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 المقدمة. 1
بین  cross-curricular)(التعلیمیة المشتركة المناهج  لتدریسر هذا الدلیل إرشادات للمعلمین حول التخطیط یوفّ 

 ما في ذلك ب المطلوبة التباع هذا النوع من المنهج ألدواتامل هذا الدلیل على جمیع تویش. الفن والتصمیماللغة و 

 .مكتملةأخرى و  فارغةدروس تخطیط اذج نم

والتفكیر النقدي ) learner agency(عملیة التعلم  الطالب على قیادة النوع من المناهج تشجع  طریقة تدریس هذا

في التخطیط والتعلیم، وهذا المصدر التربوي ُأسَِّس على تقدیم  (scaffolding) هیكل التدّرجب، كما تهتم واإلبداع

التكوین، ستكشاف> اال> ردود الفعل األولیة  :ثالثالمراحل ال العمل الفني وتطویر اللغة العربیة باتباع طریقة

 موضح في المخطط أدناه:هو كما 
 
 

 
 

 ردود الفعل األولیة. 1

 

 :على تمكین الطالب منیكون في هذه المرحلة التركیز 

 إیجاد طرق في تقدیر األعمال الفنیة أو القطع األثریة •

 السابقة  اتوالخبر  معرفةروابط مع البناء  •

 واالسئلة التي تطرح خالل النقاش األولیة ردود الفعلتبادل  •

 بالموضوع الالزمة لتنفیذ األنشطة ذات الصلة المفردات والتراكیب اللغویة وتطویر بناء •

 

 

1 
 

 



 

 . االستكشاف2

 

 :على تمكین الطالب منفي هذه المرحلة یكون التركیز 

  یةثقافخلفیاتهم العواطفهم و مشاعرهم و  انعكاس بما یتضمنللموضوع  أجوبتهم تطویر  •

 لبحث والتحلیل والتفسیرلتطویر مهارات ا خالل أنشطةمن  العمل •

 عبر أنشطة متنوعة، وفي الوقت نفسه تطویر المعرفة والمهارات اللغویة النقد ةتطویر مهار  •
 

 . التكوین3

 

 :على تمكین الطالب منفي هذه المرحلة یكون التركیز 

میم وتكوین تصلالمراحل السابقة باألعمال الفنیة من خالل العمل في  الطالب اكتسبهاالتي تحویل المهارات  •

 مالیة وجهات النظر الثقافیة والجو بینهم لغة جدیدة تعكس التجربة الشخصیة أو المشتركة ذات قطعة فنیة 

 بشكل تعاوني أو فرديالعمل  •

 اإلنترنتآلخرین من خالل العروض الحیة والمعارض أو عبر أعمالهم أمام اعرض   •

 

موقع الى ا علأیضً  اوسیكون متاحً دلیل قصیر  بتألیفقمنا  التكوین،لدعم عنصر كتابة الشعر ضمن مرحلة 

 .لمشروعلاإللكتروني 
 

 لقدرةاالفن والتصمیم یزید من مادة  من خاللأجنبیة  أولغة ثانیة  متعلّ في  الةالفعّ نحن ندرك أن المشاركة 

هیكل  ستراتیجیاتإوبالتالي یعتبر من الضروري للمعلم أن یكون على درایة بمجموعة من ب، للطال ةالمعرفی

  یمكن االطالع علیها في ستراتیجیات،. لمعرفة تفاصیل هذه اإل(scaffolding strategies)في التعلیم  التدّرج

Anderson, Macleroy & Chung  )2014 4، الفصل(: 
https://goldsmithsmdst.wordpress.com/handbook/ 
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 مكتملة خطط دروسلنماذج التخطیط و  قطر. 2
 
 

یتم تشجیع المعلمین على إذ  - backwards planning - العكسي" فكرة "التخطیط أدناهیدعم اإلطار المقترح 

 .ومن ثم تحدید الخطوات الالزمة لتحقیق ذلكأوًال،  األهداف النهائیةتحدید 

 

كل لكل من الفن والتصمیم وتعلم اللغة العربیة، یتم تحدید األهداف المعرفة  في وبما أن الهدف هو تطویر 

 .)أهداف اللغة) و(أهداف الفن والتصمیممنهما (

 

 :على ثالثة مستویات خططالیتم تطویر 
 

 
 

 
 
 

 

 عامةالنظرة لل یطخطتال. 1
رات **، ومهاللتخطیط ةرئیسالألطر ا عن ، فضًال مدىالطویلة أو المتوسطة  *هنا یتم تحدید أهداف التعلم

 .والمصادرالتقییم طرق و  المتوقعة ستراتیجیات والنتائج اإلبداعیةواإلبالموضوع التعلم ذات الصلة 
 
 مخططإعداد  .2

ومن المتوقع أن یبدأ المعلمون ا. كل منهل أوسعإلى دروس، وتحدید محتوى أو الفصل وحدة الهنا یتم تقسیم 
وابط ر  وفي بعض األحیانبتحدید أهداف الفن والتصمیم ثم األنشطة الرئیسة *** والوظائف اللغویة **** 

التخطیط 
للنظرة العامة

إعداد مخطط

...ألخ تخطیط ُمفصل 
للدرس الرابع

تخطیط ُمفصل 
للدرس الثالث

تخطیط ُمفصل 
للدرس الثاني

تخطیط ُمفصل 
للدرس األول
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جم (هنا یمكن استخدام المع اللغویة والمفردات تحدید التراكیبهذا یؤدي بشكل طبیعي إلى  .الخطاب *****)
 المرفق للمساعدة). 

