉ°UQ º∏b  •
Ò¨°U ¢SÉ«b áq«FÉe ¿GƒdCG IÉ°Tôa ,IÒ¨°U èæØ°SEG ™£b  •

5-3

:¿CG øjôªàdG Gòg ájÉ¡f »a ∂æe ™bƒàj    
.áë«ë°U á≤jô£H Év«eÓ°SEG Év«aôNR É kª«ª°üJ ò qØæJ  •

.∂°ü q°üîJ ∫É› ‘ Égò qØæJ »àdG á q«eÓ°SE’G ±QÉNõdG ∞ qXƒJ  •

 äÉ`̀LÉ`̀à`̀ f

ø`̀jô`̀ª`̀à`̀dG

(1) πμ°ûdG

(2) πμ°ûdG

(3) πμ°ûdG

(4) πμ°ûdG
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 IôaGƒàŸG ±QÉNõdG q¢üb qºK ,∫ÉØWCG ¢ùHÓŸ á°ûªbC’G øe äÉæ«Y ™ªLG ,∂FÓeR ™e ¿hÉ©àdÉH •
 IQÉà°S hCG ,ádhÉW AÉ£Z ™æ°U ‘ ó«ØJ Ö°SÉæe ºéëH ¢TÉª≤dG øe á©£b ö†MCGh ,ájÉæ©H É¡«∏Y

.™«bÎdG Üƒ∏°SCÉH É¡«∏Y ±QÉNõdG Ö qcQh ,¢ùª∏ŸG áªYÉf áØ°ûæe ≈àM hCG ,∫ÉØWCG áaô¨d

نـشـاط (16-3)

.áq«◊G äÉæFÉμdG ±QÉNR øe ÌcCG áq«JÉÑædG ±QÉNõ∏d ¿ÉqæØdG ∫Éª©à°SG πq∏Y

.∂°ù«HGQC’G ±QÉNR ± qôY

 ?á«©«Ñ£dG ∫Éμ°TC’G ôjƒ– ≈dEG ¿ÉqæØdG CÉ÷ ⁄

:»JCÉj É‡ qπμd k’Éãe  p§YCG

.á∏HÉ≤àe hCG IôXÉæàe ´É°VhCG ‘ äÉfGƒ«◊ ±QÉNR -    CG

.áÑ scôe äÉfGƒ«M øe äÉæjƒμàH áq«aôNR äÓ«μ°ûJ - Ü

á```∏````Ä°SC’G

1

2

3

4
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   المو�ضوع         الحروف والأرقام العربية والالتينية )1(
   
  

- يبّين اأهّمية الحروف واالأرقام العربية في الزخارف.
- يتعّرف اأنواع الحروف العربية ومجاالت ا�ستخدامها زخرفيًّا  . 

- يقــارن بين الخط الن�سخي وخط الرقعــة والخط الفار�سي من حيث: مميزاتها، 
ومجاالت ا�ستخدامها  في الزخارف.

- يتعّرف اأنواع الخط الديواني والخط الكوفي ومجاالت ا�ستخدامهما زخرفيًّا. 

الحــروف واالأرقام العربية، الخط الن�سخي، خط الرقعة، الخط الفار�سي، الخط 
الديوانــي، الديــوان الجلي، ديوانــي رقعة، الخــط الكوفي، الكوفــي الب�سيط، 

الكوفي الموّرق، الكوفي ذو االأ ر�سية النباتية، الكوفي المجدول.

التدري�س المبا�سر/ العر�س التو�سيحي 
- التمهيد للدر�ص الحالي بمراجعة �سريعة للدر�ص ال�سابق.

- تو�سيــح اأهّمية الحروف واالأرقام العربية الأنها اأحــد عنا�سر الر�سم الهند�سي 
واالمكانــات الزخرفيــة لهــا،  ودورهــا فــي اخت�سارالجهــد والوقت على 

الم�سمم، واإعطاء معنى للر�سوم والت�ساميم الفنية.
- عر�ص مجموعة من النماذج الأهم اأنواع الخط العربي ومجاالت ا�ستخدامها 

زخرفيًّا، وتكليف الطلبة بتاأملها ومناق�ستها.
- طرح اأ�سئلة، مثل: 

•  ما اأهّمية الحروف واالأرقام العربية في الزخارف؟ 
د اأنواع الخط العربي. • عدِّ

• مــا المّيــزات التي جعلــت كل من خــط الن�ســخ والرقعة والديوانــي قابلة 
لال�ستخدام في الزخرفة؟ 

•  ما  اأنواع الخط الكوفي؟ وما مجاالت ا�ستخدامها زخرفيًّا؟ 
- مناق�ســة االإجابــات مع الطلبة؛ للتو�سل اإلى اأهّمية الحــروف واالأرقام العربية 
باأنواعهــا، ومجاالت ا�ستخدامها  في الزخــارف، وتلخي�سها وعر�سها على 

ال�سبورة .
التدري�س المبا�سر/ العمل في الكتاب المدر�سي. 

- تقديم �سرح واٍف عن اأهّمية الحروف واالأرقام العربية، واأنواعها، ومميزاتها، 
ومجاالتها في الزخارف من خالل:  

- ا�ستعرا�ــص ال�سكل )3-34( والمت�سمــن نماذج من حروف الخط الن�سخي 
الــذي يكتــب به القــراآن الكريــم، وعر�ص لمميزاتــه في الكتابــة من حيث 

الت�سكيل.
- درا�سة ال�سكل )3-36( نماذج من خط الرقعة، وهو اأ�سل الكتابة اليومية في 

المدار�ص والجامعات، وعر�ص لمميزاته ومجاالت ا�ستخدامه. 
- عر�ــص ال�ســكل )3-37( نماذج حروف الخط الفار�ســي، وبيان لمميزات 

حروفه وا�ستخداماته الزخرفية. 
- عر�ــص ال�سكل )3-39( نمــاذج حروف وكتابات الخــط الديواني، وبيان 

�سبب ت�سميته، وذكر اأنواعه ومميزات حروفه من حيث الت�سكيل.
يتبع 
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á q«æ«JÓdGh á q«Hô©dG ΩÉbQC’Gh ±hô◊G É k©HGQ
 QhódG ióeh ,»°Sóæ¡dG º°SôdG ô°UÉæY óMCG É¡Ø°UƒH ΩÉbQC’Gh ±hôëdG áq«ªgCG ≈dEG É k≤HÉ°S âa qô©J

 ó¡édGh âbƒdG QÉ°üàNGh º¡ÑªdG  í«°VƒJ »a Év«æ«J’ ΩCG  ¿Éc Év«HôY ºbôdG  hCG  ±ôëdG ¬j qODƒj  …òdG

 .¢S qQóJ  hCG  ò qØæJh  º qª°üJ  »àdG  äÉeƒ°SôdG  ≈æ©e  ≈dEG  π°Uƒà∏d  ,¢SQGódGh  ò qØæªdGh  º qª°üªdG  ≈∏Y

.áq«æ«JÓdGh áq«Hô©dG ΩÉbQC’Gh ±ôMC’G øe qπμd áq«aôNõdG äÉfÉμeE’G ≈dEG ∫ÉéªdG Gòg »a ± qô©àæ°Sh

áq«Hô©dG ΩÉbQC’Gh ±hôëdG

 áHÉàμdG  ≈≤ÑJ  ,…öûÑdG  ¢ùæ÷G  iód  áHÉàμdG  Ö«dÉ°SCG  âY qƒæJh  äGQÉ°†◊G  âØ∏àNG  Éª¡e

 π«ª÷G qøØdG »bhòàeh ,á seÉ©H øjô qμØŸGh ÚãMÉÑdG QÉ¶fCG  q§fi »Hô©dG  q§ÿG ¿ƒæah áq«Hô©dG

 »∏«μ°ûàdG  qøØdG  ‘ »Hô©dG  ±ôë∏d  π°üM …òdG  ÒÑμdG  Q qƒ£àdG  øe  ºZôdG  ≈∏©a  ,á s°UÉîH

 ,…ÒÑ©àdG  ΩCG  …õeôdG  ¬dÉª©à°SÉH  AGƒ°S

 áª∏μdG  πNGO  √ôë°S  ∂∏Á  ∫Gõj  ’  ¬qfEÉa

 ÚfÉæØdG øe GkÒãc …ô¨j ∫õj ⁄h ,á∏ª÷Gh

 ¬∏NGO  ¢Uƒ¨dGh  πª©dÉH  ÚWÉ q£ÿGh

 πμ°ûdG ‘ Éªc ,áq«æa äÉëŸ ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d

 ¬àjDhQ  ≈æ¨Jh  ógÉ°ûŸG  ™qàªà«d  ;(33-3)

.áqjöüÑdG

 äGQÉμàHGh  áq«eÓ°SE’Gh  áq«Hô©dG  º«dÉbC’G  ±ÓàN’  É k©ÑJ  áq«Hô©dG  •ƒ£ÿG  ∫Éμ°TCG  âY qƒæJ

: »JCÉj Ée áq«Hô©dG •ƒ£ÿG ´GƒfCG ô¡°TCG øeh ,áØ∏àfl Q qƒ£J πMGôÃ ä sôeh ,ÚaÎëŸG ÚWÉ q£ÿG

 ¬dÉª©à°S’ º°S’G Gò¡H » qª°S :»î°ùædG q§îdG

 ,  Ö`̀à`̀μ`̀dGh  ,Ëô`̀ μ`̀ dG  ¿BGô``≤``dG  ï°ùf  ‘

 øe  å∏ãdG  q§N  øe  Öjôb  ƒgh.äÉØqdDƒŸGh

 πªàëj ¬qfCG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ¬qbódGh ∫Éª÷G å«M

 ™e É¡JGóe ≥MÓJ h ¬ahôM ô¨°üd π«μ°ûàdG

.»Hô©dG q§îdÉH Iô°UÉ©e áq«æa áMƒd :(33-3) πμ°ûdG

.»î°ùædG §îdG ±hôM êPÉªf : (34-3) πμ°ûdG

CG

1
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 ¬ahôMh  ,πØ°SC’G  ≈dEG  ≈∏YC’G  øeh

 óYGƒ≤d  É k©ÑJ  ∫ƒ£dGh  ∂ª°ùdG  áØ∏àfl

 RÉà“   ∂`̀dò`̀ch   ,¥hò``̀ dGh  áHÉàμdG

 ‘  Éªc  ,ÉgOGóàeGh  É¡àqbóH  ¬ahôM

 ’  .(38-3)  (37-3)  Ú∏μ°ûdG

 ƒgh ,Ö«cÎdG ’h π«μ°ûàdG  πªàëj

 πª©à°ùjh  ,á©bôdG  q§N  ∂dòH  ¬Ñ°ûj

 äÓéŸGh  ÖàμdG  øjhÉæY  áHÉàc  ‘

.áq«°üî°ûdG äÉbÉ£ÑdGh

 º°S’G  Gò¡H  » qª°S  :»fGƒjódG  q§îdG

 ÊÉªã©dG  ¿Gƒ`̀ jó`̀ dG  ‘  ¬dÉª©à°S’

 ¬ahôM  ,º«°SGôŸGh  äÓ°SGôŸG  ‘

 øe áq«dóàe á©«aQ óFGhR äGP áμHÉ°ûàe

 ÜôbCG ƒgh ,ÖdÉ¨dG ‘ É«∏©dG É¡aGôWCG

:¿ÉYƒf ƒgh ,á©bôdG q§N ≈dEG •ƒ£ÿG

 øe  Ék«dÉN  ¿É`̀c  Ée   :á`̀©`̀bQ  ÊGƒ``̀ jO.  1

 øe  qóH  ’h  ,áaôNõdGh  πμ°ûdG

.§≤a πØ°SCG øe √Qƒ£°S áeÉ≤à°SG

 É¡°†©H  ¬ahôM  â∏NGóJ  Ée  :»∏L  ÊGƒ`̀ jO.  2

 áª«≤à°ùe  √Qƒ`̀£`̀°`̀S  â`̀fÉ`̀ch  ,¢†©ÑH

 ¬∏«μ°ûJ  øe  qóH  ’h  ,πØ°SCGh  ≈∏YCG  øe

 .§≤ædÉH ¬àaôNRh äÉcô◊ÉH

 IÌμd  áæq«∏dG  •ƒ£ÿG  øe  ÊGƒjódG  q§`̀ÿGh      

 ‘ π«μ°ûàdG πÑ≤jh ,¬ahôM ‘ äGAÉæëf’G

.(39-3) πμ°ûdG ‘ Éªc ,áMÉ°ùe …CG

.»fGƒjódG q§îdG äÉHÉàch ±hôM êPÉªf : (39-3) πμ°ûdG

.§«°ùÑdG »aƒμdG :(40-3 ) πμ°ûdG

O

.»°SQÉØdG q§î∏d êPƒªf (38-3 ) πμ°ûdG
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                                           �ساعة

عالج
العربية بطريقة ع�سوائية، وتلوينها  بعمل زخرفة من احلروف  الطلبة  - تكليف 

باالألوان املتوافرة.

اإثراء
الذي  العربي  اخلط  بنوع  العربية  بالكتابة  خزفية  اآنية  بزخرفة  الطلبة  تكليف   -

يرونه منا�سًبا، وتلوينه باالألوان الزيتية، وعر�سه على الزمالء.

- ا�سرتاتيجية التقومي:مراجعة الذات.
- اأداة التقومي:  ملف الطالب 

- الرتبية الفنية العا�رس االأ�سا�سي الوحدة:اخلام�سة الدر�ص: الرابع

للمعلم

للطالب
- forum.toleen.com.t149300،html.    

-  عر�ص االأ�سكال )3-40( و)3-41( و)3-42( و)3-43( و)3-44( واملت�سمنه اأنواع اخلط الكويف، ومناق�سة الناحية اجلمالية للخط الكويف 
على وجه اخل�سو�ص، واإمكاناته الكبرية يف الزخرفة العربية االإ�سالمية، واحتالله مركز ال�سدارة بني اخلطوط العربية زخرفيًّا.

- تكليف الطلبة بعمل مقارنه بني هذه االأنواع من حيث: مميزاتها و�سكل حروفها، واإمكانات ا�ستخدامها يف الزخارف على �سكل جدول، ومناق�سة 
االأختالفات للتو�سل اإلى اأنواع اخلطوط العربية، ومميزات كل منها، وا�ستخداماتها يف الزخرفة.

- تكليف الطلبة  بكتابة اأ�سمائهم مرة بخط الن�سخ واأخرى باخلط الديواين واأخرى باأحد اأنواع اخلط الكويف،  ومالحظة الفرق بني النتائج. 
- متابعة الطلبة وتقومي اأدائهم. 

133

 øeh  .É¡≤fhQ ∫ÉªLh É¡≤°SÉæJ ≈∏Y á¶aÉëŸG

 áq«Hô©dG  áYÉÑ£dG  ±hôM  q¿CG  ôcòdÉH  ôjó÷G

 ¿BGô≤dG ¬H Öàμjh .ï°ùædG q§îH »g áqjOÉ«àY’G

 ¢†©Ñd í∏°üj ƒgh ,áqjƒÑædG åjOÉMC’Gh ËôμdG

 áaôNõdG  öUÉæY øe qó©jh ,IÒÑμdG  äÉMƒ∏dG

 q¢ü÷Gh  áq«Ñ°ûÿGh  áq«fó©ŸG  ∞ëàdG  ≈∏Y

 êPÉ‰  (34-3)  πμ°ûdG  í u°Vƒj  .ΩÉNôdGh

 -3)  πμ°ûdG  uÚÑj  Éªc  , q§`ÿG  Gòg  ±hôM

 .»î°ùædG q§î∏d É kLPƒ‰ (35

 •ƒ£ÿG Ì``cCG  ø`̀e  :á`̀©`̀bô`̀dG  q§`̀ N

 áHÉàμdG  π`̀ °`̀UCG  ƒ``gh  ,G kQÉ`̀ °`̀û`̀ à`̀ fG

 äÉHÉàμdG  ‘  πª©à°ùj  ,áqjOÉ«àY’G

 äÉ©eÉ÷Gh  ¢SQGóŸG  áÑ∏£d  áq«eƒ«dG

 ‘h  ,¢SÉædG  á`̀ qeÉ`̀Yh  ,ÚØ qXƒŸGh

 ‘h  ,äÓ`̀é`̀ŸGh  ÖàμdG  øjhÉæY

 ,á`̀qjQÉ`̀é`̀à`̀dG äÉ``̀fÓ``̀YE’G

 q¿EG  PEG  ,¬àWÉ°ùÑd  ∂`̀ dPh

 π«μ°ûà∏d  á©°VÉN  ¬ahôM

 óªà©ŸG  §«°ùÑdG  »°Sóæ¡dG

 º«≤à°ùŸG  q§```̀ÿG  ≈`̀ ∏`̀Y

 ,ó«≤©àdGh  ¢TƒJôdGh  ¢ùjhÎdG  øY G kó«©H  á©jöùdG  ó«dG  ácô◊ áàq«YGƒ£dh ,IôFGódGh  ¢Sƒ≤dGh

 IÒ°üb •ƒ£ÿG øe ƒgh .π«ªL πμ°T äGP IAGô≤dG áë°VGh ¬ahôM á q«ÑdÉZ q¿CG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH

 qóŸG  πÑ≤j  ’h  ,√ÒZ  øe  ÌcCG  áeÉ≤à°SG  ¬ahôM  ‘  ,(36-3)  πμ°ûdG  ‘  Éªc  ,±hô◊G

.áHÉàμdG π¡°S ,≥°SÉæàdG π«ªL ƒgh ádƒ¡°ùH CGô≤«a ìƒ°Vh ¬«ah,π«μ°ûàdGh Ö«cÎdGh

 QÉ°ù«dG  ≈dEG  Úª«dG  øe  É¡∏«eh  ¬ahôM  ∫ÉªéH  õq«ªàj  ,áæq«∏dG  •ƒ£ÿG  øe  :»°SQÉØdG  q§îdG

.»î°ùædG q§î∏d êPƒªf (35-3) πμ°ûdG

.á©bôdG q§N ±hôM êPÉªf : (36-3) πμ°ûdG

.»°SQÉØdG q§îdG ±hôM êPÉªf :(37-3) πμ°ûdG

Ü

`L
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 äÉbÉ£ÑdG áHÉàc ‘ IOÉY  πª©à°ùjh 

 äGOÉ¡°ûdGh  äGƒYódGh  áq«°üî°ûdG

 á qª¡ŸG  áq«ª°SôdG  ≥FÉ`KƒdGh  áq«°SQóŸG

.á≤«bódG áq«æØdG ∞ëàdGh äGóæà°ùŸGh

 áæjóe ≈dEG  Ö°ùæj :»aƒ``μdG q§îdG

 ≈`̀dEG  É¡æe  öûàfG  å«M  áaƒμdG

 ⁄É©dG  øe  ¬Ø∏àfl  AÉëfCG

 ∂dP  s”  óbh  .»eÓ°SE’G

 áaƒμdG  QÉgORG  öüY ‘

 ƒëædG  Ωƒ∏©H  É`̀gõ`̀ q«`̀“h

 Ωƒ∏Yh  ÜOC’Gh  ô©°ûdGh  á¨∏dGh  ±öüdGh

 ,•É≤ædG  øe  √ƒ∏îH  RÉàÁ  .á q«eÓ°SE’G  á©jöûdG

 áq«æa  ´GƒfCG  ¬æe â≤ãÑfG  óbh. ¬ahôM §HGÎHh

:IójóL áq«°Sóæg ∫Éμ°TCG ¬æe â≤ãÑfGh áq«aôNR

 hCG  ≥jQƒàdG  ¬≤ë∏j  ’  :§«°ùÑdG  »aƒμdG

 πμ°ûdG ‘ Éªc ,π«ªéàdG

.áàëH áq«HÉàc ¬J qOÉeh ,(40-3)

 ¬≤ë∏J  :¥qQƒ``̀ ª``̀ dG  »`̀aƒ`̀μ`̀dG

 ,QÉé°TC’G ¥GQhCG ¬Ñ°ûJ ±QÉNR

 áªFÉ≤dG  ¬ahôM  øe  å©ÑæJh

 ,∫Éμ°TC’G áY qƒæàe áq«JÉÑf äÉ≤jQh πª– á©«aQ ¿É≤«°S IÒNC’G ¬ahôM á q°UÉNh ,á«≤∏à°ùŸGh

.(41-3) πμ°ûdG ‘ Éªc

 áq«Ñdƒ∏dG  äÉJÉÑædG  ¿É≤«°S  øe  áq«°VQCG  ¥ƒa  áHÉàμdG  ¬«a  qô≤à°ùJ  :áq«JÉÑædG  áq«°VQC’G  hP  »aƒμdG

  .¬«a ÆGôa qπc áq«JÉÑædG ±QÉNõdG π¨°ûJh .(42-3 ) πμ°ûdG ‘ Éªc ,É¡bGQhCGh

 ‘  Éªc  ,Égó«≤©J  ‘  ≠dÉÑŸG  áq«HÉàμdG  ±QÉNõdG  øe  ´ƒf  :(∫hóéªdG)  ôqØ°†ªdG  »aƒμdG

.áq«JÉÑædG áq«°VQC’G hP »aƒμdG :( 42-3 ) πμ°ûdG

.(∫hóéªdG) ô qØ¶ªdG »aƒμdG :( 43-3 ) πμ°ûdG

.»aƒμdG §îdG øe êPÉªf :(44-3) πμ°ûdG

ì

`g

h

R

.¥ sQƒªdG »aƒμdG :( 41-3 ) πμ°ûdG

•

تابع
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   المو�ضوع         احلروف والأرقام العربية والالتينية )2(
  

ح مميزات اخلط الكويف هند�سي االأ�سكال يف الزخارف. - يو�سّ
- يذكر ا�ستعماالت اخلط احلر يف الزخارف.

الالتينية   ــام  واالأرق احلروف  يف  واملائلة  القائمة  القيا�سية  الكتابة  طريقة  مييز   -
وا�ستخداماتها يف الزخارف.

اخلط الكويف هند�سي االأ�سكال، اخلط احلر، احلروف واالأرقام الالتينية، الكتابة 
القيا�سية القائمة واملائلة.

التدري�س املبا�رش/ املحا�رشة  
- مراجعة �رسيعة للدر�ص ال�سابق اأنواع اخلطوط العربية وا�ستكمال اأنواع اخلط 

الكويف. 
- تقدمي �رسح واٍف حول )اخلط الكويف هند�سي االأ�سكال، واخلط احلر(.

اخلطوط  اأقرب  من  وهو  االأ�سكال،  هند�سي  الكويف  اخلط  اأهّمية   تو�سيح    -
العربية اإلى االأ�سكال الهند�سية.

وال�سجاد  االأقم�سه  ت�ساميم  زخرفة  يف  الكويف  اخلط  ا�ستخدامات  تو�سيح   -
واخل�سب و الزجاج. 

- درا�سة االأ�سكال )3-45( )3-46( واملت�سمنة مناذج حروف اخلط الكويف 
الهند�سي.

- تكليف الطلبة بالن�شاط )3-17( ومتابعته.
الكتابه،  يف  طريقه  له  لي�ص  حديث  خط  اإنه  حيث  من  احلّر  اخلط  مناق�سة   -
وي�ستعمل يف االإعالنات والت�ساميم الزخرفية ح�سب خربة الفنان وذوقه يف 

ت�سكيل احلروف والكلمات.
- درا�سة  ال�سكل )3-47(  واملت�سمن اخلط احلّر ومقارنته باخلط الكويف من 

حيث: اأهميته، خ�سائ�ص حروفه وجماالت ا�ستعماله.
الهند�سي  الر�سم  عنا�رس  كاأحد  الالتينية  واالأرقام  احلروف  اأهّمية  تو�سيح    -  
واالإمكانات الزخرفية لها،  ودورها يف اخت�ساراجلهد والوقت على امل�سمم، 
مثل  الزخارف،  يف  وا�ستخداماتها  الفنية،  والت�ساميم  للر�سوم  معنى  واإعطاء 
اأرقام العبي كرة القدم واملالب�ص الريا�سية وزخرفة االأقم�سة واالأواين اخلزفية 
وت�ساميم االأزياء، وتكتب هذه االأرقام كما احلروف الالتينية بطريقة الكتابة 

القيا�سية القائمة واملائلة.
- تو�سيح طرق كتابة احلروف واالأرقام الالتينية: 

ومنها  لها،  اأ�سا�ًسا  الواحد  ال�سمك  تعتمد  التي  القائمة  القيا�سية  الكتابة   •
احلروف القائمة، وميكن تكبري حجم احلروف الالتينية وت�سغريه فيها.

• الكتابة القيا�سية املائلة، وتكتب احلروف فيها بزاوية مائلة مقدارها )75( 
درجة اأفقيًّا و)15( درجة راأ�سيًّا. 

التعلم من خالل الن�شاط/ التدريب
القائمة،  القيا�سية  الكتابة   )48-3( ال�سكل  بالر�سم  للطلبة  املعلم  ح  يو�سّ  -
وال�سكل )3-49( الكتابة القيا�سية املائلة، وال�سكل )3-50( ر�سم اخلطوط 

امل�ساعده للكتابة القيا�سية املائلة.                                                          يتبع

انظر ملحق )3-4( اأدوات التقومي.
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 Ö©°üjh  ,(43-3)  πμ°ûdG

 áq«aôNõdG øe áq«£ÿG öUÉæ©dG õ««“

.¬«a

 :∫Éμ°TC’G  »°Sóæ¡dG  »aƒμdG

 ,áeÉ≤à°S’G  ójó°T  ´ƒædG  Gòg

 »°Sóæg  ¬°SÉ°SCG  ,ÉjGhõdG  ºFÉb

 Gòg ä’Ó`̀°`̀ S ø``eh ,â`̀ë`̀H

 áq«°Sóæ¡dG  äÉHÉàμdG  ´ƒ`̀æ`̀dG

 hCG  ,áæ qªãŸG hCG  ,á°S qó°ùŸGh áãq∏ãŸG

 ∫Éμ°TC’G ≈dEG áq«Hô©dG •ƒ£ÿG ÜôbCG øe ‘ƒμdG q§ÿG qó©j .âëH ‘ôNR ƒgh Iôjóà°ùŸG

 ÖjQóàdG  ≈∏Y  •ƒ£ÿG  øe  √Ò¨c ¬fÉ≤JEG  óªà©jh  .(  44  -3)  πμ°ûdG  ‘  Éªc  ,á q«°Sóæ¡dG

 Ö°SÉæàdG ≈YGôj å«ëH  ,§ÿG Gòg ±hôM º°SQ ‘ G kóYÉ°ùe kÓeÉY äÉ©qHôŸG qó©Jh .á°SQÉªŸGh

 É¡FGõLCG ‘ É kμª°S ÌcCG á q«aƒμdG •ƒ£ÿG ∫Éμ°TCG ¢†©H ô¡¶Jh ,¬ªéM ™e ±ô◊G ∂ª°S ÚH

 πμ°ûdG ‘ Éªc , qπbCG ∂ª°ùH ±hô◊G ¢†©H äÉjÉ¡f ô¡¶Jh .á q«°SCGôdG É¡FGõLCG ‘ É¡æe á q«≤aC’G

 ≈∏Y ájGóÑdG ‘ Ü qQóàJ ¿CG π q°†Øj ,‘ƒμdG q§ÿG áHÉàc ¿É≤J EG ≈∏Y G kQOÉb ¿ƒμàdh .(45-3)

 ¢†©H q¿CG á¶MÓeh , áHÉàμ∏d kÓ«dOh É k°SÉ°SCG ¿ƒμj ∞«ØN »≤aCG q§îH Ékæ«©à°ùe , äÉ©qHôŸG ¥Qh

 ∂æμÁ ¬ qfEÉa áqbódG Ωõ∏J ÉeóæYh.¬à– É¡°†©Hh ,¬«∏Y É¡°†©Hh ,ô£°ùdG ¥ƒa ™≤j ±ô◊G AGõLCG

 äGhOC’G ¢†©ÑH áfÉ©à°S’G

 ∑óYÉ°ùJ  »àdG  á q«°Sóæ¡dG

 •ƒ£ÿG º°SQ §Ñ°V ≈∏Y

 ,áqjQÉª©e ∫Éμ°TCÉH áq«aƒμdG

πμ°ûdG ‘ Éªc

  ,Üƒ∏£ŸG ¢Vô¨dG Ö°ùMh .(46-3)

 öüæ©c ¬dÉª©à°SG ‘ hCG ,OÉé°ùdGh ¢ùHÓª∏d á q«aôNR äÉª«ª°üJ ‘ ‘ƒμdG q§ÿG ∫ÉNOEÉc

.ÉgÒZh êÉLõdG ≈∏Yh , Ö°ûÿGh , á°ûªbC’G ¢Tƒ≤f º«eÉ°üJ ‘ hCG , IQÉª©dG ‘ ‘ôNR

.…QÉª©ªdG »aƒμdG §îdG :(46-3) πμ°ûdG

…

.äÉ©HôªdÉH »aƒμdG §îdG ±hôM êPÉªf : (45-3) πμ°ûdG
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 á«dÉN ±hô◊G áYƒª›) ≈ qª°ùj É¡æe óMGh ´ƒf ∑Éægh .óMGƒdG ±ôë∏d áq«≤aC’Gh áq«°SCGôdG

 ÜÉ°üàfGh ,Iôjóà°ùŸG É¡dÉμ°TCÉH q§ÿG Gòg ±hôM õq«ªàJh ,IóMGƒdG ácÉª°ùdG óªà©j (áÑ£°ûdG

 áHÉàc ò«Øæàd É k≤°SÉæJ É¡«£©j É‡ áª¶àæe áq«°Sóæg äÉZGôa öü– »gh ,É¡μª°S äÉÑKh ,±hô◊G

 óbh .(48-3) πμ°ûdG π qeCÉJ  ,áqjQÉ«©ŸG ¢ù«jÉ≤ŸG ≥ah IÒ¨°üdGh IÒÑμdG áq«æ«JÓdG ±hô◊G

 (
√
15) ÉgQGó≤e ájhGRh ,»≤aC’G √ÉŒ’G ™e ,(

√
 75) ÉgQGó≤e ájhGõHh á∏FÉe á≤jô£H ÖàμJ

 øμÁ .(49-3) πμ°ûdG ‘ Éªc ,á∏FÉŸG áq«°SÉ«≤dG áHÉàμdG ≈ qª°ùJ å«M , »°SCGôdG √ÉŒ’G ™e

 h.Üƒ°SÉ◊G èeGôH áWÉ°SƒH á∏FÉe ±hôM ≈dEG  öVÉ◊G âbƒdG  ‘ áq«æ«JÓdG  ±hô◊G πjƒ–

 ∫Éª©à°SÉH hCG ,º°SôdG äÉ©qHôe ∫Éª©à°SÉH á∏FÉŸG áq«°SÉ«≤dG áHÉàμ∏d IóYÉ°ùŸG •ƒ£ÿG º°SQ øμÁ

.á∏FÉªdG áq«°SÉ«≤dG áHÉàμ∏d IóYÉ°ùªdG •ƒ£îdG º°SQ :(50-3) πμ°ûdG

.ΩÉ```````bQCÓd áq«°SÉ«≤dG áHÉàμdG :(51-3) πμ°ûdG
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                                           �ساعتان

عالج
- تكليف الطلبة بر�سم حروف باخلط الكويف على ورق املربعات.

اإثراء
- تكليف الطلبة بزخرفة قطع مالب�ص، مثل )تي �سريت، بلوزة، مالب�ص اأطفال، 
لال�ستفادة  الطباعة  األوان  با�ستخدام  الالتينة  واالأرقام  باالأحرف  �ستارة طفل، 

منه يف جمال التخ�س�ص.

- ا�سرتاتيجية التقومي: املعتمد على االأداء 
- اأداة التقومي: قائمة الر�سد )4-3( 

للمعلم
- www.alrassed.com

للطالب

تابع
- تكليف الطلبة بر�سم االأ�سكال )3-48( و)3-49( و)3-50( على ورق املربعات.

- ي�رسف املعلم ويتابع  اأداء الطلبة. 
- يعر�ص املعلم ال�سكل )3-51( الكتابة القيا�سية لالأرقام، وير�سمه على ال�سبورة. 

- ينفذ الطلبة ال�سكل )51-3(.
- تكليف الطلبة بالن�ساطني )3-18( و)3-19( ومتابعتهم.
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 åjóM q§`̀ N  : qô`̀``̀ë`̀dG  q§`̀î`̀dG  

 .É¡«∏Y  ≥Øqàe  á≤jôW  ¬d  ¢ù«d

 ¿ÉqæØdG  ¥hP  ≈dEG  ¬àHÉàc  ™LôJh

 π«μ°ûJ  ‘  ¬JÈNh  ,√OÉ¡àLGh

 ‘  Éªc  ,äÉª∏μdGh  ±hô`̀◊G

 ‘ πª©à°ùjh ,(47-3) πμ°ûdG

 äÉª«ª°üàdGh  äÉfÓYE’G  áHÉàc

 áq«æ«JÓdG  ±hô◊G  É qeCG  .áØ∏àîŸG

 IóMGƒdG ácÉª°ùdG óªà©J Ée ÉkÑdÉZ

 ±hô`̀◊G  É¡æeh  ,É¡d  É k°SÉ°SCG

 áHÉàμdG)  ≈ qª°ùj  Ée  hCG  ,áªFÉ≤dG

 ÒÑμJ  øμÁ  .(áªFÉ≤dG  áq«°SÉ«≤dG

 .ÉgÒ¨°üJ hCG ±hô◊G √òg ºéM

 øμÁh  ,É¡àHÉàc  ≈∏Y  Ü qQóà∏dh

 ,äÉ©qHôŸG  ¥Qh  ≈∏Y  Égó«∏≤J

 I qÈμe  É¡àHÉàc  ≈∏Y  Ü qQóàdG  qºK

 OÉ©HC’G  IÉYGôe  ™e  áØ∏àfl  Ö°ùæH

. qôëdG q§îdÉH áHÉàc êPƒªf : (47-3) πμ°ûdG

.áªFÉ≤dG áq«°SÉ«≤dG áHÉàμdG :(48-3) πμ°ûdG

.á∏FÉªdG áq«°SÉ«≤dG áHÉàμdG :(49-3) πμ°ûdG

∑

:»aƒμdG q§îdÉH »JCÉj Ée òqØf

.É¡æμ°ùJ »àdG á¶aÉëŸGh ,ó∏ÑdGh ,»æ¡ŸG ∂°ü q°üîJh ,™WÉ≤e á©HQCG øe ∂ª°SG ÖàcG •
.áq«°Sóæ¡dG äGhOC’ÉH áfÉ©à°S’ÉH Év«ahôM Év«aôNR É kª«ª°üJ º qª°U •

:äÉª«ª°üJ ‘ ‘ôNõdG º«ª°üàdG øe óØà°SG •
.áª©WC’G ßØM á«YhCG ≈∏Y ≥°ü∏J ¿É«H ábÉ£Hh ,‘õN AÉfEG -    CG

.π«ªéàdG π¨°ûe πNGO áeÓ°ùdG äGOÉ°TQEGh ,∫ÉØWCG ¢ùHÓe á°ûªbCG ¢Tƒ≤f - Ü

.(IOÉ°Sh) I qófl AÉ£Z - `L

نـشـاط (17-3 )
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 ‘ Éªc,(√75) ÉgQGó≤e ájhGR Éf qƒμ«d (√30) ájhGõH ôNB’Gh (√45) ájhGõH ÉªgóMCG Úã∏ãe

 áÑ°ùf  hCG  ,º°SôdG  äÉ°SÉ«b  ójó– ‘ OGóYC’Gh  ΩÉbQC’G  ΩÉ q°SôdG  πª©à°ùj  .(50-3) πμ°ûdG

 πª©d  ,  »æØdG  ∫ÉéŸG  ‘  É¡æe  IOÉØà°S’G  øμÁh  ,  ÉgÒÑμJ  hCG  áeƒ°SôŸG  ∫Éμ°TC’G  Ò¨°üJ

 ¢†©H ≈∏Y º«ª°üJ hCG , Ωó≤dG Iôc »ÑY’ ΩÉbQCG πãe ;»æa πªY ‘ ™°VƒJ áq«aôNR äÉæjƒμJ

 äÓ«μ°ûJ  É¡«a  πNój  ób  »àdG  áq«æØdG  ∫ÉªYC’G  øe  Òãc  ∑Éæ¡a  ,áq«aõÿG  á«fB’G  hCG  ,AÉjRC’G

 q¿CG  É k≤HÉ°S  âaôY  Éªch  .ÉgÒZh  ¢ùHÓŸG  ™£b  áaôNR  ‘  Éªc  ,áq«dÉª÷G  É¡àª«≤d  ΩÉbQC’G

 Ö°ùf (51-3) πμ°ûdG í q°Vƒjh , ΩÉbQC’G áHÉàc ∂dòc  IO qófi áqjQÉ«©e äÉ°SÉ«b ±hôë∏d

.á∏FÉŸGh áªFÉ≤dG áq«°SÉ«≤dG ΩÉbQC’G áHÉàc

áq«æ«JÓdG ΩÉbQC’Gh ±hôëdG

 ¥ôW ≈dEG âa qô©Jh ,áq«°Sóæ¡dG Ωƒ°SôdG »a (áq«æ«JÓdG) ΩÉbQC’Gh ±ôMC’G ∫Éª©à°SG ≈dEG âa qô©J

 qºJ  óbh  ,áY qƒæàªdG  ±QÉNõdG  ò«ØæJ  »a  É¡æe  IOÉØà°S’G  áq«fÉμeEG  »a  Éæg  åëÑæ°Sh  ,É¡àHÉàc

 »æ«JÓdG ºbôdGh ±ôëdG øe qπc É¡ëæªj ¿CG øμªj »àdG á∏FÉ¡dG äÉq«fÉμeE’G ≈dEG ÉkãjóM ¬qÑæàdG

 áq«°VÉjôdG á q°UÉN ¢ùHÓªdGh á°ûªbC’G ¿Éæqjõj ÉªgGôf øëæa .áaôNõdG ∫Éée »a Óª©à°SG GPEG

 äÉMƒ∏dG »a IO qó©àe Ö«dÉ°SCÉH ∂dòc ¿Óª©à°ùjh ,áØ∏àîªdG »fGhC’G ¿Éæqjõj ÉªgGôfh ,É¡æe

 É¡æe qπc OôØæj ¿CG øμªjh ,áq«aôNõdG º«eÉ°üàdG ¢†©H »a ±ôëdÉH ºbôdG ™ªàéj óbh ,áq«fÓYE’G

:πãªJ áq«ªbQ äÉYƒªée äÉ©qHôªdG ¥Qh ≈∏Y ÖàcG

∑OÓ«e ïjQÉJ •
»æWƒdG ∂ªbQ •

äÉ°ü q°üîàdG Ö°ùM »æ¡ŸG º«∏©àdG ´ôa áÑ∏W OóY •
¢TÉª≤dG ≈∏Y √õjô£J øμÁ ‘ôNR πªY π«μ°ûàd âÑàc É‡ G kóMGh É kªbQ πª©à°SG •

 ∂FÓeR ™e ∂Ø«∏μJ q” óbh ,‹õæŸG OÉ°üàb’G ´ôa äÉ°ü q°üîJ äÉéàæŸ …ƒæ°S ¢Vô©e ∂jód •
 áq«°Sóæ¡dG  áHÉàμdGh  •ƒ£ÿG  ∫Éμ°TCG  Ée  .¢Vô©ŸG  Gò¡d  Üƒ°SÉ◊G  ∫Éª©à°SÉH  ¿ÓYEG  º«ª°üàH

?∂à qª¡e RÉ‚E’ É¡Ø qXƒJ ∞«c ?áÑ°SÉæŸG

نـشـاط (18-3 )

نـشـاط (19-3 )

2
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   املو�ضوع         احلروف والأرقام العربية والالتينية )3(
     

  

ح دور التكنولوجيا يف ت�سكيل الت�ساميم الزخرفية باحلرف والرقم الالتيني. - يو�سّ

á«æ¡ŸG áeÓ°ùdG

التدري�س املبا�رش/ اأ�سئلة واأجوبة
- مراجعة �رسيعة للدر�ص ال�سابق من خالل طرح االأ�سئلة االآتية:

•  ما مميزات اخلط الكويف هند�سي االأ�سكال يف الزخارف؟   
• ما جماالت ا�ستخدامه زخرفيًّا؟ عّرف اخلط احلّر يف الزخارف؟

وطريقة  مميزاتها،  حيث:  من  واملائلة،  القائمة  القيا�سية  الكتابة  بني  قارن    •
الكتابة.

الهند�سي  الكويف  اخلط  اأهّمية  اإلى  للتو�سل  الطلبة؛  مع  االإجابات  مناق�سة   -
واخلط احلّر واحلروف واالأرقام الالتينية، وكتابتها، وجماالت ا�ستخدامها يف 

الزخارف، وتلخي�سها وعر�سها  على ال�سبورة . 
التعلم من خالل الن�شاط/ التدريب

- تنفيذ االأن�سطة  )3-20( )3-21( من خالل:
- تق�سيم الطلبة جمموعتني، وتعيني مقرر لكل جمموعة.

- توزيع املهمات، وحتديد الزمن الالزم للتنفيذ.
- متابعة الطلبة يف اأثناء التنفيذ. 

- عر�ص الت�سميمات من قبل مقرري املجموعات. 
- تقومي اأداء لطلبة. 

التعلم التعاوين/ العمل اجلماعي 
- تكليف املجموعات باالجابة عن اأ�سئلة املو�سوع.

- التجول بني املجموعات.
- ي�سلم مقرر كل جمموعة اإجابات جمموعته. 

- يدار حوار ونقا�ص؛ بهدف التو�سل اإلى االإجابات ال�سحيحة.
- تدوين االإجابات ال�سحيحة يف ملفات الطلبة. 

فكر ثم ناق�ش
وقيًما جمالية وجت�سيًما  بعًدا  الالتيني  الرقم  اأو  للحرف  يعطي   -

اأكرب با�ستعمال الظل وال�سوء )البعد الثالث( .  

140

 ,»æ«JÓdG  ºbôdGh  ±ô◊ÉH  ±QÉNõdG  øe  áYƒª›  º qª°U  ,Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  óMCG  ∫Éª©à°SÉH  •
 ,É¡«a ºbôdG hCG ±ô◊G ∫Éª©à°SG øμÁ »àdG áq«©°Vƒ∏d G kójóL kÓjóH I qôe qπc ‘ πª©à°ùJ å«ëH

  .»æ¡ŸG ∂∏¨°ûe ‘ É¡°VôYGh ,É¡ª««≤àd ∂FÓeR ≈∏Y É¡°VôYGh ,∂ª«eÉ°üJ ¿ qƒd qºK

نـشـاط (20-3 )

äÉYƒªée »a hCG ,…OôØdG πª©dG á≤jô£H »JB’G •É°ûædG ò qØf

:º∏©ªdG äÉ¡«LƒJ Ö°ùM hCG ,π¨°ûªdG »a Iô«¨°U 

 ºc) IRƒ∏H áaôNR •
 ±ôMCÉH  (Ò°üb

 áq«æ«J’  ΩÉ```̀bQCGh

 áWÉ°SƒH  áq«HôYh

 IRQÉÑdG   áYÉÑ£dG

.Ωƒ«dƒæ«∏dG ≈∏Y

 IOÉØà°S’G  ∂æμÁ  

 ∫É`̀μ`̀ °`̀ TC’G ø``e

:á«JB’G

نـشـاط (21-3 )

 â∏ª©à°SG GPEG ΩÉbQC’Gh ±ôMCÓd Év«dÉªL G kó©H É¡YGƒfCÉH ¿GƒdC’G ∞«°†J óbh .OôØæe º«ª°üàH

 º«eÉ°üàdG π«μ°ûJ »a G kô«Ñc G kQhO É«LƒdƒæμàdG âÑ©d óbh .äÉª«ª°üàdG »a í«ë°üdG πμ°ûdÉH

 ¿ÉæØdG ≈∏Y ôqaƒJh ,ógÉ°ûª∏d á©àe ≥ q≤ëJ »àdGh É¡æe ójó©dG QGôμJh É¡©jƒæJh á∏«ªédG áq«aôNõdG

 .óMGƒdG ºbôdGh ±ôëdÉH π«μ°ûà∏d IO qó©àe πFGóH øe QÉ«àN’G ¢Uôa ¬d í«àJh ,Ékàbhh G kó¡L

¢ûbÉf qºK ô uμa

.»æ«JÓdG ºbôdG hCG ±ô◊ÉH ò qØæŸG º«ª°üàdG ‘ (ådÉãdG ó©ÑdG) Aƒ°†dGh qπ¶dG ∫Éª©à°SG ÒKCÉJ ióe
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                                           �ساعة

عالج
- تكليف الطلبة زخرفة )تي �سريت( باالأرقام الالتينية، وتلوينه باأ�سلوب الطباعة 

بالتفريغ.

اإثراء
الطباعة  باأ�سلوب  وتلوينه  الالتينية  باالأحرف  يد  �ساعة  الطلبة زخرفة  تكليف   -

باللينوليوم.

- ا�سرتاتيجية التقومي: التوا�سل.
- اأداة التقومي:  اأ�سئلة واأجوبة.

للمعلم

للطالب

141

:å«M øe áq«æ«JÓdG ±ôMC’G ±QÉNRh áq«Hô©dG ±ôMC’G ±QÉNR ø«H ¿QÉb

 ä’Éée - `L Éª¡æe  qπμd  á«qaôNõdG  äÉfÉμeE’G  - Ü  »Hô©dG  ¿Éæ qØdG  iód  áq«ªgC’G  - CG

∫Éª©à°S’G

.»aƒμdG q§îdG ´GƒfCG O qóY

: á«JB’G IQÉÑ©dG »a ∂jCGQ p§YCG

 ó«∏≤J øY √õéY »Hô©dG ±ôëdÉH áaôNõdG ≈dEG º∏°ùªdG ¿ÉqæØdG Aƒéd »a ÖÑ°ùdG øμj ºd{

 . zá©«Ñ£dG

.É¡f qƒd qºK ,áq«æ«J’ áq«HôY , áq«ªbQ áq«aôM áaôNR º°SQG

:Ö°SÉæe ¢SÉ«≤ªHh äÉ©qHôªdG ¥Qh ≈∏Y …QÉª©ªdG »aƒμdG q§îdÉH á«JB’G ±hôëdG º°SQG

. … , h , Ω , ì , O , Ü , CG  

.áq«æ«JÓdG ±hôëdGh ΩÉbQCÓd á∏FÉªdG áq«°SÉ«≤dG áHÉàμdG π«e áLQO ójóëJ ¥ôW í u°Vh

 ¢SÉ«≤dÉHh äÉ©qHôªdG ¥Qh ≈∏Y áªFÉ≤dG áq«°SÉ«≤dG áHÉàμdÉH á«JB’G áq«æ«JÓdG ±hôëdG º°SQG

. A , B , C , D  :√QÉàîJ …òdG

á```∏````Ä°SC’G
1

2

3

4

5

6

7
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   المو�ضوع         الزخرفة الم�ستوحاة من الفن العربي النبطي
  

- يبيِّن اأهّمية الموروث الح�ساري النبطي في االأردن.
- يتعّرف اأنواع الزخارف واأ�سكالها الموجودة في الخزنة في مدينة البتراء.  

- يحدد مميزات فن الفخار النبطي واأ�سهر الزخارف فيه.
- ينفذ بطاقات بزخارف م�ستوحاه من الفن العربي النبطي با�ستعمال مواد البيئة وخاماتها. 

الفن العربي النبطي

  á«æ¡ŸG áeÓ°ùdG
• الحذر عند ا�ستخدام االأدوات الحادة كالم�شرط.

التدري�س المبا�سر/ اأ�سئله واأجوبة 
االأردن  في  النبطي  العربي  الفن  اأهّمية  تو�سيح  خالل  من  للدر�ص  التمهيد   -
واأنواعه: كالعمارة والفخار واالآثار االإبداعية فيه في مجال العمارة، كالبتراء 
والمعابد  والمحكمة  والدير  )الخزنة  ومعالمها  ال�سبع  الدنيا  عجائب  اأحد 

المنحوتة في ال�سخر والتفا�سيل النحتيه للخزنة(.
فيها،  المنحوتات  واأنواع  البتراء  في  الخزنة  معالم  عن  واٍف  �سرح  تقديم   -
والطابع  وم�سر  و�سوريا  النهرين  بين  ما  بالد  من  فيها  النحتية  والتاأثيرات 

االإغريقي والروماني، ومميزات الطابع النبطي  في العماره من خالل:
الدير   )53-3( وال�سكل  الخزنة،  والمت�سمن   )52-3( ال�سكل  ا�ستعرا�ص   -

كاأهّم المعالم االأثرية في البتراء.
- تكليف الطلبة با�ستخراج الزخارف النبطية في ال�سكلين )3-52( و )53-3(. 

- طرح اأ�سئلة، مثل: 
• ما الميزات التي جعلت من البتراء اأعجوبة من عجائب الدنيا ال�سبع؟ 

• ما الح�سارات التي تعاقبت على البتراء واأثّرت في فنها  ؟
• ما المق�سود بالن�سور ذات االأبعاد الثالثية؟

• كيف يظهر الطابع النبطي المحلي في الخزنة في البتراء؟
• اأعِط اأمثلة  على بع�ص الزخارف الموجودة في الخزنة في مدينة البتراء. 

• ما مميزات فن الفخار النبطي؟ 
- مناق�سة االإجابات مع الطلبة؛ للتو�سل اإلى اأهّمية الفن العربي النبطي في البتراء 

والزخارف الموجودة فيها، وتلخي�سها وعر�سها على ال�سبورة .
التعلم من خالل الن�شاط /التدريب 

- تنفيذ التمرين )3-6( تنفيذ بطاقات بزخارف م�ستوحاة من الفن العربي النبطي. 
- تق�سيم الطلبة مجموعات، وتعيين مقرر لكل مجموعة. 

- توزيع المواد واالأدوات الالزمة على المجموعات. 
- ينفذ المعلم التمرين )3-6( باتباع خطوات التمرين من الكتاب المدر�سي. 

- ينفذ الطلبة التمرين )3-6( باتباع الخطوات التي و�سحها المعلم. 
- يتابع المعلم التنفيذ، ويوّجه الطلبة، ويجيب عن ت�ساوؤالتهم.

- تقويم اأداء الطلبة. 
- تكليف الطلبة بالن�ساطين )3-22( و )3-23( كواجب بيتي. 

انظر ملحق )3-5(  اأدوات التقومي.
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»£ÑædG »Hô©dG qøØdG øe IÉMƒà°ùŸG áaôNõdG É k°ùeÉN
 Üô©dG ÉfOGóLCG Éæd Ω sób ó≤a , ¬H ôîàØfh qõà©f ÉvjQÉ°†M ÉkKQEG q¿OQC’G »a q»£ÑædG q»Hô©dG qøØdG qó©j

 ,™Ñ°ùdG É«fódG ÖFÉéY øe qó©j äÉH …òdG …QÉ°†ëdG º∏©ªdG »a â∏qãªJ áª«¶Y áq«æa IhôK •ÉÑfC’G

 .äGQÉ°†ëdG øe ójó©dG É¡«∏Y âÑbÉ©J »àdGh ,ºdÉ©dG »a áqjôKC’G ¿óªdG ΩóbCG øe AGôàÑdG qó©J å«M

 º¡dRÉæe GƒeÉbCG ¿CG ó©H ,º¡d áª°UÉY É¡æe Gƒ∏©L øjòdG •ÉÑfC’G Üô©∏d ¿Éc É¡«a ôÑcC’G ôKC’G q¿CG ô«Z

 ÉgôØM qºJ  »àdG  Qƒî°üdG  q¿C’ ;√O qôØJh âëædG  áYhQ äRôH Éæg øeh ,ÉgQƒî°U »a ºgóHÉ©eh

 É¡«a  âØq∏îa  ,AÉªdG  âëJ  É kªjób  äôªZ  áªYÉf  áq«∏eQ  Qƒî°U  »¡a  ,á q°UÉN  äÉ«dÉªéH  RÉàªJ

 â«ª°S ∂dòdh ,…OQƒdG  ¿ƒ∏dG  øe É¡ª¶©e ,Qƒî°ü∏d  IójóY ÉkfGƒdCG  â°ùμ©a ,áq«fó©e äÉÑ q°SôJ

.áqjOQƒdG áæjóªdG

 ≈q∏éàJ  »àdG  áfõîdG  áqjOQƒdG  áæjóªdG  ºdÉ©e  qºgCG  øeh

 äÉJƒëæªdG øe ójó©dG ≈∏Y …ƒàëJ å«M ,AÉ¡Hh áª¶©H

 áq«¡dE’Gh ,áq«eOB’Gh ,(áKÓãdG OÉ©HC’G äGP Qƒ°ùædG) áq«fGƒ«ëdG

 ∂dP ô¡Xh .π«ãªàdG »a áq«μ«°SÓμdG áq«©bGƒdÉH ∞°üqàJ »àdG

 »fÉ°ùfE’G  º°ùédG  AÉ°†YCG  ºéM  »a  Ö°SÉæàdG  »a  ô«KCÉàdG

 ô«ãc  ¢SÉÑ∏dGh  º°ùédG  á q«©°Vh  »ah  ,ácôëdGh  »fGƒ«ëdGh

 ø«H  Ée  OÓH  øe  ΩOÉ≤dG  »bô°ûdG  ô«KCÉàdG  å«M  ,äÉ«æãdG

 …ô°üªdG ô«KCÉàdG ∂dòch ,(ÜGô¨dG Iƒ£N áaôNR) øjô¡ædG

 ô¡¶jh  .øaGóªdG  ¢†©H  ƒ∏©J  »àdG  (ΩGô`̀gC’Gh  äÓ°ùªdG)

 ÜGƒHC’G  ¥ƒa  áq«°Sƒ≤dG  ∫Éμ°TC’G)  …Qƒ°ùdG  ô«KCÉàdG  É k°†jCG

 »fÉehôdG - »≤jôZE’G ™HÉ£dG É qeCGh .(äÉ¡LGƒdG ≈∏YCG »ah

 ±ôNõªdG  ¢û«fôμdGh  á q«ãfQƒμdG  IóªYC’G  »a  πqãªà«a

 »a »£ÑædG »∏ëªdG ™HÉ£dG í°†qàjh .áq«fƒdÉªédG ∫Éμ°TC’Gh

 ,»∏ëªdG »μ«°SÓμdG ¢û«fôμdGh ,»£ÑædG Oƒª©dG ∫Éª©à°SG

 óbh .ájôî°üdG  äÉ¡LGƒdG  ¢†©H  ≈∏YCG  »a  I qôédG  πμ°Th
.ôjódG :(53-3) πμ°ûdG

.áfõîdG :(52-3) πμ°ûdG

144

ºbôdGáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Náq«ë«°VƒàdG Ωƒ°SôdG

1

2

 º∏≤H  º°SQG  qºK  ,∞°üàæŸG  øe  i qƒ≤ŸG  ¥Qƒ`̀dG  pø`̀KG

 Éªc  ,ábQƒdG ¬LhCG óMCG ∞°üàæe ‘ É k©qHôe ¢UÉ°UôdG

 .(1) πμ°ûdG ‘

 ,(2) πμ°ûdG ‘ Éªc  ,•öûŸG ∫Éª©à°SÉH ™ qHôŸG Æ uôa

.¬dÉª©à°SG AÉæKCG ‘ Qò◊G »NƒJ ™e

(1) πμ°ûdG

(2) πμ°ûdG

»£ÑædG »Hô©dG qøØdG øe IÉMƒà°ùe ±QÉNõH äÉbÉ£H ò«ØæJ

qOGƒª```dGäGõ«¡éàdGh äGhOC’G

¿ qƒ∏e i qƒ≤e ¥Qh •
É¡aQÉNRh AGÎÑ∏d Qƒ°U • 

  »ÑgP ójó– º∏b • ¢UÉ°UQ º∏b •   á∏FÉ°S OÉqÑd ¿GƒdCG  •
á≤°U’ I qOÉe •   •öûe •   ¢ü≤e •

6-3

.Év«£Ñf Év«aôNR É kª«ª°üJ ò qØæJ •
.»£ÑædG qøØdG øe IÉMƒà°ùe äÉbÉ£H πª©d É¡JÉeÉNh áÄ«ÑdG qOGƒe πª©à°ùJ •

 ∫É› ‘ ∑ó«ØJ IƒYO äÉbÉ£Hh IójÉ©e äÉbÉ£H πªY ‘ á q«£ÑædG ±QÉNõdG ∞ qXƒJ •
.∂°ü q°üîJ

 äÉ`̀LÉ`̀à`̀ f

ø`̀jô`̀ª`̀à`̀dG
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يف  الواردة  اخلطوات  باتباع   )6-3( التمرين  خطوات  باإعادة  الطلبة  تكليف 
الكتاب  املدر�سي للو�سول اإلى درجة االإتقان.

- تكليف الطلبة بتنفيذ ت�سميم بزخارف نبطية على مالب�ص �سيدات، مثل عباءة 
اأو منديل، با�ستخدام األوان القما�ص واالإ�سافات املنا�سبة )جلرتات ملونة، مواد 

المعة، �سرتا�سات(.

- ا�سرتاتيجية التقومي: املعتمد على االأداء 
 - اأداة التقومي: قائمة ر�سد )3- 5(

- زيدون املحي�سن، احل�سارة النبطية، وزارة الثقافة،  عّمان،  2009م.

 -www.jordan-market.com
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 ¢†©H  ¿Éé«Jh  á¡LGƒdG  ≈∏Y  ó°SC’G  πμ°T  ô¡Xh  ,áª¶©dGh  óéª∏d  G kõeQ  ô°ùædG  πμ°T  πª©à°SG

-3) ø«∏μ°ûdG »a Éªc ,QGôμàdGh ≥°SÉæàdG AGôàÑdG »a áqjôî°üdG äÉ¡LGƒdG áaôNR õu«ªjh .IóªYC’G

.(53-3) h (52

 ‘  áJƒëæŸG  øcÉ°ùŸGh  óHÉ©ŸGh  áªμëŸGh  ôjódÉc  ,iôNC’G  áq«YGóHE’G  QÉKB’G  øe  ójó©dG  ôaGƒàjh

 áq«æa  áØ–h É k©«æe Ékæ°üMh á©∏b É¡æe π©é«d Ú°ü◊G áæjóŸG ™bƒe øe »£ÑædG  OÉØà°SG  óbh ,ôî°üdG

 ,á«gGõdG  ¬fGƒdCG  å«M QÉ qîØdG  áYÉæ°U qøa  •ÉÑfC’G  ±ôY óbh  .É«fódG  ÖFÉéY øe áHƒéYCG  âJÉH

 ïÑ£dG  äGhOCGh  áLöSC’Gh  äGô£ŸGh  QGô÷Gh  ¥ÉÑWC’Gh  …OÉHõdGh  ¢ShDƒμdG  ‘  ∂dP  ≈∏éàjh

 ¬aQÉNR ∫ÉªLh ,á«gGõdG ¬fGƒdCGh ,¬©æ°U áqbóH QÉ qîØdG RÉàeGh .áf qƒ∏ŸG ÒZh áf qƒ∏ŸG ΩÉéMC’G IO qó©àŸG

 ∫Éμ°TC’Gh  ,•É≤ædGh  ,áª«≤à°ùŸG  •ƒ£ÿG  :±QÉNõdG  ∂∏J  ô¡°TCG  øeh  ,á q«°Sóæ¡dG  ÒZh áq«°Sóæ¡dG

 ¿ÉeôdGh π«îædG QÉé°TC’ áq«JÉÑædG ∫Éμ°TC’Gh ,áq«æ«©ŸG ∫Éμ°TC’Gh ,áq«Ø°üædG ôFGhódGh äÉã∏ãŸGh ,á qjôHE’G

 .QhòÑdGh QÉªãdGh ¿É°üZC’Gh äƒàdGh

:»JB’G øjôªàdG ò qØf ,∂°ü q°üîJ ∫É› ‘ »£ÑædG qøØdG øe IOÉØà°S’G øe ø qμªà∏d

 áq«Hô©dG áq«£ÑædG ±QÉNõdG ™FGhQ ≈∏Y ´ÓWÓd AGÎÑdG áæjóe º q∏©ŸG ±GöTEÉHh ∂FÓeR ™e QR  •
 áYGPE’G ‘ √CGô≤àd IQÉjõdG øY G kôjô≤J ÖàcGh ,É¡d G kQƒ°U §≤àdGh ,áªμëŸGh ôjódGh áfõÿG ‘

.»æ¡ŸG ∂∏¨°ûe ‘ Qƒ°üdG ¢VôYG qºK ,á q«°SQóŸG

نـشـاط (22-3 )

145

ºbôdGáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Náq«ë«°VƒàdG Ωƒ°SôdG

3

4

5

 ,™qHôŸG  ºéëH  Qƒ°üdG  øe  áq«£ÑædG  ±QÉNõdG  q¢üb

 øe  á©£b  ™°Vh  ™e  áq«Ø∏ÿG  á¡÷G  øe  É¡≤°üdCGh

 Ö∏bG  qºK  ,∞∏ÿG  øe  É¡bƒa  ¬°ùØf  ¿ƒ∏dÉH  ¿ƒJôμdG

.(3) πμ°ûdG ‘ Éªc ,É¡¡Lh ≈∏Y ábÉ£ÑdG

 ¿GƒdCÉH  á∏HÉ≤ŸG  á¡÷G  ≈∏Y  iôNCG  ¿ƒJôc  ™£b  ≥°üdCG

.(4) πμ°ûdG ‘ Éªc ,QÉWEG πμ°T ≈∏Y áØ∏àfl

.(5) πμ°ûdG ‘ Éªc ,ábÉ£ÑdG ‘ áÑ°SÉæe äGQÉÑY ÖàcG

(3) πμ°ûdG

(4) πμ°ûdG

(5) πμ°ûdG

 äÉYƒªée »a hCG ,…OôØdG πª©dG á≤jô£H »JB’G •É°ûædG ò qØf

.º∏©ªdG äÉ¡«LƒJ Ö°ùM hCG ,π¨°ûªdG »a Iô«¨°U

.áq«£Ñf ±QÉNõH ój áÑ«≤M áaôNR  •
 .áq«£Ñf ±QÉNõH i qƒ≤ŸG ¿ƒJôμdG øe IQƒ°U QÉWEG áaôNR •

. QhÉéŸG áfõÿG πμ°T ‘ IôaGƒàŸG ±QÉNõdG øe IOÉØà°S’G ∂æμÁ

نـشـاط (23-3 )
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   املو�ضوع         ت�سميم الزخارف اإلكترونيًّا )1(
  

- يبيِّن اأهمّية التكنولوجيا )الحا�سوب( في اإنتاج الزخارف. 
- يعّدد مزايا ا�ستعمال الحا�سوب في اإنتاج الزخارف. 

- ينّفذ ت�ساميم زخرفية، ويكررها ويلّونها با�ستعمال الحا�سوب.
- ي�سّمم ت�ساميم زخرفية نفعية، ويوّظفها في مجال التخ�س�ص با�ستعمال الحا�سوب. 

الزخرفة االإلكترونية، ت�سميم زخرفي.
á«æ¡ŸG áeÓ°ùdG

• اتباع الطريقة ال�سحيحة لت�سغيل الحا�سوب واإغالقه.
• الحذر عند التعامل مع االأجهزة الكهربائية. 

التدري�س المبا�سر/ العمل في الكتاب المدر�سي 
- مراجعة �سريعة ومناق�سة الواجب البيتي، وحّل اأ�سئلة الدر�ص ال�سابق. 

- التمهيد للدر�ص الحالي من خالل: 
واأهّمها  التربوية  العملية  على  وانعكا�سها  التكنولوجية  التطورات  اأهّمية  تو�سيح   -
برنامج  مثل  وبرامجه  و�سيقة،  �سهلة  بطريقة  المعلومة  نقل  مجال  في  الحا�سوب 
)Corel Draw( وبرنامج )photoshop(، وغيرها من البرامج التي ت�ساعد على 

ت�سميم الزخارف اإلكترونيًّا. 
- طرح اأ�سئلة، مثل: 

• ما اأهّمية الحا�سوب في حياتنا؟
• عّدد مميزات ا�ستخدام الحا�سوب في اإنتاج الزخارف .

• ما المجاالت النفعية التي يمكن ا�ستخدام الحا�سوب في اإنتاج زخارفها؟ اأعِط اأمثلة 
من تخ�س�سك المهني.

• عّدد البرمجيات التي يمكن ا�ستخدامها في الزخارف اإلكترونيًّا.
- مناق�سة االإجابات مع الطلبة للتو�سل اإلى اأهّمية الحا�سوب ببرامجه المتنوعة في ت�سميم 
وتلخي�سها  المنزلي،  االقت�ساد  مجاالت  في  منها  واال�ستفاده  اإلكترونيًّا،  الزخارف 

وعر�سها على ال�سبورة.
التدري�س المبا�سر / العر�س التو�سيحي

وتلوينها  وتكرارها  نباتية،  زخرفية  وحدات  لت�سميم  الطلبة  اأمام  تو�سيحي  عر�ص   -
الخطوات  وح�سب   ،)Corel Draw( برنامج  وبا�ستخدام  الحا�سوب  با�ستعمال 

العملية كما في الكتاب المقرر.
- عر�ص االأ�سكال )3-54( و)3-55( و)3-56( و)3-57( و)3-58( و)59-3( 

و) 3-60(  والمت�سمنة خطوات تنفيذ زخرفة اإلكترونيًّا وتلوينها.
الحا�سوب،  با�ستعمال  وتلوينها  وتكرارها  الزخرفية،  الوحدة  ت�سميم  الطلبة  تنفيذ   -

ح�سب الخطوات العملية التي طبقها المعلم، وبمتابعة المعلم وتوجيهه.
- تكليف المعلم الطلبة ت�سميم ت�ساميم زخرفية با�ستعمال الحا�سوب، واال�ستفادة من 
ال�سكلين )3-61( و)3-62( والمت�سمنين ت�ساميم ن�سيج زخرفية، وذلك بتعديلها 

وتغييرها بحيث ت�سلح لعمل م�سغوالت يدوية وت�ساميم اأزياء.
- تنّفيذ الطلبة الت�سميم بتوجيه المعلم ومتابعته.

- تقويم اأداء الطلبة.

انظر ملحق )3-6( من اأدوات التقومي.
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?AGÎÑdG áæjóe ‘ áqjôKC’G ⁄É©ŸG ºgCG Ée

.»£ÑædG qøØdG ‘ áaôNõdG ´GƒfCG ôcPG

?á«æØdG ¬dÉªYCG ò«ØæJ ‘ ¬àÄ«H øe »£ÑædG ¿ÉqæØdG OÉØà°SG ∞«c

.»£ÑædG »Hô©dG qøØdG äGõq«‡ O qóY

á```∏````Ä°SC’G

1

2

3

4

É v«fhÎμdEG ±QÉNõdG º«ª°üJ É k°SOÉ°S
 áYô°ùH ¬dÉªYCG  RÉéfEG  »a √óYÉ°ùJ »àdG  πFÉ°SƒdG  øY åëÑdG  ºFGO ¿É°ùfE’Gh Qƒ°ü©dG  ΩóbCG  òæe

 QhO É¡d ¿Éc  »àdG äGRÉéfE’Gh äÉYGôàN’G qó©Jh, áqjQhô°†dG ¬JÉÑ∏£àe ≥«≤ëJ ¬«∏Y π q¡°ùj πμ°ûHh

 π≤f ∫Éée »a IQƒK q≥ëH ƒg …òdG Üƒ°SÉëdG É¡ qªgCG øeh ,áqjƒHôàdG áq«∏ª©dG ôjƒ£J »a qΩÉgh ô«Ñc

 (power point) áq«ªjó≤àdG ¢Vhô©dÉc ,É¡∏ qªëj »àdG èeGôÑdÉa ,á∏¡°Sh á≤«°T á≤jô£H áeƒ∏©ªdG

 áaÉ°VE’ÉH ,√ôjƒ£Jh »æØdG º«ª°üàdG ∫Éée »a óYÉ°ùJ , q≥ëH á∏YÉa èeGôH »g  ¢Uƒ°üædG èdÉ©e hCG

 .iôNCG ä’Éée ≈dEG

±QÉNõdG êÉàfEG »a Üƒ°SÉëdG ∫Éª©à°SG ÉjGõe

 ,Üƒ°SÉ◊G ‘ áMÉàŸG äÉ«›ÈdG ∫ÓN øe áq«aôNR äGóMh º«ª°üJ ¿B’G π¡°ùdG øe íÑ°UCG

 ,Üƒ°SÉ◊G áWÉ°SƒH ±QÉNõdG º°SQ á«∏ªY ‘ ¿ÉqæØdG óYÉ°ùJ á∏«°Sh ≈dEG á q°SÉŸG áLÉë∏d áé«àæa

 ,(corel draw) èeÉfôHh ,(photo shop) èeÉfôH πãe √óYÉ°ùª∏d èeGôH äô¡X ó≤a

: »JCÉj ÉÃ Üƒ°SÉ◊G RÉàÁ rPEG ,Üƒ°SÉ◊G ‘ áMÉàŸG èeGÈdG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH

.áq«aôNõdG º«eÉ°üàdG ò«ØæJ ádƒ¡°S -    CG

.º«eÉ°üàdG √òg êÉàfEG ‘ áqbódG - Ü

.ò«ØæàdG ‘ áYöùdG - `L

.âbh q…CG ‘ É¡«dG ´ƒLôdGh  É¡¶ØMh ,áq«aôNR áq«æa äÉMƒd êÉàfEG -   O

  ‘ IôaGƒàŸG äGhOC’G ∫Éª©à°SÉH á«dÉY áq«æ≤àHh áØ∏àfl áq«fƒd äGÒKCÉJ áaÉ°VEG áq«fÉμeEG -  `g

.Üƒ°SÉ◊G         

.π¡°SCGh ´öSCG á≤jô£H áq«aôNõdG äGóMƒdG QGôμJ -   h

1
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 ô¡¶J  É¡qfEÉa  áq«aôNõdG  IóMƒdG  QÉ«àNG  ó©H

 .(57-3) πμ°ûdG ‘ Éªc ,á°TÉ°ûdG ≈∏Y

 ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  áq«aôNõdG  IóMƒdG  Q qôc

.(58-3) πμ°ûdG ‘ Éªc , qÚ©e º«ª°üJ

 ¥hóæ°U ≈∏Y §¨°†dÉH  Ö°SÉæŸG ¿ƒ∏dG O qóM

.(59- 3) πμ°ûdG ‘ Éªc ,¿GƒdC’G

.áq«aôNõdG IóMƒdG êGQOEG:( 57-3  ) πμ°ûdG

.áq«aôNõdG IóMƒdG QGôμJ  :( 58-3 ) πμ°ûdG

.¿ƒ∏dG QÉ«àNG IòaÉf :( 59-3 ) πμ°ûdG

O

`g

h



99

                                           �ساعة

عالج
برنامج  با�ستعمال  نباتات(  )اأوراق  زخرفية  وحدات  بتكرار  الطلبة  تكليف   -

 .)Corel Draw(  احلا�سوب

اإثراء
- تكليف الطلبة  بتنفيذ ت�سميم زخريف ينا�سب االأزياء ال�سعبية، وتكراره وتلوينه 
احلا�سوب  برنامج  وبا�ستعمال   ،)63-3  :61-3( باالأ�سكال  باال�ستعانة 

.)Corel Draw(

- ا�سرتاتيجية التقومي: املالحظة  
- اأداة التقومي: قائمة ر�سد )3- 6(

للمعلم
- fashion azzyya،com 254307.html.

 
للطالب

 -www.jordan at 4u.com.t50130.html.
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Üƒ°SÉëdG ∫Éª©à°SÉH É¡æjƒ∏Jh ÉgQGôμJh áq«aôNR äGóMh º«ª°üJ

 ,áY qƒæàe áq«aôNR äGóMh êÉàfEG  ‘ óYÉ°ùJ IÒãc äÉq«›ôHh ¥ôW ≈∏Y Üƒ°SÉ◊G πªà°ûj

 áq«aôNR  äGóMh  º«ª°üàd  (  corel draw  )  áq«›ôH  ¢SQódG  Gòg  ‘  πª©à°ùf  ±ƒ°Sh

: á«JB’G äGƒ£ÿGò qØfh ,Üƒ°SÉ◊G RÉ¡L π q̈ °T º«eÉ°üàdG √òg ò«Øæàdh, É¡æjƒ∏Jh ÉgQGôμJh

 èeÉfôH  ÎNG  –  èeGÈdG  –  CGóHG  áªFÉb  øe

 πμ°ûdG ‘ Éªc ,¬ëàaGh - corel draw
.(54-3)

 ,èeÉfÈdG  íàØJ  ¿CG  ó©H  ójóL  ôeC’G  ÎNG

 πμ°ûdG  ‘  Éªc  ,èeÉfÈdG  á°TÉ°T  ô¡¶àa

.(55-3)

 ôeC’G  ÎNG  qºK  ,áq«aôNõdG  IóMƒdG  ÎNG

.(56-3) πμ°ûdG ‘ Éªc ,insert êGQOEG

    

.ÖàμªdG í£°S ≈∏Y CGóHG áªFÉb  :( 54-3 ) πμ°ûdG

.èeÉfôÑdG πNGO IójóL IòaÉf ( 55-3) πμ°ûdG

. áq«aôNõdG IóMƒdG QÉ«àNG IòaÉf ( 56-3) πμ°ûdG

2

CG

Ü

`L
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 ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  áq«aôNõdG  äGóMƒdG  ¿ qƒd

 πμ°ûdG ‘ Éªc ,º«ª°üà∏d »FÉ¡ædG πμ°ûdG

.(60-3)

 áq«©Øf  ∫ÉªYCG  ò«ØæJ  »a Üƒ°SÉëdG ∫Éª©à°SG

¢ü q°üîàdG ∫Éée »a É¡Ø«XƒJh áq«aôNR

 QƒeC’G øe AÉjRC’G º«ª°üJ ‘ áaôNõdG tó©oJ

 ≈∏Y  q¢UÉN  ‹ÉªL  ™HÉW  AÉØ°VE’  á qª¡ŸG

 GƒfÉc AGƒ°S É¡fhóJôj øjòdG ¢UÉî°TC’G á©«ÑWh ¢TÉª≤dG áq«Yƒf ™e Ö°SÉæàJ å«ëH ,¢ùHÓŸG

. k’ÉØWCG hCG äGóq«°S hCG k’ÉLQ

∫Éμ°TCÓd ∂JógÉ°ûe ∫ÓN øe

 , (6 3 -6 2 -6 1 -3 )

 qÒZ  ,Üƒ°SÉ◊G  ∫Éª©à°SÉHh

 IóMh  êÉ`̀à`̀fE’  ∫ qó``̀Yh  É¡«∏Y

 Ö°SÉæJ  Ió`̀ jó`̀ L

 áqjhój  ä’ƒ¨°ûe

.áØ∏àfl  AÉjRCGh

.Üƒ°SÉëdÉH è«°ùf º«ª°üJ :( 61 -3 ) πμ°ûdG

 è«°ùf º«ª°üJ :( 63-3 ) πμ°ûdG
.Üƒ°SÉëdÉH

 ≈∏Y »aôNR º«ª°üJ :( 62-3 ) πμ°ûdG
 .Üƒ°SÉëdÉH ¢TÉªb á©£b

.º«ª°üà∏d »FÉ¡ædG πμ°ûdG :( 60-3) πμ°ûdG

2

R
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إجابات األسئلة الواردة يف املحتوى

   املو�ضوع         الزخارف   
  

- يجيب عن  اأ�سئلة املو�سوع واأ�سئلة الوحدة الثالثة، والتقومي الذاتي للوحدة.

á«æ¡ŸG áeÓ°ùdG

التعلم التعاوين / العمل اجلماعي 
الثالثة  الوحدة  واأ�سئلة  املو�سوع  اأ�سئلة  عن  باالإجابة  املجموعات  تكليف   -

والتقومي الذاتي للوحدة.
- التجول بني املجموعات.

- ي�سلم مقرر كل جمموعة اإجابات جمموعته.
- يدار حوار ونقا�ص؛ بهدف التو�سل اإلى االإجابات ال�سحيحة.

- تدّون االإجابات ال�سحيحة يف ملفات الطلبة. 
- يقّوم الطلبة اأنف�سهم من خالل التقومي الذاتي. 
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:»JCÉj É‡ qπμd á∏ãeCG áKÓK ôcPG

áq«°Sóæ¡dG ÒZ ±QÉNõdG - Ü   áq«°Sóæ¡dG ±QÉNõdG -    CG

áq«HÉàμdG ±QÉNõdG - `L

 .∂dP í q°Vh ,Üƒ©°ûdG áaÉ≤K øY ±QÉNõdG ∞°ûμJ

?±QÉNõ∏d áeÉ©dG áq«æØdG ¢üFÉ°üÿG Ée

.ÉgójôŒh áq«aôNõdG ∫Éμ°TC’G ôjƒ– ÚH ¿QÉb

?»Hô©dG q§ÿÉH º∏°ùŸG »Hô©dG ¿ÉqæØdG ΩÉªàgG ÖÑ°S Ée

.±QÉNõdG π«μ°ûJ ‘ √öUÉæYh »æØdG πª©dG ¢ù°SCG QhO í q°Vh

.∂dP í q°Vh ,áq«æØdG áq«©bGƒdÉH AGÎÑdG ‘ áfõÿG º°ùqàJ

.»£ÑædG QÉ qîØdG äGõ«e O qóY

?∂dòd áÑ°SÉæŸG áq«Hƒ°SÉ◊G èeGÈdG Ée ? áq«æa ±QÉNR ò«ØæJ ‘ Üƒ°SÉ◊G ∞ qXƒJ ∞«c

 »a ¬dÉª©à°SG áq«Ø«ch ,¬JGõ« qªeh ,¬YGƒfCG ôcPG ,»aƒμdG q§îdG »Hô©dG q§îdG ´GƒfCG øe

.»°Sóæ¡dG º°SôdG

.á∏FÉªdGh áªFÉ≤dG áq«°SÉ«≤dG áHÉàμdG ø«H ¥ôØdG í u°Vh

 ¢SÉ«≤ªHh  äÉ©HôªdG  ¥Qh  ≈∏Y  …QÉª©ªdG  »aƒμdG  q§îdÉH  á«JB’G  ±hôëdG  º°SQG

 . ’ , `g , ∑ ,  ¢S , O:Ö°SÉæe

 äÉ©qHôªdG  ¥Qh  ≈∏Y  á∏FÉªdGh  áªFÉ≤dG  áq«°SÉ«≤dG  áHÉàμdÉH  á«JB’G  áq«æ«JÓdG  ΩÉbQC’G  ÖàcG

. 8 , 6 , 4 , 2 :Ö°SÉæe ¢SÉ«≤ªH

áãdÉãdG IóMƒdG á∏Ä°SCG

1

2

3

4

7

5

8

6

9

10

11

12

13

? áq«fhÎμdE’G ±QÉNõdÉH Oƒ°ü≤ŸG Ée

? áaôNõdG áq«∏ªY ≈∏Y Üƒ°SÉ◊G ¬«Ø°†j …òdG ôKC’G Ée

. áq«aôNR äGóMh º«ª°üJ Ö°SÉæJ »àdG äÉq«›ÈdG qºgCG ôcPG

? ∂°ü q°üîJ ∫É› ‘ Üƒ°SÉ◊G ∫Éª©à°SG ióe Ée

á```∏````Ä°SC’G

1

2

3

4



101

إجابات األسئلة الواردة يف املحتوى

                                           �ساعة

عالج
باإعادة خطوات ت�سميم وحدات زخرفية وتكرارها وتلوينها  - تكليف الطلبة 

با�ستعمال احلا�سوب كما وردت يف الكتاب املدر�سي.

