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احلم ُد هللِ
الم َعلَى نبينا حُمَ َّمد وعلى �آله َو َ�صحبِه �أ ْجمعني� ،أما
وال�س
وال�صال ُة
رب العاملني،
ِّ
ُ
َّ
َّ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
الع ْم َّري ِة
الطالب ومهاراته يف جميع
قدارت
بَ ْع ُد ،ف إ� ِّن للرتبي ِة الفني ِة �أهمي ًة يف تطوي ِر
مراحلِ ِه ُ
املختلف ِة ،وذلك ملا فيها من درو�س عملي ٍة حتا ِكي متطلبِ ِ
ات احليا ِة اليومي ِة ،وكذلك تراعي
ِ
ِ
ومدار ِكه عن طريق �إتاح ِة املجال للتخيلِ
والتجريب واالبتكا ِر
تو�سيع �أفق
الطالب وخيال ِه َ
ام ِ
نتَج ًة لتجا ِربِه على ا َ
الخرى.
ات املتنوع ِة ،...
�سواء كانت من البيئ ِة املحلَية �أو املَ�صاد ِر أُ
خل َ
َ
ت�صميم هذا الدليلِ مبحا ِو ِره أ
الربع ِة َوهي:
وقد متَّ
ُ

ِ
ُ
احلا�سوب،
وتطبيقات
الفن
والرتكيب
الت�شكيل
يم -
الفني بالر�سم ِوالتَ�صوي ِر -
ُ
والبناء ُّ -
ُ
ُ
َ
الت�صم ُ
التعبريُ ُّ

ِ
ِ
ِ
قدرات
بحيث تَراعي
الفني.
ُ
الطالب العقلي َة واجل�سدي َة والوجداني َة واالجتماعي َة �إ�ضاف ًة �إىل تنمية ذوقه ِِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
خ�صائ�ص ِ
فنون أ
ال ِ
ِ
ليتم مراعاتُها من املعل ِم،
كما متِّ مراعا ُة
طفال املنا�سبة للمرحلة العمرية اخلا�صة بهم َّ
همها :
ومن �أ ِّ
 - 1الب�ساط ُة

وتعني �أن أ
ِ
ال َ
دون االهتما ِم بالتفا�صيلِ �أو
طفال
الن�سب �أو
ير�سمون �أ�شكاالً ب�سيط ًة َ
َ
َ
أ
البعا ِد.

الت�ضخيم
-2
ُ
اهتمام الطفلِ بر�سم أ
ِ
ال ب�شكل �ضخم بعيدًا
يظهر
اجلانب
ويف هذا
الجزاء التي ت ؤ� ِّدي عم ً
ُ
ُ
ير�سم قدمي العب ِ كر ِة قد ٍم كبريتني.
الطبيعي ،ك أ�ن
عن حجمها
َ
ِّ
 - 3العمودي ُة
و�ضعا عموديًّا على اجل�سم،
حيث ت أ�خ ُذ الي ُد
ويظهر ذلك يف تخطيطاتِهم ل�شكلِ الإ ن�سانُ ،
ً
ُ
ِ
تلت�صق يف الر�أ ِ
تو�ضع املدخن ُة بِ ٍ
ٍ
�شكل
حيث
املنزل،
ب�شكل عمودي ،وكذلك يف ر�س ِم
�س
�أو
ُ
ُ
ُ
ِ
الب�رصي.
ال�سقف املائلِ  ،وهذا يعو ُد �إىل افتقار ِه �إىل التوجيه
عمودي على
ِّ
ِّ

5

� - 4إ ُ
ني اجلز ِء والكلِّ
غفال العالق ِة ب َ

ــع أ
ِ
الطــفل َ
ُ
ِ
�شكل الإ
البـــطــن بدالً من و�ضــ ِعها
اليدي يف الر�أ ِ�س �أو يف
ير�سم
ن�ســان ،ويَــ�ضــ َ َ
ك أ�ن َ

أالمثلِ.

اخلامات أ
وال ِ
ِ
ِ
والربامج احلا�سوبي ِة املنا�سب ِة
دوات
إمكانات التعبريِ لديهم ،واختيار
بالإ �ضاف ِة �إىل مراعا ِة �
ِ

لتح�س ِ
ني العملِ
الفني وتنميت ِه لديهم.
ِّ

ِ
املعلومات َ
ِ
خ�صائ�ص ف َِّن الطفلِ فرنجو الرجوع �إىل دليلِ املعل ِم يف الرتبي ِة
حول
�أما بالن�سب ِة للمزي ِد من
ول أ
لل�صف أ
ال ِ
�سا�سي.
ال
الفني ِة
ِّ
ِّ
ِ
لل�صف الراب ِع أ
مبحث الرتبي ِة
�ضمن �سل�سل ِة �أدل ِة
�سا�سي،
ال
جاء دليلُ املعل ِم يف الرتبي ِة الفني ِة
ِّ
َ
ولقد َ
ِّ
ِ
اختيار أ
ِ
ِ
ِ
ح�سن
والدرو�س املكون ِة للدليلِ ب أ�
املو�ضوعات
�ساليب الرتبوي ِة احلديث ِة لتنفي ِذ
ال
الفني ِة ،مراعيًا
َ
ٍ
ِ
ِ
يتم تن�شيطُ
خالل اعتما ِد هيكلي ٍة مبني ٍة على
الطالب ،وت َفعيلُ دو ِره ب�صور ٍة �أ�سا�سي ٍة من
�صورة ،بحيث ُّ
ِ
ِ
ِ
واملعلومات املوجود ِة لدى الإ
ن�سان وتَطوي ِرها
املعارف
يف املعتم ِد على اال�ستفاد ِة من
املعر ِّ
االقت�صا ِد َ

احل�صول على أ
ِ
ِ
ِ
من �أجلِ
جوانب
والتعليمي فح�سب ،بل يف جمي ِع
الرتبوي
اجلانب
الف�ضلِ  ،لي�س يف
ِّ
ِّ
احليا ِة أ
الخرى.

ِ
ِ
ت�ضمن تنفي َذ
واملو�ضوعات فتحتوي على البنو ِد التي
الدرو�س
�أما عن الهيكلي ِة املعتمد ِة يف تنفيذ
ُ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب�سهولة وي�رسِ
والهادف ،من قبلِ املعل ِم الذي يو�صلُ
الطالب
املعلومات �إىل
الدر�سي املنظ ِم
التخطيط
ِّ
البنود فهي :
� ،أ ّما هذه
ُ
ا�سم املحو ِر.
ُ -

املو�ضوع.
ا�سم
ِ
 ُِ
الدر�س.
ا�سم
ُ -

ِ
احل�ص�ص.
 عد ُدزمن احل�ص ِة الواحد ِة.
ُ -

ِ
للدر�س.
النتاجات اخلا�ص ُة
ُ

56

واملهارات ال�سابق ُة.
واخلربات
املفاهيم
ُ
ُ
ُ
ِ
للدر�س.
 -العنا�رصَُ الت�شويقي ُة

ا�سرتاتيجيات التعلّم ِوالتعلي ِم املقرتح ِة.
ُ
ا�سرتاتيجيات التقوميِ املقرتح ِة.
ُ

ِ
املباحث أ
ال ُخرى).
 -التكاملُ والتداخلُ (مع

ِ
للدر�س.
 فقر ٌة متهيدي ٌةامل�صادر التعليمي ُة.
َُ

 أالن�شط ٌة الإ ثرائي ُة والعالجي ُة.

ِ
(خارج
خـــلال الو�سائلِ التكنولوجــي ِة المتــــــاح ِة
وم�شاريع �إثرائي ٌة �إ�ضــافي ٌة تنفــــ ُذ من
 �أن�شـــط ٌةُ
َ
ِ
وقت الح�ص ِة) .ICT
ِ
نتاجات الرتبي ِة الفني ِة و�إطار ِها
املكون ُة للدليلِ  ،لتتما�شى َم َع
موا�ضيع
اختريت
وقد
ْ
ُ
ُ
ودرو�س املحاو ِر ِّ

ٍ
ٍ
ودر�سية ثم حموري ٍة ،وذلك مل�ساعد ِة املعلمني يف
خلطط �سنوي ٍة
اذج مقرتح ٍة
ِّ
ثم قمنا ب إ�عدا ِد مِن َ
العامَّ ،
ِ
ِ
لدرو�سهم.
الهادف
التنفي ِذ
ِ
ِ
حتقيق
واملعلمات يف
ني
عز وجلِّ �،أن
َ
يكون هذا الدليلُ عونًا لزمالئنِا املعلم َ
نرجو من اهلل َّ
ِ
النتاجات التعليمي ِة املتوخا ِة ،للإ �سها ِم يف بنا ِء ٍ
واع فنيًّا متفه ٍم ومنت ٍم لوطنه .
جيل ٍ
ِ
واهلل و ُّ
التوفيق،
يل
ُ
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q -2
.( ïdG ............
. §°ûµdG h õq ◊G Üƒ∏°SCG ´ÉÑJÉH á«fƒd ¢ùeÓe ¿ƒµj
ƒµj
q -3
q -4
. á©«Ñ£dG øe IÉMƒà°ùe
ÉMƒà°ùe ôXÉæe º°SQ ‘ óMGƒdG ¿ƒ∏dG äÉLQO ∞
∞Xƒj
Xƒj
. øjôNBB’G ∫ÉªYCG ΩÎëjh ¬∏ªY Qó≤j
q -5
. ΩÉ¶ædG h Ö«JÎdG h áaÉ¶ædG ≈∏Y Oƒ©àj -6

¢ü°ü◊G OóY
2
3
2
1
1
1

Qƒ``ëŸG äÉjƒà
¢ShQódG OóY
2
2
1
1
1
1
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´ƒ°VƒŸG

Ú©dGh ó«dG ÖjQóJ
¿GƒdC’G
»æØdG øjƒµàdG
á«æØdG ¢ùeÓŸG
áÄ«ÑdG äÉeÉN ∫Ó¨à°SG
ô◊G º°SôdG

»°SÉ°SC’G ™HGôdG : ∞°üdG
á©«Ñ£dG øe º°SôdG : ¢SQódG
(á≤«bO 45) IóMGƒdG á°ü◊G øeR

∫hC’G ´ƒ°VƒŸG

ôjƒ°üàdGh º°SôdÉH »æØdG ÒÑ©àdG :Qƒ``ë````ŸG
Ú©dGh ó«dG ÖjQóJ : ´ƒ`°VƒŸG

¿Éà°üM : ¢SQódG Gò¡d á°ü°üîŸG IóŸG
. äÉJÉÑædGh QÉé°TCÓd äÉ°SGQO º°SQ :¤hC’G á°ü◊G
. á©«Ñ£dG øe ô¶æe º°SQ :á«fÉãdG á°ü◊G

á«aô©e

. á©«Ñ£dG ‘ ¿GƒdC’Gh ∫Éµ°TC’G h •ƒ£ÿG ÖdÉ£dG ±ô©àj ¿CG -

ájQÉ¡e

.á«◊G á©«Ñ£dG øe IÉMƒà°ùe äÉYƒ°Vƒe πµ°ûdGh ¿ƒ∏dÉH ÖdÉ£dG º°Sôj ¿CG -

á«fGóLh

øjôNB’G ∫ÉªYCG ΩÎëjh ¬∏ªY Qó≤j ¿CG á«∏Ñ≤dG äGQÉ¡ŸGh äGÈÿGh º«gÉØŸG

»∏Ñ≤dG º∏q ©àdG
.Égójó–h AÉ«°TC’G øY ÒÑ©àdG ‘ §ÿG äÉ«fÉµeEGh •ƒ£ÿG ´GƒfCG ¢VGô©à°SÉH º∏©ŸG Ωƒ≤j . á©«Ñ£dG ‘ AÉ«°TCÓd »≤«≤◊G ≈æ©ŸG AÉ£YEGh ,ÒÑ©àdG ‘ ¿ƒ∏dG äÉ«fÉµeEG ¢VGô©à°SÉH º∏©ŸG Ωƒ≤j πFÉ°SƒdG ¢VôYh áÑ°SÉ````æŸG á∏Ä°SC’G ìô````W ≥jôW øY Ωó```≤JÉe πc ‘ ÜÓ````£dG º∏©ŸG ∑öûj . É¡à°ûbÉæeh É¡```à¶MÓeh
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É¡Øjô©Jh ¢SQódG äGOôØe
áMƒ∏dG á«Ø∏N

.ô¶æŸG hCG áª°SôdG ™e Ö°SÉæàJ ¿CG Öéjh Back Ground áMƒ∏dG ∫ƒM Ée »æ©J

∫Éµ°TC’G ™jRƒJ

. ≥°ùæeh ¿RGƒàe πµ°ûH ÉgöUÉæYh áª°SôdG ∫Éµ°TCG ∂dòH ó°ü≤jh

¿ƒª°†ŸG

. ( iƒà, ´ƒ°Vƒe) ¿ƒª°†eh πµ°T øe »æØdG πª©dG ¿ƒµàj

´ƒ°VƒŸG IóMh

. É¡∏eÉµJh É¡Yƒ°Vƒeh IQƒ°üdG AGõLCG ≥°SÉæJ

á«◊G á©«Ñ£dG

.ÚeÉ°Sô∏d »°SÉ°SC’G º¡∏ŸG »gh á©«Ñ£dG ¬jƒà–Éeh QÉé°TC’Gh ôëÑdG ôXÉæeh ¢VQC’Gh á©«Ñ£dG ôXÉæe

§ÿG

. ∫Éµ°TCÓd Ohóëch áYƒæàe ∫Éµ°TCÉH √Gôfh á£≤f QÉ°ùe øe ¿ƒµàjh

¿ƒ∏dG

.»°ùª°ûdG ∞«£dG ¿GƒdCG h ¢ùª°ûdG á©°TCG øe OGƒŸG ¬°ùµ©J Ée ƒgh 0000 ¥QRC’Gh ôªMC’G πãe

πµ°ûdG

. ¬JÉYƒ°Vƒe øY ΩÉ°SôdG É¡H È©j »àdG áª¶àæŸG ÒZh áª¶àæŸG áMƒ∏dG ∫Éµ°TCG

¢ùª∏ŸG

¬«£©j …òdG ´ÉÑ£f’Gh , ´Éq Ÿ hCG §≤æe hCG §£ hCG ø°ûN hCG ºYÉf í£°S É¡d á∏àchCG πµ°T πc
. ¢ùª∏ŸG ƒg í£°ùdG
Éeh ,≥°SÉæJh ∫ÉªL øe É¡H ¤É©Jh ¬fÉëÑ°S ˆG ¬≤∏N Éeh ,á©«Ñ£dG ‘ πeCÉàdG á«ªgCG º∏©ŸG ÚÑj
á«æØdG º¡JÉYƒ°Vƒe ¿ƒeÉ°SôdG »Mƒà°ùj ∞«ch ,QÉ¡fCGh äÉJÉÑfh QÉé°TCGh ∫ÉÑLh AÉª°S øe ¬jƒà–
º¡jód íÑ°üJ ¿CGh ,áHÓÿG á«©«Ñ£dG ôXÉæŸG √òg øe äÉYƒ°Vƒe ÜÓ£dG º°Sôj ¿CG øµÁ ∞«ch É¡æe
.É¡«∏Y ¿ôªàdGh É¡ª°SQh É¡à°SGQO óæY á©«Ñ£dG ‘ É¡fGƒdCGh AÉ«°TC’G ∫Éµ°TC’ á«≤«≤◊G áaô©ŸG

á«≤jƒ°ûàdGöUÉæ©dG
»Ø°U •É°ûf

. áÑ°SÉæe πFÉ°Shh Qƒ°U ¢VôYh äÓMôdGh áÄ«ÑdG ôXÉæe øY áÑ°SÉæe á∏Ä°SCG ìôW ≥jôW øY á«©aGódG IQÉKEG
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á«é«JGÎ°S’G
öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG
: πãe Éfó∏H ‘ á©«Ñ£dG øe IÉMƒà°ùe äÉYƒ°Vƒe ¢Vô©H º∏©ŸG Ωƒ≤j AÉ«MC’G - `g ¿OQC’G QƒZ - O ¥QR’G áMGh -ê ájÈdG äÉJÉÑædG - Ü á«°TÉŸG π≤æJh »YGôŸG - CG
º°SôH áÑ∏£dG Òîjh
á«©«Ñ£dG ÖdÉ£dG áÄ«H øe º∏©ŸG É¡MÎ≤j äÉYƒ°Vƒeh ,ôªMC’G ôëÑdG ‘ á«FÉŸG
q
. É¡æe º¡Ñé©J »àdG ógÉ°ûŸG

äÉ°SGQócôXÉæŸG √ò¡d π«°UÉØJh á©«Ñ£dG øe ôXÉæe πãe á«ª«∏©J πFÉ°Sh ¢Vô©H º∏©ŸG Ωƒ≤j ∫ƒM áÑ∏£dG á°ûbÉæeh á∏«ª÷G ájÈdG äÉJÉÑædGh QÉgRC’G ôXÉæeh É¡dÉµ°TCGh É¡YGƒfCGhQÉé°TCÓd
º°SôH áÑ∏£dG ¢†©H ∞«∏µàH Ωƒ≤jh ∂dP á¶MÓeh É¡°ùeÓeh É¡fGƒdCGh É¡dÉµ°TCG ´ƒæJh ±ÓàNG
. IQƒÑ°ùdG ≈∏Y É¡æe AGõLCG

äÉeÉÿGh äGhOC’Gh OGƒŸG - 1

,É¡YGƒfCÉH á«FÉŸG ¿GƒdC’Gh ,Î°SÉeƒ∏ØdG ¿GƒdCG h á«Ñ°ûÿG ¿GƒdC’G, á«©ª°ûdG ¿GƒdC’G ,Ò°TÉÑ£dG
. QÉgRC’Gh äÉJÉÑædG äÉæ«Yh, É¡YGƒfCÉH º°SôdG ¥GQhCGh ,º°SôdG ÎaO ,¢UÉ°UôdG º∏bh

á«ë«°VƒàdG πFÉ°SƒdG - 2

.(Üƒ°SÉ◊Gh ¿ƒjõØ∏àdG) á°TÉ°ûdG ,á°SQóŸG á≤jóM ,áYƒæàe ôXÉæeQƒ°U, IöTÉÑŸG á©«Ñ£dG

. á©«Ñ£dG ‘ ∫Éµ°TC’Gh QÉgRC’Gh äÉJÉÑæ∏d äÉ°SGQO ÜÓ£dG º°Sôj ≈∏Y ,¬jód IôaGƒàŸG ¿GƒdC’G á£°SGƒH ¬gÉÑàfG QÉKCGh ¬ÑéYCG …òdG ô¶æŸG øY ÒÑ©àdÉH ÖdÉW πc Ωƒ≤j ,áë«ë°U IQƒ°üH º°SôdG áMÉ°ùe ∫Ó¨à°SGh ´ƒ°VƒŸG §HGôJh ¿GƒdC’Gh ∫Éµ°TC’G ™jRƒàH ºà¡j ¿CG
,É¡ë«ë°üJh É¡dƒM äÉeƒ∏©e AÉ£YEGh ,ÜÓ£dG ÚH á©FÉ°ûdG AÉ£NC’G á÷É©e º∏©ŸG QhO ¿ƒµjh
. πª©dGh øjƒ∏àdGh º°SôdG AÉæKG ‘ º«¶æàdGh Ö«JÎdGh áaÉ¶ædG IÉYGôe á«ªgCG ¤EG º∏©ŸG ¬Ñæjh
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(iôNC’G åMÉÑŸG ™e) πNGóàdG h πeÉµàdG
¥GQhC’Gh πµ°ûdGh ´ƒædG å«M øe QÉé°TC’Gh äÉJÉÑædG ∞æ°üjh ÖdÉ£dG ßMÓj ¿CG øµÁ
.Ωƒ∏©dG åëÑe ‘ Éªc.Égƒ‰ ¿Éµeh

á«é«JGÎ°S’G
.AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG Ëƒ≤àdG

. Ëƒ≤àdG IGOCG

.Ö£°ûdG áªFÉb

»ª«∏©àdG êÉàædG

.á«◊G á©«Ñ£dG øe IÉMƒà°ùe äÉYƒ°Vƒe πµ°ûdGh ¿ƒ∏dÉH ÖdÉ£dG º°Sôj ¿CG -

ôjó≤àdG
’ º©f

á©«Ñ£dG øe º°SôdG IQÉ¡Ÿ Ö£°T áªFÉb êPƒ‰ :(1) ∫hó÷G
∑ƒ∏°ùdG

ºbôdG

º°Sô∏d áÑ°SÉæŸG ¿GƒdC’Gh º°SôdG ÎaO ÖdÉ£dG õ¡éj
»æØdG π«µ°ûàdGh á°SGQó∏d áÑ°SÉæŸG ™«°VGƒŸG QÉàîj
áÑ°SÉæe IQƒ°üH ábQƒdG í£°S ≈∏Y ô¶æŸÉH ∫Éµ°TC’G ´Rƒj
á«≤«≤◊G É¡fGƒdCÉH ∫Éµ°TC’G ¿ƒ∏j
á«dÉªL á«æa IQƒ°üH ∫Éµ°TC’Gh ô¶æŸG øY È©j
º°SôdG ‘ ΩÉ¶ædGh Ö«JÎdGh áaÉ¶ædG »YGôj
¬∏ªY ‘ ¬°ùØf ≈∏Y óªà©j
áeÉ©dG áeÓ°ùdG •höT »YGôj
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1
2
3
4
5
6
7
8

™e º°SôdÉH É¡æe IOÉØà°S’Gh ájÈdG QÉgRC’Gh äÉJÉÑædG øe êPÉ‰ á°SGQóH ÜÓ£dG ∞«∏µJ . áÄ«ÑdG ≈∏Y á¶aÉëŸG
. É¡æe º°SôdGh ∫õæŸG á≤jóMh á«°SQóŸG á≤jó◊G øe IOÉØà°S’G .( IóMGh áMƒd º°SQ ‘ ∑Î°ûJ áYƒª› πc) á«YÉªL áMƒd πª©H ÜÓ£dG ∞«∏µJ ¿hÉ©àdÉH º°SôdG ‘ É¡æe Ghó«Øà°ù«d GÒeÉµdÉH á∏«```ªL á«©«ÑW ôXÉæe •É≤àdG ÜÓ£dG Üôéj 0º∏©ŸG ™e
. º¡JÉMƒ∏d Ö°SÉæe ÊƒJôc QÉWCG πª©H ÜÓ£dG ∞«∏µJ -

( á°ü◊G âbh êQÉN òØæJ )

øjƒ∏àdGh º°SôdG Ö«dÉ°SCG ≈∏Y ´ÓWÓd áeÉ©dG ¢VQÉ©ŸGh á«°SQóŸG ¢VQÉ©ŸG øe IOÉØà°S’G .áYƒæàŸG
áYƒæàŸG á©«Ñ£dG ôXÉæŸ á«æa äÉeƒ°SQh äÉ°SGQO ≈∏Y ´ÓW’Gh á°SQóŸG áÑàµe øe IOÉØà°S’G . ∂dP øY çóëàJ »àdG ƒjó«ØdG ΩÓaCG á£°SGƒH
,(2) ,(1) ∫Éµ°TC’G ô¶fG (áØ∏à QÉªYCGh äGQób πã“ )ÜÓ£dG º°SQ øe äÉ°SGQOh ôXÉæe
. (6) ,(5) ,(4) ,(3)

IOQh :(2) πµ°ûdG

QÉgRCG :(1) πµ°ûdG
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m ¿ÉÑe :(3) πµ°ûdG

