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 إمرأة بلباس من الصوف:
معبودة حماية )؟(

حضارة أوكسوس
آسيا الوسطى، باخرتيا

2300-1700 قبل امليالد
كلوريت، كالسيت

االرتفاع 25.3 سم، العرض 11.5 سم 
اللوفـــــــــــــــــــر أبوظـــــــــــــــــــــبي

املوضوعات:
تصوير شخصية رفيعة املستوى

روابط املنهج الدرايس:
التعبري اللغوي: العربية واالجنليزية

الفنون البرصية والتصميم
الدراسات االجتماعية

التاريخ
العلوم

الـمواد:
ملصق

أوراق رسم بيضاء
ألوان
مقص
غراء

أقالم ختطيط
أقالم رصاص

قلم حرب
صلصال

محفزات املشاهدة:
•   انظر عن كثب إىل العمل وقم بوصف ما تراه.

•   ما هي يف رأيك املواد التي ُصنع منها هذا التمثال؟ صف التركيبة.

•   برأيك كيف ُمزجت هذه املواد مع بعضها؟

األنشطة النقاشية:

الكشف عن الهوية
اعرض صورة العمل الفني عىل طالبك. ناقش معهم هوية الشخصية: من تكون هذه الشخصية يف اعتقادهم؟ ما الذي 

جيعلهم يقولون ذلك؟ هل هي شخصية استثنائية أم مهمة؟ ملاذا نعم وملاذا ال؟ الحظ شعرها املسرح جيداً ووقفتها 
اجلليلة. وّضح أن التمثال يف الغالب جيسد أميرة من باخرتيا، آسيا الوسطى. شجع طالبك عىل تأمل صفات األميرات 
من الثقافات األخرى: اطلب منهم ذكر اجنازتهن، مواقف تربز قوتهن، مالبسهن، مجوهراتهن، ومكانتهن، وما إىل 

ذلك. اطلب من طالبك إعداد قامئة بالعنارص البرصية التي جتعل من السهل التعرف عىل شخصية ملكية )أمري أو 
أميرة( يف الوقت احلايل.

األنشطة العملية:

اصنع الشخصية امللكية اخلاصة بك
ينطوي متثال أميرة من باخرتيا عىل توازن دقيق بني العنارص املجمعة معاً حبذر مثل األحجية. ميكن للطالب صنع صورة 

ملكية ثالثية األبعاد )أمري أو أميرة( باستخدام عجينة الورق املضغوط. ومن خالل استخدام الحئة العنارص البرصية 
)املذكورة باألعىل( التي تسهل التعرف عىل الشخصية امللكية، يستطيع الطالب قص ولصق الورق امللون للتعبري عن 

العنارص البرصية املختلفة، وإضافة تفاصيل باستخدام قلم التخطيط.

ً اصنع رداًء ملكيا
اعرض صورة العمل الفني عىل طالبك وركز عىل تفاصيل رداء األميرة. ناقش معهم الزي )شكله وهيئته( واخلطوط 
التفصيلية التي حتدد الشكل. ومن خالل الرسم التجريبي يف البداية، ثم باستخدام الصلصال، يستطيع الطالب 

التعبري عن تصورهم لرداء أميرهم أو أميرتهم باستخدام أشكال رائعة ومواد محددة.

الروابط مع دولة اإلمارات العربية املتحدة ومنطقة الرشق األوسط:
•   احلياكة التقليدية اإلماراتية - السدو
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إناء: حيوانات وفرسان مسلحون
اليونان، كورنث )؟(

590-580 قبل امليالد
فخار مطيل 

االرتفاع 34.5 سم، العرض 40.5 سم
اللوفـــــــــــــــــــر أبوظـــــــــــــــــــــبي

املوضوعات:
الفخار والزخرفة

روابط املنهج الدرايس:
التعبري اللغوي: العربية واالجنليزية

الفنون البرصية والتصميم
التاريخ

الرياضيات 

الـمواد:
ملصق

صور مطبوعة من اإلنترنت
أوراق رسم بيضاء

أقالم رصاص
أقالم تلوين

طالء التمبرا السوداء )أو لون اخلردل األصفر(
أقالم شمع حمراء )أو سوداء(

فرش
عود أسنان )أو يشء آخر ميكن أن يستعمله 

الطفل لكشط التصميم(
مقص
غراء

إملري )ورنيش(

محفزات املشاهدة:
•   صف العمل. ماذا ترى؟ ناقش العنارص التي تالحظها.

•   هل الحظت وجود حيوانات مختلفة؟ ما هي احليوانات التي تراها؟

•   ما الذي تفعله هذه احليوانات يف رأيك؟ ما الذي جيعلك تقول ذلك؟

األنشطة النقاشية:

ميز وقارن
اسأل طالبك فيم كان يستخدم هذا العمل حسب اعتقادهم، وملاذا؟ ما هي القصة التي خيبرنا بها هذا املشهد؟ اشرح 
لطالبك أن الكراترز عبارة عن وعاء للشرب كان يستخدمه اليونانيني القدماء يف الوالئم. ويعد نوعاً من اآلنية املفتوحة 
املصممة لصب املرشوبات، بينما كانت تستخدم اآلنية املغلقة يف نقل السوائل. ما هي أنواع اآلنية التي نستخدمها يف 

الوقت احلايل لصب املرشوبات؟ ما هي أوجه الشبه بني آنية صب املرشوبات التي نستخدمها اليوم وبني الكراترز؟ وما هي 
أوجه االختالف؟

أشكال سوداء وحمراء
احبث واشرح أوجه االختالف والتشابه بني تقنيات أشكال الفخار السوداء واحلمراء لدى اليونانيني القدماء. اسأل طالبك 

عّم إذا كان هذا العمل قد ُصنع باستخدام تقنيات األشكال السوداء أم احلمراء. كيف  استنتجوا ذلك؟ اعرض عليهم 
مجموعة من اآلنية اليونانية واطلب منهم حتديد ما إذا كانت من الفخار األسود أم األحمر.

رواية القصص وتصويرها
اعرض صورة العمل عىل طالبك. وناقش معهم صفات ووضعيات األشـــــــــــــخاص واحليوانات التي تظهر يف  املشهد املرسوم 

عىل اإلناء. اسأل طالبك عن طبيعة ما كان حيدث قبل  هذا املشهد. ماذا حيدث يف هذا املشهد وما الذي قد يتبعه من 
أحداث من وجهة نظرهم؟ وقد يقوم الطالب سواء من خالل سرد القصة أو رسمها، بوصف احلدث قبل املشهد املصّور 
وأثنائه وبعده. إذا كان طالبك يرسمون، ميكن عرض القصة عىل شكل رشيط من الصور، إلعداد قصة من مجموعة من 

الصور التي تتكامل مع املشهد.

األنشطة العملية:

صناعة فخار مزخرف بأشكال باللون األحمر أو األسود
اعرض عىل طالبك مناذج للفخار القديم املزخرف بأشكال باللون األحمر أو األسود. اطلب منهم رسم مزهرية أو شكل 
فخاري عىل قطعة من لوحة ثم اقطعها حبذر. قم بطباعة مجموعة من األشكال املختلفة املتاحة من خالل البحث عن 

األشكال الفخارية اليونانية املوجودة عىل اإلنترنت. ثم اجعل الطالب بعد ذلك يقومون بتغطية اجلانب األملس من 
اللوحة بطبقة طالء سميكة أو بقلم شمع أحمر للحصول عىل فخار مزخرف بأشكال باللون األحمر. ثم اطلب منهم 
الرسم عىل الطبقة امللونة بطالء متبرا أسود وترك اللوحة جتف من 10-15 دقيقة. وبعد أن جتف اللوحة ميكن للطالب 
نقش تصميماتهم بعود األسنان أو أي يشء آخر. يف النهاية، يستطيع الطالب تغليف املرشوع بطبقة من اإلملري أو أي 

غراء أبيض آمن. سيجف الغراء متاماً وسيحافظ عىل تصميماتهم من اخلدش. للحصول عىل فخار مزخرف بأشكال باللون 
األسود، اتبع نفس اخلطوات السابقة باستخدام أقالم شمع سوداء وطالء متبرا بلون أصفر.