اإثراء

- ا�سرتاتيجية التقومي: التوا�سل
- اأداة التقومي:  اأ�سئلة واأجوبة

للمعلم

للطالب

151

 áÑ°SÉæŸG áfÉÿG ‘ (√) IQÉ°TEG ™°VƒH Év«JGP ∂°ùØf ºq«b ,IóMƒdG √òg ‘  ¬àªq∏©J Ée ≈∏Y kAÉæH

.∑ÎaO ≈dEG ¬∏≤f ó©H √ÉfOCG ∫hó÷G ‘ ∂ª««≤àd

áãdÉãdG IóMƒ∏d »JGP ºjƒ≤J

ºbôdGAGOC’G ô``«jÉ``````©eº©f’   

 1.É¡YGƒfCGh ±QÉNõdG ∫Éμ°TCG ÚH ¿QÉbCG

2.É¡ª«¶æJ ¥ôWh ±QÉNõdG ¢üFÉ°üN ± qô©JCG

 3.ÉgQ qôcCGh áq«°Sóæg áq«aôNR äGóMh º°SQCG

4.ÉgQ qôcCGh áq«°SóægÒZ áq«aôNR äGóMh º°SQCG

5
 ‘ áq«©Øf ∫ÉªYCG º«ª°üJ ‘ áq«æ«JÓdGh áq«Hô©dG ΩÉbQC’Gh ±hô◊G πª©à°SCG

.¢ü q°üîàdG ∫É›

10.É¡°üFÉ°üNh ,É¡dÉμ°TCG : å«M øe á«Hô©dG •ƒ£îdG ´GƒfCG ø«H ¿QÉbCG

11.á∏FÉªdG áq«°SÉ«≤dG áHÉàμdG á≤jô£H á q«æ«J’h áq«HôY áq«aôM ±QÉNR º qª°UCG

12.áq«æ«JÓdGh áq«Hô©dG áHÉàμdG »a áq«°Sóæ¡dG äGhOC’G πª©à°SCG

13.»°ü q°üîJ »a »fó«ØJ É keÉbQCGh ÉkahôM º°SQCG

 6. áØ∏àfl ¥ô£H á q«aôNõdG äGóMƒdG º q¶fCG

7.»£ÑædG »Hô©dG qøØdG øe IÉMƒà°ùe ±QÉNõH äÉ≤°ü∏eh äÉbÉ£H º qª°UCG

8.±QÉNõ∏d á qeÉ©dG ¢üFÉ°üÿG õq«eCG

9.É¡f qƒdCGh áq«Hô©dG ±hô◊Gh ΩÉbQC’G øe áq«aôNR äÓ«μ°ûJ º qª°UCG

10.AÉqæ◊G ¢Tƒ≤æH É¡aôNRCGh ó«dG πμ°T º°SQCG

11.áY qƒæàe ±QÉNõH π¨°ûŸG IòaÉf hCG áqjQGóL øqjRCG

 12
 É¡JÉeÉNh áÄ«ÑdG qOGƒe áWÉ°SƒH »æ¡ŸG »°ü q°üîJ øª°V Év«aôNR kÓªY ò qØfCG

.áμ∏¡à°ùŸG

 13.Üƒ°SÉ◊G áWÉ°SƒH ÉgQ qôcCGh áq«aôNR äGóMh º qª°UCG

 14.áq«aôNõdG äGóMƒ∏d øjƒ∏àdGh ójôéàdGh ôjƒëàdG äGQÉ¡e ∞ qXhCG

152

 15.IO qófi ÒjÉ©e ≥ah áq«aôNõdG ∫ÉªYC’G ºq«bCG

16.áY qƒæàŸG áq«aôNõdG º«eÉ°üàdG ò«ØæJ ‘ »FÓeR ™e ¿hÉ©JCG

17.πª©dG AÉæKCG ‘ áaÉ¶ædGh áqbódG »YGQCG

18.äGhOC’Gh qOGƒŸG ∫Éª©à°SG ‘ á qeÉ©dG áeÓ°ùdG óYGƒb ≥qÑWCG
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عنا�سر �لت�سميم �لفني و�أ�س�سه وتطبيقاته 
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   المو�ضوع         عنا�صر الت�صميم الفني )1(   
  

- يتعّرف الت�صميم الفني وعنا�صره.
- يبيِّن العالقة بين عنا�صر الت�صميم الفني والطبيعة.

- يميز النقطة كاأحد عنا�صر الت�صميم .
- ي�ستنتج الأثر النف�سي للخطوط، واأهّمية ذلك في بناء الت�صميم الفني.

الت�صميم الفني, النقطة, الخط. 

á«æ¡ŸG áeÓ°ùdG

التدري�س المبا�صر/ اأ�صئلة واأجوبة. 
- التمهيد للوحدة والدر�س من خالل مقّدمة ب�سيطة عن الطبيعة و تنا�صق األوانها 
وان�سجامها وتباينها والأ�سكال فيها والخطوط وعالقتها بالأ�سكال... اإلخ, 

ثم طرح مجموعة من الأ�سئلة من مثل: 
• ما النقطة؟

• ما عالقة النقطة بكل من الخط وال�سكل؟ 
• ما العالقة بين الخط في الطبيعة والخط في الت�سميم الفني؟ 

• اأعِط اأمثلة من واقع تخ�س�سك )الخطوط في جلد النمر يمكن ا�ستخدامها في 
ت�صميم المالب�س(. هل الخطوط مت�سابهة من حيث ال�سكل وال�ستخدام؟ 
• عدد اأنواع الخطوط الم�ستخدمة في الت�سميم. هل يمكن اأن يترك الخط 

اأثًرا في النف�س؟
من واقع تخ�س�سك )الخطوط العمودية تعطي �سعوًرا بالطول  اأمثلة  • اأعِط 
لأزياء  عموديًا  المقلمة  الأقم�سة  ا�ستخدام  يمكن  والنحافة،  وال�ستقامة 
الأ�سخا�س البدينين, كما يمكن ا�ستخدامها لتعطي �سعوًرا با�صتطالة الوجه 

الممتلىء في ت�سريحات ال�صعر(.
- يدار حوار بين الطلبة وتناق�س اإجاباتهم؛ بهدف التو�سل اإلى تعريف النقطة 
وعالقتها بكل من الخط وال�صكل وتعريف الخط واأنواعها، وتدوينه وعر�صه 

على ال�سبورة. 
التعلم من خالل الن�شاط/ التدريب 

- تكليف الطلبة بتنفيذ الن�ساط )1-1( من خالل مجموعات عمل:
• المجموعة الأولى: تر�صم نماذج ت�صاميم فنية خطية بقلم الر�صا�س.          
• المجموعة الثانية: تر�صم نماذج ت�صاميم فنية خطية بخامات لونية مختلفة.

- تكليف المجموعات بالعمل وتخ�سي�س زمن لذلك.
- التجول بين المجموعات والم�ساعدة غير المبا�صرة.

- يقوم مقرر كل مجموعة بت�سليم عمل مجموعته. 
- تبادل الأدوار بين المجموعات.

- يدار حوار بين الطلبة وتناق�س اإجاباتهم؛ بهدف التو�سل اإلى اأثر النقطة والخط 
في الت�صميم الفني.

- تكليف الطلبة بتنفيذ الن�ساط )1-2( كواجب بيتي.

ا جمالية ل حدود لها، فالت�صميم  يعّد الت�صميم ترجمة لمو�صوع محّدد باأفكار معينة، تحمل بم�صمونها قيماً
ابتكار لأ�صياء جميلة، وبه ت�صع خطة لعمل �صيء ما، ويختلف الت�صميم من �صخ�س لآخر ح�صب قدرته، ومهاراته 
الإبداعية، والغر�س من الت�صميم.ومن اأنواعه : ت�صميم الأزياء، والت�صميم الداخلي، والت�صميم الجرافيكي، 
والطباعة،والإعالن.وتنبع اأهّمية الت�صميم من حاجتنا اإليه ومن واقع حياتنا  في ت�صميم المنتجات باختالف 
اأنواعها .كما يتاأثر بعوامل عّدة، مثل : الخامات، والأدوات، والمهارات، ووظيفة الت�صـميم )الغر�س منه (، 
ومو�صوعه. فالت�صميم خطة تعبيرية تهدف اإلى اختيار عنا�صر النقطة، والخط، وال�صكل، واللون، والملم�س 
والظل، والنور، والكتلة، والفراغ، وتنظيمها بطريقة مدرو�صة تبعث على الرتياح، وتحقق الناحيتين الجمالية 
والوظيفية، ومراعاة الأ�ص�س والقواعد التي تعّد اأهدافاًا ي�صعى لتحقيقها، اأ�صف اإلى ذلك اأّن التعامل الجيد مع 
هذه الأ�ص�س يحّدد مكانته بالن�صبة للم�صاهد، ويمّكـنه من الح�صول على عمل فني متمّيز يت�صم بقيم جمالية. 

وهذه الأ�ص�س هي : الوحدة، والتزان، والن�صجام، والحركة، والإيقاع، وال�صيادة، والن�صبة، والتنا�صب. 
- كيف ت�صفي اإلى اأيامك متعة واإ�صراقـاًا ؟

- كيف يمكن توظيف عنا�صر الت�صميم الفني واأ�ص�صه في اإنتاج المالب�س اأوت�صميم �صكل ت�صريحة  �صعر؟ 
-  كيف يوظف الحا�صوب وملحقاته في الت�صميم الفني ؟

- كيف يخدم اللتزام بعنا�صر الت�صميم الفني واأ�ص�صه الأغرا�س الجمالية والوظيفية في القت�صاد المنزلي؟

�صتجد في هذه الوحدة اإجابات وا�صحة عن هذه الأ�صئلة.
ويتوقّع منك بعد درا�صة هذه الوحدة اأن :

تميِّز بين عنا�صر الت�صميم الفني واأ�ص�صه.
تر�صم  م�صاحات واأ�صكالاً  مختلفة، وتلّونها باتباع الإجراءات ال�صحيحة.

تربط عنا�صر الت�صميم الفني واأ�ص�صه بالطبيعة.
تر�صم اأ�صكالاً  خطية متنّوعة .

ف الظل والنور في تج�صيم الأ�صكال . توظِّ
ت�ستعمل النقطة والخطوط في اإحداث المالم�س .

ا فنيًّا لقطعة نفعية في  القت�صاد المنزلي . تنفذ ت�صميماً
تراعي الن�صبة والتنا�صب في توزيع الم�صاحات والأ�صكال.

ا اإعالنيًّا في مجال تخ�ص�صك. تنفذ ت�صميماً
تراعي الوحدة في بناء الت�صميم الفني.

تالحظ القيم الجمالية في الفن العربي النبطي.
تر�صم اأ�صكالاً  متنّوعة م�صتوحاة من الفن العربي النبطي وتلّونها.

تقّيم الت�صاميم الفنية وفق  عنا�صر العمل الفني واأ�ص�صه.

8

10

ا للطبيعة، فقد اأتيحت للفنان و�صائل علمية  ا واإدراكاً اأ�صبح الع�صر الحا لي من اأغنى الع�صور فهماً
جديدة وكثير من الأجهزة، كالحا�صوب  والمخترعات التي لم تكن متاحه في الع�صور ال�صابقة 

والتي ت�صهم في تو�صيع روؤيته الفنية .اأّما عنا�صر العمل الفني فهي:

النقطة
تعّد النقطة اأحد عنا�صر الت�صميم واأب�صطها، وهي  اأ�صا�س الخط  وال�صكل المر�صوم، وللنقطة 
ح�صب  �صغيرة،  يراها  يراهـاكبيرة،ومّرة  فمّرة  الناظر،  عين  اأمام  موقعها  ح�صب  اأهّميتها 
لها  الم�صكلة  اأومتحّركة، والخلفية  واأخرى هابطة  فتبدو�صاعدة  فيه،  توجد  الذي  الو�صع 
)�صكل الأر�صية ( في اأعلى اللوحة، اأوو�صطها، اأواأ�صفلها، وللنقطة تعبيرات كثيرة. فلحجم 
النقطة ولونها وعددها ومكان وجودها في الت�صميم اأثر في التعبير، فمثالاً عند و�صع النقطة 
الت�صميم،  ا في حركة  اللون، نجد تغّيراً اأر�صية ت�صميم فاتحة  ال�صوداء �صغيرة الحجم على 
ونرى النقطة متاأرجحة في اأعلى الت�صميم تارة، وتارة تراها متذبذبة غير م�صتقرة  في الو�صط، 
واأخرى نراها في حالة ثبات وا�صتقرار على اأر�صية الت�صميم، كّل هذا متزامن مع تغّير اأر�صية 
الأ�سكال.  زوايا  في  تقاطعها  واأماكن  الخطوط  د  تحدِّ وهي  النقطة،  عليها  التي  الت�سميم 
وتمّثل  النقطة �صكالاً في الت�صميم الفني؛ لأن الأ�صكال والم�صطحات جميعها ت�صبح نقطة 
تنّوعت  ا�صتخدامها بطرق مختلفة، وبحجوم مختلفة، وكلما  الت�صغير، ويمكن  في حالة 

اأكثر  تاأثيراتها  كانت  كلما  ال�صكل  في  النقطة 
اأمثلة عّدة  لتنظيمات  . وتجد في الطبيعة  جمالاً
النقط، منها: عنقود العنب اأوثمار التوت، اإ�صافة 
اإلى تنظيمات النقط على اأجنحة فرا�صة وغيرها. 

1

ف�ّصر
طة لالأج�صام  المنّقّ الأقم�صة  تنا�صب 

النحيلة ال�صغيرة الحجم .

ار�صم نماذج ت�صاميم فنية بقلم الر�صا�ص واأخرى بخامات لونية مختلفة، مبيّنًا :   
1- اأثر النقطة  كاأ�صا�س يف الرتكيز )بوؤرة املركز( يف  الت�صميم. 

2- اأثر النقطة والتنقيط يف اإحداث املالم�س. 
   اعر�س الر�صوم، وناق�س زمالءك بها. 

نـ�شـاط )1-1 (

انظر ملحق )1-1( من اأدوات التقومي، وملحق اإجابات الأ�سئلة )1(.

الوحدة الأولى: عنا�رص الت�صميم الفني واأ�ص�صه وتطبيقاته
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                                           �صاعتان 

عالج
- تكليف الطلبة بر�صم جمموعة من اخلطوط )امل�ستقيم, املنحني, املتعرج... اإلخ( 

ع�سوائيًّا, وب�سمك خمتلف, مع تلوين الت�صميم, ثم عر�صه على الزمالء.

اإثراء
واخلطوط,  الأ�سكال  خمتلفة  الأقم�سة  من  ق�صا�صات  بجمع  الطلبة  تكليف   -
يف  بارز  مكان  يف  وعر�صها  باخلطوط،  غني  فني  ت�صميم  لتكوين  ول�صقها 

امل�صغل املهني.

- ا�صرتاتيجة التقومي: املعتمد على الأداء 
- اأداة التقومي: �سلم التقدير العددي )1-1(

للمعلم
- اإياد حممد ال�صقر, اأ�صا�صيات الت�صميم ومناهجه, عّمان 2008م.

للطالب
- http://www.rsam3d.com/art/draw.html

9

عنا�رص الت�صميم الفني اأّول
.وت�صمل:  اأوالت�صميم  الر�صم  في  المحّدد  تاأثيره  منها  ولكّل  الفني،  الت�صميم  عنا�صر  د  تتعّدّ
البدء  النقطة، والخط، وال�صكل، واللون، والظل، والنور، والملم�س، والكتلة، والفراغ. وقبل 
الفن محاكاة  يعّد  اإذ  بالطبيعة،  الفني  العمل  بّد من معرفة عالقة  واأ�ص�صه ل  الفني  العمل  بعنا�صر 
ا يدخله الفنان على اأ�صكالها. فال  للطبيعة وت�صجيالاً لمظاهرها، واإعادة  بناء لعنا�صرها، وتحويراً
يرى الفنان الطبيعة كما يراها ال�صخ�س العادي؛ لأن عاطفته تك�صف  له الحقائق الداخلية خلف 
الظواهر، فالفنان ينقل ما يراه. وتعّد الطبيعة بمثابة المعجم الذي يرجع اإليه الفنان حينما تعوزه 
المعرفة الفنية الدقيقة، كما اأن الخيال هوالذي ي�صنع اللوحة من وحي الطبيعة، فمنذ اأقدم الع�صور 
ا  ا على م�صاهداته فيها، ومقتب�صاً اآثاره الفنية معتمداً تح�ص�س الإن�صان جمال الطبيعة، واأخذ يبدع 
ا اإياها م�صدر الإلهام، واأن جمال الفن م�صتق من جمالها، وقد ا�صتوحى  منها مفرداته الفنية، ومعتبراً
اأم من  النباتات والحيوانات والجمادات واأ�سكالها  الفنان خطوطه واأ�سكاله منها �سواء خطوط 
البيئة المحيطة به. فاقتب�صت النقطة مما تزخر به الطبيعة من ح�صى ورمال، اأو من النجوم، اأومن 
قطرات الماء، اأومن حبات النباتات. وكذلك الخط الراأ�صي مقتب�س من جذوع النخل، والخط 
الأفقي من انب�ساط الأر�س، والخط المنحني م�ستوحى  من انحناء الأغ�سان اأوتاأثير قوة الرياح، 
والخط المتعّرج مقتب�س  من تالطم الأمواج، والخط المتمّوج م�ستق  من خطوط رمال ال�سحراء 
وتمّوجات المياه، والخط الحلزوني م�صتمد من اأ�صكال اللبالب وغيره ، والخط المائل مقتب�س 
من بع�س اأغ�صان ال�صجر، كما ا�صتوحى الفنان التوازن من درا�صته الم�صاحات والم�صافات والأبعاد 
فيها والتي خدمت  الفن وعلوم الهند�صة والريا�صيات، كما دفعت ظاهرة الفراغ في الطبيعه الفنان 
للتاأّمل والتفكير في اأعماله الإبداعية لملء الم�صاحات والفراغات، وكذلك ا�صتخدم الفنان  التباين 
اللوني، والت�صاد كما في الليل والنهار،وال�صوء وانعكا�صاته، واألوان الطيف ال�صم�صي، ومالم�س 
الأ�صياء، والن�صب في ج�صم الإن�صان وهي ن�صب مثالية في اأعماله الفنية. كما اأّن البيئة الم�صنوعة 
والتي تتمّثل في كّل ما اأنتجه الإن�صان من نماذج واأ�صكال، كالمنازل، والم�صانع، والمركبات، 

والطرق توؤّثر في روؤية واإدراك الأ�صكال، والحجوم، ونوع الإنتاج الفني. 
ومع بروز مدار�س الفن الحديث، اأ�صبحت الطبيعة و�صيلة للتعبير والبتكار ولي�صت غاية .وقد 

11

الخط
الحركة ويوحي  الفنان عن  به  الناتج عن تحّرك نقطة، ويعّبر  بالأثر  يعرف الخط هند�صيًّا 
ا اأوكتابة كليهما اأثر اأونتيجة تتركها اأداة محّددة على �صطح م�صتٍو. بالكتلة. فا لخط ر�صماً

يف�صل  كّلها  الحالت  في  وهو  اأوقوياًا،  ا،  اأومتمّوجاً ا،  اأورفيعاً ا،  عري�صاً الخط  ويكون 
ر�صمه  المراد  المو�صوع  تحديد  في  مهم  دور  وله  والألوان،  والكتل،  الم�صاحات،  بين 
الم�صاهد:  نف�س  في  ا  انفعالاً خا�صاً وُيحدث  الأ�صياء.  ا  مالم�صاً الخط   ويظهر  وتو�صيحه، 
كالت�صامي، وال�صموخ، والعظمة بالخط العمودي، وال�صتقرار، والثبات، والهدوء بالخط 
الأفقي، والديناميكّية بالخط المنحرف، والرقة والر�صاقة  بالخط المنحني. وللخط  اأ�صكال 
ا اأوليًّا  واأبعاد على ال�صطح الذي ير�صم عليه، وياأخذ اتجاهات متعّددة، �صواء اأكان تخطيطاً
فن  و�صائل  اإحدى  الخط  ويعّد  المهني.  تخ�ص�صك  في  ت�صتخدمه  ا  ت�صميماً اأم  فني  لعمل 
وما  المختلفة  باأنواعه  الزخرفة  في  وي�صتخدم  اللوحة،  في  الأ�صا�س  الت�صوير، وهوالعن�صر 
الفن  في  الزخرفية  المفردات  اإغناء  في  اأ�صهم  وقد  متنّوعة،  زخرفية  تكوينات  من  ي�صكله 

العربي الإ�صالمي الذي اأ�صتهر عالميًّا بـ)الأرابي�صك(.
وت�سّمى  اأبعاد،  ثالثة  اأم  بعدين  ذات  كانت  �سواء  لالأ�سكال  تح�سيرية  خطوط  تر�سم 
يفعل  كما  المطلوب  الت�سميم  فكرة  لر�سم  الأولى  الخطوط  وهي   ،) اأولّية  )تخطيطات 
الر�صامون، وم�صممو الأزياء، وم�صففو ال�صعر، والخّزافون، وغيرهم. ثم تجرى تعديالت 
عليها اأو ُتر�سم خطوط اأ�سا�سية ذات مقايي�س محّددة يتّم تقديرها، كما في الر�سم الهند�سي.

2

ف اأنواع  طلب منك ت�صميم قطعتي مالب�س ل�صّيدتين اإحداهما طويلة والأخرى �صمينة،  كيف توظِّ
الخطوط في اختيارك لقطعة القما�س بحيث تنا�سب طبيعة ج�سم كّل منهما وتعطيها المظهر الالئق؟

نـ�شـاط )2-1 (

ر، ثمَّ ناق�ص فكِّ
كيف توؤثر الخطوط المنحنية في ت�سميم المالب�س من حيث :

1- ا�صتعمالها في اأنواع الأقم�صه .

2- تنا�صبها مع �صكل الج�صم .

- اإذا كانت اخلطوط املنحنية على خلفية فاحتة اللون, فاإنها تعطي حجًما اأكرب للج�سم النحيل.
- الأقم�سة ذات اخلطوط املنحنية )كخطوط النمر( تعطي �سعوًرا بالر�صاقة والرقة, لذلك ت�ستخدم يف �صناعة 
املالب�س حيث تنا�سب الأج�سام جميعها وبخا�سة النحيفة منها؛ لأنها قد تعطي بع�س الت�ساع للبدينات, 

وذلك ح�سب كثافة اخلطوط امل�ستخدمة.
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   املو�ضوع           ال�شكل واأنواعه يف الت�شميم   
  

- يتعّرف ال�سكل واأنواعه في الت�سميم.
- يمّيز بين دللت ال�سكل في الت�سميم.                         

ح مفهوم اللون من خالل دائرة الألوان. - يو�سّ
 - يقارن بين خ�سائ�س اللون في الت�صميم الفني.

الألوان  اللون,  قيمة  اللون,  �صدة  اللون,  كنه  الأل��وان,  دائرة  اللون,  ال�صكل, 
املن�سجمة، الألوان املتكاملة، الألوان احلارة، الألوان الباردة، الألوان املحايدة.

التدري�س املبا�رص/ ورقة عمل 
ومناق�صة  ال�سابق,  الدر�س  يف  اأخذه  مّت  مبا  الطلبة  مبراجعة  للدر�س  التمهيد   -

الواجب البيتي.
- تو�سيح مفهوم ال�صكل واأنواعه ومدلوله من خالل ورقة العمل.

- توزيع ورقة عمل )1-1( على الطلبة, ثّم تدوين الإجابات ال�صحيحة على 
ال�سبورة.

 التدري�س املبا�رش/ العمل يف الكتاب املدر�شي 
- تو�سيح مفهوم اللون واملجموعات اللونية يف الطبيعة والت�صاميم الفنية, مع 

اإعطاء اأمثلة من واقع التخ�س�سات املهنية.
 - ال�ستماع لإجابات الطلبة, ومناق�صتها, وتلخي�سها على ال�سبورة؛ لتو�سيح 

مفهوم اللون وخ�صائ�صه ووظائفه يف الت�صميم الفني. 
ليتعّرفوا  الألوان؛  دائرة  يبني  والذي   )1-1( ال�صكل  تاأّمل  اإلى  الطلبة  يوّجه   -
الباردة,  )احل��ارة  وجمموعاتها  الأل��وان  يف  الأ�سا�سية  املبادئ  خاللها  من 

املحايدة...(.
- تقدمي �رشح واٍف حول خ�صائ�س اللون )كنه اللون, �صدة اللون, قيمة اللون( 

من خالل تعريفها والتمييز بينها.
- تكليف الطلبة بالأن�سطة )1-4( )1-5( )1-6( كواجب بيتي. 

انظر ملحق )1-1( من اأوراق العمل.

14

بنف�صجي مزرق، وبنف�صجي (، وتوحي بالبرودة لرتباطها في اأذهاننا بالماء وال�صمـاء 
والثلج، وجميعها م�صادرللبرودة.

الألوان المحايدة: مجموعة  الأ�صود والأبي�س والرماديات، التي يوازن الفنان فيها بين   . 3
الألوان الدافئة والباردة. وتّت�صف هذه الألوان باإمكانية ا�صتعمال اأي منها مع اأي لون 

اآخر، اإذ يمكن ارتداء تنورة �صوداء مع اأي بلوزة اأوقمي�س من اأي لون.

�ر ثمَّ ناق�ص ّ
ِ

فك
كيف ت�صتعمل التاأثيرات المختلفة لالألوان في قطع المالب�س لإخفاء العيوب الآتية : 

1- ج�صم بدين كبير الحجم .
2- فتاة ذات �صعر بّني .

3- �صيدة عيناها زرقاوان.

ب خ�صائ�ص اللون: لكّل لون خ�صائ�س مرتبطة به، ومن خ�صائ�س اللون ما ياأتي:

كنه اللون )اأ�صل اللون(: تلك ال�صفة التي تميِّز اأي لون عن الآخر، ون�صميه با�صمه، 
مثل : اأزرق واأ�صفر ول ي�صاركه فيها لون اآخر، واأ�صل اللون يدّل على موقع اللون 

ومكانه في الطيف اأوفي دائرة الألوان.
اأوالعالقة  ا،  اأوغامقاً ا  فاتحاً عليه  نطلق  تجعلنا  التي  اللون  اإنارة  �صّدة  اللون:  قيمة 
ن�صبة  اأكبر  يعك�س  الفاتح هوالذي  فاللون  المنعك�س.  وال�صوء  اللون  بين  المتبادلة 
من الأ�صعة، ويمت�س القليل منها، بينما يمت�ّس اللون الغامق ن�صبة كبيرة من الأ�صعة، 

ويعك�س ن�صبة قليلة منها .
نقاء اللون )درجة ت�صّبعه (: تدّل على درجة ت�صّبع اللون، فبع�س الألوان تكون قوية 
م�صبعة وخا�صة اإذا كان اللون �صافياًا وغير ممزوج بلون اآخر، اأما عندما يمزج بلون 

اآخر فيكون غير م�صبع.
4 . الألوان المتكاملة: الألوان الثانوية المقابلة لالألوان الأ�صا�صية في دائرة الألوان، فمزج 

  كيف تتنا �صب األوان مالب�صك مع لون ب�صرتك و�صعرك وعينيـك وحجم ج�صمك ؟ 

نـ�شـاط )4-1 (

12

اللون
�سفة اأومظهر لل�سطوح التي تبدولنا نتيجة ل�سقوط ال�سوء عليها، فال�سوء هواأ�سل اللون، ول 
يمكن للعين اإدراك اللون وتمييزه اإل عن طريق ال�صوء، ويمكن اإجمـــال الألوان في الطبيعة 

3

4

ال�صكل
اأن يتحّدد  بّد  الفني، ول  للعمل  المرئي  اأوالجانب  اأوترتيب الأجزاء،  الهيئة،  ال�صكل  يعّد 
ن ال�صكل اإل في الفراغ الذي ي�صغل  بالخط الذي يميِّزه عن غيره من الأ�صكال .ول يتكوَّ

ا فيه.وهناك نوعان من الأ�صكال : حّيزاً
اأ ال�صكل المنتظم

ب ال�صكل غير المنتظم 

نوع  من  معّين  بنائي  لأ�صا�س  ا  وفقاً  ، اأوغريزي  ذهني  اأ�صا�س  على  الفني  عمله  الفنان  يبداأ 
ثم  ال�صورة،  قاعدة  ثابتاًا في  ثقالاً  الهرمي  الت�صميم  يقّدم  الهرم، حيث  ثابت، مثل: �صكل 
تحمل العين اإلى الذروة حيث تتوّقع اأن تجدها ب�صكل اأكثر طبيعية.واإذا كانت الم�صاحة 
ذات بعدين)طول وعر�س( فاإنه  يغلب عليها اأ�صكال المربع والدائرة اأوالمثلث، واإذا كان 
واإذا  المخروط،  اأو  اأوالأ�سطوانة،  المكّعب،  �سكل  فياأخذ  ثالثة  اأبعاد  ذا  ال�سكل مج�ّسًما 
فهي  والأ�صطوانة  كالمكّعب،  معيناًا،  �صكالاً  ياأخذ  بحجم  الفراغ  في  تظهر  الكتلة  كانت 
بمثابة فراغ �صلب. ويبتكر الفنـان با�صتمرار م�صاحات في ت�صميم عمله الفني، فهو ير�صم 
الأ�صكال اإما متفرقة، اأومجتمعة مركبة، اأومتداخلة، و ينّظمها ويوّزعها ح�صب الغاية من 
الت�صميم الفني. ولل�صكل مدلول وا�صح فهو يرمز اإلى الطبيعة، كاأ�صكال النباتات، والحيوانات، 
والإن�صان، اأواأ�صكال الطبيعة ال�صامتة، اأويرمز اإلى التطبيقات الوظيفية في الر�صم، كالر�صم الهند�صي، 
المدار�س  الإن�صاني، كما  في  الفكر  ال�صكل عن  ال�صعر، ويعّبر  اأوت�صريحات  الأزياء  ت�صميم  اأوفي 

الفنية الحديثة.

ار�صم اأ�صكالاً لالأ�صياء في م�صغلك المهني بالو�صع القائم واأخرى بالو�صع الأفقي، ثم اعر�صها في 
م�صغلك، وناق�صها مع زمالئك.

نـ�شـاط )3-1 (
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                                           �صاعة

عالج
- تكليف الطلبة باإعادة ر�سم دائرة الألوان كما يف الكتاب املقرر.

اإثراء
بو�ساطة  ثانوية  األوان  على  للح�سول  الأ�سا�سية  الألوان  مبزج  الطلبة  تكليف   -

الألوان املائية.

- ا�صرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات     
- اأداة التقومي: ملف الطالب 

 

- اإنتاج املالب�س امل�ستوى الثالث الوحدة الأولى ت�سميم الأزياء. 
- التجميل امل�ستوى الثالث الوحدة الثانية �صباغ ال�صعر. 

للمعلم
- اأمين مزاهرة، حممد ال�سمادي، اأ�رشف العمري، الت�سميم اأ�س�س ومبادىء، دار 

امل�ستقبل، عّمان، 2009م.

للطالب
- http:// www.tshkeel.com/art/draw.html 

15

)لون  الأخ�صر  اللون  عنه  ينتج  اأ�صا�صّيان(  )لونان  الأزرق  اللون  مع  الأ�صفر  اللون 
الأخ�صر  اللون  فنقول:  الأحمر،  اللون  الألوان  دائرة  على  يقابله  حيث  ثانوي(، 
لون  على  نح�صل  متكاملين  لونين  اأي  مزج  وعند   . الأحمر وهكذا  لّلون  مكّمل 
رمادي، كما اأّن مزج اأي لونين متقابلين في دائرة الألوان يحّيد كّل منهما الآخر، 
ويعني ذلك اأننا اإذا اأردنا تحييد اللون الأحمر في ال�صعر، فن�صتعمل اللون المقابل له 

وهواللون الأخ�صر.
يمكن تطبيق الألوان المتكاملة في �صبغات ال�صعر حيث اأنه يحيد اللون المقابل   
ن�صتعمل  ال�صعر  في  الأحمر  اللون  تحييد  اأردنا  اإذا  مثال:  الألــوان  دائرة  في  له 
اللون المقابل له وهو اللون الأخ�صر. كما يمكن تطبيق هذه الألوان في ت�صميم 
التوازن  مراعاة  مع  له  المقابل  اللون  واظهار  تقوية  على  يعمل  المالب�س، حيث 
بين م�صاحات الألوان المتكاملة.مثال: اللون البنف�صجي في قطعة المالب�س يوؤكد 

اللون ال�صاحب الم�صفر للون الب�صرة ويظهرها اأكثر �صحوباًا. 

الن�صجام  يعّرف  المن�صجمة:  الألوان      
لونية  مجمــوعة  اأي  تاأثير  باأنه  اللوني 
اأما  ا.  ممتعاً ا  تاأثيراً والنف�س  العين  في 
غير  المجموعة  فتعّد  ذلــك  عك�س 
لونين  اأي  فلواأخذنا  فيمابينها.  متوافقه 
متجاورين على دائرة الألوان، لوجدنــا 

ا؛ وبذلك يكونان من�صجمين )البرتقالي المحمـر والأحمر(،  اأن بينهما لوناًا م�صتركاً
ا وهو الأحمر وبالتالي فهما من�صجمان. فنجد بينهما لوناًا م�صتركاً

وللح�صـول على مجموعات لونية من�صجمة، يمكن اتباع الأ�ص�س الآتية :  
لون واحد يجاوره الأبي�س، اأوالأ�صود، اأوالرمادي. فمثالاً الألوان الحارة،    . اأ 
والألوان  الأ�صود،  مع  بتجاورها  ا  �صديداً ا  تاأثيراً تعطي  والأ�صفر  كالأحمر 

الفاتحة لها تاأثيرات محببة للنف�س مع الأبي�س.
مجموعة لونية اأحادية اللون، حيث ي�صتعمل فيها لون واحد باأي عدد من  ب .  

ر ثمَّ ناق�ص فكِّ
ت�صتعمل  كيف  نوم،  غرفة  لديك 
الإن�صــــجام والتكـــامل اللــــوني 
مع  الجدران  يتنا�صب طالء  بحيث 

الأر�صيات والأثاث وال�صتائر.
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في ثالثة األوان اأ�صا�صية، هي: الأحمر، والأ�صفر، والأزرق، فعن طريق مزج هذه الألوان، 
في  اختياره  اللون عند  ويرتبط عن�صر  الم�صتقة،  الألوان  كبيرة من  نح�صل على مجموعه 
ت�صميم المالب�س بلون الب�صرة والعينين، وهويزيده جمالاً عند الختيار ال�صحيح له، كما 

ا اأ�صا�صيًّا في النطباع العام الذي يفر�صه مظهر ال�صخ�س على الآخرين. يلعب اللون دوراً
وا�صتقاقاتها  لالألوان  الممّيزة  الدائرية  الخريطة  الألوان  دائرة  تمّثل  الأل��وان:  دائرة  اأ 

الألــوان  وتحوي  ــوان،  الأل هذه  لدرا�صة  المثلى  والو�صيلة  وتقابلها،  وتجان�صها 
الأ�صا�صية، والثانوية، )الم�صتقة( والمتكاملة، والمن�صجمة، اإ�صافة اإلى الألوان الحارة 

والباردة،كما في ال�صكل )1-1(.

   ال�صكل )1-1(: دائرة الألوان.    

تعّد معرفة المبادئ الأ�صا�صية في الألوان واأ�ص�س مزجها من اأهم مقّومات النجاح في 
عملية �صبغ ال�صعر.

الألوان الحارة:مجموعة  الألوان التي تّتجه بالطيف ال�صوئي من اللون الأ�صفر   . 1
حتى تنتهي باللون الأحمر )اأ�صفر، وبرتقالي م�صفر، وبرتقالي، وبرتقالي محمر، 
واأحمر، وبنف�صجي محمر (، وتوحي بالدفء لرتباطها في اأذهاننا بالنار والدم 

وال�صم�س، وجميعها م�صادر طاقة تبث الحرارة.
الألوان الباردة: مجموعة  الألوان التي تّتجه بالطيف ال�صوئي من اللون الأخ�صر   . 2
حتى تنتهي باللون البنف�صجي )اأخ�صر م�صفر، واأخ�صر، واأخ�صــر مزرق، واأزرق، 

1- ن�ستعمل الألوان الباردة والقامتة.
2- اإما اأحد تدريجات البني اأو الألوان الباردة.

3- الألوان املتكاملة.
4- من خالل ا�ستخدام درجات اللون الواحد يف حالة الن�سجام, 

اأو با�ستخدام اللون واللون املكمل له على دائرة الألوان.



110

   المو�ضوع         اللون
  

- يحّدد وظائف اللون.           
- يميز الدللت النف�سية لالألوان. 

- يوّظف اللون في عمل تدّرجات لونية من الفاتح اإلى الغامق.

الفاتح والغامق.

á«æ¡ŸG áeÓ°ùdG
• الحذر عند ا�ستخدام الألوان المائية.

• لب�س المريول الخا�س في اأثناء العمل.

التدري�س المبا�صر/ اأ�صئلة واأجوبة 
 - التمهي��د للدر���س بمراجعة الطلبة بما تّم اأخذه في الدر���س ال�سابق, ومناق�صة 

الواجب البيتي.
- يطرح المعلم على الطلبة الأ�سئلة الآتية:

حها من واقع تخ�س�سك المهني. • لّلون وظائف يوؤديها في الطبيعة، و�سّ
• هل لالألوان دللت نف�سية معينة؟ 

• كيف توؤثر هذه الدللت في بناء ت�سميم فني من واقع تخ�س�سات القت�ساد 
المنزلي؟

• ما الأثر النف�سي الذي قد تتركه الألوان الحاّرة في نف�سك؟
• كي��ف يمكن ال�ستفادة من ال��دللت النف�سية لالألوان ف��ي ت�سميم الأزياء 
اأو الت�سريحات والمكي��اج، اأوفي اختيار م�ستلزمات الأطفال، اأو حتى في 

اإعداد طبق من ال�سلطة؟
- ال�ستم��اع لإجابات الط��الب ومناق�صتها؛ للتو�س��ل لوظائف اللون ودللته 

النف�سية, وتدوينها على ال�سبورة.
التعلم من خالل الن�شاط/ التديب 

-يق��وم المعلم بتنفي��ذ التمرين اأمام الطلب��ة ل�ستخدام الأل��وان المائية في عمل 
تدريجات لونية من الفاتح اإلى الغامق )بالأ�سود والأبي�س(. 

- يكلف الطلبة بتنفيذ التمرين )1-1(.
- يتابع اأداء الطلبة ويقّومه.

- تقويم اأداء الطلبة.
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درجاته باإ�صافة الأبي�س اأوالأ�صود، مثالاً اللون الأزرق ودرجاته المختلفة.
مجموعة لونية مرتبطة بلون واحد ومتقاربة من دائرة الألوان، كالأحمر  جـ .  
والبرتقالي، حيث يّتفقان في احتوائهما على اللون الأحمر، يمكن مالحظة 

ذلك في الت�صميم الداخلي حيث ي�صود لون على الألوان الأخرى.
الألوان  ا�صتخدام  على  الأ�صا�س  في  تعتمد  المتكاملة،  الألــوان  تركيب    . د 
المتقابلة، ثم اإيجاد تركيبات مختلفة باإ�صافة الأبي�س والأ�صود اإلى كّل منها.
تركيبة الألوان الثالثة: ثالثة األوان تف�صل فيما بينها م�صاحات لونية مت�صاوية    . هـ 

على دائرة الألوان. 
يكون  الألوان  اختيار مجموعة من  تعتمد على  المنت�صبة،  الألوان  تركيبة    . و 
الرابط فيما بينها لوناًا معيناًا، كالأزرق، ويتّم اإ�صافته اإلى مجموعة الألوان 
الذي  الأزرق  من  كّمية  على  محتوية  األوان  المزج  عن  وينتج  المختارة، 

يكون حلقة و�صل بين هذه الألوان. 

ج�  وظائف اللون :  ي�صتخدم اللون لأغرا�س عّدة، ويوؤدي وظائف مختلفة منها :

1 .  الإح�صا�س بالمتعة الجمالية من خالل الن�صجام والت�صاد اللوني .
اإ�صفاء قيم �صوئية متفاوتة ت�صاعد على و�صوح الأ�صكال .  . 2

ا باّتباع تنظيم خا�س بها . تحقق اأ�صلوباًا جماليًّا موّحداً  . 3
الك�صف عن حالت اإبداعية تثير البهجة الب�صرية والفكرية .  . 4

الك�صف عن العالقة بين اللون والعاطفة .  . 5

ن خم�س م�صاحات لونية بدرجات لونية للون حار، وخم�س درجات لونية بلون بارد، ثم ق�ّس  لوِّ
كّل م�صاحة وحدها، واعر�صها بتنظيمات مختلفة،وناق�صها مع زمالئك باإ�صراف المعلم .

نـ�شـاط )5-1 (
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الأدوات والتجهيزاتامل����واّد

• ورق )فربيانواأوكان�صون(.
• األوان مائّية.

• ماء.

• فرا�صي ر�صم  مائية )رقم 7 و8 (.
• قلم ر�صا�س.      • م�صطرة .

 • حامل الألوان.   • ل�صق.

1-1
يتوقّع من الطالب ‘ نهاية هذا التمرين اأن :

1- يتعّرف التدّرج اللوين والقيم اللونية . 
ا من الفا— اإلى الغامق. 2- ير�صم اأ�صكالاً ب�صيطة ويلّونها بلون واحد، متدّرجاً

ن��ت��اج��ات
ال�ت�م�رين

الر�صوم التو�صيحيّةخطواä ال©مπ والæ≥اط ا◊اcمáالرقم

1

2

3

4

5

 ار�صم ع�صرة  اأ�صكال م�صتطيلة بقيا�س موّحد على 
في  كما   ،)H( الر�صا�س  فبريانوبقلـم  كرتون 

ال�صكــــل )1( .

رقم  مائية  بفر�صاة  بالماء  الأول  الم�صتطيل  ب  رطِّ
.)7(

�صع قليالاً من اللون الأبي�س في حامل الألوان، ثم 
�صع قطرات من الماء، وامزجها مع اللون بفر�صاة 

مائية رقم )7( حتى تتجان�س.

�صع  نقطة من اللون الأ�صود  لمزيج اللون الأبي�س، 
ا بفر�صاة مائية رقم )8( على حامل  وامزجهما معاً

الألوان.

ا من  لّون �صكل الم�صتطيل الأول بدرجة فاتحة جداً
المزيج من الأعلى لالأ�صفل، وباتجاه واحد ب�صكل 

ال�صكل )1(طبقات خطوة خطوة دون فراغات باللون  .

م�صتلزمات تنفيذ التمرين 
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                                           �صاعة

عالج
للون  الغامق  اإلى  الفاحت  لوين من  تدريج  خطوات عمل  باإعادة  الطلبة  تكليف   -

الأحمر.

اإثراء
لونية   بتدرجات  وتلوينها  املهني  امل�سغل  من  اأ�سكال  ر�سم  الطلبة  تكليف   -

)بالأ�سود والأبي�س( بالألوان املائية.

- ا�صرتاتيجية التقومي: املعتمد على الأداء 
- اأداة التقومي: قائمة الر�صد 

للمعلم
اللون )مبادىء يف  الدراي�سة، نظرية  الهادي، حممد عبد اهلل  - عديل حممد عبد 

الت�سميم(، مكتبة املجتمع العربي، عّمان، 2011م.

للطالب

17

ا واأهّمية،  الدللت النف�صية للألوان : يعّد اللون اأكثر عنا�صر العمل الفني اإثارة وتعبيراً د 

ويغتبط معظم النا�س باللون؛ لأنه يق�صد من اأجل الراحة الدائمة والبهجة، فهويرتبط 
بالحياة، ويعبِّر عن �صخ�صية الفنان، وي�صهم في التعبير عن الحالت النف�صية المختلفة، 
والتاأثير في النف�س،وخلق اإح�صا�صات توحي اإلينا باأجواء تثير فينا م�صاعر مختلفة، كما 

اأن لكّل لون دللته العامة واإيحاءاته. 

من خالل محّركات البحث،  تعّرف الدللت النف�صية لالألوان الآتية:
ا  الأحمر، والأ�صفر، والأزرق، والأبي�س، والأخ�صر، والبنف�صجي، وقارن بينها، واعر�س ملّخ�صاً

لبحثك اأمام  زمالئك .

نـ�شـاط )6-1(

19

الر�صوم التو�صيحيّةخطواä ال©مπ والæ≥اط ا◊اcمáالرقم

6

7

8

9

10

الرمادي  اللون   من  الأ�صكال  بقية  بتلوين  ج  تدرَّ
وبن�صب مختلفة، من مزج الماء واللــون الأبيــ�س 
مّرة،  كّل  في   %90،%60،%30 بن�صبة  والأ�صود 
اإلى اأغمق درجة من اللون  الرمادي  اأن ت�صل  اإلى 
ا  جدًّ وا�صح  ت�صاد  على  للح�صول  ا�صتعملته  الذي 
بين درجات اللون الواحـد، كما في ال�صكل )2(.

الرمادي  اللون  من  الملّونة  الم�صتطيالت  ق�ّس 
كرتون  على  واأل�صقها  الغامق،  الأ�صود  اإلى  الفاتح 
اللوني  التدرج  ا  حاً مو�صِّ ورّتبها  اأبي�س،  مقوى 

واعر�صها.

غيِّر كّمية الماء عند المزج حتى ل تت�صخ الألوان.

حافظ على نظافة المكان في اأثناء التنفيذ وبعده .

ف الفر�صاة بعد النتهاء من العمل . نظِّ

ال�صكل )2(
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   املو�ضوع         الظل والنور
   
  

- يمزج لونين اأ�سا�سيين بالألوان المائية.  
ح مفهوم الظل والنور والغايات الفنية من ا�ستخدامه. - يو�سّ

- يمّيز بين المالم�س في الت�سميم الفني وعالقتها بالظل والنور.

الظل والنور, امللم�س

á«æ¡ŸG áeÓ°ùdG
• احلذر عند ا�ستخدام الألوان املائية.

• لب�س املريول اخلا�س يف اأثناء العمل.

التعلم من خالل الن�شاط/ التدريب 
- ينفذ  املعلم التمرين )1-2( اأمام الطلبة با�ستخدام الألوان املائية يف مزج لونني 

اأ�صا�صيني, وعمل تدّرجات لونية للح�سول على الألوان الثانوية.
- يكلف الطلبة بتنفيذ التمرين )2-1(.

- متابعة اأداء الطلبة. 
 - تقومي اأداء الطلبة وعر�س النتائج.

 التدري�س املبا�رص/ املحا�رصة
واقع  اأمثلة من  مع اإعطاء  املوؤثرة فيها,  والعوامل  والنور  مفهوم الظل  تو�سيح   -

التخ�س�سات املهنية. 
- طرح الأ�سئلة الآتية على الطلبة: 

ح الوظائف التي يوؤديها الظل والنور يف العمل الفني.  • و�صّ
• كيف يتّم قيا�س القيمة يف الأعمال الفنية التي ل حتتوي على الألوان؟ 

• ما الظالل؟.
• ما الغايات الفنية التي حتققها الإ�ساءة يف العمل الفني؟

ال�سبورة؛  على  الإجابات  وتلخي�س  الطلبة, ومناق�صتها,  لإجابات  ال�ستماع   -
لتو�سيح مفهوم الظل والنور والقيم ال�سوئية.

التعلم من خالل الن�شاط/ التدريب
- توزيع جمموعة من اخلامات مبالم�س متفاوتة, ويقوم الطالب بت�صنيف املالم�س 

)خ�صن, ناعم(.
ا�ستخدام  من خالل  الفني,  العمل  املالم�س يف  حتقيق  اإمكانية  حول  مناق�صة   -

اخلطوط والألوان والظل والنور.
- عر�س النتائج, وكتابتها على ال�سبورة. 

- تكليف الطلبة بالن�صاطني )1-7( )1-8( كواجب بيتي.

إجابات األسئلة الواردة يف املحتوى

انظر ملحق )1-2( اأدوات التقومي.
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الأدوات والتجهيزاتامل����واّد

• ورق )فربيانووكان�صون(.
• األوان مائّية.         • ماء.

• فرا�صي ر�صم  مائية .
• قلم ر�صا�س.       • حامل الألوان.    

2-1
يتوقّع من الطالب ‘ نهاية هذا التمرين اأن :

Á -1زج لونني اأ�صا�صيني بالألوان املائية. 
ا فيه من الفا— اإلى  2- ير�صم اأ�صكالاً ب�صيطة، ويلّونها بلون واحد ثانوي، متدّرجاً

الغامق.

ن��ت��اج��ات 
ال��ت��م��ري��ن

الر�صوم التو�صيحيّةخطواä ال©مπ والæ≥اط ا◊اcمáالرقم

1

2

3

4

5
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موّحد  بقيا�س  اأومربعات  م�صتطيلة  اأ�صكالاً  ار�صم 
في  كما   ،)H( الر�صا�س  بقلم  الـــورق  على 

ال�صكــــل )1( .

امزج قليالاً من اللون الأحمر اأوالأزرق مثالاً بن�صبة 
الألوان؛ ل�صتخراج  الماء على حامل  100% من 

لون ثانوي )البنف�صجي(.  

فاتحة  بدرجة  الأول  الم�صتطيل  �صكل  بتلوين  ابداأ 
ا من اللون الثانوي البنف�صجي )لون بارد (. جدًّ

ج بتلوين بقية الأ�صكال من اللون نف�صه وبن�صب  تدرَّ
اإلى  ت�صل  اأن  اإلى  مّرة،  كّل  في  الماء  من  مختلفة 
اأغمق درجة من اللون الذي ا�صتخدمته؛ للح�صول 
البنف�صجي،  درجات  بين  ا  جدًّ وا�صح  ت�صاد  على 

كما في ال�صكل )2(.

حافظ على نظافة المكان في اأثناء التنفيذ وبعده .

ف الفر�صاة بعد النتهاء من التنفيذ. نظِّ
ال�صكل )2(

ال�صكل )1(

م�صتلزمات تنفيذ التمرين 
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إجابات األسئلة الواردة يف املحتوى

                                           �صاعة

عالج

اإثراء
- تكليف الطلبة بر�صم جمموعة من الفاكهة, وتلوينها بالألوان املائية مبزج الألوان 

الأ�سا�سية, مع الأهتمام بعمل التدريجات اللونية املنا�صبة.

- ا�صرتاتيجية التقومي: املالحظة                 
- اأداة التقومي: قائمة الر�صد )2-1(

للمعلم
للن�رش  دروب  الت�سميم،  اأ�س�س  الرزاق،  عبد  اأ�سعد  لبنى  �سالح،  فخري  منري   -

والتوزيع،عّمان، 2001م.

للطالب

21

الظل والنور5
   العالقه بين الأ�صياء في ت�صادها،وبالن�صبة لبع�صها البع�س في كثافتها، وفي ما يتعلق بكونها 
اإلى ال�صوء  الرئي�س  ا  اأواأبعد من م�صدر ال�صوء، وبالن�صبة ال�صليمة بين ظاللها جميعاً اأقرب 
في ال�صورة، وكذلك الن�صبة الدقيقة بين األوان الظالل اإلى األوان الأ�صواء ) حتى يمكننا اأن 
ا باأن تلك الظالل هي درجات متفاوتة لل�صوء نف�صه (، ت�صاعد الأ�صعة ال�صوئية  ن�صعر فوراً
اأ�صكال الأج�صام في الطبيعة،  على تو�صيح الأ�صكال، واإظهار تفا�صيلها، وتحّدد الظالل 
حجوم  ندرك  يجعلنا  الذي  اللونية  الدرجات  في  الختالف  عن  الناتج  التباين  واإظهار 

الأ�صكال بتفا�صيلها كّلها. 
التي  الفنّية  الأعمال  الفني، وفي  العمل  الفاتح والغامق في  بين  العالقة  ال�صوئية:  القيم  اأ 

ل تحتوي الألوان، كالر�صم بقلم الر�صا�س، اأو الطباعة بالحبر الأ�صود، اأو النحت، اأو 
ا  اعتماداً قيمتها  قيا�س  الأبي�س والأ�صود، ويتم  التي ت�صتخدم  الفنّية والإعالنّية  الت�صاميم 

على العالقة بين الأبي�س والأ�صود.
  يق�صم ال�صوء من حيث طبيعته اإلى نوعين :

ال�صوء الطبيعي: تعّد ال�صم�س م�صدره الرئي�س .  .1
ال�صوء ال�صناعي: ينتج عن �صنع الإن�صان، مثل :النار، والم�صاعل، والم�صابيح   .2
تاركة  الأج�صام  ال�صوء، وت�صقط على  اأ�صعتها من م�صدر  الكهربائية، وت�صدر 

ظاللاً يكون موقعها الجهة المعاك�صة لم�صدر ال�صوء.
الظلل : المناطق التي ل ي�صلها ال�صوء، اأوي�صلها قدر قليل منه، وتكون نتيجة اعترا�س  ب 

الأج�صام المعتمة لم�صار الأ�صعة ال�صوئية. وتتاأثر حدة  الظالل بعاملين، هما :
ا تكون الظالل  الم�صاحة التي ينبعث منها ال�صوء، اإذا كان م�صدر ال�صوء �صغيراً  .1
حادة ووا�صحة الحواف، اأما اإذا ات�صعت م�صاحة ال�صوء فتكون الظالل باهتة، 

ومتدرجة غير محّددة المعالم .
الم�صافة بين الج�صم والم�صدر ال�صوئي، فكلما اقترب الج�صم المراد ر�صمه من   .2

م�صدر ال�صوء كانت ظالله حادة ووا�صحة الحواف .

22

تحقق ال�صاءة غايات فنية عّدة، منها :   
1 . التوازن في العمل الفني .

العمل  الرئي�س في  النظر نحوالمو�صوع  بتوجيه  ال�صيادة  )اإبراز مركز  ال�صيادة   .  2
الفني، وتركيز الإ�صاءة عليه (.

الفني،  العمل  في  الفنان  ي�صعها  التي  )الفكرة  الفني  للعمل  الدرامي  التاأثير   .  3
ا بالمرح، والألوان القاتمة لتوحي  وي�صتخدم الألوان الفاتحة لتعطي اإح�صا�صاً

بالحزن (.
بالبعد  اإح�صا�صنا  على  الظالل  توزيع  يوؤثر  حيث  الفراغي  بالعمق  الإح�صا�س   .  4

الثالث .

ف�ّصر
مع   الأقم�صة  مالم�س  عالقة 

حجم الج�صم.

الملم�ص
فهم  في  العين  وت�صهم  باللم�س،  تدرك  الخ�صائ�س  وهذه  للمواد،  ال�صطحّية  الخ�صائ�س 
الظل.  غياب  معناه  الأمل�س  وال�صطح  ا،  ونوراً ظالاً  يحدث  الخ�صن  ال�صطح  لأن  بع�صها؛ 
فملم�س الن�صيج الم�صنوع من المخمل يختلف عن اآخر من الحرير اأوال�صوف، وت�صنف 
المالم�س من حيث الدرجة اإلى مالم�س )ناعمة، وخ�صنة، ومنتظمة، وغير منتظمة(، ومن 
حيث النوع اإلى مالم�س حقيقية �صواء كانت طبيعية اأو�صناعية، ومالم�س ح�صّية )اإيهامية( 

يمكن اإدراكها ح�صيًّا.
يرجع الختالف بين ملم�س واآخر اإلى عوامل عّدة، منها:

مختلفة،  اأوخامات  مواد  على  ال�صوء  �صقط  فاإذا  وامت�صا�صه،  ال�صوء  انعكا�س  مدى  اأ 

ا من ال�صوء يختلف عن ال�صطح اإذا كان مطفيًّا، فال�صطح  يعك�س ال�صطح الالمع قدراً
الخ�صن يمت�س ال�صوء ول يعك�صه.

اللون. ب 

ال�صفاف ب�صريًّا عن  الزجاج  ال�صفافية، يختلف ملم�س  الإعتام، وال�صفافية، ون�صف  ج� 

الزجاج الملّون المبزر.
حجم الحبيبات ال�صطحية )مدى تقاربها اأوتباعدها  د 

اأوانتظامها( كما في الطبيعة.
ميِّز بين هذه المالم�س، من حيث طريقة لم�صها وطريقة 

6
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   املو�ضوع         الكتلة والفراغ   
  

ح العالقة بين الكتلة والفراغ في الت�سميم الفني. - يو�سّ

الكتلة, الفراغ.

á«æ¡ŸG áeÓ°ùdG

التعلم من خالل الن�شاط/ التدريب  
ومناق�صة  ال�سابق,  الدر�س  يف  اأخذه  مّت  مبا  الطلبة  مبراجعة  للدر�س  التمهيد   -

الواجب البيتي.
امل�صغل  حمتويات  من  امل�سطحة  والأ�سكال  املج�ّسمات  من  جمموعة  عر�س   -

املهني. 
بالكتلة يف  توزيع الفراغ والكتل يف امل�صغل, واأهّمية الفراغ املحيط  - مناق�صة 

روؤية �صحيحة لها.
- مناق�صة اإمكانية احل�سول على كتل ذات اأبعاد ثالثية يف الأعما ل الفنية ذات 
البعدين, من خالل ا�ستخدام القيم ال�سوئية واملالم�س, بحيث يراها امل�صاهد 

جم�ّسمة.
- عر�س النتائج, وكتابتها على ال�سبورة.

التعلم التعاوين / العمل اجلماعي
- تكليف الطلبة الإجابة عن اأ�سئلة املو�سوع من خالل املجموعات بعد تعيني 

مقرر.
- تكليف املجموعات باحلل, وتخ�سي�س زمن لذلك.

- التجول بني املجموعات وامل�ساعدة غري املبا�رشة.
- ي�سلم مقرر كل جمموعة اإجابات جمموعته.

- تبادل الأدوار بني املجموعات.
الإجابات  اإلى  التو�سل  بهدف  اإجاباتهم؛  وتناق�س  الطلبة  بني  حوار  يدار   -

ال�صحيحة وت�سويب الأخطاء.
- كتابة الإجابات على ال�سبورة والتعليق عليها.

- تدوين الإجابات بطريقة مالئمة.

إجابات األسئلة الواردة يف املحتوى

23

النظر اإليها. �صتجد اأّن المالمـ�س ذات �صفات  متفاوتة، كمــا في ال�صكل ) 2-1(.

تختلف المالم�س في العمل الفني باختالف المواد الم�صتخدمة في بناء العمل وتكوينه، 
وال�صل�صال.   والخ�صب،  والزجاج،  والرمل،  البا�صتيل،  واألوان  والزيتية،  المائية  كالألوان 
ناعم،  ملم�س  اإلى  معينة  مادة  في  الخ�صن  الملم�س  تحويل  على  الفنان  يعمل  ما  ا  وكثيراً
جمالية  يخدم  بما  الخزف  اأعمال  في  كما  خ�صن،  ملم�س  اإلى  الناعم  الملم�س  اأوتحويل 

العمل الفني.

ال�صكل ) 1- 2 (: نماذج من مالم�س ال�صطوح.

لديك ثالث قطع من القما�س )�صاتان، وتويد، ومخمل ( بلون واحد، قارن بينها من حيث :
1- الملم�س في كّل منها.

2- تاثير اختالف الملم�س في درجة اللون .

نـ�شـاط )7-1(

الكتلة والفراغ
الج�صم.  ي�صغلها  التي  الفراغ  اأوكمّية  العن�صر  يت�صّمنها  التي  المادية  الكمّية  الكتلة  تعّد 
و�صقل  الج�صم،  وامتالء  ال�صالبة،  خ�صائ�صها:  ومن  ا،  فراغاً ي�صغل  متما�صك  بناء  فالكتلة 
ال�صطح، والمحافظة علىن�صب الكتلة مع عالقاتها الداخلة فيها والمحيطة بها، ثم ل بّد 
اأن تعّبر عن �صيء ما، فالمج�صم كتلة ذات اأبعاد ثالثية)طول، وعر�س، وارتفاع (، وتحتل 
ا معيناًا، ول يمكن روؤية المج�صم دون روؤية الفراغ. ويعّد الفراغ الحّيز الذي تتحّرك  فراغاً

7
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                                           نظري )�صاعة( 

عالج
- تكليف الطلبة ر�سم جم�سمات زخرفية، وتلوينها بالألوان املائية مبراعاة الظل 

والنور.

اإثراء
- تكليف الطلبة بعمل جدارية مبالم�س وكتل واإ�صاءات خمتلفة, وعر�صها على 

الزمالء. 

- ا�صرتاتيجية التقومي: التوا�سل    
- اأداة التقومي: اأ�سئلة واأجوبة 

للمعلم

للطالب
- http://www.rsam3d.com/art/draw. html

إجابات األسئلة الواردة يف املحتوى

25

اأعِط اأمثلة على اأنواع الخط وتاثيرها في الت�صميم  الفني.

ح كيف يتّم ذلك. توجد عالقه بين ال�صكل واللون، و�صِّ

عرِّف ما ياأتي : قيمة اللون، والظل والنور، والألوان المن�صجمة، والنقطة، والألوان 
المتكاملة، والألوان الحارة، والكتلة والفراغ.

تتاأثر حّدة الظالل بعوامل عّدة، اذكرها.

د دور الإ�صاءة في العمل الفني. حدِّ

ح وظيفة اللون في الت�صميم الفني . و�صّ

في  منها  كّل  ا�ستخدام  والمنحنية من حيث مجالت  الم�ستقيمة  الخطوط  بين  قارن 
ت�صميم المالب�س.

ح ذلك. يمكن تغيير قيمة اللون و�صّدته، و�صِّ

كيف يوؤّثر الملم�س في تغيير �صكل الج�صم؟

الأ�صئ����ل���ة

1

2

3

4

5

6
7

8

9
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داخله عنا�صر الت�صميم الفني  �صواء الفراغ المحيط بالت�صميم، اأم الفراغ داخل الت�صميم، اأم 
ع في اأنحاء مختلفة من الت�صميم، وتتحّدد القيمة الفنية اأوالنفعية للمج�ّصمات  الفراغ الموزَّ

باإيجاد عالقة جمالية بين الكتلة والفراغ، كما في ال�صكل )1- 3(.

التقدير  العمارة، وعلى  العالقات على مقا�صات هند�صية معلومة، كما في فن  تعتمد هذه 
ال�صخ�صي، كما في فن الر�صم والت�صوير، ويعّد 
التي  الكتلة  مظاهر  من  ا  مظهراً الإن�صان  ج�صم 
ن�صب  وباختالف  واآخر،  �صخ�س  بين  تختلف 
المالب�س  ت�صميم  يختلف  الج�صم  هذا  اأجزاء 

المنا�صبة له.
وفي الأعمال الفنية ذات البعدين، يمكن التعبير 
لل�صكل  الثالث  البعد  باإبراز  والفراغ  الكتلة  عن 
ــرى،  الأخ تفا�صيله  ومعالجة  تر�صمه،  الــذي 
كتوزيع الظل والنور، واإظهار الملم�س والت�صاد 
اللوني، وغيرها لي�صعر الم�صاهد اأنه يرى اأويدرك 

اأ�صكالاً مج�ّصمة، كما في ال�صكل )1- 4(.

ال�صكل )1 -3(: العالقة بين الكتلة والفراغ في المج�ّصمات.

ال�صكل )  1- 4 (: الكتلة والفراغ في ال�صكل المج�صم.

�صمم اأ�صكالاً متنّوعة لأواٍن خزفية تتنا�صب مع و�صعها على طاولة م�صتديرة  في دفتر الر�صم  وبقلم 
الر�صا�س، ثم اعر�صها، وناق�صها مع زمالئك باإ�صراف المعلم .

نـ�شـاط )8-1 (
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   المو�ضوع         اأ�ص�س الت�صميم الفني )1(
   
  

ح مفهوم الوحدة وكيفية تحقيقها في الت�صميم الفني. - يو�سّ
- يقارن بين التوازن التماثلي والال تماثلي في الت�صميم الفني من حيث المفهوم وال�ستخدام. 

- يببِّن اأهّمية الن�سجام في تحقيق الوحدة في الت�صميم الفني.

الوحدة, التوازن التماثلي, التوازن الالتماثلي, الن�سجام.

حل الم�شكالت/ ال�صتق�صاء 
الواجب  ومناق�صة  الفني,  الت�صميم  بعنا�صر  الطلبة  تذكير  خالل  من  للدر�س  التمهيد   -

البيتي.
- كتابة النتاجات الخا�سة للمو�سوع الجديد على ال�سبورة .
- ي�سع المعلم طلبته في اإطار الم�سكلة بطرح ال�سوؤال الآتي:

ا؟ • ما العالقة التي تربط عنا�صر الت�صميم الفني ببع�صها بع�صً
- ي�ستعين المعلم بعر�س بع�س الت�صاميم المنفذة من قبل الطلبة اأنف�سهم, وعر�س ال�صكل 

)1-5( من الكتاب المدر�صي. 
- يبداأ الطلبة بجمع المعلومات وطرح الأ�سئلة؛ للو�سول اإلى حلول مقترحة لالإجابة عن 

الت�ساوؤل ال�سابق.
- ي�ستمع المعلم لالإجابات ويتم التفاق على اإجابة �صحيحة, وهي )الوحدة في الت�صميم 

الفني(.
- بناًء على الإجابة ال�سابقة يطرح المعلم �سوؤاًل  اآخر: 

• كيف تتحقق الوحدة في الت�صميم الفني؟
على  التفاق  ويتم  الطلبة,  من  المقترحة  الحلول  من  مجموعة  اإلى  المعلم  ي�ستمع   -
الإجابات ال�صحيحة حول مفهوم الوحدة وكيفية تحقيقها, وتدوينها على ال�سبورة. 

التدري�س المبا�صر/ العر�س التو�صيحي 
- عر�س مجموعة من ال�سرائح على برنامج )Power Point( لبع�س الت�صاميم الفنية 
توازن غير  وبع�صها  اإن�سان(،  ج�سم  متماثل )فرا�صة, طائر,  توازن  على  تحتوي  التي 

متماثل )اأ�صكال هند�صية, نباتات, م�ساحات لونية(, وبع�صها ل يتحقق التوازن. 
- يكلف المعلم الطلبة بتاأمل الت�صاميم التي اأمامهم, ثم يطلب منهم مناق�صتها من حيث:
• اأّي الت�صاميم يعطي �سعوًرا بالراحة النف�سية عند م�صاهدته؟ واأيها العك�س؟ والأ�سلوب 

الذي تّم من خالله تحقيق التوازن في الت�صاميم المتماثلة.
• ما الأ�سلوب الذي تحقق فيه التوازن في الت�صاميم غير المتماثلة.

• ما الذي جعل الت�صاميم الأخرى تفتقر اإلى التوازن؟
ويلخ�سها  لإجاباتهم,  المعلم  وي�ستمع  ال�سابقة,  ال�ستف�سارات  بمناق�صة  الطلبة  يقوم   -

على ال�سبورة.
التدري�س المبا�صر/ اأ�صئلة واأجوبة.

المعلم  يطرح  ال�سابق/  العر�س  الطلبة  عليه  ح�صل  الذي  القبلي  التعلم  على  اعتماًدا   -
مجموعة من الأ�سئلة, من مثل:

على  تخ�س�سك  واقع  من  اأمثلة  اأعِط  الفني؟  الت�صميم  في  بالن�سجام  المق�سود  ما   •
الن�سجام.

• ما العالقة بين الن�سجام في الت�صميم الفني والوحدة؟ 
• هل يمكن تحقيق الن�سجام من خالل التوازن المتماثل؟ 

• كيف يتحقق كل من الن�سجام والوحدة والتزان في ت�صميم الأزياء؟              
الن�سجام  مفهوم  اإلى  للتو�سل  ال�سبورة؛  على  وتدوينها  الطلبة,  لإجابات  ال�ستماع   -

وطرق تحقيقه.

انظر ملحق )1-3( اأدوات التقومي.

26

اأ�ص�س الت�صميم الفني ثانًيا
تعّد اأ�ص�س الت�صميم الفني الهدف الأ�صا�صي الذي يحاول الفنان تحقيقه ب�صورة تعك�س الغر�س 
الجمالي والوظيفي من الت�صميم المعّبر عن  ذاتية الفنان وفرديته، وتتعّدد ال�صور والأ�صاليب التي 
الم�صّمم مراعاتها  اإذ ي�صبح لكّل منها كيفّية خا�صة تتطلب من  الت�صميمية؛  تحقق هذه الأ�ص�س 
الم�صّمم، ومن هذه  الفني  العمل  يوؤديها  التي  اأوالجمالية  الفكرية  الر�صالة  تو�صل  التي  بال�صورة 

الأ�ص�س :

ال��وحدة
اإّن تحقيق الوحدة اأوالتاآلف من اأهّم المبادئ لإنجاح الت�صميم من الناحية الجمالية، ول 
نق�صد بالوحدة الت�صابه بين كّل عنا�صر  العمل الفني، بل يمكن اأن يكون هناك كثير من 
ا ، ونعتقد   ا فت�صبح كالاً متما �صكاً الختالف بينها، ولكن يجب اأن تتجّمع هذه الأجزاء معاً
اأن الفنان والمتذّوق ي�صتطيع اأن يح�ّس بوجود الوحدة اأوبانعدامها اإذا نظر اإلى اأي عمل من 
الأعمال الفنية، كما في ال�صكل )1-5(، كما اأّن الوحدة في ت�صميم الأزياء ل تكون بين 
عنا�صر الت�صميم فقط بل بين الت�صميم، و�صكل الج�صم، واألوان الب�صرة وال�صعر والعينين، 
ا في ربط العنا�صر في الت�صميم الواحد لتحقيق الوحدة  بالإ�صافة اإلى اأن لالإك�ص�صوارات تاثيراً

فيه .

1

ال�صكل )1-5(: الوحدة في الت�صميم.

�ر ثمَّ ن��اق�ص ّ
ِ

فك
في  الإك�ص�صوارات  تاأثير 
تحقيق الوحدة في ت�صميم 

قطعة مالب�س .

28

وحجومها   نف�صها  الأ�صكال  وتتكّرر  الت�صميم،  ن�صفا  فيه  يت�صابه  التماثلي:  التوازن  اأ 

واأو�صاعها في ن�صفي الت�صميم، كما في ال�صكل )1-6(، وقد ي�صعر التماثل بالملل غير 
اإذ  الإن�صان،  الأمثلة عليه ج�صم  اأقوى  المحافظة، ومن  الوقورة  المو�صوعات  ينا�صب  اأنه 
يت�صابه الجانب الأيمن مع الأي�صر، وتعمل الأكتاف على اإظهاره، ويكثر تطبيقه في ت�صاميم 
قطع المالب�س، كالجاكيتات، والقم�صان، وغيرها، وكذلك ي�صتخدم في فن العمارة حيث 

ي�صتخدم في المنازل التي نرتاح فيها.

ولكنها  بينها،  مت�صابهة  غير  عنا�صر  من  الالتماثلي  التوازن  ن  يتكوَّ اللتماثلي:  التوازن  ب 

تت�صاوى في �صّدتها لنتباه الم�صاهد من حيث وزنها الب�صري، وتوحي بالمرونة والحرية، 
كما في ال�صكل)1- 7(، ويعّد هذا النوع 
ا في ترتيب الأثاث الحديث،  الأكثر �صيوعاً
حيث ن�صتعمل قطع اأثاث مختلفة الأوزان 
في الغرفة الواحدة، كما ي�صتخدم في قطع 
المالب�س غير العملية، كمالب�س الحفالت 
والمنا�صبات الخا�صة، وقد يظهر التوازن 
الق�صمين  بين  المالب�س  قطعة  ت�صميم  في 
العلوي وال�صفلي، من خالل حركة العين 
اأواأل���وان  اأواأ���س��ك��ال،  خطوط،  وترديد 

الت�صميم بين الق�صمين.

ال�صكل )1-6( :التوازن التماثلي.

ال�صكل )1-7(: التوازن الالتماثلي.



117

                                           �صاعة

عالج
- تكليف الطلبة بتنفيذ ت�صميم فني ب�سيط بحيث حتقق فيه التوازن التماثلي.

اإثراء
الطلبة  يكلف   ،)Corel Draw( احلا�سوب  برجميات  باإحدى  بال�ستعانة   -
بتنفيذ ت�صميم فني تتحقق فيه كل من الوحدة اللونية والتوازن غري املتماثل, 

با�ستخدام القيمة اللونية والن�سجام عن طريق اخلطوط.

- ا�صرتاتيجية التقومي: املعتمد على الأداء 
- اأداة التقومي: �سلم التقدير العددي )3-1(       

للمعلم
للن�رش  دروب  الت�سميم،  اأ�س�س  الرزاق،  عبد  اأ�سعد  لبنى  �سالح،  فخري  منري   -

والتوزيع،عّمان، 2001م.

للطالب

بالكل,  اجلزء  عالقة  خالل  من  الوحدة  الإك�س�سوارات  حتقق   -
وتوافقها مع امل�ساحة الكلية لقطعة املالب�س. 

27

2

ومن عوامل اإيجاد الوحدة وجود هدف فني يحكم الت�صميم، وتتّم الوحدة في الت�صميم 
عندما ينجح الم�صّمم في تحقيق اأمرين اأ�صا�صيين:

اأ علقة اأجزاء الت�صميم بع�صها ببع�ص: المق�سود بالأجزاء )الأ�سكال، والألوان، والخطوط، والقيم 

ال�صطحية .. اإلخ(، وعالقة الجزء بالجزء تعني الأ�صلوب الذي يتاآلف فيه كل جزء من الت�صميم 
بالآخر لخلق اإح�صا�س بال�صلة الم�صتمرة بين هذه الأجزاء وتاأكيد الترابط بالأجـزاء الأخرى.

ب  علقة كّل جزء منها بالكّل:  الأ�صلوب الذي ي�صل بين كّل جزء وحده، وال�صكل العام، 

ولهذه العالقة اأهمّية كبرى، فال قيمة للعــالقات الح�صنة بين اأجزاء الت�صميم بع�صها  بالآخر 
�صوف  حينئذ  النتيجة  لأن  ت�صغلها؛  التي  الكلية  الم�صاحة  مع  الأجزاء  هذه  تتوافق  لم  اإذا 
تكون غير مر�صية، ولذلك يجب اأن ي�صتبعد الفنان كّل جزء من الت�صميم يراه غير مّت�صق 
ل علمــــاء الجمال اإلى مبداأ الــــوحدة في الت�صميم انبثاقاًا  مع ال�صكل العــــا م، وقد تو�صّ
من تاأملهم للطبيعة والحياة واإدراكهم لهما، فوجدوا  اأّن الرتبـاك والت�صتت في الأفكار 

والحياة ل ي�صتطيع اأحد اأن يتحّمله وبخا�صة في الفن.
التوازن

بالخطر  ت�صعرنا  المتزنة  غير  فالأ�صياء  العامة،  الحياة  في  للنف�س  مريح  �صيٌء  التوازن  اإن 
عند  ال�صعور  اأومبنى، وقد يحدث هذا  ل�صجرة  ال�صديد  اأوالميالن  ال�صديدة  كالإنحناءات 
م�صاهدة عمل فني اإذا ماخال تكوين هذا العمل من التوازن، فعندما ت�صاهد اأي عمل فني 
بعدم  اأو  ال�صورة  ن�صَفي  بتوازن  ت�صعر  يجعلك  للتوازن  محور  وجود  عادة  تت�صّور  فاإنك 
ذلك  اإلى  اأ�صف  ب�صري،  وزن  الألوان  من  لون  اأو  الأ�صكال  من  �صكل  ولكل  توازنهما، 
الأ�صياء  لروؤية  ترتاح  فاأنت  الفنان،  اهتمام  يجذبان  الراأ�صي  والتوازن  الأفقي  التوازن  اأّن 
ا يحدث في  الثقيلة على الأر�س والأخف منها اإلى اأعلى، ولهذا ترتاح عندما ترى تطابقاً
اأ�صياء، فنرتاح لروؤية لوحة يتحقق فيها مثل هذا التوازن الب�صري الراأ�صي.  ما ت�صاهده من 
اأومتعادلة،  متقاربة  قوى  من  الموقف  في  المتداخلة  العنا�صر  كانت  اإذا  التوازن  ويتحقق 
ففي ترتيب الأثاث تكون القوى المتداخلة، هي: الحجوم، والأوزان، والألوان، والعدد، 

ا للتاأثير الذي يتركه فينا.  ويقّدر وزن كّل منها وفقاً
والتوازن نوعان، هما :

29

يمكن اأن يتحقق التوازن الالتماثلي بطرق عّدة با�صتخدام : 

1 . الألوان: يمكن تحقيقه في العالقة العك�صية بم�صاحة اللون و�صّدته، كالثوب الأ�صود 
مع عقد اأحمر اللون من خالل الخطوط الزخرفية في قطعة المالب�س.

2 . القيمة: تدّل على مدى الإ�صاءة في اللون، وفي الت�صــــــاميم التي ل يدخل اللون 
فيها، يتّم قيا�صها بالمعتم والم�صيء )فاتح وغامق(، كارتداء قمي�س فاتح اللون مع 

تنورة غامقة اأوبو�صاطة الت�صاد اللوني.
في  وم�صاحة  ا  حجماً الجيوب  اأ�صكال  تت�صاوى  ل  عندما  ذلك  يظهر  الأ�صكال:   .  3
اأوعدم ت�صاوي الك�صرات في كال جانبي خط الو�صط  قمي�س في كال الجانبين، 

في ف�صتان.
الأوزان والمالم�س في  مت�صابهة  اأثاث مختلفة وغير  المالم�س: كا�صتعمال قطع   .  4

الغرفة الواحدة.
5 . الو�صع: بعد الثقل اأو قربه من مركز الت�صميم، اأو عندما يكـــون المو�صوع الرئي�س 

في مقّدمة الت�صميم والأجزاء الثانوية بعيدة في الخلفية.    
6 . جذب النظر: يظهر ذلك عندما تتحّرك العين من جانب اإلى اآخر ومن اأعلى اإلى 
اأ�صفل، بحيث تت�صّمن في حركتها الإ�صافات المكّملة لت�صميم المالب�س، اأوعندما 

يدور الت�صميم حول مركز يف�صل بين العنا�صر المتماثلة.    

الن�صجام
توافق الكتل والأ�صكال والألوان فوق الم�صاحة المنا�صبة على �صطح اللوحة، اأوالت�صميم، 
اأوفي الفراغ ، كما في الأعمال الفنية المج�ّصمة، بحيث تتعاي�س كّلها بع�صها ببع�س،  فتعطي 
ال�صعور بالتنا�صق  المريح، كما يتحقق الن�صجام بتوافق قطع الأثاث مع بع�صها البع�س، 
الن�صجام  ويعّد  كله،  وللمنزل  للغرفة  ا  ممّيزاً ا  طابعاً ي�صبح  وعليه  الوحدة،  اإلى  يوؤدي  مّما 
الح�صيلة الكلية التي ي�صعر بها الم�صاهد عند م�صاهدته العمل الفني، وقد ين�صاأ ذلك ب�صبب 
التنفيذ (، وكذلك  الفنان في  الفني )اأ�صلوب  براعة الم�صمم في تعامله مع عنا�صر العمل 
بو�ساطة  الفكرة من الت�سميم، اأوعن طريق الخطوط، اأوالأ�سكال، اأوالألوان، اأوالمالم�س، 

اأوالقيم ال�سوئية، اأوالقيم اللونية، اأوالأنماط الزخرفية، كما في ال�سكل )8-1(.

3
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   املو�ضوع         اأ�ص�س الت�صميم الفني )2(
   
  

ح مفهوم الإيقاع وطرق تحقيقه في الت�سميم الفني. - يو�سّ
- يمّيز بين الحركة الظاهرية الح�ّسية والحركة ال�صمنية في الت�صميم الفني.

- يوّظف الإيقاع باأنواعه في تنفيذ ت�ساميم مختلفة من واقع تخ�س�سه.