ات المهار  ةوتغطی ةواللغ الفنكل من ل ةعمادبین األنشطة الللمعلم ضمان وجود توازن جید طط خهذا الم یسمح
 الثالث: للخطواتللتخطیط یساعد في اإلعداد السلس كما أنه  . (المحادثة واالستماع والكتابة والقراءة) ةعاألرب

 .التكوینستكشاف> اال> ردود الفعل األولیة 
 

 تخطیط ُمفصل للدرس .3
 .یتم تبسیط عملیة تنفیذ خطط الدروس الفردیة إلى حد كبیر وٕاعداد المخطط،ط النظرة العامة یخطتبعد إكمال 

مراجعة األهداف  –القسم الرئیس  - البدایةبالنسبة لهذه الخطط یحدد المعلم األهداف، ویحدد األنشطة (
 .الالزمة وكذلك أي مالحظات هامةصادر التقییم والم معاییرالواجبات المنزلیة ویضیف  وكذاك )وتوطیدها

 
رئیس. مصدر الحرف الكاف من اللوحة ا إلى قسم ونقدم أدناه نماذج تخطیط مكتملة للمستویات الثالثة استنادً 

 .فارغة في الملحقوجد نماذج تكذلك 
 
 

 3نظر القسم اُ  -هداف التعلم أ       *
 4نظر القسم اُ  - التخطیطأطر       **

 5نظر القسم اُ  -أنواع األنشطة       ***
  6نظر القسم اُ  -وظائف اللغة        ****

 7نظر القسم اُ  -الخطاب  روابط     *****
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 رمیصاعلى عمر  للفنانحرف الكاف  جزء لوحةمجموعة من الخطط لتدریس 
                          

 موضوع الوحدة حرف الكافلوحة قسم  5عدد الدروس 
 

 المالحظات اإلرشادیة)إلى نظر اُ أهداف الفن والتصمیم (
 وخبرتهم وثقافتهمالشخصیة  تهمبحیا ها وربطهاحرف الكاف والتعبیر عن اآلراء حوللوحة تحلیل وتفسیر   .1

 وعالقتهما بقضایا العالم الحدیث العربیة تعمیق فهم التراث العربي والثقافة  .2

 لیزي)إنج-رمیص والذي یجمع بین أشكال الحروف وقطع من النص المكتوب ضمن تصمیم مرئي شامل أو قصة رقمیة (عربياعلي عمر أعمال متعدد اللغات مستوحى من  أواللغة  إنشاء عمل فني ثنائيّ  .3

 
 المالحظات اإلرشادیة)إلى نظر اُ اللغة (أهداف تعلیم 

 مفردات وتراكیب لغویة جدیدة العربیة وتوسیع المعرفة باستخدامواللغة الفن والتصمیم لمراجعة معلومات مدروسة سابًقا خاصة ب .1

 والحجج والتفسیر والفرضیات)عن اآلراء  المهارات اللغویة (الوصف والمقارنة والتعبیر ستخدام مجموعة منباالثقة بناء لتوسیع نطاق الوعي و  .2

 النص مستوىوالقراءة والكتابة وبناء الجمل و  واالستماع التحدثلتطویر مهارات  .3

 لتعزیز المهارات المشتركة بین الثقافات (بما في ذلك الترجمة) .4

 خرى (البصریة والمكانیة والصوتیة واإلیمائیة) لبناء المعنىاأل وسائلالمع  ةاللغ استخدام ةیلفهم كیف .5

 الشعرنقد و الا و دراموال الحوارو  السردو  العرضو مناقشة كالأسالیب متعددة عبر التواصل  القدرة علىتطویر ل .6

 معنى الشخصي وبناء الهویةال تكوینستكشاف وجهات النظر بین الثقافات وفتح مساحات دینامیكیة جدیدة لال .7

  
 ، مواصفات االمتحانالمنهجيكتاب الالعمل،  روابط خطة

 على تعمیق فهم الثقافات المختلفة بشكل إبداعي ونقدي والمشاركة الفعالة في الفصل كتّیبهذا  عدیسا •

 Pearson (Edexcel) GCSE Arabic (9-1) في ملف  'البعد الدولي والعالمي' الخامس والعنوان'الهویة والثقافة' المواضیع المطروحة في هذا الفصل لها عالقة بالعنوان األول  •

  Pearson (Edexcel) GCE Arabic Advanced Levelفي ملف (مسودة)'الثقافة الفنیة'  الثانيحة في هذا الفصل لها عالقة بالعنوان المواضیع المطرو  •
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 ستراتیجیات التعلمإ و مهارات 
 الطالب سیطور مهارة:

 وكتابة المالحظاتالرسم  االطالع عن قرب: •

  عن طریق تألیف النصوص تولید األفكار وتوسیعها •

 استخدام الخیالو  حل المشاكلو  التجریبو  المقارنةو  البحث عن طریق مراعاة وجهات النظر المختلفة •

  هوتحسین النص ةمراجعو  التفكیر النقدي النص عن طریق صیاغةٕاعادة صیاغة و  •

 العمل مع اآلخرینو  العرض •

 

 النتائج اإلبداعیة
 )11 رقم (النشاط حرف الكاف لوحة في رمیصاعلي عمر الطالب، استناًدا إلى  عمل بعمل فني خاص ب القیام

 
 التقییم
 تقییم الزمالءالتقییم الذاتي و  بما في ذلك )(formative assessmentلتكویني التقییم ا •
 )Arts Based Creativity in the Community Languages Classroom, 39-40الخاص بمالحظة وتقییم التعلم اإلبداعي ( المخطط •

learning/creativity/-https://www.gold.ac.uk/clcl/multilingual 
 

 المصادر
 رمیص"افن وعمل على عمر الاللغة في " والبطاقات الرئیس المصدر .1

 )عادیة أو إلكترونیةقوامیس (ملونة و أقالم و  أوراق .2
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 أنشطة الدرس الرئیسة ویةتطبیقات اللغال األهداف التعلیمیة للفن والتصمیم رسالد
 

