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لّك من ملف الطالب ودليل املعمل متوفران باللغة العربية، وهناك أيًضا نخسة ُمرتمجة إىل اللغة اإلجنلزيية ويه 

متاحة للتحميل من املوقع اإللكرتوين لملرشوع. ستتوفر دورات للتطوير املهين من قبل فريق املؤلفني لتوفري املزيد 
من التوجهيات بشأن استخدام هذا املصدر، وستعرض املعلومات حول هذه الدورات عىل موقع املرشوع، وسيمت أيًضا 

عرض التعليقات واملالحظات من املعملني والطالب الذين استخدموا هذا املصدر هناك.
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كنا حمظوظني يف تليق الدمع من العديد من الناس خالل تأليف هذا املصدر. أواًل وقبل لك يشء، نود  أن نشكر 
الفنان عيل معر ارميص للتجشيع والتوجيه الذي قدمه يف مجيع مراحل تطور هذا العمل، وخاصة لملقابلة اليت 
قدمها عن أمعاله يف املتحف الربيطاين. مكا نود أن نشكره عىل منحنا اإلذن باستخدام صور اللوحات المثانية 
اليت استخدمناها يف املصدر. حرف الاكف، الّصاد، شدة، أحايج جا، السالم يعين العدل، ال، كال، ولن. فميا 

يتعلق بلوحات حرف الاكف والّصاد وشدة، حنن أيًضا ممتنون لملتحف الربيطاين إلعطائنا اإلذن باستخدام هذه 
الصور واليت تشلك جزًءا من مقتنيات املتحف حالًيا.

ونود أن نعرب عن خالص شكرنا لـ فينيشيا بورتر ولورا فيليبس وآليس روس )من املتحف الربيطاين( وإميا تايلور 
)من متحف لندن( عىل دمعهّن ومشورهتّن اليت ال تقدر بمثن. لقد اعمتدنا بشلك كبري عىل صور ألمعال خاصة من 

مقتنيات املتحف الربيطاين ونشعر باالمتنان لملتحف للمساح لنا باستخدام هذه الصور.

حنن ممتنون أيًضا لـلك من جاويم بلينسا ولورا مدينا إلعطائنا اإلذن باستخدام صور معل جاويم بلينسا 
'نوسوتروس Nostros يف اجلزء األول من املصدر. نشكر أيًضا حايج نور الدين يم قواجن جياجن واملتحف الربيطاين 

إلعطائنا اإلذن باستخدام صورة 'يا رحمي'، واملوجودة أيًضا يف اجلزء األول من هذا املصدر. كذلك نعرب عن شكرنا 
للدكتور نصار منصور عىل اإلذن باستخدام خمطوطاته اليت توحض أنواًعا خمتلفة للخط يف اللغة العربية.

نتوجه بالشكر اجلزيل إىل دولوريس فاسولو، وعبد الوهاب الرمضان، وليال عبد اهلادي، وحنان توفيق، ملشاركهتم يف 
رمس الصور التوضيحية هلذا املصدر. وحنن ممتنون أيًضا  لعميد عامر عبد اهلادي لكتابته وأدائه الراب املوجود يف 

قسم "ال، كال، ولن".

مكا نود أن نشكر "مؤسسة قطر الدولية" عىل متويل برناجم التطوير املهين يف مجيع أحناء اململكة املتحدة هبدف 
تزويد املعملني بالفهم الرتبوي واملهارات املطلوبة للعمل مع املصدر بشلك فّعال يف الفصول الدراسية.

 وأخريًا، نود أن نشكر املعملني واملعملات والطالب والطالبات الذين قاموا بتجريب املصدر، واكنت مالحظاهتم 
مفيدة للغاية.

الشكر والتقدير
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 بني احلني واآلخر يف حياتنا املهنية نعرث عىل كتاب كنا نمتناه منذ سنني طوال بل كنا حنمل بتأليف كتاب مثله. 
فبالنسبة يل » اللغة يف الفن وأمعال عيل معر ارميص « هو ذلك الكتاب. هذا العمل الرائع والفريد من نوعه يقوم 

عىل أسس نظرية تربوية متينة تعكس خربة فريق التأليف الطويلة يف جمال الرتبية والتعلمي بصفة عامة ويف 
 (learner autonomy) تدريس اللغة العربية بصفة خاصة. ومن أمه هذه األسس أمهية دمع استقاللية املتعملني

وترك املبادرة هلم هبدف تجشيعهم عىل املشاركة الفعالة يف العملية التعلميية باكفة جوانهبا االجمتاعية والذهنية 
والعاطفية وحىت احلسية .

وأول ما لفت انتبايه يف هذا الكتاب أخذه العمل الفين عىل محمل اجلد مبا يف ذلك أمعال فنان عريب معارص. 
فكثريًا ما جند أن كتب تدريس الثقافة أو اللغة العربية تزتّين بصور مجيلة ومناذج رائعة من اخلط العريب اإلساليم 

التقليدي ولكهنا صور للزتيني فقط. بيمنا يسلك هذا الكتاب طريًقا خمتلًفا متاًما إذ يساعد الطالب عىل الدخول يف 
عامل الفن من لك أبعاده اإلبداعية والتجريبية والفكرية واللغوية.

مكا يمتتع الكتاب بتخطيط دقيق وتصممي مدروس فيقدم املواد واألنشطة خطوة خطوة مما يهسل انتقال املتعملني 
من مرحلة التعبري عن االنطباعات األوىل اليت قد تثريها مشاهدة أمعال عيل معر ارميص إىل تطوير مهارات فكرية 

ولغوية عالية املستوى مثل املناقشة والتحليل والدفاع عن اآلراء والتفكري النقدي دون إمهال تعزيز مواهب املتعمل 
اإلبداعية الفنية. مكا يفتح الكتاب املجال لتعدد وجهات النظر بني املتعملني يف تناول املواد الدراسية مثملا تتعدد 

خلفياهتم الثقافية واالجمتاعية والدينية وجتارهبم احلياتية والخشصية. وحيقق الكتاب هذه األهداف الرتبوية البالغة 
األمهية ألنه يوفر اإلطار املطلوب لمتيكن املتعملني وجعلهم ميلكون ويقودون معلية التعمل (learner agency)  بداًل 

من اإلحساس باخلضوع إىل يشء مفروض علهيم من املعمل أو املهنج أو الكتاب.

وإىل جانب ختطيط الكتاب املنطيق واملبين عىل مبادئ تربوية سلمية يرتك فريق التأليف احلرية لملعملني يف أكرث 
من جمال، مفثال ميكهنم أن خيتاروا األنشطة اليت تناسب أمعار الطالب أو اهمتاماهتم، مكا ميكن لملعمل أن يدرّس 

الثقافة العربية باللغة العربية بسبب وجود الكثري من املوارد املتعددة الوسائط باللغتني العربية واإلجنلزيية. 
يستحق مؤلفو هذا الكتاب هتانينا وشكرنا للعمل الرائد واجلذاب إذ بذلوا جهودا مخضة إلخراجه من حيث التفكري 
والتخطيط والتصممي. فال شك أنه ميثل مسامهة كبرية يف تدريس اللغة العربية وثقافهتا إىل طالبنا مكا ميّكهنم 

من اكتشاف أمعال عيل معر ارميص الرائعة والتذوق هبا. 

لويس كوالرد – جامعة وسمتنسرت لندن.

متهيد
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From time to time in our professional lives we come across a book which, for many years, we had been 
longing for or had even dreamed of writing. Language in Art and the Work of Ali Omar Ermes is that book 
for me. This wonderful and unique work is based on solid pedagogical foundations which reflect the long 
experience of its authors in the field of education generally, and of teaching Arabic in particular. Such 
foundations include the importance of developing learner autonomy and leaving the initiative to learners 
so as to encourage their active participation in the educational process in all its aspects, be they social, 
intellectual, emotional or even sensory.

The first thing that struck me about this book is that it takes the works of a contemporary Arab artist 
seriously.  We often find that books which teach the Arabic language or Arab culture are illustrated with 
beautiful pictures or wonderful examples of traditional Arabic calligraphy but these images are often there 
mainly as decoration. This book, on the other hand, takes a completely different approach as it helps the 
student to enter the world of art in all its creative, experiential, intellectual and linguistic dimensions.

The book is very carefully designed and planned. It presents materials and activities step by step so as 
to facilitate the learner’s transition from expressing first impressions upon viewing the works of Ali Omar 
Ermes, to developing higher level intellectual and linguistic skills such as the ability to discuss, to analyse, to 
defend one’s views, to think critically – without neglecting to nurture the learner’s own artistic creativity. At 
the same time the book also opens the way for a multiplicity of perspectives from the learners as they deal 
with the materials, which reflects the multiplicity of their cultural, religious and social backgrounds, and their 
personal and life experiences. The book achieves these extremely important educational aims because it 
provides the framework needed to empower learners and give them ownership and control of the learning 
process (learner agency), instead of making them feel they are being subjected to something imposed 
upon them by the teacher, the book or the syllabus.

In addition to the logical planning of the book and its being based on sound pedagogical principles, the 
authors have given teachers freedom in more than one way. For instance, teachers can choose the activities 
according to the ages and interests of their students. They can also decide to teach Arab culture through 
the medium of Arabic itself because of the many multimedia resources in both Arabic and English. 

The authors of this book deserve our congratulations and thanks for this pioneering and appealing work into 
which they have put a great deal of thought, effort and planning. It is a major contribution to the teaching of 
Arabic and Arab culture, just as it enables our students to enjoy and explore the wonderful art works of Ali 
Omar Ermes. 

Lucy Collard – University of Westminster, London.

PREFACE
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يعد هذا املصدر من *املناجه التعلميية املشرتكة "cross-curricular"، وُيركز عىل المنط الكتايب يف الفن، 
وبالتحديد عىل معل عيل معر ارميص، أحد أكرث الفنانني إحرتاًما يف العامل اليوم. وهذا املصدر واحد من 

مجموعة أربعة مصادر ُطّورت جكزء من مرشوع "الروابط البناءة: رواية القصة الرمقية بعدة لغات" (جولد مسيثس، 
جامعة لندن، 2017-2015).

هذا املصدر خمصص بشلك رئيس لطالب املستوى املُتوسط واملُتقدم وللطالب الذين يتعملون اللغة العربية لكغة 
أجنبية أو لكغة أُم. ومع ذلك، فقد يكون مفيًدا أيًضا ملتعيمل اللغة اإلجنلزيية لكغة إضافية وغريمه من املهمتني 
بفن وبثقافة الرشق األوسط. أُّسس هذا املصدر عىل مبادئ راخسة، قامئة عىل تعلمي اللغة من خالل احملتوى 

واعتبار الطالب حمور التعلمي وتجشيعه عىل التفكري النقدي واإلبدايع. إنَّ العمل مع مصادر املتاحف واملعارض 
ميكن أن يوفر بيئة حُمفِّزة الستكشاف الثقافة والطرق اليت يؤثر فهيا الفن عىل حياة عامة الناس.

األهداف العامة لملصدر:
1.  تطوير فهم الطالب لطرق دجم أمناط اخلط يف الفن الرشق أوسيط وعىل نطاق واسع، مع الرتكزي بشلك 

خاص عىل معل عيل معر ارميص
2.  توفري حافز للطالب لصنع وتقدمي أمعاهلم الفنية اخلاصة واليت تتضمن نًصا باللغة العربية أو بإحدى اللغات 

األخرى، مستوحاة من أمعال عيل معر ارميص وآخرين )العمل الفين قد يتطور لتكوين قصص رمقية(
دمع تمنية املهارات اللغوية والثقافية ليمتكن الطالب من التعبري عن األمعال الفنية شفوًيا وخطًيا  .3

الرموز املستخدمة يف املصدر
 نشاط لملستوى املتوسط

 نشاط لملستوى املتقدم

مالحظة
 مُيكن االطالع عىل املُخطط العام للهنج الرتبوي املُعمتد يف هذه املجموعة من املصادر عىل املوقع اإللكرتوين 

املخصص لملرشوع:
https://mdstmr.wordpress.com/

املقدمة

* يه إرشاك املناجه الدراسية يف أكرث من مادة تعلميية واحدة.
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This cross-curricular resource focuses on written language in art, and in particular on the fascinating and 
inspiring work of Ali Omar Ermes, one of the most highly respected artists in the world today. It is one of a 
set of four resources developed as part of the Critical Connections: Multilingual Digital Storytelling Project 
(Goldsmiths, University of London, 2015-17).  

This resource is intended primarily for students at Intermediate and Higher levels learning Arabic as a foreign 
or community/heritage language. However, it may also be of value to learners of English as an Additional 
Language, to those interested in Middle Eastern art and culture, and to others. The resource is founded on 
well-established principles of content based language teaching, prioritising student agency, critical thinking 
and creativity. Working with museum and gallery resources can provide a stimulating context for exploring 
culture and ways in which art impacts the lives of ordinary people. 

Overall aims of the resource:
1. To develop students’ understanding of the ways scripts have been integrated into world culture  

and Middle Eastern art, with a special focus on the work of Ali Omar Ermes
2. To provide a stimulus for students to create and present their own art work incorporating text  

in Arabic or multilingually, inspired by Ali Omar Ermes and others (This might lead on to the  
creation of digital stories)

3. To support the development of linguistic and intercultural skills enabling students to respond  
to art work orally and in writing 

Symbols used in the resource

 Intermediate level activity

  Advanced level activity

Note 
A general outline of the pedagogical approach adopted in this set of resources is provided on the project 
website: https://mdstmr.wordpress.com/

INTRODUCTION
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ملف الطالب
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الشلك الكتايب ألي لغة حول العامل َيظهر يف الفن، وغالًبا ما ُيستخدم لنقل رسائل مؤثرة ثقافًيا أو معنوًيا أو 
أدبًيا أو دينًيا. وهلذا، اِكتسبت احلروف اليت اسُتخِدَمت لمُتِثل لغات خمتلفة أمهيَّة خاصة. مكا وُيعَترَب التخطيط فن 
ومهارة وحيظى  بتقدير كبري من ِقبل املثقفني بشلك خاص واملجمتع بشلك عام. لكمة التخطيط يف اللغة اليونانية 

ت اللكمة اإلجنلزيية "اكليجرايف" واليت  يه "اكلوس" وتعين "امجلال"، ومعىن "جرافاين" هو "الكتابة" ومهنا تشلكَّ
تعين اخلط.

هناك نوعان رئيسان من احلروف:

•  احلروف املعمتدة عىل الصوت )األجبدية( اكللغة الالتينية حيث مُيثَّل لك حرف 
بصوت خمتلف.

•  احلروف املعمتدة عىل الفكرة )إيديوغرايف( كنظام الكتابة باللغة الصينية واليابانية 
حيث مُيثِّل لّك شلك مفهوًما أو فكرة خمتلفة.

وتعمتد طريقة الكتابة باللغة العربية عىل احلروف األجبدية. فهي تعمتد عىل احلروف 
الصحيحة )أجبد( وليس هلا حروف متثل بعض اصوات "حروف العلة"، فُتستخدم 
عالمات التشكيل وتوضع فوق أو حتت احلروف وُتمسى "التشكيل" أو "احلراكت".

اجلزء األول
ااِلمزتاج: عندما جتمتع اللغة والفن

األهداف التعلميية:
االطالع عىل طريقة استخدام الكتابة يف الفن عرب النصوص والثقافات املختلفة.  •

مقارنة اخلطوط األجبدية واإليديوغرافية.  •
حتليل عنارص أمعال فنية مجتع بني النص والصورة.  •

إبداء الرأي حول أمعال خمتلفة.  •
تطوير مهاريت الكالم والكتابة يف مناقشة األمعال الفنية.  •

ِجرس

Bridge
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اجلزء األول
ااِلمزتاج: عندما جتمتع اللغة والفن

النشاط رمق 1:  و  
اكتب مالحظات تقارن فهيا بني احلروف األجبدية واحلروف اإليديوغرافية. وقد ُذِكرت هنا نقطتان لملساعدة

متثل أصواًتا معّينةالتشابه

العربية تكتب من الميني إىل اليسار بيمنا اإلجنلزيية االختالف
تكتب من اليسار إىل الميني

النشاط رمق 2:  و           
أمكل اجلدول أدناه لتحديد اللغات اليت يستند خطها إىل الالتينية وتلك اليت يستند خطها إىل العربية. حدد 

اختيارك من قامئة اللغات املذكورة يف املربع أدناه: 

اللغات اليت يستند خطها إىل الالتينيةاللغات اليت يستند خطها إىل العربية
.1.1

.2.2

.3.3

.4.4

.5.5

.6.6

 اللغة الفرنسية    اللغة الفارسية    اللغة الرتكية العمثانية    اللغة األملانية     اللغة اإلسبانية    لغة األردو    
اللغة الدارية     اللغة املاليوية    اللغة اإليطالية      اللغة الربتغالية    اللغة الرومانية    اللغة الرتكية احلديثة



18

النشاط رمق 3:  و  
 امأل الفراغ يف الفقرة التالية:

أمثلة عىل اِستخدام اللغة يف أمعال فنية من بلدان خمتلفة
Jaume Plensa أو "حنن" للفنان جاوما بلزنا  “Nosotros” لوحة

أّول حرفني يف األجبدية اليونانية مها "ألفا" و "بيتا" ويف األجبدية العربية مها "األلف" و "الباء". هذا التشابه 
ميكن تفسريه بأن ِكال احلرفني ميكن إرجاعهام إىل لغة قدمية. تمسى اللغة…

Jaume Plensa جاوما بلزنا
”Nosotros“  أو "حنن"، 2009   

 فوالذ مطيل
340 × 360 × 500 مس 

مقتنيات ،Umedalen Skulpturpark، Umeå السويد
حقوق التصوير: لورا مدينا © بلينسا ستوديو برشلونة

 مالحظة: ميكن االطالع عىل املزيد من أمعال الفنان جاوما بلزنا Jaume Plensa بزيارة املوقع 
http://jaumeplensa.com/
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النشاط رمق 4:  و  
أمكل امجللة التالية:

النشاط رمق 5:  و 
أمكل اجلدول التايل: 

العمل حيتوي عىل مثانية حروف أجبدية. مك حرًفا ميكن أن متزّي؟
.1.5

.2.6

.3.7

.4.8

الصني
أوعية اخلزف

أعتقد أن بلزنا "Plensa" قام هبذا العمل ألن 

صنع يف الصني يف القرن الثامن عرش.
عىل خلفية األوعية البيضاء توجد أجشار الربقوق )الربقوق الصيين( مزهرة بلون بين داكن، وقصيدة من عرشة 

أحرف باللون األسود، وثالثة أختام لطوابع باللون الوردي.
تقول القصيدة يف اللغة العربية:

"القمر يمتوج وأرى ظل أحد فروع الجشرة يتحرك، يف بركة احلرب األسود، ميكنك مش العطر الرسي ".
PDF.827 مقتنيات املتحف الربيطاين عىل اإلنرتنت: رمق املتحف

© أمناء املتحف الربيطاين

فن الشعر الصيين، واخلط والرمس )املعروف يف الصني بامس "المكال الثاليث"( جيمع بني التكوين والشعور 
باالنجسام والتوازن.
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االنشاط رمق 6:  و  
)أ( اقرأ الرتمجة العربية للقصيدة. ما الرابط بني القصيدة والرمس عىل الوعاء؟

)ب( ما املشاعر اليت تنتابك؟ حدد ثالث لكامت من املجموعة أدناه، مث مق بإضافة لكمة خاصة بك.

اهلدوء     النقاء      النظام      العذاب      االنعاكس      الفرح      الغموض      الفوىض

)ج( ما أمهية جشرة الربقوق يف الثقافة الصينية؟

)د( ما رأي القصيدة فميا خيص عالقتنا بالطبيعة؟

الرشق األوسط
احلضارة اإلسالمية العربية 

تطّورت الكتابة الفنية العربية، أو اخلط العريب خالل أكرث من 1500 سنة من خالل القرآن واألمعال األدبية من جهة 
ومن خالل النقوش عىل املعامل األثرية واملباين واملجوهرات من جهة أخرى.

أمُِكَل العمل أدناه يف تركيا خالل عهد العمثانيني )يف القرن 16( للسلطان سلميان القانوين، وهو التوقيع الرمسي 
والشعار اخليط حلمك السلطان سلميان ويعرف بامس "الطغراء"، وقد ُكتب بأحد اخلطوط العربية وهو ُيمسى اخلط 
الديواين. محتل الطغراء امس السلطان سلميان شاه ووالده سلمي مع عبارة "املنترص دامًئا" واسُتخدمت يف مجيع 

الوثائق الرمسية، مكا استخدمت كذلك عىل النقود واألختام.

السلطان سلميان القانوين
نقش (1559)

صورة اكملة للسلطان سلميان القانوين بثوب رشيق ومعامة واقًفا 
عىل الميني. يف جهة اليسار، خشصان من الرشق جيلسان عىل 

فيل وحيمالن الفتة حتت قوس وعىل يسارمها آيا صوفيا.

مقتنيات املتحف الربيطاين عىل اإلنرتنت: رمق املتحف 
1848،1125.24

© أمناء املتحف الربيطاين
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الطغراء لسلميان القانوين

رمُست عىل ورقة باخلط العريب يف اسطنبول خالل الفرتة 
العمثانية (1520م - 1566م) 

استخدم خط الكتابة الديواين بشلك سفينة، واحلرب األزرق 
والذهيب عىل الورق.

املتحف الربيطاين عىل اإلنرتنت: رمق املتحف 1949،0409،0.86
© أمناء املتحف الربيطاين

النشاط رمق 7:  و   

 "Deniz Beyazit"  واِسمتع إىل دنزي بايزيد "Getting lost" شاهد هذا الفيديو القصري عىل اليوتيوب بعنوان
(ُمرشفة يف متحف مرتوبوليتان للفنون يف نيويورك) تتحدث عن طغراء السلطان سلميان القانوين.

https://nb.khanacademy.org/humanities/art-islam/islamic-art-late-period/v/getting-lost

ضع عالمة حص  أو خطأ  عىل امجلل التالية:

ترسل الطغراء رسالة سالم وصداقة.  .1
النص هسل للقراءة.  .2

ميكنك الشعور بالضياع وسط لك الزهور كأنك يف متاهة، ولكن االنجسام والتوافق موجودان.  .3
اخلط يشبه الثعبان.  .4

استخدام الذهب خيلق مؤثرًا ثاليث األبعاد.  .5

* تعمل املزيد عن سلميان القانوين وأمهية "الطغراء" من خالل االسمتاع إىل برناجم املتحف الربيطاين / يب يب 
يس والذي خصص له جكزء من برناجم "تارخي العامل"

http://www.bbc.co.uk/ahistoryoftheworld/objects/awykYG5tT-2zbY_SlZUufw
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نشاط رمق 8:  و  
مق بزيارة موقع "Haji Noor Deen Mi Guang Jiang" لتمتكن من اإلطالع عىل املزيد من أمعاله عىل الرابط أدناه:

http://www.hajinoordeen.com/about.html

اآلن، إصنع قطعة من الفن املمزتج من اِختيارك وذلك مبزج خطني أو أكرث. من املستحسن العمل مع زميل أو مع 
مجموعة، وقد يفضل بعض الطالب العمل بشلك منفرد.

بعد االنهتاء، قارن بني معلك ومعل الطالب اآلخرين وقدم النقد البناء هلم.

دجم اخلط الصيين مع اخلط العريب / اإلساليم

يا رحمي
من أمعال الفنان حايج نور الدين يم قواجن جياجن (2000) 

ويه عبارة عن لفيفة معلقة ومكتوب علهيا باخلط الصيين "يا رحمي" وهو 
من أمساء اهلل احلسىن، مكتوب باحلرب األسود عىل ورقة  مثّبتة عىل 

مقاش حريري أصفر فاحت اللون.
حايج نور الدين يم "قواجن جياجن" هو خطاط صيين مسمل عريق وأمعاله 

عبارة عن مزجي من األساليب الكتابية الصينية والعربية. 
مقتنيات املتحف الربيطاين عىل اإلنرتنت: رمق املتحف 2005،0117،0.1

© أمناء املتحف الربيطاين

حايج نور الدين يم قواجن جياجن هو خطاط مسمل ممترس، يعمتد معله عىل مزجي من األساليب اخلطية 
الصينية والعربية.
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اجلزء الثاين
اخلط العريب بني املايض واحلارض

األهداف التعلميية
سيكون الطالب قادرًا عىل:

فهم المسات الرئيسة للخط العريب وأنواعه وأساليب كتابته، واألدوات املستخدمة فهيا   •
فهم دور اخلط العريب يف تشكيل الزخرفة العربية )األرابيسك( ومعامل التصاممي اهلندسّية يف الفن العريب  •

التحليل وإبداء الرأي يف أمعال فنية يف املتحف الربيطاين واليت يشلك اخلط العريب جزًءا مهنا    •
•  دراسة الاكليجرافييت )اخلط العريب والكتابة عىل اجلدران(  كظاهرة رمس عىل اجلدران )فن الشارع(، 

وتكوين معل فين خاص، باللغتني العربية واإلجنلزيية هبذا النوع من الرمس 
تطوير مهاريت الكالم والكتابة من خالل فهم األفاكر املطروحة وإبداء الرأي يف اخلط العريب   •

يف هذا اجلزء، ننتقل من الصورة العامة الستخدام اللغة يف الفن عرب الثقافات العاملية، ونركز عىل أمهية النص 
العريب يف الفن الرشق أوسيط. ُيعرض هذا يف ثالثة أقسام:

طبيعة اخلط العريب وتطوره  .1
اخلط والفن يف الرشق األوسط  .2

اكليجرافييت )فن الرمس عىل اجلدران(   .3
 

القسم األول   طبيعة اخلط العريب وتطوره
 

حيظى اخلط العريب بأمهية واحرتام كبريين، كونه الوسيلة اليت ُدوِّن هبا كالم اهلل تعاىل يف القرآن الكرمي منذ نزوله 
يف القرن السابع امليالدي )القرن األول اهلجري(. ومن الرضوري تقومي املهارات املتعددة اليت يتطلهبا هذا الفن يك 

يصبح الخشص – بعد معل واجهتاد– خطاًطا.
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النشاط رمق 1:  و   توضيح فن اخلط العريب
 "Calligraphy Process"  هناك العديد من الطرق لتوضيح اخلط العريب يف مواقع عىل شبكة اإلنرتنت، وصفحة

عىل موقع "Calligraphy Qalam" متثل نقطة بداية جيدة.
http://calligraphyqalam.com/process/index.html

 ُيظهر الفيديو عىل هذه الصفحة اخلبرية يف اخلط العريب واملقمية يف نيويورك "إلينور عائشة هولند" 
" ويه عبارة ُتكتب عادة من ِقَبل الطالب املبتدئني يف  "Elinor Aishah Holland" ويه ترشح كيفية كتابة "ربِّ َيرسِّ

" تعين، "ربِّ اِجعل األمر هساًل"  اخلط العريب. "ربِّ َيرسِّ
دّون مالحظات حول اآليت:

املواد املستخدمة  .1

كيفية حمافطة اخلطاط عىل األبعاد الصحيحة للخط   .2

كيفية تشكيل اخلطاط خًطا دقيًقا وأنيًقا   .3

مراحل إتقان اخلط النشاط رمق 2:  و  
تتضمن صفحة ’Calligraphy Process‘  عىل موقع "Calligraphy Qalam"  معلومات عن املراحل الثالث اليت 

جيب عىل الخشص أن يتبعها ليصبح خطاًطا. دوِّن ما تتضمنه لك مرحلة. 
.1

.2

.3



25 

أنواع اخلط العريب

منذ جفر اإلسالم، وُِجَد نوَعان ممزيان للخط العريب عند الكتابة. األول هو "الكويف"– ومُسي كذلك نسبة إىل مدينة 
الكوفة يف العراق، وهو خط واحض وله زوايا وُيستعمل لزتيني سطح احلجر والفسيفساء، مثل بالط الرضحي أدناه.