الإيقاع، )الإيقاع املتدّرج, ال�ستمرار..( احلركة.

التفكري الناقد / التحليل
- التمهيد للدر�س مبراجعة الطلبة مبا مّت اأخذه يف الدر�س ال�سابق.

- يعر�س املعلم موقفني متثيليني )اأعّدهما م�سبًقا ملدة )5( دقائق( ملجموعة من 
الطالب. 

 • املوقف الأول: يوؤدي الطالب حركات ريا�صية هادئة, ويكررون احلركات 
نف�سها ثالث مرات. 

 • املوقف الثاين: الطالب نف�سهم يوؤدون حركات ريا�صية غري منتظمة, يتميز 
بع�صها بالقوة وبع�صها الآخر بالهدوء.

- يكلف املعلم الطلبة بتاأمل كال املوقفني ومناق�صتهما, من حيث الرتابة والتكرار 
يف املوقف الأول والذي بدوره ي�سمى اإيقاًعا هادًئا, والقوه وعدم النتظام يف 

املوقف الثاين وهوالإيقاع القوي. 
- مناق�صة املوقفني لتعّرف طرق حتقيق التكرار الأخرى, كما يتم حتديد مفهوم 
الإيقاع الفني, وتدّون الإجابات على ال�سبورة, مع ا�صتعرا�س لل�سكل )1-

9( يف الكتاب املدر�صي. 
التدري�س املبا�رص/ اأ�صئلة واأجوبة.

- اعتماًدا على التعلم القبلي الذي ح�صل عليه الطلبة من املوقف التمثيلي ال�سابق, 
يطرح املعلم الأ�سئلة الآتية: اأّيهما قد يجذب انتباهك اأكرث, الإيقاع املتكرر اأم 

الإيقاع املتنوع؟ ملاذا ؟
• اأعِط اأمثلة على الإيقاع املتدّرج من واقع تخ�س�سك املهني. 

• هل تختلف احلركة يف الطبيعة عنها يف الت�ساميم الفنية؟ كيف؟ اأعِط اأمثلة 
على احلركة يف الطبيعة )مثاًل حركة الرياح اأو املاء(.

اخلطوط  طريق  )عن  الفنية  الت�ساميم  يف  احلركة  هذه  متثيل  ميكن  كيف   •
والألوان(؟ 

• ما الفرق بني احلركة الظاهرية احل�سّية واحلركة ال�سمنية يف الت�ساميم الفنية؟ 
اأعِط اأمثلة عليهما من واقع تخ�س�سك. �سغ بلغتك تعريًفا للحركة.

)التكرار  من  كل  ملفهوم  ل  للتو�سّ ومناق�صتها؛  الطلبة  لإجابات  ال�ستماع   -
والتدّرج والتنّوع وال�ستمرار يف الإيقاع الفني( ومفهوم احلركة, وتدوينها 

على ال�سبورة.
- ا�صتعرا�س الأ�سكال املوجودة يف الكتاب املدر�صي واملتعلقة بكل من الإيقاع 

واحلركة. 
- تكليف الطلبة بالأن�سطة )1-9( )1-10( )1-11( كواجب بيتي.

انظر ملحق )1-4( اأدوات التقومي. 

30

ال�صكل )1-8(: الن�صجام في ت�صميم المالب�س.

ال�صكل )1-9(: الإيقاع في الت�صميم.

�ر ثمَّ ن��اق�ص ّ
ِ

فك
كيف يتحقق الن�صجام  في  الحالت 

الآتية :
الن�صجــام بــني لــون اأحمــر   -1

ال�صفاه ولون اأحمراخلدود.
ان�صجام ر�صــم ال�صفة مع �صكل   -2

احلاجبني.

 الإيقاع
اإلى عن�صر في العمل  العين لالنتقــــــال من عن�صر  التي تحتاجها  الزمنية  تنظيم للفوا�صل 
الفني، وقد يكون هذا التنظيم لفوا�سل بين الحج�وم، اأوالم�ساحات، اأوالنقط، اأوالخطوط،  
ا،    اأوالألوان، والإيقاع اأحياناًا ل يتحّقق اإل عن طريق التكرار، حيث تتكّرر ول تت�صابه تماماً
ا اآخر �صيتكرر في تتابع اإيقاعي م�صابه لليــــوم  فاأنت تتوقع قدوم الليل مع تاأكدك باأنَّ يوماً

الذي نعي�صه، فتكرار العن�صر في الت�صميم يحقق عن�صر الإيقاع، كما في ال�صكل)9-1(.

4

يعّد التوالي بين العنا�صر الموجودة في الت�صميم 
اإلى  مركب  تناغم  لإيجاد  و�صيلتين  والتبادل 
بطريقة  اأكثر  اأو  بين وحدتين  فالتبادل  ما،   حّد 
ناجحة بدلاً من تكرار الوحدة، وعندما يحاول 
ي�صفي  فاإنه  الإيقاع  تحقيق  الم�صّمم  الفنان 
القائمة  الن�صب  وجماليات  والتنّوع  الحيوية 
فالخطوط   الت�سميم،  نظام  داخل  التوازن  على 
المتكررة  اأوتلك  ثوب  زخارف  في  الهند�صية 
باإيقاع  الإح�صا�س  تمنح  �صّجادة  زخارف  في 
رتيب، بينما يزداد اإيقاع الخطوط كلما ازدادت 
متقاطعة  اأوعند ر�سم خطوط  حّدتها وكثافتها، 

32

التنّوع: ل بّد اأن يعتمد كّل عمل فني على  ج� 

الإيقاعي، بحيث  التغّير والتنغيم  تحقيق 
هذا  يقوم  اأي   ، وحدته  العمل  يفقد  ل 
للحفاظ  التنظيم،  من  نوع  على  التنّوع 
على الوحدة، كما في ال�صكل )12-1( 
العمل  عنا�صر  بين  التنّوع  جاء  فكلما 
الفني ب�سرط توفر نظم وا�سحة لوحدتها 
الفاعلية،  عن  العمل  هــذا  عّبر  كلما 
في  متالزمتان  �صفتان  والتنّوع  فالتكرار 

العمل الفني المعّبر.

تــــميِّز  اأ�صـــا�صــية  ال�صتمرار: �صــفة  د 

على  القائم  الترابط  وتحقق  الإيقاع، 
كما  الت�صميم،  داخل  الأ�صكال  تكرار 

في ال�صكل )13-1(.

ال�صكل)1-12(: تنّوع الإيقاع في ت�صميم المالب�س.

اإيقاع هادىء، واعر�صه  باألوان ذات  اأزياء، ولّونه   اأحد برامج الحا�صوب ت�صميم  ار�صم با�صتعمال 
باإ�صراف المعلم اأمام زمالئك.

نـ�شـاط )9-1 (
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                                           �صاعة

عالج
- تكليف الطلبة ر�سم اأ�سكال هند�سية فيها اإيقاع متكرر بقلم الر�سا�س.

اإثراء
فيها  ال�سعبية  الأزياء  من  م�ستوحاة  زخرفية  وحدات  ت�سميم  الطلبة  تكليف   -

اإيقاع متدّرج، وتلوينها بالألوان املائية.

- ا�صرتاتيجية التقومي: املالحظة 
- اأداة التقومي: قائمة الر�صد )4-1(

للمعلم
- ثريا لغد، الت�سميم الزخريف يف املالب�س واملفرو�سات، عامل الكتب، القاهرة، 

م�رش, 2002م.

للطالب

- من خالل درجات اللون الواحد.
- ان�سجام عن طريق اخلطوط. 

31

باتجاهات مختلفة، ويكون الإح�صا�س  بالألوان ذا اإيقاعات مختلفة، كالتباين اأو الن�صجام 
ا  اإيقاعاً البارده تمنح  الألوان  بينما  اإيقاع عاٍل،  الحارة لإعطاء  الألوان  فيها، كما ت�صتخدم 

هادئاًا، وبذلك  يتحقق الإيقاع عن طريق:
اإلى  عــادة  الم�صّمم  يلجاأ  التكرار:  اأ 

التعامل مع مجموعات من العنا�صر قد 
اأومثلثات،  ا،  اأواأقوا�صاً ا،  خطوطاً تكون 
لونية  اأومــجــمــوعــات  ــات،  ــع ــرّب اأوم
هذه  من  اأي  وفي  اأومتدّرجة،  متباينة 
التكرار  اإلى  الم�صّمم  يلجاأ  الحالت، 
في  �صكل  من  اأكثر  هوا�صتثمار  الذي 
الأقم�صة  في  كما  مجردة،  �صيغ  بناء 

المقّلمة، والكاروهات، والمنقطة، وعادة يكون التكرار بالحجم، والم�صاحة، والألوان 
ذاتها، كما في ال�صكل )10-1(.

اإيقاع �صريع، والعك�س عند  التدّرج: عندما تتدّرج الأ�صكال بم�صافات �صغيرة، يحدث  ب 

ال�صريعة  الإيقاعات  تقترن  اأي  بطيء،  اإيقاع  يحدث  كبيرة  بم�صافات  الأ�صكال  تكرار 
ويتوقف  الم�صافات،  بطول  البطيئة  الإيقاعات  وتقترن  الأ�صكال،  بين  الفترات  بق�صر 

العنا�صر على  بين  العين  ذلك على حركة 
عادة  الوا�صع  فالتدّرج  الت�صميم،  �صطح 
يبعث الإح�صا�س بالراحة والهدوء، وذلك 
بعك�س التباين اأوالتدّرج ال�صريع الذي ينقل 
م�صادة  اأخرى  اإلى  حالة  من  ا  �صريعاً العين 
الخطوط،  اأط��وال  ت��دّرج  في  كما  لها، 
التدّرج  وكذلك  البلوزه،  في  والدرزات 
ت�سميم  في  الأفقية  الخطوط  �سم∂  في 

المالب�س، كما في ال�صكل)11-1(.

ال�صكل )1-10(: الإيقاع المتكرر في ت�صميم المالب�س.

ال�صكل)1-11(: الإيقاع المتدّرج في ت�صميم المالب�س.

33

 الحركة
انتقال عين الم�صاهد بين اأجزاء الت�صميم الفني، وقد تن�صاأ الحركة عن طريق الخط، اأواللون، 

اأو اأي عن�صر من عنا�صر الت�صميم الفني، كما في ال�صكل)14-1(.

5

ال�صكل )1-14( :الحركة في ت�صميم ال�صتائر.

ال�صكل )1-15( الحركة في ت�صميم الأثاث.

طريق  عن  الم�صاهد  عين  تالحظها  وح�صيَّة  الأ�صكال،  على  وا�صحة  الحركة  تكون  وقد 
تدّرج اللون، اأوتقابله مع غيره من الألوان، كما في ال�صكل )15-1( .

وقد تكون الحركه �صمنية ي�صتنتجها الم�صاهد ، ويح�ّس بها بحركة عينه داخل اإطار العمل 
الفني اأوانتقال العين مع حركة الخطوط واتجاهاتها، فاإذا نظرت اإلى �سّجادة اأوقطعة ن�سيج 
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   المو�ضوع         ال�صيادة
   
  

ح مفهوم ال�سيادة في الت�سميم الفني. - يو�سّ
- يمّيز بين طرق تحقيق ال�سيادة في الت�سميم الفني.

- يبّين الهدف من ا�ستخدام الن�سبة والتنا�سب في الت�سميم الفني.

ال�سيادة, الن�سبة والتنا�صب, 

التدري�س المبا�شر/ العر�س التو�شيحي 
- التمهي��د للدر�س بمراجعة الطلب��ة بما تّم اأخذه في الدر���س ال�سابق، ومناق�صة 

الواجب البيتي.  
 - عر���س مجموع��ة م��ن ال�سرائ��ح عل��ى برنام��ج )Power Point( لبع�س 
الت�سامي��م الفنية التي تحتوي مجموعة من مراكز ال�سيادة، والتي نفذت بعدة 
ط��رق )ال�سيادة عن طري��ق الخطوط المر�صدة, عن طري��ق الألوان, الظالل, 

الحدة.. اإلخ(.
- يكل��ف المعلم الطلبة بتاأمل الت�صاميم التي اأمامه��م, ثم يطلب منهم مناق�صتها 

من حيث:
• المكان الذي و�سع فيه الفنان نقطة اأو مركز الأهّمية في ت�سميمه. 

• الطريق��ة اأو الأ�سلوب ال��ذي اتبعه الفنان ليجذب النتب��اه لذلك الجزء في 
الت�صميم اأكثر من غيره.

• ماذا ن�سّمي الهتمام في الت�سميم؟ 
- �سغ بلغتك تعريًفا منا�صًبا لمركز ال�سيادة في الت�صميم الفني.

- يقوم الطلبة بمناق�صة الأ�سئلة ال�سابقة.
- ال�ستم��اع لإجابات الطلبة وتلخي�سه��ا؛ للتو�سل اإلى مفهوم ال�سيادة وطرائق 
تحقيق��ه في العمل الفن��ي، وتدوين الإجاب��ات على ال�سبورة م��ع ا�صتعرا�س 

ال�سكلين )1-18( )1-19( في الكتاب المدر�سي.
التفكير الناقد/ التحليل 

- عر�س مجموعة من ال�سور لمدينة البتراء )المدينة الوردية( الخزنة, المحكمة, 
الدير, الأعمدة.. اإلخ.

- تكليف الطلبة بتاأمل ال�سور التي اأمامهم, ومناق�صتها, من حيث مراعاة الن�سبة 
والتنا�صب في اختيار حجم الأعمدة والزخارف الم�ستخدمة في تلك الآثار, 

واأهّمية ذلك للفنان والم�صاهد على حّد �سواء.
- مناق�س��ة الطريقة الت��ي من خاللها اأظه��ر الفنان النبطي الن�سب��ة والتنا�صب في 

اأعماله )من خالل الخطوط اأو الم�ساحات اأو الحجوم, اأو الكتل... اإلخ(. 
- ال�ستم��اع لإجاب��ات الطلب��ة، وتو�سيح مفه��وم الن�سبة والتنا�س��ب واأهّميته, 
والهدف م��ن ا�ستخدامه في الت�صميم الفن��ي, وا�صتعرا�س لل�سكل )20-1( 

في الكتاب المدر�صي.

34

اإذا  بينما  ومتزنة،  م�صتقرة  �صتكون  فيها  الحركة  فاإّن  متناظرة  واأ�صكالاً  ا  ووجدت خطوطاً
كانت  الخطوط والأ�سكال في اتجاهات متعّددة فاإّن الحركة �ستكون فيها حركة متنقلة، 

كما في ال�صكل)16-1(.

وقد تظهر  الحركة عن طريق تنّوع المالم�س، كما في ال�صكل)1- 17(.

ال�صكل )1-16(: الحركة بو�ساطة الخطوط واتجاهاتها.

ال�صكل )1- 17(: الحركة عن طريق تنّوع المالم�س.

ار�صم بقلم الر�صا�س ت�صريحات �صعر توحي بالحركة، واعر�صها باإ�صراف المعلم اأمام زمالئك.

نـ�شـاط )10-1 (

36

الفنان  يعمد   : الألوان  طريق  عن  ال�صيادة  ب 

معّين  عن�صر  جعل  اإلى  الألــوان  طريق  عن 
الداخلي  ت�صميمه  في  ال�صيادة  مركز  يحتل 
ي�صبع  عندما  ذلك  ويكون  الفني،  عمله  اأو 
هذا العن�صر بالألوان، فتغدو م�صّعة، م�صّبعة 
بحيث تلفت نظر الم�صاهد اأكثر من غيرها 
من العنا�صر التي يعمد بالمقابل اإلى جعلها 
ا، ودون بريق اأوتباينات  باهتة اأو اأقّل اإ�صباعاً

حاّدة، كمـا في ال�صكل )19-1(.
بع�س  اإبراز  في  ا  مهماً ا  دوراً الألوان  تلعب     

العنا�صر عن غيرها في اللوحة، وذلك عن طريق ر�صم تلك العنا�صر بالألوان الم�صّبعة 
ا.  ا وبريقاً ذات البريق ومنح باقي العنا�صر لوناًا اأقل اإ�صعاعاً

ج� ال�صيادة عن طريق الظلل: تمنح ال�صيادة لعن�صر معّين في اللوحة عن طريق التركيز 

على حّدة ال�صوء والظالل فيه، وترك باقي العنا�صر دون ذلك  .
د ال�صيادة عن طريق التباين في الألوان اأودرجة اللون: ت�صود م�صاحة فاتحة في و�صط 

قاتم، والعك�س �صحيح، كالعقد الأحمر في ثوب اأ�صود اللون. 
ة اأحد الأجزاء، مثل اللون اأوال�صكل في الت�صميم؛  ة: تزيد حدَّ ه� ال�صيادة عن طريق الحدَّ

اأي تظهر التفا�صيل الدقيقة في هذا الجزء دون الأجزاء الأخرى. 
اأحد  في  منعزل  وحيد  ج�صم  وقع  اإذا  العن�صر(:  )عزل  النعزال  طريق  عن  ال�صيادة  و 

اأجزاء الت�صميم وتواجدت اأج�صام اأخرى متعّددة كمجموعة في باقي الم�صاحة، فمن 
الموؤكد اأن ي�صود الج�صم الوحيد المنعزل .

الخطوط  تباين  اأوالمالم�س:  اأوالأ�شكال  الخطوط  في  الختالف  ال�شيادة عن طريق  ز 

على  المالب�س  ت�سميم  في  الخطوط  من  نوع  ي�سود  بحيث  ال�سكل  في  وتنّوعها 
الأخرى، اأوت�صود م�صاحة خ�صنة في قطعة مالب�س ناعمة. 

المالمح  تاأكيد  على  التركيز  نقطة  تعمل  اإذ  النظر:  اتجاه  تحديد  طريق  عن  ال�صيادة  ح 

ال�صكل )1-19( : مركز ال�صيادة في الت�صميم الداخلي .
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                                           �صاعتان

عالج
- تكليف الطلبة تنفيذ ت�سميم فنّي م�ستوحى من الأزياء ال�سعبية، ومو�سحين فيه 

مركز ال�سيادة فيه.

اإثراء
- تكليف الطلبة ر�سم مجموعة من الأواني الزجاجية مختلفة الأحجام وتلوينها 

بالألوان المائية مع مراعاة الن�سب والتنا�سب فيها.

- ا�صتراتيجة التقويم: مراجعة الذات   
- اأداة التقويم: ملف الطالب 

للمعلم
- محم��د عب��د اهلل الدراي�سة، عدلي محمد عبد اله��ادي، مبادىء في الت�سميم، 

مكتبة المجتمع العربي، عّمان، 2011م.

للطالب

35

ال�صيادة
مركز ال�صيادة في ال�صورة – مهما كانت طبيعته – هوالنواة التي تبنى حولها ال�صورة وتلفت 
يت�صارعان في لفت  ال�صورة  مركزان  اأن يكون في  اإطالقاًا  الم�صتحب  النتباه، ولي�س من 
النظر اإليهما، ففي ذلك ما يعمل على تق�صيم م�صـاعر الم�صاهد،  وت�صتيت النظر، مّما يوؤدي 
اإلى تحطيم وحدة ال�صكل ووحدة العمل الفني، وتتحقق ال�صيادة في العمل الفني عن طريق:  

مركز ال�صيادة اأوالنقطة المحورية 
ن منها العمل  النقطة التي تنطلق اأوتتحّرك منها اأنواع الخطوط اأوالم�ساحات اللونية التي يتكوَّ

الفني، وهناك و�صائل متعّددة ومختلفة يمكن عن طريقها اأن تقّوي مركز ال�صيادة، منها :
المر�شدة:  الخطوط  طريق  عن  ال�شيادة  اأ 

نحومركز  الب�صر  توجيه  على  ت�صاعد 
ال�صكل  في  كما  ال�صورة،  في  ال�صيادة 
عن�صر  تحقيق  ون�صتطيع   ،)18-1(
في  الأ�سا�سية  الخطوط  طريق  عن  ال�سيادة 
التكوين، فاإذا كانت هذه الخطوط ت�سوق 
يعني  فهذا  لتراه،  محّدد  عن�صر  اإلى  النظر 
هذه  تالقي  مركز  يحتل  العن�صر  ذلك  اأّن 
ب�سكل  نظرنا  اإليه  ين�ساق  الذي  الخطوط، 

ل اإرادي.

وتكت�صب الت�صميمات والدرا�صات الأولية لالأعمال الفنية اأهمّية خا�صة في اإظهار   
مركز ال�سيادة عن طريق الخطوط المر�سدة.

6

ال�صكل )1-18(: مركز ال�صيادة في ت�صميم المالب�س. 

اذكر اأمثلة على كيفية تحقيق ال�صيادة في ت�صميم المالب�س عن طريق اللون.

نـ�شـاط )11-1 (

37

في  اأهمّية  الأقل  المالمح  عن  النظر  تبعد  حين  في  وتظهرها،  الت�صميم  في  الممّيزة 
الباقة وقريباًا من  باألوان جّذابة على  الت�صميم، كما في حال وجود زخارف مطرزة 

الوجه والتي تقود العين اإلى الوجه كاأحد المالمح المطلوب التركيز عليها.

اإليه  النظر  الذي يلفت  اللوحة هوالجزء  ال�صيادة في  اأّن مركز  ن�صتنتج من  ذلك كّله    
، اأواإن�صاناًا،  عّما عداه من الوهلة الأولى، وربما يكون مركز ال�صيادة في ال�صورة منزلاً

، اأوغير ذلك. ، اأو�صجرةاً اأوعربةاً

 الن�صبة والتنا�صب
العالقة  الفني  العمل  في  الن�صبة  تعّد 
بينما   الواحد،  العن�صر  مكّونات  بين 
في  عن�صر  بين  هوالعالقة  التنا�صب 
العمل الفني مع بقية العنا�صر من حيث 
ال�صكل، واللون، والملم�س، والكتلة، 
في  كمـا  والــحــجــم،  والم�صاحة، 
الن�صبة  وت�صتخدم   .)20-1( ال�صكل 
للمقارنة بين �صكلين مت�صابهين، بينما 

ي�صتخدم التنا�صب للمقارنة بين ثالثة اأ�صكال اأواأكثر من النوع نف�صه لربطها ب�صمة م�صتركة، 
الأجزاء، وحجومها، والم�صاحات، والأبعاد،  الأ�صكال على: عدد  تنا�صب  وتعتمد طريقة 
وزوايا التنفيذ لالأ�صكال داخل العمل الفني، وبعد مواقع الأ�صكال وقربها. واأف�صل مثال على 
التنا�صب هوج�صم الإن�صان ذوالن�صبة المثالية )8:1( والتي در�صتها في كتاب الر�صم والت�صميم 
في ال�صف الأول الثانوي، اأ�صف اإلى ذلك اأن النّقاد يعتقدون اأن التنا�صب بين الأ�صياء يجب 
اأن يكون تنا�صباًا ي�صتدعي من الم�صاهد التاأّمل والإثارة ، ولذلك يعتقد هوؤلء النقاد اأّن �صكل 
المرّبع غير �صائق؛ لأن العـالقة بين اأ�صالعه مت�صاوية وا�صحة ، ويرون اأّن الواجب على الفنان 

البتعاد عن  التنا�صب الوا�صح كتنا�صب المربع اإلَّ في الحالت الق�صوى .
ويظهر و�سوح الن�سبة والتنا�سب في تق�سيم الخطوط، اأوالم�ساحات، اأوالحجوم في الت�سميمات 

الفنية مهما كان الغر�س منها،  �صواء في الإعالن، اأم الر�صم، اأم الهند�صة، اأم الديكور.

ال�صكل )1-20(: الن�صبة والتنا�صب في العمل الفني.

7



122

   املو�ضوع         الن�صبة والتنا�صب   
  

- يوظف عنا�سر الت�سميم الفني واأ�س�سه لتنفيذ ت�سميم فني بزخارف نبطية.

الفن املعماري النبطي

التعلم من خالل الن�شاط/ التدريب 
النبطية,  الزخارف  بع�س  ل�ستخدام  الطالب  اأمام  عملي  بعر�س  املعلم  يقوم   -

)با�ستخدام احلا�سوب( لتنفيذ ت�صميم ي�سلح لزخرفة حقيبة يد.
- يكلف املعلم الطلبة من خالل جمموعات عمل تنفيذ الأن�سطة )12-1( )1-

.)15-1( )14-1(  )13
- تكليف املجموعات بالعمل, وتخ�سي�س زمن لذلك.

- التجول بني املجموعات وامل�ساعدة غري املبا�رشة.
- ي�سلم مقرر كل جمموعة عمل جمموعته.

- تبادل الأدوار بني املجموعات.
عنا�رش  اأثر  اإلى  التو�سل  بهدف  اإجاباتهم؛  وتناق�س  الطلبة  بني  حوار  يدار   -

الت�صميم واأ�س�سه يف اإجناح الت�صميم الفني، ثّم ُتعر�س الأعمال بعد النتهاء.
- تقومي اأعمال الطلبة.

إجابات األسئلة الواردة يف املحتوى

 

38

اختر قطع المالب�س التي تنا�صب ج�صمي ال�صخ�صين الآتيين :
1- نحيف طويل القامة.

2- ق�صير القامة.

اأطفال بن�صب طبيعية واأخرى بن�صب غير طبيعية، واعر�صهما  �صّمم بقلم الر�صا�س  دمية 
باإ�صراف المعلم لمناق�صة القيم الجمالية فيهما.

نـ�شـاط )12-1 (

نـ�شـاط )13-1 (

ويكون التنا�صب في : 
  اأ  -   تنا�صق العن�صر المفرد الكلي.

 ب-   الترتيب المنا�صب لتجاه كّل عن�صر من العنا�صر الجزئية .
 جـ-   تاأكيد طابع العمل الم�صّمم ووحدته.

ا ل �صعوريًّا عن ن�صب  وهكذا كلما زاد اإح�صا�س الإن�صان وتذّوقه للن�صب الطبيعية، عبَّر تعبيراً
جميلة تخدم الت�صميم وتفيده.

تذّكر
يتمّيز الفن المعماري النبطي با�صتعمال الأعمدة المتناظرة من اأجـــل زخرفة  البناء، ول�صتعمال 
اأعلى  كمافي  المك�صورة  المثّلثة  والأ�صكال  العلوية  الأ�صطح  مثل:  تعلوها،  جديدة  اأ�صكال 
الخزنة، وتزّين تيجانها عنا�صر معمارية زخرفية نباتية هند�صية، كزخارف العنب، وتت�صّمن 
اأ�صكال ورود مب�ّصطة، واأوراق الأكانتو�س، ومتعّر�صات العنب، واأ�صكال الرمان وال�صنوبر، 
واأ�صكال الروؤو�س الآدمية، واأ�صكال الن�صور، والتماثيل الن�صفية، والزهريات، و�صنابل القمح 
المحيطة بال�سكل الدائري، وتظهر زخرفة الواجهة الحجرية للخزنة بخطوط مائلة متوازية.

ويتمّيز الفخار النبطي بدّقة اأ�صكاله وبـاألوانه الزاهية،كما تظهر في الأواني الفخارية، والأباريق، 
والجرار، واأدوات الطبخ، والكوؤو�س، والمطرات المزخرفة بالأ�سكال الهند�سية، كالخطوط 
الم�ستقيمة، والمثلثات، والأ�سكال المعينية والنقاط، والأ�سكال ال�سبكية والزخارف النباتية، 

كاأغ�صان النخيل، والثمار، والتوت، والعنب، والرمان، والورود.    
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إجابات األسئلة الواردة يف املحتوى

                                           �صاعة

عالج
على  املنزلية  الأواين  اأ�سكال  من  م�ستوحى  فنّي  ت�سميم  تنفيذ  الطلبة  تكليف   -

حقيبة يد، وتلوينها بالألوان املائية.

اإثراء
 Coral( احلا�سوب  برامج  اأحد  با�ستخدام  فنّي  ت�سميم  تنفيذ  الطلبة  تكليف   -
الت�سميم  عنا�رش  مراعني  الأردنية،  ال�سعبية  الأزياء  من  م�ستوحى   )Draw

الفني واأ�س�سه.

- ا�صرتاتيجية التقومي: التوا�سل     
- اأداة التقومي: اأ�سئلة واأجوبة 

للمعلم
- زيدون ح�سن املحي�سن, احل�سارة النبطية, عّمان, 2009م.

للطالب
- http://www.rsam3d.com/art/draw. html

39

اأ�س�س  مراعًيا  المعلم،  توجيهات  وح�سب  الحا�سوب  برامج  با�ستخدام  الآتي  الن�ساط  نّفذ 
الت�صميم الفني : 

1- زخرفة حقيبة يد بزخارف نبطية.
2- ت�صميم زخرفي لإطار �صورة بزخارف نبطية.

اختر اأحد المو�صوعات الآتية، وار�صمه بقلم الر�صا�س، ثم لّونه بالألوان المائية : 
1- باقة من الأزهار 

2- وجه فتاة 
3- التلّوث البيئي 

4- حوادث ال�صير 
5- الفقر والبطالة 

 اعر�س الر�صوم على زمالئك وباإ�صراف معلمك.  

نـ�شـاط )14-1 (

نـ�شـاط )15-1 (

40

كيف يتحّقق كّل من الأ�ص�س الآتية في ت�صميم المالب�س :

ال�صيادة، والتوازن الالتماثلي، والإيقاع المتكرر، والحركة .

ما فوائد  الإ�صاءة في العمل الفني ؟

اذكر العوامل الموؤّثرة في القوة التعبيرية للخطوط.    
يو�صف الت�صميم الفني باأنه يتمّيز بالوحدة، متى يكون ذلك؟

ح اأنواع التوازن في الت�صميم الفني، واأعِط اأمثلة على كّل نوع.  و�صِّ

قارن بين مفهومي الن�صبة والتنا�صب فنيًّا.  

ح العالقه بين الإيقاع والتكرار في الت�صميم الفني. و�صِّ

الأ�صئ����ل���ة

1

2

3

4

5

6
7
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   املو�ضوع         عنا�رص الت�صميم الفني   
  

- يجيب عن  اأ�سئلة المو�سوع واأ�سئلة الوحدة الأولى .

á«æ¡ŸG áeÓ°ùdG

التعلم التعاوين/ العمل اجلماعي              
- تكليف الطلبة الإجابة عن  اأ�سئلة املو�سوع واأ�سئلة الوحدة الأولى من خالل 

جمموعات.
- تكليف املجموعات باحلل, وتخ�سي�س زمن لذلك.

- التجول بني املجموعات وامل�ساعدة غري املبا�رشة.
- ي�سلم مقرر كل جمموعة اإجابات جمموعته.

- تبادل الأدوار بني املجموعات.
الإجابات  اإلى  التو�سل  بهدف  ؛  اإجاباتهم  وتناق�س  الطلبة  بني  حوار  يدار   -

ال�صحيحة وت�سويب الأخطاء.
- كتابة الإجابات على ال�سبورة والتعليق عليه.

- تدّون الإجابات, وت�سجل بطريقة مالئمة.

41

عّرف ما ياأتي:

ب- الإيقاع المتدّرج.  اأ  - الألوان المن�صجمة.  

جـ- الحركة.     د - الألوان المتكاملة.

هـ - الظل والنور.    و - الألوان الباردة. 

ما اأ�صاليب تحقيق ال�صيادة في الت�صميم الفني؟

ح مفهوم الكتلة والفراغ في العمل الفني. و�صِّ

د وظيفة كّل من عنا�صر الت�صميم الفني الآتية: حدِّ

النقطة، والخط، والملم�س، واللون.    

ح عالقة العمل الفني بالطبيعة من خالل : الن�صجام، وال�صيادة، والملم�س، والخط . و�صِّ

اذكر العوامل الموؤّثرة في تنّوع مالم�س ال�صطوح .

كيف يتحّقق مركز ال�صيادة في الت�صميم الفني؟
للخط اأدوار مهّمة في الت�صميم الفني، اذكرها.

اأ�صئلة الوحدة
1

2

3
4

5
6
7
8
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                                           تابع

عالج

اإثراء

- ا�صرتاتيجية التقومي: التوا�سل    
- اأداة التقومي: اأ�سئلة واأجوبة 

للمعلم
عّمان,  والتوزيع,  للن�رش  الربكة  دار  الت�سميم،  مبادىء  هنط�س,  اأبو  حممود   -

2009م.

للطالب

42

بناءاً على ما تعلمته  في هذه الوحدة، قّيم نف�صك ذاتـيًّا بو�صع اإ�صارة )√( في الخانة المنا�صبة 
لتقييمك في الجدول اأدناه بعد نقله اإلى دفترك.

اأ�صتطيع بعد درا�صتي لهذه الوحدة اأن:

التقويم الذاتي

النعممع������ايي��ر االأداءالرقم

ح عنا�صر العمل الفني واأهمّيتها.1 اأو�صِّ
اأمّيز بين عنا�صر العمل الفني واأ�ص�صه.2
ا�صتعمل قلم الر�صا�س باأنواعه في ر�صم اأ�صكال خطية متنّوعة.3
اأختار الأدوات والمواد المنا�صبة لنوع العمل. 4
اأمزج الألوان المائية بالطريقة ال�صحيحة.5
ا�صتخرج تدّرجات لونية من لون واحد با�صتخدام الألوان المائية.6
اأوّظف الظل والنور في تج�صيم الأ�صكال.7
اأراعي الن�صبة والتنا �صب في توزيع الم�صاحات والأ�صكال.8
اأر�صم  م�صاحات واأ�صكالاً  مختلفة واألّونها.9

اأقارن بين اأنواع الخطوط العربية من حيث : اأ�سكالها، وخ�سائ�سها.10
ا اإعالنيًّا في مجال التخ�ص�س.11 اأ�صّمم  ت�صميماً
اأ�ستعمل  النقط والخطوط في اإحداث المالم�س.12
اأراعي الوحدة  في بناء الت�صميم .13
األحظ القيم الجمالية في  الموروث الح�صاري النبطي .14
اأر�صم اأ�صكالاً  م�صتوحاة من الموروث الح�صاري النبطي .15
اأربط عنا�صر العمل الفني واأ�ص�صه بالطبيعة. 16
األحظ القيم الجمالية  في الطبيعة والأعمال الفنية.17
اأتعاون مع زمالئي في اأثناء العمل.18
اأ�صتعمل الحا�صوب ل�صتق�صاء المعرفة المتعلقة بعنا�صر العمل الفني واأ�ص�صه.19
اأراعي مبادئ ال�صالمة العامة في اأثناء العمل وبعده.20





مجاالت �لت�سميم وتطبيقاتها
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   املو�ضوع         الت�صميم الداخلي   
  

ح مفهوم الت�سميم الداخلي واأهّميته.  - يو�سّ
- يذكر ال�سروط الواجب توافرها في الم�سمم الداخلي.

- يمّيز بين اأنواع الت�سميم الداخلي.

الت�صميم الداخلي

á«æ¡ŸG áeÓ°ùdG

التدري�س املبا�رص/ اأ�صئلة واأجوبة. 
الفني  الت�صميم  بعنا�رش  الطلبة  تذكري  خالل  من  والدر�س  للوحدة  التمهيد   -

واأ�س�سه وتطبيقاته لرتباطها الوثيق بالت�صميم الداخلي.
- تقدمي �رشح واٍف عن الت�صميم الداخلي, ومفهومه واأهّميته وال�رشوط الواجب 
الداخلي  الت�صميم  اأن��واع  اأهم  بعر�س  والبدء  الداخلي,  امل�صمم  يف  توافرها 
ت�صميًما  واملت�صمن   )1-2( ال�صكل  وا�صتعرا�س  للمنزل(،  الداخلي  )الت�صميم 
داخليًّا حديًثا, ومالحظة تاأثري لون اجلدران ولون الأر�سية, وتوزيع الظل والنور 

والأثاث يف الت�صميم الداخلي, وكيفية حتقيق مركز ال�سيادة والإيقاع فيه.
- طرح جمموعة من الأ�سئلة , مثل: 

• ما الهدف من الت�صميم الداخلي؟
ح اأهّمية الت�سميم الداخلي.  • و�سّ

• من خالل التعريفات الكثرية الواردة, �سغ بلغتك تعريًفا منا�سًبا للت�سميم الداخلي. 
• ما املتطلبات الواجب توافرها يف امل�سمم الداخلي؟

واأ�س�سه,  الفني  الت�صميم  عنا�رش  درا�سة  الداخلي  الت�سميم  عملية  تتطلب   •
ح ذلك.  و�سّ

• كيف ي�ساعد الت�سميم الداخلي على توفري اجلو املريح واحليوي داخل املنزل؟ 
- يدار حوار بني الطلبة وتناق�س اإجاباتهم؛ بهدف التو�سل اإلى اأهّمية الت�صميم 
الداخلي ومفهومه, وال�رشوط الواجب توافرها يف امل�صمم الداخلي, وكيفية 
توفري اجلو املريح واحليوي داخل املنزل, وعر�صها وتلخي�سها على ال�سبورة. 

التعلم من خالل الن�شاط/ التدريب 
- تكليف الطلبة بتنفيذ الن�ساط )2-1( من خالل جمموعات عمل: 

• املجموعة الأولى: الإجابة عن ال�سوؤالني )1, 2(.
• املجموعة الثانية: الإجابة عن ال�سوؤالني )3, 4(.
• املجموعة الثالثة: الإجابة عن ال�سوؤالني )5, 6(.

- تكليف املجموعات بالعمل, وتخ�سي�س زمن لذلك.
- التجول بني املجموعات وامل�ساعدة غري املبا�رشة.

- ي�سلم مقرر كل جمموعة عمل جمموعته.
- تبادل الأدوار بني املجموعات.

- يدار حوار بني الطلبة وتناق�س اإجاباتهم؛ بهدف التو�سل اإلى كيفية تاأثري كل 
من الألوان والظل والنور يف الت�صميم الداخلي, وكيفية حتقيق كل من الإيقاع 

ومركز ال�سيادة فيه. 

انظر ملحق )2-1( ملحق اأدوات التقومي، وملحق اإجابات الأ�سئلة )1(.

يعّد الت�شميم الجيد اأ�شا�ًشا لكّل عمل فني  ناجح، وهوالخطة الكاملة لت�شكيل �شيء ما وتركيبه في قالب 
ا، وقد در�شت في الوحدة  اأي�شً موّحد لي�س من الناحية الجمالية فح�شب، بل من الناحية الوظيفية والأدائية 
الأولى من هذا الكتاب عنا�شر الت�شميم واأ�ش�شه وتطبيقاته ب�شيء من التف�شيل، وتتناول هذه الوحدة مجالت 
الت�شميم الفني وتطبيقاتها؛ لتتحقق لديك الفائدة الجمالية والنفعية من الت�شميم الفني، وقد ا�شتعر�شت هذه 
الوحدة اأهّم تطبيقات الت�شميم ومجالته واأكثرها �شيوًعا وا�شتخداًما، وهوالت�شميم الداخلي الذي يعّد علًما 
المعمارية،  كالهند�شة  الأخرى،  العلوم  من  لها  ح�شر  ل  وثقافات  بمعلومات  مبا�شًرا  ارتباًطا  يرتبط  وا�شًعا 
الكتاب  الوحدة من  تناولت هذه  المختلفة. وقد  مواده  وتقنياته، وكذلك  واأ�شاليبه،  المعماري،  والت�شميم 
الت�شميم الداخلي مفهوًما، واأنواًعا، وكذلك كيفّية توزيع الأ�شكال والعنا�شر في الت�شاميم الداخلية، اإ�شافًة 
له  لما  واأنواعه،  ومواده،  واأدواته،  مفهومه،  الجرافيكي؛  الت�شميم  ثم  الداخلية،  الت�شاميم  بع�س  تذّوق  اإلى 
من اأهمّية عظيمة في وقتنا الحا�شر تنعك�س اآثاره جلية وا�شحة على نواحي الحياة جميعها، فال يكاد يخلو 
�شارع، اأوبيت، اأوموؤ�ش�شة من الإعالنات تجارية كانت، اأم اإعالمية، اأم دعائية، والتي كان الت�شميم الجرافيكي 

اأ�شا�شها اإبداًعا وابتكاًرا واإثارة.

- اإلى اأي مدى يمكن لمجالت الت�شميم الفني الإ�شهام في توجيه نظرتنا الفنية نحوالأف�شل ؟
- كيف  تخدم مجالت الت�شميم الفني تخ�ش�شات القت�شاد المنزلي؟

- كيف يمكن ال�شتفادة من خامات البيئة ومواّدها في اإبداع ت�شاميم فنية نفعية ؟
�ستجد في هذه الوحدة اإجابات وا�سحة عن هذه الأ�سئلة.

 ويتوقّع منك بعد درا�سة هذه الوحدة اأن:
تميِّز التنّوع في توزيع العنا�شر والأ�شكال في الت�شاميم الداخلية.

تحّلل ت�شاميم داخلية متنّوعة. 
ف عنا�شر الت�شميم واأ�ش�شه في نقد ت�شاميم داخلية محّددة. توظِّ

تتعّرف اأدوات الطباعة وال�شباغة اليدوية وموادهما.
تزخرف عماًل نفعيًّا باأ�شلوب الطباعة بالتفريغ.
تزخرف عماًل نفعيًّا باأ�شلوب ال�شباغة بال�شمع.

ت�شّمم وحدات زخرفية في مجال تخ�ش�شك، وتنّفذها باأ�شلوب الطباعة باللينوليوم.
ت�شّمم وحدات زخرفية م�شتوحاة من الفن النبطي، وتنفذها باأ�شلوب الطباعة باللينوليوم.

تّتبع قواعد ال�شالمة العامة في اأثناء ا�شتخدام المواد والأدوات.
تقّدر القيم الفنية في الت�شميم.

 تقّيم العمل واأعمال الآخرين وفًقا لمعايير محّددة.
 تراعي النظافة العامة في اأثناء العمل وبعده .

44

46

وفي تعريف اآخر: اأنه القدرة على تهيئة المكان لتاأدية الوظيفة المخ�ش�س من اأجلها  ب 

جميعها  المتاحة  العنا�شر  با�شتغالل  المكان  معالجة  فن  فهو  ممكن.  مجهود  باأقل 
بطريقة ت�شاعد على ال�شعور بالراحة وت�شاعد على العمل.

كما يعّرف على اأنه القدرة على ابتكار حلول غير تقليدية تنا�شب المكان، واختيار  جـ 

المواد والألوان المنا�شبة.

واأيًا كانت التعريفات المختلفة لعملية الت�شميم الداخلي فجميعها ت�شّب في بوتقة واحدة، 
المعمارية  بالأمور  والإلمام  الواعي،  الإدراك  الم�شّمم  من  الداخلي  الت�شميم  يتطلب  اإذ 
وتفا�شيلها، ومعرفة وا�شعة بالمواد، وماهيتها، وخ�شائ�شها، وكيفية ا�شتخدامها، ودراية 
بالألوان ودرجاتها المختلفة وتاأثيرها، كذلك في ح�شن الختيار الذي يبنى على ح�س فني 
توزيع  الإلمام بكيفّية  الم�شّمم  الداخلي من  الت�شميم  يتطلب  وعلم وخبرة وتجربة، كما 
الإ�شاءة، والأزهار وتن�شيقها، والأثاث الخ�شبي والمعدني، وال�شتائر، والإك�ش�شوارات... 
يت�شنى  لكي  بيعها  واأماكن  وتكلفتها،  الأ�شياء،  هذه  اأ�شعار  معرفة  اإلى  بالإ�شافة  وغيرها، 

للم�شّمم الختيار المنا�شب لكّل حّيز من بين البدائل العديدة المتاحة.

لون حلوًل معينة واألواًنا قد تنا�شب بع�س الأماكن ولكنها  هنالك بع�س الم�شّممين ممن يف�شّ
قد ل تنا�شب اأماكن اأخرى، حيث تختلف الم�شاحة والوظيفة  وطريقة ال�شتخدام، لذلك، 
يجب اأن يّت�شم الم�شّمم ب�شعة الخيال، والمرونة، والقدرة على التجديد والبتكار، كما 
اإلخ،    ... والروماني  الفرعوني  كالطراز  المختلفة،  بالطرز  ا  وملمًّ دار�ًشا  يكون  اأن  يجب 
الداخلي  الت�شميم  فاإّن عملية  ذكرنا  المعا�شرة، وكما  الحديثة  بالأ�شاليب  اإلمامه  بجانب 
لها،  المكّونة  للعنا�شر  المنا�شبة  الحلول  والم�شاحات، وو�شع  الفراغات  درا�شة  تت�شّمن 
كالأر�شيات، والجدران، والأ�شقف، والإ�شاءة، والأثاث، والزخارف، واأعمال الجب�س، 
الم�شغول،  الحديد  واأعمال  والأبواب،  النوافذ،  وكذلك  والألمنيوم،  النجارة  واأعمال 
والأجهزة ال�شحّية، وما اإلى ذلك، كما وتت�شّمن عملّية الت�شميم الداخلي درا�شة لعنا�شر 
الكتاب.  هذا  من  الأولى  الوحدة  في  اإليها   تعّرفت  والتي  وتطبيقاته  واأ�ش�شه،  الت�شميم، 
اإلى  ليتعّرف  اأوالتنفيذ؛  التخطيط  اأثناء  في  عمله  في  الختيار  اإلى  دائًما  يحتاج  فالم�شّمم 
اإلى تقويم كّل عن�شر  اأوال�شعف في ت�شميمه لمعالجتها، حيث يوؤّدي ذلك  نواحي القوة 

وحده؛ للتاأّكد من تواجده وتفاعله اإيجابيًّا مع العنا�شر الأخرى. 

الوحدة الثانية: جمالت الت�صميم وتطبيقاتها
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                                           �صاعتان

عالج
الداخلي,  امل�صمم  توافرها يف  الواجب  ال�رشوط  كتابة  باإعادة  الطلبة  تكليف   -

والحتفاظ به يف ملف الطالب. 

اإثراء
الداخلي,  للت�سميم  اأخرى  تعريفات  عن  اإلكرتونيًّا  بالبحث  الطلبة  تكليف   -

وعر�صه على الزمالء.

- ا�صرتاتيجة التقومي: القلم والورقة
- اأداة التقومي: اختبار )1-2(

للمعلم
- جمانة حممد, فن الديكور الداخلي, دار اليازوري, عّمان, 2007م.

للطالب
- http://www.nawasreh.com, lvbl t 32698 html
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اأّول الت�صميم الدداخلي

مفهوم الت�سميم الداخلي
يعّرف الت�شميم الداخلي  باأنه عملية ت�شكيل الفراغ الداخلي عن طريق التعامل مع الفراغات، 
وو�شع الحلول المنا�شبة للعنا�شر المكّونة لها، وتهيئتها لتاأدية وظيفتها بكفاءة با�شتخدام 
مواد مختلفة، واختيار األوان منا�شبة بتكلفة منا�شبة. يمثل ال�شكل  )2-1( ت�شميًما داخليًّا 

حديًثا يوؤّدي الوظيفة الجمالية والنفعية التي وجد من اأجلها. 

اأن  بالطبع  ويريد  العمل،  اأم  المعي�شة،  اأم  للنوم،  ا  �شواء كان مخ�ش�شً في مكان  منا  يعي�س كل 
المكان لأداء وظيفته والغر�س منه على  تهيئة  منا  بالراحة والر�شا، لذلك يحاول كّل  فيه  ي�شعر 
اأتمِّ �شورة، وقد ي�شع البع�س ت�شّوًرا واختياًرا للمواد والألوان الم�شتخدمة في تهيئة هذا المكان 
بنف�شه، ولكن هناك من يلجاأ للمتخ�ش�شين في هذا المجال ممن يملكون الكفاءة والخبرة لعمل 
الت�شميمات المطلوبة والإ�شراف على تنفيذها. وبذكر الت�شميم الداخلي، فاإننا نقترب اإلى المعنى 
الأكثر و�شوًحا لما ن�شبوا اإليه من تهيئة للمكان من الداخل ب�شكل يتفق واأ�شلوب الحياة المعا�شرة 

واأذواقنا. 
1

ال�شكل )2-1(: ت�شميم داخلي حديث لغرفة جلو�س.

وهناك تعريفات اأخرى للت�شميم الداخلي :
اإذ ي�شير اأحد التعريفات اإلى اأنه فن معالجة ال�شعوبات التي تواجهنا في مجال الحركة  اأ 

ل ا�شتخدام ما ي�شّمه هذا الفراغ من اأثاث وتجهيزات،  في الفراغ وحّلها، بحيث ي�شهِّ
في�شبح مريًحا مر�شًيا يبعث على البهجة والمتعة.

47

لحظ ال�سكل)2-2( المجاور، ثم اأجب عن الأ�سئلة الآتية:
كي��ف يوؤّث��ر ل��ون اجل��دران يف الت�شمي��م   -1

الداخلي للغرفة؟
ه��ل يتنا�شب ل��ون الأر�شية مع بقي��ة األوان   -2

الأثاث يف ال�شكل؟
كي��ف مّت توزيع الظل وال�ش��وء يف الت�شميم   -3

الداخلي للغرفة؟
هل يعترب توزيع الأثاث يف الغرفه متنا�شًبا من    -4

حيث امل�شاحة؟
ما مركز ال�شيادة يف الت�شميم ؟  -5

كيف حتقق الإيقاع يف الت�شميم الداخلي للغرفة؟  -6

نـ�شـاط )1-2 (

ال�شكل )2-2(: ت�شميم داخلي حديث.

اأنواع الت�سميم الداخلي
له ب�شورة �شخ�شية مبا�شرة،  الم�شتخدمين  يتعامل مع  الداخلي كونه  الت�شميم  اأهمّية  تبرز 
فكل ما يقع عليه ب�شرنا وتلم�شه اأيدينا وت�شمعه اآذاننا هوجزء من الت�شميم الداخلي للبيئة 
لة، اأومقعده المريح، اأواإ�شاءته المحببة، فعنا�شر  المبنية، فمن منا لي�س لديه غرفته المف�شّ
الت�شميم الداخلي لها ات�شال �شخ�شي مبا�شر، ويحاول الم�شّمم الداخلي عن طريقها تلبية 
الحتياجات الع�شوية والنف�شية لم�شتخدمي الت�شميم، ونظًرا لكمّية التفا�شيل واختالف 

المواد وتنّوعها با�شتمرار، تتنّوع ال�شتخدامات للمباني والفراغات الداخلية .

اأن  بل يجب  نظيًفا وحديًثا،  المنزل  يكون  اأن  يكفي  ل  للمنزل:  الداخلي  الت�سميم   

يحتوي على مقّومات جمالية، تتنا�شب والمقت�شيات ال�شحّية والنفعية في اآن واحد، 
فالمواد  المنزل.  داخل  والحيوي  والمفرح  المريح  الجو  لتوفير  طرق  عّدة  وهناك 
المتنّوعة، كالموكيت، وورق الجدران، والأخ�شاب على اأنواعها، والألوان الزيتية 
الخ�شب،  ا�شتعمال  في  المتجددة  الأثاث  وقطع  الخ�شبية،  والأر�شيات  الزاهية، 

2
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   املو�ضوع         اأنواع الت�صميم الداخلي )1(
  

- يمّيز بين الت�سميم الزخرفي والت�سميم الت�سكيلي البنائي في الت�سميم الداخلي للمنزل.
وكيفية  المنزل،  في  العمل  ومناطق  والخا�سة  العامة  الأن�سطة  مناطق  يتعّرف   -

التعامل معها في اأثناء الت�صميم.
- يحّدد ال�سروط الواجب مراعاتها عند ت�سميم كل من المدخل وغرفة ال�ستقبال 

وغرفة المعي�صة.

خا�صة,  اأن�صطة  عامة,  اأن�صطة  الزخريف,  الت�صميم  البنائي,  الت�سكيلي  الت�صميم 
مناطق عمل, املدخل, غرفة ال�ستقبال, غرفة املعي�صة.

 
التدري�س املبا�رص/ العمل يف الكتاب املدر�صي 

وال�رشوط  واأهّميته  الداخلي  الت�صميم  مبفهوم  الطلبة  بتذكري  للدر�س  التمهيد   - 
يف  النف�سية  الراحة  حتقيق  وكيفية  الداخلي,  امل�صمم  يف  توافرها  الواجب 

ت�صميم املنزل.
- تو�سيح للعمليتني اللتني يعتمد عليهما الت�صميم الداخلي للمنزل. 

• الت�صميم الت�سكيلي البنائي.
• الت�سميم الزخريف وما مييز كل منهما عن الأخرى.

ال�ستقبال  وغرفة  املدخل  من  مع كل  التعامل  كيفية  حول  واٍف  �رشح  تقدمي   -
وغرفة املعي�صة, واأهّم ال�رشوط الواجب مراعاتها يف اأثناء ت�صميمها داخليًّا. 

لغرفة  داخليًّا  ت�صميًما  يبني  والذي   ,)3-2( ال�صكل  تاأمل  اإلى  الطلبة  يوجه   -
والأثاث  والأحجام  الألوان  وتنا�صب  الإ�ساءة  حيث  من  ودرا�سته  ا�صتقبال, 

فيه, وكيفية حتقيق التوازن والإيقاع.
ال�سبورة  على  الإجابات  وتلخي�س  ومناق�صتها,  الطلبة,  لإجابات  ال�ستماع   -
للمنزل, وكيفية  الداخلي  الت�صميم  عليها  يعتمد  التي  العمليات  اإلى  للتو�سل 
عند  ومراعاتها  اتباعها  الواجب  وال�رشوط  ال�ستقبال,  غرفة  مع  التعامل 

ت�صميمها داخليًّا.
التدري�س املبا�رص/ عر�س تو�صيحي 

- عر�س جمموعة من ال�رشائح على برنامج )Power Point (لبع�س الت�صاميم 
الداخلية لكل من مدخل منزل وغرفة ا�صتقبال وغرفة معي�صة.

- يكلف املعلم الطلبة بتاأمل الت�صاميم التي اأمامهم, ثم يطلب اإليهم مناق�صتها من 
حيث:

• ال�ستفادة من الألوان لالإيحاء بالت�ساع, ومنا�سبتها لكل من الأثاث وطالء 
اجلدران واخلطوط والزخارف... )ت�سميم زخريف(.

• الأ�سلوب الذي حتقق فيه التوازن يف الت�ساميم ال�سابقة )عن طريق الأحجام، 
الألوان، الكتل والفراغ...( )الت�سميم البنائي(.

ذلك  واأهّمية  الت�صاميم,  يف  والإ�ساءة  والكماليات  الأثاث  توزيع  كيفية   •
مل�ستخدمي الت�سميم الداخلي.

• املهّمة الأ�سا�سية لكل ت�سميم, ونوع الن�ساط فيه )عام، خا�س، عمل(. 
• نوع الأثاث امل�ستخدم ومالءمته لوظيفة الت�سميم.               

لإجاباتهم,  املعلم  وي�ستمع  ال�سابقة,  ال�ستف�سارات  مبناق�صة  الطلبة  يقوم   -
ويلخ�سها على ال�سبورة؛ للتو�سل اإلى التمييز بني الت�صميم البنائي والت�صميم 

الزخريف, وتعّرف مناطق العمل والأن�سطة العامة واخلا�سة يف املنزل.
- تكليف الطلبة بالن�ساط )2-2( كواجب بيتي. 
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والجلد، والخيزران، والمعدن، والن�شيج تهدف اإلى تحقيق هدف اأ�شا�شي يتمّثل في 
تاأمين الراحة لالإن�شان باأقّل تكلفة ممكنة، وباأ�شرع وقت ممكن، مع مراعاة م�شتلزمات 
القواعد ال�شحّية والتاأثيرات النف�شية مًعا. يختار الإن�شان الطراز الذي ينا�شب مزاجه، 
والطراز  الطبيعية،  وح�شا�شيته  الهند�شية  بدّقته  الم�شهور  الإيطالي  الطراز  فهناك 
الأ�شكال  يعتمد  الذي  النمط،  موّحد  الجمالي  الت�شنيع  على  يرتكز  الذي  الأمريكي 

الهند�شية الماألوفة، كالمكّعب، والم�شتطيل، والدائرة، ويلبي الحاجات العملية له.
ويعتمد الت�سميم الداخلي للمنزل على عمليتين متّ�سلتين ببع�سهما، هما :  

قيا�س  الفراغ وو�شع  في  بت�شكيل مج�ّشمات  يتعلق   : البنائي  الت�شكيلي  الت�شميم   .  1
القواعد  ببع�س  الإلمام  اإلى  ويحتاج  والفراغ(،  الكتلة  بين  العالقة   ( معه  متالئم 
الهند�شية الريا�شية، كالر�شم الهند�شي، ومقيا�س الر�شم، وح�شابات الكتلة والفراغ.

�لت�سميم �لزخرفي : يعتمد على �لخطوط، و�لألو�ن، و�لأ�سكال �لم�سافة �إلى �أ�سطح   .  2
المج�ّشمات لتوؤكد جمالها البنائي، ومراعاة الب�شاطة والو�شوح، وتنا�شق اأجزاء 

العمل ببع�شها البع�س، واختيار المواد المنا�شبة في التنفيذ لخدمة المو�شوع.

وقبل القيام باأي عمل زخرفي متعلق بالمنزل، ن�شاأل :   
ما المهّمات الأ�شا�شية للغرفة في المنزل ؟  اأ  . 

ما اأن�شب طريقة لختيار قطع الأثاث وتوزيعها التي تن�شجم مع المهّمات الأ�شا�شية  ب . 
للغرفة؟

ن اأي منزل من ثالث مناطق تت�شل ببع�شها  بو�شاطة عنا�شر ات�شال راأ�شية واأفقية   يتكوَّ  
تمّثل �أوجه �لن�ساط و�لعمل �لمختلفة في �لمنزل، وهي : 

الجلو�س، وركن  وتت�شّمن ركن  المعي�شة،  في غرفة  وتتمّثل   : اأن�سطة عامة   -
تناول الطعام، وركن القراءة، واآخر لال�شتقبال .
اأن�سطة خا�سة : وتتمّثل في غرفة النوم والحّمام .  -

مناطق عمل : وتتمّثل في المطبخ .  -

داخل  الجوالحيوي  لتوفير   طرق  وهناك  المنزل،  في  الغرف  ا�شتخدامات  تتنّوع    
المنزل وخا رجه، وي�شمل الت�شميم الداخلي الآتي :
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ت�شتغل م�شاحة المنزل ب�شكل ي�شمن لالأفراد ال�شتمتاع والراحة،  غرفة ال�ستقبال:  ب 

كبيرة،  غرفة  اأوتق�شيم  المعي�شة  بغرفة  ال�شتقبال  غرفة  دمج  ذلك  على  الأمثلة  ومن 
�شة  المخ�شّ الم�شاحة  كانت  ومهما  ا�شتقبال،  وغرفة  جلو�س  كغرفة  وا�شتعمالها 
ل�شتقبال الزّوار فال بّد من تن�شيقها بطريقة فنية، كما في ال�شكل ) 2-3 (، ويمكن 

�ل�ستر�ساد بالنقاط �لآتية عند عمل ديكور لهذه �لغرفة:
الرئي�س  المدخل  من  قريبة  تكون  بحيث  لال�شتقبال،  المنا�شبة  الغرفة  اختيار   .  1

للمنزل والأقرب اإلى غرفة المعي�شة. 
درا�شة حجم الغرفة قبل �شراء اأثاثها.  .  2

معرفة الحالة الجتماعية لالأ�شرة، كعدد الأفراد، والم�شتوى المادي والنف�شي.   .  3
العام  ال�شكل  درا���ش��ة   .  4
للمنزل؛ لتحقيق الوحدة 
ال�����ش��ك��ل��ي��ة م���ع ب��اق��ي 
الغرف من حيث اللون، 

وال�شكل.
ال���ت���وزي���ع ال��م��ن��ا���ش��ب   .  5
الغرفة؛   ه��ذه  لمحتوى 
الحركة،  �شهولة  لتحقيق 
التقريبي  وال��ت��ق��دي��ر 
لل�شيوف، والمواءمة مع 

عدد الكرا�شي، ولتحقيق الجانب الجمالي فيها.
ومنا�شد،  زهريات،  مع  فيها  المكّملة  والأدوات  الألوان  اختيار  في  الب�شاطة   .  6

واأدوات تتفق مع ال�شكل العام.

ـر ثمَّ ناق�ش ّ
ِ

فك
ق التوازن في توزيع قطع الأثاث في غرفة ال�شتقبال؟ كيف نحقِّ  -1

كيف ت�شتغّل زوايا غرفة ال�شتقبال  بتوزيع الكماليات من اإ�شاءة وتحف فنية ؟  -2

ال�شكل )   2-3 ( : غرفة ال�شتقبال.
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عالج
- تكليف الطلبة بجمع �سور لأثاث غرف خمتلفة يف املنزل, ول�صقها على لوحة 

من الكرتون, وعر�صها يف امل�صغل املهني.

اإثراء
التحف,  ال�سجاد,  )ال�ستائر,  الكماليات  اأهّمية  عن  بالبحث  الطلبة  تكليف   -
الداخلي  الت�صميم  يف  وتاأثريها  وا�ستعمالتها,  املرايا،.(  الفنية,  اللوحات 

للمنزل وخا�صة املدخل. 

- ا�صرتاتيجية التقومي: املالحظة    
- اأداة التقومي: قائمة الر�صد 

للمعلم
- معت�سم عزمي الكرابيله، الت�سميم الداخلي ال�سكني، مكتبة املجتمع العربي، 

عّمان, 2009م.

للطالب

1- الألوان الباردة توحي بالت�ساع والبعد, بينما توحي احلارة بالقرب وال�صيق.
2- ا�ستخدام قطع الأثاث الب�سيطة اخلفيفة, وترك و�صط املدخل فارًغا؛ لت�سهيل املرور اإلى باقي املنزل.

3- من خالل الهتمام بتوزيع الأثاث ب�صكل منا�صب ي�سار الغرفة وميينها مبا يتنا�صب وحجمها, مع مراعاة الناحية الوظيفية واجلمالية.
4- مبا يتفق وال�صكل العام للغرفة و توزيع باقي الأثاث فيها.

49

بكامله،  المنزل  ويلّخ�س محتوى  �شاحبه،  �شخ�شية  المدخل عن  يف�شح  المدخل:  اأ 

ومن  اأخرى.  غرف  اإلى  ويوؤدي  والخارج،  الداخل  بين  كممر  المدخل  وي�شتعمل 
الأمور الواجب مراعاتها فيه الآتي :

ا�شتعمال  ل  ويف�شّ بجوخا�س،  ويتمّتع  فارًغا،  المدخل  و�شط  يكون  اأن  يجب   .  1
الم�شابيح ال�شقفية التي ت�شمن اإنارة منت�شرة ودافئة.

اإيجا د م�شاحه كافية لال�شتقبال ب�شكل مريح  .  .  2
اإمكانية الو�شول اإلى زرِّ الجر�س وهاتف الباب بي�شر  .  .  3

اختيار باب المدخل  ب�شكل فخم؛ لإ�شفاء جومن الدفء على اأرجاء المنزل.  .  4
)الب�شاطة  الداخلي  والديكور  المدخل  م�شاحة  بين  والن�شجام  التنا�شق  مراعاة   . 5

في الزخرفة، وا�شتعمال الألوان الفاتحة؛ لتوحي بات�شاع المكان (.
ل عدم ا�شتعمال ورق الجدران ذي  تطلى الجدران وال�شقف بلون فاتح، ويف�شّ  .  6
�لألو�ن �لغامقة؛ لأنه يجعلها تبدو�أ�سغر حجًما، و�لخطوط �لأفقية تو�ّسع �لجد�ر 
ا.  ويجب تمييز لون اأر�شية  ال�شيق، واللون الغامق لل�شقف يجعله يبدواأقل علوًّ

المدخل باللون والنوع عن بقية اأر�شية المنزل؛ لتوحي بات�شاع المكان. 
اإ�شافة عالقة المالب�س،  ت�شتخدم قطع الأثاث الخفيفة والب�شيطة والعملية، مع   .  7

و�شاعة الحائط، ومجموعة رفوف، خزانة اأحذية
اختيار اللوحات ذات الإطار الب�شيط .  .  8

و�شع المرايا ب�شكل مدرو�س ومنا�شب لحجم المدخل وم�شاحته.  .  9

ـر، ثمَّ ناق�ش ّ
ِ

فك

كيف يوؤّثر اللون في الإيحاء باّت�شاع المدخل ؟  -1
كيف نوّزع قطع الأثاث ب�شكل متنا�شب مع م�شاحة المدخل ؟  -2

51

جـ غرفة المعي�سة: يجب  مر�عاة �ل�سروط �لآتية لتلبية �لحتياجات �لأ�سا�سية للفرد في تلك 

الغرفة :
اختيار المكان القريب من المطبخ .  .  1

اأفراد الأ�شرة عند تناول  اإعداد الكرا�شي المرتفعة ن�شبيًّا؛ لأّنها ت�شلح لجلو�س    .  2
الطعام، وت�شلح لجلو�س اأفراد الأ�شرة مع �شيوفهم .

اختيار الكرا�شي المنا�شبة والمغطاة بقما�س يتنا�شب مع �شكل القما�س الموجود   . 3
في ال�شالة ولونه. 

ا�شتغالل المكان للقراءة وم�شاهدة التلفاز .  .  4
اإ�شافة اللون المنا�شب على الطاولة، واختيار الكرا�شي المنا�شبة، والمقاربة للون   .  5

طاولة المعي�شة، والهتمام بالترابط ال�شكلي.

غرفة النوم: تتمّيز غرف النوم الحديثة، كما في ال�شكل )2-4 (، بمواد خفيفة الوزن  د 

الزاهية  بالألوان  والمك�شوة  الم�شقولة  الم�شاحات  اأ�شتبدلت  حيث  وب�شيطة،  عملية 
بالفرزات المعقدة، والمنحوتات الخ�شبية، والمرايا، واأ�شبحت �شالحة لال�شتعمالت 
المتنّوعة، ولم تقت�شر على النوم فقط، بل اأُلحق بها المكتب والمكتبة وزاوية المطالعة، 
وينبغي مراعاة القيا�شات المتنا�شبة بين �شائر اأغرا�س الغرفة، فال�شرير منخف�س، والطاولة 
والمن�شجمة  الجّذابة  والألوان  المواد  اختيار  ا  اأي�شً وينبغي  بجارور،  مزّودة  ال�شغيرة 
والب�شيطة، واختيار النافذة ب�شكل عري�س وف�شيح  )اأفقيًّا وعموديًّا(، ثم الإعداد الأولي 
لتخطيط الغرفة لم�شاحتها، وارتفاعها، وفراغها )درا�شة الفراغ الداخلي لهذه الغرفة(، 
ما  مر�عاة  وينبغي   ،) �لديكور  لفكرة  �لأولّية  �لخطوط  )و�سع  لها  �لت�سميم  �إعد�د  ثم 

ياأتي:

كيف تطبِّق �سروط �إعد�د غرفة �لمعي�سة بحيث تنا�سب م�سغلك �لمهني وتوؤدي �لوظائف �لنفعية 
والجمالية نف�شها؟

ناق�س ذلك مع زمالئك باإ�شراف المعلم.

نـ�شـاط )2-2 (
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   املو�ضوع         اأنواع الت�صميم الداخلي )2(
  

- يتعّرف مميزات غرف النوم الحديثة. 
غرفة  النوم،  )غرفة  من  كل  ت�سميم  عند  مراعاتها  الواجب  الأم��ور  ح  يو�سّ  -

الأطفال، المطبخ(.
الت�سميم  عملية  اأثناء  في  معها  التعامل  �سيتم  التي  والعنا�سر  الأ�سكال  يحّدد   -

)األوان، اأثاث، اإ�ساءة...(.
- يتعّرف الأهداف التي ي�سعى اإلى تحقيقها الم�سمم الداخلي الذي يتعامل مع 

المكان كوحدة واحدة.

غرفة النوم, غرفة الأطفال, املطبخ, اأ�صكال الت�صميم الداخلي.

 التدري�س املبا�رص/ اأ�صئلة واأجوبة 
ومناق�صة  ال�سابق,  الدر�س  يف  اأخذه  مّت  مبا  الطلبة  مبراجعة  للدر�س  التمهيد   -  

الواجب البيتي.
- تقدمي �رشح واٍف عن ممّيزات غرفة النوم احلديثة وال�رشوط الواجب مراعاتها 
الداخلي  الت�صميم  عند  مراعاتها  الواجب  وال�رشوط  داخليًّا,  ت�صميمها  عند 

ا. لكل من غرفة الأطفال واملطبخ اأي�صً
ت�صاميم  تعر�س  والتي   )6-2( و   )5-2( و   )4-2( الأ�سكال  ا�صتعرا�س   -

داخلية لغرفة نوم وغرفة اأطفال ومطبخ, وكيفية توزيع الأ�سكال فيها.
- يطرح املعلم على الطلبة جمموعة اأ�سئلة, مثل:

• ما مميزات غرفة النوم احلديثة؟
ح ال�رشوط الواجب مراعاتها يف الت�سميم الداخلي لغرفة النوم.  • و�سّ

• ما املتطلبات الواجب توافرها يف الت�سميم الداخلي يف غرفة الأطفال؟
• ما ال�رشوط الواجب توافرها يف الت�سميم الداخلي للمطبخ ؟ 

الواجب  ال�رشوط  اإلى  للتو�سل  ومناق�صتها؛  الطالب  لإجابات  ال�ستماع   -
وتدوينها  ا,  اأي�صً واملطبخ  الأطفال  وغرفة  النوم  غرفة  ت�صميم  عند  مراعاتها 

على ال�سبورة.
التفكري الناقد/ التحليل 

اأطفال  نوم وغرف  داخلية لغرف  ال�سور لت�صاميم  جمموعة من  املعلم  - يعر�س 
ومطابخ حديثة وقدمية. 

- يكلف املعلم الطلبة بتاأمل ال�سور ومناق�صتها, من حيث:
• توزيع العنا�رش والأ�سكال حديًثا وقدميًا.

• التعامل مع امل�ساحات الفارغة وكيفية ا�ستغاللها.
• اأيّها حقق الغر�س الوظيفي باأقل تكلفة واأقّل جهد؟

اأنه  على  معه  تعامل  واأيها  واحدة,  وحدة  اأنه  على  املكان  مع  تعامل  اأيّها   •
جمموعة من الأجزاء ب�سورة منف�سلة؟

• اأيّها حقق اأهداف امل�صمم ب�صكل اأف�صل؟
امل�صمم  حتقيقها  اإلى  ي�سعى  التي  الأهداف  اإلى  للتو�سل  الإجابات  مناق�صة   -
الداخلي, الذي يتعامل مع املكان على اأنه وحدة واحدة, وتدوين الإجابات 

على ال�سبورة. 
- تكليف الطلبة بتنفيذ الن�ساط )2-2(. 

- متابعة اأداء الطلبة وتقوميه.

انظر ملحق )2-2( من اأدوات التقومي.

52

في  منا�شبته  الأثاث  اختيار  عند  ويراعى  الغرفة،  لهذه  الداخلي  الفراغ  درا�شة   .  1
اأعالها  في  مثاًل  الخزانة  عند و�شع  كبير  فراغ  ترك  والرتفاع، وعدم  الحجم 

اأوتاأخذ حّيًزا اأكبر من الالزم من م�شاحة الغرفة.
الغرف  األوان  وبقية  والجدران  ال�شتائر  لون  مع  يتنا�شب  بحيث  الأثاث  درا�شة   .  2

والم�شاحات الأخرى.
مراعاة التكامل ال�شكلي في نوعية الأثاث بحيث يتنا�شب وال�شكل العام لبقية   .  3

الأثاث في الغرف والم�شاحات الأخرى ح�شب طراز غرفة النوم.
عدم �شراء اأثاث الغرفة اإل اإذا تكامل ال�شكل العام في ذهن الم�شّمم.  .  4

و�شع ت�شّور عام لأماكن الأثاث والإك�ش�شوارات المراد ا�شتخدامها في تاأثيث    .  5
هذه الغرفة، بحيث تتنا�شب مع العالقة ال�شكلية الأخرى المحيطة، وتكون �شاّرة 

ومريحة ونفعية تلبي حاجات الإن�شان ومتطلباته اليومية .

 ال�شكل )   2-4  (:  غرفة نوم حديثة.

غرفة الأطفال: تعّد غرفة الأطفال ذات م�شاحة ف�شيحة وم�شم�شة وم�شتقلة، وتلحق  هـ 

بغرفة الألعاب. وترتبط نوعية اختيار قطع الأثاث بالذوق والأفكار وتفّهم الوالدين 
قطع  تبديل  ل  ويف�شّ  .)  5-2  ( ال�شكل  في  كما  لأطفالهم،  الجوالمنا�شب  لتوفير 
الأثاث وتغييرها وتحويلها اإلى �شكل هند�شي ب�شيط ومتين، واأن تكون الرفوف قريبة 
من متناول اأيدي الأطفال، والطاولت نظيفة ذات ارتفاع منا�شب، واختيار الألوان 
الر�شوم  ذي  الجدران  ورق  وا�شتعمال  محايدة،  خلفية  على  تبرز  التي  المتجان�شة 

54

�شة للعمل والتهوية  للم�شاحات المخ�شّ
الجيدة. كما يجب مراعاة الآتي:

الإيحاء بالت�شاع للمكان؛ ليحقق   .  1
الحركة  وحرية  النف�شية،  الراحة 

لربة المنزل .
المخ�ش�س  الفراغ  مراعاة  يجب   .  2

لأجهزة الطبخ قبل �شرائها.
تحقيق تهوية واإ�شاءة منا�شبتين.   .  3

تحقيق الن�شجام اللوني مع األوان   .  4
المنزل الرئي�شة.

يمكن اإ�شافة طاولة  لل�شفرة  اإذا كانت م�شاحة المطبخ كبيرة.  .  5
تراعي الب�شاطة في تحقيق التكامل ال�شكلي جماليًّا ونفعيًّا.  .  6

بالإ�شافة  والأدوات  الخزائن  بع�س  اإ�شافة  فيمكن  الم�شاحة،  ا�شتغالل  تراعي   .  7
لل�شيدلية والمراآة. 

ال�شكل )  2-6  (: ت�شميم داخلي للمطبخ.

ـر ثّم ناق�ش ّ
ِ

فك
المطبخ  الأثاث في  ترّتب قطع  كيف 
لأفراد  العامة  ال�شالمة  ي�شمن  ب�شكل 

الأ�شرة؟

ق�سية للبحث والمناق�سة
ابحث  البحث،  محّركات  با�شتعمال 
اأخرى للت�شاميم الداخلية،  اأنواع  عن 
اعر�شها،  ثم  عنها،  �شوًرا  واجمع 
وناق�شها مع زمالئك باإ�شراف المعلم.

توزيع الأ�سكال في الت�سميم الداخلي
�شبق وتعّرفت اأّن الت�شميم الداخلي فن التعامل مع الفراغات الداخلية لإيجاد الجوالمنا�شب 
للفراغ، وتحقيق الراحة النف�شية عن طريق توزيع عن�����ا�شر الت�شميم الداخلي وتوظيفها، 
والف����راغ،  وال�شكل،  وال�شوء،  والأثاث،  الج��دران،  وورق  الل���ون،  ت�شمل   والتي 

والمواد والأعمال الت�شكيلية، والمواد البنائية، وم��ا اإلى ذلك. 

3
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                                           �صاعة

عالج
غرفة  من  كل  ت�صميم  عند  مراعاتها  الواجب  ال�رشوط  بكتابة  الطلبة  تكليف   -

النوم واملطبخ وغرفة الأطفال, والحتفاظ بها يف ملف الطالب.

اإثراء
- تكليف الطلبة بر�صم خمطط لغرفة الأطفال وتوزيع الأ�سكال )الأثاث, الإ�ساءة, 
ورق اجلدران..( املنا�صبة على املخطط ح�سب ال�رشوط الواجب مراعاتها يف 

الت�صميم الداخلي لغرفة الأطفال.

- ا�صتراتيجية التقويم: املعتمد على الأداء. 
- اأداة التقويم: قائمة الر�صد )2-2(.

- الرتبية املهنية، ال�ساد�س الأ�سا�سي، الوحدة اخلام�سة، الدر�س الأول.

للمعلم
امل�سكن  وديكور  تاأثيث  معروف،  اأمني  علي  وئام  �سكينة،  اأبو  ح�سن  ناديه   -

)النظرية والتطبيق(، دار الفكر، عّمان، 2012م.

للطالب
- نعمة م�صطفى برقان، تاأثيث امل�سكن وجتميله، دار الكتب والوثائق امل�رشية, 

م�رش, 2007م.

غرفة املعي�شةغرفة الأطفال وجه املقارنة
الألوان اأكرث وقاًرا  وال�ستائر خالية من الر�سوم الألوان فاحتة وزاهية وال�ستائر ذات ر�سومات منا�صبةالألوان وال�ستائر

اختيار الأثاث املنا�صب للغرفة والفراغ فيها �رشير وخزانة وبجانبه مكتبة خا�صة به توزيع الأثاث
يكون و�صط الغرفة فارًغا والأثاث غري حاد احلواف, ميكن ا�ستخدام طاولة و�صط يكون و�صط الغرفة فارًغا والأثاث غري حاد احلوافترتيب املرافق

2- بال�ستغالل اجليد للم�ساحة, ومراعاة �رشوط ال�سالمة يف اختيار الأثاث.
3- ت�صاميم داخلية للمطاعم والفنادق وامل�ست�سفيات واملطارات والفنادق.

53

مخت�شًرا  المطبخ  في  البيت  �شيدة  تق�شيه  الذي  المخ�ش�س  الوقت  اأ�شبح  المطبخ:  و 

تخ�شي�س  ويجب   ،)  6-2  ( ال�شكل  في  كما  للمطبخ،  العملي  الترتيب  بف�شل 
مكان لالأدوات بعيدة عن الغبار، والأجهزة متينة و�شهلة التنظيف، والإ�شاءة منا�شبة 

فّكر ثمَّ ناق�ش
ح الختالف بين غرفة الأطفال وغرفة المعي�شة من حيث : و�شّ
1- ا�شتعمال الألوان في طالء الجدران واختيار لون ال�شتائر. 

2- توزيع الأثاث في الغرفة.
3- ترتيب مرافق كّل غرفة بحيث تحافظ على ال�شالمة العامة.

ل الألوان الأ�شا�شية. كما يجب مراعاة الآتي : ال�شغيرة والفاتح اللون، وتف�شّ
الأم،  نوم  الحّمام والمطبخ وغرفة  قريبة من  الطفل بحيث تكون  اختيار غرفة   .  1

وبعيدة عن غرفة المعي�شة وال�شتقبال.
درا�ش�����ة الفراغ الداخلي لهذه   .  2
الغرفة، وو�شع �شتائر ذات ر�شوم 
ناعمة وخا�شة بالأطفال، حيث 
تعّلق ال�ش��ور والر�ش�وم المنا�شبة 
عمر  ومراعاة  الجدران،  على 
ورغباتهم  وحاجاتهم  الأطفال 
فيها، واأن تك����ون الم�ش����احة 
منا�ش���بة للط�ف��ل ووا�ش�������عة، 
التاأثيث من  اإمكانية  وت�شتوعب 
وبجانبه خزانة، ومكتبة  �شرير، 
ويبقى  األعابه  لو�شع  به،  خا�شة 

حّيز للعب .
اأوت�شمح بمرور  اأّل تكون فتحات ال�شبابيك منخف�شة عن قامة الطفل،  يراعى   .  3

تيار هوائي مع التاأكيد على وجود حماية لغرف الأطفال.

 ال�شكل )   2-5  (: غرفة اأطفال. 
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ح ما ياأتي: لحظ ال�سكل المجاور )  2-7  (، ثم و�سّ
اختيار الألوان وتوزيعها في الت�شميم.  -1

التاأثير النف�شي لالألوان في الم�شاهد.  -2
اأبعادها،  حيث  من  الأث��اث  قطع  توزيع   -3
م�شاحة  مع  ومنا�شبتها  غر�شها  وتحقيق 

الغرفة.
مدى منا�شبة الإ�شاءة للت�شميم.  -4

اختيار ال�شور واللوحات لتزيين الغرفة، ومنا�شبتها لم�شاحة الجدران وجمالية الت�شميم الداخلي.  -5

نـ�شـاط )3-2(

ال�شكل ) 2-7 (: توزيع عنا�شر الت�شميم الداخلي.