»©«ÑW ô¶æe :(4) πµ°ûdG
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ájôëÑdG áÄ«ÑdG øe :(5) πµ°ûdG

á«ØjôdG áÄ«ÑdG øe :(6) πµ°ûdG
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»°SÉ°SC’G ™HGôdG : ∞°üdG
Êƒ∏dG êQóàdG : ¢SQódG

ÊÉãdG ´ƒ°VƒŸG

(á≤«bO 45) IóMGƒdG á°ü◊G øeR

ôjƒ°üàdG h º°SôdÉH »æØdG ÒÑ©àdG :Qƒ``ë````ŸG
¿GƒdC’G : ´ƒ`°VƒŸG

¿Éà°üM : ¢SQódG Gò¡d á°ü°üîŸG IóŸG
. ¬≤«ª¨Jh ¿ƒ∏dG í«àØJ : ¤hC’G á°ü◊G
. óMGƒdG ¿ƒ∏dG äÉLQóH »æØdG π«µ°ûàdG : á«fÉãdG á°ü◊G

á«aô©e

. áYƒæàŸG ∫Éµ°TC’Gh á©«Ñ£dG ‘ áØ∏àîŸG ¿GƒdCÓd äÉLQódG ≈∏Y ÜÓ£dG ±ô©àj ¿CG -

ájQÉ¡e

.á©«Ñ£dG øe IÉMƒà°ùe ôXÉæe º°SQ ‘ óMGƒdG ¿ƒ∏dG äÉLQO ÜÓ£dG ∞Xƒj ¿CG -

á«fGóLh

. Ö«JÎdGh áaÉ¶ædG ÜÓ£dG »YGôj ¿CG á«∏Ñ≤dG äGQÉ¡ŸGh äGÈÿGh º«gÉØŸG

»∏Ñ≤dG º∏q ©àdG

∫Éµ°TC’G ÜÉ°ùcEGh øjƒ∏àdG á«ªgCG øY ≥HÉ°ùdG ¢SQódG ‘ ÜÓ£dG ¬ª∏©J Ée º∏©ŸG ¢Vô©à°ùj . á«◊G á©«Ñ£dG ‘ ∫Éµ°TC’G ¿GƒdCGh .á«≤«≤◊G É¡fGƒdCG

É¡Øjô©Jh ¢SQódG äGOôØe
á«Fƒ°†dG º«≤dG

. ¬©Ñ°ûJh ¿ƒ∏dG ‘ ≥eÉ¨dGh —ÉØdG -

¿ƒ∏dG ∞«ØîJ

. ¢†«HC’G ¿ƒ∏dÉH ¬Lõe hCG AÉŸG á£°SGƒH ¬ë«àØJh ¬Ø«ØîJ -

¿ƒ∏dG ´ƒæJ

ïdEG ... ¥QRC’G, »é°ùØæÑdG, ôªMC’G, ôØ°UC’G πãe, √Oó©J -
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ö†NC’G ¿ƒ∏dG ´ƒæJ øe á∏ãeCG »£©jh ,á©«Ñ£dG ‘ IóY äÉLQO ¬d ¿ƒ∏dG ¿CG ÜÓ£∏d º∏©ŸG ÚÑj
øY á∏ãeCGh ,ÜÉ°ûYC’G ¿ƒd —ÉØdG ö†NC’G ∑Éægh, ≥eÉ¨dG ö†NC’G ∑Éæ¡a QÉé°TC’Gh á©«Ñ£dG ‘
≈∏Y ÖdÉ£dG ÜQóàj ¿CG …Qhö†dG øeh ,áÄ«ÑdG øe ∫Éµ°TCGh ¢ùHÓŸGh á°ûªbC’G øe ¿ƒ∏dG êQóJ
. »æØdG ÒÑ©àdG ‘ Iƒbh á«dÉªL á«MÉfh Ék «≤«≤M kGó©H Ωƒé◊Gh ∫Éµ°TC’G »£©«d ¿ƒ∏dG èjQóJ

á«≤jƒ°ûàdG öUÉæ©dG
»Ø°U •É°ûf

√ÉÑàfG IQÉKE’ ;Qƒ°üdGh ¢ùHÓŸG πãe á°ü◊G ‘ IôaGƒàŸGh IOƒLƒŸG ∫Éµ°TC’G º∏©ŸG πª©à°ùj
∫Éµ°TCÓd á«fƒ∏dG äÉLQódG ¿É«Hh ÜÓ£dG

á«é«JGÎ°S’G
öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG

.AÉŸÉH ¬Ø«ØîJ ≥jôW øY ∂dPh óMGƒdG ¿ƒ∏dG øe äÉLQO AÉ£YEG á«fÉµeEG ÜÓ£∏d º∏©ŸG ÚÑj
¬Lõeh ,¬ë«àØàd ¢†«HC’G ¿ƒ∏dÉH ¬LõÃ ∂dPh , Ék °†jCG ¿ƒ∏dG øe äÉLQO ≈∏Y π°üëf ¿CG øµÁh
. ÜÓ£dG ΩÉeCG á«∏ªY áHôŒ πª©H º∏©ŸG Ωƒ≤jh ,¬≤«ª¨àd Oƒ°SC’G ¿ƒ∏dÉH

äÉeÉÿGh äGhO’G h OGƒŸG - 1

. ¿GƒdC’G êõe á«YhCG ,¢TGôa
m ,º°SQ ¥GQhCG ,á«FÉe ¿GƒdCG

á«ë«°VƒàdG πFÉ°SƒdG - 2

. á«fƒd äÉLQO É¡«a ∫Éµ°TCG ,Üƒ°SÉM ,ƒjó«a º∏a ,äÉeƒ°SQ ,Qƒ°U
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ø```e ¬«∏Y Qó≤j πª©H Ωƒ``≤jh ,¬éjQóJ ‘ ÖZôjh ¬```jód GôaGƒàe
Év«FÉe Évfƒd Ö``dÉW πc QÉàîj - 1
k
hCG äÓ«£à°ùŸG hCG äÉ©HôŸG πãe ¬jód áahô©e á«°Sóæg ∫Éµ°TCG øª°V ,≥eÉ¨dGh —ÉØdG äÉLQO
. ôFGhódG
äƒàMG Éª∏ch ,á©«Ñ£dG øe IÉMƒà°ùe ôXÉæe º°SQ ‘ óMGƒdG ¿ƒ∏dG äÉLQO ÖdÉ£dG πª©à°ùj - 2
. Ék ≤ªYh ájƒ«Mh ácôMh ÉfÉ≤JEG ÌcCG âfÉc áYƒæàe á«Fƒ°V º«b ≈∏Y ÜÓ£dG äÉeƒ°SQ

(iôNC’G åMÉÑŸG ™e) πNGóàdG h πeÉµàdG
. É«aGô¨÷G åëÑe ‘ ìÉ°†jE’G πFÉ°Shh §FGôÿG πªY ‘ Êƒ∏dG êQóàdG øe ÖdÉ£dG ó«Øà°ùj

á«é«JGÎ°S’G
.AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG Ëƒ≤àdG -

. Ëƒ≤àdG IGOCG

. Ö£°ûdG áªFÉb -

»ª«∏©àdG êÉàædG

.á©«Ñ£dG øe IÉMƒà°ùe ôXÉæe º°SQ ‘ óMGƒdG ¿ƒ∏dG äÉLQO ÜÓ£dG ∞Xƒj ¿CG -
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Êƒ∏dG êQóàdG IQÉ¡Ÿ Ö£°T áªFÉb êPƒ‰ :(2) ∫hó÷G
ôjó≤àdG
’
º©f

∑ƒ∏°ùdG

ºbôdG

èjQóà∏d áÑ°SÉæŸG ¿GƒdC’Gh º°SôdG ÎaO õ¡éj
áÑ°SÉæŸG ¿GƒdC’G IÉ°Tôa πª©à°ùj
Ö°SÉæŸG ô¶æŸG hCG πµ°ûdG QÉàîj
Ö°SÉæe πµ°ûH ¿ƒ∏dG ∞Øîj
áë°VGh á«fƒd äÉLQO »£©j
º°SôdG ‘ ¬°ùØf ≈∏Y óªà©j
Ö«JÎdGh áaÉ¶ædG »YGôj

1
2
3
4
5
6
7

äÉbÉ£H º«ª°üJ ‘ áª¶àæŸGh Iô◊G ±QÉNõdG º°SQ ‘ á«fƒ∏dG äÉLQódG ÖdÉ£dG πª©à°ùj . √OÉ¡àLG Ö°ùM IƒYO hCG IójÉ©e
. áeÉ©dGh á«°SQóŸG á«æØdG ¢VQÉ©ŸG IQÉjR -

(á°ü◊G âbh êQÉN òØæJ)

IôM ±QÉNR πªY πãe Üƒ°SÉ◊G ΩGóîà°SG á£°SGƒH áYƒæàe º«eÉ°üJh äÉeƒ°SQ π«µ°ûJ . ΩÉ°SôdG èeÉfôH ≈∏Y , ïdEG ... QÉ©°T º«ª°üJhCG QGôµàdG á£°SGƒH áª¶àæeh
. ΩÉ°SôdG èeÉfôH ΩGóîà°SÉH ¢†«HC’Gh Oƒ°SC’Gh ôªMC’Gh ¥QRC’G ¿ƒ∏dÉH á«fƒd äÉLQóJ πªY -
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Êƒd êQóJ : (7) πµ°ûdG

Ühô¨dG âbh : (8) πµ°ûdG

25

»°SÉ°SC’G ™HGôdG : ∞°üdG
¢ü°ü≤dG øe º°SQ : ∫hC’G ¢SQódG

ådÉãdG ´ƒ°VƒŸG

ôjƒ°üàdG h º°SôdÉH »æØdG ÒÑ©àdG :Qƒ``ë````ŸG
»æØdG øjƒµàdG : ´ƒ`°VƒŸG

√óMGh á°üM : ¢SQódG Gò¡d á°ü°üîŸG IóŸG
çGÎdG øe á°üb º°SQ :¤hC’G á°ü◊G

(á≤«bO 45) IóMGƒdG á°ü◊G øeR

á«aô©e

.ÉgógÉ°ûeh á°ü≤dG iƒà ÖdÉ£dG ±ô©àj ¿G -

ájQÉ¡e

. ¬JGQóbh √Gƒà°ùe Ö°SÉæJ áaOÉg á«°ü°üb ∞bGƒe øY º°SôdÉH ÖdÉ£dG È©j ¿CG -

á«fGóLh

. øjôNB’G ∫ÉªYCG ΩÎëjh ¬∏ªY ÖdÉ£dGQó≤j ¿CG á«∏Ñ≤dG äGQÉ¡ŸGh äGÈÿGh º«gÉØŸG

»∏Ñ≤dG º∏q ©àdG

q
øY IÒãe IQƒ°üH È©Jh á∏«ªL ¬Wƒ£Nh ¬fGƒdCG ¿ƒµJ ó«÷G º°SôdG ¿CG ÜÓ£dG º∏©ŸG ôcòj
¬fGƒdCG ¿ƒµJh º°SôdG ábQh ≈∏Y Ö°SÉæe πµ°ûH áYRƒe ¬dÉµ°TCG ¿ƒµJh ,¬fƒª°†eh ´ƒ°VƒŸG ≈æ©e
. áë°VGhh áØ«¶f ¬dÉµ°TCGh

É¡Øjô©Jh ¢SQódG äGOôØe
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¿ƒª°†ŸG
. á°ü≤dG hCG ´ƒ°VƒŸG iƒà ógÉ`°ûŸG
. á°ü≤dG øe ôXÉæe π`«`ãªàdG
. QGhOC’G Ö©d -

k
øe á∏ãeCÉH º¡d ó¡°ûà°ùjh ,º°Sô∏d á◊É°U ógÉ°ûeh ’É«N
¢ü°ü≤dG ‘ ¿CG ÜÓ£∏d º∏©ŸG ÚÑjq
. RÉØ∏àdG É¡©jòjh óFGô÷G ÉgöûæJ IÒ¨°U ¢ü°übh ,∫ÉØWC’G äÓ› ¢ü°üb :™bGƒdG

á«≤jƒ°ûàdG öUÉæ©dG
»Ø°U •É°ûf

k ƒ°S º¡«∏Y ìô£j ¿CÉc áÑ∏``£dG ¿ÉgPCG ¤EG áÑjôb çGÎdG øe ¢ü°üb ∫ƒM á∏Ä°SCG º∏©ŸG ìô£j
’GD
. É¡æe kGô¶æe º°SôJ ¿CG ™«£à°ùJ πg ? É¡ª°SG Ée ?á°üb ß``Øëj ºµæe øe

äÉ«é«JGÎ°S’G
öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG - 1

º¡gÉÑàfG âØ∏jh ,ÜÓ£∏d ¥ƒ°ûeh π°ù∏°ùàe πµ°ûH á°ü≤dG π«°UÉØJ OöùH º∏©ŸG Ωƒ≤j
. É¡«∏Y ≥«∏©àdGh ÉgôXÉæeh á°ü≤dG äÉ«°üî°T øe êPÉ‰ ¢Vô©H Ωƒ≤jh ,ÉgógÉ°ûŸ

á£°ûfC’G ∫ÓN øe º∏©àdG - 2

.á°ü≤dG øe áæ«©e ógÉ°ûe π«ãªàH áÑ∏£dG Ωƒ≤j
øe º¡°SƒØf ‘ ôKq CG ÉªY ÒÑ©àdG ‘ ¥QƒdGh ¿GƒdC’Gh ΩÓbC’G ΩGóîà°SÉH ÜÓ£dG Ωƒ≤j ºK
. …Oôa πµ°ûH á°ü≤dG ógÉ°ûe

äÉeÉÿGh äGhOC’Gh OGƒŸG - 1
. (á«Ñ°ûÿG ,á«©ª°ûdG ,á«FÉŸG) ¿GƒdC’G ,ΩÓbC’G ,º°SôdG ¥GQhCG
á«ë«°VƒàdG πFÉ°SƒdG - 2
óFGôLh äÓ``````› ,á°SQóŸG áÑàµe ,ÜÓ`````£∏d áaOÉgh áÑ°SÉ````æe ¢ü°üb
. RÉØ∏àdG ,Üƒ°SÉ◊G ,áÑ°SÉæe
27

É¡à°ûbÉæe ” »àdG á°ü≤dG ´ƒ°Vƒe ≈∏Y AÉæH É¡æjƒ∏Jh º¡JÉeƒ°SQ π«µ°ûàH ÜÓ£dG Ωƒ≤j - 1
.ÉgQGhOCG π«ã“h É¡MöTh
.áYƒæàŸG ¢ü°ü≤dG á©dÉ£e ∫ÓN øe ÜÓ£dG óæY QÉµaC’Gh ∫É«ÿG≈∏Y óªà©ŸG ÒÑ©àdG Iƒb á«ªæJ - 2

(iôNC’G åMÉÑŸG ™e ) πNGóàdGh πeÉµàdG

áYƒæ`àŸG ¢ü°ü```≤dG á©dÉ```£e ∫ÓN øe ÜÓ`£dG óæY QÉµaC’Gh ∫ÉÿG øY ÒÑ©àdG Iƒb á«`ªæJ
k á«Hô©dG á¨∏dG åëÑªc iôNC’G åMÉÑŸÉH á≤∏©àŸG
.Óãe

áMÎ≤ŸG Ëƒ≤àdG äÉé«JGÎ°SG

á«é«JGÎ°S’G

.AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG Ëƒ≤àdG -

Ëƒ≤àdG IGOCG

.ôjó≤J º∏°S -

»ª«∏©àdG êÉàædG

.¬JGQóbh √Gƒà°ùe Ö°SÉæJ áaOÉg á«°ü°üb ∞bGƒe øY º°SôdÉH ÖdÉ£dG È©j ¿CG

»°ü°ü≤dG OöùdG øe º°SôdG IQÉ¡e ‘ º∏©àŸG AGOCG ôjó≤J º∏°S :(3) ∫hó÷G
RÉà‡

GóL ó«L

ó«L

AGOC’G ÒjÉ©e

∫ƒÑ≤e

º°SôdG ôJÉaOh ¥GQhC’G ôaGƒàJ

ÖdÉ£∏d ¿GƒdC’Gh ΩÓbC’GôaGƒàJ
á°ü≤dG ¿ƒª°†e ÖYƒà°SG
áÑ°SÉæŸG ∫Éµ°TC’ÉH á°ü≤dG ¿ƒª°†e øY ÈY
q

Ö°SÉæe πµ°ûH ábQƒdG í£°S ≈∏Y ÒÑ©àdG ¿GƒdCGh ∫Éµ°TC’G ™jRƒàH ΩÉb
º∏©ŸG äÉ¶MÓe øe OÉØà°SG
πª©dG AÉæKCG Ö«JÎdGh áaÉ¶ædG ≈∏Y ßaÉM
¢ü°üîŸG âbƒdG ‘ πª©dG õ‚CG
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ºbôdG
1
2
3
4
5
6
7
8

á«æa ógÉ°ûe É¡«a áÑ°SÉæe á°üb IAGô≤d áÑàµ````ŸG ¤EG ÜÉgòdG ÜÓ£dG øe º∏©ŸG Ö∏£j - 1
.É¡ª°SôH º¡Ø∏µj ºK ,á∏«ªL
Úeóîà°ùe óFGô÷G hCG äÓéŸG ióMEG øe IÒ°üb á°üb π≤f ádhÉëÃ ÜÓ£dG º∏©ŸG ∞∏µj - 2
.øjƒ∏àdGh º°SôdG
IÉ«◊G ™bGh øe á£Ñæà°ùe á£«°ùH á°üb ∞«dCÉJ GƒdhÉëj ¿CG ÜÓ£dG øe º∏©ŸG Ö∏£j - 3
á∏«ªL á«æa ógÉ°ûe Gƒª°Sôjh ájôKC’Gh á«MÉ«°ùdG øcÉeC’G ¤EG á∏MQ øe hCG º¡JGógÉ°ûeh
.É¡æe IÉMƒà°ùe

(á°ü◊G âbh êQÉN òØæJ)

ÜÓ£∏d áÑ°SÉæe ¢ü°üb ¢Vô©d ¬dÉª©à°SGh Üƒ°SÉ◊G RÉ¡L .áÑ∏£dG ΩÉeCG É¡°Vô©d ∫ÉØWC’G èeGôH Ék °Uƒ°üNh RÉØ∏àdG RÉ¡L .ƒjó«ØdG RÉ¡L á£°SGƒH É¡°VôYh áYƒæàŸG ¿ƒJôµdG ΩÓaCGh »JóL äÉjÉµM : πãe äÉjÉµ◊G .(10) ,(9) Ú∏µ°ûdG ô¶fG

¿ƒJôµdG ΩÓaCG øe IQƒ°U : (9) πµ°ûdG
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( CG )

(Ü)
. áYƒæàe ¢ü°üb øe äÉeƒ°SQ : (10) πµ°ûdG

30

»°SÉ°SC’G ™HGôdG : ∞°üdG
∫É```µ°T’G º°SQ : ÊÉãdG ¢SQódG

ôjƒ°üàdG h º°SôdÉH »æØdG ÒÑ©àdG :Qƒ``ë````ŸG
»æØdG øjƒµàdG : ´ƒ`°VƒŸG

á©WÉ≤àŸG

IóMGh ¬°üM : ¢SQódG Gò¡d á°ü°üîŸG IóŸG
á©WÉ≤àŸG ∫Éµ°TC’G : á«fÉãdG á°ü◊G

(á≤«bO 45) IóMGƒdG á°ü◊G øeR

á«aô©e
.É¡°ùeÓeh áØ∏àîŸG ∫Éµ°TC’G ¤EG ÖdÉ£dG ±ô©àj ¿CG ájQÉ¡e

IôµàÑe hCG á«dÉ«N äÉYƒ°Vƒe ∫ÓN øe ¢ùª∏ŸGh ¿ƒ∏dGh πµ°ûdG øY ájôëH ÖdÉ£dG È©j ¿CG . á©WÉ≤àŸG ∫Éµ°TC’G Ék eóîà°ùe

á«fGóLh

. ΩÉ¶ædGh Ö«JÎdGh áaÉ¶ædG ≈∏Y ÖdÉ£dG Oƒ©àj ¿CG -

á«∏Ñ≤dG äGQÉ¡ŸG h äGÈÿG h º«gÉØŸG
»∏Ñ≤dG º∏q ©àdG

q
áÄ«ÑdGh á©«Ñ£dG ‘ áYƒæàŸG ∫Éµ°TC’G øY á≤HÉ°ùdG ¢ShQódG ‘ √hòNCG ÉÃ ÜÓ£dG º∏©ŸG ôcòj
çGóMEGh Êƒ∏dG êQóàdG á«ªgCG ∂dòch É¡ª°SQh É¡æe IójóL á«æa ™«°VGƒe •ÉÑæà°SG øµÁ ∞«ch
. ( áMƒ∏dG)»æØdG πª©dG π«ªŒ ‘ ¢ùeÓŸG

É¡Øjô©Jh ¢SQódG äGOôØe
¿RGƒàdG

. áMƒ∏dG í£°S ≈∏Y á≤°SÉæàeh áfRGƒàe IQƒ°üH ∫Éµ°TC’G ™jRƒàH ¿ƒµjh

31

äÉeƒ°SQ ≥«``≤–h á©WÉ≤àŸG ∫Éµ°TC’G Üƒ∏`°SCÉH äÉeƒ°SQ πªY á«fÉµeEG ÜÓ`£∏d º∏©ŸG ÚÑj
. IÈ©eh á∏«ª`L

á«≤jƒ°ûàdG öUÉæ©dG
»Ø°U •É°ûf

,¿É°ùfE’G πãe ÖdÉ£dG áÄ```«H ‘h ,á©```«Ñ£dG ‘ IOƒLƒŸG ∫Éµ``°TC’G º∏©ŸG ¢Vô©à°ùj
iód IôaGƒàŸG á«°Sóæ¡dG ∫Éµ°TC’G ¢Vô©à°ùj ¿CG øµÁh QÉéMC’Gh ,äÉfGƒ«◊Gh ,QÉé°TC’Gh
´ƒ°Vƒe ‘ É¡dÓ¨à°SG øµÁ »àdG ájôFGódG ∫Éµ°TC’GhG,á∏≤æŸG hCG, ™HôŸGh , å∏ãŸÉc, ÜÓ£dG
.É¡à£°SGƒH äÉeƒ°SQ π«µ°ûJh ¢SQódG

á«é«JGÎ°S’G
öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG

Ωƒ≤jh ÌcCG hCG πµ°T QÉ«àNÉH ÖdÉ£dG ∞∏µj ºK ∫Éµ°TCÓd ™WÉ≤àdG Ωƒ¡Øe ìöûH º∏©ŸG Ωƒ≤j
≈∏Y É¡©jRƒJ ‘ ¿RGƒj ¿CG ∫hÉëjh ,(™WÉ≤àe) πNGóàe πµ°ûH º°SôdG ábQh ≈∏Y É¡©jRƒJh É¡ª°SôH
Ωƒ≤jh ,¿GƒdC’G ‘ ´ƒæj
q ¿CG ≈∏Y É¡æjƒ∏àH CGóÑj á«FÉŸG hCG á«Ñ°ûÿG ¿GƒdC’G á£°SGƒH ºK ,ábQƒdG í£°S
ÜÓ£dG á°ûbÉæeh º°SôdG ‘ »∏ª©dG π«ãªàdG Ωóîà°ùjh áeRÓdG á«ª«∏©àdG πFÉ°SƒdG ¢Vô©H Ék °†jCG º∏©ŸG
. ´ƒ°Vƒª∏d º¡HÉ©«à°SG ióe ≈∏Y ±ƒbƒ∏d áÑ°SÉæŸG á∏Ä°SC’G ìô£H
∂dòch ¢ùª∏ŸG ΩGóîà°SÉH ™jƒæàdG IQÉ¡eh Êƒ∏dG êQóàdG ΩGóîà°SG IQÉ¡e ≈∏Y º∏©ŸG ócDƒjh
IÉYGôe á«ªgCG ™e º°Sô∏d ÖdÉ£dG ÉgQÉàNG »àdG iôNC’G ájÒÑ©àdG hCG á«°Sóæ¡dG ∫Éµ°TC’G ™jRƒJ
. áaÉ¶ædGh Ö«JÎdG