 والمفردات الرئیسة اكیبالتر 

1.   
 ردود الفعل األولیة

 
 
 
 

 وصفال •
 مقارنةال •
 لمعرفة السابقةستخدام ابا ربطال •
 فرضیاتالوضع  •
 التعبیر عن اآلراء •

 

حرف الكاف لوحة ) في قسم 45 (صفحة 8رقمنشاط 
 المصدر الرئیس. من

 ) 41-40  (صفحة 3و 2و 1نشاط 
 

ُانظر (دلیل المعلم) في المصدر الرئیس، صفحة رقم 
109 

 كون عن ...ت قد اللوحة عن .../ •
جمیلة، أنیقة، بسیطة، معقدة، ملهمة، ُمبَهمة،  ا)(جدً  اللوحة •

 إیجابیة، حزینة ...
 الحرف... تستند إلى اللوحة •
 هناك.. •
 في وسط / فوق / تحت / أسفلفي في أعلى /  •
 اللوحة تجعلني أفكر في ... •
 أظن أن ... أعتفد أن أو •

 
 االستكشاف 

للوحة حرف الكاف عن  لمفصّ تحلیل 
  شعریة أبیات طریق دراسة

 األبیات الشعریة تحلیل •
عن معاني المفردات  بحثال •

 وعكسها
 األبیات الشعریة مناقشة •
 التعبیر عن اآلراء •

 

 الصعوباتأو صمود / التغلب على المشاكل ال • القراءة والترجمة 4رقم نشاط 
 مقاومة األمر –األمرقبول  •
 ضد/ من أجل عمللل •

 

2.  االستكشاف 
 الكاف حرف لوحةتعمیق فهم 

ن ع استخدام اللغة المناسبة للتعبیرو 
 اآلراء 

 وضع فرضیات •
 فكرة األبیات الشعریة تحلیل •
 اتقتراحطرح اال •
 اآلراءالتعبیر عن  •

 

 یمكن أن یقع الظلم عندما یكون القادة ضعفاء  • تدوین المالحظات واألفكار و  نقاشال 5رقم نشاط 
 ز، عدم مسؤولیةجشع، جهل، تحیّ  •
دعم حقوق اإلنسان وحقوق األقلیات والقانون الدولي وحریة  •

 التعبیر
 

 االستكشاف 
  التعریف بالفنان واألعمال الفنیة

 

 وضع فرضیات •
 المعاني واستیعابها تحلیل •

 االستماع 6 رقم نشاط
 

 الفنان، العمل الفني، المتحف، المعرض •
 رسم، تلوین •
 فرشاة، ورقة، قماش، حبر •
  الكتابة، النص، الحرف، الشعر، األسلوب •
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 االستكشاف 
األنماط اللغویة المختلفة التركیز على 

العربي"  العالم فن مجلة في نص "
 نع للتعبیر المطلوبة واستخدام اللغة

 مناسب بشكل نفسه

حول موضوع  وضع فرضیات •
 النص

المعاني وسیاق استخدامها  تحلیل •
 في النص

 

 )الفراغ ءالقراءة/ الكتابة (مل 9 رقم نشاط
 
 

 رائع / ملهم •
 في الوسط / في أعلى / أسفل / فوق / تحت •
 نمط نص/ •
 ...عن یعبر العمل •
 عدل / رسالة •
 احتفى/ نضال •

 
3.  والتكویناالستكشاف  

عمل فني (مجموعة  عرضو  تصمیم
قات) مستوح لوحة حرف من  اةملصَّ

 الكاف

 اتقتراحطرح اال •
 النقاش •
 األفكار والمعاني بحث •
 وضع فرضیات •
 التعبیر عن اآلراء •
 مستوى العمل نقد ومراجعةال •

 

 /الكتابةالنقاش 10 رقم نشاط
 

 القیام بعمل فني 11 رقم نشاط
 
 

 )المرفق المعجم(
 
 
 

4.  )المرفق المعجم(  القیام بعمل فني 11 رقم نشاط  التكوین 
 

5.   باستخدام المعاییر المتفق علیها ویمالتقدیم والتق  التكوین 
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 KS3/KS4المستوى المتوسط  فصل:  التاریخ: ...
شخصیة الالطالب بحیاة  رتبطةالكاف مما یجعلها م حرفبلوحة لبدء في تطویر االنطباعات األولیة الخاصة  • أهداف التعلم

 تهوثقاف تهوخبر 
 وعالقتهما بالقضایا في العالم الحدیثالعربیة تعمیق فهم التراث العربي والثقافة  •

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 وتوسیع المعرفة باستخدام مفرداتواللغة العربیة الفن والتصمیم لمراجعة معلومات مدروسة سابًقا خاصة ب •

 وتراكیب لغویة جدیدة
ن ع ستخدام مجموعة من المهارات اللغویة (الوصف والمقارنة والتعبیرباالثقة بناء لتوسیع نطاق الوعي و  •

 )اآلراء والحجج والتفسیر والفرضیات
 النص ومستوى الجمل وبناء والكتابة والقراءة التحدث مهارات لتطویر  •
 )الترجمة ذلك في بما( الثقافات بین المشتركة المهارات لتعزیز •

كاف من حرف ال لوحة سخ من قسمنُ  • المصادر
 الرئیس المصدر

 الواجب المنزلي
 

وتعلم المالحظات تدوین  •
الكلمات الرئیسة من القاموس 

 للطالب الشخصي
(ُیشّجع الطالب على تطویر  

قاموس شخصي له خالل تعلمه 
 للمواضیع المختلفة)

 األولدرس ال: مالحظات )طرق تقییم الطالببما في ذلك أنشطة المعلم والطالب ( الوقت
  

 دقائق 10
 البدایة 

 )الفصل كامًال أو  أو جماعي عمل ثنائي( لتهیئة الطالب  8رقم  نشاط
 

 حرف الكافبطاقات لصور لوحة 
 (واحدة لكل مجموعة). A4بحجم 

 )تُقبل اقتراحات متنوعة( 
 دقیقة 45

 
 