الواحد، والأداء  الفراغ  الداخلي على  تكامل جماليات  الت�شميم  في  المخت�شون  اأجمع 
ما  ومنها  واحدة،  ووحدة  واحد  كجزء  المكان  مع  يتعامل  ما  فمنها  الأف�شل،  الوظيفي 
 يتعامل معه على اأ�شا�س اأنه مجموعة من الأجزاء المتفرقة التي تدر�س كّل وحدة فيه وحدها.

وفي هذا المجال، �شتتعّرف تلك التي تتعامل مع المكان كوحدة واحدة.
وي�شعى الم�شّمم الداخلي اإلى تحقيق اأهداف عّدة يبحث عنها، ومنها على �شبيل المثال:

ال�شتفادة الجمالية من المخطط الإن�شائي لإ�شافة لم�شات جمالية عليه. اأ 

اأخرى؛  فراغات  مع  ب�شريًّا  لت�شترك  المغلقة  الم�شاحات  عن  الم�شتطاع  قدر  البعد  ب 

لإ�شفاء الت�شاع الحقيقي لم�شاحة البناء.
كالممرات،  المعماري،  المخطط  في  مواطنها  بع�س  في  الهدر  عن  البعد  محاولة  جـ 

والمداخل، ومواقع التوزيع؛ لأنها م�شاحات تتطلب ديكورات خا�شة اأو�شبه ذلك.
درا�شة الأبواب وال�شبابيك م�شاحة وعدًدا لتوفير ال�شتفادة الكاملة منها. د 

التنا�شق العام بين الفراغ ووظيفته. هـ 

درا�شة المطبخ الرئي�س من حيث الأداء الوظيفي ب�شكل �شليم، وكذلك درا�شة المرافق  و 

التابعة له.
درا�شة المدخل ب�شكل يرفع قدرته على دوره في ال�شتقبال. ز 

اإيجاد اأكثر من م�شتوى جمالي ووظيفي في بع�س الفراغات. ح 
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   املو�ضوع         توزيع الأ�شكال يف الت�شاميم الداخلية   
  

- ميّيز التنّوع يف توزيع الأ�سكال يف الت�صاميم الداخلية.
- ي�ستفيد من املواد والتجهيزات املتوافرة يف امل�صغل املهني لتوزيع الأ�سكال يف 

ت�صميم داخلي. 
- ي�ستق�سي الإجابات ال�صحيحة.

عنا�رش الت�صميم الداخلي

á«æ¡ŸG áeÓ°ùdG
• احلذر عند ا�ستخدام الأدوات احلادة كامل�رشط.

• مراعاة الدقة والنظافة يف اأثناء العمل.

التعلم من خالل الن�شاط/ التدريب 
- ينّفذ املعلم خطوات التمرين )2-1( توزيع الأ�سكال يف الت�صميم الداخلي.

- يوّزع املعلم الطلبة اإلى جمموعات, وير�صدهم اإلى اإمكانية ال�ستفادة من املواد 
املتوافرة يف امل�صغل املهني, ويعني مقرًرا لكل جمموعة ويكلفهم بالآتي: 

• املجموعة الأولى: توزيع الأ�سكال يف غرفة نوم.
• املجموعة الثانية: توزيع الأ�سكال يف مطبخ. 

• املجموعة الثالثة: توزيع الأ�سكال يف غرفة اأطفال.
- تكليف املجموعات بالعمل, وتخ�سي�س زمن لذلك.

- التجول بني املجموعات وامل�ساعدة غري املبا�رشة.
- ي�سلم مقرر كل جمموعة عمل جمموعته. 

- تبادل الأدوار بني املجموعات.
توزيع  كيفية  اإلى  التو�سل  بهدف  اأعمالهم,  وتناق�س  الطلبة  بني  حوار  يدار   -
الأ�سكال, ومتييز التنّوع فيها, وال�ستفادة من اإمكانات امل�صغل املهني ومواده, 

وبعد النتهاء يتم عر�س الأعمال.
- تقومي اأعمال الطلبة.

- تكليف الطلبة بالن�ساط )2-4( ومتابعته.
التعلم التعاوين/ العمل اجلماعي

- تكليف الطلبة بحل اأ�سئلة املو�سوع من خالل جمموعات. 
- تكليف املجموعات باحلل, وتخ�سي�س زمن لذلك.

- التجّول بني املجموعات وامل�ساعدة غري املبا�رشة.
- ي�سلم مقرر كل جمموعة اإجابات جمموعته.

- تبادل الأدوار بني املجموعات.
الإجابات  اإلى  التو�سل  بهدف  اإجاباتهم؛  وتناق�س  الطلبة  بني  حوار  يدار   -

ال�صحيحة وت�سويب الأخطاء.
- كتابة احلل على ال�سبورة والتعليق عليه.

- تدوين الإجابات بطريقة مالئمة.

56
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الأدوات والتجهيزاتاŸــــواّد

 • طبق كرتون اأ�شود م�شتطيل ال�شكل.
• �ش��ور لأث��اث منز› بغرف��ه املختلفة )غرف��ة  نوم، 

ومعي�شة، ومطبخ ... اإلخ (.
• مادة ل�شقة.

• ورق جدران بزخارف واألوان تلفة.

• مق�س. 
• م�öط. 

• طاولة مت�شعة.

1-2
يتوقّع منك بعد النتهاA من التمرين اأن :

1- “يِّز التنّوع يف توزيع الأ�شكال يف الت�شاميم الداخلية .
2- ت�شتفيد من املواد املوجودة يف م�شغلك املهني لتطبيق التمرين.

ــتــاجــات  ن
الــتــمــريــن

الر�سوم التو�سيحيّةáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Nالرقم

1

2

 اب�شط طبق الكرتون الأ�شود على الطاولة ب�شكل 
م�شتٍو، كما في ال�شكل )1(، وتاأكد من عدم وجود 

نتوءات تحت الكرتون.  

بزخرفة  المزخرفة  الجدران  ورق  من  قطعة  ق�ّس 
المنزل،  اأر�شية  من  كجزء  ل�شتخدامها  منا�شبة، 

كما في ال�شكل )2(.

ال�شكل )1(

ال�شكل )2(

مùستلزمات تنفيذ التمرين  

58

لحظ ال�سكل ) 2-8 (،  ثم اأجب عّما ياأتي:

الت�شميم  في  القوة  جوانب  تكمن  اأين   -1
المجاور؟

ما مدى التزان في توزيع قطع الأثاث؟  -2
اللوحات  هل هناك ان�شجام بين توزيع   -3

والأثاث في الت�شميم؟

هل روعي الن�شجام بين لون الجدران   -4
ونوع القما�س الم�شتخدم في الأثاث؟

كيف تّم تحقيق ال�شيادة في الت�شميم؟  -5

ما مدى منا�شبة توزيع المعتم والم�شيء في الت�شميم الداخلي؟  -6

ما مدى ال�شتفادة من الت�شميم المجاور في ترتيب م�شغلك؟  -7

نـ�شـاط )4-2(

ال�شكل ) 2-8 (: توزيع عنا�شر الت�شميم في غرفة جلو�س.
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                                           �صاعة

عالج
درجة  اإلى  للو�سول   )1-2( التمرين  خطوات  تنفيذ  باإعادة  الطلبة  تكليف   -

الإتقان.

اإثراء
- تكليف الطلبة بر�سم خمطط لغرفة نوم حديثة، وتوزيع الأ�سكال يف الت�سميم 

الداخلي فيها مع مراعاة عنا�رش الت�سميم الفني واأ�س�سه.

- ا�صرتاتيجية التقومي: املعتمد على الأداء
- اأداة التقومي: �سلم التقدير 

للمعلم
مكتبة  الديكور(،  )تكنولوجيا  احلديث  الديكور  علم  حممد،  �سعدي  اأمين   -

املجتمع العربي، عّمان، 2003م.

للطالب
- حممد عبد اهلل الدراي�سة، عديل حممد عبد الهادي، طرز الأثاث عرب الع�سور، 

مكتبة املجتمع العربي، عّمان، 2011م.
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الر�سوم التو�سيحيّةáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Nالرقم

3

4

5

6

7

واأل�شقها  الجدران،  ورق  من  اأخرى  قطعة  ق�ّس 
فوق القطعة الأولى، كما في ال�شكل )3( .

تابع عملية ق�ّس الأر�شية ول�شقها با�شتخدام المق�س 
�أو�لم�سرط ح�سب �سمك �لماّدة �لمق�سو�سة، كما 

في ال�شكل )4(.

ع �شور الأثاث وال�شتائر،  واأل�شقها في الأماكن  وزِّ
التي تراها منا�شبة، كما في ال�شكل)5(.

يمكنك اإ�شافة غرفة جديدة وتوزيع الأثاث فيها، 
كما في ال�شكل)6(، ال�شكل النهائي للبيت.

حافظ على نظافة المكان في اأثناء العمل وبعده.

ال�شكل )3(

ال�شكل )5(

ال�شكل )4(

ال�شكل )6(

59

عّرف الت�شميم الداخلي.

ح تاأثير توزيع الكماليات )اللوحات الفنية، والتحف ( والإ�شاءة في ات�شاع مدخل  و�شّ

المنزل.

قارن بين غرفة ال�شتقبال وغرفة المعي�شه من حيث : توزيع الإ�شاءة، واختيار األوان  
الجدران، وتوزيع الأثاث في م�شاحة كّل منهما .

ار�شم ت�شميًما داخليًّا تبيِّن فيه كيفّية توزيع الأثاث في م�شغلك المهني. 

الأ�سئــــلـــة

1

2

3

4
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   المو�ضوع         الت�صميم الجرافيكي   
  

- يتعّرف مفهوم الت�صميم الجرافيكي واأهّميته وا�ستخداماته.
- يقّدر دور التكنولوجيا في زيادة القدرة الإبداعية لدى الم�صممين.

- يبّين اأهّمية الطباعة اليدوية قديًما وحديًثا.

ح مفهوم طباعة اللينوليوم واأهّميتها. - يو�سّ
- يحّدد المواد والأدوات الالزمة لطباعة اللينوليوم واأ�سلوب التنفيذ.

ت�صميم جرافيكي, طباعة يدوية, لينوليوم, حبر الطباعة, اأدوات الحفر, الرول, 
المكب�س, قر�س الطباعة, لوحة التحبير.

التدري�س المبا�شر/ العر�س التو�شيحي 
- التمهيد للدر�س من خالل تذكير الطلبة بعنا�صر الت�صميم واأ�س�سه, ومقدمة ب�سيطة 

عن الفنون الدعائية والإعالنية التي يتعامل معها الطالب في حياته اليومية.
- يعر�س المعلم مجموعة من ال�سور الدعائية )لوازم اأطفال, مكياج, اأغلفة بع�س 
اأنواع الأطعمة والمعلبات اأكيا�س ت�سوق لمالب�س واأحذية( وبع�س الإعالنات 
و)10-2(   )9-2( الأ�سكال  وا�صتعرا�س  المختلفة,  الإر�سادية,  واللوحات 

و)2-11( و )2-12( من الكتاب المدر�صي.
- يكلف الطلبة بتاأمل ال�سور ال�سابقة, ومناق�صتها من حيث:

• )م�ستخدموها والمواد الم�صنعة منها, والغر�س من اإنتاجها, ومنتجوها(.
• عنا�صر الت�صميم الم�ستخدمة.

• اأهمّية هذه المنتجات في تو�سيل الأفكار لم�ستخدميها.
• دور التكنولوجيا في توفير الوقت والجهد وزيادة الإبداع والإنتاج.

• اأوجه ال�صبه والختالف بين المنتجات والأدوات الم�ستخدمة في اإنتاجها. 
- ال�ستماع لإجابات الطلبة ومناق�صتها؛ للتو�سل اإلى مفهوم الت�صميم الجرافيكي 

واأهّميته, وم�ستخدميه, ودور التكنولوجيا فيه.
التدري�س المبا�صر/ العر�س التو�شيحي 

وا�ستخداماتها,  وحديثًّا  قديًما  واأهّميتها  اليدوية  الطباعة  مفهوم  تو�سيح   -
قالب  مثل  الطباعة,  قوالب  واأهم  الطباعي,  القالب  ا�ستخدام  من  والهدف 

اللينوليوم وكيفية ا�ستخدامه. 
لبع�س   )  Power Point( برنامج  على  ال�سرائح  من  مجموعة  عر�س   -
اليدوية  الجرافيكي  الت�صميم  اأنواع  باأحد  المنفذة  الجرافيكية,  الت�صاميم 
و�صتائر  طاولة,  غطاء  مثل:  لينوليوم(,  اليدوية  )الطباعة  والقديمة  الحديثة 
واأدوات  ومواد  مكياج,  حفظ  وعلب  �صرير,  و�صر�صف  وو�صائد,  اأطفال, 

خا�صة بطباعة اللينوليوم.
اإليهم مناق�صتها  يطلب  ثم  اأمامهم,  التي  الت�صاميم  بتاأمل  الطلبة  المعلم  يكلف   -

من حيث:
• الألوان الم�ستخدمة واأ�سلوب ا�ستخدامها )كال�صيكي, حديث(.

• الزخارف الم�ستخدمة والنظم الزخرفية فيها )تكرار, ت�صعب, تفرع...(.
• اأ�صماء الأدوات الم�ستخدمة, ووظيفة كل اأداة وموا�سفاتها. 

لإجاباتهم  المعلم  وي�ستمع  ال�سابقة,  ال�ستف�سارات  بمناق�صة  الطلبة  يقوم   -
ويلخ�سها على ال�سبورة, للتو�سل اإلى مفهوم الطباعة اليدوية واأهّميتها قديًما 
قالب  واأهّمية  التنفيذ،  واأ�سلوب  واأدواتها  اللينوليوم  ومفهوم طباعة  وحديًثا, 

اللينوليوم في اإنتاج ن�سخ مكررة.

انظر ملحق )2-3( من اأدوات التقومي.

60

ثانًيا الت�صميم اجلرافيكي
ارتبطت كلمة جرافيك اأوالت�شميم الجرافيكي في وقتنا الحا�شر بالإعالنات التجارية، فلكي 
اأن نتعّرف المنتج الذي نعلن عنه من حيث طبيعة هذا المنتج، ومن  ن�شّمم منتًجا مرئًيا )يجب 
في مجالت  منه  ال�شتفادة  الجرافيكي، وكيفية  الت�شميم  اإذن  فلنتعّرف  المتلقي(،  طبيعة  حيث 

القت�شاد المنزلي.

مفهوم الت�سميم الجرافيكي
ي�شي��ر م�شطل��ح الت�شمي��م الجرافيك��ي اإلى عدد م��ن التخ�ش�ش��ات الفني��ة والمهنية التي 
��ز عل��ى الت�ش��الت المرئي��ة وط��رق عر�شه��ا. ت�شتخ��دم اأ�شالي��ب متنّوع��ة لجمع  تركِّ
الرم��وز وال�ش��ور واإن�شائه��ا، اأوالكلم��ات لخل��ق تمثي��ل مرئ��ي لالأف��كار والر�شائ��ل، 
تخطي��ط  وتقني��ات  الب�شري��ة  والفن��ون  الطباع��ة  الجرافي��ك  م�شّم��م  ي�شتخ��دم  وق��د 
ال�شفح��ة؛ للو�ش��ول اإل��ى النتيج��ة النهائية، ه��ذا وي�شير ت�شمي��م الجرافيك اإل��ى كّل من 
 العملي��ة )الت�شمي��م( الت��ي  بها يت��ّم اإن�شاء التوا�ش��ل، وكذل��ك المنتج��ات )الت�شاميم( .

وم��ن م�شتخدمي الجرافي��ك، نجد كال من المج��الت، والإعالنات، ومنتج��ات التعبئة 
والتغلي��ف، فعلى �شبي��ل المثال، قد ت�شمل مجموع��ة المنتجات �شعاًرا اأوعم��اًل فنيًّا اآخر، 
��ا منّظًما، وبع�س عنا�شر الت�شمي��م ال�شرفة، مثل: الأ�شكال والأل��وان التي من �شاأنها  ون�شًّ
�شياغ��ة المنتج في قال��ب واحد. ويعّد التكوين واحًدا من اأه��ّم �شمات ت�شميم الجرافيك 

وبخا�شة عند ا�شتخدام المواد م�شبقة التح�شير اأوالعنا�شر المتنّوعة.

الفنية، ومن  اإلى الخط�ط  المعرفة، من عالمات طريق  هذا ويعزز ت�شميم الجرافيك نقل 
المفكرة الداخلية اإلى الأدلة المرجعية، وتتعزز اإمكانية القراءة من خالل تح�شين العر�س 
المرئي للن�س. يبّين ال�شكل )2-9 ( اخت�شار ت�شميم الجرافيك للن�شو�س الكالمية للدللة 

على الكثير من الأ�شياء.

 وقد تدخلت التكنولوجيا بزيادة القدرة الإبداعية والبتكارية لدى م�شّممي الجرافيك، كما 
يعّد الحا�شوب اأداة ل غنى عنها في �شناعة الت�شميم الجرافيكي، اأّما بالن�شبة اإلى المحترفين 

1
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اليومية، حيث  حياته  ومن  به  المحيطة  البيئة  من  هذه   فكرته  الإن�شان  ا�شتوحى  وقد 
لحظ اأثر )طبع( قدميه في الطين اأثناء هطول المطر، ومن هنا كان المنطلق بعمل قالب 
طباعي ي�شبه قدميه التي طبعت على الأر�س، وا�شتخدم الطينات المختلفة والحجارة 
في عمل هذه القوالب وذلك بحفرها جاعاًل ما عليها من ر�شوم وكتابة نافًرا  ) بارًزا(، 
وما حولها غائًرا مما ل يرغب في طباعته. وقد تعّددت اأ�شكال الطباعة واأدواتها منذ 

ذلك الوقت، كما واأ�شبح للتكنولوجيا ب�شمة وا�شحة فيها.
         وتق�شم الطباعة اليدوية اإلى طباعة اللينوليوم والطباعة بالتفريغ:

المادة  للحفر والطباعة، ولإمكانيات هذه  ماّدة خا�شة  اللينوليوم   : اللينوليوم  طباعة  اأ 

الكبيرة في اإبراز  الكثير من العنا�شر الفنية،  كالملم�س، والظل، والخط، وال�شكل، 
واللون فقد ا�شتخدمها عدد من الفنانين، مثل: براك، وبيكا�شو، وجوان ميرو،  وتعّد 
القالب، وتعتمد على �شطح ذي  اللينوليوم  واحدة من الطرق المبا�شرة ذات  طباعة 
م�شتويين، يكون ال�شطح البارز فيها م�شتويًا لكنه مختلف التاأثيرات، ويمكن تحريك 
قالب اللينوليوم  في التجاهات كّلها بحيث ت�شتطيع الح�شول من الوحدة الواحدة 
اأفقي  دائري  تكرار  مثل:  اأ�شاليبه،  بمختلف  التكرار  طريق  عن  جديدة  اأ�شكال  على 

وراأ�شي وغيره.
كما ويعّد قالب اللينوليوم من القوالب الكال�شيكية لطباعة الأ�شطح الب���ارزة، واإمكانيته   
في التكرار قد ت�شل اإلى ن�شخ عديدة. يق�ّشم اللينوليوم اإلى ثالثة اأنواع: الليِّن الم�شنود 
�إلى مقوي ومثّبت على  قطعة من �لجلد بو�ساطة ل�سق مطاط، و�لمتو�ّسط �لم�سنود 
على قطعة من الخي�س، ويثّبت على الجلد بو�شاطة الغراء الأبي�س، اأّما النوع ال�شلب 

منه فال حاجة لتثبيته على �شطح اآخر.

المواد والأدوات 
الدقيقة  النتائج  على  للح�شول  ا  جدًّ مهّمة  اللينوليوم  بطباعة  الخا�شة  الأدوات  تعّد 

وباأقّل جهد ممكن، ومن هذه المواد والأدوات الآتي : 
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عالج
ها ول�صقها بطريقة  - تكليف الطلبة جمع بع�س املواد الدعائية والإعالنية, وق�صّ
فنية على طبق كرتون, واإخراجها ببع�س الإ�سافات الفنية )جلرت, مواد لمعة, 

األوان(, وعر�صها يف امل�صغل املهني.

اإثراء
- تكليف الطلبة بالبحث اإلكرتونيًّا عن معلومات اإ�صافية حول التطور التاريخي 

للطباعة اليدوية مدّعًما بال�سور.

- ا�صرتاتيجية التقومي: املالحظة 
- اأداة التقومي: قائمة الر�صد )3-2(    

للمعلم
- اإياد حممد ال�صقر, فن اجلرافيك, عّمان, 2008 م.

للطالب
 - http://www. neel wafurat.com/art/draw. html
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من م�شممي الجرافيك، فاإن اأجهزة الحا�شوب وما لها من تطبيقات البرمجيات تعّد ب�شورة 
عامة من الأدوات الأكثر فعالية في مجال الإبداع الفني  اأكثر من الطرق التقليدية، وبذلك 
يكون الت�شميم الجرافيكي  نتاًجا للتطور التكنولوجي والعلمي، وهوكما يراه الكثيرون 
اأجهزة  ا�شتخدام  اإلى  والألوان  الفر�شاة  ا�شتخدام  من  النتقال  حيث  متطّور«؛  ر�شم  »فن 
وتقنيات حديثة توفر لنا الوقت والمال والجهد، وتعطينا نتائج اإبداعية باهرة.اإل اأننا اآثرنا 
الحديث في هذه الوحدة عن الطرق التقليدية للت�شميم الجرافيكي؛ لأهمّيتها، واإمكانية 

في  منها  والإفادة  ا�شتخدامها 
مجالت القت�شاد المنزلي  .

ت�ت�ع�ّدد الأدوات والم�������واد 
الخا�ش���ة ب�ش��ناعة الت�شاميم 
ح�شب  ك��ل  ال��ج��راف��ي��ك��ي��ة 
ال��ح��اج��ة، وال��غ��ر���س ال��ذي 
�ش����ّمم من اأج�له، كم��ا اأنه�ا 
تخ��تلف ت�ب�ًعا لن�وعه، طباعة 

كان اأم �شباغة، حيث اإّن اأدوات طباعة اللينوليوم مثاًل تختلف عن اأدوات الطباعة بالتفريغ 
) بال�شتن�شل( وتختلف كالهما عن اأدوات ال�شباغة بال�شمع )ال�شباغة بالمنع اأوالعزل (. 

و�شيتّم ذكر المواد الخا�شة بكل نوع عند اإجراء التمارين الخا�شة.

اأنواع الت�سميم الجرافيكي
من اأنواع الت�شميم الجرافيكي )الطباعة اليدوية وال�شباغه اليدوية( ما ياأتي :  

الطباعة اليدوية: تعود اأهمّية الطباعة في ع�شرنا الحا�شر اإلى قدرتها على اإنتاج ن�شخ متعّددة  اأ 

للقالب الطباعي الواحد، كما اأن الطباعة لم تكن وليدة الحا�شر، واإنما عرفت في الع�شور 
والجتماعي  الأدبي،  تراثه  ت�شجيل  اإلى  الإن�شان  توّجه  حيث  ال�شابقة،  والح�شارات 
والثقافي، ون�شره؛ ليطلع عليه الب�شر في بقاع الأر�س كّلها،  واأخذ يفكر في عمل ن�شخ 
 مكررة يمكن عن طريقها تو�شيل ما يريد، وقد اهتدى لأن تكون  الطباعة هي تلك الو�شيلة .

ال�شكل )2-9(: ت�شاميم جرافيكية مختلفة.

2
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ناعم،  �شطح  لها  األواح  اللينوليوم:   -
قطعة  عليه  مل�شق  خلفي  و�شطح 
خي�س، كما في ال�شكل )10-2 (.

الحبر : مادة دهنية معجونية تن�شر على قطعة اللينوليوم بو�شاطة الرول، ويكون   -
الحبر داخل اأنابيب بال�شتيكية اأوعلب معدنية.

كرتون اأوورق الطباعة : كرتون اأو ورق م�شقول ناعم تتم عليه العملية النهائية.  -
ورق �لكربون : ي�ستعمل لنقل �لخطوط �لرئي�سة للر�سم �لمر�د حفره على قطعة   -

اللينوليوم.
المحّدبة،  منها:  عديدة،  وباأ�شكال  حادة  روؤو�س  ذات  مقاب�س  الحفر:  اأدوات   -
على  مقطعها  التي  الروؤو�س  ذات  واأهّمها  والمعقوفة،  والم�شتقيمة،  والمقّعرة، 

�شكل )7( و�شكل )u(، كما في ال�شكل )11-2(.

الرول :اأداة اأ�شطوانية ال�شكل يتو�ّشطها �شلك معدني قوي، تكون هذه الأ�شطوانة   -
مثل العجلة التي �شتمرر فوق الحبر، ومن ثم فوق قطعة اللينوليوم.

ال�شكل )2-10 (: قطع اللينوليوم.

ال�شكل )2-11(: اأدوات الحفر باللينوليوم.
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   املو�ضوع         طباعة اللينوليوم   
  

- يتعّرف الطباعة باللينوليوم واأدواتها وموادها.
- ينّفذ ت�صميًما من واقع تخ�س�سه املهني باأ�سلوب الطباعة باللينوليوم.

- اتباع قواعد ال�سالمة والدقة يف اأثناء العمل وبعده.
ح مفهوم طباعة التفريغ ومّيزاتها و�رشوط التعامل معها وكيفية تنفيذها. - يو�سّ

الطباعة بالتفريغ, الإ�ستن�سل

á«æ¡ŸG áeÓ°ùdG
• احلذر عند ا�ستخدام الأدوات احلادة واألوان الطباعة ذات الرائحة النفاذة.

• لب�س املريول اخلا�س يف اأثناء العمل.

التعلم من خالل الن�شاط/ التدريب
- التمهيد للدر�س مبراجعة الطلبة مبا مّت اأخذه يف الدر�س ال�سابق.

- تنفيذ التمرين )2-2( طباعة اللينوليوم:
• جتّهيز املعلم املواد والأدوات للتمرين قبل وقت احل�سة.

• تطبيق التمرين من قبل املعلم ح�سب اخلطوات الواردة يف التمرين.
الأّولية  الر�سوم  حت�سري  مثل:  الأعمال،  ببع�س  الطلبة  من  جمموعه  تكليف   •
للت�ساميم املطلوب تنفيذها، يف�سل اختيارها من واقع التخ�س�س اأو منا�سبة له.

• جمموعة تختار الألوان املنا�سبه للح�سول على م�ساحات لونية خمتلفة.
• تكليف الطلبة بتطبيق خطوات التمرين فرديًّا.

امل�صغل  وتنظيف  التنفيذ,  من  النتهاء  بعد  الأدوات  بتنظيف  الطلبة  تكليف   •
وترتيبه.

• تقومي اأداء الطلبة. 
التدري�س املبا�رص/ اأ�صئلة واأجوبة 

- اعتماًدا على التعلم القبلي الذي ح�صل عليه الطلبة من التمرين ال�سابق, يطرح 
املعلم الت�ساوؤل الآتي:    

• هل تعتقد اأن هناك طرًقا اأخرى للطباعة, �ستكون اإجابة الطلبة نعم، وعليه:
ومميزاتها  واأهمّيتها  )الإ�ستن�سل(  التفريغ  طباعة  مفهوم  بتو�سيح  املعلم  يقوم   -

وكيفية التنفيذ.
- طرح جمموعة من الأ�سئلة مثل:

• عّرف ورق الإ�ستن�سل.
ح ميزات الطباعة بالتفريغ. • و�سّ

• ما متطلبات طباعة التفريغ اأو �رشوط التعامل معها؟
التفريغ  طباعة  مفهوم  اإلى  للتو�سل  ومناق�صتها؛  الطلبة  لإجابات  ال�ستماع   -
على  وتدوينها  معها,  التعامل  و���رشوط  وممّيزاتها  واأهمّيتها  )الإ�ستن�سل( 

ال�سبورة.

انظر ملحق )2-4( اأدوات التقومي.

64

لوح  بينهما  يمّر  اأ�شطوانتين  من  وهومكّون  اللينوليوم،  لطباعة  اآلة  المكب�س:   -
خ�شبي تو�شع فوقه قطعة اللينوليوم المحّبرة، وعليها ورقة الطباعة، حيث تمّرر 
بين  الأ�شطوانتين؛ للح�شول على ن�شخة من العم��ل، كما في ال�شكل )12-2 (.     

قر�س الطباعة : قر�س دائري له مقب�س من الأعلى، و�شطحه ال�شفلي مثّبت عليه   -
القر�س  قما�س ناعم، ويمّرر هذا 
الطباعة  كرتون  ف��وق  ب�شغطه 
المحفور  ال�شكل  فوق  المثّبت 

المحّبر .

معدني  لوح  اأي  التحبير:  لوحة   -
اأوزجاجي، بحيث يكون ناعًما، 
يدحرج  ثم  عليه،  الحبر  يو�شع 
الحبر  لين�شر  الحبر؛  فوق  الرول 

ال�شكل )2-12(: مكب�س الطباعة .على اأجزاء الرول كّلها بت�شاٍو .

66

الر�سوم التو�سيحيّةáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Nالرقم

3

4

5

6

بو�شاطة  اللينوليوم  قطعة  على  الت�شميم  �شّف 
كما  ل�شق،  ب�شريط  الجميع  تثبيت  بعد  الكربون 

في ال�شكل ) 3 (.

ابداأ بتحديد الت�شميم على قطعة اللينوليوم بالأداة 
الأكثر  الأداة  اأ�شتخدم  ثم  الرفيعة،  الراأ�س  ذات 
لتح�شل  ال�شيء؛  بع�س  الغائرة  للم�شاحات  ًكا  rُشم�

على الدقة المطلوبة،  كما في ال�شكل)4(.

مع  المنا�شبة،  الأداة  با�شتخدام  الحفر  عملية  تابع 
مراعاة تحريك القطعة، اأواليد، اأوالثنتين مًعا عند 
�أو�لزو�يا؛ للح�شول على  حفر �لخطوط �لملتوية  
النتيجة المطلوبة والنتهاء من العمل، كما ويمكنك 
عمل تاأثيرات خطّية على قطعة اللينوليوم، كما في 

ال�شكل )5(. 

في  المنا�شبة  بالطريقة  والأل��وان  الرول  ا�شتخدم 
مناطق الحفر كما في ال�شكل )6(.

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(

ال�شكل )6(

ال�شكل )5(
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عالج
- تكليف الطلبة باإعادة خطوات التمرين )2-2( للو�سول اإلى الإتقان. 

اإثراء
- تكليف الطلبة بتنفيذ ت�سميم م�ستوحى من الفن النبطي ي�ستعمل لزخرفة حقيبة 

يد باأ�سلوب الطباعة باللينوليوم. 

- ا�صرتاتيجية التقومي: املعتمد على الأداء 
- اأداة التقومي: �سلم التقدير العددي )4-2(. 

للمعلم
عّمان،  العربي،  املجتمع  مكتبة  اجلرافيكي،  الت�سميم  العربي،  حممد  رمزي   -

2009م.

للطالب

65
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الأدوات والتجهيزاتاŸــــواّد

• قطعة من اللينوليوم املتو�ّشط ال�شالبة.
• اأحبار خا�شة باللينوليوم.

• قطعة من الزجاج  اأوال�شÒاميك لب�شط اللون. 
• قما�س اأوورق طباعة.

• تÔ للتنظيف.
• اأحبار للطباعة باألوان تلفة .

اأدوات حف��ر تلفة الروؤو�س  مثّبت��ة Ãقب�س ي�شهل   •
ا�شتبدال الروؤو�س من خالله.

• رول للطباعة .
• دقاق خ�شب اأوكاوت�شوك.

• طاولة معدة للطباعة.
• دبابي�س  �شغط اإذا كانت الطباعة على القما�س.

2-2
يتوقّع منك بعد النتهاA من التمرين اأن :

1- تتعّرف طباعة اللينوليوم، واأدواتها، وموادها.
2- ت�شّمم وحدات زخرفية يف ‹ال تخ�ش�شك، وتنفذها باأ�شلوب الطباعة باللينوليوم.

3- تّتبع قواعد ال�شالمة العامة يف اأثناء ا�شتخدام املواد والأدوات.

ــتــاجــات  ن
الــتــمــريــن

الر�سوم التو�سيحيّةáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Nالرقم

1

2

المطلوب  ال�شكل  تر�شم  بحيث  الت�شميم  اأع��د 
تنفيذه بحجم قطعة اللينوليوم، ثم  حّبر الم�شاحات 
مع مراعاة درجات الفاتح والقاتم، كما في ال�شكل 

.) 1 (

بو�شاطة   اللينوليوم   قطعة  على  الت�شميم  األ�شق 
ل�شق، كما في ال�شكل ) 2 (.

ال�شكل )1(

ال�شكل )2(

مùستلزمات تنفيذ التمرين  

67

ي�شلح  باللينوليوم،  الطباعة  باأ�شلوب  ونّفذه  النبطي،  الفن  من  ت�شتوحيه  زخرفيًّا  ت�شميًما  اعمل  
ل�شرا�شف ت�شتعملها في مجال تخ�ش�شك، واعر�شه اأمام زمالئك. 

نـ�شـاط )5-2 (

ال��زخ��ارف  على   ) بال�شتن�شل   ( بالتفريغ  الطباعة  تقوم   : بالتفريغ  الطباعة  ب 

لأن  يت�شربه؛  ول  الم�شتخدم،  اللون  منه  ينفذ  بحيث  مقوى  ورق  على  المفّرغة 
با�شتثناء  القما�س  اأج��زاء  باقي  عن  اللون  هوعزل  الورق  هذا  ا�شتعمال  من  الغر�س 
اأّم��ا  بتلوينها،  يرغب  ل  التي  الأم��اك��ن  تغّطى  ولهذا  فقط،  المفرغة  الأم��اك��ن 
المختلفة. وال�شبغات  بالألوان  تطبع  التي  الت�شميمات  فهي  تفّرغ  التي   الأماكن 

وتمتاز طريقة الطباعة بالتفريغ ) بال�شتن�شل ( بال�شهولة والي�شر وقلة التكلفة والجهد، 
بدّقتها، ويمكن  الم�شاحات، وتمتاز  ا وا�شعة  واأي�شً متنّوعة  تعطي زخارف  اأنها  كما 
ا�شتخدام األوان متعّددة بدرجات لونية مختلفة اأوقد تظهر في م�شاحات لونية وطباعية 
محّددة  طباعّية  ت�شميمات  ا�شتعمال  يمكن  كما  الأل��وان،  من  كمّية  تتطلب  كبيرة 
اللون  لونية عّدة ) خلطة  الواحد درجات  اللون  اإمكانية تدّرج  بلون واحد فقط مع 
تنفيذ كّل منها  تتباين طرق  بال�شتن�شل  للطباعة  اأ�شاليب متنّوعة  الأحادي (. وتوجد 
وفًقا للمواد والأدوات الم�شتخدمة، كما ل يتطلب تنفيذها وجود حّيز مكاني كبير، 
وبالرغم من هذا فهناك طرق للطب�اعة بالتفريغ ) بال�شتن�شل ( تتطلب مهارات عالية 
ا معرفة تاّمة بالتقنيات المتنّوعة لطرق الطباعة المختلفة،  في ال�شتخدام،وتتطلب  اأي�شً
لت�شيف  قبل؛  من  معّدة  ت�شميمات  في  بع�شها  مع  طريقة  من  اأكثر  معاي�شة  واإمكانية 

تاأثيرات تتباين في ما بينها. 

ومن اأ�شاليب طباعة التفريغ ) بال�شتن�شل ( وتقنّياتها:

الطباعة بلون واحد: ويتّم فيها تفريغ الت�شميم المراد تلوينه على القما�س بتكراره،   .1   
القما�س  اأر�شية  بلون  الأ�شكال  وتظهر  تلوينها،  المراد  القما�س  اأر�شية  فتظهر 

الأ�شا�شية دون تلوين.
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   املو�ضوع         الطباعة بالتفريغ )1(   
  

- يتعّرف اأ�صاليب الطباعة بالتفريغ, وميّيز بينها من حيث املفهوم وطريقة العمل.
- يحدد اأدوات الطباعة بالتفريغ وموادها وموا�سفاتها.                        

والأدوات  املفهوم  حيث  من  اللينوليوم,  وطباعة  بالتفريغ  الطباعة  بني  يقارن   –
وطريقة التنفيذ.

الألوان, الطباعة  الألوان, الطباعة بف�صل  متعددة  بلون واحد, الطباعة  الطباعة 
املفرغة بالطي, الطباعة املفرغة ال�سغرية, احلرب املائي, احلرب الزيتي, حرب الأقم�سة, 

األوان التحبري, املدق, ورق الإ�ستن�سل, األوان الت�سوير املائي. 

التدري�س املبا�رص/ اأ�صئلة واأجوبة 
- التمهيد للدر�س بتذكري الطلبة مبفهوم طباعة التفريغ واأهمّيتها وممّيزاتها و�رشوط 

التعامل معها. 
- كتابة النتاجات اخلا�سة للمو�سوع اجلديد على ال�سبورة. 

- تو�سيح اأ�صاليب الطباعة بالتفريغ, واأدواتها وموا�سفات تلك الأدوات.
- ا�صتعرا�س الأ�سكال )2-13( و )2-14( من الكتاب.

- طرح جمموعة من الأ�سئلة, مثل: 
• ما املق�سود بالطباعة بلون واحد؟

• ما الفرق بني الطباعة بف�سل الألوان والطباعة متعددة الألوان؟
• اأّي اأ�ساليب الطباعة بالتفريغ متكنك من احل�سول على اأ�سكال متماثلة؟

• ما الفرق بني حرب الطباعة املائي واألوان الت�سوير املائي؟
• هل ميكن ال�ستفادة من الطباعة بالتفريغ يف تخ�س�سات القت�ساد املنزيل؟

• اأعِط اأمثلة من واقع تخ�س�سك املهني على ذلك. 
اأ�صاليب  اإلى  للتو�سل  ال�سبورة؛  على  وتدوينها  الطلبة  لإجابات  ال�ستماع   -

الطباعة بالتفريغ, والفرق بينها, واأهم اأدواتها, وموادها. 
التعلم من خالل الن�شاط/ التدريب 

- يقوم املعلم بر�صم جدول على ال�سبورة, ويدّون فيه اأوجه املقارنة بني اأ�صاليب 
الطباعة بالتفريغ. 

واأقالم   )A3( اأوراق  عليهم  ويوزع  جمموعات,  اإلى  الطلبة  املعلم  يق�سم   –
فلوما�سرت, ويعني مقرًرا لكل جمموعة كالآتي: 

• املجموعة الأولى: عمل مقارنة بني الطباعة متعددة الألوان والطباعة بلون 
واحد والطباعة بف�سل الألوان, من حيث )اأ�سلوب التفريغ والطباعة، وعدد 

الألوان, واإمكانية احل�سول على ن�سخ(.
• املجموعة الثانية: مقارنة الطباعة املفرغة بالطي والطباعة ال�سغرية املفرغة 
وحجم  متماثلة،  اأ�سكال  على  واحل�سول  الطباعة,  )اأ�سلوب  حيث  من 

م�ساحة الطباعة(. 
طبيعة  املائي، من حيث:  الزيتي واحلرب  الثالثة: مقارنة بني احلرب  املجموعة   •

املادة, واإمكانات ال�ستخدام.                                                يتبع

إجابات األسئلة الواردة يف املحتوى
تابع

التفريغ  اللينوليوم وطباعة  طباعة  مقارنة  الرابعة:  املجموعة   •
من حيث )املفهوم، الأدوات واملواد، اإمكانية احل�سول على 

ن�سخ ا�ستفادت تخ�س�سات القت�ساد املنزيل منها(.
- تكلف املجموعات بالعمل, ويخ�س�س زمن لذلك.

- التجول بني املجموعات وامل�ساعدة غري املبا�رشة.
- ي�سلم مقرر كل جمموعة عمل جمموعته.

- تبادل الأدوار بني املجموعات.
بني  التمييز  بهدف  اأعمالهم  وتناق�س  الطلبة  بني  حوار  يدار   -
اأ�صاليب الطباعة بالتفريغ وموادها واأدواتها والطباعة باللينوليوم 

وبعد النتهاء يتم عر�س الأعمال.
تقومي اأعمال الطلبة.
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وفيها  مقوى،   ورق  على  الت�شميم  تفريغ  بها  يق�شد  الألوان:  متعّددة  الطباعة   .2
دون خلطها  عّدة  باألوان  )الإ�شتمبة(  القالب  على   المفّرغة  الأ�شكال  تلوين  يتّم 

اأواإحداث تداخل الألوان مًعا.
من  عدد  على  طباعته  المراد  الت�شميم  تفريغ  فيها  يتّم   : الألوان  بف�شل  الطباعة   .3
القوالب ) الإ�شتمبات( بعدد األوان الت�شميم، حيث يتّم تفريغ كّل لون من األوان 
بطبع  القما�س  على  كامال  الت�شميم  على  الح�شول  ويتّم  اإ�شتمبة،  على  الت�شميم 
ا، وفي المكان المخ�ش�س  القوالب ) الإ�شتمبات ( جميعها مكملة بع�شها بع�شً
للقوالب )الإ�شتمبات(، مما  تركيبات  اإحداث  الت�شميم مع مراعاة عدم  لها في 

ينتج عنه ترك فراغات بينها ويوؤدي بالتالي اإلى عيوب غير م�شتحبة.
طي  خالل  من  ال�شكل  على  فيها  الح�شول  يتّم  الطي:  بطريقة  المفرغة  الطباعة   .4
في  به  ال�شتعانة  يمكن  متماثل  �شكل  على  والح�شول  لتفريغه  ه؛  وق�شّ الورق 

الطباعة على الأقم�شة بلون واحد اأوباألوان عّدة. 
ال�شغيرة  الوحدات  ا�شتخدام  اإمكانية  فيها  يّت�شح  المفرغة:  ال�شغيرة  الطباعة   .5
تّم  ما  في  المالحظ  ومن  والتلوين،  التوزيع  وفي  التفريغ  في  عالية  ومهارة  بدّقة 
الوحدات  تفريغ  على  للح�شول  ومختلفة  متنّوعة  وطرق  اأ�شاليب  من  عر�شه 
باتباع اأ�شلوبين اأ�شا�شيين؛ لإحداث التاأثيرات الطباعية المراد الح�شول عليها من 
خالل �ل�ستن�سل. �إما للطباعة د�خل �لوحد�ت �لمفرغة، وذلك بدًء� من �لخطوط 
الخارجية المحّددة للوحدات وذلك في اتجاه مركز الوحدة، وغالًبا ما ت�شتخدم 
على  الوحدات  اأوبو�شع  الوحدات،  من  ال�شيقة  الم�شاحات  في  الطريقة  هذه 
اتجاه  بالوحدة في  المحيط  بالخط  بدًءا  المراد طباعته والطباعة حولها  ال�شطح 

خارجي، وغالًبا ما ت�شتخدم هذه الطريقة في الم�شاحات الأكثر ات�شاًعا.
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إجابات األسئلة الواردة يف املحتوى

                                           �صاعتان

عالج
- تكليف الطلبة تنفيذ ت�سميم فنّي زخريّف هند�سّي باأ�سلوب الطباعة بالتفريغ.

 اإثراء
الطباعة  تنفيذ  التعرف على طرق  البحث  الطلبة من خالل حمركات  - تكليف 

بالتفريغ.

- ا�صرتاتيجية التقومي: املعتمد على الأداء 
- اأداة التقومي: قائمة الر�صد 

للمعلم

للطالب
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المواد والأدوات 
العمل  نوع  منها  كّل  ينا�شب  متعّددة،  واأدوات  مواد  بالتفريغ  الطباعة   في  ت�شتعمل 
الورق،  على  الطباعة  حبر  عن  يختلف  الأقم�شة  على  الطباعة  فحبر  تنفيذه،  المراد 
وهكذا اإلى باقي المواد، للح�شول على النتائج الدقيقة وباأقل جهد ممكن. ومن اأهّم 

المواد والأدوات: 

حبر الطباعة المائي: يحّل هذا النوع بالماء،  وي�شتعمل في طباعة مختلف اأنواع   - 
الورق والكرتون، ويتوافر بعبوات متنّوعة، كما  في ال�شكل )13-2 ( .

حبر الطباعة الزيتي: يحل هذا النوع بالمادة البترولية، كالتنر، والتربنتين، والنفط،   -
وي�شتعمل في الطباعة على البال�شتيك، وال�شطوح المعدنية، والزجاج، والجلود،  

والخ�شب، وغيره .

الأقم�شة  طباعة  في  وي�شتعمل  بالماء،  النوع  هذا  يحّل   : الأقم�شة  طباعة  حبر   -
كالمالب�س وال�شتائر، وهومن الحبر الثابت ول يتاأثر بالغ�شيل، وبخا�شه بعد اأن 

يجف على قطعة القما�س، ويكوى بو�شاطة المكواة .

األواح التحبير : األواح زجاجية، اأومعدنية، اأوبال�شتيكية  يب�شط عليها حبر الطباعة،   - 
وت�ساعد �للوحة على �لتقاط �لفر��سي لكمية �لحبر �لمنا�سبة .

ال�شكل )2-13 ( : حبر الطباعة المائي.
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فرا�شي الطباعة )المدق(: ت�شتعمل الفرا�شي الدائرية الخ�شنة في الطباعة بالتفريغ،   -
الفر�شاة، كما في  الرقم زاد حجم  زاد  تدّل على حجمها، فكّلما  اأرقاًما  وتحمل 

ال�شكل )2-14(، وتتمّثل طريقة ا�شتعمالها باأخذ الحبر بو�شاطة الفر�شاة عن �شطح 
لوحة الحبر، وال�شرب براأ�س الفر�شاة على ورقة جانبية، للتاأّكد من اأّن كّمية الحبر 

التي التقطتها الفر�شاة منا�شبة .

�أدو�ت �لتفريغ :ت�ستعمل �أدو�ت �لتفريغ، كالم�سرط و�لمق�ص  لتفريغ �لأ�سكال   -
المر�شومة على الكرتون .

ورق ال�شتان�شل : ورق �شفاف بال�شتيكي القوام م�شقول بمادة �شمعية للحيلولة   -
دون امت�شا�شه لالأحبار اأوالألوان المائية، وي�شتعمل للطباعة بالتفريغ، وهواأ�شبه 
�شكل  على  اإما  ويباع  الم�شت�شفيات،  في  الإ�شع���اعي  الت�شوير  بورق  يكون  ما 
كالورق  م�شابهه،  مواد  ا�شتعمال  ويمكن  لال�شتعمال،   اأومجّهزة  فارغة  األواح 

المقّوى الم�شقول )جال�شيه (، اأوالكرتون الم�شقول  .

األوان الت�شوير المائي : ت�شتعمل في الطباعة بالتفريغ األوان متعّددة، اأهّمها : األوان   -
الجوا�س )وهي األوان مائية غير �شفافة (، واألوان البودرة )مائية �شفافة على �شكل 

م�شحوق (، واألوان الأكرليك )  مائية غير �شفافة (. 

ال�شكل )2-14 ( : فرا�شي  الطباعة.
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   املو�ضوع         الطباعة بالتفريغ )2(    
  

- يتعّرف الطباعة بالتفريغ )الإ�ستن�سل( واأدواتها وموادها.
- ينّفذ ت�صميًما من واقع تخ�س�سه املهني باأ�سلوب الطباعة بالتفريغ.

ح مفهوم ال�صباغة اليدوية والأ�سباغ امل�ستخدمة. - يو�سّ
- يتعّرف اأنواع ال�صباغة اليدوية واأدواتها وموادها.

اخل�سبي,  الإطار  البارافني,  بال�سمع )الباتيك(، �سمع  ال�صباغة  اليدوية,  ال�صباغة 
مواد التثبيت, الأ�سباغ الباردة, الأ�سباغ ال�ساخنة.

á«æ¡ŸG áeÓ°ùdG
• احلذر عند ا�ستخدام الأدوات احلادة والألوان ذات الرائحة النّفاذة. 

• لب�س املريول اخلا�س يف اأثناء العمل.

التعلم من خالل الن�شاط/ التدريب
- التمهيد للدر�س مبراجعة الطلبة مبا مّت اأخذه يف الدر�س ال�سابق.

- تنفيذ التمرين )2-3( الطباعة بالتفريغ:
- جتهيز املواد والأدوات للتمرين قبل وقت احل�سة.

- تطبيق التمرين من قبل املعلم ح�سب اخلطوات الواردة يف التمرين.
الأولية  الر�سوم  حت�سري  مثل:  الأعمال,  ببع�س  الطلبة  من  جمموعه  تكليف   -
للت�ساميم املطلوب تنفيذها, يف�صل اختيارها من واقع التخ�س�س اأو منا�صبة له.

- جمموعة تختار الألوان املنا�صبة للح�سول على م�ساحات لونية خمتلفة.
- تكليف الطلبة بتطبيق خطوات التمرين فرديًا.

- تكليف الطلبة بتنظيف الأدوات بعد النتهاء من التنفيذ, وتنظيف امل�صغل وترتيبه.
- تقومي اأداء الطلبة. 

حّل امل�شكالت/ الأ�صتق�صاء
– يعر�س املعلم على الطلبة جمموعة من الأ�سباغ الطبيعية, مثل )كركم, اأزهار 
البابوجن والكركديه, ق�رش الرمان اجلاف وق�سور الب�صل وال�صمندر الأحمر...( 

وبع�س قطع الأقم�سة فاحتة اللون. 
- ي�سع املعلم طلبته يف اإطار امل�سكلة بطرح الت�ساوؤل الآتي:

• ما العالقة التي قد تربط بني كل من املواد املعرو�سة �سابًقا؟
مقرتحة  حلول  اإلى  للو�سول  الأ�سئلة؛  وطرح  املعلومات  بجمع  الطلبة  يبداأ   -

لالإجابة عن الت�ساوؤل ال�سابق. 
- ي�ستمع املعلم لالإجابات ويتم الإتفاق على اإجابة �صحيحة, وهي )ال�صباغة(.

- بناًء على الإجابة ال�سابقة, يعر�س املعلم قطًعا من ال�سمع, ويطرح ت�س��اوؤل اآخر: 
• ما عالقة ال�سمع ب�سبغ الأقم�سة؟ وكيف ميكن ال�ستفادة منه يف ذلك؟ 

- ي�ستمع املعلم اإلى جمموعة من احللول املقرتحة من الطلبة خا�صة واأن مو�سوع 
الإجابات  على  التفاق  ويتم  �صابقة,  �سفوف  يف  مّرمعهم  الباتيك  �صباغة 

ال�صحيحة حول مفهوم �صباغة الباتيك, وتدوينها على ال�سبورة. 
والأدوات  واملواد  بال�سمع  )ال�صباغة  اليدوية  ال�صباغة  اأنواع  املعلم  يو�سح   -
الالزمة لذلك وموا�سفاتها والتمييز بينها(، ومناق�صة الطلبة حولها لال�ستفادة 

من ذلك لحًقا.

انظر ملحق )2-5( من اأدوات التقومي.

71

≠jôØàdÉH áYÉÑ£dG

• األوان.
• قطعة قما�س بي�شاء )30*30(.

• ل�شق اأودبابي�س.
• لوح ا�شتن�شل فارغ.

• م�öط.     • فر�شاة طباعة ) مدق (.
• طاولة اأو�شندوق فارغ.

3-2
يتوقّع منك بعد النتهاA من التمرين اأن :

1- تتعّرف الطباعة بالتفريغ )بال�شتن�شل(، وموادها، واأدواتها .
2- ت�شّمم وحدات زخرفية يف ‹ال تخ�ش�شك، وتنفذها باأ�شلوب الطباعة بالتفريغ )بال�شتن�شل(.

 3- تتبع قواعد ال�شالمة العامة يف اأثناء ا�شتعمال املواد والأدوات.

نــتــاجــات 
الـتـمـرين
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1

2

لوح  على  بتفريغه  ترغب  الذي  الت�شميم  انقل  
تظليل  بعد  الكربون  ورق  بو�شاطة  ال�شتن�شل 

الأجزاء المراد تفريغها، كما في ال�شكل )1 (.

د الوحدات التي ترغب في تفريغها بالم�سرط،     حدِّ
التفريغ بحذر �شديد؛ للحفا ® على  اأتّم عملية  ثم 
�لخط``````وط �لخارجية ) �لرو�بط ( للت�سميم �لتي 
ال�شكل  في  كما  الطباعة،  اأثناء  لون  دون  �شتبقى 

  .)2(

ال�شكل )1(

ال�شكل )2(

مùستلزمات تنفيذ التمرين 
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ناق�س  ثّم  بالتفريغ.  الطباعة  باأ�شلوب  ونّفذه  ال�شتائر،  لزخرفة  ي�شتعمل  زخرفيًّا،  ت�شميًما  اعمل  
الت�شميم مع زمالئك وباإ�شراف معلمك. 

نـ�شـاط )6-2 (

ال�سباغة اليدوية : لي�س هناك تحديد دقيق للتاريخ الذي اهتدى فيه الإن�شان اإلى عملية  ب 

ولّون جلود  تقليدها  على  فعمل  الطبيعة،  بجمال  ن�شاأته  منذ  افتتن  اأنه  غير  ال�شباغة، 
الحيوانات والمواد التي كان يّتخذ منها ملب�ًشا بدعكها بالثمار الملّونة، ثم اكت�شف  
تعطي  والتي  الب�شل،  وق�شر  الكركم،  مثل  النباتات،  بع�س  في  الموجودة  الأ�شباغ 
اللون الأ�شفر وم�شتقاته، وق�شر الرمان، وخ�شب البرازيل، وهي تعطي اللون الأحمر 
التركيبية  ال�شبغات  اكت�شفت  ثم  الطبيعية،  الأ�شباغ  من  ذلك  اإلى  وما  وم�شتقاته، 
والكيمي�ائية، وتال ذلك اكت�شافات كثيرة في عالم الأ�شباغ اإلى يومنا هذا، وا�شتخدمت 

الأ�شباغ على اختالف اأنواعها في تزيين المن�شوجات والأقم�شة وزخرفتها .
وتق�شم ال�شباغة اليدوية اإلى )ال�شباغة بال�شمع وال�شباغة بالربط(:

ال�شباغة بال�شمع: ظهرت طريقة ال�شباغة المعروفة بالباتيك في جزيرة جاوة وبالد   .1
لقت  حيث  العالم،  دول  معظم  اإلى  منها  وانتقلت  وال�شين،  واأندوني�شيا  الهند 
)الباتيك(  اليدوية  ال�شباغة  طريقة  بين  ت�شابه  ويوجد  هناك،  وا�شتح�شاًنا  اإعجاًبا 
وال�شباغة الآلية المعروفة بطريقة الطباعة بالمنع. وتنق�شم هذه الطريقة اإلى ق�شمين، 
هما: الباتيك بال�شمع، والباتيك بالربط، والطريقتان هما �شباغة بالمنع؛ اأي عزل 
القما�س  من  جزء  اأوبربط  بال�شمع  اإما  ال�شبغات  امت�شا�س  عن  الن�شيج  من  جزء 
بالخيط. في هذه الطريقة، يجب اأوًل عمل ت�شميم على القما�س، وتحديد اأماكن 
توزيع الألوان، ثم عمل خليط من �شمع الع�شل والبرافين، وملئه باأجزاء الت�شميم 
والأر�شية التي لن تتعّر�س للطباعة، ثم يترك القما�س ليجف، كما يجب اأن تكون 
�ل�سبغات �لم�ستعملة فيه باردة حتى ل توؤثر في �ل�سمع، وي�سترط �أن يكون �لقما�ص 
يغمر  ثم  ال�شباغة،  قبل  جيًدا  القما�س  يغ�شل  لذلك  الن�شوية،  المواد  من  خالًيا 
للت�شخين  بتعري�شه  ال�شمع وذلك  يزال  ال�شباغة، وبعد جفافه  القما�س في حّمام 
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عالج
- تكليف الطلبة اإعادة تنفيذ التمرين )2-3( من الكتاب املدر�سي.

اإثراء
عربية  وح��روف  )اأرق��ام  كتابّي  زخ��ريّف  فنّي  ت�سميم  تنفيذ  الطلبة  تكليف   -

ولتينية(، وتلوينه باأ�سلوب الطباعة بالتفريغ.

- ا�صرتاتيجة التقومي: املالحظة   
- اأداة التقومي: قائمة الر�صد )5-2( 

للمعلم

للطالب

72

الر�سوم التو�سيحيّةáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Nالرقم

3

4

5

6

�شندوق  اأوعلى  طاولة  على  القما�س  قطعة  �شّد 
القما�س  الدبابي�س؛ بحيث يكون  با�شتخدام  فارغ 

م�شدوًدا جيًدا، كما في ال�شكل ) 3 (.            

ثّبت لوح ال�شتن�شل على قطعة القما�س  مع مراعاة 
المرغ��وب  غير  الأجزاء  اإلى  اللون  و�شول  عدم 

فيها على القما�س، كم��ا في ال�شكل ) 4 (.

ثّم  المطلوب،  باللون  المدق  ط��رف  اغم�س 
تلوينها  المطلوب  الأم���اكن  على  المدّق  مّرر 
بو�شع  المدّق  يكون  اأن  مراعاة   مع  )المفرغة(، 
لون  لكل  يكون  واأن  متقاربة.  وال�شربات  راأ�شي 
نتائج جيدة، كما  مدق خا�س به؛ للح�شول على 

في ال�شكل ) 5 (. 

تابع عملية التلوين حتى تنتهي من تلوين الت�شميم 
كاماًل، ثم  انزع ال�شتن�شل بحذر �شديد؛ لتح�شل 
على النتيجة المطل��وبة،  كم����ا في ال�شكل ) 6 (.

ال�شكل )3(

ال�شكل )5(

ال�شكل )4(

ال�شكل )6(
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واحد.  لون  من  اأكثر  المطلوب  كان  اإذا  العملية  هذه  تكرار  ويمكن  اأوالبنزين، 
في بع�س الأحيان قد يتعّر�س ال�شمع في الخطوات الأخيرة للت�شقق مّما ي�شمح 
متعّدد  ت�شميًما  بذلك  في�شبح  الم�شبوغة،  الأجزاء  على  لل�شبغة  جزئي  باختراق 

الألوان معطًيا ال�شكل الممّيز لل�شباغة بالباتيك.

المواد والأدوات 
هناك مجموعة من الأدوات والمواد ال�شرورية في ال�شباغة بال�شمع، ومن اأهّمها :

�شمع البارافين : �شمع ا�شطناعي من النفط، ين�شهر بحرارة ما بين )60-40(،   -  
وهي اأقل من درجة غليان الماء، وهومتوافر ورخي�س ال�شعر، ويتجّمد ب�شرعة .

الإطار الخ�شبي : برواز خ�شبي ب�شيط، يمكن اأن تكون زواياه مثّبتة اأومتحّركة،   -
ي�شتعمل ل�شّد القما�س عليه اأثناء عملية ال�شباغة بال�شمع .

مواد التثبيت : مواد كيميائّية تخلط مع مزيج مادة ال�شباغة لتثبيتها .  -

المثّبتات  عليها  وتزداد  الفاتر،  بالماء  تحّل  تجارية  اأ�شباغ   : الباردة  الأ�شباغ   - 
المطلوبة لت�شبح جاهزة ل�شبغ الأقم�شة، بو�شعها في المحلول لمّدة ل تقل عن 

ن�شف �شاعة ح�شب درجة اللون المطلوبة .
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   املو�ضوع         ال�صباغة بال�شمع   
  

- يتعّرف ال�صباغة بال�سمع واأدواتها وموادها وكيفية التنفيذ.
- ينّفذ ت�صميًما من واقع تخ�س�سه املهني باأ�سلوب ال�صباغة بال�سمع )الباتيك(.

- يّتبع قواعد ال�سالمة العامه يف اأثناء العمل.
ح مفهوم ال�صباغة بالربط وكيفية تنفيذها. - يو�سّ

الطباعة بالتفريغ, ال�ستن�سل

á«æ¡ŸG áeÓ°ùdG
• احلذر عند ا�ستخدام الأدوات احلادة والأ�سباغ وال�سمع ال�ساخن.

• لب�س املريول اخلا�س يف اأثناء العمل.

التعلم من خالل الن�شاط/التدريب
- التمهي��د للدر�س مبراجعة الطلبة مبا مّت اأخ��ذه يف الدر�س ال�سابق حول ال�صباغة 

بال�سمع وموادها واأدواتها.
- تنفيذ التمرين )2-4( ال�صباغة بال�سمع.

- جتهيز املواد والأدوات للتمرين قبل وقت احل�سة.
- تطبيق التمرين من قبل املعلم ح�سب اخلطوات الواردة فيه.

- تكلي��ف جمموع��ه من الطلب��ة ببع���س الأعمال مث��ل: حت�سري الر�س��وم الأولية 
للت�ساميم املطلوب تنفيذها, يف�صل اختيارها من واقع التخ�س�س اأو منا�صبة له.

- جمموعة تختار الألوان املنا�صبة للح�سول على م�ساحات لونية خمتلفة.
- تكليف الطلبة بتطبيق خطوات التمرين فرديًّا.

- تكليف الطلبة بتنظيف الأدوات بعد النتهاء من التنفيذ, وتنظيف امل�صغل وترتيبه.
- تقومي اأداء الطلبة. 

التدري�س املبا�رص/ اأ�صئلة واأجوبة.
- اعتماًدا على التعلم القبلي الذي ح�صل عليه الطلبة من التمرين ال�سابق, يطرح 

املعلم الت�ساوؤل الآتي:    
• هل تعتقد اأن هناك طرًقا اأخرى لل�سباغة اليدوية؟ �ستكون اإجابة الطلبة نعم، وعليه:

- يو�س��ح املعلم مفهوم ال�سباغ��ة بالربط واأدواتها ومميزاته��ا والفرق بينها وبني 
ال�صباغة بال�سمع، من حيث املفهوم والأدوات امل�ستعملة وطريقة التنفيذ.

- طرح جمموعة من الأ�سئلة, مثل:
• ما تعريف ال�صباغة بالربط؟

• ق��ارن ب��ني ال�سباغة بال�سم��ع وال�سباغ��ة بالربط، من حي��ث )طريقة عزل 
الألوان، النتائج، املواد والأدوات(.

- ال�ستماع لإجاب��ات الطلبة ومناق�صتها؛ للتو�سل اإل��ى مفهوم ال�صباغة بالربط 
ومميزاته��ا واأدواتها وموادها, وكيفي��ة تنفيذها, والفرق بينه��ا وبني ال�صباغة 

بال�سمع, وتدوينها على ال�سبورة.
- تكلي��ف الطلب��ة بدرا�صة احلال��ة, والإجابة ع��ن الأ�سئلة التي تليه��ا, ومناق�صة 

الأجابات.
- تكليف الطلبة بالن�ساط )2-7( كواجب بيتي.

انظر ملحق )2-6( من اأدوات التقومي.
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الأدوات والتجهيزاتاŸــــواّد

•  قما�س قطني خفيف ن�شبيًّا �شبق غ�شله؛ للتخل�س من 
ل   امل��ادة الن�شوية العالقة به اأو قما�س حرير، ويف�شّ
ا على ع��دم تاأثÒ ال�شمع  اأن  يك��ون طبيعيًّ��ا حر�شً

ال�شائل فيه.
•  اإطار خ�شبي .
•  �شبغات ثابتة.

•  ورق جرائد.    • �شمع  البارافÚ اأو�شمع عادي.

•  فرا�ٍس للر�شم اأواأقالم خا�شة للر�شم بال�شمع.
•  مكواة.

•  دبابي�س �شغط.
 •  حّم��ام مائ��ي مكون م��ن اإناءين : اإن��اء كبÒ  به ماء 

والآخر �شغÒ يحتوي على ال�شمع.    

4-2
يتوقّع منك بعد النتهاA من التمرين اأن :

1- تتعّرف ال�شباغة بال�شمع، وموادها، واأدواتها.
  2- ت�شّمم وحدات زخرفية يف ‹ال تخ�ش�شك، وتنفذها باأ�شلوب ال�شباغة بال�شمع.

  3- تّتبع قواعد ال�شالمة العامة يف اأثناء ا�شتخدام املواد والأدوات .

ــتــاجــات  ن
الــتــمــريــن
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2

قبل بدء العمل بحوالي ن�شف ال�شاعة،  اأذب ال�شمع 
الو�شول  المائي دون  الحّمام  بالت�شخين في  جيًدا 

اإلى مرحلة الغليان، كما في ال�شكل  )1(.

        

   

�شّد القما�س على الإطار الخ�شبي، وثّبته بالدبابي�س 
ال�شاغطة جيًدا، كما في ال�شكل )2(.

ال�شكل )1(

ال�شكل )1(

مùستلزمات تنفيذ التمرين 
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8

واب��داأ  الخ�شبي،  الإط��ار  على  الن�شيج  ب�شط  اأع��د 
التالي- للون  بالن�شبة  نف�شها  ال�شابقة  بالخطوات 
بالألوان  البدء  مراعاة  مع  وهكذا،   - مثال  الأحمر 
الفاتحة ويليها الألوان الغامقة، كما في ال�شكل )7(. 

تابع عملية ال�شباغة لباقي الألوان باتباع الخطوات 
ال�شابقة نف�شها؛  للح�شول في النهاية على الت�شميم 

المكتمل، كما في ال�شكل )8(.

ال�شكل )7(

ال�شكل )8(

م  ت�شميًما ي�شتعمل لزخرفة قطعة مالب�س، ونفذه باأ�شلوب ال�شباغة بال�شمع، ثّم ناق�س ذلك مع  �شمِّ
زمالئك وباإ�شراف معلمك. 

نـ�شـاط )7-2 (

طريقة  ما  حد  اإلى  اليدوية  الطريقة  بهذه  الطباعة  نتائج  ت�شبه  بالربط:  ال�شباغة   .2
ال�شباغة بال�شمع، اإل اأن الت�شميم يكون على �شكل دوائر فقط، حيث اإن ال�شبغة 
خيوط  بلف  وذلك  محدودة،  مناطق  في  �لقما�ص  على  �لتاأثير  عن  عزلها  يمكن 
الأجزاء  تتعر�س  وبذلك  ال�شباغة،  حّمام  في  غمرها  قبل  حولها  م�شمعة  رفيعة 
الخارجية من العقد الملفوفة  لل�شبغة، بينما يبقى الجزء الداخلي خالًيا من اللون 
�إل ما قد يت�سرÜ من خالل �لخيوط �إذ� كانت غير محكمة معطًيا نماذê جذ�بة. 
يبين ال�شكل )2-15( التاأثيرات الرائعة التي تركتها  العقد المتنّوعة في القما�س 
في  المن�شوج  وغمر  اأخرى  عقد  بعمل  العملية  تكرار  .يمكن  بالربط  الم�شبوغ 

اأحوا�س ال�شباغة .
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عالج
- تكليف الطلبة اإعادة تنفيذ التمرين )2-4( يف الكتاب املدر�سي.

اإثراء
- تكلي��ف الطلبة من خ��الل حمركات البحث بتع��ّرف طرق ال�سباغ��ة بال�سمع 

وال�سباغة بالربط، وجمع �سور متنوعة، وعر�سها على الزمالء.

- ا�صرتاتيجة التقومي: املعتمد على الأداء    
- اأداة التقومي: �سلم التقدير العددي )6-2(

للمعلم

للطالب

76
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في  كما  القما�س،  على  �شّفه  اأو  الت�شميم  ار�شم 
ال�شكل )3(.

بو�شاطة قلم ال�شمع اأوالفر�شاة  المغمو�شة بال�شمع 
 ،)  4  ( ال�شكل  في  كما  الت�شميم،  حّدد  ال�شائل، 
التي من المفتر�س  بحيث ت�شد الفوا�شل جميعها 
الأخ���رى،  ع��ن  لونية  م�شاحة  ك��ل  تف�شل  اأن 
كان  اإذا  اإل  بتلوينها  ترغب  ل  التي  اأوالم�شاحات 
ت�شرب الألوان واندماجها مق�شوًدا في هذا العمل 
الفني، وبعد جفاف ال�شمع، يبلل القما�س بالماء.  

كاللون  لل�شبغة،  المعّد  الحّمام  في  الن�شيج  اغم�س 
ببطء؛  ال�شبغة  داخل  القما�س  مثال، وحّرك  الأ�شفر 
لتح�شل على نتيجة جي����دة، كما في ال�شكل ) 5( .

ام، واع�شره برفق، ثم �شعه  ارفع القما�س من الحمَّ
ثم  جرائد،  اأوورق  م�شامي  ورق  من  طبقتين  بين 
بال�شمع  الم�شبع  ال��ورق  بتغيير  وا�شتمر  اك��وه، 
في  كم���ا  ال�شمع،   طبقة  ت�شربه  بعد  بالكامل 

ال�شكل ) 6 (.

ال�شكل )3(

ال�شكل )5(

ال�شكل )4(

ال�شكل )6(

78

ول�شباغة القما�س بطريقة بالربط،   
من  خالًيا  القما�س  يكون  اأن  لبّد 
الماء  في  بنقعه  الن�شوية  المواد 
ثم  �شبق،  كما  وغ�شله  وال�شابون 
وغير  رطب  وهو  عليه  الطباعة 
عملية  اإتمام  .بعد  تماًما  مجفف 
ليجف،  القما�س  يترك  الطباعة، 
تاأثيرات  فتظهر  الأربطة  تحّل  ثم 
اإذ  الح�شبان،  في  تكن  لم  جميلة 

د اأماكن الأحزمة والأربطة، كما تظهر  تظهر اأماكن مختلفة التعاريج بي�شاء تحدِّ
األوان م�شتقة جميلة ن�شاأت من ت�شّرب األوان ال�شبغات لمتزاجها مع بع�شها .

ال�شكل ) 2-15 (: التاأثيرات الفنية لل�شباغة بالربط .

درا�سة حالة
ا�شترت منى قطعة من القما�س فاتحة اللون بقيا�س )2م ×1م (  بغية ا�شتخدامها كغطاء لطاولة 
الطعام، واأثناء تقديم الطعام، ان�شكب عليها كوب من �شراب الرمان، فحاولت غ�شلها اإل 
اأن البقعة لم تختفي تماًما مع اأنها ا�شتخدمت م�شاحيق ذات جودة ففكّرت في رميها و�شراء 
اأخرى، اإل اأّن �شديقتها اأ�شارت عليها بتغطية البقعة بطريقة فنّية فوافقتها، لكنها ظلت حائرة 
تفكر في الطريقة التي تمنحها نتيجة جيدة وتخفي العيب الذي اأ�شاب القطعة بل ويعطيها 

قيمة فنّية وجمالية .

بعد درا�شتك للحالة، اأجب عن الأ�شئلة الآتية : 

ما الخطاأ الذي ارتكبته منى في معالجة البقعة في قطعة المالب�س ؟  -  1

ما موقفك من اقتراح ال�شديقة عليها ؟  -  2

اقترح على منى حالًّ �شهاًل يكفل لها ما تريد من خالل درا�شتك ال�شابقة لأنواع ت�شميم   -  3
الجرافيك )الطباعة، وال�شباغة اليدوية(.
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   املو�ضوع         جمالت الت�صميم وتطبيقاتها   
  

á«æ¡ŸG áeÓ°ùdG
• احلذر عند ا�ستخدام الألوان. 

• لب�س املريول اخلا�س.

التعلم من خالل الن�شاط/ التدريب 
التمهيد للدر�س بتذكري الطلبة بالدر�س ال�سابق, ومناق�صة الواجب البيتي. 

- يكلف املعلم الطلبة من خالل جمموعات تنفيذ الن�ساط )2-8( كالآتي:
• املجموعة الأولى: ر�صم مو�سوع غروب ال�سم�س.

• املجموعة الثانية: ر�صم مو�سوع الطفولة.
• املجموعة الثالثة: ر�صم مو�سوع البيئة البحرية يف العقبة.

• املجموعة الرابعة: ر�صم مو�سوع )�صاحة مدر�صتي وحديقتها نظيفتان(.
- تكلف املجموعات بالعمل, ويخ�س�س زمن لذلك.

- التجول بني املجموعات وامل�ساعدة غري املبا�رشة.
- ي�سلم مقرر كل جمموعة عمل جمموعته. 

- تبادل الأدوار بني املجموعات.
عنا�رش  اأثر  اإلى  التو�سل  بهدف  اإجاباتهم؛  وتناق�س  الطلبة  بني  حوار  يدار   -
الت�صميم واأ�س�سه يف اإجناح الت�صميم الفني, وبعد النتهاء يتم عر�س الأعمال.

- تقومي اأعمال الطلبة.
التعلم التعاوين / العمل اجلماعي 

- تكليف الطلبة بالإجابة عن اأ�سئلة املو�سوع واأ�سئلة الوحدة  الثانية من خالل 
جمموعات.

- تكليف املجموعات باحلل وتخ�سي�س زمن لذلك.
- التجول بني املجموعات وامل�ساعدة غري املبا�رشة.

- ي�سلم مقرر كل جمموعة اإجابات جمموعته.
- تبادل الأدوار بني املجموعات.

الإجابات  اإلى  التو�سل  بهدف  ؛  اإجاباتهم  وتناق�س  الطلبة  بني  حوار  يدار   -
ال�صحيحة وت�سويب الأخطاء.

- كتابة الإجابات على ال�سبورة والتعليق عليها.
- تدوين الإجابات بطريقة مالئمة.

79

نـ�شـاط )8-2 (
نه بمواد لونية متعّددة :    ار�شم باأ�شلوبك الخا�س  اأحد المو�شوعات الآتية، ثمَّ لوِّ

منظر غروب ال�شم�س   -  1
الطفولة   -  2

البيئة البحرية في العقبة   -  3
�شاحة مدر�شتي وحديقتها نظيفتان .  -  4

اعر�س الر�شوم على زمالئك، ثم ناق�شها باإ�شراف معلمك. 

81

عّرف ماياأتي:

 اأ  - الت�شميم الداخلي.                    ب -  الت�شميم الت�شكيلي البنائي.             

ج�- ال�شتن�شل                                  د  -  ال�شباغة بالربط.

ه� -  الباتيك.                                   و  -  طباعه اللينوليوم .

 قارن بين الطباعة متعّددة الألوان والطباعة بف�شل الألوان .

علل ما ياأتي :

 اأ  - ا�شتعمال حبر طباعة خا�س بال�شباغة بال�شمع .

ل الأقم�شة ال�شطناعية بال�شباغة بال�شمع . ب- ل تف�شّ

ج�- يتمتع اللينوليوم بمزايا خا�شة في الطباعة .

كيف يوؤّثر اللون في الت�شميم الداخلي ؟

قارن بين الأ�شباغ ال�شاخنة والأ�شباغ الباردة في عملية ال�شباغة بال�شمع من حيث : 
تركيبها، وكيفية ا�شتعمالها .

اذكر  وظيفة ورق الجدران في الت�شميم الداخلي .

كيف تتّم عملية ال�شباغة بال�شمع ؟

ميِّز بين غرفة النوم وغرفة ال�شتقبال من حيث :

 اأ  - وظيفة كل منهما .

ب- كيفّية تاأثيث كل منهما.

اأ�سئلة الوحدة
1

2

3

4

5

6

7
8
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                                            �صاعة

عالج

اإثراء
- تكليف الطلبة مبعاجلة بع�س املالب�س )تي �سريت, بلوزة, بنطلون( التي تعر�ست 
ال�صباغة  باأ�سلوب  الثابتة  البقع  اأو  املبي�س  با�صتعمال  �سواء  الت�سّوهات,  لبع�س 

بالربط, وعر�صها على الزمالء.

- ا�صرتاتيجية التقومي: املالحظة 
- اأداة التقومي: قائمة الر�صد 

للمعلم

للطالب

80

عّرف ما ياأتي :
اأ   - الت�شميم الجرافيكي                             ب-  ال�شباغة بال�شمع
ج�- الطباعة متعّددة الألوان                          د -  الطباعة اليدوية .

اذكر ثالثة من اأ�شاليب تقنيات الطباعة بالتفريغ.  
تق�شم ال�شباغة اليدوية اإلى ق�شمين، اذكرهما. 

ت�شلح  اليدوية  اأوال�شباغة  الطباعة  في  ا�شتخدامها  يمكن  التي  الت�شاميم  بع�س  ار�شم 
لعمل �شرا�شف  .

ما وظيفة المواد والأدوات الآتية :
ال�شتن�شل،  وورق  الطباعة،  وحبر  والمدق،  الباردة،  والأ�شباغ   ، الطباعة  قر�س 

ومكب�س الطباعة. 
علل ما ياأتي :

ل الأقم�شة القطنية في ال�شباغة بال�شمع .  اأ  – تف�شّ
ب– تطّور عملية الطباعة بمواد جديدة كاللينوليوم .
ج�– ا�شتعمال ورق ال�شتن�شل في الطباعة بالتفريغ .

ح العوامل التي تعتمد عليها درجة اللون في �شباغة الأقم�شة بال�شمع . و�شِّ

الأ�سئــــلـــة

1

2

3
4

5

6

7
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بناًء على ما تعلمته  في هذه الوحدة، قّيم نف�شك ذاتًيا بو�شع اإ�شارة )√( في الخانة المنا�شبة 
لتقييمك في الجدول اأدناه بعد نقله اإلى دفترك.

 اأ�شتطيع بعد درا�شة هذه الوحدة اأن:

التقويم الذاتي

لنعممعــــــاييــر الأداءالرقم

ف الت�شميم الداخلي. 1  اأعرِّ

 اأميِّز بين اأنواع الت�شميم الداخلي.2

 اأوّزع عنا�شر الت�شميم  في الفراغ الموجود في الت�شميم الداخلي. 3

 اأحّلل ت�شاميم داخلية متنّوعة.4

 اأوّظف عنا�شر الت�شميم واأ�ش�شه في نقد ت�شاميم داخلية محّددة.5

د مفهوم الت�شميم الجرافيكي.6  اأحدِّ

 اأميِّز اأنواع الت�شميم الجرافيكي ) طباعة، و�شباغة يدوية(. 7

   اأتعّرف اأدوات  الطباعة وال�شباغة اليدوية، وموادهما، ووظيفة كل منها .8

 اأزخرف عماًل نفعيًّا باأ�شلوب الطباعة بالتفريغ .9

 اأزخرف عماًل نفعيًّا باأ�شلوب ال�شباغة بال�شمع. 10

 اأ�شّمم وحدات زخرفية في مجال تخ�ش�شي، واأنّفذها باأ�شلوب الطباعة   باللينوليوم.11

باأ�شلوب 12 واأنفّذها  النبطي،  الفن  من  م�شتوحاة  زخرفية   وحدات  اأ�شّمم   
الطباعة باللينوليوم.

   اأتبع قواعد ال�شالمة العامة في اأثناء ا�شتخدام المواد  والأدوات .13

ر القيم الفنية في الت�شميم .14    اأقدِّ

 اأقيِّم اأعمالي واأعمال الآخرين وفق معايير محّددة.15

 اأراعي النظافة وال�شالمة العامة قبل واأثناء العمل وبعده .16
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التذّوق والنقد الفني
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   املو�ضوع         تذّوق العمل الفني والنفعي

- يتعّرف مفهوم العمل الفني وطبيعته.
ح العالقة بني العمل الفني والطبيعة. - يو�ضّ

- يحّدد مفهوم التذّوق الفني.

العمل الفني, العمل النفعي, التذّوق الفني.