äÉeÉÿGh äGhOC’G h OGƒŸG - 1

.á«©ª°T ¿ GƒdCG ,á«FÉe ¿ GƒdCG ,áfƒ∏e ΩÓbCG ,¢UÉ°UQ ΩÓbCG ,º°SQ ¥GQhCG ,º°SQ ÎaO

á«ë«°VƒàdG πFÉ°SƒdG - 2

. áYƒæàe ájÒÑ©Jh á«°Sóæg á©WÉ≤àe ∫Éµ°TCG äÉMƒd
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. º¡jód áahô©ŸGh IôaGƒàŸG á«°Sóæ¡dG ∫Éµ°TC’G á£°SGƒH äÉeƒ°SQ ÜÓ£dG πµ°ûj - 1
k
’Éµ°TC
G ¿hôµàÑjh º¡JôcGPh º¡JGógÉ°ûe øe ájõeôdGh ájÒÑ©àdG ∫Éµ°TC’G ÜÓ```£dG º``°Sôj - 2
.É¡fƒfƒ∏jh á©WÉ≤àeh á∏NGóàe

( iôNC’G åMÉÑŸG ™e ) πNGóàdGh πeÉµàdG
øªãŸGh π«£à°ùŸGh ™HôŸGh å∏ãŸG πãe ¬jód IôaGƒàŸG äGhOC’G ¬ª°SQ ‘ ÖdÉ£dG πª©à°ùj
. äÉ«°VÉjôdG åëÑe ‘ Éªc . É¡fÉ≤JEG ≈∏Y óYÉ°ùj É‡ ïdEG ..IôFGódGh

á«é«JGÎ°S’G

. AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG Ëƒ≤àdG -

Ëƒ≤àdG IGOCG

. ôjó≤àdG º∏°S -

»ª«∏©àdG êÉàædG

hCG á«dÉ«N äÉYƒ°Vƒe ∫ÓN øe ,¢ùª∏ŸGh ¿ƒ∏dGh πµ°û∏d ¬ª°SQ ‘ ájôëH ÖdÉ£dGÈ©j ¿G .á©WÉ≤àŸG ∫Éµ°TC’G Ék eóîà°ùe IôµàÑe

ôjó≤J º∏°S :(4) ∫hó÷G

∑ƒ∏°ùdG

RÉà‡ kGóL ó«L ó«L ∫ƒÑ≤e

ÉgOGóYEGh áÑ°SÉæŸG ¿GƒdC’G áÄ«¡J
áÑ°SÉæe IQƒ°üH äÉeÉÿGh äGhOC’G ∫Ó¨à°SG
É¡fGƒdCGh É¡JÉ©WÉ≤Jh ∫Éµ°TC’ÉH ÒÑ©àdG Iƒb
Êƒ∏dG êQóàdG IQÉ¡e ∫Éª©à°SG
á©WÉ≤àŸG ∫Éµ°TC’G ¢ùeÓÃ ™jƒæàdG
øjƒ∏àdGh º°SôdG áaÉ¶f
RÉ‚EÓd ¢ü°üîŸG øeõdG áÑ°SÉæe
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ºbôdG
1
2
3
4
5
6
7

k
É¡©WÉ≤Jh ∫Éµ°TC’G øjƒ∏àH ¿ƒeƒ≤j ºK , áYƒæàe IôM ™«°VGƒŸ á©WÉ≤àe ’Éµ°TC
G ÜÓ£dG º°Sôj ‘ QÉµàH’G ádhÉ ™e . óMGh ¿ƒ∏H ¿GQhÉéàe ¿Óµ°T ¬HÉ°ûàj ’ å«ëH áØ∏àîŸG ¿GƒdC’ÉH
. »æØdG ÒÑ©àdGh π«µ°ûàdG

(á°ü◊G âbh êQÉN òØæJ)

ΩóY IÉYGôe ™e á©WÉ≤àe ∫Éµ°TCG º°Sôd á°Sóæ¡dG áÑ∏Y ‘ á«°S óæ¡dG äGhOC’G ÖdÉ£dG πª©à°ùj . ¿ƒ∏dG ¢ùØæH ÚJQhÉéàe ÚàMÉ°ùe øjƒ∏J
IQƒ°üH É``¡æjƒ∏Jh á©WÉ≤àe ∫Éµ°TCG π```ª©d Üƒ°SÉ◊G ‘ ΩÉ```°SôdG èeÉfôH øe ÖdÉ£dG ó«Øà°ùj . (14) ,(13) ,(12) ,(11) ∫Éµ°TC’G ô¶fG .áÑ°SÉæe

á©WÉ≤àŸG á«°Sóæ¡dG ∫Éµ°TC’G Üƒ∏°SCÉH º«ª°üJ : (11) πµ°ûdG

34

ΩÉ°SôdG èeÉfôH ≥jôW øY º«ª°üJ : (12) πµ°ûdG
á©WÉ≤àŸG á°Sóæ¡dG ∫Éµ°TC’G á£°SGƒH

ΩÉ°SôdG èeÉfôH ≥jôW øYôNBG º«ª°üJ : (13) πµ°ûdG
á©WÉ≤àŸG á«°Sóæ¡dG ∫Éµ°TC’G á£°SGƒH
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á©WÉ≤àŸG ájÒÑ©àdGh á°Sóæ¡dG ∫Éµ°TC’G Üƒ∏°SCÉH º«ª°üJ : (14) πµ°ûdG
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™HGôdG ´ƒ°VƒŸG

»°SÉ°SC’G ™HGôdG : ∞°üdG
¿GƒdC’ÉH π«µ°ûàdG : ¢SQódG

ôjƒ°üàdG h º°SôdÉH »æØdG ÒÑ©àdG :Qƒ``ë````ŸG
á«æØdG ¢ùeÓŸG : ´ƒ`°VƒŸG

á«©ª``°ûdG

IóMGh á°üM : ¢SQódG Gò¡d á°ü°üîŸG IóŸG
á©WÉ≤àŸG ∫Éµ°TC’G: á°ü◊G

(á≤«bO 45) IóMGƒdG á°ü◊G øeR

á«aô©e

. É¡«a øjƒµàdG Ö«dÉ°SCGh ¢ùeÓŸG ¤EG ÖdÉ£dG ±ô©àj ¿CG -

ájQÉ¡e

§°ûµdGh õq ◊G ´ÉÑJÉH á«fƒd ¢ùeÓe ÖdÉ£dG ¿ƒµj
q ¿CG -

á«fGóLh

. Ö«JÎdGh ΩÉ¶ædGh áaÉ¶ædG ≈∏Y ÖdÉ£dG Oƒ©àj ¿CG -

á«∏Ñ≤dG äGQÉ¡ŸG h äGÈÿG h º«gÉØŸG
»∏Ñ≤dG º∏q ©àdG

á£°SGƒH ≥eÉ¨dGh —ÉØdG øe äÉLQO çGóMEGh Êƒ∏dG êQóàdG á«∏ªY ÜÓ£dG ™e º∏©ŸG ôcòà°ùj
‘ √ƒª∏©J É‡ ,º°SôdG ‘ ¿É≤JE’Gh ájƒ«◊Gh ´ƒæàdG å«M øe »æØdG πª©dG ≈∏Y ∂dP ÒKCÉJh ,¿GƒdC’G

É¡Øjô©Jh ¢SQódG äGOôØe
á«Fƒ°†dG º«≤dG

. óMGƒdG ¿ƒ∏dG ‘ ≥eÉ¨dGh —ÉØdG
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¢ùª∏ŸG

( ïdG.... A»°†e,ºà©e ,ºYÉf ,ø°ûN) áMƒ∏dG ‘ Ωƒé◊Gh ∫Éµ°TC’G í£°S

Êƒ∏dG OÉ°†àdG

.IOhÈdGh IQGô◊G øY ´ÉÑ£f’G å«M øe ∂dòch ,á«fƒ∏dG º«≤dG ‘ ÜQÉ≤àdG ΩóY

k
áYƒæàe ¢ùeÓe ∑Éægh ,ájƒ«Mh ’ÉªLh
Iõ«e ¬«£©j PEG ,»æØdG πª©dG öUÉæY øe öüæY ¢ùª∏ŸG
ójó©dG óLƒjh ,§£îŸGh RõëŸG É¡æeh ø°ûÿG É¡æeh ,∫ƒ≤°üŸGh ™eÓdG É¡æªa ,∫Éµ°TC’G ìƒ£°ùd
Ék æ«©e Ék °ùª∏eh Ék ë£°S »£©J IOÉe πµa , áØ∏àîŸG OGƒŸG ‘ á«æØdG äÉYƒ°VƒŸGh äÉeƒ°SôdG ‘ É¡æe
hCG ∫Éµ°TC’G §«≤æàH ÖdÉ£dG Ωƒ≤jh0 áYƒæàe á«dÉªL ¢ùeÓe »£©J º°SôdG ‘ á∏ª©à°ùŸG OGƒŸGh
.»æØdG πª©dGh º°Sô∏d áª«b »£©«d ,É¡«∏Y ™Ñ£j hCG Égõjõ– hCG É¡££îJ

á«≤jƒ°ûàdG öUÉæ©dG
»Ø°U •É°ûf

OGƒŸGh ,áahô©ŸG äÉfGƒ«◊G ¢†©Hh ,äGOÉª÷Gh á°ûªbC’G ¢ùeÓe øe á∏ãeCG ìô£H º∏©ŸG Ωƒ≤j
ΩÉ°SôdG ÉgôµàÑj »àdG á«ªgƒdG ¢ùeÓŸG ÚH ¥ôØdG º¡d ÚÑjh
q ,∂dP ‘ ÜÓ£dG ∑QÉ°ûjh ,á«YÉæ°üdG
ïdEG... äÉbƒ∏îŸGh, áª°ùéŸG πàµdGh AÉ«°TCÓd á«≤«≤◊G ¢ùeÓŸG ÚHh ,ƒà°ùe í£°S ≈∏Y

á«é«JGÎ°S’G
öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG -

≈∏Y ºgõØMh ÜÓ£dG IQÉKE’ ;§°û≤dGh õq ◊G Üƒ∏°SCÉH áYƒæàe äÉeƒ°SQ ¢Vô©H º∏©ŸG Ωƒ≤j
: á«dÉàdG äGƒ£ÿG ´ÉÑJÉH §°û≤dGh õq ◊ÉH º°SôdG á≤jôW ìöûH Ωƒ≤j ºK ,º°SôdG
∞«dCG ¿Gƒ«M πµ°ThCG »©«ÑW ô¶æe hCG QÉgRCGh ájôgõe πãe Ö°SÉæe πµ°Th ´ƒ°Vƒe QÉ«àNG - 1
. ¬ª°Sôj ¿CG ÖdÉ£dG Öëj
,‹ É≤JÈdGh ôØ°UC’G ) á–ÉØdG ¿GƒdC’G øe á≤Ñ£H á«©ª°ûdG ¿GƒdC’ÉH πµ°ûdG ´ƒ°Vƒe º°SQ - 2
. ¿GƒdCC’ÉH kGó«L É¡àÄÑ©àH Ωƒ≤j ºK ( ïdG ... —ÉØdG ¥QRC’G ,—ÉØdG ôªMC’Gh
. »∏ëµdG hCG Oƒ°SC’G ¿ƒ∏dG πãe ≥eÉZ ¿ƒ∏H áª°SôdG í£°S á«£¨àH ÖdÉ£dG Ωƒ≤j - 3
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hCG QÉª°ùe πãe áÑHóe IGOCG á£°SGƒH IÉ£¨ŸG ¿GƒdC’Gh ∫Éµ°TC’G êGôNEÉH ÖdÉ£dG Ωƒ≤j - 4
:πãe á«ªgh ¢ùeÓe çGóME’
E õõë∏d
q ë∏d iôNCG á≤jôW ∑Éægh ,±ô£dG ÖHóe Ö°ûNOƒY
ábQh ™°†jh äÉJÉÑf ¥GQhCG hCG á«fó©e Ék ©£bhCG áaôNõe á«µ«à°SÓH Ék ©£b ÖdÉ£dG ö†ëj ¿CG
¿GƒdCC’ÉHÉ¡«∏Y §¨°†dGh É¡bƒa ¿GƒdC’G ôjô“ á£°SGƒH õq ◊ÉH Ωƒ≤j ºK øeh É¡bƒa º°SôdG
. á«Ñ°ûÿG hCG á«©ª°ûdG

äÉeÉÿGh äGhOC’G h OGƒŸG - 1

hCG ,á«µ`«à°SÓH ™£b ÉjÉ≤H ,§````°û≤∏d IGOCG ,á````«Ñ°ûN ΩÓbCG ,á«©ª°T ¿GƒdCG ,áYƒæàe ¥GQhCG
. á°Tƒ≤æe á«fó©e ™£b ,ôé°T ¥GQhCG

á«ë«°VƒàdG πFÉ°SƒdG - 2

. õ◊Gh §°û≤dG Üƒ∏°SCÉH äÉeƒ°SQh á«ªghh á«≤«≤M ¢ùeÓŸ Qƒ°U

.áYƒæàe ¢ùeÓeh äÉeƒ°SQ êÉàfEG ‘ §°û≤dGh õ◊G á£°SGƒH »æØdG π«µ°ûàdG ÜÓ£dG Üôéj
q -1
. ≥F’ πµ°ûH ÉgRGôHE’ º¡JÉeƒ°Sôd áÑ°SÉæe äGQÉWEG πª©H ÜÓ£dG Ωƒ≤j - 2

(iôNC’G åMÉÑŸG ™e) πNGóàdG h πeÉµàdG
. Ωƒ∏©dG åëÑe ∫ÓN øe É¡æ«H ¥ôØjh
q á©«Ñ£dG ‘ AÉ«°TC’G ÖdÉ£dG ¢ùª∏àj

á«é«JGÎ°S’G

.á¶MÓŸG ≈∏Y óªà©ŸG Ëƒ≤àdG -

Ëƒ≤àdG IGOCG

. Ö£°ûdG ºFGƒb -

»ª«∏©àdG êÉàædG

.§°ûµdGh õ◊G Üƒ∏°SCG ´ÉÑJÉH á«fƒd ¢ùeÓe ÖdÉ£dG ¿ƒµj
q ¿CG -
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§°ûµdGh õ◊G Üƒ∏°SC’ Ö£°T áªFÉb êRƒ‰ : (5) ∫hó÷G
ôjó≤àdG
’
º©f

∑ƒ∏°ùdG hCG áØ°üdG

ºbôdG

π«à°SÉÑdGh á«©ª°ûdG ¿GƒdC’G ö†M
q

É¡«∏Y õë∏d áÑ°SÉæe áeÉNh kÓµ°T Ωóîà°SG
õë∏d áªé°ùæeh áÑ°SÉæe kÉfGƒdCG Ωóîà°SG
™ª°ûdG ¿GƒdCÉH §°ûµdG Üƒ∏°SC’ øjƒ∏àdG á≤jôW ÖYƒà°SG
§°ûµ∏d áÑ°SÉæŸG IGOC’G πª©à°SG
§°ûµdG ´ƒ°Vƒe øY áYƒæàŸG ∫Éµ°TC’Gh •ƒ£ÿÉH ÈY
q

πª©dÉH º«¶æàdGh Ö«JÎdGh áaÉ¶ædG ≈YGQ

»æah ‹ÉªL πµ°ûH áª°SôdG èàæj ¿CG ´É£à°SG

1
2
3
4
5
6
7
8

Ωƒ≤j ºK øe ¬JÉeƒ°SQ É¡æe ¢ùÑà≤jh ¬àÄ«H øe á∏«ªL ¢ùeÓe É¡H ™£b øY åëÑdÉH ÖdÉ£dG Ωƒ≤j
.õ◊G á≤jô£H Égò«ØæàH

(á°ü◊G âbh êQÉN òØæJ )

,á«FÉ≤∏J ∫Éµ°TCG) øe ¬jƒàëj Éeh Üƒ°SÉ◊ÉH OQhh âaƒ°ShôµjÉe èeÉfôH øe ÖdÉ£dG ó«Øà°ùj
áYƒæàe ¢ùeÓe º°Sôd IOÉe hCG ¢û≤f QÉ«àNEG πLCG øe (á«aÉ°VEG äGÒKCÉJh ,¿GƒdCG äÉfƒ≤jCG
. (19) ,(18) ,(17) ,(16) ,(15) ∫Éµ°TC’G ô¶fG .RÉ¡÷G ≈∏Y ¬JÉeƒ°SQh ¬dÉµ°TC’
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§°ûµdG Üƒ∏°SCÉH óé°ùe º°SQ :(15) πµ°ûdG

k G ¿OQC’G QÉ©°T º°SQ :(16) πµ°ûdG
§°ûµdG Üƒ∏°SCÉH ’hC
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§°ûµdG Üƒ∏°SCÉH IôgR º°SQ: (17) πµ°ûdG

õ◊G Üƒ∏°SCÉH ‘ôNR º°SQ: (18) πµ°ûdG

õ◊G Üƒ∏°SCÉH ôNBG ‘ôNR º°SQ: (19) πµ°ûdG
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»°SÉ°SC’G ™HGôdG : ∞°üdG
∫Éµ°TC’G äÉ«Ø∏N πªY : ¢SQódG

¢ùeÉÿG ´ƒ°VƒŸG

ôjƒ°üàdG h º°SôdÉH »æØdG ÒÑ©àdG :Qƒ``ë````ŸG
áÄ«ÑdG äÉeÉN ∫Ó¨à°SG : ´ƒ`°VƒŸG

IóMGh ¬°üM : ¢SQódG Gò¡d á°ü°üîŸG IóŸG
∂∏¡à°ùŸG ¥QƒdG øe äÉ«Ø∏N πªY : á°ü◊G

(á≤«bO 45) IóMGƒdG á°ü◊G øeR

á«aô©e

.óFGô÷Gh äÓéŸG ÉjÉ≤H øe äÉ«Ø∏N πªYh π«µ°ûàdG Üƒ∏°SCG áaô©e ¤EG ÖdÉ£dG π°Uƒàj ¿CG -

ájQÉ¡e

óFGô÷Gh äÓéŸG ÉjÉ≤H øe ¿ƒ∏ŸG ¥QƒdG äÉ°UÉ°üb ∫Éª©à°SÉH á«fƒd ¢ùeÓe ÖdÉ£dG ¿ƒµj
q ¿CG . Qƒ°üdGh ∫Éµ°TCÓd á«Ø∏îc

á«fGóLh

. º«¶æàdGh Ö«JÎdGh áaÉ¶ædG ≈∏Y ÖdÉ£dG Oƒ©àj ¿CG -

á«∏Ñ≤dG äGQÉ¡ŸG h äGÈÿG h º«gÉØŸG
»∏Ñ≤dG º∏q ©àdG

º¡°ûbÉæjh É¡«a êQóàdG IQÉ¡eh ¿GƒdC’G øY á≤HÉ°ùdG ¢ü°ü◊G ‘ ÖdÉ£dG ¬ª°SQ Ée º∏©ŸG ¢Vô©àj
. áµ∏¡à°ùŸG áÄ«ÑdG äÉeÉN ∫Ó¨à°SGh π«µ°ûàdÉH ¿ƒ∏ŸG ¥QƒdG áeÉN ΩGóîà°SG á«fÉµeEGh .É¡H

: É¡Øjô©Jh ¢SQódG äGOôØe
ΩÉé°ùf’G

. ÜQÉ≤àdGh ¬HÉ°ûàdG

OÉ````°†àdG
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. ¬HÉ°ûàdG ΩóYh ôaÉæàdG

ÒÑc ÒKCÉJ É¡dh ,‹ÉªL Üƒ∏°SCGh á≤F’ IQƒ°üH ∫Éµ°TC’G RGôHE’ áª¡e áMƒ∏dG á«Ø∏N Èà©J
Ωƒ°SôŸG πµ°ûdGh Ö°SÉæàj ÉÃ É¡«a ¢ùeÓŸG çGóMEGh É¡æjƒ∏Jh É¡∏ªY ‘ ™jƒæàdG øµÁh ∂dP ‘
. ´ƒ°VƒŸG ‘ »æ©ŸG

á«≤jƒ°ûàdG öUÉæ©dG
»Ø°U •É°ûf

øe ¢ùeÓe çGóëà°SG á«fÉµeEGh ¢ùeÓŸG ´GƒfCG ∫ƒM áÑ°SÉæe á∏Ä°SCG º∏©ŸG ìô£j
»àdG Qƒ````°üdGh äÉeƒ````°SôdG ¢VôY ≥jôW øY ∂dòch ,óFGô÷Gh äÓéŸG ¥Qh äÉeÉN
. ´ƒ°VƒŸÉH ábÓY É¡d

äÉ«é«JGÎ°S’G
öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG - 1

ÉjÉ≤Hh óFGô÷G ¥Qh øe áYƒæàe ¢ùeÓÃ äÉ«Ø∏N É¡d äÉMƒd áÑ∏£dG ≈∏Y º∏©ŸG ¢Vô©j
øe áYƒæàeháªé°ùæe IQƒ°üH É¡≤°üdh ¥GQhC’G ¢üb
q á≤jôW ¤EG ¬Ñ∏£dG √ÉÑàfG âØ∏jh äÓéŸG
IQƒ°üH áYRƒeh ,áMƒ∏dG ºéM ™e Ö°SÉæàJ IÒ¨°U ™£b)¢ü≤dG
q ºéMh ¢ùª∏ŸGh ¿ƒ∏dG å«M
:πãe É¡d á«Ø∏N πªY OGôŸG IQƒ°üdG πµ°T QÉ«àNG ºK ,( áYƒæàŸG á«°Sóæ¡dG ∫Éµ°TC’Éc á«dÉªL
ÉgójóëàH Ωƒ≤jh ÖdÉ£dG ÉgQÉàîj áÑ°SÉæe IQƒ°U hCG πµ°T …CG ,ÒW ,¿É°ùfEG ¬Lh ,¿É°üM
¬Ñé©J IQƒ°U …CG ≥°ü∏j hCG .áMƒ∏dG §°Sh ‘ á≤°UÓdG OGƒŸG á£°SGƒH É¡≤°ü∏H Ωƒ≤j ºK ,É¡°übh
,á≤°UÓàe äÉ°UÉ°üb πµ°T ≈∏Y äÓéŸGh óFGô÷G ¥QƒH áªª°üŸG á«Ø∏ÿG≈∏Y IÈ©e ¿ƒµJ
. ∂dP ‘ º¡cöûjh ÜÓ£dG ΩÉeCG ¢SQó∏d »∏ª©dG π«ãªàdÉH Ωƒ≤jh