 
 
 

 القسم الرئیس 
أو الفصل  ثتائي أو جماعيعمل (  ةالمحادثو  الكتابة  1 رقم نشاط •

 )كامًال 
 القراءة 2 رقم نشاط •
 المحادثةو  الكتابة  3 رقم نشاط •
 القراءة + الترجمة 4 رقم نشاط •
 تعیین الواجبات المنزلیة •

 
 

 
الطالب  إرشد - 2 رقم نشاط

من  26 رقم إلى صفحةنطر بال
 الرئیس المصدر

 
هل قام الطالب  - 4 رقم نشاط
م بعضهل نشاط الترجمةبتقییم 

 البعض؟

 
 دقائق 5

  مراجعة األهداف وتوطیدها
 حرفلوحة أن تسألهم عن ترید ثالثة أسئلة  اكتب زمیل،بالعمل مع  •

 مع الفصل. األسئلة رمیص. شاركاالكاف أو عن الفنان علي عمر 

 

 مالحظاتو  التقییم
 للدرس التالي

 

 أهداف تعلمهم؟ طالبحقق ال إلى أي مدى
 تعلیمهم؟ تمیكیف ق -
 مع السلوك غیر الالئق. تللسلوك الجید وتعاملحافظت على أو شجعت كیف  نقاط أخرى: -
 للدرس التالي. إجراءات -
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  KS3/KS4المستوى المتوسط فصل:  التاریخ: ...

 خبرتهم وثقافتهمو الشخصیة  تهمبحیا ها وربطهااآلراء حولحرف الكاف والتعبیر عن لوحة تحلیل وتفسیر ل • أهداف التعلم

 وعالقتهما بالقضایا في العالم الحدیثالعربیة تعمیق فهم التراث العربي والثقافة  •

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
دام المعرفة باستخواللغة العربیة وتوسیع الفن والتصمیم لمراجعة معلومات مدروسة سابًقا خاصة ب •

 مفردات وتراكیب لغویة جدیدة

ن ع ستخدام مجموعة من المهارات اللغویة (الوصف والمقارنة والتعبیرباالثقة بناء لتوسیع نطاق الوعي و  •

 )اآلراء والحجج والتفسیر والفرضیات

 النص ومستوى الجمل وبناء والكتابة والقراءة التحدث مهارات لتطویر  •

 )الترجمة ذلك في بما( الثقافات بین المشتركة المهارات لتعزیز •

كاف من حرف ال لوحة سخ من قسمنُ  • المصادر

  الرئیس المصدر

اإلبداع حول : نسخ من "الفن التصویري •

 153-152صورة أو شيء ما" (صفحة 

  )الرئیس في المصدر

صیاغة خطط لنتائج  • الواجب المنزلي

 مبدعة

 الدرس الثاني :مالحظات )طرق تقییم الطالبأنشطة المعلم والطالب (بما في ذلك  الوقت
 البدایة  دقائق 10

 الرئیسة على سبورات صغیرة للكلماتاختبار 
فن ال(أ)  على بالك بخصوصكل الكلمات التي یمكن أن تخطر  دّون

 نصلا(ج)  األلوان(ب) 
(ه)  عریض(ب) في األعلى (ج) بسیط (د)  فوقاألضداد: (أ)  اكتب

 عدالة وغیرها

 

 القسم الرئیس  دقیقة 40
 والمحادثة الكتابة 5 رقم نشاط •

 االستماع 6 رقم نشاط •

 القراءة والكتابة 9 رقم نشاط •

 عمل الفنيلل موجز عرضتعیین الواجبات المنزلیة.  •

 :ملخص 

أسلوب بحرف الكاف، لوحة  مستنًدا إلىقم بعمل فني خاص بك،  .1

ضع بصمتك الخاصة بكتابة نصوص ورسم رمیص. اعلي عمر 

ون قد یكصور وتصامیم تعبر عن معنى حرف الكاف بالنسبة لك. 

الطالب  وجدإذا  - 5 رقم نشاط
صعوبة، قم بتقدیم أمثلة 

 وادعمها بالمفردات
 

الفت انتباه  - 9 رقم نشاط
"مجلة ولغة  أسلوبالطالب إلى 

على سبیل  فن العالم العربي"
... /  حولالعمل هذا  " المثال

رسالة قویة  هذا العمل ُیظهر
 "... حول
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العمل تصمیم هذا قصیدة. یمكن أو  هذا في شكل ذاكرة، حلم، قصة

 (Power point presentation) شكل إلكتروني، كشرائح للعرضب

كلمة  50من  امكونً  انصً  لعمل أن یتضمنعلى ا. على سبیل المثال

 على األقل.

 بقیة الفصل. علىعملك  اعرض .2

اإلبداع حول صورة أو شيء ما" (صفحة : الفن التصویريراجع " •

 ")الرئیس في المصدر 152-153

 )لو توفر مكتمل لنموذج(اعرض مثال 

 .واجب منزليالعمل الفني ك
طالب أن یتحملوا لل یمكن
عناصر معینة في لیة ؤو مس

 العمل الفني بشكل منفرد

  مراجعة األهداف وتوطیدها دقائق 10
 

 حرف الكافلوحة ، قم بكتابة قصیدة بسیطة مستوحاة من زمیل لك مع
 ي)مع العمل الفن القصیدة لیتم دمج كواجب منزلي(وهذا یمكن أن یستمر 

 
 