الروابط مع دولة اإلمارات العربية املتحدة ومنطقة الرشق األوسط:
•   صناعة الفخار يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ومنطقة الرشق األوسط.
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طبق مزين بسفينة أوروبية
اإلمبراطورية العثمانية

تركيا، إزنيق
1650-1625

خزف بزخارف مزججة
القطر 30.0 سم
اللوفـــــــــــــــــــر أبوظـــــــــــــــــــــبي

املوضوعات:
الرحالت: املالحة البحرية

طرق الشحن والتجارة

روابط املنهج الدرايس:
التعبري اللغوي: العربية واالجنليزية

التاريخ
الدراسات االجتماعية

اجلغرافيا

الـمواد:
خريطة العالم

ملصق
صور مطبوعة من اإلنترنت

أوراق رسم بيضاء
بالط خزيف
أقالم تلوين

طالء خزف آمن
تزجيج عند حرق البالط يف الفرن

الروابط مع دولة اإلمارات العربية 
املتحدة ومنطقة الرشق األوسط:

السفن الشراعية
العادات املتبعة يف البحر: الصيد

صيد اللؤلؤ
أحمد بن ماجد، املالح فاسكو دا جاما

محفزات املشاهدة:
•   انظر إىل العمل الفني؛ ماذا ترى؟ 

•   ما األصوات التي كنت ستسمعها لو كنت يف هذا املشهد؟

•   كيف تصف اجلو يف هذا املشهد؟ ما هي األدلة التي تثبت حالة اجلو يف الصورة؟
•   ما هي األلوان التي تراها؟ ملاذا استُخدمت هذه األلوان يف رأيك؟

•   هل تظن أن السفينة تتحرك؟ ما الذي رأيته يف العمل لتقول ذلك؟

األنشطة النقاشية:

نقوش متنقلة: رحلة حبرية
اشرح لطالبك أن تصميم نقوش هذا الصحن املصنوع يف إزنيق يف القرن السابع عرش، مقتبس من اخلزفيات الصينية، 
مثل أمناط املوجة الدائرية عىل حافة الصحن. وقد كان العثمانيون آنذاك مفتونني باألعمال اخلزفية الصينية. حدد لهم 

موقع إزنيق وتركيا واإلمبراطورية العثمانية والصني وإيران عىل خريطة العالم. بالرغم من البعد اجلغرايف بني هذه املناطق 
إال أنها كانت تتشارك غالباً نفس نقوش التصميم. من خالل تنظيم الطالب يف مجموعات، اطلب من طالبك ختيل 
ذهابهم لرحلة عىل منت سفينة. إىل أين يرغبون يف الذهاب؟ وملاذا؟ ما هي األشياء التي سيأخذونها معهم، وملاذا؟ ما 
هي األفكار والتصاميم التي سيستخدمونها يف هذه األرض اجلديدة؟ اطلب من طالبك تأليف قصة عن رحلة خيالية 

بالقارب، سواء عن طريق الرسم أو الكتابة.

األدوات الـمالحية
ُصنع هذا العمل يف أواخر القرن السابع عرش، برأيك كيف متكنت هذه السفينة من استكشاف البحر يف ذلك الوقت؟ 
كيف وجد البحارة طريقهم؟ ناقش مع طالبك طرق اإلحبار واألدوات التي اخترعها اإلنسان لتساعده عىل اإلحبار. احبث 

يف اإلنترنت وقم بطباعة مجموعة من الصور لألدوات املالحية )خريطة حبرية، أسطرالب، بوصلة، وغيرها(، وناقش مع 
الطالب استخدامات هذه األدوات وأهميتها والتطورات التكنولوجية التي حدثت عىل مر الزمن.

األساطري البحرية
احبث عن قصص وأساطري تدور حول احلياة والسفر عرب البحار ملشاركتها مع طالبك، مثل رحالت ابن بطوطة 

املستكشف والعالم اجلغرايف العربي الشهري، وماركو بولو، والسندباد البحري وأحمد بن ماجد. ناقش معهم مسارات 
رحالتهم والتحديات التي واجهوها. اسأل طالبك عن الكيفية التي غيرت بها هذه االستكشافات العالم من وجهة 

نظرهم.

األنشطة العملية:

تصميم بالط إزنيق
أصبحت مدينة إزنيق يف تركيا مركزاً رئيسياً لصناعة الفخاريات، خاصة إبان الدولة العثمانية يف القرن السابع عرش. 

قدم لطالبك مجموعة من النقوش املختلفة: الزخارف العربية الزهرية، والنقوش الهندسية، وغيرها. ناقش مع طالبك 
تفاصيل هذه التصميمات: األلوان، اخلطوط، األمناط، التناغم، وغيرها. وباستخدام هذه العمل الفني والنقوش املختلفة 

كمصدر إلهام، ميكن للطالب ابتكار تصميم البالط اخلاص بهم املستلهم من اإلزنيق عىل ورق، مثل رسم جتريبي 
لبالطة مربعة من اخلزف األبيض أو رسم مكتمل ملون.
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من الروضة إىل الصف 5 نعيم الشرق
بول كيل

سويسرا، برن، 1938
ألوان زيتية

االرتفاع 83.4 سم، العرض 99.9 سم
اللوفـــــــــــــــــــر أبوظـــــــــــــــــــــبي

املوضوعات:
رموز

ألوان

تناغم اللون واملوسيقى

روابط املنهج الدرايس:
التعبري اللغوي: العربية واالجنليزية

الفنون البرصية والتصميم
املوسيقى

الرياضيات

الـمواد:
ملصق

أوراق رسم بيضاء
طالء

قصاصات من مجلة أو جريدة
ورق ملون

مقص
غراء

قلم تـحديد أسود

محفزات املشاهدة:
•   انظر إىل اللوحة، ماذا ترى؟ 

•   ما هي األشكال التي استخدمها الفنان؟ ما هي األشكال التي عرفتها؟

•   صف كيف سيكون شعورك إذا ما كنت جزءاً من هذا الـمشهد، ما الذي الحظته لتقول ذلك؟
•   ما هي الكلمات التي قد تستخدمها لوصف األلوان؟

•   يف أي وقت حدث هذا الـمشهد يف رأيك؟ وملاذا؟

األنشطة النقاشية:

تـخيل
اطلب من طالبك ختيل أنهم شخصية يف اللوحة. اسألهم ماذا يرون ويسمعون ويشعرون ويشمون. اطلب من طالبك 

أن يعززوا كلماتهم بالعنارص التي ميكنهم رؤيتها يف اللوحة.

األنشطة العملية:

وصف أجواء اللوحة
اطلب من طالبك وصف أجواء اللوحة من وجهة نظرهم، واذكر العنارص التي تعرب عن هذه األجواء. إذا اختار طالبك 
حالة مزاجية للتعبري عنها، كيف ستبدو؟ ما هي لوحة األلوان التي سيختارونها للتعبري عن هذه احلالة؟ واطلب من 

الطالب إنشاء "مزيج يعرب عن احلالة املزاجية" من الصور التي سترسم يف لوحاتهم وظالل األلوان التي تعرب عن األجواء 
التي يريدون وصفها عرب لوحتهم. وميكن بعد ذلك، حتويل هذه الصور إىل صور أبسط، وأشكال رمزية بأسلوب كيل، 

ملونة فوق لوحة ألوانهم املختارة. 