»YÉª÷G πª©dG - 2

á«æØdG QÉµaC’G ∫OÉÑJh äÉeÉÿGh OGƒŸG ∫Éª©à°SÉH IóMGƒdG áYƒªéŸG ‘ ÜÓ£dG ¿hÉ©àj
. πª©dG ‘ º¡Ñ«dÉ°SCGh ºgQÉµaCG øe IOÉØà°S’Gh iôNC’G äÉYƒªéŸG ∫ÉªYCG á¶MÓeh

äÉWÉ°ûædG ∫ÓN øe º∏©àdG - 3

πµ°T ≈∏Y äÓéŸG ¥GQhCG ¢ü≤H Ωƒ≤j ºK ,¬d á«Ø∏N πªY OGôŸG πµ°ûdG ÖdÉW πc ö†ëj
q
k äÉ©Hôe hCG äÓ«£à°ùe
OGƒŸG á£°SGƒH É¡≤°ü∏jh áªé°ùæŸG ¢ùeÓŸGh ¿GƒdC’G QÉàîjh ,Óãe
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§°Sh ‘ Ö°SÉæe ™°VƒH É¡≤°ü∏jh IQƒ°üdÉH »JCÉj ºK ,(º°SôdG áMƒd) áfƒJôµdG í£°S≈∏Y á≤°UÓdG
. øjôNB’G ∫ÉªYCG ΩÎëjh Qó≤jh ,º«¶æàdGh Ö«JÎdGh áaÉ¶ædG »YGôj ¿CG ÖdÉ£dG ≈∏Yh ,áMƒ∏dG

äÉeÉÿGh äGhOC’Gh OGƒŸG -1

Qƒ°Uh ,¢UÉ°UQ ΩÓbCGh ,á≤°U’ OGƒeh ,¢ü≤e ,óFGôLh äÓ› ¥GQhCG ÉjÉ≤H ,¿ƒJôc
. äÉ°TGôah ,áYƒæàe Qƒ«W

á«ë«°VƒàdG πFÉ°SƒdG - 2

. áªé°ùæe ¿GƒdCGh ¢ùeÓe äGP äÉ«Ø∏N É¡d Qƒ°U

QÉWEG πª©H ÜÓ£dG Ωƒ≤j ºK ,≥°ü∏dGh ¢ü≤dG Üƒ∏°SCÉH áYƒæàe äÉMƒd ÜÓ£dG èàæj - 1
. É¡H ∞°üdG ÚjõJh äÉMƒ∏d Ö°SÉæe
. äÉ«Ø∏N É¡d ™æ°üjh IÈ©eh Iõ«‡ Qƒ°U øY ÜÓ£dG åëÑj - 2

á«é«JGÎ°S’G

äGòdG á©LGôe ≈∏Y óªà©ŸG Ëƒ≤àdG -

Ëƒ≤àdG IGOCG

. ( º∏©ŸG πé°S ) »°ü°ü≤dG πé°ùdG -

»ª«∏©àdG êÉàædG

óFGô÷Gh äÓéŸG ÉjÉ≤H øe ¿ƒ∏ŸG ¥QƒdG äÉ°UÉ°üb ∫Éª©à°SÉH á«fƒd ¢ùeÓe ÖdÉ£dG ¿ƒµj
q ¿CG .Qƒ°üdGh ∫Éµ°TCÓd á«Ø∏îc
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ó°UQ ábÉ£H
: ∞``°üdG
: ïjQÉ`àdG

: º∏
º∏```©àŸG
©àŸG º°SG
: ´ƒ````°VƒŸG

. á°ü◊G ‘ á«æa ∫ÉªYCG êÉàfEG ‘ ¬àcQÉ°ûeh º∏©àŸG πYÉØJ ΩóY : á∏µ``°ûŸG æ
‘ ¬JGhOCG ö†ëj
q ’h ∑QÉ°ûj ’h πYÉØàj ’ (........) º∏©àŸG ¿CG â¶M ’ : á¶`MÓŸG æ
k ¬à∏©L IóY ÉÉHÉÑ°SC
: »gh á°ü◊ÉH Óª¡e
ÉÑ°SCG ∂dÉæg ¿CG ‹ ÚÑJ
q ,¬à°ûbÉæe ó©Hh .á«æØdG á«HÎdG á°üM
kHHÉÑ°SC
ºà¡j ’ ƒgh »ª∏©dG ¬∏«°ü– ≈∏Y ôKDƒj ’ ¬fC’ ;Éª¡e
k ÉkãëÑe ¢ù«d á«æØdG á«HÎdG ¿CG ó≤à©j . á«ÁOÉcC’G åMÉÑŸÉH ’EG
. §≤a ÚHƒgƒª∏d øØdG ¿CÉH √OÉ≤àY ’ »æa πªY …CG êÉàfEG hCG º°SôdG ≈∏Y QOÉb ÒZ ¬fCG ó≤à©j . øØdG ¢ü°üëH á≤HÉ°ùdG πMGôŸG ‘ á«æØd G á«HÎdG »ª∏©e ΩÉªàgG ΩóY ΩÉªàg’G º∏©àŸG øe Üƒ∏£ŸGh ,âbƒ∏d á©«°†e √QÉÑàYGh åëÑŸG Gò¡H πgC’G áYÉæb ΩóY . »ª∏©dG ¬∏«°ü– ≈∏Y ôKDƒJ »àdGh iôNC’G åMÉÑŸÉH
»g á«æØdG á«HÎdG ¿CG ¬YÉæbEGh ôe’G ‹h IóYÉ°ùÃ É¡à÷É©eh •É≤ædG ∂∏J πM âdhÉM
¬HÉ°ùcEGh √ôYÉ°ûeh ¬J’É©ØfG øY ÒÑ©àdÉH ÖdÉ£∏d ∫ÉéŸG í°ùØJ »àdGh áª¡ŸG åMÉÑŸG øe
.ΩÉY πµ°ûH ¬JÉ«M ‘ ôKDƒJ á«HÉéjEG äÉ«cƒ∏°S
.Ió«L á«æa k’ÉªYCG èàæjh ¬JGhOCG ö†ëj
q íÑ°UCGh á°ü◊ÉH ¬eÉªàgG º∏©àŸG ióHCG -

. Ék Ñ°SÉæe GQÉWE
k G É¡d πª©jh äÉ«Ø∏N É¡d ™æ°üjh IÈ©eh √õ«‡ Qƒ°U øY ÖdÉ£dG åëÑj
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(á°ü◊G âbh êQÉN òØæJ)

äÉ«Ø∏N É¡d π©éjh ôXÉæeh á«FÉ≤∏J ∫Éµ°TC’ ¬ª°SQ ∫ÓN øe Üƒ°SÉ◊G ÖdÉ``£dG πª©à°ùj .á«aÉ°VEG äGÒKCÉJ ∫ÓN øe áÑ°SÉæe
.áÑ°SÉæe äÉ«Ø∏N É¡d π©éjh ¬JÉYƒ°Vƒe ÖdÉ£dG º°Sôj ΩÉ°SôdG èeÉfôH á£°SGƒH .(20) πµ°ûdG ô¶fG

á°TGôa áª°Sôd π«µ°ûJ : (20) πµ°ûdG
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»°SÉ°SC’G ™HGôdG : ∞°üdG
äÉÑ°SÉæŸG øe º°SôdG : ¢SQódG

¢SOÉ°ùdG ´ƒ°VƒŸG

ôjƒ°üàdG h º°SôdÉH »æØdG ÒÑ©àdG :Qƒ``ë````ŸG
ô◊G º°SôdG : ´ƒ`°VƒŸG

IóMGh á°üM : ¢SQódG Gò¡d á°ü°üîŸG IóŸG
á«YÉªàL’G h á«æjódG h á«æWƒdG äÉÑ°SÉæŸG øe º°SôdG : á°ü◊G

(á≤«bO 45) IóMGƒdG á°ü◊G øeR

á«aô©e

0É¡©«°VGƒeh äÉÑ°SÉæŸG ÜÓ£dG ôcòàj ¿CG -

ájQÉ¡e

øe äÉeƒ°SôHá«æjódGhá«YÉªàL’Gh á«æWƒdG äÉÑ°SÉæŸG øY øjƒ∏àdGh º°SôdÉH ÜÓ£dG È©q j ¿CG 0 º¡dÉ«Nh º¡JÉYÉÑ£fGh º¡JGógÉ°ûe

á«fGóLh

.É¡∏e áeÉ¡dG á°UÉNh äÉÑ°SÉæŸG ¿hQó≤j h º¡æWƒH ÜÓ£dG õà©j ¿CG -

á«∏Ñ≤dG äGQÉ¡ŸG h äGÈÿG h º«gÉØŸG
»∏Ñ≤dG º∏q ©àdG

q
É¡æY ÒÑ©àdG á«fÉµeEGh É¡à«ªgCGh ÜÓ£dGh º∏©ŸG πÑb øe IQÉàîŸG áÑ°SÉæŸÉH ¬HÓW º∏©ŸG ôcòj
¿CGh ,áªFÓŸG ∫Éµ°TC’Gh •ƒ£ÿG ∫Éª©à°SGh ,øjƒ∏àdG äGQÉ¡Ã ÜÓ£dG Ú©à°ùj ¿CGh IôKDƒe IQƒ°üH
. áë«ë°U IQƒ°üH º¡jód IôaGƒàŸG äÉeÉÿG ∫Ó¨à°SGh ¬£HGôJh ≈æ©ŸGh ´ƒ°VƒŸG IóMh GƒYGôj

É¡Øjô©Jh ¢SQódG äGOôØe
´ƒ°VƒŸG IóMh

. º°SôdG ´ƒ°Vƒe øY ÒÑ©àdG ¢VGôZCG ΩóîJ ∫Éµ°TC’Gh ¿GƒdC’G ¿CG »æ©Jh
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. á«eÉ°S ¿É©eh RÉ‚EG øe ¬∏ã“ Éeh áÑ°SÉæŸG ´ƒ°Vƒe º∏©ŸG ìöûj

á«≤jƒ°ûàdG öUÉæ©dG
»Ø°U •É°ûf

k áÑ°SÉæe πFÉ°Sh ¢VôY
âæjƒHQƒÑdG èeÉfôH ΩGóîà°SÉH ¢VôY º«ª°üJ hCG ,ƒjó«a º∏«a Óãe
.áÑ°SÉæe Qƒ°U hCG (á«Áó≤àdG ¢Vhô©dG)

á«é«JGÎ°S’G
(á£°ûf’G) äÉWÉ°ûædG ∫ÓN øe º∏©àdG

:á«JB’G äGƒ£ÿG ∫ÓN øe
( º∏©ŸG á∏Ä°SCG øY áHÉLEG ¬æe ÌcCG åjóM øY IQÉÑY) øjôNB’G áÑ∏£dG ™e çóëàdÉH º∏©àdG h ìöûdG - 1
‘ ôNBG ÖdÉW ™e áÑ°SÉæŸG ´ƒ°Vƒe ‘ ÌcCG äÉeƒ∏©eh ≈∏YCG äGQób …P ÖdÉW á£°SGƒH º∏©àdG- 2
. á°ûbÉæŸGh QGƒë∏d ∫ÉéŸG áMÉJEGh . ¬°ùØf ∞°üdG

äÉeÉÿGh äGhOC’Gh OGƒŸG - 1

¿GƒdCG , á«©ª°T ¿GƒdCG , π«à°SÉH ¿GƒdCG, á«Ñ°ûN ¿GƒdCG, ¢UÉ°UQ ΩÓbCG ,º°SQ ôJÉaOh ¥GQhCG
áÑ°SÉæe á«FÉe ¿GƒdCG ,OÉÑdq

á«ë«°VƒàdG πFÉ°SƒdG - 2

. áÑ°SÉæŸG øY çóëàj RÉØ∏àdG hCG Üƒ°SÉ◊G ∫Éª©à°SÉH ¢VôY , IQÉàîŸG áÑ°SÉæŸG πã“ Qƒ°U
á«FÉŸG hCG á«©ª°ûdG ¿GƒdC’ÉH ájQGóL π«µ°ûJ ‘ øjõ«ªŸG ÜÓ£dG øe áªé°ùæe áYƒª› ¿hÉ©àJ . áÑ°SÉæŸG øY È©J
q
. áÑ°SÉæŸG √òg øY øjƒ∏àdGh º°SôdG á£°SGƒH ÒÑ©àdÉH ÜÓ£dG Ωƒ≤j -

áÄWÉÿG º«gÉØŸG

. ÒÑ©àdG ácÉcQh ´ƒ°VƒŸG ∫Éµ°TCG §HGôJ ΩóY øe Qò◊G Öéj
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(iôNC’G åMÉÑŸG ™e) πNGóàdG h πeÉµàdG
á«HÎdGh á«æWƒdG á«HÎdG ‘ ÖdÉ£dG ¬ª∏©àjÉeRõ©J á«YÉªàL’Gh á«æjódGh á«æWƒdG äÉÑ°SÉæŸG
. ¬KGôJh ¬æWƒH √RGõàYG »ªæJh á«eÓ°SE’G

á«é«JGÎ°S’G

.á¶MÓŸG ≈∏Y óªà©ŸG Ëƒ≤àdG -

. Ëƒ≤àdG IGOCG

.Ö£°ûdG ºFGƒb -

»ª«∏©àdG êÉàædG

øe äÉeƒ°SôH á«æjódGh á«YÉªàL’Gh á«æWƒdG äÉÑ°SÉæŸG øY øjƒ∏àdGh º°SôdÉH ÜÓ£dG È©j
q ¿CG
.º¡dÉ«Nh º¡JÉYÉÑ£fGh º¡JGógÉ°ûe

ôjó≤àdG
’
º©f

Ö£°T áªFÉb êPƒ‰ :(5) ∫hó÷G
∑ƒ∏°ùdG

ºbôdG

( äÉÑ°SÉæŸG ) ¢SQódG ´ƒ°Vƒe ∫ƒM á°ûbÉæŸGh QGƒ◊G ‘ ÖdÉ£dG ∑QÉ°T
É¡Yƒ°Vƒeh áÑ°SÉæŸG øY áë°VGh Iôµa ¬jód âëÑ°UCG
¬bGQhCGh ¬fGƒdCGh ¬JGhOCG õ¡q L

IQÉ¡Ã øjƒµàdG ‘ ¿GƒdC’Gh ∫Éµ°TC’Gh •ƒ£ÿÉH á≤HÉ°ùdG ¬JGÈN πª©à°SG
á«Yƒ°Vƒeh IôKDƒe IQƒ°üH áÑ°SÉæŸG ´ƒ°Vƒe øY È©j
q ¿CG ´É£à°SG

πª©dG AÉæKCG ‘ ¬æe Üƒ∏£e ƒg Éª«a ¬FÓeR ™e ¿hÉ©J
É¡Hõq àYGh øjôNB’G ∫ÉªYCGh ¬∏ªY ΩÎMG

1
2
3
4
5
6
7

. áÑ°SÉæŸG √òg øY Qƒ°üeôjô≤J
ôjô≤J áHÉàch áÑàµŸG ¤EG ´ƒLôdÉH ÜÓ£dG º∏©ŸG ∞∏µj -1
. áÑ°SÉæŸG øY È©J
q IójÉ©e äÉbÉ£H πªY -2
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(á°ü◊G âbh êQÉN òØæJ)
(Powe Point) áÁó≤àdG ¢Vhô©dG èeÉfôH á£°SGƒH áÑ°SÉæŸG øY È©J IójÉ©e ábÉ£H º«ª°üJ . º∏©ŸG ™e ¿hÉ©àdÉH
á«HÎdG IQGRhh º«∏©àdGh á«HÎdG äÉjôjóe É¡ª«≤J »àdG á«æØdG ¢VQÉ©ª∏d á«fGó«e IQÉjR .á«æØdG äGÈÿG ∫OÉÑJ h äÉÑ°SÉæŸG √ò¡H º«∏©àdGh
,(22) ,(21) ∫Éµ°TC’G ô¶fG .ÜÓ£dG º«ª°üJ øe äÉÑ°SÉæŸG ¢†©H øY È©J äÉeƒ°SQ
. (25) ,(24) ,(23)

∫Ó≤à°S’G ó«Y : (21) πµ°ûdG
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áeGôµdG ácô©e iôcP :(22) πµ°ûdG

k G ¿OQC’G QÉ©°T :(23) πµ°ûdG
’hC
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Iôé°ûdG ó«©H ∫ÉØàMÓd IƒYO ábÉ£H :(24) πµ°ûdG

(Microso PowerPoint) á«Áó≤àdG ¢Vhô©dG á«›ôH ≥jôW øY º«ª°üJ :(25) πµ°ûdG
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املـــقـــــدمــة

نفرق يف بداية هذا املحور بني الفنون اجلميلة كالر�سم و النحت و الفنون التطبيقية وهي الفروع

املختلفة للت�صميم و الزخرفة و التي تطبق يف �إنتاج ما نقتنيه من �أدوات و منتوجات نافعة .

نعرف الت�صميم ب أ�نه تلك العملية الكاملة لتخطيط �شكل ما و �إن�شائه بطريقة ُمر�ضية
من هنا ف إ�ننا ّ

من الناحية الوظيفية جتلب ال�رسور �إىل النف�س.

وهذا التعريف ال يتحقق �إال بتوافر مفردات عدة تندرج حتت ما ي�سمى بعنا�رص و �أ�س�س وجماالت

الت�صميم الفني� ،أما �أهم عنا�رص الت�صميم الفني فهي  :اللون واخلط وال�شكل .
يتوقع من الطالب بِ َعد درا�س ِة هذا املحو ِر �أن :
ُ

 -1يوظف درجات اللون الواحد يف �إنتاج ت�صميمات فنية ب�سيطة.

 -2ي�ستخدم احلروف و الكلمات يف ت�صميم مو�ضوعات فنية م�ستوحاة من الزخرفة

العربية و الإ �سالمية .
ٍ
ت�صميمات ب�سيط ًة با�ستخدام خامات من البيئة متنوعة املالم�س ،مثل  :القما�ش،
 -3ينفذ
�أو ال�صوف� ،أو الورق� ،أو الق�صدير� ،أوغري ذلك .

م�ستخدما �أوراق ال�شجر� ،أو الثمار
 -4ينفذ ت�صميمات ب�سيطة ب أ��سلوب الطباعة،
ً
املنا�سبة� ،أو غري ذلك .

 - 5ي�ستمتع بتجريب اخلامات املحببة و املثرية يف ت�صميمه الفني.

املو�ضوع

العالقات اللونية
العالقات اخلطية
العالقات ال�شكلية
الطباعة

حمتويات املحــور
عدد الدرو�س
1
1
1
1
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عدد احل�ص�ص
2
2
2
2

املو�ضوع أ
الول

ال�صف  :الرابع أ
ال�سا�سي
							
املــــحــور :الت�صميم
								
املو�ضـوع  :العالقات اللونية
الدر�س  :القيم اللونية
زمن احل�صة الواحدة ( 45دقيقة)
					
املدة املخ�ص�صة لهذا الدر�س  :ح�صتان

الوىل  :القيم اللونية و دورها يف أ
احل�صة أ
العمال الفنية .
احل�صة الثانية  :تنفيذ ت�صميمات فنية با�ستخدام القيم اللونية .

معرفية

 �أن يتعرف الطالب �أهمية أاللوان يف حياتنا 0

مهارية

�-أن يوظف الطالب درجات اللون الواحد يف �إنتاج ت�صميمات فنية متنوعة 0

وجدانية

 �أن يقدر الطالب عمله و�أعمال زمالئه .املفاهيم واخلربات واملهارات القبلية

التع ّلم القبلي

قادرا على الإ جابة عن أ
ال�سئلة آ
التية:
على الطالب �أن يكون ً
اللوان أ
للخر  ،أ
نتاجا أ
ال�سا�سية �أم الثانوية ؟
� - 1أيهما يعد ً
 - 2كيف ي�سيطر على القيم اللونية يف أ
اللوان املائية ؟

مفردات الدر�س وتعريفها
قيمة اللون

تعني الفاحت و الغامق للون الواحد .

أ
اللوان املائية

هي �ألوان متزج باملاء حللها وزيادة �أو تقليل القيمة اللونية لها .
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لقد �سبق لنا التعرف �إىل مفهوم الغامق و الفاحت يف �سياق مو�ضوعات ال�صف الثالث أ
ال�سا�سي،
حيث �إنه يت�شابه كثريا ً مع مفهوم التدرج اللوين  ،والذي ميتاز تنفيذه ب أ�كرث من مهارة و خا�صة يف
جمال الت�صميم ب أ�نواعه املختلفة  ،و نعني مبفهوم قيمة اللون هنا الفاحت و الغامق للون الواحد .
كما يف ال�شكل()1

ال�شكل ( : )1تدرجات �أحادية اللون .

ومفهوم التدرج اللوين يعني زيادة منتظمة يف قيمة اللون ،بحيث يتدرج من الفاحت �إىل الغامق و
بالعك�س  ،و ذلك بن�سب متفاوتة من خالل مزج املاء مع أ
اللوان املائية �شفافة املظهر.
وال�ستخدام التدرج اللوين هدف جمايل هو �إبراز جمال اللون بدرجاته املختلفة  ،حيث �إنه
يفيد كثريا ً يف �أعمال الت�صميم الفني املختلفة  ،وذلك من خالل ا�شتقاقات ال ح�رص لها للون الواحد،
ويوحي هذا التدرج باال�ستمرارية و البعد ( العمق ) و الظالل ،كما يوحي بالهدوء �أحياناً ،و باحلركة
�أحياناً �أخرى  .انظر ال�شكلني (. )3( ،)2
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ال�شكل ( :)3اللون أ
الزرق وتدرجاته .

ال�شكل ( :)2اللون أ
الخ�رض و تدرجاته .

وتربز القيم اللونية يف امتداد ال�صحراء ال�شا�سعة و �ألوان الرتبة فيها  ،وتدرج البحر من ال�شاطئ
�إىل أ
العماق  ،وال�سهول اخل�رضاء عندما ت�سطع عليها �أ�شعة ال�شم�س  ،و ال�شم�س عند الغروب  ،ويف
�ألوان الكثري من ال�صخور و اجلبال و أ
ال�شجار  ،و غري ذلك من املناظر و امل�شاهد الطبيعية .
انظر ال�شكلني (. )5(،)4

ال�شكل ( :)4التدرج اللوين يف غروب ال�شم�س .

ال�شكل ( :)5التدرج اللوين يف ال�سماء.

العنا�رص الت�شويقية
ن�شاط �صفي

�أين ن�شاهد التدرج اللوين يف حياتنا اليومية ؟
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اال�سرتاتيجية
اال�ستق�صاء وحل امل�شكالت:

من خالل اخلطوات آ
التية:
 -1يتبادل الطلبة أ
الفكار حول القيم اللونية و دور املاء يف �إنتاجها.
 -2ربط الطلبة بني التعلم اجلديد والتعلم القبلي.
 -3يعر�ض املعلم مناذج و لوحات تت�صف با�ستخدام درجات اللون الواحد .

 - 1املواد أ
والدوات و اخلامات

كرتون �أبي�ض بر ي�ستول� ،أوراق الر�سم� ،أقالم الر�صا�ص� ،ألوان مائية ،فر�ش �ألوان مائية،
�ألوان با�ستيل� ،أوعية للماء ،مراييل للعمل ،جرائد قدمية.

الي�ضاحية :
 - 2الو�سائل إ

�أ � -صور ملونة متثل قيماً لونية.
ب  -عر�ض �أعمال طلبه نفذت �ساب ًّقا.
ج  -تعريف الطلبة ب أ�يقونات أ
اللوان يف برجمية الر�سام .