: وجه الطالب نشاط الشعر 
 كتابة الشعر"دلیل "للنظر إلى 

ي فن تصویر  بعملقم اقتراح:  -
 باستخدام الكلمات

)calligram ( 
وذلك بكتابة كلمات تبدأ بحرف 

 الكافحرف الكاف لتأخذ شكل 
 ومالحظات التقییم

 للدرس التالي
  

 أهداف تعلمهم؟ طالبإلى أي مدى حقق ال
 تعلیمهم؟ تمیكیف ق -
 مع السلوك غیر الالئق. تللسلوك الجید وتعاملحافظت على أو شجعت كیف  نقاط أخرى: -
 للدرس التالي. إجراءات -
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 KS3/KS4المستوى المتوسط  فصل:   التاریخ: ...
 رمیص والذياعلي عمر أعمال متعدد اللغات مستوحى من أو ثنائي اللغة شخصي عمل فني  تكوینل • أهداف التعلم

 النص  معیدمج الحروف 

 والمكانیة والصوتیة واإلیمائیة) لبناء المعنى خرى (البصریةاأل وسائلالمع  ةاللغ استخدام ةلفهم كیف •

 السردو  العرضو مناقشة كال الفصول الدراسیة أسالیب متعددة فيالتواصل عبر  القدرة علىلتطویر  •

 الشعرنقد و الا و دراموال الحوارو 

ي وبناء معنى الشخصال تكوینیة جدیدة لستكشاف وجهات النظر بین الثقافات وفتح مساحات دینامیكال •

 الهویة

 

كاف من حرف ال لوحة نسخ من قسم • المصادر

  الرئیس المصدر

اإلبداع : نسخ من "الفن التصویري •

حول صورة أو شيء ما" (صفحة 

 )الرئیس في المصدر 152-153

 صور الستخدامها للملصقاختیار  •

(أوراق وأقالم و صمغ  المواد الفنیة •

 ألخ..)

 

 الواجب المنزلي
 

النسخة النهائیة من العمل  اكمل
 الفني

 
شرائح أو صمم سجل مالحظات 

لتقدیم العمل  (PPT)للعرض 
 الفني إلى الصف

 مالحظات )طرق تقییم الطالبأنشطة المعلم والطالب (بما في ذلك  وقت
 الدرس الثالث

 البدایة  دقائق 10
 اختبار الكلمة الرئیسة على سبورات صغیرة

 

 

 
 دقیقة 45

 القسم الرئیس 
 
ل "هیك هذا النشاط یستند إلى الكتابة والمحادثة.  10 رقم  النشاط •

 4 الفصل إلىقّسم  التفكیر والنقاش في أعمال علي عمر ارمیص".

تركز على جزء معین من هیكل التفكیر مجموعة  ، كلمجموعات

 بتلخیص والنقاش المذكور أعاله. یقوم شخص من كل مجموعة 

  إلى الصف.النقاش   نتائج

أن من  تأكد – 10 النشاط رقم
األسئلة  افهمو قد الطالب 
الموجودة في المصدر  النوذجیة

 )151الرئیس (صفحة رقم 
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لعمل المعاییر لتقییم ا الموجودة أدناه وقم بتحدیدورقة العمل  استخدم •

 الفنیة والثقافیة واللغویة القدرةالفني مع مراعاة 

األفكار التي طوروها  حوللمجموعة بمالحظاتهم ل الطالبیبدي  •

بعین  آخذینلعمل الفني ل طیخطبالت ؤونیبدالواجب المنزلي و خالل 

 .كل شخصمسؤولیة االعتبار 

 على المسودة األولى. بدأ العملاو  خطط •

 
  مراجعة األهداف وتوطیدها دقائق 5

 
 
 

 
 

 مالحظاتو  التقییم
 للدرس التالي

  

 أهداف تعلمهم؟ طالبحقق ال إلى أي مدى
 تعلیمهم؟ تمیكیف ق -
 مع السلوك غیر الالئق. تللسلوك الجید وتعاملحافظت على أو شجعت كیف  نقاط أخرى: -
للدرس التالي. إجراءات -  

 
 عملالورقة 

 :ملخص
علي  أسلوبوبحرف الكاف،  على لوحة مستنًداقم بعمل فني خاص بك أو باالشتراك مع مجموعتك،  .1

ضع بصمتك الخاصة بكتابة نصوص ورسم صور وتصامیم تعبر عن معنى حرف رمیص. اعمر 
العمل تصمیم هذا قصیدة. یمكن أو  قد یكون هذا في شكل ذاكرة، حلم، قصةالكاف بالنسبة لك. 

  .على سبیل المثال (Power point presentation) شكل إلكتروني، كشرائح للعرضب
 مالحظة:

 ساعة واحدةیجب إنهاء العمل خالل  -
متعددة  أو(قد تكون ثنائیة اللغة  كلمة على األقل. 50ا من تً على العمل أن یتضمن نًصا مكو  -

 اللغات).
 عملك لبقیة الفصل. قدم .2

 

  الواجبات المنزلیة: تطویر األفكار (بما في ذلك النشاط الشعري)

 ؤوندیبالواجب المنزلي و األفكار التي طوروها خالل  حوللمجموعة بمالحظاتهم لالطالب  يیبد •
 .كل شخصمسؤولیة آخذین بعین االعتبار لعمل الفني لط یخطبالت

 دقائق 10
 

 دقیقة 45 إلى المسودة النهائیة ثم باشر بمفردك (أو مع زمیل) بإنشاء ومراجعة المسودة األولى قم •
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 KS3/KS4المستوى المتوسط  فصل:   التاریخ: ...
 رمیص والذياعلي عمر أعمال متعدد اللغات مستوحى من أو ثنائي اللغة شخصي عمل فني  تكوینل • أهداف التعلم

 النص  معیدمج الحروف 

 خرى (البصریة والمكانیة والصوتیة واإلیمائیة) لبناء المعنىاأل وسائلالمع  ةاللغ استخدام ةلفهم كیف •

نقد الا و دراموال الحوارو  السردو  العرضو مناقشة أسالیب متعددة كالالتواصل عبر  القدرة علىلتطویر  •

 الشعرو 

 نقدي بشكللتقییم عملك وعمل اآلخرین  •

  السابقة الدروس عبرالتعلم عملیة بشكل بّناء لیتأمل الطالب  •

 
كاف من حرف ال لوحة سخ من قسمنُ  • المصادر

  الرئیس المصدر

اإلبداع : نسخ من "الفن التصویري •

حول صورة أو شيء ما" (صفحة 

 )الرئیس المصدرفي  152-153

 صور الستخدامها للملصقاختیار  •

(أوراق وأقالم و صمغ  المواد الفنیة •

 ألخ..)