التدري�س املبا�رش/ العمل يف الكتاب املدر�سي 
- التمهيد للدر�س من خالل تذكري الطلبة بعنا�رص العمل الفني واأ�ض�ضه ودورها 
يف بناء الت�ضميم الفني, وجناحه, وعالقتها بالطبيعة, والواقع الذي يعي�س فيه 

كل من الفنان وامل�ضاهد لالأعمال الفنية.
- كتابة النتاجات اخلا�ضة للمو�ضوع اجلديد على ال�ضبورة.

-تو�ضيح مفهوم العمل الفني والعمل النفعي, وطرح جمموعة من الأمثلة على 
اأعمال فنية ونفعية خمتلفة من واقع تخ�ض�ضات القت�ضاد املنزيل.

- طرح جمموعة من الأ�ضئلة, مثل:
وبارعة  واعية  معاجلة  فيه  اإن�ضانيًّا  ن�ضاًطا  الفني  العمل  يكون  كيف  ح  و�ضّ  •

خلامة معينة.
• هل الفن تعبري عن الواقع ولي�س ت�ضجياًل له؟ كيف؟.

• متى يكون الفن اأكرث حقيقة من الواقع؟
• و�ضح العبارة الآتية: )الفن رموز ولكنها على �ضلة بالواقع(.

 - ال�ضتماع لإجابات الطلبة, ومناق�ضتها, وتلخي�س الإجابات على ال�ضبورة لتو�ضيح 
كل من مفهوم العمل الفني والعمل النفعي والعالقة بني العمل الفني والواقع.

- توجيه الطلبة اإلى تاأمل ال�ضكل )3-1(, والذي يبني عماًل فنيًّا نفعيًّا.
التفكري الناقد/ التحليل 

- يعر�س املعلم موقًفا متثيليًّا )م�ضجاًل( بني فتاتني ترتدي اإحداهما ثوًبا ذا ت�ضميم 
حديث باألوان زاهية, وقد و�ضعت جمموعة كبرية من الإك�ض�ضوارات البّراقة, 
وبع�س  من�ضجمني  بلونني  قطعتني  من  يتكون  تقليديًّا  ثوًبا  ترتدي  والأخرى 
على  راأيها  فر�س  حتاول  منهما  وكل  بينهما  حوار  ويدور  الإك�ض�ضوارات, 
الأف�ضل,  هو  والت�رصيحة  الزّي  اختيار  يف  اأ�ضلوبها  باأن  واإقناعها  الأخرى, 
والت�رصيحة  ال��زّي  يف  واخلطوط  والأ�ضكال  الأل��وان  انتقاء  يف  ذوقها  واأن 

والإك�ض�ضوارات هو الأرفع.
اآرائهم حول زّي  ال�ضابق, ملعرفة  التمثيلي  بتاأمل املوقف  الطلبة  املعلم  - يكلف 

كلتا الفتاتني.
- ح�رص عدد املوؤيدين وعدد املعار�ضني, وتقدمي تربير منطقي لكل منها, ومناق�ضة 
الكتاب  الن�شاط )3-4( من  الوارد يف  باجلدول  ال�ضتعانة  التربيرات, ميكن 

املدر�ضي.
- مناق�ضة املوقف التمثيلي لتو�ضيح مفهوم التذّوق الفني.

- تدوين الإجابات على ال�ضبورة.
- تكليف الطلبة بتنفيذ الن�ضاطني )3-1( و )3-2( املتعلقني بتحليل الت�ضاميم 

الفنية ح�ضب عنا�رص الت�ضميم الفني واأ�ض�ضه.    
يتبع

84

يبدعها  جمالية  �إن�سانية  تجربة  وينقل  محّددين،  ونظاًما  �سكًل  يملك  �إن�سانيًّا  �إنجاًز�  �لفني  �لعمل  يعّد  
فنان �أوحرفي ماهر، وال يتحقق �لعمل �لفني �إال بالمعرفة �لو�عية لدى �لفنان �أو�لم�سّمم بطبيعة هذ� �لعمل، 
وباالأ�س�ض �لجمالية �لو�جب مر�عاتها في بنائه وتكوينه مما ي�سهل تذّوقه، وبالتالي نقده وتقييمه، ت�ستعر�ض 

هذه �لوحده طبيعة �لعمل �لفني، وتذّوق �لعمل �لفني ونقده، وكذلك �لمعار�ض �لفنية �لنفعّية.  

- هل تقت�سر �الأعمال �لفنية على ما هوموجود في �لمعار�ض و�لمتاحف ؟

- ما �لذي يحدث في �أثناء تاأملنا  لعمل فني ؟ 

- كيف يمكن توظيف عنا�سر �لت�سميم �لفني و�أ�س�سه في  �إقامة �لمعار�ض �لفنية؟ 

- كيف  تجمع بين �لنو�حي �لجمالية و�لوظيفية في �الأ�سياء �لتي ت�ستخدمها في حياتك �ليومية؟

�ستجد في هذه الوحدة اإجابات وا�سحة عن هذه الأ�سئلة. 
ويتوقّع منك بعد درا�سة هذه الوحدة اأن :
تلحظ �لعلقة بين مكّونات �لعمل �لفني.

تّتبع �سير الخطوط في العمل الفني.  
د تنّوع �الأ�ساليب في تنفيذ �الأعمال �لفنية.   تحدِّ

ح �أ�سلوب معالجة نقطة �لتركيز في �لعمل �لفني.   تو�سِّ

تحّلل عنا�سر �لت�سميم و�أ�س�سه في �أعمال فنية  مختارة.

تربط بين �لفكرة و�أ�سلوب �لتنفيذ للعمل �لفني. 

ح مفهوم �لتذّوق �لفني ومر�حله. تو�سِّ

ح �لعو�مل �لم�ساعدة على �لتذّوق �لفني.  تو�سِّ

د مفهوم �لنقد �لفني وخطو�ته ومعاييره. تحدِّ

تربط بين �لتذّوق �لفني و�لنقد �لفني.

ح �أهد�ف �إقامة �لمعار�ض �لفنية، و�أنو�عها، و�أ�ساليب �لعر�ض. تو�سِّ

ف عنا�سر �لت�سميم و�أ�س�سه في �أ�سلوب عر�ض �الأعمال �لفنية. توظِّ

د �الإ�ساءة �لمنا�سبة الإبر�ز �لمعرو�سات. تحدِّ

ف محّركات �لبحث في ��ستق�ساء �لمعرفة �لمتعلقة  بتذّوق �الأعمال �لفنية  ونقدها.  توظِّ
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�لحديث، و�لعمل  �لفني له �سخ�سيته �لمختلفة عن طبيعة �لو�قع، فا لفنان ال ي�سجل 
�لحقائق �لو�قعية كما هي بل يعّبر عن م�ساعره تجاهها.

�سورته  في  هو�لو�قع  لي�ض  �لفني  �لعمل  يعّد   : بالواقع  �سلة  على  ولكنها  رموز  الفن  ب 

�لخا�سة، بل هو�لو�قع في �سورته �لعامة، وهورموز مح�سو�سة مجّردة من �لمظاهر 
ظو�هر  من  حوله  بما  ويتاأّثر  يح�ّض  فالفنان  و�لزمان،  بالمكان  �لمحدودة  �لعار�سة 
�لو�قع، وينتج �أعمااًل فنية لها �سلة بالو�قع ب�سورته �لعامة، ولي�ست �لجزئية، فيجّردها 
والأ�سكال  والألوان  الخطوط  بو�ساطة  رموز  اإلى  ويحّولها  الواقعية،  مظاهرها  من 
�لو�قع  غير  فنّية  �أعمال  �إلى  �لمح�سو�ض  �لو�قعي  �أ�سلها  من  ويجّردها  و�لملم�ض، 
خطوطه  �لم�سّمم  ي�ستوحي  حيث  �الأزياء،  ت�سميم  في  كما  به  �سلة  على  بل  نف�سه 
�لو�قعي،  فتنقطع �سلتها بم�سدرها  �لمختلفه، ثم يختزلها ويحّورها،  من م�سادرها 
بعك�ض �لعاِلْم �لذي يلحظ �لظو�هر �لو�قعّية ويدر�سها ويطّبقها في مجاالت مختلفة 

عن طريق �لرموز �ال�سطلحية، وح�سب �لمعادالت �لعلمية �لمنطقية �لبحتة. 
الفن اأكثر حقيقة من الواقع : يعّد �لفن رموًز� ح�سّية مجّردة تتناول �لجو�نب �الإن�سانية  جـ 

بزمان  تحّدد  وال  مطروح،  فني  مو�سوع  �أو  فكرة  الأي  جميعها  �لعامة  و�ل�سفات 
ا منها، كما هوفي  �لو�قع �لمح�سو�ض.  �أومكان محّدد، ولي�ض جزًء� منها �أوجانًبا خا�سًّ

نـ�شـاط )1-3 (
من در��ستك لطبيعة �لعمل �لفني، �جمع عدًد� من �ل�سور  لت�ساميم �أزياء مختلفة، وت�سريحات 
ح عالقة كّل من الألوان والخطوط فيها و�سلتها بالواقع، ثم اعر�ض  �سعر متنّوعة، ثم و�سِّ

�لنتائج، وناق�سها مع زملئك باإ�سر�ف �لمعلم.

2
يعّد �لعمل �لفني �أيًّا كان �سكله �سو�ء �أكان قطعة خزفية، �أم �سّجادة، �أم ت�سميم �أزياء، �أم تزيين 
مائدة، نتاًجا تعبيريًّا عن �أفكار وم�ساعر وقيم �جتماعية، وال يحّقق �لعمل �لفني غر�سه، �إال 
بعد �أن ي�ستكمل ب�سكله �لنهائي ليوؤّدي �لغر�ض منه وبالتالي تذّوقه،  مّما يوؤّدي �إلى تكوين 
�لقدرة على �إبد�ء ر�أي خا�ض فيه، وتقييمه، �إذ �إّن �الإح�سا�ض بالجمال يفتر�ض ت�سّوًر� معيًنا 

للجمال، وتمييًز� لتلك �الأ�سياء �لتي تو�سف باأنها جميلة.  

تابع
التدري�س املبا�رش/ اأ�سئلة واأجوبة. 

- اعتماًدا على التعلم القبلي الذي ح�ضل عليه الطلبة من املوقف التمثيلي ال�ضابق, وتذكري الطلبة بدور عنا�رص الت�ضميم واأ�ض�ضه, يطرح 
املعلم الأ�ضئلة الآتية:

• ما اأهّمية كل من عنا�رص الت�ضميم واأ�ض�ضه يف العمل الفني؟. 
• ما عالقة عنا�رص الت�ضميم واأ�ض�ضه يف عملية التذّوق الفني؟

- ال�ضتماع لإجابات الطلبة ومناق�ضتها؛ لتو�ضيح اأهّمية عنا�رص العمل الفني واأ�ض�ضه يف بناء الت�ضميم وعملية التذّوق الفني.

الوحدة الثالثة: التذّوق والنقد الفني
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                                           �ساعة

عالج
- تكليف الطلبة بجمع عدد من ال�ضور لأعمال فنية ونفعية من واقع تخ�ض�ضهم 
ها بطريقة فنية, ول�ضقها على لوحة, ثّم عر�ضها يف امل�ضغل املهني. املهني, وق�ضّ

اإثراء
- بال�ضتعانة مبحركات البحث الإلكرتونية, يكلف الطلبة بكتابة تقرير عن اأثر 

عنا�رص العمل الفني واأ�ض�ضه يف عملية التذّوق الفني ومناق�ضته مع الزمالء.

- ا�سرتاتيجية التقومي: التوا�ضل  
- اأداة التقومي: اأ�ضئلة واأجوبة 

للمعلم
- اإياد حممد ال�ضقر, اأ�ضا�ضيات الت�ضميم ومناهجه, عّمان 2008م.

للطالب
- http://www. tashkeel.com/ art/draw.html
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تذّوق �لعمل �لفني و�لنفعي�أّول

طبيعة العمل الفني
يعّد �لفن ن�ساًطا �إن�سانيًّا فيه معالجة بارعة وو�عية لخامة معينة، من �أجل تحقيق هدف معين، 
�ل�سيطرة  من  �لفنان  يتمّكن  للهدف حتى  و�إدر�ك  �إلى وعي ومهارة  تحتاج  �لمعالجة  وهذه 
و�لتحكم بعمله �لفني ب�سهولة. وي�سمل �لفن بمعناه �لو��سع �لفنون �لجميلة و�لتطبيقية و�ليدوية، 
ويتمّيز �لفنان بقدرته �الإبد�عية، وموهبته �لخلقة، وتفكيره، وقدرته �لتخّيلية، و�سيطرته على 
وغيرها،  والخطوط،  كالألوان،  الح�ّسية،  العنا�سر  ت�سمل  التي  المواد  بتطويع  الفني   عمله 
للتعبير عن م�ساعره  فنية  �أعمااًل  يبتكر من خللها  بينها، وقد  فيما  ترتيبها و�لربط  يتم  حيث 
ا من �أغر��ض  ا مهمًّ ا من �لحياة؛ الأنه يخدم غر�سً و�أحا�سي�سه،  ويعد ت�سميم �الأزياء جزًء� مهمًّ
حياة �الأن�سان؛ والأنه يظهره بالمظهر �للئق �لذي يوؤّثر في نفو�ض �الآخرين، ويهدف �لعمل 
�لفني �إلى تحقيق غايات كلّية، كالجمال، و�لخير، و�لمنفعة للنا�ض، وي�سفي �لم�سحة �لجمالية 
ومن�سوجات،  �سّجاد،  من  �ليدوية  و�الأعمال  �الأثاث،  ك�سناعة  �ل�سناعية،  �لمنتجات  على 

وفخاريات، وخزفيات، و�أ�سغال �لمعادن، وت�سميم �الأزياء، وترتيب مائدة �لطعام. 

 تتلّخ�ض طبيعة �لعمل  �لفني في ما ياأتي :
اأ الفن تعبير عن الواقع ولي�س ت�سجيلاً له : �أي �أن �لفن رد فعل للطبيعة و�نعكا�ض للحياة 

�لتي �سكلها �الإن�سان  من هذه �لطبيعة بعلومه، و�أّن �لفنان ال ي�سّجل �لحقائق كما ير�ها 
م�سّمم  ويحّور  عليها،  و�أحا�سي�سه  م�ساعره  وي�سفي  بها  ي�سعر  بل كما  �أوي�ساهدها، 
�لذي  �لو�قع  بعيًد� عن  �آخر  �سيء  �إلى  �لو�قع ويحّوله  في  فعًل  ل�سيء موجود  �الأزياء 
�لع�سر  تتلءم مع  ��ستعمال  �أو  فريدة وجديدة ذ�ت وظيفه  �أزياء  فيبتكر  منه،  ��ستلهم 

ي�ساهده،  �لذي  �لفني  و�لعمل  �لم�ساهد  بين  �ن�سجام وتو�فق  باأّنه عملّية  �لفني  �لتذّوق  يعّرف 
وتتطّور حا�سة تذّوق �لجمال عند �لفرد من �ال�ستخد�م �لمادي �لب�سيط �لتي ت�سمل حو��ّسه كافة 
�إلى �ال�ستخد�م �لوجد�ني. ويتغّير �لذوق �لفني للفرد مع نمّوه �لعقلي، كما يتغّير بتغّير �لبيئة �لتي 
طبيعتها  وتعّرف  �لفنية  �الأعمال  وم�ساهدة  �لبالغ،  ذوق  عن  يختلف  �لطفل  فذوق  فيها،  يعي�ض 

ومو�دها من �لعو�مل �لتي ت�ساعد على تنمية ذوقه و�إح�سا�سه.

1
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بعد �أن ينتهي دور �لفنان �أو�لم�سّمم، ياأتي دور �لذي يعّبر عن وجهة نظره في �لعمل،  اأ 

باالإعجاب،  ي�سعر  وقد  �لم�ساهد،  وهو  �لذ�تية  �لجمالية  �أوميوله  ذوقه  عن  ويعّبر 
فعل  ردود  وجود  يعني  وهذ�  �أو�الأل��م،  �أو�لحزن،  �أو�لتاأمل،  �أو�لغ�سب،  �أو�لفرح، 
ت�ستخدم  �لعادة  وفي  بكلمات،  عنها  �لتعبير  �ل�سخ�ض  ي�ستطع  ولولم  حتى  متنّوعة، 
عبر  وفظيع  ومقبول،  ومحزن،  للإعجاب،  ومثير  ور�ئع،  جميل،   : مثل  كلمات، 
�لزمن، و�سمن  �لعملية متغّيرة ومتطّورة عند �الأفر�د مع مرور  ثر�ئه �لح�ّسي، وهذه 
هذ� �لمفهوم فقد يّت�سع معنى �لتذّوق لي�سمل كّل �سلوك يقوم به �الإن�سان في حياته، 
كاختيار ملب�سه، �أوت�سريحة  �سعره، �أوطعامه، و��ستعمال �أدو�ته. و�لتذّوق �لفني بهذ� 
�لمعنى هو�إح�سا�ض فطري مكت�سب، تجود به عين �لب�سر وعين �لخيال، يجيد تقدير 
عند  د�ئمة  وظاهرة  �لنفو�ض،  لبع�ض  وهوهبة  به،  و�ال�ستمتاع  �لفني  �لجمال  موطن 
بع�ض �الأ�سخا�ض، وهوعملية �إدر�ك جمالي يتّم فيها �لنفاذ �إلى �لمو�سوع �لجمالي، 
و�لو�سول �إلى كيفّيته �لوجد�نية، وهوبمثابة ��ستجابة جمالية لند�ء �لعمل �لفني، وينطبق 
هذ�على �ال�ستجابة �لجمالية تجاه �الأعمال �لفنية �لنفعية �لوظيفية جميعها، كت�ساميم 
�لملب�ض، وت�سريحات �ل�سعر، وتجميل كعكات �لعر�ض، و�الأو�ني �لخزفية، ودمى 

�الأطفال، و�لمفرو�سات، وغيرها.

�سف انطباعك الأول للت�سميم الفني المبين في ال�سكل 
)3-1(، ثم ناق�ش زمالءك بالنقاط الآتية:

عنا���ر �لعمل �لفن��ي )�خلط وتاأث��ره يف �لت�سميم،   - 1
و�للون، وعلقة �الأ�س��كال ببع�سها �لبع�ض، وتاأثر 

�مللم�ض، و�لظل و�لنور(.
�لت�سميم وما حّقق��ه �مل�سمم فيه من جمال �لن�سب   - 2

وعلقة �الأ�سكال ببع�سها.
�أثر �ملادة يف �إجناح �لتعبر �لفني.  - 3

�أ�س�ض �لت�سميم �لفني )مركز �ل�سيادة، و�الن�سجام،   - 4
و�الت��ز�ن، و�الإيقاع، و�حلركة، و�لوحدة، و�لن�سبة 

و�لتنا�سب(.

نـ�شـاط )2-3(

�ل�سكل )3-1( :ت�سميم �سّجاد.

انظر ملحق اإجابات الأ�ضئلة )1(.
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   املو�ضوع         مراحل التذّوق الفني

ح مراحل التذّوق الفني. - يو�ضّ
- يوّظف ما تعلمه لتذّوق اأعمال فنية ونفعية.

ح العوامل امل�ضاعدة على التذّوق الفني. - يو�ضّ

الوجداين  التقّم�س  التداعي,  الوجدانية,  الإث��ارة  احلد�ضي,  املوقف  العزلة,  التوقف, 
ال�ضكل, امل�ضمون, دقة املالحظة, القدرة على التمحي�س, القدرة على التاأمل. 

التدري�س املبا�رش/ اأ�سئلة واأجوبة
- التمهيد للدر�س من خالل مراجعة �رصيعة للدر�س ال�ضابق )عالقة عنا�رصالت�ضميم 

الفني بالطبيعة ومفهوم التذّوق الفني(, وكتابة النتاجات على ال�ضبورة.
- تقدمي �رصح واٍف ملراحل التذّوق الفني, متهيًدا لتطبيقها لحًقا يف اأثناء تذّوق 

الأعمال الفنية والنفعية.
• طرح الأ�ضئلة الآتية: ما اأهمّية التوقف )جذب النظر( يف اأثناء عملية التذّوق 

الفني؟  
• ما املق�ضود بالإثارة العاطفية والوجدانية؟ 

• اأعِط اأمثلة على التقّم�س الوجداين من واقع حياتك.
• هل ميكن جتاوز اأّي من تلك املراحل؟ ملاذا؟    

- مناق�ضة اإجابات الطلبة للو�ضول اإلى املعلومات املطلوبة حول مراحل التذّوق 
الفني واأهمّية ت�ضل�ضلها.

التعلم من خالل الن�شاط/ التدريب.
اإلى  ال�ضكل  ويحّلله من حيث  فني,  لعمل  الفني  التذّوق  مراحل  املعلم  ينّفذ   -
التي حتكم  ببع�ضها والأ�ض�س  الفنية )لون, �ضكل خط...( وعالقتها  عنا�رصه 
العالقة بينها )الوحدة وكيف حتققت, نوع التزان...(, ومن حيث امل�ضمون 
ا�ضتطاع من  للعمل,والتي  تاأديته  اأثناء  الفنان يف  التي �ضيطرت على  )امل�ضاعر 

خاللها تاأدية الغر�س اجلمايل(. 
- يق�ّضم املعلم الطلبة الى جمموعتي عمل: 

• املجموعة الأولى: تذّوق عمل فني )لوحة املهّرج للفنان �ضيزان(, وحتليلها 
�ضكاًل وم�ضموًنا.

من  جلو�س,  لغرفة  داخلي  لت�ضميم  نفعي  عمل  تذّوق  الثانية:  املجموعة   •
حيث عالقة الأ�ضكال ببع�ضها, وتنا�ضب الألوان والأحجام, ومدى تطبيق 

اأ�ض�س الت�ضميم عليه.
- يتابع املعلم تنفيذ املجموعات, ويقدم التغذية الراجعة اإذا لزمت.

- تبادل اأدوار املجموعات ل�ضمان تنفيذ مراحل التذّوق مت�ضل�ضلة لأعمال فنية 
ونفعية من قبل الطلبة جميعهم.

- تقييم اأداء املجموعات. 
- تكليف الطلبة تنفيذ ن�شاط )3-3( ومتابعته. 

التدري�س املبا�رش/ املحا�رشة 
- تقدمي �رصح واٍف عن العوامل املعينة على التذّوق, ومناق�ضتها مع الطلبة.
- تكليف الطلبة بق�ضية البحث املتعلقة بعوامل اأخرى معينة على التذّوق.

ل اإلى اأهم العوامل  - تدوين اإجابات الطلبة على ال�ضبورة بعد مناق�ضتها؛ للتو�ضّ
امل�ضاعدة على التذّوق الفني.

انظر ملحق )3-1( من اأدوات التقومي.
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ب مراحل التذّوق الفني: لعملية �لتذّوق �لفني مر�حل عّدة تتحقق بها عملية �الن�سجام 

�لتاّم بين �لم�ساهد و�لعمل �لفني �لذي ي�ساهده، وتتلخ�ض بالمر�حل �الآتية :
�لتوّقف )جذب �لنظر(: وفيها يتوقف �لم�ساهد �أمام �لعمل �لفني و�الهتمام باإطالة   .1

�لم�ساهدة و�لتاأمل. 
�لعزلة �أو�لوحدة : �أي ��ستبعاد كّل �سيء من مجال تفكير �لم�ساهد و�هتمامه ما   .2
مدى  على  ذلك  ويدّل  ي�ساهده،  �لذي  �لجمالي  �أو�لمو�سوع  �لفني  �الأثر  عد� 

��ستجابته للمو�سوع �لجمالي و�نقطاعه عن مو��سلة ن�ساطه في �سبيل تاأّمله. 
�الإح�سا�ض بال�سكل و�لمظهر ال  �لحقيقة: يدرك �لم�ساهد �أنه �أمام �سيء �سوري   .3

غير و�قعي؛ �أي يقت�سر �هتمامه على �لنظر �إلى �ل�سكل و�لمظهر. 
على  قائًما  �إدر�ًك��ا  لي�ض  �لم�ساهد  �إدر�ك  يكون  �أن  �أي   : �لحد�سي  �لموقف   .4
مندفًعا  نف�سه  فيجد  �إدر�ًكا ح�سيًّا،  و�إنما  �الأ�سكال،  في علقات  �لعقلية  �لبرهنة 
�أحياًنا،  �أوينفر منه ويبتعد عنه  �لفني، في�ستجيب له ويعجب به،  نحو�لمو�سوع 

دون محاولة تف�سير �أوتعليل هذ� �الندفاع. 
�الإثارة �لعاطفية و�لوجد�نية : يوؤثر �لعمل �لفني في عو�طف �لم�ساهد و�نفعاالته،   .5
وهذ� يعني �أن ��ستجابته ال تنطوي على ��ستجابة �سخ�سية فح�سب، و�إنما ��ستجابة 
وجد�نية وح�ّسية، قد توؤّثر في حركته، وتغّير في تعابير وجهه، مّما يجعله يربط 

�لمو�سوع �لجمالي بتاأثير �الإح�سا�ض ولي�ض بالت�سّور �لعقلي.
نف�سه  في  ويبعث  �لم�ساهد  و�نفعاالت  �لفني عو�طف  �لعمل  يثير  قد   : �لتد�عي   .6
ذكريات ما�سية، تتعلق بهذ� �لم�سهد �أو�لموقف، وتد�عي تلك �لذكريات يقوي 

�إح�سا�سه بتذّوق �لعمل �لفني �لماثل �أمامه.
�لتقّم�ض �لوجد�ني : �أي �أن يتعّمق �لم�ساهد في �لعمل �لفني، ويتقّم�ض �الأدو�ر   .7
فيه، محقًقا علقة ب�سرية ت�سبيهية، �أوم�ساركة وجد�نية.  و�لقيام بمحاكاة باطنية 
للمو�سوع �لجمالي، وتنتقل �إليه �نفعاالت �الآخرين نتيجة �لتاأثر �لعاطفي، ويظهر 
على ق�سمات وجهه ما يوؤّكد ردود فعل �إح�سا�سه تجاه �لعمل، كاأن يبت�سم �أويبتهج، 
وقد يطلق بع�ض �لتعبير�ت �لج�سدية �أو�لكلمية تعاطًفا مع ذلك �لعمل �أونفوًر� 

منه.
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�لتكر�ر �لرتيب في زخرفة قطعة �لملب�ض  مّما �أوجد �الإيقاع  �لفني.   . ه� 
�التز�ن �لتماثلي كما في تكر�ر �سريطي �لزخرفة ب�سكل عمودي.  . و 

تمّثل مركز �ل�سيادة في �لياقة، حيث �الهتمام �لمكّثف بزخرفتها وباألو�نها   . ز 
�لمت�سادة �لجذ�بة، مّما يلفت نظر �لم�ساهد �إليها. 

�لت�سميم  �أعطى  �تجاهاتها،  وتعّدد  �لزخرفّية  �لوحد�ت  حجم  في  �لتنّوع   . ح 
نوًعا من �لحركة. 

والأحجام،  الأ�سكال،والألوان،  توافق  حيث  من  الت�سميم  في  الن�سجام   . ط 
و�لم�سافات، و�لعلقات �لمتبادلة 
في ما بينها، مّما �أدى �إلى �لوحدة 
بين �أجز�ء قطعة �لملب�ض، وتمّثل 
�لتنا�س�����ب في  علقة كّل عن�س��ر 
مع �الآخر، ومع مجموع عنا�سر 
�ل�س�كل،  في  �لفني  �لت�سميم 

�أو�لحجم، �أو�للون.
مّما  و�الإت��ق��ان  و�لمهارة  �لدقة   . ي 
�أنجح �لت�سميم �لفني في تحقيق 

�ل�سكل )3-2( :ت�سميم ملب�ض. �لغر�ض �لجمالي و�لنفعي. 

 ،)3-3( �ل�سكل  في  كما  �لملب�ض،  ت�سميم  تاأّمل 
و�لنفعي  �لفني  �لعمل  تحليل  لقو�عد  وفًقا  وحّلله  
لت �إليه مع زملئك  �لتي مّرت بك، ثّم ناق�ض ما تو�سّ

وباإ�سر�ف معلمك.

نـ�شـاط )3-3(

�ل�سكل )3-3( :ت�سميم ملب�ض. 



153

                                           �ساعة

عالج
- تكليف الطلبة باإعادة ذكر مراحل التذّوق الفني مت�ضل�ضلة. 

اإثراء
وحتليلها  املحكمة...(,  )اخلزنة,  البرتاء  ملدينة  �ضور  بجمع  الطلبة  تكليف   -

وعر�ضها اأمام الزمالء.
املهني, وحتليلها وعر�ضها  تخ�ض�ضهم  من  نفعية  بجمع �ضور  الطلبة  تكليف   -

اأمام الزمالء.

- ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات 
- اأداة التقومي: �ضجل و�ضف �ضري العمل )1-3(

للمعلم
الإ�ضكندرية,  ط2,  )درا�ضة جمالية(,  الفني  العمل  عنا�رص  ال�ضباغ,  رم�ضان   -

2003م.

للطالب
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جـ تذّوق العمل الفني والنفعي: يحتاج تذّوق �لعمل �لفني �إلى تربية م�ستمرة وثقافة فنية، 

ولي�ض مجّرد متعة وت�سلية، وهذه �لثقافة تنعك�ض على �سلوك �لمتذّوق �لجمالي، ونمط 
وبيئته  مظهره  على جمال  و�لمحافظة  و�لبيئة،  �لمنزل  في  و�لعامة  �ل�سخ�سية  حياته 
�لمحيطة، ويجعله محبًّا للجمال فيها،ولمعرفة كيفّية تذّوق �لعمل �لفني و�لنفعي، ال 

بّد من معرفة مقّومات �لعمل �لفني و�لنفعي وتحليله. 

مقّومات �لعمل �لفني و�لنفعي: لكّل عمل فني �أيًا كان نوعه �سكل وم�سمون :  .1

�لم�س�احة  وهي  ومتر�بطة،  متكاملة  عنا�سر  مجموعة  من  ن  يتكوَّ �ل�سكل:   .  �أ 
المحاطة باإطار وخطوط واألوان ومالم�ض،  ويتدخل في �سكل العمل الفني 

و�لنفعي عنا�سره و�أ�س�سه جميعها �لتي در�ستها �سابًقا.

�لتي  �لفنان ومخيلته  نف�ض  �لكامنة في  �الأفكار و�لم�ساعر  تلك  �لم�سمون:  ب . 
ا جماليًّا  يعّبر عنها �لفنان �أو�لم�سّمم بو�ساطة �لمو�د �لمتنّوعة؛ لتوؤدي غر�سً
ونفعيًّا، ويعّد �لعمل �لفني و�لنفعي نتاًجا لثقافة �لفنان، وعقائده، وعاد�ته، 

وتقاليده، وفل�سفته في �لحياة و�لمجتمع.

�لفنان  لدو�فع  ترتيًبا  و�لنفعي  �لفني  �لعمل  يعّد  و�لنفعي:  �لفني  �لعمل  تحليل   .2
وعنا�سرها  �لماّدة،  طبيعة  على  ويعتمد  �الأ�سكال،  من  �سكل  في  و�نفعاالته 
�لعمل  تحليل  ي�ستطيع  �لفني،  �لتذّوق  بمر�حل  �لم�ساهد  يمّر  �أن  و�أ�س�سها.وبعد 

�لفني و�لنفعي، كما في �ل�سكل )3-2(، بناًء على �لمعايير �الآتية : 

.  الت�سميم الفني وما حّققه الم�سّمم من جمال الن�سب، كالخطوط الم�ستقيمة   اأ 
�لمتنّوعة في ت�سميم �الأزياء، و�أ�سكال �لمثّلثات �لمتكررة.

� لونيًّا في �لت�سميم،  �الألو�ن �لم�ستعملة �لحارة و�لباردة، و�لتي �سّكلت ت�سادًّ ب . 
ووظيفة �الألو�ن في �إغناء ملم�ض �لقما�ض. 

لماّدة  �لم�سّمم  معالجة  �لن�سيج، وطريقة  في  �لبارزة  �لحدود  �لنقو�ض ذ�ت  ج� . 
�لقما�ض، �لتي �أعطت �إح�سا�ًسا متنوًعا بالملم�ض. 

�الختلف بين �ل�سكل �لبارز في �لزخرفة �لهند�سية لقطعة �لملب�ض و�الأر�سية   .  د 
�لمتمّثلة باللون �الأ�سود �لناعم. 
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تنمية قدرته على  �لم�ساهد من  يتمّكن  حتى  الفني:  التذّوق  الم�ساعدة على  العوامل  د 

تذّوق �الأعمال �لفنية، و�لقيم �لجمالية في كّل ما يحيط به، فيجب �أن يكت�سب بع�ض 
�إذ ت�سمل �لعو�مل �لم�ساعدة على �لتذّوق  �لتي ت�ساعد في ذلك؛  �لعاد�ت �ل�سلوكية 

�لفني:
�لعلقات  يلم�ض  �أن  �لم�ساهد  ي�ستطيع  �لملحظة،  طريق  فعن   : �لملحظة  دقة   .1
التي تربط مكّونات العمل الفني، من خطوط، واأ�سكال، واألوان، بع�سها ببع�ض، 
للإح�سا�ض بالقيم �لجمالية �لناتجة منها، وتتطّلب هذه �لقدرة �لزيادة في �النتباه 

واليقظة لتبقى الحوا�ض متفتحة، ويبقى الذهن في حالة ن�ساط وحيوية. 
�لقدرة على �لتمحي�ض: �أي �أن ي�سبح لدى �لم�ساهد نوع من �لتروي و�التز�ن،   .2
�سو�ء �أكان ذلك في �لممار�سة �لفنية، �أم في تذّوق �لعمل �لفني �أو�لمنتج �لنفعي 
في  �ل�سخ�سي  ب  �أو�لتع�سّ �لمتهّور،  و�لحما�ض  �الندفاع  عن  �البتعاد  مع  ذ�ته، 

�إعطاء �لقر�ر.
�لقدرة على �لتاأّمل: �لتاأّمل يعني �لتعّمق في �لتفكير عند تذّوق �لعمل، ومحاولة   .3
اإدراكه،  فالتاأمل ن�ساط ذهني عميق ي�سمح للفكر بالتدّرج في اإعطاء رد الفعل، 

�لذي قد يّت�سم باالإيجابية �أحياًنا �أو�ل�سلبية �أحياًنا �أخرى.

�لتذّوق  على  �لقدرة  زيادة  في  تفيد  قد  �أخرى  �بحث عن عو�مل  زميلك،  مع  باال�ستر�ك 
�لفني، م�ستعيًنا بمحّركات �لبحث، ثم ناق�سها مع زملئك. 
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إجابات األسئلة الواردة يف املحتوى

   املو�ضوع         تذّوق العمل الفني والنفعي   
  

 التعلم التعاوين / العمل اجلماعي
ونفعية  فنية  اأعمال  وتذّوق  التذّوق  )مراحل  ال�ضابق  بالدر�س  الطلبة  تذكري   -

والعوامل امل�ضاعدة على التذّوق(.
- تكليف الطلبة بتنفيذ الن�شاط )3-4( ومتابعته.

خالل  من  الوحدة  واأ�ضئلة  املو�ضوع  اأ�ضئلة  عن  الإجابة  الطلبة  تكليف   -
املجموعات بعد تعيني مقرر لكل جمموعة.

- تكليف املجموعات باحلل وتخ�ضي�س زمن لذلك.
- التجول بني املجموعات وامل�ضاعدة غري املبا�رصة.

- ي�ضلم مقرر كل جمموعة اإجابات جمموعته.
- تبادل الأدوار بني املجموعات.

الإجابات  اإلى  التو�ضل  بهدف  ؛  اإجاباتهم  وتناق�س  الطلبة  بني  حوار  يدار   -
ال�ضحيحة وت�ضويب الأخطاء.

- كتابة الإجابات على ال�ضبورة والتعليق عليها.
- تدوين الإجابات بطريقة مالئمة.
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نـ�شـاط )4-3 (

�جمع بع�ض �ل�سور الأعمال فنية نفعية �سمن تخ�س�سك مختلفة �الأ�ساليب،  و�عر�سها على 
في  �أدناه  بالجدول  م�ستعيًنا  �الآخر، ودّون ملحوظاتك،  بعد  مجموعة من زملئك عمًل 
ر�سد  ��ستجابات زملئك عند م�ساهدتهم �الأعمال،  ثم �عر�ض ما دّونت على زملئك، 
وناق�سهم في �سبب تاأييدهم للعمل �أوعدمه. وما �لعو�مل �لتي �أّثرت في تذّوقهم للأعمال 

ا ب�ساأن �لمو�سوع.  �لمعرو�سة، ثم قّدم تقريًر� ملّخ�سً

عدد ال�ستجابات الموؤيدةالعمل الفني اأوالنفعيالرقم
عدد ال�ستجابات 

المعار�سة
عدد ال�ستجابات 

المبهمة
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إجابات األسئلة الواردة يف املحتوى

                                           �ساعة 

عالج
الفني  الت�ضميم  عنا�رص  ح�ضب  وحتليله  �ضعبي  زي  مب�ضاهدة  الطلبة  تكليف   -

واأ�ض�ضه, ومناق�ضة الزمالء بذلك.

اإثراء
- تكليف الطلبة بجمع اأعمال فنية نفعية قدمية وحديثة, مثل اأدوات زينة, فخار, 
خزف..., ثم حتديد العوامل املوؤثرة يف تذوقهم لها, ثم تقدمي تقرير مف�ضل 

بذلك,  ومناق�ضة الزمالء به.

- ا�سرتاتيجية التقومي: التوا�ضل.
- اأداة التقومي: اأ�ضئلة واأجوبة.

للمعلم

للطالب

93

الأ�سئــــلـــة

1

2

3

4

ح �لمر�حل �لتي تمّر فيها عملية �لتذّوق �لفني. و�سِّ

ح بع�ض �لموؤثر�ت �لتي توؤثر في �ختلف تذّوق �الأفر�د للأعمال �لفنية �لمختلفة. و�سِّ

ب �ل�سخ�سي في �أعطاء ر�أي �أوقيمة جمالية  للأعمال �لفنية   �إلى �أي مدى يوؤّثر �لتع�سّ
و�لنفعية �سمن تخ�س�سك ؟ �أعِط مثااًل من و�قع تخ�س�سك.   

�الأ�سئلة  عن  �أجب  ثم   ،)4-3  ( �ل�سكل  �نظر 
�لتي تليه : 

لم جذب �نتباهك �ل�سكل �لمجاور؟  - �أ 

�لعمل  تاأّمل  �ل�سروري  من  �أنه  ترى  هل   - ب 
�لفني جيًد� وتمّعن �لنظر فيه عند تذّوقه. 
�ل�سكل  �إل��ى  بالرجوع  ذل��ك  ��ح  و���سِّ

�لمجاور.

ح ذلك باأمثلة من تخ�س�سك. �لفن رموز ح�ّسية ولكنها على �سلة بالو�قع،و�سِّ

د �لغاية من �لعمل �لفني و�لمنتج �لنفعي. حدِّ

�ل�سكل )3-4(: ت�سميم ملب�ض.

5

6
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تاأّمل �ل�سكل )3-5( �لذي يمّثل ت�سميم ملب�ض، وحّلله وفًقا  لعنا�سر �لت�سميم و�أ�س�سه 7
�الآتية :

وظيفة �للون في �إغناء �لملم�ض.  - �أ 

�لنقو�ض ذ�ت �لحدود �لبارزة في �لت�سميم.  - ب 

�الختلف بين �ل�سكل و�الأر�سية.  - ج� 

دور�لتكر�ر.  - د 

تحديد مركز �ل�سيادة.  - ه� 

مدى مر�عاة �الإيقاع ونوعه.  - و 

�أ�سكال �لزخارف.  - ز 

نوع �التز�ن.   - ح 

�ل�سكل )3-5(: ت�سميم ملب�ض.
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انظر ملحق )3-2( من اأدوات التقومي و )3-1( من اأوراق العمل.

   املو�ضوع         النقد الفني )1(   
  

- يتعّرف �رشوط النقد ومرتكزاته.
- يحّدد مفهوم النقد الفني وخطواته ومعايريه.

- ميّيز العالقة التي تربط بني التذّوق الفني والنقد الفني.

النقد الفني, الو�ضف, التحليل, التف�ضري, التقييم.

التدري�س املبا�رش/ اأوراق العمل 
ومراحله,  الفني  التذّوق  مبفهوم  الطلبة  تذكري  خالل  من  للدر�س  التمهيد   -
وتذّوق اأعمال فنية ونفعية, وكتابة النتاجات اخلا�ضة للمو�ضوع اجلديد على 

ال�ضبورة.
- تو�ضيح مفهوم النقد الفني و�رصوطه )�ضالمة الذوق, و�ضدق العاطفة, و�رصعة 

النتباه...( واأهّم مرتكزاته, مثل )الفنان, املو�ضوع, و�ضائط الت�ضكيل...(
- تقدمي �رصح واٍف حول مراحل النقد الفني وتو�ضيحها.

- توزيع ورقة العمل )3-1( ومتابعتها.
ال�ضبورة؛  الطلبة, ومناق�ضتها, وتلخي�س الإجابات على  - ال�ضتماع لإجابات 

لتو�ضيح كل من العوامل املعينة على النقد الفني ومرتكزاته ومفهومه. 
التعلم من خالل الن�شاط/ التدريب 

الكتاب  يف   )6-3( ال�ضكل  لنقد  الفني  النقد  مراحل  بتطبيق  املعلم  يقوم   -
املدر�ضي, اآخًذا باحل�ضبان النقاط الواردة يف الكتاب يف اأثناء النقد.

- يكلف املعلم الطلبة تنفيذ الن�شاط )3-5( ومتابعته, وبعد النتهاء يتم عر�س 
الأعمال.

- تقومي اأعمال الطلبة.
التدري�س املبا�رش/ العمل يف الكتاب املدر�سي 

- تقدمي �رصح واٍف عن العالقة بني التذّوق الفني والنقد والعوامل املعززة لقدرة 
الناقد.

- تو�ضيح ال�ضعوبات التي واجهت النقاد يف و�ضع معايري ثابتة للنقد.
- تكليف الطلبة بالإجابة عن الأ�ضئلة الآتية من خالل بحثهم يف الكتاب: 

خربته  نقل  من  يتمكن  حتى  الناقد,  يف  توافرها  يجب  التي  ال�رشوط  ما   •
اجلمالية لالآخرين؟

• و�ضح العالقة بني النقد الفني والتذّوق الفني.
لتو�ضيح  ال�ضبورة؛  على  وتلخي�ضها  ومناق�ضتها,  الطلبة  لإجابات  ال�ضتماع   -

العالقة التي تربط بني النقد الفني والتذّوق.
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�لنقدد �لفنيثانًيا

مفهوم النقد الفني
يحلل �لم�ساهد �لمتذّوق �لعمل �لفني و�لنفعي كي ير�ه روؤية �سحيحة، وي�ستمتع به، وهذ� 
جزء من �لنقد �لفني، �لذي يف�سر م�سمون �لعمل ويف�سح عّما يت�سّمنه من خبرة جمالية. �إن 
تو�سيح �لناقد لهذه �لخبرة، وو�سفها ت�ساعد �لم�ساهد على �إدر�كها ب�سكل �أ�سمل، و�سّمها 
�إلى خبرته �لجمالية. و�لنقد �لفني هو�ل�سبيل للروؤية �ل�سليمة �لمرتكزة على �لفهم و�لدر��سة 
الواعية، وهوبذلك ل يقت�سر على بيان نقاط ال�سعف، واإنما اإظهار مميِّزات العمل الفني، 
�أن  �أي  �لعمل.   �إ�سد�ر حكم على قيمة  �إلى  �لتي يحتويها، ويتعّدى ذلك  و�لقيم �لجمالية 
للنقد وظيفة �أ�سا�سية، وهي �إ�سد�ر �الأحكام �أوتقييم للعمل �لفني و�لنفعي، وتقديم �لمبرر�ت 

�لتي توؤيد هذ� �لحكم. 

مراحل النقد الفني
حتى يكون �لنقد للأعمال �لفنية و�لنفعية نقًد� علميًّا مدرو�ًسا، ال بّد له من �لمرور بمر�حل 

محّددة، وهذه �لمر�حل، هي:  
ن�ستخدم  حيث  وتو�سيحه،  �لفني  �لعمل  في  ومرئي  هوظاهر  لما  ملحظة  الو�سف:  اأ 

�لحو��ض جميعها كاللم�ض مثًل عند �لتذّوق �لح�ّسي للأغذية، و�كت�ساف طبيعة �لعمل 
�لفني �أو�لمنتج �لنفعي وت�سمية عنا�سره، ومدى تطابق �لمو�سوع مع �ل�سكل، وفي هذه 

يعد �لنقد �لفني ميد�ًنا علميًّا تجريبيًّا، عبر خطو�ت ت�سل�سلية تهدف �إلى تعليم �لطالب �أو�لم�ساهد  
وتعريفه بحقائق  تّت�سل باأعمال �لفن بجو�نبها �لمختلفة، ولي�ض ميد�ًنا للمدح �أو�لذم، وهوو�سيلة 
ت�ساعد �لناقد على ح�سن تذّوق �لعمل �لفني، وتحليله، و�سرحه، وتقويمه، ويعّبر عن �نطباعاته 
الذاتية، واأحكامه الجمالية بطريقة مو�سوعية، مّما يتطّلب �سروط �سالمة الذوق، و�سدق العاطفة، 
�لنف�سية  �الإ�ساءه و�لعو�مل  �لتقويم،و�لتدريب، وتوفر  �لملحظة، و�سرعة �النتباه، وح�سن  ودّقة 
�لناقد و�لمعلم و�لطالب: �لفنان، و�لمو�سوع،  �أهّم �لمحاور �لتي يرتكز عليها  و�ل�سحّية. ومن 
�لنقد،  ولغة  �لت�سكيل،  وو�سائط  �لمختلفة،  باأنماطه  و�لم�سمون  و�أ�س�سه،  �لفني  �لعمل  وعنا�سر 

و�لقيم �لكامنة في �لعمل �لفني. 
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فنيًّا، مع �الأخذ بالح�سبان �أ�س�ض تن�سيق �الأثاث بالمنزل، وعنا�سر �لت�سميم �لد�خلي 
و�أ�س�سه، ثم الحظ ما ياأتي:

1. تنا�سب حجم قطع �الأثاث مع بع�سها �لبع�ض.
2. تنا�سب حجم �الأثاث مع م�ساحة �لغرفة، كما في �ل�سكل )6-3 (.

3. �سهولة �لتنقل من مكان �إلى �آخر بين قطع �الأث�اث.
4. مر�عاة تجميع قطع �الأثاث في مجموعة لتوؤدي وظيفة غرفة �لجلو�ض، والتعيق 

�لمرور منها �أوفيها، مما ي�ساعد على تنظيف �لغرفة.
5. مدى تطبيق �أ�س�ض �لت�سميم �لفني على �لت�سميم  �لد�خلي للغرفة، وهي كما ياأتي:
مركز �ل�سيادة في �لت�سميم �لد�خلي يّت�سح من خلل طاقة �الأزهار، كما في �ل�سكل.               .  �أ 
�الأثاث، وكذلك  لقطع  �لم�سافات، و�الأحجام، و�الأ�سكال  �الن�سجام في   . ب 

�الن�سجام �للوني بين لون �لجدر�ن، و�الأر�سية، ولون �الأثاث.
�الإ�ساءة مركزية.  . ج� 

��ستخد�م �لكماليات، كاللوحات �لفنية، و�لتحف �لخ�سبية.  .  د 
�لتكر�ر ويّت�سح عن طريق ��ستعمال �أ�سكال �الأثاث �لمرّبعة و�لم�ستطيلة.  . ه� 
�لتتابع عبر��ستعمال �أ�سكال �الأثاث �لمختلفة في �لحجم ودرجة �للون.  .  و 

�الإيقاع كما في تنّوع درجات لون �الأثاث.  .  ز 
�التز�ن �للتماثلي عن طريق ��ستعمال �لت�ساد �للوني )�لفاتح، و�لغامق( للون �الأثاث.  . ح 

وحدة ال�سكل تتمّثل في ترابط عنا�سر الت�سميم الداخلي من خط، و�سكل،   . ط 
ولون، وملم�ض، وظل، ونور.  

نـ�شـاط )5-3 (

فنيًّا  نها، و�عر�سها على زملئك، ثم حلِّلها، و�نقدها  �أثاث من م�سغلك، ولوِّ �ر�سم قطع 
وفًقا لقو�عد تحليل �لعمل �لفني و�لنفعي �لتي مّرت بك.
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                                           �ساعتان

عالج
الفني  التذّوق  الفني وخطواته, ومفهوم  النقد  بتدوين مفهوم  الطلبة  تكليف   -

ومراحله يف امللف اخلا�س بهم.

اإثراء
- تكليف الطلبة من خالل ال�ضتعانة مبحركات البحث الإلكرتونية, البحث عن 
الرومان�ضية,...( يف ظهور  الواقعية,  الفنية احلديثة )النطباعية,  املدار�س  اأثر 

علم النقد وتطّوره.

- ا�سرتاتيجية التقومي: املالحظة 
- اأداة التقومي: قائمة الر�ضد )2-3(.

للمعلم
- منذر �ضامح العتوم, طرق تدري�س الرتبية الفنية ومناهجها, دار املناهج, عّمان, 

2007م.

للطالب 
-http:// www.tshkeel.com/art/draw.html
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ل تجّنب �ال�ستنتاجات و�الأحكام �لم�سبقة، ومناق�سة �لم�ساعر �لخا�سة.   �لخطوة، يف�سّ
ب التحليل: تتجاوز هذه �لخطوة و�سف �الأ�سياء �إلى �كت�ساف �لعلقات في �لعمل �لفني؛ 

ر عن قرب في �لعنا�سر �لمكّونة  �أي �لتعبير عن طريقة �إدر�ك هذه �الأ�سكال، و�لتب�سّ
للعمل �لفني، كاللون، و�ل�سكل، وكذلك �أُ�س�ض �لعمل �لفني، كاالن�سجام و�الإيقاع 
بتفا�سيلها  �لفني، و�لوعي  �لعمل  بينها، ثم و�سف خ�سائ�ض  فيه، و�لعلقات في ما 

و�إجر�ء�تها �لدقيقة.
جـ التف�سير: يهتم �لناقد في هذه �لخطوة باإيجاد �لمعنى �ل�سامل للعمل �لفني) �لم�سمون( 

�لذي تّم و�سفه وتحليله، وي�ستمل على �لمعنى، ويبرز  بو�ساطة �لمو�د و�لمو�سوع 
و�ل�سكل؛ �أي تلخي�ض كلي لمعاني �لعمل �لفني للحكم ي�ستنتج بالرجوع �إلى �لمعرفة 
و�لخبرة كّلها، وتعّد هذه �لخطوة �الأكثر �أهمّية في عملية �لنقد، فاإذ� ف�ّسر �لناقد �لعمل 
من  كثير  في  �سرورية  غير  ت�سبح  �لحكم  و�إ�سد�ر  �لتقييم  مهّمة  فاإّن  كامل،  ب�سكل 

�لحاالت، وبذلك يكون �لنقد في هذه �لحالة نقًد� تف�سيريًّا. 
د التقييم )الحكم (: �أي تو�سيح �لمعنى �لجمالي، و��ستخر�ج �ل�سفات �لجمالية وغير 

�لجمالية فيه وكيف تّت�سل مًعا،  ومناق�سة ما يت�سمنه  �لعمل �لفني وتبريره و�الإقناع به، 
�ل�سابقة باالأعمال  �لمعني في �لخطو�ت  �لفني  �لعمل  و�إعطاء قيمة محّددة، ومقارنة 
�لفنية �الأخرى من �لنوع ذ�ته، وي�سمل �لتقييم �لح�ّسي للمنتوجات �لغذ�ئية �لمظهر، 
�لمنتج،  في  يقيَّم  ما  �أول  وهوعادة  و�لتجان�ض،  �لعام،  و�لمنظر  و�لحجم،  و�للون، 

�لح�ّسي  �لتقييم  ي�سمل  وك��ذل��ك 
قو�مه،و�لطعم  �أو  �لمنتج  ملم�ض 
يكون  �أن  �لناقد  وعلى  و�لمذ�ق. 
ويقّدم  �أحكامه،  مناق�سة  على  قادًر� 

م�سوغات كافية لتقييمه.
يمّثل  �لذي   )  6-3( �ل�سكل  تاأّمل   
ع  ت�سميًما د�خليًّا لغرفة جلو�ض موزَّ
تنقده  كي  حّلله  ثم  �الأث���اث،  �ل�سكل )3-6 (: ت�سميم د�خلي لغرفة جلو�ض.فيه 
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العلقة بين التذّوق الفني والنقد الفني
�سلًبا  منها  موقفك  تقّرر  �أن  �لفنيةو�لنفعّية،   و�لت�ساميم  �الأعمال  مع  تعاملك  في  �عتدت 
�أنك  يعني  �إتقانه، وهذ�  �أم  �آخر �سو�ء من حيث جماليته  ل عمًل على  �إيجاًبا، كاأن تف�سِّ �أو 
تف�سح عن ��ستجابتك �لجمالية من �نطباعات وخو�طر �سريعة.  لكن هذ� ال ي�سّمى نقًد�، 
تتوفر  فحين  �الأحكام،   �إ�سد�ر  �أي  �لفني؛  و�لتقييم  �لفني  �لتذّوق  بين  تخلط  �أاّل  و�الأ�سح 
لك فر�ض م�ساهدة عدد كبير من �الأعمال �لفنية من ر�سم، وت�سوير، ومج�ّسمات، و�أزياء، 
وت�سريحات، ومو�ئد طعام و�أطباق، وغيرها؛ �أي حين ي�سبح تعاملك مع �لفنون جزًء� من 
ن�ساطك �ليومي، بالم�ساهدة، و�لتذّوق، و�لتدّرب على تمييز قيم �لجمال فتكت�سب ثقافة 
�سك  فنية و��سعة تغني بها خبرتك ومعرفتك بالت�ساميم �لفنية �لم�ستخدمة في مجاالت تخ�سّ
وما تت�سمنه من �أ�ساليب و�أ�سكال متطّورة،  عندئذ ت�ستطيع �أن تنقل للآخرين، ما �كت�سبته من 
خبرة فنية عن طريق �لنقد �لفني، �أي حين تعزز قدرتك على �إ�سد�ر �أحكام جمالية م�ستندة 
للخبرة و�لكفاءة �لعالية، فل بّد للناقد حتى ي�ستطيع �أن يقوم بهذه �لعملية بنجاح �أن يكون قد :

مّر بتجارب غنية من �لدر��سة و�لبحث في �الأعمال �لفنّية �لقديمة و�لحديثة.  اأ 

�طلع على نظريات �لجمال ومفاهيمه.  ب 

�متلك لغة نقدية جادة وم�سوؤولة.  جـ 

ا به. �متلك منهًجا و�أ�سلوًبا خا�سًّ د 

قد تدّرب على �لنقد. هـ 

�إلى  وتحتاج  ذ�تها،  بحد  قائمة  �إبد�عية  عملية  �لفني هي  �لنقد  عملّية  �أّن  ن�ستنتج  وبذلك   
�لتذّوق �لفني لتطوير قابلية �الإن�سان؛ الإ�سد�ر �الأحكام �لجمالية، و�سقل موهبته �لنقدية. 

لقد حاول �لفل�سفة وعلماء �لجمال في �لما�سي و�سع معايير مطلقة للحكم على �الأعمال 
�لفنية، فظهرت �أمامهم �سعوبات عّدة تمّثلت في:

عند  �لخا�سة  وميوله  �آر�ئه  على  �العتماد  �أي  �ل�سخ�سية؛  ال�ستجابته  �الإن�سان  �نحياز  اأ 

�إ�سد�ر �الأحكام �لنقدية. 

تطبيق مفاهيم نقدية وقو�عد كانت تنا�سب �أعمااًل فنية قديمة، لكنها ال تنا�سب �أعمال  ب 

نقديًّا  معياًر�  و�لت�سميم  �لر�سم  في  �لم�ستخدمة  �لمهارة  كانت  فمثًل  �لمعا�سر،  �لفن 

3
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إجابات األسئلة الواردة يف املحتوى

   املو�ضوع         النقد الفني )2(   
  

التعلم من خالل الن�شاط/ التدريب  
- مراجعة �رصيعة للطلبة مبا مّت اأخذه يف الدر�س ال�ضابق حول �ضعوبة و�ضع معايري 

ثابتة للنقد الفني, وا�ضتعرا�س لل�ضكل )3-7( من الكتاب.
- تكليف الطلبة بالن�شاط )3-6( ومتابعته.

- عر�س النتائج وكتابتها على ال�ضبورة.
التعلم التعاوين / العمل اجلماعي

- تكليف الطلبة الإجابة عن اأ�ضئلة املو�ضوع من خالل املجموعات بعد تعيني 
مقرر.

- تكليف املجموعات باحلل, وتخ�ضي�س زمن لذلك.
- التجول بني املجموعات وامل�ضاعدة غري املبا�رصة.

- ي�ضلم مقرر كل جمموعة اإجابات جمموعته.
- تبادل الأدوار بني املجموعات.

الإجابات  اإلى  التو�ضل  بهدف  اإجاباتهم؛  وتناق�س  الطلبة  بني  حوار  يدار   -
ال�ضحيحة وت�ضويب الأخطاء.

- كتابة الإجابات على ال�ضبورة والتعليق عليها.
- تدوين الإجابات, وت�ضجل بطريقة مالئمة.
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�أ�سا�سيًّا، يعتمد عليه في �إ�سد�ر �الأحكام، ويّت�سح هذ� في كثير من �أعمال �لر�سم و�لت�سوير 
�لتي تحاكي �لم�سهد �لطبيعي بمهارة و�إتقان، �إال �أّن توفر �لمهارة رغم �أهّميتها، لم تعّد 
تكفي الإ�سد�ر حكم ل�سالح �لعمل �أولغير �سالحه،  وينطبق هذ� على �أي من �الأعمال 
�لفنية و�لنفعية؛ فاإتقان خياطة �لملب�ض مثًل ال يكفي للحكم على جمالية ت�ساميمها. 

عدم ثبات �الآر�ء �لنقدية،  حيث �إنها تتغّير بتغّير �لزمن وبتغّير �الأذو�ق و�لقيم و�الأ�ساليب  جـ 

�لفنية،  لقد �سادت في �لما�سي �آر�ء نقدية و�أحكام �عتمدت تف�سيل مو�سوع �لعمل 
�لفني ال �أ�سلوبه، فمنحت �لمحتوى �لعاطفي للعمل �لفني قيمة كبيرة،  وعندما ظهر 
�الأ�سلوب �النطباعي في �لر�سم، قابله جمهور �لفن ونّقاده بالرف�ض و�ال�ستنكار؛ الأنه 
بينها  ومن  �لمختلفة  و�أ�ساليبه  �لحديث  �لفن  �نطلقة  ومع  �أذو�قهم.   يلئم  يكن  لم 
�الأ�سلوب �النطباعي، تغّيرت �الآر�ء �لنقدية ل�سالح هذ� �لفن، و�أخذ �لنا�ض في ع�سرنا 
�لر�هن يتذّوقون �الأ�ساليب �لجديدة و�لم�ستحدثة رغم ظهور �الأ�سكال �لغريبة و�لرموز 
�ل�سكل  في  �سو�ء، كما  و�لنفعية على حّد  �لجمالية  �لفنية  �الأعمال  �لمفهومة في  غير 

.)7-3(

�إّن معرفة �لقيمة �لفنية الأي عمل، لي�ست �سهلة د�ئًما.  
�سين، تبقى مجرد �آر�ء لها  و�أغلب �آر�ء �لنقاد �لمتخ�سّ
هذ� �لقدر �أوذ�ك من �لتاأثير في �الآخرين، ومع ذلك 
ت�ساعد  �لنقد  على  قدرتك  لتنمية  محاوالتك  فاإّن 
كثيًر� في رفع م�ستوى تذّوقك للأعمال �لفنية،  وهذ� 
�أنَّ كًل من �لتذّوق و�لنقد، مجاالن مرتبطان  يوؤكد 

ببع�سهما، ويكّمل �أحدهما �الآخر.  

�ل�سكل ) 3-7 (: ت�سميم ملب�ض.
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إجابات األسئلة الواردة يف املحتوى

                                           �ساعة

عالج
عنا�رص  ح�ضب  وحتليله  بيئتهم,  من  �ضعبي  زي  ونقد  بالتذّوق  الطلبة  تكليف   -

الت�ضميم واأُ�ض�ضه.

اإثراء
- تكليف الطلبة من خالل حمركات البحث تعرف طرق التحليل والنقد الفني 

لالأثاث املنزيل يف الت�ضميم الداخلي.

- ا�سرتاتيجية التقومي: التوا�ضل    
- اأداة التقومي: اأ�ضئلة واأجوبة.

للمعلم

للطالب

100

نـ�شـاط )6-3 (

�أقرب موقع عمل له علقه بتخ�س�سك، و�طلع على �أحدث �لت�ساميم للخدمات �لتي  زر 
يقّدمها، �طلب �إلى �ساحب �لعمل تزويدك ب�سور ملّونة لها. و�عر�ض �ل�سور على زملئك  
ل �آر�ءهم �لنقدية على كّل منها، وناق�سهم في مبرر�ت �الأحكام �لتي  بطريقة ملئمة، ثم �سجِّ

�أ�سدروها عليها. 

101

الأ�سئــــلـــة

1

2

3

4

5

ناق�ض �لعبارة �الآتية: »تف�سير �الأعمال �لفنية قد يف�سد تذّوقها «. 

�سغ بلغتك �لخا�سة تعريًفا �سامًل لمفهوم �لنقد �لفني. 

ح �لعلقه بين �لتذّوق �لفني و�لنقد �لفني.  و�سِّ

ًحا  �لمرحلة �الأهم فيه. تتبع مر�حل  �لنقد �لفني، مو�سِّ

�الأعمال  �أحكام جمالية على  �الإن�سان الإ�سد�ر  قابلية  �لفني على تطوير  �لتذّوق  يعمل 
ح هذه �لعبارة.  �لفنية، و�سِّ
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   املو�ضوع         املعار�س الفنية والنفعية )1(
   
  

ح مفهوم املعار�س الفنية واأهّميتها. - يو�ضّ
- يتعّرف اأنواع املعار�س.

- يحّدد اأ�ض�س اإقامة املعر�س.
- يناق�س التجهيزات اخلا�ضة بقاعة العر�س.

معر�س  املحافظة,  معر�س  املديرية,  معر�س  ال�ضف,  معر�س  فني,  معر�س 
الوزارة, املعار�س الدولية 

التدري�س املبا�رش/ اأ�سئلة واأجوبة. 
- التمهيد للدر�س مبراجعة �رصيعة للطلبة مبا مّت اأخذه �ضابًقا حول التذّوق والنقد 

الفني, وكتابة النتاجات على ال�ضبورة.
- تقدمي �رصح واٍف حول مفهوم املعار�س الفنية واأهّميتها واأ�ض�س اإقامتها واأهّم 

اأنواعها.
– طرح جمموعة من الأ�ضئلة, مثل:

• ما املعر�س؟ وملاذا يلجاأ كل من )الفنانني واحلرفيني واملهند�ضني...( اإليه؟ 
• هل للمعار�س اأهّمية يف تخ�ض�ضات القت�ضاد املنزيل؟ كيف؟

• اأعِط اأمثلة من واقع تخ�ض�ضك؟
ا منها. • هل للمعار�س اأنواع؟ عدد بع�ضً
• ما املق�ضود باملعار�س الفنية املدر�ضية؟ 

• هل تختلف اأ�ض�س اإقامة املعار�س الفنية والنفعية عن باقي املعار�س؟ كيف؟ 
ح باأمثلة من واقع تخ�ض�ضك. و�ضّ

- ال�ضتماع لإجابات الطلبة ومناق�ضتها؛ للتو�ضل اإلى مفهوم املعار�س واأهّميتها 
واأ�ض�س اإقامتها. 

التدري�س املبا�رش/ العر�س التو�سيحي 
التقدميي( ملجموعة  - يعر�س املعلم جمموعة من ال�رصائح على برنامج )العر�س 
)معر�س  املنزيل  القت�ضاد  تخ�ض�ضات  واقع  من  والنفعية  الفنية  املعار�س  من 
فنية  لوحات  معر�س  ال��وزارة,  ملدار�س  املهنية  املنتجات  معر�س  الزيّتون, 

لإحدى املنا�ضبات الوطنية على م�ضتوى املديريات يف الوزارة(.
- مناق�ضة وافية ملا ياأتي: 

- نوع املعر�س, هدفه والغر�س من اإقامته, اأ�ض�س اإقامته, التجهيزات امل�ضتخدمة 
– طريقة العر�س. 

اأهم  اإلى  للتو�ضل  ال�ضبورة؛  على  وتدوينها  الطلبة,  لإجابات  ال�ضتماع   -
التجهيزات امل�ضتخدمة يف قاعات العر�س.

- ا�ضتعرا�س لل�ضكلني )3-8( و )3-9( من الكتاب ومناق�ضتهما.

انظر ملحق )3-3( اأدوات التقومي.
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 �ملعار�ض �لفنّية و�لنفعّية ثالًثا

وتتمّثل �أهمّية �لمعار�ض في جو�نب �الأن�سطة �الإن�سانية جميعها، فهي ذ�ت �أهمّية �قت�سادية، 
و�سيا�سية، و�جتماعية، وثقافية، وفنية. و�لمعار�ض �لفنية �لنفعية هي ما يهمنا في هذ� �لمجال، 
فمنها ما يقيمه �لفنانون �لمخت�سون لعر�ض �أعمالهم �لفنية ب�سكل فردي �أوجماعي، ومنها ما 
يكون على �سكل معار�ض مدر�سية يقيمها �لطلبة تحت �إ�سر�ف مدر�سيهم، لعر�ض �إنتاجهم 

�لفّني �لجمالي �أو�لنفعي على �لطلبة و�لمجتمع �لمحلي في �لبلدة �أو�لمدينة. 

و�لفنون  �لثقافة  عن  �لم�سوؤولين  دفع  �لها�سمية  �الأردنية  �لمملكة  في  �لثقافي  �لتطّور  �إّن 
�لفنية و�لنفعية، ولم يكن �الهتمام فقط على  باإيجاد قاعات لعر�ض �الأعمال  �إلى �الهتمام 
كال�سركات،  �لخا�ض؛  �لقطاع  من  مختلفة  هيئات  هناك  كانت  بل  �لر�سمّي،  �لم�ستوى 
ا �لقاعات  �ست قاعات للعر�ض ب�سكل جيد، وهناك �أي�سً و�لبنوك، و�لموؤ�ّس�سات �لتي خ�سّ
وهذه  وت�سويقها،  �لنفعية  و�لمنتجات  �لفنية  �الأعمال  بعر�ض  �سة  �لمتخ�سّ �لتجارية  �لفنية 

�لقاعات م�سّممة ومجهزة بما يلزم لعملية �لعر�ض. 

يمكن �إجمال �أهّمية �لمعار�ض �لمدر�سية باالآتي: 
�إلى  ن�سل  وبذلك  و�أفكارهم،  �لطلبة  م�ساعر  تاآلف  على  �لمدر�سية  �لمعار�ض  تعمل  اأ 

�الألفة و�لتر�بط بين �أفر�د �لمجتمع. 
تعمل على �الرتقاء بالم�ستوى �لعملي �الإبد�عي بما تعر�سه من �تجاهات �سليمة، و�أفكار  ب 

�أزياء،�أوعر�ض حّي ومبا�سرالأعمال  حديثة، و�إبد�عات فنية للطلبة، كعر�ض مجموعة 
�ل�سعر �أمام �لطالبات، �أوعر�ض منتجات غذ�ئية . 

تعمل على �الرتقاء بالذوق �لجمالّي للطلبة د�خل �لمدر�سة وخارجها.  جـ 

تعّد فر�سة لتعّرف ذوي �لمو�هب، مما يدفع باإد�رة �لمدر�سة للعناية بهم.  د 

�أو�إنتاج معين ؛ كمعر�ض  فيه �سلعة معينة  �لذي تعر�ض  �لمعار�ض جمع معر�ض، وهو�لمكان 
�لكتاب،ومعر�ض �الأعمال �لفنية، ومعر�ض �ل�سناعات �لمنزلية.  و�لمعار�ض �سمن هذ� �لمفهوم 

و�سيلة �ت�سال  مبا�سره بين �لمنتج و�لم�ستهلك �أو�الإن�سان �لم�ساهد. 
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على  و�لم�ساهدون  �لم�سوؤولون  يطلع  ممّيزة، حيث  فنية  تظاهرة  �لمعار�ض  من  �لنوع 
�الأعمال �لفنية و�لنفعية �لمتعّددة. 

و  المعار�ش الدولية ) الم�سابقات (:ت�سارك �لكثير من �لدول في هذه �لمعار�ض، وهي 

ذ�ت �سبغة تربوية، وي�سارك فيها �لطلبة من �ستى بقاع �لعالم عن طريق �لهيئات �لخا�سة.  
كما  �ل�سعوب،  بين  تربط  �لتي  �الإن�سانية  �لعلقات  �إيجاد  �إلى  �لمعار�ض  هذه  وتهدف 
�أنها فر�سة للطلع على �الأعمال �لفنيةو�لنفعية لطلبة �لدول �لم�ساركة للوقوف على 
مدى �لتطّور و�الهتمام �لذي و�سلت �إليه. ومن �لمعار�ض �لدولية �لتي ي�سارك فيها طلبة 

�لمملكة على �سبيل �لمثال :
1. معر�ض �سنكار �لدولّي في �لهند. 

2. معر�ض �ل�سين �لدولّي.
3. معر�ض �الأطفال �لعالمّي.

4. معر�ض تون�ض، وغيرها من �لمعار�ض. 
اأ�س�س اإقامة المعار�س 

في  محّددة  �أ�س�ض  ُتتبع  �أن  يجب  �الأهد�ف  هذه  تتحقق  وحتى  عّدة،  �أهد�ف  للمعار�ض 
�إقامتها، ويمكن �إيجاز هذه �الأ�س�ض بما ياأتي :

اأ تحديد الغر�س من المعر�س : لي�ض �لهدف من �إقامة �لمعر�ض هوعر�ض �الأعمال �لفنية 

كالت�سجيع،  تحقيقها،  ير�د  �أهد�ف  هنالك  و�إنما  فقط،  �لمختلفة  باتجاهاتها  و�لنفعية 
و�لتثقيف، و�كت�ساب �لقيم و�التجاهات �لبناءة. 

ب يعك�س المعر�س �سورة �سادقة لم�ستويات الم�ستركين : بحيث ال يكون في م�ستًوى 

معّين وعاٍل فقط، �إال �إذ� كان �لغر�ض منه �أن يتناول �تجاًها �أوناحية فنية معينة، كالمهارة 
في ��ستعمال �الألو�ن �أو�لتلوين. 

جـ يوؤكد المعر�ش الفروق الفردية ) القدرات الفنية للم�ساركين (: وكذلك �التجاهات 

�لفنية �لمختلفة بينهم، لي�سمل �أعمال �لطلبة وم�ستوياتهم جميعها.
د  يكون للمعر�ش دليل ) كتيب ( : و�لهدف منه هو�أن يبيِّن للم�ساهد هدف هذ� �لمعر�ض 

و�ل�سير فيه، وي�سمل ك�سًفا باأ�سماء �لعار�سين ومعرو�ساتهم. 

3
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                                           �ساعة

عالج
- تكليف الطلبة مبراجعة اأهّمية املعار�س الفنية والنفعّية واأنواعها, والحتفاظ به 

يف ملف اإجناز الطالب.

اإثراء
مدر�ضته,  يف  والنفعية  الفنية  املدر�ضية  للمعار�س  �ضور  جمع  الطلبة  تكليف   -

وحتليلها ونقدها فنيًّا ح�ضب عنا�رص الت�ضميم الفني واأ�ض�ضه.

- ا�سرتاتيجية التقومي: املعتمد على الأداء 
- اأداة التقومي: املعر�س )3-3(

للمعلم
- منذر �ضامح العتوم, طرق تدري�س الرتبية الفنية ومناهجها, دار املناهج, عّمان, 

2007م.

للطالب
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توؤّكد دور �لمعلم، وتظهر فاعلية �لعملية �لتربوية �لفنية.  هـ 

ت�سّكل �لمعار�ض و�سيلة تو��سل بين �لمبدعين و�لجمهور.  و 

�لتربية  �لتابعة لوز�رة  �لمد�ر�ض  �لفنية و�لنفعية في كثير من  وهناك قاعات لعر�ض �الأعمال 
و�لتعليم في مختلف مدن �لمملكة، وهي قاعات �سّممت �سمن �لبناء �لمدر�سّي وت�سلح 

لعر�ض �أعمال �لفنانين و�لحرفيين �أو�لطلبة في �الأن�سطة �لمدر�سية �لمختلفة. 

اأنواع المعار�س الفنية المدر�سية
تكون  و�لتي  و�لنفعية،  و�لفنية،  و�لزر�عية،  و�لتجارية،  �ل�سناعية،  منها:  �أنو�ع،  �لمعار�ض 
على م�ستوى �لمدر�سة، وتكون �لمعار�ض �لفنية و�لنفعية �لمدر�سية على �لم�ستويات �الآتية :
اأ معر�س ال�سف الواحد: �لغر�ض من هذ� �لمعر�ض هوعر�ض �أعمال طلبة �ل�سف �لو�حد، 

بهدف تعّرفها ومقارنتها باإنتاج �ل�سفوف �الأخرى، وتبادل �لخبر�ت �لمختلفة لت�سير 
�أعمال �لجميع بطريقة �سليمة. 

ب معر�س المنتجات المدر�سية: في هذ� �لنوع من �لمعار�ض، تعر�ض �لمدر�سة �الأعمال 

�لفنية و�لنفعية جميعها �لتي �أنتجها �لطلبة في �لعام �لدر��سّي، كما يمكن الأولياء �الأمور 
�أن ي�ساهدو� �أعمال �أبنائهم، و�لم�ستوى �لذي و�سلو� �إليه. 

جـ معر�س المديرية: هذ� �لنوع من �لمعار�ض يكون على جانب كبير من �الأهّمية، حيث 

تعر�ض �لمد�ر�ض �لم�ساركة �الأعمال �لمتنّوعة. ولهذه �لمعار�ض فو�ئد عّدة، حيث يطلع 
�لز�ئر على �لم�ستويات �لمختلفة، وبذلك يف�سح �لمجال �أمام �لمد�ر�ض و�لمعنيين في 

�لمديرية �لو�حده للتطوير و�لنموو�لتجريب. 
د  معر�ش اللواء اأوالمحافظة: ت�سترك في هذه �لمعار�ض مديريات �لتربية و�لتعليم في �للو�ء 

�أو�لمحافظة، فكل مديرية ت�سرك كثيًر� من مد�ر�سها في �أعمال فنية مختلفة �التجاهات 
و�لم�ستويات، وت�ستفيد �لمديريات من خبر�ت بع�سها، كما �أّن �لز�ئر لهذه �لمعار�ض 

يطلع على �لم�ستويات �لفنية �لمختلفة للأعمال �لمعرو�سة. 
هـ  المعر�س العام للمنتجات المدر�سية على م�ستوى الوزارة:وهذه �لمعار�ض لها �أهمّيتها 

�لخا�سة، حيث ت�سارك فيها مديريات �لتربية و�لتعليم جميعها في �لمملكة، ويعّد هذ� 
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ا ومن�ّسقاًا : تنظم �لمعرو�سات وتن�سق باأ�سلوب �سائق  هـ  يكون اأ�سلوب العر�س مدرو�ساً

يزيد من جماله ورونقه، وال بّد من وجود �إ�ساءة منا�سبة كذلك.  

تجهيز قاعة العر�س   
يكون  �أن  �لعر�ض  مكان  �ختيار  عند  يتوخى 
ما  ير�عى  و�أن  �إليه،  �لو�سول  وي�سهل  منا�سًبا 

ياأتي: 

اأ حوامل لتعليق المعرو�سات: ذ�ت �أ�سكال 

وقيا�س�����ات مخ��تلف�ة، كما في �ل�س���كل 
)3-8 (، وت�ستعمل لتعليق �الأعمال �لفنية  
ذ�ت  تكون  �أن  ل  ويف�سّ عليها،  و�لنفعية 
�ألو�ن حيادية ؛ كالرمادّي، �أولون �لخ�سب 
�لطبيعّي، حتى ال تت�سارب مع لون �لعمل 

�لفنّي، وتفقده رونقه. 

لـــعـــر�ـــس  ـــــد  ـــــواع ق ب 

ـــــــــــــــــمــات:  الــمــجــ�ــسّ
قيا�س����ات  ذ�ت  قو�عد 
مختلف����ة  و�رتفاع���ات 
لع���ر�ض  ت�س����������تعمل 
�الأع����م����ال �ل��ن��ح��ت��ي��ة 
و�ل��خ��زف��ي��ة، ك��م��ا في 

�ل�سكل  )9-3(. 

�ل�سكل )3-8 (: حو�مل تعليق �للوحات �لفنية و�لنفعية.

�ل�سكل ) 3-9(: قو�عد لعر�ض �لمج�ّسمات �لفنية.

4
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   املو�ضوع         املعار�س الفنية والنفعية )2(
   
  

ح مراحل اإقامة املعر�س.  - يو�ضّ
- يحّدد الأمور الواجب مراعاتها عند عر�س الأعمال الفنية والنفعية.

- يوّظف عنا�رص الت�ضميم واأ�ض�ضه يف عر�س اأعمال فنية ونفعية.

جلنة ال�ضتالم, جلنة املعر�س.

á«æ¡ŸG áeÓ°ùdG
• احلذر عند التعامل مع امل�ضتلزمات الثقيلة اأو ذات احلواف احلاّدة يف اأثناء اإقامة 

املعر�س داخل امل�ضغل املهني.

التدري�س املبا�رش/ املحا�رشة 
- التمهيد للدر�س من خالل تذكري الطلبة مبفهوم املعر�س الفني والنفعي واأ�ض�ضه 
واأنواعه وعنا�رص الت�ضميم الفني واأ�ض�ضه, وكتابة النتاجات اخلا�ضة للمو�ضوع 

اجلديد على ال�ضبورة. 
الفني والنفعي, وتو�ضيح لأهم  املعر�س  اإقامة  - تقدمي �رصح واٍف عن مراحل 

الأمور التي جتب مراعاتها عند عر�س الأعمال الفنية والنفعية.
املت�ضمنة  املدر�ضي  الكتاب  من   )14-3  :11-3( الأ�ضكال  ا�ضتعرا�س   -

معرو�ضات فنية ونفعية.
التدري�س املبا�رش/ اأ�سئلة واأجوبة 

- طرح اأ�ضئلة, مثل:
• ما اأهّمية التخطيط عند اإقامة اأّي معر�س؟

• ما اأهّم واجبات و مهام جلنة ال�ضتالم؟
• ما اأهّمية مراعاة م�ضتوى نظر امل�ضاهد عند العر�س؟

• علل: يجب مراعاة امل�ضاحات بني الأعمال الفنية يف اأثناء العر�س.
- ال�ضتماع لإجابات الطلبة ومناق�ضتها, للو�ضول اإلى املعلومات املطلوبة حول 
مراحل اإقامة املعار�س الفنية والنفعية, والأمور الواجب مراعاتها عند العر�س.

- تكليف الطلبة بالن�شاط )3-7( ومتابعته.
التعلم من خالل الن�شاط/ التدريب 

- يق�ضم املعلم الطلبة اإلى خم�س جمموعات عمل كالآتي:
• املجموعة الأولى: متثل جلنة ا�ضتالم الأعمال.
• املجموعة الثانية: متثل جلنة اختيار الأعمال. 

• املجموعة الثالثة: متثل جلنة املعر�س.
• املجموعة الرابعة: جتهيز املعر�س )توجيه الدعوة للم�ضاركة, وكتابة بو�ضرت 

املعر�س, وجتهيز قاعة العر�س(.
• املجموعة اخلام�ضة: متثل امل�ضاركني يف املعر�س. 