املهارة  :تنفيذ ت�صميم لتدرج لوين داخل  5مربعات مت�ساوية .
التنفــــيــذ :

-

ر�سم خم�سة مربعات مت�ساوية با�ستخدام امل�سطرة وقلم الر�صا�ص.
اختيار اللون املرغوب .
و�ضع كمية منا�سبة من اللون يف بليتة أ
اللوان.
مزج اللون باملاء با�ستخدام فر�شاة منا�سبة وتلوين املربع أ
الول.
�إي�ضافة قليل من املاء لتخفيف قيمة اللون لتلوين املربع الثاين.
تكرر اخلطوة ال�سابقة لتلوين باقي املربعات.
ترك العمل يجف .
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 و�أخريًا �سنالحظ وجود  5درجات لونية من الغامق �إىل الفاحت . �رضورة املحافظة على نظافة العمل الفني و أالدوات.

التكامل و التداخل (مع املباحث االخرى )
يرتبط التدرج اللوين ويتكامل مع املواد أ
الخرى ب أ��سلوب جمايل ومفيد �إىل حد كبري ،ومثال
ذلك تلوين اخلرائط الطبيعية �أو أ
ال�شكال الهند�سية املج�سمة �أو الو�سائل العلمية ملختلف املواد.

اال�سرتاتيجية

 التقومي املعتمد على أالداء.

�أداة التقومي .

 -قوائم ال�شطب .

النتاج التعليمي

�أن يوظف الطالب درجات اللون الواحد يف �إنتاج ت�صميمات فنية متنوعة.

اجلدول ( : )1منوذج قائمة �شطب
ال�سلوك

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

و�ضع ورقة الر�سم على املقعد ب�شكل منا�سب
اللوان وري�شة أ
جهز علبة أ
اللوان ا ملنا�سبة

خفف أ
اللون باملاء ب�شكل منا�سب
د ّرج أ
اللون من الغامق �إىل الفاحت ب�شكل وا�ضح
اعتمد على نف�سه يف عمله
نظف أ
الدوات بعد �إنهاء العمل

راعى النظافة والرتتيب

راعى �رشوط ال�سالمة العامة
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التقدير
ال
نعم

ينفذ الطلبة ت�صميمات متثل :
تدرجا لونيًّا لرمال ال�صحراء.
-1
ً
 - 2تدرجاً لونيًّا ملياه البحر .
 - 3تدرجاً لونيًّا داخل �شكل حمدد .

(تنقذ خارج وقت احل�صة )

 �أ�شكاال هند�سية ملونة بدرجات لون واحد با�ستخدام برنامج الر�سام. غروب ال�شم�س بدرجات لون واحد با�ستخدام برنامج الر�سام. �إعداد عر�ض تقدميي بجميع �أعمال الطالب ي�شمل �رشحاً خمت�رص �أو مالحظات الطالب علىالعمال الفنية بالتعاون مع املعلم انظر أ
أ
ال�شكال ( ،)9( ،)8( ،)7( ،)6وهي عبارة عن
ت�صاميم لتدرجات لونية من تنفيذ طلبة ال�صف الرابع .

ال�شكل ( :)6ت�صميم تدرج لوين  /تدرج الزهرة
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ال�شكل ( :)7ت�صميم تدرج لوين � /أمواج .

ال�شكل ( :)8ت�صميم تدرج لوين  /أ
ال�شكال هند�سية (مثلثات) .
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ال�شكل ( : )9ت�صميم تدرج لوين أ
/ال�شكال هند�سية ( دائريه ومثليات ) .
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املو�ضوع الثاين

							
املــــحــور :الت�صميم
								
املو�ضـوع  :العالقات اخلطية
					
املدة املخ�ص�صة لهذا الدر�س  :ح�صتان

ال�صف  :الرابع أ
ال�سا�سي
الدر�س  :اخلط و دوره يف الزخرفة

زمن احل�صة الواحدة ( 45دقيقة)

حل�صة أ
ال�سالمية .
الوىل � :أنواع الزخارف العربية و إ
احل�صة الثانية  :تنفيذ ت�صميمات فنية با�ستخدام اخلط و الزخرفة .

معرفية

� -أن يتعرف الطالب �أنواع الزخارف العربية الإ �سالمية 0

مهارية

 �أن ي�ستخدم الطالب احلروف و الكلمات يف ت�صميم مو�ضوعات فنية م�ستوحاة من الزخرفةالعربية الإ �سالمية .

وجدانية

 �أن يعتز الطالب ب أ�همية الفن الإ �سالمي عامليًّا .املفاهيم واخلربات واملهارات القبلية

التع ّلم القبلي

على الطالب �أن يكون قادرا ً على الإ جابة عن أ
ال�سئلة آ
التية:
 -1قارن بني خطوط الدائرة و خطوط املربع.
 -2اذكر ثالث وظائف جمالية للزخارف.

مفردات الدر�س وتعريفها
اخلط العربي

يرجع يف أ
			
ال�صل �إىل �سيدنا �أدم عليه ال�سالم لقوله تعاىل "
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" (�سورة البقرة �آية .)31

ال�شكل

ّ
ال م�ساحة مغلقة.
هو ذلك اخلط الذي يبد�أ بنقطة و ينتهي بها
م�شك ً
ولل�شكل حالتان � :سطح ذو بعدين ،وجم�سم ذو ثالثة �أبعاد .

�إن احلروف و الكلمات هي أ
ال�سا�س يف ممار�سة الكتابة ،فاخلط ما هو �إال م�سار لنقطة ،و من
خالل هذا امل�سار يظهر دوره يف ت�شكيل اخلط العربي ب أ�نواعه،انظر ال�شكلني ()11( ،)10
�أما الزخارف الإ �سالمية ب إ��شكالها املتعددة هند�سية كانت �أم نباتية �أم كتابية.فانظر أ
ال�شكال
(.)14(،)13(،)12

ال�شكل ( :)10اخلط يف �أعمال اجل�ص

ال�شكل ( :)12الزخرفة الهند�سية

ال�شكل ( :)11اخلط يف املخطوطات العربية
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ال�شكل ( :)13الزخرفة النباتية

ال�شكل ( : )14زخرفة كتابية

و ملا للخط من دور جمايل وا�ضح فقد ا�ستخدم يف الفن الإ �سالمي ب�شكل وا�سع يف �أعمال النجارة و
�أعمال اخلزف و�أعمال اجل�ص و الزجاج املع�شق و �أ�شغال املعادن.
وا�ستخدمت الزخارف املتنوعة يف تزيني امل�ساجد و أ
ال�رضحة و الق�صور ،للمحافظة على خ�صو�صية
خمتلف املناطق الإ �سالمية ،مع �إبراز خ�صائ�ص الفن الإ �سالمي يف البعد عن الرتف ،وكراهية ت�صوير
الكائنات احلية و�إهمال قواعد ال�ضوء و الظل ( التج�سيم ) ،انظر ال�شكلني (. )16( ،)15

ال�شكل ( : )15اخلط يف زخرفة امل�ساجد
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ال�شكل ( : )16اخلط يف �أعمال اخل�شب

يع ُّد اخلط امل�صدر أ
ال�سا�سي للزخارف الإ �سالميه ب أ�نواعها ،وكان الفنان امل�سلم ي�ستخدم اخلط
املجرد و ذلك ل�صياغة �أ�شكال زخرفية جميلة م�ستمدة من عنا�رص الطبيعة املختلفة .
وكما عرفنا �سابقاً �أن ال�شكل عبارة عن خط يبد�أ بنقطة و ينتهي بها ً
م�شك ً
ال م�ساحة مغلقة ت�سمى
ال�شكال لها حالتان أ
ال �أو م�ساحة .و أ
�شك ً
ال�شكال ذات البعـــــــــدين ((امل�سطحة) الطول *العر�ض) و
ال�شكال ذات أ
أ
البعاد الثالثة ( ( املج�سمة ) الطول * العر�ض * االرتفاع ( العمق) ).
و ظهر �إبداع الفنان امل�سلم با�ستخدامه للزهور و الوحدات الزخرفية الهند�سية و النباتية� ،أو
ت�شكيالت احلروف العربية� ،أو اخلط العربي ب�صورته املبتكرة �أو التقليدية بخلفياته املورقة �أو املزهرة.
و�سنعر�ض يف �سياق هذا الدر�س �أمثلة ملختلف �أنواع الزخارف النباتية و الهند�سية والكتابية.انظر
ال�شكل (. )17

ال�شكل ( : )17اخلط وتنوع الزخارف
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العنا�رص الت�شويقية
ن�شاط �صفي

كيف ميكن توظيف احلروف والزخرفة العربية الإ �سالمية من الناحية اجلمالية داخل املدر�سة ؟

اال�سرتاتيجية
التدري�س املبا�رش

من خالل اخلطوات آ
التية:
� - 1رسد ق�صه لها عالقة باحلروف العربية ون� أش�تها من قبل املعلم والطلبة .
 - 2يتحدث الطلبة عن �أمثلة لها عالقة بالزخرفة الكتابية والهند�سية و النباتية.
 - 3يعر�ض املعلم �أفالماً ومناذج تتحدث عن �أنواع الزخرفة الإ �سالمية با�ستخدام احلا�سب �أو الفيديو .

 - 1املواد و أ
الدوات و اخلامات

احلا�سب  ،التلفاز� ،أوراق الر�سم� ،أقالم الر�صا�ص� ،ألوان خ�شبية� ،ألوان للباد� ،ألوان با�ستيل،
�ألوان �شمع� ،أدوات هند�سية.

الي�ضاحية
 - 2الو�سائل إ

 �صور ملونة ملختلف �أنواع الزخارف العربية و الإ �سالمية. عر�ض �أفالم فيديو تتحدث عن اخلط و الزخرفة ب أ�نواعها. -عر�ض �أعمال �سابقة للطلبة.
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املهارة  :تنفيذ ت�صميم زخريف كتابي بتكرار حرف واحد
التنفيذ :

 - 1يختار الطالب احلرف املرغوب ر�سمه و تكراره.
 -2ير�سم الطالب احلرف ب أ�حجام و �أ�شكال متعددة مع مراعاة التوازن و جت�سيم احلرف بال�شكل
ذي البعدين.
 -3يقوم الطالب بتلوين احلرف ب أ�ي خامة لونية متوافرة.
 -4املحافظة على نظافة العمل الفني .

التكامل و التداخل (مع املباحث أ
الخرى )
� - 1أهمية اخلط يف كتابة القر�آن الكرمي.
 - 2دور اخلط يف ر�سم اخلرائط ب أ�نواعها يف مبحث اجلغرافيا.
� - 3أثر اخلط يف ت�صميم الو�سائل العلمية ( ر�سم و ت�صميم الو�سيلة) كما يف جميع املباحث .
انظر أ
ال�شكال (.)22( ،)21( ،)20( ،)19( ،)18

ال�شكل ( :) 18اخلط و دوره يف تزيني الق�صور بالزخارف النباتية .
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ال�شكل ( :) 19اخلط و دوره يف الزخرفة الكتابية .

ال�شكل ( :) 20اخلط و دوره يف الزخرفة الهند�سية والنباتية
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ال�شكل ( :) 21اخلط والزخرفة النباتية على أ
الواين اخلزفية .

ال�شكل ( :)22اخلط و الزخرفة الكتابية على أ
الواين املعدنية .
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ال�شكل ( :) 23اخلط والزخرفة الهند�سية يف �أعمال الن�سيج .

ال�شكل ( :) 24اخلط والزخرفة املختلفة يف الكتب العربية .

ال�شكل ( :) 25اخلط وتنوع الزخارف يف الكتب العربية .
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اما عن �أعمال نفذت من قبل طلبة ال�صف الرابع والتي كان مو�ضوعها الزخارف العربية الإ �سالمية
ب أ�نواعها فانظر أ
ال�شكال .)29( ،)28( ،)27( ،)26(،)25( ،)24( ،)23( :

ال�شكل ( :) 26اخلط والزخارف النباتية

ال�شكل ( :) 27اخلط والزخارف الهند�سية .
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ال�شكل ( : ) 28اخلط والزخارف الهند�سية .

ال�شكل ( : ) 29اخلط والزخارف احلرة (امل�ستحدثة).
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اال�سرتاتيجية

 التقومي املعتمد على أالداء.

�أداة التقومي .

� -سجل �سري التعلم .

النتاج التعليمي

�أن ي�ستخدم الطالب احلروف والكلمات يف ت�صميم مو�ضوعات فنية م�ستوحاة من الزخرفة
العربية الإ �سالمية .

بطاقة �سجل �سري التعلم
التاريخ :
ا�سم املالحظ:

املبحث :
ا�سم الطالب :

�سالمية،وو�ضح �أهميتها يف خمتلف مناحي احلياة ،ثم
ال
ّ
�رشح لنا املعلم عن �أنواع الزخارف إ
قمنا بتنفيذ عمل زخريف كل ح�سب النوع الذي يريد ،وحتاورنا حول الزخارف ووجدت
ال�سالمية.
�أن الطلبة على معرفة بالزخارف إ
يراع الفروق الفردية
مالحظاتي  :املعلم مل ِ
مالحظات املعلم :
 حاول املتعلم �أن ينفذ العمل املطلوب. -تفاعل املتعلم وا�ستوعب املطلوب.
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-1ت�صميم لوحة زخرفيه بحرف واحد من حروف الكتابة العربية مع �إ�ضـــافة زخــرفة نباتية
زهور ) با�ستخدام �ألوان اللباد.
 -2ت�صميم لوحة زخرفيه ب أ�كرث من حرف من حروف الكتابة العربية مع زخرفة هند�سية منتظمة
با�ستخدام �ألوان خ�شبية.
 -3ت�صميم لوحة بالزخرفة الهند�سية مع ت�شكيالت الزهور املحورة با�ستخدام �ألوان البا�ستيل و
أ
الدوات الهند�سية.

(تنفذ خارج وقت احل�صة)

 التعرف �إىل �أنواع اخلطوط املتوافره يف احلا�سوب من خالل برنامج ميكرو�سوفت وورد. ت�صميم بطاقة تهنئة وت�ضمينها زخرفه نباتيه با�ستخدام برنامج الر�سام. ت�صميم لوحه زخرفيه كتابية با�ستخدام برنامج الر�سام.� -إعداد عر�ض تقدميي ي�ضم �أعمال الطالب لهذه املهارة بالتعاون مع املعلم .
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املو�ضوع الثالث

							
املــــحــور :الت�صميم
								
املو�ضـوع  :العالقات ال�شكلية
					
املدة املخ�ص�صة لهذا الدر�س  :ح�صتان

ال�صف  :الرابع أ
ال�سا�سي
الدر�س  :املالم�س الوهمية و احلقيقية

زمن احل�صة الواحدة ( 45دقيقة)

احل�صة أ
الوىل � :أنواع املالم�س.
احل�صة الثانية  :تنفيذ ت�صميمات فنية با�ستخدام املالم�س ا لوهمية و احلقيقية.

معرفية

يفرق الطالب بني خمتلف املالم�س .
� -أن ّ

مهارية

� -أن ينفذ الطالب ت�صميمات ب�سيطة با�ستخدام خامات م�ستهلكة متنوعة املالم�س .

وجدانية

 �أن يعتز الطالب بالعمل اجلماعي مع الزمالء.املفاهيم واخلربات واملهارات القبلية

التع ّلم القبلي

على الطالب �أن يكون قادرا ً على الإ جابة عن أ
ال�سئلة آ
التية:
 -1هات �أمثلة أل�شياء ذات مالم�س خ�شنة من الطبيعة.
فرق بني �أنواع املالب�س ال�صيفية و ال�شتوية من حيث املالم�س .
ّ -2

مفردات الدر�س وتعريفها

 -مالم�س وهمية

وهي أ
ال�شكال اخل�شنة الظاهرة يف ال�صور بالرغم من امللم�س الناعم لتلك ال�صور.

 -مالم�س حقيقية

وهي اخلامات متنوعة املالم�س املوجودة يف الطبيعة .
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لقد تعرفنا يف مقدمة هذا الدليل و من خالل تعريف املالم�س على �أنها تلك القيم ال�سطحية
حت�سها اليد وكذلك العقل مليله يف و�صف ال�سطوح املرئية على �أنها خ�شنة �أو ناعمة و ربط تلك
التي ُ
ال�صفات املرئية باحلركة.
و �أقرب أ
المثلة لذلك املفهوم� ،صورة النمر و تلك اخلطوط التي تغطي ج�سده؛ �إذ �إنها توحي
بالنعومة على عك�س �صورة التم�ساح التي تظهر خ�شونة ج�سده بالرغم من نعومة ال�صورة.
انظر ال�شكلني (.)31( ،)30

ال�شكل (  :)30نعومة ج�سد النمر.

ال�شكل (  :)31خ�شونة ج�سد التم�ساح.
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لقد �أوردنا �ساب ًقا دور العني يف حتديد املالم�س فلم يقت�رص ذلك على اليد ،وذلك من خالل
ال توحي مبالم�س ترتاوح بني النعومة و اخل�شونة،
التمييز بني املالم�س الوهمية و احلقيقية ،فاخلطوط مث ً
كما ن�شاهدها على جلود بع�ض احليوانات ،كالثعبان ،و احلمار الوح�شي ،وكما تظهر تلك املالم�س
ال�صداف ،و غري ذلك من أ
بكرثة يف النباتات ،و احلجارة ،و أ
ال�شكال و اخلامات املختلفة.
�إن املالم�س الوهمية اخل�شنة تربز يف �صو ٍر ناعمة امللم�س ،كما يف املباين ذات الواجهات
احلجرية ،و آ
الثار القدمية  ،ويف النباتات كال�صبار � ،أو �إحداث مالم�س وهمية با�ستخدام العملة
املعدنية ،و أ
القم�شة  ،و الزجاج املزخرف ،و القطع البال�ستيكية ،و �أوراق ال�شجر ,ومنيز ذلك كله
من خالل الب�رص.
ويف الوقت ذاته تظهر املالم�س احلقيقية مبختلف اخلامات ال�سابقة يف حال ا�ستخدمت فعلياً يف
الت�صميم الفني الواقعي.
انظر أ
ال�شكال (.)35(،)34( ،)33( ،)32

ال�شكل (  :)32املالم�س يف احلبال

ال�شكل ( :)33املالم�س يف الري�ش

ال�شكل ( :)34املالم�س يف ال�سلحفاة

ال�شكل ( :)35املالم�س يف آ
الثار القدمية
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العنا�رص الت�شويقية
ن�شاط �صفي

كيف ميكن ت�صميم جدارية داخل املدر�سة من خمتلف املواد امل�ستهلكة ومبختلف املالم�س.

اال�سرتاتيجية

العمل اجلماعي لتحقيق ما يلي :
 - 1تطوير التفاعل و عادات الإ �صغاء اجليد و مهارات النقا�ش.
 - 2تطور خا�صية االعتماد املتبادل و امل�ساءلة ال�شخ�صية .
 - 3دعم الزمالء.
� - 4إيجاد جو تفاعلي بني الطلبة .

 -1املواد أ
والدوات و اخلامات

كرتون �أبي�ض مقوى� ،أوراق ر�سم� ،أقالم ر�صا�ص� ،ألوان مائية ،فر�ش �ألوان مائية� ،ألوان
با�ستيل� ،أوعية للماء ،مراييل للعمل ،قما�ش ،ق�صدير ،زجاج مزخرف� ،أوراق �شجر،عمله
معدنية.

 -2الو�سائل التو�ضيحية

 �صور ملختلف املالم�س املوجودة يف البيئات الطبيعية املتنوعة. �صور للحيوانات مبختلف �أنواعها. �أفالم تظهر �أنواع املالم�س يف املناطق أالثرية واملباين احلديثة.
� -أعمال الطلبة التي نفذت �سابقاً.
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املهارة  :تنفيذ ت�صمـــــيم كوالج ملل�صق يتحـــدث عن حمــــــــاية البيئة من الت�صـــحر مظــــهرا ً
خمتلف املالم�س.
التنفيذ :
 -1يجمع الطلبة �صورا ً لنباتات و �أ�شجار مثل( النخيل  ،ال�صبار � ... ،إلخ ).
 -2يجمع الطلبة �صورا ً ملختلف �أنواع احليوانات ( مفرت�سة � ,أليفة  ,زواحف � ... ,إلخ ) .
 -3ير�سم الطلبة عنا�رص الطبيعة مثل (ال�سماء ,الغيوم ,املياه �..,إلخ ) وتلوينها أ
باللوان املائية.
 -4يقوم الطلبة بل�صق ال�صور يف أ
الماكن املخ�ص�صة يف اللوحة.
� -5سنح�صل يف النهاية على عمل فني ذي مالم�س متنوعة.

التكامل و التداخل (مع املباحث االخرى )
 -1م�شاهدات لبع�ض ال�رشائح حتت املجهر ومالحظة مالم�سها كما يف املباحث العلمية.
 -2بناء مناذج و جم�سمات مبختلف املالم�س ملواقع تاريخية ودينية وجغرافية يف مباحث التاريخ
والرتبية أ
ال�سالمية واجلغرافيا .

اال�سرتاتيجية

 التقومي املعتمد على أالداء.

�أداة التقومي .

� -سلم التقدير .

النتاج التعليمي

� -أن ينفذ الطالب ت�صميمات ب�سيطة با�ستخدام خامات م�ستهلكة متنوعة املالم�س .
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اجلدول (� :)2سلم تقدير
الرقم

ال�سلوك

1
2
3
4
5
6
7
8

ي�ضع الطالب ورقة الر�سم على املقعد ب�شكل منا�سب

مقبول جيد جيد جداً ممتاز

يجهز اخلامات املنا�سبة
ي�صمم العمل املرغوب فيه
ي�ستخدم اخلامات
يعتمد علىنف�سه يف عمله
ينظف أ
الدوات بعد �إنهاء العمل

يراعي النظافة والرتتيب

يراعي �رشوط ال�سالمة العامة

ينفذ الطلبة ت�صميمات متثل:
 -1مالم�س وهمية بالقطع املعدنية و القما�ش.
 -2مالم�س وهمية بالزجاج املزخرف.
 -3مالم�س وهمية ب أ�وراق النباتات.
 -4مالم�س حقيقية بخامات متعددة.

( تنفذ خارج وقت احل�صة )

 ير�سم الطالب �أ�شكاالً هند�سية مبالم�س خمتلفة با�ستخدام برنامج الر�سام.عرو�ضا تقدميية ألعمــالهم.انظر أ
ال�شكال (،)40( ،)39( ،)38( ،)37( ،)36
 يعد الطلبةً
(.)41
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ال�شكل ( :)36املالم�س يف �أعمال الق�ش .

ال�شكل ( :)37املالم�س يف احلمار الوح�شي .
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ال�شكل ( :)38املالم�س يف املباين .
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ال�شكل ( :)39تكوين من املالم�س  /عمل طالب من ال�صف الرابع .

ال�شكل ( :)40تكون من املالم�س الناعمة واخل�شنة  /عمل طالبة من ال�صف الرابع .
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ال�شكل ( :)41تكوين من املالم�س املتنوعة
عمل طالبة من ال�صف الرابع .
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املو�ضوع الرابع

							
املــــحــور :الت�صميم
								
املو�ضـوع  :الطباعة
					
املدة املخ�ص�صة لهذا الدر�س  :ح�صتان

ال�صف  :الرابع أ
ال�سا�سي
الدر�س  :الطباعة الب�سيطة

زمن احل�صة الواحدة ( 45دقيقة)

احل�صة أ
الوىل  :الطباعة الب�سيطة ,تعريفها� ,أنواعها� ,أ�ساليبها.
احل�صة الثانية  :تنفيذ ت�صميمات فنية ب�إ�ستخدام الطباعة الب�سيطة.