وتعلم الكلمات الرئیسة  تدوین • الواجب المنزلي

 في القاموس الشخصي

(ُیشّجع الطالب على تطویر 
قاموس شخصي له خالل 
 تعلمه للمواضیع المختلفة)

 

 الدرس الرابع مالحظات )طرق تقییم الطالبأنشطة المعلم والطالب (بما في ذلك  الوقت
 البدایة  دقائق 10

لفنیة، ا القدرةتذكیر الطالب بالمعاییر لتقییم العمل الفني مع مراعاة 
، لعملفي ا المحتوى، المبادرةیمكن التركیز على: واللغویة ( والثقافیة
 ، الدقة)في المحادثة الطالقة

 

 القسم الرئیس  دقیقة 45
 العمل على المسودة األولى للعمل الفني واصل •

 لعمل بعضهم البعض  مراجعة الزمالء •

 المسودة النهائیة اكمل •

مدرسة الزمیل أو مدیر  ادعو
 النهائیة العروض شاهدةلم

  مراجعة األهداف وتوطیدها دقائق 5
 الخ ،ستدعو لحضور العرض؟ن ، مَ النهائي األفكار للعرض ناقش •

 
 

 مالحظاتو  التقییم
 للدرس التالي

 
  

 أهداف تعلمهم؟ طالبإلى أي مدى حقق ال
 تعلیمهم؟ تمیكیف ق -
 مع السلوك غیر الالئق. تللسلوك الجید وتعاملحافظت على أو شجعت كیف  نقاط أخرى: -
 للدرس التالي. إجراءات -
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 KS3/KS4المستوى المتوسط  فصل:  التاریخ: ...
رمیص والذي اعلي عمر أعمال متعدد اللغات مستوحى من أو ثنائي اللغة شخصي عمل فني  تكوینل • أهداف التعلم

 النص  معیدمج الحروف 

 خرى (البصریة والمكانیة والصوتیة واإلیمائیة) لبناء المعنىاأل وسائلالمع  ةاللغ استخدام ةلفهم كیف •

 الشعرنقد و لاا و دراموال الحوارو  السردو  العرضو مناقشة أسالیب متعددة كالالتواصل عبر  القدرة علىلتطویر  •

 نقدي بشكللتقییم عملك وعمل اآلخرین  •

  السابقة الدروس عبرالتعلم عملیة بشكل بّناء لیتأمل الطالب  •

كاف من حرف ال لوحة سخ من قسمنُ  • المصادر
  الرئیس المصدر

اإلبداع حول : نسخ من "الفن التصویري •
في  153-152صورة أو شيء ما" (صفحة 

 )الرئیس المصدر

 صور الستخدامها للملصقاختیار  •

 (أوراق وأقالم و صمغ ألخ..) المواد الفنیة •

 الواجب المنزلي
 

 

 الدرس الخامس مالحظات )طرق تقییم الطالبأنشطة المعلم والطالب (بما في ذلك  الوقت
 البدایة  دقائق 10

 الثقافیةو الفنیة،  القدرةتذكیر الطالب بالمعاییر لتقییم العمل الفني مع مراعاة 
في  ، الطالقةفي العمل المحتوى، المبادرةیمكن التركیز على: واللغویة (
 ، الدقة)المحادثة

 

 القسم الرئیس  دقیقة  45
 دقیقة إلعداد العروض  15 للطالب بمدة إذا لزم األمر، اسمح •

العرض الطالب  باقي یقّیمو  الطالب عملهم في مجموعات یقدم •

 المتفق علیها. لمعاییرمستخدمین ا

مدرسة الزمیل أو مدیر  ادعو
 النهائیة العروض شاهدةلم

  مراجعة األهداف وتوطیدها دقائق 5
ا اندماجهو  عناصر العرض، العامةعرض العمل الفني (الفكرة  ناقش •

، استخدام النص، الفن ومیزات التصمیم، وما إلى ببعضها البعض

 ذلك)

 القاموس الشخصيتدوین مالحظات للكلمات الرئیسة في  •

 في الوحدة أملالت •

 
 

 مالحظاتو  التقییم
 للدرس التالي

 
  

 أهداف تعلمهم؟ طالبإلى أي مدى حقق ال
 تعلیمهم؟ تمیكیف ق -
 مع السلوك غیر الالئق. تللسلوك الجید وتعاملحافظت على أو شجعت كیف  نقاط أخرى: -
  للدرس التالي. إجراءات -

                   

16  



 أهداف التعلم الرئیسة. 3
 المصدر:(المشتركة الثقافات وتواصل  ةاللغإلى مستندة  ىآخرالموضوع وإلى مستندة تعلم ألهداف أحدهما أمثلة  انأدناه یوفر  نالجدوال
 . )التخطیط جداول

 

 أهداف تعلم مستندة إلى الموضوع (الفن والتصمیم)

 
  

 .1 الخط العربي، وال سیما الدور الذي یؤدیه لفن الشرق أوسطيلفهم وتقدیر السمات الهامة  
 .2 فتهمحولها وربطها بحیاتهم الشخصیة وخبرتهم وثقا والتعبیر عن اآلراءلوحة حرف الكاف  لتحلیل وتفسیر 
 المحتوى والشكل والخطوات والمزاجحول عمل فني من ناحیة   التفكیر النقديلتطویر القدرة على  

 والنقاش في أعمال علي عمر ارمیص) (المصدر: إطار التفكیر
3. 