ذكريات ملونة
اطلب من طالبك إحضار صورة فوتوغرافية ختصهم سواء التقطت لهم أثناء اإلجازة أو يف مكان استمتعوا فيه بوقتهم 

)مثل: منتزه، عىل الشاطئ، وغيرها(. اطلب من الطالب اختيار مجموعة من األلوان من ألواح الورق امللون وقصها 
عىل شكل مربعات. وميكنهم باستخدام هذه املربعات إعداد خلفية يف شكل رقعة شطرنج بأسلوب بول كيل. ويف 

حالة ترتيب هذه األشكال، ينبغي لصقها بالغراء عىل ورقة بيضاء. وميكنهم بقلم حتديد أسود اللون استخدام خطوط 
وأشكال بسيطة يف رسم أنفسهم باالستعانة بالصورة الفوتوغرافية األصلية.

الروابط مع دولة اإلمارات العربية املتحدة ومنطقة الرشق األوسط:
•   املناظر الطبيعية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
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 تمثال ذو رأسين
على شكل صفيحة فخارية

قبرص
2300-1900 قبل امليالد

فخار مصقول ومنقوش
االرتفاع 27.9 سم، العرض 11.2 سم

اللوفـــــــــــــــــــر أبوظـــــــــــــــــــــبي

املوضوعات:
التمثيالت الشكلية املبكرة

روابط املنهج الدرايس:
التعبري اللغوي: العربية واإلجنليزية

الفنون البرصية والتصميم
التاريخ

الدراسات اإلجتماعية
التصميم

الـمواد:
ملصق

صور مطبوعة من اإلنترنت
فرجار

محفزات املشاهدة:
•   صف القطعة. ما الذي تراه؟ ضع قامئة بالعنارص التي تراها بالتفصيل.

•   هل ستصف هذه القطعة بأنها جتريدية أم رمزية؟ وملاذا؟
•   ما هي العنارص التي تراها وتبدو مألوفة وتضيف معنى لهذه القطعة؟

األنشطة النقاشية:

التمثيل املبكر لشكل اإلنسان
اسأل طالبك من أين جاءت هذه القطعة. ما الذي الحظوه وجيعلهم يعتقدون ذلك؟ ويف رأيهم ما هو اليشء الذي حياول 
هذا العمل متثيله؟ وملاذا يعتقدون ذلك؟ ناقش النمط. وما هي أساليب تشكيل النمط؟ فيم استخدمت هذه القطعة؟ 

وما الذي جيعلهم يقولون هذا؟

قارن وميز متثيل الشكل البرشي
ناقش مع الطالب نطاق متثيالت الشكل البرشي من العصور املبكرة عن طريق البحث باملوضوع عىل شبكة اإلنترنت 

وطبع األمثلة املشهورة. أدر مناقشة حول األعمال الفنية احلديثة مثل أعمال ألبرتو جياكوميتي )الزوجان، 1927( 
وهرني مور )الشكل املستلقي، 1979(. ركز عىل النوعية اخلالدة لإلبداع الفني وكيف أن بعض الفنانني يهتمون بالعودة 

إىل مصادر أشكال الفن املبكرة. اطلب من الطالب مقارنة وإجياد أوجه التباين بني التمثال القبريص املسطح النمط، 
وعمل فني حديث.

األنشطة العملية:

ثنايئ ال ينفصل
قدم بطاقات مستطيلة أو مربعة الشكل للطالب. ثم اطلب منهم طي قطعة من الورق نصفني وحتديد إطار شكل/

وجه بطول ثنيات الورقة باستخدام القلم الرصاص. واطلب منهم القطع مبحاذاة اإلطار املرسوم بداية من نهاية الثني، 
ثم فتح الورقة، وحينها سينتج شكل متماثل. ثم باستخدام أداة حادة مثل الفرجار، ميكنهم عمل شقوق لتطوير 

النموذج اخلاص بهم عىل هيئة شكلني مدمجني. وضح أنه جيب تصوير التشابه بني الشخصني ومتسكهم ببعض 
بشكل واضح، وخاصة من خالل استخدام التماثل.

الروابط مع دولة اإلمارات العربية املتحدة ومنطقة الرشق األوسط:
•   اخلزف يف اإلمارات العربية املتحدة ومنطقة الرشق األوسط

من الروضة إىل الصف 5
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املوضوعات:
التماثل

الرمزية

روابط املنهج الدرايس:
فنون اللغة

اللغة العربية واإلجنليزية
الفنون البرصية والتصميم

التاريخ
الدراسات االجتماعية

الـمواد:
الطني ذايت التصلب

ألوان األكريليك
فرش تلوين

آلة حادة، مثل أعواد األسنان أو أشياء أخرى

محفزات املشاهدة:
•   انظر جيداَ إىل هذا العمل. ماذا ترى؟

 •   ما املواد التي ُصنع منها هذا العمل يف رأيك؟ وملاذا تعتقد ذلك؟
•   هل ميكنك التعرف عىل الكائنات املصورة يف هذا العمل؟ ما هي وما سبب وجودها يف رأيك؟

•   ما الغرض الذي ُصنع هذا العمل من أجله يف رأيك ؟ وملاذا تعتقد ذلك؟
•   يف رأيك، كيف كان هذا العمل يُستخدم؟ وفيم كان يُستخدم؟

األنشطة النقاشية:

أكرث من مجرد زخرفة
قم بعرض عمل "حلية بزخارف حيوانية" عىل الطالب، ووضح احليوان املرسوم عليها. واطلب من الطالب البحث عرب 

اإلنترنت عن حلية أخرى حتمل زخارف حيوانية. وميكن للطالب استكشاف الصور املختلفة للحيوانات وغيرها من 
الكائنات املرسومة عىل قطع املجوهرات القدمية التي تعود إىل مختلف احلضارات حول العالم. كما ميكن أن يناقش الطالب 

الرموز اخلاصة بكل حيوان وتفسيراتها املختلفة ومعانيها يف احلضارات األخرى. اطلب من الطالب حتديد خصائص احليوانات 
يف كل حضارة.

أنشطة املقارنة
بالنظر إىل وظيفة هذه احللية وشكلها وتصميمها ومادتها، كيف تقارنها بغيرها من احليل التي كانت موجودة يف هذه املنطقة؟

 يف رأيك، فيما كانت تستخدم كل قطعة؟ وملاذا تعتقد ذلك؟ من ِمن الشخصيات كان يرتدي  مثل هذه احليل؟ وملاذا
تعتقد  ذلك.

األهمية الشخصية
ما نوع املجوهرات التي يقتنيها الطالب ويرتدونها؟ وما القطع التي يفضلونها؟ وماذا تعني لهم؟ هل ميلك الطالب 

مجوهرات متوارثة من أجيال سابقة؟ ما الفرق بني هذه املجوهرات القدمية واملجوهرات املستخدمة اليوم؟ ماذا ميكننا أن 
نكتشف عن شخصية الفرد من خالل اإلكسسورات التي يرتديها؟

األنشطة العملية:

اصنع حليتك اخلاصة
اطلب من الطالب صنع حليتهم اخلاصة باستخدام الطني مستمدين اإللهام من عمل "حلية بزخارف حيوانية". ما هي 

التصاميم أو الزخارف التي يفضلون استخدامها يف تصميم حليتهم؟ وما الذي يرمز إليه هذا الشكل؟ يقوم الطالب 
بتشكيل الطني وحنته كما يرغبون. وميكنهم أيضاً استخدام آلة حادة لتحديد وإبراز بعض العنارص يف التصميم واستخدام 

ألوان األكريليك لتلوين حليتهم. اطلب من الطالب محاولة إجياد معنى لشكل احللية التي صنعوها. وميكنهم مناقشة 
عملية صنع احللية مع بايق الطالب يف الفصل واحلديث عما تعنيه بالنسبة لهم. وميكنهم أيضاً مناقشة كيف صنعوا حلية 

مستوحاة من عمل "حلية بزخارف حيوانية".