معرفية

� -أن يدرك الطالب االختالفات التقنية للطباعة.

مهارية

� -أن ينفذ الطالب ت�صميمات ب أ��سلوب الطباعة الب�سيطة.

وجدانية

� -أن ينمو لدى الطالب حب العمل اليدوي.

املفاهيم و اخلربات و املهارات القبلية
التع ّلم القبلي

على الطالب �أن يكون قادرا ً على الإ جابة عن أ
ال�سئلة آ
التية:
 -1حت ّدث عن الطباعة الب�سيطة با�ستخدام ثمار البطاطا.
 -2ملاذا يف�ضل ا�ستخدام أ
اللوان املائية الكثيفة ( غوا�ش ) يف مهارة الطباعة الب�سيطة ؟

مفردات الدر�س وتعريفها :
 -الطباعة بالتفريغ

بالداة و أ
هي عملية ر�سم ال�شكل وتفريغه وتلوين مكانه أ
اللوان املنا�سبة.

� -ألــــوان الغوا�ش

هي �ألوان حتل باملاء وتتميز بالكثافة وميكن التحـــكم بالقيم اللونية فيها با�ستخـــدام اللونني
البي�ض و أ
أ
ال�سود.
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�إن التعبري عن أ
ال�شكال بالطباعة ،على خامــات متعددة ما هي �إال عمليــة تطوير لن�شاط
الطالب �إىل فعل تعبريي حقيقي ،و يخدم تعلمه عمل كال�شيهات متثل �أ�شكاالً و حروفاً و �أرقاماً
تدعم تعلم الطالب امل�صحوب بالر�سم  .انظر ال�شكلني (.)43(،)42

ال�شكل ( :)43تكوين �آخر بالطباعة بالتفريغ

ال�شكل ( :)42تكوين بالطباعة بالتفريغ

الطباعة هي عملية نقل أ
ال�شكال �إىل خامات متعددة منها ،الكرتون �أو اجللد �أو القما�ش �أو
الزجاج �أو ال�سرياميك � ....إلخ  ،وذلك با�ستخدام النحت البارز والغائر ،با�ستخدام ثمار البطاطا
�أو الفلني �أو املمحاة لطباعة تلك أ
ال�شكال .
ومن �أ�شكال الطباعة أ
الخرى الطباعة بالتفريغ ،وطباعة الباتيك العقد وال�شمع ،وطباعة الر�ش،
وطباعة اللنينيوم ،واخل�شب  ،والزنك  ،وذلك با�ستعمال أ
اللوان املائية الكثيفة ،واحلرب ال�صيني و
غريها .
وتربز �أهمية الطباعة با�ستخدامها يف اجلانب اجلمايل والنفعي بالتزين الداخلي ،املالب�س،
والدوات املنزلية  ،واملواد الدعائية .انظر أ
أ
ال�شكال (.)46( ،)45( ،)44
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ال�شكل ( :)45ت�صميم بالطباعة بالباتيك

ال�شكل ( :)44تكوين بالطباعة بالتفريغ

ال�شكل ( :)46تكوين بالطباعة باخل�شب

العنا�رص الت�شويقية
ن�شاط �صفي
 كيف ميكن ت�صميم �إبراز وجتـــميل مرافق املدر�سة با�ستـــخدام مهارة الطباعة الب�ســـيطة ب أ�نواعهااملختلفة .
طريقة تنفيذ الن�شاط  :بوا�سطة ا�سرتاتيجية العمل اجلماعي
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اال�سرتاتيجية

التعلم من خالل أ
الن�شطة للعمل على :
 -1توفري فر�ص حياتية حقيقية للطلبة.
 -2امل�ساهمة يف تعلم موجه ذاتـيـًّا للطلبة .
 -3تفح�ص مو�ضوع غري م أ�لوف .
 -4ا�ستك�شاف مو�ضوع ما ب�شكل عميق .

 -1املواد أ
والدوات و اخلامات

قما�ش ،بالتة �ألوان ،كرتون �أبي�ض مقوى� ،أوراق ر�سم� ،أقالم ر�صا�ص� ،ألوان مائية غوا�ش،
فر�ش �ألوان مائية ،حرب �صيني� ،إ�سفنج ،مراييل للعمل.

 -2الو�سائل التو�ضيحية

 �صور ألعمال فنية متثل �أ�ساليب الطباعة املختلفة. زيارة ميدانية �إىل مطبعة ( �آلية و يدوية ). عر�ض �أفالم عن الطباعة و�أ�ساليبها. -عر�ض �أعمال لطالب منفذة �سابقاً.

املهارة  :تنفيذ ت�صميم زخريف نباتي ب أ��سلوب الطباعة بالتفريغ
التنفيذ :

 -1ير�سم الطالب العن�رص النباتي ( تفاحه  ,برتقاله  ,زهرة � ...,إلخ ) املراد طباعته على طبق الكرتون.

 -2يقوم الطالب بق�ص ال�شكل و تفريغ مكانه.
 - 3يعمل على اختيار اللون املنا�سب للعن�رص النباتي.
 -4تثبيت ال�شكل املفرغ على طبق الكرتون املراد الطباعة عليه.
 -5البدء بالتلوين مكان التفريغ با�ستخدام الإ �سفنجة �أو فر�ش أ
اللوان املائية.
-6تكرار الطباعة موزعة على كافة اللوحة.
� -7رضورة املحافظة على نظافة العمل الفني أ
والدوات.
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التكامل و التداخل (مع املباحث أ
الخرى )
 -1طباعة �أرقام الالعبني يف فرق املدر�سة املختلفة كما يف مبحث الرتبية الريا�ضية .
 -2طباعة اخلرائط اجلغرافية كما يف مبحث اجلغرافيا .
 -3طباعة و�سائل الإ ي�ضاح ملختلف املباحث .
 -4طباعة �آرمات الغرف ال�صفية ومرافق املدر�سة.

اال�سرتاتيجية

 التقومي املعتمد على أالداء

�أداة التقومي

� -سلم التقدير.

النتاج التعليمي

� -أن ينفذ الطالب ت�صميمات ب أ��سلوب الطباعة الب�سيطة.

اجلدول (� : )3سلم تقدير

الرقم

ال�سلوك

1
2
3
4
5
6
7
8

ي�ضع الطالب ورقة الر�سم على املقعد ب�شكل منا�سب

مقبول جيد جيد جداً ممتاز

يجهز اخلامات املنا�سبة
ي�صمم العمل املرغوب فيه
ينوع يف اخلامات امل�ستخدمة
يعتمد علىنف�سه يف عمله
ينظف أ
الدوات بعد �إنهاء العمل

يراعي النظافة والرتتيب

يراعي �رشوط ال�سالمة العامة
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ينفذ الطلبة ت�صميمات متثل:
 -1تكوينًا فنيًّا نباتيًّا بالطباعة بالتفريغ .
 -2تكوينًا فنيًّا نباتيًّا بالطباعة بالبطاطا .

(تنفذ خارج وقت احل�صة )

 - 1عمل ملف ملجموعة �أعمال فنية ملهارة الطباعة وتخزينها على قر�ص مرن .
 - 2كتابة بحث حول �أثر الطباعة يف ترويج أ
الردن �سياحياً م�ستعيناً ب أ�فالم فيديو تتحدث عن
هذا املو�ضوع .انظر أ
ال�شكال (.)53( ،)52( ،)51( ، )50( ،)49( ،)48( ،)47

ال�شكل ( :)47عمل طباعي لبطاقة معايدة
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ال�شكل ( :)48تكوين بالطباعة بال�ستان�سل

ال�شكل ( :)49تكوين �أخر بالطباعة بال�ستان�سل
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ال�شكل( :)50تكوين بالطباعة  /تنفيذ طالبة يف ال�صف الرابع

ال�شكل( :)51ت�صميم بالطباعة  /تنفيذ طالبة يف ال�صف الرابع
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ال�شكل( :)52تكوين بالطباعة  /تنفيذ طالب يف ال�صف الرابع

ال�شكل( :)53ت�صميم بالطباعة  /تنفيذ طالب يف ال�صف الرابع
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املـــقـــــدمــة

يعد حمور الت�شكيل والرتكيب والبناء من �أهم املحاور التي ت�سهم يف �صقل �شخ�صية الطالب،
وتزوده باخلربات ال�رضورية لتلك املرحلة ,وتعمق لدى الطلبة املعرفة يف ت�شكيل اخلامات البيئية

املحلية املختلفة وخ�صائ�صها و�إمكاناتها الت�شكيلية ,ومل يقت�رص على تعويد الطلبة �إنتاج �أعمال فنية

فح�سب ,بل تك�سبهم القيم الإ ن�سانية أ
والخالقية وينمي �سلوكهم عن طريق تطوير مهاراتهم اليدوية

والفنية وتنمية �أن�شطتهم االبتكارية ,التي يزاولونها يف البيت واملدر�سة .

أ
وال�شغال اليدوية ن�شاط م أ�لوف منذ القدم  ,وتعد �أقدم و�سيلة تعبريية با�ستخدام خامات البيئة

وخملفاتها ,ويعد أ
ال�سا�س يف بناء املجتمع املتطور ,ومنطلقا للقاعدة االقت�صادية فيه ,وي�شكل كل
من الت�شكيل والرتكيب اجلانب التطبيقي يف الفن كالفخار واخلزف وال�صل�صال وحياكة ال�سجاد
والتجليد واحلفر والنق�ش على اخل�شب واملعادن والنجارة والطباعة وزخرفة أ
القم�شة وترتيبها �...إلخ
.

�إن معظم خ�صائ�ص التعبري الفني عند الطلبة يف هذه املرحلة تظهر �أي�ضاً يف تعبريهم املج�سم يف

الت�شكيل والرتكيب والبناء .فهم يحبون اللعب بالرمل وال�صل�صال واملعاجني باختالف �أنواعها,
وجميع هذه اخلامات وغريها ت�ساعد على تنفيذ تعبرياتهم الفنية املج�سمة بالكتلة واحلجم  ,وتقرتب
�إليهم مفاهيم أ
ال�شياء كما هي يف الواقع ومالم�س احلقيقة.
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ِ
الطالب بعد درا�سة هذا املحور �أن:
يتوقع من
ُ

 - 1يتعرف الوحدة والرتابط يف العمل الفني.

 - 2ينفذ �أ�شكاالً جم�سمة وم�سطــحة ب أ��سلوب تفريغ أ
الجزاء وتركيبها ,لبناء مو�ضوعات متنوعة,
مثل �سيارة �أو عمارة� ,أو �أقنعة� ,أو غري ذلك.

 - 3يولف بني اخلامــات املتنوعة ,لتنفيذ �أ�شكـــال جم�سمة وم�سطحة ,مثل� :سيارة �أو بيت �أو
خيمة� ،أو غري ذلك.

 - 4ي�ستثمر اخلامات واملواد امل�ستهلكة يف البيئة

املو�ضــوع

حمتويات املحــور

الوحدة والرتابط بت�شكيل املج�سم
التوليف بني خامات متنوعة
ت�شكيل جم�سمات من املواد امل�ستهلكة من البيئة
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عدد الدرو�س

1
1
1

عدد احل�ص�ص

2
2
2

املو�ضوع أ
الول

							
املــــحــور :الت�شكيل والرتكيب والبناء
								
املو�ضـوع  :الوحدة والرتابط بت�شكيل املج�سم
					
املدة املخ�ص�صة لهذا الدر�س  :ح�صتان

ال�صف  :الرابع أ
ال�سا�سي
الدر�س  :الت�شكيل والتكوين باملعجون

زمن احل�صة الواحدة ( 45دقيقة)

الوىل :القيم ال�شكلية والتكوينية يف أ
احل�صة أ
العمال الفنية .
احل�صة الثانية  :تنفيذ ت�شكيالت جم�سمة وم�سطحة باملعجون .

معرفية
 �أن يتعرف الطالب مفهوم الكتلة يف العمل الفني ودورها يف �إحداث القيم اجلمالية .مهارية

� -أن ينفذ الطالب �أ�شكاالً حيوانية �أو نباتية �أو �أبنية �أو خيالية با�ستخدام املعجون .

وجدانية
 �أن يحافظ الطالب على نظافة املكان �أثناء العمل وبعده .املفاهيم واخلربات واملهارات القبلية

التع ّلم القبلي

 - 1يناق�ش املعلم الطلبة حول مفهوم الت�شكيل املج�سم .
 - 2يناق�ش املعلم الطلبة حول االختالف والت�شابه بني كتل أ
ال�شكال ومالم�سها يف الطبيعة .

مفردات الدر�س وتعريفها
�أ�شكال م�سطحة

هي �أ�شكال ذات بعدين .

�أ�شكال جم�ســمة

هي �أ�شكال ذات ثالثة �أبعاد .

معجون امللتني ( البال�ستي�سني )

هي معاجني على �شكل مربعات �صغرية �أو �أ�صابع �أو قوالب كبرية وب أ�لوان متعددة .
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مفهوم الكتلة

كل حجم ي�شغل حيزا ً يف فراغ وي أ�خذ هيئة حمددة.

لتنفيذ هذا الدر�س ال بد للمعلم من �إثارة الطلبة ملا حولهم من �أ�شكال طبيعية ومعرفتها
وم�شاهدتها  ,باختيار �أ�شكال ب�سيطة يف متناول اليد ولي�ست �صعبة ومعقدة ,مثل مكعبات وجم�سمات
و�أ ٍ
وان فخارية و �أوراق ال�شجرو اخل�ضار والفواكة ,ومن ثم يقوم الطالب بر�سمها على دفرت ر�سم �أو
ورق �أبي�ض حماوال حماكاتها قدر الإ مكان وي ؤ�كد املعلم على �أن هذه أ
ال�شكال لها �أبعاد ولها حجم
وميكن مل�سها وحملها وم�شاهدتها عن قرب وبالتايل ر�سمها لتكون م�سطحة
كما يف ال�شكل( )1وجم�سمة كما يف ال�شكل ()2

ال�شكل (� :)2شكل جم�سم

ال�شكل (� :)1شكل م�سطح

العنا�رص الت�شويقية
ن�شاط �صفي

يقوم الطلبة بت�شكيل مناذج ٍ
ملبان معمارية �أو مدر�سة
منوذجية �أو �إ�شارات مروية �أو تكوينات �أخرى م�ستوحاة
من الواقع والبيئة،انظر ال�شكل (. ) 3
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ال�شكل ( :)3جم�سم باملعجون

اال�سرتاتيجية
العمل اجلماعي

بعد �أن تعرف الطالب � أ
إىلال�شكال يف الطبيعة كما يف ال�شكلني ( ,)5،4يقوم املعلم بتزويد الطلبة
بقطع من املعجون (البال�ست�سني) ,ي�شري �إىل �أ�سلوب اال�ستعمال باملعجون بالعجن والت�شكيل ,ويعمل
على تطوير التفاعل وعادات الإ �صغاء اجليد  ,والتعاون يف تبادل اخلامات و�إيجاد جو تفاعلي بني
الطلبة.
يقوم املعلم بتوزيع كتل املعجون ,وي�شري �إىل �أ�سلوب اال�ستعمال باملعجون و الت�شكيل وال�ضغط
والتكوين والربم.
يلفت املعلم انتباه الطلبة �إىل املحافظة على النظافة يف �أثناء العمل ,وتنظيف املكان يف نهاية
احل�صة .ويبني للطلبة �أنواع املعجون ال�صناعي انظر ال�شكل (.)6

ال�شكل ( : )5مباين حديث

ال�شكل ( : )4مباين واثار

ال�شكل ( : )6ت�شكيل باملعجون ال�صناعي
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 - 1املواد أ
والدوات و اخلامات

معجون ( البال�ستي�سني � -أدوات ب�سيطة � -أعواد كربيت )
 بقايا قطع بال�ستيكية ذات مالم�س خمتلفة  -بقايا قطعخ�شبية .

مالحظة

ميكن للمعلم �أن ي�ستخــــدم خـــامة ال�صل�صــال بدال من
املعجون ( البال�ستي�سني ) كما يف النموذج .انظر ال�شكل (.)7
ال�شكل (� :)7آنية فخارية

 - 2ا لو�سائل التو�ضيحية

�أ  -عر�ض �صور لطيور وحيوانات متثل �أ�شكاالً جم�سمة وم�سطحة.
ب  -عر�ض مناذج من �أعمال الطلبة بنف�س امل�ستوى .
ج  -ا�ستخدام جهاز احلا�ســــوب لعر�ض �صور تو�ضح �أ�شكاالً ٍ
ملبان ومـــــدن وت�صــــاميم,
كما يف ال�شكل ()8

ال�شكل ( :)8م�آذن من معجون
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 -1ت�صميم �أ�شكال وجم�سمات و�إ�شارات مرورية ثم يناق�ش مع التالميذ �أ�شكال هذه الإ �شارات
واختالف �ألوانها و�أدوارها وااللتزام بقواعد املرور.
 -2عمل �أ ٍ
وان فخارية بالطرق التقليدية مثل احلبال وال�رشائح وال�ضغط .

التكامل و التداخل (مع املباحث أ
الخرى )
ميكن �أن يقوم الطالب بعمل جم�سمات خمتلفة �صغرية كاحليوانات �أو �أ�شكال لبع�ض النباتات
ي�ستفاد منها يف املباحث العلمية ويرتبط مع املباحث أ
الخرى ب أ��سلوب جمايل.

اال�سرتاتيجيات
 -1ملف الطالب

مراجعة الذات ،عر�ض مناذج من �أعمال الطلبة التي مت انتقا ؤ�ها  ,ويجب م�شاركة الطلبة
يف انتقاء النماذج ،ثم عمل ملف �سبب رف�ض ال�شكل �أو النموذج .

 - 2التقومي املعتمد علىاملالحظة

يالحظ املعلم الطلبة ويدون �سلوكياتهم ومهاراتهم بعد العمل و�أثنائة.

�أداة التقومي املقرتحة
قوائم ال�شطب .

النتاج التعليمي

� -أن ينفذ الطالب �أ�شكاالً حيوانية �أو نباتية �أو خيالية با�ستخدام املعجون �أو ال�صل�صال .

105

اجلدول ( :)1قائمة �شطب ملهاره الت�شكيل
ال�صفة �أوال�سلوك

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

يح�رض أ
الدوات واملواد الالزمة لتنفيذ املو�ضوع .
يح�رض �أدوات احلفر والت�شكيل املطلوبة .

التقدير
ال
نعم

ينفذ �أ�شكا ًال حيوانية �أو نباتية �أو �أبنية �أو �سيارة �أو عمارة .
ي�ستخدم �أ�سلوب التفريغ يف الت�شكيل امل�سطح .
ينفذ �أ�شكا ًال م�سطحة ذات بعدين .
ينفذ �أ�شكا ًال جم�سمة ذات ثالثة �أبعاد .

ي�ستخدم جهاز احلا�سوب لتنفيذ �أ�شكال ذات يعدين .
يتعاون مع زمالئه خالل �أعمالهم .
يحرتم �أراء ا آلخرين ويقدر �أعمالهم .

يراعي ال�سالمة العامة يف �أثناء العمل .

 - 1ينفذ الطلبة ت�صميمات جم�سمة �أو م�سطحة خلريطة أ
الردن الطبيعية من ال�صل�صال �أو املعجون.
َ - 2عمل ت�شكيل م�سطح ألحد �إ�شارات التوعية املرورية.

قائمة م�صادر ومراجع �إ�ضافية

 - 1مواقع �شبكة الإ نرتنت� ،صور أ
للعمال الفنية ب أ��سلوب الت�شكيل والرتكيب والبناء.
 - 2الكتب اخلا�صة بالت�شكيل والرتكيب والبناء.
 - 3زيارة م ؤ��س�سات �أردنية تعني ب أ�عمال الت�شكيل والرتكيب والبناء كم ؤ��س�سة نهر أ
الردن.
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( تنفذ خارج وقت احل�صة )

 يقوم املعلم مع الطلبة بالبحث عن موقع منا�سب من املواقع املوجودة على الإ نرتنت حولالت�شكيل باملعجون �أو( ال�صل�صال ).
 عر�ض برجميات تعليمية تو�ضح الت�شكيل باملعجون �أو ال�صل�صال . عر�ض �رشائح لبع�ض أالعمال تو�ضح الت�شكيل باملعجون �أو ال�صل�صال .
أ
املعجون.انظرال�شكال ( . )12( ,)11( ,)10( ,) 9
عر�ض �أعمال ومناذج من

ال�شكل ( :)9ت�شكيل لإ �شخا�ص من املعجون.
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ال�شكل (� :)10أ ٍ
وان من معجون

ال�شكل (� :)11إ�شارات مرور و�سيارات من املعجون.
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ال�شكل (� :)12أ ٍ
وان منزلية من املعجون.
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املو�ضوع الثاين

ال�صف  :الرابع أ
ال�سا�سي
							
املــــحــور :الت�شكيل والرتكيب والبناء
الدر�س  :أ
املو�ضـوع  :التوليف بني خامات متنوعة
								
القنعة
زمن احل�صة الواحدة ( 45دقيقة)
					
املدة املخ�ص�صة لهذا الدر�س  :ح�صتان

الوىل  :اال�ستغالل أ
احل�صة أ
المثل للخامات واملواد امل�ستهلكة يف البيئة.
احل�صة الثانيـة � :أن ينفذ الطالب �أقنعة م�ستوحاة من ق�صة �أ�سطورية .

معرفية

� -أن يتعرف الطالب مفهوم القناع وا�ستخدامه.

مهارية
 �أن ي�شكل الطالب �أقنعة متنوعة بطرق متعددة م�ستخدماً املواد امل�ستهلكة املتوافرة يف البيئة ويلونها.وجدانية
 �أن يحرتم الطالب عمله ويقدره.املفاهيم واخلربات واملهارات القبلية

التع ّلم القبلي

القنعة كو�سيلة �إي�ضــــاح ويناقـ�ش الطلبة يف :أ
يعر�ض املعلم منوذجاً �أو �أكرث من أ
اللوان امل�ستخدمة,
أ
والدوات واملواد امل�ستخدمة ومعرفة دورها يف الت�شكيل .
وال�شغال لكونها يف متناول �أيدي أ
يعترب الورق خامة رئي�سية يف جماالت الر�سم أ
الطفال
ي�صادفونها �أينما ذهبوا يف املدر�سة �أو البيت �أو ال�سوق  ,وي�ستعملونها يف مراحل منوهم املختلفة
للطفال ت�شكيلها بالورق أ
واملوا�ضيع التي يحلو أ
كال�شكال املتحركة وميكن اال�ستفادة من بع�ض
�أ�شغال الورق وخملفات البيئة ,التي ينفذها الطالب يف موا�ضيع الدرا�سة أ
الخرى ,وميكن ا�ستغاللها
يف ت�شكيل أ
القنعة .
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العنا�رص الت�شويقية
ن�شاط �صفي

 عر�ض �أقنعة مثرية على جهاز الكمبيوتر. متثيل م�شهد م�رسحي با�ستخدام أالقنعة من قبل الطلبة �أنف�سهم.