في نصوص العمل الفني لعلي عمر ارمیص وكیف یمكن أن تساعد  األدب العربي والفكر األخالقيلتقدیر  
القضایا المعاصرةفي معالجة   

4. 

 .5 وعالقتهما بقضایا العالم الحدیث فهم التراث العربي والثقافة العربیةتعمیق  
مر ارمیص والذي یجمع بین ع مستوحى من أعمال علي ثنائّي اللغة أو متعدد اللغاتنشاء عمل فني إل  

 )إنجلیزي -أشكال الحروف وقطع من النص المكتوب ضمن تصمیم مرئي شامل أو قصة رقمیة (عربي
6. 

        
  اللغة وتواصل الثقافات أهداف تعلم مستندة إلى 

   

استخدام وتوسیع المعرفة بخاصة بالفن والتصمیم واللغة العربیة  معلومات مدروسة سابًقالمراجعة  
 مفردات وتراكیب لغویة جدیدة

1. 

(الوصف والمقارنة  المهارات اللغویةستخدام مجموعة من بالتوسیع نطاق الوعي وبناء الثقة  
 والتعبیر عن اآلراء والحجج والتفسیر والفرضیات)

2. 

 .3 وبناء الجمل ومستوى النص والقراءة والكتابة التحدث واالستماعلتطویر مهارات  
 .4 (بما في ذلك الترجمة) المهارات المشتركة بین الثقافات لتعزیز 
بناء ل(البصریة والمكانیة والصوتیة واإلیمائیة)  وسائل األخرىالكیفیة استخدام اللغة مع لفهم  

 المعنى
5. 

د كالمناقشة والعرض والسرد والحوار والدراما والنق أسالیب متعددةلتطویر القدرة على التواصل عبر  

 والشعر
6. 

وفتح مساحات دینامیكیة جدیدة لتكوین المعنى الشخصي  بین الثقافاتالستكشاف وجهات النظر  

 وبناء الهویة
7. 
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 Aو GCSEر الرئیس في التحضیر المتحانات اللغة العربیة لمستویین دالمصكیفیة استخدام . 4
Level 

 
  . یربط تعلم اللغة مع محتوى ذو مغزى فني ثقافي وبصري.1

): عزز محتوى النصوص من خالل تعمیق التفاعل مع الثقافة والهویة، 2017في اللغة العربیة ( GCSE[امتحان 
ومن خالل ربط وجهات النظر المحلیة والوطنیة والدولیة والعالمیة (على سبیل المثال حول البیئة ودعم المشاریع 

 الخیریة)
لدراسیة لتمكین التعلیم الثنائي للغة، إذ تصبح اللغة األهداف تشمل إقامة "روابط مالئمة مع جوانب أخرى من المناهج ا

 وسیلة لبناء وتطبیق المعرفة"]
 . یدمج ویدّعم تنمیة المهارات األربع.2

 یختبر أربع مهارات]   GCSE[امتحان 
 . یعزز الوعي لمختلف أنواع النصوص (القصة، القصیدة، الحوار، استعراض فني، العرض التقدیمي)3

 ] GCSEموجودة في الورقة االمتحانیة لمهارة القراءة في مستوى امتحان [النصوص األدبیة 

جج، اآلراء، االفتراض، الح. یتطلب تطبیق وظائف اللغات الرئیسة (الوصف، الربط، المقارنة، التعبیرعن وتبریر 4
 اإلقناع) 

رد للوصف وللسأن یكیف اللغة لتحقیق أغراض مختلفة، على سبیل المثال من الممتحن  GCSE[ُیتوقع في امتحان 
 ولإلعالم] 

 . تعلم اللغة بشكل شخصي من خالل توفیر مساحة إلبداع الطالب والتفكیر النقدي5
 من الممتحن استخدام اللغة لوصف أفكار مبتكرة ووجهات نظر] GCSE[ُیتوقع في امتحان 

(أي دراسة العالقة بین اللغة والحضارة) وتقدیر الروابط الموجودة في اللغات  metalinguistic. تطویر مهارات 6
 .خارجهاو 

یتضمن الترجمة من وٕالى اللغة العربیة، مع التركیز في المستوى المتقدم على القدرة في التعامل مع  GCSE[امتحان 
 الهیاكل النحویة واستخدام مجموعة واسعة من المفردات]

 
"الكتابة والبحث" تشمل  2)، فالوحدة الوحدة A Levelبق أیًضا على المستوى المتقدم للغة العربیة (النقاط اعاله تنط

 المواضیع الهامة للكتابة أو البحث ومن ضمنها "الثقافة الفنیة في العالم العربي في الماضي والحاضر". 
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: مهارات استقبالیة قسمینأنشطة تساعد على التفاعل مع محتوى الدرس واللغة، مقسمة إلى . 5
 ومهارات إنتاجیة    

 

 مهارات استقبالیة مهارات إنتاجیة
 االستماع القراءة المحادثة الكتابة

 نشاط المطابقة العصف الذهني (في مجموعات أو الفصل كامل)
 صح/ خطأ نشاط التوقعات

 أسئلة متعددة االختیارات طرح األسئلة واإلجابة علیها
 اختیار كلمات من القائمة إعادة سرد القصة من منظور آخر
 تكملة الجدول أنشطة للتقییم الذاتي وتقییم الزمالء