روابط أخرى خاصة بدولة اإلمارات العربية املتحدة:
•   مدفن هييل الكبري

•   املجوهرات اإلماراتية التقليدية
•   حضارة أم النار )2000-2500 قبل امليالد(

 حلية مزينة بزخارف
حيوانية مزدوجة

 اإلمارات العربية املتحدة،
رأس اخليمة، ضاية

1300-2000 قبل امليالد
سبائك الذهب والفضة

االرتفاع 5.0 سم، العرض 11.0 سم
متحف رأس اخليمة الوطني
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 علبة مرٱة )؟(
ذات مصدر إمبراطوري

 الصني، من مجموعة شوزو-إن)؟(،
اليابان 800-700

 خشب، صدفة ظهر السلحفاة،
عرق اللؤلؤ، عنرب

االرتفاع 12.2 سم، العرض 38.5 سم
اللوفـــــــــــــــــــر أبوظـــــــــــــــــــــبي

املوضوعات:
الفنون الزخرفية

روابط املنهج الدرايس:
التعبري اللغوي: العربية واإلجنليزية

الفنون البرصية والتصميم
العلوم 

الرياضيات

الـمواد:
ملصق

أوراق بنية
طابعة أو آلة تصوير

أقالم تـخطيط و/أو  الباستيل و/أو ألوان رسم 
فاتـحة )تشبه أم الآليلء، ولؤلؤ الكهرمان املطيل(

مقص
غراء

أوراق رسم بيضاء
صور مطبوعة من اإلنترنت

طالء تـمبرا
أقالم حرب

محفزات املشاهدة:
•   صف شكل العلبة.

•   ما هي املواد التي تعتقد أنها استخدمت يف صنعها؟
•   هل ميكنك وصف بعض التصاميم أو الزخارف التي زينت بها العلبة؟

األنشطة النقاشية:
استكشاف العلبة مثمنة األضالع

اعرض صور العلبة املثمنة األضالع عىل طالبك. واسألهم يف أي منطقة من العالم صنعت هذه العلبة يف اعتقادهم؟ 
وملاذا؟ فيم استخدمت هذه العلبة؟ وملاذا يعتقدون ذلك؟ من هم األشخاص الذين كانوا يستخدمون هذه العلبة؟ وملاذا 

يعتقدون ذلك؟ ناقش مع الطالب املواد املستخدمة: ما هي املواد التي ميكنهم رؤيتها؟ من أين جاءت يف اعتقادهم؟ 
ناقش مع الطالب أسلوب زخرفة العلبة: كيف تم تنظيم الزخارف )التعدد، التماثل، وغيرها؟( ما هي األشكال 

املستخدمة؟ )أوراق الشجر، سعف النخيل، بط، طيور(؟ قم بتتبع محاور التماثل عىل سطح العمل الفني، باستخدام 
امللصق. وضع دائرة حول املثال اخلاص بكل شكل.

قيمة العلبة
ناقش قيمة العلبة مع طالبك باستخدام األسئلة التالية كبداية: ما الذي ميكنك حفظه يف هذه العلبة؟ ما هو اليشء 

الذي كان محفوظاً يف هذه العلبة؟ أخرب الطالب أن هذه العلبة كانت جزءا من مجموعة من الكنوز امللكية، وكان 
حيفظ فيها يف األصل مرآة. اسألهم ما الذي يريدون حفظه يف علبة مثل هذه.

األنشطة العملية:
العلبة الزخرفية اخلاصة بك

اطلب من طالبك صنع علبة خاصة بهم: وقم عىل ورق بني داكن، بطباعة مجموعة من قوالب العلب )مربعة، 
مسدسة، مثمنة( بعدد الطالب. واطلب من الطالب قص هذه القوالب، ثم حاول أن تفهمهم: أي األجزاء ستكون 

مرئية عند جتميع العلبة؟ أي منها ميثل اجلزء العلوي والسفيل واجلوانب. اطلب منهم التفكري يف طريقة زخرفة العلبة 
مع العلم بأنهم سيستخدمون أقالم ختطيط/باستيل/طالء متبرا بلون أفتح من خلفية الورقة. ما هي التصميمات أو 

الزخارف التي يرغبون يف استخدامها؟ كيف يفضلون تنسيق الزخارف؟ هل يرغبون يف تزيني العلبة كاملة أو أجزاء منها 
فقط؟ بعد حتديد الزخارف التي سيستخدمونها، ميكن للطالب البدء يف تزيني علبهم. بعد االنتهاء من الزخرفة، ميكن 

جتميع العلبة عن طريق طي الورق أو لصقه بالغراء أو رشيط الصق.

الروابط مع دولة اإلمارات العربية املتحدة ومنطقة الرشق األوسط:
•   أصل أم الآلئل

•   تصميم أكليل الزهور يف مسجد زايد )الزخارف النباتية( 
•   املحافظة عىل السالحف وحمايتها 

من الصف 6 إىل الصف 9
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الصّيادة
الهند

1700-1680
 ألوان مائية معتمة عىل قماش متصلب

مع ملسات ذهبية
االرتفاع 30.2 سم، العرض 22.4 سم

اللوفـــــــــــــــــــر أبوظـــــــــــــــــــــبي

املوضوعات:
البطالت

روابط املنهج الدرايس:
التعبري اللغوي: العربية واإلجنليزية

الفنون البرصية والتصميم
التاريخ 

الدراسات االجتماعية
الدراسات اإلسالمية

الـمواد:
ملصق

أوراق رسم بيضاء
أقالم رصاص

محايات
أقالم تلوين

محفزات املشاهدة:
•   صف ما ميكنك رؤيته.

•   ما هو احلدث الذي يصوره هذا العمل الفني يف اعتقادك؟ وما الذي الحظته وجيعلك تقول هذا؟
•   صف الشكل / الشخصية الرئيسية يف هذا املشهد

•   ما هي األلوان التي اختارها الفنان؟ ويف رأيك ملاذا تم استخدام هذه األلوان؟

األنشطة النقاشية:
من هي البطلة

اشرح لطالبك أنه من املرجح أن تكون هذه الصورة رسماً تصويرياً للملكة شاندبيبي التي دافعت عن مدينة 
أحمدجنر ضد املغول يف القرن السادس عرش. اسأل الطالب إذا كانوا يعرفون كلمة تدل عىل "بطلة أنثى". ناقش 

صفات البطلة أو البطل. 

البحث عن بطالت
اسأل الطالب إذا كانوا يعرفون أي بطالت أو شخصيات نسائية قوية. من هن؟ ما هي السمات التي جتعل شخصية 

هؤالء النساء قوية؟ اطلب من الطالب البحث عن بطالت يف النصوص األدبية من الثقافات املختلفة وفى حضارة 
املسلمني العرب يف املايض واحلارض.

أشكال الّصيادة يف الفنون
مفهوم الّصيادة منترش يف العديد من احلضارات. احبث عن صيادات أخريات وقارن بينهم وبني نظيرتهم الهندية 

املصورة هنا.