اال�سرتاتيجية
التدري�س املبا�رش وتنفذ عرب اخلطوات ا آلتية :

 - 1ير�سم الطـــالب �شكال على قطعـــة من الكرتون معربًا عن وجه �إنــــ�سان �أو حيوان �أو �شكل
خرايف�...إلخ
 - 2ي�ضيف بع�ض العنا�رص املتممة لل�شكل املطلوب مثل ال�شعر ,ال�شارب ،اللحية ,احلاجبني,
أ
ال�سنـــان ,با�ستخـــدام املواد املختلفة كال�صـــوف �أو الورق امللون �أو اخلرز �أو القما�ش �أو اجللد
�...إلخ.
 - 3يربط خيطا �أو قطعة من املطاط �أو من القما�ش.
 - 4يق�ص �أطراف الوجه املر�سوم.
 - 5يفرغ ثقبني للر ؤ�يا وثقبًا �آخر أ
للنف .انظرال�شكل (.)13
ّ

ال�شكل (� :)13أقنعة خمتلفة
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 - 1املواد أ
الدوات واخلامات

كرتون ،مق�صات ،بقايا �صوف م�ستهلكة� ،أزرار� ,أقم�شة� ,إك�س�سوارات متنوعة�...إلخ .

 - 2الو�سائل التو�ضيحية

عر�ض مناذج جاهزة و�أفالم فيديو ترثي املو�ضوع .

� - 1رسد ق�صة خمتارة لتقم�ص �شخ�صيات متعددة لها عالقة مبو�ضوع أ
القنعة .

 - 2عر�ض مناذج وبقايا من املواد امل�ستهــــلكة املتوافرة التي ت�ستخـــــدم ل�صناعة أ
القنعة مع
املحافظة على نظافة املكان .

التكامل و التداخل (مع املباحث أ
الخرى )
الن�شطة يف املباحث أ
ي�ستفاد من هذا املو�ضوع كو�ســـائل �إي�ضـــاح لبعــ�ض أ
الخرى مثــل اللغة
العربية .

اال�سرتاتيجية

 التقومي املعتمد على أالداء .

�أداة التقومي

� -سلم تقدير لفظي

النتاج التعليمي

 -ي�شكل الطالب �أقنعة باخلامات واملواد امل�ستهلكة املتوافرة يف البيئة ويلونها .
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اجلدول (� :)2سلم تقدير لفظي
الرقم
1

امل�ستوى االول

امل�ستوى الثاين

املواد واخلامات أ
والدوات

يح�ضرّ اخلامات أ
والدوات
الالزمــــــــة

مل يح�رض اخلامات
أ
والدوات

يح�رض اخلامات
أ
والدوات كاملة

ي�ستخدم اخلامات أ
والدوات
اال�ستخدام أ
المثل وال�صحيح

مل يتمكن من تطويع
اخلامات وا�ستخدام
أ
الدوات بال�شكل

ي�ستخدم اخلامات
أ
والدوات ب�شكل

ال�صحيح

2

امل�ستوى الثالث

ع�شوائي غري منظم

يح�رض جميع
أ
الدوات واخلامات
املنا�سبة للمو�ضوع
يتقن ا�ستخدام
أ
الدوات واخلامات
على الوجه أ
المثل

التنفيذ
اختيار املو�ضوع

الـدقـــة

النظافة والرتتيب وال�سالمة
العامة

لي�س لديه القدرة على ي�ستطيع �أن يحدد
حتديد ال�شخ�صية
�شخ�صية تنا�سبه لكن
املرغوبة �أو غري
من ال�صعوبة ت�صميم
املرغوبة له لتنفيذها
مالحمها
يختار أ
اللوان املنا�سبة
غري دقيق يف �أثناء
يف عمله ولكن ال
ا�ستخدامه للمواد
يحدد اخلامات
أ
والدوات يف العمل
املطلوبة
ال يراعي �رشوط
ال�سالمة العامة
وقواعد النظافة
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ي�ستطيع �أن يحدد
ال�شخ�صية املراد
ت�صميمها وحتديد
مالحمها وتنقيذها
دقيق ومنظم يف
عمله ويف اختيار
أ
الدوات واملواد

يراعي �رشوط النظافة يراعي �رشوط النظافة
ولكنه غري مرتب وال و الرتتيب وال�سالمة
يراعي ال�سالمة العامة
العامة

 - 1ت�شكيل �أقنعة ب أ��سلوب التفريغ والرتكيب با�ستخدام الكرتون .
 - 2ت�شكيل �أقنعة م�ستوحاة من ق�صة خرافية �أو هزلية �أو كوميدية �أو م أ��ساوية با�ستخدام اخلامات
واملواد امل�ستهلكة من البيئة املحلية .بالتعاون مع املعلم .انظر ال�شكلني (. )15( ،)14

ال�شكل ( :)14قناع خرايف هزيل

ال�شكل ( :)15قناع خرايف لوجه منده�ش
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(تنفذ خارج وقت احل�صة )

 م�شاهدة �أفالم فيديو تتحدث عن طريقة عمل آالقنعة.
 ر�سم مناذج ب�سطة من أالقنعة با�ستخدام برنامج الر�سام يف احلا�سوب.
أ
انظرال�شكال (.)18( ,)17( ,)16

ال�شكل ( :)16قناع خرايف منده�ش
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ال�شكل (� :)17أقنعة خرافية خمتلفة

ال�شكل ( :)18قناع هزيل خرايف
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املو�ضوع الثالث

							
املــــحــور :الت�شكيل والرتكيب والبناء
								
املو�ضـوع � :أ�شغال خ�شبية وبقايا مواد م�ستهلكة يف البيئة
					
املدة املخ�ص�صة لهذا الدر�س  :ح�صتان

ال�صف  :الرابع أ
ال�سا�سي
الدر�س  :ت�شكيل جم�سمات م�ســـتهلكة
مــــــن الــبيئة

زمن احل�صة الواحدة ( 45دقيقة)

الوىل:ا�ستغالل خامات البيئة ودورها يف أ
احل�صة أ
العمال الفنية.
احل�صة الثـانية :تنفيذ �أ�شغال يدوية ب�سيطة.

معرفية
 �أن يتعرف الطالب طرق ا�ستثمار اخلامات البيئية امل�ستهلكة0مهارية
 �أن يولف الطالب بني اخلامات البيئية امل�ستهلكة يف جماالت نافعة ومفيدة .وجدانية
 �أن يحرتم الطالب ويقدر أالعمال اليدوية والفنية.
املفاهيم واخلربات واملهارات القبلية

التع ّلم القبلي

يناق�ش املعلم الطالب يف ما تعلموه يف مراحل �سابقة عن الت�شكيل املج�سم م�ستخدما �أ�سلوب
احلوار و املناق�شة وطرح أ
ال�سئلة وعر�ض ال�صور.

مفردات الدر�س وتعريفها
 -الت�شكـيل

توليف اخلامات وتعددها لتن�سجم مع بع�ضها بع�ضا؛ لكي تثري هذه اخلامات خيال
الطالب وحتفزهم على الإ بداع واالبتكار.

 -التوليـف

التوفيق بني �أكرث من خامة يف العمل الفني الواحد.
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 -التل�صيق

وردت يف معــجم املورد يطعم �أو ير�صع الزخرفة �أو بالتنزيل ,وكلمة تطــعيم مبعنى تر�صيع .

 -اخلـــد�ش

هو احلز على الطني لإ ظهار املزيد من املالم�س والتفا�صيل لل�شكل

 -الوحـــدة

وحدة بناء العمل الفني ومتا�سكه,وهذا التما�سك يتمثل يف عنا�رص العمل الفني .

هدف عملية الت�شكيل والرتكيب والبناء يف هذه املرحلة هي تلبية حاجات �أو رغبات الطالب؛
كي يحقق ذاته ,و�إىل قيام �ألفة بني الطالب والعمل ويك�سبه الثقة واالعتزاز بعمله اليدوي ,وعلى
املعلم �أن ي�ستثمر اخلامات واملواد املتوافرة يف البيئة املدر�سية واملحلية املنا�سبة ملدارك الطالب وقدراتهم
اجل�سمية والعقلية .

العنا�رص الت�شويقية
ن�شاط �صفي

توفري �أدوات وخامات خمتلفة وم�ستهلكة ميكن ا�ستثمارها يف �أ�شغال فنية جميلة  ,يتم جمعها
من قبل الطلبة من البيئة املحلية لإ نتاج �أعمال فنية ميكن ا�ستغاللها يف ا�ستخدام اخلامات املتاحة
واملتوافرة يف املدر�سة لتحقق �أهداف هذا الدر�س .انظر ال�شكل (. )19

ال�شكل ( :)19قوارير زجاجية حتتوي على رمل ملون .
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أ
ال�سرتاتيجيات
 - 1التدري�س املبا�رش

يعر�ض املعلم �أعماال و�أ�شكاال يدوية من خامات وبقايا م�ستهلكة مثل الكرتون والعلب
الفارغة وبقايا م�ستهـــلكة.ويلفت انتباه الطلبة �إىل طرق ا�ســــتغاللها واال�ستــــفادة منها,لتفتح
العمال أ
�أمامهم �آفاقاً وا�سعة يف التعامل مع أ
وال�شغال اليدوية ,وننوه ب أ�ن لكل خامة طريقة يف
الت�شكيل والرتكيب والبناء,ونرتك حرية اختيار طريقة العمل ح�سب املنطقة والبيئة التي يعي�ش
فيها الطالب.

 - 2العمل اجلماعي

تطور التفاعل والإ �صغاء اجليد ومهارة احلوار والنقا�ش و�إيجاد جو تفاعلي بني الطلبة مع
بع�ضهم بع�ضا من خالل املجموعات .

 - 3الن�شاطات

توفر فر�صاً حياتية حقيقية لدى الطلبة  ,وتفح�ص مو�ضوعات غري م أ�لوفة لديهم ,
ويكت�سبون التعلم الذاتي.
ي ؤ�كد املعلم على �رضورة تطبيق �إر�شادات ال�سالمة العامة يف �أثناء العمل .وا�ستخدام
أ
الدوات ب�شكل �سليم .

 -1املواد أ
والدوات و اخلامات

علـــــب فارغـــة  -كرتـــون � -أكيا�س ورقية � -صــــور �أعمال يدوية � -صمغ  -مق�صات
 -م�شارط � -صوف  -خيطان .

 -2الو�سائل التو�ضيحية

 عر�ض �أعمال طلبة منفذة �سابقا .من قبل املعلم والطالب. -عر�ض طريقة عمل مبا�رشة �أمام الطلبة(ح�سب البيئة املحلية) .
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عمل جم�سمات م�ستوحاة من الواقع والبيئة تنا�سب اهتمامات الطلبة ,وتكون غنية باحلركة مثل :
 - 1عمل مناذج من �أعمال البناء الريفية.
 - 2عمل مناذج لدمى من بقايا أ
القم�شة.
 - 3عمل جم�سمات من أ
ال�صداف.
 - 4عمل مناذج حلاملة �أقالم.
انظر أ
ال�شكال (. )23( ،)22( ،)21( ،)20

ال�شكل (� :)20أعمال بناء من البيئة الريفية

ال�شكل ( :)21مناذج لدمى
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ال�شكل ( :)22جم�سمات أل�صداف من البيئة البحرية

ال�شكل ( :)23مناذج حلامالت �أقالم
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التكامل و التداخل (مع املباحث أ
الخرى )
 -1عمل مناذج وجم�سمات لطيور وحيوانات و�أ�شكال �أخرى ي�ستفاد منها يف مبحث العلوم.
 -2بناء مو�ضوعات جم�سمة وم�سطحة يتم تركيبها  ,بحيث ت�شكل خرائط تفيد مبحث اجلغرافيا.
 -3جم�سمات م�ستـــوحاة من أ
اللعاب الريا�ضـــية مــثــل:كرة ال�ســــلة ,وكرة اليـــد ,وكرة القدم
كما يف مبحث الرتبية الريا �ضية .

اال�سرتاتيجيات
 - 1املالحظة

يالحظ املعلم الطلبة ويدون �سلوكياتهم ومهاراتهم يف �أثناء العمل وبعده.

 - 2التقومي املعتمد على أ
الداء.

عر�ض �أعمال املجموعات والطلبة يف مكان العمل ،ويقيّم الطلبة واملعلم تلك أ
العمال,
ب أ��سلوب �إيجابي وحمفز �ضمن معايري ,وت�سجل يف �سلم التقدير.

�أداة التقومي

� -سلم التقرير

النتاج التعليمي

� -أن يولف الطالب بني اخلامات البيئية امل�ستهلكة يف جماالت نافعة ومفيدة.
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اجلدول (� :)4سلم تقدير
ال�صفة �أوال�سلوك

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

التقدير
ال
نعم

يح�رضالطالب املواد واخلامات البيئية امل�ستهلكة
ي�ستثمر اخلامات وي�شكلها يف �أ�شغال ب�سيطة
يتمتع باحليوية والن�شاط
يوظف املواد واخلامات بطريقة �سليمة
يتوا�صل ب�رصيا مع جميع املتعلمني .
يعرف املفاهيم وامل�صطلحات  /توليف  ,ت�شكيل ...

ينجز العمل خالل الوقت املحدد
يجيب عن ؤ
ت�سا�الت املتعلمني بجر�أة وثقة
ي�ستخدم تكنولوجيا احلا�سوب ب�شكل جيد

يراعي �رشوط ال�سالمة العامة خالل ا�ستخدام أ
الدوات واخلامات البيئية

امل�ستهلكة

 - 1يثري املعلم الدافعية عند الطلبة عن طريق عر�ض مناذج و�أ�شـــــكال جم�سمة وم�سطحة
ومناق�شتها وطرح أ
المثلة حول �أ�سلوب عملها وزخرفتها وتلوينها .
 - 2يحفز الطلبــــــة املتمــــيزين والعــاديني ,من خــــالل عـــر�ض النـــمـاذج أ
وال�شكــــــال
ح�سب م�ستوياتهم .
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( تنفذ خارج وقت احل�صة )

 - 1كتابة تقرير عن �أ�شغال الت�شكيل والرتكيب  ،بعد م�شاهدة �أفالم فيديو تتحدث عن هذا
املو�ضوع بالتعاون مع املعلم .
 - 2ي�ستخدم برنامج الر�سام لت�صميم �أ�شكال هند�سية وحيوانية ليتم تنفيذها با�ستخدام العلب
الكرتونية الفارغة وغريها.
عر�ض �صور متنوعة من �أ�شغال الت�شكيل والرتكيب والبناء ملوا�ضيع متنوعة.
أ
انظرال�شكال (... )25( ,)24

ال�شكل ( :)24باقة زهور

ال�شكل ( :)25بيئة ريفية
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املـــقـــــدمــة

مهما يف حياتنا اليومية ،حيث �سعت وزارة
�أ�صبحت التكنولوجيا احلديثة وملحقاتها عام ً
ال ً

الرتبية والتعليم يف اململكة أ
الردنية الها�شمية �إىلتطوير نظامها الرتبوي مبا يتالءم مع م�ستجدات
الع�رص ومعطياته ،نحو حتديث التعليم وتطويره وحت�سني العملية الرتبوية ،لتالئم متطلبات املجتمع

ومنوه ،لتطوير نوعية التعليم اخلا�صة مبنهاج الرتبية الفنية.

وكان ذلك من خالل �إدخال حمور الفن وتطبيقات احلا�سوب يف املنهاج اجلديد ،ليالئم متطلبات

التعليم احلديث املبني على االقت�صاد املعريف ،م�ستخدما برامج الر�سم املتوافرة يف احلا�سوب والتي

تنمي مهارات الطلبة وميولهم ،من خالل الر�سم أ
والن�شطة املنهجية والالمنهجية.
ويتوقع من الطالب بعد درا�سة هذا املحور �أن:

 - 1ير�سم وحدة زخرفية من �أي �شكل هند�سي ،ويلون �أجزاءها.

 - 2ي�شكل لوحة منا�سبة من الوحدة الزخرفية با�ستخدام الن�سخ والل�صق لتكرارها.
ال�شكال أ
 - 3ي�ضيف �إىل اللوحة الزخرفية بع�ض أ
الخرى ويلونها.

 - 4ير�سم وجوهاً معربة با�ستخدام القلم أ
وال�شكال املتوافرة يف احلا�سوب.
 - 5يقدر عمله و�أعمال آ
الخرين.

حمتويات املحــور

املو�ضوع
الزخــرفة
معبة
وجوه رّ

عددالدرو�س عدد احل�ص�ص
1
1
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4
4

املو�ضوع أ
الول

							
املــــحــور :الفن وتطبيقات احلا�سوب
املو�ضـوع  :الزخرفة
								

املدة املخ�ص�صة لهذا الدر�س � :أربع ح�ص�ص
					

ال�صف  :الرابع أ
ال�سا�سي
الدر�س  :ر�سم لوحة زخرفية

زمن احل�صة الواحدة ( 45دقيقة)

احل�صة أ
الوىل  :ا�ستخدام �أدوات برامج الر�سم الب�سيطة .
احل�صة الثانية  :ا�ستخدام �أ�شكال زخرفية جاهزة متوافرة يف برامج الر�سم الب�سيطة وتلوينها.
احل�صة الثــالثة  :ر�سم وحدة زخرفية من �أي �شكل هند�سي.
احل�صة الرابعة  :تلوين وحدة زخرفية من �أي �شكل هند�سي وتكرارها با�ستخدام الن�سخ والل�صق.

معرفية :
 �أن يتعرف الطالب أال�شكال الهند�سية و�أنواع الزخارف ،النباتية ،واحليوانية ،و الكتابية ،و الهند�سية.

مهارية :
 �أن ي�شكل الطالب لوحة منا�سبة من الوحدة الزخرفية با�ستخدام الن�سخ والل�صق وتكرارها.ال�شكال أ
 �أن ي�ضيف الطالب �إىل اللوحة الزخرفية بع�ض أالخرى ويلونها.

وجدانية
 �أن يقدر الطالب عمله و�أعمال آالخرين.
املفاهيم واخلربات واملهارات القبلية

التع ّلم القبلي

قادرا علي أ
الجابة عن اال�سئلة آ
التية :
علي الطالب �أن يكون ً
 - 1ع ّدد �أدوات برنامج الر�سام.
 - 2اذكر �أنواع الزخارف.
َ - 3ع ّدد برامج الر�سم املتوافرة يف احلا�سوب.
 - 4اذكر أ
ال�شكال الهند�سية امل�ستخدمة يف الزخرفة
انظر ال�شكل (.)1
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ال�شكل ( :)1زخرفة هند�سية

ن�شــاط
ي�ستطيع الطالـب �أن ينفذ لوحة فنية ب�ســيطة م�ستخدماً أ
ال�شكال الهند�سية املتوافرة يف برنـامج
الر�سام.انظرال�شكل ()2

ال�شكل ( :)2زخرفه هند�سية

مفردات الدر�س وتعريفها
الق�ص و الل�صق

تتمان ب أ�خذ امللف �أو ال�صورة �أو الن�ص كامال ونقله �إىل مكان �آخر وال يبقى له �أ�صل.
عمليتان ّ

الن�سخ والل�صق

عملية تتم ب أ�خذ ن�سخة من امللف �أو ال�صورة �أو الن�ص وو�ضعه يف مكان �آخر وتبقى منه
الن�سخة أ
ال�صلية.

وحدة زخرفية

جمموعة من اخلطوط �أو امل�ساحات التي ت�شكل وحدة زخرفية تكون يف النهاية جزءا ً من
لوحة زخرفية هند�سية �أو خطية �أو حيوانية �أو نباتية.انظرال�شكل (. )3
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ال�شكل ( :)3بطاقة معايدة

الفنون الزخرفية من الفنون اجلميلة التي اعتنى بها الإ ن�سان على مر الع�صور يف خمتلف ميادين
فنونه ،حيث كان الفن الإ �سالمي من بني الفنون التي �أولت الكثري من االهتمام لهذا اجلانب
اجلمايل ومنها الزخرفة النباتية والهند�سية واحليوانية والكتابية .انظرال�شكل ()4
وتت أ�لف من الدائرة واخلطوط املتوازية واملتقاطعة أ
وال�شكال الطبيعية املختلفة واحلروف
والكتابات ،حيث كانت أ
العمال الفنية الزخرفية تنفذ بالطرق التقليدية ،وي�ستغرق الفنان وقتا
ال و�أي ٍد عاملة يف �إنتاجها ،ومع تطور التكنولوجيا يف الر�سم وا�ستخدام التقنيات احلديثة،
طوي ً
دخلت الفنون الزخرفية �ضمن برامج احلا�سوب ،مما �ساعد يف �سهولة تنفيذها وتطويرها ونقلها عرب
أ
الجهزة احلديثة.
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ال�شكل ( :)4جمموعة زخارف هند�سية

العنا�رص الت�شويـقية
ن�شاط �صفي

يطرح املعلم �أ�سئلة على الطالب ال�ستثارة تفكريهم على النحو آ
التي:
 ما الزخرفة ؟ �أين ن�شاهد الزخرفة يف حياتنا اليومية؟ ما �أ�شكال الزخارف و�ألوانها ؟من �شاهد زخارف يف برامج احلا�سوب؟ وما هي ؟
 ْ كيف نر�سم زخارف باحلا�سوب ونلونها ؟ هل من املمكن جتميل غرفة ال�صف ومرافق املدر�سة يف تنفيذ ت�صميمات زخرفية وتكرارها؟ٍ
ومبان عامة ؟
 -هل لنا �أن ننفذ ت�صميمات لتجميل املجتمع املحلي من م�ساجد

غالباً ما تكون هذه أ
ال للدرو�س واملعلومات املراد حتقيقها ،وقد يعر�ض املعلم
ال�سئلة مدخ ً
جمموعة من أ
العمال �أمام الطالب ،لوحات فنية �أو �صور ،مت تنفيذها بوا�سطة �أجهزة احلا�سوب من
قبل املعلم �أو الطالب �سابقاً ،و�صور من املجالت �أو احلا�سوب.انظرال�شكلني ()6( )5
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ال�شكل ( :)5وحدة زخرفية نباتية

ال�شكل ( :)6زخرفة نباتية
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أ
ال�سرتاتيجية
العمل اجلماعي

للمعلم دور باختيار ا�سرتاتيجيــــات التدريــــ�س تبعاً للإ مكـــانات املتاحة ،و�أقرتح تفعيل
ا�سرتاتيجية التعلّم يف جمموعات ،مما لها أ
الثر الكبري يف م�ساعدة الطالب لبع�ضهم ،ودمج الطالب
املتميزين مع غريهم من الطالب ،حيث �أ�صبح التوجه لي�س فقط ماذا يتعلم الطالب ،و�إمنا كيف
يتعلم ،وا�سرتاتيجية التعلّم التعاوين واحدة من اال�سرتاتيجيات التعليمية الالزمة لتكييف الطالب
مع متطلبات الع�رص ،وت�ساعدهم على زيادة تعلمهم وتوا�صلهم ،مما يزيد من اكت�سابهم للمهارات
العلمية و االجتماعية الالزمة يف احلياة العلمية والعملية.

ويكون دور املعلم يف التعلم التعاوين:

 - 1حتديد �أهداف الدر�س.
 -2اتخاذ قرارات معينة حول و�ضع الطالب يف جمموعات تعلميه قبل البدء بتعلم الدر�س.
� - 3رشح املهمة التي �سوف يعمل عليها الطالب وبيان هدفها.
 - 4تفقد فاعلية املجموعات التعلمية التعاونية ،وتقدمي امل�ساعدة ألداء عملهم والإ جابة عن
�أ�سئلتهم وحت�سني مهاراتهم.
� - 5أ  -تقييم حت�صيل الطالب وم�ساعدتهم يف مناق�شة مدى تقدمهم يف العمل ومــدى
تعاونهم مع بع�ضهم بع�ضا.
ب  -يبد�أ العمل على �شكل جمموعات ويعزز�أعمالهم
ج  -يتم الت�شاور فيما بينهم ويتم االتفاق على الناجت النهائي لتنفيذ املو�ضوع.
 – 6تعزيز �أعمال الطلبة وت�شجيعهم على التعاون.