المناقشة الثنائیة أو  تدوین المالحظات
 الجماعیة

 نشاط التسلسل

اإلمالء باستخدام سبورات 
 صغیرة

التمثیل بطریقة 
 ارتجالیة

 ملء الفراغ  

الترجمة لجریدة ثنائیة اللغة 
أو مجلة حائط أو قصة 

 إلكترونیة/ رقمیة

العرض أمام جمهور 
 حي

 نشاط التصنیف 

كتابة مذكرات یومیة للتأمل 
 الذاتي

 اإلجابة عن األسئلة 

 طریق عن الموجهه الكتابة
 رسالة أو األیمیل كتابة

 التقد أو مجلة في أومقالة
 لیةتمثی أدوار كتابة أو الفني

 الشعر أو الدرامي النص أو
 رقمیة إلكترونیة/ قصة أو

 البحث  باستخدام اإلنترنت وتدوین المالحظات 

 غةالل ثنائیة مالحظات تدوین
 حول اللغات متعددة أو

  فني عمل أو صورة

  

    فني عمل أو ملصق تكوین
    شخصي قاموس  إنشاء
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 وظائف اللغة. 6

 

 

 الهیكل، األشكال، األلوان، المواد، القوام) -سمة لعمل فني أو لمحتوى -(عمل فني وصف

 هناك/ یوجد...  - 
 (عمل ما بعمل آخر، مثًال أعمال نفس الفنان، أوفنان آخر أو حسب الفترة الزمنیة، أو حسب الثقافة) مقارنة

 العمل أكثر/ أقل/ على غرار ... -
 عن اآلراء أو المشاعر وتبریرها حول عمل أو أعمال مع مراعاة الجوانب التقنیة والجمالیة وكذلك أصالة العمل.  التعبیر

 یعجبني/ ال یعجبني ... ألنَّ ... / أعتقد أنه نموذجًیا لتلك الفترة ألنه ... -
 (عن فنان أو رمز في عمل فني) التحري 

 . كیف یرتبط العمل بسیاق اجتماعي أو ثقافي أوسعحول معنى أو معاني منقولة من العمل الفرضیة

 ربما ... / قد یكون ذلك حول ... -
 (مع تجربة الحیاة الخاصة أو فكرة أخرى أو العمل أو الفنان أو الحركة أو وسیلة أخرى كالموسیقى).  الربط

 تذكرني بــ... -
 (لماذا یجب تقییم عمل فني أو فنان معین).  اإلقناع

 العمل ممیًزا جًدا هو ...  ما یجعل هذا -
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  باطلخط ابروا. 7
 
 

   تقدیم الموضوع
هذا هو ... / العمل الذي اخترت أن أقدم لكم هو (لوحة / ملصق / صورة / فسیفساء / قطعة نحت) من عمل  -

 الفنان/ الفنانة...
 النمط/ الطراز(حدیث أو قدیم أو تقلیدي أو مجرد أو انطباعي) -

  تطویر الموضوع
أول شيء یجذب انتباهك هو/هي (السماء أو الشكل أو القناني الزجاجیة). میزة أخرى مثیرة لالهتمام هي (النمط أو  -

 اللون أو التعبیر)
  الموضوع الختامي

 في الختام/ ملخص الحدیث... -
 التعمیم

 ِمثل معظم ... (المناظر الطبیعیة لفنانین من الشرق األوسط)  -

 دالالج

 هذا العمل هو  بالتأكید/ من الواضح أنه ... / من جهة ... من ناحیة أخرى...  -

  الترتیب
 أوًال .... ثانًیا ... ثالثًا .... أخیًرا -

 ضرب مثل

 مثال على ذلك  -
 التمدید/اضافة المزید 

 أیًضا/ كذلك/ عالوة على ذلك/ (أسماء الوصل) مثل َمن/ الذي/التي -
 التحدید 

 لرغم من ... / ومع ذلك ...على ا -
 التبریر 

 بسبب/ ألن -
  أخذ وجهات نظر مختلفة

 المنظور، ... / في السیاق االجتماعي أو التاریخي أو الدیني ...هذا  من هذه الزاویة / -
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 الملحق
 
 

 
 المالحظات اإلرشادیة)إلى نظر اُ أهداف الفن والتصمیم (

 
 

 

 المالحظات اإلرشادیة)إلى نظر اُ أهداف تعلیم اللغة (
 
 

  

 ، مواصفات االمتحانالمنهجيكتاب الالعمل،  روابط خطة
 
 
 

 ستراتیجیات التعلمإ و مهارات 
 
 

 

 النتائج اإلبداعیة
 
 

 
 التقییم

 
 

 
 المصادر

 موضوع الوحدة  عدد الدروس 
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األهداف التعلیمیة للفن  درس
 والتصمیم

 أنشطة الدرس الرئیسة ویةتطبیقات اللغال
 

 والمفردات الرئیسة اكیبالتر 

 ردود الفعل األولیة .1
 

   

 االستكشاف .2
 
 
 

   

 االستكشاف .3
 
 
 

   

 االستكشاف .4
 
 
 
 

   

 التكوین .5
 
 
 

   

 التكوین .6
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 KS3/KS4المستوى المتوسط  فصل:  التاریخ: ...
      • أهداف التعلم

•     

•  

    • المصادر
•  

 الواجب المنزلي
 

•    
•  

  مالحظات )طرق تقییم الطالبأنشطة المعلم والطالب (بما في ذلك  الوقت
 البدایة  

 
 

 

 القسم الرئیس  
•    

•  

 

  مراجعة األهداف وتوطیدها 
 

 

 

 

 
 

 مالحظاتو  التقییم
 للدرس التالي
 طالبإلى أي مدى حقق ال

 أهداف تعلمهم؟
 تعلیمهم؟ تمیكیف ق -
حافظت كیف  نقاط أخرى: -

للسلوك الجید على أو شجعت 
مع السلوك غیر  توتعامل

 الالئق.
  للدرس التالي. إجراءات -
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 الرابط اإللكتروني للمشروع
https://mdstmr.wordpress.com/ 
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