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4

"يحظى اإلماراتيون بفرص متساوية يف الحصول عىل تعليم من الطراز األ ّول ،يرفع تحصيلهم
غنى وتكامالً ،ويطلق إمكاناتهم كاملة
العلمي ،ويوسع مداركهم ويصقل شخصياتهم لتكون أكرث ً
ليساهموا بفعالية يف حياة مجتمعهم"
(رؤية امليثاق الوطني بدولة اإلمارات ) 2021

مقدمة

انطالقا من الرؤية املستقبلية لدولة
االمارات العربية املتحدة ،واهتاممها
باملتعلم كمحور للعملية التعليمية
والتعلمية ،وللدور الذي تلعبه الفنون
البرصية والتطبيقية يف تكوين القدرات
الفكرية واالبداعية لالنسان ،وتوسيع
املدارك املعرفية والروحية واالدركية
والثقافية للخربة االنسانية  ،قامت وزارة
الرتبية والتعليم ،ويف اطار عمليات
تطوير املناهج الدراسية  ،واسرتاتيجيات
التعليم والتعلم والتقويم واإلمناء
املهني ،واملشاركة االجتامعية ملواكبة
متطلبات القرن الحادي والعرشين،
بتكليف مجموعة من الخرباء يف مجال
الفنون البرصية والتطبيقية بالعمل
عىل تطوير إطار وطني لتطوير مناهج
الفنون البرصية والتطبيقية وتحديثها
للصفوف من مرحلة الروضة وحتى
الصف الثاين عرش لتكون ذات صلة
بالواقع.

وبعد مراجعة املناهج الحالية وتحليلها ،ودراسة اإلتجاهات والتقنيات الحديثة يف تعليم
الفنون البرصية والتطبيقية عملت اللجنة املكلفة عىل توثيق ودراسة املعايري الدولية يف الفنون
البرصية والتطبيقية يف الدول املتقدمة وتطويرها ،لتتناسب مع التطور الذي تشهده دولة
االمارات العداد جيل قادر عىل الحوار والتواصل مع اآلخرين من خالل لغة الفن التي تشكل
تفكري الطالب ووجدانهم وأسلوب حياتهم يف مجتمع متوازان يقوم عىل تقدير قيم الجامل
والعطاء ،فضال عن إيجاد فرص العمل املستقبلية يف مجاالت عدة ،تخدم املجتمع اإلمارايت
وتحقق التنافسية العاملية.
ويقر هذا النهج أن مجموعة املعايري ما هي إال الخطوة األساسية األوىل الالزمة لتحقيق أهدافنا،
وال بد أن تصاحبها املادة الدراسية املشمولة يف مناهجنا ،وتوافق التقييامت والتطور املهني،
لضامن تحويل الرؤية التي تتضمنها هذه املعايري إىل واقع يف صفوف دولة اإلمارات العربية
املتحدة كافة.
وتقدم وزارة الرتبية والتعليم هذه الوثيقة وهي تعي متاما رسالتها ودورها يف تقييم الوضع الحايل
للتعليم قبل الجامعي يف اإلمارات ،وبناء معايري وطنية متطورة ،لضامن جودته واستمراريتها مبا
يساعدها عىل مواجهة التحديات املعارصة ،واحتالل مكانة متقدمة إقليمياً ودولياً.
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املرتكزات األساسية للفنون البرصية والتطبيقية
تشتق الفلسفة العامة للامدة من املصادر اآلتية :
أوالً :النظريات املعارصة
شهدت الرتبية الفنية مع ستينيات القرن
العرشين عدة محاوالت تنادي برضورة وضع
أساس للتوسع املستقبيل ،لتطوير مناهجها،
والنظر إليها من منطلق كونها أحد فروع
املعرفة األساسية الالزمة للبنية الثقافية
للطالب ،فضال عن رضورة النظر إليها كعلم
له فلسفته وأصوله وأبجديته الخاصة ،ومن
أهم هذه املحاوالت ظهور اتجاه يعرف باسم

"الرتبية الفنية كأحد ميادين املعرفة املنظمة"،
وهو اتجاه جديد ملناهج الرتبية الفنية
املعارصة ،يهدف إىل تدريس الفن باعتباره
أسلوبا منظامً داخل عملية التعلم.
ويؤكد هذا االتجاه عىل رضورة العمل إليجاد
التوازن واالندماج والتكامل بني أربعة ميادين
للمنهج هي (تاريخ الفن ،نقد الفن  ،تذوق
الفن والجامل ،انتاج الفن) ،وذلك لتكوين
فهم متكامل للفن داخل إطار الرتبية الفنية،

اإلنتاج الفني

تاريخ الفن

النقد الفني

التذوق الجاميل

اإلبداع

الفنان وعمله

املوضوع

فهم وإدراكه العمل

التكنيك

املضمون

محتوى العمل

طبيعة املوضوع

املهارة

مصدر العمل وتاريخه

املعنى

القصد من املوضوع

اإلجراءات

الوظيفة

مربرات الحكم

القيم الجاملية

شكل ( )1منوذج مركز (جيتي) للرتبية الفنية كأحد ميادين املعرفة املنظمة.
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إذ يؤكد تاريخ الفن عىل التفاعل بني املتعلم
والرتاث ،وينمي النقد الفني قدرات الطالب
عىل تحليل األعامل الفنية ،بينام ينمي التذوق
الفني والجاميل نظرة املتعلم الفلسفية
والجاملية نحو الفن والطبيعة ،وتتمركز أهمية
اإلنتاج الفني االبتكاري يف تنمية القدرات
املهارية والفنية والخيالية للطالب ألنتاج أعامل
فنية مبتكرة.

فالنقد الفني ينمى التفكري الناقد لدى املتعلم
من خالل مهارة البحث ،واالستقصاء،والقدرة
عىل إصدار أحكام حول قيمة العمل الفنى،
واكتشاف خصائصه وتقييمها مع تدعيم وجهة
نظره باألدلة واألسباب املنطقية املعتمدة عىل
املعرفة ،واإلدراك واالستجابة ،وتأمل األعامل
ومناقشتها ىف إطار من التعلم الديناميىك
الحيوي ،والعمل التعاوىن داخل الفصل
واملدرسة وبالتايل تدعيم املرونة الفكرية
وتنميه الوعي االجتامعي.
والتذوق الفني والجاميل هو االنعكاس النقدي
للفن إذ من الصعب أن يقوم الفرد بعملية النقد
دون أن ينغمس ىف التذوق الجامىل ،فالتذوق
الفنى والجامىل يؤكدان عىل تذوق القيم
الجاملية ىف الطبيعة والرتاث الفنى ،واللذان
ينميان نظرة املتعلم الفلسفية حول الفنون
بصفة عامة ،وحول الطبيعة والبيئة بصفة
خاصة ،كام يهدف إىل تنمية املهارات النقدية
وتربية حواس الفرد وإكسابه سلوكاً جاملياً،
وتشجيع الطالب عىل املحادثات املستمرة حول
طبيعة الفن وأثره ىف الحياة ،ومناقشة القيم
الجاملية ،والحكم عىل الخصائص البرصية
للبيئة املحيطة به ،ومالحظتها ،وتحليل قيمها،
والتوصل إىل تكوين عاطفة تجاهها.

ومحور تاريخ الفن ودراسة الحضارات الفنية
يرتبط بالتعرف إىل مساهامت الفنانني وانتاجهم
الفنى ىف مختلف الثقافات واملجتمعات  ،وفهم
الدور الذى يقوم به الفن ىف التاريخ والثقافة،
والتعرف إىل التطور التاريخي للفنون ،وما
يصاحب هذا التطور من انتاج فنى ،كذلك
التعرف اىل حياة الفنانني ،وأسلوبهم الفنى ،
وأهم إنتاجهم ،وتأثريهم بالعرص الذى يعيشون
فيه وانعكاس هذا التأثري عىل أساليب املامرسة
الفنية .وتاريخ الفن يساعد عىل تكوين البنية
الثقافية لدى املتعلم ،وىف بناء اللغة الفنية
وتشكيلها  ،وإثراء الرؤية من خالل املقارنة،
والتحليل لألعامل الفنية ،كام متده بتعددية
الرؤية للحلول املختلفة للمشكلة الواحدة
عىل اختالف العصور ،وتعرفه بالتقنيات التى
تتناولها مدرسة فنية واحدة ،مام تنمى لديه
القدرة عىل رؤية األعامل الفنية وفهمها
وتذوقها ،إذ يؤكد تاريخ الفن عىل التفاعل بني
املتعلم والرتاث.
واالنتاج الفني كمرادف لإلبداع هو ميدان
ميارس فيه امل ُتعلم العديد من العمليات مثل
التفكري،واإلحساس ،واإلدراك،والخيال،والعمل،و
التعبري اللفظى،وغري اللفظى ،ومامرسة اإلنتاج
الفنى يؤدى إىل إزالة الفروق بني الفن والحرفة

محتوى املنهج
محتوى الفن
البناء التشكييل
املوضوع
مجال الفن
املضمون الثقايف
النظرية والتذوق الفني(التقييم)

من خالل التناول الذىك للخامة واألداة،وكيفية
املزج بني الخيال وحساسية استخدام األداة
واألسلوب الفنى امل ُتبع.
وقد أثرت تلك املفاهيم عىل مكانة الرتبية
الفنية،وتدريس الفن يف املدارس إذ سعى
العديد من الرتبويني إىل تطوير مناهج الرتبية
الفنية  ،يك تتامىش مع أبعادها املتعددة  .وقد
اتبع كل منهم اتجاهاً خاصاً لعرض وجهة نظره
يف تناول طرق تطوير مناهج الرتبية الفنية
وإجراءاتها وإعادة بنائها،لتشمل جوانب
الفن املختلفة من خالل تنظيم علمى مرتبط
باألسس الخاصة ببناء مناهج املراحل التعليمية
املختلفة .وقد قام
برنت ويلسون  ١٩٧١ Brent Wilsonببناء
مصفوفة تعد مبثابة هيكل أسايس لبناء املناهج
وتطويرها ،وصياغة األهداف يف ميدان الرتبية
الفنية وتقييمها ،وعىل ذلك فقد قام بجمع
األهداف العامة والخاصة للرتبية الفنية
وحرصها يف ستة مجاالت اعتربها أهداف
معارصة للرتبية الفنية ،ثم قام بتقسيم كل
هدف إىل محتوى فني وسلوك يف مصفوفة
اشتملت عىل بعدين أساسيني هام:

السلوك
إدراك حيس
معرفة لفظية
الفهم
التحليل
التقييم
التذوق
االنتاج

شكل ( )2يوضح مصفوفة محتوى املنهج والسلوكيات يف الرتبية الفنية يف مصفوفة برنت ويلسون B. Wilson
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وقد أوضح(ويلسون) أهمية الدور الذي يلعبه
اإلدراك البرصي داخل مجال الرتبية الفنية
بوصفه جانبا أساسياً يسهم يف تنظيم معرفة
املتعلم ،ويهتم بتطوير حواسه ومنوها ،ثم أنه
يعد وسيلة إلثراء مفاهيمه حول األشياء ،وعىل
ذلك فقد وضعه يف املرتبة األوىل من املصفوفة
عىل اعتبار أن التعلم يسري من املدركات
الحسية إىل املدركات الكلية املعنوية ،وقام
بتقسيمه إىل نوعني من السلوك وهام (السلوك
البرصي) املرتبط مبالحظة كيف ينظم املتعلم
ويختار ويفاضل ،ويربط العنرص مبختلف
العنارص البرصية و(السلوك اللغوي) املرتبط
باملعرفة والتحليل والتقييم النقدي ،ثم انه
اهتم باإلنتاج الفني االبتكاري عىل اعتبار أنه
من امليادين األكرث شيوعاً يف تدريس الفن
وتتمحور حوله أهداف الرتبية الفنية ،وقد
ضمنه نوعني من السلوك وهام املهارة واالبتكار
اما إيزنر" Eisnerفقد طور مصفوفة ويلسون
اذ قام بتطويع تقسيم "بلوم" لألهداف
السلوكية مبا يتناسب وطبيعة مادة الرتبية
الفنية ،حيث أشار إىل أهمية تحديد األهداف
وصياغتها سلوكيا ،ولكنه يرى أن تدريس الفن
م

الخطوات الحيوية ملامرسة العمل الفني

1

القدرة عىل تكوين األفكار

2

القدرة عىل تطوير األفكار

3
4

القدرة عىل استخدام الخامات الفنية
االستجابة للعنارص البرصية

5

التحليل والتفسري

6

الحكم عىل العمل الفني

يحتاج إىل نوع آخر من األهداف باإلضافة إىل عىل فهم الرتاث الفني وتذوقه  ،وكذلك قدرته
األهداف السلوكية وهي األهداف التعبريية عىل فهم الدور االجتامعي الذي يؤديه الفن
يف املجتمع.
وأهداف التصميم.
أما " تشامبان " Chapmanفقد قامت ببناء وقد أكدت تشامبان عىل أن املامرسة الفنية
مصفوفة سنة  ١٩٧٩ركزت عىل “الثقافة تهدف أساسا إىل فهم دور الفن ،كام أنها تعني
البرصية” ،وأوضحت من خاللها الطرق استثامر القدرة الخالقة عىل تحويل الخامات
األساسية التي ميكن من خاللها تنظيم منهج واألدوات إىل وسائط للتعبري الفني حتى يتمكن
للرتبية الفنية ،وقد ضمنته مثانية عرش هدفاً املتعلم من مامرسة أنشطة معينة يتخذ خاللها
ميكن تحقيقها من خالل ستة خطوات حيوية العمل الفني شكله املادي.
ملامرسة العمل الفني (البناء املنظم لألهداف وتضيف أن األنتاج الفني االبتكاري كمجال
وميثلها املحور الرأيس للمصفوفة ،وميادين للعمليات اإلنسانية يتضمن التفكري واإلحساس
املنهج األساسية) املتعلم وتعبريه الفني ،واإلدراك والخيال والتعبري من خالل املزاوجة
والفنان والرتاث الفني ،واملجتمع ودور الفن ما بني اللغة اللفظية واللغة البرصية،
فيه (وميثلها املحور األفقي) ،وذلك للكشف والتدريب عىل مامرسة تلك العمليات يسهم
عن األهداف التي ميكن أن تنمي الرغبة يف تنميتها وتطويرها ويؤدي إىل تكوين رأي
املستمرة يف البحث والتجريب واألنتاج خاص وحساسية نقدية يستطيع املتعلم
واالبتكار والتعبري ،اذ أن مامرسة الفن تشتمل استخدامها عند التعامل مع املثريات املرئية
عىل خربتني أساسيتني متفاعلتني هام (التأثري املعقدة ،والوسائل املتعددة يف التشكيل ومن
واالستجابة) وأن كال من تلك العنارص ميثل خالل املامرسة يكتسب املتعلم اللغة البرصية،
جزءا ً أساسياً لتكوين األهداف يف مجال تعليم وأبجديات العمل التي تساعده يف تشكيل
الفنون ،كام أن كال منهام يؤدي إىل تحقيق انتاجه وصياغته واكتسابه القدرة عىل االبتكار.
اإلشباع والتكامل الذايت للطالب وينمي قدرته
الركائز
التلميذ وتعبريه الفني

شكل ( )3يوضح مصفوفة تشامبان لتخطيط املناهج يف مجال الرتبية الفنية
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الفنان والرتاث الفني

املجتمع ودور الفن فيه

وقد قامت تشامبان بتطوير مصفوفتها ،وذلك
للتوصل إىل بناء النظرية املعارصة يف الرتبية
الفنية ،اذ أشارت إىل أن الفن يجب أن ميد
الطالب بخربات ذات أبعاد متعددة .ووظيفة
املعلم هو أن يكون وسيطاً يف تعليم الطالب
الفن ،وكيفية الحكم عليه وتعديله .وعىل ذلك
فقد أصبح ملنهج الرتبية الفنية أساس معياري
للتوجيه والتقييم من خالل محتوى متجانس
ومتكامل يتضمن مستويات متسلسلة من
الخربات البرصية والتشكيلية والتعبريية عن
طريق الوصف  Descriptionواملناقشة
 Discussionواملعيار  Criteriaوالنظرية

 Theoryوما بعد النظرية Meta-Theory
وتلك املستويات ميكن تطويعها حسب قدرات
الطالب واستعدادهم يف أي مرحلة دراسية.
ونتيجة لتطور نظريات الرتبية الفنية وعلم
النـفـس اإلدراكــي ،والنـظـريـات الـتـربـويـة
والجاملية تطور مفهوم الرتبية الفنية كميدان
له أكرث من بعد سيكولوجى واجتامعى ينظر له
كمفهوم ذي شقني ،شق خاص باملعرفة ويهتم
باملحتوى العلمى للامدة ،وشق خاص بالقيمة
والذى ينعكـس علــى الفـرد واملجتمــع ،ومن
خالل الدراسات الجاملية التى تتناول املعرفة
عن الفن ،وال تقترص عىل مجرد امتالك املعرفة

ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﳊﺴﻲ ﻭﺍﻟﺒﺼﺮﻱ:
ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ
ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻷﺣﺎﺳﻴﺲ ﻭﺍﳌﻌﻨﻰ
ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻦ

ﺍﳋﺒﺮﺓ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ:
ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﻟﻬﺎﻡ
ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮﻱ ﻟﻠﺨﺎﻣﺔ
ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻔﻦ
ﺍﻟﻔﻦ ﻓﻲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ

ولكنهــا تتعــداه إىل الـخـربة بالـقـوة التعبريية
والقيمة الكامنة ىف الفن ،وتوسيع منو املفاهيم
واملعــارف واملهــارات وتعميقهـــا بتزامنها مع
غريها وتنمية قدرة املتعلم عىل التفكري املنظم
والثقة بالنفس والتواصل اإليجاىب مع األفراد
واملجتمع ،واستخدام قدراته ،ومهاراته العقلية،
وتفكريه الناقد ،والقدرة عىل الجدال ،وتداعي
األفكار ،وتنمية مهاراته املهنية ملواجهة سوق
العمل سواء ىف املجتمع املحىل أو العاملي.

ﻳﻄﺒﻖ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﳊﻜﻢ
ﻳﻄﺒﻖ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ
ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﳌﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ:
ﻭﺻﻒ
ﲢﻠﻴﻞ
ﺗﻔﺴﻴﺮ
ﺣﻜﻢ

ﻳﻄﺒﻖ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﳊﻀﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺙ

ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﲔ
ﺍﳊﻘﺒﺎﺕ  /ﺍﳊﻀﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ

ﻳﻄﺒﻖ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﻦ

شكل ( )4يوضح منوذج تشامبان املطور لتخطيط مناهج الرتبية الفنية
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يجب علينا أن نحول النظر اىل الرتبية الفنية أ -السياق املنظومى:
من كونها مادة دراسية إىل كونها ميداناً معرفياً •ما متطلبات التخصص؟
له بنية أساسية ومنظمة ،ومدخل للتعليم •ما الذى سيقدمه محتوى املنهاج لهذه
املتطلبات ؟
والتعلم ىف الفن ،تستقى محتواها من أربعة
ميادين مرتابطة ومتفاعلة ومندمجة ىف منهج •ما املعارف التى ينبغى أن يكتسبها
الطالب ؟
فنى متكامل ومنظم يتكون من مجموعة
أنشطة نابعة من تاريخ الفن ،والنقد الفني ،ب -السياق الوظيفى:
والتذوق الفنى والجامىل ،وانتاج الفن والتى •ما املهارات التى يجب عىل املتعلم القيام
بها والتدرب عليها ؟
تؤدى إىل فهم متطور ومتكامل للفن تسهم
ىف مساعدة املتعلم عىل إبداع الفن وتقديره •ىف أى املواقف ميكن للطالب أن يكونوا
قادرين عىل استخدام املعارف واملهارات؟
وفهمه وتقييمه.
ج -السياق القيمى:
وعىل هذا األساس يتم تنظيم محتوى منهج •ما سلوكيات العمل وقيمه التى يقدمها
محتوى املنهاج ؟
الفنون البرصية والتطبيقية ىف ضوء مجموعة
د -السياق الرتابطى:
من السياقات وهي:
•ما املعارف األخرى املرتبطة مبحتوى
املنهاج ونواتج التعلم؟

•ما الشواهد التى عىل املتعلم أن يقدمها
أو ينتجها ليظهر تعلمه؟
•ما طرق تقويم املتعلم وأدوات القياس
املناسبة له إذا كان مثة ترابط بني أكرث من
محتوى؟
ومن خالل النظريات التى حددت املحتوى
واملجاالت املتعددة مليدان املادة ىف إطار
الفكر املعارص إلعداد املتعلم ملواجهة تحديات
القرن الواحد والعرشين ،والتى تعنى كفاءة
القدرة عىل استخدام مجموعة من املهارات،
واملعارف التى تشمل اإلبداع واألداء واإلنتاج
والتاريخ ،والثقافة ،واإلدراك ،والتحليل ،والنقد
والجامليات ،والتكنولوجيا ،والتقييم ،والقدرة
عىل فهم العالقات املتبادلة واملتفاعلة بني تلك
املهارات املعرفية.

ثانياً  :فلسفة املادة ىف ضوء النظريات املعارصة لتعليم الفنون:
 .1مادة الفنون البرصية والتطبيقية ودورها
يف املدرسة الجاذبة :
هذا التوجه من توجهات املنهج وهو املعني
بتقديم برامج تعليمية وتربوية نوعية من
أجل تطوير مهارات الطالب للتعلم املستمر،
وإكسابهم املعرفة ،واالستعداد للتطورات
الحياتية ،وتحقيق الذات ،والعيش مع اآلخرين
من خالل الرتكيز عىل املهارات األساسية
والعرصية ،كاستخدام مهارات التفكري الناقد،
واتخاذ القرار وتوظيف املعلومات لحل
املشكالت ،وإنتاج املعرفة ،واالبتكار ،يف جو
تسوده املتعة والرتويح ،والسعي نحو االنفتاح
عىل املجتمع بقطاعاته كلها.
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وللامدة دور مزدوج يف مناهج املدرسة الجاذبة
وأهدافها ،فهي تؤدي دورها كامدة دراسية،
وتؤدي دورا ً آخر يف جذب الطالب إىل املدرسة،
ومن ثم تحويلها إىل مدرسة جذب ،إذ تسهم يف
بناء وتطوير كافة القدرات العقلية واإلدراكية
والجاملية والتذوقية والقيمية واإلبداعية
واالجتامعية والثقافية وبنائها لدى الطالب.
 .2مادة الفنون البرصية والتطبيقية كأساس
للمهن املتعددة ىف الفنون:
تعد مادة الفنون البرصية والتطبيقية من
وجهة النظر املعارصة للرتبية – أحد مداخل
املعلومات واملعرفة املنظمة التى يحتاجها

املتعلم ىف التخصصات الدراسية ىف مرحلة
التعليم قبل الجامعى ،والتى تؤهله لدراسته
الجامعية.
ثم أنها تسعى إىل إعالم وتعليم الطلبة
مباهية األبعاد املتعددة ملهن الفنون البرصية
والتطبيقيــة والوعــي بتعاريفهــا واتجاهاتهـا
وتحفيزهم عىل اكتشاف خصائصها فضال عن
كونها تسهم يف تقييمها وفهم معناها والهدف
منها ،وتقديرها ،وتنمية اتجاهات الطلبة
نحو مامرستها يف امليادين املختلفة (التصويـر
الفوتوغرافــي ،والرســوم املتحركــة ،واملعارض،
والحرف ،واملتاحف ،والعامرة ،والتصميم
الداخيل ،وتصميم األزياء ،وتصميم املجوهرات،
والتصميم الجرافييك واإلعالن ،والصحافة،)....

كام تسهم ىف تأهيل املتعلم ملهن أخرى تتطلب
خربات مكتسبة من تعلم الفن ومامرسته
(كالطب ،الزراعة،الهندسة،االعالم .) .....
 .3مادة الفنون البرصية والتطبيقية ودورها
يف املدرسة املنتجة:
تستهدف مادة الفنون البرصية والتطبيقية
تنمية ثقافة اإلتقان والجودة عن طريق اإلنتاج،
وتعميق قيمة العمل كعنرص أسايس من عنارص
التعليم من خالل املدرسة املنتجة التي تجمع
بني االلتزام بالتعليم ،وتحقيق أهداف الرتبية
الفنية ،مع ربط الفن باإلطار االجتامعي،
والكشف عن القدرات الخاصة لتقدير الفنون
املعارصة والحرف الرتاثية الستلهام األصالة منها،
لتكامل الخربات ،وتوظيفها يف خدمة املجتمع،
وتقدير الخربات العلمية واليدوية ،وتطوير
العالقات بني الطالب وبني العاملني املنتجني
خارج املدرسة عن طريق مامرسة املرشوعات
الفنية اإلنتاجية الصغرية والتي تتيح الفرصة
للطالب ملامرسة مهارات البحث العلمي
االبتكاري ،والسلوك اإليجايب املنتج ،والتدريب
عىل التخطيط والقيادة وحسن اإلدارة للعمل
املنتج القابل للتسويق وتحقيق الربحية.
ويشار هنا اىل أن تشجيع املشاركة الجامعية
والعمل ىف فريق تفاعىل متجاوب ،يسمح
بتبادل اآلراء من خالل التفكري الجامعى والعمل
ىف مجموعات ديناميكية متكاملة متكنهم من
التوافق مع متطلبات املجتمع وسوق العمل
وأهداف التنمية والتعليم للمواطنة ،إذ تدار
عمليات التعليم والتدريب والتوظيف لتأكيد
العالقة بني التعليم والعمل املنتج ومتطلبات
املجتمع والبيئة واقتصادياتهام.

 .4مادة الفنون البرصية والتطبيقية وعالقتها
بالرتاث الفني اإلمارايت والعاملي:
الفن مدخل التعرف اىل منجزات الحضارات
املختلفة عرب املساحات الزمنية والجغرافية
الشاسعة.
ويعد الرتاث مدخال حيويا لالتصال والتعبري
واإلبداع  ،ثم انه يعد أداة أساسية لتنمية
وجهة نظر شاملة لدى الطالب ذات أبعاد
مادية وإنسانية واجتامعية وتاريخية وثقافية
وجاملية ،تساعدهم عىل تكوين اتجاهات
فنية إيجابية نحو الرتاث الفني اإلمارايت،
وتقديره واالعتزاز بتاريخه ،كام أن الرتكيز يف
تدريس الفن ساعد عىل تواصل الحضارات
يتيح الفرصة للطالب ويدفعهم إىل االبداع يف
مختلف املامرسات الثقافية واألنشطة بوصفها
جزءا من متطلبات حياتهم اليومية ،إذ تتوافر
لهم السبل الكتساب املعارف واملهارات والقيم
فيفهمون ذواتهم ،ويتعرفون عىل اآلخر ،ويتسع
وعيهم بالبيئة والرتاث اإلنساين ،واالستفادة
من هذا الوعي يف صياغة الشخصية اإلماراتية
وتشكيلها وتأصيل الهوية الوطنية ،فيتمكنون
من اكتشاف جامليات بيئتهم ،وإنجازات
أمتهم وتقاليدها واالنفتاح عىل الحضارات،
مام يساعد عىل خلق التوافق بني شخصياتهم
العريقة املتميزة والعامل مبا يحوي من حضارات
مناظرة.
وإذا أمعن الطلبه النظر يف تلك الحضارات
السابقة فسوف يتعلمون أن تلك الحضارات
ال تحدث طفرة و لكنها تنمو وتبنى عىل
حضارات سابقة ،وكذلك فإن الحضارات ال
متوت فثقافاتها تغذي ثقافات أخرى ،وتتوالد
منها .إن هذا التوالد واالنتشار يسمح للطالب
باكتشاف الجذور الخاصة برتاثهم ،إذ انهم
يوظفون جزءا ً كبريا ً من قدراتهم للتعرف اىل

الصفات األساسية لحضارة ما ،وذلك يتأيت من
خالل معرفتهم لألشكال ،والعنارص البرصية
يف فنونها ،والتي ترتجم أهم سامت تلك
الحضارات ،ولذلك فإنه من الرضوري البدء
بتدريس تراث الحضارات العاملية القدمية
واملعارصة وما يرتبط بها من سامت وعادات
وأجناس وسالالت ومعتقدات وثقافات،
ليتمكن املتعلم من التعرف إىل املوروث
االنساين والقيم االنسانية املتضمنة يف فنون
الرتاث الفني املحيل والعريب والعاملي واحرتام
أصوله العظيمة ،وتقبل تعددية الحضارات،
وبنا ًء عىل ذلك يبنى معيار األداء يف تاريخ الفن
ونقد الفن وتذوقه.
 .5مادة الفنون البرصية والتطبيقية والتفاعل
مع الفنون وميادين املعرفة األخرى:
الفن هو الخربة الكلية ،أي الخربة املتكاملة،
فهو يحوي بداخله العديد من الخربات التى
متكنه من القيام بأدوار متعددة للربط بني
ميادين العلم األخرى ،وتنقسم عالقته بتلك
امليادين إىل مدخلني أساسيني:
املدخل األول:
يتناول عالقة الفن باملقررات الفنية واإلبداعية
األخرى مثل املوسيقى ،واملرسح ،واإليقاع
الحرىك ،إذ يشرتك مع هذه املواد ىف تركيز
أهدافهام عىل القيم الجاملية واإلبداعية،
وتأكيدهام عىل األنشطة ذات النهايات
املفتوحة واألنشطة الجامعية والتعاونية ،ثم أن
لها نفس األبعاد التذوقية واإلنتاجية والنقدية،
وعىل ذلك فإنهام يكونان معاً منظومة ذات
أهداف مشرتكة تدور حول اإلبداع والرتاث
الفني والتذوق الجاميل.
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أما عن عالقة الرتبية الفنية باملواد األخرى
فهى عالقة تبادلية ،تركز عىل مدخلني للتفاعل
األول ،إذ يهتم بتطبيق املعرفة املجردة للمواد
األخرى ىف إطار املادة فتؤكدها وتوضح
مفاهيمها ،ونجد الفكر اإلسالمى – كفكر
رياىض – انعكس عىل الفن اإلسالمى من خالل
التحليل الرياىض للمسطحات الشكلية ،إذ
اعتمــد الفنــان ىف العصــر اإلسالمــي عىل
املتناسبات العددية والرياضية التى تنشأ من
خالل متواليات الجمع العددية والشبكيات
البسيطة واملركبة ،كذلك تحليل الضوء وكيف
أثر عىل نظريات اللون والتصميم وظهور
املدارس الفنية كالتأثريية وغريها ....
املدخل الثاين:
يهتم هذا املدخل بتعزيز االتجاهات الوطنية
والجاملية للمعرفة وال سيام املعرفة التاريخية،
فعندما يدرس املتعلم تاريخ الفن فإنه يتعايش
مع العمل الفنى متقمصاً شخصية الفنان
املبدع ،متنبأً بالخطوات التى اتبعها حتى أنتج
هذا العمل فيدرك كيف تتوالد األفكار أثناء
التعبري الفنى فيتعرف قيمه ومفاهيمه وأسسه
التنظيمية مام ينمى قدرته التذوقية والتأملية
والتحليلية فيكون أفضليات نحو العمل الذى
يفضله ،ويختاره ،ويقتنيه ،وميارسه ،مام ينمى
إحساسه باإلنتامء وفخره بالرتاث وأنه جزء من
هذا التاريخ .
وعالقة الفن كلغة برصية باللغة املقروءة أو
املكتوبة مبفرداتها اللغوية وبجملها املركبة
وتعبرياتها املتفردة واملتنوعة عالقة وثيقة،إذ
يستمـتــع بقراءة العمــل الفنــي والكتــابــة
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والتحدث عنه ،وتفسريه ،ومناقشته ،وترجمة
املعانــي من املحتــوى الشكلــي إىل املحتــوى
اللفظى ،مستخدماً مصطلحات فنية متخصصة
كام يتعرف املتعلم املصطلحات التى تربط
بني الفن ومجاالت املعرفة األخرى مثل (كثافة
اللون ،النسبة والتناسب ،التصميم الهندىس،
الضوء......... ،الخ)
 .6مادة الفنون البرصية والتطبيقية وعالقتها
بالخامة والتكنولوجيا:
أسهمت التكنولوجيا املعارصة بصورة كبرية يف
مجال اإلبداع الفني،ونتيجة لذلك فقد ظهر
العديد من االتجاهات الفنية التي متحورت
اهتامماتها حول إمكانية توظيف التكنولوجيا
والوسائط املتعددة يف إنتاج أشكال جديدة
من اإلبداع الجاميل  .وقد انعكس ذلك عىل
مناهج املادة املعارصة وعىل تدريس الفن إذ
غريت التكنولوجيــا العديــد من املفاهيــم
املتصلــة باملكــان والزمــان واألشيــاء املاديـة
واملعنوية والخيالية ،فقدمت مداخل عديدة
لتسجيل وتقييم الفنون مام يسمح بوجود
نظم التسجيل واإلنتاج واإلبداع الفني ،وقد
شمل ذلك (توظيف الفوتوغرافيا ،والتصميم
الجرافييك ،والتكنولوجيا الرقمية ،والفيلم،
والصوت ،والضوء ،والصورة الرقمية).
 .7مادة الفنون البرصية والتطبيقية وعالقتها
بالتوجيه والتقييم:
يعد الفن مادة ذات خربات واضحة ومحددة
ميكن عن طريقها توجيه املتعلم ذي املستوى

املتوسط للتدريب والنمو والتعبري ،وبالتايل
ميكن أن تبني معايري واضحة يف مجال تدريس
الفن ملالحظة النمو الفني وتحليله وتقييمه
لدى املتعلم ،وكذلك األنشطة الفنية التي
ميارسها كمتذوق ومبدع ،مام يساعد عىل منو
املعرفة ذات املستويات املعيارية املتعددة
عن طريق استخدام أدوات مختلفة للتقييم
مثل املعارض والزيارات املتحفية والبورتفوليو،
وإتاحة الفرصة للطالب ملامرسة بعض
العمليات املرتبطة بالتأمل واالستجابة ،وإعادة
االكتشاف لألعامل واملفاهيم الفنية الخاصة
بإنتاجه الفني وإنتاج اآلخرين يف املايض
والحارض ،وكتابة وجهة نظره يف صورة تقارير
أو مقاالت نقدية تلخص ما تعلمه.
.8مادة الفنون البرصية والتطبيقية ودورها يف
االبتكار:
الفن يحفز املتعلم ويدفعه لإلبداع ،واإلبداع
يعنى تنمية كفاءة الطالب يف تعلم لغة الفن
والتعبري عن أفكارهم وأحاسيسهم وقيمهم
وتحويلها إىل استعارات مرئية ورموز برصية.
فالفن تعبري ولغة ينبغي ملامرسته تعلم
أساسيات وسلوك جاميل وصنعة ،واالبتكار
هنا ال يقترص عىل تناول الخامة والتمكن من
تطويع التقنية وإمنا استخدام الخامة والتقنية
واألداة بكفاءة مستخدماً يف ذلك إحساسه
وتفكريه ومهاراته اليدوية لرتجمة رؤاهم
الفنية إىل واقع مادي.

 .9مادة الفنون البرصية والتطبيقية ودورها
يف االتصال:

 .10مادة الفنــون البرصيــة والتطـبـيـقــيــة
واالختيار:
أثبتت الدراسات املعارصة أهمية الدور
الذى يلعبه النقد والتذوق الفنى ىف تنمية
مهارات التفكري العليا ،فمامرسة أسلوب حل
املشكالت ،والتفكري االبتكارى والوعى بتنوع
اإلبداعات الحضارية والثقافية ميكن أن ميارس
بفاعلية تحليل األعامل الفنية بهدف تحدي
القدرات العقلية لدى املتعلم وإثرائها ،فالفن
يدرب قدرات املتعلمني عىل االختيار املبنى
عىل التفضيل الذاىت والشخىص ،فدراسة الفن
تقدم مناذج متعددة ميكن أن تساعد املتعلم
عىل تعلم كيفية إصدار أحكام واختيارات
منطقية لها مربراتها حتى يكون قادرا ً عىل
التمييز بني الجيد والرديء من األفكار والقيم.
وتقدم الرتبية الفنية أشكاالً متنوعة من
األنشطة الفنية التى تنمى الرؤى املتعددة
لفهم الفن ،ومامرسة مداخل متعددة للحلول
واآلراء واألفكـــار والخبــرات الفنيــة وتعـرف
األدوار املتعددة للفن داخل املجتمع ،ودراسة
سبل تفعيله من خالل التدرب عىل تخطيط
األنشطة الفنية والجاملية والتجميلية والبيئية
والثقافية والرتويحية والرتبوية والربحية ىف
البيئة املحيطة ،ومبا يتناسب مع
تقا ليد وقيم املجتمع ومتطلبات سوق العمل.

إذا كان الطالب يتعلمون ىف املدرسة كيف
يعربون عن أنفسهم من خالل اللغة اللفظية،
فإن تعلم أساليب التعبري واالتصال غري اللفظية
للفن بجانب اللغة اللفظية تجعل قدرتهم
عىل التعبري أكرث فاعلية ومتعه ،فالفن يعلم
أساليب االتصال الفعالة ،ويفتح الباب أمام
الطالب للدخول إىل عامل االتصال غري اللفظي
مع ظهور التكنولوجيا الرقمية وعامل الشبكات
واإلعالنات و الرموز البرصية الطاغية .فيجب
أن يسلح املتعلم بثقافة برصية وإدراك برصي
وجاميل ورؤية تحليلية تأملية ونقدية وتذوقية
مع تنمية الوعي البيئي من الناحية الجاملية
وتنشيط الوعي والحساسية واإلثراء الجاميل
للخربة اإلنسانية ،مام يؤهلنا لفهم العامل
والتفاعل اإليجايب معهم ،إذ يستطيع الطالب
كمؤثر ومرسل  -بناء الرموز والرسائل البرصيةمن خالل إنتاجه الفنى ويستطيع كمستقبل
ومتذوق فهم الرسائل البرصية وإدراك مفهوم
الرسالة من خالل تحليل وترجمة الرموز
البرصية.
والفنون البرصية والتطبيقية تعنى بتقديم
محتوى منهاج مرتبط مبجموعة من املعارف
واملهارات والتقنيات التى تقدم للطالب وسائل
لالتصال وطرق للتفكري واملعرفة يبني من ثالثا :اعتبارات أساسية:
خاللها وجهات ثرية ومركبة عن العامل والخربة
البرشية ،وكل هذه املجاالت ىف الوثيقة تعرض •رؤية الفنون البرصية والتطبيقية :
منظو ًرا تحليلياً ونظرياً وتطبيقياً ومرتبطاً تعد مادة الفنون البرصية والتطبيقية املدخل
لتعليم الفنون بشكل عام ،والفن التطبيقي
بالنظم العامة ملحتوى الفن التشكيىل.

بشكل خاص ،وهى تقود قاطرة التقدم
يف متابعة التطورات العاملية ملناهج الفن
فهم عميقًا للرتاث الوطني،
التطبيقي مبا يحقق ً
والرتاث العاملي وتنمية شاملة ومتعة إلنتاج
أعامالً فنية جيدة وابتكارها يف تفاعل نشط
مع الخربات البرصية وتنشيط دوافع اإللهام
والتعبري واملامرسات اإلبداعية من أجل اإلثراء
الجاميل للخربة اإل نسانية ،مام يدفع إىل تنمية
ذاتية ومجتمعيـــة شاملـــة ومستدامـة للفرد
واملجتمع يف تواصل وتكامل واستمرارية مع
العامل الخارجي مواكبة للتطورات التكنولوجية
العاملية مام ميكن من التعلم املستمر وتنمية
املهارات الحياتية.
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ميزات مادة الفنون البرصية والتطبيقية:
تعد الفنون وسيلة للتعبري عن الذات واالحاسيس واألفكار من ناحية وشكالً من اشكال التواصل مع اآلخرين ووسيلة لفهم العامل والذات من ناحية
اخرى .وتلعب الفنون البرصية والتطبيقية دورا بارزا يف فهم ثقافة املايض والحارض وتوثيق ثقافة املكان والزمان وتسهم يف تطور الثقافة وإنتاجها.
1.1هي لغة عاملية يتواصل بها البرش ،يتعلم الطالب كيفية التواصل مع ألخرين عىل اختالف خلفياتهم العرقية واالجتامعية والعلمية واالقتصادية.
2.2هي لغة تعربعن الذات يتعلم الطالب من خاللها كيفية التعبري عن مشاعرهم وأفكارهم والتنفيس عن طاقاتهم.
3.3مادة تطور املهارات االستقاللية والتعاونية يتعلم من خاللها الطالب كيفية العمل باستقاللية ومع اآلخرين عىل حد سواء.
4.4مادة متجددة متطورة تتيح عملية التجريب واالستكشاف واإلبداع ومتنح الطالب تطوير مهارات التفكري واالنشاء البرصي والتحليل والتقييم.
5.5مادة تأملية تحليلية تعلم الطالب كيفية التأمل واملالحظة وتحليل العالقات النوعية ،ومتنحهم فرص الرتكيب ومعالجة البيانات التي ميكن
مالحظتها ولكن ال ميكن قياسها.
6.6مادة مرنه تكسب الطالب املرونة والقدرة عىل ايجاد الحلول والتعامل مع املوضوع من اكرث من جانب،وأن هناك أكرث من حل للمشكلة
الواحدة وأكرث من إجابة عىل السؤال الواحد.
7.7مادة مرنة تسمح بتعدد وجهات النظر،و يتعلم الطالب من خاللها احرتام اآلخر،وأن مثة العديد من وجهات النظر لتفسري الواقع من حولهم.
8.8مادة تعلم الطالب أن الحلول غري ثابتة وإنها قابلة للتغيري ،وعادة ما يختلف الناتج املتوقع من العمل عن املنتج الفعيل املتحقق.
9.9إن تعليم الفنون البرصية والتطبيقة يطور الحس الجاميل والتعبري والخيال واالبداع والتفكري الناقد الرضوري للتمتع بجامليات الفنون وفهمها.

15

أهمية تعليم مادة الفنون البرصية والتطبيقية :
1.1تأهيل املتعلم ووصوله إىل تحقيق أهدافه وخططه املستقبلية من خالل تنمية قدراته العقلية والفنية والعلمية ومهارات التفكري العليا،
ومساعدته عىل التكيف مع مواقف الحياة املختلفة.
2.2فهم خصائص الخامات وتوظيفها مع العمليات والتقنيات يف انتاج أعامل فنية فردية أو جامعية تعبريية (للرسم والتصويروالفوتوغرافيا والحفر
والنحت) وأخرى نفعية وتطبيقية لنظريات التصميم مبجاالته (الخزف والطباعة والتصميم الجرافييك وأشغال املعادن وأشغال الخشب واألشغال
الفنية والعامرة وتخطيط املدن ) مؤسسة عىل بناء معريف ومفاهيمي فني.
3.3تنمية املهارات اللغوية والبرصية من خالل فهم الفنون البرصية التشكيلية من منطلق ارتباطها بالتاريخ والحضارة.
4.4اختيار وتقييم مدى واسع من املوضوعات والرموز واألفكار لحل املشكالت البيئية واملجتمعية .
5.5تأمل وتقييم سامت ومميزات األعامل الفنية الذاتية وأعامل اآلخرين.
6.6الربط بني الفنون البرصية التشكيلية والفنون وميادين املعرفة األخرى.
7.7ابتكار منتجات فنية برصية معتمدة عىل التفاعل واالكتشاف من خالل استخدام التكنولوجيا والوسائط املتعددة مع التوظيف العلمي
لإللكرتونيات العادية والرقمية.
8.8تفعيل العمل التعاوين ودور الرشاكة املجتمعية  ،وإنتاج املشغوالت الفنية الحرفية الصغرية ،واملشاركة بفاعلية يف املرشوعات الفنية الصغرية.
9.9الوعي بأهمية الرتاث وأثره عىل الحضارات األخرى يف املايض والحارض.
1010تدريبه عىل مهارات البحث واستقصاء املعلومات واملعارف التي تساعده عىل التفكري فيام ميارس ،وكيف ،وملاذا؟.
ونجد أن تعليم الفنون يهدف اىل إعداد طالب قادرين عىل فهم ،وتطوير ثقافتهم من خالل تعلم كيفية التعبري عن أنفسهم إبداعيا وكذلك من
خالل:
أوالً :رفع مستوى اإلحساس الجاميل والوعي بقضايا الحياة املعارصة ليشارك الطالب بفعالية يف الظواهر االجتامعية مثل القيم الثقافية واملعلومات
والبيئة والحياة.
ثانيا :تحفيز الطالب عىل التعبري عن أنفسهم ونقل أحاسيسهم وأفكارهم من خالل الفنون البرصية والتطبيقية  ،وعرب االستكشاف املنظم لعنارص
الفن  ،وموضوعاته  ،وأدواته  ،وتقنياته  ،وعمليات اإلنتاج من التخطيط إىل التنفيذ  ،وضمن أنشطة موجهه ومعدة لتناسب احتياجات الطالب.
ثالثا :تطوير التفكري الناقد لدى الطالب عىل أساس االستقبال البرصي واالستجابة الجاملية ونقد األعامل اإلبداعية والبيئات الثقافية وتحليلها مام
يزيد الوعي الجاميل والتاريخي واالعتزاز باإلرث املحيل والحضاري واإلنساين لدى الطالب.
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أهداف واسرتاتيجيات تعليم الفنون يف سول بجمهورية كوريا الجنوبية وأهميتها بالنسبة ملعايري التعلم الوطنية
ملادة الفنون البرصية والتطبيقية يف دولة اإلمارات:
لقد حدد املؤمتر العاملي الثاين املتمحور حول تعليم الفنون الذي نظمته ( اليونسكو) يف سيئول بجمهورية كوريا الجنوبية خالل الفرتة من  25إىل
 2010 /28/5ثالثة أهداف لتنمية تعليم الفنون .كام حدد االسرتاتيجيات الرضورية لتحقيق هذه األهداف.
الهدف األول :الحرص عىل أن يكون تعليم الفنون متا ًحا للجميع كعنرص جوهري ومستدام يف الرتبية الحديثة ذات الجودة العالية .وحدد
االسرتاتيجيات اآلتية لتحقيق هذا الهدف:
1.1توطيد مكانة التعليم بوصفه حجر األساس لتحقيق التوازن يف التنمية اإلبداعية واإلدراكية واملعنوية والجاملية واالجتامعية لألطفال والشباب
والدارسني ممن يتعلمون طوال حياتهم.
2.2رعاية التحول الب ّناء للنظم والهياكل التعليمية من خالل مجاالت تعليم الفنون.
3.3إرساء نظم التعلّم مدى الحياة والتعلّم بني األجيال يف مجال تعليم الفنون وبشأن تعليم الفنون ومن خالله.
4.4بناء القدرات للقيادة والرتويج وإعداد السياسات يف مجال تعليم الفنون.
الهدف الثاين :ضامن حسن تصميم برامج الفنون وتنفيذ أنشطتها ،وحدد االسرتاتيجيات اآلتية لتحقيق هذا الهدف:
1.1وضع معايري عالية متفق عليها لتعليم الفنون تستجيب ملختلف االحتياجات وتراعي مرافق البنية األساسية والسياقات الثقافية املحلية.
2.2التأكد من توفر التدريب املستدام يف تعليم الفنون للمدرسني والفنانني واملجتمعات.
3.3تشجيع تبادل املعلومات بني أوساط البحوث وأوساط التطبيق العميل يف تعليم الفنون.
4.4تسهيل التعاون بني أخصائيي التعليم والفنانني يف املدارس ويف الربامج التي تقع خارج نطاق املدرسة.
5.5بدء رشاكات لتعليم الفنون بني الجهات والقطاعات املختصة.
الهدف الثالث :تطبيق مبادئ تعليم الفنون ومامرساتها لالسهام يف التغلب عىل التحديات االجتامعية والثقافية يف عامل اليوم ،وحددت االسرتاتيجيات
اآلتية لتحقيق هذا الهدف:
1.1تطبيق تعليم الفنون لتعزيز قدرات اإلبداع واالبتكار يف املجتمع.
2.2االعرتاف بأبعاد الرفاه االجتامعي والثقايف يف تعليم الفنون وتنميتها.
3.3دعم دور تعليم الفنون يف تشجيع املسؤولية االجتامعية والتامسك االجتامعي والتنوع الثقايف والحوار بني الثقافات وتعزيزها .
4.4تعزيز القدرة عىل معالجة التحديات العاملية الرئيسية ،من السالم إىل االستدامة ،من خالل تعليم الفنون.
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أهمية بناء معايري الفنون البرصية والتطبيقية:
تسهم معايري التعلم يف تعزيز أنظمة التعليم بوسائل عديدة منها:
1.1متثل معايري مادة الفنون البرصية والتطبيقية برنامجاً دراسياً مخططاً تتابعياً للصفوف من الروضة وحتى الثاين عرش ،وهي توفر األساس لتطوير
املناهج والوسائط ،التي تشتمل املهارات القرائية والكتابية ،والوعي التقني،واإلبداع ومهارات التوظيف.
2.2يثري التوزيع العام ملعايري التعلم حوارات” وطنية حول ما هو مهم بالنسبة إىل الرتبويني ،من حيث ما يتوجب عليهم أن يقوموا بتدريسه،
وما ينبغي عىل الطالب أن يعرفوه ،وأن يكونوا قادرين عىل القيام به .وتؤكد مثل هذه الحوارات عىل أهمية عمل املدارس وأولياء األمور
واملجتمعات املحلية جنباً إىل جنب لدعم األهداف التعليمية.
3.3تعمل معايري التعلم عىل توجيه عمليات تطوير املنهاج ،والتي تحدد بدورها املحتوى الذي يجب أن تغطيه عمليتي التدريس والتقييم.
 4.4معايري التعلم املرجع التأسييس للكتب الدراسية  ،ومواد التعليم والتعلم واملوارد ،كالكتب األدبية واملعلوماتية باللغتني اإلنجليزية والعربية،
والدخول إىل شبكة اإلنرتنت ،واملواد املرجعية املطبوع ،ثم إن معايري التعلم توجه عملية التطوير للمعلمني  ،بغية مساعدتهم عىل التأكد من
تدريس الطالب جميعهم بفاعلية.
5.5توفر معايري التعلم توقعات واضحة لجميع الطالب ،وتسمح باإلعداد والتواصل واألداء األفضل بني املعلمني ومديري املدارس ،واملدراء الرتبويني،
وأولياء األمور وقادة نظام التعليم .وال ميكن للمعايري بحد ذاتها رفع مستوى تحصيل الطالب أو تحسني أداء نظام التعليم ،لكن بوسعها دعم
التخطيط لعملية التدريس والقرارات الربامجية عىل مستويات التعليم كافة  .فعىل سبيل املثال ،ميكن لألخصائيني يف الوزارة أن يصمموا املنهاج
إذ تكون مواد التدريس ومامرساته وتقييامته متوافقة بشكل كبري مع املعايري؛ وأن يدعموا املعلمني يف تنفيذ املنهاج الجديد من خالل تقديم
التدريب لهم وفق الكفايات املهنية املطلوبة ،قبل وأثناء التحاقهم باملهنة فضالً عن توظيف التقييامت عالية الجودة للتأكد من تعلم الطالب
للمحتوى واملهارات املفصلة يف املعايري .وميكن للرتبويني العاملني عىل مستوى اإلمارة أو حتى عىل مستوى املدرسة أن يحللوا احتياجاتهم
املحلية ،ويحددوا األفضل يك تتوافق عملية التدريس مع املعايري الوطنية ،بحيث تخدم الطالب واملعلمني يف مناطقهم .وميثل التوافق مع الرؤية
الوطنية أحد الجوانب الرئيسة للتحصيل العايل ،يف حني ميثل الوعي باالحتياجات املحلية الجانب اآلخر.
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وقد أجريت العديد من التحسينات لضامن التأكيد عىل الرتبويني بأهمية مادة الفنون البرصية والتطبيقية للطالب جميعهم بغض النظر عن
مشاركتهم يف األنشطة التنافسية ،وتشتمل هذه التحسينات عىل ما يأيت:
1.1توسيع نطاق مواد الفنون البرصية والتطبيقية ليشمل املدارس الثانوية.
2.2تطوير نطاق مواد الفنون البرصية والتطبيقية ليشمل مجاالت التصميم بأشكاله املختلفة  ،والوسائط الرقمية والربط بني التكنولوجيا الرقمية
والتصميم لخدمة املجتمع.
3.3مهارات البحث والكتابة والنقد الفني والتحليل  ،لتشتمل عىل اختبار االختالفات الثقافية الالزمة لإلقناع البرصي والفني يف مهارات التسويق
والبيع مبا يتالءم مع مفهوم االقتصاد املعريف وغريها من مهارات القرن الحادي والعرشين.
4.4إضافة املهارات التقنية إىل محاور مناهج الفنون البرصية والتطبيقية لتشمل التصميم باستخدام الحاسوب والرسوم املتحركة والوسائط الرقمية
والجرافيك بأنواعه.
5.5الرتكيز عىل إظهار العالقة بني الفنون والثقافة ،والفنون والعاطفة ،والفنون والتاريخ يف محاور تاريخ الفن واإلنتاج الفني والنقد الفني.
6.6التكامل والتتابع يف محاور املادة حتى يتمكن الطالب من تطوير خرباتهم ومهاراتهم يف اإلنتاج واإلخراج يف مجاالت مختلفة كالوسائط املتعددة
واإلعالنات وغريها.
7.7االهتامم بالفنون التطبيقية بشكل أكرب والرتكيز عىل تطوير فروعها املختلفة كالتصميم ( الجرافييك ) والوسائط املتعددة واألزياء واملجوهرات
والتصميم الداخيل والرسوم املتحركة والتصميم للوسائط الحديثة وغريها.
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إعداد معايري مناهج الفنون البرصية والتطبيقية:
•استعراض املعايري املحلية لتحديد املجاالت املستخدمة حالياً ،ومقارنتها مع مختلف املعايري العاملية.
•استعراض املعايري املحلية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل مستوى املحاور ،ومالحظة ارتباطها باملجال والحلقة والصف.
•إعادة النظر يف املعايري املحلية لدولة اإلمارات العربية املتحدة من أجل تحديد املعايري لكل محور وحلقة وصف يف مختلف أنظمة
املعايري.
•مقارنة املعايري املحلية لدولة اإلمارات العربية املتحدة مبختلف املعايري العاملية ،وتعديل نواتج التعلم املحلية لكل معيار مع الحرص
عىل املحاذاة العمودية واألفقية.

تطوير املعايري:
بدأت عملية تطوير هذه املعايري باالتفاق عىل أن التنظيم املنهجي ملعايري التعليم والتعلم عالية الجودة ضمن مادة دراسية معطاة ،هي مادة
الفنون عىل شكل مجاالت ومحاور ،ومن ثم عىل شكل معايري ونواتج تعلم تحدد املطلوب تعليمها وتعلمها عىل أساس كل صف بعينه .ويظهر
الجدول أدناه مجاالت الصفوف من الروضة وحتى الصف الثاين عرش واملحاور املحددة لكل صف ،والتي يتم من خاللها بناء املعايري ونواتج التعلم
عىل مستوى الصف الواحد.
املادة
املجاالت

األفكار الكبرية الشاملة التي تربط املوضوعات بعضها ببعض عرب الصفوف ( .املوضوع أو العنوان الرئييس).

املحاور

يحدد مكونات التسلسل الهرمي لإلطار املوحد،أي أن املحاور تجتمع مع املجاالت ،بحيث يرتبط كل محور مبجال ومجموعة
من املعايري القياسية.

املعايري

القدر الرضوري من املعارف والقيم واالتجاهات واملهارات التي يجب أن يتعلمها كل طالب تتزايد يف التعقيد من صف إىل
آخر.

نواتج التعلم
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هي الجانب الذي يرتكز عليه اهتامم املنهج ومتثل أول مستويات التحليل يف هيكل املعايري.

حدد بوضوح ما ينبغي أن يكون الطالب قادرا ً عىل فعله بعد إتقانه معايري املحتوى أو املقرر عىل مستوى صف معني.

سامت الخريج مع نهاية كل مرحلة تعليمية
سامت الطالب اإلمارايت
الغاية من سامت الطالب اإلمارايت هي توجيه
عملية النمو املتكامل للطالب اإلماراتيني عن
طريق ترسيخ القيم األخالقية والشخصية
واالجتامعية ،إىل جانب املهارات األكادميية
العامة ،التي تؤدي إىل مجتمع إمارايت صحي
وحيوي ،مثل التفكري الناقد وحل املشكالت
والثنائية اللغوية الوظيفية والهوية الوطنية.
وتستند هذه املواصفات إىل القيم الوطنية

املنصوص عليها يف وثائق أساسية مثل رؤية
اإلمارات العربية املتحدة للعام  ،2021ودستور
دولة اإلمارات العربية املتحدة ،ورؤية وزارة
الرتبية والتعليم ورسالتها وقيمها.
تتعلق هذه الجزئية بتطوير سجل سامت
ويفصل هذا السجل النواتج
الطالب اإلمارايتّ ،
املرغوبة لدى الطالب ،والتي يجب أن يبقيها
الرتبويون نصب أعينهم عىل الدوام بوصفها

األهداف األوسع نطاقاً للتعليم املدريس.
إنها السامت األخالقية والشخصية واالجتامعية
املقرتنة باألهداف األكادميية الواسعة التي
يجب عىل الطالب الشباب تطويرها ليصبحوا
قادرين عىل االسهام يف مجتمع سليم وحيوي،
وهي متوفرة يف كل حلقة من حلقات نظام
التعليم يف اإلمارات.
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سامت الخريج مع نهاية كل مرحلة تعليمية
رياض األطفال

املعرفة
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 -يُوظّف معرفته العلميةيف طــرح أسئلة حول
محيطه وبيئته للوصول
إىل إجابات بسيطة عنها.
 -مييز بني الحروف منحيث رسمها وموقعها
يف الكلمة يف اللغتني
العربية واإلنجليزية.
 -يــجــيــد قــــراءة بعضالــكــلــات والــجــمــل
الــبــســيــطــة واألرقــــام
وكتابتها.
 -يــظــهــر قـــــدرة عىلالتحدث والحوار بطالقة
مبا يتناسب مع مرحلته
العمرية.
 -يــظــهــر قـــــدرة عىلمعرفة األعــداد (حتى
 )20ويُوظّفها يف حل
العمليــــات الرياضيــة
البسيطة (الــجــمــع /
الطرح) واألمناط.
 -مييز بــن األشــيــاء منحيث لونها وشكلها
وحجمها ،واالتجاهـــات
ومواقع األشياء.
 -يظهر سلوكـــًا يعكــسالتزا ًما بعاداته وتقاليده
وانــتــائــه تــجــاه دينه
ووطنه.
 -يــتــع ـ ّرف الــبــيــئــات يفمحيطه (صــح ـراويــة،
بــحــريــة ،جــبــلــيــة)...,
وبعض خصائصها.

الحلقة األوىل

 -يظهر قـــدرة عــى قــراءةنصوص متنوعة (رسديــة،
وصفية ،حوارية ،قصصية،
معلوماتية  )...قراءة صحيحة
مقرتنة بالفهم.
 -يظهر قـــدرة عــى كتابةنصوص متنوعة كتابة إمالئية
صحيحة.
 -يظهر مــعــرفــة بــاألعــدادوالعمليــــات الحسابيــــــة
واألمنـــــاط وميثل البيانــات
ويستدل من خاللهـــا عىل
بعض املفاهيم اإلحصائية.
 -يظهر معرفة علمية برتكيببعض أجزاء جسمه والنباتات
والــحــيــوانــات مــن حوله،
وتركيب سطح األرض وبعض
مكونات الفضاء وأشكال
الطاقة ومصادرها يف محيطه
والتفاعالت التي تحدث فيه.
 -يظهر فهام مبكونات العقيدةاإلسالمية األساسية وبعض
مبادئ املعامالت البسيطة،
و يعكس وع ًيا مبفهوم وطنه
ونظام الحكم فيه واالنتامء
إليه ومسؤولياته وواجباته
تجاهه؛ مبا يسهم يف تشكيل
هويته الوطنية.
 -يُوظّف معرفته العلمية يفاملحافظة عىل صحته ولياقته
وعــاداتــه الغذائية بشكل
سليم.

الحلقة الثانية

 -يظهر معرفة باألعداد الصحيحةوالنسبية والحقيقية والنسب املئوية
والعمليات عليها وبعض مفاهيم
االحــصــاء واالحــتــاالت والتعابري
الجربية واملــعــادالت واملتباينات
والدوال واملفاهيم الهندسية.
فهم برتكيب جسم اإلنسان
 -يظهر ًووظائف األجهزة واألعــضــاء كام
يظهر فهام باألنظمة البيئية
والحيوية وتفاعالتها ونشأة األرض
وتاريخها وبعض مكونات الكون
األخرى والتفاعل بني املادة والطاقة
وصور تحوالتها ومصادرها وتركيب
املادة وتغرياتها وتفاعالتها.
 -يظهر فهام بقواعد اللغة العربيةوآدابها ويُوظّف ذلك يف التعبري عن
نفسه وقضايا مجتمعه مستخد ًما
الصور املختلفة لــأدب كالقصة
والرواية والشعر وغريها.
معجم لغويًّا (إنجليزيًّا)،
 -يراكمً
ويُوظّف مفرداته وتراكيبه املختلفة
يف إطــار صحيح من قواعد اللغة
اإلنجليزية؛ ليعرب عن نفسه بطرائق
مختلفة.
 -يعكس فهام مبكونات الرشيعةاإلسالمية يف مجاالتها املختلفة،
ويُوظّف ذلك يف حياته اليومية؛
مبا ينعكس علـى سلوكه يف إطار
من الوعي مبوقع وطنه الجغرايف
وقــدراتــه االقتصادية وخصائص
ومكونات مجتمعه وتاريخه؛ لتتبلور
هويته الوطنيـــة وانتامؤه لدينـــه
ووطنه وأمته.
 -يبني منظومة من القيم واالتجاهاتوامليول والوعي بالعادات الصحية
والغذائية ويُوظّف ذلك يف املحافظة
عىل نفسه من األمراض املرتبطة بها،
وكذلك األمراض السارية واملنقولة
بطرائق مختلفة.

املرحلة الثانوية

 -يظهر فهام وإتقانا للمفاهيمالجربية والهندسية والــدوال
املثلثية والتفاضل والتكامل،
ويُــوظّــف مــهــاراتــهــا يف حل
مشكالت ذات سياقات مركبة.
 -يكامل بني معرفته باملفاهيموالقوانني يف الفيزياء والكيمياء
وعلوم األرض وعلوم الحياة
يف فهم الظواهر واألحــداث
املحيطة به ،وتفسريها وإيجاد
حلول ملشكالت مركبة يف حاالت
مختلفة تحدث يف محيطه
الواقعي.
 -يظهر معرفة بالفنون املختلفةيف اللغة العربية مبا ميكنه من
توظيفها يف فهم أو إنتاج صور
اإلبـــداع األديب املختلفة من
قصة وروايــة وشعر ونرث ومبا
ميكنه من فهم العلوم املختلفة
والتعبري عنها بلغته األم بسهولة
واقتدار.
 -يُــوظّــف معجمه وحصيلتهالــلــغــويــة (اإلنــجــلــيــزيــة) يف
التعبري عن نفسه ويف الحديث
عن قضايا مجتمعية وبيئية
واقتصادية يف إطار من الدقة
اللغوية املستندة إىل قواعد
فهم عميقًا
اللغة؛ مبا يعكس ً
لتوظيف مهاراتها األربـــع:
الــقــراءة ،املــحــادثــة ،الكتابة
واالستامع.
 -يظهر فهمــ ًـا عميقــ ًـا برتكيبمجتمعه وتاريخــه وجغرافيــة
بالده ومحيطه العريب والعاملي
مام ميكنه من بناء صورة لنظام
عــاملــي قــائــم عــى التعددية
الفكرية واالجتامعية والسياسية
والتاريخية والدينية.

رياض األطفال

الحلقة الثانية

الحلقة األوىل

املرحلة الثانوية

 -يــســتــخــدم مــهــارات - -يستخدم خرباته املكتسبة يف - -يستخدم الكتابة الوظيفية يف اللغتني - -يُوظّف مهارات البحث العلمياالتصال اللفظي وغري

اللغتني العربية واإلنجليزية

العربية واإلنجليزية يف التعبري عن

والتفكري الناقد وحل املشكالت

اللفظــي كاإلميـــــاءات

لفهم مــا يسمع و يقرأ

نفسه بصور مختلفة.

واتخاذ القرار يف إيجاد حلول

للتعبيــر عن مشاعـــره

ويتواصل إيجابيًّا مع محيطه - -يُــوظّــف تكنولوجيا املعلومات

(غري تقليدية) ملشكالت علمية

ومهارات االتصال والتقنيات الحديثة

وعملية يف حـــدود املعرفة

- -يــظــهــر قـــــدرة عىل - -يظهر قــدرة عىل توظيف

يف الوصول إىل املعرفة والتكيف

العلمية التي ميتلكها وبتوظيف

استخدام األدوات اآلمنة

مهارات العلم وعملياته يف

مع متطلبات الحياة العرصية ،ومبا

األدوات واملـــواد والتقنيـــات

يف بــنــاء املــجــســات

التخطيط إلجراء استقصاءات

ميكنه من القيام بــأدوار يف حياته

العلمية واملخربية وتطبيقاتها.

والـــنـــاذج البسيطة

علمية بسيطة متكنه من

قد يكون لها أثر يف توجيهه نحو - -يُــوظّــف الــخ ـرات واملــهــارات

وتركيبها وتشكيلها يف

الــقــدرة عــى حــل بعض

الرياضية املكتسبة من املعرفة

العلوم والرياضيات.

املشكالت يف بيئته ومحيطه - -يُوظّف مهارات البحث والتفكري

الرياضية يف بناء تصورات ذهنية

الناقد يف حل مشكالت حقيقية

لنامذج وأمناط وحل مشكالت

تظهر يف بيئته الواقعية مستن ًدا إىل

قامئة عــى توظيف تقنيات

منهجية البحث العلمي.

تكنولوجية مبا يسهم يف تكوين

وأفكاره.

- -يظهر مهارة أولية يف

يف حياته اليومية.

الذي يعيش فيه.

التعامل مع الحاسوب - -يظهر قــدرة عىل توظيف

تخصصات تقنية ترتبط بذلك.

واأللواح الذكية بصورة

تكنولوجيــــا املعلومـــــات

مناسبة ملرحلته النامئية.

واالتــصــال يف التعبري عن - -يُوظّف معرفته الرياضية يف حل

املهارة

 -ميــارس عــادات غذائيةوصحية سليمة تناسب
مرحلته العمرية.

أفكاره وتبادلها مع األخرىن
بطريقة آمنة.

بنية ذهنية هندسية لديه.

املشكالت وفهم املتغريات الكمية - -يُوظّف مهارات اللغة األربع
عب عنها بجداول أو رسوم
والتي يُ َّ

(العربية أو اإلنجليزية) يف

- -يُوظّــــف معرفتــه الرياضية

بيانية أو تناسبات طــرديــة أو

التعبري عن أفكاره أو مشاركتها

يف تسهيل حياته اليومية يف

فس ذلك بصورة أولية؛
عكسية ،ويُ ّ

مع األخرىن بدرجة مقبولة من

املعامالت أو اإلجراءات التي

مبا يساعده عىل فهم تأثرياتها يف

الطالقة إما لفظيًّا أو كتابيًّا من

يقوم بها ،وحل املشكالت

حياته اليومية.

خالل صور آداب اللغة املختلفة.

ذات الطبيعة الرياضية التي - -ميتلك قــدرة عىل تطوير أو بناء - -يظهر سلوكًا قوميًا يستند إىل
تواجهه يف بيئته أو محيطة

النامذج واملجسامت التي تبسط

تعاليم الدين الحنيف واملوروث

القريب.

املفاهيم والحقائق العلمية املجردة؛

الشعبي من عــادات وتقاليد

- -يشارك يف املناسبات الوطنية

لتصبح أكرث واقعية وإدراكًــا ،مام

وتراث؛ مبا يعكس تف ّرد هويته

واالجــتــاعــيــة واألعــــال

يجعلها تقرتب من الخربة الحسية

الوطنية وانتامءه لوطنه وبذل

التطوعية ،ويعكس من

املبارشة.

كل جهد لخدمته.

خاللها وع ًيا بهويته الوطنية - -يظهر قدرة عىل تحديد موقع دولته - -يُوظّف مصادر املعرفة الرقمية
وعاداته وتقاليده وتراثه.
 -ميارس شعائره الدينية بوعيواعتدال بعي ًدا عن الغلو
والجهل والتّطرف.

والورقية يف إنجاز دراســات

جغرافيًّا بطرائق تقنية أو تقليدية
من خالل تعرف أشكال الخرائط

وبحوث إنسانية واجتامعية

املختلفة.

ملــشــكــات تــرتــبــط ببيئته
ومجتمعه املحيل تتناول بعض
القضايا البيـئية العاملية.
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رياض األطفال

االستقاللية واملسؤولية
التفاعل مع بيئة العمل
تطوير الذات
26

الحلقة األوىل

الحلقة الثانية

 -يشارك يف تنفيذ مرشوعات منخالل فرق عمل ذات مسؤوليات
محددة وأدوار مميزة بحد أدىن من
اإلرشاف املبارش.
 -يظهر وعيًا بقدراته ومهاراته؛ مباميكنه من اتخاذ ق ـرارات يف رسم
املالمح األولية ملستقبله املهني
والعلمي.

املرحلة الثانوية

 -يظهر التنظيم واإلتقانعند تنفيذه مهام أدائية
بسيطة ومناسبة ملرحلته
النامئية والعمرية.
حسا باملسؤولية
 -يبدي ًّواالحــرام واالستقاللية
تجاه البيئة التي يكون
فيها.
 -يــفــهــم اإلجـــــــراءاتالروتينية ويعدل سلوكه
تب ًعا لها ،ويصبح واعيًا
بالعواقب الناتجة عن
سلوكه.

 -يلتزم بتنفيذ أدوارهومهامه التي يكلف بها
يف إطارها الزمني وضمن
املنهجيــــة البسيطــــة
(األولية) املخطط لها.
 -ينفذ مرشوعات علميةتعليمية تحت إرشاف
مــبــارش ،ويتوصل إىل
نتاج ذي مالمح محددة
ضمن الــروط املتفق
عليها مسبقًا.

 -يــظــهــر قـــــدرة عىلالتفاعـــل بسهولـــة مع
البالغني ويك ّون عالقات
اجتامعية إيجابية مع
أقرانه.
 -يتع ّرف األرسة ومكوناتهاوعالقتـــه بهــا وأهميـة
االنتامء إليها.
 -يظهر ميالً إىل العمل أواللعب يف مجموعات
منظمة صغرية يف سياق
تعليمي أو ريــايض يف
األركـــان التعليمية أو
ملعب املدرسة.
 -يُوظّف القصص املصورةإلــكــرونـ ًّيــا أو ورق ـ ًّيــا،
ويــكــتــســب مــعــارف
وميول علمية من خاللها
تحت إرشاف مبارش.
 -يتدرب عىل استخدامال ــع ــداد ال ــي ــدوي أو
اإللــــكــــروين إلجــــراء
عمليتي الجمع والطرح
ضمن العدد .10

 -يظهر وعيًا مبسؤولياتهوأدواره وأدوار األخرىن
عند املــشــاركــة يف أي
فــريــق عــمــل ويــبــدي
احرتا ًما والتزا ًما بذلك
حتى إنجاز املهمة.
 -يظهر وع ـيًــا بــحــدودمعرفتــــه العلميــــــة
والرياضيـــة والدينيـــة
والصحية ويترصف يف
إطــار ذلــك؛ مبا يحقق
منظم قامئًا
ســلــوكًــا
ً
عــى الــوعــي مبكوناته
الشخصية.
 -يُوظّف املعجم اللغوي - -يــعــكــس ســـات قــيــاديــة تــرز - -ينخرط يف برامج وأنشطة ومرشوعاتاملكتســـب يف الكتابـــة االستقاللية يف حــل املشكالت يف مؤسسات تدريبية وتعليمية
الوظيفية (رسالة ،بطاقة البسيطة واتخاذ الــقـرارات ذات متكنـــه من صقــل مهاراتــه األدائية
دعــــوة ،تهنــئـــة ،)...،العالقة بحياته ومستقبله العميل والتقنية؛ لتوظيفها بصورة منتجة يف
حياته اليومية.
ويف بدايـــــات الكتابــة والعلمي.
اإلبداعية (كتابة نصوص - -يشارك يف املعسكرات والندوات التي - -يشارك يف برامج تدريبية ومعسكرات
قصصية مخترصة واقعية تقود إىل متكينه من بعض السامت تعليمية إلعداده وتأهيله للمشاركة
الشخصية والسلوكية التي تنعكس يف املسابقات واملنافسات الوطنية
أو خيالية).
 -يُوظّف مهارة البحــــث مستقبالً عىل بروز االستقاللية يف واإلقليمية والدولية.للحصول عىل املعلومات تقديم رأيه عند تناول بعض القضايا
املــــوثــــوق بــهــا من واألفكار وبحد أدىن من التوجيه
مــصــادرهــا املطبوعة واإلرشاف.
والرقمية املتنوعة.

 -يعمل من خــال فــرق العمل أوبصورة مستقلة عىل حل مشكالت
ذات عالقة ببيئته الواقعية موظفًا
ما ميتلكه من معارف ومهارات
وسامت شخصية.
 -يشارك يف تنفيذ الرحالت العلميةوإجراء الدراسات املسحية البسيطة
حول بعض القضايا البيــئية من
خــال املشاركة يف فــرق العمل
املتخصصة يف إطار علمي واجتامعي
محدد.

 -يكامل بني معرفته العلمية والتقنيةوالرياضية والهندسية يف إنجاز
عمليات وإجراءات ترتبط بسياقات
تعليمية مختلفة تظهر عىل شكل
نتاجات تقنية أو تكنولوجية بسيطة.
 -يظهر قدرة يف التأثري عىل األخرىن منخالل السامت الشخصية والقيادية
التي يعكسها أثناء مشاركته يف
فرق العمل واملجموعات املتعاونة
عند إنجاز املرشوعات والبحوث
والدراسات الجامعية.
 -يعرب عن ذاته بصورة مستقلة منخالل طرح أفكاره عن طموحاته
ومستقبله املهني والعلمي.
 -يظهر قدرة عىل إنجاز مرشوع علميبشكل مستقل وبالحد األدىن من
اإلرشاف من األخرىن.
 -يظهر قدرة عىل التعبري عن آرائهوأفكاره بطريقة مستقلة بعيدة
عن التحيز لعرق او جنس أو دين
متسل ًحا باملوضوعية ،ومستن ًدا إىل
القيم واملثل التي يؤمن بها.

أهمية بناء مرشوع إطار معايري التعلم الوطنية املوحدة

استجابة للرؤية
املستقبلية للدولة.
الرتكيز عىل املتعلم
كمحور للعملية
التعليمية التعلمية.

مواكبة متطلبات القرن
الحادي والعرشين.

املشاركة املجتمعية.

أهمية بناء مرشوع
إطار معايري التعلم
الوطنية املوحدة

قدرة النظام التعليمي
اإلمارايت عىل
التنافسية.

تطوير عمليات تصميم
املناهج الدراسية
واسرتاتيجيات التعليم
والتعلم والتقويم ،واإلمناء
املهني.

تطبيق قيم العدالة
واملحاسبة والشفافية.
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خصائص معايري التعلم
•موضوعة ضمن إطار :املعايري منبثقة من رؤية دولة اإلمارات العربية املتحدة وإسرتاتيجيتها التعليمية.
•متتابعة وفقاً ملراحل النمو لدى الطالب :معايري املحتوى متتابعة يف بنائها ومبنية عىل بعضها ،وتعكس التطور يف عملية التعلم
وفق مراحل النمو لدى الطالب ونتائج البحوث العلمية ذات الصلة.
•محددة بحسب املادة والصف :املعايري مرتبطة مبجاالت دراسية محددة وبصف أو عمر محدد.
•واضحة :املعايري مكتوبة بأسلوب واضح ومفهوم ومصحوبة باألمثلة.
•مشرتكة :املعايري متوقعة لجميع الطالب.
•موضوعية وخالية من التحيز :املعايري موضوعية تنطبق عىل الطالب جميعهم بغض النظر عن العمر والجنس واملستوى االجتامعي
واالقتصادي ،إلخ.
•تركز عىل األفكار الكبرية :املعايري تركز عىل املفاهيم األساسية واملهمة للامدة.
•قابلة للتطبيق :املعايري موضوعة ضمن نطاق مقبول من املعرفة ،واملهارات ،بحيث ميكن ترجمتها إىل أنشطة صفية مالمئة.
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املعايري العامة ملحاور مادة الفنون البرصية والتطبيقية
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املعايري العامة ملحاور مادة الفنون البرصية والتطبيقية
املجال
املحاور

املعايري

30

الفنون البرصية والتطبيقية
تاريخ الفن والثقافة
Art History

اإلنتاج الفني
Art Production

النقد والتحليل الفني
Art criticism

يفهم الطلبـة دور الفـــن يف التعـــرف إىل
فرتات تاريخية وثقافات متنوعة .

يوظف الطلبة الخامات واملواد اللونية ،
والتكنولوجيا بتقنياتها املختلفة يف إنتاج أعامل
فنية بطرق إبداعية مبتكرة.

يظهر الطلبة فهامً ملهارات
النقــــد والتحليــــل الفنـــي
وتوظيفها يف قراءة األعامل
الفنية ونقدهـــا مستخدمني
املصطلحات الفنية يف إصدار
الحكم عليها .

املامرسات اإلبداعية والتطبيقية يف محاور مادة الفنون البرصية والتطبيقية
اإلنتاج الفني

النقد والتحليل الفني

تاريخ الفن والثقافة

تحقق مادة الفنون البرصية والتطبيقية من
خالل مامرسة اإلنشاء البرصي يف العمل
الفني إىل تنمية التفكري اإلبداعي وتطويره
والذي يعد من املهارات الرضورية التي البد
أن يكتسبها املتعلمون.

دراسة النقد والتحليل الفني تطور الوعي
والسلوك الجاميل والتذوق الفني تعد
من املهارات األساسية الرضورية لتنمية
السلوك اإليجايب ،واإلحساس بالجامل،
واحرتام الرأي والرأي اآلخر.

من خالل دراسة تاريخ الفن يتمكن الطالب
من أنتاج أعامل فنية قادرة عىل إيصال املعنى
والقصد وتعد توثيقاً يضم الخربات االجتامعية
والثقافية والسياسية للمجتمعات اإلنسانية.

مامرسة اإلنشاء البرصي يف العمل الفني
تكون لدى املتعلمني ثقافة  ،ورؤية خاصة
تساعدهم عىل تصور الحلول املمكنة يف كل
حالة من خالل التأمل والتفحص والتفكر.

يتعرف الطالب السياق التاريخي والثقايف،
ويكتسب الطالب قدرة عىل تصميم وابتكار
األشياء واألماكن وفق السياق التاريخي أو وفق
رؤية تطويرية خاصة بهم يتفاعلون معها والتي
تعزز وتشكل وتدعم وتصقل خرباتهم وتشكلها
وتدعمها وتصقلها.

مامرسة اإلنشاء البرصي يف العمل الفني
متكن الطالب من تطوير آليات البحث
البرصي والقدرة عىل إنتاج حلول برصية
متنوعة للموضوع  ،واختيار األنسب منها
إلنتاج األعامل الفنية سواء أكانت تشكيلية
أم تطبيقية ٬وتعد هذه املهارات أساسية يف
مجاالت الفنون.

من خالل دراسة تاريخ الفن يستطيع املتعلمون
التعرف إىل الحضارات جميعها وفهم وتقدير
الذات واآلخرين والعامل من حولهم.
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أعداد نواتج التعلم حسب محاور املادة واملراحل التعليمية
الصف

محور تاريخ الفن
والثقافة

محور اإلنتاج الفني

محور
النقد الفني

املجموع

روضة

3

3

3

9

1

3

3

3

9

2

3

3

3

9

3

3

3

3

9

4

3

3

3

9

5

3

3

3

9

6

3

3

3

9

7

3

3

3

9

8

3

3

3

9

9

3

3

3

9

10

3

3

3

9

11

3

3

3

9

12

3

3

3

9

الحلقة
1

21

21

21

73

2

12

12

12

36

3

9

9

9

27

املجموع

42

42

42

126
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أعداد نواتج التعلم حسب املستوى اإلدرايك
الصف

الحفظ والتسميع

املهارات واملفاهيم

التفكري اإلسرتاتيجي
واملوسع

املجموع

روضة

2

3

4

9

1

3

3

3

9

2

1

2

6

9

3

2

1

6

9

4

2

1

6

9

5

1

2

6

9

6

1

2

6

9

7

-

1

8

9

8

2

1

8

9

9

1

1

6

9

10

2

2

5

9

11

-

1

8

9

12

1

-

8

9

الحلقة
1

11

12

31

54

2

4

5

28

37

3

3

3

21

27

املجموع

18

20

80

118
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املراحل التعليمية

36

الزمن املقرتح لتدريس مناهج الفنون البرصية والتطبيقية يف املراحل التعليمية ويف كل صف
عدد الحصص الفعيل يف األسبوع
G12

G11

G10

G9

G8

G7

G6

G5

G4

G3

G2

G1

Kg2

Kg1

الصفوف
الدراسية

-

-

-

1

1

1

1

1

1

2

2

2

-

-

عدد الحصص
يف األسبوع

2

2

2

2

2

2

عدد الحصص املقرتح يف األسبوع
2

2

2

2

2

2

1

1

عدد الحصص
يف األسبوع
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نواتج التعلم حسب الصفوف ملحور تاريخ الفن والثقافة
محور تاريخ الفن والثقافة
الرتقيم

نواتج التعلم

نواتج التعلم ( رياض األطفال ) 1/
مييز صور الحيوانات يف الفن البدايئ
1-1-1-1
يصف أنواع الخطوط يف أعامل الفن اإلسالمي
2-1-1-1
يصنف أنواع الزخارف املختلفة يف األعامل الفنية املعروضة
3-1-1-1
نواتج التعلم ( رياض األطفال ) 2/
يع ّرف أنواع الرسوم الفنية من خالل الرؤية البرصية (صور الفن البدايئ)
1-1-1-1
يصف األشكال الهندسية يف الفن اإلسالمي
2-1-1-1
يصنف التكوينات الزخرفية النباتية املستوحاة من الرتاث املحيل
3-1-1-1
نواتج التعلم ( الصف األول )
يتعرف الرموز الفنية للحضارات القدمية( آدمية – حيوانية – نباتية ) ويصفها.
1-1-1-1
يقارن بني خصائص الحضارات القدمية املختلفة (الفن البدايئ الفن اإلسالمي) ورموزها.
2-1-1-1
يعيد صياغة الرموز الفنية للحضارات القدمية يف عمله الفني
3-1-1-1
نواتج التعلم ( الصف الثاين )
يعرف الرموز الفنية ودالالتها يف فنون الحضارة الفرعونية ( آدمية  ،حيوانية  ،نباتية).
1-1-1-1
مييز الرموز الفرعونية عن غريها يف الفنون األخرى.
2-1-1-1
يرشح دور الفن يف الثقافات واملراحل التاريخية (العنارص اآلدمية يف العرص الفرعوين).
3-1-1-1
نواتج التعلم ( الصف الثالث )
يذكر سامت فنون العصور القدمية (الحضارة اآلشورية واإلغريقية) ومميزاتها.
1-1-1-1
يجمع بعض املعلومات والصور عن فنون الحضارة اآلشورية واإلغريقية.
2-1-1-1
يصنف السامت والرموز التاريخية لفنون الحضارات القدمية من خالل الصور
3-1-1-1
(الفرعونية ،البدائية ،اآلشورية ،االغريقية) .

lمهارات القرن
الـ+ 12
nمحو األمية
الرقمية

املستوى

3
1
3
1
1
3
3
3
3
1
3
1

l
l
l
l
l
n l
l
n l
l
l

1
3

n l

3

n l

n l
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نواتج التعلم

نواتج التعلم ( الصف الرابع )
يرشح أهمية العنارص واألسس الفنية يف تكوين األعامل الفنية املعارصة (التأثريية
1-1-1-1
االنطباعية).
مييز القيم الجاملية يف أعامل املدارس الفنية املعارصة(التأثريية  ،االنطباعية).
2-1-1-1
يبحث يف خصائص املدرسة الوحشية وأشهر فنانيها.
3-1-1-1
نواتج التعلم ( الصف الخامس )
يحدد خصائص املدرسة التجريدية وأساليبها  ،مستخدما مصطلحات فنية واضحة.
1-1-1-1
يقارن بني خصائص الفن التجريدي وخصائص الفنون اإلسالمية.
2-1-1-1
يربط خصائص املدرسة التجريدية بالفنون األفريقية.
3-1-1-1
نواتج التعلم ( الصف السادس )
مييز االتجاهات الفنية املعارصة يف الفنون التطبيقية (األزياء ،واملجوهرات ،والنحت،
1-1-1-1
والخزف ..إلخ)
يحلل خصائص املدارس الفنية الحديثة (واقعية ،تجريدية ،تكعيبية ) وأشهر فنانيها.
2-1-1-1
يبحث يف أحد أساليب املدارس الفنية وخصائصها (واقعية ،تجريدية ،تكعيبية)
3-1-1-1
مستخدما أدوات التكنولوجيا الحديثة.
نواتج التعلم ( الصف السابع )
مييز أنواع الزخارف اإلسالمية ( نباتية ،حيوانية ،هندسية ،كتابية).
1-1-1-1
يبحث عن األعامل الزخرفية يف املجاالت الفنية (التصميم ،الطباعة ،النحت ،الخط
2-1-1-1
العريب).
يبحث يف حروفيات الخط العريب  ،ويقدم عرضا تقنيا ألهم إنجازات الفنانني العرب
3-1-1-1
واملحليني يف هذا املجال.
نواتج التعلم ( الصف الثامن )

املستوى

lمهارات القرن
الـ+ 12
nمحو األمية الرقمية

1

l

3
3

n l
n l

1
3
3

n l

3

n l

3

n l

3

n l

3

n l

3

n l

3

n l

1-1-1-1

يلخص أسلوب املدرسة التكعيبية  ،ويتحدث عنه بلغة عربية سليمة.

3

l

2-1-1-1

يستنتج أسلوب املدرسة الرسيالية  ،ويرشح خصائصها الفنية.

3

l

3-1-1-1

مييز األعامل الفنية التي تتحقق فيها أساسيات املنظور الهنديس.

3

l
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نواتج التعلم

املستوى

lمهارات القرن
الـ+ 12
nمحو األمية الرقمية

نواتج التعلم ( الصف التاسع )
1-1-1-1

يعرض مميزات الفنون التطبيقية والحرف اليدوية وبيان أثرها اقتصاديا واجتامعيا.

3

n l

2-1-1-1

يبحث يف أسلوب املدرسة املستقبلية وأهم فنانيها وخصائصها وموضوعاتها.

3

n l

يحلل أسلوب الحركة املستقبلية من خالل أعامل فنانني عرب ومحليني  ،ويناقشها مع
3-1-1-1
زمالئه بلغة عربية سليمة.
نواتج التعلم ( الصف العارش )
يبحث يف مراحل تطور التجارب الفنية لفنانني محليني وعامليني ويناقشها مع زمالئه
3
1-1-2-1
مقدرا القيم الجاملية فيها.
3

2-1-2-1

يحلل األعامل الفنية ويوضح دور الفنان يف معالجة القضايا املجتمعية

n l

n l

3

l

1

n l

1-1-2-1

مييز خصائص الباو هاوس ،وأهميتها يف اإلنتاج الفني النفعي.

3

n l

2-1-2-1

يحلل الخصائص الجاملية للرتاث املعامري املحيل.

3

n l

3-1-2-1

يُعد تقري ًرا مبسطًا حول زيارته املتاحف أو املعارض الفنية.

3

n l

يناقش األعامل والتجارب الفنية املتميزة ذات االتجاهات الحديثة لفنانني عرب
3-1-2-1
ومحليني ويعرضها يف تقرير أو دراسة بحثية.
نواتج التعلم ( الصف الحادي عرش )

نواتج التعلم ( الصف الثاين عرش )
1-1-1-1

يستخلص مميزات الفن الحديث للقرن الحادي والعرشين (الفن املفاهيمي)
وخصائصه.

3

n l

2-1-1-1

يناقش دور الفنانني يف االمارات والوطن العريب من خالل تجاربهم الفنية يف التعبري
عن املجتمع وقضاياه االنسانية.

3

n l

3-1-1-1

يصمم عرضا تقنيا مصورا ألعامل فنية تربز القضايا املجتمعية واملحلية والعاملية
موظفا الدعاية واإلعالن يف إبرازها.

3

n l
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نواتج التعلم

نواتج التعلم ( رياض األطفال ) 1/
يرسم عنارص من البيئة املحيطة (حيوانية  /نباتية).
1-1-2-1
يستخدم أنواع الخطوط يف رسم عنارص مستوحاة من البيئة املحلية.
2-1-2-1
يوظف الزخارف يف إنتاج أعامل فنية مبتكرة.
3-1-2-1
نواتج التعلم ( رياض األطفال ) 2/
1-1-2-1

يستخدم الوسائط اللونية وأنواع الخطوط يف عمله الفني .

يستخدم األشكال الهندسية يف رسم عنارص من البيئة املحيطة.
2-1-2-1
ينتج عمل فني زخريف نبايت باستخدام خامات متنوعة.
3-1-2-1
نواتج التعلم (الصف األول)
مييز بني عنارص العمل الفني ( الخطوط وأنواعها واأللوان ومسمياتها ) ويوظفها يف
1-1-2-1
رسم موضوعات فنية.
يختار املواد اللونية والخامات املختلفة املناسبة إلنتاج أعامل فنية.
2-1-2-1
يستخدم أدوات التكنولوجيا الحديثة لتوظيف عنارص العمل الفني يف منتجه.
3-1-2-1
نواتج التعلم (الصف الثاين)
ينتج أحفورة موظفا العنارص الفرعونية باستخدام مواد مرنة.
1-1-2-1
ينتج عمل فني مستوحى من الفن الفرعوين باستخدام مزيج متنوع من الوسائط
2-1-2-1
واملواد اللونية.
يستخدم التقنيات الحديثة يف إنتاج عمل فني (كوالج)مستوحى من الحضارة
3-1-2-1
الفرعونية.
نواتج التعلم (الصف الثالث)

املستوى

2
2
2

lمهارات القرن
الـ+ 12
nمحو األمية الرقمية
uالريادة
l
l
l

2
3
2

l

3

l

2
2

l
n l

3

l

3

n l

2

n l

1-1-2-1

يطبق عنارص العمل الفني يف إنتاجه ،ويربطها بعنارص البيئة املحيطة.

2

l

2-1-2-1

يصمم عمال فنيا موظفا بعض األسس  ،والعنارص الفنية  ،مستخدما أدوات التكنولوجيا
املتاحة.

3

n l

3-1-2-1

ينتج عمال فنيا مستوحى من الفنون(الفرعونية ،األشورية).

3

l
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نواتج التعلم

املستوى

lمهارات القرن
الـ+ 12
nمحو األمية الرقمية
uالريادة

نواتج التعلم (الصف الرابع)
1-1-2-1

ينتج عمال فنيا محققا فيه األساليب الفنية املعارصة (التأثريية ،االنطباعية).

3

l

2-1-2-1

يستخدم برمجيات الحاسوب يف إنتاج أعامل فنية بأسلوب أحد املدارس الفنية

2

n l

3-1-2-1

يطبق برامج التكنولوجيا الحديثة يف إنتاج أعامل فنية بأسلوب املدرسة الوحشية

2

n l

نواتج التعلم (الصف الخامس)
1-1-2-1

يستخدم أسلوب املدرسة التجريدية يف إنتاج عمل فني مبتكر.

2-1-2-1

يعيد صياغة أعامل فنانني تشكيليني عرب ومحليني وفق أسلوب املدرسة التجريدية3 .

3-1-2-1

2

يستخدم برمجيات الحاسوب يف تنفيذ عمل فني تجريدي مبتكر.

2
l
n l

نواتج التعلم (الصف السادس)
1-1-2-1
2-1-2-1
3-1-2-1

يستخدم أسس التصميم يف إنتاج مجموعة متنوعة من األعامل الفنية يف مجال
2
الفنون التطبيقية اليدوية وااللكرتونية.
يعيد صياغة أعامل الفنانني التشكيليني املعارصة ويطور قدراته عىل توصيل أفكاره
3
بأسلوبه الخاص.
يختار الوسائط والتقنيات بدقة إلنتاج أعامل فنية متنوعة.

3

n l
l

u

u

n l

u

نواتج التعلم (الصف السابع)
1-1-2-1

يحايك أسلوب فن املنمنامت.

3

l

2-1-2-1

يصمم عمال زخرفيا يستفيد من التقنيات املستخدمة يف إخراج العمل الفني.

2

n l

3-1-2-1

ينتج عمال فنيا موظفا حروفيات الخط العريب.

3

l

u

نواتج التعلم (الصف الثامن)
1-1-2-1
2-1-2-1
3-1-2-1

يستخدم تراكيب ثنائية وثالثية األبعاد يف إنتاجه الفني اليدوي موظفا مهاراته الفنية
2
والتقنية.
يصمم عمال فنيا مبتكرا بأسلوب املدرسة الرسيالية تسهم يف معالجة بعض القضايا
3
املجتمعية.
ينتج أعامال فنية تتحقق بها أساسيات املنظور الهنديس.

3

n l

u

l
n l

u
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نواتج التعلم

نواتج التعلم (الصف التاسع)
يستخدم املهارات والتقنيات (الفنية والتكنولوجية) لتحسني جودة املنتج الفني
وإعداده للعرض والتسويق.
1-1-2-1
يطبق القيم الجاملية الستنباط حلول برصية يف إنتاج عمل فني مستوحى من أسلوب
املدرسة املستقبلية.
2-1-2-1
يخطط مرشوعات إنتاجية جامعية مبتكرة قابلة للتسويق محققا التوازن بني قيمة
العمل الفني وكلفته املالية.
3-1-2-1
نواتج التعلم (الصف العارش)
يخطط مشاريع إنتاجية يف مجاالت الفنون البرصية والتطبيقية لريبط بني االتجاهات
الحديثة والتجارب املتميزة(للفنانني العرب والعامليني) وبأسلوبه الخاص.
1-1-2-1
يصمم مشاريع فنية مبتكرة معربة عن القضايا املجتمعية  ،والوعي بالشؤون الدولية.
2-1-2-1
يستخدم أفكاره يف إنتاج عمل فني موضحا دوره كفنان يف التعبري عن ثقافة مجتمعه.
3-1-2-1
نواتج التعلم (الصف الحادي عرش)
ينتج عمال فنيا نفعيا يحمل يف مضمونه مالمح الهوية الوطنية املحلية.
1-1-2-1
ينفذ مرشوع فني جامعي يتناول فيه سامت العامرة املحلية (داخلية وخارجية ).
2-1-2-1
يطبق أسس التصميم والدعاية واإلعالن  ،وميارسها مبهارة  ،لتوصيل الفكرة واملضمون
يف عمله الفني.
3-1-2-1
نواتج التعلم (الصف الثاين عرش)
ينتج عمال فنيا يحمل مميزات الفن الحديث وخصائصه.
1-1-2-1
يصمم مرشوعا فنيا نفعيا يتبنى فكرة أو قضية مجتمعية ويوظفها بلغته البرصية .
2-1-2-1
ينفذ مرشوع فني يعالج إحدى القضايا املجتمعية  ،وينظم حملة إعالنية للدعاية
والتسويق لتحقيق العوائد االستثامرية.
3-1-2-1
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املستوى

2
2
3

3
2
2
3
3
2
3
3
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نواتج التعلم حسب الصفوف ملحور النقد والتحليل الفني
محور النقد والتحليل الفني
الرتقيم

نواتج التعلم

املستوى

lمهارات القرن
الـ+ 12
nمحو األمية الرقمية
uالريادة

نواتج التعلم ( رياض األطفال ) 1/
يصف منتجه الفني بلغة عربية سليمة.
يحدد الخامات واملواد اللونية املستخدمة يف عمله الفني .

3
1

1-1-3-1
2-1-3-1

مييز الخطوط واألشكال يف عمله الفني.
3-1-3-1
نواتج التعلم ( رياض األطفال ) 2/
يصف عمله الفني مستخدما املفردات الفنية (العنارص والخامات واألدوات).
1-1-3-1

3

مييز األشكال الهندسية يف أعامله وأعامل زمالئه.
2-1-3-1
يحدد التكوينات الزخرفية النباتية يف أعامله وأعامل زمالئه.
3-1-3-1
نواتج التعلم (الصف األول)
يصف العمل الفني مستخدما املصطلحات الفنية .
1-1-3-1
يرشح خصائص بعض الحضارات القدمية ورموزها من خالل الصور مستخدما
املفردات الفنية .
2-1-3-1
يوضح العنارص الفنية املستخدمة يف عمله وأعامل زمالئه.
3-1-3-1
نواتج التعلم (الصف الثاين)
يصف الرموز الفنية يف الفن الفرعوين بلغة عربية سليمة.
1-1-3-1
يحلل العنارص الفنية يف منتجه الفني مستخدما املفردات الفنية البسيطة.
2-1-3-1
يقيم عمله الفني وأعامل زمالئه باستخدام مصطلحات فنية بسيطة.
3-1-3-1
نواتج التعلم (الصف الثالث)
يحلل القيم الجاملية يف رسوم فنون العصور القدمية (الحضارة اآلشورية واإلغريقية).
1-1-3-1
يقارن بني عمله الفني وأعامل زمالئه مستخدما األسس والعنارص الفنية.
2-1-3-1
يوضح القيم الجاملية لعنارص الطبيعة يف عمله الفني.
3-1-3-1

l

3

l

2
1

l

3

l

1

n l

3
3

l

3
3

l
l 3
l 3
l 1
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نواتج التعلم حسب الصفوف ملحور النقد والتحليل الفني
محور النقد والتحليل الفني
الرتقيم

نواتج التعلم

نواتج التعلم (الصف الرابع)
يصف مميزات املدارس الفنية املعارصة (التأثريية ،االنطباعية) وأساليبها وخصائصها.
1-1-3-1
يحلل أثر الخامات والتقنيات املختلفة يف األعامل الفنية املعارصة.
2-1-3-1
مييز بني أعامل املدرسة الوحشية وأعامل املدارس األخرى(التأثريية واالنطباعية).
3-1-3-1
نواتج التعلم (الصف الخامس)
يقارن بني األعامل الفنية لفنانني تجريديني وفق املوضوعات والتقنيات.
1-1-3-1
يحلل العنارص البرصية يف أعامله الفنية التجريدية ويربطها بعنارص من البيئة املحيطة.
2-1-3-1
يقيم عمله الفني الذايت  ،ويحدد سامته وخصائصه الفنية املستوحاة من املدرسة
التجريدية.
3-1-3-1
نواتج التعلم (الصف السادس)

املستوى

3
3
3
3
3

lمهارات القرن
الـ+ 12
nمحو األمية الرقمية
uالريادة
l
l
n l
l
l

3
3

 .يحلل عمله الفني ويصفه باستخدام املصطلحات واملفاهيم الفنية
1-3-1-1
يقارن بني املدارس الفنية املختلفة  ،موظفا النقد والتحليل موظفا أدوات التكنولوجيا
3
.املتاحة
1-3-1-2
يصدر حكام عىل القيم الجاملية يف األعامل الفنية  ،ويحدد جوانب اإلبداع والتميز
3
.فيها
1-3-1-3
نواتج التعلم (الصف السابع)
3
 .يحلل تأثري األدوات والخامات ودورها يف جودة املنتج الفني
1-3-1-1
1
 .يوضّ ح أهمية استخدام أسس التصميم الجيد وأثرها يف العمل الفني
1-3-1-2
 .يناقش مع زمالئه القيم الجاملية يف األعامل الفنية  ،ويقدم رأيه ويحرتم آراء اآلخرين 1
1-3-1-3
نواتج التعلم (الصف الثامن)
يربهن من خالل البحث عن العوامل التي تؤثر يف أعامل الفنانني (حياتهم ،بيئاتهم،
3
 .ثقافاتهم ،إلخ) ويعممها عىل زمالئه
1-3-1-1
3
 .ينقد األعامل الفنية لفنانني محليني وعامليني ويصدر حكام عليها
1-3-1-2
3
.يحلل العمل الفني  ،ويقدم حلوال جديدة إلعادة صياغته بشكل مبتكر
1-3-1-3
46
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نواتج التعلم حسب الصفوف ملحور النقد والتحليل الفني
محور النقد والتحليل الفني
الرتقيم

نواتج التعلم

نواتج التعلم (الصف التاسع)
يحلل القيم الجاملية للمدرسة املستقبلية يف عمله الفني.
1-1-3-1
2-1-3-1

يقارن بني أعامل فنية مختلفة من حيث( الفكرة  ،املوضوع  ،الرمز والخصائص ).

يّوضح تأثري الثقافات املختلفة يف األعامل الفنية للفنون التطبيقية.
3-1-3-1
نواتج التعلم (الصف العارش)
يحلل القيم الجاملية يف عمله وأعامل فنانني محليني ومعارصين وعامليني بلغة عربية
1-1-3-1
سليمة.
يحدد كيف يتغري املنتج الفني عرب التاريخ وفقا للتغري االجتامعي واالقتصادي
2-1-3-1
والسيايس.
يحلل مرشوعه الفني  ،وأثره يف معالجة القضايا املجتمعية.
3-1-3-1
نواتج التعلم (الصف الحادي عرش)
يستخلص أحكاما تقييمية حول قيمة العمل الفني وأهميته مؤيدا أحكامه باألدلة
1-1-3-1
واألساليب املنطقية.
يحلل األسس والعنارص الفنية يف العامرة الحديثة .
2-1-3-1
يقيم أعامله الفنية وأعامل اآلخرين بثقة مؤيدا وجهة نظره باألدلة.
3-1-3-1
نواتج التعلم (الصف الثاين عرش)
يستخلص تأثري االكتشافات العلمية والتقنيات الحديثة عىل تطور االتجاهات الفنية
1-1-3-1
التشكيلية.
يناقش األفكار ومميزات فنون ما بعد الحداثة (الفن املعارص  ،البرصيات ،فنون األداء،
2-1-3-1
الفيديو آرت ،فن التصوير الفوتوغرايف) ودورها يف التعبري عن القضايا اإلنسانية.
يناقش دور الحمالت اإلعالنية يف تسويق املنتج الفني  ،وتحقيق العوائد االستثامرية.
3-1-3-1

املستوى

3

lمهارات القرن
الـ+ 12
nمحو األمية الرقمية
uالريادة
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نواتج املعايري العامة لتدريس املادة حسب الصفوف
رياض األطفال 1
املعايري العامة لتدريس املادة حسب الصف
الصف

املجال

رياض األطفال 1

الفنون البرصية والتطبيقية

نواتج التعلم

املحور

املعيار

تاريخ
الفن
والثقافة

يفهم الطلبة أهمية دور مييز أنواع الخطوط يف عنارص من البيئة املحلية.
الفن يف التعرف إىل فرتات يصف األشكال الهندسية يف الصور والرسوم الفنية.
تاريخية وثقافات متنوعة .يص ّنف صو ًرا متثل مفاهيم املكان والزمان.

املستوى
3
1
3

أعامل فنية مستخد ًما فيها األشكال الهندسية.
يبتكر ً

3

ينتج أعاملً فنية متتب ًعا منطًا معي ًنا.

3

اإلنتاج
الفني

يوظف الطلبة
الخامات واملواد اللونية
والتكنولوجيا بتقنياتها
املختلفة يف إنتاج أعامل
فنية بطرائق إبداعية
مبتكرة.

النقد
والتحليل
الفني

فهم ملهارات
يظهر الطلبة ً
يعب بأسلوبه الخاص عن الهدف من عمله الفني.
ّ
النقد والتحليل الفني
يح ّدد الجوانب الفنية والجاملية يف البيئة املحيطة به ،مثل:
1
وتوظيفها يف قراءة األعامل
األشجار ،غرفته ،لعبته ،كتبه.
الفنية ونقدها مستخدمني
املصطلحات الفنية يف
1
يصف أعامله الفنية أمام زمالئه.
إصدار الحكم عليها.

يج ّرب مواد وتقنيات مختلفة لتطوير أعامله الفنية ،مثل:
الصلصال ،النسيج ،الحاسوب ،الكامريا.
يستخدم مواد مشرتكة يف عمل فني واحد ( الكوالج ) مثل:
2
األلوان ،األقالم ،النسيج ،األوراق املختلفة.
2

يبتكر عمالً فنيًا مستخد ًما مواد حسية وتقنية.

3
2
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نواتج املعايري العامة لتدريس املادة حسب الصفوف
رياض األطفال 2
املعايري العامة لتدريس املادة حسب الصف
الصف

املجال

رياض األطفال 2

الفنون البرصية والتطبيقية

املحور
تاريخ
الفن
والثقافة

اإلنتاج
الفني

النقد
والتحليل
الفني

املعيار

نواتج التعلم

املستوى

يح ّدد املصادر املتنوعة التي تستخدم يف إنتاج األعامل الفنية1 .
يفهم الطلبة أهمية دور
مييّز الخطوط واألشكال الهندسية يف العنارص الطبيعية واملصنعة3 .
الفن يف التعرف إىل فرتات
يص ّنف التكوينات الزخرفية (:النباتية ،الهندسية) املستوحاة من
3
تاريخية وثقافات متنوعة.
الرتاث املحيل.
يوظف الطلبة
الخامات واملواد اللونية
والتكنولوجيا بتقنياتها
املختلفة يف إنتاج أعامل
فنية بطرائق إبداعية
مبتكرة.

ينتج أعاملً ورسومات مستخد ًما الخطوط واأللوان املتنوعة.

3

3
أعامل فنية موظفًا املالحظة والخيال.
ينتج ً
يطبق مجموعة متنوعة من املواد والتقنيات لتطوير عمله الفني2 .
يبتكر صو ًرا لشخصيات وأحداث خيالية سمعها يف نص معلومايت
3
أو قصة.
أعامل فنية باستخدام مواد وأدوات مختلفة يدوية
ً
يبتكر
3
وإلكرتونية.

يظهر الطلبة ً
فهم ملهارات يناقش أعامله الفنية أمام اآلخرين.
النقد والتحليل الفني
وتوظيفها يف قراءة األعامل يقارن بني عمله وعمل زمالئه لحدث معني.
الفنية ونقدها مستخدمني
املصطلحات الفنية يف يقارن بني عملني فنيني ملوضوع أو حدث واحد.
إصدار الحكم عليها.

1
3
3
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نواتج املعايري العامة لتدريس املادة حسب الصفوف
الصف األول
املعايري العامة لتدريس املادة حسب الصف
الصف

املجال

الصف األول

الفنون البرصية والتطبيقية

املحور

تاريخ
الفن
والثقافة

اإلنتاج
الفني

املعيار

نواتج التعلم

يصنف الرموز الفنية للحضارات القدمية(آدمية– حيوانية–
نباتية).
يفهم الطلبة أهمية دور يقارن بني خصائص الحضارات القدمية املختلفة (الفن البدايئ
الفن يف التعرف إىل فرتات الفن اإلسالمي) ،ورموزها.
تاريخية وثقافات متنوعة  .يعيد صياغة الرموز الفنية للحضارات القدمية يف عمله الفني.
يعيد صياغة الرموز الفنية للحضارات القدمية(الحضارة اإلسالمية)
يف عمله الفني.
مييز بني عنارص العمل الفني ( الخطوط وأنواعها واأللوان
يوظف الطلبة
ومسمياتها ) ويوظفها يف رسم موضوعات فنية.
الخامات واملواد اللونية
يختار املواد اللونية والخامات املختلفة املناسبة إلنتاج أعامل
والتكنولوجيا بتقنياتها
فنية.
املختلفة يف إنتاج أعامل
يستخدم أدوات التكنولوجيا الحديثة لتوظيف عنارص العمل
فنية بطرائق إبداعية
الفني يف منتجه .
مبتكرة.
يوظف الرموز الفنية للحضارات القدمية يف عمله الفني

املستوى
3
3
3
3
3
2
2
2

يظهر الطلبة ً
فهم ملهارات يصف العمل الفني مستخدما املصطلحات الفنية
النقد والتحليل الفني
وتوظيفها يف قراءة األعامل يرشح خصائص ورموز بعض الحضارات القدمية من خالل الصور
1
مستخدما املفردات الفنية.
الفنية ونقدها مستخدمني
املصطلحات الفنية يف
1
يوضح العنارص الفنية املستخدمة يف عمله وأعامل زمالئه.
إصدار الحكم عليها.
1

النقد
والتحليل
الفني

50

نواتج املعايري العامة لتدريس املادة حسب الصفوف
الصف الثاين
املعايري العامة لتدريس املادة حسب الصف
الصف

املجال

الصف الثاين

الفنون البرصية والتطبيقية

املحور

املعيار

تاريخ
الفن
والثقافة

يفهم الطلبة أهمية دور يحدد الفرتات التاريخية والجوانب الفنية والجاملية يف الرتاث
الفن يف التعرف إىل فرتات اإلمارايت.
تاريخية وثقافات متنوعة .يصف األمناط والرموز الفنية وداللتها يف األعامل الفنية.
يطبق عنارص العمل الفني يف إنتاجه ويربطها بعنارص البيئة
يوظف الطلبة
الخامات واملواد اللونية
املحيطة.
والتكنولوجيا بتقنياتها
ينتج عمالً فنيا مستوحى من العنارص واألشكال البرصية املحيطة
املختلفة يف إنتاج أعامل به يف البيئة والطبيعة؛ للتعبري عن أفكاره باستخدام الوسائط
فنية بطرائق إبداعية
املناسبة.
مبتكرة.
يستخدم الخامات والتقنيات املختلفة يف إنتاج أعامل وتصميامت
مبتكرة للتعبري عن البيئة املحلية
فهم ملهارات يحلل العنارص الفنية يف منتجه الفني مستخدما املفردات الفنية
يظهر الطلبة ً
النقد والتحليل الفني
البسيطة.
وتوظيفها يف قراءة األعامل يقيم عمله الفني وأعامل زمالئه باستخدام مصطلحات فنية
الفنية ونقدها مستخدمني بسيطة.
املصطلحات الفنية يف
يقارن بني عمله الفني وأعامل زمالئه مستخد ًما األسس والعنارص
إصدار الحكم عليها.
الفنية.

اإلنتاج
الفني

النقد
والتحليل
الفني

نواتج التعلم

املستوى
1
1
2

3
2
3
3
3
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نواتج املعايري العامة لتدريس املادة حسب الصفوف
الصف الثالث
املعايري العامة لتدريس املادة حسب الصف
الصف

املجال

الصف الثالث

الفنون البرصية والتطبيقية

52

نواتج التعلم

املستوى

املحور

املعيار

تاريخ
الفن
والثقافة

يفهم الطلبة أهمية دور يحدد السامت والرموز األثرية إىل فرتات تاريخية قد ًميا وحديثًا1 .
الفن يف التعرف إىل فرتات
3
تاريخية وثقافات متنوعة .يستكشف جامليا ت البيئة املحلية ويستلهم منها أفكاره.
يستخدم اسس وعنارص العمل الفني يف انتاج اعامل ابداعية
ذات عالقة بالبيئة املحلية.
ستخدم الخامات والتقنيات املختلفة يف إنتاح أعامل وتصاميم
2
بطرائق إبداعية.

اإلنتاج
الفني

يوظف الطلبة
الخامات واملواد اللونية
والتكنولوجيا بتقنياتها
املختلفة يف إنتاج أعامل
فنية بطرائق إبداعية
مبتكرة.

النقد
والتحليل
الفني

فهم ملهارات يحلل القيم الجاملية يف البيئة والطبيعة وأعامله وأعامل الفنانني
يظهر الطلبة ً
التشكيليني.
النقد والتحليل الفني
وتوظيفها يف قراءة األعامل يقارن بني عمله الفني وأعامل زمالئه مستخدما أسس وعنارص
3
الفنية ونقدها مستخدمني العمل الفني.
املصطلحات الفنية يف
يوضح القيم الجاملية لعنارص البيئة املحلية يف عمله وأعامل
3
إصدار الحكم عليها.
اآلخرين.

2

ينتج اعامالً ذات صياغات مبتكرة باستخدام خامات ومواد
وتقنيات مختلفة.

3
3

نواتج املعايري العامة لتدريس املادة حسب الصفوف
الصف الرابع
املعايري العامة لتدريس املادة حسب الصف
الصف

املجال

الصف الرابع

الفنون البرصية والتطبيقية

املحور
تاريخ
الفن
والثقافة

اإلنتاج
الفني

املعيار

نواتج التعلم

يرشح أهمية العنارص واألسس الفنية يف تكوين األعامل الفنية
يفهم الطلبة أهمية دور املعارصة (التأثريية االنطباعية).
الفن يف التعرف إىل فرتات مييز القيم الجاملية يف أعامل املدارس الفنية املعارصة(التأثريية،
تاريخية وثقافات متنوعة .االنطباعية).
يبحث يف خصائص املدرسة( الوحشية ،االنطباعية )وأشهر فنانيها.
ينتج عمل فني محققا فيه األساليب الفنية املعارصة (التأثريية
يوظف الطلبة
،االنطباعية).
الخامات واملواد اللونية
يستخدم مجموعة متنوعة من الوسائل واملواد والتقنيات يف
والتكنولوجيا بتقنياتها
املختلفة يف إنتاج أعامل تنفيذ أحد أساليب الفنون املعارصة معربا عن أفكاره وخرباته.
فنية بطرائق إبداعية
يطبق برامج التكنولوجيا الحديثة يف إنتاج أعامل فنية بأسلوب
املدرسة الوحشية.
مبتكرة.

املستوى
1
3
3
3
2
2

فهم ملهارات يصف مميزات املدارس الفنية املعارصة (التأثريية ،االنطباعية)
يظهر الطلبة ً
وأساليبها وخصائصها.
النقد والتحليل الفني
وتوظيفها يف قراءة األعامل
يحلل أثر الخامات والتقنيات املختلفة يف األعامل الفنية املعارصة3 .
الفنية ونقدها مستخدمني
املصطلحات الفنية يف
مييز بني أعامل املدرسة الوحشية وأعامل املدارس األخرى(التأثريية
3
إصدار الحكم عليها.
واالنطباعية).
3

النقد
والتحليل
الفني
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نواتج املعايري العامة لتدريس املادة حسب الصفوف
الصف الخامس
املعايري العامة لتدريس املادة حسب الصف
الصف

املجال

الصف الخامس

الفنون البرصية والتطبيقية

املحور

املعيار

تاريخ

يفهم الطلبة أهمية دور
واضحة ويوضح أساليبها.
الفن يف التعرف عىل فرتات
يقارن بني خصائص الفن التجريديى وخصائص الفنون اإلسالمية3 .
تاريخية وثقافات متنوعة.
3
يربط بني خصائص املدرسة التجريدية بالفنون األفريقية.
يوظف الطلبة
يستخدم أسلوب املدرسة التجريدية يف إنتاج عمل فني مبتكر2 .
الخامات واملواد اللونية
يعيد صياغة أعامل فنانني تشكيليني عرب ومحليني وفق أسلوب
3
والتكنولوجيا بتقنياتها
املدرسة التجريدية.
املختلفة يف إنتاج أعامل
فنية بطرائق إبداعية
2
يطبق برامج الحاسوب يف تنفيذ عمل فني تجريدي مبتكر.
مبتكرة.
يظهر الطلبة فهامً ملهارات يقارن بني األعامل الفنية لفنانني تجريديني وفق املوضوعات
3
النقد والتحليــــــل الفني والتقنيات.
وتوظيفها يف قراءة األعامل يحلل العنارص البرصية يف أعامله الفنية التجريدية ويربطها
3
الفنية ونقدها مستخدمني بعنارص من البيئة املحيطة.

الفن
والثقافة

اإلنتاج
الفني

النقد
والتحليل
الفني

يحدد خصائص املدرسة التجريدية مبصطلحات فنية

املصطلحـــات الفنيـــة يف يقيم عمله الفني الذايت ويحدد سامته وخصائصه الفنية
إصدار الحكم عليها.
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نواتج التعلم

املستوحاة من املدرسة التجريدية.

املستوى
1

3

نواتج املعايري العامة لتدريس املادة حسب الصفوف
الصف السادس
املعايري العامة لتدريس املادة حسب الصف
الصف

املجال

الصف السادس

الفنون البرصية والتطبيقية

املحور
تاريخ
الفن
والثقافة

اإلنتاج
الفني

املعيار

نواتج التعلم

مييز االتجاهات الفنية املعارصة يف الفنون التطبيقية (األزياء،
واملجوهرات ،والنحت ،والخزف إلخ)
يفهم الطلبة أهمية دور
يحلل خصائص املدارس الفنية الحديثة ( واقعية ،تجريدية،
الفن يف التعرف إىل فرتات
تكعيبية )وأشهر فنانيها.
تاريخية وثقافات متنوعة.
يبحث يف أحد أساليب املدارس الفنية وخصائصها ( واقعية،
تجريدية  ،تكعيبية ) مستخدما أدوات التكنولوجيا الحديثة.
يستخدم أسس التصميم يف إنتاج مجموعة متنوعة من األعامل
يوظف الطلبة
الفنية يف مجال الفنون التطبيقية اليدوية وااللكرتونية.
الخامات واملواد اللونية
والتكنولوجيا بتقنياتها
يعيد صياغة أعامل الفنانني التشكيليني املعارصة ويطور قدراته
املختلفة يف إنتاج أعامل عىل توصيل أفكاره بأسلوبه الخاص.
فنية بطرق إبداعية
يختار الوسائط والتقنيات بدقة إلنتاج أعامل فنية متنوعة.
مبتكرة.

املستوى
3
3
3
2
3
3

يحلل عمله الفني ويصفه باستخدام املصطلحات واملفاهيم
يظهر الطلبة فهامً ملهارات
الفنية.
النقد والتحليــــــل الفني
وتوظيفها يف قراءة األعامل يقارن بني املدارس الفنية املختلفة  ،موظفا النقد والتحليل
3
الفنية ونقدها مستخدمني موظفا أدوات التكنولوجيا املتاحة.
املصطلحـــات الفنيـــة يف
يصدر حكام عىل القيم الجاملية يف األعامل الفنية ويحدد
3
إصدار الحكم عليها.
جوانب اإلبداع والتميز فيها.
3

النقد
والتحليل
الفني
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نواتج املعايري العامة لتدريس املادة حسب الصفوف
الصف السابع
املعايري العامة لتدريس املادة حسب الصف
الصف

املجال

الصف السابع

الفنون البرصية والتطبيقية

املحور
تاريخ
الفن
والثقافة

اإلنتاج
الفني

املعيار

نواتج التعلم

املستوى

مييز أنواع الزخارف اإلسالمية ( نباتية ،حيوانية ،هندسية ،كتابية)3 .
يفهم الطلبة أهمية دور يبحث عن األعامل الزخرفية يف املجاالت الفنية (التصميم
3
الفن يف التعرف إىل فرتات ،الطباعة،النحت ،الخط العريب).
تاريخية وثقافات متنوعة  .يبحث يف حروفيات الخط العريب ويقدم عرضا تقنيا ألهم
3
انجازات الفنانني العرب واملحليني يف هذا املجال.
يوظف الطلبة
3
يحايك أسلوب فن املنمنامت .
الخامات واملواد اللونية
يصمم عمالً زخرفياً ويستفيد من التقنيات املستخدمة يف إخراج
2
والتكنولوجيا بتقنياتها
العمل الفني.
املختلفة يف إنتاج أعامل
فنية بطرائق إبداعية
3
ينتج عمالً فنياً موظفا حروفيات الخط العريب.
مبتكرة.
يظهر الطلبة فهامً ملهارات يحلل تأثرياألدوات والخامات ودورها يف جودة املنتج الفني.
النقد والتحليــــــل الفني
وتوظيفها يف قراءة األعامل يوضّ ح أهمية استخدام أسس التصميم الجيد وأثرها يف العمل
1
الفنية ونقدها مستخدمني الفني.
املصطلحـــات الفنيـــة يف يناقش مع زمالئه القيم الجاملية يف األعامل الفنية ،ويقدم رأيه
1
إصدار الحكم عليها.
ويحرتم آراء اآلخرين.
3

النقد
والتحليل
الفني
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نواتج املعايري العامة لتدريس املادة حسب الصفوف
الصف الثامن
املعايري العامة لتدريس املادة حسب الصف
الصف

املجال

الصف الثامن

الفنون البرصية والتطبيقية

املحور

املعيار

تاريخ

يفهم الطلبة أهمية دور
الفن يف التعرف إىل فرتات
تاريخية وثقافات متنوعة

الفن
والثقافة

اإلنتاج
الفني

يوظف الطلبة الخامات
واملواد اللونية والتكنولوجيا
بتقنياتها املختلفة يف
إنتاج أعامل فنية بطرائق
إبداعية مبتكرة.

نواتج التعلم
يلخّص أسلوب املدرسة التكعيبية ،ويتحدث عنها بلغة عربية
سليمة.
يستنتج أسلوب املدرسة التكعيبية  ،ويرشح خصائصها الفنية.
يستنتج أسلوب املدرسة الرسيالية  ،ويرشح خصائصها الفنية.
مييز األعامل الفنية التي تتحقق فيها أساسيات املنظور الهنديس.
يبحث يف أسلوب املدرسة الرسيالية  ،وأهم فنانيها وخصائصها
وموضوعاتها.
يستخدم تراكيب ثنائية وثالثية األبعاد يف إنتاجه الفني
اليدوي موظفا مهاراته الفنية والتقنية.
يصمم عمالً فن ًّيا مبتك ًرا من البيئة اإلماراتية بأسلوب املدرسة
(التكعيبية أو الرسيالية ).
يصمم عمالً فن ًّيا مبتك ًرا بأسلوب املدرسة ( التكعيبية أو
الرسيالية) ،يسهم يف معالجة بعض القضايا املجتمعية.
ينتج أعامال فنية تتحقق بها أساسيات املنظور الهنديس.
ينتج عمال فنيا مستوحى من أسلوب املدرسة الرسيالية موظفا
عملية الدمج الورقي أو الرقمي.
يحلِّل العمل الفني يف أشكال هندسية وإشارات أولية إلعادة
صياغته بشكل مبتكر.

املستوى
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3

يظهر الطلبة فهامً ملهارات
النقد والتحليـــــــل الفني
النقد
3
وتوظيفها يف قراءة األعامل يحلل القيم الجاملية للمدرسة الرسيالية يف عمله الفني.
والتحليل
الفنية ونقدها مستخدمني
املصطلحـــات الفنيـــة يف يربهن من خالل البحث عن العوامل التي تؤثر يف أعامل
الفني
3
الفنانني(حياتهم ،بيئاتهم ،ثقافاتهم ،إلخ) ويعممها عىل زمالئه.
إصدار الحكم عليها.
ينقد األعامل الفنية لفنانني محليني وعامليني ويصدر حكام عليها3 .
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نواتج املعايري العامة لتدريس املادة حسب الصفوف
الصف التاسع
املعايري العامة لتدريس املادة حسب الصف
الصف

املجال

الصف التاسع

الفنون البرصية والتطبيقية

املحور

تاريخ
الفن
والثقافة

اإلنتاج
الفني

النقد
والتحليل
الفني
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املعيار

نواتج التعلم

يعرض مميزات الفنون التطبيقية والحرف اليدوية وبيان أثرها
اقتصاديا واجتامعيا.
يفهم الطلبة أهمية دور
يبحث يف أسلوب املدرسة املستقبلية وأهم فنانيها وخصائصها
الفن يف التعرف إىل فرتات
وموضوعاتها.
تاريخية وثقافات متنوعة
يحلل أسلوب الحركة املستقبلية من خالل أعامل فنانينعرب
ومحليني ويناقشها مع زمالئه بلغة عربية سليمة.
يستخدم املهارات والتقنيات (الفنية والتكنولوجية) لتحسني
يوظف الطلبة
جودة املنتج الفني وإعداده للعرض والتسويق.
الخامات واملواد اللونية
يستخدم املهارات والتقنيات (الفنية والتكنولوجية) لتحسني
والتكنولوجيا بتقنياتها
املختلفة يف إنتاج أعامل جودة املنتج الفني وإعداده للعرض والتسويق.
فنية بطرائق إبداعية
يخطط مرشوعات إنتاجية جامعية مبتكرة قابلة للتسويق
مبتكرة.
محققا التوازن بني قيمة العمل الفني وكلفته املالية.
يّوضح تأثري الثقافات املختلفة يف األعامل الفنية للفنون
يظهر الطلبة فهامً ملهارات
التطبيقية.
النقد والتحليــــــل الفني
وتوظيفها يف قراءة األعامل يقارن بني أعامل فنية مختلفة من حيث ( الفكرة  ،املوضوع ،
الفنية ونقدها مستخدمني الرمز والخصائص ).
املصطلحـــات الفنيـــة يف
يحلل القيم الجاملية للمدرسة املستقبلية يف عمله الفني.
إصدار الحكم عليها.

املستوى
3
3
3
2
2
3
1
3
3

نواتج املعايري العامة لتدريس املادة حسب الصفوف
الصف العارش
املعايري العامة لتدريس املادة حسب الصف
الصف

املجال

الصف العارش

الفنون البرصية والتطبيقية

املحور

املعيار

تاريخ

يفهم الطلبة أهمية دور
الفن يف التعرف إىل فرتات
تاريخية وثقافات متنوعة

الفن
والثقافة

اإلنتاج
الفني

النقد
والتحليل
الفني

يوظف الطلبة الخامات
واملواد اللونية والتكنولوجيا
بتقنياتها املختلفة يف إنتاج
أعامل فنية بطرق إبداعية
مبتكرة.

نواتج التعلم
يبحث يف مراحل تطور التجارب الفنية لفنانني محليني وعامليني
ويناقشها مع زمالئه مقدرا ً القيم الجاملية فيها.
يحلل األعامل الفنية ويوضح دور الفنان يف معالجة القضايا
املجتمعية
يناقش األعامل والتجارب الفنية املتميزة ذات االتجاهات الحديثة
لفنانني عرب ومحليني ويعرضها يف تقرير أو دراسة بحثية.
يخطط مشاريع إنتاجية يف مجاالت الفنون البرصية والتطبيقية
لريبط بني االتجاهات الحديثة والتجارب املتميزة(للفنانني العرب
والعامليني) وبأسلوبه الخاص.
يصمم مشاريع فنية مبتكرة معربا عن القضايا املجتمعية ،
والوعي بالشؤون الدولية .
يستخدم أفكاره يف إنتاج عمل فني موضحا دوره كفنان يف
التعبري عن ثقافة مجتمعية
يحلل القيم الجاملية يف عمله وأعامل فنانني محليني ومعارصين
وعامليني بلغة عربية سليمة

املستوى
3
3
1
3
2
2

يظهر الطلبة فهامً ملهارات
النقد والتحليــــــل الفني
وتوظيفها يف قراءة األعامل
3
يحلل مرشوعه الفني وأثره يف معالجة القضايا املجتمعية
الفنية ونقدها مستخدمني
املصطلحـــات الفنيـــة يف
يقيم أعامله الفنية وأعامل اآلخرين بثقة مدعام وجهة نظره
3
إصدار الحكم عليها.
باألدلة.
3
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نواتج املعايري العامة لتدريس املادة حسب الصفوف
الصف الحادي عرش
املعايري العامة لتدريس املادة حسب الصف
الصف

املجال

الصف الحادي عرش

الفنون البرصية والتطبيقية
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نواتج التعلم

املحور

املعيار

تاريخ
الفن
والثقافة

يفهم الطلبة أهمية دور
الفن يف التعرف إىل فرتات
تاريخية وثقافات متنوعة

اإلنتاج
الفني

يوظف الطلبة الخامات
واملواد اللونية والتكنولوجيا
بتقنياتها املختلفة يف إنتاج
أعامل فنية بطرق إبداعية
مبتكرة.

النقد
والتحليل
الفني

يظهر الطلبة فهامً ملهارات
النقد والتحليــــــل الفني
وتوظيفها يف قراءة األعامل
3
يحلل األسس والعنارص الفنية يف العامرة الحديثة.
الفنية ونقدها مستخدمني
املصطلحــــات الفنيــة يف يقيم أعامله الفنية وأعامل اآلخرين بثقة مؤيدا ً وجهة نظره
3
إصدار الحكم عليها.
باألدلة.

مييز خصائص حركة (الباوهاوس) وأهميتها يف اإلنتاج الفني
النفعي.
يحلل الخصائص الجاملية للرتاث املعامري املحيل.
يعد تقريرا مبسطا حول زيارته ألحد املتاحف أو املعارض الفنية.
ينتج عمالً فنياً نفعياً يحمل يف مضمونه مالمح الهوية الوطنية
املحلية.
ينفذ مرشوع فني جامعي يتناول فيه سامت العامرة املحلية
(داخلية وخارجية )
يطبق أسس التصميم والدعاية واإلعالن وميارسها مبهارة لتوصيل
الفكرة واملضمون يف عمله الفني.
يستخلص أحكاما تقييميه حول قيمة العمل الفني وأهميته
مؤي ًدا أحكامه باألدلة واألساليب(الرباهني) املنطقية.

املستوى
3
3
3
3
3
2
3

نواتج املعايري العامة لتدريس املادة حسب الصفوف
الصف الثاين عرش
املعايري العامة لتدريس املادة حسب الصف
الصف

املجال

الصف الثاين عرش

الفنون البرصية والتطبيقية

نواتج التعلم

املستوى

املحور

املعيار

تاريخ
الفن
والثقافة

يستخلص مميزات الفن الحديث للقرن الحادي والعرشين (الفن
املفاهيمي) وخصائصه.
يفهم الطلبة أهمية دور
يناقش دور الفنانني يف اإلمارات والوطن العريب من خالل
3
الفن يف التعرف إىل فرتات
تجاربهم الفنية يف التعبري عن املجتمع وقضاياه اإلنسانية.
تاريخية وثقافات متنوعة
يصمم عرضا تقنيا مصورا ألعامل فنية تربز القضايا املجتمعية
3
واملحلية والعاملية موظفا دور الدعاية واإلعالن يف إبرازها .
3

3

اإلنتاج
الفني

النقد
والتحليل
الفني

يوظف الطلبة الخامات ينتج عمل فني يحمل مميزات الفن الحديث وخصائصه
واملواد اللونية والتكنولوجيا يصمم مرشوعاً فنياً نفعياً يتبنى فكرة أو قضية مجتمعية
3
بتقنياتها املختلفة يف إنتاج ويوظفها بلغته البرصية
أعامل فنية بطرق إبداعية ينفذ مرشوعاً فنياً يعالج أحدى القضايا املجتمعية وينظم حملة
3
مبتكرة.
إعالنية للدعاية والتسويق لتحقيق العوائد االستثامرية.
يظهر الطلبة فهامً ملهارات
النقد والتحليــــــل الفني
وتوظيفها يف قراءة األعامل
الفنية ونقدها مستخدمني
املصطلحــــات الفنيــة يف
إصدار الحكم عليها.

يستخلص تأثري االكتشافات العلمية والتقنيات الحديثة عىل
تطور االتجاهات الفنية التشكيلية.
يناقش األفكار ومميزات فنون ما بعد الحداثة (الفن املفاهيمي،
البرصيات ،فنون األداء ،الفيديو ارت ،فن التصوير الفوتوغرايف) 1
ودورها يف التعبري عن القضايا اإلنسانية.
يناقش دور الحمالت اإلعالنية يف تسويق املنتج الفني وتحقيق
3
العوائد االستثامرية
3
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خريطة املفاهيم واملهارات
(مصفوفة املدى والتتابع للموضوعات واملهارات)
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خريطة املفاهيم واملهارات
(مصفوفة املدى والتتابع للموضوعات واملهارات)
محور تاريخ الفن والثقافة
5

4

3

2

1

Kg2

Kg1

محور

الحضارات القدمية
) الفن البدايئ  -الفن اإلسالمي (

الفن اإلسالمي
الفن الفرعوين

املدارس
والحركات الفنية
(الوحشية-
االنطباعية-
التأثريية

تاريخ الفن والثقافة

فنون الحضارة
(األغريقية
األشورية –) الفرعونية

املدرسة
التجريدية
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تابع  /خريطة املفاهيم واملهارات (مصفوفة املدى والتتابع للموضوعات واملهارات)
محور تاريخ الفن والثقافة
12

11

الفن الحديث
واتجاهاته
املختلفة

مدرسة
(الباوهاوس)
الرتاث املعامري

10

9

8

7

6

محور

املدارس الفنية
(الواقعية – التجريدية
– التكعيبية)
الزخارف
اإلسالمية ( نباتية
–حيوانية –
هندسية –كتابة)

الفنون
التطبيقية
املدرسة
املستقبلية
الفنون
التشكيلية
املعارصة
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تاريخ الفن والثقافة

املدرسة
التكعيبية

خريطة املفاهيم واملهارات (مصفوفة املدى والتتابع للموضوعات واملهارات)
محور اإلنتاج الفني
12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

KG1
KG2
 يوظف أنواع الخطوط،األلوان  ،الرموز
الفرعونية ،التكنولوجيا
البسيطة.
 -ينتج عمالً فنياً مبتكراً

املحور

 يوظفأنواع الخطوط
،األلوان
 ،الرموز
الفرعونية
،التكنولوجيا
البسيطة.
 ينتج عملفني مبتكر
اإلنتاج الفني

 يصمم عمالً فنياًمبتكراً مستوحى من
الفنون الفرعونية
واألشورية موظفا
األسس والعنارص
الفنية والتقنيات
املتنوعة.
 يوظف أدواتالتكنولوجيا املتقدمة
يستخدم مجموعة
متنوعة من الوسائل
و املواد و التقنيات
ألنتاج أعامل مستوحاة
من
(التأثريية  -االنطباعية-
التجريدية )
 يخطط وينفذ مرشوعاً إنتاجياًمبتكراً قابالً للتسويق.
 يوظف التقنيات الفنيةوالتكنولوجية  ،يف الدعاية
واإلعالن

65

خريطة املفاهيم واملهارات (مصفوفة املدى والتتابع للموضوعات واملهارات)
محور النقد والتحليل الفني
5

4

3

2

1

Kg2

Kg1

محور

مييز الخطوط و األشكال
يحدد
التكوينات
الزخرفة
النباتية
يوضح القيم
الجاملية يف
رموز الحضارات

يقارن بني
القيم الجاملية
يف الحضارة
اآلشورية
واإلغريقية
يحلل أثر
الخامات عىل
القيم الجاملية
يف العمل الفني
يحلل القيم
الفنية يف العمل
الفني
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النقد والتحليل الفني

يصف الرموز
الفنية يف العرص
الفرعوين

تابع  /خريطة املفاهيم واملهارات (مصفوفة املدى والتتابع للموضوعات واملهارات)
محور النقد والتحليل الفني
12

11

10

9

8

7

6

محور

يحلل األعامل الفنية
موظفا املصطلحات
واملفاهيم الفنية

النقد والتحليل الفني

يصدر حكامً عىل
دور اإلعالن يف
تسويق املنتج

يبدي رأيا عن أثر
القيم الفنية يف
العامرة الحديثة

يقيم دور الفن
وأثره يف معالجة
القضايا املجتمعية

يحلل أثر
الثقافات يف
القيم الجاملية
عىل الفنون
التطبيقية

يقارن بني
القيم الجاملية
يف أعامل
الفنانني املحليني
ويصدر أحكاماً
فنية

ينقد القيم
الجاملية يف
األعامل الفنية
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جدول تفسري مستويات األداء

68

•املستوى األول
دون املستوى بكثري

•ال يظهر الطالب ضمن هذا املستوى أية مهارات أو يظهرون الحد األدىن من
املهارات أو الفهم ضمن نواتج التعلم املستهدفة ،وعليه ،يحتاج هؤالء الطالب
إىل الدعم املكثف.

•املستوى الثاين
دون املستوى

•الطالب يف هذا املستوى قد بدؤوا لتوهم بإظهار التقدم يف املهارات املستهدفة
وسيحتاجون إىل املزيد من الدعم.

•املستوى الثالث
ضمن املستوى

•الطالب يف هذا املستوى ميتلكون املهارات واملعارف املستهدفة ،خصوصاً يف
املهام املعرفية اإلدراكية  ،وعىل الرغم من أن هناك مجاالً للمزيد من التطور،
غري أن هؤالء الطالب قادرون عىل املتابعة والتقدم إىل الوحدة التالية من املادة
الدراسية.

•املستوى الرابع
مستوى متقدم

•الطالب يف هذا املستوى يتقنون املهارات املستهدفة متاماً  ،مبا يف ذلك التحدي
الذي تنطوي عليه املهام املعرفية اإلدراكية يف املستوى .3

معايري األداء لكل صف
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معايري األداء بحسب الصفوف (رياض األطفال )1
4
3
2
1
مستوى متقدم
ضمن املستوى
دون املستوى
دون املستوى بكثري
الطالب املشمول ضمن املستوى الطالب املشمول ضمن املستوى الطالب املشمول ضمن املستوى الطالب املشمول ضمن املستوى
 4ميكنه أن:
 3ميكنه أن:
 2ميكنه أن:
 1ميكنه أن:
مييز بدقة غالبية صور الحيوانات
مييز معظم صور الحيوانات يف
مييز صورة حيوانني أو أكرث يف
مييز صورة أحد الحيوانات يف
يف الفن البدايئ.
الفن البدايئ.
الفن البدايئ.
الفن البدايئ.
يصف نوعاً واحدا ً من الخطوط
يف الفن اإلسالمي.

يصف بعض أنواع الخطوط يف
الفن اإلسالمي.

يصف غالبية الخطوط يف الفن
اإلسالمي.

يصف معظم أنواع الخطوط يف
الفن اإلسالمي.

يحدد نوعاً زخرفياً واحدا ً يف
اإلعامل الفنية املعروضة.

يحدد نوعني زخرفيني يف األعامل
الفنية املعروضة.

يرسم عنرصا ً واحدا ً من البيئة
املحيطة (حيواين او نبايت).

يرسم عنرصين من البيئة
املحيطة
(حيواين أو نبايت).
يستخدم نوعني أو أكرث من
أنواع الخطوط يف رسم عنارص
مستوحاة من البيئة املحلية
يكرر شكلني زخرفيني بلونني يف
عمل فني بشكل بسيط.

يصنف بعض أنواع الزخارف
املختلفة يف األعامل الفنية
املعروضة.
يرسم بعض عنارص البيئة
املحيطة (حيوانية – نباتية).

يصنف معظم أنواع الزخارف يف
األعامل الفنية املعروضة.

يستخدم نوعاً واحدا ً من
الخطوط يف رسم عنارص
مستوحاة من البيئة املحلية
يكرر شكالً زخرفياً واحد بلون
واحد يف عمل فني مع وجود
أخطاء.
يصف بشكل بسيط منتجه الفني يصف بشكل بسيط منتجه
الفني.
مع وجود بعض األخطاء.

يستخدم غالبية أنواع الخطوط
يف رسم عنارص مستوحاة من
البيئة املحلية
يكرر شكلني زخرفيني و أكرث
بألوان مختلفة يف عمل فني.
يصف منتجه الفني بلغة عربية
سليمة.

يرسم مبهارة معظم عنارص البيئة
املحيطة.
يستخدم معظم أنواع الخطوط
يف رسم عنارص مستوحاة من
البيئة املحلية
يكرر األشكال الزخرفية يف عمله
الفني املبتكر بأكرث من لون
وبدقة ونظافة.
يصف بطالقة منتجه الفني
وبلغة عربية سليمة.

يحدد بدقة مختلف الخامات
يحدد خامة أو مادة لونية واحدة يحدد خامتني أو مادتني لونيتني يحدد بعض الخامات واملواد
واملواد اللونية املستخدمة يف
اللونية املستخدمة يف عمله
مستخدمتني يف عمله الفني.
مستخدمة يف عمله الفني.
عمله الفني.
الفني.
يصف بعض الخطوط واإلشكال مييز غالبية الخطوط واإلشكال يف مييز معظم الخطوط واألشكال يف مييز الخطوط واألشكال يف عمله
الفني وأعامل زمالئه.
عمله الفني.
عمله الفني.
يف عمله الفني.
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معايري األداء بحسب الصفوف (رياض األطفال )2
4
3
2
1
مستوى متقدم
ضمن املستوى
دون املستوى
دون املستوى بكثري
الطالب املشمول ضمن املستوى الطالب املشمول ضمن املستوى الطالب املشمول ضمن املستوى الطالب املشمول ضمن املستوى
 4:ميكنه أن
 3:ميكنه أن
 2:ميكنه أن
 1:ميكنه أن
يحدد بدقة رسوم تنتمي إىل
يحدد بعض الرسوم التي تنتمي يحدد رسوم تنتمي إىل الفن
يحدد رسوماً تنتمي إىل الفن
الفن البدايئ.
البدايئ.
إىل الفن البدايئ.
البدايئ مع بعض األخطاء.
يصف مفردات األشكال الهندسية يصف بدقة وبطالقة مفردات
يصف بعض مفردات األشكال
يصف بعض مفردات األشكال
األشكــــال الهندسيـــــة يف الفن
يف الفن اإلسالمي.
الهندسية يف الفن اإلسالمي  ،مع الهندسية يف الفن اإلسالمي.
اإلسالمي.
وجود أخطاء.
يصنف بدقة التكوينات الزخرفية
يصنف بعض التكوينات الزخرفية يصنف بعض التكوينات الزخرفية يصنف التكوينات الزخرفية
النباتية املستوحاة من الرتاث
النباتية املستوحاة من الرتاث
النباتية املستوحاة من الرتاث
النباتية املستوحاة من الرتاث
املحيل.
املحيل.
املحيل.
املحيل بشكل محدود.
ينشئ مجموعة متنوعة
ينشئ مجموعة متنوعة من
يوضح بعض أنواع الخطوط
يوضح أحد أنواع الخطوط
من األعامل الفنية املبتكرة
األعامل الفنية موضحاً أنواع
باستخدام الوسائط اللونية يف
باستخدام الوسائط اللونية يف
موضحاً أنــــواع الخطـــوط
الخطوط باستخدام الوسائط
عمله الفني.
عمله الفني..
باستخــــدام الوسائط اللونية.
اللونية.
يستخدم األشكال الهندسية يف
يستخدم األشكال الهندسية يف
يستخدم األشكال الهندسية يف
يستخدم األشكال الهندسية يف
رسم عنرص من البيئة املحيطة .رسم عنرصين أو أكرث من البيئة رسم عنارص من البيئة املحيطة .إنتاج عمل فني مبتكر من البيئة
املحيطة.
املحيطة.
يرسم عنرصا ً زخرفياً نباتياً بسيط
باستخدام خامات متنوعة.

ينتج عمالً زخرفياً نباتياً بسيطاً
باستخدام خامات متنوعة.

ينتج عمالً فنـــ ًيا زخرفياً نباتياً
باستخدام خامات متنوعة.

ينتج عمالً زخرفياً نباتياً مبتكرا ً
باستخدام خامات متنوعة.

يصف ببساطة عمله الفني
مستخدما بعض املفردات الفنية
(العنارص والخامات واألدوات).

يصف عمله الفني مستخدما
بعض املفردات الفنية (العنارص
والخامات واألدوات).

مييز بعض األشكال الهندسية يف
أعامله وأعامل زمالئه.

مييز األشكال الهندسية يف أعامله
وأعامل زمالئه.

يصف عمله الفنـــــي
مستخدما املفــــردات
الفنيــــــة (العنارص والخامات
واألدوات).
مييز األشكال الهندسية يف أعامله
وأعامل زمالئه.

يصـــف بدقـــــة عملـــه
الفنـي مستخدما املفردات الفنية
وبلغة عربية سليمة.

يحدد بشكل بسيط التكوينات
الزخرفية النباتية يف عمله الفني.

يحدد التكوينات الزخرفية
النباتية يف عمله الفني.

يحدد التكوينات الزخرفية
النباتية يف أعامله وأعامل زمالئه.

مييز بدقة ووضوح األشكال
الهندسية يف أعامله وأعامل
زمالئه.
يحدد بدقة التكوينات الزخرفية
النباتية يف أعامله وأعامل زمالئه.
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معايري األداء بحسب الصفوف (الصف األول)
4
3
2
1
مستوى متقدم
ضمن املستوى
دون املستوى
دون املستوى بكثري
الطالب املشمول ضمن املستوى الطالب املشمول ضمن املستوى الطالب املشمول ضمن املستوى الطالب املشمول ضمن املستوى
 4ميكنه أن:
 3ميكنه أن:
 2ميكنه أن:
 1ميكنه أن:
يصنف بدقة معظم الرموز الفنية
يصنف غالبية الرموز الفنية
يصنف بعض الرموز الفنية
يحدد نوعاً واحدا ً من رموز
للحضارات القدمية
للحضارات القدمية
للحضارات القدمية (آدمية –
الحضارات القدمية (آدمية –
(آدمية –حيوانية –نباتية).
(آدمية –حيوانية –نباتية).
حيوانية –نباتية).
حيوانية –نباتية).
يقارن بوضوح بني خصائص
يعرف بعض خصائص الحضارات يعرف بعض خصائص الحضارات يقارن بني خصائص الحضارات
الحضارات القدمية ورموزها
القدمية ورموزها (الفن البدايئ
القدمية ورموزها (الفن البدايئ
القدمية ورموزها(الفن البدايئ
(الفن البدايئ واإلسالمي).
واإلسالمي).
واإلسالمي).
واإلسالمي) مع وجود بعض
األخطاء.
يكون عمل فني بأسلوبه الخاص يبدأ بابتكار عمالً فنياً موظفا
يكون عمالً فنياً محاكياً بعض
يكون عمالً فنياً محاكياً بعض
الرموز الفنية للحضارات القدمية الرموز الفنية للحضارات القدمية .موظفا الرموز الفنية للحضارات بعض الرموز الفنية للحضارات
القدمية.
القدمية.
مع وجود أخطاء.
يستخدم عنارص العمل الفني يف
يستخدم بعض عنارص العمل
يستخدم عنرصا ً واحدا ً من عنارص يستخدم عنرصين أو أكرث من
إنتاج عمل فني مبتكر.
الفني يف إنتاجه الفني.
عنارص العمل الفني يف إنتاجه
العمل الفني يف إنتاجه الفني.
الفني.
يختار مبهارة املواد اللونية
يختار املواد اللونية والخامات
يختار بعض املواد اللونية
يختار بعض املواد اللونية
والخامات املختلفة املناسبة
املختلفة املناسبة إلنتاج أعامل
والخامات املختلفة املناسبة
والخامات املختلفة املناسبة
إلنتاج أعامل فنية مبتكرة.
فنية.
إلنتاج عمل فني.
إلنتاج عمل فني بسيط.
يستخدم مبهارة أدوات
يستخدم أدوات التكنولوجيا
يستخدم أدوات التكنولوجيا
يستخدم الخامات واألدوات
لتوظيف عنارص العمل الفني يف البسيطة لتوظيف عنارص العمل الحديثة لتوظيف عنارص العمل التكنولوجيا الحديثة لتوظيف
عنارص العمل الفني يف منتجه.
الفني يف منتجه.
الفني يف منتجه.
منتجه.
يصف بدقة العمل الفني
يصف العمل الفني مستخدما
يصف العمل الفني مستخدما
يصف العمل الفني مستخدما
مستخدما املصطلحات الفنية.
املصطلحات الفنية.
بعض املصطلحات الفنية.
املصطلحات الفنية البسيطة.
يستخدم املفردات الفنية يف
يستخدم بعض املفردات الفنية يستخدم بعض املفردات الفنية يستخدم املفردات الفنية يف
البسيطة يف رشح خصائص بعض البسيطة يف رشح خصائص بعض رشح خصائص بعض الحضارات رشح ومناقشة خصائص بعض
الحضارات القدمية ورموزهامن
الحضارات القدمية ورموزها من الحضارات القدمية ورموزها من القدمية ورموزها من خالل
خالل الصور.
الصور.
خالل الصور.
خالل الصور مع وجود أخطاء.
يوضح بدقة معظم العنارص
يوضح غالبية العنارص الفنية
يوضح العنارص الفنية املستخدمة يوضح بعض العنارص الفنية
الفنية املستخدمة يف عمله
املستخدمة يف عمله وأعامل
املستخدمة يف عمله وأعامل
يف عمله.
وأعامل زمالئه.
زمالئه.
زمالئه.
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معايري األداء بحسب الصفوف (الصف الثاين)
4
3
2
1
مستوى متقدم
ضمن املستوى
دون املستوى
دون املستوى بكثري
الطالب املشمول ضمن املستوى الطالب املشمول ضمن املستوى الطالب املشمول ضمن املستوى الطالب املشمول ضمن املستوى
 4ميكنه أن:
 3ميكنه أن:
 2ميكنه أن:
 1ميكنه أن:
يرشح معظم الرموز الفنية
يعرف بعض أنواع الرموز الفنية يعرف بعض أنواع الرموز الفنية يعرف غالبية الرموز الفنية
ودالالتها (آدمية –حيوانية-
ودالالتها (آدمية -حيوانيه
ودالالتها (آدمية – حيوانية
ودالالتها (آدمية – حيوانية-
نباتية ) يف فنون الحضارة
 نباتية ) يف فنون الحضارة نباتية ) يف فنون الحضارةنباتية ) يف فنون الحضارة
الفرعونية بثبات ودقة
الفرعونية
الفرعونية
الفرعونية بشكل غري دقيق
يصنف بدقة الرموز الفرعونية
مييز بعض الرموز الفرعونية عن يصنف الرموز الفرعونية عن
يصنف بعض الرموز الفرعونية
عن الفنون اإلسالمية
الفنون اإلسالمية
عن الفنون اإلسالمية مع وجود الفنون اإلسالمية
بعض األخطاء
يرشح بوضوح دور الفن يف
يرشح دور الفن يف التعبري عن
يرشح دور الفن يف التعبري عن
يرشح دور الفن يف التعبري عن
التعبري عن املراحل التاريخية يف
بعض املراحل التاريخية يف العرص بعض املراحل التاريخية يف العرص املراحل التاريخية يف العرص
العرص الفرعوين
الفرعوين
الفرعوين
الفرعوين بشكل غري دقيق
ينتج مجموعة من األحافري
ينتج أحفورتني باستخدام مواد
ينتج أحفورة باستخدام مواد
ينتج أحفورة باستخدام مواد
باستخدام مواد مرنة مبهارة
مرنة
مرنة
مرنة بشكل غري دقيق
ينتج عمالً فنياً مبتكرا ً مستوحى
ينتج عمالً فنياً بسيطاً مستوحى ينتج عمالً فنياً بسيطاً مستوحى ينتج عمالً فنياً مستوحى من
الفن الفرعوين باستخدام مزيج من الفن الفرعوين باستخدام
من الفن الفرعوين باستخدام
من الفن الفرعوين باستخدام
مزيج متنوع من الوسائط واملواد
مزيج متنوع من الوسائط واملواد متنوع من الوسائط واملواد
بعض الوسائط واملواد اللونية
اللونية
اللونية
اللونية
يستخدم مبهارة التقنيات الحديثة
يستخدم التقنيات الحديثة يف
يستخدم التقنيات الحديثة
يستخدم التقنيات الحديثة
يف إنتاج عمل فني مبتكر
إنتاج عمل فني مستوحى من
يف محاكاة بعض رموز الفن
يف محاكاة بعض رموز الفن
مستوحى من الفن الفرعوين
الفن الفرعوين
الفرعوين مع وجود بعض األخطاء الفرعوين
يصف بدقة القيم الجاملية يف
يصف القيم الجاملية يف الفن
يصف القيم الجاملية يف الفن
يصف بعض القيم الجاملية يف
الفن الفرعوين بلغة عربية سليمة
الفرعوين بلغة عربية سليمة
الفرعوين
الفن الفرعوين
يحلل العنارص الفنية يف منتجه يحلل العنارص الفنية يف منتجه
يحلل بعض العنارص الفنية يف
يحلل بعض العنارص الفنية يف
الفني مستخدما املفردات الفنية الفني مستخدما املفردات الفنية
منتجه الفني مستخدما بعض
منتجه الفني
بطالقة.
البسيطة.
املفردات الفنية البسيطة
يقيم عمله الفني وأعامل زمالئه يقيم بثقة عمله الفني وأعامل
يقيم عمله الفني باستخدام
يقيم عمله الفني باستخدام
زمالئه باستخدام مصطلحات
باستخدام مصطلحات فنية
مصطلحات فنية بسيطة.
بعض املصطلحات الفنية
فنية بسيطة.
بسيطة.
البسيطة
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معايري األداء بحسب الصفوف (الصف الثالث)
4
3
2
1
مستوى متقدم
ضمن املستوى
دون املستوى
دون املستوى بكثري
الطالب املشمول ضمن املستوى الطالب املشمول ضمن املستوى الطالب املشمول ضمن املستوى الطالب املشمول ضمن املستوى
 4ميكنه أن:
 3ميكنه أن:
 2ميكنه أن:
 1ميكنه أن:
يذكر بعض سامت فنون العصور يذكر معظم سامت فنون العصور يذكر غالبية سامت فنون العصور
يذكر بعض سامت أحد فنون
القدمية كالحضارة اآلشورية
القدمية كالحضارة اآلشورية
القدمية كالحضارة اآلشورية،
العصور القدمية كالحضارة
واإلغريقية ومميزاتها.
واإلغريقية ومميزاتها.
اآلشورية أو اإلغريقية ومميزاته .اإلغريقية ومميزاتها.
يجمع بعض املعلومات والصور يجمع بعض املعلومات والصور يجمع بعض املعلومات والصور يجمع بعض املعلومات والصور
عن فنون الحضارة اآلشورية
عن فنون الحضارة اآلشورية
عن فنون الحضارة اآلشورية
عن فنون العصور القدمية
واإلغريقية ويصنفها.
واإلغريقية ويرشحها.
(الحضارة اآلشورية أو اإلغريقية) .واإلغريقية.
يصنف معظم السامت والرموز
يصنف السامت والرموز
يصنف بعض السامت والرموز
يصنف بعض السامت والرموز
التاريخية لفنون الحضارة
التاريخية لفنون الحضارة
التاريخية لفنون الحضارة
التاريخية لفنون الحضارة
اآلشورية واإلغريقية والفرعونية  ،اآلشورية واإلغريقية والفرعونية ،اآلشورية واإلغريقية والفرعونية،
اآلشورية أو اإلغريقية أو
البدائية من خالل الصور
البدائية من خالل الصور.
الفرعونية أو البدائية من خالل البدائية من خالل الصور.
ويناقشها مع زمالئه.
الصور مع وجود بعض األخطاء.
يطبق عنارص العمل الفني يف
يطبق بعض عنارص العمل الفني يطبق بعض عنارص العمل الفني يطبق عنارص العمل الفني يف
إنتاجه ويربطها بعنارص البيئة
يف إنتاجه ويربطها بعنارص البيئة إنتاجه ويربطها بعنارص البيئة
يف إنتاجه.
املحيطة بطريقة مبتكرة.
املحيطة مبهارة.
املحيطة.
يصمم عمالً فنياً مبتكرا ً
يصمم عمالً فنياً بسيطاً موظفا يصمم عمالً فنياً بسيطاً موظفاً يصمم عمالً فنياً موظفاً
موظفا األسس والعنارص الفنية
بعض األسس والعنارص الفنية
بعض األسس والعنارص الفنية
بعض األسس والعنارص الفنية
مستخدما أدوات التكنولوجيا
مستخدما أدوات التكنولوجيا
مستخدما أدوات التكنولوجيا
مستخدما أدوات التكنولوجيا
املتقدمة مبهارة.
البسيطة.
البسيطة.
البسيطة مع وجود بعض
األخطاء.
ينتج عمالً فنياً مبتكرا ً مستوحى
ينتج عمالً فنياً مستوحى من
ينتج عمالً فنياً يحتوي عىل
ينتج عمالً فنياً يحتوي عىل
من الفنون الفرعونية واآلشورية.
الفنون الفرعونية واآلشورية.
عنارص بسيطة مستوحاة من
عنارص بسيطة مستوحاة من
الفنون الفرعونية واآلشورية.
الفنون الفرعونية أو اآلشورية.
يحلل القيم الجاملية يف رسوم
يحلل القيم الجاملية يف رسوم
يحلل بعض القيم الجاملية يف
يحلل بعض القيم الجاملية يف
العصور القدمية (الحضارة
رسوم العصور القدمية (الحضارة العصور القدمية (الحضارة
إحدى رسوم العصور القدمية
اآلشورية واإلغريقية) بدقة وبلغة
اآلشورية واإلغريقية).
(الحضارة اآلشورية أو اإلغريقية) .اآلشورية واإلغريقية).
عربية سليمة.
يقارن بني عمله الفني وأعامل
يقارن بني عمله الفني وأعامل
يقارن بني عمله الفني وأعامل
يوضح بعض األسس والعنارص
زمالئه مستخدما عنارص وأسس زمالئه مستخدما معظم األسس
زمالئه مستخدما بعض األسس
الفنية يف عمله الفني.
والعنارص الفنية بلغة عربية
العمل الفني.
والعنارص الفنية.
واضحة.
يوضح بدقة معظم القيم
يوضح غالبية القيم الجاملية
يوضح بعض القيم الجاملية
يوضح بعض القيم الجاملية
الجاملية لعنارص الطبيعة يف
لعنارص الطبيعة يف عمله الفني لعنارص الطبيعة يف عمله الفني .لعنارص الطبيعة يف منتجه
منتجه باستخدام معظم األسس
باستخدام األسس والعنارص
مع وجود بعض األخطاء.
والعنارص الفنية بلغة عربية
الفنية.
سليمة.
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معايري األداء بحسب الصفوف (الصف الرابع)
4
3
2
1
مستوى متقدم
ضمن املستوى
دون املستوى
دون املستوى بكثري
الطالب املشمول ضمن املستوى الطالب املشمول ضمن املستوى الطالب املشمول ضمن املستوى الطالب املشمول ضمن املستوى
 4ميكنه أن:
 3ميكنه أن:
 2ميكنه أن:
 1ميكنه أن:
يرشح بثقة أهمية جميع األسس
يرشح أهمية األسس والعنارص
يرشح وظيفة أو أهمية بعض
يرشح وظيفة أو أهمية بعض
الفنية يف تكوين األعامل الفنية والعنارص الفنية يف تكوين
األسس والعنارص الفنية يف
األسس أو العنارص الفنية يف
تكوين األعامل الفنية يف املدرسة تكوين األعامل الفنية يف املدرسة يف املدرسة التأثريية و االنطباعية .األعامل الفنية يف املدرسة
التأثريية و االنطباعية.
التأثريية أو االنطباعية مع وجود التأثريية أو االنطباعية.
أخطاء.
مييز ويصنف القيم الجاملية
مييز القيم الجاملية يف أعامل
مييز بعض القيم الجاملية
مييز بعض القيم الجاملية يف
يف أعامل املدرسة التأثريية و
املدرسة التأثريية و االنطباعية.
يف أعامل املدارس الفنية
عمل فني معارص (التأثريية أو
االنطباعية ويناقشها مع زمالئه.
املعارصة(التأثريية أو االنطباعية).
االنطباعية).
يرشح بطالقة خصائص املدرسة
يرشح بعض خصائص املدرسة
يرشح خاصيتني أو أكرث من
يرشح إحدى خصائص املدرسة
الوحشية مع ذكر أشهر فنانيها .الوحشية مع ذكر أشهر فنانيها.
خصائص املدرسة الوحشية.
الوحشية.
ينتج عملني فنيني موضحا
ينتج عمالً فنياً بسيطاً مستخدما ينتج عمالً فنياً مستخدما أساليب ينتج عملني فنيني موضحا
احدى املدارس الفنية (التأثريية أساليب املدارس الفنية (التأثريية أساليب املدارس الفنية (التأثريية
أساليب احد املدارس الفنية
واالنطباعية) مستخدما فيها
واالنطباعية).
او االنطباعية).
(التأثريية أو االنطباعية).
العنارص الرتاثية.
يستخدم مجموعة متنوعة من
يستخدم مجموعة متنوعة
يستخدم بشكل غري دقيق بعض يستخدم بعض الوسائل واملواد
الوسائل و املواد و التقنيات
من الوسائل واملواد والتقنيات
و التقنيات يف تنفيذ أعامل
الوسائل و املواد و التقنيات
يف تنفيذ أعامل مستوحاة من
يف تنفيذ أعامل مستوحاة
مستوحاة من أحد املدارس
يف تنفيذ أعامل مستوحاة من
املدارس الفنية (التأثريية و
أحد املدارس الفنية (التأثريية أو الفنية (التأثريية أو االنطباعية) .من املدارس الفنية (التأثريية
االنطباعية) بطريقة مبتكرة.
واالنطباعية).
االنطباعية).
يستخدم التكنولوجيا بدقة
يستخدم التكنولوجيا يف إنتاج
يستخدم التكنولوجيا يف إنتاج
يستخدم التكنولوجيا يف إنتاج
يف إنتاج أعامل فنية بأسلوب
أعامل فنية بأسلوب املدرسة
عمل فني بأسلوب املدرسة
عمل فني بأسلوب املدرسة
املدرسة الوحشية مستوحاة من
الوحشية.
الوحشية.
الوحشية مع وجود أخطاء.
البيئة املحلية.
يصف مميزات املدرسة التأثريية يصف مميزات املدرسة التأثريية
يصف بعض مميزات املدرسة
يصف بعض مميزات املدرسة
و االنطباعية وأساليبها يف عمله و و االنطباعية يف عمله وأساليبها و
التأثريية و االنطباعية وأساليبها التأثريية واالنطباعية وأساليبها
أعامل زمالئه مبهارة و دقة.
أعامل زمالئه.
يف عمله.
يف عمله مع وجود أخطاء.
يحلل أثر املواد و التقنيات يف
يحلل أثر املواد و التقنيات يف
يحلل أثر املواد و التقنيات يف
يحلل أثر املواد و التقنيات يف
عمله وأعامل زمالئه و يحدد
عمله وأعامل زمالئه.
عمله الفني.
عمله الفني مع وجود أخطاء.
أسلوب املدرسة املستخدم يف
العمل.
مييز ويقارن أسلوب املدرسة
يصف أسلوب املدرسة
مييز أسلوب املدرسة الوحشية
مييز أسلوب املدرسة الوحشية.
الوحشية عن أساليب املدارس
الوحشية ومييزها عن أساليب
عن أسلوب املدارس الفنية(
املدارس الفنية األخرى التأثريية األخرى (التأثريية و االنطباعية)
التأثريية و االنطباعية ) يف
يف أعامله و أعامل زمالئه.
واالنطباعية يف أعامله وأعامل
أعامله.
زمالئه.
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معايري األداء بحسب الصفوف (الصف الخامس)
3
2
1
ضمن املستوى
دون املستوى
دون املستوى بكثري
الطالب املشمول ضمن املستوى الطالب املشمول ضمن املستوى الطالب املشمول ضمن املستوى
 3ميكنه أن:
 2ميكنه أن:
 1ميكنه أن:
يحدد خصائص املدرسة
يحدد أعامالً فنياً تنتمي إىل
يحدد عمالً فنياً ينتمي إىل
التجريدية وأساليبها مبصطلحات
املدرسة التجريدية.
املدرسة التجريدية.
فنية واضحة.
يقارن خصائص الفنون اإلسالمية
مييز أعامل الفنون اإلسالمية و
مييز أعامل الفنون اإلسالمية أو
مع خصائص الفن التجريدي.
الفن التجريدي.
الفن التجريدي.

يعرف الفنون األفريقية.

يربط خصائص املدرسة
التجريدية بالفنون األفريقية.

يرسم عنرصا ً مجردا ً واحدا ً.

يرسم مجموعة من العنارص
املجردة يف عمل فني.

يقلد عنرصا ً واحدا ً من العنارص
املوجودة يف أعامل فنانني
تجريديني (عرب ومحليني).

يحايك عمالً فنياً واحدا ً من أعامل يعيد صياغة أعامل فنانني
فنانني تجريديني(عرب ومحليني) .تشكيليني(عرب ومحليني) وفق
املدرسة التجريدية.

يرسم عنرصا ً مجردا ً واحدا ً
باستخدام برامج الحاسوب
املتاحة.
مييز بعض الخامات و التقنيات
املستخدمة يف أعامل الفنانني
التجريديني.
يحلل عنرص من العنارص
املوجودة يف عمل من أعامل
زمالئه.

ينتج عمالً فنياً بأسلوب املدرسة
التجريدية باستخدام برامج
الحاسوب املتاحة.
يقارن بني األعامل الفنية لفنانني
تجريديني وفق املوضوعات و
التقنيات.
يحلل العنارص البرصية املوجودة
يف أعامل زمالئه ويربطها بعنارص
البيئة املحيطة.

يحدد عنرصا ً من البيئة مشابه
لعنارص عمله الفني التجريدي.
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يرسم عدة عنارص مجردة
باستخدام برامج الحاسوب
املتاحة.
مييز الخامات و التقنيات
املستخدمة يف أعامل الفنانني
التجريديني.
يحلل عنرصين من العنارص
املوجودة يف عمل من أعامل
زمالئه ويربطها بعنارص البيئة
املحيطة.
يحدد العنارص البيئية املشابهة
لعنارص عمله الفني التجريدي.

يوضح خصائص املدرسة
التجريدية و يربطها بالفنون
األفريقية.
ينتج عمالُ فنياً بأسلوب املدرسة
التجريدية.

يقيم عمله الفني و يحدد سامته
و خصائصه املستوحاة من الفن
التجريدي.

4
مستوى متقدم
الطالب املشمول ضمن املستوى
 4ميكنه أن:
يحدد خصائص املدرسة
التجريدية وأساليبها مبصطلحات
فنية واضحة ويذكر أشهر فنانيها.
يقارن خصائص الفنون اإلسالمية
و خصائص الفن التجريدي
مبصطلحات فنية واضحة،
ويرشحها.
يوضح خصائص املدرسة
التجريدية ويربطها بالفنون
األفريقية و يفرسها لزمالئه.
ينتج عمالً فنياً مبتكرا ً بأسلوب
املدرسة التجريدية موظفا
العنارص البيئية فيه.
يعيد صياغة أعامل فنانني
تشكيليني(عرب ومحليني) وفق
املدرسة التجريدية بطريقة
مبتكرة.
ينتج عمالً فنياً مبتكرا ً بأسلوب
املدرسة التجريدية باستخدام
برامج الحاسوب املتاحة.
يقارن بني األعامل الفنية لفنانني
تجريديني وفق املوضوعات
والتقنيات و يفرسها لزمالئه.
يحلل العنارص املوجودة يف أعامل
زمالئه ويربطها بعنارص البيئة
املحيطة و يوضح االيجابيات
والسلبيات فيها.
يقيم عمله الفني و يحدد سامته
و خصائصه املستوحاة من الفن
التجريدي و يربطها بعنارص
مستوحاة من البيئة املحيطة.

معايري األداء بحسب الصفوف (الصف السادس)
3
2
1
ضمن املستوى
دون املستوى
دون املستوى بكثري
الطالب املشمول ضمن املستوى الطالب املشمول ضمن املستوى الطالب املشمول ضمن املستوى
 3ميكنه أن:
 2ميكنه أن:
 1ميكنه أن:
مييز االتجاهات الفنية املعارصة
مييز اتجاهاً فنياً معارصا ً يف بعض مييز بعض االتجاهات الفنية
يف الفنون التطبيقية ويعددها.
املعارصة يف الفنون التطبيقية.
الفنون التطبيقية.
يحلل خصائص إحدى املدارس
الفنية (واقعية أو تجريدية أو
تكعيبية).

يحلل خصائص إحدى املدارس
الفنية (واقعية أو تجريدية أو
تكعيبية) ،ويذكر أشهر فنانيها.

يبحث إلكرتونياً يف أحد أساليب
أو خصائص إحدى املدارس
الفنية (واقعية أو تجريدية أو
تكعيبية).

يبحث يف أحد أساليب وخصائص يبحث بدقة يف أحد أساليب
وخصائص املدارس الفنية
املدارس الفنية (واقعية أو
تجريدية أو تكعيبية) مستخدماً (واقعية،تجريدية،تكعيبية)
مستخدماً أدوات التكنولوجيا
أدوات التكنولوجيا الحديثة .
الحديثة.

يستخدم أسس التصميم يف
إنتاج عمل فني بسيط يف أحد
مجاالت الفنون التطبيقية
اليدوية أو االلكرتونية.

يستخدم أسس التصميم يف
إنتاج عمل فني يف أحد مجال
الفنون التطبيقية اليدوية أو
االلكرتونية.

يحلل خصائص املدارس الفنية
(واقعية،تجريدية،تكعيبية)
ويذكر أشهر فنانيها.

يستخدم أسس التصميم يف إنتاج
مجموعة متنوعة من األعامل
الفنية يف مجال الفنون التطبيقية
اليدوية أو االلكرتونية.

يعيد صياغة أسلوب أحد الفنانني يعيد صياغة أسلوب أحد الفنانني يعيد صياغة أسلوب بعض
التشكيليني وفق أسلوبه الخاص  .الفنانني التشكيليني ،ويطور
التشكيليني
قدراته عىل توصيل أفكاره وفق
أسلوبه الخاص .
يختار بعض الوسائط والتقنيات يختار الوسائط والتقنيات إلنتاج
يختار أحد الوسائط والتقنيات
أعامل فنية متنوعة.
إلنتاج عمل فني.
إلنتاج عمل فني.
يحلل عمله الفني ويصفه
يصف عمله الفني باستخدام
يصف عمله الفني باستخدام
باستخدام املصطلحات واملفاهيم
بعض املصطلحات واملفاهيم
أحد املصطلحات واملفاهيم
الفنية.
الفنية.
الفنية.
يقارن بني مدرستني من املدارس
الفنية املختلفة.

يقارن بني مدرستني من املدارس
الفنية املختلفة موظفاً إن أمكن
أدوات التكنولوجيا املتاحة.

يحلل املدارس الفنية
(واقعية،تجريدية،تكعيبية)
موظفا أدوات التكنولوجيا
املتاحة.

يصدر حكامً عىل قيمة جاملية
واحدة يف عمله الفني.

يصدر حكامً عىل بعض القيم
الجاملية يف عمله الفني.

يصدر حكامً عىل القيم الجاملية
يف أعامله الفنية ويحدد جوانب
اإلبداع والتميز فيها.

4
مستوى متقدم
الطالب املشمول ضمن املستوى
 4ميكنه أن:
مييز ويصنف االتجاهات الفنية
املعارصة يف الفنون التطبيقية
ويعددها.
يحلل بدقة خصائص
املدارس الفنية
(واقعية،تجريدية،تكعيبية)،
ويفرسها ويذكر أشهر فنانيها.
يبحث بدقة يف أحد
أساليب املدارس الفنية
(واقعية،تجريدية،تكعيبية)
وخصائصها مستخدماً أدوات
التكنولوجيا الحديثة ويعرضها
عىل زمالئه.
يستخدم أسس التصميم مبهارة
يف إنتاج مجموعة متنوعة من
األعامل الفنية املبتكرة يف مجال
الفنون التطبيقية اليدوية أو
االلكرتونية.
يعيد صياغة أسلوب الفنانني
التشكيليني مبهارة وإبداع ويطور
قدراته عىل توصيل أفكاره وفق
أسلوبه الخاص .
يختار الوسائط والتقنيات بدقة
إلنتاج أعامل فنية مبتكرة.
يحلل مبهارة عمله الفني ويصفه
بدقة باستخدام املصطلحات
واملفاهيم الفنية وبلغة عربية
سليمة.
ينقد املدارس الفنية
(واقعية،تجريدية،تكعيبية)
ويحللها باستخدام مصطلحات
النقد التحليل موظفا أدوات
التكنولوجيا املتاحة.
يصدر حكامً عىل القيم الجاملية
يف أعامله وأعامل زمالئه ويحدد
جوانب اإلبداع والتميز فيها.
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معايري األداء بحسب الصفوف (الصف السابع)
1
دون املستوى بكثري
الطالب املشمول ضمن املستوى
 1ميكنه أن:
مييز أحد أنواع الزخارف اإلسالمية
(نباتية أو حيوانية أو هندسية أو
كتابية).
يبحث عن عمل زخريف
يف أحد املجاالت الفنية
(التصميم،الطباعة ،النحت ،الخط
العريب).
يبحث يف بعض األعامل الفنية
لحروفيات الخط العريب.

ينتج عمالً فنياً بسيطاً يعكس
أسلوب فن املنمنامت.
يصمم عمالً زخرفياً بسيطاً.
ينتج عمالً فنياً بسيطاً موظفا
حروفيات الخط العريب.
يوضح أثر األدوات والخامات
عىل جودة املنتج الفني.
يوضّ ح ببساطة بعض أسس
التصميم يف العمل الفني.
يناقش قيمة جاملية واحدة يف
عمله الفني.
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4
3
2
مستوى متقدم
ضمن املستوى
دون املستوى
الطالب املشمول ضمن املستوى الطالب املشمول ضمن املستوى الطالب املشمول ضمن املستوى
 4ميكنه أن:
 3ميكنه أن:
 2ميكنه أن:
مييز أنواع الزخارف اإلسالمية
مييز أنواع الزخارف اإلسالمية
مييز بعض أنواع الزخارف
(نباتية  ،حيوانية ،هندسية،
اإلسالمية (نباتية أو حيوانية (نباتية  ،حيوانية ،هندسية،
كتابية) ،ويصنفها ويعرضها
كتابية).
أو هندسية أو كتابية).
عىل زمالئه.
يبحث بثقة عن األعامل
يبحث عن األعامل الزخرفية
يبحث عن عملني زخرفيني أو
الزخرفية يف مجاالت الفنون
يف أحد املجاالت الفنية
أكرث يف أحد املجاالت الفنية
(التصميم،الطباعة ،النحت ،الخط (التصميم،الطباعة ،النحت ،الخط املعارصة ،ويحللها.
العريب).
العريب).
يبحث يف األعامل الفنية
يبحث يف األعامل الفنية
يبحث يف األعامل الفنية
لحروفيات الخط العريب ،ويقدم لحروفيات الخط العريب ويقدم
لحروفيات الخط العريب.
عرضا تقنيا ألهم إنجازات
عرضا مبسطا ألهم انجازات
بعض الفنانني العرب أو املحليني الفنانني العرب واملحليني.
يف هذا املجال.
ينتج مبهارة وإتقان أعامل فنية
ينتج عمالً فنياً أو أكرث يعكس
ينتج عمالً فنياً يعكس أسلوب
تعكس أسلوب فن املنمنامت.
أسلوب فن املنمنامت.
فن املنمنامت.
يصمم عمالً زخرفياً ويستفيد من يصمم مبهارة عالية عمالً زخرفياً
يصمم عمالً زخرفياً بسيطاً
ويستفيد من التقنيات يف إخراج
ويستفيد من التقنيات يف إخراج التقنيات يف إخراج عمل فني.
عمل فني.
عمله الفني.
ينتج عمالً فنياً مبتكرا ً موظفا
ينتج عمالً فنياً موظفا حروفيات ينتج عمالً فنياً مبتكرا ً موظفا
حروفيات الخط العريب ويشارك
حروفيات الخط العريب.
الخط العريب.
به يف املعارض الفنية.
يحلل بدقة تأثري األدوات
يحلل تأثري األدوات والخامات
يحلل ببساطة تأثري األدوات
ودورها عىل جودة املنتج الفني .والخامات ودورها يف جودة
والخامات ودورها يف جودة
املنتج الفني ويفرسها.
املنتج الفني.
يقدم عرضاً موضحا فيه أهمية
يوضّ ح أهمية استخدام أسس
يوضّ ح أهمية بعض أسس
التصميم الجيد يف العمل الفني .استخدام أسس التصميم الجيد
التصميم يف العمل الفني.
يف العمل الفني وأثرها يف عمله
وعمل زمالئه.
يناقش بعض القيم الجاملية يف يناقش مع زمالئه القيم الجاملية يناقش مبهارة القيم الجاملية
يف األعامل الفنية املختلفة
يف اإلعامل الفنية ويقدم رأيه
عمله الفني.
ويستخلصها ويقدم رأيه ويحرتم
ويحرتم آراء اآلخرين.
آراء اآلخرين.

معايري األداء بحسب الصفوف (الصف الثامن)
4
3
2
1
مستوى متقدم
ضمن املستوى
دون املستوى
دون املستوى بكثري
الطالب املشمول ضمن املستوى الطالب املشمول ضمن املستوى الطالب املشمول ضمن املستوى الطالب املشمول ضمن املستوى
 4ميكنه أن:
 3ميكنه أن:
 2ميكنه أن:
 1ميكنه أن:
يلخص ويعرض أسلوب املدرسة
يلخص أسلوب املدرسة
يلخص ببساطة أسلوب املدرسة يلخص أسلوب املدرسة
التكعيبية ويرشحها لزمالئه بلغة
التكعيبية.ويتحدث عنها بلغة
التكعيبية.
التكعيبية.
عربية سليمة.
عربية سليمة.
يستنتج ببساطة أسلوب املدرسة
الرسيالية.

يستنتج الخصائص الفنية
للمدرسة الرسيالية.

يستنتج أسلوب املدرسة
الرسيالية ويرشح بعضاً من
خصائصها الفنية.

مييز ببساطة أحد األعامل الفنية
التي تتحقق فيها أساسيات
املنظور الهنديس.

مييز أحد األعامل الفنية التي
تتحقق فيها أساسيات املنظور
الهنديس.

مييز األعامل الفنية التي تتحقق
فيها أساسيات املنظور الهنديس
ويوضح مواطن القوة والضعف
فيها.
يستخدم تراكيب ثنائية وثالثية
األبعاد يف إنتاجه الفني اليدوي.

يستخدم تراكيب ثنائية األبعاد يف يستخدم تراكيب مبتكرة ثنائية
األبعاد يف منتجه الفني اليدوي.
منتجه الفني اليدوي.
يصمم عمالً فنياً بسيطاً بأسلوب
املدرسة الرسيالية.

يصمم عمالً فنياً بأسلوب
املدرسة الرسيالية.

يرسم عنرصا ً تتحقق به أساسيات يرسم عنرصا ً تتحقق فيه
أساسيات املنظور الهنديس.
املنظور الهنديس بشكل غري
دقيق.

يستنتج الخصائص الفنية يف
املدرسة الرسيالية عن غريها
من املدارس ويقارنها بغريها من
املدارس املعارصة.
مييز بدقة األعامل الفنية التي
تتحقق فيها أساسيات املنظور
الهنديس مستخدما املصطلحات
الفنية املناسبة.
يستخدم مبهارة تراكيب مبتكرة
ثنائية وثالثية األبعاد يف إنتاجه
الفني اليدوي.

يصمم عمالً فنياً بأسلوب املدرسة يصمم عمالً فنياً مبتكرا ً بأسلوب
الرسيالية يسهم يف معالجة بعض املدرسة الرسيالية تسهم يف
معالجة بعض القضايا املجتمعية.
القضايا املجتمعية.
يرسم أشكاال مبسطة تتحقق فيها يرسم بدقة عمالً فنياً متكامالً
تتحقق به أساسيات املنظور
أساسيات املنظور الهنديس.
الهنديس.

يناقش ببساطة أحد العوامل
التي أثرت يف منتجه الفني
الرسيايل.

يناقش بعض العوامل التي أثرت
يف منتجه الفني الرسيايل.

يناقش بطالقة العوامل واألفكار
التي أثرت يف منتجه الفني
الرسيايل.

يناقش بطالقة العوامل واألفكار
التي أثرت يف منتجه الفني
الرسيايل ويعرضها عىل زمالئه.

يحلل بعض القيم الجاملية يف
عمل فني رسيايل.

يحلل بعض القيم الجاملية يف
بعض األعامل الفنية الرسيالية.

يحلل القيم الجاملية يف أعامل
املدرسة الرسيالية ويصدر حكام
عليها.

يحلل القيم الجاملية يف أعامل
املدرسة الرسيالية ،ويناقشها
ويصدر حكام عليها.

يظهر ببساطة العمق يف منتجه
الفني.

يظهر العمق يف منتجه الفني.

يظهر أهمية املنظور يف إبراز
العمق يف منتجه الفني.

يظهر أهمية املنظور يف إبراز
العمق يف منتجه الفني محددا
العوامل التي تؤثر يف ذلك.
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معايري األداء بحسب الصفوف (الصف التاسع)
4
3
2
1
مستوى متقدم
ضمن املستوى
دون املستوى
دون املستوى بكثري
الطالب املشمول ضمن املستوى الطالب املشمول ضمن املستوى الطالب املشمول ضمن املستوى الطالب املشمول ضمن املستوى
 4ميكنه أن:
 3ميكنه أن:
 2ميكنه أن:
 1ميكنه أن:
يناقش مميزات الفنون التطبيقية يناقش ويعرض مميزات الفنون
يناقش مميزات الفنون
يناقش إحدى مميزات الفنون
ويبني أثرها اقتصاديا واجتامعيا .التطبيقية ويبني أثرها اقتصاديا
التطبيقية.
التطبيقية.
واجتامعيا.
يبحث يف بعض مميزات املدرسة
املستقبلية.

يبحث يف بعض مميزات املدرسة
املستقبلية وأحد فنانيها.

يبحث يف مميزات املدرسة
املستقبلية وخصائصها وأهم
فنانيها.

يبحث ويستعرض بدقة مميزات
وخصائص املدرسة املستقبلية
وأهم فنانيها.

يصف ببساطة أسلوب الحركة
املستقبلية.

يحلل بعض أساليب الحركة
املستقبلية من خالل أعامل
فنانني عرب ومحليني.

يحلل أسلوب الحركة املستقبلية
من خالل أعامل فنانني عرب
ومحليني.

يحلل أسلوب الحركة املستقبلية
من خالل أعامل فنانني عرب
ومحليني ويناقشها مع زمالئه.

ينتج بدقة عمالً فنياً تطبيقياً
ينتج عمالً فنياً تطبيقياً موظفا
ينتج عمالً فنياً تطبيقياً موظفا
ينتج عمالً فنياً تطبيقياً بسيطاً.
بعض املهارات والتقنيات الفنية .بعض املهارات والتقنيات الفنية صالحاً للعرض والتسويق موظفا
بعض املهارات والتقنيات الفنية
والتكنولوجية.
والتكنولوجية.
يرسم عنرصا ً فنياً بسيطاً
يطبق مبهارة القيم الجاملية
يطبق عمالً فنياً بسيطاً مستوحى يطبق القيم الجاملية يف إنتاج
من أسلوب املدرسة املستقبلية .عمل فني مستوحى من أسلوب الستنباط حلول يف إنتاج عمل
مستوحى من أسلوب املدرسة
فني مستوحى من أسلوب
املدرسة املستقبلية.
املستقبلية.
املدرسة املستقبلية.
يخطط وينفذ مرشوعاً إنتاجياً
ينفذ مرشوعاً فنياً تطبيقياً
ينفذ مرشوعاً فنياً تطبيقياً نفعياً .ينفذ مرشوعاً إنتاجياً قابالً
مبتكرا ً قابالً للتسويق محققا
للتسويق محققا التوازن بني
بسيطاً.
التوازن بني قيمة العمل الفني
قيمة العمل الفني وكلفته
وكلفته املادية.
املادية.
يحلل القيم الجاملية للمدرسة
يحلل القيم الجاملية للمدرسة
يحلل بعض القيم الجاملية
يحلل ببساطة بعض القيم
املستقبلية يف عمله الفني
املستقبلية يف عمله الفني.
الجاملية للمدرسة املستقبلية يف للمدرسة املستقبلية يف عمله
ويستعرضها ويعرب عنها بطالقة
الفني.
عمله الفني.
بلغة عربية سليمة.
يقارن بني عملني فنيني مختلفني يقارن بني عملني فنيني مختلفني يقارن بني أعامله وأعامل زمالئه يقارن بني أعامله وأعامل زمالئه
من حيث (الفكرة ،املوضوع،
من حيث (الفكرة ،املوضوع،
من حيث ( الفكرة  ،املوضوع
من حيث القيمة الجاملية.
القيمة الجاملية ،التكلفة املادية) .القيمة الجاملية ،التكلفة املادية)
 ،القيمة الجاملية  ،التكلفة
ومييزها ويصدر حكام عليها.
املادية).
يوضح تأثري الثقافات املختلفة يف يوضح ويناقش تأثري الثقافات
يوضح تأثري بعض الثقافات
يوضح تأثري الثقافة املحلية يف
األعامل الفنية للفنون التطبيقية .املختلفة يف األعامل الفنية
األعامل الفنية للفنون التطبيقية .املختلفة يف األعامل الفنية
للفنون التطبيقية ويعرضها عىل
للفنون التطبيقية.
زمالئه.
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معايري األداء بحسب الصفوف (الصف العارش)
3
2
1
ضمن املستوى
دون املستوى
دون املستوى بكثري
الطالب املشمول ضمن املستوى الطالب املشمول ضمن املستوى الطالب املشمول ضمن املستوى
 3ميكنه أن:
 2ميكنه أن:
 1ميكنه أن:
يبحث يف بعض التجارب الفنية يبحث يف بعض التجارب الفنية يبحث يف بعض التجارب الفنية
لعدد من الفنانني املحليني أو
لعدد من الفنانني املحليني أو
لفنان محيل أو عاملي.
عامليني ويناقشها مع زمالئه.
عامليني.
يحلل عمالً فنياً واحدا ً ويحدد
دور الفنان يف معالجة القضايا
املجتمعية.

يحلل أعامالً فنية لفنانني
ودورهام يف معالجة القضايا
املجتمعية.

يحلل األعامل الفنية ويوضح
دور الفنان يف معالجة القضايا
املجتمعية.

يناقش األعامل والتجارب الفنية
يناقش األعامل والتجارب الفنية يناقش األعامل والتجارب
املتميزة ذات االتجاهات الحديثة الفنية املتميزة ذات االتجاهات املتميزة ذات االتجاهات الحديثة
الحديثة لبعض الفنانني (عرب أو ويقارنها بأعامل الفنانني (عرب و
لفنان عريب او محيل.
محليني).
محليني).
يخطط مرشوعاً إنتاجياً بسيطاً يف يخطط مرشوعاً إنتاجياً بسيطاً يف يخطط مرشوعاً إنتاجياً بسيطاً يف
مجال الفنون البرصية ويربطها مجال الفنون البرصية ويربطها
مجال الفنون البرصية.
باالتجاهات الحديثة والتجارب
باالتجاهات الحديثة والتجارب
املتميزة لفنانني عرب أو عامليني .املتميزة لفنانني عرب وعامليني.
يصمم مرشوعاً فنياً بسيطاً معربا ً
عن إحدى القضايا املجتمعية.

يصمم مرشوعاً فنياً معربا ً عن
إحدى القضايا املجتمعية.

يستخدم أفكاره يف إنتاج عمل
فني بسيط يعرب عن ثقافة
مجتمعه.

يستخدم أفكاره يف إنتاج عمل
يستخدم أفكاره يف إنتاج عمل
يستخدم أفكاره يف إنتاج عمل
فني مبتكر موضحا دوره كفنان
فني ذي قيمة جاملية عالية
فني موضحا دوره كفنان يف
يف التعبري عن ثقافة مجتمعية
موضحا دوره كفنان يف التعبري
التعبري عن ثقافة مجتمعية.
ذي قيمة عالية.
عن ثقافة مجتمعية.
يحلل القيم الجاملية يف عمله
يحلل القيم الجاملية يف عمله
يحلل بعض القيم الجاملية
الفني ويقارنها بأعامل فنانني
الفني وأعامل فنانني محليني
يف عمله الفني وأعامل فنانني
محليني وعامليني بلغة عربية
وعامليني بلغة عربية سليمة.
محليني.
سليمة.
يحدد كيفية تغريات املنتج الفني يحدد كيفية تغريات املنتج الفني
يحدد بعض التغيريات التي
تؤثر يف املنتج الفني عرب التاريخ عرب التاريخ (التغري االجتامعي أو عرب التاريخ (التغري االجتامعي أو
االقتصادي أو السيايس) من خالل
(التغري االجتامعي أو االقتصادي االقتصادي أو السيايس).
عرض تقني ويناقشه مع زمالئه.
أو السيايس).
يحلل مرشوعه الفني ،ويحدد
يحلل مرشوعه الفني الذي يعالج يحلل مرشوعه الفني ويحدد
أثره يف معالجة بعض القضايا
أثره يف معالجة بعض القضايا
بعض القضايا املجتمعية.
املجتمعية ويناقشها مع زمالئه.
املجتمعية.

يحلل بعض القيم الجاملية يف
عمله الفني.
يحدد أحد التغيريات التي تؤثر
يف املنتج الفني عرب التاريخ
(التغري االجتامعي أو االقتصادي
أو السيايس).
يحلل بصعوبة مرشوعه الفني
الذي يعالج أحد القضايا
املجتمعية.

يصمم مرشوعاً فنياً مبتكرا ً معربا ً
عن إحدى القضايا املجتمعية.

4
مستوى متقدم
الطالب املشمول ضمن املستوى
 4ميكنه أن:
يبحث يف بعض التجارب الفنية
ويقارنها بأعامل فنانني محليني
وعامليني ويناقشها مع زمالئه
مقدرا القيم الجاملية فيها.
يحلل األعامل الفنية ويوضح
دور الفنان يف معالجة القضايا
املجتمعية ويطرح الحلول
البديلة عنها.
يناقش األعامل والتجارب الفنية
املتميزة ذات االتجاهات الحديثة
ويقارنها بأعامل الفنانني(عرب
ومحليني) ويعرضها يف تقرير.
يخطط مرشوعاً إنتاجياً بسيطاً يف
مجال الفنون البرصية ويربطها
باالتجاهات الحديثة والتجارب
املتميزة لفنانني عرب وعامليني
ويشارك بها يف معارض فنية.
يصمم مرشوعاً فنياً مبتكرا ً معربا ً
عن إحدى القضايا املجتمعية
ويناقشه مع زمالئه.
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معايري األداء بحسب الصفوف (الصف الحادي عرش)
4
3
2
1
مستوى متقدم
ضمن املستوى
دون املستوى
دون املستوى بكثري
الطالب املشمول ضمن املستوى الطالب املشمول ضمن املستوى الطالب املشمول ضمن املستوى الطالب املشمول ضمن املستوى
 4ميكنه أن:
 3ميكنه أن:
 2ميكنه أن:
 1ميكنه أن:
مييز خصائص مدرسة الباوهاوس مييز مميزات مدرسة الباوهاوس
يحدد بعض مميزات مدرسة
يحدد ببساطة بعض مميزات
وخصائصها وأهميتها يف اإلنتاج
مدرسة الباوهاوس وخصائصها( .الباوهاوس) وأهميتها يف اإلنتاج وأهميتها يف اإلنتاج الفني
الفني النفعي ويعرضها عىل
النفعي.
الفني النفعي.
زمالئه.
يحلل إحدى الخصائص الجاملية يحلل بعض الخصائص الجاملية يحلل الخصائص الجاملية للرتاث يحلل الخصائص الجاملية للرتاث
املعامري املحيل ويرشحها
املعامري املحيل .
للرتاث املعامري املحيل.
للرتاث املعامري املحيل.
بطالقة.
يعد تقريرا مبسطاً حول زيارته
ألحد املتاحف أو املعارض الفنية
مع وجود أخطاء.

يعد بدقة تقريرا ً حول زيارته
يعد تقريرا مبسطاً حول زيارته يعد بدقة تقريرا ً حول زيارته
ألحد املتاحف أو املعارض الفنية .ألحد املتاحف أو املعارض الفنية .ألحد املتاحف أو املعارض الفنية
ويعرضها يف عرض تقدميي مميز.

ينتج عمالً فنياً نفعياً بسيطاً.

ينتج مبهارة عمالً فنياً نفعياً
ينتج مبهارة عمالً فنياً نفعياً
ينتج عمالً فنياً نفعياً بسيطاً
يحمل يف مضمونه مالمح الهوية يحمل يف مضمونه مالمح الهوية يحمل يف مضمونه مالمح الهوية
الوطنية املحلية موظفا قدراته
الوطنية املحلية.
الوطنية املحلية.
اإلبداعية يف مجاالت الفنون
التطبيقية .
ينفذ مرشوع فنياً يتناول فيه
ينفذ ببساطة مرشوعاً فنياً يتناول ينفذ بدقة مرشوعاً فنياً يتناول
سامت العامرة املحلية (داخلية
سامت العامرة املحلية (الداخلية فيه سامت العامرة املحلية
وخارجية) بأسلوب حديث
(داخلية وخارجية ).
أو الخارجية ).
مبتكر.
يطبق أسس التصميم والدعاية يطبق بدقة أسس التصميم
يطبق بعض أسس التصميم
والدعاية واإلعالن وميارسها مبهارة واإلعالن وميارسها مبهارة لتوصيل والدعاية واإلعالن وميارسها مبهارة
الفكرة واملضمون يف عمله الفني .لتوصيل الفكرة واملضمون يف
لتوصيل الفكرة واملضمون يف
عمله الفني املبتكر.
عمله الفني.
يستخلص أحكاما تقييميه حول يستخلص أحكاما تقييميه حول
يستخلص بعض األحكام
قيمة العمل الفني وأهميته
قيمة العمل الفني وأهميته
التقييمية حول قيمة العمل
مدعام أحكامه باألدلة واألساليب مؤيدا ً أحكامه باألدلة واألساليب
الفني مؤيدا ً أحكامه ببعض
املنطقية ويعرضها عىل زمالئه.
املنطقية.
األدلة .
يحلل بدقة غالبية األسس
يحلل غالبية األسس والعنارص
يحلل معظم األسس والعنارص
والعنارص الفنية يف العامرة
الفنية يف العامرة الحديثة .
الفنية يف العامرة الحديثة.
الحديثة.

ينفذ مرشوعاً فنياً يتناول سامت
العامرة املحلية (الداخلية أو
الخارجية ) مع وجود أخطاء.
يطبق ببساطة بعض أسس
التصميم والدعاية واإلعالن يف
عمله الفني.
يستخلص بعض األحكام
التقييمية حول قيمة العمل
الفني .
يحلل بعض األسس والعنارص
الفنية يف العامرة الحديثة .
يقيم أعامله الفنية مع وجود
أخطاء.
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يقيم أعامله الفنية وأعامل
اآلخرين.

يقيم أعامله الفنية وأعامل
اآلخرين مدعام وجهة نظره
باألدلة.

يقيم بدقة أعامله الفنية وأعامل
اآلخرين مدعام بثقة وجهة نظره
باألدلة.

معايري األداء بحسب الصفوف (الصف الثاين عرش)
3
2
1
ضمن املستوى
دون املستوى
دون املستوى بكثري
الطالب املشمول ضمن املستوى الطالب املشمول ضمن املستوى الطالب املشمول ضمن املستوى
 3ميكنه أن:
 2ميكنه أن:
 1ميكنه أن:
يستخلص مميزات الفن الحديث
يستخلص أغلب مميزات
يستخلص بعض مميزات
وخصائص الفن الحديث للقرن للقرن الحادي والعرشين (الفن
الفن الحديث للقرن الحادي
املفاهيمي مثالً ) وخصائصه
الحادي والعرشين (الفن
والعرشين (الفن املفاهيمي
ويناقشها مع زمالئه.
املفاهيمي مثالً).
مثالً) ،وخصائصه
يناقش دور أحد الفنانني يف
اإلمارات أو الوطن العريب من
خالل تجاربهم الفنية.

يناقش دور بعض الفنانني يف
اإلمارات أو الوطن العريب من
خالل تجاربهم الفنية .

يناقش دور الفنانني يف اإلمارات
والوطن العريب من خالل
تجاربهم الفنية يف التعبري عن
قضايا املجتمع اإلنسانية.

يصمم عرضا تقنياً مبسطاً مصورا ً يصمم عرضاً تقنياً مصورا ً
ألعامل فنية تربز بعض القضايا ألعامل فنية تربز بعض القضايا
املجتمعية املحلية أو العاملية.
املجتمعية املحلية أو العاملية

يصمم بدقة عرضاً تقن ًيا مصورا ً
أعامالً فني ًة تربز القضايا
املجتمعية املحلية والعاملية.

ينتج عمالً فنياً يحمل اغلب
مميزات الفن الحديث
وخصائصه.
يصمم مرشوعاً فنياً نفعياً يتبنى
فكرة أو قضية مجتمعية.

ينتج عمالً فنياً يحمل معظم
مميزات وخصائص الفن
الحديث.
يصمم مرشوعاً فنياً نفعياً
يتبنى فكرة أو قضية مجتمعية
ويوظفها بلغته البرصية.

ينتج عمالً فنياً يحمل بعض
مميزات الفن الحديث
وخصائصه
يصمم مرشوع فني يتبنى فكرة
أو قضية مجتمعية.

ينفذ مرشوعاً فنياً يعالج أحدى ينفذ مرشوعاً فنياً يعالج إحدى ينفذ مرشوعاً فنياً يعالج إحدى
القضايا املجتمعية وينظم حملة القضايا املجتمعية وينظم حملة
القضايا املجتمعية.
إعالنية للدعاية والتسويق
إعالنية.
لتحقيق العوائد االستثامرية.
يستخلص تأثري معظم
يستخلص تأثري بعض االكتشافات يستخلص غالبية االكتشافات
االكتشافات العلمية والتقنيات
العلمية والتقنيات الحديثة
العلمية والتقنيات الحديثة
الحديثة عىل تطور االتجاهات
عىل تطور االتجاهات الفنية
عىل تطور االتجاهات الفنية
الفنية التشكيلية.
التشكيلية.
التشكيلية.
يناقش فكر فنون ما بعد الحداثة يناقش فكر فنون ما بعد الحداثة
يناقش بعض فكر فنون ما
(الفن املعارص ،البرصيات ،فنون (الفن املعارص ،البرصيات ،فنون
بعد الحداثة (الفن املعارص،
البرصيات ،فنون األداء ،الفيديو األداء ،الفيديو آرت ،فن التصوير األداء ،الفيديو آرت ،فن التصوير
الفوتوغرايف) ومميزاتها ودورها
آرت ،فن التصوير الفوتوغرايف) الفوتوغرايف) ومميزاتها.
يف التعبري عن القضايا اإلنسانية.
ومميزاتها.
يناقش دور الحمالت اإلعالنية
يناقش ويحدد دور الحمالت
يناقش ببساطة دور الحمالت
اإلعالنية يف تسويق املنتج الفني .اإلعالنية يف تسويق املنتج الفني .يف تسويق منتجه الفني وتحقيق
العوائد االستثامرية ،ويرشحها

4
مستوى متقدم
الطالب املشمول ضمن املستوى
 4ميكنه أن:
يستخلص مميزات الفن الحديث
للقرن الحادي والعرشين (الفن
املفاهيمي مثالً) وخصائصه
ويناقشها مع زمالئه بلغة عربية
سليمة.
يناقش دور الفنانني يف اإلمارات
والوطن العريب من خالل
تجاربهم الفنية يف التعبري
عن قضايا املجتمع اإلنسانية
ويرشحها لزمالئه.
يصمم بدقة عرضً ا تقنياً مصورا ً
ألعامل فنية تربز القضايا
املجتمعية واملحلية والعاملية
موضحاً دور الدعاية واإلعالن يف
إبرازها.
ينتج عمالً فنياً يحمل مميزات
الفن الحديث بأسلوب فني
مبتكر وخصائصه.
يصمم مرشوعاً فنياً نفعياً مبتكرا ً
يتبنى فكرة أو قضية مجتمعية
ويوظفها بلغته البرصية ويشارك
به يف معرض املدرسة.
يبتكر مرشوعاً فنياً يعالج أحدى
القضايا املجتمعية وينظم حملة
إعالنية للدعاية والتسويق
لتحقيق العوائد االستثامرية.
يستخلص تأثري معظم
االكتشافات العلمية والتقنيات
الحديثة عىل تطور االتجاهات
الفنية التشكيلية ،ويعرضها.
يناقش فكر فنون ما بعد الحداثة
(الفن املعارص ،البرصيات ،فنون
األداء ،الفيديو آرت  ،فن التصوير
الفوتوغرايف) ومميزاتها ودورها
يف التعبري عن القضايا اإلنسانية
ويعممها عىل زمالئه.
يستخلص دور الحمالت اإلعالنية
يف تسويق منتجه الفني وتحقيق
العوائد االستثامرية ويناقشها.
83

مهارات القرن ال 21وأثرها يف تطوير مواد أو مساقات
الفنون البرصية والتطبيقية
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مهارات القرن21
صنف مرشوع  ATC21Sمهارات القرن 21عىل الصعيد الدويل إىل أربع فئات هي :

•اإلبداع
•التفكري النقدي
•حل املشكالت
•اتخاذ القرار

•املواطنة والحياة واملهنة
واملسؤولية الشخصية
واالجتامعية

•التواصل

طرق التفكري

طرق العمل

مهارات العيش يف
العامل

أدوات العمل
•تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت واإلملام
بشؤون املعلومات
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معايري مهارات القرن 21
خطوط عامة مقرتحة ملهارات القرن الحادي والعرشين
تقدم هذه الوثيقة روابط عالية املستوى بعملية التعليم الخاصة مبعايري الفنون البرصية والتطبيقية  -ضمن جدولني.
الجدول أ  -يصف خمسة مواضيع متعددة التخصصات من القرن الحادي والعرشين تتعلق بالتعلم من حيث تطبيق الطالب ملهارات التعلم.
الجدول ب  -يصف مهارات القرن الحادي والعرشين التي ترتبط بالتعلم عرب الصفوف املختلفة مبا يضمن جاهزية الطالب جميعهم للدراسة يف
الكليات والعمل.

الجدول أ  -مواضيع القرن الحادي والعرشين املتعلقة مبادة الفنون البرصية والتطبيقية:

مواضيع القرن الحادي
والعرشين

 محو األمية املاليةواالقتصادية وأمية
األعامل التجارية
 يعرف كيف يتخذالقرارات االقتصادية
الشخصية املناسبة.
 يفهم دور االقتصاد يفاملجتمع.
 يستخدم املهاراتالريادية لتعزيز إنتاجية
مكان العمل والخيارات
املهنية.
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مهارات القرن الحادي
والعرشين
الكلية والعمل
 ميكن للطالب استخدامموضوع محواألمية املالية
للنقاش مع طالب من
دول أخرى من خالل
أشكال مختلفة من
وسائل اإلعالم.
 سيكون الطالبقادرين عىل التواصل
باستخدام معايري الرتبية
البرصية والتطبيقية يف
تخصصات أخرى مثل
الرياضيات والعلوم،
والصحة ،اإلنجليزية،
والرتبية الوطنية ،واملرسح
واملوسيقى والعلوم
االجتامعية ،والدراسات
اإلسالمية ،والقراءة
والكتابة.

الصفوف 5-K
االرتباط بالتعلم

الصفوف 6-9
االرتباط بالتعلم

 يعرض مهارات التفكري  -تعزيز التفكري الناقدوالتفكري املنظومي من
الناقد بحيث يبدأ
أجل زيادة تعلم الطالب
يف تحليل ومقارنتها
يف مجاالت مادة الفنون
ومشابهتها العديد من
البرصية والتطبيقية
األشكال الفنية.
 يعرض مهارات التقييم وكيف أنها تحتاج إىلللطالب للبدء يف مقارنة متويل.
األشكال الفنية املختلفة  -تعزيز قدرات الطالب
وقيمها التي تؤثريف حياة عىل جمع النتائج
وإيصالها وتحليل بحوث
الطالب.
التمويل لألشكال الفنية
 استخدام مهاراتاملختلفة.
الرياضيات ملساعدة
الطالب عىل متييز األرقام  -استخدام مهارات
الرياضيات ملساعدة
واألشكال الهندسية.
الطالب عىل تطوير
املشاريع الفنية ذات
البعدين وثالثية األبعاد.

لصفوف 10-12
االرتباط بالتعلم
 إتقان مهارات التفكريالناقد والتفكري املنظومي
لزيادة تعلم الطالب
لكيفية الدعم املايل
للمنتج واملشاريع الفنية.
 يستخدم مفاهيمالرياضيات والفيزياء
لحساب النسب واألبعاد
الهندسية يف مشاريعه
الفنية.

الجدول أ  -مواضيع القرن الحادي والعرشين املتعلقة مبادة الفنون البرصية والتطبيقية:

مواضيع القرن الحادي
والعرشين

مهارات القرن الحادي
والعرشين
الكلية والعمل
 -ميكن للطالب استخدام

 -يعرض مهارات التفكري

يحصل عىل ،ويفرس،

موضوع محو األمية

الناقد والبحث والتفكري

الناقد والبحث والتفكري

ويفهم املعلومات

الصحية للنقاش مع

املنظومي وكيف أن

املنظومي وكيف أن

إذ إنه يتعلق مبهارات

والخدمات الصحية

طالب من دول أخرى من الفنون ميكن أن تؤثر

الفنون ميكن أن تؤثر

التواصل والتعاون لطالب

األساسية ويستخدم تلك

خالل أشكال مختلفة من

عىل حالة اإلنسان عىل

عىل حالة اإلنسان عىل

اإلمارات العربية املتحدة

املعلومات والخدمات

وسائل اإلعالم.

مبدأ الصحة الجسدية

مبدأ الصحة الجسدية

مشاركة الفنون األدائية

بطرق تعزز الصحة،

 -سيكون الطالب

والعقلية.

والعقلية.

من خالل الفن املفاهيمي

ويفهم التدابري الوقائية

قادرين عىل التواصل

 -ميكن للطالب استخدام

يعرض مهارات التفكري

( الفن الحديث).

الخاصة بالصحة البدنية

باستخدام معايري الفنون

املواد اللونية والخامات

الناقد والتفكري املنظومي

 -يعرض مهارات يف

والعقلية ،مبا يف ذلك

البرصية والتطبيقية  ،يف

واألدوات بطرق صحية

يف معالجة قضايا سلوكية

التصميم الرقمي للدعاية

النظام الغذايئ السليم

تخصصات أخرى مثل

آمنه.

( التدخني  ،االدمان ،

واإلعالن عن قضايا صحية

والتغذية والتامرين

الرياضيات والعلوم،

العنف  ،الترسب )....

ومجتمعية.

 -محو األمية الصحية

الرياضية وتجنب املخاطر والصحة،اإلنجليزية،

الصفوف 5-K
االرتباط بالتعلم

الصفوف 6-9
االرتباط بالتعلم

لصفوف 10-12
االرتباط بالتعلم

 -تعزيز مهارات التفكري

 إتقان مهارات التفكريالناقد والتفكري املنظومي،

 -يعرض مهارات التفكري

والتخفيف من الضغط

والرتبية واملرسح،

الناقد والتفكري املنظومي

واإلجهاد.

املوسيقى ،والرتبية

يف معالجة قضايا سلوكية

 -يستخدم املعلومات

الوطنية والعلوم

( التدخني  ،االدمان ،

املتوفرة للخروج بنقاشات االجتامعية ،والدراسات
مالمئة تتعلق بالصحة.

العنف  ،الترسب )....

اإلسالمية ،والقراءة

مع أفراد أرسته واملجتمع

والكتابة.

املحيل.

87

الجدول أ  -مواضيع القرن الحادي والعرشين املتعلقة مبادة الفنون البرصية والتطبيقية:
مواضيع القرن الحادي
والعرشين
 الوعي العاملييفهم قضايا عاملية
ويتناولها.
 يتعلم من ويعملبالتعاون مع أفراد
ميثلون ثقافات وديانات
وأمناط حياة متنوعة
بروح الحوار املتبادل
واملفتوح عىل املستوى
الشخيص وعىل مستوى
املجتمع املحيل.
 يفهم لغات وثقافاتاألمم األخرى.
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مهارات القرن الحادي
والعرشين
الكلية والعمل
 سيتعلم الطالبوسيطبقون الحاجة إىل
فهم ثقافات دول العامل
األخرى من خالل املقارنة
بني الثقافات باستخدام
معرفتهم من تعلم محور
تاريخ الفن والثقافة يف
مجال الفنون التطبيقية.
 من خالل التكنولوجيا،سيكون الطالب قادرين
عىل التواصل مع طالب يف
دول أخرى ،مام ميكنهم من
تطبيق مهاراتهم املكتسبة
من خالل معايري الفنون-
البرصية ،من أجل فهم
الثقافات األخرى والتواصل
مع تخصصات أخرى
مثل الرياضيات والعلوم،
والصحة ،اإلنجليزية،
والرتبية الوطنية والعلوم
االجتامعية ،والدراسات
اإلسالمية ،والقراءة والكتابة،
املرسح ،املوسيقى.
 يشارك يف قضايا محليةوعاملية من خالل املسابقات
الفنية.

الصفوف 5-K
االرتباط بالتعلم

الصفوف 6-9
االرتباط بالتعلم

لصفوف 10-12
االرتباط بالتعلم

 يعرض مهاراتالتفكري الناقد والبحث
والتفكري املنظومي
للطالب من خالل
الفنون -من أبسطها
إىل أكرثها تعقيدا ً-
يف مختلف محاور
مادة الفنون البرصية
والتطبيقية  -يعرض
مهارات التفكرياإلبداعي
بحيث يبدع الطالب يف
رسوماتهم الخاصة.
 يعرض إنتاجه الفنيالذي يعكس القضايا
االجتامعية والثقافية.

 تعزيز التفكري الناقدواملنظومي واإلبداعي
للطالب من خالل
استخدام
الطالب ألشكال الفن
كأداة لفهم التغريات
التاريخية والبيئية
والثقافات األخرى
 يستخدم اإلعالموالتكنولوجيا ،املكتوبة
واملسموعة ،من أجل
إيصال ومشاركة كيف أن
أشكال الفن والثقافات
عىل مدى قرون قد أثرت
يف بعضها البعض.
 تعزيز التفكري الناقدواملنظومي
واالبداعي للطالب يف
تحليل أشكال الفنون
البرصية املختلفة.

 إتقان مهارات البحثواإلبداع والتعاون من
أجل تحليل املقارنات
والتشابهات ألثار
الثقافات عىل مر الزمان
عىل الفنون.
 إتقان استخدام مهاراتاإلعالم والتكنولوجيا
من أجل مشاركة هذه
النتائج التي تم البحث
فيها مع طالب من
دول/ثقافات أخرى ،
ومقارنتها.
 إتقان املهاراتاالجتامعية والثقافية يف
تحليل كيف أن أشكال
الفن من دول مختلفة
مرتابطة
وإتقانها املهارات إلدارة
املشاريع وإنتاجها وأن
يكونوا مسؤولني عن
مستوى األداء والنتائج.

الجدول أ  -مواضيع القرن الحادي والعرشين املتعلقة مبادة الفنون البرصية والتطبيقية:
مواضيع القرن الحادي مهارات القرن الحادي
والعرشين
والعرشين
الكلية والعمل
 ميكن للطالب استخدام محو األمية البيئيةيظهر معرفة وفهامً
موضوع محو األمية البيئية
للنقاش مع طالب من دول
بالبيئة والظروف
املحيطة التي تؤثر بها ،أخرى من خالل أشكال
مختلفة من وسائل اإلعالم
وخصوصاً فيام يتعلق
بالهواء واملناخ واليابسة سيكون الطالب قادرين
عىل التواصل باستخدام
والغذاء والطاقة واملاء
معايري الفنون -البرصية
واألنظمة البيئية.
 يظهر معرفة وفهامًيف تخصصات أخرى
ألثر املجتمع عىل العامل مثل الرياضيات
والعلوم،والصحة،اإلنجليزية،
الطبيعي (مثال :النمو
السكاين ،التطور السكاين ،والرتبية الوطنية والعلوم
معدل استهالك املوارد ،االجتامعية ،والدراسات
اإلسالمية،والقراءةوالكتابة
إلخ).
واملرسح ،املوسيقى
 يحقق يف قضايا يوظف مجال الفنونبيئية ويحللها ،ويخرج
باستنتاجات دقيقة حول البرصية والتطبيقية
يف التعبري عن التنمية
الحلول الفعالة.
املستدامة ومعالجة القضايا
 يتخذ إجراء تجاهالبيئية والسيام مختلف
معالجة التحديات
البيئية (مثال :يشارك يف املشاريع الفنية.
إجراءات عاملية ،يصمم
الحلول التي تستوحى
منها إجراءات معينة
تخص القضايا البيئية).

لصفوف 10-12
االرتباط بالتعلم

الصفوف 5-K
االرتباط بالتعلم

الصفوف 6-9
االرتباط بالتعلم

 عرض مهارات البحثللطالب من أجل التعلم
عن تأثريات البيئة عىل
الفنون يف مجتمعاتهم
 عرض مهارات التفكرياملنظومي من أجل أن -
يفهم الطالب كيف يقدر
ويهتم بالبيئة املحلية
املحيطة.

 إتقان التواصل تعزيز التفكري الناقدوتكنولوجيا االتصال
واملنظومي واإلبداعي
والتواصل لطالب
للطالب من أجل بحث
اإلمارات العربية املتحدة
أثر البيئة والتاريخ عىل
للتفاعل مع طالب من
الفنون وفهمها .
دول أخرى من أجل
 إتقان تكنولوجياالعمل بشكل متعاون يف
االتصال والتواصل مع
طالب آخرين من ثقافات تحليل الفنون التي تؤثر
يف القضايا البيئية.
أخرى حول كيف أن
األحداث العاملية والبيئة  -إتقان العمل الثقايف
مع فريق من الطالب
تؤثر عىل الفنون
لعمل إنتاج إعالمي-
 عرض املهاراتاالجتامعية والثقافية إذ إعالم اجتامعي -لدعم
يتعلم الطالب املزيد عن مشاريع الفن املتأثرة
بيئياً.
تأثري الفنون والبيئة
 يدرك دور الفنونالبرصية والتطبيقية
يف التأثري عىل الثقافة
املجتمعية.
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الجدول أ  -مواضيع القرن الحادي والعرشين املتعلقة مبادة الفنون البرصية والتطبيقية:
مهارات القرن الحادي
مواضيع القرن الحادي
والعرشين
والعرشين
الكلية والعمل
 محو األمية املجتمعية  -ميكن للطالب استخداميشارك بفاعلية يف الحياة موضوع ماذا يعني أن
تكون مواطناً عاملياً مهتامً
االجتامعية من خالل
املعرفة بكيفية البقاء عىل وما يعني ذلك للطالب
يف دول أخرى من خالل
اطالع وفهم بالعمليات
املناقشة ومن خالل
الحكومية.
 ميارس حقوق وواجبات وسائل اإلعالم املختلفة.من خالل التكنولوجيا.
املواطنة وواجباتها عىل
 سيكون الطالباملستويات جميعه.
قادرين عىل التواصل
 يدرك التضميناتاملحلية والدولية لقرارات مع طالب يف دول
أخرى ،مام ميكنهم
املجتمع املحيل.
من تطبيق مهاراتهم
املكتسبة من خالل
معايري الفنون البرصية
من أجل فهم الثقافات
األخرى والتواصل مع
تخصصات أخرى مثل:
الرياضيات والعلوم،
والصحة،اإلنجليزية،
والرتبية الوطنية والعلوم
االجتامعية ،والدراسات
اإلسالمية ،والقراءة
والكتابة املرسح،
املوسيقى
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الصفوف 5-K
االرتباط بالتعلم

الصفوف 6-9
االرتباط بالتعلم

لصفوف 10-12
االرتباط بالتعلم

 إتقان قدرات الطالب تعزيز تعلم الطالبعرض مهارات التفكري
للسبب وحل املشكالت عىل القيام بشكل
املنظومي للطالب من
ناقد بالتحليل والبحث
وإصدار األحكام
أجل التعلم ليكونوا
واستخدام وسائل اإلعالم
مبدعني ،ولتعزيز العمل والقرارات باستخدام
املتعددة واالختبار
املجتمعي من خالل عرض تكنولوجيا االتصال
وتقديم عرض فني ،أو
املنتج الفني واملشاركة يف واملعلومات ووسائل
مرسحية مثرية أو حفلة.
اإلعالم لالنخراط يف
املعارض املختلفة.
 إتقان العمل املبتكرالبحث من أجل دمج
 تعزيز تعلم الطالبواملتعاون يف مجتمع
من خالل الفنون البرصية الفنون مع املجتمع
متنوع ثقافيا من أجل
املحيل
والتطبيقية يف احرتام
دعم الفنون.
تعزيز مهارات الطالب
وتقدير الرتابط األرسي
للتفكري الناقد والخالق - ،إدارة الوقت واألموال
واحرتام القوانني
واألهداف لوضع خطة
والعمل بتعاون لفهم
احرتام املكتسبات من
عمل ملناقشة جوانب
األمالك العامة والخاصة أسباب وصفات سبب
دعم الفنون جميعها.
عدم دعم املواطنني
واملحافظة عليها.
 إتقان مهارات التواصلاملحليني للفن.
تعزيز فهم املحادثات مع مع طالب آخرين من
أجل عمل مواد تسويقية
طالب آخرين واملقارنة
ملختلف الفنون.
بني الثقافات املختلفة
حول ما يعنيه أن يكون  -تعزيز مهارات الطالب
يف التفكري الناقد واملبتكر
املجتمع داعامً للفن.
تعزيز العالقات ،واحرتام يف تناول قضايا اجتامعية
العمل التطوعي وتقديره سلبية يف املجتمع.
لخدمة القضايا املجتعية  -يدرك من خالل
الفن أهمية التغريات
وأفراد املجتمع.
االجتامعية يف املجتمع
لفهم اآلخرين ،والتعبري
بحرية عن رأيه فيها.

الجدول ب  -مهارات القرن الحادي والعرشين املتعلقة مبادة الرتبية البرصية والتطبيقية:
التعلم ومهارات االبتكار
 التفكري الناقد وحلاملشكالت
 التعلم واالبتكارواالبداع
 االتصال والتعاون التعلم التشاريك الوعي باألدواتواملصادر
 -البحث والتجريب

 عرض مفهوم كيف تكون مفكرا ًتعزيز مهارات التفكري الناقد  -إتقان التفكري املنطقي من خاللاستخدام املامرسات االستقرائية
ناقدا ً من حيث تطبيقه عىل مفاهيم من خالل إدخال التفكري
واالستنباطية بهدف تحليل قضايا
املنطقي والتحليل لتعزيز
ثقافة الشخص من حيث عالقتها
مختلفة يف الفنون البرصية والتطبيقية.
مهارات االتصاالت الالزمة يف
بالفن.
 إدخال مفهوم التفكري املنظومي من فهم العالقة الشخصية مع الفن  -تعزيز التفكري املنظومي ،الذي يسمحللطالب بالبحث عن ،وربط أهمية الفن
خالل ترسيخ تعلم متعدد التخصصات- .تعزيز التفكري املنظومي
للحكومات املحلية والوطنية.
والرتابط من خالل غرس
 غرس معرفة الفن يف الرياضيات تعلم كيفية حل املشكالت والتوصلمعرفة الفن يف الرياضيات
والعلوم ،والصحة ،واإلنجليزية،
إىل االستنتاجات بإصدار األحكام من
والرتبية الوطنية والعلوم االجتامعية ،والعلوم،والصحة واإلنجليزية،
خالل البحث والتحليل آلثار الفن عىل
والرتبية الوطنية والعلوم
والدراسات اإلسالمية ،والقراءة
املجتمع.
االجتامعية ،والدراسات
والكتابة.
 إتقان تعلم كيفية تطوير األفكاراإلسالمية ،والقراءة والكتابة.
 تعليم الطالب كيفية تطويرالجديدة لآلخرين وتنفيذها وإيصالها
ابتكار فنون من أجل فهم ثقافة الفرد -تعزيز تعلم الطالب لتطوير
األفكار الجديدة املتعلقة بالفن أثناء العمل ضمن فريق يعمل عىل
وتصميمها وابتكارها.
مشاريع متعلقة بالفن.
وتنفيذها وإيصالها يف تعزيز
عرض أنشطة التفكري اإلبداعي، إتقان أنشطة مشاركة األفكار بهدفأنشطة التفكري اإلبداعي،
كالعصف الذهني ،ليتعلم الطالب
كأنشطة التصميم لتعزيز فهم إبقاء أذهان الطالب منفتحة لتقبل
كيف يشاركون بأفكارهم ويحرتمون
العديد من األفكار وفهمها.
األفكار للفن.
األفكار املتعلقة بالفن كافة.
 إتقان املهارات اإلبداعية لتفضيل تعزيز أهمية بناء الفريق تعليم الطالب كيف يوضحونمشاريع الفن وصقلها وتحليلها
والتعاون مع اآلخرين إليجاد
أفكارهم ،وما يجول يف خواطرهم،
وتقييمها.
مستخدمني مهارات االتصال الشفوي مشاريع صفية يف الفنون
البرصية والتطبيقية والتخطيط  -إتقان كيفية توضيح األفكار باستخدام
والكتايب وغري اللفظي حول إبداع
مهارات االتصال الشفوي والكتايب وغري
لها وتنفيذها.
ومشاركة مشاريع الفن.
اللفظي مع مجموعات طالبية متعددة
 إدخال مفهوم العمل الجامعي،الثقافات.
بهدف مشرتك ،إلبداع مشاريع فنية يف
 إتقان مهارات التعاون مع اآلخرينالفنون البرصية والتطبيقية.
إليجاد مشاريع جامعية والتخطيط
 إتقان مهارة متييز األشكال والعنارصلها وتنفيذها من خالل إظهار املرونة
وتوظيفها بطرق إبداعية مبتكرة مع
واالستعداد لتحقيق الهدف املشرتك.
استخدام واع للامدة اللونية والخامات.
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الجدول ب  -مهارات القرن الحادي والعرشين املتعلقة مبادة الرتبية البرصية والتطبيقية :
املهارات املعلوماتية واإلعالمية والتكنولوجية
 إتقان عملية الوصول إىل محو األميةاملعلومات وتقييمها بكفاءة
املعلوماتية
وفاعلية ،واستخدام مهارات التفكري
 محو األمية اإلعالمية الناقد يف حل املشكالت. إتقان استخدام مصادر الوسائطاملتعددة لتقييم وجهات النظر
 محو األمية يفتكنولوجيا املعلومات املختلفة يف البحث ومشاركة
وتحليل كيف أن الفن يؤثر يف
واالتصاالت
ثقافات أخرى.
 إتقان تطبيق استخدامالتكنولوجيات الرقمية بفاعلية
من خالل استخدامها كأداة صفية،
إليصال آراء حول تأثري الفن يف
الثقافات األخرى عىل الطالب.
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 تعزيز عملية التعلم للوصول إىل  -تعليم الطالب كيفية الوصول إىلأشكال املعلومات كافة واملتعلقة
املعلومات حول الفن وتقييمها
بالفن بكفاءة وفاعلية ،يدوياً
بكفاءة وفاعلية وحسم.
 تعزيز استخدام مصادر الوسائط وتكنولوجياً. استخدام مصادر الوسائط املتعددةاملختلفة لتقييم وجهات النظر
لتقييم وجهات النظر املختلفة للطالب
املختلفة يف ثقافات مختلفة حول
أهمية الفن يف ثقافتهم بهدف إقناع اآلخرين من ثقافات دول أخرى حول
استخدام الفن يف ثقافاتهم.
اآلخرين بقبول وجهة نظرك.
 تعليم الطالب كيفية تطبيق تعزيز التعلم لتطبيقالتكنولوجيا الرقمية بفاعلية.
التكنولوجيات الرقمية بفاعلية
من خالل استخدامها كأداة بحث
وتنظيم وتقييم وإيصال املعلومات
واالبتكار واإلبداع يف تناولها.

الجدول ب  -مهارات القرن الحادي والعرشين املتعلقة مبادة الرتبية البرصية والتطبيقية :
املهارات الحياتية واملهنية
تعزيز أهمية التغذية الراجعة باللغة  -إتقان أهمية الحصول عىل التغذية إدخال فهم وتعلم أهميةالراجعة من املدرسني والطالب اآلخرين
 املرونة والتكيف التغذية الراجعة من املدرسني العربية وفهمها والتي يتم الحصولوالطالب اآلخرين يف أثناء عرض عليها من املدرسني و الطالب اآلخرين عىل مشاريع الفن الفردية والجامعية.
 إتقان إعطاء نقد عادل وصادقتعزيز كيفية التعامل مع املديح املبادرة والتوجيه مفهوم العمل النقدي للفن.للعمل الفني
واإلخفاقات والنقد ملرشوع الطالب
 عرض عملية التعلم لوضعالذايت
 إتقان املوازنة بني وجهات النظراألهداف وإدارة الوقت والعمل الفني.
واملعتقدات املختلفة وحل املشكالت،
 تعزيز تعلم عملية وضع األهدافباستقاللية.
 املهاراتوإدارة الوقت والعمل باستقاللية من والعمل يف البيئات متعددة الثقافات حول
 إدخال تعلم معرفة الوقتاالجتامعية
خالل مراقبة األولويات يف املهامت التي الفن يف ثقافات ومناطق أخرى
املناسب للحوار والوقت
والثقافية
 إتقان عملية وضع األهداف وإدارةتستوجب إكامل املرشوع وتعريفها
املناسب لالستامع باحرتام يف
الوقت يف الفنون البرصية والتطبيقية من
الحصة الصفية أو خارجها حول وتحديدها.
 اإلنتاجيةخالل العمل باستقاللية وباتباع الرقابة
 تعزيز العمل بانسجام وتناغم معالفن.
واملساءلة
املجموعات املختلفة لفهم تاريخ الفن الذاتية ،وتحديد األولويات يف املهامت
 إدخال تعلم إدارة مشاريعللمشاريع يف الفن ولتحقيق ،وتوضيح
يف الثقافات األخرى.
الفن الصغرية –بشكل فردي
 القيادةمعرفة متى يجب التكلم ومتى يجب املبادرةأو جامعي -للخروج بالنتائج
واملسؤولية
 إتقان العمل ضمن مجموعات مختلفةاالستامع ..بناء ثقافة من االحرتام
املرجوة.
بإظهار االحرتام للثقافات املختلفة؛ ومعرفة
لآلخرين وآرائهم حول الفن.
 إدخال تعلم مهاراتاحرتام االختالفات الثقافية املجتمعية متى يجب التكلم ومتى يجب االستامع؛القيادة باستخدام أسلوب
واالستجابة بانفتاح ذهني لألفكار والقيم
 تعزيز تعلم إدارة املشاريع عىلحل املشكالت للتأثري عىل
املختلفة.
اآلخرين،وتوجيههم نحو هدف اختالف أحجامها –الفردية منها
 تعلم االستفادة من الفروقات االجتامعيةمشرتك ملرشوع ناجح يف الفن .والجامعية -للخروج بالنتائج املرجوة
والثقافية إليجاد أفكار جديدة ملشاريع
من خالل إظهار أخالقيات إيجابية
الفن التي من شأنها أن تزيد من االبتكار
يف العمل ،وإدارة الوقت ،واملشاركة
ومن جودة العمل.
الفعالة من خالل الجهود التعاونية.
 إتقان إدارة أنواع املشاريع –الفردية منها تعزيز املهارات القيادية باستخداموالجامعية -للخروج بالنتائج املرجوة من
مهارات حل املشكالت ،واملهارات
خالل العمل بإيجابية وعىل عدة مهامت،
الشخصية للتأثري عىل اآلخرين
ومن خالل إظهار األخالق وتحمل مسؤولية
وإلهامهم وتوجيههم لتحقيق ناجح
النتائج ،إيجابية كانت أم سلبية.
لهدف مشرتك ملرشوع الفن.
 إتقان املهارات القيادية من خاللاستخدام مهارات حل املشكالت واملهارات
الشخصية لرفع مستوى قوة اآلخرين يف
التأثري يف الفريق وتوجيهه لتحقيق هدف
مشرتك يف املشاريع الفنية املختلفة
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خطوط عامة مقرتحة ملحو األمية الرقمية/املهارات التكنولوجية
يظهر الطالب الكفء يف الفنون البرصية والتطبيقية معرفة ومهارات تخوله رؤية حقيقة العامل واختباره
من خالل أساليب متعددة ،واالستفادة من املواهب املتنوعة ،وإظهار قوة التخيل ،واملشاركة يف عملية االستقصاء ،والربط بني محتويات املنهاج.
فالطالب الكفء يف الفنون يعمل ضمن سياق "ما هو ممكن" .سيظهر الطالب الذي يتلقى تعليمه يف دولة اإلمارات العربية املتحدة كفاءة يف
الفنون من خالل إظهاره ملا يأيت:
•القدرات اإلدراكية الحسية ليفرس بدقة ،أو يعطي املعنى ملحفزات حسية متنوعة (البرص ،السمع ،الحركة ،اللمس ،الشم و الذوق)
•تطوير قدرات إبداعية تؤهله الستيعاب أفكار جديدة ولتوليدها وابتكار أعامل فنية مميزة.
•تطوير القدرة عىل إيجاد الحلول يف حل املشكالت ،والتفكري الناقد ،وتوليد األفكار.
•مهارات االتصال من خالل التعبري عن األفكار واملشاعر يف صناعة الفنون وإنتاجها وأدائها.
•القدرات املعرفية يف التحليل والتثمني والتقدير والنقد واملقارنة والتقييم والتفسري والبحث.
بإمكان التكنولوجيا أن توسع آفاق تعلم الفن والحدود الزمانية واملكانية إذا استخدمت كأداة لتحفيز املتعلم ومشاركته يف التجارب التي تساعد
يف تطوير قدراته عىل:
•تكوين األفكار الجاملية وعرضها وتعزيزها وإيصالها.
•تفسري املعلومات واملفاهيم واألفكار التي يحصل عليها من مصادر ثقافية موثوقة حول مواضيع متنوعة.
•تبادل املعلومات واملفاهيم واألفكار مع عدة متحدثني وقراء حول مجموعة من املواضيع املتنوعة حول سياقات محلية وإقليمية وعاملية.
•تقديم املعلومات واملفاهيم واألفكار أمام جمهور من املستمعني أو القراء حول مواضيع متنوعة.
•التحقيق يف العامل الذي يتخطى بيئته املحيطة.
•إدراك طريقة اآلخر بالتفكري وفهمه.
•التفاعل يف سياقات ثقافية متنوعة.
وفقاً للمعايري الدولية لتكنولوجيا املعلومات ،تحدد الخطوط العامة ملحو األمية الرقمية واملهارات التكنولوجية ستة ( )6مجاالت للكفاءة كام ييل:
التفكري الناقد ،وحل املشكالت ،وصنع القرارات

4

اإلبداع واالبتكار

املواطنة الرقمية

5

االتصال والتعاون

عمليات ومفاهيم التكنولوجيا

6

البحث وطالقة املعلومات

1
2
3
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خطوط عامة للمهارات التكنولوجية
خربات تعلم الطالب
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 يستخدم أشكاالً متنوعة من يستخدم برامج الصوت،اإلبداع واالبتكار :يظهر الطالب  -بتوجبه ودعم من املعلم
الوسائط لتحليل املعلومات
تفكريا ً إبداعياً ،ويبني املعارف ،يستخدم الطالب برامج الصوت الفيديو ،الصور ،القصاصات
ودمجها وتقييمها ليصف النتائج
الفنية ،صناعة األفالم ،أو
والفيديو والصور والقصاصات
ويطور املنتجات والعمليات
مبا فيها اإلسرتاتيجيات البرصية
برمجيات تصميم صفحات
املبتكرة مستخدماً التكنولوجيا .الفنية لينتج وينرش مشاريع
الفنون البرصية والتطبيقية التي اإلنرتنت ،واملستندات اإللكرتونية والكمية والشفوية.
 يك ّون أفالم فيديو وثائقية أووغريها من امللفات لينتج
تناسب سنه.
دراما وثائقية ليشارك املجتمع
نصوصاً ،معتمدا ً عىل الخربة
 يستخدم الطالب التقنيةخربته يف درسه يصمم بيئات
الشخصية والرتاث والخيال
ومصادر التعلم ( الصوت
إلكرتونية لألعامل الفنية.
واألدب والتاريخ.
والفيديو والصور والقصاصات
الفنية) ليوصل األفكار واملشاعر  -يستخدم الرسوم املتحركة
وبرمجيات التصميم ليك ّون
والخربات.
مشاريع الفنون البرصية
 يستخدم املحاكاة يف انتاجهوالتطبيقية ثالثية األبعاد.
الفني.
 يستخدم الوسائط اإللكرتونيةلتصميم املشاريع الفنية
 يستخدم مصادر املعلومات يستخدم عدة تكنولوجيات من  -يستخدم مجموعة متنوعةاالتصال والتعاون :يستخدم
اإللكرتونية املتعددة والوسائل
خالل مجموعات العمل التعاوين من أدوات االتصاالت السلكية
الطالب الوسائط والبيئات
واملوارد التكنولوجية املختلفة
والالسلكية (مثال :الربيد
الرقمية لتحقيق االتصال والعمل ليفهم العالقات التي تربط
ليتعاون مع اآلخرين يف مقارنة
اإللكرتوين ،مجموعات النقاش،
الفنون يف أجزاء مختلفة من
التعاوين ،مبا يف ذلك االتصال
مختلف الفنون البرصية
املدونات ،مؤمترات الفيديو)
العامل العريب.
والعمل التعاوين عن بعد،
والتطبيقية ومشابهتها.
ليتعاون ويتواصل مع األقران
بهدف التعلم واإلسهام يف تعلم  -يوظف مجموعة متنوعة
والخرباء بهدف نقد املنتج الفني  -يستخدم سامت برمجيات
من الوسائط ليتعاون ،وينرش
اآلخرين.
العروض التقدميية وأدواتها
مقاالً إخبارياً حول دور الفن يف وتحليله.
(مثال :التنقل بني الرشائح،
مجاالت وثقافات مختلفة وذلك  -يستخدم أدوات التأليف
الرشائح الرئيسية ،الرسد،
اإللكرتوين ليستكشف التعبري
مع أقرانه يف اإلمارات األخرى.
التوقيت ،عمل عروض تعمل عرب
الفني من وجهات نظر ثقافية
 يستخدم العمل التعاوينالشبكة اإللكرتونية) ليشارك يف
ليستكشف كيفية إيصال العنارص متعددة مع املتعلمني من
أساليب العرض ،ويحلل استجابة
مختلف الدول.
الفنية لألفكار بالتعاون مع
أقرانه من خلفيات عرقية أخرى - .يتعاون لينتج موقعاً إلكرتونياً الجمهور لها.
يربز أمثلة عىل إنتاجه الفني يف
(الفنون البرصية والتطبيقية )
مع تخصصات أخرى ،ومع الحياة
والثقافات األخرى والعمل.
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البحث وطالقة املعلومات :يطبق مبساعدة من الكبار ،يجري
الطالب األدوات الرقمية لجمع

بحثاً عرب اإلنرتنت للتحقق من

املعلومات وتقييمها واستخدامها .دور الفن يف مجاالت وثقافات
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 -يبحث يف موارد اإلنرتنت ليقوم

 -يستخدم األدوات التكنولوجية

مبقارنة ومشابهة تحليالت الخرباء ومصادر الوسائط املتعددة
إلنتاج مرسحية معارصة ويعرض

ليبحث يف الرتاث الثقايف العريب

مختلفة

النتائج مستخدماً أدوات العرض

يف الفنون البرصية والتطبيقية.

 -يطبق منفردا ً األدوات الرقمية

من الوسائط املتنوعة.

 -يستخدم التكنولوجيا بهدف

الستكشاف أساليب مختلفة

 -يبحث عن ويجمع املعلومات

التصفح والبحث ،واإلسهام يف

ميكن اتباعها لحل قضية تخص

املتعلقة بفنانني بارزين عرب

إنتاج أعامله الفنية.

مجتمع املدرسة.

فرتات زمنية متنوعة ،ويق ّيم

 -يبحث األدوات الرقمية املالمئة

 -يبحث عن ويجمع صورا ً

املصادر ،ويستشهد باملواد بدقة.

ويختارها ليصمم األعامل الفنية

ملختلف الفنون من ثقافات

 -يبحث يف تأثري وسائل

الخاصة به وبأقرانه ،ويقيمها.

مختلفة ،ويع ّد ألبوماً رقمياً.

االتصال البرصي (مثال :التلفاز،
الفيديوهات املوسيقية ،األفالم،
اإلنرتنت) عىل جوانب املجتمع
كافة.
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التفكري الناقد ،وحل املشكالت،
وصنع القرارات :يستخدم
الطالب مهارات التفكري الناقد
ليخطط ويجري البحث ،ويدير
املشاريع ،ويحل املشكالت،
ويتخذ القرارات املدروسة
مستخدماً األدوات واملوارد
الرقمية املناسبة.

خطوط عامة للمهارات التكنولوجية
خربات تعلم الطالب
K- 5
 يبتكر منتجات إلكرتونيةتستخدم النص واألشكال املختلفة
من الرسوم والصور والصوتيات
والفيديو (مستعيناً باالقتباس
املالئم) ليوصل األفكار حول
منتجه الفني.
 يجري بحثاً عرب اإلنرتنت ليرشحطرقاً ميكن من خاللها استخدام
التكنولوجيا إليجاد أشكال فنية
جديدة.
 يستخدم التكنولوجيا لينتجشخصيات الرسوم املتحركة.

املواطنة الرقمية :يفهم الطالب  -يظهر االستخدام اآلمن
والتعاوين للتكنولوجيا بهدف
القضايا اإلنسانية والثقافية
واملجتمعية املتعلقة بالتكنولوجيا التحقيق يف إنتاج األعامل الفنية.
 يرشح االستخدامات املسؤولةوميارس السلوكات القانونية
للتكنولوجيا واملعلومات الرقمية،
واألخالقية.
ويدرك ويصف األخطار واملخاطر
املحتملة املرتبطة بأشكال
االتصال املتنوعة عرب اإلنرتنت.
 يظهر مامرسات آمنة للربيداإللكرتوين ،ويدرك إمكانية
االنكشاف العلني من خالل
الربيد اإللكرتوين وآدابه.
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 يستخدم األدوات التكنولوجيةيستخدم التكنولوجيا لينتجالرسوم املتحركة ،ويحلل األعامل ومصادر الوسائط املتعددة
ليحلل األعامل الفنية املحلية
الفنية ،وينشئ التصاميم
والعاملية وأثرها عىل القيم
التصويرية املبتكرة.
يستخدم األدوات الرقمية إلجراء والسلوكات عرب الثقافاتمقابلة مع فنان يعمل يف مجال املتنوعة.
الفن البرصي أو التطبيقي ،ويعد  -يستخدم املصادر الرقمية
العديدة ليظهر فهامً وقدرة عىل
فيديو حول التجربة ،ويحمله
التفكري مليا ،ووصف معالجاته
عىل شبكة اإلنرتنت ملشاركة
وتحليلها وتفسريها وتقييمها أو
الطالب اآلخرين.
معالجات اآلخرين الفنية.
 يستخدم التكنولوجيا ليعد يستخدم الوسائط اإللكرتونيةمحفظة رقمية الغرض منها.
ليطور التصاميم الفنية يف الفنون
 إعداد وتنظيم أعامل فنيةأصيلة لغايات التتقييم والعرض ،البرصية والتطبيقية.
وتنظيمها.
 يرشح ويستخدم مامرسات يطور فهامً للحاجة لحاميةتتعلق بحامية السالمة الشخصية
الهوية الشخصية عرب اإلنرتنت،
يف الربيد اإللكرتوين /عىل املواقع عرب اإلنرتنت (مثال :عدم إطالع
اإللكرتونية ،والحد من استخدام الغرباء عىل معلومات شخصية،
والتنبه من الرسقات اإللكرتونية،
املعلومات والصور الشخصية،
واإلبالغ عن أية أنشطة مشبوهة)
ويقيّم موثوقية الطلبات التي
 ميارس عمليات االستخدامتتضمن الكشف عن معلومات
املسؤول لألنظمة واملعلومات
شخصية.
والربمجيات التكنولوجية.
 يدرك األخطار املحتملةلإلرهاب اإللكرتوين والتي ميكن  -يقتدي بسلوك آمن وقانوين
أن تقع عندما يعرض الناس آراء وأخالقي الستخدام املعلومات
والتكنولوجيا.
متينة حول مواضيع معينة
يفهم ويق ّدر االختالفات الثقافية  -يظهر كفاءة ثقافية لدى
انخراطه مع املجتمعات األخرى
لدى انخراطه مع املجتمعات
عرب اإلنرتنت.
األخرى عرب اإلنرتنت.

محو األمية الرقمية
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العمليات واملفاهيم التكنولوجية - :يظهر القدرة عىل البحث
يظهر الطالب فهامً سليامً
يف البيئات االفرتاضية كالكتب
للمفاهيم واألنظمة والعمليات اإللكرتونية واملواقع اإللكرتونية
مستخدماً الروابط اإللكرتونية
التكنولوجية.
ليدخل إىل محتوياتها من
الفيديوهات والصوتيات.
 يتواصل مستخدماً أدواتالتكنولوجيا املتعددة موظفاً
لذلك املصطلحات املناسبة
والدقيقة.
 يستخدم تطبيق معالجةالكلامت ليكتب ويحرر ويطبع
ويحفظ التعيينات.
 يوظف األدوات الرقمية يفتكوين البرصيات والصوتيات
ويوضح الخصائص االنفعالية.
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 يستخدم امليزات واألدوات يظهر القدرة عىل الدخولاملساعدة املتقدمة لربمجية
والتقييم واإلدارة يف بيئة ذات
قاعدة بيانات (مثال :يعمل
محتوى دائم التجدد ومزيج
جداول ومناذج ،ويخلق
من الكلامت والرسوم البيانية
العالقات بني الجداول ،ويخرج
والصور والروابط اإللكرتونية
باستفسارات متقدمة ،وتقارير
والفيديوهات والصوتيات التي
بسيطة) ليخترب النظريات أو
تتغري بشكل دينامييك.
 يقيم نقاط القوة واملحددات األسئلة البحثية ونتائج التقارير. يقوم باختيارات مدروسة مناملتعلقة بأدوات ووسائط
بني أنظمة وموارد وخدمات
تكنولوجية متنوعة.
تكنولوجية متقدمة لعمل
يختار أكرث األدواتاملشاريع وإدارة وإيصال
مالءمة للتوصل إىل أهداف
املعلومات.
االتصال،ويستخدمها.
 يختار ويتنقل ضمن التطبيقات  -يستكشف الفرص الرقميةالعديدة املتاحة لعمل تعبريات
الربمجية ويستخدمها ليك ّون
فنية يف الفنون البرصية
معالجات فنية برصية وصوتية
والتطبيقية.
ومتحركة.
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مهارات الريادة
التخطيط املايل
اإلنفاق

مهارات الريادة

املهارات االقتصادية

االدخار
إعداد امليزانية
التسويق
التعامل مع املؤسسات املالية
حساب األرباح والخسائر
االستثامر
البيع والرشاء
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مهارات الريادة
جمع املعلومات
تحديد أهداف املرشوع
التخطيط للمرشوع
إدارة املرشوع
تقييم املرشوع
التنبؤ باملخاطر املحتملة
مواجهة املخاطر والتحديات
املبادرة

مهارات الريادة

مهارات العمل

تنظيم مهام العمل
التجديد والتطوير يف العمل
حل املشكالت املتعلقة بالعمل
إدارة النزاعات
تحمل املسؤولية
اإليجابية
التفاوض
إدارة ضغوط العمل
كتابة تقارير العمل
مهارات التقانة
مهارة البحث عن وظيفة
مهارة اجتياز املقابلة
كتابة السرية الذاتية
101

التوصيــــــــــــــــــات

102

تصميم املادة التعليمية
الدرس األول
املجال  /الفنون البرصية والتطبيقية

منظر خارجي ( التوازن يف تحقيق التكامل )
املحور  /اإلنتاج االبتكاري

الصف

الخامس

الفرع  /الرسم والتصوير

نواتج التعلم

يقارن بني اإلنشاء البرصي املتزن وغري املتزن .
مييز االتزان واإلنشاء البرصي الجيد وأثره يف إنجاح العمل الفني.
يحقق اإلنشاء البرصي واالتزان الجيد من خالل ترتيب عنارصه بشكل مرتابط يف العمل الفني

املفردات الفنية

اإلنشاء البرصي – االتزان .

القيم

العدالة  -املساواة .

الصعوبات والسلبيات املتوقعة

عدم القدرة عيل ترابط أجزاء العمل الفني ببعضها بعضاً .

النشاطات التمهيدية

عرض لوحة فنية ألحد الفنانني التشكيلني باستخدام التقنيات الحديثة ليكون مدخالً للدرس.

الحاسوب – صور مرتبطة بعنارص الدرس  -لوحات فنية لفنانني ,ورق كانسون  ،قلم رصاص ,أدوات
النشاطات الداعمة (الوسائل
مساعدة .
,الوسائط ,األدوات والخامات )
رسم تكوين جيد ملناظر من الطبيعة الخارجية من خالل توزيع عنارص العمل الفني يف تكوين متزن
املهمة التعلمية الجديدة
بالقلم الرصاص .
طريقة العصف الذهني  -طريقة عرض الوسائل املعينة  ,طريقة الرشح اللفظي البرصي لتوضيح
املفاهيم .
النشاطات الداعمة للتعلم
طريقة البيان العميل لتوضيح كيفية توزيع عنارص العمل الفني لعمل تكوين متزن ،وكيفية استخدام
(عالجية أو تعزيزية او إثرائية)
وسائط االتصال من خالل تقنيات مناسبة للقلم الرصاص -التعزيز املعنوي اللفظي أو املادي .
 -1املالحظة واملتابعة ( التقييم التشخييص )  -2التقويم الفردي والجامعي .
أساليب تقييم وتقويم التعلم الحايل  -3املناقشة والحوار ( التقويم التكويني )  -4 .التقييم الختامي ( تقييم التعلم) عرض األعامل
ومناقشتها  /النقد الذايت .
تعلم الطالب ما كان متوقعاً منهم يف أثناء الدرس ،ويف نهايته من خالل توزيع عنارص إلنتاج عمل فني
إيجابيات
متزن .
بعض الطالب فقدوا القدرة عيل ترابط أجزاء العمل الفني ببعضها البعض  .كيف أعالج ذلك ؟
سلبيات
......................................................................................................
التوصيات ( تأمالت ما بعد الدرس )

التفكري ملعالجة املشكالت الظاهره (ربط الطالب مبادة العلوم وامليزان ذي الكفتني )
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اسرتاتيجيات التعليم والتعلم وتطبيقاتها يف مناهج الفنون البرصية والتطبيقية
فرع املادة التخصيص

املفاهيم الفنية

وصول املتعلمني ألستكشاف
املفاهيم املطلوبة

عرض الوسائل املناسبة لتنمية
األدراك الحيس والبرصي ,استخدام
اسرتاتيجية التعلم الفعال.
مثال ( /العصف الذهني ،حل
املـــشـــكـــات )......،الستكشاف
املفاهيم والتقنيات والقيم الفنية
والجاملية

نواتج التعلم وفق معايري
األداء
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املعايري

تحفيز املتعلمني للمشاركة
بالتوقعات من خالل أستثارة
مهارات التفكري العليا

تفعيل دور املجموعات
الــتــعــاونــيــة بــالــتــشــاور
واملشاركة

توظيف طريقة التقييم البنايئ
يف تحليـــل الناتــج التعلمــي
مبشاركة الطالب

املحاور ونواتج التعلم

الخربات السابقة

املنظم التمهيدي للموقف
التعليمي مــن خــال ســؤال
رئييس (مشكلة) التأكيد عىل
تحفيز مهارات التفكري بأنواعها

مامرسة طريقة البيان
العميل لتوضيح كيفية
تحقيق املفهوم بأستخدام
األدوات والخامـــــــــات
وبتقنيــــــات مختلفـــة
ومناسبة

تــقــويــم فاعلية الــنــمــوذج
التدريســــي وتقييمــه وفق
مستويـــــات األداء والتفاعــل
األندماجي (معلم ,متعلم)

مهام التعلم

استخدام اسرتاتيجية التعلم
الــفــعــال .مــثــال  /عمل
مجموعات التعلم التعاونية
(غري متجانسة)
مامرسة الطالب للنشاط التطبيقي
من خالل فروع محاور املادة (الرسم،
الرسم والتصوير ،التصميم ،الطباعة،
التشكيل،لتحقيقالقيم الفنيةالخاصة
بعنارص وأســس العمل الفني مع
تنفيذ املهارات التقنية لتحقيق القيم
الجاملية والفنية الخاصة بالتكنيك يف
توظيف وسائط األتصال املناسبة .

توظيــــف اسالــيب التحفيز
والتشجيع

تعريف اإلسرتاتيجيات التعليمية
هي ،كل ما يتعلق بأسلوب توصيل املادة
للطالب من قبل املعلم لتحقيق هدف ما،
وذلك يشمل كل الوسائل التي يتخذها املعلم
لضبط الصف وإدارته؛ فضال عن الجو العام
الذي يعيشه الطلبة والرتتيبات الفيزيقية التي
تسهم يف عمليات تقريب الطالب لألفكار
واملفاهيم املبتغاة.
تعمل االسرتاتيجيات يف األساس عىل إثارة
تفاعل املتعلم ودافعيته الستقبال املعلومات،
وتؤدي إىل توجيهه نحو التغيري املطلوب ،وقد
تتضمن الوسائل ،أو الطرائق أو اإلجراءات
التي يستخدمها املعلم ،عىل طريقة الرشح

التلقيني (املواجهة) ،أو الطريقة االستنتاجية
أو االستقرائية؛ أو شكل التجربة الحرة أو
امل ّوجهة  ..الخ ،من األشكال التقليدية أو
الحديثة املقبولة،ثم إ ّن الخطة التي يقوم بها
املعلم لتنفيذ هدف تعليمي ،هي اإلسرتاتيجية
التعليمية؛ وقد تكون اإلسرتاتيجية سهلة أو
مركبة .وتعتمد االسرتاتيجيات التعليمية عىل
تقنيات ومهارات عدة ،يجب أن يتقنها املعلم
عند توجهه للعمل امليداين مع املتعلمني
.وقدرة املعلم عىل توظيف اإلسرتاتيجية يعني
أيضاً ،معرفة متى يتم استخدامها ومتى يتم
استخدام غريها أو التوقف عنها.

إسرتاتيجيات التعليم والتعلم
ترتكز عملية التعليم عىل مجموعة من
اإلسرتاتيجيات الحديثة مثل إسرتاتيجية التعليم
التفاعيل ،والتعليم غري املبارش والتعليم الذايت
فضال عن تطوير اإلسرتاتيجية التقليدية املبنية
عىل التعليم املبارش.

خريطة منوذج اسرتاتيجيات التدريس وبعض الطرق
التعليم املبارش

التعليم غري املبارش
التعلم املحارض

حل املشكالت

التفكري اإلبداعي
خرائط املفاهيم

التعليم التفاعيل

التعلم املستقل

التعلم التجريبي

التعلم التعاوين

مشاريع

رحالت ميدانية

العصف الذهني

بحوث

االستكشاف والتجريب

لعب األدوار

االتصال مبصادر التعلم

التقويم البنايئ

105

اسرتاتيجية التعلم التفاعيل
تعتمد إسرتاتيجية التعليم التفاعيل عىل أسلوب التفاعل بني الطالب واملعلم واملادة العلمية وميكن تطبيق هذا املفهوم من خالل عدة وسائل منها
التعليم التعاوين والتعليم اإللكرتوين والعصف الذهني.
طريقة التعليم التعاوين
هي طريقة تدريسية يتعلم فيها الطالب من خالل العمل يف مجموعات صغرية غري متجانسة يتعاون أفرادها يف إنجاز املهامت التعليمية املنوطة
بهم.
وتتميز هذه اإلسرتاتيجية باأليت:
•تساعد عىل استخدام عمليات التفكري االستداليل بشكل أكرب.
•تسهم يف رفع مستوى التحصيل الدرايس للطالب.
•تنمي العالقات اإليجابية  ،وتساعد عىل تقبل الفرد لوجهات نظر اآلخرين.
•تثري الدافعية لدى املتعلمني.
•تساعد عىل تكوين اتجاهات إيجابية أفضل نحو املدرسة واملعلمني.
•تحقق تقديرا ً أعىل للذات.
•تساعد عىل التكيف اإليجايب للطالب نفسياً واجتامعياً.
طريقة لعب األدوار
هي أحدى طرائق التعليم والتدريب التي متثل سلوكاً واقعياً يف موقف مصطنع  ،ويتقمص كل فرد من املشاركني يف النشاط التعليمي أحد األدوار
التي توجد يف املوقف الواقعي  ،ويتفاعل مع اآلخرين يف حدود عالقة دوره بأدوارهم وتتميز هذه الطريقة باأليت:
•توفري فرص التعبري عن الذات  ،واالنفعاالت لدى الطالب.
•زيادة اهتامم الطالب مبوضوع الدرس املطروح  ،حيث ميكن للمعلم أن يضمنها املادة العلمية الجديدة ،أو يقوم بتعزيز املادة العلمية املدروسة.
•تدريب الطالب عىل املناقشة والتعرف إىل قواعدها  ،وتشجيعهم عىل االتصال مع بعضهم البعض ؛ لتبادل املعلومات أو االستفسار عنها.
•إكساب الطالب قيامً واتجاهات تعدل سلوكهم  ،وتساعدهم عىل حسن الترصف يف مواقف معينة ،إذا وضعوا فيها.
•تشجيع روح التلقائية لدى الطالب  ،إذ يكون الحوار خاللها تلقائياً وطبيعياً بني الطالب  ،وال سيام يف مواقف األدوار الحرة وغري املقيدة بنص
أو حوار.
•تنمية قدرة الطالب عىل تقبل اآلراء املختلفة  ،والبعد عن التعصب للرأي الواحد.
•تقوية إحساس الطالب باآلخرين  ،ومراعاة مشاعرهم  ،واحرتام أفكارهم.
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طريقة التقويم البنايئ
هي طريقة تدريسية تعتمد عىل التقويم املرحيل الذي يتم يف أثناء تأدية املعلم للموقف التعليمي التعلمي  ،بهدف أخذ تغذية راجعة مستوحاة
من جمع املعلومات عن الطالب وتعلمهم  ،ومن ثم تشخيص هذا الواقع ،والتعرف إىل حاجاتهم واالعتامد عليها للتخطيط الالحق لتعلمهم.
تتطلب هذه الطريقة من املعلم اعتامد التقويم جزءا ً أساسياً من عملية التعليم والتعلم (قبل وخالل وبعد تنفيذ املوقف التعليمي التعلمي)؛
للتغلب عىل الصعوبات والعرثات التي تواجه تعلم الطالب ومعالجتها ،وتتميز هذه الطريقة باأليت:
•توظيف نتاجات عملية التقويم الصفي يف تحسن تعلم الطالب  ،وتحسني أداء املعلمني.
•االهتامم بالتعلم السابق ،وجعله عنرصا ً هاماً ومتطلباً رئيساً للتعلم الجديد.
•دمج التقويم يف عملية التعليم والتعلم  ،إذ يصبح متكامالً معها وليس مفصوالً عنها.
•تفريد التعليم إذ يصبح كل طالب عنرصا ً فريدا ً يف املوقف التعليمي التعلمي.
•تفعيل دور الطالب يف عملية التعليم والتعلم وإثارة اهتاممه ودافعيته للتعلم.
•معالجة مواطن الضعف لدى الطالب  ،وتعزيز مواطن القوة.
•تنمية دور املعلم يف تلبية حاجات الطالب  ،ومتطلبات املنهج املدريس.
طريقة االتصال مبصادر التعلم :
هي مجموعة من املهارات التي تنمي قدرات املعلمني يف كيفية االتصال مبصادر التعلم بأنواعها املتعددة  ،مبا يخدم عملية التعلم لدى املتعلمني،
ويساعد عىل تنمية القدرات اإلبداعية ومهارات االكتشاف والتعلم الذايت ،وتتميز هذه الطريقة باآليت :
•تنمية قدرة املتعلم يف الحصول عىل املعلومات من مصادر مختلفة.
•تنمية مهارات البحث واالكتشاف وحل املشكالت لدى املتعلمني.
•تزويد املتعلمني مبهارات تجعلهم قادرين عىل االستفادة من التطورات املتسارعة يف نظم املعلومات.
•إعطاء املعلمني فرصة للتنويع يف أساليب التدريس.
•مساعدة املعلمني عىل تبادل الخربات،والتعاون يف تطوير املواد التعليمية.
•إتاحة الفرصة للتعلم الذايت من قبل املتعلمني.
•تلبية احتياجات الفروق الفردية بني املتعلمني.
•اكتشاف ميول املتعلمني واستعداداتهم وقدراتهم وتنميتها .
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طريقة خرائط املفاهيم
هي طريقة تدريسية فاعلة يف متثيل املعرفة عن طريق أشكال تخطيطية تربط بني املفاهيم بخطوط أو أسهم تكتب عليها كلامت تسمى كلامت الربط.
وتستخدم خرائط املفاهيم يف تقديم معلومات جديدة  ،واكتشاف العالقات بني املفاهيم  ،وتعميق الفهم  ،وتلخيص املعلومات  ،وتقويم الدرس
وتتميز هذه الطريقة باأليت.
•تنظيم املعلومات يف فكر الطالب ؛ لسهولة اسرتجاعها.
•تبسيط املعلومات عىل شكل صور وكلامت.
•املساعدة عىل تذكر املعارف يف شكل معني.
•ربط املفاهيم الجديدة بالبنية املعرفية للمتعلم.
•تسهم يف إيجاد عالقات بني املفاهيم.
•تنمية مهارات املتعلم يف تنظيم املفاهيم وتطبيقها وترتيبها.
•تزويد املتعلمني مبلخص تخطيطي مركز ملا تعلموه.
طريقة التفكري اإلبداعي
هي طريقة تدريسية تضم مجموعة من املهارات  ،منها  :الطالقة املرونة  ،األصالة  ،اإلفاضة  ،الخيال ،الحساسية لحل املشكالت ،األسئلة الذكية،
العصف الذهني ،وتستخدم للوصول إىل األفكار والرؤى الجديدة التي تؤدي إىل الدمج والتأليف بني األفكار ،أو األشياء التي تعد مسبقاً أنها غري
مرتابطة ،وتتميز هذه الطريقة باآليت:
•تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى الطالب.
•تشجيع الطالب عىل التفكري بطريقة غري مألوفة.
•تشجيع الطالب عىل النظر يف التفكري بوصفه مهارة ميكن التدرب عليها والعمل عىل تحسينها.
•إكساب الطالب القدرة عىل اإلحساس باملشكالت وتقديم حلول لها بطرائق إبداعية.
•تشجيع الطالب عىل توليد أفكار جديدة.
•استثامر األفكار املطروحة من قبل الطالب.
•احرتام خيال الطالب.
•تقبل آراء الطالب وتعويدهم عىل احرتام آراء اآلخرين.
•توفري الجو النفيس املناسب بعيدا ً عن القلق واالضطراب.
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طريقة العصف الذهني
هي طريقة تدريسية فاعلة لتنمية قدرة الطالب عىل حل املشكالت بشكل إبداعي من خالل إتاحة الفرصة لهم ،لتوليد أكرب عدد ممكن من األفكار
بشكل تلقايئ ورسيع وحر والتي ميكن بواسطتها حل املشكلة الواحدة ،ومن ثم تصفية األفكار ،واختيار الحل املناسب لها ،إذ يديل كل منهم برأيه يف
تعاقب أو تناوب مع إتاحة الفرصة لهم للمناقشة يف نهاية الجلسة ،والخروج بحلول وأفكار مبتكرة .وقد تم توظيف هذا األسلوب يف تنمية التفكري
االبتكاري لطالب املدارس ،وللعاملني يف مجاالت متعددة ومنها الصناعة ،والقانون والدعاية واإلعالم وغريه من املجاالت .وتتميز هذه الطريقة باأليت:
•تفتح املجال أمام الجهد الجامعي املبتكر.
•تولد الحامس لدى الطالب من خالل التوجيه غري املبارش لقدراتهم التخيلية.
•تنمي مهارات االتصال لدى الطالب.
•تنمي مهارات القيادة لدى الطالب.
•تنمي الوعي بأهمية الوقت.
•تساعد املعلم عىل إدارة الصف.
•تنمي قدرة الطالب عىل إيجاد الحلول االبتكارية للمشكالت.
•تثري اهتامم وتفكري الطالب يف املوقف التعليمي التعلمي  ،وتنمي تأكيد الذات والثقة بالنفس.
•تؤكد املفاهيم الرئيسة التي يتناولها الدرس.
•تحدد مدى فهم الطالب للمفاهيم واملبادئ واملهارات.
•توضح نقاط األفكار واستخالصها  ،أو تلخيص املوضوعات.
•تهيئ الطالب للتعلم الجديد.
مميزات الطرائق الحديثة يف التدريس
•استقالل نشاط املتعلم ،ومنحه الفرصة للتفكري والعمل والحصول عىل املعلومات بنفسه.
•تنويع األنشطة ملواجهة الفروق الفردية بني املتعلمني أثناء التدريس.
•تنمية قدرة املتعلمني عىل التفكري العلمي والتفكري الناقد.
•تدريب العني عىل املالحظة والتفحص كأساس لتنمية قدرات العقل األخرى كافة من تخيل وتحليل واستنتاج وإصدار أحكام عند معالجة
القضايا األخرى.
•تشجيع املتعلمني عىل األخذ بروح العمل الجامعي التعاوين.
مهمة معلم مادة الفنون البرصية والتطبيقية:
إتاحة الفرصة للمتعلمني لتحصيل املعرفة بأنفسهم ،واملشاركة بفاعلية يف أنشطة التعلم كافة ،واإلقبال عىل ذلك برغبة ونشاط حتى يعتاد املتعلمون
عىل االستقالل يف الفكر والعمل واالعتامد عىل الذات.
العوامل التي يتأثر بها املعلم عند اختياره طرائق التدريس املناسبة ملادة الفنون البرصية والتطبيقية:
•معايري تعلم املادة ونواتجها.
•محاور املادة وفروعها ،ومصفوفة املدى والتتابع ملعايري املادة.
•قدرات الطالب واستعداداتهم وخرباتهم السابقة ودرجة نضجهم العقيل وخصائص املرحلة.
•وسائط االتصال واألدوات التعليمية املناسبة.
•إمكانيات البيئة املحلية أو البيئة املحيطة.
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املامرسات الفنية بني املعلم واملتعلم لتحقيق جودة التعليم والتعلم
التوصل إىل حلول جامعية باستخدام التعلم الفعال اإلبداعي

مالحظة وتحليل العالقات النوعية

•رشح معنى املشكلة وتكرارها يف األعامل الفنية مبا يتناسب مع
طبيعة املرحلة الدراسية .
•تحليل املعلومات املعطاة لتطوير إسرتاتيجيات التدريس لحل
املشكلة.
•توليد األفكار من خالل طرح أساليب عالج املشكلة
•دمج األفكار لتوليد فكرة مبتكرة أو حل مبتكر.
•تحديد اإلسرتاتيجيات املالمئة لحل املشكلة وتنفيذها.
•تقييم التقدم باتجاه الحل والقيام باملراجعات إن لزم األمر.
•التحقق من الحلول التي تم التوصل إليها باستخدام أساليب
مختلفة واالستمرار يف استخدام أساليب متعددة لحل املشكالت
للوصول إىل الحل املنطقي

•دراسة مجموعة من التفاصيل والعالقات بينها.
•استخدام األساليب املتنوعة لحل املشكالت.
•التعامل املعريف واالستخدام املرن للتقنيات والوسائط املختلفة.
•تغيري وجهة النظر وتوليد البدائل وأخذ الخيارات املختلفة بعني
االعتبار عند توظيف الوسائط املختلفة

بناء تربيرات بناءة ونقد تفكري اآلخرين

استخدام األدوات املالمئة بشكل اسرتاتيجي

•إدراك الصفات وعالقتها بالحاالت اإلشكالية
•فهم ما تم تعلمه مسبقا يف بناء التربيرات واستخدامه.
•االعتياد عىل طرح السؤال (ملاذا ) والسعي للتوصل إىل إجابة.
•طرح األسئلة واملشكلة.
•تطوير اسرتاتيجيات لطرح األسئلة بهدف توليد املعلومات.
•السعي لفهم األساليب البديلة املقرتحة من قبل اآلخرين ،وبالتايل
تبني أفضل األساليب.
•تربير االستنتاجات التي تم التوصل إليها وإيصالها لآلخرين

•تحديد العمليات واألدوات املالمئة بشكل اسرتاتيجي.
•تحديد العمليات واألدوات األكرث مالمئة للمهمة املطروحة.
•اتخاذ القرارات الصائبة عن الحاالت التي تكون فيها هذه
العمليات واألدوات مفيدة
•يقوم الطالب بالتحري عن األخطاء املحتملة من خالل االستخدام
اإلسرتاتيجي لرتجمة املفاهيم الفنية واملعارف.
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وسائل التقييم يف الفنون البرصية والتطبيقية وأدواته
التقييم املستمر ملراقبة املسرية التعليمية وتعزيزها

التقييم جزء ال يتجزأ من عملية التدريس ،فهو يحدد ما إذا تحققت أهداف التعليم أم ال،كام يؤثر التقييم عىل القرارات املتعلقة بالدرجات ،وتحديد
املستوى ،واالنتقال من صف إىل الصف الذي يليه  ،واحتياجات التدريس واملنهاج .إضافة إىل ذلك ،يدفعنا التقييم إىل طرح األسئلة الصعبة.
قد يكون التقييم من أكرث جوانب عملية التدريس صعوبة ،غري أن املعرفة بكيفية تقييم الطالب بهدف تحسني عملية التدريس يُع ّد من العنارص
الرئيسية للتدريس الفعال .فهناك أهداف مختلفة لعملية التقييم ،وميكن استخدام التقييم التشخييص أو التكويني أو النهايئ بناء عىل الهدف املرجو.
ويخدم كل نوع من أنواع التقييامت غاية مختلفة إما إعاقة مرتبطة بالتعلم ،أوتحديد الطالب الذي يحتاج إىل مساعدة إضافية،أو أساليب أخرى
يف التدريس.
ومثه فوائد وصعوبات لتقييامت الفنون  ،ففي حني يوفر التقييم الوضوح واملوضوعية والرشعية ،وقد يكون من الصعب تقييم العوامل غري امللموسة،
كاإلبداع واإللهام والتاريخ الشخيص ،والتي تعد جزءا ً ال يتجزأ من صناعة الفن .وللتغلب عىل هذه الصعوبات ،ميكن للمدرس أن يستخدم مجموعة
متنوعة من أنواع التقييامت لقياس تعلم الطالب.
إن املدرس الجيد يعرف متى يستخدم كل نوع من أنواع التقييم لتحسني مستوى تعلم الطالب ،وعملية التدريس الخاصة به .وعىل سبيل املثال ،قد
يقوم املدرس بالتقييم التشخييص ليحدد أي املهارات التي يجب عليه الرتكيز عليها ،ومن ثم يقوم بالتدريس الذي يركز فيه عىل املهارات األضعف
وتتخلله التقييامت التكوينية ليقيس التقدم بشكل مستمر ،ويُتبع ذلك كله بالتقييم النهايئ ليقيس املستوى النهايئ من اإلتقان املحقق .وجميع هذه
األنواع من التقييامت مفيدة وتخدم غايات مختلفة داخل الغرفة الصفية.

التقييم املستمر

هو إحدى الوسائل الهامة التي يلجأ إليها املدرس يف الفصول الدراسية لفهم مدى إتقان الطالب للمهارات التي تُد ّرس لهم ومعرفتها وتحديد
املفاهيم أو املهارات التي يواجه الطالب صعوبة يف فهمها وإدراكها .وللتقييم املستمر سبعة جوانب مهمة ،هي:
•االستمرارية :كونه يجري قبل الدرس ويف أثناء الدرس ،ويف نهاية الدرس كذلك.
استخدامه مختلف أساليب التقييم :كونه ال يعتمد عىل االختبارات الورقية ،وإمنا ت ُستَخدم فيه مختلف األساليب املناسبة األخرى كاألنشطة العملية
واملشاريع والواجبات املنزلية والتقييامت الشفوية.
•تشخييص :فهو يهدف يف املقام األول إىل تحسني العملية التعليمية التعلمية وتعزيزها ،وينبغي استخدامه ملعرفة التقدم الذي يحرزه الطالب يف
التعلم وكشف مواطن الضعف والقوة ،وهدف عملية االستكشاف تشخيص املواطن التي يواجه فيها الطالب صعوبات معينة ،ومن ثم تقديم
املساعدة له ملعالجة ذلك الضعف.
•تكويني تلخييص :يجرى التقييم التكويني (التقييم للتعلم) يف أثناء العملية التعليمية،ويهدف يف املقام األول إىل قياس مدى تقدم العملية
التعليمية ونجاحها .أما التقييم التلخييص (تقييم التعلم) فيجرى يف نهاية العملية التعليمية ،أي يف نهاية الدرس أو املوضوع أو املقرر ،ويوفر
معلومات حول طبيعة أداء الطالب يف نهاية املقرر الدرايس.
يُج َرى داخل الصفوف الدراسية :من قبل املدرسني أنفسهم من خالل وضع خطط وتطوير مهام وأدوات التقييم داخل صفوفهم الدراسية ،أي أن
الجزء األكرب من عملية التقييم ال يُ َصمم أو يُدار من قبل جهة خارجية.
•تكامله مع العملية التدريسية :فهو جزء ال يتجزأ من العملية التدريسية ويعمل عىل إثراء عمليات التعليم والتعلم ،وميكن اعتباره جامعاً
للتدريس ومنهجية التقييم ،وذلك ألن املدرس ال يفصل بني التقييم والعملية التدريسية ،ويتم تضمني التقييم يف خطط العمل ،والخطط
الدراسية ،وميكن القيام بعملية التدريس والتقييم معاً يف الوقت ذاته ،وبالتايل ال تتطلب العملية من املدرس وقف التدريس بغية إجراء التقييم.
•رسمي وغري رسمي :فالتقييم غري الرسمي هو تقييم مرتجل غري ُمق ّرر يلجأ إليه املدرس داخل الصفوف الدراسية ،يف حني يعد التقييم الرسمي
تقييامً منظامً ومخططاً له مبواعيد معينة وإجراءات محددة يف تصحيحه وتسجيل النتائج.
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التقييم إلطار التعلم

يعرض النموذج إطارا ً للتفكري يف مفهوم التقييم املستمر يف مختلف الصفوف الدراسية ،ويبني العالقة بني التقييم املستمر واملعايري ،إذ أن األول
يتبع للثاين ويشمل املدرس والطالب عىل حد سواء ،ويستخدم لتكييف العملية التعلمية وبالتايل إثراء عملية التعلم ،وذلك إلدراك املدرس والطالب
وأولياء األمور لألُمور التي يعرفها الطالب ،وتلك التي ال يعرفها.

إجراء التقييم التشخييص

القيام بأنشطة التقييم
التكويني

الفهم العميق للمعايري ونواتج
التعلم

التقييم إلطار التعلم

استخدام النتائج لوضع الخطط
التدريسية وتكييف التدريس

إبالغ أولياء األُمور بنتائج
أبنائهم

إبالغ الطالب بالنتائج وتوفري
التغذية الراجعة
تسجيل التقدم يف تعلم الطالب
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مواصلة التقويم واإلثراء

خطوة  :1الفهم العميق للمعايري ونواتج التعلم :

يركز التقييم املستمر عىل التعرف إىل األمور التي يعرفها ،ويفهمها الطالب ،ويستطيع القيام بها بشكل مستمر ،وهذا بطبيعة الحال يعني أنه ال
ميكن للمدرس ببساطة تجاهل املعايري الستكامل الفصل الدرايس أو السنة الدراسية ،بل عليه الغوص عميقاً يف األمر لضامن فهم الطالب للمحتوى
الدرايس وإتقانه بشكل سليم وف ّعال .ومن أجل ذلك ،عىل املدرس قضاء بعض الوقت يف التعرف إىل املعايري وفهمها لتصبح مألوفة لديه ومن ثم
اكتساب فهم عميق للمهارات والكفاءات املتوقع من كل طالب معرفتها وإتقانها .وميكن ملثل هذا الفهم العميق متكني املدرس من تطوير مختلف
التقييامت لقياس مدى إتقان الطالب ملثل هذه املهارات املطلوبة.

خطوة  :2إجراء التقييم التشخييص :

يلجأ املعلم إلجراء التقييامت التشخيصية قبل البدء بالدرس بهدف الوقوف عىل األمور التي يعرفها كل طالب ويفهمها ،وتلك التي يستطيع الطالب
القيام بها حقا .وتساعد هذه املعلومات املدرس عىل تكييف أساليب تدريسه لتناسب احتياجات طالب ما أو مواطن الضعف عنده ،وكذلك لبناء
أساليب وتقنيات تدريسه عىل معارف وخربات الطالب السابقة.

يستخدم التقييم التشخييص بطريقتني:
الطريقة األوىل
ميكن استخدامه قبل البدء بالتدريس لتحديد ما الذي يعرفه الطالب حول املوضوع  ،أو ما املهارات التي ميتلكونها ،وبتحديد “الخلفية املعرفية”،
ميكن للمعلمني أن يتقدموا بنجاح يف جهودهم التي يبذلوها لرفع مستوى تعلم الطالب.
ويف حال االستمرار يف عملية التدريس من دون الحصول عىل هذه املعلومات ،قد يصاب العديد من الطالب باالرتباك أو اإلحباط .ومن شأن هذه
العملية البسيطة املتمثلة بإجراء التقييم األ ّويل أن تحسن بشكل كبري من عمليتي التعليم والتعلم.
الطريقة الثانية
ميكن استخدامه يف حال ظهور مشكلة ما ،مثل املشاكل املتعلقة بتحديد أهداف التعلم التي مل يتمكن الطالب من إتقانها ،واألسباب املحتملة التي
أدت إىل فشل الطالب يف إتقان أهداف التعلم ،وعىل سبيل املثال ،قد يجري املدرس تقييامً تشخيصياً ليحدد املهارات أو املفاهيم األولية أو املحتوى
الذي يفتقر إليه الطالب والالزم لوحدة دراسية محددة .وما إن يحصل املدرس عىل املعلومات ،حتى يصبح قادرا ً عىل الرتكيز عىل إعادة تدريس
املهارات الرضورية ،أو تزويد الطالب بالخلفية املعرفية التي يفتقرون إليها.
منوذج حلقة التقييم التشخييص لتحسني عمليتي التعليم والتعلم
حلقة اتخاذ القرارات” للباحث Saubern, 201

إسرتاتيجية التقييم
التشخييص
تساعد املعلمني
عىل اكتساب

فهم الحالة الحالية
املعرفة بكيفية إجراء التحسني

اإلجراء

نواتج التعلم
محسنة

املوارد املطلوبة
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خطوة  :3القيام بأنشطة التقييم التكويني:

يعمل املعلم عىل القيام بأنشطة التقييم التكويني بشكل دوري ومنتظم طوال الدرس بهدف اإلطالع عىل أداء طالبه وفهمه ،وال تحتاج مثل هذه
األنشطة التقييمية إىل درجات أو عالمات معينة ،ولكنها تستخدم من قبل املعلمني لتقييم تقدم طالبهم ،وتتبع أداءاتهم وإتقانهم املحتوى الدرايس
مبرور الوقت .وتكشف أنشطة التقييم التكويني عن مدى فهم الطالب للدرس ،وتعمل عىل توجيه املعلم يف عملية اتخاذ القرارات املتعلقة بالعملية
التدريسية يف املستقبل.

خطوة  :4استخدام النتائج لوضع الخطط التدريسية وتكييف التدريس:

يوظف املعلم التحديات التي تم تحديدها يف التقييم التكويني يف تكييف طرق تدريسه وأساليبه لتناسب احتياجات طالبه وقدراتهم ،وعىل ذلك
فإن العالقة بني إجراء أنشطة التقييم واستخدام النتائج لوضع الخطط الدراسية هي عبارة عن حلقة مستمرة ،يتعني عىل املعلم من خاللها تحديد
االحتياجات التعليمية لطالبه ،ووضع خطة شاملة األهداف ،وتصميم األنشطة التعليمية املالمئة ،وتبني االسرتاتيجيات التعليمية التي تلبي احتياجات
الطالب ،وتسهيل حصول الطالب عىل تجربة تعليمية ف ّعالة.

خطوة  :5تسجيل التقدم يف تعلم الطالب:

ميكن للمعلم تبني مختلف الطرق واألساليب ملتابعة تقدم طالبه وأدائهم عرب إجراء التقييامت ،والتي ليست بحاجة أن تخصص لها عالمات أو
درجات ،وإمنا ميكن قياسها بطرق شتى متكّن املعلم من متابعة التقدم املحرز وسري التعليم مع مرور الوقت ،يف التقييم املستمر.
وعىل سبيل املثال يجري تسجيل العالمات يف وقت مناسب ،وبشكل متناسق ،ليتكون لدى املعلم صورة صحيحة ودقيقة ألداء طالبه طوال الوقت.

خطوة  :6إبالغ الطالب بالنتائج وتوفري التغذية الراجعة:

يعمل التقييم املستمر عىل متكني الطالب ،ألنه يساعدهم يف فهم أدائهم ،ومدى استيعابهم ملختلف املواضيع .وبعد أن يتم تقييم الطالب وقياس
مستوى فهمهم ،يلجأ املعلم للتغذية الراجعة الفورية للوقوف عىل األمور التي عىل الطالب العمل عليها ،لرفع مستوى فهمهم ،وهذا األمر يسهم
يف متكينهم وجعلهم مسؤولني عن تعلمهم ،ورفع مستوى فهمهم.

خطوة  :7إبالغ أولياء األمور بنتائج أبنائهم وأدائهم الدرايس:

ميكن للمعلم التواصل الف ّعال مع أولياء األمور كونه يعرف أداء طالبه ،ويحتفظ بسجالت األداء لكل طالب منهم ،وإبالغ أولياء األمور بهذه األمور
يسهم يف مساءلة أولياء األمور ومحاسبتهم تجاه تعليم أبنائهم.

خطوة  :8تبني تقنيات ف ّعالة يف التقويم واإلثراء:

يعد إبالغ املعلم مبدى تقدم طالبه ومستوى فهمهم ومواطن ضعفهم أحد أهم األسباب التي تتطلب إجراء تقييم مستمر للطالب ،وذلك ألنه عندما
يقف املعلم عىل طبيعة أداء طالبه ،ستتوفر لديه املعلومات الكافية التي يحتاجها لتكييف أساليبه التدريسية ،وبالتايل معرفة كيفية التعامل مع
طالب فهم يتفاوتون يف مستويات املعرفة واملهارات والتطبيقات وبذلك يتسنى للجميع التعلم واالستفادة.
ويتحمل املعلم معظم املسؤولية يف تشجيع تعلم الطالب وتعزيزه وتوجيهه وتيسريه وتحقيق إنجازاتهم .ومن أجل أن يتقدم الطالب عرب نظام
التعليم ليصبحوا يف نهاية املطاف مواطنني متعلمني ومثقفني ،عليه أوالً أن يستويف الرشوط املنصوص عليها يف املعايري التعليمية التي وضعتها
اإلمارات العربية املتحدة ،والتي تقدم وصفاً كافياً حول ما يجب عىل الطالب معرفته والقيام به ضمن كل محور من املنهاج الدرايس يف كل مرحلة
دراسية.
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التقييم النهايئ – تقييم التعلم
يستخدم املعلمون التقييامت من خالل قياس مقدار ما تعلمه الطالب عند مرحلة زمنية معينه و يسمى هذا التقييم التعلم؛ ويستخدم لالطالع
عىل ما إذا كان الطالب يحققون املعايري التي تضعها الوزارة للتعلم .
وت ُجرى هذه التقييامت النهائية بعد االنتهاء من تدريس وحدة دراسية ما أو عند مرحلة زمنية محددة لتحديد مقدار حدوث التعلم كمياً .وعىل
الرغم من أن مقاييس التعلم مهمة ،يف حال أراد املعلمون منح الدرجات لطالبهم وتوفري املساءلة ،غري أنه عىل املعلمني أن يركزوا كذلك عىل
التقييم من أجل التعلم الكيف وليس الكم.
يدعم هذا النوع من التقييم التقييم النهايئ (التعلم خالل عملية التعليم).
وفيام ييل االسرتاتيجيات الخمس املوىص بها لضامن أن الوقت التعليمي يستند يف واقع األمر لهذه املعايري ،ويسهم يف مساعدة الطالب كافة عىل
تحقيق املعايري ونواتج التعلم املتوقعة منهم.

إسرتاتيجيات وتوصيات لتنفيذ معايري املحتوى بفاعلية
 .1قراءة وثيقة املعايري بدقة

عىل املعلم الرتكيز بشكل خاص عىل الصف واملادة التي يدرسها .ومن املهم أيضاً أن يكون عىل دراية مبعايري الصف الذي يسبق الصف الذي تدرسه
والصف الذي يليه حتى تتعرف طبيعة املحتوى واملهارات التي ينبغي عىل طالبه إتقانها وما التوقعات الواجب عليهم تلبيتها لالنتقال للصف التايل.

 .2التفكري يف األنشطة الستيفاء املعايري

عىل املعلم تنفيذ ذلك من خالل أنشطة العصف الذهني التي ميكنه القيام بها مع طالبه ،والتي من شأنها أن تساعدهم عىل تحقيق نواتج التعلم
املحددة لكل معيار ،وكلام كنت أكرث تحديدا ً وتوضيحاً ،كلام كان ذلك أفضل .ويف حال تعرس الفهم الكامل ألي من املعايري أو نواتج التعلم ،يتعني
عليك سؤال املتخصص الفني أو مدير املدرسة.

 .3التأكد من أن الخطط التدريسية تتامىش مع املعايري

عىل املعلم التأكد من خالل مراجعة خطط الدروس لألسبوع القادم ومقارنتها بوثيقة املعايري،هل الدروس التي يخطط إلعطائها تتامىش مع املعايري
ونواتج التعلم؟ إذا مل يكن األمر كذلك ،كيف ميكنك تغيري الدروس لضامن متاشيها مع املعايري ونواتج التعلم؟

 .4مواءمة التقييم مع املعايري ونواتج التعلم

عىل املعلم التأكد أن كل درس يتضمن شكالً من أشكال التقييم التي متكنه من تحديد ما إذا كان طالبه قد أتقنوا نواتج التعلم التي استهدفها
الدرس أم ال،ويف حال إخفاقهم يف ذلك ،عليه إما عمل مراجعة إضافية للدرس مع طالبك ومحاولة إعادة تدريس املوضوع بأسلوب تعليمي مختلف،
أو إجراء أنشطة مساندة ،كتوزيع أوراق عمل ملزيد من املامرسة ،والجمع بني الطالب األقوى والطالب ذي األداء املتدين األضعف ضمن مجموعة
واحدة ،وما إىل ذلك.
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 .5بناء وتحديد الصالت بني مختلف املعايري

وذلك عند وضع الخطط ملختلف الدروس ،فإنه من املفيد التفكري يف الرابط الذي يجمع بني املعايري التي يجري تناولها يف الدرس الحايل وتلك التي
جرى تناولها يف الدرس السابق.
•تظهر الدراسات واألبحاث أن الطالب يتعلم بشكل أفضل من خالل االعتامد عىل ما تم تعلمه وتجربته مسبقا ً،وبالتايل عليك توظيف هذه
الحقيقة يف رسم مختلف الروابط التي تجمع بني املعايري التي يتقنها الطالب وتوضيحها.
•هناك العديد من املزايا للبناء ولالعتامد عىل ما يعرفه الطالب مسبقا ،منها مثال :أنه يبني الثقة بالنفس ،ويعزز اهتامم الطالب ودافعيته نحو
املوضوع ،ويعزز إتقان األشياء واملفاهيم بشكل أرسع؛ ذلك ألن املعلم ال يبدأ من الصفر.

القواعد العامة الستخدام الوسائل التعليمية

•القواعد التي يجب مراعاتها يف إعداد الوسائل التعليمية:
1.1التفكري بالغرض أو األغراض التي سوف تحققها الوسيلة  ،مام يساعد املعلم عىل حسن إعداد أو اختيار الوسيلة التعليمية املناسبة.
2.2اختيار الوسيلة التعليمية حسب موضوع التعلم وظروف الطالب واإلمكانات املتوفرة  ،سواء كانت مكانية أو زمانية.
3.3معرفة املعلم التامة لتوظيف الوسيلة  ،بهدف اإلحاطة مبحتوياتها وخصائصها  ،ومدى مناسبتها ملوضوع الدرس  ،وأهدافه وخربات الطالب.
4.4تجريب املعلم للوسيلة املختارة  ،وعمل خطة الستخدامها يف ضوء األهداف املراد تحقيقها.
5.5يقوم املعلم بتهيئة أذهان الطالب الستخدام الوسيلة  ،بحيث يتكون لديهم صورة عن موضوعها  ،والغرض من استخدامها.
6.6يقوم بتهيئة املكان عىل النحو الذي يساعد يف استخدام الوسيلة املختارة ،استخداماً يؤدي اىل تحقيق الفائدة املرجوة منها.

القواعد التي يجب مراعاتها يف استخدام الوسائل التعليمية

•تهيئة املناخ املناسب الستخدامها.
1.1استخدام أسلوب مناسب يف استخدامها يؤدي إىل زيادة إدراك الطالب وتحسني عملية التعلم وصوالً لتحقيق الهدف.
2.2تحديد الغرض من الوسيلة يف كل خطوة يف أثناء سري الدرس.
3.3تستخدم الوسيلة عند الحاجة  ،وتحجب بعد أداء وظيفتها.
4.4يويل املعلم الوسيلة نصيباً كبريا ً من الجهد والدراسة حيث إعداد الدرس  ،ويف عرضها ال يستغنى عن الرشح بأرسع وقت وأقل جهد.
5.5يحرص املعلم عىل إرشاك الطالب بشكل فاعل يف اختيار الوسيلة  ،ويف إثارة األسئلة.
6.6يحرص املعلم عىل أن تكون الوسيلة التعليمية التعلمية وسيلة تعلم وتعليم  ،وليس فقط للتوضيح.
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أسس ومعايري اختيار الوسيلة التعليمية التعلمية
•قابلية الوسيلة للتطبيق
1.1يدرس املعلم مدى ارتباط الوسيلة باملادة التعليمية التعلمية  ،وما األجهزة التعليمية التعلمية الالزمة لذلك؟
2.2خصائص الطالب.
3.3إن اختيار الوسيلة يكون موازياً لخصائص الطالب  ،ولذلك يضع املعلم يف اعتباره ما ييل:
 اتجاهات الطلبة واملرحلة السنية للطالب معارف الطالب ومهاراتهم . القدرات العامة للطالب.•النشاطات التعليمية
تنويع الوسائل التعليمية التعلمية ملراعاة الفروق بني الطالب والتي لها عالقة باملحتوى املعريف للامدة التدريسية  ،ألن تفاوت قدرات الطالب ،
يستدعي تنويع الوسائل  ،ودامئاً يكون التنويع يف العرض والتوظيف هو معالجة الفروق الفردية بني الطالب.
•معايري اختيار الوسيلة
1.1مالءمة الوسيلة لطبيعة املادة
2.2تعبري الوسيلة عن املوضوع .
3.3ارتباطها بالهدف املحدد املراد تحديده.
4.4مناسبة الوسيلة ألعامر الطالب.
5.5قدرة املعلم عىل استخدام الوسيلة.
6.6سهولة استخدامها ووضوحها.
7.7تناسب قيمتها مع الجهد والوقت.
8.8مالءمتها مع طريقة التدريس.
9.9مناسبة الوسيلة ألعامر الطلبة.
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أهمية الوسائل ومصادر التعلم يف العملية التعليمية التعلمية
•تشويق الطالب وتعزيزهم للتعلم وإمتاعهم ،وإذكاء نشاطهم.
•تنمية حب استطالع الطالب ،وترغيبهم يف التعلم.
•تقوية العالقة بني الطالب واملعلم ،ألن تبسيط عملية التعلم باستخدام الوسائل يحبب الطالب باملعلم ،وتزيد ثقة طالبه به ،فيتقربون إليه.
•تؤكد شخصية املتعلم وتقيض عىل خجله.
•تساعد عىل ربط األجزاء ببعضها ،واألجزاء بالكل ،ومعرفة نسبة األشياء.
•تعلم املفاهيم واملفردات الغامضة واملجردة ،بأرسع وقت وأقل جهد ،وتزيد من حصيلة الطالب املعرفية تشويق الطالب للتعلم بالعمل
وترغيبهم.
•تساعد عىل جلب العامل الخارجي إىل غرفة الصف ،مام يذيك يف الطالب الحس الزماين واملكاين.
•تحرر الطالب من أدوارهم التقليدية ،وتجعله مشاركا وتقوي فيه روح االعتامد عىل النفس والثقة بالذات.
•تيسري وتسهيل عملية التعلم والتعليم.
•توفري وقت كل من املعلم واملتعلم وجهدهام.
•تتيح فرص التعلم الجيد إلدراك الحقائق العملية من خالل ربط الخربات الجديدة بالخربات السابقة.
•تقوي روح التأمل يف الطالب واستنباط املعارف الجديدة ،مام يساعدهم عىل حل املشكالت.
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التطوير املهني
معايري التنمية املهنية ملعلم الفنون البرصية والتطبيقية
تعد مادة الفنون البرصية والتطبيقية ،وما يرتبط بها من مجاالت متنوعة ومتكاملة مبا ميثل نظاماً مركباً ثقافياً ،يؤثر يف املجتمع .ومن الطبيعي أن
تكون هذه املجاالت ذات شبكة واسعة من العالقات واالتصاالت بغريها من النظم واملؤسسات املجتمعية واملركبات الثقافية التي تؤثر فيها وتتأثر
بها ،لذلك عىل معلم الفنون البرصية والتطبيقية أن ميتلك مهارات وتدريباً عالياً وفعاالً ومستمرا ً ،يف أثناء الخدمة ليشمل كل املجاالت املختلفة
التي ترتبط مبهنته.
ويعد إعداد املعلم أحد الجوانب الرئيسة التي تعتمد عليها مادة الفنون البرصية والتطبيقية لتحقيق رسالته وأهدافه ،ويقصد باإلعداد املهني منو
املعلم يف فهم عملية التعلم والتعليم ،مبا يتضمنه هذا النمو من مختلف الجوانب املهنية ،وما يتصل بذلك من تطبيقات عمله ،إضافة إىل تنمية
القيم وامليول واالتجاهات وتعميق الخربات ،وتطبيق كل ذلك بنجاح يف املواقف التعلمية التعليمية املختلفة.
ويقوم التأهيل الذي ينحرص يف وضع املتخصص املهني عىل الطريق الصحيح للقيام مبهام مهنته ،وعليه استكامل مسرية التعليم والتدريب يف أثناء
العمل أو الوظيفة ،فيام يطلق عليه " التدريب يف أثناء الخدمة " والصقل ،ومهام كانت جودة برامج التأهيل واإلعداد املهني فإنه من الصعوبة مبكان
أن متد املتخصص املهني بحلول لجميع املشكالت التي تقابله يف مواقع العمل املختلفة ،والتطورات العلمية والفنية املتالحقة يف مجاالت الفنون
التي تنمو وتتسارع ،بحيث ال يستطيع املتخصص املهني مالحقتها مبفرده ،ومن ثم فإن برامج الصقل والتدريب يف أثناء الخدمة توفر للمتخصص
املهني فرص النمو والخربة واالرتقاء والجودة ،وتقابل احتياجاته ،كام تزوده بحلول نظرية وتطبيق لجميع املشكالت التي من املمكن أن يواجهها
يف الواقع امليداين.
ولذلك نجد أن االهتامم بالتنمية املهنية للمعلم من أساسيات تحسني التعلم والتعليم ،وذلك ملا لها من أهمية بالغة يف تطوير األداء التعليمي
للمعلم ،وتطوير تعلم جميع املتعلمني للمهارات الالزمة لهم مام يؤدي إىل تحقيق "مجتمع التعلم .والتنمية املهنية هي املفتاح األسايس
إلكساب املهارات املهنية واألكادميية ،سواء عن طريق األنشطة املبارشة يف برامج التدريب الرسمية ،أو باستخدام أساليب التعلم الذايت.
وأمام أهمية تحقيق النمو املهني ملعلم الفنون البرصية والتطبيقية يصبح من الرضوري تنظيم برامج وأنشطة التنمية املهنية باستمرار لجميع
املعلمني باختالف مستوياتهم املهنية وتخصصاتهم العلمية ،لألخذ بأسباب العلم والبحث العلمي والتكنولوجيا ،فضالً عن التوسع امللحوظ يف البنية
املعرفية واملؤسسية لعلوم الفنون البرصية والتطبيقية ودخول العلوم اإلنسانية ،كاالجتامع وعلم النفس طرفا يف القضية.
كل ذلك أصبح رضورياً ليك ينخرط املعلم يف برامج الصقل والتدريب يف أثناء الخدمة ومن املشكالت التي تواجه اإلعداد املهني للمعلمني بعد
استكامل اإلعداد األكادميي الذي يتلقونه خالل سنة التخرج من الجامعة ،هو عدم القدرة عىل مسايرة التطورات العلمية التي تتزايد يوماً بعد يوم،
وبذلك يصبح التدريب يف أثناء الخدمة جزءا ً ال يتجزأ من قضية اإلعداد املهني والتنمية البرشية.
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مفهوم التنمية املهنية

هي رفع مستوى كفاءة املعلم وإكسابه الخربات واملهارات الالزمة لتطوير أدائه إىل األفضل من خالل مجموعة من الربامج واألنشطة والوسائل
والسياسات واملامرسات وهي عملية طويلة املدى  ،تبدأ بعد التعيني يف الوظيفة عقب التخرج  ،وتستمر طوال سنوات عمل املعلم باملهنة وتتضافر
فيها الجهود البرشية واإلمكانيات املادية  ،بهدف تحسني أداء املعلم وتتسم بالشمول واالتساع واالستمرارية .

فلسفة اإلعداد املهني يف مجال الفنون البرصية والتطبيقية

تكمن فلسفة اإلعداد املهني يف إضافة معارف وتطبيقات وتجارب جديدة للمعلمني ،وكذلك تنمية مهاراتهم املهنية والتأكيد عىل تنمية القيم
واألخالق الداعمة لسلوكهم من خالل حب املهنة وانتامئهم لها ،وكذلك بناء القيادات الرتبوية الواعية بأهمية التعليم باملدارس.

أهداف التنمية املهنية ملعلمي الفنون البرصية والتطبيقية

1.1وقوف املعلمني عىل أحدث طرائق التدريس والتجارب الفنية العاملية واملحلية والعربية والوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم وكيفية تطبيقها
ميدانيا.
2.2تنمية املعلمني يف الجوانب كافة :أكادمييا ومهنيا و شخصيا و ثقافيا.
3.3معرفة الجديد من وسائل التقييم و االتجاهات واألساليب الحديثة إضافة معارف مهنية جديدة إىل املعلمني.
4.4تنمية القيم املهنية الداعمة لسلوكهم وتأكيدها.
5.5متكينهم من تحقيق رؤية تربوية مستقبلية ناجحة لطالبهم.
6.6تنمية الجوانب اإلبداعية لديهم و تحفيزهم عىل أن يشمل تدريسهم تلك الجوانب اإلبداعية مبا ميكنهم من التكيف مع أعاملهم من ناحية،
ومواجهة مشكالتهم من ناحية أخرى.
7.7ربط املعلم ببيئته ومجتمعه املحيل والعريب والعاملي و تدريبه عىل مهارات التخطيط لتوثيق الصلة بينه وبني بيئته املحلية ومهارات تنفيذ
وتقييم هذه الخطط.
8.8تحسني أداء املعلم وتطوير قدراته مام يجعله راضيا عن عمله ليساعد ذلك يف رفع الروح املعنوية والنفسية لديه ويعطيه الدافعية واالستمرارية.
9.9تنمية بعض االتجاهات اإليجابية نحو العمل والعالقات اإلنسانية بني العاملني.
1010تعتمد نوعية املعلمني إىل حد كبري عىل الربامج التي تعد لهم أثناء التدريب ،فإذا كانت الربامج جيدة فإن الرتبية تكون فعالة ،وعىل ذلك فإن
وجود برنامج للتنمية املهنية سيحقق عدة فوائد منها إكساب املعلمني قوة ذاتية ومرونة يف معالجة األمور املتعلقة بالعمل اليومي ،وضمن
مساهمة الجميع يف مسؤولية منو األداء وتطويره وتحسينه والسيام تطوير قدرات الطالب وأدائهم وصقل شخصياتهم.
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املبادئ األساسية يف بناء برنامج اإلعداد املهني:

•أن تتضمن برامج اإلعداد املهني برامج فنية وأكادميية حديثة ورفيعة املستوى.
•أن تعمق الرتبية العامة االتجاهات نحو تأسيس خلفية ثقافية يف ا ملجاالت الرئيسة لإلنسانيات ،كالفنون الجميلة والتطبيقية ،فضالً عن العلوم
الطبيعية.
•ينبغي أن تقدم البيئة املعرفية للفنون البرصية والتطبيقية أكرب قدر من التنظيم املنهجي ،باتباع مصفوفة املدى والتتابع.
•يفرتض يف الربنامج املقدم االستمرارية يف الفكر والتنظيم ،بحيث تتواصل أجزاؤه وموضوعاته مع بعضها ،فتصبح بنية واحدة.
•يجب أن تصمم الربامج بحيث توازن بني الكفايات املهنية والشخصية للمعلم  ،وت ّبنى الوسائل السمعية وأساليب العرض املبهر واملشوق
والتدريب املصغر ،وأن تكون املواد التعليمية جيدة لإلعداد.
•يجب توفري الفرص ملامرسة الربامج والخربات العلمية والتطبيقية ،ألنها جزء أصيل من طبيعة العمل املهني مبادة الفنون البرصية والتطبيقية،
ويجب أن تشغل ما ال يقل عن ثلث مساحة الربنامج اإلجاميل.
•يجب توفري الوسائط الالزمة للتطبيقات العملية الخاصة والفريدة لطبيعة املادة وتجريبها وربطها بتحقيق معايري مصفوفة املدى والتتابع.
•يحب أن يراعى التقييم بأسلوبه البنايئ والحقيقي يف االعتبار لتقييم املعلم املتدرب وتحديد مستوى قياس األداء املهاري التطبيقي له التخاذ
القرار بإمكانية إخضاعه للتدريب نفسه أو الرتقي لدورات أخرى متقدمة.
•تقديم تغذية راجعة لوقائع وأنشطة الربنامج التدريبي وأنشطته يف قالب يتناسب مع طبيعة املادة وخصوصيتها.

أهمية التنمية املهنية للمعلمني

•التمكن من تحقيق رؤية وزارة الرتبية والتعليم بدولة اإلمارات العربية املتحدة.
•التوجه نحو االحرتافية للهيئة التدريسية وفق النظم املستحدثة بإدارة الرتاخيص بالوزارة.
•الثورة يف مجال تقنيات املعلومات واالتصاالت.
•املستجدات يف مجال اسرتاتيجيات التدريس والتعلم.
•املستجدات يف مجال التقييم.
•التوجه نحو تطبيق معايري الجودة الشاملة.
•تعددية األدوار واملسؤوليات.
•التوجه نحو االحرتافية والتنافسية العاملية للطالب.
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معيقات التنمية املهنية

•ضعف مستوى برامج التنمية ذاتها.
•غياب الرؤية والتخطيط املستقبيل.
•الخوف من التغيري ومعارضة التغيري ملا يحمله من تهديدات.
•ضعف املعلومات عن برامج التنمية املهنية.
•نقص الكفاءات الالزمة للتطوير والتدريب.
•ضعف الرغبة يف العمل الجامعي.
•ضعف الحوافز املادية واملعنوية.

مراحل التنمية املهنية

•تقييم املامرسات الحالية.
•املالحظة و التحليل.
•إعادة بناء املفاهيم.
•تجريب املامرسات املقرتحة.
•التغذية الراجعة.

مراحل اإلعداد املهني:

املرحلة األوىل  -اإلعداد الثقايف العام:
يتم يف هذه املرحلة اإلعداد العام للمعلم  ،ليك يتميز بالفهم الواعي الثقايف املتسع  ،وعالقته بالرتبية  ،واستخدام ذلك يف عملية التعلم والتعليم.

املرحلة الثانية  -اإلعداد املهني العام:
وهي مرحلة وسيطة بني اإلعداد الثقايف الرتبوي واإلعداد املهني التخصيص ،وتهدف إىل تزويد املعلم بخلفية من املعارف واملعلومات واملهارات
واالتجاهات املهنية التي متكنه من اإلملام بفلسفة تربوية مهنية واضحة وتساعده عىل فهم مختلف الجوانب والقضايا املهنية.
املرحلة الثالثة  -اإلعداد التخصيص:
وهي إحدى املراحل املتكاملة يف منظومة اإلعداد املهني للمعلم ،وتهدف إىل إعداد املعلم بالدراية واملعرفة والتعمق باملادة التي يقوم بتدريسها.

أنواع برامج التنمية املهنية

برامج التأهيل:
تتمثل يف املساعدة يف تأهيل املعلم املستجد واملعلمني الذين يحملون مؤهالت غري تربوية واملعلم متدين األداء ،إذ تعقد لهم برامج أو دورات
تساعدهم عىل االطالع عىل أساليب األداء وطرق التدريس الفعال ،و اإلبداع يف استخدام الوسائل وفن توصيل املعلومة ومهارة األداء التطبيقية التي
تتميز بها مادة الفنون البرصية والتطبيقية.
برامج العالج:
وتكون عند وجود أي قصور يف كفايات املعلمني سواء من الناحية الشخصية أو الفنية أو اإلدارية أو الرتبوية.
برامج التجديد والتطوير:
تعقد عادة بشكل دوري لتعريف املعلمني بالنظريات الرتبوية الحديثة واملعارف الجديدة والتجارب يف مجال تخصصهم.
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الكفايات األساسية ملعلمي الفنون البرصية والتطبيقية
 .1يبني مفهوم سيكولوجية الفن عند األطفال ،يراعي ذلك عند التعامل معهم.
•يتعرف عىل خصائص رسوم األطفال ويعطي أمثلة عليها.
•يبني العالقة بني النمو الجسدي و املعريف لألطفال من خالل رسومهم .
•يتعرف عىل سيكولوجية رسوم األطفال .
•يصنف مراحل تطور فن األطفال .
•يراعي مراحل تطور الفن عند األطفال يف أثناء التعامل معهم.
 .2يوفر الخربات التعليمية التي تنمي القدرات الفنية التخيلية للطالب .
•ينمي القدرات التخيلية والرتاكيب الفنية من خالل القصة.
•يوظف الخامات الفنية املستخدمة يف املوضوعات الفنية .
•يصنف املوضوعات الفنية املطروحة حسب الفئات العمرية املختلفة.
•يساعد الطلبة عىل تقويم مهاراتهم الفنية ذاتياً.
 .3يصمم النشاطات الفنية املختلفة
•يصمم النشاطات الفنية لتنمية املهارات الحسية والبرصية والسمعية واإلبداعية.
•يقوم بإعداد الخامات الفنية بأنواعها.
•يستخدم األدوات الفنية بأنواعها.
 .4يراعي مواطن القوة اإلدراكية والفنية لدى الطلبة.
•يحدد العالقات اللونية يف الرتاكيب الفنية.
•يربط بني العالقات الشكلية يف األعامل الفنية املختلفة.
•يفرق بني مالمس السطوح املختلفة.
•يفرق بني األحجام املختلفة يف عملية البناء الفني.
•يفرق بني العنارص الفنية املختلفة يف العمل الفني.
•يعطي أمثلة عىل العالقات العامة يف الرتاكيب الفنية والشكلية واللونية والسطوح .....الخ.
 .5يراعي الحاجات الفردية والجامعية.
•يراعي الحاجات الفردية للطفل.
•يصمم النشاطات الفنية التي تراعي الفروق العمرية.
•يصوغ املوضوعات الفنية لتناسب القدرات العامة للطلبة.
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 .6يختار طرائق تدريس الفنون البرصية التطبيقية املناسبة لتعزيز تعلم الطلبة.
•يحدد معايري اختيار طرائق التدريس املناسبة للموضوعات الفنية.
•يختار طريقة التدريس التي تساعد عىل تنمية املهارات الفنية.
•يتعرف عىل النواحي الثقافية يف البيئة كمصدر للموضوعات الفنية.
•يوظف الخامات الفنية يف البيئة اإلماراتية كمصدر للموضوعات الفنية.
•يستخدم أسلوب املجموعات املتجانسة يف األنشطة الفنية مبا يتناسب مع قدرات التالميذ وميولهم الفنية.
 .7يوضح مراحل منو القدرات الفنية.
•يعدد املراحل املختلفة للنمو الفني.
•يحدد عنارص التأقلم مع العمل الفني الجامعي.
•يحدد عنارص التأقلم مع العمل الفني الفردي.
•يصنف القدرات الفنية املهارية.
•يحلل نتائج األعامل الفنية.
•يبني التطور اإلبداعي الفني يف األعامل املعروضة.
 .8يتعرف املستجدات والتطورات الرتبوية الفنية املعارصة ويوظف برامج الحاسب اآليل يف مجال الفن.
•يتعرف مفهوم الرتبية عن طريق الفن.
•يحدد عنارص التغريات الحديثة يف الرتبية الفنية.
•يعطي أمثلة عىل استخدام الخامات الفنية الحديثة وتجهيزاتها.
•يتعرف األدوات واملعدات الفنية الحديثة.
•يوظف برامج الحاسب اآليل يف مجال الرتبية الفنية والفنون.
 .9يوضح مفهوم العمل الفني.
•يتعرف أسس العمل الفني ويطبقها.
•يحدد خطوات بناء العمل الفني.
•يتعرف اتجاهات البناء الفني ووسائله.
•يحلل القدرات واملهارات الفنية العامة.
 .10ميارس تدريس محاور منهج مادة الفنون البرصية والتطبيقية.
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محاور مادة الفنون البرصية والتطبيقية
 .1محور تاريخ الفن والثقافة Art and culture history -
•يرشح سامت تاريخ فن اإلنسان البدايئ.
•يصف خصائص الفن يف الحضارات القدمية املختلفة.
•يوضح أوجه الشبه واالختالف بني الفنون القدمية وفن الطفل املعارص.
•يستنتج السامت املميزة للفن اإلسالمي.
•يربط بني املوروث الشعبي املحيل وموروثات الشعوب األخرى.
•يقارن بني أساليب املدارس الفنية الحديثة واتجاهاتها املميزة.
•يرشح دور الفن يف الثقافات واملراحل التاريخية املختلفة من الفن البدايئ إىل الفن الحديث.
•يستنتج مراحل تطور الحركة الفنية التشكيلية املعارصة لفنانني محليني ومعارصين ويناقشها مع طالبه مقدرا القيم الجاملية فيها.
•املشاركة يف املتاحف واملعارض محليا وعربيا وعامليا بأعامله الفنية.
 .2محور اإلنتاج الفني Art product -
•ينتج أعامال فنية إبداعية مبتكرة مستخدما الخامات املتنوعة للتعبري عن العصور التاريخية املختلفة.
•يوظف مبهارة الخامات واألدوات املتنوعة للتعبري عن األساليب واالتجاهات الفنية املختلفة.
•يستخدم عنارص العمل الفني (الخطوط و األشكال واأللوان) ويوظفها يف إنتاج أعامل نفعية ابتكاريه من خالل املجاالت الفنية املختلفة.
•يوظف أدوات التكنولوجيا يف إنتاج أعامل فنية تناسب مستوى الطلبة.
•يبتكر صيغا جديدة مستخدما البحث والتجريب والتأليف مظهرا ً أثر التطور الصناعي للمواد واألساليب والتقنيات عىل اتجاهه الفني.
•يستخدم تراكيب ثنائية وثالثية األبعاد يف تكوين معالجات ابتكاريه متنوعة يدوية والكرتونية موظفاً مهارات الطلبة الفنية والتقنية.
•ينتج أعامالً فنية مبتكرة يدوية وتقنية موظفاً األبعاد والعنارص واألشكال للتعبري عن موضوعات ذات قيمة ولها معنى.
•ينتج مشاريع فنية هادفة توضح دوره كفنان يف إبراز هوية املجتمع.
•يبتكر األساليب لعرض املشاريع الفنية وينظم الحمالت اإلعالنية للدعاية والتسويق لتحقيق الفوائد االستثامرية.
 .3محور النقد والتحليل الفني Art Criticism -
•يوظف مهارات النقد والتحليل الفني يف قراءة األعامل الفنية ونقدها مستخدماً املصطلحات الفنية يف إصدار الحكم عليها.
•يحلل القيم الجاملية يف األعامل الفنية مستخدماً املفردات الفنية معتمدا ً عىل األبعاد واأللوان واألدوات والخامات.
•يقارن بني األعامل الفنية من حيث التقنيات والقيم الفنية والجاملية لعنارص العمل الفني وأسسه.
•يرشح أثر الخامات والتقنيات والقيم الفنية يف األعامل الفنية.
•يقارن بني األعامل الفنية إلصدار أحكام معتمدا ً عىل أسس العمل الفني وعنارصه وخاماته.
•ينقد األعامل الفنية لفنانني محليني وعامليني ويصدر حكامً عليها.
•يفرس مدى تأثري الثقافات املختلفة يف األعامل الفنية العاملية ومدى انعكاسه عىل اإلنتاج الفني.
•يستنتج كيف يتغري تذوق العمل الفني عرب التاريخ وفقاً للتغري االجتامعي واالقتصادي والسيايس.
•يحلل تأثري العنارص واألسس الفنية والتقنيات والعمليات عىل مضمون الناتج الفني.
•يساعد الطلبة يف استخدام التكنولوجيا إلنتاج مواد إعالميه ،أو بحث عن حول أحد الفنانني ،أو مشكلة فنية لتحليل الجوانب الفنية والنقدية
يف املجتمع.
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املصطلحات

م املصطلح
نطاق
الفن

فنون مرئية/برصية

فنون تطبيقية

محو األمية الرقمية

املحافظ الرقمية
تكنولوجيا املعلومات
التكامل التقني
العنارص التشكيلية واألسس
والقواعد الفنية للبنية
التشكيلية
املجال
املحور
املعيار
نواتج التعلم
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التعريف

الحدود أو املدى الذي تطبق خالله مادة الفنون البرصية والتطبيقية
الفن سلوك انساين هادف يحمل قيامً جاملية ويخضع السس بنائية وله دوافعه االنسانية.
وهو لغة عاملية للتخاطب والتفاهم ونقل االفكار واملعلومات واالحاسيس .وهو بذلك مراءة لثقافات
الشعوب.
مجموعة الفنون التي تهتم بإنتاج أعامل فنية تحتاج لتذوقها إىل الرؤية البرصية املحسوسة عىل اختالف
الوسائط امل ُستخدمة يف إنتاجها.
هي الفنون املرتبطة بالتصميم الهنديس التي تنتج أعامال ومنتجات هندسية ت ُستخدم بشكل وظيفي يومي
ورشط يف هذه املنتجات الهندسية أن تتصف بالجامل.
تشمل مجاالت التصميم الصناعي ،التصميم الجرافييك ،وتصميم األزياء ،التصميم الداخيل ،والفن الزخريف
ومجاالت العامرة والتصوير الفوتوغرايف والوحدات املعامرية والواجهات املعامرية والسرياميك واملنسوجات
واملصوغات والزجاج واألثاث ولعب األطفال والسيارات ،و التصاميم املعامرية الخارجية بشكل مبتكر أو
األعامل الداخلية والتي يدخل فيها (التصميم الداخيل  -التصميم الصناعي  -النحت و التشكيل املعامري)،
فضال عن األشكال املختلفة للصور التي تنتج يف سياقات تجارية ،مثل امللصقات أو إعالنات األفالم.
هي القدرة عىل البحث والتقييم والتوليد الفعال للمعلومات باستخدام مجموعة متنوعة من التكنولوجيات
الرقمية ،وتفرض عىل الفرد أن يدرك تلك القدرة ويستخدمها للتحكم بالوسائط الرقمية وتحويلها
وتوزيعها ،لتتكيف بسهولة ،وتخرج بأشكال جديدة.
هي أساليب خالقة لتنظيم ومشاركة األعامل واألفكار التي يجمعها الطالب لغايات متنوعة ،إذ ميكن
للطالب أن يعرضوا املنتج الرتاكمي ملرشوع كبري ،أو أن يظهروا تقدمهم يف املادة عىل مدار فصل درايس
أو أية فرتة زمنية أخرى.
هي استخدام تطبيقات الحاسوب ومعدات االتصاالت السلكية والالسلكية لتخزين البيانات واسرتجاعها
ونقلها ومعالجتها.
هو دمج التكنولوجيا يف الغرفة الصفية لتسهيل عملية التعلم .يستخدم الطالب التكنولوجيا بهدف تعلم
املحتوى الدرايس وإظهار فهمه للمحتوى،وليس ملجرد اكتساب الخربة باستخدام األداة املختارة.
إن أي عمل فني تشكييل يتضمن عنارص تشكيلية ترتكز يف بنيتها عىل قواعد فنية وأسس علمية تحدد
قيمة العمل الفني.
هي العنارص الرئيسية يف املادة الدراسية .ويف اإلمارات العربية املتحدة ثالثة مجاالت ملادة الفنون واملقصود
باملجال هو الفنون البرصية والتطبيقية.
الفروع الرئيسية ملجال الفنون البرصية والتطبيقية.
القدر الرضوري من املعارف والقيم واالتجاهات واملهارات التي يجب أن يتعلمها كل طالب تتزايد يف
التعقيد بني صف وآخر.
يحدد بوضوح ما ينبغي أن يكون الطالب قادرا ً عىل فعله بعد إتقانه معايري املحتوى أو املقرر عىل مستوى
صف معني.

م املصطلح
املعرفة
املهارة
تاريخ الفن

الثقافة الفنية
النقد والتحليل الفني

فنون الحضارات القدمية

املدارس الفنية املعارصة

الفن املعارص

الفن الحديث

التعريف

حصيلة التَّعلُّم ،أو هي اإلدراك والوعي وفهم الحقائق أو اكتساب املعلومة عن طريق التجربة أو من
خالل التأمل يف طبيعة األشياء وتأمل النفس أو من خالل اإلطالع عىل تجارب اآلخرين وقراءة استنتاجاتهم
واملعرفة مرتبطة بالبديهة والبحث الكتشاف املجهول وتطوير الذات وتطوير التقنيات.
املهارة هي التمكن من إنجاز مهمة بكيفية محددة وبدقة متناهية ،ورسعة يف التنفيذ.
هو محور يندرج ضمن العلوم االجتامعية يختص بدراسة تطور الفن عرب التاريخ ،ثم إنه يقوم بدراسة
ظروف نشأة الفنانني ومعرفة الحس الفني لشخص معني من طرف الجمهور فضال عن السياق الروحي
والثقايف و النظري و االقتصادي واالجتامعي للفن.
هو تذوق الفرد للعمل الفني وال بد له من خربات وثقافة فنية ووعي وتربية برصية حتى يصل إىل التذوق
السليم الذي عن طريقه ميكن أن يصل أو يقرتب من املرحلة التي عاشها الفنان حتى يبني التذوق عىل
أسس ثقافة فنية جاملية.
عرض العمل الفني وتحليله وتقييمه ،ومتحيصه وإظهار عيوبه ومحاسنه ،وما يجب أن يكون عليه ،ويقوم
عىل املبادىء واملعايري التي تستخدم يف مناقشة أي عمل فني.
الحضارة أسلوب معييش يعتاد عليه الفرد من تفاصيل صغرية إىل تفاصيل أكرب يعيشها يف مجتمعه وتعرف
الحضارة عىل أنها الفنون والتقاليد واملرياث الثقايف والتاريخي ومقدار التقدم العلمي والتقني الذي متتع
به شعب معني يف حقبة من التاريخ .إن الحضارة مبفهومها الشامل تعني كل ما مييز أمة عن أمة من حيث
العادات والتقاليد وأسلوب املعيشة واملالبس والتمسك بالقيم الدينية واألخالقية ومقدرة اإلنسان يف كل
حضارة عىل اإلبداع يف الفنون واآلداب.
نشأت هذه املدارس يف العرص الحديث أهم املدارس الفنية (املدرسة الكالسيكية والواقعية والتجريدية
والتكعيبية والرمزية والرسيالية ومدرسه الفن الحديث)
يعرف حسب الوقت الذي وجد به وليس حسب النوع الذي ينتمي إليه فهو الذي يحدد الزمن ،عليه
فالفن الذي تراه حولك اآلن ما هو اال فن معارص.
والفن املعارص هو عندما ينشئ فناناً شيئاً ما ،حتى لو كان مستوحى من الفن الحديث فأنه ال يتقيد
بحدوده ،أي إذا كان الحديث هو القالب فاملعارص هو ما يكرس هذا القالب ليكون شيئاً مختلفاً.
هو مجموعة من األعامل الفنية تقع بني أواخر القرن التاسع عرش (حوايل  )1860إىل أواسط القرن
العرشين (حوايل  .)1970وينتمي لهذا العامل رسامون أمثال فنسنت فان غوخ ،بابلو بيكاسو ،بول سيزان،
وهرني ماتيس.

الوسائط اللونية

األدوات والخامات اللونية التي تستخدم إلنشاء األعامل الفنية يف الفنون البرصية والتطبيقية.

فن املنمنامت

هي إنتا ج فني صغري االبعاد ،يتميز بدقة يف الرسم و التلوين ،وهو اسم يطلق عادة عىل األعام ل امللونة
وغريها من الوثائق املكتوبة املزينة بالصور أو الخط أو الهوامش املزخرفة ،وقد حقق فن املنمنامت
املرتبط باملخطوطات كامالً رفيعاً خالل القرون الوسطى يف الرشقني األوسط واألدىن ،وحتى يف أوروبا ،وقد
استخدم لفظ املنمنامت للتعبري عن أعامل التصوير ،السيام الصور الشخصية الصغرية الحجم ،التي كان
يجري رسمها وتلوينها عىل الخشب والعاج والعظام والجلود والكارتون والورق واملعدن وغريها من املواد.

الفن املفاهيمي

الفكرة هي األداة التي تصنع الفن أي أن الفكرة هي الهدف الفعيل بدالً من العمل الفني نفسه.
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م املصطلح
التسويق
العوائد االستثامرية
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التعريف

هو مجموعة من العمليات أو األنشطة التي تعمل عىل اكتشاف رغبات العمالء وتطوير مجموعة من
املنتجات أو الخدمات التي تشبع رغباتهم وتحقق للمؤسسة الربحية خالل فرتة مناسبة .وميكن تعريف
التسويق بفن البيع ،غري أن املبيعات هي جزء من العملية.
معدل الربح أو العائد فقط ،بنسبة األموال يف ربح أو خسارة (سواء أكانت محققة أم غري محققة) يف
استثامر ما ،بالنسبة إىل األموال التي تم استثامرها.

اإلبداع

إيجاد يشء غري مسبوق أو هو إنتاج عقيل جديد ومفيد وأصيل ومقبول اجتامعياً ،ويحل مشكلة ما.

التفكري الناقد

القدرة عىل فحص املعتقدات واملقرتحات يف ضوء الشواهد التي تؤيدها والحقائق املتصلة بها بدالً من القفز
إىل النتيجة عىل نحو فج غري ناضج ،كام يتضمن القدرة عىل فهم اللغة واستخدامها يف عملية اتصال دقيقة،
مع إدراك العالقات املنطقية بني القضايا ،والقدرة عىل تفسري البيانات ،واستخالص النتائج والتعميامت
السليمة ،وتقويم مدى صحة الشواهد واألدلة ،وتعرف املسلامت ،وتقويم الحجج واألحكام .أحد أمناط
التفكري التي يستخدمها الفرد يف حياته اليومية.

الريادة

هي امليزة املكتسبة التي تحقق التفرد واالستثتائية.

اإلنشاء البرصي

التكوين يف العمل الفني.

املراجع
مصادر الفنون اإللكرتونية عالية الجودة
What do the Standards
Mean?
Common Core and the Arts Resources
/http://www.aep-arts.org/resources-2/common-core-and-the-arts
Lessons, Lesson Ideas
and Lesson Plans
https://www.artsonia.com/ Artsonia
https://artsedge.kennedy-center.org/educators/lessons.aspx ArtsEdge
http://www.getty.edu/education/ The J. Paul Getty Museum
http://www.lacma.org/programs/education/resources-educators LACMA
http://www.artic.edu/aic/resourcefinder/ Art Institute of Chicago
http://www.nga.gov/content/ngaweb/education/teachers/lessons- National Gallery of Art
activities.html
http://www.amaco.com/amaco-lesson-plans/ AMACO
http://www.pbs.org/art21/learning-with-art21/materials-for- Art21
teaching/online-lesson-library
http://creativity.denverartmuseum.org/ Denver Art Museum
http://www.edutopia.org/stw-arts-integration-resources-lesson- Edutopia
plans
http://www.metmuseum.org/ The Metropolitan Museum of Art
Assessments and
Assessment Tasks
http://nces.ed.gov/nationsreportcard/pubs/strategies/ Developing an Arts Assessment
http://www.nationalartsstandards.org/ Model Cornerstone Assessments
Miscellaneous
Collections of Resources
Places for Kids to Learn and Ex� 255
periment with Art
_http://www.arteducators.org/learning/25_Places_for_Kids_to
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Learn_and_Experiment_with_Art.pdf
Ways to Integrate Art into Any 50
Lesson
-http://www.opencolleges.edu.au/informed/features/50-ways-tointegrate
/art-into-any-lesson
http://www.designmantic.com/industry/art-designs-and-ideas- Art Designs and Ideas for Kids
for-kids.php
Crayola Professional Development
Resources
-http://www.crayola.com/for-educators/ccac-landing/free-professional
resources.aspx
http://www.incredibleart.org/ Incredible Art
http://www.artsheaven.com/kids-guide-to-art.html Kid’s Guide to Art
http://montessori21stcentury.wordpress.com/2014/03/18/creative- Montessori21stcentury’s weblog
/music-and-art-spring-lesson-planning
http://www.bettertextures.com/resources-for-kid-artists.php Resources for Kid Artists
http://www.bbc.co.uk/arts/yourpaintings/ Your Paintings
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