 -1املواد أ
والدوات واخلامات

�أجهزة حا�سوب ،و�أجهزة عر�ض ،طابعة و�أوراق ملونة وبي�ضاء ،برامج ر�سم متنوعة،
الإ نرتنت ،برامج ر�سم تعليمية ،جمالت وكتب فنية.
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 -2الو�سائل التو�ضيحية

 عر�ض �أعمال زخرفية �سابقة ترثي املو�ضوع ،عر�ض خطوات العمل على جهاز احلا�سوبوجهاز العر�ض با�ستخدام �أحد الربامج امل�شوقة واملتوافرة للطالب.
 -يجمع الطالب معلومات و�صورا ً حول املو�ضوع .انظر ال�شكلني (.)8( ،)7

ال�شكل ( :)7زخرفة هند�سية

ال�شكل ( :)8زخرفة كتابية
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وهي جمموعة مهارات يتم تنفيذها من خالل احل�ص�ص يختارها املعلم من بيئة الطالب،
متثل منا�سبات دينية ووطنية واجتماعية ،و موا�ضيع تخدم ق�ضايا املجتمع املحلي وقد تكون
م�سابقات وطنية �أو �أعماالً جمالية ،ي�ستفاد منها يف جتميل ال�صف واملدر�سة والبيت أ
والماكن
ال�سياحية والدينية وغريها .انظرال�شكلني (.)10( )9

ال�شكل ( :)9زخرفة كتابية

ال�شكل ( :)10زخرفة نباتية
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يو�ضح املعلم خطوات العمل لكل ح�صة و�أقرتح منها املهارات آ
التية :
 - 1ير�سم الطالب وحدات و�أ�شكاالً زخرفية ويلونها.
 - 2يكرر الوحدات أ
وال�شكال الزخرفية بطريقة الن�سخ والل�صق.
 - 3ير�سم وحدات زخرفية ويدخل ت أ�ثريات جمالية عليها .
 - 4ينفذ �أعمـــاالً زخرفية ي�ستفـــاد منها يف ت�صميم املجالت والكتــب والبطاقات والت�سويق
ال�سياحي � ...إلخ.
 - 5ينفذ �أعماالً زخرفية لعمل لوحات جدارية بطريقة الن�سخ والتكرار .انظر ال�شكل (.)11
 - 6ينفذ ت�صميمات تعرب عن التوعية املرورية .انظر ال�شكل (.)12

ال�شكل ( :)11لوحة جدارية بطريقة الن�سخ والتكرار.

ال�شكل ( :)12ت�صميم عن التوعية املرورية.
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ال�ضافية املقرتحة لتنفيذها من قبل الطالب
بع�ض االن�شطة إ

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

ينفذ الطالب ت�صميمات فنية هادفة.
ينفذ ت�صميمات منا�سبة با�ستخدام الن�سخ والل�صق للوحدة الزخرفية.
ينفذ ت�صميمات منا�سبة لزخرفة نباتية �أو حيوانية �أوهند�سية �أو عفوية خمتلفة.
يتعرف �أهمية الزخرفة يف عمل �إطارات متنوعة.انظرال�شكل(.)13
ينفذ ت�صميمات لتزيني ال�صف واملدر�سة.
معاجلة �سطوح أ
ال�شكال املحددة مبالم�س متنوعة.
معاجلة أ
ال�شكال الهند�سية امل�سطحة ويج�سمها.

ال�شكل (� :)13إطارات زخرفية

ويركزاملعلم على تو�ضيح خطوات العمل واملهارات املراد حتقيقها من خالل احلا�سوب،
والوقوف على ال�سلبيات �إن وجدت ويعاجلها.
ويتجول بني الطالب ،ويعزز �أعمالهم ويركز على املجموعات البطيئة وي�ساعدهم يف تنفيذ العمل،
وي�شجعهم ويظهر جو االعتماد الإ يجابي بني املجموعات الطالبية وذلك من خالل ما يلي :
 - 1يعمل الطالب على �شكل جمموعات يتم اختيارها من املعلم.
 - 2يو�ضح املعلم خطوات العمل للدر�س املطلوب.
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-3
-4
-5
-6

ي ؤ�كد املعلم على �إر�شادات ال�سالمة العامة يف �أثناء ا�ستخدام احلا�سوب.
يعر�ض املعلم الناجت النهائي للعمل �أمام الطالب.
يتجول املعلــم بني املجمــوعات ويقدم لهم التغذية الراجعـة الإ يجابية وي�صـحح أ
الخطاء �إن
وجدت.
�إثارة الدافعية من قبل املعلم لدى املجموعات بالتناف�س العلمي يف الر�سم على احلا�سوب.

املفاهيم اخلاطئة

 ا�ستخدام �أدوات �أو �أ�شكال غري منا�سبة يف الر�سم. -عدم معرفة دور كل �أداة من �أدوات برامج الر�سم املطلوبة.

التكامل و التداخل (مع املباحث أ
الخرى )
الثاث أ
ي�ستفاد من هذه املوا�ضيع يف ت�صميم �إطارات فنية زخرفية لقطع أ
والزياء كما يف مبحث
الرتبية املهنية.

اال�سرتاتيجية

 املالحظةيراعي املعلم يف �أثناء التقومي ،مهارات تنا�سب املوا�ضيع ،وقد ينا�سب مثل هذه الدرو�س ا�ستخدام
ا�سرتاتيجية املالحظة ،يعدها املعلم على �شكل جدول ،وقد يكون هناك �سلم تقدير للمعلم و�أخرى
للمجموعة ،ويتبادلونها مع املجموعات أ
الخرى.

�أداة التقومي

قوائم ال�شطب

النتاج التعليمي
 -ي�شكل لوحة منا�سبة من الوحدة الزخرفية با�ستخدام الن�سخ والل�صق وتكرارها.
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اجلدول ( :)1منوذج قائمة �شطب لر�سم وحدة زخرفية با�ستخدام احلا�سوب

ال�صفة �أوال�سلوك

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

التقدير
ال
نعم

يتمكن الطالب من فتح جهاز احلا�سوب وا�ستخدامه
يفتح برنامج الر�سم بالطريقة ال�صحيحة
ير�سم الوحدة الزخرفية أ
الولية بدقة

يلون �أجزاء وم�ساحات الوحدة الزخرفية
يراعي الب�ساطة يف اخلطوط و امل�ساحات
الطار
يكرر الوحدة الزخرفية �ضمن إ
يراعي تنا�سق أ
اللوان مع بع�ضها
يراعي قواعد ال�سالمة يف ا�ستخدام احلا�سوب
ي�ستخدم �أدوات برامج الر�سم بفاعلية
يجل�س �إىل احلا�سوب ب�شكل �صحيح

يتعاون مع الطلبة

 - 1يجهـــز املعــلــم للمجمـوعات التي �أنهـت �أعمالها ن�شــاطات �إ�ضافية تربز تفوقهــم،
ويطلب من املجموعات املتميزة �أعماالً �إ�ضافية متقدمة ي�ستفاد منها يف م�شاريع خريية �أو
منا�سبات وطنية ويف جتميل البيئة املحلية...الخ.
 - 2يطلب املعلم من املجموعات املتميزة عمل جمالت حائطية �أو مطويات فنية و�إر�شادية
عن املرور ،وال�سلوكيات غري مرغوب فيها �أو امل�ساهمة يف جمالت علمية من احلا�سوب� ،أو
خطوات عمل لربجمية ر�سم.
 - 3ويعمل املعلم على �إثراء املجموعات البطيئة يف تنفيذ العمل وم�ساعدتهم من املجموعات
الن�شيطة �أو من املعلم.
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(تنفذ خارج وقت احل�صة )

 يجمع الطالب ت�صاميم فنية و�صورا ً عن �أنواع الزخرفة من خالل الو�سائل التكنولوجية. يعد الطالب تقريرا ً ب�سيطاً عن مو�ضوعات زخرفية. يعد الطالب تقريرا ً عن خطوات برنامج ر�سم مقرتح ي�ستفاد منه يف ر�سم زخارف . -يجمع الطالب برجميات و�أ�سطوانات فنية للزخارف ترثي املو�ضوع.
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املو�ضوع الثاين

							
املــــحــور :الفن وتطبيقات احلا�سوب
املو�ضـوع  :وجوه معربة
								

املدة املخ�ص�صة لهذا الدر�س � :أربع ح�ص�ص
					

ال�صف  :الرابع أ
ال�سا�سي
الدر�س  :ر�سم وجوه معربة

زمن احل�صة الواحدة ( 45دقيقة)

احل�صة أ
الوىل :ر�سم وجوه معربة بوا�سطة احلا�سوب .
احل�صة الثانية  :ر�سم وجوه معربة بانفعاالت خمتلفة با�ستخدام القلم وتلوينها
احل�صة الثالثة � :إ�ضافة �أ�شكال وتعبريات وعنا�رص جديدة.
احل�صة الرابعة :ر�سم وجوه معربة على خلفية .

معرفية
 �أن يتعرف الطالب �إىلتعبريات الطالب على تعبريات الوجوه املختلفة.مهارية
� -أن ير�سم الطالب وجو ًها معربة با�ستخدام احلا�سوب

وجدانية
 �أن يقدر الطالب عمله و�أعمال آالخرين.
انظر أ
ال�شكال (.)16( ،)15( ،)14
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ال�شكل ( :)14وجوه معربة

ال�شكل � )15( :إ�ضافة �أ�شكال وتعبريات وعنا�رص
جديدة علىالوجوه

ال�شكل ( : )16وجوه معربة

املفاهيم واخلربات واملهارات القبلية
التع ّلم القبلي

من خالل ما تعلمه الطالب �سابقاً:
 - 1ي�ستطيع الطالب �أن ير�سم أ
ال�شكال آ
التية:
املربع  ،املثلث ،امل�ستطيل ،الدائرة ،البي�ضاوي.
 - 2ير�سم زخارف متنوعة ب�سيطة.
 - 3ي�ستطيع الطالب �أن ي�ستخدم برنامج الر�سام والربامج الب�سيطة.
 - 4ير�سم �أ�شكاال هند�سية متداخلة ومتجاورة مب�ساحات متنوعة.
 - 5ينفذ ت�صميمات فنية ب�سيطة .انظرال�شكل(.)17
يجهز املعلم ن�شاطاً يربز مدى امتالك الطالب من املعلومات القبلية ال�ســــابقة ك أ�ن يطــرح
�س ؤ�االً مثل:
من ير�سم �أ�شكاالً هند�سية كالدائرة واملربع ،واملثلث�...إلخ.
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ال�شكل ( :)17زخرفه نباتية ب�سيطة

مفردات الدر�س وتعريفها
أ
ال�شكال الهند�سية

جمموعة �أ�شكال مثل الدائرة ،املربع ،املثلث ،البي�ضاوي�...إلخ.

وجوه معربة

�شكل لوجه �إن�سان يعرب عن الفرح� ،أو احلزن�...إلخ.

برجميات

جمموعة برامج خا�صة باحلا�سوب ،ومنها برامج الر�سم والت�صميم.

طرفيات

�أجهزة عر�ض مت�صلة باحلا�سوب.
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حتتوي هذه الدرو�س على النتاجات ال�سابقة ،لر�سم �أ
ٍ
�شكال لوجوه معربة ،واملراد حتقيقها من
خالل جمموعة من املهارات ،املتوافرة يف برامج احلا�سوب ،لري�سم الطالب وجوهاً بانفعاالت خمتلفة،
حيث يقوم بتلوينها ،وعمل خلفية للمو�ضوع املراد تنفيذه ،و�إ�ضافة ت أ�ثريات و �أ�شكال �أخرى  ،وهي من
املوا�ضيع املحببة للطالب ليعربوا بها عن �أحا�سي�سهم وانفعاالتهم من خالل برامج الر�سم.
بالإ �ضافة �إىل كونها من املوا�ضيع الرتفيهية الهادفة ،حيث �إنها تعترب و�سيلة للتعبري عن �أفكار الطالب
وم�شاعره ،وتنمي روح العمل يف فريق اجلماعة.

العنا�رص الت�شويقية
ن�شاط �صفي

 - 1يقوم املعلم ب إ�ثارة الطالب حول مو�ضوع ر�سم وجوه معربة ،ويطرح �أ�سئلة ال�ستثارة تفكريهم
على النحو آ
التي:
�أ  -من ير�سم وجهاً �ضاحكاً ؟
ب  -من ير�سم وجهاً يعرب عن �صاحبه ؟
 - 2يتبادل الطالب أ
الفكار حول املو�ضوع.
 - 3يعرب الطالب عن اقرتاحاتهم وي�ستمع املدر�س لإ جاباتهم ويعززها.
م�ستخدما �أجهزة العر�ض
 - 4ير�سم املعلم �سكت�شــات �رسيعة معربة باحلا�ســـوب �أمام الطالب
ً
التكنولوجية احلديثة.ال�شكل()18
 - 5يعر�ض املعلم مناذج معربة لوجوه متنوعة ومثرية �أمام الطالب.

ال�شكل (  :) 18وجوه معربه
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 - 6يختار املعلم طالباً ميثل دور ال�ضاحك وثانيًا ميثل دور الغا�ضب وثالثًا دور املنده�ش� ....إلخ.
انظر ال�شكل (.)19

ال�شكل (  : ) 19وجوه بانفعاالت خمتلفة

اال�سرتاتيجية
العمل اجلماعي

اقرتح هنا على املعــلم ا�ستخدام ا�ســـــــرتاتيجية التعلّم يف جممــــوعات و املعتمـــــــده على
تق�سيم الطلبة اىلجمموعات عمل .
وقد يتفق املعلم مع الطالب باختيار ا�سرتاتيجيات التعلم والتعليم ح�سب ما ينا�سب كل در�س
من حيث النتاجات املطلوبة منه والـــــمراد حتقيقها.
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 - 1املواد أ
والدوات واخلامات

 �أجهزة حا�سوب �أجهزة عر�ض ( طرفيات) طابعة و�أوراق برجميات معدة �سابقاً. برامج ر�سم .ومنها برنامج الر�سام ،الوورد،الفال�ش،كورل درو�...إلخ.
ال�شكل ( :)20وجوه معربه

 - 2الو�سائل التو�ضيحية

 يعر�ض املعلم �صورا ً ملونة ملختلف �أنواع الوجوه املعربة �أمام الطالب انظر ال�شكل (.)20 يعر�ض برامج تعليمية تتحدث عن خطوات العمل وو�سائل �إي�ضاحها. عر�ض �أ ٍعمال �سابقة للمعلم والطالب مت �إعدادها على �أجهزة احلا�سوب.انظرال�شكل (.)21

ال�شكل (� :)21صور لوجوه معربة
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 - 1ي�رشح املعلم ويو�ضح املهارات املطلوبة واملراد تنفيذها من خالل الدرو�س.
 - 2يناق�ش مع الطالب مو�ضوع احل�صة وي�ستمع القرتاحاتهم و�إجاباتهم ويعززها.
 - 3ي�ضع املعلم والطالب املعايري الرئي�سة لر�سم املوا�ضيع واملدة الزمنية املطلوبة.
 - 4يطلب املعلم من الطالب جمع معلومات لعمل بحث �أو تقرير �أو ر�سومات �سابقة ترثي
املو�ضوع من خالل احلا�سوب والإ نرتنت واملجالت وغريها.
 - 5يو�ضح �أيقونات برنامج الر�سم املتاحة وكيفية توظيفها.
 - 6يقوم املعلم بعر�ض خطوات العمل مبا�رشة �أمام الطالب ،وكيفية ر�سم �أ
ٍ
�شكال لوجوه معربة
ح�سب الربامج املتاحة يف احلا�سوب.

ن�شاط �صفي

 - 1ار�سم وجوهاً معربة مل�رسحية فكاهية.
� - 2صمم وجوهاً معربة عن ال�سلوكيات غري الإ يجابية ( ممنوع التدخني ).انظر ال�شكل ()22
م�ستخدما عن�رص الوجوه املعربة.انظر ال�شكل()23
 - 3ن ّفذ ت�صميماً لبطاقة تنهئة بالعيد
ً

ال�شكل ( : )22مل�صق ممنوع التدخني
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ال�شكل ( :)23ت�صميم لبطاقة معايدة بطاقة معايدة

 - 4يجمع الطلبة معلومات عن م�رسحية لتنفيذها عمليًّا بالر�سم ( �أعماالً جماعية ).
 - 5تتبادل املجموعات أ
الفكار والر�سومات مع بع�ضها ،من م�شاهد خارج ال�صف وم�رسحيات
�أو �إنرتنت وغريها بهدف حتقيق الن�شاط ال�سابق .

املفاهيم اخلاطئة

 - 1ا�ستخدام �أدوات �أو �أ�شكال غري منا�سبة يف الر�سم.
 - 2عدم معرفة دور كل �أداة من �أدوات برامج الر�سم املطلوبة.

147

التكامل و التداخل (مع املباحث أ
الخرى )
للرتبية الفنية خ�صو�صية ولها تداخالت كثرية مع املباحث أ
الخرى ،وقد تكون مكملة للكثري
من املباحث ،ومرتابطة علميّاً وعمليّاً وخا�صة مو�ضوعنا هذا ،فله ارتباط كبري مع مبحث احلا�سوب،
واملباحث االجتماعية.

اال�سرتاتيجيات
 - 1املالحظة

حيث يالحظ املعلم الطلبة ويدون �سلوكياتهم ومهاراتهم يف �سجل معد م�سبقاً يف �أثناء
الر�سم باحلا�سوب.

 - 2التقومي املعتمد على أ
الداء

يعر�ض املعلم �أعمال الطالب داخل املر�سم ويقيم الطالب واملعلم تلك أ
العمال
ب أ��سلوب �إيجابي وحمفز �ضمن معايري متفق عليها ومنوذج معد �سابقاً.

�أداة التقومي

 -قوائم ال�شطب

النتاج التعليمي

 ير�سم الطالب وجوها معربة با�ستخدام القلم أوال�شكال املتوافرة يف احلا�سوب
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اجلدول ( :)3منوذج قائمة �شطب لر�سم وجوهاً معربة باحلا�سوب

الرقم

ال�صفة �أوال�سلوك

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

يتمكن الطالب من فتح جهاز احلا�سوب وا�ستخدام برامج الر�سم املتوافرة
ير�سم وجوهاً معربة با�ستخدام القلم أ
وال�شكال املتوافرة

التقدير
ال
نعم

ير�سم خلفية ملو�ضوع الوجوه املعربة ويلونها
يراعي الب�ساطة يف ر�سم الوجوه املعربة
يلون �أجزاء وم�ساحات الوجوه املعربة

يراعي تنا�سق أ
اللوان مع بع�ضها يف املو�ضوع الواحد
ي�ستخدم �أدوات برامج الر�سم بفاعلية
يجل�س �أمام احلا�سوب ب�شكل �صحيح

يراعي قواعد ال�سالمة العامة يف ا�ستخدام احلا�سوب
يتعاون مع الطلبة

يطلب املعلم ن�شاطات �إ�ضافية متقدمة من الطالب الذين �أنهوا �أعمالهم.
 - 1تنفيذ ت�صميمات تعرب عن حماية البيئة .عمل جماعي
 - 2تنفيذ ت�صميمات �إر�شادية تعرب عن ال�سالمة املرورية.
 - 3تنفيذ لوحات جدارية ي�ستفاد منها يف جتميل البيئة املحلية واملدر�سة ب�شكل جماعي.
 - 4ر�سم ت�صاميم لبطاقات ألعياد دينية ووطنية .ال�شكل()24
 - 5يبني املعلم امل�صادر الإ ثرائية والعالجية والكتب واملراجع التي ترثي املو�ضوع.
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ال�شكل ( :)24ت�صميم بطاقة معايدة

(تنفذ خارج وقت احل�صة )

 يجمع الطالب ر�سومات ذات �صلة باملو�ضوع من خالل قنوات االت�صال الإ كرتونية. يجهز الطالب برجميات من خالل احلا�سوب وقنوات االت�صال ملو�ضوع الوجوه املعربةبالتعاون مع معلمهم.
 يطلب املعلم من الطالب جمموعة من املهارات ،خارج احل�صة ال�صفية ليتم تنفيذها من قبلالطالب ،ي�ستفاد منها يف املنا�سبات الوطنية ،ومنا�سبات املدر�سة ،وتزيني املدر�سة والبيئة
املحلية( .يتم تنفيذها بو�سائل التكنولوجيا احلديثة).انظر ال�شكل(.)25

ال�شكل ( :)25ت�صميم بطاقة دعوة ملعر�ض فني
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املراجع

قائمة املـــراجع

� - 1أبو الرب ،حممد ( ،)1996الرتبية الفنية وطرائق تدري�سها ،جامعة القد�س املفتوحة ،عمان.
أ
الردن .
 -2أ
اللفي� ،أبو �صالح ( ،) 1980الرتبية الفنية ،دار املعارف ،القاهرة ،م�رص .

 - 3جودي ،حممد ح�سني ( ،)1996الر�سم أ
وال�شغال اليدوية ،ط ، 1دار امل�سرية للن�رش والتوزيع
والطباعة ،عمان أ
الردن .
 - 4جون�سون� ،أديث( ،)1995التعلم التعاوين  .ترجمة مدار�س الظهران ( ،)1995م ؤ��س�سة الركي
للن�رش والتوزيع ،ال�سعودية.
 - 5احلمزة ،خالد ( ،)1984القيم الفنية يف ت�صميم حمراب امل�سجد،جامعةحلوان ،القاهرة،م�رص.
 - 6احليلة ،حممد حممود ( ،)1988الرتبية الفنية و�أ�ساليب تدري�سها ،دار امل�سرية ،عمان  ،أ
الردن.
� - 7سكوت ،دوبرت جيالن (� ،) 1980أ�س�س الت�صميم .دار النه�ضة ،القاهرة،م�رص.
� - 8ضمرة� ،إبراهيم ( ،)1988اخلط العربي جذوره وتطوره ،مكتبة املنار ،الزرقاء ،أ
الردن.

 - 9طالو ،حمي الدين ،أ
العمال اليدوية ،مكتبة �أطل�س ،دم�شق� ،سوريا.
 - 10عبد احلليم ،فتح الباب ،ر�شدان� ،أحمد حافظ ( ،)1985الت�صميم يف الفن الت�شكيلي ،عامل
الكتب ،القاهرة ،م�رص .
 - 11عبد الهادي ،فتحية حممـــد ( ،)1988ن�ش�أة احلروف الهجائية ،وزارة الإ عــــــــالم ،الكويت،
الكويت .
الربعة أ
 - 12الفريق الوطني للت أ�ليف ( ،)1990دليل املعلم لل�صفوف أ
الوىل ،ط ، 1وزارة الرتبية
والتعليم ،عمان ،أ
الردن.
 - 13الكيالين ،ح�سني ،والعمري� ،أريج (� ،)2005أمثلة على ا�سرتاتيجيات التقومي و�أدواته ملبحث
الرتبية الفنية ،وزارة الرتبية والتعليم ،عمان ،االردن .

 - 14املعارف ،وزارة ( ،)1996تلوين وزخرفة الزجاج  � ،ؤ
ش�ون الطالب ،الن�شاط املدر�سي،
الريا�ض ،ال�سعودية .
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(مت بحمد اهلل)