يف بداية اخلط الكويف، اكن هناك حوايل 17 حرًفا – بدون نقاط أو حراكت التشكيل. وأُضيفت النقاط واحلراكت يف 
وقت الحق ملساعدة الُقراء يف النطق، وازدادت مجموعة احلروف العربية تدرجيًيا حىت وصلت إىل 29 حرًفا.

لوحة من الرخام منقوشة باخلط الكويف
 (477ه1085-1084) 

مقتنيات املتحف الربيطاين عىل اإلنرتنت:
OA+ .355 رمق املتحف 

© أمناء املتحف الربيطاين

ُكتب عىل الورق خبط عريب وهو خط النسخ وحبرب أسود ُمذهب.
القرن 18 أو 19

مقتنيات املتحف الربيطاين عىل اإلنرتنت: رمق املتحف 
1925،0430،0.1.2

© أمناء املتحف الربيطاين

 نوع اخلط الثاين للكتابة هو خط "النسخ"، واللكمة مشتقة من الفعل "نسَخ" مبعىن "نقل". وهذا من أكرث أنواع 
اخلطوط املستخدمة، وهو عبارة عن خط مكتوب بطريقة متصلة تشبه احلروف املستخدمة يف الكتابة العربية 

احلديثة والطباعة.

يف القرن العارش، لعب اخلّطاط الهشري ابن مقلة – والذي اكن يعمل يف البالط العبايس يف بغداد – دورًا بارزًا 
يف وضع قواعد حُممكة لكتابة اخلط العريب وذلك لضامن حتديد األبعاد وتوفري وحدة قياس تصلح لكتابة احلروف 
وإنشاء التوازن بيهنا، فهي تقوم عىل مبدأ تصممي احلروف وهندسهتا وذلك باالعمتاد عىل  النقطة واأللف والدائرة.

إن النظام املعروف بامس "اخلط املنسوب" يعكس ِحس املسمل بالوحدة وامجلال والقوة، وتأثري هذا النظام قد اِمتد 
عرب القرون وحىت يومنا هذا.
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تطوَّرت خطوط خمتلفة عرب القرون من ِقَبل خطاطني خرباء، وقد خطَّ األستاذ الدكتور "نّصار منصور" سبعة خطوط 
رئيسة مكا هو موحض أدناه:

*  مت استخالص الوصف هلذه اخلطوط من فصل يف كتاب الدكتور نّصار منصور "مقدمة عن اخلط العريب" (انظر قامئة 
املراجع للحصول عىل التفاصيل الاكملة)
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النشاط رمق 3:  و   أنواع اخلط العريب
هل ميكنك متيزي نوع اخلط يف األمثلة التالية؟ اُكتب احلرف )أ( أو )ب( أو )ج( جبانب امس اخلط يف اجلدول أدناه. 

احلرفامس اخلط
1. الكويف
2. املغريب

3. الكويف املربع 
4. النسخ
5. الثلث

6. نستعليق
7. الديواين

                                                                    "Calligraphy Qalam " مرجع آخر مفيد ميكن االطالع هيلع هو موقع
http://calligraphyqalam.com/styles/index.html

هناك مسابقة قصرية  للخط العريب يف الرابط أدناه، إذا أردت اِختبار معلوماتك
http://calligraphyqalam.com/styles/script-quiz.html

جبأ

الكتابة خبطوط خمتلفة النشاط رمق 4:  و  
اُكتب لكمة "سالم" بثالثة خطوط خمتلفة واذكر امس لك خط.

)      (    .1

)      (   .2

)      (   .3
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القسم الثاين   اخلط والفن  يف الرشق األوسط   

ا ينقل ما مُيثل هذه الطبيعة".   "الفنان املسمل ال يقلد خلق اإلله سبحانه وتعاىل، إمنَّ
زهرة حسني )يب يب يس، 2009(

http://www.bbc.co.uk/religion/religions/islam/art/art_1.shtml

" إنَّ مجال الُتحف يعمتد عىل إتقان العمل الفين وليس فقط عىل مظهره. القطعة الفنية مجيلة ألهنا ُمتقنة، 
وليست ُمتقنة ألهنا مجيلة ".

"امجلال واحلس امجلايل يف اإلسالم" بقمل صاحبة المسو املليك األمرية وجدان عيل )2007(

اكن تأثري العقيدة اإلسالمية طاغًيا عىل تشكيل الفن يف مجيع أحناء العامل العريب، ويعترب امجلال خاصية إهليَّة. 
ع الدين إظهار البرش أو  ولذا فقد اكن الرتكزي أكرث عىل الصفات املعنوية، ال املادية. ويف الفن التجريدي، ال ُيجشِّ

احليوانات فيمت اِستبداهلا بتصاممي ُمزيَّنة. وُيعربِّ فن الفسيفساء اإلساليم عن العقيدة إذ تعكس األشاكل واألمناط 
املُزيَّنة أمهية رمزية للقوى الكونية والشعور السائد بالنظام.

هناك تنوع كبري يف الفن اإلساليم إذ اِسُتخِدم يف جماالت ُمتعددة يف خمتلف البلدان العربية ويف جماالت 
اكهلندسة املعامرية والرمس واخلط والفخار والسرياميك والزجاج واملعادن واملنسوجات.

يف هذا القسم، نركز عىل ثالثة من األشاكل الرئيسة للفن والديكور العريب:
فن اخلط  •

التصممي اهلنديس  •
األرابيسك   •

اخلط العريب: فن الكتابة امجليلة 
أشاد حسني مايض يف معله "األجبدية" (1994) جبامل احلروف العربية. وهو عبارة عن لوحة وفهيا شبكة 
مكونة من ثالثني مربًعا وفهيا مثانية وعرشون حرًفا من األجبدية العربية )وكذلك احلروف املركبة الم– ألف(، 

وتتقدمها لكمة لفظ اجلاللة 'هلل'   يف املربع األول يف أعىل الركن األمين. وقد تفنَّ حسني مايض بتكرار لك 
حرف وحّوله إىل تصاممي أصلية. 
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األجبدية
حسني مايض )1994(

طباعة جحرية عىل الورق

مقتنيات املتحف الربيطاين عىل اإلنرتنت: رمق املتحف 
2005،0725،0.2

© أمناء املتحف الربيطاين

"األجبدية العربية" للفنان حسني مايض  النشاط رمق 5:  و  

اِخرت أي حرف من األجبدية العربية وكوِّن منه تصممًيا خاًصا بك. اُكتب حول احلرف املُمصَّ عرش لكامت عربية تبدأ 
بذلك احلرف.

ومن األمعال البارزة األخرى اليت حتتفل جبامل النص العريب لوحات "ثالثة خطوط" لفؤاد كويتيش هوندا. هذه اللوحة 
ُكتبت باخلط املتناظر ويصف فؤاد هوندا معله بأنه "أسلوب ياباين للتعبري عن اإلسالم والثقافة اإلسالمية".

"ثالثة خطوط" 
فؤاد كويتيش هوندا

آيات قرآنية مكتوبة باللغة 
العربية خبط الثلث اجليل 
املتناظر، حيث يمت كتابة 

اجلانب األيرس من النص 
باالجتاه املعاكس. من الميني 
إىل اليسار، اآليات يه: اآلية 

 115 من سورة البقرة؛ اآلية
 27-26 من سورة الرمحن؛ 

اآلية 88 من سورة القصص. 
 مقتنيات املتحف الربيطاين عىل اإلنرتنت: أرقام املتحف 
2005،0510،0.1 / 2005،0510،0.3 / 2005،0510،0.2

© أمناء املتحف الربيطاين
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النشاط رمق 6:  و  
كّون قطعة من الكتابة العربية املتناظرة. ميكن أن تستعمل امسك أو امس صديق أو خشص توّده. ميكنك 

احلصول عىل أفاكر عن طريق البحث عن 'الكتابة املتناظرة يف اخلط العريب' يف 'صور جوجل' حيث ميكن 
االطالع عىل بعض األمثلة امجليلة. ميكنك أيًضا احلصول عىل أفاكر من البحث يف جوجل عن "الصور 

املتناظرة واملنعكسة يف الطبيعة".
 

يف العملني أدناه، ميكن رؤية اخلط العريب وقد اِسُتخِدم ألغراض دينية وأدبية عىل حٍد سواء. 
اختذ اخلط يف الفن العريب أشاكاًل كثرية عىل مر القرون. هنا مثال آخر خالب من املتحف الربيطاين.

فن اخلط
عناية اهلل نوري )القرن 20(

اخلط العريب بألوان مائية وطيور عىل الورق.
مقتنيات املتحف الربيطاين عىل اإلنرتنت: رمق املتحف 

2000،0724،0.7

© أمناء املتحف الربيطاين

النشاط رمق 7:  و  
ختيل أنه قد ُطلب منك تقدمي عنوان أو تمسية توضيحية هلذا العمل الفين. أي من اخليارات التالية تفضل وملاذا؟

رحلة طائر أ( 
املياه املتدفقة ب( 

قطعة موسيقية ج( 
خربشات ملونة د( 

نسيج خميط ه( 
رسالة أمل و( 

هل ميكنك التفكري يف عنوان أو تمسية أخرى هلذه اللوحة؟
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بالطة متثل مجنة ذات مثانية أضالع 
القرن ال 14 

جحر بالط من طالء أبيض ُسّكري. ينقسم املركز اىل مربعني 
متداخلني، وميثل التصممي "ربع احلزب" املستخدم يف القرآن الكرمي 

وحيتوي عىل نقوش مزينة باسلوب مجيل ويظهر ما يبدو اكخلط 
العريب عىل احلاشية. 

مقتنيات املتحف الربيطاين عىل اإلنرتنت: رمق املتحف 
1888،0109.13 © أمناء املتحف الربيطاين

مقاش مزركش قد يكون من قطعة  خمية  أو ُمعلقة مصنوعة رمبا 
من الصوف أوالشعر، التصممي من املخطوطات والكتابات العربية.
وقد مصم من قمسني، رمبا ليشلك مدخل خمية واسعة. بتصممي 

يمشل اخلط والكتابة بالعربية
أوائل القرن ال 20  

مقتنيات املتحف الربيطاين عىل اإلنرتنت: رمق املتحف 
AF1979،10.1.b

© أمناء املتحف الربيطاين

ِاستخدام األشاكل اهلندسية يف التصاممي خللق معل فين ُمنجسم
إنَّ أسلوب التصممي املوجود يف الفن والعامرة واخلط العريب يرجع إىل فهم عملاء املسملني لعمل اهلندسة وُبعدها 

املعنوي. يعتقد البعض أنَّ التصاممي اهلندسية تعكس النظام األسايس يف الكون وعمظة خلق اهلل تعاىل، فالدوائر 
ليس هلا بداية أو هناية، وهكذا فهي تعكس فكرة أنَّ اهلل تعاىل هو أبدي. وهلذا، متَّ التشديد عىل أمهية التناظر 
واالنجسام والرتاكيب يف التصاممي اهلندسية. كذلك فإن تكرار األشاكل ُيعزز فكرة أنَّ األشاكل اهلندسية املُكررة  

حتتوي فكرة الالهنائية. 

القواعد اهلندسية لألبعاد يف اخلط العريب هلا أمهية بالغة، مثل طريقة حتديد جحم احلرف بالرجوع إىل حرف 
األلف واِستخدام النقطة كوحدة قياس.

أدناه أمثلة ُتظهر مبادئ التصممي اهلنديس يف األمعال املوجودة يف مقتنيات املتحف الربيطاين
الحظ كيف أنَّ اخلط مندجم مع التصممي العام يف األمعال أدناه.
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األشاكل املُكررة يف الفن االساليم  النشاط رمق 8:  و  

"Pattern in Islamic Art" اِنتقل إىل صفحة عرض الرشاحئ عىل موقع
http://patterninislamicart.com/archive/slideshows

شاهد عرض "General Survey" مث اِخرت منطقة لرتكز علهيا بالتفصيل.   (1
اِخرت تصممًيا معامرًيا يعجبك من تلك املنطقة واستعد لتقدميه إىل الفصل.  (2

نقاط جيب أخذها بعني االعتبار: مىت مت إنشاؤه؟ من أنشأه؟ ألي غرض؟ ما جحم العمل؟ مما ُصنع؟ ما األشاكل 
اهلندسية واألمناط املستخدمة فيه )مبا يف ذلك املالحم اخلطية(؟ ما األلوان املستخدمة؟ كيف تشعر جتاه هذا 

العمل؟ هل تشعر أنَّ العمل ُيعربِّ عن احلياة والطبيعة؟ هل ميكنك ختيل مشاعر الفنان أثناء إنتاجه هلذا العمل؟ 

هناك مرجع آخر هلذا املوضوع وهو ملف النشاط اخلاص باملتحف الربيطاين  واملوجود يف معرض العامل اإلساليم. 
"Discover patterns, symmetry and tessellation"

مالحظة هامة: هذا النشاط ميكن اِستخدامه خالل زيارة املتحف الربيطاين. 
https://www.britishmuseum.org/pdf/Islamic٪20Gallery٪20Numeracy٪20Activity.pdf

األرابيسك )الزخرفة بالعربية(: التصاممي الزهرية أو النباتية الشلك 
لكمة أرابيسك مشتقة من اللكمة االيطالية "أرابسكو" وتعين "باألسلوب العريب"، واألشاكل الزخرفية املستخدمة هامة 

لعكس أفاكر امجلال والروحانية يف العامل العريب والعامل االساليم. 

بالط ُصنع يف القرن اخلامس عرش امليالدي، ووُجد يف مدينة دمشق 
السورية.  ُصنع البالط من الفخار األسود والفيض بتصممي زخرفة 

األرابيسك املورقة واملمتايلة. 
مقتنيات املتحف الربيطاين عىل اإلنرتنت: رمق املتحف 1895،0603.138

© أمناء املتحف الربيطاين

بالط جداري سدايس الشلك.
أواخر القرنان 16-17 

مزين بتصممي أرابيسك حلزوين وفيض عىل أرضية بيضاء ذات سطح 
أملس.

مقتنيات املتحف الربيطاين عىل اإلنرتنت: رمق املتحف 1895،0603.152
© أمناء املتحف الربيطاين
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 صورة مرخصة مبوجب 
 "the Creative Commons Attribution 3.0 Unported"

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ELSeed.jpg

النشاط رمق 9:  و  
اِصنع بطاقة خاصة بك باستخدام تصممي األرابيسك. 

شاهد درس األرابيسك يف موقع "Nuqta Arts" حيث ُيظهر طريقة بسيطة لتصممي األرابيسك. 
https://www.youtube.com/watch؟v=gbXykMX4jEw

القسم الثالث   اكليجرافييت
لكمة اكليجرافييت تعرّب عن دجم اخلط العريب التقليدي وفن اجلرافييت مًعا والذي يعترب نوًعا من أنواع فن الشارع 

احلديث الذي حيول لكمة أو مجموعة من اللكامت إىل لوحة فنية ُتعرض عىل اجلدران يف الشوارع، وبالتايل فهو 
ُيعزز الثقافة الشعبية والقمي املجمتعية بشلك مجيل. وهو أسلوب ميارس يف مجيع أحناء العامل، وقد مت تداوله عىل 

نطاق واسع يف الرشق األوسط. ويعترب "إل سيد" واحًدا من أجنح وأهشر فناين الاكليجرافييت املعارصين. 

دراسة حياة "إل سيد" ومعله النشاط رمق 10:  و  

شاهد فيديو "TED" الذي قدمه "إل سيد" يف عام 2015 
https://www.ted.com/talks/el_seed_street_art_with_a_message_of_hope_and_peace

: أمكل النشاط أدناه بوضع عالمة حص  أو خطأ 
إمام جامع "جارة" يف مدينة قابس يف تونس مل يوافق عىل معل الاكليجرافييت لـ "إل سيد" عىل املئذنة.   .1

رسالة العمل ُمستوحاة من القرآن الكرمي، ويه عن السالم والتعايش بانجسام مع اآلخرين.   .2
تسبب العمل يف الكثري من اجلدل بني رشاحئ خمتلفة من املجمتع.   .3

ال حتتاج إىل معرفة اللغة العربية لإلجعاب بالعمل.   .4
لرسائل "إل سيد" اليت تسىع إىل التواصل من خالل معله أمهية عىل الصعيدين احمليل والعاملي.   .5

بدأ "إل سيد" تعمل القراءة والكتابة باللغة العربية كطفل صغري يف باريس.   .6
7.  رمَس "إل سيد" يف مدينة ريو دي جانريو معاًل فنًيا عىل سطح بناية مستوىح من قصيدة "غابرييال توريس 

باربوسا" عن الفقراء الذين يعيشون يف منطقة فقرية. 
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النشاط رمق 11  و  

شاهد فيديو اليوتيوب "أسبوع يف متحف الفن اإلساليم )الدوحة، قطر(" والذي يظهر معل "إل سيد" مع طالب 
املدراس عن الاكليجرافييت.

 https://www.youtube.com/watch؟v=qpFz5Rxg6eU

اِستخدم اللغة العربية أو لغات أخرى لتصممي معل 
ُتعرب فيه عن قضیة َتشغُلك  •

تروّج فيه محللة تؤمن هبا  •
جيلب امجلال للبيئة   •
حيتفل بتعدد اللغات   •
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اجلزء الثالث
عيل معر ارميص

الصورة مستخدمة بإذن من عيل معر ارميص

األهداف التعلميية:
فهم عيل معر ارميص عرب حمادثة مع طالب ومدريس اللغة العربية عن تطور فنه ومناقشة أمعال معينة له.  •

•  حتليل وتفسري وإبداء الرأي حول مجموعة من أمعال عيل معر ارميص وربطها بتجارب احلياة الخشصّية 
والثقافية للطالب.

تعميق فهم الرتاث العريب والثقافة العربية وعالقهتام بقضايا العامل املعارص.  •
 •  تكوين معل فين خاص أو قصة رمقّية  باللغتني العربية واإلجنلزيية مستوحاة من أمعال الفنان عيل 

معر ارميص.
تطوير مهاريت الكالم والكتابة من خالل فهم األفاكر املطروحة وإبداء الرأي حول اخلط العريب.  •

مت البحث  فميا سبق عن كيفّية  دجم اللكمة املكتوبة  يف الفن من خالل الثقافات املختلفة،  مكا مت الرتكزي عىل 
أمهّية اخلط العريب كفن بأشاكله املختلفة يف الرشق األوسط. هذا اجلزء يرّكز عىل معل الفنان عيل معر ارميص 

ويعكس كيف وّظف الفنان اخلط يف لوحاته. ينقسم هذا اجلزء إىل فقرتني:
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مقدمة عامة:  .1
االنطباع األويل  •

نبذة عن خشصية عيل معر ارميص  •
العمل حول أمعال خمتارة:  .2

حرف الاكف  •
الّصاد   •

شّدة  •
أحايج ُجا   •

الّسالم يعين العدالة  •
العمل الثاليث: ال، كاّل، ولن  •

االنطباع األويل  .1

مناقشة االنطباع األويل يف مجموعات. نشاط رمق 1:  و  
اُنظر إىل البطاقات 1 إىل 8 وناقش ما ييل:

ما العنارص املُشرتكة يف مجيع األمعال؟   .1
ملاذا تعتقد أن الفنان أعىط هذه األمهّية  للك حرف؟  .2

ماذا تالحظ حول طريقة تلوين احلروف؟  .3
كيف تشعر جتاه هذه األمعال؟  .4

مباذا تذكرك هذه اللوحات؟  .5

اآلن، هل لديك أي تساؤالت حول عيل معر ارميص وأمعاله؟ شارك أفاكرك مع بقّية الفصل. 

1. نبذة عن خشصية عيل معر ارميص

"اللغة يه أمسى إجناز إنساين ... وأنا استخدم احلروف ألنين أريد الرتكزي عىل اللغة العربية مكوضوع. 
املراجع يف الشعر القدمي مهمة ألهّنا ُتظهر اسمترارية اجلنس البرشي وتنرش التواضع وحتّذرنا من عدم 

استغالل سلطتنا ومنصبنا. )صفحة 86("
ُمقتبس من مقالة جميس باري )James Parry(، يف مقابلة بعنوان "قوّة احلرف: عيل معر ارميص". (2010)
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ِاقرأ النص التايل و ِامأل اجلدول أدناه. نشاط رمق 2:  و   
عيل معر ارميص هو فنان عاملي– لييب وبريطاين. ولِد يف مدينة طرابلس يف ليبيا عام 1945 ويف عام 1981 

اِستقر يف لندن حيث يعيش ويعمل.

 يعمتد عيل معر ارميص عىل احلرف العريب كأساس للوحاته الفنية اليت يصل طول بعضها إىل مخسة أمتار 
ويستخدم فهيا أوراًقا مصنوعة يدوًيا. لوحاته تطىغ علهيا مقتطفات من األدب العاملي، وخاصة األدب العريب 

واإلساليم والشعر والنرث.  

هتدف مجيع أمعاله إىل إظهار القمي اإلنسانية مثل العدالة والسالم وحقوق اإلنسان، ومحايه البيئة واملسؤولية 
االجمتاعية واألخالقيه. 

ُعرضت أمعاله الفنية يف خُمتلف املتاحف واملعارض يف مجيع أحناء العامل مبا يف ذلك املتحف الربيطاين يف 
لندن، ومتحف أمشوليان يف أكسفورد، ومؤسسة مسيثسونيان يف واشنطن، واملتحف الوطين األردين للفنون 

امجليلة يف مّعان، واملتحف الوطين املالزيي يف كواالملبور، ومتحف هريميتاج يف سانت بيرتسبورغ يف روسيا، 
ومعرض دار الفنون يف الكويت، ومعرض ممي يف ديب والكثري غريها.

عيل معر ارميص
ماكن الوالدة

خصائص أمعاله

األفاكر اهلامة يف أمعاله

أماكن عرض أمعاله

النشاط رمق 3: 
مقابلة مع الفنان عيل معر ارميص يف املتحف الربيطاين )مقاطع الفيديو 5-1(

  
مقطع الفيديو – 1   ُنبذة عن خشصية عيل معر ارميص

 اِسمتع إىل مقطع الفيديو مرتني عىل األقل مث دّون املالحظات باللغة اإلجنلزيّية أو باللغة العربية حتت 
العناوين التالية:

كيف أصبَح فناًنا؟  .1
األشياء اليت أّثرت يف معله الفين  .2

احلروف العربية  .3
أمهية اللغة العربية  .4

الفن واملوسيىق  .5
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مبادئ أمعال عيل معر ارميص  مقطع الفيديو – 2  
يستند هذا املقطع إىل األسئلة التالية:

ما أمهية النصوص األدبية والقصائد احمليطة باحلرف يف معل عيل معر ارميص ؟  .1
هل للحرف صلة بالنصوص اليت حوله؟ وحض؟  .2

كيف خيتار النصوص يف أمعاله الفنية؟  .3

مقطع الفيديو – 3   
يستند هذا املقطع إىل األسئلة التالية:

هل يوجد شاعر ُمفّضل لدى عيل معر ارميص؟  .1
ما نوع املواضيع اليت يغطهيا عيل معر ارميص يف لوحاته؟ اُذكر اثنني.  .2
ما املراجع اليت يستخدمها عيل معر ارميص للحصول عىل نصوصه؟  .3

مقطع الفيديو – 4 
يستند هذا املقطع إىل األسئلة التالية:

مىت وأين اكن أول معرض فين لعيل معر ارميص هبذا النوع من الفن )أي اِستخدام احلروف(؟  .1
ماذا قال عيل معر ارميص عن معله الفين املُفضل؟ ملاذا؟  .2

هل يستخدم عيل معر ارميص دامًئا اخلط املغريب يف معله الفين؟ وحّض ذلك.  .3
كيف عرَّف عيل معر ارميص معىن اخلط؟  .4

 
مقطع الفيديو – 5 

يستند هذا املقطع إىل األسئلة التالية:
ماذا تعين اللغة العربية وحروفها لِعيل معر ارميص ؟  .1

ماذا قال عيل معر ارميص عن "استخدام األلوان للتعبري عن املشاعر"؟  .2
ملاذا ذكر عيل معر ارميص احلسن ابن اهليمث ؟ وحّض ذلك.  .3

"... لك معل فين له خصوصيته، ونقطة اِهمتام خاصة به. ويف الوقت نفسه، اللوحة تشبه إىل حد كبري 
عرًضا مرسحًيا عىل خشبة املرسح حيث تتداخل العديد من عنارص العمل مًعا، ولك جانب يلعب دورًا يف 

سياق أوسع. وليس بالرضورة أن تتصل العنارص بعضها ببعض بشلك دامئ، فالعالقة املشرتكة وامللزمة 
بيهنا يه أهّنا موجودة يف نفس املرسحية، ويف معل واحد. وهذا يمشل اجلوانب املختلفة من العمل مثل 

الشعر واللون والتأليف والشلك وكذلك اِستحضار املوسيىق الصامتة للنص."
)صفحة 142(

ُمقتبس من مقابلة مسر فارويق، مديرة البحوث يف معرض ممي، مع عيل معر ارميص. )نومفرب 2012(
http://www.contemporarypractices.net/artistessay/aliomarerme.pdf
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حرف الاكف
حرب أسود عىل الورق

153مس X 123 مس

استنخست بإذن من عيل معر ارميص واملتحف الربيطاين
مقتنيات املتحف الربيطاين عىل اإلنرتنت: رمق املتحف 1992، 1215، 0.1 

© أمناء املتحف الربيطاين
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حرف الاكف

األهداف التعلميية
سيكون الطالب قادرًا عىل:

فهم فكرة "حرف الاكف" ِمن وجَهِة َنظر الفنان عيل معر ارميص.   .1
ُمناقشة ما يربط هذا العمل حِبياة الطالب الخشصّية.  .2
مناقشة أمه املعايري املطلوبة ملهارات القراءة والكتابة.   .3

تطوير املهارات اللغوية وبناء الثقة بالنفس من خالل مشاريع إبداعية خمتلفة.  .4

النشاط رمق 1:  و   
انظر إىل صورة حرف الاكف وفكر بامساء ثالث دول تبدأ هبذا احلرف.

   .1

   .2

   .3

أذن عيل معر ارميص واملتحف الربيطاين باستخدام صورة حرف الاكف 
مقتنيات املتحف الربيطاين عىل اإلنرتنت: رمق املتحف 1992،1215،0.1

© أمناء املتحف الربيطاين
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النشاط رمق 2:  و حرف الاكف
بالرجوع إىل البطاقة رمق 1 وإىل أمناط اخلط العريب السبعة اليت بّيهنا نارص منصور يف ُكتّيب املتحف الربيطاين 

 ’Discover the Arab World‘ )القسم B)، تعرّف عىل منط اخلط املُستخدم يف رمس لوحة "حرف الاكف". 

http://www.britishmuseum.org/PDF/Arab_World_Booklet_Web.pdf

النشاط رمق 3:  و 
 يف مجموعات من ثالثة طالب، انظروا إىل لوحة حرف الاكف، وناقشوا ما يربطمك خشصًيا هبذا احلرف. 

