دليل الزيارة الذاتية
احللقات/الفصول الدراسية

احللقة  /1الفصول 5-1
احللقة  /2الفصول 9-6
احللقة  /3الفصول 12-10

املواد الدراسية

الفكرة الرئيسية

العاملية

اللغات
الفنون اجلميلة
العلوم االجتماعية/التاريخ
العلوم
الرياضيات
املوسيقى والدراما

الـم ــدة
 60دقيقة

ّ
التعلم
نتائج

سنكون قادرين على:

ّ
التعرف

عىل التأثيرات والروابط املشتركة بني الثقافات املختلفة.

فهم

السرد الذي يقدمه املتحف ملفهوم العاملية.

إيجاد

روابط بني األعمال الفنية من مختلف العصور والثقافات.

التجاوب
الربط

نقدي ّا مع األعمال الفنية من خالل النقاشات واألنشطة.

بني األعمال الفنية وأفكار الطالب وشعورهم.

اخلطوة  :1يف الفصل الدرايس

10 – 5
دقـ ــائ ــق

التحضير لزيارتك:
البحث

نويص بإجراء حبث رسيع عن املتحف قبل الزيارة.
ّ
تصفح قسم ّ
"قصتنا" عىل املوقع اإللكرتوين للمتحف لتقرأ عن
تاريخ املتحــف ومـوضوعــه العاملي واالتفاقية الدولية بني اإلمارات
العربية املتحدة وفرنسا إلنشاء املتحف.

https://www.louvreabudhabi.ae/en/about-us/ourstory

ناقش الهندسة املعمارية للمتحف وما ألهم تصميمها الفريد.

https://www.louvreabudhabi.ae/en/about-us/
architecture

حمّ ل املوارد التعليمية لتتعرف عىل طرق تشجيع الطالب
عىل التفاعل مع املجموعة الفنية للمتحف.
https://www.louvreabudhabi.ae/en/learn/
learning-resources
اخرت واحدة من البطاقات التعليمية املتوفرة عىل املوقع
اإللكرتوين أو اتبع الترتيب املستخدم فيها لوضع قامئتك
اخلاصة من األعمال الفنية املفضلة لديك حول موضوع
من اختيارك.

حاول أن ختتار األعمال الفنية حبسب املوضوع حبيث تتناسب
مع أهداف زيارتك.

سلوكيات املتحف

ناقش مع طالبك السلوكيات العامة للمتحف وأهمية اتباعها
خالل الزيارة.
خالل زيارتك ،تذكر التايل:
 .1ترك جميع احلقائب واألطعمة واملرشوبات واألشياء األخرى
عند منطقة استقبال املجموعات قبل البدء بالتحرك حنو
قاعات العرض.
 .2استكشف األعمال الفنية بعينيك ،وليس بيديك.
 .3استخدام الصوت الهادئ خالل التجول داخل
قاعات املتحف.
 .4التذكري برضورة البقاء مع املجموعة عىل مدى الزيارة.
 .5استخدام أقالم الرصاص فقط للكتابة والرسم داخل
قاعات العرض – ال تستخدموا أقالم احلرب واألقالم
العريضة من فضلكم.
 .6جت ّنب استخدام آالت التصوير حتى انتهاء الزيارة ليك
نستمتع بهذه التجربة.

دليل الزيارة الذاتية
اخلطوة  :2يف الفصل الدرايس

أسئلة لما قبل الزيارة
• هل سبق لك أن زرت أحد املتاحف؟
ما هي وظيفة املتحف برأيك؟
مبان أخرى لها ق ّبة؟
• هل تعرف أية
ٍ

اخلطوة  :3يف املتحف

10 – 5
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• ما هي األعمال الفنية التي تتوقع رؤيتها يف
متحف اللوفر أبوظبي؟
• ما معنى أن يكون املتحف عامليا من وجهة نظرك؟
• ما هي األشياء التي تهوى جتميعها؟ هل لديك
مجموعتك اخلاصة؟
15 – 10
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ّ
  ،2007وقعت اإلمارات العربية المتحدة وفرنسا اتفاقاً دولياً ّ
قدم متحف اللوفر
في عام
أبـوظبي للعــالـم .يقع المتحف في جزيرة السعديات التي تشكّل المنطقة الثقافية في
اإلمارات .ويأتي المتحف احتفا ًء بتاريخ اإلبداع البشري ،كما يعتبر انعكاساً للشعوب
والثقافات في دولة اإلمارات.
مقــدمـة
الردهة الكربى:
ُ
ادخل مع طالبك إىل القاعات الرئيسية وتوقفوا يف
الردهة الكربى.
اشرح لهم أن الردهة الكربى هي مقدمة املتحف التي تلقي
الضوء عىل عدد من املوضوعات العاملية كاألمومة والكتابة
واملاء والشمس والذكريات.
أعط طالبك فكرةً عن قصة املتحف العاملية.
ِ
• ينظم متحف اللوفر أبوظبي مجموعته الفنية حبسب
الفترات الزمنية واملوضوعات العاملية.
• تنقسم املجموعة الفنية إىل اثني عرش فصال ،وقد ع َ
ُرضت
ٌ
أعمال فنية من ثقافات وحضارات مختلفة
يف كل فصل
جيمعها موضوع مشترك.

اخلطوة  :4يف املتحف

االنتقال

فسر لطالبك أهمية اخلارطة املرسومة عىل األرضية
ّ
موضحا ً التايل:
• اخلارطة متثل اخلط الساحيل لدولة إلمارات العربية
املتحدة .ال تبدو كخارطة جغرافية دقيقة.
• ُ
ص ّم َمت اخلارطة لتص ّور أبوظبي بشكل رمزي يف
مركز العالم.
• املدن التي ُكتبت أسماؤها عىل اخلارطة هي املدن التي أتت
منها األعمال الفنية والفنانون.
اسأل طالبك عن األعمال الفنية املعروضة يف الردهة الكربى:
• ما هو برأيك القاسم املشترك بني األعمال الفنية
املعروضة يف كل صندوف عرض؟
• ما هي املواد التي استُخدمت لصنعها؟
• ألي هدف استُعملت كل قطعة منها برأيك؟
• هل استُعملت جميعها للهدف نفسه؟
• كيف ترتبط القطع املعروضة معا ً من جهة بقصة املتحف
العاملية من جهة أخرى؟
30 – 25
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جت ّول مع طالبك يف أرجاء قاعات العرض.

القاعة 12-1
ابتداء من العرص
استكشف القاعات املرتبة بتسلسل زمني
•
ِ
ً
احلجري احلديث وصوال إىل يومنا احلارض.
• استخ ِدم البطاقات التعليمية التي اخترتها ليتعلم طالبك
عن األعمال الفنية ويتفاعلوا معها.

قارن بني األعمال الفنية من العصور والثقافات املختلفة
• ِ
عند اإلمكان.
• شجّ ع الطالب عىل الربط بني األعمال الفنية (حبسب
املوضوع أو العرص أو املنطقة اجلغرافية).

دليل الزيارة الذاتية
اخلطوة  :5يف املتحف

الخاتمة

عند اخلروج من قاعات العرض ،خذ الوقت الكايف للحديث
عن عنارص الهندية املعمارية أسفل القبة.

10 – 5
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الهندسة المعمارية

اجتمعوا معا حتت القبة.
صممها
راقبوا وتكلموا عن العنارص املعمارية املختلفة التي
ّ
جان نوفيل ومصادر إلهامها.
استخدم األسئلة املقترحة هنا ليتفاعل الطالب مع هذه
العنارص املعمارية.

العناصر المعمارية

مصادر اإللهام

أسئلة
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القـبــة

املباين البيضاء

أشجار النخيل

• استُخدم سعف النخيل املتشابك تقليديا كمادة لصنع
األسقف.

املرشبية

• املرشبية عبارة عن نافذة بارزة ذات ستار خشبي من عدة
طبقات ذات أشكال هندسية.
• يسمح تصميمها مبرور الهواء والضوء ولكن دون أن ي ُرى
من خاللها َمن يقف وراءها.
• تُعترب املرشبية من العنارص املميزة للبيوت العربية.

• اسأل الطالب :ملاذا اختار جان نوفيل بناء القبة؟
• انظر إىل األشكال الهندسية املستخدمة يف بناء القبة.
مباذا تذكرك؟
• مباذا ّ
يذكرك شعاع النور؟ من أين استوحى الفنان برأيك
هذا التأثري الضويئ؟
• ملاذا وُزّعت املباين البيضاء عىل هذا النحو؟
• مباذا ّ
تذكرك هذه املباين والطرق التي فيما بينها؟

األسواق

• أماكن البيع والشراء التقليدية.
وحي التأثري الضويئ
من هذه العنارص املعمارية الثالثة استُ ِ
أسفل القبة واملعروف باسم "شعاع النور".

املدينة

• يعكس التوزع العشوايئ "للبيوت" أو “العلب البيضاء"
األسلوب املعماري للمدينة العربية القدمية.
َ

األعمال الفنية المنفذة بتكليف من اللوفر أبوظبي
• اخرت بطاقة من البطاقات التعليمية ملناقشة عمل فني
معارص واحد عىل األقل من األعمال الفنية املعروضة
أسفل القبة.

دليل الزيارة الذاتية
اخلطوة  :6يف املتحف
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أسئلة ما بعد الزيارة
• ما هو العمل الفني املفضل لديك وملاذا؟
• ما هي "الفكرة" أو "املوضوع" الذي لفت انتباهك وملاذا؟
• ما الذي الحظته يف األعمال الفنية املعروضة يف املتحف؟ ما
هي املوضوعات التي لفتت انتباهك وملاذا؟

• ما هو اجلانب األكرث مت ّيزا يف الهندسة املعمارية برأيك؟ وملاذا؟
• كيف ّ
مثلت البيئة املحلية يف اإلمارات العربية املتحدة
وتارخيها مصدرا إللهام الهندسة املعمارية للمتحف
والفنانني اآلخرين؟

اخلطوة  :7يف الفصل الدرايس أو يف املنزل
أنشطة صف ّية

اخرت من بني األنشطة الصفية املقترحة يف البطاقات
التعليمية ما يرتبط منها باألعمال الفنية التي اطلعتم عليها
خالل الزيارة .يساعد هذا النشاط عىل مواصلة ّ
تعلم الطالب
بعد مغادرتهم للمتحف.
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نشاط صندوق الكلمات

جلعل زيارتكم يف أرجاء قاعات العرض أكرث تفاعلية ،ال تنس
احلصول عىل صندوق الكلمات املجاين ،وهو عبارة عن أداة
تفاعلية ميكن استخدامها أمام جميع األعمال الفنية املعروضة
يف املتحف.