األنشطة العملية:

اصنع مغامرتك اخلاصة
اطلب من طالبك خلق مشهد حريك يصور بطل أسطوري أو بطلة ميتطون اخليل. ومثال عىل ذلك، رستم وحصانه 
رخش، وكرسى )خرسو( وفحله األسطوري األسود شبديز وزنوبيا ملكة تدمر. استخدم الصور املوجودة يف املجالت 

أو عىل اإلنترنت لعمل كوالج أو مرشوع فوتوشوب يصور هذا البطل أو البطلة. ما هي الرموز والتفاصيل التي 
سيدرجونها للتعبري عن قوة وسمات الشخصية؟ ما هي احليوانات التي سيتم إدراجها؟ ما هي األلوان التي 

ستستخدم لتالءم طبيعة اللوحة؟ اطلب من الطالب كتابة قصة حول الشخصية. ملاذا هو أو هي هناك؟ ما هى 
العوائق التي وجب عليه أو عليها ختطيها؟ ما الذي سيحدث بعد ذلك؟

الروابط مع دولة اإلمارات العربية املتحدة ومنطقة الرشق األوسط:
•   الفروسية يف منطقة اخلليج العربي

•   الشخصيات النسائية الشهيرة يف تاريخ احلضارة العربية. 

من الصف 6 إىل الصف 9
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 تشكيل من األلوان يضم
األزرق واألحمر واألصفر واألسود 

بييت موندريان
فرنسا، باريس

1922
ألوان زيتية عىل قماش 

االرتفاع 79.0 سم، العرض 49.5 سم
اللوفـــــــــــــــــــر أبوظـــــــــــــــــــــبي

املوضوعات:
 لوحة جتريدية

 التصميم
الهندسة املعمارية

روابط املنهج الدرايس:
التعبري اللغوي: العربية واإلجنليزية

الفنون البرصية والتصميم
التصميم )املوضة( 

الرياضيات
التاريخ

الـمواد:
ملصق

نَُسخ ملونة أو توفري وصلة إنترنت
قلم فحمي
أوراق ملونة

رشيط الصق أسود
طالء أكريليك

محفزات املشاهدة:
•   انظر بعناية إىل العمل الفني وصف ما تراه.

•   انظر لأللوان. ما اللون الذي تعتقد أنه املهيمن؟ أيهم جيذب انتباهك أكرث وملاذا؟
•   ما هي املواد التي استخدمها الفنان يف اعتقادك؟ وملاذا؟

•   إذا كنت ستصف احلالة املزاجية يف هذه اللوحة، ما هي وملاذا؟

األنشطة النقاشية:

من املشاهد الطبيعية إىل الشبكـات احلديثة
اطلب من طالبك البحث عن أعمال بيت موندريان األوىل التي رسمت يف الفترة بني 1909 و1917. اطلب من 

الطالب إجراء مقارنة زمنية بني مشاهده الطبيعية وعمله تشكيل باألزرق واألحمر واألصفر واألسود. ناقش معهم 
كيف أن موندريان جرد لوحاته تدرجييا من أي رمزية لصور الطبيعة، مع احتفاظه بالتركيب الدينامييك للخطوط 

العمودية والرأسية لألشجار. اطلب من الطالب وصف/ اكتشاف جمالياته )استخدامه اخلاص للخطوط املستقيمة أو 
العمودية واأللوان األساسية واألبيض واألسود(؟

دي ستيل )األسلوب(
اطلب من الطالب البحث عىل اإلنترنت وجمع ملف من الصور عن احلركة الفنية الهولندية دي ستيل )األسلوب( 

إلظهار كيف ميكن تطبيق سمة جمالية واحدة عىل أشكال ومجاالت الفن املختلفة، النحت واألثاث والتصميم 
 اجلرافييك

واألفالم والتصميم واألزياء )املوضة( والهندسة املعمارية وختطيط املدن، وغيرها(. اطلب منهم مناقشة تنفيذ نظريات 
حركة دي ستيل يف مساحات، والزخرفة باستخدام أشكال محددة، وشرح كيف أن السمة اجلمالية حولت صور 

موندريان التقليدية من لوحاته األوىل.

األنشطة العملية:

التشكيل عىل طريقة موندريان
 كان لدى موندريان أسلوب فريد من نوعه يف إنتاج أعماله الفنية. اشرح للطالب طريقة عمل الفنان: فكان موندريان

يقوم أوالً برسم تشكيله بقلم الفحم عىل الكانفاس، الذي كان يضعه مسطحاً عىل طاولة، ثم يضيف قطع من األوراق 
املطلية وأجزاء الرشيط الالصق التي يقوم بالتثبيت بها. وعندما يصبح راضياً عن التشكيل، يقوم باستبدال جميع 
هذه العنارص بالطالء. اطلب من الطالب إعادة هذه العملية وخلق تشكيل باستخدام اخلطوط املستقيمة واأللوان 

األساسية، واألبيض واألسود.

الروابط مع دولة اإلمارات العربية املتحدة ومنطقة الرشق األوسط:
•   التخطيط احلرضي، عىل سبيل املثال الشبكة اخلطية 

من الصف 6 إىل الصف 9
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 إبريق لغسل اليدين
على شكل أسد

أملانيا الشمالية
حوايل 1200

برونز
االرتفاع 29.0 سم، العرض 32.0 سم

اللوفـــــــــــــــــــر أبوظـــــــــــــــــــــبي

املوضوعات:
رمزية املياه

روابط املنهج الدرايس:
التعبري اللغوي: العربية واإلجنليزية

التكنولوجيا
التصميم 

الفنون البرصية والتصميم
التاريخ 

الدراسات االجتماعية

الـمواد:
ملصق

أوراق رسم بيضاء
أقالم رصاص

ممحاة

محفزات املشاهدة:
•   انظر بعناية، يف اعتقادك فيما كانت تستخدم هذه القطعة؟ ما هو الغرض منها؟

•   من أي مادة صنعت هذه القطعة يف رأيك؟ ما هي املواد التي ميكنك أن تراها؟
•   ما هو احليوان الذي جيسده هذا الشكل؟ ما الذي الحظته لتقول ذلك؟

•   ما وزن هذه القطعة؟ ما الذي جيعلك تعتقد ذلك؟

األنشطة النقاشية:

ميز وقارن
فيم كانت تستخدم هذه القطعة؟ ما الذي جيعلك تقول هذا؟ من الذي كان يستخدم هذه القطعة يف اعتقادك؟ 

وملاذا؟ ما الذي يُمثله األسد؟ إذا كنت الفنان ما هو احليوان الذي كنت ستستخدمه؟ وملاذا؟ ناقش مع طالبك األنواع 
املختلفة من إبريق )األكوامانيل( وخصائصه ثم اطلب منهم البحث عن ذلك عىل اإلنترنت. ثم قارن وأوجد أوجه 

التباين بني هذه القطعة وقطع )األكوامانيل( األخرى، مع التركيز عىل الشكل، والتصميم، والوظيفة، واملادة 
املصنوع منها، وغيرها.

رمزية املياه يف الثقافات املختلفة
اطلب من طالبك التفكري يف املياه: سواء فيما يتعلق بالعطش أو التنظيف أو االستخدامات األخرى. واطلب منهم 
البحث يف الرموز املتصلة باملياه يف الثقافات املختلفة، مثل الطهارة والضيافة والروحانيات. اسأل الطالب عن أسباب 

وجود  قطعة مزخرفة مثل اآلكوامانيل، ولكنها عملية يف نفس الوقت. قم بالربط بني آراء الطالب والقطعة.

