
دلــــيــــــل مـــعـــلـــم

الـــتــــربـــيـــة الــفــنـــيـــة 
للـصـــف الــخــامــس االبــتــدائـى

الفصل الدراسي األول

٢٠٢٢-٢٠٢٣ م

مركز تطوير المناهج

والمواد التعليمية

جمهورية مصر العربية

وزارة التربية والتعليم





فــريـــق الــعــمــل

لــجنة اإلعـــداد
أ/ مروة صابر عبدالنارص عبدالعزيزد. رباب عبداملحسن إمام نرص

خبري مناهج الرتبية الفنية – مبركز تطوير املناهج واملواد التعليميةمدير عام تنمية مادة الرتبية الفنية

د. والء بكر محمد نوارةد. ريم إبراهيم حلمي عىل الشامي
معلم أول )أ( تربية فنية – بإدارة الساحل التعليميةمعلم أول )أ( تربية فنية – بإدارة جنوب الجيزة

أ/ إميان فوزي أمني محمد
معلم أول )أ( وموجه تربية فنية – بإدارة جنوب الجيزة

املراجــعـة العلمية
أ.د/ محمد عبدالباسط عبد الرازق عيل

أستاذ التصميم - كلية الرتبية الفنية - جامعة حلوان

املعاجلات اخلاصة بفئات الدمج
د. هالة نبيل عزت غيضاند. رشين مصطفى عىل أبو زيد

خبري مناهج علم النفس – مبركز تطوير املناهج واملواد التعليميةخبري مناهج الرتبية الخاصة – مبركز تطوير املناهج واملواد التعليمية

مـراجـعـة تـربـويـة وإشـراف عــام

أ. د . نـــــوال شــــــلبى
مدير مركز تطوير املناهج واملواد التعليمية



القسم رئيس 

حنان محمد دراج

الفني التحرير  و  اإلخراج 

هدى سيـد أحمـد بدوى

التحرير واالخراج الفنى



مــحــتــويـات الــدلــيـــل

املقدمة ........................................................................................................................................ ..... ٨

فلسفة الدليل............................................................................................................................... ...... ١٠

املعايري واملؤرشات ........................................................................................................................ ...... ١١

املعالجات الخاصة بفئات الدمج ...........................................................................................................١٣

أساليب دعم التدريس لفئات الدمج .................................................................................................... ١٨

الدرس األول: جامليات الفن املرصي القديم ......................................................................................... ٦٢  

الدرس الثاىن: الطبيعة فـي الفن املرصى القديم ................................................................................... ٦٧  

الدرس الثالث: َجرِب وَشِكل ................................................................................................................ ٧٣ 

 ٧٩ ...... ......................................................................................................... الدرس الرابع: تكريم الفالح 

الدرس الخامس: املرص املايض والحارض ................................................................................................ ٨٤

الدرس األول: عرب عن حلمك ............................................................................................................... ٢٢  

الدرس الثاىن: عامل األلوان .................................................................................................................... ٢٧  

الدرس الثالث: تجارب لونية ............................................................................................................... ٣٥ 

الدرس الرابع: حروف وكلامت ............................................................................................................. ٤٣ 

الدرس الخامس: مالمس من الطبيعة .................................................................................................. ٥٠ 

املحور األول: أسس الفنون وقواعدها

املحور الثاىن: التذوق الفنى





نظام  بإطالق  بدأت  والتى  الحبيبة  مرصنا  عمر  ىف  التاريخية  اللحظة  تلك  أشارككم  أن  يسعدىن 

التعليم والتعلم املرصى الجديد منذ ٢٠١٨م، والذى تم تصميمه لبناء إنسان مرصى منتٍم لوطنه وألمته 

العربية وقارته اإلفريقية، مبتكٍر، مبدٍع، يفهم ويتقبل االختالف، متمكن من املعرفة واملهارات الحياتية، 

قادر عىل التعلم مدى الحياة، وقادر عىل املنافسة العاملية.

لقد آثرت الدولة املرصية أن تستثمر ىف أبنائها عن طريق بناء نظام تعليم عرصى مبقاييس جودة 

عاملية؛ ىك ينعم أبناؤنا وأحفادنا مبستقبٍل أفضل؛ وىك ينقلوا وطنهم »مرص« إىل مصاف الدول الكربى ىف 

املستقبل القريب.

إن تحقيق الحلم املرصى ببناء اإلنسان وصياغة الشخصية املرصية هو مسئولية مشرتكة بيننا جميًعا 

ومنظومة  الجامعات،  وأساتذة  والتعليم،  الرتبية  وأرسة  األمور،  وأولياء  أجمعها،  الدولة  مؤسسات  من 

اإلعالم املرصى. وهنا أود أن أخص بالذكر السادة املعلمني األجالء اللذين ميثلون القدوة واملثل ألبنائنا 

ويقومون بالعمل الدؤوب إلنجاح هذا املرشوع القومي.

إننى أناشدكم جميًعا أن يعمل كٌل منا عىل أن يكون قدوًة صالحًة ألبنائنا، وأن نتعاون جميًعا لبناء 

إنسان مرصى قادر عىل استعادة األمجاد املرصية، وبناء الحضارة املرصية الجديدة.

خالص متنياىت القلبية ألبنائنا بالتوفيق واحرتامى وإجالىل ملعلمى مرص األجالء.

أ.د. رضا حجازي

وزير الرتبية والتعليم والتعليم الفني

كلمة السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
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املرصية  الشخصية  بناء  تستهدف  التى  ومحاورها  ٢٠٣٠م  ملرص  االسرتاتيجية  الخطة  من  انطالقًا   
تنص  والتى  ٢٠٣٠م   /  ٢٠١٤ الجامعى  قبل  للتعليم  االسرتاتيجية  الخطة  وكذلك  وإبداًعا،  وعيًا  املتكاملة 

عىل تطوير املناهج الدراسية للتعليم قبل الجامعي، بحيث تتفق مع متطلبات ومهارات القرن الحادي 

والعرشين،واستكامالً ملنظومة تطوير مناهج التعليم )0. 2( والتى بدأتها وزارة الرتبية والتعليم والتعليم 

الفنى ىف عام ٢٠١٨م مبرحلة رياض األطفال والصفوف الثالثة األوىل وصواًل للصف الرابع من مرحلة التعليم 

االبتداىئ؛ والذى استهدفنا فيه تدريب التالميذ عىل جانٍب من مبادئ التكوين الفني وتطبيقاته، مع الرتكيز 

عىل بعض الفنون والحرف الرتاثية، مع تثقيفهم برصيًّا حول بعض رموز وزخارف الفن الشعبي، ومن ثم 

توظيفها بطرائق تشكيلية مختلفة، كذلك توظيف الخامات واألدوات املتنوعة يف إثراء املامرسات الفنية، 

فضاًل عن تضمني بعض مهارات التفكري الناقد، والتدريب عىل قراءة األعامل الفنية.

أما منهج الصف الخامس فيتضمن مفاهيم ومهارات أكرث عمًقا وتطوًرا يناسب تطور قدرات التالميذ؛ 

إلشباع ميولهم، وتلبية احتياجاتهم، ومقابلة هواياتهم . 

املناهج  منظومة  مع  قواسم مشرتكة  من  ينطلق  االبتدايئ  الخامس  الصف  الفنية يف  الرتبية  ومنهج 

املطورة والجديدة التى أعدت لهذه املرحلة، حيث يقدم محتوى املنهج من خالل محاور أربعة:

املحور األول: يستهدف تنمية قدرة التالميذ عىل التمييز بني بعض عنارص التصميم الفني والتي تتمثل 

يف )امللمس(، والتأكيد عىل الخط والشكل واألرضية التى درسها سابًقا، وكذلك تعرف بعض األسس، مثل 

)التنوع – االتزان(، فضاًل عن تعرف املجموعات اللونية )األلوان الباردة – واأللوان الساخنة( يف الطبيعة، 

والتعرف عىل بعض أنواع الخطوط العربية.

التالميذ  يقوم  كام  القدماء،  املرصيني  عند  والنباتات  الطيور  عنارص  تعرف  يستهدف  الثاىن:  املحور 

بالتمييز بني العجائن املختلفة، ثم يقومون - كذلك - بتنفيذ أحد العنارص عىل األسطح الطينية الجاهزة، 

أو أسطح بعض العجائن،من خالل تقنيات التشكيل )البارز والغائر(، ويتمكنون -كذلك- خالل ذلك املحور 

ومساعدة  باملعارصة،  الرتاثية  املوضوعات  بعض  ربط  ذلك  اىل  إضافة  واألرضية،  الشكل  بني  التمييز  من 

التالميذ عىل تكوين ميول مستقبلية متميزة، كام نستهدف ىف إطار ذلك املحور تنمية بعض القيم اإلنسانية 

يف نفوس التالميذ، مثل:  الرفق بالحيوان يف الفن املرصي القديم.  

الـمـقـدمــة
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به؛ إلنتاج  املحيطة  البيئة  املتاحة يف  الخامات  تدوير  إعادة  التالميذ خالله  فيتعلم  الثالث:  املحور 

أعامل فنية، باإلضافة اىل معرفة الفرق بني تقنيات طباعة البصامت )الطبيعية - الصناعية(، وتطبيقها ىف 

أعامل فنية.

أما املحور الرابع: فالتلميذ فيه يتدرب عىل قراءة الصور وفهمها وتذوق بعض جامليتها، من حيث توفر 

أسس وعنارص التصميم يف العمل الفني، وتناسق األلوان، فضالً عن استكشاف بعض األدوات التكنولوجية 

املستخدمة يف التصميامت الفنية، وتوظيفها يف تصميم )غالف كتاب – إعالن – بطاقه دعوة ....(.

كام يؤكد منهج الرتبية الفنية للصف الخامس االبتدايئ عىل ترابط املفاهيم و القيم الفنية واملهارات 

الحياتية وتنميتها، والقيم التى تسعى إىل إكسابها للتالميذ، فضال عن القضايا والتحديات التى تواجه 

املجتمع املرصي ىف هذه املرحلة.

وختاًما ينطلق منهج الرتبية الفنية من قواسم مشرتكة مع منهج الرتبية املوسيقية؛ لذا تم توحيد 

ونقد  تحليل  مهارات  حيث  من  للفنون  األساسية  املهارات  عىل  للتأكيد  كليهام؛  ىف  املحاور  عناوين 

لألعامل  التذوق  مساحات  وإثراء  الفنية،  الخربات  تكامل  عن  فضاًل  لتذوقها،  وصوًل  الفنية؛  األعامل 

الفنية بشكل عام.

مركز تطوير املناهج واملواد التعليمية
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انطالقًا من الدستور املرصى الذى ينص ىف مادته )٧٦( عىل أن » تلتزم الدولة بالنهوض بالفنون واآلداب، ورعاية 

يكون  أن  تستهدف  التى  رؤية مرص ٢٠٣٠م  لهم، وىف ضوء  التشجيع  وتوفري وسائل  إبداعاتهم،  املبدعني، وحامية 

بذاته ومستنري، ومبدٍع، مسئول يحرتم االختالف،  بناء شخصية متكاملة، معتز  التعليم ذا جودة عالية، يساهم ىف 

وفخور بوطنه؛ وألن املدرسة إحدى املؤسسات الرتبوية التى تهيئ الفرص أمام التالميذ؛ الكتشاف الخربات املتعددة 

واملتنوعة، من خالل األهداف الرتبوية التى تعمل عىل هديها، والتى تستمد فلسفتها من فلسفة املجتمع؛ و رغبة منا 

ىف االرتقاء بجودة حياة املرصين، و تربية وجدانهم، وتهذيب نفوسهم، وتنمية قدراتهم عىل اإلبداع واالبتكار، وأن 

تصبح لديه رؤية فنية وحس فنى رفيع. 

من هذه املنطلقات وغريها جاءت فلسفة دليل الرتبية الفنية للصف الخامس االبتداىئ الذى يستهدف تنمية 

النبوغ لدى التالميذ؛ الكتشاف  مبادئ التذوق الفنى لدى التالميذ، فضالً عن تنمية الوعى الفنى، وتتبع مؤرشات 

ورعايتها؛  املواهب  بدعم  املوهبة  صناعة  عن  املدرسة  مسئولية  منطلق  من  فنيًّا؛  بتنميتهم  وصناعتهم  املوهوبني 

باعتبارها البيئة الحاضنة لألطفال، وباعتبار أن تشكيل امليول وصناعة املواهب ثقافة تغرسها األرسة، وتصقلها املدرسة، 

وأن الطريَق نحو صناعِة املوهوبني يكون بالكشف املبكِّر عنهم، من منطلق إمياننا املطلق بأن املدرسة، إضافة إىل 

كونها فضاًء تربويًّا تعليميًّا ميكن لها أن تكون ميدانًا لكشف وانتقاء املواهب بشكل عام، وىف مجال الرتبية الفنية 

بشكل خاص، فضاًل عن كونها البيئة الخصبة إلمنائها وتنمية قدرات التالميذ وتربية وجدانهم.

إن الهدف األسمى من الرتبية الفنية تربية الحس الجامىل لدى التالميذ؛ فالخربات الفنية تنمى لديهم القدرة 

عىل تذوق القيم الجاملية فيام حولهم؛ فينعكس أثره عليهم فيتغري سلوكهم وعاداتهم؛ فيكونون قادرين عىل إدراك 

حولهم؛  من  البرصية  للمثــريات  راٍق  تـذوق  خلــق  ماهو جميل؛بهدف  بكل  واحتفائهم  الجاملية،  والقيم  املعاىن 

معتمــدين عـلـى ترقية الحواس؛ اتساقًا مع أهداف الرتبية الفنية، من حيث تغيري سلوك التالميذ بواسطة تدريبهم 

عىل ماينفعهم من عادات ومهارات، باإلضافة إىل تزويدهم باملفاهيم واملعلومات النافعة والجيدة التى لها وظيفية 

ىف حياتهم العلمية والعملية وإكسابهم اتجاهات وميول محددة من خالل انخراطهم ىف األنشطة الفنية.

 

فلسفة الدليل
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املؤشراتاملعياراملجال

الرسم والتلوين

املفاهيم األساسية 

للرتبية الفنية )امللمس 

- التنوع - األلوان 

الساخنة - .....(

مييز بعض أنواع )املالمس( من بني عنارص التكوين الفنى. �

مييز بني )التنوع – االتزان(، ويوظفهام ىف التصميم الفني. �

مييز بني املجموعات اللونية الساخنة والباردة. �

وعنارص  � أسس  ضوء  ىف  الفنانني  ألحد  الفنية  األعامل  بعض  يحلل 

التصميم الفني.

خامات فن الرسم 

والتلوين ومجاالت 

توظيفها

مييز بني أنواع األلوان )الفلوماسرت - الشمع - املائية - الخشب(. �

ينفذ تصمياًم باستخدام أحد حروف الخط الهنديس، مراعيًا العالقة  �

بني الشكل واألرضية.

التذوق الفني
الحرف الرتاثية 

وتوظيفها ىف أعامل 

فنية

يصمم أحد مشاهد الرفق بالحيوان من خالل محاكاة الفن املرصي  �

القديم أو الواقع املحيط بالتلميذ.

يحايك التلخيص يف رسم العنارص الطبيعية بالفن املرصي القديم. �

يقيم عمله الفني ويصفه باستخدام املصطلحات واملفاهيم الفنية. �

التصميم
تطبيقات تصميمية 

باستخدام أسس 

وعنارص التصميم

يتذوق جامليات بعض الرسوم )النباتات والطيور( ىف الفن املرصى  �

القديم.

يتذوق الجامليات ىف البيئة املحيطة به، متعرفًا أهم مميزاتها. �

التشكيل املسطح 

واملجسم )النحت 

والخزف(

العجائن املختلفة 

لعمل تشكيالت 

وتكوينات من تعبريه 

الحر

يكون أحد العجائن القابلة للتشكيل. �

يشكل بعض عنارص )الطيور والنباتات والحيوانات( عىل سطح أحد  �

العجائن باستخدام تقنية الغائر والبارز. 

يظهر اهتاممه مبراحل تتابع العمل، متبًعا عوامل الصحة والسالمة. �

إظهار القدرات 

الحسية وتنمية 

الخيال عند إنتاج 

أعامل فنية

ينتج بعض األعامل الفنية البسيطة مثل )مجسم لحديقة الحيوان أو  �

مجمع منازل أو طبق فاكهة أو غريها( من خالل العمل الجامعي.

املعايير واملؤشرات التى بنى فى ضوئها 
منهج التربية الفنية للصف اخلامس االبتدائى
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الفنون التطبيقية 

واملهارات اليدوية 

)األشغال الفنية(

خامات البيئة املحيطة 

وتوظيفها ىف أعامل 

فنية

تشكيل مشغولة فنية تعتمد عىل إعادة تدوير الخامات املتاحة يف  �

البيئة من حوله.

أساليب الطباعة 

املختلفة

يوظف أسس التصميم ىف طباعة مجموعة من البصامت الطبيعية  �

والصناعية.

ينتج عماًل فنيًّا باستخدام تقنية طباعة العقد والربط. �

يستخدم أحد تقنيات الطباعة اليدوية ىف عمل تكوين يعتمد عىل  �

اإليقاع البرصى من خالل األلوان واملساحات.

التكنولوجيا والفن
املهارات التكنولوجية 

وتأثريها عىل الرتبية 

الفنية

يوّضح أهمية استخدام أسس التصميم الجيد وأثرها يف العمل الفني. �

يستخدم قامئة األدوات بإحدى برامج الجرافيك املتاحة لعمل )غالف  �

كتاب أو إعالن أو بطاقة دعوة....الخ( إلحدى املنتجات.

تقييم بعض األعامل الفنية وفقا للمعايري املالمئة التي يحددها املعلم �
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املعاجلات اخلاصة بفئات الدمج
دواعى الدمج بدليل املعلم: 

اتساقًا مع تحول مدارس مرص إىل مدارس دامجة، قمنا بإعداد هذا الجزء ىف الدليل الحاىل بهدف تقديم الدعم 

للمعلم عند التدريس للتالميذ املدمجني من ذوي اإلعاقات البسيطة ىف مدارس التعليم العام؛ تحقيًقا ملبدأ تكافؤ 

النواحي  للتلميذ ىف  الشامل  النمو  متييز، وتحقيق  عالية وبدون  بجودة  للجميع  التعليم  وتوفري  التعليمية،  الفرص 

الجسمية والعقلية والوجدانية إىل أقىص حد تسمح به قدراتهم وإمكانياتهم، وباإلضافة إىل تزويدهم بالقدر املناسب 

من املعرفة األساسية؛ رغبة ىف خلق بيئة تعليمية داعمة ومحفزة؛ مبا يساعد التالميذ املدمجني عىل التوافق االجتامعى 

داخل املدرسة وخارجها. 

الفئات املستهدفة:

اء وضعاف البرص( وضعاف السمع واإلعاقة الفكرية وبطيؤ  الفئات املدمجة هم من لديهم إعاقة برصية )األكفَّ

التعلم، وكذلك ذوو  التوحد، وذوو صعوبات  التعلم، واإلعاقة حركية، والشلل الدماغي، فضاًل عن اضطراب طيف 

تشتت االنتباه وفرط الحركة.

ما يجب عىل املعلمني معرفته لدمج التالميذ املتباينني .. الخصائص واالحتياجات الرتبوية:

االحتياجات التربوية عامةاخلصائصالتالميذ

اإلعاقة البرصية 

اء وضعاف  األكفَّ

البرص

• املعدل العام للذكاء طبيعى.	
• القدرة 	 زيادة  قوية:  الحسية  الذاكرة 

الفني  التشكيل  يف  )إبداعه  التخيل  عىل 

االشياء  شكل  وتوقع  تخيل  عىل  يعتمد 

اعتامًداعىل الصور الذهنية املتبقية لديه 

ويرتبط ذلك بوقت ومبدى اإلصابة(

• لديه دافعية متميزة 	

• صعوبة ىف تكوين بعض املفاهيم الفنية.	

• وإمياءات 	 تعبريات  استخدام  ىف  القصور 

الوجه والجسم.

• التشكيالت 	 إنتاج  يف  كفاءة  لديهم 

خرباتهم  عىل  تعتمد  والتي  املجسمة، 

البرصية )مجموع ما تكونت لديهم من 

اسرتجاعها(،  يتم  وذكريات  ذهنية  صور 

عىل  )تعتمد  اللمسية  وخرباتهم 

استخدامهم لليد وأعضاء الجسم(.

• عرض الصور بحجم كبري )بالنسبة لضعاف البرص( 	

ومجسم )بالنسبة للمكفوفني(.

• مراعاه رشح التعليامت لألنشطة شفهيًّا.	

• للعنارص 	 دقيق  شفهي  ووصف  تحليل  تقديم 

)الخطوط  حيث  من  الفنى  للعمل  األساسية 

واألحجام  واألبعاد  واأللوان  واألشكال 

واالتجاهات...(.

• التدريب الحيسًّ عىل املهارات واملفاهيم التشكيلية 	

ملحاكاة  ذهنية  صور  تكوين  عىل  قدرته  لتنمية 

الواقع مثل )وصف الطبيعة والكائنات الحية..(.

• الحرة 	 التشكيالت  إنتاج  طرق  تعليمه  يف  التدرج 

مثل: )العمل بالطني أو الصلصال(.

• لتلوين 	 جامعي  نشاط  يف  إرشاكهم  مراعاة 

)كالدوائر  والبسيطة  الكبرية  واألشكال  املساحات 

أو  بالثقوب  محددة  تكون  أن  عىل  واملربعات..( 

تكون بارزة أو بطريقة برايل.
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اإلعاقة السمعية 

)ضعاف السمع(

• عدم القدرة عىل فَْهم ٥٠٪ من املناقشات 	

برصيًّا،  متابعتهم  مراعاة  )يجب  الصفية 

وعن قرب(. 

• والتعبريية 	 اللغوية  املفردات  نقص 

)محدودية القاموس اللفظي(.

• صعوبة ىف التعلم الشفهى وفَْهم موضوعات 	

الحديث املختلطة واملناقشات الجامعية.

• اللغوية 	 املفاهيم  تعلم  ىف  صعوبة 

)الربط بني الكلامت املسموعة ورموزها 

املكتوبة(.

• ضعف القدرة عىل تركيز االنتباه وصعوبة 	

تذكر املعلومات.

• مع 	 والتفاعل  التواصل  القدرة عىل  عدم 

اآلخرين )االنطواء واالنعزال(.

• ال يعانون من نقص ىف الذكاء أو ارضابات 	

عقلية إال ىف حالة وجود إعاقة أخرى.

• الوجه والجسد 	 اإلمياءات وتعبريات  كرثة 

)ىف حاله عدم تعلمه لغة اإلشارة(.

• أو 	 حركيه  إرضابات حس  من  يعانون  ال 

يدوية  مهارة  ميتلكون  ولكن  مهارية؛ 

عالية يف )الرتكيب والتجميع واإلنشاء(.

• والتعبري 	 البرصي،  اإلدراك  عيل  القدرة  لديه 

والتفكري  األلوان،  باستخدام  بحساسية 

التجريدى يف حالة تقديم معينات برصية له.

• تقديم املعلومة بطريقه مبارشة، ومراعاة تسلسلها 	

واالنتقال ىف تقدميها من املحسوس إىل املجرد.

• عرض 	 متهيد  يف  )النمذجة(  قبيل  منوذج  عرض 

النشاط عن طريق تقديم رسوم وصور توضيحية، 

أو كروت ترمز لطبيعة النشاط وخطوات تنفيذه، 

أو رموز برصية يتفق عليها املعلم مع التالميذ، أو 

أداء متثيىل للمعلم. 

• استغالل قدراته ىف الفك والرتكيب واإلنشاء لعمل 	

مناذج ومجسامت فنية مع مراعاة الفروق الفردية 

يف إنتاجهم اإلبداعي.

• الرتكيز عىل التعلم عن طريق اللعب والعمل الجامعي.	

• وإجراءات 	 خطوات  عند  أدائه  متابعه  أهمية 

الراجعة  التغذية  وتقديم  الفنية  واملهام  األنشطة 

)سمعية بصوت عاٍل أو مكتوبة( وتعزيزه لضامن 

استمراريته.

• املصادر 	 استخدام  كيفية  عىل  التلميذ  تدريب 

الرقمية واملعلوماتية البرصية والسمعية كمعني له.

• املطلوبة 	 الفنية  املهام  عن  التعليامت  تقديم 

بصوت مسموع وواضح وبشكل مبسط مع مراعاة 

النظر إليه ومتابعته؛ للتأكد من فهمه مع ومراعاه 

تكرراها وكتابتها بخط واضح.

• )مثل: 	 بوسائل توضيحية ورموز برصية  االستعانة 

والحروف(،  الكلامت  وتلوين  والدوائر،  األسهم 

للتأكد من فهمه  الكايف  الوقت  مع مراعاة منحه 

للمطلوب منه...

اإلعاقة الفكرية 

وبطيئ التعلم

• تشتت االنتباه وضعف الرتكيز، حيث تكون 	

رسوماتهم عشوائية وغري مرتابطة وغامضة.

• واسرتجاعها 	 باملعلومات  االحتفاظ  صعوبة 

بالذاكرة  املتعلقة  )وخاصه  الطلب  عند 

قصرية املدى والتى ترتبط بالتعلم املدريس(.

• االعتامد عىل اآلخرين واالفتقار اىل االستقاللية.	

• صعوبة ىف تكوين املفاهيم، حيث إن ضعف 	

عىل  قادرين  غري  يجعلهم  لديهم  الذاكرة 

تذكر الخربات السابقة والقدرة عىل تكوين 

املفاهيم التى تعد أساًسا يف  بناء املفاهيم.

• واضحة 	 تكون  أن  عىل  للتعليامت  رشح  تقديم 

ومنحهم  محددة،  وبخطوات  وبسيطة  ومبارشة 

الوقت الكايف إلمتام كل خطوة.

• واالنتقال 	 الفنية،  واألنشطة  املهام  تجزئة  مراعاة 

مناذج  عرض  ومراعاة  الصعب  إىل  السهل  من 

ومجسامت للنشاط قبل تنفيذه. 

• والتعلم 	 والِحسية  الجامعية  األنشطة  الرتكيز عىل 

عن طريق اللعب والبناء والرتاكيب مثل )استخدام 

الطني والصلصال والرسم عىل الرمال(.
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اإلعاقة الفكرية 

وبطيئ التعلم

• التي 	 باملهام  القيام  نحو  الدافعية  نقص 

تطلب منه.

• نتيجة عدم قدرتهم عىل التعلم العريض 	

فإن هناك صعوبة ىف عملية نقل الخربة 

أو نقل آثار التعلم من موقف إىل آخر؛ 

ولذلك رسوماتهم غري واضحة ولكن ميكن 

تحليلها وترجمه رموزها.

• والكالم 	 اللغة  استخدام  يف  واضح  قصور 

ونُطق الحروف والكلامت. 

• البسيطة 	 والُجمل  الكلامت  استخدام 

ومحدودية املفردات.

• مراعاة أن تكون األدوات والعدد غري حادة ويفضل 	

حامية  عن  )لعجزهم  البالستك  من  تكون  أن 

أنفسهم(.

• محاولة تحليل رسوماتيهم وفهم رموزها ومعناها 	

وداللتها.

• لزيادة 	 بالنجاح  التلميذ  تشعر  التي  املهام  اختيار 

دافعيته ولضامن استمراريته ىف أداء املطلوب منه 

عن طريق مكافأة أعاملهم الفنية وعرض إنتاجهم 

أمام  مجسامت...(   – مناذج   – )رسومات  الفني 

الطالب أو يف معرض ختام األنشطة املدرسية.

اإلعاقة الحركية 

والشلل الدماغي

• عدم القدرة عىل القيام باملهمة املطلوبه 	

منه دفعة واحدة.

• وضوح 	 عدم  اللغة:  مجال  يف  صعوبات 

الكالم بدرجة يتعذر عىل اآلخرين فهمه 

)نظرًا لضعف التحكم يف عضالت اللسان 

نظرًا  الوجه؛  وتعبريات  والَحلْق  والشفاة 

والعضلية  الجسمية  املهارة  لضعف 

لديهم( ولذلك تغلب عىل أعاملهم الفنية 

الرمزية.

• الثقة 	 وعدم  والعزلة  والخجل  القلق 

االجتامعى  التفاعل  وعدم  بالنفس 

)لذلك تعبرياتهم الفنية تختلف باختالف 

استعدادهتم النفسيه واملزاجية(.

• تحديد التامرين والكيفية التي تؤدَّى بها يف ضوء 	

)كالجلوس  للحركة  املعالج  الطبيب  به  يويص  ما 

لتيرس حركته وتسهيل دخوله  الفصل؛  يف مقدمة 

وخروجه من الفصل(.

• عدم إجباره عىل القيام باملهام )ولكن حسب حالته 	

واستعدادتهم  ورغباتهم  مليولهم  وفًقا  و  الصحية 

الفنية(.

• املطلوبه 	 املهام  ألداء  الكايف  الوقت  منحه  مراعاة 

منه.

• والتنسيق 	 األلوان  عىل  للتعرف  قدرته  تنمية 

أو  بالرسم  التعبري  وكذلك  املختلفة،  درجاتها  بني 

الخامات الفنية )كالصلصال – العجائن – واأللوان 

– القص واللصق – واملكعبات امللونه....(.

• تعترب 	 الجامعية وهي  الفنية  األعامل  إرشاكهم يف 

مناًخا مناسبًا للتكيف بينهم وبني أقرانهم.

• اإلصابة 	 أو  اإلعاقة  وشدة  ودرجة  نوع  مراعاة 

الحركية وما تبقى للتلميذ من حاسة، مثاًل: إرشك 

الطالب )املصاب يف يديه( يف نقد األعامل الفنية 

وارشاك  والتوجيه،  املعارض  عمل  عىل  واإلرشاف 

الحرفية  األعامل  يف  قدميه(  يف  )املصاب  التلميذ 

التي تعمل باليد مع مراعاة استغالل قدراته.
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طيف التوحد

• االنتقال من نشاط آلخر، وعدم 	 صعوبة 

القدرة عىل إمتامه بدون مساعدة.

• نقص االنتباه وعدم القدرة عىل االستدعاء 	

والتذكر. وكذلك نقص الدافعية. 

• البرصية 	 املعلومات  تذكر  عىل  القدرة 

أفضل من تذكر املعلومات السمعية.

• الضوضاء 	 تجاه  الفعل  ردة  يف  املُبالغة 

)االنزعاج من األضواء الساطعة(.

• صعوبة متييز الَعالقة بني الشكل واألرضية 	

أو الخلفية يف الصوروالرسومات. 

• النفور من ملس اآلخرين.	

• رشح وتوضيح النشاط وخطوات تنفيذه قبل البَدء 	

فيه مع مراعاة قرص مده انتباهم.

• وينصت 	 ينظر  أن  التلميذ  من  يطلب  أال  مراعاة 

القدرة عيل معالجة  يف نفس الوقت )نظرًا لعدم 

املعلومات املدخله عن طريق الرؤية والسمع يف 

نفس الوقت(.

• األلوان 	 مثل:  الحسية  األنشطة  عيل  الرتكيز 

وطباعة  وتناسقها،  والبارد(  )الساخن  ودرجاتها 

بينها،  والتمييز  والصناعية(  )الطبيعية  البصامت 

كيفية  عىل  والتدريب  واللصق،  القص  ومهارة 

استخدام األدوات والخامات الفنية.

• استخدامه 	 يف  والسالمة  األمن  معايري  تحقيق 

لألدوات والخامات الفنية.

• بامتامها 	 يقوم  خطوه  كل  بعد  والتشجيع  الثناء 

مع  تفاعله  استمرارية  عىل  واملحافظة  الطالب 

األقران والعمل بينهم.

• توفري بيئة صفية تفاعلية جذابة من حيث األدوات 	

املشوشات  من  خلوها  ومراعاة  الفنية  والخامات 

البرصية والسمعية والصوتية.

اضطراب تشتت 

االنتباه

وفرط الحركة

• والتنظيم 	 والتذكر  والرتكيز  االنتباه  نقص 

وصعوبة إنهاء املهام املكلف بها. 

• الحركة املستمرة والدامئة والتنقل الدائم 	

وامليل إىل التسلق والتأرجح.

• )القدرة 	 التكيفي  السلوك  يف  صعوبة 

عىل تكوين صداقات - اللعب - مشاركة 

اآلخرين يف األنشطة(.

• الحياتية؛)مثال: 	 املهارات  أداء  يف  صعوبة 

األدوات  استخدام  عىل  قدرته  يف  يظهر 

والخامات الفنية الحافظ عليها(.

• التأكد من فهمه للتعليامت والتوجيهات املطلوبة 	

منه بشكل واضح.

• التعليمية 	 والوسائل  واألنشطة  األلعاب  استخدام 

والرقمية الجاذبة لالنتباه وامللونة واملجسمة. 

• الفنية إىل خطوات أقل 	 املهام واألنشطة  تجزئة 

يتمها  خطوة  لكل  محفزات  وتقديم  تعقيًدا، 

بشكل صحيح.

• استخدام 	 مع  محددة،  أماكن  يف  الجلوس  مراعاة 

املُعززات املناسبة لتحديد حركته داخل الفصل.

• تعليمه وتدريبه عىل أساليب وطرق التعامل 	

مع األدوات والخامات الفنية، وأهمية الحفاظ 

عىل ممتلكاته.



17 دليل معلم الرتبية الفنية - الفصل الدراىس األول 

صعوبات التعلم

• األساسية 	 األكادميية  املهارات  ىف  صعوبة 

)القراءه والكتابة والحساب(.

• صعوبة االنتباه والرتكيز والتذكر وضعف 	

يف الذاكرة قصرية املدى.

• صعوبة فهم التعليامت الشفهية واتباعها.	

• صعوبة يف تنظيم األفكار وعدم االهتامم 	

بالتفاصيل.

• واإلدراك 	 املفاهيم  تكوين  يف  صعوبة 

املفردات  واختيار  والبرصي  اللفظي 

املُعربة عن التفكري وتذكرها.

• التغريات االنفعالية الرسيعة )الغضب أو 	

الهدوء الزائد( والحركة املستمرة.

• بالسلبية 	 والشعور  بالنفس  الثقه  ضعف 

لديه  النقد والتوجيه؛ لذلك  تقبل  وعدم 

عدم الرغبة يف املشاركة الصفية.

• الحريك وتقدير 	 الحيس  التآزر  صعوبة ىف 

املسافات؛ ولذلك لديه عدم القدرة عىل 

التشكيالت  وإنتاج  الرسم  ىف  التحكم 

واالتجاه  الحجم  حيث:  من  الخطية 

والبعد )رسوماته وخطوطه مرتعشه(.

• التجريدي 	 الرسم  عىل  القدرة  ضعف 

)مييلون لكل ماهو محسوس أو ملموس(.

• الواضحة 	 الفنية  واملفاهيم  املفردات  استخدام 

والبسيطة، واألكرث شيوًعا.

• وفًقا 	 الرقمية  والتطبيقات  الربامج  عىل  تدريبه 

الفروق  مراعاة  مع  وقدراته  وميوله  الحتياجاته 

الفردية.

• الدقيقة من خالل 	 الحسية  الحركات  تدريبه عىل 

أنشطه وألعاب متنوعة )لتنمية مهاراته يف مسك 

القلم والقص والرسم والتلوين واستخدام العجائن 

والخرز والطباعة والرسم عىل الرمال(.

• وعرض 	 تشجيعه  طريق  عن  لذاته  تقدير  تنمية 

أعامله الفنية أمام زمالئه أو ىف ركن ىف الفصل أو 

ىف املدرسة.

• من 	 الصور  واستدعاء  تذكر  عىل  قدرته  تنمية 

فيهاعن  الناقص  الرمز  واختيار  فكرة  حيث 

طريق ألعاب )البازل(.

• اسرتاتيجيات 	 استخدام  يف  التنويع  مراعاة 

الصحيحة  البرصية  الصور  لتنمية  التدريس 

وإدراك املفاهيم والعالقات، مثال: تقديم نشاط 

والحجوم  )األلون  الفنية  املفاهيم  عىل  للتعرف 

صور  عرض  خالل  من  واالتجاهات...(  األبعاد 

ورموز ألشياء مختلفة ىف البيئة من حوله كالفواكه 

عىل  للوقوف  مسامها  عرض  مع  والخرضوات 

صعوبة رسم وكتاب الحروف واألرقام بالعكس.
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اعتبارات أساليب الدعمأساليب الدعم

دعم املهارات الفنية

• وصف العنارص الرئيسية للصورة للمكفوفني.	

• وصف املفاهيم البرصية للمكفوفني.	

• دعم استخدام البطاقات واألسهم؛ لطلب املساعدة، أو إنهاء املهمة لضعاف السمع.	

• املهمة، وذلك لدعم 	 العنارص املرسومة، مع تحديد وقت إلنهاء  تقليص حجم وعدد 

فئات )بطيء وصعوبات التعلم – تشتت االنتباه(.

• صياغة التعليامت بشكل بسيط وواضح ومنظم وإعادة تكرارها.	

دعم الوسائط املرئية 
واملسموعة

• تكبري الصور لضعاف البرص إلظهار العنارص األساسية للصورة.	

• دعم الكفيف بربنامج إبصار عند تنفيذ الجزء التكنولوجى.	

• استخدام وسائل تعليمية مثرية لالنتباه ومحددة العنارص، وفًقا لنوع اإلعاقة.	

• تنويع استخدام التطبيقات والربامج واملصادر التكنولوجية.	

• التأكيد عىل استخدام أسلوب التكرار للتأكد من مدى استيعابه.	

• يتتبعها 	 استخدام مطبوعات إضافية ذات خطوط ونقاط وأسهم واضحة االتجاهات 

التالميذ؛ لتنفيذ املهام املطلوبة.

دعم األدوات

• استخدام الصلصال أو املجسامت لرسم الصورة الذهنية للمفهوم بالنسية لفئة املكفوفني.	

• عند رسم الخطوط للمكفوفني يتم استخدام الصلصال أو مسدس الشمع.	

• يفضل استخدام ألوان الشمع بالنسبة للمعاقني برصيًّا.	

• تقليل املشتات وتصنيف وتنظيم األدوات وترتيبها.	

• مراعاة توافر األمان والسالمة ىف األدوات املستخدمة.	

دعم العمل ىف مجموعات

• إرشاك الفئات املدمجة داخل املجموعات. 	

• الجامعية. )حسب درجة 	 األنشطة  التوحد ىف  تالميذ اضطراب طيف  مراعاة إرشاك 

قدرته عىل االندماج(.

• لسهولة 	 قصرية؛  تكون  الدمج  لفئات  املتضمنة  املجموعات  بني  البينية  املسافات 

التواصل بينهام.

• دعم املشاركة اإليجابية بني التالميذ من فئات الدمج وزمالئهم.	

• تقييم التالميذ وتعزيز أدائهم لفظيًّا باستخدام العبارات التشجيعية، وعرض أعاملهم 	

الفردية والجامعية كنوع آخر من أنواع التعزيز.

أساليب عامة دعم التدريس لفئات الدمج



الــــــدرس األول: عبر عن حـلــمـك

الــدرس الثــانـي: عالم األلوان

الــدرس الثـالـث: تــجــــــارب لــونــيــة 

الــدرس الـرابـــع: حــــــروف وكــلــمــات 

الدرس اخلامس: مالمس من الطبيعة

المحور األول

أسس الفنون وقواعدها
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وصف المحور:

ــوان  ــة – األل ــكل واألرضي ــط – الش ــني )الخ ــز ب ــىل التميي ــذ ع ــدرة التالمي ــة ق ــور بتنمي ــذا املح ــم ه يهت

الســاخنة والبــاردة – امللمــس( كمجموعــة مــن العنــارص التــى يتشــكل منهــا التصميــم أو التكويــن الفنــي، كــام 

ــزان – التوافــق اللــوىن( وهــى مجموعــة مــن األســس  يــدرك التالميــذ- يف إطــار ذلــك املحــور - )التنــوع – االت

ا مــن ناحيــة اإلدراك  التــى تجعــل العالقــة بــني العنــارص املرســومة داخــل التصميــم أو التكويــن عالقــة أكــرث منــوًّ

البــرصى. هــذا باإلضافــة إىل أحــد دروس التعبــري الفنــي التــى تســهم يف تعزيــز ثقــة التالميــذ بأنفســهم، حيــث 

يســلط الضــوء عــىل حلــم كل تلميــذ يف املســتقبل، والــذي يكمــن فيــه إضافــة حقيقيــة ملســتقبلهم وللمجتمــع 

بشــكٍل عــام، كــام أن هــذا املحــور يعــرف التالميــذ بأنــواع الخــط العــريب )الكــويف – النســخ – الرقعــة – الثلــث 

– الديــواين – الفــاريس(، مــع الرتكيــز عــىل الخــط الهنــدىس املربــع، وكتابــة بعــض حروفــه كمدخــل لفهــم وتــذوق 

جانــب مــن جامليــات الخــط العــرىب وأســس تشــكيله، ثــم بعــد ذلــك توظيــف لبعــض املهــارات التــى تعلمهــا 

باملحــور لعمــل تصميــم يعتمــد عــىل رســم أوراق الشــجر، وإظهــار املالمــس التــى تعلمهــا وتعــرف عــىل بعضهــا. 

وهــذا مــن شــأنه أن يســهم يف تنميــة مجموعــة مــن املهــارات التــى يســتخدمها التلميــذ ىف حياتــه اليوميــة، 

مثــل: التفكــري الناقــد والتفكــري اإلبداعــي، ومــا يرتبــط بهــا مــن قيــم داعمــة كاملســئولية الذاتيــة والصــرب واحــرتام 

ــش  ــة لتعاي ــارات الالزم ــض امله ــز بع ــارش ىف تعزي ــري مب ــكل غ ــور بش ــذا املح ــهم ه ــام يس ــان، ك ــد واإلتق القواع

التالميــذ ىف املســتقبل مــن خــالل إدراكهــم لبعــض مفاهيــم ريــادة األعــامل، وهــى مفاهيــم باتــت تشــكل محــوًرا 

ــكار إىل  ــل األف ــارات: )تحوي ــراد واملجتمعــات وســعيها نحــو التطــور، ومــن هــذه امله ــات األف أساســيًّا مــن توجه

أنشــطة مبتكــرة تلبــي احتياجــات معينــة - قــرارات تتعلــق باملراحــل املختلفــة للنشــاط – التــرصف مبســئولية - 

اســتخدام األســس والعنــارص واملفــردات املناســبة – العمــل بــروح الفريــق(.

الهدف العام للمحور:

يهدف تدريس هذا املحور إىل:

استخدام�أسس وعنارص التصميم الفني وتوظيفها ىف عمل تكوينات فنية متميزة وبسيطة.�� �

مخرجات تعلم المحور:

بعد االنتهاء من دراسة هذا املحور يجب أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن: 

يشكل تكوينات فنية من األشكال الهندسية موظًفا األلوان الساخنة والباردة باستخدام األلوان املتاحة.. ١

يرسم تكويًنا يظهر موهبته الشخصية، مراعيًا األسس والعنارص الفنية التى تعلمها.. ٢

المحور األول: أسس الفنون وقواعدها



٢1 الفصل الدراىس األول - املحور األول

المؤشرات:

من املتوقع بعد نهاية املحور أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن:

يتعرف أنواع األلوان )الفلوماسرت - الشمع - املائية - الخشب( مميزًا بينها.. ١

مييز بني املجموعات اللونية الساخنة والباردة.. ٢

مييز بني )التنوع – االتزان(، ويوظفها ىف التصميم الفني.. ٣

ينفذ تصمياًم باستخدام أحد حروف الخط الهنديس، مراعيًا العالقة بني الشكل واألرضية. . ٤

مييز بعض أنواع )املالمس( من بني عنارص التكوين الفنى.. ٥

المهارات الحياتية:

١- التفكري الناقد:

التمييــز بــني املجموعــات اللونيــة املختلفــة وأهميتهــا ىف تحقيــق التوافــق اللــوىن بــني عنــارص التصميــم 

ــه  ــه أو بيئت ــار وتحســني العالقــات اللونيــة وامللمســية ســواء ىف غرفتــه ومنزل أو التكويــن، واملشــاركة ىف اختي

املحيطــة. مقــدًرا أهميــة التــوازن والتنــوع لتجنــب الرتابــة وامللــل.

٢- اإلبداع:

ــة وامللمســية، فضــاًل عــن  ــات اللوني ــث العالق ــزة مــن حي ــدة وممي ــة جدي ــكار فني ــد أف ــة يف تولي األصال

الطالقــة يف توليــد األفــكار، وتقديــم األشــكال املرســومة واإلضافــات الفنيــة ىف زمــن محــدد، كذلــك املرونــة يف 

تنويــع األفــكار والعالقــات الفنيــة بــني عنــارص التصميــم أو التكويــن.

٣- حل املشكالت:

ــة الواجــب اتباعهــا؛ للوصــول إىل أفضــل  تحليــل عنــارص املوضــوع، والتعــرف عــىل بعــض األســس الفني

ــره عــىل حســن  ــام ينعكــس أث ــم؛ م ــذ عــىل اكتشــاف أحالمه ــدرة التالمي ــن ق ــزز م ــام تع ــة، م نتيجــة ممكن

ــوان، أو مالمــس األســطح  ــار األل ــق باختي ــام يتعل ــه الصغــرية، ســواء في ــريات ىف بيئت ــع بعــض املث ــل م التعام

ــات. ــات الكتاب وجاملي

القيم:

احرتام القواعد - اإلتقان وحب العمل.�� �

القضايا:

قضايا البيئة والتنمية وقضايا املواطنة من خالل تقدير البيئة الطبيعية واالعتزاز بالهوية.  �
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مقدمة الدرس: 
عزيــزى املعلــم .. وضــح للتالميــذ أن التعبــري الفنــي 

كــام  واختياراتهــم،  ميولهــم  اكتشــاف  عــىل  يســاعدهم 

أنــه ينمــى الجانــب الخيــايل لديهــم، وذلــك مــن خــالل 

ــال، ويف هــذا  ــع بالخي ــى متــزج الواق املوضوعــات الشــيقة الت

الــدرس نســلط الضــوء عــىل الفــروق الفرديــة، وحلــم التالميــذ 

ــواع  ــص وأن ــني خصائ ــز ب ــن التميي ــم م يف املســتقبل، ومتكينه

األلــوان: )الفلوماســرت - الشــمع - املائيــة - الخشــب( كــام 

يــدرك أهميــة الخــط يف رســم األشــكال املختلفــة، فضــاًل عــن 

توظيفــه، وتحديــد األشــكال والعنــارص املرســومة بطريقــة 

ــريب  ــام ي ــتقبل؛ م ــه يف املس ــه وأحالم ــكاره ورؤيت ــح أف توض

لــدي التلميــذ جوانــب وجدانيــة تجعلــه يقــدر أهميــة تكامــل 

العنــارص يف رســم وتكويــن عملــه الفنــي. فينعكــس أثــره عــىل 

تــذوق األعــامل الفنيــة املتميــزة وتكويــن اتجاهــات إيجابيــة 

ــا. نحوه

نواجت التعلم:
يف نهاية هذ الدرس يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن:

ــرت - . ١ ــا: )الفلوماس ــوان وأنواعه ــص األل ــني خصائ ــز ب ميي

ــب(. ــة - الخش ــمع - املائي الش

يدرك أهمية الخط يف رسم األشكال املختلفة.. ٢

يوظف األشكال والعنارص بطريقة توضح فكرته.. ٣

يُقدر أهمية تكامل العنارص ىف رسم وتكوين عمله الفني.. ٤

مكونًــا . ٥ لزمالئــه  املتميــزة  الفنيــة  األعــامل  يتــذوق 

نحوهــا. إيجابيــة  اتجاهــات 

املجال: تعبري فني.   

الزمن: فرتة دراسية )٩٠ دقيقة(.

مكان النشاط: الفصل.  

اإلسرتاتيجيات: ارسم أفكارك – التعلم الفردى.

الخامات واألدوات: 

ــوان )خشــبية –  أســكتش رســم – أقــالم رصــاص – أل

ــة – فلوماســرت – شــمع(. مائي

الوسائل التعليمية: 

صــور توضــح منــاذج متنوعــة للمجــاالت املختلفة 

األكــرث متيــزًا - وســيلة منفــذة مــن قبــل املعلــم.

املفاهيم األساسية: 

الخــط – الشــكل واألرضيــة – األلوان الفلوماســرت 

ــوان  ــة – أل ــوان املائي ــبية – األل ــوان الخش – األل

الشــمع.

املهارات الحياتية:

املوضوعــي  النقــد  تقبــل  الناقــد:  التفكــري  أ- 

الــذات.  وتطويــر  فهــم  ىف  أهميتــه  وإدراك 

ب- اإلبداع: 

ــرد -  ــدة والتف ــذ الِج ــار التالمي ــة: إظه األصال

ــة. ــم اإلبداعي ــن قدراته ــري ع ــد التعب عن

املرونــة: تنــوع وتعــدد املهــام والتكليفــات - 

التــي يظهــر التلميــذ فيهــا جوانــب متيــزه.

القيم: 

احرتام الشخصيات القدوة ىف املجتمع.

القضايا: 

الــوالء واالنتــامء حيــث يعــرض ىف أعاملــه الفنيــة 

بعــض القضايــا التــي تخــص مجتمعــه .

الدرس األول: عبر عن حلمك



٢٣ الفصل الدراىس األول - املحور األول

خطوات الدرس:
التمهيد: )1٠ ق(

موظًفــا الجلســة النقاشــية.. عليــك استكشــاف ميــول التالميــذ التــي تعــرب عــن أحالمهــم يف املســتقبل مثــل: )رائــد فضاء  �

- مهنــدس معــامري - طبيــب - ريــايض مشــهور - ......(، ثــم تحديــد األشــكال التــى ميكــن رســمها بطريقــة شــيقة، ثــم 

ناقشــهم يف تفضيالتهــم يف توظيــف األلــوان )الخشــبية – املائيــة – الفلوماســرت – الشــمع( يف التعبــري عــن مواهبهــم.

عزيزي املعلم ميكن أن متثل هذه األسئلة محور الجلسة النقاشية مثل: �

ــال  ــف مج ــف توظ ــة؟ كي ــك املوهب ــال تل ــك ىف مج ــن قدوت ــا؟ م ــع به ــك تتمت ــرى أن ــي ت ــة الت ــا املوهب م

ــع. ــف الراب ــوها يف الص ــى درس ــوان الت ــن األل ــم ع ــتثمر معلوماته ــن أن تس ــك؟ ميك ــة مجتمع ــك ىف خدم موهبت

ــم  � ــزي املعل ــد عزي ــك أن تج ــاش ميكن ــك النق ــوء ذل ــىل ض ــا، وع ــززًا ومصوبً ــذ مع ــتجابات التالمي ــق اس  تل

ــوم. ــدرس الي ــك ل مدخل

النشاط األول: عبر عن حلمك )7٠ ق(
أهداف النشاط:

يف نهاية هذ النشاط يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن:

يوظف الخطوط واألشكال ىف التعبري الفني بطريقة مناسبة. �

مييز بني أنواع األلوان: )مائية – خشبية – فلوماسرت – شمع(. �

عرض النشاط:

�  – أفــكارك  ارســم  اســرتاتيجية  باســتخدام 

الفــردى. التعلــم 

اطلــب مــن التالميــذ رســم تعبــري فنــى يف مســاحة  �

اإلســكتش، يعكــس املجــال الــذى يفضلــه ويتميــز 

فيــه مثــل املجــال الريــايض، أو الفنــي، أو العلمــي، 

أو مــا يرتبــط بأيــة قضيــة مجتمعيــة عــىل أن 

يقــوم برســم أحــد أهــم العنــارص التــي متيــز هــذا 

املجــال، مســتخدًما مــا هــو متــاح مــن ألــوان، 

ــا. ــي تعلمه ــد الت ــن الجي ــا ألســس التكوي ومراعيً

للتنفيــذ، واســتخدام  � اتــرك لهــم وقتًــا كافيًّــا 

شــمع(.  – خشــبية   – مائيــة   – )فلوماســرت   ،)١( بالشــكل  واملوضحــة  مناســبة  يرونهــا  التــى  األلــوان 

ــه  � ــد، واملحافظــة عــىل نظافت ــي بشــكل جي ــاء العمــل الفن ــم إنه ــب منه ــت املحــدد، اطل ــاء الوق ــد انته بع

ــامل ككل. ــول األع ــم ح ــق تعليقاته ــم، وتل ــرض أعامله وع

شكل )١( أنواع األلوان 
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استمع آلراء التالميذ وناقشهم فيها، مؤكًدا عىل أن:

األلــوان الفلوماســرت: هــي أقــالم ملونــة مختلفــة الُســمك، وتتميــز بإمكانيــة الكتابــه بوضــوح عــيل أســطح   ✿

مختلفــة: كاألوراق والزجــاج والخشــب والكارتــون وبعــض األســطح الصلبــة؛ لســهولة انــزالق الحــرب امللــون 

الــذي بداخلهــا.

األلــوان الشــمعية: تعتــرب مــن أفضــل الخامــات اللونيــة املناســبة للمرحلــة االبتدائيــة، ألنهــا مصنعــة مــن   ✿

مــواد آمنــة وغــري ســامة، وتتميــز بأنهــا ال تتلــف برسعــة، كــام أن لهــا ملمــس دهنــى يختلــف عــن ملمــس 

األلــوان األخــري؛ مــام يجعلهــا صعبــة الدمــج للحصــول عــىل درجــات لونيــة انســيابية بســهولة. 

األلــوان املائيــة: تحتــاج بعــض الوقــت لتجــف عــيل األوراق، وهــي تســتخدم عــن طريــق فرشــاة وقليــل   ✿

مــن املــاء كوســيط ملزجهــا، وتحديــد كثافــة اللــون ودرجتــه، وكلــام زاد املــاء زادت شــفافية اللــون، كــام 

يســهل فيهــا مــزج األلــوان ببعضهــا لتنتــج ألوانًــا ودرجــاٍت جديــدة مميــزة، وهــي متوفــرة عــىل شــكل 

أقــراص صلبــة، أو أنابيــب ســائلة.

األلــوان الخشــبية: تتميــز بســهولة يف االســتخدام فهــي تشــبه القلــم الرصــاص، وتختلــف عنــه ىف كونهــا   ✿

ملونــة، كــام تتميــز بســهولة مزجهــا لتعطينــا درجــات لونيــة متعــددة باســتخدام عــدة طبقــات، تســتخدم 

عــيل الــورق مبــارشة بــدون وســيط آخــر وتتميــز بكونهــا آمنــه.

عزز من ثقة التالميذ ىف أنفسهم واشكرهم عىل حسن األداء. �

ناقش التالميذ يف الفرق بني أنواع األلوان التى تم استخدامها. �

اشكر التالميذ عىل التعاون وحسن أدائهم والتزامهم بالوقت واحرتامهم آلراء بعضهم البعض. �

شكل )٢( الفرق بني األلوان

عرض أعمال التالميذ )1٠ ق(
اطلب من كل تلميذ عرض ما قام برسمه، ثم علق عىل األعامل مجتمعة، ثم قم بإثرائها.

النشاط اخلتامي
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االستعداد للدرس القادم: 
اعرض عىل التالميذ هذه الصورة: �

 اطــرح عليهــم الســؤال التــايل؛ الســتثارة تفكريهــم  �

ملوضــوع الــدرس القــادم: كيــف نســتنتج األلــوان 

البــاردة واأللــوان الســاخنة مــن دائــرة اللــون؟

ثــم اطلــب مــن التالميــذ إحضــار األلــوان الخاصــة  �

بهــم؛ تحضــريًا للــدرس القــادم )دائــرة اللــوان(.

شكل )٣( دائرة األلوان

أهداف النشاط:
يف نهاية هذ النشاط يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن: 

يعرب فنيًّا عن أحد املدن الخيالية يف املستقبل. �

عرض النشاط: 
اطلــب مــن التالميــذ املوهوبــني فنيًّــا التعبــري عــن أحــد املــدن الخياليــة يف املســتقبل  �

مســتخدًما مــا يــراه مناســبًا مــن ألــوان.

نشاط إثرائي للموهوبين..تخيل المستقبل..
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 املكفوفون 
وضعاف البرص

يفضل استخدام ألوان الشمع ملا لها من ملمس مميز. �

ــواع املختلفــة  � ــف البــرص مــن التعــرف عــىل األن ــة لتمكــني ضعي ــوان املتباين اســتخدام األل

ــوان. مــن األل

ضعاف السمع
مراعــاة متابعــة املعلــم للتلميــذ أثنــاء تنفيــذ النشــاط، للتأكــد مــن انتباهــه وفهمــه  �

للمطلــوب منــه. 

اإلعاقة الذهنية - 
اســتخدام اســرتاتيجية البيــان العمــيل يف عــرض أنــواع األلــوان املختلفــة )الفلوماســرت، املائيــة،  �وبطىء التعلم

الشــمع، الخشــبية(، وميكــن االكتفــاء بعــرض نــوع واحــد أو نوعــني فقــط مــن األلــوان.
صعوبات التعلم

اإلعاقة الحركية - 
والشلل الدماغي

ــم،  � ــة الرس ــري عملي ــميك؛ لتيس ــرت س ــم فلوماس ــتخدام قل ــد: اس ــة بالي ــة الحركي ــذوي اإلعاق ل

ــد. ــة يف الي ــه اإلعاق ــب درج ــمعية حس ــبية أو الش ــوان الخش ــتخدام األل واس

طيف التوحد
ــه دور  � ــذ النشــاط، ويحــدد ل ــد تنفي ــة عن ــة أو جامعي ــذ يف مجموعــات ثنائي إرشاك التلمي

يُكلــف بــه.

ارضابات تشتت االنتباه 
وفرط الحركة

ــوان  � ــواع األل ــن أن ــوع م ــع بن ــذ، وتســمية كل مرب ــة للتلمي ــات فارغ ــم )٤( مربع يرســم املعل

ــات.  ــن املربع ــذ بتلوي ــوم التلمي ــه يق ــمع، ....(، وعلي ــرت، ش )فلوماس

ولتقليــل التشــتت: مُيكــن اختيــار لــون واحــد فقــط مــن كل نــوع مــن األلــوان؛ لتيســري مالحظة  �

الفــرق بــني أنــواع املختلفة.

أســالــيــب دعـم فـئــات الـــدمـــج عند تدريس املفاهيم واملهارات املستهدفة فـي الدرس
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مقدمة الدرس: 
يف الــدرس الســابق تــم توظيــف بعــض العنــارص الفنيــة 

مثــل: )الخــط – املســاحة – اللــون – الشــكل واألرضيــة(، 

وســوف نركــز ىف هــذا الــدرس عــىل بعــض املجموعــات 

ــى  ــا، والت ــن حولن ــة م ــا ىف الطبيع ــة، وأشــكال تواجده اللوني

ــوان  ــث تبعــث األل ــوم، حي ــا عــىل مــدار الي نســتمتع بجامله

ــال واألشــجار  ــل والســعادة وراحــة النفــس، فالجب عــىل التأم

ــا  ــا وأشــكالها؛ لتعطــي رونًق ــف ألوانه ــور تختل ــامر والطي والث

ــه، وســركز يف هــذا  ــق وإبداع ــة الخال وجــاماًل يعكــس عظم

ــك  ــاردة والســاخنة، وذل ــوان الب ــى األل ــدرس عــىل مجموعت ال

مــن خــالل تأمــل بعــض العنــارص واملناظــر الطبيعيــة، ورســم 

ــذ. ــع التالمي ــة م ــوان املتاح ــة األل ــتخدام نوعي ــا باس أحده

نواجت التعلم:
يف نهاية هذ الدرس يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن:

مييز بني األلوان الساخنة واأللوان الباردة.. ١

يســتنتج املجموعــات اللونيــة )الســاخنة – البــاردة( . ٢

ــه. ــه علي ــور املعروض ــالل الص ــن خ م

ــة . ٣ ــاردة ىف لوح ــوان الب ــاخنة واألل ــوان الس ــف األل يوظ

مــن رســمه.

وتلوينهــا . ٤ اللوحــة  رســم  عنــارص وخطــوات  يحــدد 

املناســبة. باأللــوان 

إنهائهــا . ٥ اعتــزازه برســوماته ويعمــل عــىل  يظهــر 

بشــكٍل جيــد.

يتقبل رأى املعلم ورأى زمالئه ىف رسوماته.. ٦

يتذوق الرسومات وجامل البيئة الطبيعية من حوله.. ٧

يُحسن من رسوماته يف ضوء مالحظات املعلم وزمالئه.. ٨

املجال: تصميم.   

الزمن: فرتة دراسية )٩٠ دقيقة(.  

مكان النشاط: الفصل. 

الخامــات واألدوات: اســكتش رســم - أقــالم رصــاص - 

ألــوان )فلوماســرت – مائيــة – شــمع - خشــب(.

التعلــم   - الذهنــى  العصــف  االســرتاتيجيات: 

الصــورة – لعــب األدوار. التعــاوىن – قــراءه 

الوســائل التعليميــة: فيديــو أو بعــض الصــور التى 

توضــح األلــوان الســاخنة والبــاردة واملحايدة.

املفاهيم االساسية: األلوان الساخنة – األلوان الباردة

املهارات الحياتية:

ــة  ــة الطبيعي ــوان البيئ ــد: مالحظــة أل ــري الناق أ- التفك

ــا مــن تغــريات.  ــا يطــرأ عليه املحيطــة وم

ب- اإلبداع: 

ــارص -  ــز للعن ــذ املتمي ــار التلمي ــة: ىف اختي األصال

ــومة. املرس

املرونــة: ىف التنقــل بــني املجموعــات اللونية - 

املختلفــة وتوظيفهــا ىف تلوين رســوماته.

ــىل -  ــذ ع ــدرة التالمي ــة ق ــكالت: تنمي ــل املش ح

اختيــار األلــوان وتنســيقها، ســواء ىف غرفهــم 

ــج  ــك دم ــة، وكذل ــم املحيط ــم أو بيئاته ومنازله

ــة. ــج مختلف ــىل نتائ ــول ع ــكار للحص األف

ــالل  ــن خ ــاركة م ــتطالع واملش ــب االس ــم: ح القي

الطبيعــة، وإدراك جانــب مــن  تأمــل جــامل 

عظمــة الخالــق ىف إبداعهــا.

القضايــا: حــب الطبيعــة واإلحســاس باملســئولية 

تجــاه البيئــة املحيطــة.

الدرس الثاني: عالم األلوان
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خطوات الدرس:
التمهيد: )1٠ ق(

عزيــزى املعلــم... باســتخدام اســرتاتيجية العصــف الذهنــي، مســرتجًعا مــا درســوه يف الصــف الرابــع اعــرض  �

عليهــم الشــكل التــايل:

قسم التالميذ إىل مجموعات واطلب منهم تقديم أكرب عدد من االستجابات املرتبطه باملطلوب. �

ثــم اطلــب منهــم تحديــد األلــوان األساســية، وطريقــة دمجهــا للحصــول عــىل األلــوان الثانويــة، عــىل ضــوء  �

الصــورة الســابقة.

 اطلــب منهــم تحديــد الفــرق بــني األلــوان  �

البــاردة. الســاخنة واأللــوان 

ــات  � ــد جلس ــات بع ــى اإلجاب ــالل تلق ــن خ وم

إجابــات  بتعزيــز  قــم  الذهنــي،  العصــف 

ــوان  ــرة األل ــم أن دائ ــح له ــم وض ــذ، ث التالمي

ــا:  ــة، منه ــات لوني ــدة مجموع ــوى عــىل ع تحت

األلــوان األساســية وهــي التــى تتكــون مــن 

ــر(، ال  ــر- األزرق – األصف ــوان )األحم ــالث أل ث

ميكــن اســتنباطها عنــد دمــج أى لونــني ببعــض، 

واأللــوان الثانويــة هــى التــى تنتــج عنــد مــزج 

لونــني أساســيني ببعــض مثــل األحمــر واألصفــر 

ينتــج اللــون الربتقــاىل، واألصفــر واألزرق ينتــج 

اللــون األخــرض، واألزرق واألحمــر ينتــج اللــون البنفســجى.

ثم اطلب منهم استنتاج املجموعات اللونية )الساخنة والباردة( منها، كام بالشكل )٥( السابق. �

ــوار  � ــه الح ــم وج ــا ث ــم بإثرائه ــات وق ــىل اإلجاب ــق ع ــات وعل ــم دون املالحظ ــات ث ــي اإلجاب ــم بتلق ق

ــدرس. ــوع ال ملوض

شكل )4( األلوان األساسية

شكل )5( دائرة األلوان
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النشاط األول: تأمل واستنتج )15 ق(
أهداف النشاط:

يف نهاية هذ النشاط يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن:

يستنتج األلوان الساخنة واأللوان الباردة من خالل الصور املعروضة. �

عرض النشاط:

باستخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوين - قراءة الصورة. �

قســم التالميــذ إىل ســت مجموعــات )أو حســب عــدد تالميــذ الفصــل(، ثــم جهــز بعــض الصــور مــن الطبيعــة  �

املحيطــة بنــا بدرجاتهــا املتنوعــة لتوضيــح املجموعــات اللونيــة املختلفــة، كــام بالشــكل )٦( التــايل:

شكل )6( املجموعات اللونية املختلفة

ــات  � ــدى املجموع ــم إح ــه اس ــود ب ــدة، كل عم ــة أعم ــن ثالث ــون م ــدول يتك ــم ج ــة برس ــف كل مجموع كل

اللونيــة )األلــوان الســاخنة والبــاردة(، ثــم كلــف كل مجموعــة بقــراءة وتحليــل الصــور املعروضــة عليهــم، 

الســتنتاج املجموعــة اللونيــة التــى تنتمــي إليهــا، وتصنيفهــم يف الجــدول. )أو ارســم مربًعــا فارًغــا تحــت كل 

ــة التــي تنتمــي إليهــا الصــورة(. ــه التالميــذ اســم املجموعــة اللوني صــورة؛ لــى يكتــب ب
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رقم الصورةاسم املجموعة اللونية

صورة رقم ٣ و ٥مجموعة األلوان الساخنة

........................مجموعة األلوان الباردة

ثــم اتــرك وقتـًـا كافيًــا للتالميــذ )٥ ق( للتفكــري وتأمــل الصــور وتحليلهــا، واســتنتاج األلــوان الســاخنة والبــاردة  �

يف هــذه الصــور.

ــت  � ــزام بالوق ــن، وااللت ــم ورضورة احــرتام آراء اآلخري ــام بينه ــاون في ــة عــىل التع ــذ كل مجموع شــجع تالمي

ــك. ــم قــدم لهــم الدعــم املناســب إذا احتاجــوا لذل املحــدد، ث

ثم قم برشح تفصييل للمجموعات اللونية. �

بعــد االنتهــاء مــن رشح املجموعــات اللونيــة، اطلــب مــن التالميــذ تقييــم إجاباتهــم وتعديلهــا يف ضــوء مــا  �

تــم رشحــه.

ــا  � ــم ناقشــهم فيه ــا، ث ــا لعــرض إجاباتهــم بعــد تعديله ــار أحــد أعضائه ــب مــن كل مجموعــة اختي ــم اطل ث

ــًدا عــىل أن: مؤك

األلوان الساخنه هي التي تحتوي عىل )األحمر – األصفر – والربتقايل(.²²

واأللوان الباردة هى التي تحتوي عىل )األخرض - األزرق – البنفسجي(.²²

ثم عزز روح الفريق للمجموعات واشكرهم عىل حسن التعاون واألداء. �

اخللفية النظرية للمجموعات اللونية:
األلوان الساخنة: 

هــى األلــوان املشــعة التى نشــاهدها ىف الشــمس 

ــار، وتعطــى اإلحســاس بالــدفء والحركــة  وحــرارة الن

والنشــاط، وهــذه األلــوان أكــرث وضوًحــا، وميكــن 

رؤيتهــا مــن مســافات بعيــدة، وتعــرب عــن النــور 

ــوان  ــوان الســاخنة هــي األل ــرح، واألل والســعادة والف

التــي تتكــون مــن: )األحمــر واألصفــر والربتقــايل(، 

ــكل )٧(.  ــام بالش ــا ك شكل )7( األلوان الساخنةبدرجاته
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األلوان الباردة:

ــة،  ــامء الصافي ــا ىف الس ــى نراه ــوان الت ــي األل ه

وغالبيــة أنــواع الــزرع، وتزيــد األحســاس بالــربودة 

ــن:  ــون م ــي تتك ــى الت ــاردة ه ــوان الب ــدوء واألل واله

ــة،  ــا املختلف ــجى( بدرجاته ــرض واألزرق والبنفس )األخ

ــكل )٨( ــح بالش ــو موض ــام ه ك

شكل )8( األلوان الباردة

النشاط الثاني: اكتشف وجرب )1٠ ق(
أهداف النشاط:

يف نهاية هذ النشاط يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن:

مييز األلوان الساخنة من الباردة، وتوظيفها ىف رسوماته. �

عرض النشاط:

ــوم كل  � ــث تق ــني، بحي ــذ إىل مجموعت ــم التالمي ــب األدوار، قس ــرتاتيجية لع ــتخدام اس ــم... باس ــزى املعل عزي

ــاردة(. ــاخنة – الب ــة )الس ــات اللوني ــن املجموع ــة م ــب دور مجموع ــة بلع مجموع

ــدأ  � ــة، حيــث تب ــذ قــدًرا مــن الثقــة وتحمــل املســئولية مــن خــالل تقمــص كل مجموعــة لوني أعــِط التالمي

املجموعــة األوىل بتمثيــل أدوار املجموعــة اللونيــة الســاخنة وهــم تالميــذ: األلــوان الســاخنة: – )األحمــر – 

األصفــر – الربتقــايل - راصــد املجموعــة(.

يبــدأ التلميــذ األول )األلــوان الســاخنة(: بارتــداء تــاج عــىل رأســه باســم مجموعــة األلــوان الســاخنة، ثــم يبــدأ  �

بتعريــف نفســه بأنــه األلــوان الســاخنة التــى تعطينــا اإلحســاس بالــدفء، ويطلــق عــيلَّ األلــوان الدافئــة ألىن 

أميــل إىل الضــوء وألــوان النــار ومصــدر الحــرارة، وتأثــري الشــمس، ثــم يبــدأ بتعريــف ألوانــه مــن خــالل ثالثــة 

مــن التالميــذ، كل تلميــذ يرتــدى قبعــة، أو ميســك بيــده ورقــه ملونــة بنفــس اللــون املشــار لــه، ويعطــى مثــااًل 

مــن الطبيعــة عــىل لونــه.

ثــم يبــدأ التلميــذ الثــاين )اللــون األحمــر(: ويقــول أنــا اللــون األحمــر لــون أســاىس ســاخن تجــدىن ىف بعــض  �

الفاكهــة وألــوان الشــمس والنــار.

بعــد انتهــاء دور اللــون األحمــر يبــدأ التلميــذ الثالــث )اللــون الربتقــاىل(: بقبعتــه ويبــدأ ىف تعريــف نفســه  �

بأنــه لــون ثانــوى ســاخن اشــتق مــن مــزج لونــني أساســيني )األحمــر واألصفــر(، تجــدىن ىف حــرارة الشــمس، 
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عرض أعمال التالميذ )1٠ ق(
اطلب من كل تلميذ عرض ما قام برسمه، ثم علق عىل األعامل مجتمعة. �

اطلب منهم تبادل تقييم األعامل مع إبراز اإليجابيات والسلبيات ىف الرسم. �

قم بإعادة ترتيب الفصل مرة أخرى مبساعدة التالميذ، واملحافظة عىل نظافة املكان. �

وأيًضــا بعــض الفاكهــة وعنــارص الطبيعــة الخالبــة، وتوجــد منــى درجتــان ســاخنتان ىف دائــرة األلــوان الســاخنة 

ــر  ــني األحم ــزج اللون ــة وم ــة إضاف ــتقاىت نتيج ــن مش ــم م ــر(، وه ــاىل املصف ــر والربتق ــاىل املحم ــا )الربتق منه

واألصفــر ايلَّ. 

ــذ الخامــس )راصــد  � ــك يتحمــل التلمي ــم بعــد ذل ــة، ث ــر( بنفــس الطريق ــون األصف ــع )الل ــذ الراب ــم التلمي ث

املجموعــة( مبســؤلية كتابــة أهــم الجمــل واملقاطــع التــى تلخــص املعلومــات األساســية مــع اســتخدام األقــالم 

امللونــة؛ إلظهارهــا عــىل الســبورة وعــرض صــور مــن الطبيعــة توضــح املجموعــة اللونيــة.

ثم تستكمل مجموعة األلوان الباردة لعب أدوارهم بنفس طريقة مجموعة األلوان الساخنة، وهكذا...  �

خــالل الــرشح قــم عزيــزى املعلــم بتقديــم تغذيــة راجعــة للتالميــذ، اذا شــعرت بتعــرث بعضهــم عــزز أداءهــم  �

ىف تحمــل مســئولية الــرشح؛ لتحفيزهــم عــىل االســتمرار واملتابعــة.

النشاط الثالث: ارسم ولون )45 ق(
أهداف النشاط: 

يف نهاية هذ النشاط يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن:

يرسم عنرص طبيعى داخل مساحة هندسية. �

يوظف إحدى مجموعتي اللونيتني الساخنة أو الباردة، أو يوظف كليهام مًعا ىف نفس الرسم.  �

عرض النشاط: 

اســتثمر دافعيــة التالميــذ ومعلوماتهــم التــى حصلــوا عليهــا مــن خــالل الــرشح الســابق، ثــم اطلــب منهــم  �

ــهولة،  ــا بس ــا وتلوينه ــم فيه ــه التحك ــية ميكن ــاحة هندس ــل مس ــى داخ ــرص طبيع ــم عن ــردى رس ــكل ف بش

ــا. ــام مًع ــاردة أو كاله ــاخنة أو الب ــني الس ــني اللونيت ــدى املجموعت ــك إح ــتخدمني ىف ذل مس

اتــرك للتالميــذ وقتـًـا كافيًــا لتنفيــذ املوضــوع مع املتابعــة املســتمرة، والتوجيــه، ومالحظة األخطاء، وتشــجيعهم  �

عــىل االنتهــاء مــن املوضــوع، وتعزيز الرســومات الجيــدة بكلامت تشــجيعية.

ساعد التالميذ عىل إنهاء رسوماتهم بشكل جيد ونظيف. �

النشاط اخلتامي
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االستعداد للدرس القادم: 
ــوم  � ــة مرس ــة ورقي ــادم لوح ــدرس الق ــز لل جه

ــوان فارغــة، كــام ىف الشــكل  ــرة األل ــا دائ عليه

ــل: املقاب

شكل )9( دائرة األلوان فارغة 

أهداف النشاط:
يف نهاية هذ النشاط يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن: 

يتخري إحدى اللقطات ويرسمها مبزج األلوان الساخنة والباردة مًعا. �

عرض النشاط: 
اطلــب مــن التالميــذ تصويــر أو تجميــع صــور مختلفــة تحتــوى عــىل األلــوان الســاخنة والبــاردة،  �

ورســم لوحــة واحــدة مــن خاللهــا متــزج بــني كال املجموعتــني اللونيتــني.

نشاط إثرائي للموهوبين..صور وارسم..
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 املكفوفون 
وضعاف البرص

اســتخدام منــاذج حقيقيــة للتعبــري عــن األلــوان الســاخنة )مثــل الطامطــم – الربتقــال ..إلــخ،  �

واأللــوان البــاردة مثــل الخيار....إلــخ(.

ــف البــرص  � ــط ملســاعدة ضعي وضــع إطــار ســميك باســتخدام مســدس الشــمع، أو لصــق خي

ــه. ــن بداخل للرســم والتلوي

ضعاف السمع
مراعــاة متابعــة املعلــم للتلميــذ أثنــاء تنفيــذ النشــاط، للتأكــد مــن انتباهــه وفهمــه  �

للمطلــوب منــه. 

اإلعاقة الذهنية - 
وبطىء التعلم

قبل البدء يف األنشطة: يتم مراجعة األلوان األساسية واأللوان الثانوية التي تم دراستها.  �

عمــل وســيلة تعليميــة بالــورق امللــون )قــص ولصــق( بحيــث يقــوم املعلــم بتصميــم دائــرة  �

ــم اســتكامل  ــم يت ــوان األساســية فقــط )األزرق، األصفــر، األحمــر(، ث ــوان تحتــوي عــىل األل أل

ــاردة.  ــوان الســاخنة والب ــاء رشح مجموعــة األل ــذ أثن باقــي الوســيلة مــع التالمي

تقديــم أمثلــة تطبيقيــة عــن األلــوان األساســية والثانويــة والســاخنة والبــاردة، باإلشــاره لهــا،  �

ــا بشــكل ســليم عــدة مــرات. ــذ يف الفصــل، وتكــرار نطقه مــن األشــياء املوجــودة حــول التلمي

صعوبات التعلم

اإلعاقة الحركية - 
والشلل الدماغي

ــارزة  � ــل حــدود ب ــا، وعم ــه رســمها أو تلوينه ــة من ــارص أو األشــكال املطلوب ــدد العن ــل ع تقلي

ــمع. ــدس الش مبس

ــه، عــىل أن يتوقــف إمتامــه للمهمــه  � ــة مــع زمالئ ــة أو جامعي ــذ يف أعــامل ثنائي إدمــاج التلمي

وفــق لدرجــة اإلعاقــة.

طيف التوحد

التأكيــد والرتكيــز عــىل اللــون األصفــر واألخــرض؛ ألنــه يعمــل عــيل زيــادة الرتكيــز واالنتبــاه لــدي  �

التلميــذ مــن ذوي طيــف التوحــد.

الرتكيــز عــىل إرشاكــه مــع زمالئــه يف األنشــطة الثنائيــة أو الجامعيــة، وتقديــم الدعم واملســاعدة  �

ــن املعلم. م

ارضابات تشتت االنتباه 
وفرط الحركة

إزالــة املشــتات مــن حولــه، مــن خــالل تقليــل العنــارص أو األشــكال املطلــوب رســمها وتلوينهــا  �

وتحديــد املهــام املطلوبــة منــه بشــكل واضــح وبســيط وبوقــت محــدد .

أســالــيــب دعـم فـئــات الـــدمـــج عند تدريس املفاهيم واملهارات املستهدفة فـي الدرس
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مقدمة الدرس: 
يف الــدرس الســابق اســتهدفنا تنميــة قــدرات التالميــذ ىف 

ــاردة(، ويف  ــوان )الســاخنة والب ــي األل ــرف عــىل مجموعت التع

ــم  ــذ عــىل بعــض أســس التصمي ــدرس يتعــرف التلمي هــذا ال

وهــى: )التنــوع – االتــزان(، حيــث إن العنــارص واألشــكال 

التــى يتــم رســمها داخــل اللوحــة أو التصميــم تحتــاج لبعــض 

املفاهيــم التــى تســاعد التالميــذ عىل تحســني لغتهــم البرصية، 

ومــن ثــم العالقــة بــني العنــارص التــى يتشــكل منهــا التكويــن 

لتحقيــق  وذلــك  املرســومة؛  اللوحــة  أو  للتصميــم  الفنــى 

التنــوع ىف العنــارص واملفــردات، وثــراء عالقاتهــا الفنيــة داخــل 

ــوع  ــس التن ــرض ألس ــدرس يع ــذا ال ــإن ه ــك ف ــن، لذل التكوي

واالتــزان باالعتــامد عــىل األشــكال الهندســية األوليــة )املربــع 

– الدائــرة – املثلــث(، وتلوينهــا بإحــدى املجموعــات اللونيــة 

)األساســية – الثانويــة – البــاردة – الســاخنة(، وتوظيــف هــذه 

األشــكال لعمــل تكوينــات مراعيًــا أســس التصميــم التــى 

ــك مــن خــالل العمــل الجامعــي.  تعلمهــا، وذل

نواجت التعلم:
يف نهاية هذ الدرس يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن:

مييــز بــني املجموعــات اللونيــة املختلفــة )ألوان أساســية . ١

- ثانويــة – ســاخنة – بــاردة(.

مييــز بــني )التنــوع – االتــزان(، وتوظيفهــام يف بنــاء . ٢

التصميــم الفنــى.

يعدد أسس وعنارص التصميم الفني التى درسها سابًقا.. ٣

يتمكــن التلميــذ مــن تقســيم املســاحة الداخليــة ألحــد . ٤

األشــكال الهندســية األوليــة بشــكل مميــز.

ويكــوِّن . ٥ املتميــزة  الفنيــة  لألعــامل  تذوقــه  يظهــر 

نحوهــا. إيجابيــة  اتجاهــات 

يحرتم آراء اآلخرين متقباًل الرأي اآلخر.. ٦

املجال: تصميم.  

الزمن: فرتة دراسية )٩٠ دقيقة(.

مكان النشاط: الفصل.  

األســامء  عــىص   – األســئلة  طــرح  االســرتاتيجيات: 

– التدريــس املبــارش - التعلــم الفــردي – التعلــم 

التعــاوين.

الخامــات واألدوات: أقــالم رصــاص – مســطرة - 

اســكتش – األلــوان املتاحــة.

الوســائل التعليميــة: وســيله مــن تنفيــذ املعلــم 

)مجهــزه مســبًقا( 

املفاهيم األساسية: التنوع – االتزان. 

املهارات الحياتية:

ــة،  ــض للرتاب ــوع كنقي ــم التن ــد: فه ــري الناق التفك

والتعــرف عــىل حــاالت متعــددة لالتــزان تســهم 

ــكام  ــدار أح ــىل إص ــذ ع ــدرة التلمي ــادة ق ىف زي

ــة. ــة مختلف جاملي

اإلبداع: 

األصالــة: ىف تقســيم املســاحات الداخليــة لألشــكال - 

ــبة. ــوان املناس ــار األل واختي

ــة لألشــكال -  ــول الداخلي ــاج الحل ــة: ىف إنت الطالق

ــاحات. واملس

املرونــة: ىف التنقــل بــني األشــكال واملجموعــات اللونيــة - 

املختلفــة للوصــول إىل جامليــات أفضــل.

حــل املشــكالت: القــدرة عــىل إيجــاد حلــول متعــددة 

مــن حــاالت التنــوع والتوافقــات اللونيــة املختلفــة.

القيم: احرتام القواعد واملسئولية الذاتية.

القضايــا: التنميــة املســتدامة وحســن اســتخدام 

املــوارد

الدرس الثالث: جتارب لونية
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خطوات الدرس:
التمهيد: )1٠ دقيقة(

ــذ أن  � ــح للتالمي ــم وض ــطًحا، ث ــكاًل مس ــرض ش ــبورة اع ــىل الس ــرض أو ع ــاز الع ــىل جه ــم ... ع ــزي املعل عزي

الشــكل املســطح هــو عنــرص لــه طــول وعــرض وليــس لــه عمــق، وهــو ينشــأ مــن مجموعــة خطــوط تــؤدى 

إىل تكويــن أشــكال مختلفــة، ومنهــا:

األشكال الهندسية األولية: هي )الدائرة – املربع – املثلث(.²²

ثــم وضــح لهــم أن دائــرة األلــوان تتكــون مــن عــدة مجموعــات لونيــة، ومنهــا مــا تعلمنــاه بالعــام املــايض  �

مجموعــة األلــوان )األساســية – والثانويــة(، ومنهــا مــا درســناه بالــدرس الســابق مجموعــات األلوان )الســاخنة 

والبــاردة(، بدرجاتهــا املختلفــة، ومــن خــالل هــذه املجموعــات اللونيــة ميكننــا اســتخدام مهاراتنــا يف رســم 

شــكل هنــديس وتقســيمه ثــم تلويــن أجزائــه بإحــدي املجموعــات اللونيــة.

النشاط األول: تذكر املجموعات اللونية )1٠ق(
أهداف النشاط:

يف نهاية هذ النشاط يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن:

مييز بني املجموعات اللونية املختلفة )األساسية - الثانوية – الساخنة – الباردة(. �

عرض النشاط: 

باستخدام اسرتاتيجية طرح األسئلة. �

اطرح عىل التالميذ بعض االسئلة عن املجموعات اللونية )أساسية – ثانوية – ساخنة – باردة( تباًعا مثل: �

ما األلوان األساسية؟ ²²

كيف تنتُج األلوان الثانوية؟ ²²

ما األلوان الساخنة والباردة؟²²

اســتمع إلجابــات بعــض التالميــذ، والتلميــذ  �

الــذي ال يعــرف اإلجابــة عليــه أن يقــول »مازلت 

أفكــر«، ثــم اطــرح الســؤال عــىل تلميــذ آخــر، 

فــإن ذكــر اإلجابــة الصحيحــة عــززه، ثــم اطلــب 

مــن التلميــذ/ التالميــذ الذيــن مل يعرفــوا اإلجابة 

مــن قبــل تكــرار اإلجابــة الصحيحــة.

ــا  � ــم تجهيزه ــى ت ــة الت ــة الورقي ــرض اللوح اع

ــل: ــكل )١٠( املقاب ــام بالش ــل، ك ــن قب شكل )١٠( دائرة األلوان فارغة م
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ــا  � ــة بألوانه ــات اللوني ــن املجموع ــذ لتلوي ــض التالمي ــتدعي بع ــامء، اس ــي االس ــرتاتيجية ع ــتخدام اس وباس

الصحيحــة يف دائــرة األلــوان، مراعيًــا وضــع عصــا اســم التلميــذ الــذي تــم اســتدعاؤه يف كــوب آخــر؛ حتــى ال 

يتــم اســتدعاؤه مرتــني، وكــرر هــذه الخطــوة؛ حتــى ينتهــى التالميــذ مــن تلويــن دائــرة األلــوان.

عزز التالميذ واشكرهم عىل حسن أدائهم والتزامهم بالوقت. �

النشاط الثاني: التنوع واالتزان )٢٠ق(
أهداف النشاط:

يف نهاية هذ النشاط يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن:

مييز بني التنوع واالتزان يف التصميم. �

يتعــرف أهميــة التنــوع واالتــزان ىف العالقــة بــني العنــارص املرســومة والتــى يتكــون منهــا التصميــم  �

الفنــى.

عرض النشاط: 

باســتخدام اســرتاتيجية التدريــس املبــارش، قــم عزيــزى املعلــم باملراجعــة مــع التالميــذ عــىل أســس وعنــارص  �

التصميــم، وأن العمــل الفنــي الجيــد يجــب أن تتوافــر فيــه هــذه األســس؛ ألنهــا تزيــد مــن جاملياتــه.

راجــع معهــم مــا يــيل: عنــارص التصميــم هــى التــى يتألــف منهــا التكويــن أو العمــل الفنــى ومنهــا: )النقطــة  �

– الخــط – املســاحة – اللــون – الشــكل واألرضيــة(.

أمــا أســس التكويــن الجيــد، فمنهــا: )الوحــدة – التناســب – التنــوع – االتــزان(، وفيــام يــىل رشح بالتفصيــل  �

لهــذه األســس )التنــوع - االتــزان(.

التنوع: 

التنــوع يف الفــن يعنــي اســتخدام أشــكال وألــوان مختلفــة بطريقــة جذابــة، يتــم مــن خاللهــا تجنــب الرتابــة 

وامللــل، انظــر الشــكل )١١( التــايل:

شكل )١١( أشكال التنوع
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شكل )١٢( مناذج ألنواع االتزان

االتزان:

هــو تحقيــق اإلحســاس باالســتقرار ىف توزيــع األشــكال والعنــارص املرســومة داخــل التصميــم، أو العمــل الفنــى، 

وينقســم االتــزان إىل »اتــزان متامثــل - اتــزان غــري متامثــل - اتــزان محــورى«، كــام بالشــكل )١٢( التــايل: 

االتزان املتماثل 

هــو تطابــق تــام ىف توزيــع العنــارص 

بــني نصفــى العمــل الفنــي، حيــث تــوزع 

العنــارص املرســومة بطريقــة متعادلــة مــن 

حيــث الشــكل واملســاحة واللــون.

االتزان الغير متماثل

هــو اختــالف يف التطابــق بــني طــريف 

العمــل الفنــي، اذ ليــس مــن الــرضورى أن 

تتشــابه العنــارص يف الطــرف اآلخــر منــه.

االتزان املحورى
ــة  ــول نقط ــارص ح ــع العن ــو توزي ه

مركزيــة تســمى نقطــة املحــور.
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النشاط الثاني: إبداعات لونية )4٠ق(
أهداف النشاط:

يف نهاية هذ النشاط يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن:

ينفذ تصمياًم مميزًا يعتمد عىل تقسيم أحد األشكال الهندسية األولية باستخدام مجموعة لونية واحدة. �

ينفذ تصمياًم فنيًّا باستخدام األلوان املتاحة، ويحقق )التنوع – االتزان( بني عنارصه.  �

يتقن التلميذ تقسيم وتلوين الشكل الهندىس املطلوب وفق مفاهيم التنوع واالتزان التى تم رشحها. �

يتعاون مع زمالئه يف تنفيذ املطلوب. �

عرض النشاط: 

باستخدام اسرتاتيجية التعلم الفردي. �

اطلــب مــن التالميــذ رســم أحــد األشــكال الهندســية األوليــة )املثلــث – املربــع – الدائــرة(، ثــم بعــد ذلــك  �

تقســيم املســاحة الداخليــة إىل مســاحات مختلفــة، يتحقــق فيهــا التنــوع واالتــزان ويتــم تلوينهــا مبجموعــة 

لونيــة واحــدة، كــام بالشــكل )١٣( التــايل: 

شكل )١٣( مناذج من التصميامت الهندسية

اتــرك لهــم وقتـًـا كافيًــا للرســم، ثــم اطلــب منهــم اختيــار نــوع واحــد مــن األلــوان: )الشــمعية – أو الخشــبية  �

– املائيــة – الفلوماســرت(.
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ــث  � ــن حي ــذ يف عمــل جامعــي م ــع أعــامل التالمي ــم بتجمي ــاوين، ق ــم التع ــم باســتخدام اســرتاتيجية التعل ث

األلــوان املتوافقــة للمجموعــات األربعــة )األساســية – الثانويــة – البــاردة – الســاخنة(، أو مــن حيــث نــوع 

ــوان املســتخدمة. األل

اترك وقتًا كافيًا للمجموعات لعمل تكوينات باألشكال وتنسيقها. �

تابع املجموعات أثناء تنفيذ النشاط، وحثهم عىل التعاون فيام بينهم وساعدهم يف تنسيق األشكال. �

اطلب من كل مجموعة إبداء الرأى ىف أعامل املجموعات األخرى. �

عرض أعمال التالميذ )1٠ ق(
اطلــب مــن التالميــذ أن يقــوم كل منهــم بعــرض أعاملــه بعــد االنتهــاء منهــا عــىل الطاولــة، أو عــىل  �

حســب مــا هــو متــاح لــك؛ لــى يتمكــن التالميــذ مــن مشــاهدة أعــامل بعضهــم البعــض.

اطلب منهم إبراز النواحي اإليجابية لتعزيزها، والنواحي السلبية ملحاولة تفاديها مستقبالً. �

اطلب منهم إعادة ترتيب الفصل وتنظيفه. �

االستعداد للدرس القادم: 
اعرض عىل التالميذ الصورة املقابلة: �

ــوع  � ــم ملوض ــتثارة تفكريه ــايل؛ الس ــؤال الت ــم الس ــرح عليه اط

الــدرس القــادم: مــا نــوع الخــط الــذى أمامــك؟ وكيــف يتــم 

ــم أجــزاء الحــروف؟ تنظي

شكل )١4( الخط الهنديس املربع 

النشاط اخلتامي
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أهداف النشاط:
يف نهاية هذ النشاط يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن: 

ينفذ عماًل فنيًّا من األشكال الهندسية املتداخلة بالورق امللون. �

عرض النشاط: 
ــزان باســتخدام األشــكال  � ــوع واالت ــه التن ــى يتحقــق في ــن فن ــذ عمــل تكوي ــب مــن التالمي اطل

ــة. ــتخدام األوراق امللون ــك باس ــة، وذل ــية املختلف الهندس

شكل )١5( تكوينات فنية من األشكال الهندسية

نشاط إثرائي للموهوبين..قص ولصق..
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املكفوفون 

وضعاف البرص

نشاط االتزان املتامثل:

إلظهــار تنــوع األحجام:)عــرض أحجــام ذات فــروق واضحــة واســتخدام األشــكال البــارزة  �

واملجســمة مثــل: الدوائــر املجســمة(.

إلظهــار تنــوع األلــوان: )اســتخدام األلــوان ذات التبايــن الواضــح والرســم عــىل خلفيــة متباينــة  �

مثــل األبيــض واألســود(.

ضعاف السمع
طباعــة وعــرض الصــور املرفقــة بالدليــل؛ لتوضــح مفهــوم االتــزان )املتامثــل – غــري متامثــل –  �

محــورى(، ومفهــوم التنــوع مــن حيــث )الحجــم – اللــون(. 

اإلعاقة الذهنية -

وبطىء التعلم
ــزان،  � ــواع املختلفــة ملفهــوم االت ــز توضــح األن ــة، ومنــاذج ســابقة التجهي عــرض وســائل تعليمي

ومفهــوم التنــوع، تســاعد التلميــذ يف التطبيــق، باســتخدام األلــوان أو بالقــص واللصــق، وميكــن 

االكتفــاء بتطبيــق مثــال واحــد فقــط.
صعوبات 

التعلم

اإلعاقة الحركية -

والشلل الدماغي

ــزان،  � ــم مــن حيــث االت ــق مخــرج التعل ــا تحقي ــد يصعــب عليه ــة ق ــذ هــذه الفئ بعــض تالمي

ولكــن ميكنــه فقــط تحقيــق التنــوع )ميكــن اســتخدام عينــة مــن املجســامت واألدوات املتاحــة 

ىف الفصــل ملالحظــة واملقارنــة بــني األحجــام واأللــوان( مثــال: تحديــد األصغــر واألكــرب ىف الحجــم.

دمج التلميذ ىف مجموعات صغرية؛ لتنفيذ النشاط وتقدميه ضمن فريق عمل. �طيف التوحد

ارضابات تشتت االنتباه 

وفرط الحركة

تقديــم تعليــامت واضحــة ومتدرجــة، ملســاعدته يف اختيــار شــكل هنــديس وعمــل تقســيامت  �

بســيطة، ىف التلويــن يكتفــى باختيــاره لــون واحــد فقــط ألى مــن املجموعــات اللونيــة.

أســالــيــب دعـم فـئــات الـــدمـــج عند تدريس املفاهيم واملهارات املستهدفة فـي الدرس
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مقدمة الدرس: 
يف الــدروس الســابقة اســتهدفنا تنميــة قــدرات التالميــذ 

ــم،  ــا: دراســة أســس التصمي ــة، منه إلكســابهم خــربات متنوع

وإدراك املجموعــات اللونيــة ودرجاتهــا اللونيــة املختلفــة، 

واســتخدامها يف تصميــامت متميــزة، ويف هــذا الــدرس يربــط 

التلميــذ بــني خرباتــه الســابقة وبــني أهــداف الــدرس الحــاىل، 

ــات الخــط العــريب ويتعــرف  لــي يتــذوق جانــب مــن جاملي

بعــض أنواعــه يك يصــل إىل مرحلــة تــذوق بعــض الجامليــات 

القيــم  مقــدًرا  التصميــم  يف  الهنــديس  للخــط  التنظيميــة 

الجامليــة واملهــارات الالزمــة للتصميــامت املنفــذة باســتخدام 

ــة. ــوط العربي الخط

نواجت التعلم:
يف نهاية هذ الدرس يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن:

مييز بني أنواع الخطوط العربية.. ١

ــريب يف . ٢ ــط الع ــروف الخ ــتخدام ح ــاًم باس ــذ تصمي ينف

تكوينــات جامليــة.

يتــذوق بعــض الجامليــات التنظيميــة للخــط الهنــدىس . ٣

يف التصميــم. 

يقــدر القيــم الجامليــة واملهــارات الالزمــة للتصميــامت . ٤

املنفــذة باســتخدام الخطــوط العربيــة.

ااملجال: تصميم.   

الزمن: فرتة دراسية )٩٠ دقيقة(.

مكان النشاط: الفصل.

العمــل  الحــوار واملناقشــة –  اإلســرتاتيجيات: 

الفــردي - عــي األســامء.

الخامــات واألدوات: اســكتش – أقــالم رصــاص – 

مســطرة - برجــل - أقــالم خشــب ملونــة.

املعلــم  تنفيــذ  مــن  التعليميــة: وســيله  الوســائل 

ــة. )مجهــزه مســبًقا( - صــور ألنــواع الخطــوط العربي

املفاهيم االساسيه: التكرار- الشكل واالرضية.

املهارات الحياتية:

ــات  ــابهات واالختالف ــز التش ــد: متيي ــري الناق التفك

وحــدة  بــني  التفريــق  مــن  يتمكــن  حيــث 

املصــدر )الخــط العــرىب( وتنــوع أمنــاط وأســاليب 

التنــاول، إدراك متيــز هــذه األمنــاط واألنــواع 

املتعــددة للخــط بقيــم جامليــة وعالقــات فنيــة 

ــالف.  ــم االخت ــة رغ خاص

اإلبداع: 

للخــط  املختلفــة  الحــروف  رســم  ىف  الطالقــة: 

لهنــدىس. ا

للتكويــن  الفنيــة  العالقــات  تنويــع  ىف  املرونــة: 

املرســوم.

ــق  ــروف وف ــزاء الح ــم أج ــكالت: تنظي ــل املش ح

نســق هنــدىس محــدد، وتوليــد أفــكار تنظيميــة 

ــة  ــول – املناقش ــكار حل ــا، البت ــروف ودمجه للح

ــج. ــم النتائ وتقيي

القيم: احرتام القواعد والصرب واإلتقان.

القضايا: احرتام الرتاث واالعتزاز به.

الدرس الرابع: حروف وكلمات
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خطوات الدرس:
 التمهيد: )15 ق( 

وضــح عزيــزي املعلــم للتالميــذ أن الكتابــة العربيــة قــد مــرت مبراحــل تطــور كثــرية إىل أن وصلــت لقــدر  �

كبــري مــن الدقــة واإلتقــان، وأصبــح لهــا أشــكال جامليــة متميــزة ومتنوعــة.

اســتخدم عزيــزي املعلــم اســرتاتيجية الحــوار واملناقشــة، ثــم اعــرض عــىل التالميــذ منــاذج مختلفــة ألنــواع  �

الخطــوط مثــل: )الرقعــة والنســخ والفــاريس ......(، وأدر نقاًشــا حولهــا، ثــم توصــل مــع تالميــذك إىل أن هنــاك 

أنواًعــا وأمناطـًـا أخــرى مــن الخطــوط ســوف نتعــرف عليهــا.. وهــذا هــو مدخلــك لــدرس اليــوم.

النشاط األول: جماليات اخلط العربي )65 ق(
أهداف النشاط:

يف نهاية هذ النشاط يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن:

مييز بني أنواع الخطوط العربية. �

ينتج تصمياًم فنيًّا باستخدام حروف الخط الهنديس املربع. �

عرض النشاط:

ــة -  ــل: خــط الرقع ــا، مث ــة وأمناطه ــواع الخطــوط العربي ــز أن ــذ عــىل متيي ــم؛ يك تســاعد التالمي ــزي املعل عزي

ــا. ــوط وأمناطه ــواع الخط ــرض أن ــكل )١٦(: لع ــف ش ــاريس، وظ ــويف – الف ــواين – الك ــخ – الدي ــث – النس الثل

شكل )١6( مناذج ألنواع الخطوط
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أدر نقاًشــا مــع التالميــذ فيــام مييــز كل خــط مــن الخطــوط ثــم وضــح لهــم اســتخدامات تلــك الخطــوط  �

حيــث تســتخدم األنــواع واألشــكال املختلفــة للخــط العــرىب ىف العديــد مــن التطبيقــات، عــىل ســبيل املثــال: 

ــس –  ــات املؤسســات والــرشكات واملحــالت – األقمشــة املطبوعــة واملالب داخــل وخــارج املســاجد – واجه

ــذه  ــى، وه ــل االجتامع ــائل التواص ــت ووس ــع اإلنرتن ــة، مواق ــامل الفني ــض األع ــة وبع ــورات الداخلي الديك

التطبيقــات تعتمــد ىف جانــٍب منهــا عــىل الُجمــل، وبعضهــا يعتمــد عــىل الكلــامت أو الحــروف املنفصلــة، 

حيــث ميكــن اســتخدام الحــرف الواحــد ىف اللوحــة أو التصميــم مــن خــالل تكبــريه، أوتصغــريه، أو تكــراره 

وتداخلــه بنظــم معينــة فيتحــول لشــكل زخــريف، كــام بالشــكل )١٧( التــايل: 

شكل )١7( مناذج لتكرار حروف الخط الهنديس املربع

ثــم وضــح للتالميــذ أننــا يف هــذا الــدرس ســركز عــىل الخــط الهنــديس املربــع يف تنفيــذ وكتابــة أحــد  �

الحــروف عــىل شــبكية هندســية، وذلــك لنتمكــن مــن تنظيــم أجــزاء الحــروف ورســمها بقــدر كبــريٍ مــن 

الدقــة، ثــم ابــدأ بعــرض منــوذج ألشــكال الحــروف؛ لــي يتعــرف عليهــا التالميــذ وعــىل طريقــة رســمها، 

كــام بالشــكل )١٨( التــايل:
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شكل )١8( حروف الخط الهنديس املربع
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بعد عرض حروف الخط الكويف، وباستخدام اسرتاتيجية العمل الفردي. �

ــة  � ــتخدام األوراق املربع ــني، ويجــرب رســمها باس ــار حــرف واحــد أو حرف ــذ اختي ــن كل تلمي ــب م ــم اطل ث

ــم. ــم أو ١٠×١٥س ــع ١٠×١٠س ــاحة مرب ــاص يف مس ــم الرص ــطرة والقل ــتعامل املس ــل« باس ــة التفصي »كراس

ــني  � ــا التنقــل ب ــم مــن خالله ــى يت ــة مقســمة الصفــوف واألعمــدة ومرقمــة، والت ــم اعــرض وســيلة تعليمي ث

املربعــات بتحديــد إطــار الحــرف املــراد كتابتــه. ثــم يقــوم التالميــذ بتقســيم مســاحة األرضيــة أو مســاحة 

الحــرف مــن الداخــل، كــام تعلمنــا بالــدرس الســابق، وتلوينهــا باســتخدام املجموعــات اللونيــة التــى درســها 

ســابًقا، أو تلويــن الحــرف والخلفيــة بألــوان مناســبة، كالشــكل )١٩( التــايل:

شكل )١9( تشكيالت مختلفة بالحرف الهنديس

الحظ أداء التالميذ وعزز أعاملهم، ثم اطلب منهم إخراج العمل الفني بشكل جيد ونظيف. �

عرض أعمال التالميذ )1٠ ق(
باســتخدام اســرتاتيجية عــي األســامء، جهــز أســامء تالميــذ الفصــل عــيل عــي أو رشائــح مــن الــورق  �

وضعهــا يف كــوب بالســتيك أمامــك عــل املنضــدة.

اســحب عصــا واحــدة مــن الكــوب؛ الســتدعاء أحــد التالميــذ عشــوائيًّا؛ ليعــرض التصميــم الخــاص بــه  �

ويــرشح كيفيــة تصميمــه.

بعد استدعاء التلميذ، ضع هذه العي يف كوب آخر، بحيث اليتم استدعاء التلميذ مرة أخري. �

كرر العملية؛ حتي تنتهي من استيفاء التالميذ الذين يرشحون كيفيه أداء التصميم. �

عزز التالميذ واشكرهم عيل أدائهم ثم اطلب منهم إعادة ترتيب الفصل وتنظيف املكان.  �

النشاط اخلتامي
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االستعداد للدرس القادم: 
اعرض عىل التالميذ الصور التالية: �

شكل )٢٠( مالمس مختلفة من الطبيعة

ثم اطرح عليهم السؤال التايل؛ الستثارة تفكريهم ملوضوع الدرس القادم. �

ما العنرص الفنى الذى مييز هذه األشكال؟²²

ثــم اطلــب مــن التالميــذ إحضــار ورقــة شــجر للــدرس القــادم مــن تلــك األشــجار أو النباتــات كثيفــة األوراق  �

ــا  ــن تصويره ــة، »وميك ــا للدراس ــدة منه ــذ واح ــر بأخ ــث ال تتأث ــس، بحي ــم وامللم ــكل والحج ــة الش مختلف

ــا«. ــك متاًح ــا إذا كان ذل ــل أو إحضــار صــورة له باملوباي

أهداف النشاط:
يف نهاية هذ النشاط يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن: 

يكتب اسمه أو كلمة معينة باستخدام الشبكية الهندسية. �

عرض النشاط: 
وزع عــىل التالميــذ ورق مربعــات )اســكتش تفصيــل(، ثــم اطلــب منهــم رســم مســتطيل  �

١٥×٢٠ســم، ثــم اكتــب بداخلــه اســمك، أو كلمــة ملناســبة مثــل: )عيــد ســعيد – تحيــا مــرص....(، 

ــبة. ــوان املناس ــا باألل ــم تلوينه ث

نشاط إثرائي للموهوبين..فكر وابدع..
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املكفوفون 

وضعاف البرص

بالنســبة لضعــاف البــرص: عــرض وســيلة تعليميــة مقســمة )صفــوف وأعمــدة ملربــع  �

١٠×١٠ســم( ومرقمــة، ومجســمة )بإطــار ســميك باســتخدام مســدس الشــمع أو لصــق خيــط(، 

تدريبــه عــىل كيفيــة االنتقــال بــني األعمــدة والصفــوف املرقمــة واملجســمة، وتظليــل املربعــات  �

ومراعــاة إعطــاءه أمثلــة لحــروف ســهلة التنفيــذ مثــل )أ، ب، د، ....(، والعمــل ىف مجموعــات 

مبســاعدة زمــالءه.

ضعاف السمع
طباعــة وعــرض الصــور املرفقــة بالدليــل لحــروف الخــط الهنــديس املربــع )عــرض كل حــرف  �

عــىل حــدة(، الســتخدامها أثنــاء التنفيــذ.

اإلعاقة الذهنية -

وبطىء التعلم

ــه بإعطــاء عــدة  � ــم تدريب ــن املربعــات يت ــل وتلوي ــه، وتظلي ــة عــىل التنقــل بدق ــة قدرت لتنمي

أمثلــة بأرقــام مربعــات )رقــم العمــود والصــف( شــفهيًّا أو مكتوبــة عــىل الســبورة، مثــال: ظلــل 

خليــة يف العمــود رقــم٣، مــع الصــف رقــم ٥.

ميكن استخدام نظام البطاقات عىل السبورة ىف تظليل املربعات. �

صعوبات 

التعلم

اإلعاقة الحركية -

والشلل الدماغي

يشــارك يف النشــاط حســب درجــة إعاقتــه، مثــال: )يقــوم التلميــذ باختيــار الحــرف، وتحديــد  �

األعمــدة والصفــوف، ثــم يقــوم باقــي زمالئــه بالتظليــل(. 

طيف التوحد
ــذ، بشــكل فــردي أو جامعــي  � ــار منهــا ويحــاول التنفي عــرض ورقــة مطبوعــة بالحــروف، يخت

إن أمكــن.

ارضابات تشتت االنتباه 
وفرط الحركة

تقليــل املشــتتات لخطــوات اختيــار التلميــذ للحــروف )املعلــم هــو الــذي يختــار لــه الحــروف  �

الســهلة والبســيطة يف التنفيــذ، مثــل )أ ، د، ....(.

أســالــيــب دعـم فـئــات الـــدمـــج عند تدريس املفاهيم واملهارات املستهدفة فـي الدرس
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مقدمة الدرس: 
الــدرس األخــري مــن هــذا املحــور يُعــد تتويًجــا ملا اكتســبه 

التلميــذ يف الــدروس الســابقة مــن مفاهيم ومهــارات. ويف هذا 

ــم  ــارص التصمي ــن عن ــد م ــرص جدي ــىل عن ــرف ع ــدرس نتع ال

ــن  ــردات م ــن خــالل دراســة لبعــض املف وهــو )امللمــس(، م

الطبيعــة وعنارصهــا.

ــكال  ــطح األش ــز أســ ــى متي ــة الت ــو الصف ــس: ه فامللم

واألشــــياء املختلفــة؛ إذ إن لــكل ســــطح خصــــائص معينــــة 

توصــف بأنهــا: )ناعمــة – خشــنة – منتظمــة – غــري منتظمــة(، 

وهــو الســبيل األســاىس لتعــرف املكفوفــني عــىل أشــكال البيئــة 

املحيطــة بهــم، كــام أنــه أحــد أهــم عنــارص التشــكيل الفنــى، 

ســواء ىف الرســم أو النحــت والخــزف، أو األعــامل الفنيــة 

كــربى ىف  أهميــة  يشــكل  كذلــك  املختلفــة،  والتصميميــة 

التشــطيبات الداخليــة للشــقق وأعــامل الديكــو وغــري ذلــك؛ 

مــام يســتوجب فهــم أهميــة املالمــس، والتعــرف عــىل أنواعها؛ 

لتنميــة وعــى التالميــذ بهــا، وتطــور إدراكهــم لهــا ىف مراحــل 

ــوم. ــه يف درس الي ــا ســوف نعرف ــو املختلفة.وهــذا م النم

نواجت التعلم:
يف نهاية هذ الدرس يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن:

يبنّي أهمية امللمس يف الحياة بشكٍل عام. . ١

ــة( . ٢ ــة واملصنوع ــة )الطبيعي ــس املختلف ــواع املالم ــني أن ــز ب ميي

ــوع. ــث الدرجــة والن ــن حي م

يكتشف أهمية امللمس يف الحرف املختلفة. . ٣

ــذي يرغــب يف رســمه مــن . ٤ ــار العنــرص املناســب ال يخت

البيئــة املحيطــة بــه.

ــتخدًما . ٥ ــجر مس ــة الش ــم ورق ــة يف رس ــس متنوع ــكل مالم يش

ــة. ــوط املتنوع ــط والخط النق

يتذوق جامليات امللمس وأشكال توظيفها املختلفة.. ٦

يُقدر أهمية امللمس واالختيار املناسب له.. ٧

املجال: تصميم.   

الزمن: فرتة دراسية )٩٠ دقيقة(.

املحيطــة  املدرســية  البيئــة  النشــاط:  مــكان 

)حديقة املدرسة( إن أمكن. 

أقــالم   - رســم  اســكتش  واألدوات:  الخامــات 

للتحبــري. أقــالم ســوداء   - رصــاص 

العمــل   - املبــارش  التدريــس  االســرتاتيجيات: 

ــيل. ــان عم ــم باالستكشــاف – بي ــردى - التعل الف

ــم  ــذ املعل ــة: وســيلة مــن تنفي الوســائل التعليمي

لتوضيــح املالمــس املتنوعــة – بيــان عمــيل – 

بعــض الصــور مــن الطبيعــة توضــح املالمــس 

املتنوعــة.

املفاهيم االساسية: امللمس.

املهارات الحياتية:

التفكــري الناقــد: التمييــز بــني أنــواع املالمــس، وتقديــر 

أهميتهــا لألســطح املختلفــة.

اإلبداع: 

األصالة: ىف رسم مالمس متميزة.- 

الطالقــة: ىف توليــد أشــكال مالمــس مختلفــة - 

وغــري منطيــة

املرونة: ىف رسم أنواع مختلفة من املالمس.- 

حــل املشــكالت: إيجــاد حلــول فنيــة مناســبة – تطبيــق 

الحلــول، وتجــاوز بعــض النقــاط التــى تضعــف العمــل 

مــن الناحيــة الفنيــة.

القيــم: املســئولية الذاتيــة - احــرتام أصحــاب 

الحــرف واملهــن املختلفــة.

تنميــة  والتنميــة:  البيئيــة  القضايــا  القضايــا: 

املحيطــة. البيئــة  عنــارص  بأهميــة  الوعــى 

الدرس اخلامس: مالمس من الطبيعة
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خطوات الدرس:
التمهيد: )1٠ دقيقة(

عزيــزى املعلــم.. قــم بتذكــري التالميــذ بعنــارص التكويــن الفنــي التــي تــم دراســتها يف العــام املــايض، وهــي:  �

)النقطــة – الخــط – املســاحة – اللــون – الشــكل واألرضيــة(، وأننــا ســوف نقــوم بالرتكيــز يف هــذا الــدرس 

عــيل )امللمــس( الســتكامل دراســة تلــك العنــارص، وذلــك مــن خــالل عــرض بعــض الصــور التوضيحيــة، ثــم 

ــذ برســم  ــك يقــوم التلمي ــم بعــد ذل ــب منهــم رســم أحــد أوراق الشــجر باســتخدام أقــالم الرصــاص. ث اطل

مالمــس بديلــة لورقــة الشــجر باســتخدام النقــط والخطــوط.

النشاط األول: املس وتأمل ثم ميز )15ق(
أهداف النشاط:

يف نهاية هذ النشاط يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن:

مييز بني املالمس املختلفة من حيث الدرجه والنوع. �

يُفرق بني املالمس املختلفة ألوراق األشجار. �

يتذوق جامليات املالمس يف العنارص الطبيعية أو الخامات املصنوعة التى تحيط به. �

عرض النشاط:

باستخدام اسرتاتيجية التدريس املبارش. �

جهــز بعــض أوراق الشــجر أو الصخــور املميــزة مــن الطبيعــة املحيطــة بنــا، وبعــض مــن الخامــات املصنعــة،  �

ثــم قســم التالميــذ ايل مجموعــات صغــرية، وكلــف كل مجموعــة بتأمــل وملــس أســطح هــذه العنــارص.

ثم اترك دقيقتني للتالميذ؛ لتأمل هذه العنارص والتعرف عىل مالمسها. �

اطلب من التالميذ اعطاء إجابات حول أنواع تلك املالمس. �

علق عىل إجابات املجموعات، ثم قم بعرض تفصييل ملفهوم امللمس، كالتايل: �

امللمس:

هــو أحــد العنــارص الفنيــة، وهــو الصفــة التــى متيزأســطح األشــكال واألشــياء املختلفــة، اذ أن لــكل ســطح 

خصائــص معينــة توصــف بأنهــا: )ناعمــة – خشــنة – منتظمــة – غــري منتظمــة(.

أما أنواع املالمس فهي: 

أوالً: املالمس الحقيقية: 

ندركها بحاسة اللمس والبرص معاً مثل:

ــود  ــا وجل ــجار وأوراقه ــذوع األش ــة، كج ــارص الطبيعي ــة والعن ــات الحي ــة للكائن ــس الطبيعي املالم

ــايل: ــكل )٢١( الت ــام ىف ش ــا. ك ــال، وغريه ــار والرم ــات واألحج الحيوان
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شكل )٢١( أنواع مختلفة للمالمس يف الطبيعة

أمــا املالمــس الصناعيــة لألســطح واألجهــزة واألدوات التــى يتــم إنتاجهــا بخامــات مختلفــة، مثــل 

مالمــس أســطح األجهــزة املنزليــة واألقمشــة والســجاد ودهانــات الحوائــط، وغريهــا. كــام ىف شــكل 

.)٢٢(، )٢٣(

شكل )٢٣( تطبيقات مختلفة للملمس

شكل )٢٢( مالمس صناعية منتظمة 

ثانياً: املالمس اإليهامية: 

وهي التي نراها ونتعرف عليها بالعني وال نستطيع متيزها باللمس مثل:

املالمــس املرســومة واملصــورة بالكامــرية أو املعروضــة عــىل شاشــات التليفزيــون واملوبايــل 

وغريهــا. والكمبيوتــر 

عزيــزي املعلــم.. يف مجموعــات اطلــب مــن التلميــذ إبــداء الــرأي يف املالمــس التــي تضمنتهــا الصــور وبيــان  �

الجــامل فيهــا؛ للتأكــد مــن تذوقــه جامليــات املالمــس يف العنــارص الطبيعيــة أو الخامــات املصنوعــة.
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شكل )٢4( أشكال مختلفة ألوراق الشجر

النشاط الثاني: ارسم ورقة شجر )٣٠ق(
أهداف النشاط: 

يف نهاية هذ النشاط يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل:

يكتشف ملمس أوراق الشجر، ويختار بنفسه األوراق التى يفضلها من البيئة املحيطة. �

يرسم الخط الخارجي لورقة الشجر من خالل محاكاتها.  �

عرض النشاط: 

عزيــزى املعلــم.. مــن خــالل مــا ســبق عرضــه، قــم بتوضيــح الهــدف الرئيــيس مــن الــدرس وهــو رســم  �

ــردي -  ــل الف ــك باســتخدام اســرتاتيجية العم ــم رشحــه حــول )امللمــس(، وذل ــا ت ــا م ــة شــجر مراعيً ورق

ــاف.  ــم باالكتش التعل

اعــرض منوذًجــا حقيًقــا لبعــض أوراق الشــجر مختلفــة األحجــام واألشــكال وامللمــس، أو قــم بعــرض بعــض  �

الصــور املختلفــة واملميــزة ألوراق األشــجار مــن الطبيعــة، كــام بالشــكل التــايل )٢٤(.

قــم عزيــزي املعلــم باســتخدام اســرتاتيجية البيــان العمــيل، لتعليمــه كيفيــة رســم ورق الشــجر كــام بالشــكل  �

)٢٥(، ثــم اتــرك الوقــت الــكايف للتالميــذ للتدريــب عــىل رســم الخــط الخارجــي لورقــة الشــجر التــى اختارهــا، 

وذلــك يف مســاحة ١٥×٢٠ســم.

شكل )٢5( خطوات رسم الخط الخارجي لورقة الشجر
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النشاط الثالث: مالمس مبتكرة )٢5ق(
أهداف النشاط: 

يف نهاية هذ النشاط يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن:

يشــكل مالمــس متنوعــة داخــل الخــط الخارجــي الــذي رســمه لورقــة الشــجر مســتخدًما النقــط أو الخطــوط  �

. فقط

مييز الفرق بني امللمس اإليهامى املرسوم وامللمس الحقيقى لورقة الشجر. �

عرض النشاط: 

ــم.... قــم بعــرض الشــكل )٢٦(  � ــزى املعل عزي

عــىل التالميــذ ثــم قــم بتكبــريه ليكــون أكــرث 

املالمــس  لتوضيــح  وذلــك  لهــم،  وضوًحــا 

ــرب. ــن ق ــجر م ــة الش لورق

ثــم وضــح لهــم بعــض املالمــس التــي ميكــن  �

اســتخدامها يف رســم ورقــه الشــجر، كالشــكل 

)٢٧(، ويُكتفــى باختيــار ملمــس النقــط أو 

ــهيل  ــك لتس ــم، وذل ــط يف الرس ــوط فق الخط

ــه. شكل )٢6( مالمس ورقة الشجرالنشــاط علي

شكل )٢7( تنوع املالمس
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ثــم قــم باســتخدام اســرتاتيجية البيــان العمــيل، امــام التالميــذ  �

ــط أو  ــتخدام النق ــس باس ــذ املالم ــة تنفي ــبورة لكيفي ــىل الس ع

ــايل )٢٨(. الخطــوط عــىل اختــالف أشــكالها، كــام بالشــكل الت

شكل )٢8( رسم املالمس

أكد عىل التالميذ رضورة مراعاة الدقة يف تنفيذ املالمس، كام بالشكل )٢٩( التايل: �

الحظ أداء التالميذ وعزز أعاملهم، واطلب منهم إنهاء التصميم بشكل جيد ونظيف. �

شكل )٢9( مالمس باستخدام النقط والخطوط

عرض أعمال التالميذ )1٠ ق(
يقــوم التالميــذ بعــرض تصميامتهــم عــىل طاولتــني، ثــم يقــوم التالميــذ بالتجــول ملشــاهدة املعروضــات  �

وإبــداء الــرأي بأعــامل بعضهــم البعــض، وطــرح األســئلة واالستفســارات حــول تصميامتيهــم املقدمــة.

اطلب منهم إبراز النواحي اإليجابية والنواحي السلبية ملحاولة تفاديها ىف الدروس القادمة. �

اطلب منهم إعادة ترتيب وتنظيفه. �

النشاط اخلتامي
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االستعداد للدرس القادم: 
ــتثارة تفكريهــم ملوضــوع  � ــايل الس ــم الســؤال الت ــم اطــرح عليه ــذ هــذه الصــور، ث ــىل التالمي ــرض ع اع

ــادم:  ــدرس الق ال

ما الذي تعرب عنه الصور التى أمامك؟²²

شكل )٣٠( الرفق بالحيوانات عند املرصيني القدماء
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أهداف النشاط:
يف نهاية هذ النشاط يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن: 

يرسم أشكااًل مختلفة من الطبيعة. �

ينوع ىف أشكال املالمس اإليهامية املرسومة داخل تلك العنارص.  �

عرض النشاط: 
اطلــب مــن التالميــذ رســم أحــد عنــارص الطبيعــة التــى يحبهــا، وإضافــة مالمــس متنوعــه لهــا.  �

مــع مراعــاة مــا تــم رشحــه ســابًقا، كــام هــو يف الصــور التاليــة:

شكل )٣١( األشكال املتنوعة ذات مالمس مختلفة 

نشاط إثرائي للموهوبين..ابتكر مالمس..
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 املكفوفون 
وضعاف البرص

للتعــرف عــىل أنــواع املالمــس املختلفــة، عــرض منــاذج متنوعــة ومجســمة مثــل )الخشــب –  �

ــامش – البالســتك.......ألخ(. ــورق – الق ال

مُيكــن اســتخدام أي مــن العجائــن املتاحــة، مثل)الصلصــال، أوعجينــة الســرياميك، أو الرمــل، أو  �

امللــح .....(، للتعــرف عــىل أنــواع املالمــس. ملحوظــة: يصعــب التعــرف عــىل امللمــس اإليهامــى.

ضعاف السمع
التأكــد مــن فهمــه للمهمــة املطلوبــة منــه، مــع اســتخدام منــاذج مختلفــه ألوراق الشــجر أو  �

ــذ. مطبوعــات، ملســاعدته يف التنفي

 اإلعاقة الذهنية - 
استخدام األشكال املجسمة والعجائن للتعرف عىل أنواع املالمس. �وبطىء التعلم

 اســتخدام منــاذج مطبوعــة ألوراق الشــجر، حيــث يقــوم التلميــذ بتتبــع األســهم والرســم عــىل  �

الخطــوط والنقــاط مــع مراعــاة إعطــاءه فرصــة والوقــت الــكاىف إلنجــاز املهمــة. صعوبات التعلم

اإلعاقة الحركية -

والشلل الدماغي

ــتخدام  � ــه أو باس ــة علي ــور املعروض ــة للص ــالل املالحظ ــن خ ــة م ــس املختلف ــني املالم ــز ب ميي

ــمة. ــامذج املجس الن

إرشاك تالميذ اضطربات طيف التوحد ضمن مجموعات. �طيف التوحد

ارضابات تشتت 
االنتباه وفرط الحركة

لتقليــل التشــتت مُيكــن االكتفــاء بقدرتــه عــىل رســم الحــدود الخارجيــة لــورق الشــجر، مــع  �

إعطائــه وقــت محــدد إلنهــاء املهمــة.

أســالــيــب دعـم فـئــات الـــدمـــج عند تدريس املفاهيم واملهارات املستهدفة فـي الدرس



الــــــدرس األول: جماليات الفن املصري القدمي

الــدرس الثــانـي: الطبيعة فـي الفن املصري القدمي

الــدرس الثـالـث: جَــــرِّب وشَــــكِّل 

الــدرس الـرابـــع:  تكرمي الفـــالح 

الدرس اخلامس: مصر املاضي واحلاضر

المحور الثاني

التـــــذوق الفنــــــي
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وصف المحور:
ــا  ــة وأنن ــذ، خاص ــة للتالمي ــة البرصي ــة الثقاف ــا ىف تنمي ــام - دوًرا محوريًّ ــكل ع ــة - بش ــة الفني ــؤدي الرتبي ت

ــىل  ــذ ع ــب التالمي ــإن تدري ــم ف ــن ث ــه )عــرص الصــورة(، وم ــق علي ــى أُطل ــرىئ، حت ــل امل ــش ىف عــرص التواص نعي

ــا مهــاًم مــن جوانــب التــذوق الفنــي والجــاميل؛ لــذا  قــراءة الصــور وفهمهــا وتــذوق بعــض جاملياتهــا يعــد جانبً

فقــد أضحــت تربيــة الذائقــة الفنيــة والوعــي الجــاميل لــدى الطفــل هدفًــا تربويًّــا أساســيًّا، وال يتــم تشــكيل هــذا 

الوعــي مــن خــالل األرسة فقــط، كأول وســيط تربــوي يتعامــل معــه الطفــل، بــل يتــم تأسيســه عــرب املؤسســات 

التعليميــة. وتربيــة الذائقــة الفنيــة موضــوع هــذا املحــور؛ لــذا يهتــم هــذا املحــور بتنويــع جوانــب تــذوق التالميــذ 

لبعــض ســامت الفــن املــرصي القديــم، ومــن ثــم القيــام ببعــض الرســومات والتصميــامت التــى ميكــن تنفيذهــا 

عــىل األســطح الطينيــة الجاهــزة، أو أســطح بعــض العجائــن التــى يتــم تدريــب التالميــذ عــىل تكوينهــا والتشــكيل 

باســتخدامها، وبالتــايل ســيتعرف التالميــذ عــىل تقنيــات التشــكيل )البــارز والغائــر(، ويتمكنــون خاللهــا مــن التمييــز 

ــة، والتــي كان  ــذ ببعــض القيــم اإلنســانية النبيل ــة التالمي ــة، هــذا باإلضافــة إىل أهميــة توعي بــني الشــكل واألرضي

ألجدادنــا املرصيــني القدمــاء الســبق والريــادة يف نرشهــا داخــل املجتمــع اإلنســاين، مثــل الرفــق باإلنســان والحيوان، 

ــا، واالحتفــال مبواســم الزراعــة واالزهــار والحصــاد، األمــر  ــاألرض وحاميته ــة ب ــات، والعناي ــور والنبات ــة الطي ورعاي

الــذى ينمــى لــدى املتعلــم جملــة مــن املهــارات الحياتيــة التــى ترتقــى بعمليــة التواصــل لديــه، وكذلــك االعتــزاز 

بالــذات واالنتــامء ومشــاركة اآلخريــن، ومهــارات احــرتام توزيــع الوقــت ومتابعــة مراحــل تطــور العمــل، والتجريــب 

بالخامــات وتكــرار املحــاوالت والتعــاون، واإلرصار عــىل النجــاح، وكلهــا مهــارات أساســية يف تكويــن الشــخصية التــى 

نطمــح أن يكــون لهــا مســتقبالً مميــزًا ىف ريــادة األعــامل، هــذا باإلضافــة إىل درٍس ختامــي يربــط املــايض بالحــارض، 

ويجعــل التلميــذ فخــوراً بوطنــه حــارًضا وحضــارة، ويعمــق يف وجدانــه قيــم الــوالء واالنتــامء.

الهدف العام للمحور:

يهدف تدريس هذا املحور إىل:

تزويــد الذاكــرة البرصيــة للتالميــذ ببعــض عنــارص وجامليــات الفــن املــرصي القديــم وتبرصتهــم ببعــض القيــم  �

اإلنســانية وأهميــة الفــن يف تســجيلها وتعزيزهــا.

التجريب بالخامات املختلفة، والتعرف عىل طبيعة األعامل الفنية ذات املراحل املتتابعة. �

مخرجات تعلم المحور:

بعد االنتهاء من دراسة هذا املحور يجب أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن: 

يصنف بعض عنارص الفن املرصي القديم )حيوانيات – نباتات – طيور(.. ١

مييز العالقة بني الشكل واألرضية.. ٢

يوضح الفرق بني التشكيل البارز والنحت الغائر.. ٣

يجرب ويكتشف العالقة بني الخامات املختلفة وكيفية تشكيلها.. ٤

المحور الثاني: التذوق الفني
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المؤشرات:

من املتوقع بعد نهاية املحور أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن:

يصمم أحد مشاهد الرفق بالحيوان من خالل محاكاة الفن املرصي القديم والواقع املحيط بالتلميذ.. ١

مييز بني أنواع النباتات والطيور متذوقًا جامليات تلخيص التفاصيل ىف الفن املرصى القديم.. ٢

يكون أحد العجائن القابلة للتشكيل.. ٣

يحاىك التلخيص ىف رسم العنارص الطبيعية بالفن املرصي القديم.. ٤

ــة . ٥ ــن باســتخدام تقني ــىل ســطح أحــد العجائ ــات( ع ــات والحيوان ــور والنبات ــارص )الطي يشــكل بعــض عن

ــارز. ــر والب الغائ

يتذوق جامليات املناطق التى يعيش فيها، متعرفًا أهم مميزاتها.. ٦

يظهر اهتاممه مبراحل تتابع العمل الفني،متبًعا عوامل الصحة والسالمة.٧. 

المهارات الحياتية:

١- التواصل:

تبادل املعلومات واألفكار مع اآلخرين. �

التعبري عن احرتام أصحاب املهن املختلفة وتقديرهم. �

التواصل غري اللفظي. �

٢- اإلبداع:

الطالقة: اإلبداع يف رسم أشكال متعددة وطريقة من العنارص الطبيعية. �

املرونــة يف تنويــع العالقــات الفنيــة بــني األشــكال املختلفــة، وكذلــك تكويــن العجائــن وتشــكيل البــارز والغائر  �

ــطحها.  عىل أس

٣- املشاركة:

تبادل املعلومات مع اآلخرين، ومشاركة األفكار ىف تكوين العجائن وتشكيلها.

4- اإلنتاجية:

ثقافة حب العمل.

القيم:

الرفق باإلنسان والحيوان ورعاية الطيور والنباتات. �

احرتام اآلخرين وتقدير العطاء واإلخالص ىف العمل. �

القضايا:

تأصيل الوعى بأهمية مرص الحارض والحضارة، ومن ثم تعزيز قيم املواطنة الوالء واالنتامء. �

االهتامم بعنارص البيئة الطبيعية واالعتناء بها.  �
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مقدمة الدرس: 
ــز  ــديد التمي ــع ش ــك املوق ــاء بذل ــا القدم ــن أجدادن افت

ملــرص؛ حيــث الســامء الصافيــة واألراض الخصبــة، ونهــر النيــل 

ــدة إىل  ــا املمت ــاملها، وصحاريه ــا إىل ش ــن جنوبه ــق م املتدف

البحريــن وغــري ذلــك؛ مــام جعــل األجيــال املتعاقبــة تتنافس يف 

حــب هــذا البلــد الــذى قــدم لإلنســانية تاريًخــا حافــالً بالقيــم، 

واملواقــف اإلنســانية النبيلــة، والــذي ميثــل بحــق فجــر الضمــري 

اإلنســاين.

ومــن هــذه القيــم، رفقــه باإلنســان والحيــوان، وعنايتــه 

ــة،  ــارص الطبيع ــف عن ــه مبختل ــات، واهتامم ــور والنبات بالطي

ــم،  ــن املــرصي القدي ــا يف أشــكال الف ــر واضًح ــك يظه وكل ذل

حيــث وثقــت مالمــح الريــادة املرصيــة ىف مجــال الرفــق 

بالحيــوان والطــب البيطــري وإنشــاء حدائــق الحيــوان، وغــري 

ذلــك مــن مظاهــر الرفــق والعنايــة والرعايــة واالهتــامم بكافــة 

عنــارص الطبيعــة التــى يتضمنهــا الفــن املــرصى القديــم، وهــذا 

ــه يف هــذا درس. مــا ســوف نتناول

نواجت التعلم:
يف نهاية هذ الدرس يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن:

يتعــرف عــىل مفهــوم الرفــق بالحيــوان كأحــد جوانــب . ١

التحــرض والرقــى اإلنســاين.

يتعرف عىل بعض عنارص الفن املرصي القديم.. ٢

يعتز بهويته وثقافة أجداده القدماء.. ٣

يتقبل النقد مرتفًقا يف نقد اآلخرين ومساعدتهم.. ٤

يتذوق بعض جامليات الفن املرصي القديم.. ٥

املجال: تعبري فني.   

الزمن: فرتة دراسية )٩٠ دقيقة(.

مكان النشاط: الفصل.  

التعلــم   – واملناقشــة  الحــوار  اإلســرتاتيجيات: 

الفــردي.

أقــالم   – أســكتش رســم  الخامــات واألدوات: 

رصــاص – األلــوان املتاحــة.

ــن املــرصي  ــن الف ــة: صــور م ــائل التعليمي الوس

القديــم توضــح منــاذج متنوعــة للرفــق بالحيوان.

املفاهيــم األساســية: الرفــق بالحيــوان – أوضــاع 

األشــكال وحركــة العنــارص وأهميتهــا ىف التكويــن 

- الشــكل واألرضيــة.

املهارات الحياتية:

التفكــري الناقــد: التمييــز بــني الســلوكيات املقبولــة 

وغــري املقبولــة عنــد التعامــل مــع الحيوانــات عــىل 

ضــوء مــا ورد ىف جداريــات الفــن املــرصي القديــم. 

اإلبداع:

ــزة -  ــة الوصــول لرســومات ممي ــة: ومحاول الطالق

ــز الفــن املــرصي القديــم وتفــرده.  تظهــر متي

ــل أو -  ــن البدائ ــري م ــدد كب ــد ع ــة: ىف تولي املرون

األفــكار املختلفــة للرفــق بالحيوانــات، والســهولة 

ىف رســم العالقــات املختلفــة بــني األشــكال.

مختلفــة -  أفــكار  عــن  التعبــري  األصالــة: 

بالحيــوان. للرفــق 

احــرتام التنــوع: نبــذ العنــف ضــد الحيوانــات 

والحــث عــىل معاملتهــا برفــق ولــني.

القيم: الرحمة والرفق بالحيوان.

القضايا:

املواطنة: الوالء واالنتامء.- 

العوملــة: االرتبــاط بالجــذور ىف مواجهــة االنفتاح - 

الثقــايف وتطــور وســائل التواصــل االجتامعي.

الدرس األول: جماليات الفن املصرى القدمي



6٣ الفصل الدراىس األول - املحور الثاين

خطوات الدرس:

التمهيد: )15 ق(

عزيزى املعلم ... باستخدام اسرتاتيجية الحوار واملناقشة. �

وضــح للتالميــذ أن الرفــق بالحيــوان صفــة مــن الصفــات العظيمــة التــي يتســم بهــا اإلنســان املتحــرض، وأن  �

لدينــا موروثًــا هائــاًل وديًنــا أمرنــا بالرحمــة والرفــق باإلنســان والحيــوان. ومــن هــذا املــوروث مــا تركــه لنــا 

ــد  ــات تؤك ــرض أو أي وســيط آخــر لوحــات أو جداري ــاز الع ــىل جه ــرض ع ــاء. اع ــني القدم ــا املرصي أجدادن

مفهــوم الرفــق بالحيــوان عنــد املرصيــني القدمــاء.

بعــد ذلــك قــم عزيــزي املعلــم مبناقشــة التالميــذ يف كيفيــة تعاملهــم مــع الحيوانــات األليفــة املحيطــة بهــم،  �

وكيــف يتعاملــون معهــا برفــق مثــل )تربيتهــا - إطعامهــا - العنايــة بهــا- ....(، وىف نفــس الوقــت يحافظــون 

عــىل أنفســهم مــن أى أذى قــد يصيبهــم منهــا. 

النشاط األول: َعّبر بخيالك )7٠ ق(
أهداف النشاط:

يف نهاية هذ النشاط يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن:

يعرب فنيًّا عن أحد مشاهد الرفق بالحيوان يف البيئة من حوله. �

ــق  � ــك ىف بعــض مشــاهد الرف ــا، وذل ــني األشــكال املرســومة وأوضاعه ــة ب ــة والعالق ــات الحرك ــذوق جاملي يت

ــني. ــاء املرصي ــد قدم ــوان عن بالحي

عرض النشاط: 

باستخدام اسرتاتيجية العمل الفردي – قراءة الصورة. �

قم عزيزى املعلم بعرض الصور التالية التى توضح بعض مشاهد الرفق بالحيوان يف الفن املرصي القديم:  �

شكل )٣٢( بعض مشاهد الرفق بالحيوان يف الفن املرصي القديم
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تابع شكل )٣٢( الرفق بالحيوان يف الفن املرصي القديم

اترك وقتًا كافيًا للتالميذ )٥ ق( لتأمل ومشاهدة الصور، ثم أدر نقاًشا حول محتوى كل صورة وداللتها. �

وبعــد رشح الصــور ومناقشــتها، اطلــب مــن التالميــذ تصــور أحــد مشــاهد الرفــق بالحيــوان، ســواء قــام بهــا  �

التلميــذ بنفســه، أو شــاهدها ىف بيئتــه املحيطــة مثــل عالقــة اإلنســان بالقطــة أو الكلــب، ومــن ثــم رســم 

تكويــن فنــي يعــرب عــن ذلــك بطريقتــه الخاصــة، ويف مســاحة مناســبة باالســكتش، مســتخدًما مــا هــو متــاح 

مــن ألــوان.

ــا للتنفيــذ، ثــم عــزز ثقــة التالميــذ بأنفســهم، واشــكرهم عــن حســن األداء واحرتامهــم  � اتــرك لهــم وقتًــا كافيً

للوقــت املحــدد.
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عرض أعمال التالميذ )1٠ ق(
اطلب من كل تلميذ عرض ما قام برسمه، ثم علق عىل األعامل مجتمعه. �

اطلب منهم تبادل آرائهم حول األعامل مع تأكيد اإليجابيات ىف الرسم. �

االستعداد للدرس القادم: 
اعرض عىل التالميذ هذه الصورة. �

ثــم اطــرح عليهــم الســؤال التــايل الســتثارة تفكريهــم حــول  �

موضــوع الــدرس القادم: 

عم تعرب هذه الصورة؟²²

شكل )٣٣( الحصاد عند املرصيني القدماء

النشاط اخلتامي

أهداف النشاط:
يف نهاية هذ النشاط يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن: 

ــا  � ــن تصويره ــة، وميك ــة املحيط ــدة ىف البيئ ــات متواج ــزة لحيوان ــور املمي ــض الص ــع بع تجمي

ــة. ــيلة ممكن ــة وس ــتخدام أي ــل أو باس باملوباي

عرض النشاط: 
اطلــب مــن التالميــذ تجميــع بعــض الصــور املميــزة لحيوانــات متواجــدة ىف البيئــة املحيطــة،  �

ووضــح لهــم أنــه ميكــن تصويرهــا باملوبايــل أو باســتخدام أيــة وســيلة ممكنــة. 

اطلب منهم اقرتاح أكرب عدد من األفكار للحفاظ عيل الحيوانات ومنع تعرضها لألذى. �

نشاط إثرائي للموهوبين..البوم فني..
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 املكفوفون 
وضعاف البرص

وصف محتوى الصور املرفقة بالدليل للمكفوفني، وتكبريها لضعاف البرص. �

ولتالميــذ ضعــاف البــرص:  مُيكنهــم تقليــل عــدد العنــارص يف الرســم وتقليــل األلــون التى تســتخدم  �

يف تنفيذ النشــاط.

ضعاف السمع

ــا  � ــرف عليه ــون، والتع ــار مل ــا بإط ــبورة، وتحديده ــن الس ــزء م ــوان( يف ج ــق بالحي ــة )الرف كتاب

ــرصي  ــن امل ــوان يف الف ــق بالحي ــة )الرف ــم كتاب ــل، ث ــة بالدلي ــور املرفق ــالل الص ــن خ ــا م ورشحه

ــرق يف  ــح للف ــارة والتوضي ــع اإلش ــور، م ــا بالص ــبورة ورشحه ــن الس ــر م ــزء اآلخ ــم( يف الج القدي

ــني. ــني العبارت ــى ب املعن

 اإلعاقة الذهنية - 
وبطىء التعلم

ــب -  � ــة – الكل ــل )القط ــه، مث ــش يف محيط ــي تعي ــة الت ــات األليف ــض الحيوان ــور لبع ــرض ص ع

الســلحفاه – الحصــان – األســامك ....(، ومناقشــته يف أشــكال وطــرق تعاملــه معهــا مثــل )إطعامها 

ــي  ــة الت ــات املختلف ــني البيئ ــز ب ــا .......(، التميي ــة به ــا وطــرق العناي ــا – وتربيته – اللعــب معه

ــزل – أو املزرعــة .....(. ــا يف )املن ــل تربيته ــات مث تعيــش فيهــا هــذه الحيوان

ويطلــب مــن تلميــذ بطــيء وصعوبــات التعلــم أن يرســم عنــارص قليلــة وبســيطة مــع إعطائــه  �

الوقــت الــكايف إلمتامهــا.

صعوبات التعلم

 اإلعاقة الحركية - 
والشلل الدماغي

يشــارك ىف مجموعــات صغــرية بالحــوار واملناقشــة ويتــم إنتــاج عمــل فنــي واحــد عــن  �

املجموعــة كلهــا.

طيف التوحد
ــارص؛  � ــل العن ــع تحلي ــوان، م ــان بالحي ــة اإلنس ــح عالق ــات توض ــور وفيديوه ــاذج وص ــرض من ع

ــه.  ــة إعاقت ــب درج ــم حس ــل، والرس ــة التخي ــه عملي ــهيل علي لتس

 ارضابات تشتت االنتباه 
وفرط الحركة

ــذ  � ــد وقــت لتنفي ــه تنفيذهــا يف الرســم، مــع تحدي ــد وتقليــل عــدد العنــارص املطلــوب من تحدي

النشــاط.

أســالــيــب دعـم فـئــات الـــدمـــج عند تدريس املفاهيم واملهارات املستهدفة فـي الدرس
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مقدمة الدرس: 
يف الــدرس الســابق تناولنــا الرفــق بالحيوان عنــد املرصيني 

ــرصي  ــن امل ــارص الف ــض عن ــذوق بع ــالل ت ــن خ ــاء م القدم

ــدرس الحــايل ســوف نتعــرف بعــض  ــن خــالل ال ــم، وم القدي

ــث  ــم، حي ــات يف الفــن املــرصي القدي ــور والنبات ــارص الطي عن

تــرك لنــا األجــداد تراثًــا هائــاًل مــن أشــكال التنــاول املختلفــة 

ــامرة  ــور، ســواء ىف الزخــارف والرســوم أو الع ــات والطي للنبات

ــا ورســومات عــىل جــدران  ــوش، فنجــد نقوًش والنحــت والنق

ــون  ــون يرب ــف كان املرصي ــا كي ــح لن ــر توض ــد واملقاب املعاب

ــل(  ــدراج )الحج ــر ال ــط، اإلوز. الطائ ــل: الب ــا مث ــد منه العدي

ــر  ــات والزراعــة بشــكٍل عــام توف والســامن، وحيــث إن النبات

ــاء،  ــا القدم ــا أجدادن ــل به ــد احتف ــه، فق ــذاء للشــعب كل الغ

وخصصــوا لهــا أعيــاًدا مثــل: عيــد بــدأ الســنة الزراعيــة، وعيــد 

وفــاء النيــل، وعيــد الحصــاد، باإلضافــة إىل عيــد شــم النســيم، 

أو كــام نســميه )عيــد الربيــع(، وهــو نفــس العيــد الــذى مازلنا 

نحتفــل بــه إىل يومنــا هــذا. وبهــذا االهتــامم الكبــري بــاألرض 

وزراعتهــا وتنميتهــا كانــت حضارتنــا مــن أعظــم الحضــارات.. 

وأفنــى الفــالح حياتــه فيهــا جيــاًل بعــد جيــل للحفــاظ عليهــا، 

وتوفــري الغــذاء لكافــة فئــات الشــعب، فاســتحق بذلــك أن نقدر 

عطــاءه، ونحــرتم تفانيــه وإخالصــه، وأن نقــدم لــه إهــداًء رمزيًّــا 

ىف شــكل تصميــم مســتوحى مــن بعــض عنــارص بيئتــه املحيطــة.

نواجت التعلم:
يف نهاية هذ الدرس يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن:

يعد تصميم يعتمد عىل العنارص الطبيعية للطيور والنباتات.. ١

يُبَسط العالقات بني العنارص لتكون سهلة التشكيل.. ٢

ــن . ٣ ــارص الف ــض عن ــص ىف بع ــات التلخي ــذوق جاملي يت

ــم. ــرصي القدي امل

يبدي اهتاممه بربط الجانب الفنى باالجتامعى.. ٤

املجال: تصميم فني.

الزمن: فرتة دراسية )٩٠ دقيقة(.

مكان النشاط: الفصل أو غرفة الرتبية الفنية.

االسرتاتيجيات: 

طــرح األســئلة – التدريــس املبــارش – التعلــم 

التعــاوين - التعلــم الفــردي.

الخامات واألدوات: 

اسكتش - قلم رصاص أو أقالم ملونة.

الوسائل التعليمية: 

يســتعني املعلــم ببعــض الصــور لتوضيــح أشــكال 

ــم –  ــرصي القدي ــن امل ــات يف الف ــور والنبات الطي

بيــان عمــيل باســتخدام الســبورة لتوضيــح كيفيــه 

تبيســط وتلخيــص شــكل الطائــر أو النبــات.

املفاهيم االساسية: 

املساحة - الشكل واالرضية.

املهارات الحياتية: 

ــم،  ــع تضحياته ــف م ــن والتعاط ــرتام اآلخري اح

ــم. ــل معه ــارات التواص ــني مه وتحس

القيم: 

حب العمل وحب البيئة.

القضايا: 

والــرتاث  بالهويــة  واالعتــزاز  األرض  حاميــة 

املــرصي وتعزيــز ثقافــة التواصــل الحضــاري.

الدرس الثاني: الطبيعة فـي الفن املصري القدمي
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خطوات الدرس:
التمهيد: )5 ق(

عزيزي املعلم... باستخدام اسرتاتيجية طرح األسئلة. �

ــِق اإلجابــات منهــم، ثــم توصــل معهــم إىل موضــوع  � اســرتجع مــع التالميــذ محتويــات الــدرس الســابق وتل

الــدرس الحــاىل.

وضــح عزيــزي املعلــم أن الحضــارة املرصيــة حضــارة عريقــة ســبقت حضــارات العــامل ىف فنــون وعلــوم عديــدة،  �

وأن الفنــان املــرصي القديــم قــد أبــدع ىف رســم وحفــر عنــارص الطبيعــة خاصــة الطيــور والنباتــات، واهتــم 

برســم الفــالح الــذى يرعاهــا ويحميهــا وينميهــا، ونحــن بصــدد تصميــم عنــارص طبيعيــة مــن الفــن املــرصي 

القديــم )نباتــات - طيــور( وتنفيــذ إهــداء )ميداليــة( إىل هــذا الفــالح الضــارب بجــذوره ىف أعــامق التاريــخ.

النشاط األول: الحظ وتأمل )٢٠ ق(
أهداف النشاط:

يف نهاية هذ النشاط يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن:

يرسم بعض العنارص النباتية والطيور ويحاول تلخيصها كام فعل الفنان املرصي القديم. �

يظهر تذوقه لبعض جامليات العالقة بني الشكل واألرضية ىف الفن املرصي القديم. �

عرض النشاط:

باستخدام اسرتاتيجية التدريس املبارش – التعلم التعاوين. �

قسم التالميذ إىل مجموعات، ثم اعرض عليهم الصور التالية، لتأملها والتعرف عىل كيفية رسمها وتلخيصها.  �

أواًل: احلصاد عند املصريني القدماء:

شكل )٣4( الحصاد يف مرص القدمية – مقربة سن- نيجم – مدينة طيبه – األقرص
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ثانًيا: الطيور فى الفن املصري القدمي:

شكل )٣5( رسم الطيور ىف الفن املرصى القديم 
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ثالثا: بعض أشكال النباتات فى الفن املصري القدمي:

شكل )٣6( النباتات يف الفن املرصى القديم
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النشاط الثاني: املحاكاة والتلخيص )5٠ ق(
أهداف النشاط:

يف نهاية هذ النشاط يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن:

يعد تصميم باستخدام بعض العنارص الطبيعية للطيور والنباتات ىف الفن املرصي القديم. �

عرض النشاط:

باستخدام اسرتاتيجية التعلم الفردي. �

اطلــب عزيــزي املعلــم مــن التالميــذ أن يقــوم كل منهــم عــيل حــدة برســم عنــرص نبــايت أو طائــر يف مســاحة  �

١٥×٢٠سم.

ــوب ومســاعدة  � ــذ املطل ــن تنفي ــد م ــم للتأك ــرور بينه ــم بامل ــذ وق ــكايف للتنفي ــت ال ــذ الوق ــرك للتالمي ــم ات ث

ــر. ــب األم ــي إذا تتطل ــردي أو جامع ــكل ف ــذ بش التالمي

اطلب من التالميذ استخدام املجموعات اللونية املفضلة بالنسبة لهم لتلوين التصميم. �

الحظ أداء التالميذ وعزز أعاملهم واطلب منهم إنهاء التصميم بشكل جيد ونظيف. �

ملحوظة: اطلب من التالميذ االحتفاظ برسوماتهم للدرس التايل.

عرض أعمال التالميذ )1٠ ق(
يقــوم التالميــذ بعــرض تصميامتهــم عــىل طاولتــني أو تعليقهــا عــيل حائــط الفصــل ثــم يقــوم  �

التالميــذ بالتجــول ملشــاهدة املعروضــات، وإبــداء الــرأي يف أعــامل بعضهــم البعــض، وطــرح األســئلة 

ــة. ــم املقدم ــول تصميامته ــارات ح واالستفس

اطلب منهم إعادة ترتيب املكان وتنظيفه. �

النشاط اخلتامي

أهداف النشاط:
يف نهاية هذ النشاط يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن: 

يبتكر تصمياًم يجمع بني العنارص الحيوانية والنباتية والطيور مستوحي من الفن املرصي القديم. �

عرض النشاط: 
اطلــب مــن التالميــذ رســم تصميم مبتكــر يجمــع العنــارص النباتيــة والحيوانية والطيور مســتوحي  �

مــن الفــن املــرصي القديــم، وذلك يف مســاحة مناســبه له.

نشاط إثرائي للموهوبين..رموز مبتكرة..
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املكفوفون 

وضعاف البرص

بالنســبة للمكفوفــني : التعــرف عــىل عنــارص الطيــور والنباتــات بلمــس الصــور )مــن خــالل عــرض  �

منــوذج مجســم ذات حــدود بــارزه باســتخدام مســدس الشــمع أو الصلصــال(.

ــدون  � ــري ب ــات( بحجــم كب ــر أو نب ــاره )طائ ــذي يخت وبالنســبة لضعــاف البــرص يرســم العنــرص ال

ــة. ــوان قليل ــل وبأل تفاصي

ضعاف السمع

عرض مناذج لكروت تعليمية )لإلهداء للفالح( مرسومة وملونة. �

ــمها  � ــوب رس ــارص املطل ــح العن ــذ لتوضي ــىل التالمي ــا ع ــل وعرضه ــة بالدلي ــور املرفق ــة الص طباع

ــور(. ــات - طي )نبات

اإلعاقة الذهنية -

وبطىء التعلم

عــرض صــور للطيــور والنباتــات ذات حــدود ســميكة و واضحــة وذات تفاصيــل بســيطه وســهلة  �

ىف الرســم واملحــاكاة. 

ــة  � ــة مبهم ــات، أو تكليف ــر أو نب ــزة لطائ ــمة جاه ــن رس ــذ بتلوي ــف التلمي ــاء بتكلي ــن االكتف مُيك

ــة(. ــة الذهني ــة اإلعاق ــب درج ــل )حس ــات عم ــن مجموع ــن ضم التلوي
صعوبات 

التعلم

اإلعاقة الحركية -

والشلل الدماغي

يتــم اســتخدام أقــالم ســميكة يف الرســم والتحديــد وفًقــا لدرجــة اإلعاقــة باليــد، )ومُيكــن االكتفــاء  �

بالرســم دون التلويــن(.

طيف التوحد
ــب  � ــه، حس ــم أو زمالئ ــاعدة املعل ــا مبس ــوم مبحاكاتُه ــات، ويق ــور ونبات ــور طي ــاذج لص ــرض من ع

ــاج. ــىل االندم ــه ع قدرت

ارضابات تشتت االنتباه 

وفرط الحركة

إعطــاءه تعليــامت واضحــة ومبــارشة ومختــرصة باملهمــة املكلــف بهــا، )مثــال: ارســم عنــرص واحــد  �

فقــط )طائــر أو نبــات(، بحــدود ســميكة وتلوينهــا بلــون واحــد فقــط(.

أســالــيــب دعـم فـئــات الـــدمـــج عند تدريس املفاهيم واملهارات املستهدفة فـي الدرس
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مقدمة الدرس: 
عزيــزي املعلــم يف الــدرس الســابق تناولنــا عنــارص الطيور 

ــا  ــث تزخــر حضارتن ــم، حي ــات يف الفــن املــرصي القدي والنبات

املرصيــة القدميــة بــرتاث هائــل مــن أشــكال التنــاول املختلفــة 

ــامرة  ــوم أو الع ــارف والرس ــواء يف الزخ ــور، س ــات والطي للنبات

ــر  ــد واملقاب والنحــت والنقــوش، حيــث جــاءت جــدران املعاب

عامــرة برســومات لطيــور ونباتــات.

ــن  ــات بعــض العجائ ــذ مكون ــدرس يتعــرف التلمي ويف هــذا ال

ــات  ــري مواصف ــن تغي ــه ميك ــدركًا أن ــا م ــن إحداه ــوم بتكوي ــم يق ث

الخامــة )العجينــة( بتغيــري مكوناتهــا. حيــث يكســبه مــزج العجائــن 

وتكوينهــا وتشــكيلها العديــد مــن املهــارات اليدويــة ومهــارات 

ــىل  ــب ع ــب والتدري ــا للتجري ــالً هامًّ ــل مدخ ــاىل متث ــري، وبالت التفك

حــل املشــكالت، ومــن ثــم تعزيــز الســلوك االبتــكارى لــدى التالميــذ، 

ــوع  ــم. وتتن ــة لديه ــون محبب ــدروس تك ــذه ال ــل ه ــة وأن مث خاص

ــص  ــن الخصائ ــة م ــز مبجموع ــا، وتتمي ــالف مكوناته ــن باخت العجائ

التــى تســمح للتالميــذ بالســيطرة عليهــا؛ ســواء مــن حيــث املكونــات 

والليونــة وســهولة التشــكيل، أو مــن حيــث الحفــظ وعوامل الســالمة 

واألمــان، وغــري ذلــك أيًضــا؛ مــام يعــزز ثقافــة التجريــب واملالحظــة 

ــذ. ــد التالمي عن

نواجت التعلم:
يف نهاية هذ الدرس يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن:

يتعرف عىل مكونات بعض العجائن ومييز بينها.. ١

عليهــا . ٢ التشــكيل  ويجــرب  العجائــن  أحــد  يكــون 

بســيطة. بــأدوات 

يــدرك أنــه ميكــن تغيــري مواصفــات الخامــة )العجينــة( . ٣

بالتغيــري ىف مكوناتهــا.

يشارك زمالءه املعلومات واألفكار والنتائج.. ٤

املجال: التشكيل الفني.  

الزمن: فرتة دراسية )٩٠ دقيقة(.

مكان النشاط: الفصل.  

االسرتاتيجيات: 

ــان  ــارش – البي ــس املب ــاوين – التدري ــم التع التعل

ــة. ــة الراجع ــيل – التغذي العم

الخامات واألدوات: 

االدوات الالزمــة إلعــداد نــوع واحــد فقــط مــن 

العجائــن.

الوسائل التعليمية: 

بيان عميل يوضح مراحل العمل.

املفاهيم األساسية: 

 – )الضغــط  التشــكيل  مهــارات   – العجائــن 

الرشائــح(.  – الحبــال 

املهارات الحياتية:

 التعــاون وتبــادل املعلومــات - إدارة مراحــل 

وتقبــل  التجريــب  ثقافــة   – املتتابــع  العمــل 

األخطــاء املــربرة ىف ســبيل تحقيــق الهــدف.

القيم: 

احــرتام املهــن املختلفــة، وتقبــل األخطاء الــواردة 

ــار التجريب. ىف إط

القضايا: 

ــوارد  ــتخدام امل ــن اس ــتدامة )حس ــة املس  التنمي

ــب  ــة التجري ــرس ثقاف ــث غ ــن حي ــا( م وتنميته

ــتدامة. ــة املس ــز التنمي ــن ركائ ــزة م كركي

الدرس الثالث: جَرِّب وشَكِّل
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طريقة التحضير:

يف الوعــاء املخصــص توضــع كميــة النشــا، ثــم يضــاف عليهــا كميــة الغــراء، وتعجــن املكونــات؛ حتــى تتجانس،  �

ثــم يضــاف زيــت الجلرسيــن عــىل العجينــة وميــزج جيــًدا، ثــم نســتمر يف التحريــك؛ حتــى تتجانــس جميــع 

املكونــات مــع بعضهــا البعــض؛ وحتــى يالحــظ عــدم التصــاق العجينــة بأطــراف الوعــاء. 

ــة،  � ــس العجين ــد مــن تجان بعــد التأك

تُقســم إىل عــدة قطــع، وميكــن يف 

ــن هــذه القطــع  ــة تلوي هــذه املرحل

ــن  ــة، ويده ــوان املرغوب ــب األل حس

ــني،  ــم الفازل ــة بكري ــطح كل قطع س

ــق  ــة الغل ــاس محكم ــع يف أكي وتوض

ــرتك  ــم ت ــاف، ث ــن الجف ــا م لحاميته

ــة يف مــدة ال تقــل عــن ٢ ل٤  العجين

ــتخدام. ــل االس ــاعات قب س

خطوات الدرس:
التمهيد: )1٠ دقيقة(

عزيزى املعلم... باستخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوين. �

ــري  � ــرق تحض ــو لط ــورة أو فيدي ــع مص ــق مقاط ــن طري ــرض أو ع ــاز الع ــق جه ــن طري ــذ ع ــىل التالمي ــرض ع اع

ــه ميكــن االســتعانة بأحــد  ــح – الرمــل(، و وضــح لهــم أن ــورق – املل ــل )الســرياميك - ال ــا، مث ــن بأنواعه العجائ

ــد. ــة املزي ــت ملعرف ــق شــبكة اإلنرتن محــركات البحــث عــن طري

ثم قم بعرض املكونات الالزمة لتحضري كل نوع من أنواع العجائن، كالتايل: �

أواًل: املواد الالزمة لتحضير عجينة السراميك:

ملعقة لتقليب املكونات.6كوب نشا١

وعاء مخصص للعجني.7كوب من الغراء األبيض.٢

أكياس بالستيكية لحفظ العجينة8ملعقة كبرية زيت الجلرسين.٣

قفازات.9ملونات صناعية.4

كريم الفازلني.٥

شكل )٣7( مناذج لعجينة السرياميك
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ثانًيا: املواد الالزمة لتحضير عجينة الورق:

كوب من الغراء األبيض.4كوب من بقايا ومستهالكات ورقية.١

مصفاة5أربع مالعق نشا.٢

ألوان مائية للتلوين.٣

طريقة التحضير:

ميكن تقطيع الورق إىل قطع صغرية يف وعاء كبري ونرتكه ليوم كامل. �

ثم نرتدي القفازات، وباستخدام مصفاة املطبخ نصفي الورق املنقوع جيًدا من املاء. �

ثــم نقــوم بعجــن الــورق املنقــوع جيــًدا، أو باســتخدام الخــالط الكهربــايئ - إن أمكــن-، ونضيــف كميــة الغــراء  �

للــورق املنقــوع ونخلــط جيًدا.

ــاظ  � ــة، وميكــن االحتف ــوان حســب الرغب ــن هــذه القطــع بأل ــوم بتلوي ــم نق ــة إىل قطــع، و ث تقســم العجين

ــف. ــي ال تج ــتيكية حت ــاس بالس ــة يف أكي بالعجين

كوب من امللح.٢4 كوب من الدقيق.١

ملعقتان زيت.5كوب إال ربع من املياه٢

ملونات ألوان طعام.6وعاء مناسب للخلط.٣

شكل )٣8( منوذج لعجينة الورق

ثالثًا: املواد الالزمة لتحضير عجينة امللح:

طريقة التحضير:

نقــوم بخلــط كوبــني مــن الدقيــق مــع كــوب مــن امللــح، ثــم إضافــة املــاء مــع ملعقتــني كبريتــني مــن الزيــت،  �

ثــم تقلــب املكونــات جيــًدا؛ حتــى تتكــون عجينــة خاليــة مــن التكتــالت.

ضــع العجينــة عــيل ســطح مســتوي، ثــم البــدء بعجنهــا باأليــدي؛ حتــى تتامســك مــع بعضهــا البعــض، وتصبــح  �

ناعمــة امللمــس، ثــم تقســم العجينــة إىل عــدة أقســام؛ كل قســم بلــون مختلــف، وتحفــظ العجينــة يف أكيــاس 

بالســتيكية مــع مراعــاة تفريغــه مــن الهــواء؛ لتبقــى العجينــة صالحــة لعــدة أيــام قبــل تشــكيلها وتجفيفهــا.
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رابًعا: املواد الالزمة لتحضير عجينة الرمل:

غراء أبيض.٣كوب من الرمل الناعم أو الخشن.١

ماء4ألوان مائية أو ألوان طعام.٢

طريقة التحضير:

مــن  � بتنقيتــه  نقــوم  الرمــل  اســتخدام  قبــل 

املصفــاة. باســتخدام  الشــوائب 

ــص،  � ــاء املخص ــل يف الوع ــع الرم ــوم بوض ــم نق ث

ويضــاف إليــه الغــراء األبيــض ويتــم مزجــه جيــًدا.

ثــم تقســم العجينــة إىل عدة أقســام، ونقــوم بتلوين  �

كل قســم باأللــوان املناســبة، ويحفــظ يف أكيــاس 

بالســتيكية؛ ليتــم اســتخدامها قبــل أن تجــف.

النشاط األول: شارك وجرب )5٠ ق(
أهداف النشاط:

يف نهاية هذ النشاط يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن: 

مييز بني مكونات العجائن املختلفة، ويتمكن من تكوين إحداها. �

يشارك املعلومات واألفكار مع زمالئه ىف تكوين الخامة. �

يتعرف عىل مواصفات العجينة التى تم تكوينها. �

عرض النشاط:

عزيزي املعلم... باستخدام اسرتاتيجية التدريس املبارش- التعلم التعاوين.  �

ــن  � ــط م ــد فق ــوع واح ــيل، لن ــان عم ــذ بي ــم بتنفي ــم ق ــة، ث ــات متجانس ــع مجموع ــذ إىل أرب ــم التالمي قس

العجائــن، ولتكــن )عجينــة الســرياميك(.

شكل )٣9( مناذج لعجينة امللح

شكل )4٠( منوذج لعجينة الرمل
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ثم اترك لهم وقتًا كافيًّا للتنفيذ، واستخدام األلوان التى يرونها مناسبة يف التلوين. �

بعــد انتهــاء الوقــت املحــدد، اطلــب منهــم مشــاركة آرائهــم حــول تنفيــذ العجينــة ومواصفــات الخامــة، ثــم  �

اطلــب منهــم املحافظــة عــىل نظافــة الفصــل.

عزز من ثقة التالميذ ىف أنفسهم واشكرهم عىل حسن األداء. �

اشكر التالميذ عىل التعاون وحسن أدائهم والتزامهم بالوقت، واحرتامهم آلراء بعضهم البعض. �

االستعداد للدرس القادم: 
ــة الســرياميك  � ــدرس، وتحضــري عجين ــن التــى تــم رشحهــا بال ــات العجائ ــذ تســجيل مكون اطلــب مــن التالمي

للــدرس القــادم أو مُيكــن رشاء طــني أســواين جاهــز لالســتخدام مبــارشًة، حتــي يتمكــن التالميــذ مــن تطبيــق 

مهــاريت الغائــر والبــارز يف النحــت أو الحفــر عــىل العجائــن.

عرض أعمال التالميذ )1٠ ق(
باســتخدام اســرتاتيجية التغذيــة الراجعــة، تقــوم كل مجموعــة باختيــار أحــد أعضائهــا وعــرض مكونــات  �

وخطــوات تحضــري العجينــة، معــززًا ومصوبـًـا لهــم.

النشاط اخلتامي

أهداف النشاط:
يف نهاية هذ النشاط يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن: 

يرسم أحد العنارص التى تجذب انتباهه من عنارص الفن املرصي القديم.  �

ينفذ العنرص بطريقه النحت الغائر. �

عرض النشاط: 
اطلــب مــن التالميــذ اســتخدام شــبكة اإلنرتنــت ىف البحــث عــن الفــن املــرصى القديــم، عــىل أن يقــوم  �

كل منهــم برســم أحــد العنــارص التــى تجــذب انتباهــه، ثــم اطلــب منهــم تنفيــذه بالخامــات املتاحــه 

وبتقنيــة النحــت الغائــر، عــىل أن يفكــر ىف إخراجــه النهــاىئ كقطعــة نحتيــة مميــزة.

نشاط إثرائي للموهوبين..ابحث وارسم..
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 املكفوفون 
وضعاف البرص

ــات  � ــا يف مجموع ــم تنفيذه ــى ت ــة الت ــن العجين ــة م ــم عين ــم إعطاؤه ــون يت ــبة للمكفوف بالنس

ــه. ــس لدي ــارة اللم ــة مه ــها ولتنمي ــىل ملمس ــرف ع ــل للتع العم

ضعاف السمع
ــات  � ــم اعــرض صــور للخام ــن، ث ــن العجائ ــة م ــواع األربع ــة أســامء األن ــم كتاب عــىل الســبورة يت

ــمها. ــة اس ــع كتاب ــة م ــتخدمة ىف العجين املس

 اإلعاقة الذهنية - 
وبطىء التعلم

تحديد وترقيم الخطوة األسهل واملناسبة يف التنفيذ، وتكليفه مبساعدة زمالئه يف املجموعات. �

صعوبات التعلم

 اإلعاقة الحركية - 
والشلل الدماغي

بالنســبة لإلعاقــة الحركيــة يكلــف فقــط بتنظيــم العمــل، ومراجعــة املكونــات لزمالئــه، ومتابعــة  �

خطــوات التنفيــذ )حســب درجــة إعاقتــه(.

طيف التوحد
ــدور مــن األدوار مبســاعدة  � ــام ب ــه بالقي ــذ ضمــن مجموعــة، مــع إتاحــه الفرصــه ل إرشاك التلمي

ــه. زمالئ

ارضابات تشتت االنتباه 
وفرط الحركة

ــًدا، مــع تقليــل املشــتتات مــن  � ترقيــم الخطــوات وتعريفــه برقــم الخطــوة املطلوبــة منــه تحدي

ــم األدوات. ــه وتنظي حول

أســالــيــب دعـم فـئــات الـــدمـــج عند تدريس املفاهيم واملهارات املستهدفة فـي الدرس
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مقدمة الدرس: 
ــاهد  ــض مش ــرشح بع ــا بال ــابقة تناولن ــدروس الس يف ال

الرفــق بالحيــوان، وأشــكال النباتــات والطيــور يف الفــن املــرصي 

القديــم. ويف هــذا الــدرس ســوف يقــوم التلميــذ بإعــداد 

ميداليــة لتكريــم الفــالح املــرصي يف عيــد الفــالح، مســتخدًما 

ــاين،  ــدرس الث ــا يف ال ــام بتصميمه ــي ق ــة الت ــارص الطبيعي العن

ومــن ثــم إعــادة النظــر فيهــا وتلخيصهــا، وذلــك ليســهل 

تنفيذهــا بإحــدى أســاليب التشــكيل فــوق أســطح العجائــن 

التــى ســبق رشحهــا، والتدريــب عــىل تشــكيلها خــالل الــدرس 

ــان  ــم أداء بي الســابق، أو باســتخدام الطــني األســواين، ومــن ث

عمــيل يــرشح تقنيــة النحــت الغائــر والبــارز باســتخدام أدوات 

ــامذج  ــة لن بســيطة، مــع االســتعانة ببعــض الصــور التوضيحي

مــن الفــن املــرصي القديــم. وىف هــذا اإلطــار نشــري إىل عطــاء 

الفــالح وتفانيــه يف حاميــة أرضــه ورعايتهــا وتنميتهــا، وذلــك 

ــه إجــالاًل إلخالصــه وســعيه  ــذ آالف الســنني وإىل اآلن، وأن من

واجتهــاده ســنعترب هــذه القطعــة النحتيــة مبثابــة إهــداء لــه، 

ــه. ــا ل ــا وتقديرن ــا وامتنانن وتعبــريًا عــن حبن

نواجت التعلم:
يف نهاية هذ الدرس يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن:

يبتكــر عمــالً فنيًّــا باســتخدام تقنيــة التشــكيل البــارز أو . ١

النحــت الغائــر. 

يحدد مواصفات الخامة املستخدمة يف التنفيذ.. ٢

يكتسب بعض مهارات التشكيل اليدوي البارز والغائر.. ٣

يشارك زمالءه يف إنتاج أعامل فنية متميزة.. ٤

ــارز . ٥ ــص والتشــكيل الب ــات التلخي ــذوق بعــض جاملي يت

ــم. ــن املــرصي القدي ــر يف الف والغائ

املجال: نحت / تشكيل بارز وغائر. 

الزمن: فرتة دراسية )٩٠ دقيقة(.

مكان النشاط: الفصل.  

االسرتاتيجيات: 

التغذيــة الراجعــة – طــرح األســئلة – التعلــم 

معــرض   – باالكتشــاف  التعلــم   - التعــاوين 

التجــوال.

الخامات واألدوات: 

ــة  ــواين أو عجين ــني أس ــم – ط ــفاف - قل ورق ش

الســرياميك - أدوات بســيطة بالســتيكية للحفــر.

الوسائل التعليمية: 

ــيلة  ــل – وس ــل العم ــح مراح ــيل يوض ــان عم بي

مــن تنفيــذ املعلــم توضــح شــكل املنتــج النهــايئ 

– صــور توضــح منــاذج مــن النحــت البــارز 

ــم. ــرصي القدي ــن امل ــر يف الف والغائ

املفاهيم األساسية: 

الشكل واألرضية – البارز والغائر.

املهارات الحياتية: 

إدارة مراحــل   - املعلومــات  التعــاون وتبــادل 

العمــل املتتابــع . 

القيم: 

احــرتام املهــن املختلفــة وحــب البيئــة مبختلــف 

ىف  للمخلصــني  الوفــاء   - الطبيعيــة  عنارصهــا 

عملهــم وتقديرهــم.

القضايا: 

التنــوع  واحــرتام  األجــداد  بحضــارة  االعتــزاز 

الثقــايف.

الدرس الرابع: تكرمي الفالح
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خطوات الدرس:
التمهيد: )1٠ ق(

عزيــزى املعلــم.... باســتخدام اســرتاتيجة التغذيــة الراجعــة، قــم بتذكــري التالميــذ ببعــض املعلومــات التــي  �

ســبق تناولهــا بالــرشح خــالل الــدرس الســابق، واطــرح عليهــم بعــض األســئلة مثــل:-

ما العنارص الطبيعية التى سبق تناولها يف الفن املرصي القديم؟  �

ما أنواع العجائن وكيف نشكلها؟ �

هل ميكننا تشكيل قطع نحتية باستخدام اإلضافة للبارز والحذف للغائر؟  �

النشاط األول: النحت البارز والغائر )٢٠ ق(
أهداف النشاط:

يف نهاية هذ النشاط يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن: 

يشكل قطعة نحتية بتقنية البارز والغائر باستخدام بعض عنارص الفن املرصي القديم. �

مييز بني التشكيل البارز باإلضافة، والنحت الغائر بالحذف. �

عرض النشاط:

باستخدام اسرتاتيجية التدريس املبارش.  �

وضح للتالميذ أن: �

ــن ²² ــق م ــكل أعم ــة بش ــا الخارجي ــكال أو خطوطه ــل األش ــت داخ ــه النح ــم في ــر: يت ــت الغائ النح

مســتوي الســطح، وبذلــك يصبــح مســتوي الســطح أعــيل مــن الرســوم الغائــرة، أمــا التفاصيــل فتنحــت 

ــي  ــامذج الت ــور أو الن ــض الص ــرض بع ــم بع ــزي املعل ــم عزي ــم ق ــيمها. ث ــة لتجس ــتويات مختلف مبس

ــايل: ــر، كالشــكل )٣٧( الت توضــح النحــت الغائ

شكل )4١( مناذج توضح النحت الغائر ىف الفن املرصى القديم 
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التشــكيل البــارز: ويعتمــد عــىل إضافــة العجائــن فــوق الســطح املســتوى لتشــكيل األجــزاء البــارزة، أو ²²

إزالــة املســاحات التــى متثــل األرضيــة حــول الخــط الخارجــي للشــكل املرســوم، بحيــث تصبــح األرضيــة 

ىف مســتوى أقــل مــن الشــكل، وذلــك إلظهــاره بشــكل بــارز عــن مســتوي الســطح. ثــم قــم عزيــزي 

املعلــم بعــرض صــور أو منــاذج توضــح النحــت البــارز كالشــكل )٣٨( التــايل:

شكل )4٢( النحت البارز عند املرصيني القدماء

النشاط الثاني: اطبع وشكل )5٠ ق(
أهداف النشاط:

يف نهاية هذ النشاط يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن:

يتعرف عىل مواصفات الخامة واألدوات املستخدمة. �

يستخدم أسلوب النحت البارز أو الغائر يف تنفيذ عمل فني مميز. �

يظهر اعتزازه بالتجربة الفنية ويكتسب مزيًدا من الثقة بالنفس. �

عرض النشاط:

باستخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوين. �

قســم عزيــزي املعلــم التالميــذ إىل مجموعــات متجانســة، ثــم اطلــب أن يبــدأ كل منهــم يف طباعــة تصميمــه  �

بعــد ذلــك عزيــزي املعلــم.. قــم مبراجعــة التصميــم الــذى ســبق تصميمــه ىف  �

الــدرس الثــاىن مــع التالميــذ، ثــم وجــه بتلخيــص عنــارصه وتفاصيــل الرســم، 

ليســهل تنفيذهــا بتقنيــة النحــت البــارز أو الغائــر، ثــم نقــل التصميــم عــىل 

العجينــة والبــدء بنحتهــا إمــا غائــرًا أو بــارزًا.

اترك لهم الوقت الكايف لتنفيذ التصميم. �

قم باملرور بني املجموعات للمتابعة ومساعدتهم إذا لزم األمر. �

شكل )4٣( منوذج للميدالية
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عرض أعمال التالميذ )1٠ ق(
باســتخدام اســرتاتيجية معــرض التجــوال، قــم بتجهيــز الفصــل أو املرســم لتوجــد مســاحات للتحــرك  �

للمشــاهدة والعــرض حيــث يقــوم التالميــذ بعــرض األعــامل عــيل طاولتــني، ثــم يقــوم التالميــذ بالتجول 

ملشــاهدة املعروضــات، وإبــداء الــرأي يف أعــامل بعضهــم البعــض وطــرح األســئلة واالستفســارات حــول 

األعــامل املقدمــة.

النشاط اخلتامي

عــيل ســطح الطينــة الجاهــزه لالســتخدام، أو عجينــة الســرياميك املعــدة مــن قبــل، وذلــك باســتخدام القلــم 

والضغــط عــىل التصميــم.

قــم عزيــزي املعلــم بتنفيــذ بيــان عمــيل أمــام التالميــذ يوضــح خطــوات النحــت البــارز أو الغائــر عــيل ســطح  �

ــم عــيل  ــل التصمي ــك بنق ــب عــىل تشــكيلها. ويكــون ذل ــى ســبق التدري ــة الســرياميك الت ــة، أو عجين الطين

الســطح املجهــز للنحــت، وبعــد طباعتــه بالقلــم، نقــوم بتحديــد التصميــم باســتخدام أداة بســيطة مناســبة، 

ثــم نبــدأ يف إبــراز الشــكل ومتييــزه عــن األرضيــة إن كان بالحــذف أو باألضافــة.

اترك لهم الوقت الكايف للتنفيذ .. تابع أداء التالميذ اثناء التنفيذ وقم مبساعدتهم اذا تطلب األمر ذلك. �

الحظ أداء التالميذ أثناء العمل، ثم عزز االستجابات الصحيحة، واثن عيل أصحابها. �

اطلب منهم اإلخراج الجيد للعمل ثم تنظيف املكان. �

أهداف النشاط:
يف نهاية هذ النشاط يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن: 

يرسم تصمياًم يحاىك فيه بعض عنارص الفن املرصي القديم. �

ينفذ التصميم باستخدام طريقة النحت الغائر. �

عرض النشاط: 
اطلــب مــن التالميــذ عمــل تصميــم يحــاىك عنــارص مختلفــة مــن الفــن املــرصي القديــم، ثــم  �

اطلــب منهــم تنفيــذه بالخامــات املتاحــة وبتقنيــة النحــت الغائــر، عــىل أن يفكــروا ىف إخراجــه 

النهــايئ كقطعــة نحتيــة مميــزة.

نشاط إثرائي للموهوبين..فكر وجرب..

االستعداد للدرس القادم: 
ــك بعــض  � ــة القدميــة، وكذل ــامل الحضــارة املرصي ــذ تحضــري بعــض الصــور عــن أهــم مع ــن التالمي ــب م اطل

ــت الراهــن. ــة ىف الوق ــا الدول ــوم به ــى تق ــزة للمشــاريع الكــربى الت الصــور املمي
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املكفوفون 

وضعاف البرص
يشارك الكفيف زمالءه يف النشاط بالتعرف عىل املنتج النهايئ من خالل حاسة اللمس. �

ضعاف السمع
ــه،  � ــذ مبحاكات ــوم التلمي ــه ليق ــارز( بشــكل عمــيل أمام ــر أو الب ــات )الغائ ــق النشــاط لتقني تطبي

ــا. ــوب تنفيذه ــه للخطــوات املطل ــن فهم ــد م والتأك

اإلعاقة الذهنية -

وبطىء التعلم
االستعانة بأدوات بالستيكية للنحت الغائر والبارز، األكرث أمانًا. �

تجزئــه الخطــوات واملهــام املطلوبــة منــه بتعليــامت واضحــة ومنظمــه يســهل تنفيذهــا، والتأكــد  �

مــن إمتامــه لــكل خطــوة مــن الخطــوات.
صعوبات 

التعلم

اإلعاقة الحركية -

والشلل الدماغي

يصعــب عليــه تنفيــذ نشــاط الحفــر ىف حالــة وجــود إعاقــة ىف اليــد، وميكنــه اإلســتعانه باملعلــم أو  �

زمالئــه ىف املجموعــة، حســب درجــة اإلعاقــة.

طيف التوحد
تحديــد تقنيــة واحــدة للتنفيــذ إمــا )غائــر أو بــارز( وتنفيذهــا أمامــه، وإعطــاءة الفرصــة بتنفيذها  �

يف مجموعــة ومبســاعدة املعلــم أو زمالئــه إذا تطلــب األمر.

ارضابات تشتت االنتباه 

وفرط الحركة

ــع  � ــه م ــاعدة زمالئ ــا، مبس ــهل تنفيذه ــة يس ــيطة مرقم ــوات بس ــة بخط ــامت واضح ــاء تعلي إعط

ــوة. ــاز كل خط ــدد إلنج ــت مح ــد وق تحدي

أســالــيــب دعـم فـئــات الـــدمـــج عند تدريس املفاهيم واملهارات املستهدفة فـي الدرس
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مقدمة الدرس: 
عزيــزي املعلــم... وضــح للتالميــذ أننــا تناولنــا يف الــدروس 

الســابقة بعــض عنــارص الفــن املــرصي القديــم، والتــى تعرفنــا 

ــنني ىف  ــذ آالف الس ــرص من ــز م ــدى متي ــىل م ــا ع ــن خالله م

ــذا  ــالل ه ــن خ ــانية، وم ــة واإلنس ــب الفني ــن الجوان ــريٍ م كث

ــو  ــر النم ــض مظاه ــىل بع ــا ع ــرف برصيًّ ــوف نتع ــدرس س ال

التــى تشــهدها البــالد ىف الوقــت الراهــن، ســواء عــىل مســتوى 

مشــاريع اإلنتــاج والتنميــة وإنشــاء املــدن الجديــدة، أو عــىل 

مســتوى تحســني الحيــاة ىف القــرى وتطويــر العشــوائيات، 

وذلــك رغــم كثــري مــن الصعوبــات والتحديــات، فمــرص عــىل 

مــر التاريــخ تــؤدى دوًرا إنســانيًا يحــق لنــا أن نفخــر بــه، وأن 

ــل  ــة والعم ــا بالدراس ــا وتطويره ــاركة ىف بنائه ــع للمش نتطل

ــني صــور  ــدرس ب ــم ســوف نجمــع ىف هــذا ال ــن ث الجــاد. وم

املعــامل الشــهرية التــي متيــز الحضــارة املرصيــة القدميــة؛ 

ــا  ــوم به ــى تق ــزة للمشــاريع الكــربى الت وبعــض الصــور املمي

ــارض. ــت الح ــة ىف الوق الدول

نواجت التعلم:
يف نهاية هذ الدرس يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن:

ــا عــىل عــدٍد مــن أهــم معــامل الحضــارة . ١ يتعــرف برصيًّ

ــة القدميــة. املرصي

يتعــرف برصيًّــا عــىل عــدٍد مــن املشــاريع الكــربى التــى . ٢

تقــوم بهــا الدولــة ىف الوقــت الحــارض.

يصمم مطوية ينسق فيها بني الصور والكلامت.. ٣

يحــدد طموحــه ىف املســتقبل ويكتبــه ىف جملــه واحــدة . ٤

بخــٍط جميــل.

يتقبل رأي املعلم ويشارك زمالءه األفكار واملعلومات.. ٥

املجال: تصميم فني.  

الزمن: فرتة دراسية )٩٠ دقيقة(.

مكان النشاط: الفصل.  

االسرتاتيجيات: 

ــرح  ــة – ط ــة الراجع ــاوين - التغذي ــم التع التعل

ــوال. ــرض التج ــئلة - مع االس

الخامات واألدوات: 

ــالم  ــه مــن داخــل أو خــارج االســكتش – أق ورق

ــادة الصقــة. ــه – صــور م رصــاص أقــالم ملون

الوسائل التعليمية: 

بعــض العــروض أو الصــور التــى يعدهــا املعلــم 

ــة،  ــة القدمي ــارة املرصي ــامل الحض ــم مع ــن أه ع

ــى  ــربى الت ــاريع الك ــض املش ــوًرا لبع ــك ص وكذل

ــارض. ــت الح ــة ىف الوق ــا الدول ــوم به تق

املفاهيم األساسية: 

التكوين – قراءة الصورة – املطوية.

املهارات الحياتية: 

ــل  ــب العم ــة ح ــة )ثقاف ــذات - اإلنتاجي إدارة ال

ــول  ــن مي ــىل تكوي ــذ ع ــدف مســاعدة التالمي به

ــامء. ــة باالنت ــتقبلية مدعوم مس

القيم: 

االنتامء وتقدير العمل واإلنجاز.

القضايا: 

املواطنة )الوالء واالنتامء(  املشاركة املجتمعية.

الدرس اخلامس: مصر املاضي واحلاضر
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خطوات الدرس:
التمهيد: )٢٠ ق(

عزيــزى املعلــم ... اعــرض عــيل التالميــذ مــن خــالل جهــاز العــرض أفالًمــا تســجيلية أو مشــاهد فيلميــة عــن  �

املعــامل األثريــة.

مســتخدًما اســرتاتيجية املناقشــة الحــرة واالســتقصائية أدر حــواًرا مــع التالميــذ حــول املعــامل األثريــة للحضــارة  �

ــك -  ــد الكرن ــد األقــرص – معب ــد حتشبســوت – معب ــا: األهرامــات ـ معب ــى مــن بينه ــة القدميــه والت املرصي

ــع  ــى يتطل ــامل الت ــن املع ــا م ــمبل .... وغريه ــو س ــد أب ــوك – معب ــول – وادي املل ــو اله ــدرج –– أب ــرم امل اله

لزيارتهــا ماليــني الســياح مــن كافــة أنحــاء العــامل.

معبد الكرنك

معبد أبو سمبل

شكل )44( بعض من املعامل االثرية عند املرصيني القدماء
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معبد األقرص

معبد حتشبسوت

تابع شكل )44( بعض من املعامل االثرية عند املرصيني القدماء

ثم استكمل معهم املناقشه باستخدام اسرتاتيجية طرح االسئلة، وقم بطرح ما يىل: �

ماذا تعرف عن املشاريع التى يتم إنجازها يف مرص حاليًا؟ ²²

اذكر أهم هذه املشاريع²²

تلق من إجابات التالميذ وناقشهم فيها وعزز اإلجابات املميزة. �
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ــذي  � ــر الشــامل ال ــع املحافظــات، والتطوي ــا يف الســنوات األخــرية يف جمي ــز حارضن ــا ميي ــرشح أهــم م ــدأ ب ــم اب ث

ــق. ــع معــامري عري ــا إىل مقصــد ســياحي متطــور يتســم بطاب ــدف إىل اســتعادة الوجــه الحضــاري ملــرص وتحوليله يه

ثم ابدأ برشح اهتامم الدولة بتطوير جميع املحافظات بهدف استعادة الوجه الحضاري ملرص. �

ومــن بــني هــذه املرشوعــات: حــي االســمرات – مدينــة العلمــني الجديــدة – العاصمــة اإلداريــة الجديــدة -  �

املنصــورة الجديــدة – توشــي الجديــدة – بــر العبــد الجديــدة - مدينــة الجاللــه - أســيوط الجديــدة، وغريهــا 

مــن املــدن الجديــدة؛ كذلــك املــرشوع القومــي لتطويــر قــرى الريــف، وبنــاء املــدارس، ومــرشوع حيــاة كرميــة 

ــات  ــر قطاع ــك تطوي ــاق، وكذل ــرتو األنف ــرق و م ــاري والط ــاء الكب ــرص. وإنش ــات م ــود يف كل محافظ املوج

الزراعــة والــرثوة الحيوانيــة ومــرشوع االســتصالح الزراعــي.

ثم قم بتوضيح تلك اإلنجارات مبجموعه من الصور كالتايل: �

مرشوع املونوريل

مرشوع محطة الطاقة الشمسية الجديد

شكل )45( بعض املرشوعات الجديدة يف مرص
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مدينة العلمني الجديدة

العاصمة اإلدارية الجديدة

تابع شكل )45( بعض املرشوعات الجديدة يف مرص

النشاط األول: صمم وابتكر )6٠ ق(
هدف النشاط:

يف نهاية هذ النشاط يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن:

يصمم مطوية مبجموعتني مختلفتني من الصور عن مرص املايض والحارض. �

ينسق العالقة بني الصور وبعضها، وبني الصور والكتابات. �

يبدى اهتاممه باملشاركة املستقبلية ىف هذه املشاريع. �

يتعاون مع أفراد املجموعة ويتقبل الرأى اآلخر. �
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شكل )46( منوذج للشكل النهايئ للمطوية

عرض النشاط:

ــذ إىل مجموعــات مــع مراعــاة  � ــم التعــاوين، وقســم التالمي ــم باســتخدام اســرتاتيجية التعل ــزي املعل قــم عزي

ــذ وتكامــل املجموعــات. ــني التالمي ــة ب الفــروق الفردي

ثم اعرض عىل التالميذ بعض الصور التالية للشكل النهايئ للمطوية كالتايل: �

ثم اطلب من كل مجموعة أن تقوم بتنفيذ املطلوب وهو: �

يحــرض ورقــه بيضــاء أو يســتعني بأحــد أوراق االســكتش، ثــم يقــوم بثنيهــا نصفــني واتبــاع التنســيق املوضــح  �

ىف الشــكل التــاىل: 
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شكل )48( خطوات تصميم املطوية »٢«

شكل )47( خطوات تصميم املطوية »١«
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ثم اترك للتالميذ حرية اختيار األلوان ومساعدتهم ىف التنفيذ. �

اتــرك الوقــت الــكايف للمجموعــات، ثــم قــم باملــرور بــني املجموعــات أثنــاء التنفيــذ وتوجيههــم بشــكل فــردي  �

أو جامعــي كلــام تتطلــب األمــر، ثــم شــجع تالميــذ كل مجموعــة عــىل التعــاون فيــام بينهــم ورضورة احــرتام 

آراء اآلخريــن وااللتــزام بالوقــت املحــدد لهــم.

ثــم قــم عزيــزي املعلــم باملتابعــة املســتمرة للتالميــذ، والتوجيــة وتشــجيعيهم عــىل االنتهــاء مــن التصميــم  �

بكلــامت إيجابيــة.

ثم اطلب من كل مجموعة إخراج العمل بشكٍل جيد. �

أهداف النشاط:
يف نهاية هذ النشاط يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن: 

ينفذ عمالً باستخدام فن الكوالج مُيكن وضعه عىل مكتبه. �

عرض النشاط: 
اطلــب مــن التالميــذ - بشــكل فــردى – جمــع عــدد مــن الصــور املميــزة حــول أحــد املشــاريع  �

التــى يحــب أن يعمــل بهــا ىف املســتقبل.

ومــن خــالل فــن الكــوالج اطلــب منهــم تجميــع هــذه الصــور داخــل دائــرة أو مربــع، واتــرك  �

لهــم حريــة اختيــار املســاحة.

اطلب منهم إنهاء األعامل بشكٍل مميز يصلح لوضعه أمامه عىل املكتب. �

نشاط إثرائي للموهوبين..ابتكر بالكوالج..

عرض أعمال التالميذ )1٠ ق(
باســتخدام اســرتاتيجية معــرض التجــوال، يتــم عــرض أعــامل كل مجموعــة عــيل طاولــة، ثــم يقــوم  �

التالميــذ بالتجــول ملشــاهده املعروضــات وإبــداء الــرأي بأعــامل بعضهــم البعــض وطــرح األســئلة 

حــول التصميــامت.

اطلب منهم إبراز النواحي اإليجابية والسلبية لتفاديها يف املرات القادمة. �

اطلب منهم اعادة ترتيب املكان وتنظيفه. �

النشاط اخلتامي
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 املكفوفون 
وضعاف البرص

بالنسبة لضعاف البرص إستخدام صور كبرية واضحة ذات األلوان املتباينة. �

ضعاف السمع

كتابــة )املعــامل األثريــة عنــد املرصيــني القدمــاء( يف جــزء مــن الســبورة، وتحديدهــا بإطــار ملــون،  �

والتعــرف عليهــا ورشحهــا مــن خــالل الصــور، ثــم كتابــة )املرشوعــات التــى تعــرب عــن الحــارض ىف 

مــرص( يف الجــزء اآلخــر مــن الســبورة ورشحهــا بالصــور، مــع اإلشــارة والتوضيــح للفــرق يف املعنــى 

بــني العبارتــني )قدميًــا وحديثـًـا(.

 اإلعاقة الذهنية - 
وبطىء التعلم

تجزئــه املهــام وتبســيطها؛ لتســهيل تنفيذهــا وفًقــا لقدراتــه ورسعتــه. وتحديــد العنــارص األساســية  �

املطلوبــة؛ لتنفيــذ النشــاط، وهــي كتابــة نــص، ورســم وتلويــن العنــرص، )مُيكــن االكتفــاء بتجميــع 

صــور ولصقهــا بــدل الرســم والتلويــن(. صعوبات التعلم

 اإلعاقة الحركية - 
والشلل الدماغي

يقوم بتنفيذ النشاط مبساعدة زمالئه وتقديم عمل جامعي واحد باسم املجموعة. �

طيف التوحد
عــرض منــوذج لعنــارص املطويــة أمامــه، ومســاعدته يف اختيــار وكتابــة نــص )مــن عــدة اختيــارات  �

مكتوبــة(، واالكتفــاء بتجميعــه ولصقــه للصــور.

 ارضابات تشتت االنتباه 
وفرط الحركة

ــية،  � ــارص األساس ــن العن ــا م ــوب فيه ــة املطل ــا كتاب ــم فيه ــات يت ــة لخان ــوذج مطوي ــيم من تقس

ــة وإعطــاؤه الوقــت املناســب إلمتــام كل خطــوة مــع  ومســاعدته يف إدراج املطلــوب يف كل خان

ــز. التعزي

أســالــيــب دعـم فـئــات الـــدمـــج عند تدريس املفاهيم واملهارات املستهدفة فـي الدرس