- تكليف الطلبة باإقامة معر�س فني نفعي من واقع تخ�ض�ضهم, والإ�رصاف على 
الرتتيبات, وتقدمي التوجيهات عند احلاجة. 

- متابعة املعلم تنفيذ املجموعات للمعر�س, وتقدمي التغذية الراجعة اإذا لزمت.
- تبادل اأدوار املجموعات ل�ضمان تنفيذ مراحل اإقامة معر�س فني ونفعي من 

قبل الطلبة جميعهم.
- تقييم اأداء املجموعات.

انظر ملحق )3-4( اأدوات التقومي.

106

من  بّد  ال    : اإ�ساءة  مـ�ســدر  جـ 

الّن  �إ���س��اءة؛  م�سدر  تو�فر 
في  �أهمّيتها  لها  �الإ���س��اءة 
�الأعمال  تفا�سيل  تو�سيح 
في  كما  و�إظ��ه��اره��ا،  �لفنية 

�ل�سكل ) 10-3(. 

د الأدوات والمواد الم�ساعدة في عر�س الأعمال الفنية والنفعية:

1 .  خيوط عادية، اأوخيوط نايلون �سفافة، اأوحبال اأو�سال�سل لتعليق الأعمال الفنية. 
2 .  مطرقة. 
3 .  كما�سة. 

4 .  م�سامير مختلفة �الأطو�ل. 
5 .  مكب�ض لتثبيت �للوحات �لورقية، ويمكن ��ستعمال �لدبابي�ض. 

6 .  ورق ال�سق. 
7 .  قطع كرتون لكتابة ��سم �لعمل �لفني و��سم �لم�سترك. 

8 .  �أقلم ملونة. 

مراحل اإقامة المعر�س الفني والنفعي  
تحتاج �إقامة �لمعار�ض �إلى تخطيط م�سبق، وت�سافر جهود �لقائمين عليها لتخرج بال�سورة 
�إقامة معر�ض ما، ف�سوف نذكر �لخطو�ت �لمتبعة  �للئقة و�لناجحة، وحتى تتعّرف كيفّية 
و�لتنفيذ  �الإعد�د  لجنة  مهّمات  من  وتكون  جميعها،  �لمعار�ض  على  تنطبق  ما  غالًبا  �لتي 

�لمكلفة، وهي :  
اأ التخطيط لإقامة المعر�ش، وتحديد �لمكان و�لزمان و�لهدف من �لمعر�ض.

ب  ت�سميم المل�سق الإعالمي)بو�ستر ( للمعر�ش، ويت�سّمن ما ياأتي :

�ل�سكل )3-10 (: م�سادر �إ�ساءة.

5

108

تتكّون هذه �للجنة من متخ�س�سين لديهم �لخبرة  تحديد لجنة اختيار المعرو�سات:  هـ 

في �ختيار �الأعمال �لمنا�سبة للعر�ض، وفًقا لقو�عد ومعايير معينة ليتّم �التفاق عليها. 

تنظيم  يكون  بحيث  للمعر�ض،  �لمنا�سب  �لمخطط  و�سع  مهمتها  المعر�س:  لجنة  و 

�لمعر�ض ب�سكل يتيح للم�ساهد �سهولة �لحركة و�لتنقل بين �لمعرو�سات. 

عر�س الأعمال الفنيةوالنفعية  
�لمعر�ض. وعند  ي�ساعد في نجاح  �لجيد  �لعر�ض  �أ�سلوب  ؛ الأن  �سهلة  لي�ست مهمة  وهي 
عر�ض الأعمال وبخا�سة الأعمال الفنية النفعية  تاأخذ اللجنة المنفذة للمعر�ض النقاط الآتية 

بالح�سبان :
�لمو�سوعات  �أ�سا�ض  على  �لمعر�ض  تنظيم  يمكن  والنفعية:  الفنية  الأعمال  مو�سوع  اأ 

�لفنية �أو�لمجاالت �لفنية ؛ كالنحت، �أو�لخزف، �أو�لت�سوير، �أو �لحفر و�الأزياء و�لدمى 
و�لت�سريحات،و�الأطباق وغير ذلك.

عر�س الأعمال الفنية و�لنفعية ب�سكل من�سجم ومتنا�سق ح�سب �أ�س�ض �لت�سميم �لفني،  ب 

كما في �ل�سكل ) 11-3 (.

ر ثم ناق�ش فكِّ
�أهّم �لمعايير �لتي تعتمد عليها لجنة �ختيار �لمعرو�سات العتماد عمل ما وعر�سه. 

6

�ل�سكل ) 3-11 (: معرو�سات فنّية ونفعية.
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                                           �ساعة.

عالج
- تكليف الطلبة بتنظيم بطاقة دعوة حل�ضور اأحد املعار�س الفنية والنفعية )�ضمن 

تخ�ض�ضهم املهني( يف مدر�ضتهم.

اإثراء
- تكليف الطلبة بالتخطيط لإقامة معر�س ملنتجات تخ�ض�ضات القت�ضاد املنزيل 

على م�ضتوى املدر�ضة.

- ا�سرتاتيجية التقومي: املالحظة.
- اأداة التقومي: قائمة الر�ضد )4-3(.

للمعلم

للطالب

اأهم املعايري:
- و�ضوح الفكرة )امل�ضمون( يف العمل الفني.

- مراعاة عنا�رص الت�ضميم الفني واأُ�ض�ضه يف العمل الفني.
- ال�ضدق يف التعبري.

- الدقة يف اأُ�ضلوب التنفيذ.

- حتقيق الغر�س من املعر�س الفني.
- مراعاة الفروق الفردية يف العمل الفني املعرو�س.

107

1 .  ��سم �ساحب �لعمل �أو�لجماعة. 
2 .  مكان �لعر�ض وتاريخه. 

3 .  ��سم �لمعر�ض. 
4 .  �أي معلومات �أخرى ير�ها �لم�سارك منا�سبة. 

جـ   توجيه الدعوة لال�ستراك : توجه �لدعوة للم�ساركة بالمعر�ض من قبل �للجنة �لمكلفة 

�إلى �لفنانين و�لهيئات �لر�سمية و�لخا�سة، وتحمل �لدعوة �لمعلومات �الآتية :
1 .  ��سم �لمعر�ض. 

2 .  مكان �لمعر�ض. 
3 .  عدد �الأعمال �لتي ي�سمح �لم�ساركة بها. 

4 .  �لمو�د �لم�ستعملة في �إنتاج �لعمل �لفنّي و�لنفعي �لمقّدم. 
5 .  تاريخ ت�سليم �الأعمال.

6 .  تاريخ ��ستلم �الأعمال �لفنية بعد �نتهاء مدة �لعر�ض. 

نـ�شـاط )7-3 (
�سغ وزميلك دعوة الأحد �لمعار�ض �لفنية �لمهنية كالتي تقام �سنويًّا على م�ستوى �لوز�رة 
�لمعر�ض،  ��سم  �لدعوة  حا في  �لغر�ض،  مو�سِّ �لمنتخبة لهذ�  �لمهنية  �لمد�ر�ض  �إحدى  في 
�لدعوة مع  تبادل بطاقات  ثم  �لدعوة �الأخرى،  �لم�ساركة، وعنا�سر  وعنو�نه، و�لمد�ر�ض 

زملئك بالتخ�س�ض للطلع على �أعمالهم وتقييمها.  

تحديد لجنة ال�ستلم : ولها مهام عّدة، منها :  د 

و��سم  ونوعه،  �لعمل،  ��سم  فيه  يبيِّن  معّين،  نموذج  وفق  �لفنية  �الأعمال  ��ستلم   .  1
�لم�سارك، وتوثيق �لم�ستلم، وتاريخ �الإرجاع، وتوقيع �لم�ستلم.

و�سع �الأعمال �لفنية و�لنفعّية في مكان �آمن، وترتيبها ب�سكل جّيد ي�سمن �لمحافظة   .  2
على �سلمة �لعمل �لفني. 

�الحتفاظ بقو�ئم باأ�سماء �لم�ساركين؛ الإعادة �الأعمال بعد �نتهاء مدة �لعر�ض.   .  3

109

بين  الم�ساحات  مراعاة  جـ 

عند  الفنية  الأعـــمـــال 
العر�ش، بحيث ال تطغى 
و�لنفعية  �لفنّية  �الأعمال 
�الأع��م��ال  على  �لكبيرة 
�ل�سغيرة،  و�لنفعية  �لفنّية 
�ل�س���كل  ف��ي  ك�م���ا 
)3-12(، وال �للوحات 
�ل�سارخة  �الأل��و�ن  ذ�ت 

على غيرها.

نظــر  م�ســـتوى  مراعـاة  د 

الم�ســــاهد عند عـــر�س 
والنفعية،  الفنية  الأعمال 
-3( �ل�س����كل  في  كما 

.)13

المنا�سبة  الأماكن  اختيار  هـ 

ذات  الأعــمــال  لعر�س 
بحيث  الثالثة،  الأبعاد 
من  �لم�ساهد  يتمكن 
كما  حولها،  �اللتفاف 

في �ل�سكل )14-3(. 

�ل�سكل )3-12 (: معرو�سات فنية ونفعية تر�عي �لم�ساحات �لمنا�سبة.

�ل�سكل )3-13 ( :معرو�سات فنية ونفعية على م�ستوى �لنظر.

�ل�سكل ) 3-14(: معرو�سات ثلثية �الأبعاد.
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إجابات األسئلة الواردة يف املحتوى

   املو�ضوع         املعار�س الفنية والنفعية   
  

 
التعلم من خالل الن�شاط/ التدريب 

- تكليف املعلم الطلبة من خالل جمموعات تنفيذ الن�ضاطني )8-3( )9-3(.
- تكليف املجموعات بالعمل, وتخ�ضي�س زمن لذلك.

- التجول بني املجموعات وامل�ضاعدة غري املبا�رصة.
- ي�ضلم مقرر كل جمموعة عمل جمموعته.

- تبادل الأدوار بني املجموعات.
عنا�رص  اأثر  اإلى  التو�ضل  بهدف  اإجاباتهم؛  وتناق�س  الطلبة  بني  حوار  يدار   -
الت�ضميم واأ�ض�ضه يف اإجناح الت�ضميم الفني, وبعد النتهاء يتم عر�س الأعمال.

- تقومي اأعمال الطلبة.

110

نـ�شـاط )8-3 (

�نظر �إلى �ل�سكلين �الآتيين حيث يمّثلن �أعمااًل فنّية ونفعّية في �أحد �لمعار�ض. ناق�سهما مع 
زملئك وباإ�سر�ف معلمك من حيث :

م�ستوى �لنظر.   -  1
تنظيم �لم�ساحات بين �الأعمال �لفنّية و�لنفعية.  -  2

�لمو�سوع في �ل�سكلين.  -  3
نوع �لمعر�ض �لذي يمّثلنه.    -  4

�ل�سكل )3-16( :معر�ض فني .

�ل�سكل )3-15( : معر�ض فني .
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إجابات األسئلة الواردة يف املحتوى

                                           �ساعة

عالج

اإثراء

- ا�سرتاتيجة التقومي: التوا�ضل.    
- اأداة التقومي: اأ�ضئلة واأجوبة.

للمعلم

للطالب

111

نـ�شـاط )9-3 (

عبِّر عن و�حد من �لمو�سوعات �الآتية، م�ستخدًما �الألو�ن �لمائية : 
�ل�سياحة في �الأردن.   -  1

رحلة مدر�سية �إلى �لبحر �لميت،و �لبتر�ء، وجر�ض، و�لعقبة ............  .  -  2
منظر طبيعي   -  3

مهرجانات محلية مختلفة ) مهرجانات غذ�ئية، و�لتجميل، و�لملب�ض ...(  -  4
�عر�ض ر�سومك على زملئك باإ�سر�ف معلمك. 

112

الأ�سئــــلـــة

1

2

3

4

ما �الأ�س�ض �لتي يجب �أن تتبع    لتحقيق �الأهد�ف �لمرجّوة من �إقامة �لمعار�ض ؟

�نظر �إلى �ل�سكل ) 3-17(، ما مدى �سلحية �لتجهيز�ت �لمتو�فرة في قاعة �لعر�ض؟ 

ما مهام كّل من �للجان �الآتية عند �إقامة معر�ض : 

�أ- لجنة �ال�ستلم            ب- لجنة �ختيار �لمعرو�سات            ج�-  لجنة �لمعر�ض .

د خم�سة من �لمعار�ض �لفنية �لمدر�سية.  عدِّ

�ل�سكل )3-17(: قاعة عر�ض فنية.
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   املو�ضوع         التذوق والنقد الفني   
  

- يجيب عن اأ�ضئلة املو�ضوع والوحدة.

التعلم التعاوين/ العمل اجلماعي 
اأ�ضئلة املو�ضوع واأ�ضئلة الوحدة الثالثة من خالل  - تكليف الطلبة الإجابة عن 

جمموعات.
- تكليف املجموعات باحلل, وتخ�ضي�س زمن لذلك.

- التجول بني املجموعات وامل�ضاعدة غري املبا�رصة.
- ي�ضلم مقرر كل جمموعة اإجابات جمموعته.

- تبادل الأدوار بني املجموعات.
الإجابات  اإلى  التو�ضل  بهدف  اإجاباتهم؛  وتناق�س  الطلبة  بني  حوار  يدار   -

ال�ضحيحة وت�ضويب الأخطاء.
- كتابة الإجابات على ال�ضبورة والتعليق عليها .

- تدوين الإجابات بطريقة مالئمة.

113

عّرف ماياأتي:
�لتذّوق �لفني، و�لنقد �لفني. 

ح ذلك . يعّد �لفن محاكاة للو�قع ولي�ض ت�سجيًل له، و�سِّ
ما �لعو�مل �لم�ساعدة على �لتذّوق �لفني؟

كيف تتّم عملية �لتذّوق �لفني؟    
فه في عملية التذّوق والنقد الفني؟ ح التاأثير النف�سي للخطوط، وكيف توظِّ و�سِّ

ح �لفرق بين �لتذّوق �لفني و�لنقد �لفني من حيث: و�سِّ
وظيفة كّل منهما، و�لخطو�ت �لتي تتّم في كّل منهما .

�الآر�ء �لنقدية في �لفن لي�ست ثابتة، ناق�ض ذلك.
ا فنيًّا �أونفعيًّا جماعيًّا؟     كيف تقيِّم معر�سً

ما �أ�س�ض �إقامة �لمعار�ض �لفنّية و�لنفعية؟
تاأمل �ل�سكل )3 - 18( و�لذي يمّثل ت�سميًما د�خليًّا لغرفة جلو�ض، حّلله ح�سب �لمعايير �الآتية:

عنا�سر �لت�سميم �لفني ) �لخط و�للون (.  -  �أ 
علقة �الأ�سكال ببع�سها. ب - 

تنا�سب لون �لجدر�ن مع �الأر�سية. ج� - 

تنا�سب حجم �الأثاث مع م�ساحة �لغرفة.  -  د 
�أ�س�ض �لت�سميم �لفني  ه� - مدى تطبيق 

على قطع �الأثاث. 
�لت�سميم  في  �لكماليات  ��ستخد�م   - و 

�لد�خلي للغرفة.
توزيع �الإ�ساء في �لت�سميم.  - ز 

اأ�سئلة الوحدة
1

2

10

3

5
6

7
8
9

�ل�سكل )3-18(: ت�سميم د�خلي لغرفة جلو�ض.
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                                           تابع

عالج

اإثراء

- ا�سرتاتيجية التقومي: التوا�ضل.   
- اأداة التقومي: اأ�ضئلة واأجوبة.

للمعلم

للطالب
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بناًء على ما تعلمته  في هذه �لوحدة، قّيم نف�سك ذ�تيًّا بو�سع �إ�سارة )√( في �لخانة �لمنا�سبة 
لتقييمك في �لجدول �أدناه بعد نقله �إلى دفترك.

�أ�ستطيع بعد در��ستي لهذه �لوحدة �أن:

التقويم الذاتي

لنعممعــــــاييــر الأداءالرقم

ح طبيعة �لعمل �لفني و�أهّميته.1 �أو�سِّ

�أمّيز بين �لتذّوق و�لنقد �لفني .2

�أحلل �أعمااًل فنية منّفذة باأ�ساليب متنّوعة.3

�أقارن بين �الأعمال �لفنية.4

�أتذّوق �الأعمال �لفنية.5

ر دور �لفنان فيها .6 �أتابع �لمعار�ض �لفنية و�أقدِّ

ح �أ�سلوب معالجة نقطة �لتركيز في �لعمل �لفني .7  �أو�سِّ

�أالحظ �ختلف معايير �لتذّوق �لفني .8

د مفهوم �لنقد �لفني، وخطو�ته، ومعاييره.9 �أحدِّ

�أناق�ض مو��سفات �لناقد �لفني .10

�أتعّرف م�ستلزمات �لعر�ض �لفني و�أ�ساليبه .11

ح �لعو�مل �لم�ساعدة على �لتذّوق �لفني.12 �أو�سِّ

�أطّبق �أ�س�ض �إقامة �لمعار�ض �لفنية.13

�أتعاون مع زملئي في �أثناء �لعمل.14

�أ�ستخدم �لحا�سوب ال�ستق�ساء �لمعرفة �لمتعلقة بالتذّوق و�لنقد �لفني.15

�أر�عي مبادئ �ل�سلمة �لعامة في �أثناء �لعمل وبعده.16





الفن ال�شعبي
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   المو�ضوع         الفن ال�شعبي وخ�شائ�شه
   
  

- يتعّرف مفهوم الفن ال�ضعبي واأهّميته.
تباين  الأفكار,  تجريد  التعبير,  في  )انطالقه  ال�ضعبي  الفن  خ�ضائ�س  يتعّرف   -

الألوان, البعد عن الواقع والت�ضام بالرمزية(.
- يقّدر اأهّمية الفن ال�ضعبي ودوره في تاأكيد الروابط الجتماعية.

- يوظف اأدوات الر�ضم في ر�ضم اأ�ضكال هند�ضية.

الفن ال�ضعبي, الطالقة في التعبير, تجريد الأفكار, تباين الألوان, البعد عن الواقع 
والت�ضام بالرمزية.

التدري�س المبا�سر/ العر�س التو�سيحي 
- التمهيد للوحدة والدر�س من خالل عر�س دبكة �ضعبية من التراث الأردني, 
اأزياء  الطلبة  يرتدي  بحيث  دقائق(,  خم�س  )لمدة  طلبته  مع  المعلم  اأعّدها 

�ضعبية, ويحملون في اأيديهم بع�س �ضالل الق�س والمناجل واأطباق الق�س.
الأغنية  وطابع  الزّي  حيث  من  ال�ضابق,  العر�س  في  الطلبة  المعلم  يناق�س   -
لالإن�ضان  بالن�ضبة  وفائدتها  اأيديهم  في  الطلبة  يحملها  التي  والمواد  ولحنها, 

الأردني قديًما.
من  حياتية  وم�ضتلزمات  �ضعبية  لأزي��اء  ال�ضور  من  اأخرى  مجموعة  عر�س   -

الموروث ال�ضعبي.
- ا�ضتعرا�س ال�ضكل )4-1( من الكتاب المدر�ضي. 

- تكليف الطلبة بتاأملها ومناق�ضة اأهّميتها لالإن�ضان ال�ضعبي.
- تو�ضيح مفهوم الفن ال�ضعبي واأهّميته في نقل الإرث الح�ضاري والثقافي من 
المتعاقبة,  للديانات والح�ضارات  الأردن كان مهًدا  اأّن  جيل لآخر, وكيف 

واأثر ذلك في الفن ال�ضعبي فيه. 
التدري�س المبا�سر/ اأ�سئلة واأجوبة

- طرح الأ�ضئلة, مثل: 
• ما مفهوم الفن ال�ضعبي؟ 

• كيف يعمل الفن ال�ضعبي على نقل التراث وتاأكيد الروابط الجتماعية؟ 
• هل هناك مقايي�س ون�ضب للفن ال�ضعبي؟ 

• ما الألوان الغالبة على منتجات الفن ال�ضعبي؟ 
- مناق�ضة اإجابات الطلبة؛ للتو�ضل لمفهوم الفن ال�ضعبي واأهّميته في نقل التراث 

وتوطيد العالقات الإجتماعية.
التدري�س المبا�سر/ المحا�سرة

- تقديم �ضرح واٍف حول خ�ضائ�س الفن ال�ضعبي )الطالقة في التعبير, تجريد 
الأفكار, تباين الألوان, البعد عن الواقع والت�ضام بالرمزية(.

- يعر�س المعلم اأ�ضكاًل تبرز خ�ضائ�س الفن ال�ضعبي.
- ا�ضتعرا�س الأ�ضكال )4-2( )4-3( )4-4( )4-5( الموجودة في الكتاب 
ال�ضعبي  الفن  خ�ضائ�س  با�ضتخراج  الطلبة  وتكليف  الطلبة,  اأمام  المدر�ضي 

الموجودة �ضمن هذه الأ�ضكال ومناق�ضتها.
- تكليف الطلبة تنفيذ الن�شاط )4-1( المتعلق باأهّمية الفن ال�ضعبي كواجب بيتي. 
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كانت الفنون ال�ضعبية وما زالت عنواًنا لكّل مجتمع، وو�ضيلة من و�ضائل الك�ضف عن القيم الح�ضارية التي 
�ضاغها الإن�ضان عبر الحياة. فالفنون ال�ضعبية نتاج اإن�ضاني، يعبِّر عن القدرات الخلقة للإن�ضان في مجتمعه. 
لذلك كانت ثّمة �ضلة وطيدة بين العلوم الإن�ضانية، والتراث )الفلكلور( .ولكي تفهم فنون اأي �ضعب لبّد لك 
من اأن تعرف �ضكل الحياة التي عا�ضها هذا ال�ضعب، والإطار المادي لحياته، واأ�ض�س الإبداع الفني ومقّوماته 

لديه.
فالفنون ال�ضعبية تنبع من ممار�ضة الإن�ضان ل�ضوؤون حياته التي كانت تتمّيز بالب�ضاطة، واأخذت في التعقيد 
�ضيًئا ف�ضيًئا مع تعقد جوانبها المختلفة، وتطّور الفنون الحديثة التي اأ�ضبح لها دور المناف�ضة، فهل �ضمعت من 
�ضاألت  ت�ضتخدم في حياتهم؟ وهل  التي كانت  الأدوات  الما�ضي، وعن  اأوجدتك عن حياة  اأحاديث جدك 

والدك عن حياته اليوم وحياته اأيام طفولته ؟
- ما مجالت الفنون ال�ضعبية ؟

- كيف يمكن اأن تك�ضب اأدواتك النفعية طابًعا جماليًّا ؟
- كيف يمكن توظيف )الأزياء، واأعمال الق�س، والن�ضيج، وال�ضناعات الجلدية ....( في تخ�ض�ضات    القت�ضاد المنزلي ؟ 

     �ستجد في هذه الوحدة اإجابات وا�سحة عن هذه الأ�سئلة. 
     ويتوقّع منك بعد درا�سة هذه الوحدة اأن :

تدرك اأهمّية الفن ال�ضعبي ومجالته.
تميِّز خ�ضائ�س الفن ال�ضعبي واأق�ضامه.

تتعّرف دور الفن ال�ضعبي في نقل التراث وتاأكيد الروابط الجتماعية.
تتعّرف الجهات المعنية بالمحافظة على التراث.

تقترح حلوًل واأفكاًرا للمحافظة على الفن ال�ضعبي.
تر�ضم وحدات زخرفية �ضعبية وتلّونها.

تميِّز بين الر�ضوم والأ�ضكال الم�ضتعملة في الأزياء ال�ضعبية ومكملتها.
تقارن بين الأزياء ال�ضعبية ومكّملتها في المناطق المختلفة في الأردن.

تحّلل الزخارف والأ�ضكال الم�ضتخدمة في ت�ضاميم الب�ضط وال�ضّجاد ال�ضعبي.
ت�ضّمم اأعماًل نفعية م�ضتوحاة من الفن ال�ضعبي في مجال تخ�ض�ضك.

تميِّز اأ�ضكال الفخار والخزف ال�ضعبي وت�ضاميمه .
تميِّز م�ضغولت الق�س، والخيزران، والخ�ضب، واأ�ضغال المعادن، وت�ضاميمها، واأهّميتها في ال�ضتعمالت الوظيفية.

تقّدر القيم الفنية والجمالية في الأعمال ال�ضعبية.
تبدي اهتماًما بالموروث ال�ضعبي .
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تكييف  عن  تعبير  وهوبطبيعته  ويكّملها،  الإن�ضانية  الحتياجات  يخدم  فن  ال�ضعبي  والفن 
النفعية  اأدواته  فالإن�ضان حينما يك�ضب  الإن�ضانية.  لتنا�ضب الحتياجات  المواد والأدوات 
طابًعا فنيًّا، بزخرفة واجهات بيوته واأدواته المنزلية، اأوتطريز ملب�ضه، اإنما يعّبر في ذلك عن 
الخبرة الجمالية، والقدرة الإبداعية التي يتمّيز بها الإن�ضان على ا�ضتعمال مواد الطبيعة في 

اأغرا�س تفوق المكّونات المادية.  
يوؤّكد التعّمق في الما�ضي اأهمّية التراث والتاريخ في �ضتى مناحي الفنون والعلوم، مما يدفع 
في  الجتماعي  والبناء  الفكر  لحركات  مختلفة  ج��وانب  تع��ّرف  اإلى  ويحفزه  الإن�ضان 
يوؤكد  اأنه  الروابط الجتم��اعية، ك�ما  تاأكيد  ال�ضعبي على  الفن  اليوم .حي��ث يعمل  ع��الم 
القيم الروحية والفكرية للمجتمع، حيث يك�ضف اأداوؤه وممار�ضته لها عن المفاهيم الدينية 
الفنية،  التعبيرات  تتكامل  ال�ضعبية  الحياة  وفي  المجتمع.  اأبناء  بها  يدين  التي  والجتماعية 
والعادات والتقاليد، وت�ضبح الرموز التي ي�ضتعملها الإن�ضان ذات دللة وظيفية ؛ اإذ اإّن جانًبا 
قيًما جمالية،  طّياته  في  ويحمل  بالما�ضي،  ترتبط  عميقة  له جذور  الرموز  هذه  من  كبيًرا 

تطّورت ونمت على مّر الع�ضور .
نـ�شـاط )1-4 (

با�ضتخدام محّركات البحث الإلكترونية، اكتب تقريًرا عن اأهمّية الفن ال�ضعبي في  تاأكيد 
الروابط الجتماعية والقيم الروحية للمجتمع الأردني. 

خ�سائ�ص الفن ال�سعبي2
مكانة  الأردن��ي��ة  ال�ضعبية  الفنون  احتلت 
العربية الأخرى  ال�ضعبية  الفنون  بين  مرموقة 
لب�ضاطتها وعدم التكّلف، وتت�ضابه خ�ضائ�س 
وت�ضترك  بعامة،  العربية  ال�ضعبية  الفنون 

جميعها في الخ�ضائ�س الآتية :
تلقائي  فن  اإنه  اإذ  التعبير؛  في  الطالقة  اأ 

�سادق ال ي�سترط فيه الدّقة المتناهية، حيث يبتعد عن المقايي�س الفنية والن�سب، كما 
في ال�ضكل )٤-٢(، وهذا تلحظه في معظم مجالت الفن ال�ضعبي .

ال�ضكل )٤-٢(: الطلقة في التعبير في الفن ال�ضعبي.

الوحدة الرابعة: الفن ال�شعبي

انظر ملحق اإجابات الأ�ضئلة )1(.
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                                           �ساعة

عالج
الأردن,  يف  وجمالته  واأهميته  ال�ضعبي  الفن  مفهوم  مراجعة  الطلبة  تكليف   -

وكتابة تقرير بذلك, والحتفاظ به يف ملف الطالب.

اإثراء
الأردنية  للمراأة  التقليدية  ال�ضعبية  الأزي��اء  خ�ضائ�س  تعرف  الطلبة  تكليف   -

با�ضتخدام حمركات البحث.

- ا�سرتاتيجية التقومي: املالحظة.
- اأداة التقومي: قائمة ر�ضد.

للمعلم
- الرتاث ال�ضعبي الت�ضكيلي يف الأردن, خالد احلمزة, جامعة الريموك, اإربد, 

1997م.

للطالب
- http://www.mzeil.com/vb/f81.html
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�لفن �ل�صعبي وخ�صائ�صه�أّول

مفهوم الفن ال�سعبي واأهميته
الإح�ضا�س  ع��ن  ال�ضعبية  الفنون  تعّبر 
تكلف.  للإن�ضان، دون  ال�ضادق  الفطري 
مجتمع  كّل  في  الفني  التعبير  فاأ�ضكال 
ال�ضعبية،  الثقافة  معالم  ح  تو�ضِّ التي  هي 
تعبيرات  من  تت�ضّمنه  بما  الأ�ضكال  وهذه 
فنية تلقائية، تعّبر عن الجانب المادي من 
الثقافة ال�ضعبية، الذي يندرج تحت الفنون 
الآداب  تعّبر  الت�ضكيلية.كما  ال�ضعبية 
من  العقلي  الجانب  التعبيرية عن  والفنون 
جانًبا   )٤-١( ال�ضكل  يبّين  الثقافة.  هذه 

من الفنون ال�ضعبية المادية.

يعّد الدور الذي يلعبه الفن ال�ضعبي دوًرا اأ�ضا�ضيًّا في نقل خبرات الأجيال ال�ضابقة اإلى الأجيال 
اللحقة، جيًل بعد جيل �ضواء بطرق مبا�ضرة اأم غير مبا�ضرة، ويتوارثها الأحفاد عن الآباء والأجداد، 
وي�ضوغون ما يتوارثونه �ضياغة جديدة تتفق و�ضكل الحياة الجديدة التي يعي�ضونها، وبما اأّن الأردن 
جزٌء من منطقة كانت مهًدا للديانات ال�ضماوية، ومهد الح�ضارات لأقدم ال�ضعوب التي �ضكنت 
تدخل  جعلها  وثقافي،  روحاني  بطابع  طبعها  اإلى  ذلك  اأدى  فقد  الح�ضارة،  وعرفت  الأر�س، 
في دور جديد؛ لتكون مركز الإ�ضعاع للح�ضارات الإن�ضانية .وانت�ضرت الفنون انت�ضاًرا وا�ضًعا، 
ودخلت مناحي الحياة جميعها، واأ�ضبحت جزًءا من تراثها، الذي كان موجوًدا في الما�ضي، وما 
زال يمار�س في الحا�ضر، واإن طراأ عليه بع�س التغيير، لنمّوه وتطّوره ولتمازج الح�ضارات، فهل 
زرت اأحد المتاحف الأردنية ؟ هل �ضاهدت مجالت الفنون التي اأنتجها الأجداد الذين عا�ضوا 

اأومّروا على الأردن؟

الفن ال�ضعبي : ذلك الإرث من المنتجات 1
ال�ضعب،  اأف����راد  �ضنعها  ال��ت��ي  الفنية 
اليومية،  حياته  في  لخدمته  وا�ضتعملت 
ك��الأدوات والأوان��ي والأث��اث، وكّل ما 

يحتاجه الفرد لتي�ضير اأمور حياته .

ال�ضكل )٤-١(: الجانب المادي من الفنون ال�ضعبية .
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اأ�ضحاب  عند  وتجده  الأفكار،  تجريد  ب 

الحرف ال�ضعبية، كما في ال�ضكل )٤-3(.

جـ تباين الألوان ؛ اإذ يغلب عليها الألوان 

بالبهجة  �ضعوًرا  تعطي  التي  الزاهية 
وال�ضرور، كم��ا في ال�ضكل )٤-٤(، 
الأحمر،  ا�ضتعماًل  الألوان  اأكثر  ومن 
والأ�ضود،  والبرتقالي،  والأ�ضفر، 
اإلى  اللون  يخ�ضع  وقد  والأخ�ضر. 
الم�ضتعملة، كالخ�ضب،  الماّدة  طبيعة 

والجلد، والزجاج. 

بالرمزية،  والت�سام  الواقع  عن  البعد  د 

ودمنة  كليلة  ق�ض�س  في  ذلك  وتجد 
ال�ضعبية  الق�ض�س  م��ن  وغ��ي��ره��ا 
 ،)5-٤( ال�ضكل  في  كما  المتوارثة، 
كاأن تجد �ضكًل يمثل ح�ضاًنا مجنًحا 

و�ضمكة )عرو�س البحر(.

ال�ضكل )٤-3(: التجريد في الفن ال�ضعبي.

ال�ضكل )٤-5(: الرمزية في الفن ال�ضعبي.

     ال�ضكل )٤-٤(: تباين الألوان في الفن ال�ضعبي.
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   املو�ضوع         خ�شائ�ص الفن ال�شعبي
   
  

ا�ضتعمال  اخلامة,  احرتام  الفراغ,  )كراهية  ال�ضعبي  الفن  خ�ضائ�س  يتعّرف   -
الأ�ضكال,  جتريد  الت�ضميم,  لبناء  كقيمة  اخلط  اعتماد  الهند�ضية,  الزخارف 

�ضيوع الأ�ضلوب الزخريف(.
حيث:  من  ال�ضعبي  الفن  يف  والزخرفة  عام  ب�ضكل  الزخارف  بني  يقارن   -

مفهومها, واأنواعها وخ�ضائ�ضها.
- يوّظف الأ�ضكال الهند�ضية يف الفن ال�ضعبي. 

احرتام اخلامة, جتريد الأ�ضكال. 

التدري�س املبا�رش/ العر�س التو�سيحي 
الفن  خ�ضائ�س  ال�ضابق  للدر�س  �رصيعة  مراجعة  خالل  من  للدر�س  التمهيد   -
الواقع  البعد عن  الألوان,  تباين  التعبري, جتريد الأفكار,  ال�ضعبي )الطالقه يف 

والت�ضام بالرمزية(, ومناق�ضة الواجب البيتي. 
- ا�ضتعرا�س الأ�ضكال من )4-6(: )4-11( من الكتاب وتاأملها.

احرتام  الفراغ,  )كراهية  الأ�ضكال  يف  ال��وارده  باخل�ضائ�س  الطلبة  مناق�ضة   -
اخلامة, ا�ضتعمال الزخارف الهند�ضية, اعتماد اخلط كقيمة لبناء الت�ضميم, جتريد 

الأ�ضكال, �ضيوع الأ�ضلوب الزخريف(, بالإ�ضافة اإلى اأهّميتها يف الفن ال�ضعبي.
- يكلف املعلم الطلبة باإعطاء اأمثلة من حياتهم اليومية حول اخل�ضائ�س ال�ضابقة.

- يعر�س املعلم اأ�ضكاًل خمتلفة من الزخارف تت�ضمن خ�ضائ�س الفن ال�ضعبي.
التدري�س املبا�رش/ ا�سئلة واجوبة 

الفراغ,  ال�ضعبي )كراهية  الفن  التو�ضيح ب�ضورة مف�ضلة لكل من خ�ضائ�س   -
لبناء  كقيمة  اخلط  اعتماد  الهند�ضية,  الزخارف  ا�ضتعمال  اخلامة,  اح��رتام 

الت�ضميم, جتريد الأ�ضكال, �ضيوع الأ�ضلوب الزخريف( . 
- طرح اأ�ضئلة ,  مثل:

• ما املق�ضود بكراهية الفراغ يف الفن ال�ضعبي؟
• اأين يتمّثل الأ�ضلوب الزخريف يف الفن ال�ضعبي؟

• ما املق�ضود بتكّيف الفنان ال�ضعبي مع اخلامة؟ اأعِط اأمثلة على ذلك.
- مناق�ضة اجابات الطلبة للو�ضول اإلى املعلومات املطلوبة حول مفهوم خ�ضائ�س 
الهند�ضية,  الزخارف  ا�ضتعمال  الفراغ, احرتام اخلامة,  ال�ضعبي )كراهية  الفن 
اعتماد اخلط كقيمة لبناء الت�ضميم, جتريد الأ�ضكال, �ضيوع الأ�ضلوب الزخريف(.

- تكليف الطلبة بالن�شاط )4-2(, املتعلق بجمع �ضور تعّبر عن الفنون ال�ضعبية, 
وا�ضتخال�س اخل�ضائ�س املت�ضابهه فيما بينها. 

التعلم التعاوين/ العمل اجلماعي 
- تكليف الطلبة الإجابة عن اأ�ضئلة املو�ضوع من خالل املجموعات بعد تعيني مقرر.

- تكليف املجموعات باحلل, وتخ�ضي�س زمن لذلك.
- التجول بني املجموعات وامل�ضاعدة غري املبا�رصة.

- ي�ضلم مقرر كل جمموعة اإجابات جمموعته.
- تبادل الأدوار بني املجموعات.

- يدار حوار ونقا�س بني الطلبة حول اإجاباتهم؛ بهدف التو�ضل اإلى الإجابات 
ال�ضحيحة وت�ضويب الأخطاء.

- كتابة الإجابات على ال�ضبورة والتعليق عليها.
- تدوين الإجابات بطريقة مالئمة.

انظر ملحق اأدوات التقومي )1-4(.
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كراهية الفراغ : في ال�ضّجاد المزخرف  هـ 

ا  والملب�س المطّرزة، تجد اهتماًما تامًّ
فمهّمة  ج�ميع�ها،  الم�ض��احة  باأجزاء 
ي�ضعب  فتراه  الفراغ.  ملء  هنا  الفنان 
لملء  ويفّرعها  الزخرفية  ال��وح��دة 
-٤( ال�ضكل  في  كم�ا  الم�ضاحات، 

تقيده  عدم  ذلك  على  وي�ضاعده   ،)6
بمنطق الأ�ضياء.

تجد  التطريز  ففي  الــخــامــة:  ــرام  ــت اح و 

-٤( ال�ضكل  في  كما  المائلة،  الأ�ضكال 
الذي  القما�س  لن�ضيج  وتخ�ضع   ،)7
وجود  فيندر  القائمة،  الزوايا  ياأخذ 
وحدات زخرفية تعتمد على الخطوط 
يندر  الق�س،  �ضناعات  وفي  المائلة. 
اأن تجد قطعة مربعة اأومثلثة، فالن�ضيج 
الأ�ضكال  فتاأخذ  دائريًّا،  يكون  هنا 

لبّد  كان  لذلك  الخامة،  لطبيعة  خ�ضوًعا  الأ�ضطواني،  الدائري  ال�ضكل  المن�ضوجة 
للفنان اأن يتكّيف مع الخامة للمحافظة على طبيعتها.

الــزخــارف  ا�ستعمال  مــن  ــار  ــث الإك ز 

المربع،  من  ال��م��اأخ��وذة  الهند�سية 
من  وغيرها  وال��دائ��رة،  والمثلث، 
الأ�ضكال الهند�ضية الب�ضيطة، حتى اأن 
النباتية والحيوانية  كثيًرا من الأ�ضكال 
في  كم��ا  هند�ضية،  باأ�ضكال  ر�ضمت 

ال�ضكل )٤-8(.

ال�ضكل )٤-6(: معالجة الفراغ في الفن ال�ضعبي.

ال�ضكل )٤-7(: تكييف الخامة في التطريز ال�ضعبي.

ال�ضكل ) ٤-8(: ا�ضتخدام الأ�ضكال الهند�ضية في 
الزخارف ال�ضعبية. 
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نـ�شـاط )2-4 (

اأزياء،  ال�ضعبية الأردنية )  الفنون  التي تعّبر عن  اأنت وزملوؤك مجموعة من ال�ضور  اجمع 
الخ�ضائ�س  وا�ضتخل�س  القديمة،...(،  الكحل  واأدوات  ق�س،  واأعمال  ومن�ضوجات، 
المت�ضابهة فيما بينها، والخ�ضائ�س التي قد تنفرد فيها الفنون ال�ضعبية الأردنية عن غيرها، ثم 

نها في دفترك، واعر�ضها على معلمك وزملئك في التخ�ض�س للمناق�ضة . دوِّ
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عالج
- تكليف الطلبة جمع �ضور عن التطريز ال�ضعبي يف الأردن وحتليلها, وتو�ضيح 

خ�ضائ�س الفن ال�ضعبي فيها.

اإثراء
- تكليف الطلبة جمع �ضور عن الب�ضط ال�ضعبية, وحتليل زخارفها, والحتفاظ 

بها يف ملف الطالب.

- ا�سرتاتيجية التقومي: املالحظة 
- اأداة التقومي: قائمة ر�ضد )1-4(.

للمعلم
- ع�ضام ن�ضريات, مقتنيات من جمموعة الفخار واخلزفيات, عّمان, 2010م.

للطالب
- http://www.mzeil.com/vb/f81.html
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ال�ضكل )٤-9(: الخطوط  في الفن ال�سعبي.

الت�سميم،  لبناء  كقيمة  الخط  اعتماد  ح 

والملب�س  الفخار  زخرفة  اأّن  فتجد 
عليها  يغلب  وال�ضّجاد  التقليدية 
الخطوط، كما في ال�سكل )٤-9(. 
هذه  ال�ضعبي  الفنان  ا�ضتوحى  وقد 

الخطوط من الطبيعة المحيطة به.

ال�ضكل  في  كما  الأ�سكال،  تجريد  ط 
معظم  ف��ي  ف��ت��ج��ده   ،)١0-٤(
مثًل  فال�ضجرة  ال�ضعبية؛  الزخارف 
اإلى  والبيت  مثلث،  اإل��ى  ب�ضطت 
مربع، مع حذف الأجزاء غير الرئي�ضة 
في  الأ�ضكال  من  الثانوية  والتفا�ضيل 

اأثناء العمل. 

وهذا  الزخرفي:  الأ�سلوب  �سيوع  ي 

تلحظه في مجالت مختلفة من الفنون 
 ،)٤-١١( ال�ضكل  في  كما  ال�ضعبية، 
�ضواء اأكانت من�ضوجات، اأم اأزياًء، اأم 

ا، وغيرها. فخاًرا، اأم ق�ضًّ

ال�ضكل )٤-١0(: تجريد الأ�ضكال في التطريز ال�ضعبي.

ال�ضكل )٤-١١(: الأ�ضلوب الزخرفي في الفن ال�ضعبي.

123

الأ�سئــــلـــة

١

٢

3

٤

ما المق�ضود بالفن ال�ضعبي؟

للأجيال  والفكري  المادي  الثقافي  التراث  نقل  في  ودوره  ال�ضعبي  الفن  اأهمّية  بّين 
المتعاقبة.  

اأمثلة  اإعطاء  العبارة مع  ح هذه  ال�ضعبي فنان يتكّيف مع الخامة ويحترمها، و�ضّ الفنان 
على ذلك  .

ف�ّضر ما ياأتي:
كراهية الفراغ في الفن ال�ضعبي .  اأ   - 

التجريد من خ�ضائ�س الفن ال�ضعبي  . ب - 
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   املو�ضوع         املحافظه على الفن ال�شعبي
   
  

- يتعّرف اجلهات املعنية باملحافظة على الرتاث ال�ضعبي. 
- يحّدد دور كل جهة من اجلهات املعنية باملحافظة على الفن ال�ضعبي.

- يتعّرف املوؤ�ّض�ضات ذات اخلربة والكفاءة العالية )موؤ�ّض�ضة نهر الأردن, جمعية 
ن�ضاء بني حميدة(, والتي تهتم باملحافظة على الفن ال�ضعبي. 
- يقرتح حلوًل واأفكاًرا للمحافظة على الفن ال�ضعبي الأردين.

موؤ�ّض�ضة نهر الأردن, جمعية ن�ضاء بني حميدة.

التدري�س املبا�رش/ العر�س التو�سيحي 
- التمهيد للدر�س من خالل عمل مراجعة �رصيعة لأهم خ�ضائ�س الفن ال�ضعبي 
الوارد يف الدر�س ال�ضابق, ومقدمة ب�ضيطة عن اأهمّية الرتاث ودوره يف نقل 

الثقافة واحل�ضارة من جيل اإلى اآخر, وواجبنا نحو هذا الرتاث.
- يقوم املعلم بعر�س تو�ضيحي )فيديو م�ضجل( اأمام الطلبة مت�ضمًنا دور الأفراد 
وطنية,  �رصورة  ذلك  باعتبار  ال�ضعبي  الفن  على  املحافظة  يف  واملوؤ�ّض�ضات 
ودور موؤ�ّض�ضة نهر الأردن واإجنازاتها يف هذا املجال, ودور جمعية ن�ضاء بني 
وزيادة  للن�ضاء,  وتعليمها  القدمية  ال�ضعبية  احلرف  على  املحافظة  يف  حميدة 

وعي املواطنني باأهّميتها.
- مناق�ضة الطلبة مب�ضوؤولية كل من هذه املوؤ�ّض�ضات باملحافظة على الفن ال�ضعبي.
- مناق�ضة الطلبة بكيفية حتمل الأفراد م�ضوؤولية املحافظة على هذا الفن وحمايته.

- مناق�ضة الطلبة من خالل تقدمي مقرتحات لزيادة وعيهم باأهّمية الفن ال�ضعبي, 
والإقبال على التخ�ض�ضات املهنية ذات العالقه به. 

التدري�س املبا�رش/ اأوراق العمل 
- توزيع ورقة العمل )1-4(.

- تكليف الطلبة بحل ورقة العمل.
ال�ضبورة  على  الإجابات  وتلخي�س  ومناق�ضتها,  الطلبة,  لإجابات  ال�ضتماع   -

لتو�ضيح دور الأفراد يف حماية الفن ال�ضعبي.
- تكليف الطلبة بدرا�ضة احلالة الواردة يف الكتاب املدر�ضي.

وعي  حول  تقرير  كتابة  واملت�ضمن   ,)3-4( الن�شاط  بحّل  الطلبة  تكليف   -
املواطن الأردين بدوره وم�ضوؤولياته جتاه املحافظة على الفن ال�ضعبي ومتابعته.

- تكليف الطلبة بحل الن�شاط )4-4( كواجب بيتي. 

انظر ملحق )4-2( من اأدوات التقومي. ملحق اأوارق العمل )1-4(.
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المجتمع 
واحترام  واحترامه،  الفن  هذا  ن�ضر  على  الدوؤوب  بالعمل  فتكون  المجتمع  م�ضوؤولية  اأّما 
القائمين عليه، والممار�ضين ل�ه وت�ضجيعهم ودعمهم، وتوفير فر�س العمل لهم، وا�ضتقطاب 
ا من ن�ضر الوعي الثقافي بالفنون ال�ضعبية على  الكفاءات الفنية والعلمية لتدريبهم. ول بّد اأي�ضً
�ضة ببيع المنتجات  اختلف اأنواعها، ونقلها اإلى الأجيال النا�ضئة، وفتح الأ�ضواق المتخ�ضّ
ال�ضعبية، وعر�ضها، وتنظيم المهرجانات الأدبية ال�ضعبية، وتوظيف و�ضائل الإعلم الحديثة 

وال�ضعبية .

نـ�شـاط )3-4 (
اكتب تقريًرا عن مدى وعي المواطن الأردني بدوره وم�ضوؤوليته تجاه المحافظة على الفن 

ال�ضعبي وحمايته.  اأعط اأمثلة من واقع مجتمعك �ضلًبا واإيجاًبا.

 املحافظة على الفن ال�شعبيثانًيا

الأفراد والأ�سر
يجب على كّل مواطن اأن يعي جيًدا الدور الذي توؤّديه الفنون ال�ضعبية في نقل التراث الثقافي، 
وتاأكيد الروابط الجتماعية والقيم الروحية، والتوا�ضل بين اأفراد المجتمع الواحد، لذلك 
بالمواطنه، وح�ضن  يتمّتع  فرد  كّل  م�ضوؤولية  عليه،  والمحافظة  ال�ضعبي  الفن  كانت حماية 

الم�ضوؤولية، والمحافظة على تراث الوطن وفنونه .

اأّما القائمون على هذا الفن والممار�ضون له، فل بد لهم من التاأهيل الجّيد، والعمل الجاد 
والفنون  الحرف  ممار�ضة   على  النا�ضىء  الجيل  وتدريب  والبحث،  والدرا�ضة  المخل�س، 
ال�ضعبية،  فكثير من الموؤ�ض�ضات المعنية بالفنون ال�ضعبية هي وليدة اأفكار لأفراد متحّم�ضين 

وحري�ضين على المحافظة عليها .

بعد اأن تعّرفت اأهمّية الفن ال�ضعبي وعظم الدور الذي يلعبه في نقل الثقافة والتراث،  لذا من 
الواجب علينا حمايته والمحافظة عليه؛ لأّن حمايته تعّد م�ضوؤولية وطنية م�ضتركة، تقع م�ضوؤوليتها 

على كّل من  الأفراد، والمجتمع، والموؤ�ض�ضات العامة والخا�ضة .

1

2
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وقد و�ضلت هذه الموؤ�ّض�ضات اإلى م�ضتًوى عاٍل من الخبرة والكفاءة بف�ضل الجهود الخّيرة، 
والإمكانات المادية، والدعم من مختلف الجهات. اإّن كثيًرا من الموؤ�ّض�ضات الخا�ضة ) غير 
الحكومية( تدعم الن�ضاء وت�ضجعهّن على ممار�ض�ة هذه المهن عن طريق القرو�س، اأوتوفير 

الأماكن، والمواد والأدوات اللزمة للإنتاج )الم�ضاريع الإنتاجية (.

موؤ�ّس�سة نهر الأردن
رانيا  الملكة  ج��لل��ة  وت��راأ���ض��ه��ا  ١995م،  ع��ام  الأردن  نهر  موؤ�ض�ضة  تاأ�ض�ضت 
ربحية. وغ��ي��ر  حكومية  غ��ي��ر  اأردن���ي���ة  �����ض��ة  م��وؤ���ضّ وه���ي  ال��م��ع��ظ��م��ة،  اهلل   ال��ع��ب��د 

تتمّثل روؤية الموؤ�ّض�ضة في تمكين المجتمع الأردني برمته، ول �ضيّما المراأة والطفل، من 
خلل تح�ضين نوعية الحياة فيه، بهدف �ضمان م�ضتقبل اأف�ضل للأردنيين كافة. وقد �ضعت  
الموؤ�ّض�ضة اإلى اإقامة م�ضاريع اجتماعية - اقت�ضادية من اأجل المراأة الأردنية، �ضعًيا منها اإلى 
فيه  الذي عملت  الوقت  في  وعي�ضها،  المراأة  رزق  و�ضائل  تعّزز  التي  العمل  فر�س  توفير 
على  المحافظة  بهدف  اليدوية  الحرف  اإنتاج  في  المراأة  مهارات  تطوير  على  الموؤ�ّض�ضة 

التراث ال�ضعبي، بالإ�ضافة اإلى تح�ضين و�ضعها القت�ضادي .

جمعية ن�ساء بني حميدة 
عمل م�ضروع ن�ضاء بني حميدة للن�ضيج )في منطقة مكاور التابعة لمحافظة مادبا (على اإحياء 
حرفة الن�ضيج التقليدية، مّما �ضاعد على المحافظة على هذه الحرفة التقليدية، و�ضّجع الن�ضاء 
ط اإلى الأجيال ال�ضابَّة. فغدت  الأكبر �ضنًّا في المجتمع المحلي لنقل خبراتهن في ن�ضج الُب�ضُ
التراثية للبلد، ويجعلنها  التقاليد  الن�ضاء في ١3 قرية من قرى الأردن ُيحافظن على  اليوم 

ناب�ضًة بالحياة، في الوقت الذي ُي�ضهمن فيه في تح�ضين نوعية حياة اأُ�ضرهن واأفرادها.



175

                                           �ساعة

عالج
- تكليف الطلبة كتابة تقرير عن املوؤ�ّض�ضات العامة واخلا�ضة يف الأردن, والتي 

تهتم باملحافظة على الفن ال�ضعبي, وعر�ضها على الزمالء.

اإثراء
- تكليف الطلبة بزيارة بع�س املوؤ�ّض�ضات املعنية يف املحافظة على الفن ال�ضعبي يف 

املنطقة, والطالع على دورها, ثم كتابة تقرير حول املو�ضوع.

- ا�سرتاتيجية التقومي: املالحظة.
- اأداة التقومي: قائمة ر�ضد )2-4(.

للمعلم
- عزام اأبو احلمام املطور, الرتاث ال�ضعبي املو�ضوعات والأ�ضاليب املناهج, دار 

اأ�ضامة, 2007م.

للطالب
- http://www.mzeil.com/vb/f81.html

- عمل معار�س للرتاث ال�ضعبي والأزياء ال�ضعبية. 
- من خالل الإذاعة املدر�ضية )ن�رصات توعية حول اأهّمية الرتاث ال�ضعبي وطرق املحافظة عليه(.

- توعية الطلبة بدورهم الفردي يف حماية الرتاث ال�ضعبي من خالل املر�ضد الرتبوي. 
- ت�ضجيع الطلبة على اختيار تخ�ض�ضات القت�ضاد املهني للدرا�ضة يف املرحلة الثانوية.
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ر ثمَّ ناق�ص فكِّ
الم�ضاركة والإ�ضهام في المحافظة على  كيف يمكن للمدر�ضة باعتبارها مجتمًعا م�ضغًرا 

التراث ال�ضعبي ؟

الموؤ�ّس�سات العامة
يقع على عاتق تلك الموؤ�ّض�ضات الدور الأكبر في حماية هذا الفن والمحافظة عليه، وذلك 
الدورات  وتنظيم  اليدوية،  والحرف  ال�ضعبية  الفنون  بممار�ضة  �ضة  المتخ�ضّ الم�راكز  بفتح 
الفنون  لتلك  اللزمة  والأدوات  المواد  وتوفير  والفنية،  الإداري��ة  الت�ضهيلت  وتقديم 
وال�ضناعات، وت�ضجيع ال�ضناعات المحلية التي تي�ّضر لل�ضناع والحرفيين ال�ضعبيين اأعمالهم. 
واإعداد الخطط التنموية التي تعتني بال�ضّناع وال�ضناعات ال�ضعبية، وربط ذلك بخطط التنمية 
ال�ضياحية التي تعود على الدولة وعلى الفرد بمنافع كثيرة،ومن الأمثلة على ذلك، ما تقوم 
�ضة في  تدريبية متخ�ضّ فتح مراكز  العمل من  بوزارة  المرتبطه  المهني  التدريب  به موؤ�ّض�ضة 

الحرف والمهن ذات االرتباط بالفنون ال�سعبية، كمركزحرفي ال�سلط.

ة الموؤ�ّس�سات الخا�سّ
دور هذه الموؤ�ّض�ضات مهّم، وي�ضكل ما تقوم به الموؤ�ّض�ضات العامة في حماية الفن ال�ضعبي 
اإنتاجهم،  واحترام  لهم،  الملئمة  الظروف  وتوفير  ودعمهم  وتدريبهم  عليه،  والقائمين 

وت�ضويقه محليًّا وعالميًّا .

اأن�ضئت في الأردن موؤ�ّض�ضات عّدة لهذا الغر�س، مثل: موؤ�ّض�ضة نهر الأردن، وموؤ�ض�ضة نور 
اإلى  بالإ�ضافة  الأردني،  والتطوعي  الجتماعي  للعمل  علياء  الملكة  و�ضندوق  الح�ضين، 
عدد كبير من الجمعيات التي تولي الحرف اليدوية وال�ضعبية اهتماًما ورعاية، مثل: جمعية 
الأردني،  الوطني  الخزف  ومركز  بني حميدة،  �ضيدات  الخيرية، وجمعية  �ضيدات جر�س 

ومراكز الإنماء الجتماعي،  وغيرها .

3
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درا�سة حالة 
قامت ال�ضيدة اأم محمد باإهداء ابنتها فاطمة زيًّا �ضعبيًّا ورثته عن والدتها، وكانت تعتز به 
وتفتخر كثيًرا، اإذ كانت ترتديه في معظم منا�ضباتها، اإل اأن فاطمة كانت تعتبره زيًّا قديًما 
ول يعجبها ت�ضميمه، فقد عفا عليه الزمن مع اأنها معجبة بنقو�ضه واألوانه، وذات يوم قررت 

فاطمة التخل�س منه.
بعد درا�ضتك للحالة، اأجب عن الأ�ضئلة التي تليها:

ما موقفك من اأم محمد ؟  -١
هل توافق فاطمة بنظرتها للزي على اأنه قديم، ول يتما�ضى مع الحداثة والتقدم ؟  -٢

ما الخطاأ الذي ارتكبته فاطمة بحق التراث ال�ضعبي؟  -3
ت�ضميمه ل  اإذا كان  الثوب وزخارفه  نقو�س  لل�ضتفادة من  فاطمة  تقترح على  ماذا   -٤

يعجبها ؟

نـ�شـاط )4-4 (

وجد،  اإن  منطقتك  في  المهني  التدريب  لموؤ�ّض�ضة  تابع   مركز  اأقرب  مجموعتك  مع  زر 
فيه، وم�ضتوى   تعليمها  يتّم  التي  اليدوية  بالحرف  قائمة  تقريًرا مخت�ضًرا ت�ضّمنه   ثم اكتب 
الإقبال على كّل حرفة، والإمكانات التي وّفرتها الموؤ�ّض�ضة للطلبة لممار�ضة هذه الحرف، 
ثم اعر�س التقرير على معلمك وزملئك في التخ�ض�س لمناق�ضة دور الموؤ�ّض�ضات العامة في 
المحافظة على الحرف اليدوية والفنون ال�ضعبية، ون�ضر الوعي الثقافي  بين الطلبة في مثل 

هذه الموؤ�ّض�ضات.  
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العربية  والبالد  الأردن  يف  ومكمالتها(  ال�ضعبية  )الأزياء  خ�ضائ�س  يتعّرف   -
املجاورة. 

- يحّدد العوامل التي اأثرت يف ت�ضكيل الزّي ال�ضعبي الأردين. 
- يقارن بني زّي املراأة يف مناطق اململكة. )اإربد والرمثا, عجلون, جر�س( من 

حيث : املميزات, الزخرفة, املواد امل�ضتعملة, املكّمالت.
- يقّدر القيمة اجلمالية لالأزياء ال�ضعبية.

املدرقة, ال�رص�س, الرقمة, العرجة. 

التدري�س املبا�رش/ العر�س التو�سيحي 
- التمهيد للدر�س من خالل مراجعة �رصيعة للدر�س ال�ضابق, ومناق�ضة الواجب 

البيتي وحّل اأ�ضئلته.
- يعر�س املعلم �ضوًرا لأزياء �ضعبية من منطقة اإربد والرمثا وجر�س وعجلون. 

- ا�ضتعرا�س الأ�ضكال من )4-12(: )4-15( املوجودة يف الكتاب املدر�ضي.
- مناق�ضة الطلبة بخ�ضائ�س الأ�ضكال املعرو�ضة ومميزاتها, واملقارنة بني زّي كل 

منطقه واأخرى. 
- مناق�ضة الختالف بني زّي كل منطقة عن الأخرى, وهل هناك عالقة لطبيعة 

املكان بنوع الزّي امل�ضتخدم.
- مناق�ضة مّيزات الزّيّ ال�ضعبي الأردين للمراأة من حيث: الحت�ضام والّت�ضاع 
وعالقة الدين والعادات والتقاليد والثقافة واملوقع اجلغرايف, يف تكييف الزّي 

ال�ضعبي للمراأة العربية عموًما والأردنية خا�ضة.
التعلم من خالل الن�شاط/ املناق�شة �سمن فرق 

- تكليف الطلبة بعمل جدول يت�ضّمن مناطق اململكة والزّيّ ال�ضعبي امل�ضتعمل 
)العرجة,  التزيينية  ومكّمالته  ومكوناته  الزّيّ  وخ�ضائ�س  املنطقة,  هذه  يف 

ال�ضنرب, القالئد...(.
مع  ومناق�ضته  الن�شاط  تنفيذ  من  النتهاء  بعد  الطلبة  قبل  من  اجلدول  عر�س   -
ال�ضعبي ملناطق  الزّيّ  الطلبة حول خ�ضائ�س  املعلم, وا�ضتخال�س نتائج عمل 

اإربد والرمثا وجر�س وعجلون.
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الأ�سئــــلـــة

١

٢

3

٤

كيف يتحّمل المواطن الم�ضوؤولية في المحافظة على الفن ال�ضعبي وحمايته ؟

ما الخدمات التي توفرها كّل من الموؤ�ّض�ضات العامة والخا�ضة بهدف المحافظة على 
ًحا كيف يكون دور كّل منها مكمًل الآخر ؟  الموروث ال�ضعبي، مو�ضِّ

 اأعِط اأمثلة على المراكز التي اأقامتها الموؤ�ّض�ضات الخا�ضة لحماية الفن ال�ضعبي والمحافظة عليه .

على  والإقبال  ال�ضعبي  الفن  باأهمّية  مدر�ضتك  طلبة  وعي  من  لتزيد  مقترحاتك  م  قدِّ
التخ�ض�ضات المهنية ذات العلقة به. 
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في  ال�ضعبية  الملب�س  تت�ضابه 
الملب�س  من  غيرها  مع  في الأردن 
المجاورة  العربية  ال��ب��لد  من ف��ي 
في  الح��ت�����ض��ام   : في م��ن ح��ي��ث 
في  ال��راأ���س  وتغطية  في ط��ول��ه��ا، 
ب��الأل��وان  وتزيينها  معظمها، 
ويظهر  وغيرها،  اأوبالتطريز 
ب��الأل��وان،  بينها  الخ��ت��لف 

تق�ضيم  ويمكن  الراأ�س،  غطاء  �ضكل  وفي  عليها،  الم�ضتعمل  والتطريز  القما�س،  ونوعية 
الملب�س ال�ضعبية في الأردن ح�ضب المناطق الجغرافية الآتية :

ثوًبا  المراأة  ترتدي  والرمثا:  اإربد  منطقة  اأ 

بر�ضوم  مطّرًزا  )ال�ضر�س(،  ي�ضّمى  اأ�ضود 
واأ�ضكال مثلثة )الرقمة( التي تاأخذ ت�ضاميم 
الفر�س،  كوطية  الأ�ضماء  متعّددة  زخرفية 
المردوف،  والحّمام  المفرد،  والنخيل 
في  بي�ضات  واأرب��ع  اأو�ضللم،  وال��درج 
المقلى، وغيرها، انظر ال�ضكل )٤-١3(، 
واللف  الإب��رة،  بنت  اإبرة  التطريز  وبغرز 
بين االإبرتين، والزكزاك، وبخيوط حريرية 
الملفع  راأ�ضها  على  المراأة  ت�ضع  ملّونة، 
اأوالحمراء  ال�ضوداء  الحّطة  مع  اأوال�ضنبر 
ُيزيَّن  وقد  الثمينة،  والعرجة  بة  المق�ضّ
ثوب  ويزيَّن  اأبي�س،  قطني  بقما�س  الثوب 
الرمثا بر�ضوم تطريز، كحّبة القهوة، وحّبة 
الفول، واأ�سالع ال�سمكة، وبخيوط قطنية 

بي�ضاء.          

ال�ضكل )٤-١٢(: مطّرزات يدوية مختلفة .

ال�ضكل )٤-١3(: الزي ال�ضعبي لمنطقة الرمثا.
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                                           �ساعة

عالج
من  خمتلفة  مناطق  من  �ضعبية  لأزي��اء  ال�ضور  من  عدد  بجمع  الطلبة  تكليف   -
الزّي, واملكمالت, ونوع  نوع  بينها من حيث:  الأردن, وحتليلها واملقارنة 

الغرزة والتطريز.

اإثراء
- بالرجوع اإلى حمركات البحث, يكلف الطلبة بكتابة تقرير عن مكمالت الزّي 

ال�ضعبي يف الأردن, والحتفاظ به يف ملف الطالب.
 

- ا�سرتاتيجية التقومي: التوا�ضل.
- اأداة التقومي: اأ�ضئلة واأجوبة. 

للمعلم

للطالب
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جمالت �لفن �ل�صعبيثالًثا

من  تمتد  الأردن  في  تنت�ضر  التي  ال�ضعبي  الطابع  ذات  اليدوية  ال�ضناعات  من  الكثير  هنالك 
مجالت  مختلف  �ضملت  اإذ  ال�ضعبي،  الفن  مجالت  فيه  تعّددت  حيث  الجنوب  اإلى  ال�ضمال 
الحياة من حرف يدوية  وغيرها. وهذه المجالت يمكن ممار�ضتها في المنزل لتوافر خاماتها، 
اإلى  اإ�ضافة  اأّن الأعمال المنتجة يدويًّا لها قيمة جمالية،  اإلى تقنيات معّقدة، كما  وعدم حاجتها 
كونها م�ضتخدمة في الحياة اليومية، ومن هذه المجالت: الأزياء ومكّملتها، واأعمال الن�ضيج 
والب�ضط، والخزف والفخار، والق�س والخيزران، والأ�ضغال المعدنية، والتحف الخ�ضبية، وفي ما 

ياأتي �ضرح لكّل منها :

الأزياء ومكّمالتها 
التاريخي  موقعه  بحكم  متوالية  ح�ضارات  قيام  الع�ضور  اأقدم  منذ  الأردن  منطقة  �ضهدت 
والجغرافي، هذا ما جعل الأزياء ال�ضعبية فيه تحمل ملمح الزي ال�ضعبي ال�ضائد في الوطن 
العربي، ي�ضاف اإلى ذلك ما اكت�ضبته من البيئات ال�ضرقية والمجاورة، كما كان للمناخ اأثر 
وا�ضح في ت�ضكيل طرز الزي ال�ضعبي واأنواعه، بال�ضورة التي تتلءم والظروف الجغرافية، 
�ضواء كانت جبلية اأم �ضحراوية...، بالإ�ضافة اإلى اأّن المجتمع الأردني كان زراعيًّا اأوبدويًّا، 
ت�ضوده عادات القبيلة العربية وتقاليدها، مّما كان له اأكبر الأثر في تف�ضيل الأزياء المت�ضعة 
نمط  يختلف  اإذ  ال�ضعبي.  الزي  ت�ضكيل ملمح  في  الدين  اأثر  ا  اأي�ضً نن�ضى  الف�ضفا�ضة، ول 
الزي، وت�ضميمه، وتوزيع الزخارف والنقو�س عليه من مدينة اأردنية اإلى اأخرى واإن ت�ضابه 
في العموم.   اأما في ما يتعلق بالمطرزات التي ت�ضنع باليد فتعّد من اأ�ضهر الفنون ال�ضعبية التي 
تخ�ّس الن�ضاء، حيث ل يكاد زي من اأزياء المراأة ال�ضعبية يخلومن الزخارف والنقو�س التي 
التي  الأغطية وبخا�ضة  الو�ضائد، وال�ضتائر، وبع�س  تطّرز  المراأة  باليد، كما كانت  طّرزت 
ت�ضتعمل لل�ضيوف عند المبيت. ويعّد التطريز اليدوي ذا قيمة فنية وجودة عالية ل ت�ضل اإليها 
المطرزات التي �ضنعت بالآلة باأي حال من الأحوال، مع العلم اأّن المطرزات الم�ضنوعة اآليًّا 

تكون ذات ت�ضاميم متماثلة متطابقة، انظر ال�ضكل )٤-١٢(.

1

131

المدرقة«   « ي�ضمى  اأ�ضود  ثوب  عجلون:  ب 

وفتحة  ما،  نوًعا  و�ضّيقة  طويلة  ذواأكمام 
الخ�ضر،  اإلى  ت�ضل  وقد  منخف�ضة  الرقبة 
اأوالمل�س  الحبر  قما�س  من  الثوب  ي�ضنع 
)توبيت( الأ�ضود، ويلب�س دون حزام، مطرز 
بر�ضوم  والجانبين  والأكمام  ال�ضدر  على 
جميلة، وبغرز التطريز ال�سابقة، وبالخيوط 
وت�ضع   ،)٤-١٤( ال�ضكل  انظر  ذاتها، 
ال�ضنبر  رقبتها  وحول  راأ�ضها  على  المراأة 

بة. مع العرجة الثمينة والحطة المق�ضّ

)المدرقة  ي�ضّمى  اأ�ضود  ث��وب  جر�ص:  جـ 

اأوال�ضر�س ( مطّرز باأ�ضكال هند�ضية جميلة 
وبغرز وخيوط التطريز ال�سابقة، وقد تزّين 
بقما�س  واأكمامه  واأ�ضفله  الثوب  جوانب 
ال�ضنبر  و�ضع  مع  اأبي�س،  اأو  اأزرق  قطني 
والحّطة والعرجة الثمينة، كما في ال�ضكل 

.)١5-٤(

ال�ضكل )٤-١٤(: الزي ال�ضعبي لمنطقة عجلون.

  ال�ضكل )٤-١5(: الزي ال�ضعبي لمنطقة جر�س.
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الأغوار  معان,  الكرك,  )ال�ضلط,  اململكة  مناطق  يف  املراأة  زّي  بني  يقارن   -
اجلنوبية(.

- ي�ضّمم وحدة زخرفية م�ضتوحاة من الأزياء ال�ضعبية.
 )Corel Draw( يلّون الوحدة الزخرفية با�ضتخدام برجمية كورل درو -

 اخللقة, ال�ضفيفة اأو ال�ضويحية, العّب, اأبو اأردان, الدامر.

التدري�س املبا�رش/ اأ�سئلة واأجوبة. 
- التمهيد للدر�س مبراجعة �رصيعة للدر�س ال�ضابق زّي املراأة الأردنية يف كل من 

)اإربد, الرمثا, عجلون وجر�س(.
)ال�ضلط,  من  كل  يف  الأردنية  املراأة  زّي  خ�ضائ�س  حول  واٍف  �رصح  تقدمي   -

الكرك, معان, الأغوار اجلنوبية(. 
- ا�ضتعرا�س الأ�ضكال من )4-16(: )4-19( املوجودة يف الكتاب املدر�ضي. 

- طرح الأ�ضئلة, مثل:
• ما الفرق بني زّي املراأة يف كل من ال�ضلط والكرك ومعان واملراأة يف الأغوار 

اجلنوبية؟
• ما املق�ضود بكل من اخللقة, العّب, ال�ضويحية, يف الزّيّ ال�ضلطي؟

• هل هناك تاأثري جمايل للمكّمالت يف  زّي املراأة ال�ضعبي؟
• كيف ميكنك الإفادة من الأزياء ال�ضعبية الأردنية خلدمة تخ�ض�ضك املهني؟
يف  للمراأة  ال�ضعبية  الأزياء  بني  الفرق  اإلى  للتو�ضل  الطلبة؛  اإجابات  مناق�ضة   -
قيمة  اإ�ضفاء  املكّمالت يف  اجلنوبية, ودور  والكرك ومعان والأغوار  ال�ضلط 

جمالية اأكرب للزّي ال�ضعبي للمراأة الأردنية.
التعلم من خالل الن�شاط/ التدريب 

- تنفيذ التمرين )4-1( ت�ضميم وحدة زخرفية م�ضتوحاة من الأزياء ال�ضعبية, 
وذلك كما ياأتي:

• جتهيز املواد والأدوات الالزمة لتنفيذ التمرين قبل وقت احل�ضة.
• تطبيق التمرين )4-1( من قبل املعلم ح�ضب اخلطوات الواردة يف التمرين.

• ا�ضتعرا�س الأ�ضكال الواردة يف التمرين والتي تو�ضح اخلطوات. 
• تطبيق التمرين من قبل الطلبة باخلطوات التف�ضيلية الواردة يف الكتاب.

• تقومي اأداء الطلبة من قبل املعلم يف اأثناء تطبيق التمرين.

انظر ملحق )4-3( من اأدوات التقومي. 
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القما�س  من  طويل  اأ�ضود  ثوب   : ال�سلط  د 

ال�ضيني ي�ضّمى )الِخْلقة( يت�ضف بالفخامة 
 )5–٤( بين  طوله  وي�ضل  والت�ضاع، 
عري�س  ح��زام  الثوب  ويتو�ّضط  اأم��ت��ار، 
م�ضنوع من ال�ضوف باألوان مختلفة يطلق 
لرفع  اأوال�ضويحية(؛  )ال�ضفيفة  ا�ضم  عليه 
)العّب(  ب��  ت�ضّمى  ما  وت�ضكيل  الثوب 
الطويل الذي قد ي�ضل اإلى القدمين، ويلف 
معينة،  بطريقة  وال��راأ���س  الج�ضم  ح��ول 
ويزيّن الثوب بالتطريز، اأوبالقما�س القطني 
الأزرق، اأوالأبي�س حول الأكمام والداير، 
اأوال�ضوداء  الحمراء  الحّطة  و�ضع  مع 
الأكمام،  اأحد  فوق  الراأ�س  على  المق�ضبة 

كما في ال�ضكل )٤-١6(.

ي�ضّمى  طويل  اأ�ض��ود  ث��وب  الــكــرك:  هـ 

»الخلقة« يرفع عند الخ�ضر بو�ضاطة حزام 
الخ�ضر،  عند  العّب  لت�ضكيل  ال�ضويحية؛ 
وي�ضّمى » اأبواأردان« وباأكمام وا�ضعة، لذا، 
زاهية  باألوان  قمي�س  الثوب  تحت  يلب�س 
والثوب  الثوب،  اأردان  من  اأكمامه  تظهر 
مطّرز بر�ضوم واألوان جميلة، وت�ضع المراأة 
على راأ�ضها قطعة من القما�س الجورجيت 
الأ�ضود المحلة من الأ�ضفل بخرز ملون، 
)الدامر(،  المطّرز  الجاكيت  ترتدي  وقد 
ال�ضكل،  اأ�ضطوانية  حريرية  ع�ضبة  وفوقها 

كم��ا في ال�ضكل )٤-١7(.

ال�ضكل )٤-١6(: الزّي ال�ضعبي لمنطقة ال�ضلط.

ال�ضكل )٤-١7(: الزّي ال�ضعبي لمنطقة الكرك.
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الأدوات والتجهيزاتاملــــواّد

• جهاز احلا�ضوب.•  الأقرا�س املدجمة. 

1-4
يتوقّع منك بعد النتهاء من التمرين اأن :

١- ت�ضّمم وحدة زخرفية م�ضتوحاة من الأزياء ال�ضعبية.
.)Corel Draw(٢- تلّون الوحدة الزخرفية با�ضتخدام برجمية كورل درو

ــتــاجــات  ن
الــتــمــريــن

الر�سوم التو�سيحيّةƒ£Nاä العمل hالن≥اط ا◊اcمةالرقم

١

٢

كورل  برن��امج  اختر    ،)Start( البدء  قائمة  من 
درو)Corel Draw(، كما في ال�ضكل )١(.

البدء،  قائمة  دروم��ن  كورل  برمجية  اختيار  بعد 
اختر   ،)٢( ال�ضكل  في  كما  النافذة،  لك   تظهر 

.)New Graphic( الأمر ت�ضميم جديد

ال�ضكل )١(

ال�ضكل )٢(

م�ستلزمات تنفيذ التمرين  
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                                           �ساعة

عالج
- تكليف الطلبة باإعادة خطوات التمرين )4-1( ح�ضب اخلطوات الواردة يف 

الكتاب للو�ضول اإلى الإتقان. 

اإثراء
اأحد  با�ضتخدام  ال�ضعبي  الرتاث  من  م�ضتوحاة  زخرفة  بر�ضم  الطلبة  تكليف   -

برامج احلا�ضوب )Corel Draw(, وال�ضتفادة منه يف زخرفة حقيبة يد.

- ا�سرتاتيجية التقومي: املعتمد على الأداء 
- اأداة التقومي: قائمة الر�ضد )3-4(

للمعلم
- عبلة عازر, مقتنيات من جمموعة الأزياء واملطرزات ال�ضعبية, عّمان – الأردن, 

2009م.

للطالب
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و معـان: ثوب من الحرير ال�ضوري الملّون 

ف�ضفا�س، وهوالثوب الوحيد في الأردن 
الم�ضنوع من قما�س ملّون، وتغلب عليه 
والخمري(،  والذهبي،  )الزيتي،  الألوان 
زخرفته  في  ويعتمد  اأردان،  وللثوب 
واألوانه على األوان القما�س الم�ضنوع منه، 
الحريرية  العباءة  المعانية  المراأة  وترتدي 
راأ�ضها  على  وت�ضع  والثوب،  راأ�ضها  فوق 
ع�ضبة عليها قطع ف�ضية، كما في ال�ضكل 

.)١8-٤(

ز  الأغوار الجنوبية: ثوب طويل م�ضنوع من 

قما�س اأ�ضود  )مل�س(  ُيلب�س على الج�ضم 
بثلث طيات تثّبت على الخ�ضر بالحزام 
)ال�ضفيفة اأوال�ضويحية(، ويزيَّن الثوب من 
الأ�ضفل بقما�س قطني اأزرق وبغرز تطريز 
اأوكنثر الرز على �سكل خطوط  متعّرجة، 
تطريز  خيوط  با�ستعمال  طولية  وت�ساميم 
قد  طويلة  اأردان  وللثوب  ملّونة،  حريرية 
تربط من الخلف، وتغطي راأ�ضها بالملفع 
الأ�ضود وفوقه ع�ضبة من الحرير، كما في 

ال�ضكل )٤-١9(.

ال�ضعبية  الأث���واب  الأردن  في  توجد  كما 
الفلحية،  بالغرزة  زة  المطرَّ الفل�ضطينية 
بالق�ضب،  المطّرزة  ال�ضرك�ضية  والأث���واب 

والأثواب ال�ضعبية الدرزية. 

ال�ضكل )٤-١8(: الزّي ال�ضعبي لمنطقة معان.

ال�ضكل )٤-١9(: الزّي ال�ضعبي لمنطقة الأغوار 
الجنوبية.
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3

٤

5

6

�ضا�ضة  لك  تظهر  ال�ضابقة،  بالخطوة  القيام  بعد 
البرمجية، كما في ال�ضكل )3(، اختر من اأ�ضكال 
لت�ضميم  نموذًجا  ال�ضكل  في  الموجودة  الزخرفة 

وحدة زخرفية تنا�ضب الأزياء ال�ضعبية.

 ،)٤( ال�ضكل  في  كما  ال�ضورة،   مكان  ح��ّدد 
وا�ضحبه اإلى نافذة العمل.

الجانبي، ولّون  ال�ضريط  المنا�ضب من  اللون  اختر 
الوحدة الزخرفية، كما في ال�ضكل)5(.

النهائي،  بالت�ضميم  والخروج  الأ�ضكال  بقية  لّون 
كما في ال�ضكل)6(.

ال�ضكل )3(

ال�ضكل )5(

ال�ضكل )٤(

ال�ضكل )6(



180

انظر ملحق )4-4( من اأدوات التقومي. 

- يطبق املعلم زخرفة قطعة من الفخار بعد حّفها )بورق الزجاج( 
دهان  من  بطبقة  دهنها  ثم  ال�ضوائب,  من  وتنظيفها  وتنعيمها 

)الأمل�ضن الأبي�س( اأو اأي لون. 
- زخرفة القطعة بزخارف �ضعبية, وتلوينها بالألوان الزّيتية اأو املائية 

اأو الإكريليك, ودهنها بطبقة من الفرني�س بعد جفافها لتثبيتها.
- تكليف الطلبة بزخرفة قطعهم اخلا�ضة باتباع اخلطوات التي قام 

بها املعلم.                    - متابعة الطلبة وتقومي اأدائهم. 
- تكليف الطلبة بالن�شاط )4-6( كواجب بيتي.

   املو�ضوع         اأعمال الن�سيج والب�سط
   
  

-  يو�ضح دور الألوان والنقو�س واملكمالت يف الزّيّ ال�ضعبي الأردين للمراأة.
يتعّرف الزّي ال�ضعبي للرجل الأردين ومكمالته )خنجر, حزام اجللد, العقال(.  -

يتعّرف الن�ضيج اليدوي واأهّميته وا�ضتعمالته.  -
يحّدد الأدوات واملواد والعدد الالزمة ل�ضناعة الن�ضيج اليدوي.   -

يو�ضح الأهّمية التاريخية ل�ضناعة اخلزف والفخار وا�ضتعمالتهما.  -
ي�ضنع قطعة ن�ضيج يدوي, ويزخرفها بزخارف �ضعبية, ويزخرف اآنية فخارية.  -

ال�ضداة,  خيوط  اللحمة,  خيوط  العقال,  ال�ضماغ,  الكوفية,  الكرب,  الثوب, 
النول, اخلزف والفخار, الإناء.

