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قّدم نفسك



أهداف ورشة العمل
 سيما في تقدير أعمق لقيمة الجمع بين أعمال لفنون بصرية وتعلم اللغة، ال•

.سياق اللغة العربية

الالزمة إليصال هذا  (transformative pedagogy)فهم طرق التدريس التحويلية•
.المنهج بنجاح

ف على مصدر تعليمي طوره • .جامعة لندن، "Goldsmiths"التَّعرُّ



ما فائدة الفن في تدريس اللغة العربية؟ 
هل يمكن أن يساهم في طرق تدريس اللغة؟



الفنان علي عمر ارميص

فنان ليبي يحظى باحترام كبير في الشرق األوسط•
http://www.aliomarermes.co.uk/

لسفية معظم لوحاته تسلّط الضوء على أشكال الحروف وتضم جزًءا من نصوص ألعمال أدبية أو ف•

.وبعضها معروضة في المتحف البريطاني

http://www.aliomarermes.co.uk/


مستوى المصدر

في تقدم المستوى الم  إلى المستوى المتوسط في المقام األّول، للطالب من 1.

.المدارس والجامعات

.مناسب لطالب اللغات األجنبية وللطالب ذوي األصول العربية2.

.مناسب لمتعلمي اللغة اإلنجليزية كلغة إضافية3.

.مناسب لطالب متخصصين بالفن4.



نظرة عامة حول المصدر
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15 99صفحة رقم 141صفحة رقم صفحة رقم



نظرة عامة حول ملف الطالب
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16)صفحة رقم  (عندما تجتمع اللغة والفن : االِمتزاج-الجزء األّول

(23صفحة رقم )الخط العربي بين الماضي والحاضر-الجزء الثاني 

(16صفحة رقم )علي عمر ارميص -الجزء الثالث 

15 صفحة رقم



المبادئ التربوية لهذا المصدر

هرم التعلم

تعليم اآلخرين

التطبيق من خالل العمل

مناقشة جماعية

شرح

سمعي وبصري

قراءة

تدريس

كمنهج تعليمي مشتر
cross curricular

(لغةالمحتوى وال)تركيز ثنائي 
content and language

ة الطريقة الشامل
holistic approach

علم الطالب كقائد للت
learner agency





( 36صفحة رقم  )



( 88صفحة رقم  )



باللغة . )ما هذا الحرف؟ فكر بثالث أشياء تحبها تبدأ بهذا الحرف1.

(العربية أو باللغة األجنبية

.ماذا يشبه هذا الحرف؟ ارسم هذا الشيء2.

.قم بتمثيل شكله ووضح كيف يُلفظ3.



نموذج لحرف الّدال
في بريطانيا" وست بورو"مدرسة 



( 71صفحة رقم )“جحا"8النشاط رقم 

ما أهمية استخدام الصور؟ 1.

ما األنشطة األخرى التي يمكن تطويرها حول هذا النشاط؟2.

.في مجموعات من ثالثة أشخاص، ناقش األسئلة التالية•



(  91صفحة رقم )" ال، كال ولن"4النشاط رقم 

.في مجموعات من ثالثة أشخاص، ناقش األسئلة التالية•

ما الغرض من هذا النشاط؟1.

كيف يساعد في تعزيز تعلم المهارات اللغوية؟2.



وقرر أي منها فيها حرف ( 6-1)استمع إلى الكلمات التالية •

.الكاف

حرف الكلمات التي فيها/اسمع األغنية التالية وأكتب كلمة واحدة•

.الكاف

انطقها بصوت . كلمات تبدأ بهذا الحرف3استخدم القاموس وجد •

(هل يعرف معناها البعض؟. )واضح أمام الصف

.انظر إلى الصور والفظها أمام زميلك•

.  لكافاستخرج كل الكلمات التي تحتوي على حرف ا. اقرأ القصة•

.  ضعها في جمل خاصة بك. جد معناها في القاموس



تأليف وعرض مسرحية

تكوين ملصقات أو نشرات جدارية

تأليف وعرض أغنية

كتابة شعر



(دقيقة20)نشاط إبداعي 

p. 153

.اعمل حول حرف أو كلمات قصيرة وبنفس أسلوب علي عمر ارميص في لوحاته

استخدم نموذج لقصائد قصيرة وكّون نشرة أو مجلة جدارية•
في مجموعات صغيرة، قّدم الشكل النهائي للنشرة إلى باقي الصف•



ما قيمة النشاط اإلبداعي؟
ما فوائد العمل مع اآلخرين؟ 
ما أهمية المصادر المساعدة؟

.في مجموعات من ثالثة أشخاص، ناقش األسئلة التالية
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، ولن: العمل الثالثي ال، كالا
1.5m x 1.2m  Acrylic on paper

هدافاأل

ال، كاّل، ولن  : نظرة للعمل الثالثي•
"ال، كاّل، ولن"تحليل وحدة•
(نموذج تطبيقي)مدرسة السالم •



، ولن: للعمل الثالثي ال، كالا نظرة

1ال للظلم واالستبداد وقهر العباد 

5ي كال لتدميرالشعوب بالقروض والرشاو

8ين ولن نقبل نحن ولن يقبل كل المنصف

(الشعر الجاهلي(ينبياذالالنابغة

(العصر العباسي (المتنبي

(العصر العباسي)مقلةابن



(نموذج تطبيقي)مدرسة السالم 

روبية للّغاتكاديمية البريطانية والجائزة األالجائزة األ



مدرسة السالم

.تدّرس طالب الجالية العربية وغير العربية•

.بوابها يوم السبت فقطأتفتح •

.تستخدم التعليم التعاوني•

.سولد سميثجمع جامعة نعاونت مع•

.ربية للّغاتوكاديمية البريطانية والجائزة األحازت على الجائزة األ•

.اتخذت كمدرسة نموذجية•



تجربتي مع الفصل 



(عشر دقائق)عمل جماعي 







ج في ايصال المعلومةالتحضير والتدرا 
Planning and scaffolding

https://mdstmr.wordpress.com/arabic/a-resource-pack/

ن عمل شيئاً مثل هذا مألم . نه فعال مشّوقإ

ا نعمل شياء كثيرة وكنألقد تعلمنا . قبل أبداً 

.بطريقة متدّرجة

https://mdstmr.wordpress.com/arabic/a-resource-pack/
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.صغيرةمجموعاتفيأوزميلمعالعمل•

التشابهأوجهأبرزومناقشةالثالثيالعملإلىالنظر•

.واالختالف

شكل، ال: هيكل التفكير والنقاش في أعمال علي عمر ارميص•

.الخطوات، المزاج والمحتوى

جاد يإرى كيف استطاع كل واحد نن أا كان مفيد  " 
الطالبة ..."‘ا به وشرحه بطريقتها خاص  معن  

المساعدة



 

 

 

 

 

 

 

 

Content 

Form 
process 

Mood 



يك تعط( للوحة)الصورة المرئية...
شعور بمعنى النص و معنى 

الكلمات

ن األلوان  لها أكيف ( اللوحة)بينت
مشاعر

ن تفسرها بطرقأبنظرك إلى الصورة يمكن
ثيرة كثيرة و آراء مختلفة و كذلك فيها أشياء ك

ن تستخلصها منها، أشياء تتعدى أممكن 
.  يركثر للتفكأالفقرة أو النص، فيها مساحة 

كلنا لدينا القدرة للتحدث عن الموضوع

تداخل الفن مع اللغة  ...
ا و يعمالن مع بعض جيد  

كثر أيساعدانك على الفهم 
اكار  فأنك تستطيع أن تكّون أل
.كثر عن طريق الصورةأ
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(تطوير المهارات اللغوية)في عمل جماعي 

فهم األفكار األساسية المتعلقة بالنثر والعمل الفني   •

ساسية للشعر فكار األفهم األ•

ربط العمل الثالثي بحياتهم الشخصية•





ابداء الرأي

ه تستطيع ان تستخدم( العمل الفني)عندما تفهم ما مضمونه
تي في لغتك و تستطيع ان تعبر بآرائك باستخدام المفردات ال

تعلمتها، أنا االن أعرف كيف أعارض و كيف اقول ان هذا شيء 
.مهم عند  تعلمك للغةيءخطأ و أدافع عن رايي هذا ش



التعبير عن الرأي
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ملصق•

عمل فني•

شعر•

متعددة ( رقمية)قصة إكترونية •
اللغة

اختيار مشروع ابداعي



38

ربط  المواضيع االجتماعية بالعمل الفني ثم عرضها على الفصل

Bullying is not fair. I say no to hurting others, so it goes with ‘La’: ال"التسلط مع 
Harming the environment is selfish. I say never to pollution, so it goes with ‘Kalla’

"                                                              كالّ  "التلوث البيئي مع 
Famine is shocking and evil. I say nevermore to famine, so it goes with ‘lan’

"لن"المجاعة مع 

https://vimeo.com/183840459/e57e76ed62



التخطيط للمشروع



التواصل خارج المدرسة



نثر من تأليف الطالب







(مسودة)د شاه  كتابة الم  



ه كل شيء ل.  اللغة ليست عبارة عن كلمات فقط 
و ...يوجد أشياء مبهمة و ال بد أن نحللها ....معنى

إيجاد معناها
Language is not just words. Everything has a meaning behind it. …There’s hidden stuff and we have to like 
analyse it … and find a meaning

تقييم العمل

رات طريقة ممتعة لتعلم مفردات جديدة و تعلم مها
المحادثة



الفيلم

• https://vimeo.com/294342496

• https://vimeo.com/criticalconnections

مناقشة جماعية

https://vimeo.com/294342496
https://vimeo.com/criticalconnections


أسئلة وتأمالت حول اليوم
Questions and reflections on the day