األنشطة العملية:

القطعة واستخدامها
اطلب من طالبك وضع قامئة باخلصائص الواجب توافرها يف األواين املصممة حلفظ وتقديم املياه. جيب عىل الطالب 

حتديد أربعة معايري وظيفية: أن يكون الوعاء الذي سيصب فيه املاء فارغا  مع وجود فتحة للملء ومقبض وصنبور. 
ثم اطلب منهم تكوين مجموعات لعمل رسومات تراعي موقع الفتحة والصنبور لسهولة امللء والسكب ومرونة 

املقبض والتوازن العام للشكل. اعرض عليهم نسخة طبق األصل من األكوامانيل واطلب منهم تقييم فوائده 
العملية. بعد ذلك اطلب من الطالب صنع وعاء عىل شكل حيوان باستخدام الصلصال أو عجينة الورق مع مراعاة 

املعايري الوظيفية األربعة املذكورة أعاله.

الروابط مع دولة اإلمارات العربية املتحدة ومنطقة الرشق األوسط:
•   الواحات واألفالج والطرق التقليدية لتقل املياه وختزينها

من الصف 6 إىل الصف 9
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من الصف 6 إىل الصف 9 إبحار امبراطور الصين
فيليب بيهاغل 

فرنسا، املصنع املليك يف بوفيه 
حوايل 1700

بساط من الصوف واحلرير
االرتفاع 396.0 سم، العرض 269.0 سم

اللوفـــــــــــــــــــر أبوظـــــــــــــــــــــبي

املوضوعات:
الغرائبية يف أوروبا الغربية يف القرنني 17 و18

روابط املنهج الدرايس:
التعبري اللغوي: العربية واإلجنليزية

الفنون البرصية والتصميم
التاريخ

الدراسات االجتماعية

الـمواد:
ملصق

أوراق رسم بيضاء
أقالم رصاص

ممحاة  
أقالم تلوين

الباستيل
طالء التمبرا

محفزات املشاهدة:
•   انظر عن كثب إىل هذا العمل الفني. هل ميكنك أن تقول ما هي املواد التي صنع منها؟

 •   يف اعتقادك من هي الشخصية الرئيسية يف هذا املشهد؟ وملاذا؟ كم عدد الشخصيات التي ميكنك أن جتدها؟
     ومن قد تكون هذه الشخصيات يف رأيك؟

•   ماذا حيدث هنا يف اعتقادك؟
•   أين جتري أحداث املشهد؟ كيف عرفت ذلك؟

األنشطة النقاشية:

الكتابة اإلبداعية )الرحلة(
اعرض الصورة عىل طالبك. ناقش وحلل العنارص احلقيقية واخليالية. اطلب من الطالب تفسري السرديات بناًء عىل املشهد 

وختيل ماذا ميكن أن تكون اخلطوة التالية يف القصة. ميكن للطالب إعداد لوحة القصة لوصف تسلسل ما حيدث يف هذا 
املشهد وما الذي سيحدث بعد ذلك، وكتابة احلوار بني الشخصيات املصورة املختلفة. ميكن بعد ذلك قراءة أو متثيل احلوار 

من قبل مجموعات، عىل شكل مسرحيات قصيرة و/أو أدائها يف لوحة حية.

خيال أم حقيقة
اسأل الطالب من أين جاء هذا العمل؟ ما الذي جيعلهم يقولون هذا؟ هل يعتقدون أن لهذا العمل الفني استخدام ما؟ 
ما هو وملاذا؟ هل يعتقدون أن هذه الصورة من الواقع أم من اخليال؟ ملاذا ؟ ناقش مع الطالب الفرق بني احلقيقة واخليال. 

اطلب من الطالب وضع قامئة باألجزاء التي ميكن أن تكون حقيقية، وتوضيح العنارص اخليالية. ناقش ملاذا يستخدم 
الفنانون عنارص من اخليال يف صورهم.

األنشطة العملية:

مشهد خيايل
اطلب من طالبك إحضار صورة فوتوغرافية قدمية يفضلونها. بعد ذلك، اطلب منهم رسم لوحة بناًء عىل الصورة 

الفوتوغرافية وإضافة عنارص خيالية مستلهمني من ستارة إحبار االمبراطور. باإلضافة إىل ذلك ميكنهم تطوير رسوماتهم 
بالوسائط املتعددة، مبا يضفي احليوية عىل الصورة.

الروابط مع دولة اإلمارات العربية املتحدة ومنطقة الرشق األوسط:
•   تقنيات النسيج التقليدية: اخلوص والسدو

•   طرق التجارة البحرية
•   السفن الشراعية

•   التجارة مع الصني
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من الصف 10 إىل الصف 12  إبريق مزخرف
برموز األبراج الفلكية

أفغانستان، هرات
حوايل 1220

سبيكة حناس، فضة
االرتفاع 40.0 سم، العرض 21.0 سم

اللوفـــــــــــــــــــر أبوظـــــــــــــــــــــبي

املوضوعات:
تقنيات زخرفية للفنون املعدنية

روابط املنهج الدرايس:
التعبري اللغوي: العربية واإلجنليزية

التاريخ
العلوم

الفنون البرصية والتصميم
الدراسات االجتماعية

التصميم

الـمواد:
ملصق

صور مطبوعة من اإلنترنت

محفزات املشاهدة:
•   صف العمل الفني بالتفصيل، ما الغرض من استخدام هذه القطعة الفنية يف رأيك؟

•   يف اعتقادك، ما املواد التي ُصنع منها هذا اإلبريق؟ وما الذي الحظته لتقول ذلك؟
•   انظر جيداً، هل ميكنك حتديد كيف ُصنعت هذه القطعة؟

األنشطة النقاشية:

الزخارف التفصيلية
اطلب من طالبك العثور عىل عنارص من الزخارف املعقدة عىل اإلبريق: مثل فرسان وحيوانات وزخارف نباتية وأمناط 

هندسية ونقوش باخلط الكويف وأحرف عىل شكل رؤوس برشية "متحركة". وقم باإلشارة إىل تقنية أخرى مستخدمة يف 
اإلبريق: فهناك أسدين بزخارف بارزة )عىل فوهة وعنق اإلبريق( تم صنعهما باستخدام تقنية النقوش البارزة )يتم صنع 

هذه األشكال بالطرق عىل املعدن من الداخل إىل اخلارج(

البحث يف تقنيات الفنون املعدنية
خالل الفترة بني القرن الثاين عرش والقرن الثالث عرش، ظهرت تقنية زخرفية جديدة غيرت من شكل وحالة القطع 
املعدنية، وتتمثل هذه التقنية يف ترصيع األطباق وإدخال خطوط من الفضة أو الذهب أو النحاس األحمر يف املعادن. 
اطلب من طالبك البحث عن التقنيات الزخرفية املستخدمة يف الفنون املعدنية يف األرايض اإلسالمية التي جتمع بني 

الترصيع التصويري واخلطي.

األنشطة العملية:

الرسم باخلط العربي
اعرض عىل طالبك أمثلة للرسم باخلط العربي )حيوانات وأشياء معمارية وغيرها( واخلطوط التي رسمها الفنان غيوم 

أبولينري، والتي ميكن العثور عليها عىل شبكة اإلنترنت. وناقش االختالف بني املثالني والترابط بني معنى وشكل النص. 
وقدم إىل الطالب مجموعة من القصائد لالختيار منها وامنحهم الفرصة لتشكيل الرسم باخلط اخلاص بهم. ثم اربط بني 

رسوماتهم والزخارف املنمقة عىل اإلبريق وكيف متت ترجمة هذه التصاميم عىل الشكل العام لإلناء.