á«æ¡ŸG áeÓ°ùdG
• احلذر عند التعامل مع الأدوات احلادة.

• احلذر عند ا�ضتخدام الألوان, ولب�س املريول اخلا�س.

التدري�س املبا�رش/ العر�س التو�سيحي 
- التمهيد للدر�س مبراجعة �رصيعة للدر�س ال�ضابق خ�ضائ�س الزي ال�ضعبي للمراأة 

الأردنية يف كل من )ال�ضلط, الكرك, معان, الأغوار اجلنوبية(.
- عر�س )مقاطع فيديو معّدة م�ضبًقا( ملتحف الفن ال�ضعبي الأردين, والطالع 
على اأهّم مكمالت الأزياء ال�ضعبية عند املراأة ال�ضعبية الأردنية )احللي, القالئد, 
العرجة احلناء... وزي الرجل ال�ضعبي الأردين, والذي ما زال متوارًثا يف كثري 

من القرى واملدن الأردنية اإلى يومنا هذا.
- درا�ضة الأ�ضكال )4-20(, )4-21( , )4-22( الواردة يف الكتاب املدر�ضي.

- مناق�ضة حول الفيديو املعرو�س, وتو�ضيح اأهّمية احللي ومكّمالت الزّي عند املراأة 
مبا يتنا�ضب وعمرها, وزي الرجل وموا�ضفاته واأهّميته بالن�ضبة للرجل الأردين, 

للتو�ضل اإلى اأهّمية املكّمالت يف زّي املراأة وزّي الرجل الأردين.
التدري�س املبا�رش/ العمل يف الكتاب املدر�سي 

- تقدمي �رصح واٍف حول اأهّمية �ضناعة الن�ضيج قدميًا وحديًثا وكيفية تطّورها, 
ل التكنولوجيا والآلة يف هذه ال�ضناعة, واأهّمية الن�ضيج اليدوي حتديًدا,  وتدخُّ

واأهّم مواده واأدواته, والتعرف اإلى اأهم ا�ضتعمالته.
على  الزخرفة  واأ�ضاليب  واخلزف  الفخار  ل�ضناعة  التاريخية  الأهّمية  تو�ضيح   -
الفخارية وتطور تلك الأ�ضاليب, واأهّم الأدوات والعدد امل�ضتخدمة  الأواين 
يف تلك ال�ضناعة, والتعّرف اإلى موا�ضفات مادة ال�ضل�ضال, واأهّم اأ�ضتعمالت 

اخلزف والفخار يف احلياة اليومية. 
- درا�ضة الأ�ضكال )4-23(, )4-24(, )4-25( من الكتاب املدر�ضي. 

- مناق�ضة الطلبة حول ما مّت عر�ضه, للتو�ضل اإلى اأهّمية كل من الن�ضيج اليدوي 
وا�ضتعمالته, و�ضناعة اخلزف والفخار واأهّميتها وا�ضتعمالتها.

التعلم من خالل الن�شاط/ التدريب 
على  مب�ضامري  )اإطار خ�ضبي  م�ضغر  نول خ�ضبي  ب�ضناعة  الطلبة  املعلم  يكلف   -

جهاته الأربع(, وتثبيت خيوط ال�ضداة عليه. 
بني  امللونة  اللحمة  خيوط  بتمرير  النول  على  ن�ضيج  قطعة  تنفيذ  املعلم  يطبق   -

خيوط ال�ضداة, ل�ضناعة قطعة من الن�ضيج املزخرفة بزخارف �ضعبية.
- تكليف الطلبة بتنفيذ قطعهم اخلا�ضة باتباع خطوات املعلم. ال�ضتعانة بالن�شاط 

 .)5-4(
- متابعة الطلبة, وتقييم اأعمالهم الفنية. 

تابع 
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ن باألوان زاهية جّذابة، ولكّل عمر ت�ساميم محّددة  وتبرز اأنوثة المراأة بخطوط التطريز الملوَّ
خا�ضة به تمّيزه عن غيره، فزّي الفتاة باألوانه الزاهية ونقو�ضه الكبيرة  يختلف عن زي المراأة 
الذي تنا�ضب نقو�ضه واألوانه و�ضعها كاأم وزوجة، ويزيد من جمال الزّي ما ت�ضتخدمه المراأة 
في  والمعدنية، كما  والف�ضية  الذهبية  بالقطع  المزيّنة  الراأ�س  واأغطية  والحلي،  العقود،  من 

اأجزاء ال�ضكل ) ٤-٢0 (.

ال�ضعبية  الأزي��اء  ارتبطت  وقد 
الأردنية بمكّملت  المراأة  عند 
بر�ضوم  والحناء  كالو�ضم،  لها، 
متنّوع�����ة، على بع����س اأج��زاء 
الج�ض������م، كاليدين، والوجه، 

كما في ال�ضكل ) ٤-٢١(.

من  وخلّوه  لب�ضاطته،  القديم؛  الع�ربي  الزي  ارتداء  على  حر�س  فقد  للرجل  بالن�ضبة  اأما 
التعقيد والتكّلف، و�ضهولة الحركة، ويتاألف الزّي من ثوب ف�ضفا�س يغطي الج�ضم وي�ضّمى 
تغطي  الأط�راف  مه��ّدبة  قم�ا�س  وقطعة  )الِكِبْر(،  ي�ضّمى  المناطق  بع��س  وفي  )الث�وب(، 
اأو )ال�ضماغ(، يربطه�ا بحب��ل مزدوج مجدول لتثبيتها  الراأ�س، وهي ما ت�ضّمى )الكوفية( 

ال�ضكل )٤-٢0(: الحلي ال�ضعبية. 

ال�ضكل ) ٤-٢١ (: نقو�س الحناء. 
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وبيوت  والحقائب،  الب�ضط،  الن�ّضاجون  ين�ضج  حيث  فكثيرة،  الن�ضيج  ا�ضتعمالت  اأّما    
اإلى ال�ضّجاد والجداريات. ومن حيث المواد  ال�ضعر، واأ�ضرجة الخيل، وغيرها، بالإ�ضافة 
الم�ستعملة في حرفة الن�سيج، فت�سمل الخيوط ال�سوفية، وال�سعر، والوبر، والخيوط القطنية 
باألوانها المتعّددة، الم�ضبوغة وغير الم�ضبوغة، والأدوات الم�ضتعملة، هي :النول اليدوي 
الخ�سبي، والمكوك الذي يحمل خيوط اللحمة، وله اأ�سكال عّدة، وال�سوكة المعدنية التي 

ت�ستعمل لر�س خيوط اللحمة على بع�سها، يبّين ال�سكل ) ٤-٢٤ ( بع�س المن�ضوجات. 

ال�ضكل )٤-٢3(: النول اليدوي الب�ضيط.

ال�ضكل )٤-٢٤(: بع�س اأعمال الن�ضيج.

تذّكر
قطعة  ت�سكل  التي  الخيوط  اللحمة:  خيوط 
الن�ضيج، حيث يحملها المكوك ويمّررها اأعلى 
ثابتة  االأخيرة  وتكون  ال�سداة،  خيوط  واأ�سفل 

على النول، وت�ضكل اأر�ضية الن�ضيج.  

نـ�شـاط )5-4 (
ثبِّت خيوط ال�سداة على نول خ�سبي، ثم ان�سج 
م�ضتوحاة  ونقو�س  زاهية  باألوان  ن�ضيج  قطعة 
من الفن ال�ضعبي، واعر�ضها على زملئك في 

ال�ضف لمقارنتها مع اأعمالهم. 
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عالج
اأ�ضكال من ال�ضل�ضال, وبعد جفافها ُتر�ضم مو�ضوعات  - تكليف الطلبة تنفيذ 

�ضعبية عليها بالألوان املائية.

اإثراء
برجميات  اإحدى  با�ضتخدام  وتلوينها  �ضعبية  زخارف  بر�ضم  الطلبة  تكليف   -
احلا�ضوب, ثم طباعتها لال�ضتفادة منها يف زخرفة قطعة فخار اأو قطعة ن�ضيج 

يدوي.

 - ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات 
- اأداة التقومي: �ضجل و�ضف �ضري العمل )4-4( 

للمعلم

للطالب

- لأنه منفذ باليد ومن ال�ضعب تكرار القطعة نف�ضها مرتني 
متاًما, وب�ضبب اجلهد والوقت املبذول يف الن�ضيج اليدوي.
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)العق�ال(، وي�ضّد و�ضطه  ال�راأ�س وي�ضّمى  على 
من  يكون  ما  وغالًبا  الجلد،  من  رفيع  بحزام 
ل الزي لديه خنجر و�ضع  جلد الجمل. ويكمِّ
في بيت من الخ�ض�ب والجلد مزخرف بنقو�س 
�س له مكان على الحزام  واألوان جميلة، وخ�ضِّ
الجلدي، الذي ي�ضّد به و�ضطه،كما في ال�ضكل 

.)٤-٢٢(

اأعمال الن�سيج والب�سط 
يعّد فن الن�ضيج فنًّا ملزًما للح�ضارات 
كان  وقد  وجدت،  اأينما  الإن�ضانية 
ثقافة  من  يتجزاأ  ل  جزًءا  ي�زال  وما 
الإن�ضان وحياته، وهواأقدم الأعمال 

التي مار�ضها الإن�ضان، اإذ كان وليدة حاجته. ولقد تطّور هذا الفن وهذه ال�ضناعة عبر التاريخ، 
وو�ضلت المن�ضوجات م�ضتًوى من التقنية والجمال بف�ضل تطّور الآلة والح�ضارة. وهناك 
اهتمام كبير في الأردن بفن �ضناعة الن�ضيج ال�ضعبي، فما زال الكثير من الحرفيين ال�ضعبيين 
يمار�سون هذه الحرفة بل ويعتا�سون منها. ونلم�س اليوم تطّوًرا كبيًرا بالن�سبة للخيوط التي 
تغزل وتلّون محليًّا، وكذلك بالن�ضبة للت�ضاميم والنقو�س الحديثة المبتكرة .ومع اأّن الآلة في 
هذا الع�ضر لها دور مهّم في ع�ملية الن�ضيج، اإل اأّن الن�ضيج الذي ينّفذ يدويًّا وباأن�وال خ�ضبية 

ب�ضيطة هومو�ضع اهتمام، كما في ال�ضكل )٤-٢3(.

ال�ضكل )٤-٢٢(: نموذج للزّي ال�ضعبي الأردني للرجل.

2
ر ثمَّ ناق�ص  فكِّ

ما الذي يجعل القيمة الجمالية للن�ضيج اليدوي  
اأعلى من  الن�ضيج  المنفذ با�ضتخدام الآلت؟
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الخزف والفخار
ا�ضتعمل  الإن�ضان ال�ضل�ضال منذ اآلف ال�ضنين، وا�ضتعمل األواًحا منه في ت�ضجيل المخاطبات 
البيئية  وحاجاته  اأوانيه  منه  ف�ضكل  واأعماله،  حياته  ق�ض�س  وتوثيق  المرا�ضلت  وتبادل 
اإنائه  �ضطح  ال�ضعبي على  الفنان  �ضّجل  اإلى حرقها وتزجيجها، وقد  اهتدى  ثم  المختلفة، 

الكثير من النقو�س والر�ضوم المختلفة مما األهمته اإياه الطبيعة.

اأغرا�ضه، واختلفت  اإناء الفخار الإن�ضان في حياته، فنما معه وتطّور فتنّوعت  كما �ضارك 
حجومه، ولقد وجدت كّميات كبيرة من هذه الأواني في الحفريات الأثرية في عّدة اأماكن 

في الأردن.

التي  والح�ضارات  التاريخية  الع�ضور  ب�ضهولة  يميِّز  اأن  في�ضتطيع  الفخار  لتاريخ  الدار�س  اأما 
اإلى �ضكل الإناء، وت�ضميمه، وزخارفه، ومواده.  اإليها الأواني القديمة، وذلك بالنظر  تعود 
فكّل اإناء ب�ضكله الممّيز، وبما يحمله من نقو�س ور�ضوم  ينطق بفل�ضفة الع�ضر الذي يعود اإليه.

وارتقت اأ�ساليب الزخرفة على اأعمال الفخار، فخرجت عن الخطوط االأولى الب�سيطة اإلى 
الخطوط الهند�سية، ثم اإلى اأ�سكال اأخرى اأكثر تعقيًدا وتنظيًما. ومع تطّور �سناعة الفخار 
الذي  الدولب  في حرقه، وكذلك  الم�ضتعملة  الأفران  اأ�ضكال  ا  اأي�ضً تطّورت  والخزف، 
ي�ضتعمل في عملية ت�ضكيل الإناء، فمنه ما يدار باليد، كما في ال�ضكل )٤-٢5(، ومنه ما 

يدار بالكهرباء.

3

ال�ضكل )٤-٢5(: دولب يدوي.
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   المو�ضوع         الق�ص والخيزران
   
  

- يمّيز بين م�ضغولت الق�س وت�ضاميمها واأهّميتها.
- يبّين طريقة �ضناعة م�ضغولت الق�ّس ومواده.

- يحّدد اأهم م�ضغولت الق�ّس ووظيفة كل منها في الحياة اليومية.
- يقارن بين م�ضغولت الق�ّس وم�ضغولت الخيزران, من حيث: )طبيعة المادة, 

الوظيفة, طريقة ال�ضنع(.
- ي�ضكّل �ضلة اأو طبًقا من الق�ّس اأو بدائلة )خيوط الرافية(.

 الجونة, ال�ضلة, الطبق.

التدري�س المبا�سر/ اأ�سئلة واأجوبة 
- التمهيد للدر�س بمراجعة الدر�س ال�ضابق وربطة بالدر�س الحالي, من حيث 
من  والخيزران,  الق�س  وم�ضغولت  والخزف  والفخار  الن�ضيج  من  كاًل  اإّن 
مجالت الفنون ال�ضعبية, وا�ضتعرا�س ال�ضكل )4-26(, ومناق�ضة الواجب 

البيتي.
- تو�ضيح لأهّمية م�ضغولت الق�س وطريقة �ضنعها واأهّم الم�ضغولت )الجونة 
م�ضغولت  �ضناعة  وكيفية  اليومية,  الحياة  في  ووظيفتها  وال�ضلة(  والطبق 

الخيزران والفرق بينها وبين الق�ّس.
- ا�ضتعرا�س الأ�ضكال )26-4(, )28-4(, )29-4( , )30-4(, )31-4( 

من الكتاب. 
- طرح اأ�ضئلة, مثل: 

• ما الذي يميز اأ�ضغال الق�س ال�ضعبية في الأردن؟ 
• ما المادة الرئي�ضة في �ضناعة الق�ّس؟

• اأعِط اأمثلة على �ضناعة الق�ّس, واذكر وظيفة كل منها.
• قارن بجدول بين �ضناعة الق�ّس و�ضناعة الخيزران, من حيث )مادة ال�ضنع, 

طريقة ال�ضنع, اأهّم الم�ضغولت, وظيفة هذه الم�ضغولت(. 
اأهّمية م�ضغولت الق�س  اإلى  - ال�ضتماع لإجابات الطلبة ومناق�ضتها؛ للتو�ضل 
ووظيفتها  وال�ضلة(,  والطبق  )الجونة  الم�ضغولت  واأهم  �ضنعها,  وطريقة 
في الحياة اليومية, وكيفية �ضناعة م�ضغولت الخيزران, والفرق بينها وبين 

الق�س.
التدري�س من خالل الن�شاط/ التدريب 

وذلك  �ضّلة(,  )طبق,  الق�ّس  من  م�ضنوع  م�ضغر  نموذج  بتنفيذ  المعلم  يقوم   -
دائري,  �ضكل  على  الدر�س(  في  مّر  كما  اإعدادها  )بعد  القمح  �ضيقان  بلف 
ال�ضتفادة من  متنّوعة. )يمكن  الم�ضبوغ لإعطاء زخارف  الق�ّس  وا�ضتخدام 

الوحدات التدريبية ل�ضناعة الق�س لل�ضف ال�ضابع الأ�ضا�ضي(.
- يكلف المعلم الطلبة بتنفيذ نماذجهم الخا�ضة.

- يتابع المعلم الطلبة,  ويقوم اأداءهم.
- يكلف المعلم الطلبة بالن�شاط )4-7( كواجب بيتي.

انظر ملحق )4-5( من اأدوات التقومي. 
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 الق�ص والخيزران 
   تعّد اأ�ضغال الق�س من ال�ضناعات ال�ضعبية في الأردن ، وتتمّيز بت�ضاميمها واألوانها المختلفة. 
كما اأنها تمّثل مظهًرا من مظاهر التراث ال�ضعبي لدى ال�ضعوب في مختلف اأنحاء العالم ، 

تناقلتها الأجيال عبر ال�ضنين، وتطّورت مع التطّور الح�ضاري. 

الفخار  ال�ضل�ضال قوام �ضناعة  وتعّد مادة 
موا�ضفات  ذات  طينة  فهي  والخزف، 
خا�ضة تتمّيز ب�ضهولة الت�ضكيل ومرونتها، 
ب�ضهولة. وي�ضتعمل في  ويمكن تجهيزها 
مثل:  الأدوات،  بع�س  ال�ضل�ضال  ت�ضكيل 
الت�ضكيل  واأدوات  الخ�ضبية،  المرّقات 
لقطع  واأدوات  خ�ضبية،  وقواعد  )ظفر(، 
وملب�س  لحفظه،  و�ضندوق  ال�ضل�ضال، 
واقية، ودولب الخزاف، والفرن الخا�س 
اإّن  والفخارية.  ال�ضل�ضالية  القطع  بحرق 
الأ�ضا�ضية  ال�ضناعات  من  الخزف  �ضناعة 
وا�ضتعمالته  جميعها،  العالم  اأنحاء  في 
واأط��ب��اق   للطبخ،  اأواٍن  م��ن  م��ت��ع��ّددة 

لل�ضتعمال العادي اأوللزينة، وتماثيل ومو�ضوعات �ضعبية مختلفة، كما في ال�ضكل )٤-٢6(.

4

ال�ضكل )٤-٢6(: اأواٍن خزفية متنّوعة. 

تّم  الفخار  من  اإناء  الخزفي:  الإناء   : تذّكر 
طلوؤه بمواد مزججة وحرقه مّرة اأخرى.

نـ�شـاط )6-4 (

بالرجوع اإلى محّركات البحث الإلكترونية، اجمع عدًدا من ال�ضور لأواٍن فخارية وخزفية 
ومدى  و�ضكلها،  اليومية،  الحياة  في  وظيفتها   ( حيث:  من  بينها  وقارن  وقديمة،  حديثة 
تطّور الأ�ضلوب الزخرفي وتعقيده(، ثّم نّظم اإجابتك في جدول، واعر�س ال�ضور باأ�ضلوب 

لت اإليها بعد المقارنة . منا�ضب، وناق�س زملءك  في النتائج التي تو�ضّ
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اإلى  قطره  ي�ضل  ال�ضكل،  دائري  الطبق:  ب 

)١( م تقريًبا، كما في ال�ضكل )٤-٢9(، 
عليه،  الطعام  وجبات  لو�ضع  وي�ضتعمل 
على  فيعلق  للزينة  اأحياًنا  ي�ضتعمل  كما 

الجدران.

: وهي ذات حجوم مختلفة، كما  ال�سّلة  جـ 

لو�ضع  وت�ضتعمل   ،)30-٤( ال�ضكل  في 
من  قطفها  بعد  والخ�ضراوات  الفواكه 

الحقول، ولحفظ الأطعمة. 

لمدة  الماء  في  تركه  بعد  وذلك  ال�ضعبية،  ال�ضناعات  من  العديد  في  الخيزران  وا�ضتعمل   
كافية حتى ي�ضهل ثنيه كما في الق�س .ومن الجدير بالذكر اأّن الخيزران مادة �ضلبة قوية، 
منها: ال�ضميك ويحتاج اإلى مهارة في اأثناء الت�ضكيل، ومنها: الليِّن الذي ي�ضكل ب�ضهولة. 
وقد كان الخيزران وما زال ي�ضتعمل ل�ضناعة الكرا�ضي مختلفة الحجوم، والموائد الدائرية 

ال�ضغيرة م�ضبوًغا اأوبلونه الطبيعي، كما في ال�ضكل ) ٤-3١(.

ال�ضكل )٤-٢9(: الطبق.

ال�ضكل )٤-30(: ال�ضّلة.
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                                           �ساعة

عالج
- تكليف الطلبة بجمع اأدوات تراثية )�ضلة, طبق �ضعبي, مهبا�س(, وعر�ضها يف 

امل�ضغل املهني.

اإثراء
- تكليف الطلبة بتنفيذ اأ�ضغال متنوعة من اخليزران.

- ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات.
- اأداة التقومي: �ضجل و�ضف �ضري العمل )5-4(.

للمعلم
- نايف النواي�ضة, الرتاث ال�ضعبي الأردين, ال�ضناعات التقليدية يف الأردن والبعد 

التنموي. وزارة  الثقافة, عّمان, 2005م.

للطالب

- لأن الق�ّس ي�ضري دائًما ب�ضكل دائري, فتكون زخارفة دائرية, اأو مثلثة ال�ضكل ول  تاأتي مربعة اأبًدا. 
- �ضناعة ال�ضيوف واخلناجر والبلطات )ال�ضناعات احلربية(. 
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ال��م��ادة  القمح  �ضيقان  وت��ع��ّد 
ال�ضناعة،  ل��ه��ذه  الأ���ض��ا���ض��ي��ة 
ي�ضل  وق��د  بالمنجل،  فتح�ضد 
اأحياًنا،  �ضم(   50( اإل��ى  طولها 
لعمل  تكون  م��ا  اأن�ضب  وه��ي 
والح�ضر،  والأطباق،  ال�ضلل، 
 -٤( ال�ضكل  في  كما  وغيرها، 
٢7(، لذا، يمكن ال�ضتفادة منها 
والزينة،  المنزلي  ال�ضتعمال  في 
وتتنّوع اأ�ضكالها وحجومها تبًعا 

ل�ضتعمالتها والغر�س منها.

اأما عن طريقة �ضنع م�ضغولت 
�ضيقان  و�ضع  فيتّم  الق�س،  من 

القمح والحبوب الأخرى في الماء لمدة كافية من الزمن لت�ضهيل ثنيها وت�ضكيلها ، وت�ضبغ 
محليًّا باألوان متعّددة لت�ضفي على الم�ضغولت رونًقا وجماًل، وتزخرف هذه الم�ضغولت 

باأ�ضكال هند�ضية تحكمها طبيعة الخامة.  

 ومن اأ�سهر هذه الم�سغولت :
�ضكل  على  وهي   : الجونة  اأ 

عميق  تجويف  ذي  وع��اء 
وفتح����ة وا�ض���عة ت�ضتعمل 
لحف��ظ الخ��بز بعد خ���بزه، 
كما في ال�ضكل )٤- ٢8(، 

وبع�ضها لها غطاء.

ال�ضكل )٤-٢8(: الجونة.

ر ثمَّ ناق�ص فكِّ
على  الزخارف  بطبيعة  الق�س   خامة  تتحّكم  كيف 

م�ضغولت الق�س؟

ال�ضكل )٤-٢7(: نماذج من م�ضغولت الق�س. 
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ال�ضكل )٤-3١(: م�ضغولت من الخيزران.

نـ�شـاط )7-4 (
اإذا كان لديك قريب م�ضّن )جد، جدة ( ف�ضاأله عن اأهّم م�ضغولت الق�س التي كانت �ضائدة 
ن ما ح�ضلت عليه في دفترك، واجمع عدًدا  في طفولته و�ضبابه، وا�ضتخدام كّل منها، ثم دوِّ
من ال�ضور تمّثل تلك الم�ضغولت، وم�ضغولت حديثة من الق�س، وقارن بينها من حيث 
الأ�ضماء والوظائف، ثم اعر�س ال�ضور بم�ضاعدة زملئك في التخ�ض�س بطريقة منا�ضبة في 

م�ضغلك المهني .

الأ�سغال المعدنية 
الخا�ضة.  ل�ضتعم�الته  وطوعها  الع�ضور،  اأقدم  منذ  وا�ضتعملها  المعادن  الإن�ضان  عرف 
حيث ا�ضتعملها في ال�ضناعات اليدوية منذ اأوائل الألف الرابع قبل الميلد، هذا ما تدلنا عليه 
مجموعة الآثار النحا�ضية التي عثر عليها في مواقع عّدة، وتعود لأدوار تاريخية مختلفة، 

5

فّكر ثّم ناق�ص 
الأدوار التاريخية التي لعبتها ال�ضناعات المعدنية.  
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   املو�ضوع         االأ�سغال املعدنية
   
  

- يتعّرف �ضناعات املعادن ال�ضعبية.
- يعطي اأمثلة على �ضناعات معادن �ضعبية تاريخية. 

املواد  الفني,  الت�ضميم  حيث  من  وحديًثا  قدميًا  اخل�ضب  اأعمال  بني  يقارن   -
والأدوات امل�ضتعملة ووظيفتها يف احلياة اليومية.

- يتعّرف اأنواع الأخ�ضاب واملواد والأدوات امل�ضتعملة يف �ضناعة التحف.

الأ�ضغال املعدنية, التحف اخل�ضبية.

التدري�س املبا�رش/ املحا�رشة 
- التمهيد للدر�س من خالل تذكريهم بالدر�س ال�ضابق )اأعمال الفخار, اأ�ضغال 

الق�ّس واخليزران(, ومناق�ضة الواجب البيتي, وربطه بالدر�س احلايل.
- تقدمي �رصح واٍف عن �ضناعة املعادن ال�ضعبية والأدوار التي لعبتها هذه ال�ضناعة 
عرب التاريخ, واقت�ضار اأ�ضواق كاملة على �ضناعة املعادن فقط مباعرف ب� )�ضوق 

النحا�ضني( وجمالت ا�ضتخدامها.
وجمالت  اخل�ضبية  ال�ضناعات  فيه  مّرت  الذي  التاريخي  التطور  تو�ضيح   -
التطعيم(,  التلبي�س,  )الرت�ضيع,  معاجلتها  وطرق  وحديًثا  قدميًا  ا�ضتخدامها 
واأهم الأخ�ضاب امل�ضتعملة يف هذه ال�ضناعة و�ضفاتها, واأهم املواد  والأدوات 
امل�ضتخدمة فيه, واأ�ضهر املدن التي ما زالت تعتمد على هذه ال�ضناعات جللب 

ال�ضياح.
التدري�س املبا�رش/اأ�سئلة و واأجوبة

 - طرح الأ�ضئلة, مثل:
• بنّي الأدوار التاريخية التي لعبتها ال�ضناعات املعدنية.

• اأعِط اأمثلة على �ضناعات معدنية حديثة. 
ح مراحل تطّور �ضناعة التحف اخل�ضبية. • و�ضّ

• اأعِط اأمثلة على كل من )التطعيم, التلبي�س, الرت�ضيع( يف التحف وال�ضناعات 
اخل�ضبية ال�ضعبية.

• اذكر اأهم الأخ�ضاب املحلية امل�ضتخدمه يف ال�ضناعات اخل�ضبية.
امل�ضتخدمة يف �ضناعة  الأخ�ضاب  اأهّم  الزيّتون من  يعّد خ�ضب  ملاذا  عّلل:   •

التحف اخل�ضبية.
• اأعِط اأمثلة على بع�س العدد امل�ضتخدمة يف �ضناعة الأخ�ضاب.

التي  الأماكن  من  و�رصائها  اخل�ضبية  التحف  اقتناء  على  ال�ضياح  يقبل  ملاذا   •
يزورونها؟

�ضناعة  لعبتها  التي  التاريخية  الأدوار  اإلى  للتو�ضل  الطلبة؛  اإجابات  مناق�ضة   -  
يف  امل�ضتخدمة  والأدوات  اخل�ضبية,  التحف  �ضناعة  تطور  ومراحل  املعادن, 

هذه ال�ضناعات, وعر�ضها وتدوينها على ال�ضبورة. 
- يعر�س املعلم اأ�ضكاًل خمتلفة من اأ�ضغال املعادن والتحف اخل�ضبية مع ا�ضتعرا�س 
لالأ�ضكال املوجودة يف الكتاب املدر�ضي. )32-4(, )33-4(, )34-4(, 

)4-35( يف الكتاب املدر�ضي.
- تكليف الطلبة بالن�ضاطني )4-8( و )4-9( كواجب بيتي. 
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التحف الخ�سبية 
ال�ضعبي في فن  الفنان  القدم، وقد برع  الخ�ضبية ومار�ضها منذ  ال�ضناعات  الإن�ضان  عرف 
ال�ضناعات في  تمّثلت هذه  الأموي والعبا�ضي. حيث  الع�ضرين  الخ�ضب منذ  الحفر على 

�ضناعة الأبواب، والمنابر ذات الزخارف النباتية والهند�ضية قليلة البروز.

6

البلط��ات، والخ��ناجر، والمقا�ض���ط،  ومنها: 
والمناج����ل، وقد تقّدمت هذه ال�ض��ناعة عبر 

التاريخ، كما في ال�ضكل )٤-3٢(.

وقد �ض������ملت �ض���ناعات الم�عادن ال�ضعبية، 
�ض��ناعة ال�ض����واني، والمواقد، وال�ضمعدانات 
وال�ضناديق، والأباريق، والأكواب، والأطباق، 
ال�ضناعة  هذه  ال�ضام  بلد  منطقة  عرفت  وقد 
قديًما، واأن�ض���اأت اأ�ض����واًقا كامل�ة تخت�ّس بها 
اأطلقت عليها ا�ض����م �ض��وق النّحا�ضين، وهناك 
الأردن  في  المهرة  ال�ضعبيين  ال�ضناع  من  فئة 
والمتخ�ض�ض��ين في اإنتاج التح��ف المع���دنية 
ا�ضتعمالت  وهناك  الثمينة.  بالمعادن  وتزيينها 
متعّددة  لمنتوجات المعادن في الفنون ال�ضعبية 
النحا�ضية  كالأطباق  والجمالية،  منها  النفعية 
ة، كما في  بالف�ضّ بالحفر والمطّعمة  المزخرفة 

ال�ضكل )٤-33( .
ال�ضكل )٤-33 (: �ضناعات معدنية متنّوعة.

ال�ضكل )٤-3٢(: �ضناعات معدنية تاريخية. 
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هناك اأخ�ضاب �ضاع ا�ضتعمالها موؤّخًرا في ال�ضناعات الخ�ضبية، مثل: الأبلكاج واللتيه، 
والأدوات،  والعدد  الآلت  من  اأن��واع  ال�ضعبية  الخ�ضبية  ال�ضناعات  في  واأ�ضتخدمت 
والمبرد،  والزّرادية،  والأزميل،  والتخريم،  الم�ضح  واأدوات  والمخرطة،  المن�ضار،  مثل: 

والملزمة، والم�ضامير، والغراء.

تعّد ال�ضناعات الخ�ضبية من اأهّم ال�ضناعات والحرف التقليدية ل�ضكان المناطق ال�ضياحية 
في الأردن، كالعقبة، والبتراء، وغيرها، حيث يتفنن الفنانون ال�ضعبيون باإنتاج قطع ممّيزة 
منها، كالحيوانات والطيور، وبيعها لل�ضياح الذين يبتاعونها كتذكار للمنطقة يحمل ثقافة 

اأهلها واإرثهم الح�ضاري، كما في ال�ضكل )٤-35(.

  ال�ضكل )٤-35(:  تحف خ�ضبية �ضعبية.
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                                           �ساعة

عالج
- تكليف الطلبة بجمع اأدوات معدنية �ضعبية من بيئته, وعر�ضها على الزمالء, 

والحتفاظ بها يف امل�ضغل املهني.

اإثراء
بال�ضور,  مدعًما  ال�ضعبية  للفنون  اأخرى  بالبحث عن جمالت  الطلبة  تكليف   -

با�ضتخدام حمركات البحث الإلكرتونية.

- ا�سرتاتيجية التقومي: املالحظة. 
- اأداة التقومي: قائمة الر�ضد.

للمعلم
- حنان عبد الفتاح مطاوع, الفنون الإ�ضالمية حتى نهاية الع�رص الفاطمي, دار 

الوفا لدنيا الن�رص, ال�ضكندرية, 2011م.

للطالب
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اأكثر  الزخارف  اأ�ضبحت  حيث  القديمة،  الع�ضور  منذ  الفنية  ال�ضناعة  هذه  تطّورت  وقد 
عمًقا ودقة، واأكثر تعبيًرا عن الحركة، وتمّيزت بالأ�ضكال الهند�ضية، والكتابات، وفروع 
النباتات، واأ�ضكال الحيوانات والطيور، وتمّثلت هذه ال�ضناعات في اإنتاج قطع الأثاث، 
وال�ضناديق،  الم�ضاحف،  وكرا�ضي  القبلة،  ومحاريب  والمنابر،  وال�ضبابيك،  والأبواب، 

والك�ضوة الجدارية، والدعامات، وال�ضقوف.

اأوالتلبي�س،  بالتطعيم،  الخ�ضبية  الح�ضوات  ومعالجة  الخ�ضب  �ضناعة  بعد  فيما  تقّدمت 
والعظم  ال��ع��اج  م��ن  ب��اأن��واع  اأوبالتر�ضيع 
الثمين،  الخ�ضب  من  اأوباأنواع  والأ�ضداف، 
قطع  في  الطريقة  هذه  ا�ضتعمال  �ضاع  وقد 
وعلب  وال�ضناديق،  والكرا�ضي،  الأث��اث، 
الحلي، واأدوات الزينة، واأدوات طحن البن 

)المهبا�س(، كما في ال�ضكل )٤-3٤(.

اأم��ا في ما يخ�ّس الم��واد الم�ضتعملة في هذه 
ال�ضناعات فهي اأن�واع من الأخ�ضاب، من�ها 
المحلي��ة، مثل: خ�سب الزيت���ون، والبلوط، 
وال�ض����نوبر  وال�ض���ف�ض��اف،  والليم����ون، 
والج��وز. ومن�ها الم�ضت��وردة، مثل: خ�ضب 
ال�ضكل )٤-3٤(: اأعمال خ�ضب )المهبا�س(.االأرز، والبلوط، والمهاجوني، وغيرها.                       

معلومة : يعّد خ�ضب الزيتون من اأهم الأخ�ضاب الم�ضتخدمة في �ضناعة التحف الخ�ضبية 
ال�ضعبية، وذلك ل�ضهولة الحفر الغائر والبارز فيه، ولإعطائه تاأثيرات خطية غاية في الجمال 

والروعة، كما اأنه متوفر ب�ضكل كبير.
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نـ�شـاط )8-4 (
اختر اإحدى الحرف ال�ضعبية ال�ضابقة، و�ضع ت�ضميًما لعمل نفعي يخدم مجال تخ�ض�ضك 

يمكنك ال�ضتفادة من الأمثلة الآتية : 
اأودائرية �ضغيرة  مختلفة الحجوم والأطوال؛ لحفظ فرا�ضي  اأ�ضطوانية ال�ضكل  �ضلل    -١
الأطفال  مكّعبات  اأوحفظ  والفواكه،  الخ�ضراوات  اأوحفظ  التجميل،  وعدد  ال�ضعر 

واألعابهم، ويمكن ا�ضتعمال  الق�س اأو اأي خامة م�ضابهة  .
�ضناعة قطع من الن�ضيج على اأنوال خ�ضبية م�ضغرة، وتعليقها كجداريات في الم�ضاغل    -٢

المهنية، اأواأر�ضيات لمدخل الم�ضغل، اأوحافظات للأدوات والقطع ال�ضغيرة .
في  للط��اولت  كاأغطية  وا�ضتعمالها،  مختلفة  بحجوم  القما�س  من  قطع  تطريز    -3
فنية  كلوحات  اأوا�ضتخدامها  بنقو�ضها،  الأطف����ال  ملب�س  اأوتزيين  الم�ض������اغل، 

�ضمن اإطار جميل،  وغير ذلك .
الطرق على قطعة من النحا�س وتاأطيرها)اإطارات �ضور، ومرايا، ...(.    -٤

يمكنك اقتراح اأعمال اأخرى.   -5

نـ�شـاط )9-4 (
عّبر عن اأحد المو�ضوعات الآتية، ثم لّون بمواد لونية متعّددة :

البتراء.  -١
فتاة ترتدي ثوًبا �ضعبيًّا.  -٢

خيول.  -3
ال�ضّح في م�ضادر المياه.  -٤

ثورة  تكنولوجيا الت�ضالت والمعلومات .  -5
طبيعة �ضامتة من الأ�ضكال التراثية )المهبا�س، وال�ضجاد ، والفانو�س ، والدلَّة،...(.         -6

اعر�س الر�ضوم على زملئك، ثم ناق�ضها مع معلمك.
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إجابات األسئلة الواردة يف املحتوى

   املو�ضوع         الفن ال�ضعبي   
  

التعلم التعاوين/ العمل اجلماعي 
- التمهيد للدر�س مبراجعة �رصيعة للدر�س ال�ضابق, ومناق�ضة الواجب البيتي.

خالل  من  الوحدة  واأ�ضئلة  املو�ضوع  اأ�ضئلة  عن  بالإجابة  الطلبة  تكليف   -
املجموعات بعد تعيني مقرر لكل منها. 

- تكليف املجموعات باحلل, وتخ�ضي�س زمن لذلك.
- التجول بني املجموعات وامل�ضاعدة غري املبا�رصة.

- ي�ضلم مقرر كل جمموعة اإجابات جمموعته.
- تبادل الأدوار بني املجموعات.

الإجابات  اإلى  التو�ضل  بهدف  اإجاباتهم؛  وتناق�س  الطلبة  بني  حوار  يدار   -
ال�ضحيحة وت�ضويب الأخطاء.

- كتابة الإجابات على ال�ضبورة والتعليق عليها.

- تدوين الإجابات, وت�ضجيلها بطريقة مالئمة.
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الأ�سئــــلـــة

١

٢

3

٤

5

6

7
8

ما العوامل التي اأّثرت في ت�ضكيل الزّي ال�ضعبي العربي ب�ضكل عام والأردني ب�ضكل خا�س ؟

قارن بين زي المراأة في كّل من منطقة الرمثا والكرك من حيث: نوع القما�س الم�ضتعمل، 
واألوان التطريز، ونوع غرز التطريز الم�ضتعملة، و�ضكل الياقة وحفرة الرقبة والأكمام، 

واأغطية الراأ�س الم�ضتعملة، والحلي المكّملة للزّي.
انظر اإلى ال�ضكل الآتي، ثم حلِّل الزخارف الموجودة عليه:

اذكر ا�ضتعماًل واحًدا على الأقل لكّل مّما  ياأتي :
الأواني الخزفية والفخارية، والأ�ضغال المعدنية، والأعمال الخ�ضبية، واأ�ضغال ق�س .

كيف ت�ضنع م�ضغولت الق�س ؟
ف�ّضر ماياأتي :

-  ا�ضتعمال خ�ضب الزيتون في التحف ال�ضعبية. اأ 
ا�ضتعمال ال�ضل�ضال في �ضناعة الفخار والخزف.  ب - 

ما ال�ضمة التي تمّيز الملب�س الن�ضائية ال�ضعبية في منطقة معان ؟
ح مراحل تطّور �ضناعة التحف الخ�ضبية . و�ضّ

ال�ضكل )٤-36(:�ضجاّدة �ضعبية.   
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إجابات األسئلة الواردة يف املحتوى

                                           �ساعة

عالج

اإثراء

- ا�سرتاتيجة التقومي: التوا�ضل.    
- اأداة التقومي: اأ�ضئلة واأجوبة.

للمعلم

للطالب
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والأدوات  والمواد  وظيفتها،  حيث:  من  وحديًثا  قديًما  ال�ضعبية  الفنون  بين  قارن 
الم�ضتعملة فيها، واأنواعها.

 اذكر الأدوات الم�ضتعملة في �ضناعة الخزف.

ح دور الآلة في زيادة كمّيات الإنتاج لبع�س الحرف التقليدية، مع ذكر اأمثلة. و�ضّ

�ضّم بع�س الم�ضغولت ال�ضعبية الم�ضتعملة هذه الأيام، �ضواء كانت من الخ�ضب، اأم من 
الفخار، اأم من المعدن، اأم من الق�س، مع �ضرح موجز عن كّل منها .

با�ضتعمال  والمنتجة  يدويًّا  ال�ضعبية  الأزي��اء  تطريز  في  ال�ضعبية  الزخارف  بين  قارن 
الحا�ضوب من حيث: الجودة، والتكرار، والتطابق بين الأ�ضكال المتماثلة .

بّين اأبرز �ضمات الزّي ال�ضعبي الأردني للرجل.

�ضات القت�ضاد المنزلي في  المحافظة على التراث ال�ضعبي و�ضيانته؟  كيف ت�ضهم تخ�ضّ
اأعط اأمثلة من واقع تخ�ض�ضك المهني.  

بّين اأبرز �ضمات الملب�س الن�ضائية ال�ضعبية في منطقتي ال�ضلط، والأغوار الجنوبية.

ف�ّضر :
-  الأ�ضلوب الزخرفي من خ�ضائ�س الفنون ال�ضعبية الأردنية. 

اأ�سئلة الوحدة
١

٢

3
٤

5

6

7

8

9
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بناًء على ما تعلمته  في هذه الوحدة، قّيم نف�ضك ذاتيًّا، بو�ضع اإ�ضارة )√( في الخانة المنا�ضبة 
لتقييمك في الجدول اأدناه بعد نقله اإلى دفترك.

 اأ�ضتطيع بعد درا�ضتي لهذه الوحدة اأن:

التقويم الذاتي

لنعممعــــــاييــر الأداءالرقم

اأدرك اأهمّية الفن ال�ضعبي ومجالتة .١

اأميِّز خ�ضائ�س الفن ال�ضعبي .٢

ح دور الفن ال�ضعبي في نقل التراث، وتاأكيد الروابط الجتماعية.3 اأو�ضِّ

اأتعّرف الجهات المعنية بالمحافظة على التراث ال�ضعبي .٤

اأقترح حلوًل واأفكاًرا للمحافظة على الفن ال�ضعبي .5

اأر�ضم وحدات زخرفية �ضعبية، واألّونها باألوان الفن ال�ضعبي .6

اأميِّز بين الر�ضوم والأ�ضكال الم�ضتعملة في الأزياء ال�ضعبية ومكّملتها .7

اأقارن بين الأزياء ال�ضعبية ومكّملتها في المناطق المختلفة في الأردن .8

اأحّلل الزخارف والأ�ضكال الم�ضتخدمة في ت�ضاميم الب�ضط وال�ضّجاد ال�ضعبي.9

�ضي .١0 اأ�ضّمم اأعماًل نفعية م�ضتوحاة من الفن ال�ضعبي في مجال تخ�ضّ

اأميِّز اأ�ضكال الفخار والخزف ال�ضعبي، وت�ضاميمه، والناحية النفعية منه .١١

اأميِّز م�ضغولت الق�س والخيزران، وت�ضاميمه، واأهمّيته في ال�ضتعمالت الوظيفية.١٢

ر القيم الفنية والجمالية في الأعمال ال�ضعبية .١3 اأقدِّ

  اأبدي اهتماًما بالموروث ال�ضعبي .١٤









1

امل�ستوى الأول
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ملحق )1(

اإجابة اأ�سئلة المو�سوع / الر�سم من الطبيعة
1    - ام�شك بالقلم على امتداد الذراع, وطابق قّمته مع قمة الج�شم, ثم حّرك الإبهام للأ�شفل لتحديد نهاية ال�شكل , حيث 

يمكن بهذه الطريقة تقدير الرتفاع والعر�ض وزاوية الميل, وذلك بتحريك القلم ح�شب المطلوب.   
2    - ت�شاعد عملية التاأطير على تحديد اأبعاد الأج�شام. 

ت�شهل ح�شاب القيا�شات والن�شب .
ت�شهل التدقيق في �شّحة تخطيط النموذج. 

3    - كلها عوامل ت�شاعد على تقدير الأبعاد والن�شب الحقيقية للج�شم المراد ر�شمه.
4    - ي�شاعد على اإنجاز الأعمال بكل عناية وبتخطيط متقٍن, يراعى به ح�شاب المقايي�ض وتقدير الن�شب بطريقة �شحيحة. 

5    - يترك لإجابات الطلبة. 
-    6

 اأ   - قلم الر�شا�ض والألوان المائية.
ب- اللوحة الأولى يظهر فيها التج�شيم وا�شًحا, وذلك من خلل ا�شتخدام الظل والنورفي التلوين.

 في اللوحة الثانية ال�شكل اأقرب للت�شطيح, وذلك لعدم ا�شتخدام الظل والنور ب�شكل وا�شح, كما اأن الخطوط تظهر 
باللوحة الثانية اأكثر من و�شوحها في اللوحة الأولى .

جـ, د, هـ لإجابات الطلبة.
7    - تفيد من الناحية الجمالية ,تحديد نوع الر�شوم ووظيفتها, التدّرب على عمل التخطيطات الأولية للر�شوم �شواء حيوانات 

اأو نباتات.
8    - خطوط منحنية واأخرى متعرجة واأفقية ومائلة وعمودية. 

9    - يترك لإجابات الطلبة
-10

قلم الفحمقلم الر�سا�ص  جمال املقارنة 

ا�شتخدامه �شعبا�شتخدامه �شهلالأداء
�شميكرفيع�شمك اخلطوط 

اأكرث و�شوًحا اأقل و�شوًحا الو�شوح يف ر�شم اأ�شكال من الطبيعة ال�شامتة 

HB 11- المميزات :  التخطيط الأولي البنائي للأ�شكال ال�شامتة بقلم
B2 التظليل واإظهار البعد الثالث با�شتخدام قلم

المحاذير 
ترك اأثر غير مرغوب فيه وخا�شة عند البدء بالتلوين, وتثبيت اللوحة بعد ا�شتخدام قلم الر�شا�ض بالفرني�ض. 

12- ر�شم اأ�شكال من الطبيعة على قطع الأقم�شة وتلوينها, وا�شتخدامها كاأغطية للطاولت اأو �شتائر اأو �شر�شف ل�شرير طفل, 
اأو حتى ر�شمها على الأوراق, ول�شقها على علب المربى والع�شير ... التي يتّم تح�شيرها في الم�شغل.

الوحدة الأولى 
 جمالت الر�سم وتطبيقاتها 
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ملحق )1(

اإجابة اأ�سئلة المو�سوع / ر�سم ج�سم الإن�سان
1- الراأ�ض .

حة ب�شكل مف�شل في الر�شم تمرين )9-1(.   2- مو�شّ
3- لأّنها ن�شبة معتمدة عالميًّا, وهي ن�شبة متنا�شقة وذات ان�شجام عاٍل . 

 -4
الن�سبةالعمر

)4( وحدات�سنة واحدة

)4,5( وحدةثالث �سنوات

)6,5( وحدةثماين �سنوات

 -5
الن�سبة    و�سع احلركة 

)6( اأ�شعاف طول الراأ�ضاجللو�ض على كر�شي
)4( اأ�شعاف طول الراأ�ضاجللو�ض على الأر�ض

)6( اأ�شعاف طول الراأ�ضجلو�ض القرف�شاء

ح في تمرين )11-1( .  6- راأ�ض المراأة مو�شّ
      وراأ�ض الطفل في تمرين )14-1(.  

الطلبة  لإبداعات  الر�شم  يترك   ,)14-1( ن�شاط  في  ح  مو�شّ مربع.  معين,  قلبي,  م�شتطيل,  مرّبع,  بي�شوي,  م�شتدير,   -7
وتجاربهم.

8- يختلف �شكل العين ح�شب المكان الذي تتوجه اإليه بالنظر, وبين كل من الرجل والمراأة والطفل. 

الوحدة الأولى 
 جمالت الر�سم وتطبيقاتها 
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اإجابة اأ�سئلة المو�سوع / التطبيقات الوظيفية للر�سم 
 -1

اأ   - الهدف والغر�ض من الر�شم.
ب- الطريقة المّتبعة لإن�شاء الر�شم .

-2
جمال العملنوع الر�سم الرقم

الإن�شاءات الهند�شيةالر�شم املعماري1
عملية اإي�شاحية ر�شوم الآلت والأجهزة الكهربائية 2
اإن�شائية هند�شيةر�شم خمطط اجل�شور3
فنية جمالية ر�شوم اجلرائد واملجلت 4 
عملية اإي�شاحية اخلرائط اجلغرافية 5

3- يقوم بعمل تخطيطات اأّولية لت�شميمه، واختيار الخيوط واألوانها واألوان الن�شيج و�شكلها, قبل البدء بتنفيذ الت�شميم؛ حتى 
يتفادى اأخطاء الع�شوائية, وعدم التخطيط في العمل.

الوحدة الأولى 
 جمالت الر�سم وتطبيقاتها 
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1- علل ما ياأتي:
ا ح�شاب القيا�شات والن�شب,  اأ  - لتحديد اأبعاد الأج�شام المراد ر�شمها, وح�شًرا لم�شهد, ولتحدد تفا�شيله, ولي�شهل اأي�شً

وي�شهل التدقيق في �شحة تخطيط النموذج .  
ب- ي�شاعد على اإنجاز الأ�شكال بكل عناية وبتخطيط متقٍن, تراعى فيه المقايي�ض والن�شب ال�شحيحة . 

جـ- اإعطاء المتعة الجمالية والراحة  النف�شية, والتدّرب على ر�شم التخطيطات الأولية للأ�شكال العامة, ثم البدء بتفا�شيلها. 
د  - الن�شبة في ر�شم ج�شم الأطفال متغّيرة؛ لتاأثرها بمراحل النمو ال�شريعة التي تحدث في ج�شم الطفل .

هـ- ب�شبب النحناء اإلى الأ�شفل, وتغّير خط اتزان الج�شم .
و - ب�شبب اختلف و�شعية الراأ�ض, وتغّير طول الخط الذي ين�شف الوجه عند الر�شم. 

ز - ب�شبب الفوارق العمرية بينهما, ويختلف �شكل العين في ال�شخ�ض نف�شه تبًعا للمكان الذي تتوّجه العين بالنظر اإليه. 
ح - لأنه يحدد اأبعاد ج�شم عار�شة الأزياء و�شكل الج�شم الخارجي, وعليه, يرتكز الج�شم عليه. 

2-    مف�شلة في تمرين )1- 8(

     -3
اأ  -

التاأثرينوع القلم

التدرجات اأكرث و�شوًحا, والقيم ال�شوئية بني املعتم وامل�شيء اأكرث عمًقا واأكرث اإظهاًرا للبعد الثالث.قلم الفحم
التدرجات تعتمد على درجة القلم, واملعتم وامل�شيء اأقّل و�شوًحا.قلم الر�شا�ض

ب- المنحنية والم�شتقيمة والمتعّرجة ....
جـ- ر�شم التخطيطات الأولية لل�شكل, ثم البدء بر�شم التفا�شيل, ثم التلوين .

د - نعم, من حيث الأبعاد والن�شب وال�شكل  )تتغير زاوية النظر والمنظور فيها(.
هـ- تثري التخ�ش�ض بالقيم الجمالية, والتدّرب على الدرا�شات والتخطيطات الأولية للأ�شكال. 

الوحدة الأولى 
 جمالت الر�سم وتطبيقاتها 
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 -4
جمالت العمل خ�سائ�ص الر�سمالوظيفة نوع الر�سم

الفن جماليةالر�شم من الطبيعة  قــواعــد  عــلــى  تعتمد 
تخطيطات  ور�شم  واجلــمــال 
اأولية دقيقة وتهتم بالظل والنور

واحليوانات  والنباتات  الإن�شان  ر�شوم  
والطبيعة ال�شامتة.

ـــوم الــعــلــمــيــة  ـــش ـــر� ال
الإي�شاحية

املعنى  تو�شح  اإي�شاحية 
من  والهدف  الوظيفة  اأو 

الر�شوم.

املــو�ــشــوع  بتف�شيل  تــهــتــم 
والهدف منه 

الكتب العلمية واملدر�شية اخلرائط اجلغرافية 
وكتيبات الأجهزة والآلت الدقيقة.

   -5
اأ    - �شن الولدة يكون حجم الطفل اأربعة اأ�شعاف حجم راأ�شه .

ب  - ثلث �شنوات يكون اأربعة اأ�شعاف ون�شف ب�شبب النمو الم�شتمر.
جـ  - ي�شل اإلى �شتة اأ�شعاف ون�شف ب�شبب النمو الم�شتمر عند �شن الثامنة.

6- العينان, الفم, الأنف, الأذنان, ال�شعر.

7- نمط ال�شخ�شية, الو�شع الجتماعي, العمر, �شكل الوجه.

8- يترك الر�شم للطلبة بال�شتفادة من التمرينين )1-11( و)1-12( في الكتاب المدر�شي.

اأ�سئلة الوحدة الأولى
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المو�سوع الأول: اأدوات الر�سم ومواده  
1- الأقلم )B(: ت�شتخدم في التظليل والر�شم الفني, وتعطي تدرجات غامقة. 

       الأقلم )HB(: ت�شتخدم في الر�شم الهند�شي وال�شناعي, وتعطي تدرجات خفيفة وفاتحة.
2- م�سطرة T : ت�شتخدم في ر�شم الخطوط الأفقية اأو كقاعدة ارتكاز في المثلثات لر�شم الخطوط العمودية .

 المثلثات: لر�شم الخطوط والزوايا ولر�شم الخطوط الراأ�شية والمائلة .
المنقلة: ت�شتعمل لقيا�ض الزوايا الناتجة من حركة الخطوط المر�شومة باتجاه عقارب ال�شاعة, وعك�شها.

-3
اأ   - الورق الأبي�ض الناعم ي�شتعمل في الر�شم الهند�شي. 

ب- الورق ال�شفاف لنقل الر�شوم اأو لتحبير الأ�شكال المر�شومة ثم ت�شويرها. 
4- األوان ال�سمع: م�شنوعة من مادة �شمعية ملّونة ومغلفة بورق؛  كي ل تت�شخ الأيدي عند ا�شتعمالها, وت�شتعمل على الخ�شب 

اأو المعدن اأو الجدران, كذلك الورق الخ�شن والناعم. 
األوان البا�ستيل: تختلف ح�شب المواد التي تدخل في تركيبها فمنها البا�شتيل الزيتي, والبا�شتيل الطبا�شيري, وت�شتعمل على 

الورق الخ�شن. 
5- يترك لإجابات الطلبة.

المو�سوع الثاني: عنا�سر الر�سم الهند�سي وعملياته

على الح�شول على ال�شكل واإظهار البعد  الخطوط في الر�شم الهند�شي تف�شل بين الأ�شكال وتحددها، وت�شاعد  1- وظيفة 
الثالث للأ�شكال الم�شطحة, وقد يتحّول الخّط اإلى اأحرف كتابية اأو اأرقام ح�شابية ت�شتعمل مع الأ�شكال الهند�شية للتو�شيح.

2- يترك لإجابات الطلبة. 
       )اأ, ب, ج, د(

 -3
اأ   - ال�سكل الهند�سي الم�سّطح : خط مغلق يح�شر بداخله م�شاحة محّددة تحّدها حواّف م�شتقيمة.

ب- ال�سكل الهند�سي المج�سم: �شكل هند�شي متعدد ال�شطوح في ال�شكل الواحد )اأمامي وجانبي واأفقي(.
4- م�شطرة, فرجار, قلم ر�شا�ض, منقلة, ممحاة.

5- يترك لإجابات الطلبة .
6- ر�شم الم�شاقط والمناظير .

7   - الإ�سقاط : عملية ر�شم �شورة م�شتوية بو�شاطة اأ�شعة الإ�شقاط.
وحوافها  اإليها  تنظر  التي  الأج�شام  نقاط  على  وتنعك�ض  العين,  الى  ترد  التي  ال�شوئية  )الأ�شعة  الإ�شقاط  اأ�شعة  بو�شاطة   -    8

و�شطوحها؛ لتكون �شورة للجزء اأو الج�شم الذي انعك�شت عنه(.

الوحدة الثانية
الر�سم الهند�سي
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9   - المكعب .
10- نر�شم خطوط المحاور على الم�شقطين الأمامي والجانبي؛ لأنه نتيجة لر�شم هذه المحاور وبتقاطعهما مع بع�شهما في 
الم�شتوى الأفقي, فاإن قطر الدائرة والتي تكون هي الم�شقط الأفقي للأ�شطوانة, يكون دقيًقا بن�شبة عالية وم�شاويًا لحجم 

الأ�شطوانة من اأعلى ومن اأ�شفل.
12- المنظور: تمثيل الأج�شام المرئية على �شطح منب�شط )اللوحة( كما هي في الواقع, ولكن كما تبدو لعين الناظر اإليها من 

موقع معين.
ي�شاوي )120(  منها  مت�شاوية, وكل  الثلثة  باأن محاورة  ويتميز  المائلين,  الوجهين  ذو  المنظور  الأيزومتري:  المنظور 

درجة. 
13- للح�شول على الم�شتوى الأفقي بالقيا�شات ال�شحيحة, والتي تتمثل باأن ارتفاع الم�شقط الأفقي ي�شاوي عر�ض الجانبي, 

وعر�ض الأمامي ي�شاوي عر�ض الأفقي.
14- نعم, تت�شاوى الزوايا الثلث للمنظور الأيزومتري, وكل منها ي�شاوي )120( درجة.

الوحدة الثانية
الر�سم الهند�سي
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�شطح  على  مرئي  واقع  اإلى  النظرية  الأفكار  ونقل  المختلفة,  الأ�شكال  ر�شم  بو�شاطتها  يتم  التي  العملية  الهند�سي:  الر�سم   -1
الورقة. الإ�سقاط : عملية ر�شم �شورة م�شتوية بو�شاطة اأ�شعة الإ�شقاط.

المنظور: تمثيل الأج�شام المرئية على �شطح منب�شط )اللوحة( كما هي في الواقع, ولكن كما تبدو لعين الناظر اإليها )من 
موقع معين(.

الألوان المائية : تكون باأ�شكال وعبوات مختلفة, الماء هو المذيب لها, حيث يمزج اللون, ويتبخر بعد التلوين. 
اأقالم اللباد ال�سائلة: اأقلم ملونة ب�شمك واأ�شكال مختلفة, منها الكحولي ومنها الزيتي.

األوان البا�ستيل: األوان لينة ي�شهل التعامل معها على الورق الخ�شن, منها البا�شتيل الزيتي والطبا�شيري.
المنظور  ا�شتعماًل  اأكثرها  اأن  اإل  رئي�شة,  اأنواع  ثلثة  له  منب�شط  �شطح  على  الأج�شام  يمثل  الذي  وهو  الهند�سي:  المنظور 

الأيزومتري. العمليات الهند�سية : ا�شتعمال الأدوات الهند�شية لر�شم اأ�شكال ي�شتفاد منها في الر�شم الهند�شي.
2- م�شطرة القيا�ض )خ�شبية اأو بل�شتيكية(.

.T وم�شطرة على �شكل حرف
3- ليتمّكن من تحريكه في اأّي و�شع مطلوب.

4- اأقالم الر�سا�ص: للكتابة العادية ولر�شم المخططات والر�شومات الفنية والهند�شية.
عيدان الفحم :لر�شم اللوحات الفنية, وي�شتخدم في تظليل الأ�شكال.

المنقلة: ت�شتعمل لقيا�س الزوايا الناتجة من حركة الخطوط المر�شومة باتجاه عقارب ال�شاعة وعك�شها.
الفرجار: لر�شم دوائر واأقوا�ض بخط متجان�ض ال�شمك .

المثلثات: لر�شم الخطوط والزوايا ولر�شم الخطوط الراأ�شية والمائلة.
5- تعّبر عن الأ�شكال والم�شاحات, وت�شتعمل كفوا�شل اأو محددات بين الأ�شكال واإظهار الإح�شا�ض بالحركة, واإظهار البعد 

الثالث للأ�شكال الم�شطحة, وتحقيق ال�شيادة للعمل الفني. 
 -6

خط الته�سري  خط الإن�ساء الفرق بني

2H H3  , H2 نوع قلم الر�شا�ض امل�شتعمل 
0.03 0.01 ال�شمك

�شكل اخلط 

7- العوامل الموؤثرة في الخطوط:
اأ   - الو�شيلة التي ر�شم بها الخط.

ب- طبيعة ال�شطح الذي ر�شم عليه الخط. 
جـ- اتجاه الخط.

اأ�سئلة الوحدة الثانية 
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د - مدى ا�شتقامتة اأو تعّرجه اأو انحنائه. 
هـ- لون الخط.

و - �شمك الخط وطوله اأو ق�شره.
ز - مدى العلقة بين الخط والخطوط المجاوره له. 

8- دللة الخطوط الأفقية: الثبات والهدوء وال�شتقرار.
دللة الخطوط الدائرية: الليونة والر�شاقة والوداعة واللنهاية.

دللة الخطوط الإ�سعاعية : تثير الإح�شا�ض باللتقاء في نقطة ما اأو متك�شرة.

اأ�سئلة الوحدة الثانية
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المو�سوع: الزخارف مفهومها وخ�سائ�سها وعنا�سرها.
1- التكرار, الت�شّعب, التنا�شب, التقابل, التماثل, التفرع.

2- اأ   - تعتمد الوحدة في ت�شكيلها.
ب- تت�شم باأنها ذات بعدين.

جـ- مجردة.
د  - تعتمد نظاًما محدًدا في التوزيع داخل الم�شاحة المحددة

هـ - تدخل في كثير من مجالت الفنون التطبيقية.
التماثل هو ت�شاوي الأجزاء من الأعلى والأ�شفل واليمين والي�شار, وكل تماثل فيه تقابل. والتقابل يتوافر في الزخارف   -3

المتماثلة, ولكن لي�ض كل تقابل فيه تماثل.

المو�سوع: الزخارف الهند�سية
 ... وال�شدا�شي والخما�شي  الأخرى, كالمثمن  الأ�شكال  تنبثق عنه معظم  الذي  الأ�شا�شي  المركزي  العن�شر  الدائرة  تعّد   -1

بحيث تمحى الدائرة الأ�شلية الزخرفي اأو اأجزاء ليبقى ال�شكل المنبثق عنها.
2- لأنها تاأتي منفردة اأو متما�شة مع غيرها اأو متجاورة اأو متداخلة بدوائر اأخرى, وقد تنبثق عنها اأ�شكال زخرفية اأخرى.

3- لنزعة الإن�شان الفطرية نحو التجريد, والتوجه الذي تفر�شه المادة والأداة في اأثناء العمل.
المتعددة  الهند�شية  الأ�شكال  اجتماع  عن  الناجمة  والتركيبات  المثلثات  و�شبكة  المربعات  و�شبكة  النجمية  الأطباق   -4

الأ�شلع.

المو�سوع: الزخارف غير الهند�سية.
1- وذلك لكراهية ت�شوير الكائنات الحية, ولتحقيق الأغرا�ض الجمالية البحتة.  

2- هي التقابلت الناتجة من الفروع النباتية والحيوانية الإ�شلمية التي ل بداية لها ول نهاية, وممتدة في حركات دائمة غير 
م�شتقرة, يخرجها الفنان الم�شلم عن طريق ا�شتعمال عنا�شر نباتية لت�شكيل فني ي�شتعمل فيه تكرار العن�شر الزخرفي.

3- لبتعاده عن محاكات الطبيعة وتقليدها, وال�شتفادة من جماليتها في اأعماله الزخرفية.  
4-  اأ   - طائر في حالة النق�شا�ض على الفري�شة, اأو م�شاهد ال�شيد.
ب- الطيور ذات الوجوه الآدمية والفر�ض ذات الوجه الآدمي.

 الوحدة الثالثة
الزخارف
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المو�سوع: الحروف والأرقام العربية والالتينية.
 -1

زخارف الأحرف الالتينيةزخارف الأحرف العربيةوجه املقارنة

اأهّمية كربى ملا فيه من قدرات ت�شكيلية �شواء رمزيًا اأو الأهّمية لدى الفنان
تعبرييًّا قدميًا وحديًثا.

اإمكانياتها يف الزخرفة ولقيمتها اجلمالية.

ـــــات  الإمـــــكـــــان
الزخرفية

واللتواء  النحناء  على  قدرة  وليونة,  عالية  مرونة 
واملزاوجة مع اخلطوط الأخرى والزخارف الأخرى.

الكتابة  الواحد,  ال�شمك  واعتماد  والتكبري  الت�شغري 
القيا�شية املائلة والقائمة والأ�شكال امل�شتديرة.

زخرفة امللب�ض, والإعلنات والت�شميم لأرقام لعبي يف الت�شاميم الزخرفية واحلرفية والفنون ال�شعبية.جمالت ال�شتخدام
كرة القدم، والأواين اخلزفية.

2- الكوفي الهند�شي, الموّرق, الب�شيط, ذو الأر�شية النباتية, المظفر )المجدول(. 
3- يترك لإجابات الطلبة.
4- يترك لإجابات الطلبة.
5- يترك لإجابات الطلبة

ل حاليًّا اإلى  6- بزاوية ميل مقدارها )75( درجة مع التجاه الأفقي وزاوية مقدارها )15( درجة مع التجاه الراأ�شي, وتحوَّ
حروف مائلة با�شتخدام الحا�شوب, وتر�شم الخطوط الم�شاعدة با�شتعمال الر�شم اأو مثلثين: اأحدهما بزاوية )45( درجة 

والآخر بزاوية )30( درجة ليكّونا زاوية مقدارها )75( درجة. 
7- يترك لإجابات الطلبة.

المو�سوع: الزخارف الم�ستوحاة من الفن العربي النبطي.
1- الخزنة, الدير, المحكمة. 

2- الخطوط الم�شتقيمة, والنقاط, والأ�شكال الإبرية, والمثلثات, والدوائر الن�شفية, والأ�شكال المعينية, والأ�شكال النباتية.
3- ا�شتفاد من ال�شخور الرملية, فنحت فيها بيوته وزخارفه التي تمّيزت باللون الوردي.

4- اأ�شكال النحتيَّة تت�شف بالواقعية والكل�شيكية في التمثيل.
- تتمّيز الأ�شكال بالتج�شيم )البعد الثالث(.

- تعك�ض زخارفه التاأثر بالح�شارات المتعاقبة.
- ا�شتعمال العمود النبطي في العمارة.

- امتاز الفخار النبطي باألوانه الزاهية ودقة �شنعة وجمال زخارفة.

المو�سوع: ت�سميم الزخارف اإلكترونيًّا.
1- الزخارف المنفذة با�شتخدام الحا�شوب وبرمجياته.

2- اإنتاج وحدات زخرفية متنوعة. 
.)Corel Draw, Photo Shop( -3

4- يترك لإجابات الطلبة.

 الوحدة الثالثة
الزخارف
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الزخارف/ م1
 -1

اأ   - الزخارف الهند�شية:
1. الدوائر المتقاطعة والمتما�شة.

2. الأطباق النجمية. 
3. الأ�شكال الهند�شية الب�شيطة. 

حالة  في  حيوان  اأو  طائر  متقابلة.  اأو�شاع  في  )حيوانات  الحيوانية  )الأرابي�شك(  النباتية  الهند�شية:  غير  الزخارف  ب- 
النق�شا�ض على الفري�شة ور�شوم الكائنات الحية )الحيوانات والطيور, والح�شرات(. 

جـ- الزخارف الكتابية: الحروف والأرقام العربية والأرقام اللتينية, والخط الحّر, والخط العربي باأنواعه. 
بالزخارف, دّل ذلك على رقّيهم, وثقافتهم, والزخارف  ال�شعوب  اهتمام  2- لأنها تظهر عاداتهم وتقاليدهم, وكلما زاد 

ا نزعاتهم الدينية. تعطي ت�شّوًرا وا�شًحا عن حياة ال�شعوب, وتقدمهم وترفهم من عدمه, كما تظهر اأي�شً
 -3

اأ   - تعتمد الوحدة في ت�شكيلها.
ب- تت�شم باأنها ذات بعدين.

جـ- مجردة.
د  - تعتمد نظاًما محدًدا في التوزيع داخل الم�شاحة المحددة.

هـ - تدخل في كثير من مجالت الفنون التطبيقية.
 -4

التحوير: يغيِّر الفنان معالم ال�شكل واأبعاده الخا�شة وفق رغبة الفنان الم�شلم.
التجريد: البتعاد عن ت�شبيه ال�شكل المر�شوم ب�شكله كما هو ظاهر في الطبيعة. 

 -5
اأ   - لأن القراآن الكريم كتب به.

ب- لأنه اتخذه بديًل عن ر�شم الكائنات الحية لكراهية ت�شويرها.
جـ- لما يملكه الخط من جماليات و�شحر في الكلمة والجملة؛ مّماجعله محط اأنظار الفنانين والخّطاطين.

اأُ�ش�ض  ل الزخارف وت�شبط ح�شب  اإلى عنا�شر لبنائه من )نقطة, وخط, ولون(, وت�شكَّ 6- لأَنَّ الزخارف عمل فني يحتاج 
العمل الفني )الوحدة والتزان والإن�شجام ...(.

7- لأن الزخارف فيها مج�ّشمه ثلثية الأبعاد, وهناك تنا�شب في حجم اأع�شاء الج�شم الإن�شاني والحيواني والحركة وفي 
و�شعية الج�شم واللبا�ض والثنيات. 

8  - األوانه زاهية ودقة ال�شنع وجمال الزخارف الهند�شية وغير الهند�شية. 
9- ت�شميم وحدات زخرفية وتكرارها.

ا�شتعمال الحا�شوب في اإنتاج زخارف نفعية. ومن اأهم البرامج:
. )Powr Point – Photo Shop – Corel Draw(

 الوحدة الثالثة
الزخارف
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10- اأنواعه: الكوفي الب�شيط, الم�شفر )المجدول(, المورق, ذو الأر�شية النباتية, الهند�شي.
مميزاته: يخلو من النقاط, وحروفه مترابطة, وقريب اإلى الخطوط الهند�شية الم�شتقيمة.

لمراعاة  ر�شم حروفه  على  م�شاعًدا  عامًل  المربعات  وتعّد  والممار�شة,  التدّرب  على  ا�شتعماله  يعتمد  ا�شتعماله:  كيفية 
�شمك الخط مع حجمه, وال�شتعانة ببع�س الأدوات الهند�شية التي ت�شاعد على �شبط الخطوط الكوفية باأ�شكال معمارية. 

-11
الكتابة القيا�شية القائمة: تكتب بزاوية مقدارها )90( درجة, ون�شتطيع تكبير حروفها اأو ت�شغيرها ح�شب الحاجة.
الكتابة القيا�شية المائلة: تكتب بزاوية مقدارها )75( درجة مع التجاه الأفقي و )15( درجة مع التجاه الراأ�شي.  

12- يترك لإجابات الطلبة.

13- يترك لإجابات الطلبة.

اأ�سئلة الوحدة الثالثة



1

امل�ستوى الثاين
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اإجابة اأ�سئلة المو�سوع/ عنا�سر الت�سميم الفني
1- الم�شتقيم العمودي: ال�شموخ والعظمة والثبات وال�شمو, الأفقي: الهدوء والراحة وال�شتقرار, المنحني: الر�شاقة والوداعة. 

2- يبرز اللون ال�شكل, ويجعلنا ندرك حجوم الأ�شكال, واللون يف�شل بين الأ�شكال.
3- قيمة اللون: �شّدة اإنارة اللون التي تجعلنا نطلق عليه فاتًحا اأو غامًقا, اأو العلقة المتبادلة بين اللون وال�شوء المنعك�ض عنه.

الظل والنور:العلقة بين الفاتح والغامق في العمل الفني. 
الألوان المن�شجمة : الألوان المتجاورة على دائرة الألوان, والتي لها تاأثير )اأّي مجموعة لونية( في العين والنف�ض مًعا تاأثيًرا 

ممتًعا .

النقطة.
الألوان المتكاملة : الألوان الثانوية المقابلة للألوان الأ�شا�شية في دائرة الألوان .

الألوان الحارة: مجموعة الألوان التي تتجه بالطيف ال�شوئي من الأ�شفر حتى تنتهي باللون الأحمر. 
الكتلة والفراغ : تعّد الكتلة الكمّية الماديّة التي يت�شّمنها العن�شر اأو كمّية الفراغ التي ي�شغلها الج�شم, فالكتلة بناء متما�شك 
اأو  ت�شميم  اأو داخل  بالت�شميم,  المحيط  �شواء  الفني,  الت�شميم  داخله عنا�شر  تتحرك  الذي  الحّيز  والفراغ  فراًغا,  ي�شغل 

الموّزع في اأنحاء مختلفة منه. 
4- الم�شاحة التي ينبعث منها ال�شوء , الم�شافة بين الج�شم والم�شدر ال�شوئي. 
5- التوازن,ال�شيادة, التاأثير الدرامي للعمل الفني, الإح�شا�ض بالعمق الفراغي. 

6- وظيفة اللون :
اأ   - الإح�شا�ض بالمتعة والجمالية من خلل الن�شجام والت�شاد اللوني. 

ب- اإخفاء قيم �شوئية متفاوته ت�شاعد على و�شوح الأ�شكال. 
جـ - تحقق اأ�شلوًبا جماليًّا موّحًدا باتباع تنظيم خا�ض بها. 

د   - الك�شف عن حالت اإبداعية تثير البهجة الب�شرية والفكرية. 
هـ - الك�شف عن العلقة بين اللون والعاطفة. 

-7
ا�ستخداماتها يف ت�سميم املالب�س

لإعطاء ال�شعور بالطول والنحافةاخلطوط امل�ستقيمة
اإعطاء ال�شعور بالر�شاقة والليونةاخلطوط املنحنية

8- تتغير قيمة اللون باإ�شافة الأبي�ض اأو الأ�شود اإليه, وتتغير �شّدته بمزجه بلون اآخر. 
9- الملم�ض الناعم يعطي �شعوًرا بالنحافة, والملم�ض الخ�شن يعطي �شعوًرا بالبدانة.

الوحدة الأولى
 عنا�رص الت�سميم واأ�س�سه وتطبيقاته
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اإجابة اأ�سئلة المو�سوع /اأ�ش�ض الت�شميم الفني   

 -1
اأ   - تتحقق ال�شيادة عن طريق: الخطوط المر�شدة، الألوان، درجة اللون، الحّدة، النعزال، الختالف في الألوان والأ�شكال 

والملم�ض, تحديد التجاه.
ب- يتحقق التوازن اللتماثلي عن طريق: الألوان ,القيمة, الأ�شكال, الملم�ض, الو�شع, جذب النظر .

جـ - يتحقق الإيقاع المتكرر عن طريق: الخطوط  اأو الأقوا�س اأو المثلثات اأو المربعات اأو مجموعات لونية متباينة اأو 
متدرجة.

د   - تتحقق الحركة عن طريق: تدّرج اللون اأو تقابله مع غيره من الألوان اأو عن طريق حركة الخطوط واتجاهاتها.
2- تو�شيح الأ�شكال, واإظهار تفا�شيلها, وجذب النظر للمو�شوع.

3- �شمك الخط اأو رفعه واتجاهه وطوله اأو ق�شره, والأداة التي ر�شم بها, وال�شطح الذي نفذ به، والخط وعالقته بالخطوط 
المجاورة, ومدى ا�شتقامة الخط وتعرجه ...

ا, وعن طريق علقة كل جزء منها بالآخر.  4- تتحقق الوحدة عن طريق علقة اأجزاء الت�شميم ببع�شها بع�شً
5- التوازن التماثلي, ويظهر في زخارف الملب�ض.

التوازن اللتماثلي, ويظهر في ترتيب اأثاث حديث في غرفة جلو�ض.
 -6

التنا�سبالن�سبة 

علقة العن�رص بغريه من العنا�رصالعلقة بني مكّونات العن�رص الواحد
للمقارنة بني ثلثة اأ�شكال اأو اأكرثللمقارنة بني �شكلني مت�شابهني

7  - من خلل الألوان, الأ�شكال الخطوط, القيم ال�شوئية واأنماط الزخرفة والملم�ض.  
8  - يتحقق الإيقاع في العمل الفني عن طريق التكرار, كتكرار الحجوم والم�شاحات والأ�شكال. 

9   - التوازن من توازن الطبيعة, والإيقاع كما هو في الطبيعة, والوحدة والن�شبة والتنا�شب بين الأج�شام في الأعمال الفنية كما 
هي في الطبيعة, وذلك يعني اأن الفنان ي�شتقي عنا�شر ت�شاميمه واأ�ش�شها من مثيلتها في الطبيعة. 

10- التوازن التماثلي )المعاطف, القم�شان(.
التوازن اللتماثلي )بين الق�شمين ال�شفلي والعلوي من خالل حركة الخطوط والأ�شكال والألوان بين الق�شمين(. 

الوحدة الأولى
 عنا�رص الت�سميم واأ�س�سه وتطبيقاته
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 عنا�سر الت�سميم الفني واأ�س�سه وتطبيقاته  
1- عّرف ما ياأتي:

اأ   - تاأثير اأّي مجموعة لونية في العين والنف�ض تاأثيًرا ممتًعا. 
ب- اقتران الإيقاعات ال�شريعة بق�شر الفترات بين الأ�شكال, واقتران الإيقاعات البطيئة بطول الفترات بين الأ�شكال . 

جـ - انتقال عين الم�شاهد بين اأجزاء الت�شميم الفني, وتن�شاأ عن طريق الخط اأو اللون اأو اأّي عن�شر من عنا�شر الت�شميم 
الفني. 

د   - الألوان الثانوية المقابلة للألوان الأ�شا�شية في دائرة الألوان. 
هـ - العلقة بين الفاتح والغامق في العمل الفني .

و  - مجموعة الألوان التي تتجه بالطيف ال�شوئي من الأخ�شر حتى تنتهي باللون البنف�شجي. 
2- عن طريق الخطوط المر�شدة، الألوان، درجة اللون, الحّدة, النعزال, الختلف في الألوان والأ�شكال والملم�ض, تحديد 

التجاه. 
3- تعّد الكتلة الكّمية المادية التي يت�شّمنها العن�شر اأو كّمية الفراغ التي ي�شغلها الج�شم, فالكتلة بناء متما�شك ي�شغل فراًغا, ول 

ن�شتطيع روؤية الكتلة ما لم ن�شاهد الفراغ الذي يحيط بها. 
والفراغ الحّيز الذي تتحرك داخله عنا�شر الت�شميم الفني �شواء الفراغ المحيط بالت�شميم اأم داخله اأم الموّزع في اأنحاء 

مختلفة منه.
4- اأ   - النقطة:  اأ�شا�س الخط وال�شكل المر�شوم، وتحدد الخطوط واأماكن تقاطعها .

ب- الخط: يف�شل بين الم�شاحات والألوان, ويحدد المو�شوع المراد ر�شمه, ويظهر ملم�ض الأ�شياء, ويحدث انفعالت 
خا�شة في الم�شاهد. 

جـ - الملم�ض: الخ�شائ�ض ال�شطحّية للمواد والتي تدرك باللم�ض. 
د   - اللون : �شفة اأو مظهر لل�شطوح نتيجة ل�شقوط ال�شوء عليها، ول يمكن تمييزه اإّل عن طريق ال�شوء. 

5- يعّد العمل الفني محاكاة للطبيعة وت�شجيًل لمظاهرها.
ا�شتوحى الن�شجام الموجود بين األوان النباتات واأ�شكالها من الطبيعة.

كما ا�شتوحى ال�شيادة عن طريق �شيادة بع�ض الألوان في الطبيعة على غيرها اأو بع�ض الأ�شكال اأو الخطوط في الأ�شجار ...
الملم�ض من ملم�ض الأ�شجار والحجارة والحيوانات ...

كما ا�شتوحى الخط من خطوط جلود الحيوانات, كالنمر والزرافة وبع�ض اأ�شكال الحيوانات كالأفعى. 
6- اأ   - مدى انعكا�ض ال�شوء وامت�شا�شه

ب- اللون . 
جـ - التعتيم وال�شفافية ون�شف ال�شفافية.

د   - حجم الحبيبات ال�شطحية. 
والنعزال  والحّدة  اللوني  والتباين  والظالل  والألوان  المر�شدة  الخطوط  الت�شميم عن طريق:  في  ال�شيادة  مركز  يتحقق   -7

والختالف في الخطوط اأو الأ�شكال اأو الملم�ض و عن طريق تحديد اتجاه النظر.
8- تحديد المو�شوع, اإظهار الملم�ض يحدث انفعاًل في نف�ض الم�شاهد, يف�شل بين الأ�شكال.

اأ�سئلة الوحدة الأولى /م2
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اإجابة اأ�سئلة مو�سوع/ الت�سميم الداخلي  
1- القدرة على تجهيز المكان لتاأدية الوظيفة المخ�ش�ض من اأجلها باأقل مجهود ممكن, فهو فن معالجة المكان با�شتغلل 

العنا�شر المتاحة جميعها بطريقة ت�شاعد على ال�شعور بالراحة وت�شاعد على العمل.
2- مراعاة التنا�شق والن�شجام بين م�شاحة المدخل والكماليات والتحف والإ�شاءة والب�شاطة في الزخرفة, وا�شتعمال الألوان 

الفاتحة لتوحي بات�شاع المدخل. 
 -3

غرفة املعي�سةغرفة ال�ستقبالوجه املقارنة 

ملونة توزيع الإ�شاءة وغري  منا�شبة  الإ�شاءة  تكون 
و�شط  يف  ال�شيوف  اإزعـــاج  لعدم 

الغرفة اأو على الزوايا 

لأنه  جيدة؛  الإ�ــشــاءة  تكون 
للقراءة  الغرفة  ا�شتغلل  ميكن 

يف و�شطها.
الب�شاطة يف اختيار الألوان وا�شتعمال الألوان 

الألوان الفاحتة لتوحي بالت�شاع  
للون  منا�شبة  األـــوان  اختيار 

الأثاث والكماليات 
�شهولة توزيع الأثاث  لتحقيق  املنا�شب  التوزيع 

احلركة, وحتقيق اجلانب اجلمايل
املرتفعة  الكرا�شي  ا�شتخدام 
بالرتابط  والهتمام  ن�شبيًّا, 

ال�شكلي  

4- يترك لإجابات الطلبة

اإجابة اأ�سئلة مو�سوع/ الت�سميم الجرافيكي
  -1

اأ   - الت�شميم الجرافيكي: فن ر�شم متطّور, حيث ينتقل من ا�شتخدام الفر�شاة والألوان اإلى ا�شتخدام الأجهزة والتقنيات 
الحديثة التي توفر علينا الوقت والجهد والمال, وتعطينا نتائج اإبداعية باهرة.   

ب- ال�شباغة بال�شمع: ال�شباغة بعزل جزء من الن�شيج عن امت�شا�ض ال�شبغات, وذلك با�شتخدام ال�شمع, ومنها الباتيك 
بال�شمع والباتيك بالربط. 

جـ - الطباعة متعددة الألوان: تفريغ الت�شميم على الورق المقوى, ثم تلوين الأ�شكال المفرغة بعّدة األوان دون خلطها اأو 
اإحداث تداخل بينها. 

د   - الطباعة اليدوية: اإنتاج ن�شخ متعددة للقالب الطباعي الواحد لإي�شال فكرة معينة.  
  -2

اأ   - الطباعة بلون واحد.
ب- الطباعة متعددة الألوان.

جـ - الطباعة بف�شل اللون.
 د   - الطباعة المفرغة بطريقة الطي.

 هـ - الطباعة ال�شغيرة المفرغة .

الوحدة الثانية
جمالت الت�سميم وتطبيقاتها /  م 2
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3- ال�شباغة بال�شمع وال�شباغة بالربط.  
4- يترك لإجابات الطلبة.

-5
اأ   - قر�ض الطباعة: يمّرر فوق كرتون الطباعة المثبت فوق ال�شكل المحفور. 

ب- الأ�شباغ الباردة: ت�شتعمل ل�شباغة الأقم�شة بعد حلها بالماء الفاتر, واإ�شافة المثبتات عليها. 
جـ - المدق: ال�شرب براأ�ض المدق )الفر�شاة( على ورق الإ�شتن�شل المفرغ بعد غم�شها بكمية منا�شبة من اللون.   

د   - حبر الطباعة: لتحبير القوالب الم�شتخدمة في الطباعة. 
هـ - ورق الإ�شتن�شل: ي�شتخدم للطباعة بالتفريغ. 

و  - مكب�ض الطباعة: تو�شع فوقه قطعة اللينوليوم المحبرة وعليها ورقة الطباعة للح�شول على ن�شخة من العمل. 

 -6
اأ   - لقدرتها على امت�شا�ض الألوان.

ب- لإمكانات المادة الكبيرة في اإبراز الكثير من العنا�شر الفنية, كالملم�ض والظل والخط وال�شكل, واإمكانية ا�شتخدام 
القالب باتجاهات مختلفة. 

جـ - لعدم امت�شا�شه للأحبار اأو الألوان المائية. 
د   - لن�شهاره على درجة حرارة دون درجة غليان الماء, وتوافره في الأ�شواق, ورخ�ض ثمنه, وتجّمده ب�شرعة. 

7- برودة الأ�شباغ, خلو القما�ض من المواد الن�شوية, مدة تعر�ض القما�ض لعملية ال�شبغ. 

الوحدة الثانية
جمالت الت�سميم وتطبيقاتها /  م 2
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اأ  - الت�شميم الداخلي: ت�شكيل الفراغ الداخلي عن طريق التعامل مع الفراغات, وو�شع الحلول المنا�شبة للعنا�شر المكونه 
لها, وتهيئتها لتاأدية وظيفتها بكفاءه با�شتخدام مواد مختلفة, واختيار األوان منا�شبة بتكلفة منا�شبة. )وهناك تعريفات 

اأخرى.
ب- الت�شميم الت�شكيلي البنائي: يتعلق بت�شكيل مج�ّشمات في الفراغ وو�شع قيا�ض متلئم معه )العلقة بين الكتله والفراغ(, 

يحتاج للإلمام ببع�ض القواعد الهند�شية الريا�شية.
جـ- الإ�شتن�شل: ورق �شفاف لي�ض بل�شتيكي القوام, م�شقول بمادة �شمعية للحيلولة دون امت�شا�شه للأحبار اأو الألوان 

المائية, اأ�شبه بورق الت�شوير الإ�شعاعي, ويباع على �شكل األواح فارغة اأو مجّهزة لل�شتعمال.
د  - ال�شباغة بالربط: عزل اللون عن القما�ض با�شتعمال الخيوط. 

هـ- الباتيك: ال�شباغة اليدوية )ال�شباغة بالمنع(, وهي نوعان: الباتيك بال�شمع, والباتيك بالربط.
و - طباعة اللينوليوم: اللينوليوم مادة خا�شة للحفر والطباعة, ت�شنع منها قوالب لها اإمكانات فنية كبيرة على اإعطاء ن�شخ 

متعددة. 
-2

 اأ   - الطباعة متعددة الألوان: يفرغ الت�شميم فيها على ورق مقّوى دون خلطها, وتكون الأ�شكال المفرغة على القالب 
باألوان عدة .

ب- الطباعة بف�شل الألوان: يفرغ الت�شميم المراد طباعته على عدد من القوالب بعدد األوان الت�شميم.
 -3

اأ   - ا�شتعمال �شبغات باردة حتى ل توؤّثر في ال�شمع.
ب- لأنها توؤثر في ال�شمع ال�شائل فيها.

جـ- للإمكانية الكبيرة في اإبراز الكثير من العنا�شر الفنية في قالب اللينوليوم, واإمكانية الح�شول على ن�شخ متعددة بالتكرار.

4- يوحي اللون الفاتح بالت�شاع في الم�شاحة في الت�شميم الداخلي, واللون الغامق يوحي بال�شيق فيها .
5- الأ�شباغ الباردة: اأ�شباغ تجارية تحّل بالماء الفاتر, وتزداد عليها المثبتات, ثم تو�شع فيها الأقم�شة ل�شباغتها بالغلي لمدة 

ل تقّل عن ن�شف �شاعة.
الأ�شباغ ال�شاخنة: اأ�شباغ تجارية تحّل بالماء, وتزداد عليها المثبتات المطلوبة لت�شبح جاهزة ل�شباغة الأقم�شة, وتو�شع 

في المحلول لمدة ل تقّل عن ن�شف �شاعة.
6- وظيفة ورق الجدران ذي الألوان الفاتحة الإيحاء بات�شاع المكان.

7- تتم عملية ال�شباغة بال�شمع بعزل جزء من الن�شيج عن امت�شا�ض ال�شبغات بال�شمع, ثم عمل ت�شميم على القما�ض, وتحديد 
اأماكن توزيع الألوان, ثم عمل خليط من �شمع الع�شل والبارافين وملئه باأجزاء الت�شميم والأر�شية التي لم تتوفر للطباعة, ثم 
يترك القما�ض ليجف, وبعد ذلك يغمر في حمام ال�شباغة, وبعد جفافه يزال ال�شمع بتعري�شه للت�شخين اأو البنزين, وتكرر 

العملية اإذا كان المطلوب اأكثر من لون واحد.

اإجابة اأ�سئلة الوحدة الثانية
جمالت الت�سميم وتطبيقاتها /  م 2
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 -9 
غرفة ال�ستقبالغرفة النوموجه املقارنة 

النوم وظيفتها على  تقت�رص  مل 
املكتب  بها  اأحلق  بل  
ــة وزاويــــة  ــب ــت ــك وامل

املطالعة 

وا�شتقبال  للجلو�ض 
ولل�شتمتاع  الـــزوار 

والراحة

اإجابة اأ�سئلة الوحدة الثانية
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اإجابة اأ�سئلة المو�سوع/ تذّوق العمل الفني والنفعي  

1- التوقف : يتوقف الم�شاهد اأمام العمل الفني ويطيل النظر اإليه. 
العزلة اأو الوحدة: اإبعاد اأّي �شيء من تفكير الم�شاهد عدا العمل الفني. 

الإح�سا�ص بال�سكل والمظهر ل الحقيقة: يدرك الم�شاهد اأنه اأمام اأمر �شوري غير واقعي. 
الموقف الحد�سي: ل يكون اإدراك الم�شاهد قائًما على البرهنة العقلية, واإنما يكون اإدراًكا ح�ّشًيا. 

الإثارة العاطفية والوجدانية: ا�شتجابة الم�شاهد ل تنطوي على ا�شتجابة �شخ�شية فح�شب, واإنما على ا�شتجابة ح�شّية وجدانية 
ا. اأي�شً

التداعي: قد يبعث العمل الفني في نف�ض الم�شاهد ذكريات قديمة, وهذا يقوي اإح�شا�شه بتذّوق العمل الفني. 
التقّم�ص الوجداني: يتعّمق الم�شاهد في العمل الفني, ويتقّم�ض الدور فيه محقًقا علقة ب�شرية ت�شبيهية, فيظهر على وجهه 

وج�شده انفعالت معينة تبين اإح�شا�شه تجاه العمل الفني.  
2- العمر والنمو العقلي عندهم, الثقافة, الو�شع الجتماعي,البيئة التي يعي�شونها, وقدرة الأفراد على الملحظة والتمحي�ض 

والتاأّمل. 
3- قد يعطي الم�شاهد راأيًا غير �شحيح )لتع�شبه لوجهة نظر معينة اأو لفنان معيَّن اأو �شده( مبنيًّا على تذّوق غير �شليم وغير 

حقيقي. اإعطاء الأمثلة يترك لإجابات الطلبة. 
4- يترك لإجابات الطلبة.

5- ت�شميم الأزياء, وخطوطه واألوانه م�شتوحاة من الواقع ولكن باأ�شلوب مختلف. 
6- اإحداث المتعة الجمالية وال�شتفادة منها في الحياة اليومية. 

-7
 اأ  - اأعطت النقو�ض ذات الألوان الحارة في الت�شميم اإيحاًء باأن ملم�شها خ�شن.

ب- النقو�ض البارزة اأعطت �شعوًرا بال�شتمرارية والرتفاع .
جـ -�شاعد على اإبراز ال�شكل ب�شورة اأكبر.

د  - اأعطى تناغًما جميًل من خلل تكرار الأ�شكال والألوان . 
هـ - ظهر مركز ال�شيادة في ياقة الثوب )القبة(.

و  - الإيقاع رتيب هادئ .
ز  - اأ�شكال هند�شية ونباتية مختلفة.

ح- اتزان تماثلي.

الوحدة الثالثة 
 التذّوق والنقد الفني 
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اإجابة اأ�سئلة المو�سوع/ النقد الفني 
1- اإن اللتفات عن جماليات العمل الفني اإلى البحث عن تف�شير دقائقه, تجعل الم�شاهد غير المدرب جماليًّا يفقد متعته في 

م�شاهدة هذا العمل, حيث يهتم بتحليله وتف�شيره تارًكا ال�شتمتاع الجمالي به.
2- يترك لإجابة الطلبة. 

اأن كالاًّ من  يوؤكد  الفنية، وهذا  لالأعمال  تذوقه  ت�شاعد على رفع م�شتوى  التذّوق  لتنمية قدرته على  الإن�شان  اإن محاولة   -3
التذّوق والنقد مجالن مرتبطان ببع�شها, ويكّمل اأحدهما الآخر. 

4- الو�شف: و�شف ما هو ظاهري وموجود في العمل الفني, التحليل للعمل الفني من حيث ال�شكل والم�شمون, التف�شير 
للعمل الفني ب�شكل �شامل, ويتعدى مرحلتي الو�شف والتحليل, وهو اأهم مراحل النقد, ويمكن الكتفاء بتف�شير العمل 
الفني تف�شيًرا وافًيا وعدم الحكم عليه, ولأن الحكم هنا ي�شبح غير �شروري, الحكم وهو اإعطاء قيمة للعمل وتقديم تبرير 

للقيمة المعطاة. 
5- حين تتوفر للإن�شان فر�شة م�شاهدة اأعمال فنية ب�شكل يومي, وي�شبح تعامله معها جزًءا من ن�شاطه اليومي, يكت�شب ثقافة 
فنية وا�شعة تغني خبرته الجمالية, وتمكنه من تذّوق الأعمال الفنية وال�شتمتاع بها, وي�شتطيع اأن يحلل الأعمال تحليًل 

مدرو�ًشا حتى يتمّكن من نقدها, وينقل خبرته للآخرين عن طريق النقد الفني. 

اإجابة اأ�سئلة المو�سوع/ المعار�ص الفنية والنفعية 
 -1

اأ  - تحديد الغر�ض من المعر�ض. 
ب- يعك�ض المعر�ض �شورة �شادقة لم�شتوى الم�شاركين. 

جـ–  يوؤكد المعر�ض الفروق الفردية للم�شاركين. 
- يكون للمعر�ض دليل )كتيب(. د 

هـ- يكون اأ�شلوب العر�ض مدرو�ًشا ومن�ّشًقا.  
2- التجهيزات متوافرة, وهي )الإ�شاءة, الرفوف, القواعد الخ�شبية, حوامل تعليق المعرو�شات, قواعد لعر�ض الخزفيات(.

  -3
اأ  – لجنة ال�شتلم: ا�شتلم الأعمال الفنية وفق نموذج معين, وو�شع الأعمال الفنية والنفعية في مكان اآمن, والحتفاظ 

بقوائم باأ�شماء الم�شاركين في المعر�ض. 
ب- لجنة اختيار المعر�ض: اختيار الأعمال المنا�شبة للعر�ض وفق معايير معينة.

جـ- لجنة المعر�ض: و�شع المخطط المنا�شب للمعر�ض. 
4- اأ  - معر�ض ال�شف الواحد

ب- معر�ض المنتجات المدر�شية
جـ - معر�ض المديرية

د   - معر�ض اللواء اأو المحافظة
هـ - معر�ض  على م�شتوى الوزارة. 

الوحدة الثالثة
التذّوق والنقد الفني
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التذّوق والنقد الفني
1- عّرف ما ياأتي :

اأ   - عملية ان�شجام وتوافق بين الم�شاهد والعمل الفني الذي ي�شاهده, وت�شمل عملية التذّوق الفني ال�شلوك كله للإن�شان 
ابتداًء من اختيار ملب�شه وت�شريحة �شعره, وانتهاًء بتذّوق مواطن الجمال في اللوحات الفنية.  

ب- ال�شبيل للروؤية الفنية ال�شليمة المرتكزة على الفهم والدرا�شة الواعية، ول يقت�شر على بيان نقاط ال�شعف، واإنما اإظهار 
ممّيزات العمل الفني والقيم الجمالية التي يحتويها, ويتعّدى ذلك لإ�شدار اأحكام واإعطاء قيمة للعمل الفني.  

جـ - التعّمق في العمل الفني وتقّم�ض الأدوار فيه, لتحقيق علقة ب�شرية ت�شبيهية اأو م�شاركة وجدانية. 
د   - المعار�ض التي تتمّيز بوجود قاعات مجّهزة دائمة ل�شتقبال المعرو�شات الفنية والنفعية, وغيرها من مختلف الجهات 

الر�شمية وغير الر�شمية, وي�شرف عليها اأنا�ض متخ�ش�شون. 
2- اأي اأّن الفن رد فعل للطبيعة وانعكا�ض للحياة التي �شكلها الإن�شان من الطبيعة بعلومه ,واأن الفنان ل ي�شجل الحقائق كما 
يراها بل كما ي�شعر بها, وي�شفي عليها م�شاعره واأحا�شي�شه, ويحور ما هو موجود في الواقع اإلى �شيء اآخر بعيد عنه؛ فيبتكر 

ويبدع اأ�شكاًل تتلءم والع�شر الذي يعي�ض فيه. 
3- دّقة الملحظة  - القدرة على التمحي�ض  - القدرة على التاأمل. 

4- اأوًل يتوقف الم�شاهد اأمام العمل الفني, ويطيل النظر اإليه, ثم ي�شعر الم�شاهد بالعزلة اأمام العمل الفني, وي�شتبعد كل �شيء 
من تفكيره با�شتثناء العمل, وبذلك يدرك اأنه ماثل اأمام ظواهر �شورية ولي�ض اأمام حقائق, وبذلك يتحقق الإدراك الحد�شي 
للم�شاهد, والذي يعتمد على الحوا�ض ل على البرهنة العقلية, فيثير العمل العواطف والنفعالت لديه, فتحدث الإثارة 
العاطفية والوجدانية, وقد يثير العمل في الم�شاهد عواطف قديمة تتعلق بما ي�شاهد من موقف, وتتداعى لديه الذكريات, 
ومع تعّمق الم�شاهد في العمل الفني يتقم�ض الأدوار فيه محقًقا علقة ب�شرية ت�شبيهية تجعله يبت�شم اأو يحزن, وقد يطلق 

بع�ض التعبيرات الج�شدية والكلمية تعاطًفا مع ذلك العمل, وبذلك تتم عملية التذّوق.  
5- للخطوط اآثار نف�شية متعددة، فبع�شها يوحي بالهدوء وال�شتقرار، في حين ي�شعرك بع�شها بالتوتر والقلق, وقد يتعدى ذلك 
لأن ت�شعرك بع�س الخطوط بالتعب والثقل، وهذا له عالقة  في الروؤية الفنية للمو�شوع الذي تدخل الخطوط المختلفة في 

تكوينه، وعليه، يوؤثر في المتذّوقين والنقاد لتلك الموا�شيع . 
 -6

النقد الفني التذّوق الفني وجه املقارنة 

اجلمالية الوظيفة التي يوؤديها  وميوله  ذوقــه  عن  امل�شاهد  يعرّب 
اأو  بالإعجاب  في�شعر  الذاتية,  العمل  يف 

الغ�شب.

الفني,  العمل  على  قيمة  اإ�شدار 
وبيان نقاط القوة وال�شعف فيه .

توقف- عزلة – ظواهر ل حقائق – املوقف اخلطوات 
 – والوجدانية  العاطفية  الإثارة   – احلد�شي 

التداعي – التقّم�س الوجداين. 

الو�شف
التحليل
التف�شري 

التقييم )احلكم(

الوحدة الثالثة
التذّوق والنقد الفني
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7- لأنها تتغيَّر بتغيَّر الزمان والأذواق والقيم والأ�شاليب الفنية.  
8- اإذا اأخذ بالح�شبان عّدة معايير يمكن تقييم المعار�ض الفنية على اأ�شا�شها, ومنها: 

اأ   - اأن يتّبع القائمون على المعر�ض اأ�ش�ًشا محددة  لإقامته.
ب- اأن يوؤدي المعر�ض الغر�ض والهدف منه.

جـ- اأن تكون القاعة مجّهزة تجهيًزا جيًدا.
د  - يلتزم القائمون على المعر�ض بخطوات اإقامة المعار�ض, ويراعون عر�ض الأعمال الفنية والنفعية بطريقة منا�شبة, كما 

يراعون الم�شاحات بين المعرو�شات وزاوية النظر المنا�شبة والمحافظة على �شلمة الأعمال. 
9  - تحديد الغر�ض منها, واأن تعك�ض �شورة �شادقة لم�شتويات الم�شتركين, وتراعي الفروق الفردية, ويكون لها دليل, كما 

يكون اأ�شلوب العر�ض مدرو�ًشا ومن�شًقا.
-10

اأ  - الخطوط الم�شتخدمة معظمها م�شتقيمة اأو منحنية جاءت لتكمل بع�شها في الت�شميم.
ب- الأ�شكال في الت�شميم يظهر بع�شها الآخر ويكمله, �شواء في الأثاث اأو اللوحات والكماليات الأخرى تراها تحقق 

وحدة ال�شكل.
جـ- الألوان من�شجمة, وهي من درجات اللون نف�شه لإ�شافة جمالية باللون الحيادي الأبي�ض, واإبراز محتويات الت�شميم.
د  - الأثاث وحجمه منا�شب لم�شاحة الت�شميم الداخلي, مما ي�شفي فخامة على الت�شميم, كما اأن اختيار األوان الأثاث 

من درجات لون الجدران والأر�شية اأ�شفى على الت�شميم م�شاحة حقيقة.
هـ- طبقت اأ�ش�س الت�شميم الفني كاملة على توزيع الأثاث، من حيث الوحدة ال�شكلية واللونية ووحدة الخطوط، والتزان 
غير تماثلي والإيقاع هادئ الألوان من�شجم, ومركز ال�شيادة تحقق �شكليًّا في منت�شف الت�شميم ولونيًّا من خلل 

درجات اللون الواحد.
و - الكماليات منا�شبة.

- هنالك م�شدران للإ�شاءة في الت�شميم, اإ�شاءة طبيعية )�شوء ال�شم�ض( من خلل النوافذ, واإ�شاءة �شناعية موّزعة في  ز 
اأرجاء الت�شميم الهدف منها اإبراز عنا�شر الت�شميم. 

الوحدة الثالثة
التذّوق والنقد الفني
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ملحق )1(

اإجابة اأ�سئلة المو�سوع/ الفن ال�سعبي وخ�سائ�سه 
1- ذلك الإرث من المنتجات الفنية التي �شنعها اأفراد ال�شعب, وا�شتعملت لخدمته في حياته اليومية, كالأدوات والأواني 

والأثاث, وكل ما يحتاجه الفرد لت�شيير اأمور حياته. 

اإلى جيل، كما يوؤكد الروابط الجتماعية بين اأفراد المجتمع  2- يقوم الفن ال�شعبي بنقل التراث الثقافي والفكري من جيل 
بطريق مبا�شر وغير مبا�شر, حيث يتوارث الأحفاد ما فعله  الآباء والأجداد, وي�شوغون ما يتوارثونه �شياغة جديدة تتفق 

و�شكل الحياة الجديدة التي يعي�شونها. 

3- ففي التطريز مثًل تجد الأ�شكال المائلة تخ�شع لن�شيج القما�ض الذي ياأخذ الزوايا القائمة, فيندر وجود وحدات زخرفية 
تعتمد على الخطوط المنحنية، وفي �شناعة الق�س يندر وجود قطعة مثلثة اأو مربعة, فالن�شيج هنا يكون دائريًّا ح�شب طبيعة 

المادة الم�شتعملة.  
 -4

اأ   - لأنه يهتم اهتماًما تاًما باأجزاء الم�شاحة جميعها, فمهمته ملء الفراغ وعدم التقّيد بمنطق الأ�شياء. 
غير  الأجزاء  يحذف  مثلًثا, حيث   وال�شجرة  مربًعا  ي�شبح  البيت  مثًل  الأ�شكال,  تب�شيط  اإلى  ال�شعبي  الفنان  ي�شعى  ب- 

الرئي�شة والتفا�شيل الثانوية من الأ�شكال في اأثناء العمل. 

اإجابة اأ�سئلة المو�سوع/ المحافظة على الفن ال�سعبي 
1- الوعي بالدور الذي توؤديه الفنون ال�شعبية في نقل التراث الثقافي، وتاأكيد الروابط الجتماعية والقيم الروحية، والتوا�شل 

بين اأفراد المجتمع.

2- من خلل فتح المراكز المتخ�ش�شة وتدريب الأ�شخا�ض على الحرف ال�شعبية المختلفة, وفتح الأ�شواق اأمام هذه المنتجات.

3- موؤ�ّش�شة نهر الأردن، موؤ�ّش�شة نور الح�شين, �شندوق الملكة علياء للعمل الجتماعي والتطوعي. 

4- يترك لإجابات الطلبة.

الوحدة الرابعة
الفن ال�سعبي وجمالته 
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اإجابة اأ�سئلة المو�سوع/ مجالت الفن ال�سعبي 
1- طبيعة المناخ والموقع الجغرافي وطبيعة المجتمع والعادات والتقاليد وثقافة المجتمع.   

  -2
زي الكرك زّي الرمثاجمال املقارنة

اخللقة )ثوب اأ�شود طويل(ال�رص�ض )ثوب اأ�شود(.نوع القما�ض 
اأ�شفر/ اأحمر/ اأخ�رص ....اأبي�ض , اأحمر, اأخ�رص ...األوان التطريز

اللف نوع الغرزة  , الزكزاك  الإبــر,  بني  اإبرة 
بني الإبرتني  

ـ ـ ـ

ت�شّمى مثلثة ال�شكل حفرة طويلة باأكمام.�شكل الياقة والرقبة والأكمام  اأكمام وا�شعة  حفرة طويلة 
)اأبو اأردان(.

امللفع مع احلطة ال�شوداء اأو احلمراء اأغطية الراأ�ض 
املق�شبة

الأ�شود,  اجلورجيت  من  قما�ض 
الأ�شفل  من  امللون  باخلرز  حمالة 

وع�شبة حريرية اأ�شطوانية ال�شكل
قلئد وحناءالعرجة احللي املكملة للزي 

3- زخارف هند�شية )اأ�شكال مثلثة ومعين( وخطوط م�شتقيمة متقاطعة واإ�شعاعية.
  -4

اأ   - الأواني الخزفية والفخارية: اأواني المطبخ. 
ب- الأ�شغال المعدنية: الخناجر والمناجل. 

جـ- الأعمال الخ�شبية: الأثاث. 
د  - اأ�شغال الق�ض : الطبق 

5- و�شع �شيقان القمح والحبوب في الماء مدة كافية, ثم �شبغها محليًّا باألوان متعددة وزخرفتها باأ�شكال هند�شية. 
 -6

اأ  - ل�شهولة الحفر الغائر والبارز فيه, واإعطائه تاأثيرات خطية. 
ب- ل�شهولة ت�شكيلها ومرونتها. 

7- اإنه الثوب الوحيد الم�شنوع من قما�ض ملّون في الأردن. 

8- كانت على الأبواب والمنابر, ثم اأ�شبحت اأكثر عمًقا ودقة, ّثم تقّدمت بالتطعيم اأو التلبي�ض اأو التر�شيع. 

الوحدة الرابعة
الفن ال�سعبي وجمالته 
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الفن ال�سعبي ومجالته
 -1

الفن ال�سعبي حديثًا الفن ال�سعبي قدميًا جمال املقارنة

وللت�شويــق  واجلمــايل  اليومــي,  لل�شتعمــال 
التجاري, وال�شياحي وال�شناعات ال�شعبية.

ولل�شتعمــال  جماليــة,  الغايــة 
اليومي.

الوظيفة 

مواد �شناعية )اخليــوط(، واللآت امل�شتخدمة، 
للخــزف(,  )الــدولب  الكهربائيــة  والأدوات 

وي�شتخدم احلا�شوب يف الت�شميم الفني.

مواد طبيعية )�شوف, �شعر, وبر, 
...( واأدوات ب�شيطــة وت�شاميــم 

يدوية ب�شيطة.

املواد والأدوات

مادّيــة, ولغايــات املعار�ــض الفنيــة, والرتاثيــة, 
وخلدمة العمارة، ولأغرا�س جتارية. 

واأثاث(,  واأواٍن,  )اأدوات,  مادي 
واأزياء �شعبية.

اأنواعها

2- الدولب, الأفران, المرّقات الخ�شبية, الظفر , اأدوات القطع, �شندوق الحفظ, الملب�ض الواقية.
3- تعمل على زيادة كّميات الإنتاج, وتوفير الوقت والجهد, مثل: الدولب الذي ي�شتعمل في عملية ت�شكيل الأواني الخزفية. 
4- الأواني الخزفية, وت�شتعمل مادة ال�شل�شال ل�شناعة الفخار, وبعد زخرفته وتزجيجة يحرق بالفرن الخا�ض, ويطلق عليه 

خزًفا, مثل )الفازات(.
ال�شواني والمواقد وال�شمعدانات المعدنية: المهبا�ض الخ�شبي المر�شع بالمعدن, والذي ا�شتعمل لطحن البن لوقت قريب 

ا, وما زال م�شتخدًما في البادية الأردنية حتى الآن.  جدًّ
ال�شلة من الق�ض كانت وما زالت ت�شتخدم في جمع الفاكهة اأو حفظ المجفف منها.

 -5
الأزياء املطرزة با�شتخدام احلا�شوبالأزياء املطرزة يدويًّا جمال املقارنة 

اأقّل جودة. اأكرث جودة. اجلودة 
اأكرث تكراًرا للأغرا�ض ال�شناعية والتجارية. اأقل تكراًرا )عمل يدوي(.التكرار

متطابقة متاًما؛ لأنها مكررة بكرثة.اأقل تطابًقا. التطابق يف الأ�شكال املتماثلة

6- اأهم م�شغولت الق�ض: الجونة,الطبق, ال�شلة.
7- �شمات الزي ال�شعبي للرجل هي: الب�شاطة, و�شهولة الحركة, وخلّوه من التعقيد والتكلف.

8- من خلل تدريب الطلبة على الحرف التقليدية, مثل الخزف واأ�شغال الق�ض ..
9- يترك لإجابات الطلبة. 

الوحدة الرابعة
الفن ال�سعبي وجمالته 
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10-  زي ال�شلط: يت�شف بالفخامة والت�شاع, طوله قد ي�شل اإلى )4-5م(, يزين الثوب بالتطريز اأو بالقما�ض القطني الأزرق 
اأو الأبي�ض, وتو�شع الحطة الحمراء المق�شبة اأو ال�شوداء على الراأ�ض. 

زّي الأغوار الجنوبية: م�شنوع من قما�ض )المل�ض(, وهو ثلث طّيات تثبت على الخ�شر بال�شفيفة اأو ال�شويحية, يزين 
من الأ�شفل بقما�ض قطني اأزرق وبغرز تطريز متعّرجة, وله اأردان طويلة, ويغطى الراأ�ض بالملفع. 

 -11
اأ   - لأن الخيزران مادة �شلبة وقوية, وي�شهل ت�شكيلها عند نقعها بالماء. 

ب- لأن الإن�شان بطبعه يميل اإلى تزيين اأدواته وملب�شه واأثاثه, لذلك يغلب الأ�شلوب الزخرفي على مجالت الفنون 
ال�شعبية جميعها.  

الوحدة الرابعة
الفن ال�سعبي وجمالته 
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ملحق )2(       اأدوات التقومي                                     

ملحق )1-1(
المو�سوع :  الر�سم من الطبيعة.
ا�ستراتيجية التقويم: المالحظة.

اأداة التقويم: قائمة ر�سد )1-1( 
الموقف التقويمي: تقويم اأداء الطلبة الذين اأوكلت اإليهم مهمة ر�سم تكوين من الطبيعة ال�سامتة.

موؤ�رصات الأداءالرقم
التقدير

لنعم

يتعّرف املبادئ الأولية للر�شم من الطبيعة 1
يحّدد زاوية النظر وارتفاعها يف اأثناء ر�شم تكوين الطبيعة ال�شامتة.2
يلحظ الختلف يف الأ�شكال واحلجوم يف التكوين.3
يقّدر ن�شب الأج�شام للأ�شكال بدقة.4
يقّدر زاوية امليل للأ�شكال املائلة يف التكوين.5
ي�شتخدم طريقة القلم والإبهام يف ر�شم التكوين اأمامه بطريقة �شحيحة.6
يوؤطر اأج�شام الأ�شكال �شمن �شكل هند�شي عند ر�شمها.7
ير�شم اأج�شام الأ�شكال كاأنها �شفافة.8
ير�شم التكوين بقلم الر�شا�ض مراعًيا اإبراز الظل والنور فيه.9

ملحق )2-1(
المو�سوع: ر�سم ج�سم الطفل.

ا�ستراتيجية التقويم: القلم و الورقة.
اأداة التقويم: اختبار )2-1( 

الموقف التقويمي: تقويم اأداء الطلبة بمو�سوع  ر�سم ج�سم الطفل.
ما وحدة القيا�ض يف طول ج�شم الطفل ؟

ما ن�شب ج�شم الطفل يف ال�شنة الأولى من عمره ؟
قارن  بني خ�شائ�ض ن�شب ج�شم الطفل يف الأعمار الآتية:

 يف ال�شنة الأولى من عمره, ما بني الثانية والثالثة, ما بني الرابعة والثامنة من عمره. 
ف�رّص التغرّي امل�شتمّر يف ن�شب ج�شم الطفل.

الوحدة الأولى: جمالت الر�سم وتطبيقاتها 
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ملحق )3-1(
المو�سوع : التطبيقات الوظيفية للر�سم

ا�ستراتيجية التقويم: القلم و الورقة 
اأداة التقويم: اختبار  )3-1( 

الموقف التقويمي: تقويم اأداء الطلبة في مو�سوع  التطبيقات الوظيفية للر�سم.

ما اأنواع الر�شوم التطبيقية ؟

ما العوامل التي توؤثر يف اأنواع الر�شوم ؟
قارن بني ر�شوم املخططات املعمارية وكتيبات الأجهزة الكهربائية من حيث: خ�شائ�ض الر�شم, ووظيفة 

ال�شكل املر�شوم .
كيف ي�شتعمل م�شمم الأزياء الر�شوم والتخطيطات الأولية يف عمله؟

الوحدة الأولى: جمالت الر�سم وتطبيقاتها 
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ملحق )1-2( 
المو�سوع: عنا�سر الر�سم الهند�سي )1(.
ا�ستراتيجية التقويم: المعتمد على الأداء.

اأداة التقويم: قائمة ر�سد )1-2( 
الموقف التقويمي: تقويم اأداء الطلبة في اأثناء درا�سة عنا�سر الر�سم الهند�سي.

موؤ�رصات الأداءالرقم
التقدير

لنعم

ح مفهوم الر�شم الهند�شي واأهميته.1 يو�شّ
ي�شتعمل اأنواًعا خمتلفة من اخلطوط يف الر�شم الهند�شي.2
يراعي العوامل املوؤثرة يف اخلطوط يف الر�شم الهند�شي.3
ير�شم با�شتخدام احلا�شوب اأنواًعا من التكوينات اخلطية .4

ملحق )2-2( 
المو�سوع : عنا�سر الر�سم الهند�سي )2( .

ا�ستراتيجية التقويم: المعتمد على الأداء.
اأداة التقويم: قائمة ر�سد )2-2(.

الموقف التقويمي: تقويم اأداء الطلبة في اأثناء درا�سة عنا�سر الر�سم الهند�سي.

موؤ�رصات الأداءالرقم
التقدير

لنعم

يقارن بني اأنواع اخلطوط العربية من حيث: اأ�شكالها وخ�شائ�شها.1
ي�شّمم زخارف حرفية عربية ولتينية بطريقة الكتابة القيا�شية املائلة.2
ي�شتعمل الأدوات الهند�شية يف الكتابة العربية واللتينية.3
ير�شم حروًفا واأرقاًما تفيده يف تخ�ش�شه املهني.4

الوحدة الثانية: الر�سم الهند�سي.
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ملحق )3-2(
المو�سوع: الم�ساقط 

ال�ستراتيجية: المالحظة 
الأداة     : قائمة الر�سد )3-2( 

الموقف التقويمي:  تقويم الطلبة حول مو�سوع الإ�سقاط 

لنعم موؤ�رصات الأداء الرقم

يحّدد مفهوم الإ�شقاط .  1
ير�شم لوحة امل�شتويات بطريقة �شحيحة.2
ميّيز بني م�شتويات الإ�شقاط.3
ير�شم م�شاقط النقطة على لوحة امل�شتويات.4

الوحدة الثانية: الر�سم الهند�سي.
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ملحق )1-3( 
المو�سوع: الزخارف مفهومها وخ�سائ�سها وعنا�سرها     

ا�ستراتيجية التقويم: المعتمد على الأداء.
اأداة التقويم: قائمة ر�سد )1-3( 

الموقف التقويمي: تقويم الطلبة في ر�سم الزخارف.

موؤ�رصات الأداءالرقم
التقدير

لنعم

يتعّرف مفهوم الزخارف.  1
يعدد جمالت ا�شتخدام الزخارف يف احلياة اليومية.2
يتعّرف خ�شائ�ض الزخارف .3
وجمالت 4 مفهومها,  حيث:  من  الزخرفية  العنا�رص  ــواع  اأن بني  يقارن 

ا�شتخدامها يف الزخارف.
يتعّرف النظم الزخرفية واأ�شكالها .5

ملحق )2-3( 
المو�سوع :الزخارف الهند�سية 

ا�ستراتيجية التقويم: المعتمد على الأداء .
اأداة التقويم: قائمة ر�سد )2-3( 

الموقف التقويمي: تقويم اأداء الطلبة في اأثناء تنفيذ الزخارف الهند�سية.

موؤ�رصات الأداءالرقم
التقدير

لنعم

يتعّرف مفهوم الزخارف الهند�شية .1
يتعّرف عنا�رص الزخارف الهند�شية .2
يعي اأهمّية الدائرة يف بناء معظم الت�شكيلت الزخرفية الهند�شية..  3
ير�شم زخرفة هند�شية, ويلونها بالألوان املائية.4
ير�شم اأطباًقا جنمية, ويلونها باألوان الزخارف الإ�شلمية, ويكررها.5
 يتحّرى الدقة يف اإن�شاء الزخارف الهند�شية وتلوينها.6

الوحدة الثالثة :  الزخارف 
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ملحق )3-3( 
المو�سوع:  الزخارف غير الهند�سية    

ا�ستراتيجية التقويم: المعتمد على الأداء .
اأداة التقويم: قائمة ر�سد )3-3( 

الموقف التقويمي: تقويم اأداء الطلبة في الزخارف غير الهند�سية

موؤ�رصات الأداءالرقم
التقدير

لنعم

ح مفهوم الزخارف غري الهند�شية.1 يو�شّ
يقارن بني الزخارف الهند�شية وغري الهند�شية.2
يعّرف فن الأرابي�شك.3
يحّدد الغاية من التجريد يف الزخارف الإ�شلمية.4
ح الفرق بني التجريد والتحوير من حيث: املفهوم وطريقة التنفيذ.5 يو�شّ
يجّرد اأ�شكاًل نباتية, ويحورها.6

ملحق )4-3( 
المو�سوع: الحروف والأرقام العربية والالتينية

ا�ستراتيجية التقويم: المعتمد على الأداء .
اأداة التقويم: قائمة ر�سد )4-3( 

الموقف التقويمي: تقويم اأداء الطلبة في زخرفة الحروف والأرقام العربية والالتينية.

موؤ�رصات الأداءالرقم
التقدير

لنعم

ح املق�شود بالكتابة القيا�شية املائلة.1 يو�شّ
يحّدد  اأنواع اخلط الكويف.2
يحّدد الغاية من ا�شتخدام اخلط واحلرف العربي واللتيني يف الزخارف.3
يحّدد املجالت الزخرفية التي دخلت فيها كل من احلروف والأرقام 4

العربية واللتينية.
يحّدد  اخلط احلر ومّيزاته الزخرفية 5

الوحدة الثالثة :  الزخارف 
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ملحق )5-3( 
المو�سوع :  الزخرفة الم�ستوحاة من الفن العربي النبطي 

ا�ستراتيجية التقويم: المعتمد على الأداء .
اأداة التقويم: قائمة ر�سد )5-3( 

الموقف التقويمي: تقويم اأداء الطلبة في الزخرفة الم�ستوحاة من الفن العربي النبطي

موؤ�رصات الأداءالرقم
التقدير

لنعم

يعي اأهمّية البرتاء يف الفن العربي النبطي كقيمة فنية وتاريخية.  1
ا ول�شًقا وتركيًبا.2 يحّدد الدّقة يف ا�شتعمال الزخارف النبطية ق�شًّ
ي�شتفيد من الزخارف امل�شتوحاة من الفن العربي النبطي يف تخ�ش�شه 3

املهني.
ينفذ ت�شميًما زخرفيًّا نفعيًّا من واقع تخ�ش�شه بزخارف م�شتوحاة من 4

الفن العربي النبطي.
يتوّخى احلذر عند ا�شتخدام الأدوات احلادة كامل�رشط.5

ملحق )6-3(
المو�سوع :  ت�سميم الزخارف اإلكترونيًّا

ا�ستراتيجية التقويم: المالحظة .
اأداة التقويم: قائمة ر�سد )6-3( 

الموقف التقويمي: تقويم اأداء الطلبة في ت�سميم الزخارف اإلكترونيًّا

موؤ�رصات الأداءالرقم
التقدير

لنعم

يعي اأهمّية احلا�شوب يف اإنتاج زخارف نفعية تفيد التخ�ش�ض.  1
يتعامل مع الربجمية امل�شاعدة بطريقة �شحيحة.2
ي�شّمم وحدات زخرفية با�شتخدام احلا�شوب.3
يكّرر الوحدات الزخرفية الناجتة, ويلونها .4
ي�شّمم ت�شميًما زخرفيًّا نفعيًّا من واقع تخ�ش�شه املهني با�شتخدام 5

احلا�شوب.

الوحدة الثالثة :  الزخارف 
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ملحق )1-1(
المو�سوع /عنا�سر الت�سميم الفني 

ا�ستراتيجية التقويم: المعتمد على الأداء 
اأداة  التقويم: �سّلم التقدير العددي

الموقف التقويمي: تقويم اأداء الطالب في اأثناء تنفيذه للت�سميم .

54321موؤ�رصات الأداءالرقم

ميّيز بني عنا�رص الت�شميم الفني. 1
ح العلقة بني عنا�رص الت�شميم الفني .2 يو�شّ
ح العلقة بني عنا�رص الت�شميم الفني والطبيعة .3 يو�شّ
يحّدد العالقة بني لون الب�رشة ولون املالب�س، وبني حجم اجل�شم واخلطوط والألوان واملالم�س.4
ميّيز بني اخلطوط والألوان والتاأثريات النف�شية لكل منها.5
يقارن بني الظل والنور, و الكتلة والفراغ, من حيث اإبراز املو�شوع وحتقيق ال�شيادة.6
يوّظف عنا�رص الت�شميم الفني لت�شميم فنّي نفعّي يف تخ�ش�شه املهني.7
ي�شتفيد من اخلامات املختلفة يف البيئة؛ لعمل جدارية ذات مالم�س وكتل وقيم �شوئية خمتلفة.8

ال�ستراتيجية: مراجعة الذات.
الأداة: ملف الطالب.

يحتفظ المعلم/ المعلمة باأعمال الطلبة في ملف خا�ض من بداية العام الدرا�شي حتى نهايته, ليت�شنى للمعلم والطالب وولي 
للمعلم/  مرجًعا  الملف  هذا  يعّد  منه, حيث  وال�شتفادة  وتقويمه  ال�شنة  من  اأي وقت  في  عليه  اإليه والطلع  الرجوع  الأمر 

المعلمة والطالب/ والطالبة لمعرفة نقاط القوة وال�شعف لدى الطلبة, وتقديم التغذية الراجعة المنا�شبة في الوقت المنا�شب.
ملحق )2-1( 

المو�سوع/ عنا�سر الت�سميم الفني                                            
ا�ستراتيجية التقويم : المالحظة 

اأداة  التقويم    : قائمة الر�سد 
الموقف التقويمي: تقويم اأداء الطلبة في اأثناء تنفيذ التمارين )1-1(, )2-1( 

لنعمموؤ�رصات الأداءالرقم

ي�شتخرج تدّرجات لونية للون من لون واحد بو�شاطة الألوان املائية .1
ي�شتخرج الألوان الثانوية مبزج لونني اأ�شا�شيني اأو اأكرث بو�شاطة الألوان املائية .  2
ي�شتخدم الفر�شاة بطريقة �شحيحة )مائلة( لإعطاء م�شاحات لونية 3
يقّدر الن�شبة ال�شحيحة للماء يف اأثناء مزج الألوان املائية وتدريجها  4
يراعي الدقة والنظافة يف اأثناء العمل  .5
يراعي مبادئ ال�شلمة العامة يف اأثناء العمل  .6

الوحدة الأولى/ عنا�رص الت�سميم الفني واأ�س�سه وتطبيقاته
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ملحق )3-1(
المو�سوع/ اأ�س�ص الت�سميم الفني                                            

ا�ستراتيجية التقويم: المعتمد على الأداء 
اأداة  التقويم: �سّلم التقدير عددي

با�ستخدام �سّلم التقدير الآتي �سع اإ�سارة )x( في الم�ستوى المنا�سب لكل معيار في اأثناء تقديرك لأداء طالبك.

54321موؤ�رصات الأداءالرقم

يحقق الوحدة اللونية يف الت�شميم الفني.1

ميّيز بني التوازن التماثلي والتوازن اللمتاثلي يف الت�شاميم الفنية, من حيث: 2
مفهومها, اأنواعها, وكيفية حتقيقها يف الت�شميم الفني.

ميّيز بني الوحدة والن�شجام يف الت�شميم الفني.3
ميّيز بني احلركة امل�شتقّرة واحلركة املتنقلة يف الت�شاميم الفنية.4
يحقق الإيقاع ب�شتى اأنواعه.5
يقّوي مركز ال�شيادة عن طريق اخلطوط املر�شدة.6
ير�شم اأ�شكاًل من املوروث احل�شاري النبطيي.7
ينّفذ ت�شميًما اإعلنيًّا من واقع تخ�ش�شه.8
يراعي الن�شبة والتنا�شب يف توزيع امل�شاحات والأ�شكال يف  الت�شميم الفني.9

ملحق )4-1(
المو�سوع/ اأ�س�ص الت�سميم الفني                                                               

ا�ستراتيجية التقويم: المالحظة 
اأداة  التقويم: قائمة الر�سد 

الموقف التقويمي: تقويم اأداء المجموعات في اأثناء العمل, وعر�ص النتائج, قّدر اأداء الطلبة م�ستخدًما )نعم( اأو )ل(.

لنعمموؤ�رصات الأداءالرقم

مّيزت املجموعة بني اأنواع الأيقاع يف الت�شميم .1
حققت املجموعة احلركة يف الت�شميم .2
دار نقا�س اأويل �شليم حول املهمة يف اخلط واللون.3
راعت املجموعة  مبادئ ال�شلمة العامة والدقة يف اأثناء العمل.4
تعاون اأفراد املجموعة  يف اأثناء العمل.5
كان الت�شميم جّذاًبا .6

عر�شت املجموعة نتائجها بثقة و�شمن الوقت املحدد .7 

الوحدة الأولى/ عنا�رص الت�سميم الفني واأ�س�سه وتطبيقاته
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المو�سوع/ الت�سميم الداخلي 
ملحق )1-2( 

ا�ستراتيجية التقويم  : القلم والورقة 
اأداة   التقويم    : اختبار

الموقف التعليمي : تقويم اأداء الطلبة في معرفة الت�سميم الداخلي .
ما  الت�شميم الداخلي؟

عّدد الت�شاميم املنزلية يف املنزل .
ما  الأهداف التي ي�شعى امل�شّمم الداخلي اإلى حتقيقها يف التعامل مع املكان كوحدة واحدة؟

ما الغاية من ا�شتعمال الكماليات والتحف يف الت�شميم الداخلي ؟ 
اأّيهما اأف�شل, ا�شتخدام الألوان الفاحتة اأم الغامقة يف غرفة الأطفال ؟ وملاذا ؟

ما الأمور التي جتب مراعاتها يف مدخل املنزل ؟
ما الأمور التي جتب مراعاتها عند الت�شميم الداخلي لغرفة ال�شتقبال ؟ 

قارن بني غرفة النوم وغرفة املعي�شة من حيث : الوظيفة , وكيفية التاأثيث للغرفة .
ما الأمور التي جتب مراعاتها يف الت�شميم الداخلي للمطبخ ؟

المو�سوع/ الت�سميم الداخلي 
ملحق )2-2(

ا�ستراتيجية التقويم  : المعتمد على الأداء . 
اأداة   التقويم    : قائمة الر�سد .

الموقف التقويمي : تقويم اأداء الطلبة في اأثناء تنفيذ الأن�سطة المتعلقة بالت�سميم الداخلي . 
من خالل مالحظة اأعمال الطلبة في اأثناء التنفيذ , قّدر اأداء الطلبة م�ستخدًما )نعم( اأو )ل(.

لنعمموؤ�رصات الأداءالرقم

ميّيز بني اأنواع الت�شاميم الداخلية للمنزل .  1
يحّدد مفهوم الت�شميم الداخلي.2

الت�شميم 3 يف  املوجود  الفراغ  يف  واأ�شكاله  الت�شميم  عنا�رص  يــوّزع 
الداخلي .

يحّلل ت�شاميم داخلية متنوعةح�شب عنا�رص الت�شميم الفني واأ�ش�شه.4
 يحّدد دور عنا�رص الت�شميم واأ�ش�شه يف الت�شميم الداخلي 5

الوحدة الثانية/ جمالت الت�سميم  وتطبيقاتها
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المو�سوع/ الت�سميم الجرافيكي 
ملحق )3-2( 

ا�ستراتيجية التقويم  : المالحظة . 
اأداة التقويم    : قائمة الر�سد .

الموقف التقويمي : تقويم اأداء الطلبة في اأثناء مناق�سة الت�سميم الجرافيكي .
 قّدر اأداء الطلبة م�ستخدًما )نعم( اأو )ل(. 

لنعم موؤ�رصات الأداءالرقم

يحّدد مفهوم الت�شميم اجلرافيكي.1
ميّيز بني  اأنواع الت�شميم اجلرافيكي.2
يتعّرف مواد الطباعة اليدوية واأدواتها ووظيفة كل منها .3
يزخرف عمًل نفعيًّا باأ�شلوب الطباعة باللينوليوم.4
يزخرف عمًل نفعيًّا باأ�شلوب الطباعة بالتفريغ.5
يتعّرف مواد ال�شباغة اليدوية واأدواتها ووظيفة كل منها .6
ينّفذ ت�شميًما فنيًّا من واقع تخ�ش�شه باأ�شلوب ال�شباغة بال�شمع .7

المو�سوع /الت�سميم الجرافيكي 
ملحق )4-2( 

ال�ستراتيجية   : المعتمد على الأداء 
الأداة     : �سّلم التقدير عددي

الموقف التقويمي :تقويم اأداء الطالب في اأثناء الطباعة باللينوليوم .
با�ستخدام �سّلم التقدير الآتي, �سع اإ�سارة )x( في الم�ستوى المنا�سب لكل معيار.

54321موؤ�رصات الأداء الرقم

يح�رصّ املواد والأدوات اللزمة للطباعة باللينوليوم1
ير�شم الت�شميم بحجم قطعة اللينوليوم, ويحرّب امل�شاحات 2
يل�شق الت�شميم على قطعة اللينوليوم, وي�شّفه عليها بو�شاطة الكربون .3
يحّدد الت�شميم بالأداة ذات الراأ�ض الرفيعة .4
يحفر امل�شاحات املر�شومة باأدوات احلفر املنا�شبة .5
يفرد اللون بو�شاطة رول الطباعة, وميرره فوق قطعة اللينوليوم املحفورة  .6
يطّبق ورق الطباعة فوق قطعة اللينوليوم, وي�شغط ب�شدة 7
ينزع الورق عن قطعة اللينوليوم بحذر .8

يح�شل على الوحدة الزخرفية املطبوعة باللينوليوم ويكررها .9 

الوحدة الثانية/ جمالت الت�سميم  وتطبيقاتها
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المو�سوع/ الت�سميم الجرافيكي 
)5-2(

ا�ستراتيجية التقويم  : المالحظة. 
اأداة   التقويم    : قائمة الر�سد .

الموقف التعليمي : تقويم اأداء الطلبة في اأثناء الطباعة بالتفريغ .
با�ستخدام قائمة الر�سد الآتية �سع اإ�سارة )x( في الم�ستوى المنا�سب لكل معيار.

ل نعم موؤ�رصات الأداءالرقم

يح�رصّ املواد والأدوات اللزمة للطباعة بالتفريغ     )الإ�شتن�شل(.1
ينقل الت�شميم املراد تفريغه على لوح الإ�شتن�شل بو�شاطة الكربون  .2
يحّدد الوحدات املراد تفريغها بامل�رشط ، مع املحافظة على اخلطوط اخلارجية )الروابط(  للت�شميم .3
ي�شّد القما�ض على طاولة اأو �شندوق فارغ با�شتخدام الدبابي�ض .4
يثّبت لوح الإ�شتن�شل على قطعة القما�ض, ويراعي عدم و�شول اللون اإلى الأجزاء غري املرغوب فيها على القما�ض .5
يغم�ض املدق باللون, وميّرره على امل�شاحات املفّرغة ب�شكل راأ�شي وب�رصبات متقاربة, ولكل لون مدق خا�ض به.6

يتابع التلوين, ثم ينزع الإ�شتن�شل بحذر �شديد.7 
يح�شل على الوحدة الزخرفية املطبوعة بالتفريغ ويكّررها .9

المو�سوع/ الت�سميم الجرافيكي 
ملحق )6-2( 

ال�ستراتيجية   : المعتمد على الأداء 
الأداة     : �سّلم التقدير العددي

الموقف التقويمي: تقويم اأداء الطالب في اأثناء ال�سباغة بال�سمع .
با�ستخدام �سّلم التقدير الآتي �سع اإ�سارة )x( في الم�ستوى المنا�سب لكل معيار.

54321موؤ�رصات الأداءالرقم

يح�رصّ املواد والأدوات اللزمة لل�شباغة بال�شمع.1
ير�شم الت�شميم بحجم قطعة القما�ض املطلوبة, وي�شمع  امل�شاحات التي �شتحتفظ بلون القما�ض.2
يغم�ض قطعة القما�ض بال�شبغة املطلوبة مراعًيا النظافة والدقة .3
يعيد اخلطوات للح�شول على اأكرث من لون.4
يجّفف القما�ض بني قطعتني من الورق امل�شامي اأو اجلرائد, ويقوم بكّيه للتخل�ض من ال�شمع  .5
يح�شل على الت�شميم الزخريف امل�شبوغ بال�شمع .6

الوحدة الثانية/ جمالت الت�سميم  وتطبيقاتها
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ملحق )2(       اأدوات التقومي                                     

المو�سوع/ تذّوق العمل الفني والنفعي 
ملحق )1-3(

ا�ستراتيجية التقويم: مراجعة الذات  
اأداة  التقويم   : �سجل و�سف �سير العمل 

الموقف التقويمي: تقويم اأداء الطلبة في اأثناء تذّوق الأعمال الفنية والنفعية وتحليلها. 

�شجل و�شف �شير العمل 

ا�شم الطالب: ..................................................... ال�شف: .................................   التاريخ: ............................
عنوان الوحدة :.................................................. المو�شوع ..........................................................................

الملحوظات : 
الهدف من الن�شاط : .................................................................... ...............................................................
ال�شيء الذي فعلته : .................................................................... .................................................................
............................................................................................. ....................................................................

تعلمت من هذا الن�شاط : .................................................................... .........................................................

............................................................................................. ....................................................................

الأ�شياء التي اأ�شعر باأنني بحاجة اإلى مراجعتها : ............................................ ...................................................

............................................................................................. ....................................................................

............................................................................................. ....................................................................

الأ�شياء التي يمكن اأن اأوظف هذه المعرفة فيها : ............................................ ....................................................
.............................................................................................. ....................................................................

.............................................................................................. ....................................................................

الوحدة الثالثة/ التذّوق والنقد الفني
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ملحق )2(       اأدوات التقومي                                     

ملحق )2-3(
المو�سوع/ النقد الفني  

ا�ستراتيجية التقويم: المالحظة 
اأداة  التقويم: قائمة الر�سد 

الموقف التقويمي: مالحظة اأعمال الطلبة في اأثناء نقد اأعمال فنية نفعية من واقع تخ�س�سهم.

لنعم موؤ�رصات الأداء الرقم

يحّدد مفهوم النقد الفني وخطواته ومعايريه.1
ميّيز بني التذّوق والنقد الفني من حيث: املفهوم, واملراحل التي متّر بها .  2
يحّلل العمل لعنا�رصه واأ�ش�شه الفنية .3
يقارن بني الأعمال الفنية . 4
يف�رّص الأعمال الفنية والنفعية تف�شرًيا جيًدا من حيث ال�شكل وامل�شمون .5
يتعاون مع زملئه يف اأثناء العمل .6

ال�ستراتيجية: مراجعة الذات .
الأداة : ملف الطالب .

يحتفظ المعلم باأعمال الطلبة في ملف خا�ض من بداية العام الدرا�شي حتى نهايته, ليت�شنى للمعلم والطالب وولي الأمر الرجوع 
اإليه والطلع عليه في اأي وقت من ال�شنة, وتقويمه, ال�شتفادة منه, حيث يعّد هذا الملف مرجًعا للمعلم والطالب لمعرفة نقاط 

القوة وال�شعف لدى الطلبة, وتقديم التغذية الراجعة المنا�شبة في الوقت المنا�شب. 

ملحق )3-3(
المو�سوع/ المعار�ص الفنية   

ا�ستراتيجية التقويم : المعتمد على الأداء . 
اأداة  التقويم: المعر�ص .

يقوم المعلم بعمل معر�ض لعر�ض اأعمال الطلبة الم�شتوحى من واقع تخ�ش�شاتهم في مكان منا�شب, والتفاق على وقت محدد 
لإنجازه كاأن يكون نهاية العام الدرا�شي ,اأو في اإحدى المنا�شبات الوطنية ؛ لإظهار مدى قدرتهم على توظيف المهارات التي 

تعلموها في عر�ض منتجاتهم المهنية والفنية .

الوحدة الثالثة/ التذّوق والنقد الفني
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ملحق )2(       اأدوات التقومي                                     

المو�سوع/ المعار�ص  
ملحق )4-3(

ا�ستراتيجية  التقويم : المالحظة 
اأداة  التقويم: قائمة الر�سد 

الموقف التقويمي: تقويم اأداء الطلبة من خالل مالحظة اأعمالهم في المجموعات في اأثناء اإقامة المعر�ص 

لنعم موؤ�رصات الأداء الرقم

ي�شارك يف املجموعة ب�شورة فاعلة .1
يتقبل الراأي الآخر .  2
يح�شن الإ�شغاء اإلى اأفراد املجموعة .3
ي�شغي جيًدا اإلى توجيهات املعلم .4
ح الهدف من اإقامة املعار�ض .5 يو�شّ
يطّبق اأ�ش�ض اإقامة املعار�ض الفنية والنفعية .6

يراعي مبادئ ال�شلمة املهنية يف اأثناء العمل .7 

الوحدة الثالثة/ التذّوق والنقد الفني
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ملحق )2(       اأدوات التقومي                                     

ملحق )1-4( 
المو�سوع: مفهوم الفن ال�سعبي واأهميّته )1( .

ا�ستراتيجية التقويم: المالحظة .
اأداة التقويم: قائمة الر�سد )1-4( 

الموقف التقويمي: تقويم اأداء الطلبة في اأثناء مناق�سة  مفهوم الفن ال�سعبي واأهميّته.  

موؤ�رصات الأداءالرقم
التقدير

لنعم

يعّرف مفهوم الفن ال�شعبي.1
ميّيز خ�شائ�ض الفن ال�شعبي.2
يتعرف اأهمّية الفن ال�شعبي وجمالته.3
ح دور الفن ال�شعبي يف نقل الرتاث وتاأكيد الروابط الجتماعية.4 يو�شّ
يبنّي كيفية احرتام الفنان ال�شعبي للمواد امل�شتعملة يف جمالت الفن ال�شعبي.5
يتعّرف مفهوم التجريد يف الفن ال�شعبي.6

ملحق )2-4( 
المو�سوع : المحافظة على الفن ال�سعبي )2( .

ا�ستراتيجية التقويم: المالحظة .
اأداة التقويم: قائمة الر�سد )2-4( 

الموقف التقويمي: تقويم اأداء الطلبة الذين اأوكلت اإليهم مهّمة درا�سة مو�سوع المحافظة على الفن ال�سعبي. 

موؤ�رصات الأداءالرقم
التقدير

لنعم

يتعّرف اأهمّية  حماية الفن ال�شعبي .1
يتعّرف اجلهات املعنية باملحافظة على الفن ال�شعبي .2
يحّدد دور املوؤ�ّش�شات العامة واخلا�شة يف املحافظة على الفن ال�شعبي.3
يذكر املوؤ�ّش�شات املعنية باملحافظة على الفن ال�شعبي.4
يقرتح حلوًل واأفكاًرا للمحافظة على الرتاث ال�شعبي.5

الوحدة الرابعة: الفن ال�سعبي
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ملحق )2(       اأدوات التقومي                                     

ملحق )3-4( 
المو�سوع : مجالت الفن ال�سعبي  )3( .
ا�ستراتيجية التقويم: المعتمد على الأداء.

اأداة التقويم: قائمة الر�سد )3-4(.
الموقف التقويمي: تقويم اأداء الطلبة في اأثناء درا�سة مو�سوع مجالت الفن ال�سعبي.

موؤ�رصات الأداءالرقم
التقدير

لنعم

يحّدد العوامل املوؤثرة  يف ت�شكيل الزّي ال�شعبي العربي والأردين.1
 يحّدد مميزات الأزياء ال�شعبية للمراأة الأردنية ح�شب املنطقة اجلغرافية.2
يحّلل الزخارف املوجودة على الأزياء ال�شعبية للمراأة الأردنية.3
يحّدد دور احللي والزينة ومدى تاأثريها يف جمالية الثوب للمراأة الأردنية.4

يقارن بني زّي املراأة يف ال�شلط وزّي املراأة يف اإربد والرمثا, من حيث: الثوب ال�شعبي, غوز التطريز, 5
اأنواع الزخرفة املوجودة فيه, مكّملت الزّي ال�شعبي.

ميّيز بني الر�شوم والأ�شكال الزخرفية  امل�شتعملة يف الأزياء ال�شعبية.6
يحّدد مكّملت الزّي ال�شعبي للرجل يف الأردن.7
يحّدد مكّملت الزّي ال�شعبي للمراأة الأردنية.8
ي�شّمم اأعماًل نفعية م�شتوحاة من الفن ال�شعبي بو�شاطة اأحد برامج احلا�شوب يف جمال تخ�ش�شه املهني.9

الوحدة الرابعة: الفن ال�سعبي
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ملحق )2(       اأدوات التقومي                                     

المو�سوع/ مجالت الفن ال�سعبي 
ملحق )4-4(

ا�ستراتيجية التقويم: مراجعة الذات  
الأداة: �سجل و�سف �سير العمل 

تقويم اأداء الطلبة في اأثناء زخرفة قطعة من الن�سيج وقطعة فخار بزخارف �سعبية من التراث الأردني. 

�سجل و�سف �سير العمل 

ا�سم الطالب :........................................................................ال�سف :........................التاريخ :.........................
عنوان الوحدة :.................................................................. المو�سوع : ............................................................ .

الملحوظات : 
الهدف من الن�ساط : .................................................................................................................................................
ال�سيء الذي فعلته : ......................................................................... ........................................................................
................................................................................................................................................................................

تعلمت من هذا الن�ساط : ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

الأ�سياء التي اأ�سعر باأنني بحاجة اإلى مراجعتها : ...........................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

الأ�سياء التي يمكن اأن اأوظف هذه المعرفة فيها : ...........................................................................................................
................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

ملحوظات مربي ال�سف : ..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

الوحدة الرابعة: الفن ال�سعبي
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ملحق )2(       اأدوات التقومي                                     

المو�سوع/ مجالت الفن ال�سعبي 
ملحق )5-4(

ا�ستراتيجية التقويم: مراجعة الذات  
الأداة     : �سجل و�سف �سير العمل 

تقويم اأداء الطلبة في اأثناء �سناعة طبق من الق�ص. 

�سجل و�سف �سير العمل 

ا�سم الطالب :........................................................................ال�سف :........................التاريخ :.........................
عنوان الوحدة :.................................................................. المو�سوع : ............................................................ .

الملحوظات : 
الهدف من الن�ساط : .................................................................................................................................................
ال�سيء الذي فعلته : ......................................................................... ........................................................................
................................................................................................................................................................................

تعلمت من هذا الن�ساط : ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

الأ�سياء التي اأ�سعر باأنني بحاجة اإلى مراجعتها : ...........................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

الأ�سياء التي يمكن اأن اأوظف هذه المعرفة فيها : ...........................................................................................................
................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

ملحوظات مربي ال�سف : ..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

الوحدة الرابعة: الفن ال�سعبي
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امل�ستوى الأول
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المو�سوع/ عنا�سر الر�سم الهند�سي وعملياته   
ملحق )1-2(

المبحث: الر�سم والت�سميم الم�ستوى/1                                                                                               ال�سف :    
المو�سوع :عنا�سر الر�سم الهند�سي وعملياته/ الم�ساقط والمنظور .                                                     التاريخ :

النتاج: توظيف التعلم القبلي في تحديد الم�سقط الناق�ص ور�سمه ور�سم المنظور الأيزومتري.               الزمن: )15( دقيقة 

ال�سوؤال الأول: تاأمل الأ�شكال والمج�ّشمات التي اأمامك, ثم اأكمل ر�شم الم�شقط الناق�ض فيها.

ال�سوؤال الثاني: ار�شم منظوًرا اأيزومتريًّا لثلثة مج�ّشمات تختارها من بين المج�ّشمات ال�شابقة. 

الوحدة  الأولى: عنا�رص الت�سميم الفني واأ�س�سه وتطبيقاته

3
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3

امل�ستوى الثاين
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المو�سوع/ عنا�سر الت�سميم الفني    
ملحق )1-1(

المبحث: الر�شم والت�شميم الم�شتوى/2                                                  ال�شف : ........................   
المو�سوع :عنا�شر الت�شميم .                                                               التاريخ :  ........................

النتاج : التعّرف اإلى مدلول الأ�شكال في الت�شميم الفني وعلقته بالخط . 
الزمن : )10( دقائق 

ال�سوؤال الأول : تاأّمل الأ�شكال الآتية, وبيِّن الغر�ض من ا�شتخدامها.

                           
ال�شكل )1(

                                    ال�شكل )2(                                                                 ال�شكل )3(

ال�سوؤال الثاني: ما علقة الخط بتكوين الأ�شكال ال�شابقة ؟

اإجابة ملحق )1-1(
ال�سوؤال الأول : الغاية من ا�شتخدام ال�شكل )1(: يرمز اإلى الطبيعة )اأ�شجار, اأكواخ, مياه,...(.

الغاية من ا�شتخدام ال�شكل )2(: يعّبر عن الفكر الإن�شاني.
الغاية من ا�شتخدام ال�شكل )3(: يعّبر عن الفكر الإن�شاني )مدار�ض فنية حديثة التجريدية(.

ال�سوؤال الثاني: علقة الخط بتكوين الأ�شكال ال�شابقة :
ا في نف�س الم�شاهد، كالت�شامي بالخطوط العمودية في ال�شكل )3(, والرقة والر�شاقة في �شكل )2(. - يحدث انفعاًل خا�شً

- يف�شل بين الم�شاحات كما في ال�شكل )1(.
- يحدد مو�شوعات مو�شوع الر�شم كما في ال�شكل )1(.

- هو العن�شر الأ�شا�شي في الأ�شكال ال�شابقة.
ح الأ�شكال ال�شابقة. - يو�شّ

الوحدة الثانية: الر�سم الهند�سي.
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المو�سوع/ النقد الفني
ملحق )3-1( المبحث: الر�سم والت�سميم الم�ستوى/2                      ال�سف :    

المو�سوع :النقد الفني )درا�سة حالة( .                                             التاريخ :
النتاج :...................................................        الزمن : )10( دقائق 

بعد درا�شتك للحالة التي اأمامك, اأجب عن الأ�شئلة التي تليها :
قّدم اأحمد ل�شديقة زيد في اأثناء زيارته له في المنزل ثلثة اأطباق لأطعمة مختلفة, وقد عر�ض كل منها بطريقة مختلفة )تقليدي, 
حديث(, ثم طلب اإلى زيد تناول الطعام, نظر زيد اإلى الأطباق نظرة �شريعة, وحكم عليها بقولة: الطبق الثالث )نتيجة األوانه 
وترتيبه( جيد, لن اأتناول غيره, فطلب اإليه اأحمد اإعادة التمّعن في الأطباق وتذّوق طعمها, و اإعطاء راأيه ب�شاأنها وعدم الت�شّرع 
في الحكم على الأ�شياء؛ لأن هذا عمل غير �شحيح,  اتبع زيد ن�شيحة �شديقه, واقتنع باأن كًل من الأطباق الثلثة جيد, ولكن 
ب�شورة مختلفة, بعد ذلك طلب اأحمد اإلى �شديقه تقديم التبريرات ب�شاأن اختلف التقييم  في المرتين, واإثبات اأّن النقد الفني 

بحاجة اإلى تمّعن وروية ودرا�شة واعية, كما اأنه مرتبط ارتباًطا قويًّا بالتذّوق الفني والنفعي.

1- ما موقفك من ت�شّرف زيد اأول مرة ؟
2- لو كنت مكان زيد, هل كنت �شتفعل مثله؟

3- هل توافق اأحمد في طلبه اإلى زيد التمّعن والروية قبل الحكم على الأ�شياء ؟
4- هل تعّد اأحمد فرًدا واعًيا بمفهوم التذّوق والنقد الفني ؟

5- لّخ�ض باأ�شلوبك العلقة بين التذّوق والنقد الفني. 
6- اأعِط اأمثلة على التبريرات التي طلبها اأحمد اإلى �شديقه .

اإجابات ملحق )1-3(
1- ت�شّرف زيد مت�ّشرع في التقييم الح�ّشي لأطباق الطعام الثلثة, ولم يقّدم م�شّوغات كافية لحكمه.

2- نعم, لأنَّ اأول ما ُيقّيم في اأطباق من الطعام مظهرها ولونها وحجمها والمنظر العام والملم�ض والطعم والمذاق, ثم تكوين 
القدرة على الحكم على الأطباق, وتقديم م�شّوغات كافية لتقييمه )الحكم عليه(.

ر عن قرب في العنا�شر المكّونة لأطباق الطعام )التحليل( �شرورية في النقد الفني والنفعي.  3- نعم, لأن التمّعن والتب�شّ
4- نعم, لأنَّ اأحمد واعٍ  لخطوات تقييم العمل النفعي )اأطباق الطعام(, عبر مراحله من الو�شف اإلى التحليل ثم التف�شير ثم 

الت�شميم.
5- التذّوق خطوة اأولى مهمة تنمو بالم�شاهدة والتدّرب على تمييز قيم الجمال واكت�شاب للثقافة الفنية والخبرة, ثم نقلها 

للآخرين عن طريق النقد الفني )القدرة على اإ�شدار الأحكام الجمالية بال�شتناد اإلى الخبرة والكفاية العالية(.
6- اأمثلة للتبريرات التي طلبها اأحمد اإلى �شديقه:

- اإعادة التمعن في الأطباق.                        - تذّوق الأطعمة.            
- عدم الت�شّرع في الحكم على الأ�شياء.       - اإعطاء راأي ب�شاأن الأطعمة.

- التمّعن والروؤية والدرا�شة الواعية مهمة في التذّوق الفني والنقد الفني.

الوحدة / التذّوق والنقد الفني 
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المو�سوع/المعار�ص الفنية   
ملحق )2-3(

المبحث: الر�سم والت�سميم الم�ستوى/2                                                                ال�سف:    
المو�سوع: النقد الفني.                                                                                        التاريخ:

النتاج: توظيف التعلم القبلي في تذّوق عمل فني ونفعي ونقده.                     الزمن: )10( دقائق 

ال�سوؤال الأول : تاأّمل العمل الفني النفعي الذي اأمامك والذي يمّثل )منظًرا طبيعًيا(, ثم حلله كي تنقده فنيًّا وفق المعايير الآتية:
1–  عنا�شر العمل الفني.   2-  اأ�ش�ض العمل الفني.  3- م�شمون العمل الفني. 

اإليه كل من الفّنان والمتذّوق والناقد؛ لزيادة خبرتهم الجمالية بم�شاهدة  ال�سوؤال الثاني: ما المكان المنا�شب الذي قد يتوّجه 
اأعمال فنية ونفعية بكمّيات كبيرة ؟ ..................................................

اإجابات ملحق )2-3(
ال�سوؤال الأول

1- تحليل المنظر الطبيعي وفًقا لعنا�شر العمل الفني:
- تنّوع الخطوط في المنظر الطبيعي )عمودية ونحتية وم�شتقيمة(.

- الأ�شكال متنوعة )هند�شية, وترمز اإلى الطبيعة ال�شامتة والأ�شجار(.
- الظل والنور وا�شحان في الأ�شكال الفاتحة والغامقة, وت�شاعد على اإظهار ملم�ض الأ�شجار وانعكا�شه على الأ�شكال 

في المقّدمة غامقة, وفي خلفية اللوحة فاتحة لتعطي المنظور في اللوحة.
- المنظر الطبيعي فيه من الكتل )الأ�شجار( وحولها )فراغ( متنا�شب معها.

2- التحليل وفًقا لأ�ش�ض العمل الفني:
- نقطة ال�شيادة تتمثل في ال�شكل في مركز اللوحة وفي حّدة الظلل في المنظر, والتباين بين الظل والنور فيها.

ا( في تاآلف تام )الوحدة( وان�شجام يتمثَّل في اأ�شلوب الفنان في معالجة المنظر  - ترتبط العنا�شر )الأ�شكال ببع�شها بع�شً
الطبيعي ب�شربات الفر�شاة في التلوين, وكذلك اللوحة متوازنة توازًنا تماثلًيا يتمثل في توزيع الأ�شكال على الجانبين, 
عين  انتقال  في  الحركة  وتظهر  الحيوية,  الطبيعي  المنظر  اأعطى  مما  اللوحة,  في  الأ�شكال  تكرار  في  الإيقاع  ويظهر 

الم�شاهد من جذع ال�شجرة اإلى الآخر في المنظر الطبيعي.
ا: 3- وهنالك تنا�شب في علقة الأ�شكال ببع�شها بع�شً

- ت�شمل الرمز اإلى الطبيعة بمكوناتها واإظهار جماليتها. 

الوحدة الثالثة:  التذّوق والنقد الفني
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ال�سوؤال الثاني
1-المعار�ض الفنية والنفعية )معار�ض فردية, جماعية, مدر�شية,...(.

2- المهرجانات الفنية.
3- المتاحف ال�شعبية.

4- المتاحف الفنية.
5- البازارات الخيرية في الجمعيات والموؤ�ش�شات التطوعية.

المو�سوع/المحافظة على الفن ال�سعبي .   
ملحق )1-4(

 المبحث: الر�سم والت�سميم الم�ستوى/2                                                                       ال�سف :    
المو�سوع :المحافظة على الفن ال�سعبي )درا�سة حالة( .                                              التاريخ :

النتاج : يعي الطالب دوره وم�سوؤوليته تجاه حماية الفن ال�سعبي والمحافظة عليه .        الزمن : )10( دقائق 

بعد درا�شتك للحالة التي اأمامك, اأجب عن الأ�شئلة التي تليها :
بالقرب من حاوية  الأر�ض  الق�ّض ملقى على  المنزل وجدت طبًقا من  اإلى  الدرا�شي, وفي طريق عودتها  اأ�شماء يومها  اأنهت 
للقمامة, فحملته معها اإلى البيت, وعندما راأتها والدتها, اأّنبتها وطلبت اإليها التخل�ض منه قائلة: )تخل�شي من هذه القمامة(, 
هزت اأ�شماء راأ�شها م�شتنكرة, وقامت ب�شرح اأهمية هذه القطعة الفنية التراثية لوالدتها, واأنها تعّد كنًزا فنيًّا �شعبيًّا, وبّينت لها 
اأهمية الفنون ال�شعبية في نقل الثقافة والتراث اإلى الأجيال المتعاقبة, وعّرفتها بواجبها نحو حماية هذا التراث وم�شوؤوليتها في 

المحافظة عليه, اقتنعت الأم بكلم ابنتها, وقامت بتنظيف الطبق وترميم التالف منه وعّلقته في غرفة الجلو�ض.

1- ما موقفك من ت�شّرف اأ�شماء عندما حملت الطبق, علًما باأنه قرب حاوية للقمامة ؟
2- لو كنت مكان اأ�شماء, ماذا كنت �شتفعل ؟

3- ما موقفك من الت�شّرف الأول الذي �شدر عن الأم ؟
4- هل تعّد اأ�شماء فرًدا واعًيا لدورها في حماية الفن ال�شعبي ؟

5- ما �شعورك تجاه ما قامت به الأم من ترميم للطبق, وتعليق له في مكان يق�شده الزّوار وال�شيوف ؟
6- هل تعتقد اأن حماية الفن ال�شعبي م�شوؤولية وطنية ؟ كيف ؟ 

الوحدة الرابعة: الفن ال�سعبي 
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الوحدة الرابعة: الفن ال�سعبي 

اإجابات ملحق )1-4(
1- موقف اإيجابي؛ لأنها مهتّمة بالمحافظة على الفن ال�شعبي ومنه )اأعمال الق�ض(, وتتمتع بالمواطنة ال�شالحة.

2- كنت �شاأفعل مثلما قامت به اأ�شماء الحتفاظ بطبق الق�ض وتنظيفه وترميمه.
3- ت�شّرف اأم اأ�شماء كان �شلبًيا؛ لأنه عك�ض عدم اهتمامها بالفن ال�شعبي.

4- نعم, كانت اأ�شماء تقوم بدورها الفاعل في حماية الفن ال�شعبي والحتفاظ به لقيمته اليدوية والتراثية والجمالية.
5- �شعور اإيجابي, حيث قامت الأّم بترميم طبق الق�ض وعر�شه في غرفة ال�شيوف, وذلك يعك�ض المواطنة ال�شالحة والمحافظة 

على قيم التراث ال�شعبي والتوا�شل الجتماعي من خلل الفن ال�شعبي.
6- المحافظة على الفن ال�شعبي م�شوؤولية وطنية، حيث تتظافر جهود الأفراد والأُ�شر والموؤ�ّش�شات العامة والخا�شة لحمايته, 

والوعي للدور المهم في نقل الثقافة والتراث عبر الأجيال المتعاقبة.
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