)قد خيتار الطالب امس طعام أو حيوان أو ماكن خاص أو أغنية أو فيمل أو أي يشء آخر( اكتبوا مجلة عن لك 
ارتباط مستعملني حرف الاكف يف أكرب عدد ممكن من اللكامت.

النشاط رمق 4:  و 
اقرأ أبيات الشعر التالية بتأنٍّ، مث أجب عن األسئلة اليت تلهيا.

احبث يف الشبكة العنكبوتية عن امس اكتب هذه األبيات الشعرية وضع دائرة حول اجلواب الصحيح.  .1
أ. أمحد شويق       ب. بدر شاكر السياب       ج. إبراهمي طوقان      د. أبو القامس الشايب

ُل ـ ـَعـويـ اُء وال ال ـ كـ بـُ ـ َك ال ـُعـ نَف ـ ـَس يـ ـيـ َك ل ـ ِكـْف دمـوَع ـ ْف ـ َك
ـوُل ـا إالَّ الـكـسـ ـا َشـكـ ـاَن فـمـ ُك الـزمـ ـ ـَْض وال تـشـ وانـهـ
ـُل ـبـيـ َسّ ـ ـَف ال ْل كـيـ ـيَل وال تـقـ ـبـ َسّ ـ َك ال ـ ـ ِت ـ َمّ ُك بـهـ ـ ل واسـ
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استخرج لك لكمة فهيا حرف الاكف واحبث عن معناها باللغة اإلجنلزيية.  .2

احبث عن عكس اللكامت التالية، مث اكتهبا يف مجلة.  .3

أ. ينفع:  

امجللة  

ب. اهنض:  

امجللة  

ج. اسلك:  

امجللة  

ترمج األبيات الّشعرية إىل اللغة اإلجنلزيية:   .4

اقرتح فكرة مناسبة أو عنواًنا هلذه األبيات الّشعرية، مثاًل: بالعزمية نواجه الصعاب  .5
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النشاط رمق 5: 
 اختار الفنان عيل معر ارميص قصيدة يف لوحة "حرف الاكف" فكرهتا 

)غياب العدل يف املجمتع يؤدي إىل تراجعه تدرجييًا حىت يصل إىل 
مرحلة االهنيار(.

1.  ناقش مع زميلك فكرة هذه األبيات الشعرية وحددا األسباب اليت قد تؤدي إىل 
غياب العدل

مكواطن أو كطالب، كيف ميكنك املسامهة يف نرش العدل يف املجمتع؟ اكتب 3 مقرتحات.  .2

ما عالقة األبيات الشعرية يف النشاط رمق 4 بفكرة األبيات الشعرية يف لوحة حرف الاكف أعاله؟  .3

النشاط رمق 6: 
اسمتع بتأنٍّ إىل التجسبل بعنوان "لقاء مفاجئ" مث اخرت اإلجابة الصحيحة. 

أين ومىت التقت حنان بالفنان عيل معر ارميص؟  .1

 (i)يف املتحف الربيطاين يوم امخليس املايض
(ii)يف غرف املوزاييك  يوم السبت املايض
(iii) يف املتحف الربيطاين يوم السبت املايض
(vi)يف متحف العلوم الطبيعية  يوم األحد املايض
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ما طبيعة هذه الرحلة؟  .2

 (i)                                                    رحلة عائلية
(ii)                                 مرشوع مع قناة يب يب يس
(iii)                                         احتفال للجالية
(vi)                                                     رحلة مدرسية

ما الذي أدهش حنان حول طريقة إنتاج العمل؟  .3

 (i)                      املواد اليت اختارها الفنان 
(ii) الزمن الذي استغرق إلجناز العمل 
(iii) مكونات العمل الفين 
(vi)استخدام الفنان لأللوان املختلفة

4. مك من الوقت تقريًبا استغرق عيل معر ارميص يف إجناز لوحته؟ 

 (i)ثالث ساعات
(ii)ثالثون يوًما
(iii)مخس دقائق
(vi)                                               ثالث ثوان

النشاط رمق 7:  و 
شاهد املقابلة مع عيل معر ارميص حول لوحة حرف الاكف مث اكتب مالحظات حول النقاط التالية باللغة العربية 

 https://vimeo.com/179095897/fbd3e9695c

اختيار حرف الاكف  أ. 
املقولة اليابانية الهشرية ب. 

مدة إجناز العمل )تقريًبا( ت. 
مصداقية الفنان ث. 

اختيار النصوص املكتوبة ج. 
مفهوم األبيات الشعرية  ح. 
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النشاط رمق 8:  و 
كيف ترى لوحة حرف الاكف من الناحية الفنية؟ دّون اللكامت اليت تمتاىش مع ما توحيه هذه اللوحة.

أضف 3 لكامت أخرى من عندك 

انسيايب فيّن

غاضب معّقد     قوي ضعيف

الفّنان

العدالة

ُملهمة

احلرف

املغريب

رسالة

اخلط

السابع عرش

رمس

احلرب

النشاط رمق 9: 
امأل الفراغات باللكامت املناسبة من املربع أدناه. 

جملة فن العامل العريب (يناير2005) 

 ........... عيل معر ارميص هذه اللوحة الرائعة سنة 1991، مستعماًل .......... األسود عىل الورق. ارتفاع اللوحة 
153 مس وعرضها 123 مس. يف وسط العمل هناك حرف الاكف المخض. حتت احلرف يوجد نصان قصريان. 

احتىف ........ عيل معر ارميص جباملية ........... العريب واختار المنط .............. يف األبيات الشعرية يف 
أسفل يسار اللوحة ُكتبت يف القرن......... ويه............  قوية ُتعرّب عن أمهية فهم احلاكم ونضاهلم من أجل 

............ ما زالت هذه رسالة مهمة و.............. لنا حىت اليوم.
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النشاط رمق 11:  و 
يف مجموعات من ثالثة أو لٌك عىل حدة 

1.  كّون قطعة فنية خاصة بك حول حرف الاكف وبأسلوب عيل معر ارميص. يف هذه اللّوحة حاول أن تشلّك 
ما مُيّثل لك حرف الاكف بلكامت وتعليقات ورسوم وتصاممي. قد يأخذ هذا شلك ذاكرة أو حمل أو قصة أو 

قصيدة أو مناسبة.  
اعرض معلك عىل بقية الصف.   .2

النشاط رمق 10:  و 
باستخدام "هيلك التفكري والنقاش يف أمعال عيل معر ارميص" )املرجع ب(:

)أ(  ناقش حمتوى املخطط العنكبويت أدناه حول حرف الاكف واكتب مالحظات ُتبنّي عالقته بالعناوين األربعة: 
احملتوى والشلك واخلطوات واملزاج.

اعرض معلك عىل بقية الصف. )ب( 

احملتوى

اخلطوات

املزاجالشلك حرف
الاكف
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الصاد
ألوان مائية عىل الورق، أوآخر القرن العرشون

مس X 9.3 65.5 مس

استنخست بإذن من عيل معر ارميص واملتحف الربيطاين
مقتنيات املتحف الربيطاين عىل اإلنرتنت: رمق املتحف 1992، 1215، 0.1 

© أمناء املتحف الربيطاين
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الّصاد

األهداف التعلميية
سيكون الطالب قادرًا عىل:

التعرّف عىل قمية العمل الفين لعيل معر ارميص.   .1
ُمناقشة َعالقة هذا العمل حِبياِته الخشصية والثقافية وتقيميها كقطعِة َفنٍّ ُمعارِصة.  .2

التعبري عن الويع باألمهية الثقافية  للقصص العربية  املتعلقة بعمل الفنان عيل معر ارميص   .3
تطوير املهارات اللغوية وبناء الثقة بالنفس من خالل املشاركة بعمل إبدايع يرتكز عىل قصة عنرتة وعبلة.  .4

النشاط رمق 1:  و 

أذن عيل معر ارميص واملتحف الربيطاين باستخدام صورة الّصاد مقتنيات املتحف الربيطاين عىل اإلنرتنت: رمق 
املتحف 1987،0202،0.2 © أمناء املتحف الربيطاين

متّعن يف لوحة "الّصاد" وناقش ما ييل:
ما الذي يشّد انتباهك يف هذا العمل الفين؟ )أ( 

هل رأيت شيًئ مشاهًبا من قبل؟ أعط أمثلة عىل ذلك؟ )ب( 
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النشاط رمق 2:  و الّصاد
متّعن يف اللوحة مرًة أخرى.

اخرت من اللكامت أدناه املفردات اليت تصف هذه اللوحة.  .1
علّل اختيارك هلذه اللكامت.  .2

اآلن شارك أفاكرك بقية الفصل  .3

بسيط

ممل

مفرح

حزين

ساطع

حتيك قصة

مظمل

ألوان متاكملة

كئيب

معقد

النشاط رمق 3:  و 
بالرجوع إىل البطاقة رمق 2 وإىل أمناط اخلط العريب السبعة اليت بّيهنا نارص منصور يف ُكتّيب املتحف الربيطاين 

 .(B القسم) ‘Discover the Arab World’

http://www.britishmuseum.org/PDF/Arab_World_Booklet_Web.pdf

 تعرّف عىل منط اخلط املُستخدم يف النصوص املوجودة يف لوحة "الّصاد" ودّون كيف توّصلت إىل ذلك.

النشاط رمق 4:  و  
يف مجموعات من ثالثة طالب، انظروا إىل لوحة الّصاد، وناقشوا ما 

يربطمك خشصًيا هبذا احلرف. قد خيتار الطالب امس طعام أو حيوان 
أو ماكن خاص أو أغنية أو فيمل أو أي يشء آخر. ادخل لك اللكامت 

اليت ربطهتا حبياتك الخشصية يف مجل.
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النشاط رمق 5: 
األبيات الشعرية يف لوحة "الّصاد" )املوجودة يف وسط اجلزء األمين من احلرف( تتحدث عن أنواع خمتلفة من احلب 

مثل حب العائلة  وحب املجمتع  وحب الوطن واحلب الرومانيس واحلب املنافق.

ما أنواع احلب األخرى؟ اذكر ثالثة مهنا:

  .1

  .2

  .3

هناك قصص عديدة مبنية عىل أنواع  احلب املختلفة. أعط مثااًل عن حاكية من تراثك أو تراث آخر. اكتب فقرة من 
30 - 50 لكمة ترسد فهيا هذه احلاكية مث شاركها بايق الصف. 

النشاط رمق 6:  و 
اّتبع تعلميات املدرس

قصة "عنرتة وعبلة" : عودة القافلة

األبيات الشعرية يف اللوحة تتحدث عن أنواع احلب املختلفة مبا 
فهيا احلب الرومانيس. قصة عنرتة وعبلة قصة مهشورة وحقيقية 

من فرتة ماقبل اإلسالم يف القرن السادس (525 م - 608 م). حتيك 
القصة عن الفارس والشاعر عنرتة بن شّداد الذي وقع يف حب ابنة 

معه امجليلة عبلة.

رمس حنان توفيق
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النشاط رمق 7:  و 
شاهد الفيديو يف الرابط أدناه:

 http://www.youtube.com/watch?v=6LJY6wBRTXw&sns=em

بنّي ما هو حص    و ما هو خطأ    مث حصح اخلطأ يف اجلدول أدناه  .1

التصحيح   
عنرتة غىّن قصائد شعر لعبلة1.
سافر عنرتة إىل بالد احلرية2.
عبلة رفضت الزواج من عنرتة3.
غلب عنرتة لك فرسان القبيلة4.
غضب والد عنرتة عندما ُولَِد عنرتة أمسر 5.

البرشة.
سافر عنرتة لبالد الفرس إلحضار مهر عبلة. 6.
مل يستطع عنرتة إحضار 100 ناقة للزواج 7.

من عبلة.

أ. شارك زميلك أو يف مجموعة مباذا شعرت عندما شاهدت الفيمل. استعمل العبارات التالية أو عبارات من عندك.

سعادة ورسور .  .1
حزن وعدم ارتياح.  .2

سالم وقناعة.   .3
عرس وحزن.   .4
أمل ومحاس.  .5
أىس وكآبة.   .6

شاهد فيمل عنرتة وعبلة ثانًية مث رّتب الصور بالتسلسل الصحيح.       ب. 
اكتب تعليق عن الفيمل. ما مدى جناح الفمل بالتعبري عن قصة عنرتة وعبلة؟ ماذا كنت ستغري إذا كنت املخرج؟ ج. 



52

النشاط رمق 8:  و 
باستخدام "هيلك التفكري والنقاش يف أمعال عيل معر ارميص" )املرجع ب(:

)أ(  ناقش حمتوى املخطط العنكبويت أدناه حول حرف الّصاد واكتب مالحظات ُتبنّي عالقته بالعناوين األربعة: 
احملتوى والشلك واخلطوات واملزاج.

اعرض معلك عىل بقية الصف. )ب( 

احملتوى

اخلطوات

املزاجالشلك حرف
الّصاد

النشاط رمق 9:  و 

املرشوع
•  عد إىل النشاط اخلامس وامعل يف مجموعة عىل اختيار إحدى القصص مث طورها بإضافة التفاصيل وحتويلها 

إىل قصة رمقية أو مرسحية أو شعر أو راب أو منشور.
شارك مرشوعك بايق الصف.  •
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شّدة
ألوان مائية وذهب عىل الورق، 1980

42.5 مس X 43 مس

استنخست بإذن من عيل معر ارميص واملتحف الربيطاين
مقتنيات املتحف الربيطاين عىل اإلنرتنت: رمق املتحف 1992، 1215، 0.1 

© أمناء املتحف الربيطاين
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شّدة (1980)

األهداف التعلميية
سيكون الطالب قادرًا عىل:

1.  التعرف عىل قمية العمل الفين "شّدة" لعيل معر ارميص.
2.  مناقشة كيفية ارتباط هذا العمل الفين حبياة الطالب أو بثقافته الخشصية وتقيمي قميته كقطعة فنية معارصة.

إظهار الويع باألمهية الثقافية للقصص العربية ذات الصلة بأمعال ارميص الفنية.  .3

تطوير املهارات اللغوية والثقة من خالل املشاركة يف معل إبدايع حول لوحة "شّدة".  .4
تطوير املهارات اللغوية وبناء الثقة بالنفس من خالل مشاريع إبداعية متنوعة.  .5

أذن عيل معر ارميص واملتحف الربيطاين باستخدام صورة شّدة
مقتنيات املتحف الربيطاين عىل اإلنرتنت: رمق املتحف 1987،0202،0.1

© أمناء املتحف الربيطاين

النشاط رمق 1:  و 
انظر عن كثب إىل لوحة 'شّدة'. ماذا يشد انتباهك أكرث عندما تنظر إىل حركة الشّدة؟ ضع عالمة يف القامئة أدناه 

عىل اللكامت اليت تعرب عن الطريقة اليت ترى هبا العمل الفين وكيف مت تشكيله، مث أضف ثالث لكامت خاصة بك. 

تشّوشموسيىق عامئطائرة

اآلن أضف لكامتك اخلاصة.

حزنسكون
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النشاط رمق 2:  و شّدة (1980)
ماذا تعين حركة الشّدة؟ ناقش مع زميلك واكتب إجابتك أدناه: )أ( 

)ب( امعل قامئة خبمس لكامت فهيا شّدة مث اكتهبا أدناه.

رّسام  .1

 .2

 .3

 .4

 .5

 .6

النشاط رمق 3: 
أ(  اسمتع وكرر اللكامت التالية 

)شّدة , مّعان , جّنار(  
اآلن، اقرأ اللكامت التالية: ب( 

)فّنان , سّيارة , طّيار(  

النشاط رمق 4: 
 ترمج امجللة التالية إىل اللغة العربية واستخدم القاموس عند احلاجة: 

The art teacher encouraged all students to visit the British Museum.

 

ما اللكامت اليت حتتاج إىل شّدة؟   •

ملاذا استخدمت الشدة يف هذه اللكامت؟  •

اقرأ اللكامت أمام بايق الفصل بصوت واحض.  •
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النشاط رمق 6: 
اسمتع اىل املدرس وحدد اللكامت اليت فهيا شّدة

 .1

 .2

 .3

 .4

النشاط رمق 5: 
استخدم عيل معر ارميص لكامت كثرية حتتوي عىل الشدة يف معله الفين "شّدة" 

احبث عن معاىن اللكامت التالية:     

 .1

 .2

 .3

 .4

 .5

أي اللكامت حتتوي عىل الشّدة؟  •

استخدم امخلس لكامت يف مجل مفيدة.  •

 .1

 .2

 .3

 .4

 .5

opinion    achieved    artist    book    happened    
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النشاط رمق 7:  و 
استخدم السبورة الصغرية واسمتع اىل املدرس جيًدا مث اكتب اللكامت التالية أ( 

 .1

 .2

 .3

 .4

 .5

 .6

 .7

 .8

اآلن، اسمتع إىل الفقرة التالية واكتهبا مع مراعاة إضافة الشدة حبسب احلاجة.  ب( 

النشاط رمق 8: 
اسمتع بعناية إىل احملادثة حول لوحة "شّدة" واخرت اإلجابة الصحيحة.

هل العبارات التالية حص  أم خطأ  ؟

اِعترب عيل معر ارميص الشدَّة حرًفا.   .1
للشدة حركة موسيقية تنعكس عىل حركة فرشاة الرمس.   .2

حركة الشدة ختترص ثالثة حروف مكرّرة.   .3
النصوص حول الشدَّة هلا عالقة بالشدَّة.     .4

لوحة )شدَّة( ومعظم أمعال عيل معر ارميص هلا عالقة مبوضوع العدالة.   .5



58

النشاط رمّق 9: 
امأل الفراغات التالية باللكامت املوجودة يف الفقرة أدناه.

جملة فن العامل العريب )يناير 2006)
اكلعديد من األمعال اليت قام هبا الفنان عيل معر ارميص، لوحة "شّدة" (١٩٨٠/1980) مجتع بني 

  واإلبداع الفين. رمست عىل  باأللوان املائية  واللون الذهيب. الشّدة تتوسط 
العمل الفين ويه حماطة مبقتطفات من روائع أمعال  العريب اجلاحظ من القرن الثامن. إحدى 

الفقرات تؤكد عىل أمهية كون الخشص  وذا عزم، ويف تفس الوقت يكون عىل استعداد ألخذ 
املشورة  و  يبدو أن عيل معر ارميص يدعونا إىل استكشاف والتعمل من   

األدب العريب. الطريقة االنسيابية اليت رمست هبا حركة الشّدة تذكرين بأمواج البحر أو  حيلق 
يف الفضاء.  أن هذا العمل مجيل و  

الّنصيحة

العفوية

الاكتب

كنوز

رقيق

ورقة

قوًيا 

بطائر

برأيي

النشاط رمق 10:  و 
تظهر الصورة أدناه قطعة من النص املوجود فوق الشدة يف معل عيل معر ارميص وقد كتب جزء منه 

لصاحل الطالب.

إذا َبلغ الرّأي الّنصيحة   ---  فاستعْن ِبرَأْي َنِصيٍح أو نصيحة حازم
وال حتسب الشورى عليك غضاضة   ---  و ال تكن نؤوًما فإّن احْلزَم ليس بنامٍئ

حدد اللكامت اليت حتتوي عىل الشّدة يف األبيات الشعرية أعاله أ( 
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هات معاين اللكامت بال لغة اّلعربية. ب( 

الشورى:   .1

الرأي:   .2

ِصيَحُة:  الَنّ  .3

استخدم اللكامت أعاله يف مجل مفيدة. ج( 

 .1

 .2

 .3

اقرأ األبيات الشعرية مرة أخرى مث ترمجها أدناه. د( 

النشاط رمق 11:  و 
اقرأ القصة أدناه مع زميل لك وحدد اللكامت اليت حتتاج إىل شّدة وأضفها.

البستاين والثعلُب 
ُحيك أّن ُبستانًيا اكن له بستاٌن يعتين بأجشارِه لك يوٍم؛ يسقهيا، ويقلب الرتبة حوهلا، ويقمل أغصاهنا، 

ْت أجشار البستان وأمثرْت، فتدلْت أغصاهنا. وذات مساٍء مر  ويقلع األعشاب الضارة احمليطة هبا. مَنَ
بالبستان ثعلٌب جائع، فرأى مثاره الناجضة، وسال لعابه، واشهتى أن يألك مهنا، لكن كيف يدخل 

البستان؟ وكيف يتسلق هذا السور العايل؟
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النشاط رمق 12: 
 شاهد املقابلة مع الفنان عيل معر ارميص وأجب عن األسئلة التالية:

ما دور الشدة يف اللغة؟  .1

كيف خيطئ القادة يف موقفهم وما يدل عىل ضعفهم؟  .2

ما دالئل احلمكة واملعرفة يف القائد؟  .3

ما الذي يسبب تدمري احلكومات؟  .4

النشاط رمق 13:  و 
مناقشة مجاعية:

باستخدام "إطار التفكري والنقاش يف معل الفنان عيل معر ارميص"

)أ(  ناقش حمتوى املخطط العنكبويت أدناه حول لوحة "شّدة" وبنّي عالقته بالعناوين األربعة: احملتوى والشلك 
واخلطوات واملزاج. 

اعرض معلك عىل بايق الصف. )ب( 

احملتوى

اخلطوات

املزاجالشلك شّدة 
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النشاط رمق 14:  و 
مرشوع

اخرت لكمة باللغة العربية حتتوي عىل شًدة.  .1
  .Word اكتب اللكمة يف وسط ورقة أو يف صفحة  يف برناجم مكبيوتر كربناجم  .2

3.  اآلن، حاول ان تنشئ صورًا وتصاممًيا ونصوًصا قصرية حول اللكمة تعكس فهيا معىن معّيًنا لللكمة اليت 
اخرتهتا. ميكنك استخدام جزء من قصيدة عربية  أو مثل أو أغنية تستعمل هذه اللكمة.

اعرض معلك عىل الصف.  .4
* لملستوى املتقدم: صف العمل الهنايئ باللغة العربية وما شعورك جتاه هذا العمل وملاذا؟    

* ميكن استخدام دليل نشاط "الفن التصويري"  يف صفحة رمق 153/152  
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أحايج ُجا
ألوان األكريليك عىل الورق، 2003

152 مس X 124 مس

استنخست بإذن من عيل معر ارميص 
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أحايج ُجا: َكمة وألغاز

األهداف التعلميية
سيكون الطالب قادرًا عىل:

التَّعرف عىل القمية الثقافية ألحايج ُجا، ِمن وجَهِة َنظر الفنان عيل معر ارميص.   .1
ُمناقشة َعالقة هذا العمل حِبياِته الثقافية وتقيمي قمَيهتا كقطعِة َفنٍّ ُمعارِصة.  .2

3.  التعبري عن الويع الثقايف حوَل احِلمَكِ العربية أللغاز جا اكملوجودة يف لوحة الفنان عيل معر ارميص 
ومصادر أخرى عىل اإلنرتنت.

تطوير املهارات اللغوية وبناء الثقة بالنفس من خالل التدريب وأداء مرسحية حول ُجا.  .4

ُمقدمة
ُجا خَشصّية َمعروفة يف األدب العريب مُتّثل روح الدعابة اليت 

انعكست يف العديد من املُجمتعات العربية. وتعِكس ألغازه 
املُضِحكة ِحمًكا مَعيقة وُتعرَض ِبشلِك ِقَصٍص ساخرة.

وغالًبا ما مُيّثل ُجا مع مِحاره الذي يأخذ أدوارًا يف ِقَصِصه. 
نّوهت ِقَصصه كذلك عىل أّنه خشص ُمزتوّج ولديه ابن وأّن ابنه 

وزوجته يشاراكنه يف القصص.

 ولكمة "أحايج" تعين ألغاز، واللوحة الفنية للفنان عيل معر 
ارميص تعكس العنوان حيث تتوسط اللوحة امس ُجا وحتيطه 

قصص معروفة وفهيا ألغاز.

رمس دولوريس فاسولو
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النشاط رمق 1: أحايج ُجا: َكمة وألغاز
اِقرأ النص أعاله وناقشه مع زميلك، مث أجْب عن األسئلة التالية:

ته بأسلوبَك اخلاص؟ )ِاستخدم املمجع لملساعدة( اُنظْر إىل صورِة ُجا َوِصْف خشصَيّ  .1

2. َمن ُيشارُك ُجا يف ِقَصصهِ؟ اُذكر ثالَث خَشصيات.
أ. . ب.  ت. 

3. هات مرادًفا لللكامت اليت حتهتا خط، مثَّ اُكتهبا يف مجل مفيدة. )ِاستخدم املمجع لملساعدة(

أ. ساخرة: 

امجللة: 

ب. غالًبا ما: 

امجللة: 

ت. يشارك: 

امجللة: 

ث. معروفة: 

امجللة: 
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النشاط رمق 2: 
اِسمتْع إىل احلواِر َحوَل لوَحِة "أحايج ُجا" ِبعناية، مثَّ اِخرَتْ اإلجابة الصحيحة:

Q1: Where did Maryam go in the evening?

(i) Went to a shopping centre.
(ii) Went to a sports centre.
(iii) Attended an interview at the museum.
(iv) Attended a meeting at the theatre.

Q2: “Ahaje Juha” was made in…

(i) 2003
(ii) 2010
(iii) 2013
(iv) 2016

Q3: How long did it take to complete “Ahaje Juha”?

(i) Approximately four weeks.
(ii) Approximately two weeks. 
(iii) Approximately five weeks.
(iv) Approximately three weeks.

Q4: How many stories does “Ahaje Juha” have?

(i) Six stories.
(ii) Seven stories.
(iii) Eight stories.
(iv) Nine stories.

Q5: Which story does Mr. Ermes prefer?

(i) All of them.
(ii) Juha and the pan.
(iii) Juha is having a party.
(iv) No specific preference.
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النشاط رمق 3: 
ل أدناه بأسلوبك اخلاص. ة "تميور لنك" َمرَّتني مُثَّ أمِكِل امجُلَ اِسمتْع إىل ِقصَّ

البداية:
  اكن تميور لنك يأيت بالوالة واخلرباء يف جملس واحد ملراجعة احلسابات، ويف يوم من األيام،

الوسط: 
عاقب تميور لنك الوايل بـ  وطلب من الناس أن 

الهناية:
 عندما طلب تميور لنك من ُجا احلسابات، 

ِحمكة القصة:
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النشاط رمق 4:  و 
اُنظْر بدقة إىل لوحة "أحايج جا"

 
1. اِخرت من املربع أدناه اللكامت الثالث اليت تصف العمل بدّقة. مث أضف ثالث لكامت خاصة بك.

2. ملاذا اخرتت هذه اللكامت؟
3. شارك بإجابتك يف الفصل.