طباعة احلروف والصور
اطلب من الطالب االحتفاظ بكراسة رسم بها رسومات ومقتطفات ملدة أسبوع أو أسبوعني، والقيام مرة واحدة يف اليوم 

بتسجيل الدمج البارع بني النصوص والصور التي يشاهدونها يف حياتهم اليومية خاصة يف اإلعالنات. ويف نهاية املدة، 
اطلب منهم اختيار أفضل ثالثة تصاميم بالنسبة لهم، ودعهم يعربون عما أعجبهم فيما يتعلق بشكل الصور أو 

كيفية اتصالها ببعضها البعض. وميكن للطالب اختيار صورتهم املفضلة وتغييرها عن طريق إضافة املزيد من النصوص أو 
الصور، ثم قصها أو تغيري ألوانها.

الروابط مع دولة اإلمارات العربية املتحدة ومنطقة الرشق األوسط:
•   صناعة الصندوق املعدين التقليدي )املندوس( 
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من الصف 10 إىل الصف 12 أمري شاب أثناء الدراسة
عثمان حمدي باي

تركيا، اسطنبول )؟(
1878

ألوان زيتية عىل قماش 
االرتفاع 45.5 سم، العرض 90.0 سم

اللوفـــــــــــــــــــر أبوظـــــــــــــــــــــبي

املوضوعات:
التراث

روابط املنهج الدرايس:
التعبري اللغوي: العربية واإلجنليزية

الفنون البرصية والتصميم
الدراسات االجتماعية

الـمواد:
ملصق

أوراق رسم بيضاء
أقالم حرب

صور مطبوعة من اإلنترنت
طابعة أو آلة تصوير

غراء
مقص

أقالم حتديد
أقالم رصاص
أقالم تلوين

محفزات املشاهدة:
•   ما الذي جيري يف هذه اللوحة، وما الذي يفعله الشاب؟

•   ما الصفات التي تنقلها صورة األمري الشاب؟
•   إىل ماذا تدعونا هذه اللوحة كمشاهدين؟

األنشطة النقاشية:

لـمحة عن العملية الفنية
تم التقاط صورة فوتوغرافية يف استوديو الفنان عام 1905 تصور رجالً بنفس وضعية الرجل املوجود يف اللوحة، مما 

قدم ملحة عن أسلوب عثمان حمدي باي الفني. ويف الصورة الفوتوغرافية، سمحت اخللفية املحايدة )ذات اللون الواحد( 
برسم الزخارف التي يريد الرسام إضافتها للكانفاس والدمج بني العنارص التي تذكرنا باملايض املندثر. اطلب من الطالب 

حتليل اللوحة األخيرة من خالل العمل يف مجموعات، وإعداد قامئة بالعنارص التي وضعها عثمان حمدي باي يف 
لوحته، والعنارص التي أضافها ليعكس تعبيره البرصي اخلاص.

األنشطة العملية:

التعبري عن ثقافتك
اطــــــلب من طــــــــالبك تدوين املواد )قطع فنية وزخــــــــــــارف وأقــــمــــــشة وغيرها( التي حتـــــمــــــل طبيــــــــعــــة خاصــــــة يف ثقافتهم. واطلب 

منهم البحث عرب اإلنترنت ويف املجالت والكتب وغيرها عن صور مرئية للمواد التي اختاروها للتعبري عن ثقافتهم. 
وشجعهم عىل البحث عن عنارص ال تعكس الصورة النمطية أو املأثورة لثقافتهم. وميكن للطالب بعد ذلك ترتيب هذه 
الصور )عن طريق القص واللصق أو إعادة التصميم( إلعادة تكوين صورة منوذجية ملجتمعهم. ثم بعد ذلك قم مبناقشة 

الصور الناجتة بشكل جماعي: اطلب محاولة توضيح منشأ العنارص املوضوعة معا، ومناقشة درجة أصالة وموثوقية 
الصورة التي تم صنعها.

الفن اإلسالمي والتصميم الهنديس
اطلب من طالبك إجراء حبث عىل اإلنترنت عن األمناط الهندسية املوجودة يف الفن اإلسالمي، لفهم املبادئ الهندسية 

للشبكات واألساليب األساسية التي استخدمها الفنانني املسلمني، وكما يظهر يف لوحة "أمري شاب منكب عىل 
الدراسة". وجيب عىل الطالب بعد ذلك انتقاء منط هنديس معقد من اختيارهم وفحص األجزاء املكونة له بدقة وتقليده 

بقدر اإلمكان باستخدام فرجار ومسطرة.

الروابط مع دولة اإلمارات العربية املتحدة ومنطقة الرشق األوسط:
•   حملة القراءة، "أبو ظبي تقرأ"

•   تأثيرات الفن اإلسالمي يف فترات متباينة عىل مئذنة مسجد الشيخ زايد الكبري
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من الصف 10 إىل الصف 12 متحرك – غري ُمعنَون 
ألكسندر كالدر

الواليات املتحدة، نيويورك
حوايل 1934

أسالك معدنية، خشب مطيل
االرتفاع 62.9 سم، العرض 88.9 سم

اللوفـــــــــــــــــــر أبوظـــــــــــــــــــــبي

املوضوعات:
النحت

األلوان احلركية

روابط املنهج الدرايس:
التعبري اللغوي: العربية واإلجنليزية

الفنون البرصية والتصميم
العلوم

الرياضيات

الـمواد:
ملصق

أوراق رسم بيضاء
أقالم حرب
كاميرات

اخلامات الـمكتشفة
أسالك 

محفزات املشاهدة:
•   صف ما تراه. ما هي مكونات هذا النحت؟

•   ما املواد التي ُصنع منها؟ قم بإعداد قامئة باأللوان التي تم استخدامها.
•   كيف صنع الفنان هذا العمل الفني يف رأيك؟

•   كيف يشبه هذا العمل الفني املنحوتات األخرى التي تراها؟ وكيف خيتلف عنها؟

األنشطة النقاشية:
نـحت متحرك

اطلب من طالبك أن يالحظوا العمل الفني "متحرك - بدون عنوان" جيدا، مع التركيز عىل العالقة بني العمل الفني 
نفسه واخللفية التي وراءه. وناقش كيفية صناعة عمل متحرك جيد، والعنارص التي حتقق التوازن املادي والبرصي )املادي: 

توزيع الوزن بشكل متساوي، وهو ما يعرف أيضا باالتزان، أما البرصي: عبارة عن حتقيق توازن بني األشكال الكبيرة 
الداكنة واألشكال الصغيرة الدقيقة، فيحدث التناغم أو الوحدة أو التوازن من خالل استخدام األلوان(. حدد متغيرات 

العمل املختلفة يف هذا العمل الفني، وشجع طالبك عىل تدوين مالحظاتهم أو عمل رسومات ختطيطية. ثم قم جبمع 
جميع مالحظات الطالب اخلاصة بالعالقة بني العمل الفني واألشياء املحيطة به: ما الدور الذي تلعبه اخللفية؟ ما هي 

أجزاء العمل التي تشكل ظال؟ ماذا كان سيحدث لو تم عرض العمل حتت إضاءة مختلفة؟

التجريد بأشكال مختلفة
"بدأ اجنذابي حنو الفن التجريدي عندما قمت بزيارة استوديو موندريان ألول مرة يف خريف 1930، لقد عرفني عليه 

كيسلر، وذهبت إىل هناك بصحبة صديق آخر" من ألكسندر كالدر إىل ألبرت إي جاالتني، 4 نوفمرب 1934. اعرض 
ملصق لعمل الفنان بيت موندريان "تشكيل باألزرق واألحمر واألصفر واألسود" جبانب ملصق عمل "متحرك - بدون 
عنوان". إىل أي مدى تبدو عبارة كالدر وثيقة الصلة عندما تقارن بني أعمال بيت وألكسندر؟ وكيف عرب ألكسندر عن 

النواحي اجلمالية يف لوحة بيت بطريقة ثالثية األبعاد؟ وكيف جنح يف جعل األشكال امللونة تبدو حركية؟

األنشطة العملية:

قطعة حركية
اطلب من طالبك اختيار إحدى القطع التي ميكنهم حتريكها. ثم ميكنهم بعد ذلك التقاط مجموعة من الصور التي 

تعرب عن هذه احلركة، واعرض الصور وناقشهم يف األشياء التي تعلموها. وملواصلة النشاط، شجع الطالب عىل استخدام 
األشياء واألسالك املوجودة لصنع أعمالهم املتحركة ذات التوازن الدقيق من الناحية البرصية واملادية. وسيحتاج الطالب 

إىل جتربة عنارص مختلفة حتى يتمكنوا من صنع عمل متحرك متوازن بشكل جيد مثل عمل ألكسندر كالدر.