تشبه املتاهه

ِشعرّية

ُمزدمحة

بسيطة 

غريبة 

ُمرتابطة ُمعّقدة

ُمتناسقة

© عيل معر ارميص
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النشاط رمق 5:  و 
مناقشة مجاعية

باستخدام " هيلك التفكري والنقاش يف أمعال عيل معر ارميص" )املرجع ب(:
)أ(  ناقش حمتوى املخطط العنكبويت أدناه حول أحايج ُجا واكتب مالحظات ُتبنّي عالقته بالعناوين األربعة: 

احملتوى والشلك واخلطوات واملزاج.
اعرض معلك عىل بقية الصف. )ب( 

احملتوى

اخلطوات

املزاجالشلك
أحايج 

جا

النشاط رمق 6: 
ترمج القصة التالية إىل اللغة اإلجنلزيية:

طرق اجلار باب بيت جا وقال : " أعطين محارك ألنقل هيلع بعض احلقائب". اكن جا ال يريد أن يعطيه محاره 
فقال: " معذرة يا جاري لقد ذهب ابين بامحلار إىل السوق ليتسوق... وجفأة بدأ امحلار يهنق (to bray)" فقال 

اجلار : " إنك تكذب عيل، ها هو امحلار يهنق وأنت تقول إنه يف السوق ! قال جا:" يا جاري العزيز هل تصدقين أم 
تصدق امحلار ؟!"
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 النشاط رمق 7: 
ة من  ص، مثَّ اِخرْت ُعنواًنا مناسًبا هِلذِه القصَّ ة ُجا أدناه وترمِجها إىل اللَغة الَعربيَّة يف املَاكن املُخصَّ  اقرأ قصَّ

لوحة الفنان عيل معر ارميص "أحايج ُجا".

Juha held a big feast and invited friends, relatives and neighbours from his village. After the tables were 
set and the people finished eating and drinking, they were surprised with the cost and expenditure for 
this feast, especially that there is no special occasion such as a wedding, a birth or any other occasion!! 
So they asked him about the reason for this feast and why all this spending.

Juha replied that they did not understand the reason because they did not know that his donkey 
had been lost so he was hosting this festive feast. People did not understand and said: "What is the 
connection between your lost donkey and this feast Juha?" Juha replied "Imagine what would have 
happened if I were on the donkey, I would’ve been lost too!”
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النشاط رمق 8:  و 

اِسمتع إىل إحدى ِقصص ُجا بعناية واكتب األفاكر الرئيسة، مث شارك هبا يف الفصل.  .1
2.  امِعل مع زميٍل أو يف مجموعة من ثالثة عىل تطابق أجزاء الصور مع فقرات النص بدايًة، مثَّ ضعها يف 

التسلُسل الصحيح.
اِقرأ القصة بصوٍت عاٍل يف مجموعة.  .3

4.  امِعل مع زميل أو يف مجموعة، حاول اِرجتال حواٍر للك مهشد، واُكتب نًصا خاص بك يف املاكن املُخصص 
ز عىل اإلمياءات والتعابري. أدناه، ومن مث تدرَّب وركِّ

اِخرت نوع املرشوع لقصتك )معل متثييل أو نخسة ُمجّسلة )فيمل( باللغتني العربية واإلجنلزيية(   .5
اِعرض معلك عىل بايق الفصل.  .6

اسمتع إىل العمل وقمّيه باستخدام جدول التقيمي.  .7
النص جيب أن حيتوي عىل 5 أسئلة للحوار عىل األقل.   *
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الّسالم يعين العدل
ألوان األكريليك عىل الورق، 2010

200 مس X 150 مس

استنخست بإذن من عيل معر ارميص 



74

الم َيعين العدل السَّ

األهداف التعلميية
سيكون الطالب قادرًا عىل:

الم يعين العدل" ِمن وجَهِة َنظِر الفنان عيل معر ارميص، وكذلك عالقة هذا  1.  التَّعرف عىل مفهوم "السَّ
املفهوم بالبيئة. 

ُمناقشة َعالقة هذا العمل حِبياِته الخشصيَّة.  .2
التَّعرف عىل املعايري اللغوية ملهاريت التحدث والكتابة.  .3

تطوير املهارات اللغوية وبناء الثقة بالنفس من خالل مشاريع إبداعية متنوعة.  .4

النشاط رمق 1: 
الم يعين العدل". ما أكرث يشء يلفت اِنتباهك يف هذه اللوحة؟ اِخرت من القامئة أدناه اللكامت  متّعن يف لوحة "السَّ

 اليت ُتعرّب عن الطريقة اليت ترى فهيا العمل وكيف مت تشكيله، مث أضف ثالث لكامت خاصة بك.

ُمبعرث        ُمتدفق        ُمعقد        مجيل        ُمؤثر        فوضوي        
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الم َيعين العدل النشاط رمق 2: السَّ
الم ومخٌس تعين العدل. بعدها  اِخرْت ِصفاٍت ِمن املُرَّبِع أدناه وضع مخًسا مهنا يف لّك كفِة مزيان، مخٌس تعين السَّ

أضف لكمة خاصة بك يف لك جانب.

األََمان

الِصْدق

احَلّق

الَتَصاحُل

االِْسِتقاَمة

مْلالِقْسط السِّ اإلِْنصاف

الَعْفو ئنان االِْطِ

رمس دولوريس فاسولو
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أ. أَعد ترتيب اللكامت أدناه إلظهار رسالة هذا العمِل الفيّن:
"Implement justice in the world and you gain peace on earth"

الم – أقميوا – يف – العامل – العدل – لمك األرص – يمت – عىل – السَّ

النشاط  رمق 3 
متّعن يف لوحِة الفّنان عيل معر ارميص أدناه:

© عيل معر ارميص
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النشاط رمق 4: 
اِسمتع إىل النقاش التايل حول أساليب محاية البيئة، مثَّ أَجب عن األسئلة التالية:

ما أخطر املشالك اليت تواجه األرض حالًيا؟ اُذكر خطرين.  .1

ما أكرب مشلكة بيئيَّة يف مدينتنا؟  .2 

كيف ميكننا املسامهة يف محاية البيئة برأيك؟ اُذكر شيئني.  .3

ما الذي ال ينصح رميه مع القاممة؟ وملاذا؟  .4

ب. هل ميكن أن تربط رسالة الفّنان عيل معر ارميص حبياتك بشلك ما؟
ناقش األمر مَع زميلك.  •

اُكتب مالحظات يف األسفل. )اِستخدم املمجع لملساعدة(  •
شارك إجابتك بايق الفصل.  •

 .1

 .2

 .3
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النشاط  رمق 5: 
اِقرأ النص أدناه وأجب عن األسئلة التالية:

وسام، 15 سنة
أنا صديق للبيئة. يف املزنل، أفصل القاممة دامًئا وكثريًا ما أذهب بالدراجة إىل املدرسة بداًل من السيارة. ال 

أَستطيع امليش إىل املدرسة ألهّنا بعيدة جًدا. أنا أيضا آخذ الورق والزجاج إلعادة تدوير نفايات الورق والعبوات 
الزجاجية. ولكن والديَّ يلحقان الرضر بالبيئة ألهنام ال يركبان وسائل النقل العامة بل يستعمالن السيارتني 

اللتني عندنا يف البيت!

دمحم، 18 سنة 
أنا ال أَهمت كثريًا بأن أَكون صديًقا للبيئة. لدي اآلن رخصة قيادة وأنا أقود السيارة بكرثة. لكنين امأل السيارة 
بالبزنين اخلايل من الرصاص – وهذا صديق للبيئة. أيم خرُي صديقة للبيئة. ويه عضو يف حزب اخلرض 

وتذهب عادًة يف يويَم اإلثنني وامخليس إىل سوق املزارعني لرشاء الفواكه واخلرضوات العضوية. سُأشارك يف 
عطلة هناية األسبوع يف محلة توعية عن خماطر التلوث.

سارة، 14 سنة
بالنسبة يل، فإنَّ محاية البيئة مهمة جًدا، ,أنا أشعر باحلزن ألنين أعتقد أننا سندمر كوكبنا ببطء. أِجد، عىل 

سبيل املثال، أننا نستخدم التعبئة والتغليف بشلك مبالغ فيه. يف األسواق، لك يشء مغلّف بالبالستيك 
وهذا يعين أنَّ املواد اخلام ستنهتي برسعة. لذا، أنا أَشرتي فقط املنتجات الصديقة للبيئة وأستخدم أكياًسا 

من القامش أو تلك القابلة لالِستعامل املتكرر. كنت أَشرتي الفواكه واخلرضوات املغلفة من مركز املواد الغذائية 
ولكن اآلن وحلسن احلظ، يوجد يف مدينتنا سوق حملية حيث أَحصل عىل الفواكه واخلرضوات الطازجة.

اِخرت اإلجابة الصحيحة:
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1. How does Wissam go to school?

A    By car
B    By bus
C     Walking
D By bike

2. How are Wissam’s parents not environmentally friendly?

A    They use public transport
B    They have two cars 
C     They do not recycle 
D They use plastic bags

3. How does Mohamed protect the environment? 

A    He walks instead of using the car
B    He buys organic food 
C     He is a member of the Green Party 
D He uses unleaded petrol

4. When will Mohamed participate in an anti-pollution campaign? 

A    Saturday and Sunday
B    Monday and Thursday 
C     Monday and Wednesday
D Friday and Saturday

5. What will happen fast, according to Sarah?

A    The earth will be destroyed  
B    The environment will change
C     Raw material will disappear
D Wildlife will die

6. Where does Sarah get her fruit and vegetables from?

A    A food centre 
B    A farm 
C     A shopping centre
D A local market
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النشاط رمق 6: 
ص أدناه:   ترمج النص التايل إىل اللغة اإلجنلزييَّة يف املاكن املخصَّ

احِلفاُظ عىل البيَئِة َيعين حياة آمنة. جيُب عىل لكِّ خشص أن يشارَك يف القضاء عىل ُمسببات التلوث البييئ. 
يارات، وُيسامه يف  هذا يعين أن عىل امجليِع أن ُيدوُِّر النفايات يف األماكن املُخّصَصة هلا، وُيقلّل من استخداِم السَّ
توعية أصدقائه وال ُيجّشع اسهتالك أكياِس البالسِتك. إذا شارك امجليع يف هذا العمل، َستتحقَّق العدالة البيئية يف 

الم من األمراض والكوارث. املُجمتع ويسود األرض السَّ
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النشاط رمق 7: 
هناك العديد من املشاريع يف العامل العريب محلاية البيئة. مفرشوع "مصدر" ومرشوع "حمطة نور ورزازات" مها من 
أَكرث املشاريع املعروفة. احِبث يف شبكة اإلنرتنت عن معلومات ختصهام واكتب 180-200 لكمة لتقارن بني هذين 

املرشوعني. جيب أَن تمشل اإلجابة عىل ما ييل: 
أَين يقعان؟  .1

ما هدف لكٌّ مهنام؟ صفهام.  .2
ما رأيك فهيام؟  .3

4. ما تأثريمها املستقبيل عىل البيئة؟
5. ماذا ستقرتح لو كنت مسؤواًل عن محاية البيئة ؟ ملاذا؟
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النشاط رمق 8:  و 
اُنظر إىل الصورة أدناه وأجب عن األسئلة التالية:

صف هذه الصورة.  .1
ما رأيك يف العدالة البيئية؟  .2

ما املشلكة البيئية األساسية يف منطقتك؟ ملاذا؟  .3
ما الذي تفعله حلل هذه القضية؟  .4

ماذا تقرتح/تعتقد أنك ستفعل لو كنت مسؤواًل؟  .5
هل تعتقد أَن عىل مجيع الدول االلزتام بالعدالة البيئية؟ ملاذا؟  .6
الم؟ كيف؟ يف رأيك، هل تعتقد أّن العدالة البيئية متعلقة بالسَّ  .7

رمس دولوريس فاسولو

النشاط رمق 9:   و 

مرشوع
الفكرة األوىل

اِخرت موضوًعا مُيثل )الّسالم يعين العدل(.  .1
مُق بعمل لوحة فنية أو معل فين آخر ُمستخدًما أسلوب الفنان عيل معر ارميص باستعامل اخلط العريب الفين.  .2

ل اخلطوات اليت تعكس رحلتك يف تكوين هذا العمل الفين، وكيف اِخرتت هذا املوضوع، والسبب وراء اِختيار  3.  جسِّ
األلوان واملواد اليت استعملهتا يف هذا العمل، وصف مشاعرك خالل هذا النشاط وحوِّهلا إىل فيمل عن رحلتك 

يف أداء هذا املرشوع باللغتني العربية واإلجنلزيية
اِعرض معلك عىل بايق الفصل.  .4
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الفكرة الثانية
اُنظر إىل عرض لألعالم من خالل مرشوع يف مدينة بريدا يف هولندا،  

.https://imgrum.me/user/flags_of_peace 

 هيدف هذا املرشوع إىل متثيل أعالم مجيع دول العامل. مثَّل الفنان عيل معر 
 ارميص ليبيا بالصورة أدناه ف

 هذا املرشوع.
©  عيل معر ارميص

النشاط رمق 10: 
اِقرأ النص التايل:

كيف سنحارب الفساد وكيف ستسود العدالة وتتحقق أَحالم الشعوب إذا مل يكن القانون سارًيا فوق امجليع وبدون 
استثناء؟ كيف سنقنع املواطن البسيط والفقري باحرتام القانون ونفاذه وهو يرى أّن هذا القانون اليصلح سوى لعقاب 

الفقراء والبؤساء دون األغنياء وأحصاب النفوذ!

ال ميكن ألفراد املجمتع أن حيرتموا القانون وخيضعوا له إال إذا اكن العدل ُمطّبًقا عىل الكبري قبل الصغري والوزير 
قبل املوظف البسيط. ال ُبّد أن يملس املواطن عوائد التمنية واإلنتاج والعدل واملساواة والرفاه  يف بلده حىت تتحقق 

العدالة االجمتاعية ويشعر باألمان. مكا إن منح حرية التعبري واالنتقاد مهم جًدا يف بناء خشصّية الفرد وزيادة ثقته 
واحرتامه لآلخر وهو بدوره يؤّدي إىل خلق جممتع ممتاسك ومتساحم، قادر عىل محاية بلده ومقدراته واليدمر بيديه 

ثرواته اليت بناها األجداد بسبب شعوره بالظمل والقهر واالضطهاد والهتميش وغياب العدل. 

أمتىن أن جيد ندايئ هذا مسؤواًل يح الضمري ليرتمجه إىل واقع مملوس ألننا ببساطة لن نعيش بأمان ولن نشعر 
باحلرية إال بتحقيق العدل وتطبيق القانون. 

اُنظر إىل األعالم املختلفة يف هذا املوقع واخرت 3 تفضلها  •
•  اقرأ تفاصيل هذه األعالم واذكر سبب تفضيلها، "يعجبين العمل (...) بسبب تصمميه. أحب طريقة عكس الصورة 

لفكرة العمل"
•  مصم عملك اخلاص للسالم  والذي ميكن أن يتضمن نّصا بأي لغة أو لغات لنرشة جدارية لملدرسة واكتب وصًفا 

لفكرة العمل بلغتني أو أكرث مماثاًل لملوجود عىل املوقع
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أ. احِبث عن معاين اللكامت الغامقة واكتهبا أدناه. 

 .1

 .2

 .3

 .4

 .5

 .6

 .7

ب. أجْب عن اإلسئلة التالية: 
عن ماذا حييك هذا النص ؟  .1

كيف سيحرتم أفراد املجمتع القانون؟  .2
مىت سيشعر املواطن بالعدالة االجمتاعية واألمان؟  .3

ملاذا ُيعترب المساح حبرية التعبري والنقد مهاًم؟  .4
مىت يصبح الناس أداة هلدم تراث بلدمه حبسب النص؟  .5

ت. يف مجموعات صغرية أو مع زمالئك، اِخرت عنواًنا للنص يف املاكن أدناه.
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النشاط رمق 11: 
الم يعين العدل".  اِسُتخلِص هذا النص من مقابلة مع الفنان عيل معر ارميص حول معله الفين "السَّ

 أجرت املقابلة مسر فارويق مديرة البحوث يف معرض "ممي" يف اإلمارات العربية املتحدة. 
ترمج النص أدناه إىل اللغة العربيَّة: 

“What I wanted to emphasise through this work is that as long as we claim to be human and claim to 
be fair and just and to encourage love and peace, the first thing we need to do is to implement justice 
in what we do. This includes everyone in every context, but is more obviously applicable to painful and 
traumatic situations that afflict large numbers of people such as international conflicts like those of 
Palestine, Sudan, Bosnia, Iraq, Afghanistan, Somalia, etc. This applies to men and women, rich and poor, 
East or West, as it applies at home, work or on the street.”
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النشاط رمق 12: 
من جتربتك الخشصيَّة، اُذكر مسألة شعرت فهيا بالظمل. صف القضية يف 300 لكمة. ما الذي اكن سيتغرّي لو 

كنت أنت مسؤواًل؟ ملاذا؟
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ال، كاّل ولن
ألوان األكريليك عىل الورق، 2003  

قياس لك لوحة   1.5مس X 1.2 مس

استنخست بإذن من عيل معر ارميص  
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"ال، كاّل، ولن"

األهداف التعلميية
سيكون الطالب قادرًا عىل:

1.  حتليل العنارص الفنية للعمل الثاليث "ال، كال، ولن" باستخدام "هيلك التفكري والنقاش يف أمعال عيل 
معر ارميص".

مناقشة وربط العمل الثاليث حبياته الخشصية.  .2
التعرف عىل شاعرات عربيات مبدعات.   .3

تطوير املهارات اللغوية وبناء الثقة بالنفس من خالل مشاريع إبداعية متنوعة.   .4

© عيل معر ارميص

النشاط رمق 1: 

بالنظر إىل األمعال الثالثة كلك، ما أوجه االرتباط والتشابه وما التغيريات واالختالفات اليت تالحظها؟  •
دّون مالحظات باللغة العربية أو اإلجنلزيية يف اجلدول أدناه.   •

شارك إجابتك مع بايق الفصل.  •

التغريات واالختالفاتاالرتباط والتشابه
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النشاط رمق 2:  و "ال، كاّل، ولن"
اِقرأ النص أدناه:

لوحات الفنان عيل معر ارميص "ال، كال ولن" يه معل ثاليث. األبيات الشعرية املُستخدمة بشلك عام، و بعض 
املصطلحات بشلك خاص ُتعربِّ عىل أنَّ الناس مجيًعا ترفض الظمل والفساد، وإذا أردنا أن نعيش يف حريَّة 
ومساواة واِحرتام، فإن مجيعنا حباجة إىل مواجهة الواقع، ومواجهة الناس واحلكومات اليت تقف وراء لك هذا 

الظمل يف العامل. حنن حباجة إىل تعزيز احملبة واألمان والوفاء. ويؤكد الفنان من خالل هذا العمل "أننا حباجة 
إىل أن نكون صادقني ونرفض النفاق واملعايري املزدوجة ونقول للجميع: أقميوا العدل يف العامل، هكذا 

الم عىل األرض." ميكنمك حتقيق السَّ

اآلن، أجب عن األسئلة التالية:

أ(  امِعل يف مجموعات صغرية أو مع زميل ملطابقة اللكامت باللغة العربية مع تلك باللغة اإلجنلزيية. مث اُكتهبا 
أدناه. اِستخدم القاموس لملساعدة. 

 .1

 .2

 .3

 .4

 .5

 .6

 .7

 .8

 .9

 .10

 .11

 .12

 .13

 .14

 .15

أجب عن األسئلة التالية: ب( 

1. ما الذي ُتعرّب عنه األبيات الشعرية يف هذا العمل؟ اُذكر نقطة واحدة.

2. اُذكر ثالثة مبادئ جيب تعزيزها حبسب ما ذكر الفنان. 

. أ  ب  ج .
3. بأي معل فين تذكرك امجللة الغامقة؟ ملاذا؟ ناقش مع زميلك واُكتب إجابتك أدناه:
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4. عيل معر ارميص اِستخدم "ال، كاّل، ولن" يف هذا العمل الثاليث. ما معىن هذه اللكامت؟ هات ثالث أدوات لإلثبات.
 

أداة إثبات  ال  

كاّل   أداة إثبات 

أداة إثبات  لن  

النشاط رمق 3: 
ناقش العبارات التالية وأمكلها:

ـ... ـ بصفيت عضوًا يف مدرسيت/ جممتيع، أقول "ال" / "نعم" ل

 

هذا ألن 

ـ... ـ بصفيت مواطًنا يف العامل، أقول "ال" / "نعم" ل

هذا ألن  

ـ... ـ ، أقول "ال" / "نعم" ل بصفيت 

هذا ألن  
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النشاط رمق 4: 
ذكر عيل معر ارميص يف لقاء مع قناة اجلزيرة  إنَّ فكرة الرفض "للهجمة الكربى حول البالد العربية وحول 

العامل اإلساليم" يف لوحته "ال، كاّل، ولن" جاءت نتيجة عوامل عدة ومهنا أنَّ "العرب واملسملني مل يوحضوا 
صورهتم الصحيحة ومل يكونوا إجيابيني يف كثري من القضايا وبذلك كثري مهنم رضوا أيًضا بالظمل 

وبالتقاعس يف فعل اإلجيابيات". 

1.  يف مجموعات صغرية، ناقش عبارة "العرب واملسملني مل يوحضوا صورهتم الصحيحة ومل يكونوا إجيابيني 
يف كثري من القضايا وبذلك كثري مهنم رضوا أيًضا بالظمل وبالتقاعس يف فعل اإلجيابيات". 

دّون إجابتك يف األسفل.  .2

3. الراب أدناه من تأليف  ليال )16 سنة( وابن خاهلا معيد )19 سنة( تضامًنا مع قول عيل معر ارميص 
أعاله. اِقرأُه، مث أجب عن األسئلة التالية:

أصيح بأعىل صوت
كاّل للظمل والتسلط، ال للغش والكذب
نعم للعدل ولإلبداع واألفاكر واألدب
أين حق املرأة؟ أليست األُم مدرسة؟

املرأة نصف املجمتع، لكن جعلمتوها بائسة
املرأة حرَّة بالِفطرة ، وبالتأكيد رائدة
املرأة ثورة إبداٍع ولن تكون مقيَّدة

احلياة جوهرة، فاإلبداع فهيا واجب
املستقبل هو األساس واهلدف إنك حتارب

كاّل للفظاظة مع الناس، ال لإلمهال والكسل
حاول حتدد املصري، إنك تكون إنسان كبري

ه خري وإنك تبين جُممتع، ُمزهر ولُكّ

أداء: معيد عامر عبد اهلادي
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هناك موضوعان تطرّق إلهيام الراب، ما مها؟ أ. 

أمكل اجلدول التايل باستخدام لكامت من اجلدول أدناه، مكا يف املثال: ب. 

نعم للعدل مع امجليع. No to unfairnessال للظمل

نعم لـ...كال لالستغالل

نعم لـ...كال للتسلط

نعم لـ...ال لإلمهال

نعم لـ...ال للكسل 

نعم لـ...كال للفظاظة 

نعم لـ...ال للكذب

نعم لـ...ال للغش 

• No to rudeness 
• No to lying
• No to bullying
• No to laziness
• No to unfairness
• No to carelessness
• No to exploitation
• No to cheating

ج.  ترمج الراب إىل اللغة اإلجنلزيية:
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النشاط رمق 5: 
أ(  ختّيل نفسك مغنًيا أو مغين راب أو شاعرًا. اُكتب أغنية أو راب أو قصيدة باستخدام لكامت اإلثبات يف اللغة 

العربية. حاول أن جتعل كتابتك متنامغة. 

اِسمتع إىل الراب أو األغنية أو القصيدة اليت كتهبا زمالؤك واكتب 3 أشياء أجعبتك وشيًئ واحًدا ميكنك حتسينه.  ب( 
أجعبين:

 .1

 .2

 .3

لتحسينه، ميكن 

النشاط رمق 6:  و 
باستخدام "هيلك التفكري والنقاش يف أمعال عيل معر ارميص" )املرجع ب(، امِعل يف مجموعات صغرية ملناقشة 

العمل الفين، مع األخذ بعني االعتبار النقاط التالية: 

التفاصيل املتعلقة بالعناوين األربعة: احملتوى والشلك واخلطوات واملزاج.  •
كيف تعكس األلوان معىن وقوة أداة النيف.  •

شارك أفاكرك مع بقية الصف.  •
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النشاط رمق 7: 
مرشوع 

كوِّن معاًل فنّيا ثالثًيا مماثاًل لعمل عيل معر ارميص "ال، كاّل، ولن"، ولكن باستخدام لكامت اإلثبات يف اللغة العربية.  •
أضف الراب أو األغنية أو القصيدة اليت ألفهتا يف النشاط السابق لتعزيز وجهة نظرك.   •

اِخرت األلوان اليت تعكس مزاج معلك الفين.  •
شارك نتيجة العمل مع الصف.  •

النشاط رمق 8:
يف مجموعات:

اِقرأ العبارات يف القامئة أدناه  •
قرر ما إذا كنت توافق أو ال توافق علهيا   •

اُكتب أسباب اختيارك  •
•  شارك إجابتك مع بايق الفصل. كن مستعًدا لتربير إجاباتك.

أوافق /ال أوافقالعبارات

يف يومنا هذا، ال أحد جيب أن ميوت بسبب سوء التغذية1.

إذا كنت من األقليات، فهذا يعين أنك جيب أن ال تمتتع جبميع حقوق األغلبية2.

مجيع الناس هلم احلق أن يكونوا أحرارًا 3.

قتل الفيلة من أجل عاجها هو أمر مقبول4.

الشباب يفتقرون إىل اخلربة الاكفية لتؤهلهم لملشاركة يف قضايا جممتعهم 5.
ة  اهلامَّ

محاية البيئة مسؤولية امجليع6.

حقوق املرأة دامًئا حمفوظة7.

تتطلب املواَطنة الصاحلة اختاذ إجراءات ُمستنرية 8.
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النشاط رمق 9:
اِقرأ النص التايل:

 
فدوى طوقان

 فدوى طوقان من أبرز شاعرات فلسطني يف القرن العرشين. ولدت عام 1917 
وترعرعت يف مدينة نابلس. تنحدر فدوى من عائلة كبرية وعريقة وحمافظة ويه 

عائلة )طوقان(. 

يف تلك الفرتة، اكنت هناك تناقضات كبرية يف املجمتع الذي اكن يعترب مشاركة 
املرأة يف احلياة العامة أمرًا غري مقبول، وأثَّر ظمل العادات والتقاليد يف ذلك الوقت 

علهيا، إذ منعها حىت من متابعة دراسهتا لتقبع يف البيت وبني جدرانه اليت 
شهبهتا مرارًا وتكرارًا جبدران الجسن. اكنت فدوى طوقان تقول إهنا اكنت تمتىن أن 

تكون اكلطري الطليق بعيدة عن قيود املجمتع واِستعباده. 

رفضت فدوى الفتاة اليافعة واحلساسة قيود املجمتع الظاملة اليت حرمهتا من الدراسة ومن الكتابة يف وقت 
مبكر واِعمتدت عىل نفهسا بتعلمي نفهسا بنفهسا. الحظ أخوها األكرب أمحد اهمتامها بالشعر فعملها النحو 
وأصول اللغة ووفر هلا ما تقرأه من كتب الشعر العريب القدمي. كذلك اكنت عالقهتا بأخهيا – شاعر فلسطني 
الكبري – إبراهمي طوقان عالقة قوّية، فاكن هو َمن جشعها عىل التعمل والكتابة واكن يقرأ قصائدها ويدققها 

ويقدم هلا النقد البناء.
 

وبدأت رحلة فدوى مع الشعر، إذ اكنت تؤلف وتكتب وتنرش ما تكتبه يف الصحف العربية يف لبنان ومرص حتت 
امس مستعار وهو )املطوَّقة( نسبًة إىل امس عائلهتا طوقان، مكا إنَّه يدل عىل إحساهسا بالقيود االجمتاعية 
ا  ا اِختارت امس "دنانري" وهو امس شاعرة جارية من العرص العبايس فهكذا نرى أهنَّ املفروضة علهيا. مكا إهنَّ

اكنت تنظر لنفهسا دامًئا نظرة املقيدة اململوكة وليست احلرة الطليقة.

اِتَّسم شعر فدوى طوقان بالرقة والعذوبة وكتبت الكثري عن احلب واحلرية لتوقها الدامئ للحرية الخشصية وأيًضا 
لتحرير وطهنا احلبيب فلسطني.

 
عانت الشاعرة منذ صباها عدة فاجعات، فقد تعرض بلدها لالحتالل وفقدت صديقة طفولهتا وجّدها وأخاها 
احلبيب إبراهمي الذي تعلقت به أشد تعلق. مكا إنَّ والدها أعُتِقل وأُبِعد اىل مرص مما أثار يف نفهسا اخلوف 

ا مل تكن تتلىق منه عواطف األبوة اليت اكنت تمتناها وتتوق إلهيا. هذا أثَّر يف نفس الشاعرة  هيلع بالرمغ من أهنَّ
الرقيقة واجلريئة فانعكس عىل شعرها يف ديواهنا األوَّل "وحدي مع األيام".

َبت بشاعرة فلسطني، إذ اكن لشعرها انعاكس هام للتجارب النسوية يف احلب والثورة واحتجاج املرأة عىل  ُلقِّ
املجمتع وقد أهلمت العديد من النساء للتحرر من قيود املجمتع الظاملة. توفيت يف مدينة نابلس الفلسطينية يف 

12 اكنون األول/ ديمسرب 2003.

رمس  ليال عبد اهلادي
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 اآلن، أجب عن األسئلة التالية:
َضْع عالمة  أمام أربع مجل حصيحة حبسب ما جاء يف النص أعاله: أ( 

تنحدر فدوى طوقان من عائلة أصيلة.   .1
اكن املجمتع يجشع النساء عىل التعمّل واملشاركة يف احلياة االجمتاعية.   .2

عها عىل الكتابة.  أخو فدوى األكرب – أمحد – جشَّ  .3
مل تستخدم فدوى طوقان امسها احلقييق يف بداية كتابهتا.    .4
الكثري من كتاباهتا تتعلق يف مواضيع الودِّ والتحرير.    .5
اكنت فرتة طفولة فدوى طوقان مليئة باحلزن.    .6

ُلقبت فدوى طوقان بشاعرة نابلس.    .7

احِبث يف النص أعاله عن مرادفات لللكامت املُظلَّلة: ب( 

تقبع:   .1

املطوَّقة:   .2

فاجعة:   .3

ما الذي يربط مسرية حياة الشاعرة فدوى طوقان بلوحة عيل معر ارميص "ال، كاّل، ولن"؟ وحّض إجابتك  ج( 
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احِبث يف شبكة اإلنرتنت عن أمساء ثالث شاعرات عربيات كتنب حول فكرة "ال، كاّل، ولن" واِذكر السبب.  د( 

 .1

السبب: 

 .2

السبب: 

 .3

السبب: 

النشاط رمق 10: 
اِسمتع إىل مقابلة عيل معر ارميص واُكتب ثالث نقاط تطرّق إلهيا باللغة العربية أو اإلجنلزيية:

اآلن، اُكتهبا أدناه. 

 .1

 .2

 .3

 النشاط رمق 11: 
مرشوع

امِعل مرشوًعا باستخدام أحد املواضيع أدناه من األمعال الفنية لعيل معر ارميص. ميكنك تقدميه بشلك ُكتّيب أو 
ملصق أو PowerPoint Presentation أو مقال أو قصة رمقية أو معل فين أو رسالة موجهة إىل مسؤول. اِستخدم 

أحد املواضيع التالية:

ال لقهر العباد واالستبداد والظمل   .1
كاّل للعوملة اليت ُتدّمر هوّيات الشعوب   .2

ال لملجاعة والفقر  .3
ال لتدمري الشعوب بالرشاوي والقروض  .4

لن أستسمل   .5
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دليل املعمل
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ااِلمزتاج: عندما جتمتع اللغة والفن.

األهداف التعلميية
اإلطالع عىل طريقة اِستخدام الكتابة يف الفن عرب النصوص والثقافات املختلفة.  •

مقارنة اخلطوط األجبدية واإليديوغرافية.  •
حتليل عنارص أمعاٍل فنية مجتع بني النص والصورة.   •

إبداء الرأي حول أمعال خمتلفة.   •
تطوير مهاريت الكالم والكتابة يف مناقشة األمعال الفنية.   •

ُمالحظة هاّمة: ميكن لملعمل ِاختيار النشاط باللغة اإلجنلزيية بداًل من العربية وذلك بطبع النشاط من 
النخسة اإلجنلزيية املوجودة عىل املوقع اإللكرتوين لملرشوع.

املقدمة
تعرض املقدمة السياق الثقايف الِستخدام اللغة يف الفن بشلك عام وذلك من خالل مراجعة أنواع خمتلفة من 

النصوص ومن مث استكشاف أو معرفة كيفية امجلع بيهنا وبني الصور يف األمعال الفنية. مت عرض أمثلة قليلة 
وهناك مساحة لدراسة هذا املجال بعمق أكرث. إذا اكن الطالب يف الفصل متنوعني ثقافًيا، ميكن تجشيعهم عىل 

النظر يف مجموعة واسعة من اللغات والنصوص اليت هلا أمهية خشصية بالنسبة هلم.

النشاط رمق 1:  و 
ناقش اللغات واحلروف بشلك عام مع الصف. اِعرض بعض األمثلة واُطلب من الطالب حماولة التعرف عىل اللغة. 

طّبق أو ارِشح كيف يستخدم النص العريب احلروف األجبدية الساكنة وكيف تظهر أحرف العلة. مث اطلب من الطالب 
حتديد املزيد من االختالفات بني احلروف اهلجائية العربية  واإلجنلزيية من خالل مالحظة أوجه التشابه واالختالف.

النشاط رمق 2:  و 
زِد ويع الطالب بإخبارمه عن اللغات اليت تستخدم النصوص من احلروف الالتينية واللغات اليت تستخدم 

النصوص من حروف اللغة العربية وذلك من خالل املالحظة والتحقيق يف اللغات الواردة يف اجلدول ومن مث إدراجها 
حتت العنوان الصحيح.

النشاط رمق 3:   و 
اللكمة املفقودة يه الفينيقية. لك من اللغة اليونانية  واللغة العربية مشتقتان من الفينيقية.
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النشاط رمق 4:  و ااِلمزتاج: عندما جتمتع اللغة والفن.
هناك إجابات خمتلفة ممكنة هنا وميكن أن تؤدي إىل مناقشة مثرية لالهمتام حول التعددية اللغوية وأمهية تعمل 

لغة أجنبية/ثانية. 

النشاط رمق 5:  و  
األجبديات المثانية الواردة يف العمل الفين لبليزنا يه: العربية والصينية والسرييلية واليونانية والعربية واهلندية 

واليابانية والالتينية. 

 النشاط رمق 6:  و 
نرى الشعر متداخل يف العمل الفين بشلك كتايب مجيل مكا هو احلال يف أمعال عيل معر ارميص.

)أ(  القصيدة تشري إىل فرع متحرك من جشرة مكا هو موحض يف اللوحة و "العطر الرسي" يستحرض راحئة 
زهر الربقوق.

)ب(  قد تمشل اللكامت املناسبة "اهلدوء والنقاء والنظام واالتعاكس والفرح والغموض". من املفيد اعتبار لكامت 
واقرتاحات أخرى.

)ج(  مبا أن أجشار الربقوق الصينية تزهر يف فصل الشتاء، صارت ترمز إىل القوة والقدرة عىل التحمل. مكا 
ُتذكر بأن الربيع وجتديد احلياة أمران قريبان، ويرمزان إىل األمل.

من خالل التفكري يف الطبيعة، ميكننا أن نفهم ماكننا يف العامل واحتياجاتنا الروحية. )د( 

النشاط رمق 7:  و 
 يشاهد الطالب مقطع فيديو قصريًا عىل يوتوب بعنوان "Getting lost"، حيث تتحدث دينزي بايزيد

" Deniz Beyazit" )ُمرشفة يف متحف مرتوبوليتان للفنون يف نيويورك( تتحدث عن طغراء السلطان سلميان 

القانوين. مث يقومون بإمكال نشاط الصواب / اخلطأ والذي ترد إجاباته أدناه:
 

ترسل الطغراء رسالة سالم وصداقة.   .1
)ترسل الطغراء رسالة سلطة وعمظة(  

النص هسل للقراءة.   .2
)النص صعب جًدا للقراءة(  

ميكنك الشعور بالضياع وسط لك الزهور كأنك يف متاهة، ولكن االنجسام والتوافق موجودان.   .3
اخلط يشبه الثعبان.   .4

استخدام الذهب خيلق تأثريًا ثاليث األبعاد.   .5

النشاط رمق 8:  و 
ُيتوقع أن يصنع الطالب قطعة من الفن املمزتج من اختياره وذلك مبزج خطني أو أكرث مكا يف أمعال حايج نور 
الدين يم قواجن جياجن "Haji Noor Deen Mi Guang Jiang". من املستحسن العمل مع زميل أو يف مجموعة 

أو قد يفضل بعض الطالب العمل بشلك منفرد، ومن املتوقع ان تكون النتاجئ خمتلفة.
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اخلط العريب بني املايض واحلارض

األهداف التعلميية
سيكون الطالب قادرًا عىل:

فهم المسات الرئيسة للخط العريب وأنواعه وأساليب كتابته، واألدوات املستخدمة فهيا   •
فهم دور اخلط العريب يف تشكيل الزخرفة العربية )األرابيسك( ومعامل التصاممي اهلندسّية يف الفن العريب  •

التحليل وإبداء الرأي يف أمعال فنية يف املتحف الربيطاين واليت يشلك اخلط العريب جزًءا مهنا    •
•  دراسة الاكليجرافييت )اخلط العريب والكتابة عىل اجلدران(  كظاهرة رمس عىل اجلدران )فن الشارع(، وتكوين 

معل فين خاص، باللغتني العربية واإلجنلزيية هبذا النوع من الرمس
تطوير مهاريت الكالم والكتابة من خالل فهم األفاكر املطروحة وإبداء الرأي يف اخلط العريب   •

ُمالحظة هاّمة: ميكن لملعمل ِاختيار النشاط باللغة اإلجنلزيية بداًل من العربية وذلك بطبع النشاط من 
النخسة اإلجنلزيية املوجودة عىل املوقع اإللكرتوين لملرشوع.

املقدمة
يف هذا اجلزء، ننتقل من الصورة العامة الستخدام اللغة يف الفن عرب الثقافات العاملية، ونركز عىل أمهية النص 

العريب يف الفن الرشق أوسيط. ُيعرض هذا يف ثالثة أقسام:

طبيعة اخلط العريب وتطوره  .1
اخلط والفن يف الرشق األوسط  .2

اكليجرافييت )فن الرمس عىل اجلدران(  .3

النشاط رمق 1:  و   توضيح فن اخلط العريب 
بعد مشاهدة مقطع "توضيح اخلط العريب" عىل موقع "Calligraphy Qalam"، يكتب الطالب مالحظات حتت 

العناوين الثالثة املذكورة. النقاط الرئيسة يه:

قمل القصب واحلرب الكربوين والورق املطيل  .1
استخدام خط خفيف بقمل الرصاص كدليل للحفاظ عىل الكتابة يف أبعاد ثابتة.  .2

السيطرة عىل احلركة وزاوية قمل القصب.  .3

رابط الفيديو:
http://calligraphyqalam.com/process/index.html
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النشاط رمق 2:  و  مراحل إتقان اخلط اخلط العريب بني املايض واحلارض
املراحل املتعارف علهيا لتصبح خطاًطا يه:

مفردات (حروف منفردة) - كتابة أشاكل حلروف ُمنفردة أو حلرفني منفصلني.  .1
مركبات (حروف مركبة) - كتابة اللكامت والعبارات.  .2
إجازة (رخصة) - احلصول عىل هشادة أو رُخصة.  .3

النشاط رمق 3: و  أنواع اخلط العريب
اطلب من الطالب النظر إىل أمساء اخلطوط املوجودة يف ُكتّيب املتحف الربيطاين.  •

جشعهم عىل مقارنهتا بالعبارة املوجودة يف هذا النشاط ومعرفة نوعها.   •

روابط أخرى:
 "Calligraphy Qalam"  مرجع آخر مفيد ميكن االطالع هيلع هو موقع

http://calligraphyqalam.com/styles/index.html

هناك مسابقة قصرية  للخط العريب يف الرابط أدناه، إذا أردت اِختبار معلوماتك
http://calligraphyqalam.com/styles/script-quiz.html

النشاط رمق 4:  و  الكتابة خبطوط خمتلفة 
األناقة والتدفق وامجلال يف األساليب اخلطية يه مسة مشرتكة.  .1

قد تكون هناك وجهات نظر خمتلفة هنا.  .2
هذا يعمتد عىل الرأي الخشيص.  .3

النشاط رمق 5:  و  "األجبدية العربية" للفنان حسني مايض
ميكن أن يؤدي الفحص الدقيق لعمل الفنان حسني مايض إىل تعميق ويع الطالب باألجبدية العربية ومتكيهنم من 

تطوير تقديرمه للصفات امجلالية ألشاكل احلروف العربية.



104

النشاط رمق 6:  و  الكتابة املتناظرة  
قد ترغب يف اإلشارة إىل التطبيق العميل للكتابة املتناظرة عىل اجلزء األمايم من سيارة اإلسعاف حيث تكتب 

لكمة "سيارة إسعاف" عادًة حبجم كبري وبشلك معكوس حبيث ميكن للسائقني رؤية اللكمة بالشلك الصحيح من 
خالل مرآة السيارة.

فميا يتعلق بفؤاد كويتيش هوندا، ميكن للطالب االسمتتاع باستكشاف األمعال األخرى هلذا الفنان واملوجودة عىل 
شبكة اإلنرتنت مبا يف ذلك العمالن املذهالن "الصحراء امحلراء" و"الصحراء الزرقاء".

النشاط رمق 7:  و  تقدمي عنوان / تمسية للوحة اخلط العريب
ال توجد إجابات حصيحة أو خاطئة هنا. ومع ذلك، قد حيتاج الطالب إىل رشح أو تربير إجابهتم. 

النشاط رمق 8:   و  األشاكل املُكررة يف الفن اإلساليم
من خالل دراسة "Pattern in Islamic Art" عىل شبكة اإلنرتنت، ميكن للطالب تطوير مهاراهتم البحثية وتوسيع 
نطاق تقديرمه للفن اإلساليم. وميكهنم بناء مهاراهتم لتقدمي العمل من خالل تبادل النتاجئ مع بعضهم البعض 

ومع الفصل.

 فميا يتعلق بالعروض التقدميية، قد يمت تقوميها بني طالبني أو من ِقبل املدرس أو لكهيام. جيب االهمتام 
باحملتوى واللغة باإلضافة إىل فعالية العرض ووفًقا ملستوى الطالب. 

رابط الفيديو:
http://patterninislamicart.com/archive/slideshows

هناك مصدر بديل هلذا النشاط وهو ملف خاص باملتحف الربيطاين. 
‘Discover patterns, symmetry and tessellation in the Islamic World Gallery’

لكن هذا املصدر ممص لالستخدام خالل زيارة املتحف الربيطاين.
https://www.britishmuseum.org/pdf/Islamic%20Gallery%20Numeracy%20Activity.pdf

النشاط رمق 9:  و  ُصنع بطاقة هتنئة باستخدام األرابيسك
يمت تقومي هذا النشاط بني لُك طالبني. 

رابط الفيديو)1.29 دقيقة(
https://www.youtube.com/watch?v=gbXykMX4jEw
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النشاط رمق 10:  و  دراسة حياة "إل سيد" ومعله 
رابط الفيديو)5.39 دقيقة(

https://www.ted.com/talks/el_seed_street_art_with_a_message_of_hope_and_peace

اإلجابات لنشاط الصح أو اخلطأ:

1.  إمام جامع "جارة" يف مدينة قابس يف تونس مل يوافق عىل معل الاكليجرافييت لـ "إل سيد" عىل املئذنة. 
)اإلمام أيد املرشوع(  

رسالة العمل ُمستوحاة من القرآن الكرمي، ويه عن السالم والتعايش بانجسام مع اآلخرين.    .2
تسبب العمل يف الكثري من اجلدل بني رشاحئ خمتلفة من املجمتع.  (أوجد توافق املجمتع(  .3

ال حتتاج إىل معرفة اللغة العربية لتقدير العمل.   .4
رسائل "إل سيد" اليت تسىع إىل التواصل من خالل معله أمهية عىل الصعيدين احمليل والعاملي.    .5

بدأ "إل سيد" تعمل القراءة والكتابة باللغة العربية كطفل صغري يف باريس.  )بدأ يف سن 18(  .6
– كوَّن "إل سيد" يف مدينة ريو دي جانريو معاًل عىل سطح، مستوىح من قصيدة "غابرييال توريس باربوسا" عن   .7

الفقراء الذين يعيشون يف منطقة فقرية.   

النشاط رمق 11:  و 
رابط الفيديو)7.21 دقيقة(

 https://www.youtube.com/watch؟v=qpFz5Rxg6eU

مُيكن العمل بشلك تعاوين وتقوميه بني الطالب. 
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عيل معر ارميص 

األهداف التعلميية
سيكون الطالب قادرًا عىل:

فهم عيل معر ارميص عرب حمادثة مع طالب ومدريس اللغة العربية عن تطور فنه ومناقشة أمعال معينة له.  •
•  حتليل وتفسري وإبداء الرأي حول مجموعة من أمعال عيل معر ارميص وربطها بتجارب احلياة الخشصّية 

والثقافية للطالب.
تعميق فهم الرتاث العريب والثقافة العربية وعالقهتام بقضايا العامل املعارص.  •

 •  تكوين معل فين خاص أو قصة رمقّية  باللغتني العربية واإلجنلزيية مستوحاة من أمعال الفنان عيل 
معر ارميص.

تطوير مهاريت الكالم والكتابة من خالل فهم األفاكر املطروحة وإبداء الرأي حول اخلط العريب.  •

ُمالحظة هاّمة: ميكن لملعمل ِاختيار النشاط باللغة اإلجنلزيية بداًل من العربية وذلك بطبع النشاط من 
النخسة اإلجنلزيية املوجودة عىل املوقع اإللكرتوين لملرشوع.

مت البحث  فميا سبق عن كيفّية  دجم اللكمة املكتوبة  يف الفن من خالل الثقافات املختلفة،  مكا مت الرتكزي عىل 
أمهّية اخلط العريب كفن بأشاكله املختلفة يف الرشق األوسط. هذا اجلزء يرّكز عىل معل الفنان عيل معر ارميص 

ويعكس كيف وّظف الفنان اخلط يف لوحاته. ينقسم هذا اجلزء إىل فقرتني:
مقدمة عامة:  .1

االنطباع األويل  •
نبذة عن خشصية عيل معر ارميص  •

العمل حول أمعال خمتارة:  .2
حرف الاكف  •

الّصاد   •
شّدة  •

أحايج ُجا   •
الّسالم يعين العدالة  •

العمل الثاليث: ال، كاّل، ولن  •
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1. االنطباع األويل
هذه فرصة للطالب للبدء يف التعرف عىل الفنان ومعله قبل النظر عن كثب يف قطع معينة.

نشاط رمق 1:  و  مناقشة االنطباع األويل يف مجموعات.
كن مستعًدا أن ُيبدي الطالب ردود فعل غري معتادة مثل ختوف من إبداء الرأي أو تعجب أو حىت اسهتزاء للطريقة 
اجلديدة يف استخدام الفن لتعمل اللغة العربية. وحض هلم أن الطريقة اليت نعرب هبا عن الفن خشصية جًدا، وأنه ال 

توجد إجابات حصيحة أو خاطئة. 

1. نبذة عن خشصية عيل معر ارميص
نشاط رمق 2:  و  حملة عن الفنان

يقرأ الطالب النص القصري ويمكلون امللف الخشيص. هذا النشاط مناسب كواجب بييت وميكن متديده عن طريق 
تجشيع الطالب عىل القيام بالبحث عىل شبكة اإلنرتنت )مبا يف ذلك موقع الفنان( وتدوين اليشء الذي جذب 

انتباههم أكرث وتعملوه من هذا البحث.
http://www.aliomarermes.co.uk/

النشاط رمق 3:   مقابلة مع الفنان عيل معر ارميص يف املتحف الربيطاين )مقاطع الفيديو 5-1(
مت تقسمي التجسيل إىل عرشة مقاطع قصرية، ويشار إلهيا يف أجزاء خمتلفة من القسم الثالث يف املصدر. وهناك 

أيًضا تجسيل اكمل يف الهناية. 
.GCSE هذا املصدر مناسب لملتعملني بعد مرحلة الـ

اجلزء األول   العوامل اليت أثرت عىل عيل معر ارميص 
خالل تطوره كفنان

https://vimeo.com/179042641/9e85f3d5a8

Section 1: Influences on Ermes in his 
development as an artist 
https://vimeo.com/179042641/9e85f3d5a8

اجلزء الثاين   استخدام اخلط العريب يف األمعال الفنية 
https://vimeo.com/179042640/1d979cff00

Section 2: Use of Arabic script in art works
https://vimeo.com/179042640/1d979cff00

اجلزء الثالث   املواضيع واملصادر األدبية
https://vimeo.com/179088851/e16cc9deeb

Section 3: Themes and literary sources
https://vimeo.com/179088851/e16cc9deeb

اجلزء الرابع   املؤثرات عىل العمل الفين واألمعال 
املفضلة للفنان

https://vimeo.com/179088847/252eb7c1e1

Section 4: Work influences and favourite works 
https://vimeo.com/179088847/252eb7c1e1

اجلزء اخلامس   استخدام احلروف العربية وأجبديات 
أخرى

https://vimeo.com/179095898/03c39915f5 

Section 5: Using Arabic letters and other 
alphabets
https://vimeo.com/179095898/03c39915f5
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اجلزء السادس    حرف الاكف 
https://vimeo.com/179095897/fbd3e9695c

Section 6: Harf Al Kaf  
https://vimeo.com/179095897/fbd3e9695c

اجلزء السابع    الصاد 
https://vimeo.com/183840389/3860a0f8e9

Section 7: As-Ssad
https://vimeo.com/183840389/3860a0f8e9

اجلزء الثامن   ّشدة
 https://vimeo.com/183840431/927450f7e3

Section 8: Shadda
https://vimeo.com/183840431/927450f7e3

اجلزء التاسع   ال، كال، ولن
https://vimeo.com/183840459/e57e76ed62

Section 9: La, Kalla, wa Lan
https://vimeo.com/183840459/e57e76ed62

اجلزء العارش    أحايج جا
https://vimeo.com/179158808/bf604cd9e4

Section 10: Ahaje Juha
https://vimeo.com/179158808/bf604cd9e4

املقابلة الاكملة
https://vimeo.com/185777396/e54336dbb6

Full Interview  
https://vimeo.com/185777396/e54336dbb6
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حرف الاكف
 

األهداف التعلميية
سيكون الطالب قادرًا عىل:

فهم فكرة "حرف الاكف" ِمن وجَهِة َنظر الفنان عيل معر ارميص.   .1
ُمناقشة ما يربط هذا العمل حِبياِته الخشصّية.  .2

مناقشة أمه املعايري املطلوبة ملهارات القراءة والكتابة.   .3
تطوير املهارات اللغوية وبناء الثقة بالنفس من خالل مشاريع إبداعية خمتلفة.  .4

ُمالحظة هاّمة: ميكن لملعمل ِاختيار نشاط باللغة اإلجنلزيية بداًل من العربية وذلك بطبع النشاط من 
النخسة اإلجنلزيية املوجودة عىل املوقع اإللكرتوين. 

النشاط رمق 1: 
نشاط متهيدي

•  اطلب من الطالب )بشلك منفرد أو مع زميل( أن ينظروا إىل حرف الاكف يف اللوحة والتفكري بأمساء ثالث دول 
تبدأ هبذا احلرف.

اطلب مهنم مشاركة إجاباهتم مع بايق الصف.  •

النشاط رمق 2:  و 
•  اطلب من الطالب االطالع عىل املعلومات حول أنواع اخلط العريب باجلزء األول / القسم B من ُكتّيب املتحف 

الربيطاين ’Discover the Arab World‘ )صفحة 28(. )انظر إىل الرابط أدناه(  
http://www.britishmuseum.org/PDF/Arab_World_Booklet_Web.pdf

•  اطلب من الطالب التعرّف عىل نوع اخلط املُستخدم يف لوحة "حرف الاكف".
اجلواب:  اخلط الكويف القدمي عىل المنط املغريب  
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النشاط رمق 3:  و 
يطّور الطالب عالقة خشصية مع حرف الاكف

جشع الطالب عىل استخدام أكرب عدد ممكن من املفردات اليت تمشل هذا احلرف.  •
لتحفزي الطالب، ميكن كتابة هذا املثال عىل السبورة:    •

مثال: لدي صديق امسه اكمل يعيش يف الكويت. طعامه املُفّضل هو الكبسة وحيب رشب الاكركدي.

النشاط رمق 4:  و 
اطلب من الطالب العمل مع زميل لقراءة القصيدة واإلجابة عن األسئلة.  •

اجلواب  (1
ج. إبراهمي طوقان

اإلجابات:  (2
َكـْفـِكـْف: توقف عن الباكء/ دمـوَعـَك: ماء عينيك/ يــنَفـُعـَك: يفيدك/الـبـُكــاُء: سيالن الدموع من األمل 

ـِتــَك: بعزميتك/كـيــف: أداة استفهام َمّ واحلزن/تـشــُك: تتذمر/الـكـســول: البليد أو اخلامل/اسـلـُك: رس/بـهـ
اإلجابات:  (3

أ. ينفع: يرض
ب. اهنض: اجلس أو تاكسل

ج. اسلك: توقف
اقبل إجابات متنوعة  •

اإلجابة  (4
Wipe your tears, there is no point in weeping or wailing
Rise and don’t complain, idle complains are only for the idle/lazy 
Step firmly and with determination, and don’t doubt the way forward

 
5)  اقبل أي فكرة تتلكم عن أمهية رفع اهلمة والعزمية للوصول إىل أهداف احلياة 

  * وحض للطالب كيف أن السيع إىل أي هدف أمر هام وهو بدورة ُينشئ جياًل ُمنفتًحا وقادرًا عىل نرش العدل 
يف املجمتع )هذه الفكرة ستساعد الطالب عىل ربط الفكرة بالسؤال التايل(
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النشاط رمق 5:  و 
.1

ع الطالب عىل مناقشة الفكرة وإعطاء أمثلة من واقع حياهتم. جشَّ  •
اطلب من الطالب قراءة إجاباهتم لبقية الفصل.   •

 .2
تقبل إجابات متنوعة.

.3

األفاكر املشرتكة مجليع أمعال عيل معر ارميص تدور حول العدل والسالم يف املجمتع واحلياة. جّشع الطالب عىل 
بناء أفاكر حول هذه الفكرة ودورمه كشباب يف عدم التخاذل واملسامهة يف نرش العدل. 

* نشاط إضايف لملستوى املتقدم
ميكن للطالب الراغبني بقراءة ومناقشة األبيات الشعرية املوجودة يف اللوحة أن يستعينوا بالنص املطبوع أدناه:   

النشاط رمق 6: 
أعط الطالب دقيفتني لقراءة األسئلة مث اطلب مهنم اإلجابة علهيا

حىت مىت ال نرى عداًل ُنرسُّ بِه   وال نرى لوالة احلق أعوانا 

مسمتسكني حبق قامئني به   إذا تلوَّن أهل اجلور ألوانا 

يا للرجال لداء ال دواء له    وقائد ذي معًى يقتاد معيانا
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الّصاد

األهداف التعلميية
سيكون الطالب قادرًا عىل:

التعرّف عىل قمية العمل الفين لعيل معر ارميص.   .1
ُمناقشة َعالقة هذا العمل حِبياِته الخشصية والثقافية وتقيميها كقطعِة َفنٍّ ُمعارِصة.  .2

التعبري عن الويع باألمهية الثقافية  للقصص العربية  املتعلقة بعمل الفنان عيل معر ارميص   .3
تطوير املهارات اللغوية وبناء الثقة بالنفس من خالل املشاركة بعمل إبدايع يرتكز عىل قصة عنرتة وعبلة.  .4

ُمالحظة هاّمة: ميكن لملعمل ِاختيار النشاط باللغة اإلجنلزيية بداًل من العربية وذلك بطبع النشاط من 
النخسة اإلجنلزيية املوجودة عىل املوقع اإللكرتوين لملرشوع.

النشاط رمق 1:  و 
مكقدمة للعمل الفين، اعرض اللوحة عىل الطالب واطلب مهنم املناقشة الثنائية/امجلاعية هلذه اللوحة.

أكد عىل الطالب أنه ال توجد إجابة صائبة أو خاطئة.

أذن عيل معر ارميص واملتحف الربيطاين باستخدام صورة الّصاد مقتنيات املتحف الربيطاين عىل اإلنرتنت: رمق 
املتحف 1987،0202،0.2 © أمناء املتحف الربيطاين
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النشاط رمق 2:  و الّصاد
عىل الطالب اختيار اللكامت اليت يعتقد أهنا تقدم أدق وصف للوحة وأن يعلّل اختياره للكامت النعت هذه للصف. 

اطلب من الطالب أن ُيعزّزوا إجاباهتم حبجج وأدلة.  •
لملستوى العايل، ُيتوقع من الطالب اإلجابة بشلٍك ُمفّصٍل وتربير إجاباهتم باستعامل مجل طويلة ومفردات متنوعة.  •

النشاط رمق 3:  و 
•  وزّع البطاقة رمق 2 ملجموعات من إثنني أو أكرث. اطلع عىل املعلومات عن اخلط العريب يف اجلزء األول (القسم ب) 

"Discover the Arab World" من هذا املصدر واملوجود يف صفحة رمق 28 من ُكتّيب املتحف الربيطاين
http://www.britishmuseum.org/PDF/Arab_World_Booklet_Web.pdf

اطلب من الطالب أن يتعرّفوا عىل نوع اخلط املُستخدم يف النصوص املوجودة يف لوحة "الّصاد" وأن يفرسوا كيف 
توصلوا إىل خيارمه.

اجلواب:  اخلط الكويف

النشاط رمق 4:  و 
يف معل ثاليث، أطلب من الطالب النظر اىل لوحة "الّصاد"  •

•  اطلب من الطالب أن يربطوا احلرف حبياهتم الخشصية. عىل سبيل املثال: ميكن للطالب اختيار امس طعام أو 
حيوان أو ماكن خاص أو أغنية أو فيمل أو أي يشء آخر. 

اطلب من الطالب إدخال لك اللكامت املختارة يف مجل.  •
اكتب املثال أدناه عىل السبورة كتوضيح:  •

 )لدي صديقة امسها صفاء. تسكن يف صنعاء. يه صادقة ووفية وتكره الكذب. طعامها املفضل هو 
الفاصولياء وترشب احلليب يف الصباح(

Example:
 I have a friend whose name is Safa’. She lives in Sanaa. She is truthful and loyal and hates lies. 
Her favourite food is green beans and she drinks milk in the morning.
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النشاط رمق 5: 
جّشع الطالب عىل مشاركة زمالهئم حباكيات من تراثهم أو من ثقافات أخرى.  •

ال توجد إجابة خطأ أو صواب.  •
قد يكون توفري منوذًجا بسيًطا أو إطارًا للكتابة مفيًدا لبعض الطالب  •

* نشاط إضايف لملستوى املتقدم
ميكن للطالب الراغبني بقراءة ومناقشة األبيات الشعرية املوجودة يف اللوحة أن يستعينوا بالنص املطبوع أدناه:   

إذاسألين ابن األعرايب          حفب خفر وحب متالق  وحب هو القتل

النشاط رمق 6:  و 
مالحظة هامة: هذه النخسة من القصة مقتبسة من اإلنرتنت فليس هناك دلياًل عىل حصهتا.

.
أحد أنواع احلب املذكور يف لوحة "الّصاد" هو احلب الرومانيس. هناك قصة هشرية منذ فرتة ما قبل اإلسالم ويه 

قصة عنرتة وعبلة من القرن السادس امليالدي واليت حتيك قصة الفارس والشاعر العريب عنرتة بن شّداد (525 م – 
608 م) الذي وقع يف حب ابنة معه امجليلة عبلة.

القصة تثري مواضيع معيقة حول مفاهمي احلب والِعرق واملساواة بني اجلنسني.
– جّشع الطالب عىل مناقشة هذه املواضيع وذلك بالنطاق التارخيي واإلجمتايع للقصة.

قبل قراءة النص، اتبع اخلطوات يف األسفل

اكنت عبلة عائدة من قبيلة هوزان إىل قومها عبس بعد أن حرضت عرس ابنة خالهتا. اكن عنرتة يقود امجلل 
الذي تركبه عبلة ويغيّن هلا بيمنا يقود ويعمل عىل حراسة القافلة.

اكن عنرتة شاب أمسر البرشة قوامه مثل الرحم، ذو رأس مرفوع وصدر عريض وذراعني مفتولني.
 واكن بني احلني واآلخر يتفقدها حيث أنه اكن شديد اإلهمتام هبا. واكن يعد هلا لنب اإلبل رشاًبا وعبلة تبدي 

إجعاهبا بغنائه.
اكنت عيناها سوداوين ويف أذنهيا قرطني من الذهب، واكنت تلبس ثوًبا  أزرق اللون وتسدل شعرها األسود 

الطويل عىل كتفهيا  .

وقف عنرتة خلف جشريات يتأمل وجهها ويسمتع إىل صوهتا الذي يشبه غناء الطري. 
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1.  مبساعدة وسائل مرئية بسيطة، قدم بعض اللكامت األساسية للطالب مثل )القافلة، امجلل، الصحراء، احلليب، 
القرط، احلرير، الجشريات( 

2.  وزّع عىل الطالب مجموعة صور مكونة من أربع بطاقات تعكس القصة ويه ليست بالتسلسل الصحيح )انظر 
إىل الصور أدناه(. يكون العمل )ثنائًيا أو مجاعًيا(

3.  اقرأ الفقرة عىل الطالب واطلب مهنم حماولة التعرف عىل الصورة اليت تمتاىش مع النص. 
4.  اقرأ الفقرة مرة ثانية وتوقف عند بعض اللكامت املهمة. عىل الطالب أن يتذكروا أو خيّمنوا اللكمة. قد يستخدم 

هذا النشاط مكسابقة بني مجموعتني. 
5.  باستعامل البطاقات لإلرشاد، اطلب من الطالب رواية القصة شفوًيا بطريقهتم اخلاصة. هذا النشاط ميكن معله 

بشلك ثنايئ لتطوير مهارة احملادثة. 
6.  جزّء النص أعاله إىل مقاطع ووزعها بدون تسلسل. عىل الطالب أن يطابقوا القطع النصّية مع القطع الصورّية 

بشلك ثنايئ أو مجايع، ُيقرأ النص بصوت عال. 

1

3

2

4

رسوم حنان توفيق
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النشاط رمق 7:  و 
اطلب من الطالب مشاهدة الفيديو واإلجابة بصح أو خطأ.

 https://youtu.be/EZ9XLkEp_CY

األجوبة: أ. 
حص  .1

خطأ: عنرتة سافر إىل بالد الفرس   .2
خطأ: عبلة اكنت حتب عنرتة  .3

حص  .4
حص  .5
حص  .6

خطأ: عنرتة متكن من إحضار املائة ناقة  .7

اطلب من الطالب مشاركة زمالهئم مبا شعروا حيمنا اكنوا يشاهدون الفيمل. ب. 
 

ج.  قص مجموعة أخرى من بطاقات صور قصة عنرتة وعبلة )أدناه( ووزعها عىل الطالب. أعد عرض الفيمل مث 
اطلب من الطالب أن يضعوا البطاقات بالتسلسل الصحيح. 

د.  ذّكر الطالب بأمهية كتابة املقال بطريقة حصيحة وواحضة وباستخدام قامئة املفردات والقاموس العادي إذا 
لزم األمر.
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رسوم حنان توفيق
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النشاط رمق 8:  و 
أعط نخسة من "هيلك التفكري والنقاش يف أمعال عيل معر ارميص" للك طالب,  •

اُطلب من الطالب استخدام املمجع املرفق Glossary باإلضافة إىل املمجع العادي أو اإللكرتوين.  •
•  لملستوى العايل، اطلب من الطالب اإلجابة بشلٍك ُمفّصٍل وذلك باستخدام مجل طويلة ومفردات أكرث تنوًعا 

وأزمنة خمتلفة.

النشاط رمق 9:  و 
اطلب من الصف اختيار إحدى القصص من النشاط اخلامس، مث اطلب من الطالب تطويرها.  •

* لملستوى املتقدم، اطلب من الطالب القيام بالبحث عن اخللفية الثقافية للقصة.
بإماكن الطالب إعادة قص احلاكية عرب أبيات شعرية أو أغنية أو قصة رمقية.   •

حدد الوقت إلهناء خطوات العمل.  •
قد يمت تقيمي الطالب لبعضهم البعض البعض مبعايري جيهزها الطالب أنفهسم.  •

الرابط التايل يوفر املزيد من الدمع واملعلومات حول طرق اإلبداع.
https://goldsmithsmdst.wordpress.com/handbook/
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شّدة (1980)  

األهداف التعلميية
سيكون الطالب قادرًا عىل:

1. التعرف عىل قمية العمل الفين "شّدة" لعيل معر ارميص.
2. مناقشة كيفية ارتباط هذا العمل الفين حبياته أو بثقافته الخشصية وتقيمي قميته كقطعة فنية معارصة.

3. إظهار الويع باألمهية الثقافية للقصص العربية ذات الصلة بأمعال ارميص الفنية.

4. تطوير املهارات اللغوية والثقة من خالل املشاركة يف معل إبدايع حول لوحة "شّدة".

ُمالحظة هاّمة: ميكن لملعمل ِاختيار النشاط باللغة اإلجنلزيية بداًل من العربية وذلك بطبع النشاط من 
النخسة اإلجنلزيية املوجودة عىل املوقع اإللكرتوين لملرشوع.

النشاط رمق 1:  و 
اُطلب من الطالب النظر إىل لوحة "شّدة". ما الذي جيذب انتباههم أكرث خبصوصها؟  •

•  من القامئة املوجودة، اطلب مهنم وضع عالمة عىل لك اللكامت اليت تعرب عن الطريقة اليت يرون هبا العمل وكيف 
مت تكوينه، مث اطلب مهنم إضافة ثالث لكامت خاصة هبم.

)ميكن للطالب العمل مع زميل أو يف مجموعات(

النشاط رمق 2:  و  
اجلواب:

اِقبل أي إجابة متعلقة هبذا املعىن:
الشّدة تشري إىل مضاعفة احلرف الساكن الذي يسبقه. يمت كتابة شّدة دامًئا فوق احلرف الذي يأيت بعد احلرف 

 الساكن. مكا سرتى الحًقا، الشّدة تبدو بنفس الشلك يف مجيع األماكن. الشّدة تظهر فقط يف منتصف أو 
هناية اللكمة.

النشاط رمق 3: 
أ(  تأكد أن الطالب يسمتعون بعناية إىل املعمل وكرر اللكامت التالية مع الشّدة:

)شّدة - مّعان - جّنار(  
اآلن، اطلب مهنم قراءة اللكامت التالية باستخدام نفس التقنية: ب( 

)فناّن - سّيارة - طّيار(  
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النشاط رمق 4: 
اإلجابة:

ع لّك الّطالب/الّتالميذ عىل زيارة املتحف الربيطاين. معمّل/مدرّس الفن جشَّ
ارشح للطالب عالقة  الشّدة بالالم المشسية والالم القمرية.  •
جشع الطالب عىل قراءة امجللة لزمالهئم ملزيد من التدريب.  •

النشاط رمق 5: 
جشع الطالب عىل استخدام القواميس للبحث عن معىن اللكامت اجلديدة.  •

حتّد الطالب بأن يستخدموا اللكامت يف مجل مبدعة.  •

النشاط رمق 6: 
اقرأ ببطء وبوضوح اللكامت األربع أدناه يف لك سطر.  •
اطلب من الطالب التعرف عىل اللكمة اليت فهيا شّدة.  •

سالم ، سالمة ، سمّل، مساملة   
كالم ،لكمة، لّكم، ماكملة  

        
بالغ، بالغة، مبالغة، بلّغ 

         
برّش، بشارة، مبارشة، ِبرش. 

• اِسأل الطالب عن آراهئم و ردود أفعاهلم.

النشاط رمق 7:  و 
اقرأ اللكامت/امجللة التالية ببطء وبعناية واطلب من الطالب أن يكتبوا لك لكمة يف املاكن املخصص.  •

ذكر الطالب بوضع الشدة عىل احلرف الصحيح.  •
اِعرض اإلجابات الصحيحة عىل السبورة ملقارنهتا مع إجابات الطالب.  •

حّق، يقّص، سمّل، رّتب، حرّمت، عمّلت، أيّم، الرمّس   أ( 
يت ووطين. عّودتين  ب(  فضل أيّم عيّل كبري. عمّلتين وهّذبتين ودرّستين مث وّجهتين ألكون مواطنا صاحًلا أخدم أَُمّ

عىل الصدق واإلخالص ورّبتين عىل العمل الّدؤوب والّتواصل مع أهيل وأحبيت
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النشاط رمق 8:  و 
أَعِط الطالب دقيقتني لقراءة األسئلة، مث اطلب مهنم اإلجابة عن اإلسئلة.

نص االسمتاع: لوحة "شّدة"
مرحًبا، امسي سملى وأنا يف الصِف العارش. أنا أُحب الرمس والفنون كثريًا، ولقد قرأت اليوم يف إحدى املجالت 

مقابلًة مع الفنان عيل معر ارميص عن لوحته )شدَّة( وقد أجعبتين كثريًا!

لًة للحروف وهلا أمهيِّة ِبقدر احلروف األُخرى. لقد اعترب الفنان هذه احلركة ُممكِّ

كذلك أجعبين كالمه عندما قال إنَّ يف الشدَّة حركة موسيقية ويه يف رأيه تنعكس عىل حركة فرشاة الرمس.

باإلضافة إىل ذلك، فقد أّكد عيل معر ارميص أنَّ حلركة الشدَّة أمهية ألهنا اختصار مجموعة من األصوات 
املُكررَّة وهذا جيعل اللغة العربية مُمزّية، فبداًل من كتابة احلرف مرتني أو ثالث مرات، ميكن تعويضه هبذه احلركة.

ومكا يف أمعاله األخرى، فإنَّ الشدَّة حماطة بالنصوص ولكين مل أكن أعمل أنَّ النصوص ليست هلا عالقة 
بالشدَّة أو باحلروف املستخدمة يف اللوحة وعيل معر ارميص يقول: "إذا اكنت موجودة، فهي بالصدفة".

وما جذب انتبايه هو أنَّ معظم أمعاله ومهنا "شدَّة" هلا عالقة مبوضوع العدالة، فقد علَّق عىل أحد أبيات 
الشعر املوجودة يف هذه اللوحة عىل أهنا ُتعربِّ عن أمهية استشارة اآلخرين قبل اختاذ القرارات.

بعد قراءة هذه املقابلة، قرَّرت الذهاب األسبوع القادم إىل املتحف الربيطاين لرؤية هذه اللوحة بالذات باإلضافة 
اىل بقية أمعال هذا الفنان.

اإلجابات:
1. اِعترب عيل معر ارميص الشدَّة حرًفا.  )احلركة ُممكلًة للحروف(

2. للشدة حركة موسيقية تنعكس عىل حركة فرشاة الرمس. 
3. حركة الشدة ختترص ثالثة حروف مكرّرة.  )حرفان أو ثالث(

4. النصوص حول الشدَّة هلا عالقة بالشدَّة.   )ليس هلا عالقة بالشدَّة(
5. لوحة )شدَّة( ومعظم أمعال عيل معر ارميص هلا عالقة مبوضوع العدالة. 
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النشاط رمق 9: 
اإلجابات:

الّنصيحة   .5 قوًيا   .4 الاكتب   .3 ورقة   .2 العفوية   .1
9. رقيق برأي   .8 بطائر   .7 كنوز   .6

النشاط رمق 10: 
الّشورى، الرّأي، الّنصيحة   أ( 

ب(
 الشورى : تباُدل اآلراء واألفاكر 

الرأي : أهل الرَّأي والِقياس 
ٍي عن فساد ِصيَحُة : قوٌل فيه دعوٌة إىِل صالح وهَنْ الَنّ

جشع الطالب عىل كتابة مجل اكملة أو فقرة قصرية وقراءهتا بصوت ممسوع. ج( 
د( 

If the decision makers seek advice – It’s best to ask it from someone wise
And do not think that seeking advice is a shortcoming – And do not be lazy, as willpower  
requires vitality

النشاط رمق 11: 
اإلجابات:

ُحيك أّن ُبستانّيًا اكن له بستاٌن يعتين بأجشارِه لّك يوٍم؛ يسقهيا، ويقّلب الرّتبة حوهلا، ويقمّل أغصاهنا، ويقلع 
ْت أجشار البستان وأمثرْت، فتدّلْت أغصاهنا، وذات مساٍء مّر بالبستان ثعلٌب  األعشاب الّضارة احمليطة هبا. مَنَ
جائع، فرأى مثاره الّناجضة، وسال لعابه، واشهتى أن يألك مهنا، لكن كيف يدخل البستان؟ وكيف يتسّلق هذا 

الّسور العايل؟

* نشاط إضايف
ميكن لملعمل أن يستخدم القصة اكملة لملستوى املتقدم من الطالب
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 البستايّن والّثعلُب 
ُحيك أّن ُبستانّيًا اكن له بستاٌن يعتين بأجشارِه لّك يوٍم؛ يسقهيا، ويقّلب الرّتبة حوهلا، ويقمّل 

ْت أجشار البستان وأمثرْت، فتدّلْت أغصاهنا. وذات  أغصاهنا، ويقلع األعشاب الّضارة احمليطة هبا. مَنَ
مساٍء مّر بالبستان ثعلٌب جائع، فرأى مثاره الّناجضة، وسال لعابه، واشهتى أن يألك مهنا، لكن كيف 

يدخل البستان؟ وكيف يتسّلق هذا الّسور العايل؟ بيق الّثعلب يدور حول الّسور، حىّت وجد فتحًة 
يف أسفله، فنفذ مهنا بصعوبة، وبدأ يألك الفواكه حىّت انتفخ بطنه. وملّا أراد اخلروج مل يستطع، فقال 
يف نفسه:" أمتّدُد هنا اكملّيت، وعندما جيدين البستايّن هكذا يرميين خارج الّسور، فأهرب وأجنو". 

وجاء البستايّن ليعمل كعادته، فرأى بعض األغصان مكرّسًة، والقشور مبعرثًة، وعرف أّن أحدًا تسلّل إىل 
البستان، فأخذ يبحث حىّت وجد ثعلبًا ممّددًا عىل األرض، بطنه منفوخة، ومفه مفتوح، وعيناه مغمضتان، 

فقال البستايّن: "نلَت جزاءك أّيا املاكر، سأحرض فأسًا، وأحفر لك قربًا، يك ال تنترش راحئتك الّنتنة"، خاف 
الّثعلب فهرب واختبأ، وباَت خائًفا. وعند الفجر خرج من الفتحة اليت دخل مهنا، مّث التفت إىل البستان، 
وقال:" مثارك لذيذة، ومياهك عذبة، ولكيّن مل أستفد منك شيئً، دخلت إليك جائًعا، وخرجت منك جائعًا، 

وكدت أن أدفن حّيا".

النشاط رمق 12: 
اطلب من الطالب مشاهدة الفيديو رمق 8 – مقابلة مع عيل معر ارميص – واإلجابة عىل األسئلة.

https://vimeo.com/183840431/927450f7e3

اإلجابات:
دور الشدة هو أهنا حتل حمل حرفني أو ثالثة حروف.  .1

2.  القادة يسيوئن فهم مناصهبم ألن منصب القائد ال يعين أنه مل يعد حباجة إىل جملس أو مشورة. ومه يعتقدون 
أهنم كقادة، ال بد أن يكونوا دامًئا عىل حق.

القائد احلكمي هو الخشص املتواضع والذي يسمتع إىل املشورة أو النصيحة.  .3
سوء اإلدارة للقائد ميكن أن تؤدي إىل الطغيان وتدمري احلكومة.  .4



124

النشاط رمق 13:  و 
مناقشة مجاعية:

امسح للطالب باستخدام املمجع املرفق واملوجود يف هذا املصدر، فضاًل عن القاموس العادي أو اإللكرتوين.  •
•  اطلب من الطالب اإلجابة بالتفصيل، وذلك باستخدام مجل طويلة، ومفردات متنوعة وأزمنة خمتلفة. )للطالب ذوي 

املستوى األعىل(.
جشع الطالب عىل تقومي معل بعضهم البعض  •

النشاط رمق 14:  و 
اطلب من الطالب اختيار لكمة باللغة العربية فهيا شدة.  .1

وجه الطالب إىل اخلطوات األخرى من خالل عرض مثال أو منوذج.  .2
امنحهم وقًتا اكفًيا للعمل بشلك تعاوين واستخدام مجيع املصادر املتاحة.  .3

اطلب من الطالب عرض معلهم عىل بايق الفصل.  .4

 جشع الطالب ذوي املستوى املتقدم عىل وصف معلهم باللغة العربية، ومباذا يشعرون جتاه العمل وملاذا؟
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أحايج ُجا: َكمة وألغاز

األهداف  التعلميية
سيكون الطالب قادرًا عىل:

التَّعرف عىل القمية الثقافية ألحايج ُجا، ِمن وجَهِة َنظر الفنان عيل معر ارميص.   .1
ُمناقشة َعالقة هذا العمل حِبياِته الثقافية وتقيمي قمَيهتا كقطعِة َفنٍّ ُمعارِصة.  .2

3.  التعبري عن الويع الثقايف حوَل احِلمَكِ العربية أللغاز جا اكملوجودة يف لوحة الفنان عيل معر ارميص 
ومصادر أخرى عىل اإلنرتنت.

تطوير املهارات اللغوية وبناء الثقة بالنفس من خالل التدريب وأداء مرسحية حول ُجا.  .4

ُمالحظة هاّمة: ميكن لملعمل ِاختيار النشاط باللغة اإلجنلزيية بداًل من العربية وذلك بطبع النشاط من 
النخسة اإلجنلزيية املوجودة عىل املوقع اإللكرتوين لملرشوع.

النشاط رمق 1: 
اُطلب من الطلبة العمل مع زميل وقراءة املُقدمة وُمناقشة صورة ُجا، مثَّ اإلجابة عن األسئلة اليت تلهيا.  •

ع الطالب عىل اِستخدام املمجع العادي أو ُممجع إلكرتوين لإلجابة عن األسئلة. جَشّ  •
اُطلب من بعض الطالب قراءة اإلجابات أمام الفصل.  •

اإلجابات:
إجابات متنوعة.  .1

أ. االبن     ب. الزوجة    ت. امحلار  .2
)ُتقبل مجيع املرادفات الصحيحة باإلضافة إىل املذكورة أدناه(  .3

أ. ساخرة: هزليَّة   ب. غالًبا ما: كثريًا ما    ت. ُيشارك: ُيسامه    ث. معروفة: مهشورة  
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النشاط رمق 2: 
أَعِط الطالب دقيقتني لقراءة االسئلة، مث اُطلب مهنم اإلجابة عن اإلسئلة.

نص االسمتاع
اسمتع إىل احلوار بني عائشة ومرمي حول العمل الفين "أحايج ُجا" للفنان عيل معر ارميص

عائشة: صباح اخلري يا مرمي! حاولت االتصال بك أمس لكن مل تكوين موجودة.

مرمي: البارحة كنت مشغولة جًدا! يف الصباح، ذهبت إىل مركز التسوق مع أيم، ويف املساء، حرضت مقابلة 
يف املتحف الربيطاين. اكنت حول الفنان عيل معر ارميص واكن يتحدث فهيا عن لوحة )أحايج ُجا( وعن 

أمعاله األخرى.

عائشة: آه، لقد مسعت عهنا. مىت أنتج الفنان هذا العمل؟

مرمي: يف البداية حتدث عن لوحة )السالم يعين العدل( واليت أنتجها عام 2010 وبعدها ذكر أن لوحة )أحايج 
ُجا( قد أُنتجت عام 2003.

عائشة: وهل ذكر مك استغرق العمل من الوقت؟

مرمي: نعم، قال إنه عادًة ما حيتاج إىل حوايل أسبوعني للعمل يف لوحاته، ولكن هذه اللوحة استغرقت حوايل 
ثالثة أسابيع من العمل.

عائشة: أذكر أن فهيا العديد من القصص املضحكة. هل تعرفني مك قصة موجودة يف اللوحة؟

مرمي: بالطبع ألين قرأهتا لكها! بالرمغ من أن البعض يعتقد أن فهيا عرش قصص، إال أين وجدُت سبع 
قصص فقط.

عائشة: حًقا! وهل ذكر أي قصة يفضلها؟

مرمي: قال إنه ليس لديه قصة يفضلها، ولكن أفضل قصة بالنسبة يل يه )جا يقمي حفاًل(.

عائشة: مجيل، سأراك غًدا يف املدرسة إن شاء هلل، إىل اللقاء.

مرمي: – مع السالمة.

اإلجابات:

Q1: iii Q2: i Q3: iv Q4: ii Q5: iv



127 

النشاط رمق 3: 
أَعِط الطالب دقيقتني لقراءة األسئلة، مث اطلب مهنم اإلجابة عن اإلسئلة بأسلوهبم اخلاص.

اِستخدم الرابط أدناه لالسمتاع إىل مقابلة "تميور لنك"   •
https://mdstmr.wordpress.com/arabic/

•  ُتقبل إجابات متنوعة عىل رشط أن تطابق ما ُذِكَر يف املقابلة. )ُيفضل االسمتاع إىل املقابلة ُمسبًقا للتعرف 
عىل حمتواها(

النشاط رمق 4:  و 
جّشع الطالب عىل مناقشة األسئلة أواًل والتعبري عن آراهئم أمام الفصل.  •

اُطلب مهنم أن ُيعززوا إجاباهتم حبجج وأدلة.  •
لملستوى العايل، اطلب من الطالب اإلجابة بشلٍك ُمفصٍل وذلك باستخدام مجل طويلة ومفردات أكرث تنوًعا 

وأزمنة خمتلفة.

النشاط رمق 5:  و 
اطبع "هيلك التفكري والنقاش يف أمعال عيل معر ارميص" وأعط نخسة للك طالب.  •

اُطلب من الطالب استخدام املمجع املرفق Glossary باإلضافة إىل املمجع العادي أو اإللكرتوين.  •
•  لملستوى العايل، اطلب من الطالب اإلجابة بشلٍك ُمفصِل وذلك باستخدام مجل طويلة ومفردات أكرث تنوًعا 

وأزمنة خمتلفة.

النشاط رمق 6: 
اجلواب:

A neighbour knocked on Juha’s door and said: "Give me your donkey to carry some bags."  
Juha did not want to give him his donkey, so he said: "Sorry my neighbour, my son went  
to the market with donkey to shop… Suddenly, the donkey began to bray.
The neighbour said, "You are lying to me, here is the donkey, and you are saying he is  
in the market!" Juha said: "Dear neighbour, do you believe me or the donkey?!"
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النشاط رمق 7: 
اجلواب:

أقام جا ولمية كبرية ودعا إلهيا األصدقاء واألقارب واجلريان من أهل قريته وبعد أن وضعت املوائد وانهتى 
احلارضون من األلك والرشب، استغرب الضيوف من التاكليف واملصاريف اليت رأوها يف الولمية خاصة أنه ال 

توجد مناسبة خاصة اكلزواج أو الوالدة أو غريها!! فسألوه عن سبب الولمية وملاذا لك هذه التاكليف.
أجاهبم جا بأهنم مل يفهموا السبب ألهنم مل يعرفوا أن محارُه قد ضاع ولذلك فهو يقمي هذا احلفل الهبيج. لكن 
الناس مل يفهموا وقالوا:" ما دخل محارك الضائع بالولمية يا جا؟" فأجاب جا:" تصوروا ما اكن من املمكن أن 

حيدث لو كنت راكًبا محاري، كنت ضائًعا اآلن ال حمالة!".  

النشاط رمق 8:  و 
ة َمرشوع ِقصَّ

التحضري:
 .PPT أو انخسها عىل رشاحئ ال A4 َكربِّ صور القصة عىل بطاقات حبجم  .1

باستخدام المنوذج أدناه، قص الصور وفقرات النص املصّغرة بالمّك الذي يكيف لِلّك الفصل الدرايس.  .2
مستلزمات للعمل الدرايم – قبعات، حلية مصطنعة، رأس محار.  .3

اخلطوات:
 1.  باستخدام الصورة األوىل املُكربة عىل البطاقة أو عىل السبورة، َيعرض املعمل اللكامت الرئيسة 

)األب، االبن، محار، رحلة، ركوب ...(.
2.  حييك املعمل القصة كلك أو يف أجزاء وإذا أمكن أكرث من مرّة  ويطلب من الطالب كتابة األفاكر الرئيسة، مث 

مشاركهتا مع الفصل.
3.  يعمل الطالب مع زميٍل له أو يف مجموعة من ثالثة عىل تطابق أجزاء الصور مع فقرات النص بدايًة، مث وضعها 

يف التسلسل الصحيح. 
استخدم أنشطة لتعزيز معرفة الطالب باملفردات وبالرتاكيب  للتعبري عن واجب أو الزتام ...   .4

ميارس الطالب قراءة القصة بصوت عال يف مجموعات.  .5
6.  بالعمل مع زميل أو يف مجموعة، حياول الطالب ارجتال حوار للك مهشد، و ُينشؤون نًصا خاص هبم ومن مث 

يتدربون ويرّكزون عىل اإلمياءات وطرق التعبري. )لملستوى العايل، اطلب من الطالب اإلجابة بشلٍك ُمفصِل وذلك 
باستخدام مجل طويلة ومفردات أكرث تنوًعا وأزمنه خمتلفة.( 

7.  يؤدي الطالب أدوارمه أمام بقية الفصل أو ميكن تصوير/تدوين القصة إلكرتونًيا باللغتني (العربية واإلجنلزيية). 
لملزيد حول هذا النوع من التصوير، اضغط عىل الرابط أدناه:

https://goldsmithsmdst.wordpress.com/showcase/
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8.  ميكن أن تمشل األنشطة األخرى إعادة رواية القصة )من وجهة نظر األب أو االبن أو امحلار(، أو عرض النشاط 
أمام فصل آخر، أو صياغة ِحمكة من القصة، أو إنشاء نخسة ُمجّسلة )فيمل( باللغتني العربية واإلجنلزيية للقصة 

مكا ذكر أعاله.
9.  ميكن استخدام جدول لتقيمي أدوار المتثيل (role play) اخلاصة بك أو االستعانة باجلدول أدناه لتجشيع الطالب 

عىل تقيمي اآلخرين أو التقيمي الذايت. 

معايري التقيمي

0الكالم غري مفهوم عىل اإلطالق

1الكالم مفهوم جزئًيا – بعض اإلجابات واأللفاظ غري مفهومة 

2مجيع األسئلة واإلجابات مفهومة ومضن السياق وواحضة اللفظ 

(Role play) تقيمي الدور المتثييل 

الدرجةاكتب السؤال ومالحظات تثبت سبب إعطائك الدرجة بالنظر إىل املعايري أعاله

السؤال األول:
مالحظات:

السؤال الثاين:
مالظات:

السؤال الثالث:
مالحظات:

السؤال الرابع:
مالحظات:

السؤال اخلامس:
مالحظات:



130

رسوم عبد الوهاب الرمضان

ُجا وابنه ومحاره 

 يروى أن ُجا اكن مسافرًا مع ابنه ومعُهام محارمُها، فركب جا وجعل ابنه يسري, مفرّا بقوم فإذا 
هبم يقولون: يا جُلحا من رجل قايس القلب يركب عىل امحلار ويرتك ابنه الصغري يسري وهو ضعيف 

البنية …!

فزنل ُجا عن امحلار وترك ابنه يركب، مفرّا بقوم آخرين فإذا هبم يقولون: "يا هلذا الولد اليسء األخالق 
ال حيرتم والده وال يرأف ِبِكرَب ِسّنه.. كيف َيرىض أن َيركب ويرتك أباه يسري ...!"

فقرَّر ُجا أن يصعد مع ابنه عىل ظهر امحلار، مفرّا بقرية فإذا بقوِمها ينظرون باستغراب ويقولون: 
" يا جُلحا وابنه من خشصني بال رأفة وال يعرف قلبامها الرمحة  عىل احليوان، كالمها يركبان عىل 

امحلار املسكني وحيمالنه ما ال يطيق…!"

مفا اكن من ُجا وابنه إال أن نزال عن امحلار ورفعاه مث مَحاله عىل كتفهيام، مفرّا بقوم فإذا هبم 
يقولون: " يا لغباء ُجا وابنه، كيف حيمالن محارًأ خلقه اهلل ليحملهم!"
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الم َيعين العدل السَّ

األهداف التعلميية
سيكون الطالب قادرًا عىل:

الم يعين العدل" ِمن وجَهِة َنظِر الفنان عيل معر ارميص، وكذلك عالقة هذا  1.  التَّعرف عىل مفهوم "السَّ
املفهوم بالبيئة. 

ُمناقشة َعالقة هذا العمل حِبياهِتم الخشصيَّة.  .2
التَّعرف عىل املعايري اللغوية ملهاريت التحدث والكتابة.  .3

تطوير املهارات اللغوية وبناء الثقة بالنفس من خالل مشاريع إبداعية متنوعة.  .4

ُمالحظة هاّمة: ميكن لملعمل ِاختيار النشاط باللغة اإلجنلزيية بداًل من العربية وذلك بطبع النشاط من 
النخسة اإلجنلزيية املوجودة عىل املوقع اإللكرتوين لملرشوع.

النشاط رمق 1: 
اُطلب من الطالب العمل مع زميل للنطر إىل العمل ومناقشة معىن املفردات وحتديد املعىن املالمئ لوصفه.  •

ع الطالب عىل اِستخدام املمجع العادي أو املُمجع اإللكرتوين إلضافة ثالث لكامت. جَشِّ  •
اُطلب من بعض الطالب مشاركة اإلجابات مع الفصل.  •

النشاط رمق 2: 
اُطلب من الطالب العمل مع زميل ملناقشة معىن املفردات ووضعها يف املاكن املناسب.  •

ع الطالب عىل اِستخدام املمجع العادي أو املُمجع اإللكرتوين الستخراج املعاين . جَشِّ  •
اُطلب من بعض الطالب قراءة اإلجابات أمام الفصل.  •

اإلجابات:
مْل – الَعْفو – التََّصاحُل(  ئنان – السِّ الم )األََمان – االِْطِ السَّ

العدل )اإلِْنصاف – االِْسِتقاَمة – الِقْسط – احَلّق – الِصْدق(
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النشاط رمق 3: 
اإلجابات:

الم. أقميوا العدل يف العامل، يمت لمك عىل األرض السَّ أ. 
ب. 

ع الطالب عىل مناقشة رسالة هذا العمل الفين، واطلب مهنم ربطها بشئ خاص هبم. ميكن أن يعيط  •  جَشِّ
املعمل مثاًل من جتربته الخشصية أو من يشء حرضه سلًفا. 

اُطلْب من الطالب مشاركة أفاكرمه مع بايق الفصل.  •

النشاط رمق 4: 
أَعِط الطالب دقيقتني لقراءة األسئلة، مث اطلب مهنم اإلجابة عن اإلسئلة.

نص اإلسمتاع )مقابلة إذاعية(: 

ُب ِبمُك يف الرَبناجَمِ اإلذايع "ِحواٌر َمَع اخَلبري". َموضوُع الَيوِم هو "َمشالِكُ  َمساُء اخَلرِي ُمسمَتعينا الِكرام! ُنرحِّ
يدة زينب ِمْن ُمَنمَظِة مِحايِة األرض. البيَئِة ومَِحايهُتا". وََحوَل هذا املَوضوع، مُقنا ِبَدعوِة السَّ

يدة زينب، ما أخطُر املَشالِكِ اليت ُتواِجُه األرض حالًيا؟ املُذيعة: السَّ

ا  زينب: يف احَلقيقة، إنَّ ارتفاَع َدرََجُة احلرارِة ِمن أَبرَِز الَعناويِن اليت ّيدرهسا الباِحثوَن يف هذا املَجال ألهنَّ
ِ املُناخ. باإلضافِة إىل ذلَك، فإّن  ايل وهذا ِبَدورِه يَؤدي إىل َتغريُّ ُتسامِهُ يف ذوباِن اجَلليِد يف الُقطِب المشِّ

دُِّد ِبَتلوُِّث اهَلواِء والرُتبة. ا هُتَ نايع أيًضا ُمشلِكٌة َخطريٌة أُخرى ألهنَّ التَّقدَُّم الصِّ

املُذيعة: ما أكرُب ُمشلِكٍة بيئيَِّة يف َمديَنتنا برأيك؟

زينب: ُهناَك الَعديَد ِمَن املَشالِكِ يف َمديَنتنا ِمثَل اِنتشاِر أكواِم النفايات ِبَسبِب ِقلَِّة َتدويرِها وَتزاُيِد استخداِم 
األكياِس والُعلَِب لَِتغليِف الّطعام. وَلكن، َتبىق أكرَب ُمشلِكة تواِجُه َمدينَتنا يه االزدحام املُروري النَّ َكرثَة 

ياراِت تؤدي إىل تزاُيد اِنبعاث ثاين اُوكسيد الاكربون.      الَسّ

املُذيعة: وكيف مُيكُننا املُسامهة يف مِحايِة البيئِة برأيك؟ 

زينب: ُهناك الكثري الذي ميكن معله مثل إعادة استخدام االكياس بداًل من رمهيا، وتدوير النفايات يف املزنل 
بوضعها يف أكياس التدوير الصحيحة وكذلك تقليل استخدام السيارات قدر اإلماكن ومن الرضوري تنبيه 

ة. ا سامَّ الناس بعدم ريم البطاريات يف الُقاممة ألهنَّ
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اإلجابات:
ايل(  نايع – ذوباِن اجَلليِد )يف الُقطِب المشِّ  1.  أي إجابتني من اآليت: ارتفاُع َدرََجِة احلرارِة – التَّقدُُّم الصِّ

ِ املُناخ – َتلوُِّث اهَلواِء والرُتبة. – َتغريُّ
االزدحاُم املُروري أو تزاُيد اِنبعاث ثاين أُوكسيد الاكربون.   .2

أي شيئني من اآليت: إعادة استخدام األكياس – وتدوير النفايات – تقليل استخدام السيارات.  .3
ة. ا سامَّ عدم ريم البطاريات يف الُقاممة ألهنَّ  .4

النشاط رمق 5: 
اإلجابات:

Q1: D Q2: B Q3: D Q4: A Q5: C Q6: D

النشاط رمق 6: 
اجلواب:

Preserving the environment leads to a peaceful life. Every person (or we can say everyone) should 
contribute to eliminating the causes of environmental pollution. This means that everyone should be 
recycling waste in the correctly allocated places, reducing the use of cars, raising awareness among 
friends and discouraging the use of plastic bags. If everyone works towards this goal, we will achieve 
environmental justice. We will have peace on Earth and it will be free from diseases and disasters.

النشاط رمق 7: 
ع الطالب عىل التخطيط قبل الكتابة وذلك باتباع اآليت: جَشِّ

البحث يف أكرث من موقع عن املرشوعني وكتابة عبارات ملخصة عن لك نقطة مطلوبة.  .1
حتديد فقرة لإلجابة عن لك سؤال.  .2

استخدام عالمات الرتقمي وأدوات الربط املناسبة لربط امجلل.  .3
استخدام أزمنة مناسبة لإلجابة عن السؤال )مايض أو حارض أو مستقبل(  .4

التعبريعن الرأي وتربيره لكام استوجب األمر.  .5
بعد االنهتاء من الكتابة، ُيقرأ النص مرة أُخرى للتأكد من حصة تسلسل األفاكر املطروحة.  .6
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النشاط رمق 8:  و 
•  قبل البدء بالتحضري لإلجابة، اُطلب من الطلبة مناقشة وكتابة املعايري اهلاّمة عند احملادثة. هذه املعايري 

تشمتل عىل:
 –  استخدام مجموعة واسعة من املفردات، مبا يف ذلك لكامت غري مألوفة، للتعبري بشلك خمتلف عن 

أغراض متعددة.
اإلجابة عن األسئلة بطالقة وبتفاصيل.  –

استخدام لغة مالمئة للوصف وللرسد ولإلِعالم عند اإلجابة عن السؤال.  –
التعبري عن الرأي الخشيص ودمعه بالسبب بشلك مبدع وخالق.  –

اللفظ الصحيح لللكامت.  –
–  استخدام مجل حصيحة حنوًيا واإلشارة إىل الزمن املايض أو احلارض أو املستقبل بشلك واحض عند 

اإلجابة عن السؤال.
اإلجابة مفهومة وليس فهيا مغوض.  –

اُطلب من الطالب التدرّب عىل اإلجابة.   •
اِسأل الطالب بعض األسئلة لتقيمي أداهئم.  •

النشاط رمق 9:  و 
مرشوع

ميكن للطالب اِختيار إحدى الفكرتني املطروحتني.  •
يّتبع الطالب مجيع اخلطوات املذكورة.   •

جّشع الطالب عىل عرض فمله أو تصممي معله والتحدث عنه أمام الفصل.  •
* لالطالع عىل مناذج ألفالٍم حمكّية بلغتني، اضغط عىل الرابط أدناه:

https://goldsmithsmdst.wordpress.com/showcase/

* لالطالع عىل مرشوع األعالم، اضغط عىل الرابط أدناه:
https://imgrum.me/user/flags_of_peace

النشاط رمق 10: 
اإلجابات:

أ.  1. ذوي القوة أو السلطة  2. ُمَنَفذ  3. رغد العيش  4. إظهار مزايا وعيوب اليشء  5. َحلميٌ/َعفوٌّ 
يًَّة  7. يشعر باآلخرين  6.  َعَدَم إْعَطاء اليشء أمَهِّ  

ب.  اِقبل إجابات متنوعة عىل رشط أن تطابق ما ُذِكَر يف النص. جّشع الطالب عىل استخدام أسلوهبم اخلاص 
عند اإلجابة وعدم نسخ امجلل من النص.

جّشع الطالب عىل اِختيار عناوين متنوعة وملفتة للنظر. )ميكن اِستخدام املمجع لملساعدة(.  ت. 
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النشاط رمق 11: 
اجلواب:

"اليشء الذي أردت أن أؤكده من خالل هذا العمل هو أنه طاملا أننا نّديع أننا برش ونزمع أن نكون منصفني 
الم، فإن أوَّل ما يتعني علينا القيام به هو تنفيذ العدل يف ما نقوم به. وهذا يمشل  وعادلني ونجشع عىل احلب والسَّ

اللك ويف مجيع األحوال، ولكنه جيب أن ُيطبَّق بشلٍك أَخصٍّ )أوحض( يف املواقف املؤملة والصادمة اليت تصيب 
أعداًدا كبرية من الناس مثل الرصاعات الدولية اكلرصاعات يف فلسطني والسودان والبوسنة والعراق وأفغانستان 

والصومال، إخل. وهذا ينطبق عىل الرجال والنساء، األغنياء والفقراء، الرشق أو الغرب، مكا ينطبق عىل من يف املزنل 
أو العمل أو الشارع.

النشاط رمق 12: 
قبل البدء، اُطلب من الطلبة مناقشة وتدوين املعايري اهلاّمة عند الكتابة. هذه املعايري تشمتل عىل:  •

اإلجابة هلا عالقة بالسؤال وفهيا تفاصيل.  –
استخدام مجموعة واسعة من املفردات، مبا يف ذلك لكامت غري مألوفة، للتعبري بشلك خمتلف ألغراض متعددة.  –

استخدام لغة مالمئة للوصف وللرسد ولإلِعالم.  –
التعبري عن الرأي الخشيص ودمعه بالسبب بشلك مبدع وخالق.  –

استخدام تراكيب مجل خمتلفة مبا فهيا امجلل املركبة.  –
استخدام مجل تشري إىل الزمن املايض واحلارض واملستقبل.  –

ضبط اإلمالء واستخدام أدوات الرتقمي والربط املناسبة.  –

جّشع الطالب عىل التخطيط لإلجابة قبل الكتابة وذلك بوضع إجابات وآراء خمترصة للك سؤال.  •
اُطلب من الطلبة قراءة النص كلك قبل إهنائه.  •
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"ال، كاّل، ولن"

األهداف التعلميية
سيكون الطالب قادرًا عىل:

1.  حتليل العنارص الفنية للعمل الثاليث "ال، كال، ولن" باستخدام "هيلك التفكري والنقاش يف أمعال عيل 
معر ارميص".

مناقشة وربط العمل الثاليث حبياة الطالب وخشصيتة.  .2
التعرف عىل شاعرات عرب مبدعات.  .3

تطوير املهارات اللغوية وبناء الثقة بالنفس من خالل مشاريع إبداعية متنوعة.  .4

ُمالحظة هاّمة: ميكن لملعمل ِاختيار النشاط باللغة اإلجنلزيية بداًل من العربية وذلك بطبع النشاط من 
النخسة اإلجنلزيية املوجودة عىل املوقع اإللكرتوين.

النشاط رمق 1: 
اُطلب من الطلبة العمل مع زميل أو يف مجموعات صغرية النظر إىل العمل الثاليث ومناقشة أبرز أوجه التشابه   •

واالختالف. 
متوقع أن تكون اإلجابات خمتلفة.   •

اُطلب من بعض الطالب مشاركة اإلجابات مع بايق الصف.  •

النشاط رمق 2:  و 
أ( 

قص اللكامت يف اجلدولني أدناه.  •
•  اُطلب من الطالب العمل يف مجموعات صغرية أو مع زميل ملطابقة اللكامت باللغة العربية مع تلك اليت باللغة 

اإلجنلزيية، مث كتابهتا يف املاكن املخصص.
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معل ثاليثاألمانةصادقاملساواةالعدل"ال، كاّل، ولن"

املعايري احلريةالنفاقالفسادالظمل
املزدوجة

احلكومةاحملبةالوفاءاالحرتاماحلق

justice equality truthful honesty trio work

injustice corruption hypocrisy freedom double 
standards

right respect loyalty love government

ب(
1.  الناس مجيًعا يرفضون الظمل والفساد/ وإذا أردنا أن نعيش يف حريَّة ومساواة واحرتام، فإن مجيعنا حباجة إىل 

مواجهة الواقع، ومواجهة الناس واحلكومات اليت تقف وراء لك هذا الظمل يف العامل.
احملبة واألمان والوفاء   .2
السالم يعين العدالة.   .3

أداة إثبات: نعم ال: النيف   .4
أداة إثبات: بالتأكيد كاّل: النيف والردع 
أداة إثبات: بالّطبع لن: نيف املستقبل 

* من املمكن استعامل أي إجابة حصيحة أُخرى مثل طبًعا وبىل... اخل

النشاط رمق 3: 
جّشع الطالب عىل مناقشة العبارات والتعبري عن آراهئم اخلاصة حوهلا.  •

اُطلب مهنم تدويهنا يف املاكن املخّصص.  •
اُطلب من بعض الطالب مشاركة اإلجابات مع بايق الصف.  •
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النشاط رمق 4: 
1 و 2. جّشع الطالب عىل مناقشة امجللة مث تدوين إجاباهتم يف املاكن املخصص.

اُطلب من الطلبة قراءة الراب يف مجموعات صغرية.  .3
املرأة واحلياة  أ. 

اإلجابة ب. 

نعم لـلعدل مع امجليع. No to unfairnessال للظمل 
ُتقبل إجابات متنوعةNo to exploitationكال لالستغالل

ُتقبل إجابات متنوعة No to bullyingكال للتسلّط
ُتقبل إجابات متنوعةNo to carelessnessال لإلمهال
ُتقبل إجابات متنوعة No to lazinessال للكسل 

ُتقبل إجابات متنوعةNo to rudenessكال للفظاظة 
ُتقبل إجابات متنوعةNo to lyingال للكذب
ُتقبل إجابات متنوعة No to cheatingال للغش 

اإلجابة ج. 
I Shout Loud and Clear
No to unfairness. No to supremacy. No to cheating. No to deceit
Yes to justice and to ingenuity. Yes to thoughtfulness and propriety
Where are women’s rights? Aren’t women the educators of nations?
Women are half of society, but we brought misery upon them
Women are free by right, and for sure they are the leaders of men
Women are a creative eruption. Women can’t be enslaved
Life is too precious, and to be creative is a duty
The future is the basis and your goal is to resist
No more rudeness. No more laziness
Make a path for yourself… to become a great person
And to build a prosperous society full of grace

النشاط رمق 5: 
أ(

•  اُطلب من الطالب العمل بشلك فردي أو مع زميل لكتابة أغنية أو راب أو قصيدة باستخدام لكامت اإلثبات يف 
اللغة العربية.

جّشع الطالب عىل استخدام املمجع املرفق Glossary باإلضافة إىل املمجع العادي أو اإللكرتوين.  •
ب(

اُطلب من بعض الطلبة قراءة معلهم أمام الصف.  •
•  وحض لبقية الطالب أمهية االسمتاع بدقة وتدوين 3 أشياء أجعبهتم يف معل زميلهم ويشء واحد ميكن حتسينه. 
هذا قد يتضمن تعليًقا حول اللغة املستخدمة أو األداء أو العنارص األخرى اكستعامل املوسيىق والصور وغريها.

اُطلب من الطلبة تقيمي معل زميلهم ومشاركته بنتيجة التقيمي.  •



139 

النشاط رمق 6:  و 
اطبع " هيلك التفكري والنقاش يف أمعال عيل معر ارميص" وأعط نخسة للك طالب.  •

اُطلب من الطالب استخدام املمجع املرفق (Glossary) باإلضافة إىل املمجع العادي أو اإللكرتوين.  •
•  لملستوى العايل، اطلب من الطالب اإلجابة بشلٍك ُمفصِل وذلك باستخدام مجل طويلة ومفردات أكرث تنوًعا 

وأزمنة خمتلفة.

النشاط رمق 7: 
 •  بالنظر إىل العمل الثاليث – "ال، كاّل، ولن"، يبدأ الطالب بعمل لوحاهتم اخلاصة واستخدام ما ألّفوه يف 

النشاط اخلامس. 
جّشع الطالب عىل اإلبداع واستخدام أسلوهبم اخلاص، بعيًدا عن التقليد.  •

اُطلب من الطالب مشاركة نتيجة العمل مع الصف.  •

النشاط رمق 8: 
ُتقبل إجابات متنوعة.  •

جّشع الطالب عىل مناقشة األسئلة والتعبري عن آراهئم أمام الفصل.  •
لة. اطلب مهنم أن ُيعززوا إجاباهتم حبجج وأدلة وإجابات مفصَّ  •

النشاط رمق 9: 
أ(

تنحدر فدوى طوقان من عائلة أصيلة.   .1
اكن املجمتع يجشع النساء عىل التعمّل واملشاركة باحلياة االجمتاعية.   .2

عها عىل الكتابة.  أخو فدوى األكرب– أمحد – جشَّ  .3
مل تستخدم فدوى طوقان امسها احلقييق يف بداية كتابهتا.    .4

الكثري من كتاباهتا تتعلق يف مواضيع الودِّ والتحرير.   .5
اكنت فرتة طفولة فدوى طوقان مليئة باحلزن.   .6

ُلقبت فدوى طوقان بشاعرة نابلس.   .7

اِقبل إجابات متنوعة إذا اكنت ترادف املعىن ب( 
تقبع: جتلس/ تبىق  .1
املطوَّقة: احملارصة  .2
فاجعة: بلوى/ ِشدَّة   .3
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ج(
ُتقبل إجابات متنوعة، ولكن من املهم اإلشارة إىل أنَّ االثنني ضدَّ الظمل واالستغالل والتَّسلط.  •

 •  جّشع الطالب عىل التعبري عن آراهئم بشلك مفّصٍل وذلك باستخدام مجل طويلة ومفردات أكرث تنوًعا 
وأزمنة خمتلفة.

لة. اطلب مهنم أن ُيعززوا إجاباهتم حبجج وأدلة وإجابات مفصَّ  •
د(

ُتقبل إجابات متنوعة.

النشاط رمق 10:
ن الطالب من االسمتاع إىل املقابلة مرتني.  •  مكِّ

 •  ُتقبل إجابات متنوعة عىل رشط أن تطابق ما ُذِكَر يف املقابلة. )َيتوجب االسمتاع إىل املقابلة ُمسبًقا للتعرف 
عىل حمتواها( 

اطلب من الطالب اإلجابة بشلٍك ُمفصِل وذلك باستخدام مجل طويلة ومفردات أكرث تنوًعا أزمنه خمتلفة.  •

النشاط رمق 11:
مرشوع

ميكن للطالب اِختيار إحدى األفاكر املطروحة.  •
عىل الطالب أن يتبع مجيع اخلطوات املذكورة.   •

جّشع الطالب عىل عرض معله أو فمله أو نرشته والتحدث عهنا أمام الفصل.  •
* لالطالع عىل مناذج ألفالٍم حمكّية بلغتني، اضغط عىل الرابط أدناه:

https://goldsmithsmdst.wordpress.com/showcase/
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مواد إضافية
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البطاقات املستخدمة يف املصدر

بطاقات حبجم A4 لصوراألمعال الفنية متوفرة بشلك منفصل. ميكن أيًضا محتيل ملفات عالية اجلودة للصور 
من موقع املرشوع.

منح عيل معر ارميص اإلذن باستخدام الصور من أمعاله يف هذا املصدر. باإلضافة إىل ذلك، منح املتحف 
الربيطاين اإلذن باستخدام صور لوحات "حرف الاكف" و"الّصاد" و"شدة" واليت تعد جزًءا من مقتنيات املتحف.
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GLOSSARYاملمجع املرفق

هذا املمجع حيدد املصطلحات والرتاكيب الالزمة لفهم العمل الفين والتحدث عنه، باإلضافة إىل اللغة املطلوبة لفهم 
التعلميات. الغرض من هذا املمجع هو أن يكون مبثابة مرجع مفيد للطالب عند تنفيذ األنشطة. كذلك سيساعد 
الطالب واملعملني عىل حتديد األهداف اللغوية بوضوح خالل اِستخدام املصادر. لملعملني اكمل احلرية يف حتوير 

قامئة اللكامت طبًقا ملستوى املتعملني.

هذا املمجع مقسم إىل ثالثة أجزاء:
مصطلحات عامة  .1
التحدث عن الفن  .2

فهم التعلميات  .3

This glossary identifies key terms and structures required for understanding and talking about art as well  
as language required to understand instructions. It is intended as a handy reference for students when 
carrying out activities. It will also assist students and teachers in clearly identifying linguistic objectives  
whilst using the resource. Teachers should feel free to adapt the list depending on the level of the classes 
they are teaching. 

The glossary is divided into three main sections:
1. General terms 
2. Talking about art
3. Understanding instructions
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Coloursاأللوان

 األلوان الدافئة
)أمحر، أصفر، برتقايل،...(

warm colours  
(red, yellow, orange, …)

 األلوان الباردة
)أزرق، أخرض بنفجسي،...(

cool colours  
(e.g. blue, green, purple, …)

primary coloursاأللوان األساسية

light/dark فاحت/ غامق

bright/dullساطع/ باهت

stripe /dot/curveخط/ نقطة/ إحنناء

transparentشّفاف

shade ِظلٌّ

colour wheel قرص األلوان

Shapes and sizesاألجحام واألشاكل 

 formشلك 

square/circle/starمربع/ دائرة/ مجنة

َمعني/ هَسم/ ُمستطيل/ ُمثلث/ ُسدايس األضالع 
(ُمسّدس)

diamond/arrow /rectangle/triangle/ hexagon 

straight /wavy lineُمستقمي/ خط ُممتوّج

diagonalُقطري

symmetricalُممتاثل

massiveخضم

bigكبري

smallصغري

tinyصغري جًدا

Actionsاألفعال

drawاِرمس

paintلّون 

shadeظلّل 

 foldاِطِو 

 cutاِقطع/ قص 

مصطلحات عامة  .11. General terms
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Actionsاألفعال

carveاِنقش 

stickاِلصق 

frameَشلكِّ

visualiseخَتّيل/ َتصوَّر

expressَعربِّ 

createاِصنع/ كّون 

demonstrateَبنّي/ وحضِّ 

Tools and materialsاألدوات واملواد

brushفرشاة

penقمل حرب 

pencilقمل رصاص

knifeسكني 

oil paintاأللوان الزيتية

water colourاأللوان املائية

paletteلوح األلوان 

 paperورق 

 cardboardورق مقوّى

 woodخشب 

metalمعدن

plasticبالستيك 

leatherجلد

clothمقاش 

stoneجحر 

beadخرز

string /threadخيط

frameإطار 

Genres/stylesاألنواع/ األساليب

 paintingلوحة 

drawingرمس 

printطباعة 

statueمتثال 
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Genres/stylesاألنواع/ األساليب

sculptureحنت 

muralجدارية 

landscapeمهشد/ منظر  

still life لوحة طبيعية

watercolour لوحة مائية 

portraitلوحة خشصّية  

collageالفن التصويري (مجموعة ملّصقات)

calligraphyاخلط 

impressionistاِنطبايع 

expressionistتعبريي

surrealistرسيايل 

cubistفّن تكعييب 

Analysis / Interpretationاألنواع/ األساليب

ُنبذة
خلفية اللوحة

background (about a person) 
background (of a painting)

introductionُمقدمة

 middleالوسط

… surrounded byحماط بـ... 

centeredيتوسط  

centreاملركز

topأعىل

bottomأسفل 

edgeحافة 

textureَمملس 

compositionتركيب 

spaceحزّي/ مساحة/ فراغ

symboliseيرمز إىل/ مُيثل

contrastاختالف/ تعاكس 

improveحُيّسن 

perspective in artفن الرمس املنظوري 

 balanceتوازن
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Analysis / Interpretationاألنواع/ األساليب

proportionنسبة

harmonyاِنجسام 

atmosphere/moodاجلو (العام)

 Opinion/ Responseالرأي/ التجاوب 

beautifulمجيل 

uglyقبيح 

happyسعيد 

 sadحزين 

 simpleبسيط 

complexُمعّقد

detailedُمفّصل 

preciseدقيق

 colourfulُملَّون

depressingحزين/ كئيب 

inspiringُملِهم 

creativeُمبدع 

imaginativeخيايل

 excitingُمثري 

boringمُمل 

dynamicدينامييك 

mysteriousغامض 

magicalساحر 

 disturbingمزجع 

surprisingُمفاجئ

boldجريء

funnyُمضحك/ فاكيه 

rudeفظ

crazy / weirdجمنون/ غريب
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English

 This work is by ….Describingهذه اللوحة من معل... 

وصف
(an art work, feature of an art 
work – content, composition, 
shapes, colours, material, 
textures)

(معل فين، مزية معينة لعمل 
فين – احملتوى، التكوين، 

األشاكل، األلوان، املواد، اململس)

… The title of the work isعنوان اللوحة (هو)...

… It’s about … / The theme isالعمل حول .../ فكرة العمل حول ...

إنه مجيل (جًدا)، أنيق، بسيط، ُمعّقد، 
ُملهم، دقيق، جريء، غين، إجيايب، 

حزين...

It’s (very) beautiful, elegant, 
simple, complex, inspiring, 
intricate, bold, rich, positive,  
sad …

… It’s based on the letter(s)ترتكز اللوحة عىل احلرف (احلروف) ...

.. There is /areهناك... 

… At the top/bottomيف األعىل/ األسفل...

… On the right / leftعىل الميني/ اليسار...

.… At the centreيف الوسط...

… in the background... ... يف اخللفية (خلفية اللوحة) ...

The colours are warm, coolاأللوان دافئة، باردة

ـ...   It makes me think (The painting)(اللوحة) جتعلين أفكر بـ
of …

Associating

ربط
(with own life experience, 
another idea, work, artist, 
movement, another medium – 
e.g. music).

(بتجربة حياة أو بفكرة أخرى 
أو معل أو فنان، أو يشء ما أو 

بوسيلة آخرى اكملوسيىق)

ـ... … It reminds me ofإهنا ُتذّكرين بـ

العمل األول أكرث.../ أقل... (بساطة/ 
تعقيد/ مجال/ دراماتييك/ إثارة 

لالهمتام) من العمل الثاين

Work A is more …/less … (simple/
complex/beautiful /dramatic/
interesting) than Work B

Comparing

مقارنة
(one work with another,  
e.g. from same or different 
artist, era, culture) 

)معل ما بعمل آخر، مثاًل أمعال 
نفس الفنان، أوفنان آخر أو 

حسب الفرتة الزمنية، أو حسب 
الثقافة(

العمل األول ُمشابه للعمل/ خُمتلف عن 
العمل ب/ الثاين

Work A is similar/different to 
Work B

التحدث عن الفن  .22. Talking about art
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English

من الواحض أن
ال يوجد أدىن شك أن ... 

أواًل، ثانًيا، ثالًثا…
من ناحية... ومن ناحية أخرى... 

It’s clear that …
There is no doubt that …
Firstly … Secondly … Thirdly …
On the one hand …  
On the other hand …

Arguing

نقاش
Why a work is good or bad

ما الذي جيعل العمل الفين جيد 
أو سيئ

I like/don’t like …because … Expressing and justifyingأنا أحب / ال أحب.... ألنَّ...

تعبري وتربير 
opinions or feelings about 
work(s) taking into account 
technical and aesthetic 
considerations as well  
as originality. 

آراء أو مشاعر حول العمل 
(األمعال) أخًدا بعني االعتبار  

اجلوانب التقنية وامجلالية وكذلك 
االبتاكر.

يف رأيي، ...
يبدو يل... 

أنا مقتنع أنَّ...

In my opinion, … 
It seems to me that … 
I’m convinced that …

أوافق 
ال أوافق 

I agree 
I disagree

Agreeing and disagreeing

االتفاق واالختالف
 Perhaps … / It could be about ……Hypothesisingرمُبا... / قد يكون حول...

التنظري
about meaning(s) conveyed 
in work, how work relates 
to broader social/ cultural 
context 

حول املعىن أو املعاين اليت 
كشف عنه العمل، وكيف يرتبط 

العمل بالنطاق االجمتايع 
الثقايف األوسع.

الذي مُيزّي هذه اللوحة (هذا العمل) 
هو...

What makes this work so  
special is …

Persuading

اإلقناع
(why a particular art work / 
artist should be valued).

(ملاذا نقدر معل فين أو فنان 
معني)
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Act out (Improvise)ارجتل

 Answer the questionsأجب عن األسئلة

Composeألِّف، كّون 

Create (a poster / art work)ابتكر، اصنع (نرشة جدارية/ معل فين)

Designمّصم

Discussناقش

Draft /redraftامعل نخسة أولية/ امعل نخسة الحقة

Drawارمس

Exampleمثال

 Fill in the gapsامأل الفراغ

Linkاِربط

Listاُكتب قامئة

Listenاِسمتع

Make notesدّون

 Matchطابق (بني)

Presentاِعرض

Put in correct order (Sequence)ضع بالرتتيب الصحيح

Readاِقرأ

Researchاحِبث 

Selectاِخرت

Speakحتّدث

Summariseخلِّص 

Translateترمج

True or falseحص أو خطأ

Underlineضع خًطا حتت

Watchشاهد

Writeاُكتب

فهم التعلميات       .33. Understanding instructions
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هيلك التفكري والنقاش يف أمعال عيل 
معر ارميص 

ُمقتبس من منوذج ُمقرتح من ِقَبل رود تايلور يف "دراسات نقدية يف الرتبية الفنية"، ويعمتد عىل أربعة حماور أو 
عناوين: احملتوى والشلك واخلطوات واملزاج.

احملتوى
عىل ما يدور هذا العمل باعتقادك؟  •
ما الذي ميكن أن تراه يف العمل؟  •

 •  ماذا مسى الفنان هذا العمل؟ ملاذا مت إعطاؤه هذا االمس/العنوان؟ هل يغري عنوان اللوحة الطريقة اليت نرى 
هبا العمل؟

من أين أُخذت قطع النصوص هبذا العمل؟  •
كيف تتناسق القطع النصية مع بايق العنارص يف هذا العمل؟  •

الشلك
ما جحم العمل؟  •

كيف مت ترتيب األجزاء أو وضعها مع بعضها؟  •
هل تبدو األشياء مرتابطة وثابتة أو أكرث عشوائية ومتدفقة؟  •

•  كيف تصف األلوان اليت اِستخدمها الفنان. مثاًل، هل يه باردة أو دافئة أو متجانسة أو غامقة أو مضيئة أو 
ساطعة أو باهتة؟

هل ُتشلك هذه اللوحة قطعة مرتابطة؟   •

اخلطوات
•  كيف مت هذا العمل الفين وما األدوات اليت اِسُتخدمت لعمله؟ )القامش، احلرب، السكني، املعادن، الطالء، الورق، 

البالستيك، القامش، احلجر، اخلشب(
ما املراحل اليت مّر هبا هذا العمل إنطالًقا من البداية إىل الهناية؟  •

ما املهارات املطلوبة أو اليت جيب أن ميتلكها الفنان إلنتاج مثل هذا العمل؟  •

املزاج
ما مدى تأثري هذا العمل عليك؟  •

هل ترك معل الفنان تأثريًا عىل شعورك أو مزاجك أو عاطفتك؟  •
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الفن التصويري
اإلبداع حول صورة أو يشء ما

تقدم الصفحة التالية مجموعة من الطرق للتفاعل مع صورة أو يشء ما. ينبيغ مالحظة النقاط التالية:

تستخدم الصفحة حكافز لتحريك األفاكر الخشصية، باإلضافة إىل التفكري النقدي واإلبدايع للطالب.  .1
قد يكون العمل )التصممي( حبجم A3 أو أكرب، وميكن استخدام مواد وألوان وأنجسة خمتلفة.  .2

قد يتضمن التصممي أيًضا نّصا بلغات أو هلجات خمتلفة توفر مساحة للتعبري بأساليب متنوعة.  .3
 4.  یجب علی الطالب اختاذ القرار أو التفاوض بشأن العنارص أو أنواع النصوص اليت یرغبون يف إدراجها 

يف التصمیم.
قد هيدف التصممي لطرح األسئلة بقدر ما يقدم إجابات.  .5

ميكن العمل بشلك تعاوين أو فردي.  .6
ُيجشع الطالب عىل صياغة العمل ومراجعته قبل إنشاء صيغته الهنائية.   .7

8.  ُيجشع القيام بالتقومي التناظري حيث يقوم الطالب بتقومي الفن التصويري لبعضهم البعض. ولملساعدة يف 
ذلك، قد يطلب من الطالب التفاوض بشأن معايري التقومي اخلاصة هبم. 

التصممي العام أو شلك الفن التصويري جيب أن جيذب املشاهد.  .9
قد يؤدي التصممي إىل معل إبدايع آخر، مثل قصة رمقية.  .10
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األسئلة
ماذا؟ ملاذا؟

مىت؟ كيف؟ من؟

توضيح
)بالنسبة يل خشصًيا( هذا

العمل يعين أوميثل...

وصف
)صفات يف ثالث لغات

لوصف العمل(

ترابط
..... تشعرين ب ............

اآلراء
أو

ألن............

قصة
…هناك قصة أيقظها هذا العمل

حوار

كيف ميكن أن نبدأ يف فهم 

هذا العمل؟

مقال جلريدة أو ملجلة

الرمس
عىل سبيل املثال إبراز يشء 

خاص من العمل

قصيدة

ِاقتباس

عنوان الصورة
)بلغتني أو أكرث(

املقارنة
عىل سبيل املثال مع معل آخر

لنفس الفنان أو لفنان أخر

نبذة عن الفنان

الصورة
)لوحة أو يشء ما(



154

رمس دولوريس فاسولو
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قامئة املراجع وقراءات إضافية

Part A
Getting lost (The tughra of Sultan Suleyman the Magnificent).
A short YouTube video, in which Deniz Beyazit, curator at the Metropolitan Museum of Art in New York, talks 
about the tughra of Sultan Suleyman the Magnificent.
https://nb.khanacademy.org/humanities/art-islam/islamic-art-late-period/v/getting-lost

Suleyman the Magnificent and the significance of his 'Tughra'. 
British Museum / BBC programme created as part of ‘A history of the world’: 
http://www.bbc.co.uk/ahistoryoftheworld/objects/awykYG5tT-2zbY_SlZUufw

Haji Noor Deen Mi Guang Jiang. 
Site devoted to the work of this expert calligrapher, a specialist in ‘fusion art’, combining Arabic  
and Chinese styles.
http://www.hajinoordeen.com/about.html

Part B
The Arabesque tutorial by Nuqta Arts
Shows a simple method for creating a greeting card based on Arabesque design.
https://www.youtube.com/watch?v=gbXykMX4jEw

The British Museum (2008) Discover the Arab World. London: The British Museum
This resource is designed to support teaching about the peoples and cultures of the Arab world at 
secondary school level (key stages 3 and 4). It comprises 30 colour object cards with contextual information 
and activities organised around six themes: Achievement, Art, Conflict, Diversity, Gender and Interaction. 
http://www.britishmuseum.org/PDF/Arab_World_Booklet_Web.pdf

Calligraphy Qalam: An introduction to Arabic, Ottoman and Persian Calligraphy
A clear and well-structured site which is also accessible for those with little background knowledge.  
Text is supported with images and video clips.
http://calligraphyqalam.com/index.html

Discover patterns, symmetry and tessellation in the Islamic World Gallery. 
Activity sheets for use by school students during a visit to the British Museum.
https://www.britishmuseum.org/pdf/Islamic%20Gallery%20Numeracy%20Activity.pdf

eL Seed (TED talk, 2015)
Short video in which el Seed talks about his work as a calligraffiti artist.
https://www.ted.com/talks/el_seed_street_art_with_a_message_of_hope_and_peace

One week at the Museum of Islamic Art (Doha, Qatar)
Short video showing eL Seed creating calligraffiti with young people in Doha.
https://www.youtube.com/watch?v=qpFz5Rxg6eU

املراجع
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Pattern in Islamic art
A photo archive of over 4000 images of patterns and other design features drawn from the rich cultural 
heritage of the Islamic world. There are slide shows each featuring 50 selected images of architectural 
decoration in different regions: Egypt and Syria, India, Iran, Morocco, Spain, Transoxiana and Turkey.
http://patterninislamicart.com/

Wijdan Ali article ‘Beauty and Aesthetics in Islam’ (2003)
Posted on the Muslim Heritage site, the article explains the spiritual and aesthetic principles which underpin 
the development of Islamic art.
http://www.muslimheritage.com/article/beauty-and-aesthetics-islam

Zarah Hussain article ‘Introduction to Islamic art’ (BBC, 2009) 
A short summary of some important points.
http://www.bbc.co.uk/religion/religions/islam/art/art_1.shtml

Part C
Interview with Ali Omar Ermes at the British Museum
The recording has been broken down into ten short clips and these are referred to in different parts of 
section C of the resource. There is also a full recording at the end:

اجلزء األول   العوامل اليت أثرت عىل عيل معر ارميص 
خالل تطوره كفنان

https://vimeo.com/179042641/9e85f3d5a8

Section 1: Influences on Ermes in his development 
as an artist 
https://vimeo.com/179042641/9e85f3d5a8

اجلزء الثاين   استخدام اخلط العريب يف األمعال الفنية 
https://vimeo.com/179042640/1d979cff00

Section 2: Use of Arabic script in art works
https://vimeo.com/179042640/1d979cff00

اجلزء الثالث   املواضيع واملصادر األدبية
https://vimeo.com/179088851/e16cc9deeb

Section 3: Themes and literary sources
https://vimeo.com/179088851/e16cc9deeb

اجلزء الرابع   املؤثرات عىل العمل الفين واألمعال 
املفضلة للفنان

https://vimeo.com/179088847/252eb7c1e1

Section 4: Work influences and favourite works 
https://vimeo.com/179088847/252eb7c1e1

اجلزء اخلامس   استخدام احلروف العربية وأجبديات 
أخرى

https://vimeo.com/179095898/03c39915f5

Section 5: Using Arabic letters and other 
alphabets
https://vimeo.com/179095898/03c39915f5

اجلزء السادس    حرف الاكف 
https://vimeo.com/179095897/fbd3e9695c

Section 6: Harf Al Kaf  
https://vimeo.com/179095897/fbd3e9695c

اجلزء السابع    الصاد 
https://vimeo.com/183840389/3860a0f8e9

Section 7: As-Ssad
https://vimeo.com/183840389/3860a0f8e9

اجلزء الثامن   ّشدة
https://vimeo.com/183840431/927450f7e3

Section 8: Shadda
https://vimeo.com/183840431/927450f7e3

اجلزء التاسع   ال، كال، ولن
https://vimeo.com/183840459/e57e76ed62

Section 9: La, Kalla, wa Lan
https://vimeo.com/183840459/e57e76ed62

اجلزء العارش    أحايج جا
https://vimeo.com/179158808/bf604cd9e4

Section 10: Ahaje Juha
https://vimeo.com/179158808/bf604cd9e4

املقابلة الاكملة
https://vimeo.com/185777396/e54336dbb6

Full Interview  
https://vimeo.com/185777396/e54336dbb6
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Antara and Abla 
A short cartoon version of the story  (2012)
https://www.youtube.com/watch?v=6LJY6wBRTXw&sns=em

Critical connections: Multilingual Digital Storytelling. Handbook for teachers. 
A practical guide for teachers on enabling students to create and share their own digital stories  
in bilingual version. Written by researchers in the Department of Educational Studies at  
Goldsmiths, University of London.
https://goldsmithsmdst.wordpress.com/handbook/ 

An interview with Ali Omar Ermes
Article by Samar Faruqi, former Director of Research, Meem Gallery, based on an in-depth interview  
with Ali Omar Ermes about his work.
Contemporary Practices: Visual Arts from the Middle East 8 (March, 2011): 138–143.
http://www.contemporarypractices.net/artistessay/aliomarerme.pdf

The Power of the Letter: Ali Omar Ermes.
by James Parry (2010) published in Canvas: Art and Culture from the Middle East and Arab World  
(Vol. 6, Issue iv).
http://www.jamesvparry.com/wp-content/uploads/2011/11/Artist-profile-Ali-Omar-Ermes1.pdf

Educating for Art: Critical Response and Development
by Rod Taylor (Longman, 1987)
The conceptual framework proposed by Rod Taylor for thinking about art works focuses on four aspects: 
Content, Form, Process and Mood. It has been widely used in schools and has been found to provide a 
helpful way to develop critical appreciation. The framework should not be used too rigidly though. There are 
multiple ways of thinking about art and it is important not to inhibit other approaches.

1001 Inventions: Muslim Heritage in Our World (2nd edition)
edited by T.S. Al-Hassani, Elizabeth Woodcock and Rabah Saoud (FSTC, 2006)
Originally part of the 1001 Inventions project, this is an accessible guide to the contribution made over the 
centuries by Muslim thinkers to present day science, technology and civilisation. It is available also in Arabic.

Ali Omar Ermes in Context
London exhibition catalogue with helpful introductory articles by Dr Riad Nourallah, Dr Venetia Porter and 
Dale Egee (2003)

Arabic calligraphy: Naskh script for beginners 
by Mustafa Ja’far (The British Museum, 2002)
An introductory workbook on Arabic calligraphy.

The Art Gallery Handbook
edited by Helen Charman, Katherine Rose and Gillian Wilson (Tate Publishing, 2006)
Aimed at teachers, this a creatively designed toolkit for engaging both with art works and galleries. 
It includes an original approach to interpreting art works as well as a range of practical activities. 

قراءات إضافية
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Art of the Middle East: Modern and Contemporary Art of the Arab World and Iran
by Saeb Eigner (Merrell Publishers, 2015)
Comprehensive guide to modern and contemporary art of the Arab world and Iran. Following an informative 
introduction, the book is divided into seven sections: Sacred Scripture; Literature; Music and Performance; 
Politics, Conflict and War; History and Identity; Portraiture and the Body; Nature and the Land.

Reaching Out: Conversations on Islamic Art with Ali Omar Ermes
edited by Sajid Rizvi (Saffron Books, 1993)
Published to accompany exhibition of work by Ermes in Oxford, the catalogue includes a revealing interview 
in which Ermes talks about the moral and political inspiration behind his work and how he sees his role as  
an artist.

Word into Art: Artists of the Modern Middle East 
by Venetia Porter (The British Museum, 2006)
Book accompanying the major exhibition at the British Museum (2006) on the various forms in which the 
written word features in contemporary art and culture from the Middle East and North Africa. This included 
works by Ali Omar Ermes. 

Web based material

Ali Omar Ermes
The website of the artist which features many of his works as well as useful background information.
http://www.aliomarermes.co.uk/

Arab World Art and Design Resources (British Museum)
With particular reference to examples from the Arab world and Middle East, students can explore themes  
of buildings and decoration, maps and map-making, image and identity, photomontage, headgear, and 
words and images.
http://www.britishmuseum.org/learning/schools_and_teachers/resources/all_resources/arab_world_art_ 
and_design.aspx

Calligraphy in Islamic Art (Victoria & Albert Museum)
http://www.vam.ac.uk/content/articles/c/calligraphy-in-islamic-art/
Teachers' resource: Exploring calligraphy through the Jameel Gallery of Islamic Art
(NB Calligraphy PPT)
http://www.vam.ac.uk/content/articles/t/teachers-resource-exploring-calligraphy-through-the-jameel-
gallery-of-islamic-art/

Fe-Noon
Website of Ahmed Moustafa, who created ‘The Heart of Sincerity’ (Section B). The site explains his 
philosophical/religious vision and showcases a number of his works.
http://www.fenoon.com/fenoon/fenoon.html

Khallina
Khallina is an open source tool that helps teachers and independent learners of Arabic explore Arab culture. 
This website contains Cultural Modules suitable for beginner, intermediate, and advanced learners, on a 
variety of subject matters including: music, food, politics, humor, gender issues, and much more.
http://www.khallina.org/





يركز هذا املصدر لتعلمي اللغة والثقافة العربية عىل 
المنط الكتايب يف الفن، وبالتحديد عىل األمعال الرائعة 
وامللهمة للفنان عيل معر ارميص، واستنادا إىل مجموعة 

من مقتنيات املتحف الربيطاين وأماكن أخرى. وهذا 
املصدر واحد من مجموعة أربعة مصادر ُطّورت جكزء 

من مرشوع "الروابط البناءة: رواية القصة الرمقية بعدة 
لغات" (جولد مسيثس، جامعة لندن، 2017-2015).

هذا املصدر متوفر أيًضا باللغة اإلجنلزيية وميكن 
محتيله من املوقع اإللكرتوين لملرشوع. سيمت نرش املزيد 

من املواد الدامعة هلذا املصدر عىل املوقع اإللكرتوين. 
مكا ستكون هناك معلومات عن برناجم التطوير املهين 

املتعلق هبذا املصدر من خالل مركز جولد مسيثس 
لملعملني وبدمع من مؤسسة قطر الدولية.

موقع مصادر املتحف لرواية القصة الرمقية بعدة لغات
https://mdstmr.wordpress.com/

 موقع مرشوع "الروابط البناءة: رواية القصة الرمقية 
بعدة لغات"

  https://goldsmithsmdst.wordpress.com/

This Arabic language-and-culture teaching 
resource focuses on written language in 
art, and in particular on the fascinating and 
inspiring work of Ali Omar Ermes, drawing 
on a range of work from the British Museum 
collection and elsewhere. It is one of a set 
of four resources developed as part of the 
Critical Connections: Multilingual Digital 
Storytelling Project (Goldsmiths, University  
of London, 2015-17).  

The resource, also available in English, can 
be downloaded from the project website. 
Additional supporting material related 
to the resource will be posted on the 
website. Information will be provided on a 
professional development programme linked 
to the resource offered through Goldsmiths 
Teachers’ Centre with support from Qatar 
Foundation International.

Multilingual Digital Storytelling  
Museum Resources 
https://mdstmr.wordpress.com/

Goldsmiths ‘Critical Connections  
Multilingual Digital Storytelling Project’
https://goldsmithsmdst.wordpress.com/  

الّسالم يعين العدل
Peace Means Justice