الروابط مع دولة اإلمارات العربية املتحدة ومنطقة الرشق األوسط:
•   األلعاب التقليدية اإلماراتية التي يقوم الالعب فيها باحلركة والتوازن
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من الصف 10 إىل الصف 12 كرييس كيوبييك 
اليابان، كازو شيراجا

1960
ألوان زيتية عىل قماش 

االرتفاع 160.0 سم، العرض 130.0 سم
اللوفـــــــــــــــــــر أبوظـــــــــــــــــــــبي

املوضوعات:
الفن املعارص

فن األداء

روابط املنهج الدرايس:
التعبري اللغوي: العربية واإلجنليزية

الفنون البرصية والتصميم

الـمواد:
ملصق

صور مطبوعة من اإلنترنت
قماش الكانفاس

طالء التمبرا
قماش التارب

 

محفزات املشاهدة:
•   ماذا ترى يف هذه اللوحة؟ صف اللوحة بالتفصيل.

•   صف األلوان. ما اللون السائد يف اللوحة؟
•   ما التقنية التي استخدمها الفنان لتحقيق التأثري النهايئ )االنطباع النهايئ للعمل(؟ ما الذي جعلك تقول ذلك؟

•   بـماذا تشعر عندما تنظر إىل عمل كازو؟ وما الكلمات التي ستستخدمها لوصف شعورك؟

األنشطة النقاشية:

الفن كعمل أدايئ
"يبدو الرسام الياباين كازو حايف القدمني ومتدلياً من حبل معلق بالسقف ويبدأ بالرقص خبفة وإيقاع وإتقان فوق املادة 

الزيتية. وتبدو لوحة الكانفاس بالفعل كساحة معركة ]...[. وتوجد آثار هذه التقنية الفريدة من نوعها عىل املادة، 
ويكشف سطح اللوحة املجعد عن عالمات األصابع التي تبدو شرسة وجافة يف نفس الوقت." أنطونيو ساورا، رسام 

وكاتب أسباين، 1956. اطلب من طالبك انتقاء الكلمات األدائية املختلفة يف هذا النص. ما األدوات التي استخدمها 
الرسام؟ هل رسم اللوحة باستخدام الفرش؟ ما رأيهم فيما حققه الفنان بإتباعه لهذا األسلوب؟

قارن بني الفن التجريدي لدى كل من شيراجا وكالين
 ")ANT 110( اعرض عىل طالبك بعض األعمال الفنية للفنان إيف كالين، ومن بينها لوحة "أنرثوبومرتيا بدون عنوان
يف مجموعة متحف اللوفر أبوظبي الفنية. واطلب منهم ختيل أدوات إيف وأساليب العمل ومقارنتها بأدوات وأساليب 
كازو. وناقش الصلة بني عمل إيف يف سلسلة "أنرثوبومرتيا" والعمل املعارص ملجموعة غوتاي. ويعد أيضاً التدخل املادي 

للفنان متأصالً يف عمل إيف الذي طور من تقنية اجلسم كفرشاة تلوين حية.

األنشطة العملية:

التصوير اإلنفعايل
اطلب من طالبك إجراء حبث حول فناين التصوير االنفعايل، مثل جاكسون بولوك، وأساليبهم الفريدة يف العمل. إىل 
أي مدى يتشابه أسلوبه مع أسلوب كازو؟ ثم اطلب منهم جتربة ذلك باستخدام أفكار من التصوير االنفعايل واإلميايئ. 

وشجعهم عىل صنع عمل فني حبركات انفعالية وإميائية، وجتربة مجموعة من التقنيات.

الروابط مع دولة اإلمارات العربية املتحدة ومنطقة الرشق األوسط:
•   الفن األدايئ يف دولة اإلمارات العربية املتحدة

•   الفن التصويري يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
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من الصف 10 إىل الصف 12  عرش على طراز "فايكنغ"
أو "تنين"
الرس كينسارفيك
الرنويج، هاردجنري

1910-1900
خشب مطيل

االرتفاع 125.0 سم، العرض 66.5 سم
اللوفر أبوظبي

املوضوعات:
الهوية الوطنية

الفنون الزخرفية

روابط املنهج الدرايس:
التعبري اللغوي: العربية واإلجنليزية

الفنون البرصية والتصميم
التاريخ

الـمواد:
ملصق

صور مطبوعة من اإلنترنت
أوراق رسم بيضاء

أقالم رصاص
ممحاة

أقالم تلوين

محفزات املشاهدة:
مم ُصنعت هذه القطعة الفنية؟ ما املواد التي تراها؟ •

صف هذه القطعة بالتفصيل )التركيب واللون والبعد( •

برأيك ما وظيفة هذه القطعة؟ •

هل ميكنك متييز الزخارف التصويرية أو التجريدية؟ ومباذا تذكرك؟ •

األنشطة النقاشية:
الهوية الوطنية والفنون الزخرفية

اطلب من طالبك اإلشارة إىل الزخارف املختلفة عىل العرش وحتديد أماكن وجودها: األشكال املتداخلة )عىل الظهر ويف 
األجزاء املتقاطعة عىل القاعدة(، ورموز الشخصيات )عىل مساند الذراعني( والرؤوس املرتدية للخوذات )أعىل األعمدة 

اخللفية املستقيمة(. استكشف التقنيات املستخدمة )اخلشب املطيل واملنحوتات البارزة(، وناقش الطبيعة النحتية لهذا 
العرش. واشرح للطالب اخللفية التارخيية لبداية القرن العرشين يف الرنويج، واستقاللها يف عام 1905 ورغبتها يف إعادة 
بناء هويتها من خالل إحياء االجنازات العظيمة ألسالفها الفايكنج. تشري الزخارف عىل ظهر الكريس إىل تداخل احلبال 

املنحوتة عىل سفن الفايكنج )الدراكار(، بينما تشري الرموز إىل األساطري الشعبية الرنوجيية.

رمز القوة
 ناقـــــش مع طــــــــالبك خصــــــــائص الـــعـرش. وما الذي يعرب عنه هذا العــــرش؟ وحــــــلل الزخارف واكتشــــف الرمــــــــوز التي تدل عىل
القوة والسلطة. وقارن بني هذا العمل والعروش األخرى )األبعاد واملواد والتصميم والرموز(. وميكن للطالب من خالل 

البحث حتليل وحتديد الزخارف املختلفة. وناقش معهم أشكال العروش املوجودة يف عاملنا اليوم، واطلب منهم كتابة مقال 
يدعم إجاباتهم.

األنشطة العملية:
ارسم عرشاً رمزياً

ميكن للطالب تصميم كريس خاص بهم من خالل استلهام األفكار من "عرش الفايكنج" واستخدام الرموز خاصة بهم. 
وقد يعتمد التصميم عىل موضوع معني، مثل البيئة أو الطبيعة.

الروابط مع دولة اإلمارات العربية املتحدة ومنطقة الرشق األوسط:

الـمـــجلس •

األثاث التقليدي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة •




