أصدقاءنا المعلمات والمعلمين،
تذكـروا أن لكـم حريـة عـدم التقيـد بهـذه األنشـطة ،وتصميـم أنشـطة
أخـرى حـول التمثيلات الفنيـة للمشـهد الطبيعي في فلسـطين ،بحيث
تتقاطع مع ثيمات المعرض والمواضيع التي تدرسـونها لهذا الفصل.
قريبا مرة أخرى!
فريق المتحف الفلسطيني متحمس لرؤيتكم
ً
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كيفية استعمال هذا الكتيب
صمم هذ الكتيب ليستخدم مع طلبة الصفوف من الثالث إلى السابع.
قسـم هـذا الكتيـب إلـى ثالثـة أجـزاء ،وهي« :هيا لنسـتعد» ،و«فـي الطريق إلى المتحف الفلسـطيني»،
ّ
تغير».
و«مـاذا ّ

يحتـوي قسـم «هيـا لنسـتعد» علـى أنشـطة غيـر منهجيـة مقترحـة تتقاطـع مـع المنهـاج التعليمـي
للصفـوف المسـتهدفة ،وتهـدف إلـى تهيئـة الطلبـة للتفاعـل مـع ثيمـات معـرض «اقتـراب األفـاق:
التحـوالت الفنيـة للمشـهد الطبيعـي» ولغتـه البصريـة .يمكنكـم تنفيـذ هـذه األنشـطة ضمـن الخطـة
ّ
الدراسـية الرسـمية لمـواد اللغـة العربيـة والعلـوم االجتماعيـة والفنون ،لحث الطلبة علـى التفكير بجملة
مـن التسـاؤالت حـول المشـهد الطبيعـي فـي فلسـطين ،ومنهـا :مـا هـي طبيعـة عالقتهـم بالمشـهد
والجدات لهـم عن أرضهم؟ كيف تغيرت
الطبيعـي فـي فلسـطين؟ مـا هـي الحكايـات التي رواها األجداد
ّ
هـذه األرض اآلن؟ مـا هـي األماكـن الفلسـطينية التـي يتفاعلـون معهـا عن قرب؟ ما هـي األماكن التي
يتفاعلـون معهـا عـن بعـد؟ ولمـاذا؟ ما هي المنشـآت الموجودة في محيطهم؟ مـن قام بتصميم وبناء
هـذه المنشـآت؟ مـا هـي النباتـات والحيوانـات التـي تشـتهر بهـا منطقتهم؟ إن طلب منهـم تصور أرض
فلسـطين كإنسـان ،كيـف سـتكون مالمحـه؟ مـا هـي صفاتـه؟
أمـا قسـم «فـي الطريـق إلـى المتحـف الفلسـطيني» فإنـه مجموعـة تعليمـات وإرشـادات يقرؤهـا
المعلمـون والمعلمـات علـى الطلبـة خلال توجههـم إلـى المتحـف ،وذلـك التباعهـا خلال تواجدهـم في
مبنـى المتحـف الفلسـطيني ،لضمـان تجربـة آمنـة وممتعـة للجميـع.

تغيـر» بأنشـطة مقترحـة تنفـذ مـع الطلبـة بعـد زيارتهـم للمعـرض .تهـدف
وأخيـرا ،يأتـي قسـم «مـاذا ّ
ً
التحـوالت
هـذه األنشـطة إلـى قيـاس األثـر المعرفـي واإلبداعـي الـذي أحدثـه معـرض «اقتـراب اآلفـاق:
ّ
للمشـهد الطبيعـي الفلسـطيني» علـى الطلبـة ،وكيـف سيسـاهم هـذا المعـرض فـي بلـورة طـرق
مسـتقبل مـع المشـهد الطبيعـي الفلسـطيني .تحـث هـذه األنشـطة الطلبـة علـى التفكيـر فـي
تفاعلهـم
ً
التسـاؤالت التاليـة :كيـف سـيتغير محيطهـم وقربهـم أو بعدهـم عـن بعـض األماكـن فـي فلسـطين في
مسـتقبل؟ كيف
المسـتقبل؟ مـا هـي تصوراتهـم حـول هـذه التغييـرات؟ كيف سـيتنقل الفلسـطينيون
ً
سـيكون شـكل األبنيـة؟ هـل سـنرى النباتـات والحيوانـات ذاتهـا؟ إن طلـب منهـم تصـور أرض فلسـطين
كإنسـان يعيـش فـي المسـتقبل ،كيـف سـتكون مالمحـه؟ مـا هـي صفاتـه؟

هيا لنستعد!
ّ
مرحبـا! يـود فريـق المتحـف الفلسـطيني اقتـراح مجموعـة مـن األنشـطة التفاعليـة يمكنكـم تنفيذها مع
ً
التحوالت الفنية للمشـهد الطبيعي»،
طالبكـم فـي الغرفـة الصفيـة قبـل زيارة معرض «اقتـراب اآلفاق:
ّ
بهـدف تهيئتهـم للتفاعـل مـع ثيمـات المعـرض ،وتزويدهـم بـأدوات أساسـية لتحليـل األعمـال الفنيـة
المعروضـة فيـه ،وتطويـر قدرتهـم علـى التـذوق والنقـد الفني.
هل أنتم مستعدون للتخطيط لنشاط ممتع مع طلبتكم؟
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أنشطة مقترحة للصفوف الثالث ،والرابع ،والخامس
النشاط المقترح  :1كتابة قصيدة باستخدام فن «الكوالج»
النشاط المقترح  :2اصنع عملك الفني التجريدي

تقاطع النشاط مع المقررات الدراسية الرسمية
الصف

الدروس

الثالث

لغتنا الجميلة ،الجزء الثاني :الدرس األول :حيفا والنورس ،والدرس الثاني :يوم
الشجرة ،والدرس السادس :في ميناء غزة ،والدرس الحادي عشر :قمح بالدي،
والدرس الثالث عشر :زيارة إلى مدينة العنب.

الرابع

لغتنا الجميلة ،الجزء الثاني :الدرس السابع :حلم جميل ،والدرس التاسع:
الكوفية.

الخامس

لغتنا الجميلة ،الجزء الثاني :الدرس الثالث :تحية لك يا علم بالدي ،الدرس
الثامن :زراعة الحمضيات في بالدنا.

التنشئة الوطنية واالجتماعية :الوحدة الثالثة :تراث أجدادي في بالدي.

التربية الوطنية :الوحدة الثانية ،الدرس الثالث :التجمعات السكانية
للفلسطينيين.
الفنون والحرف :الوحدة األولى :البناء والتعبير الفني.

األهداف
المادة

الهدف

اللغة العربية

تعزيــز اســتخدام بعــض المفــردات التــي اكتســبها الطلبــة فــي مقــرر «لغتنــا
الجميلــة» حــول األرض والمشــهد الطبيعــي ،واكتســاب مفــردات جديــدة
مرتبطــة بتمثــات هــذه الثيمــة فــي الفــن الفلســطيني.

العلوم االجتماعية

بنــاء علــى مــا تعلمــه
تطويــر فهــم لعناصــر المشــهد الطبيعــي الفلســطيني،
ً
الطلبــة فــي مقــررات «التنشــئة الوطنيــة واالجتماعيــة» و«الجغرافيــا الطبيعيــة».

الفنون

فهــم وتوظيــف عناصــر التكويــن الفنــي ،كاأللــوان ،واألشــكال ،وزاويــة النظــر،
والخلفيــة ،وخــط األفــق ،والوســط الفنــي.

مصطلحـات هامـة :يوضـح المعلـم أو المعلمـة للطلبـة أن المشـهد الطبيعـي هـو :كل مـا يمكننـا
رؤيتـه عنـد النظـر إلـى منطقـة جغرافيـة محـددة ،كالتلال ،والسـهول ،والمبانـي ،واألشـجار،
والحيوانـات ،وأيـة عناصـر طبيعيـة أخـرى .فـي األعمـال الفنيـة ،يصـور الفنـان المشـهد الطبيعـي
مـن زاويـة محـددة ،ويختـار عناصـر محـددة ليركـز عليهـا فـي عملـه الفنـي.

التحوالت الفنية للمشهد الطبيعي» 3
معرض «اقتراب اآلفاق:
ّ

النشاط المقترح  1كتابة قصيدة باستخدام فن «الكوالج»
حول النشاط
سـيقوم الطلبة بعمل «كوالج» مفعم باأللوان من مواد قابلة إلعادة التدوير .سـيكون هذا «الكوالج»
أيضـا .سـيخرج المنتـج النهائـي علـى شـكل قصيـدة يمكـن
مختلفـا ،حيـث سيسـتخدم الطلبـة الكلمـات ً
ً
للجميـع قراءتهـا والنظـر إليهـا فـي الوقـت ذاتـه .سـيتقمص الطلبـة دور فنانـة أو فنـان مختـص فـي
تصويـر المشـهد الطبيعـي ،وشـاعر أو شـاعرة ،حيـث سـيقومون بتأمـل مشـهد طبيعـي معيـن ،واختيـار
موضـوع محـدد للتركيـز عليـه ،والتفاكـر حولـه ،ومـن ثـم ترجمـة هـذه العمليـة علـى شـكل عمـل فني من
«الكـوالج» وقصيـدة فـي الوقـت ذاتـه.
مدة تنفيذ النشاط

مكان تنفيذ النشاط

المواد المطلوبة
اختياري

 120دقيقة.

داخل وخارج الغرفة الصفية ،وفي البيت.

قلـم رصـاص ،دفتـر مالحظـات 2 ،ورق مقـوى ملـون  ،A4غـراء ،مسـطرة ،قصاصـات كتـب
وجرائـد قديمـة ،مقـص ،خيـوط صـوف.
أقالم تلوين خشبية.

خطوات تنفيذ النشاط
الخطوة األولى استيحاء وعصف ذهني

ّ
«قطافو الزيتون»
يقـارن الطلبـة بيـن عمليـن فنييـن همـا :لوحة «قرية طمـرة» للفنان خليل ريان ،ولوحـة
للفنـان سـليمان منصـور ،بهـدف معرفـة كيف رسـم الفنانان حقول أشـجار الزيتون بطـرق مختلفة ليعبر
ٌّ
كل منهمـا عـن فكرته الخاصة.

سليمان منصورّ ،
قطافو الزيتون1983 ،

 4رفيق المعلمين والمعلمات في المتحف الفلسطيني

خليل ريان ،قرية طمرة1995 ،

هـل تعلـم يستكشـف خليـل ريـان المشـهد الطبيعـي عبـر ضربـات الفرشـاة واأللـوان االنفعاليـة،
إحساسـا بإيقـاع التلال وبعـدم وضـوح المشـهد فـي الوقـت ذاتـه .يبدو المشـهد في
التـي تعطـي
ً

هـذا العمـل وكأن الفنـان رسـمه مـن ذاكرتـه ،وليـس عبـر تأملـه إياه بشـكل مباشـر خلال تنزهه في

ّ
«قطافـو الزيتون».
الريـف الفلسـطيني ،علـى خلاف مـا فعلـه الفنـان سـليمان منصـور في لوحتـه

يعرض المعلم اللوحتين على شاشة كبيرة ،ويطرح األسئلة التالية على الطلبة إلثارة النقاش حولهما:
 ماذا ترون في اللوحتين؟ أي ،ما هي المواضيع التي تصورها كل واحدة منهما؟

 مـا هـي أوجـه التشـابه بينهمـا؟ مـن ناحيـة :األلـوان ،والعناصـر الموجـودة فـي كل لوحـة ،والضـوء،
وغيرهـا مـن نقـاط التشـابه.

 مـا هـي أوجـه االختلاف؟ مـن ناحيـة :التواجـد البشـري وعالقة البشـر ببعضهم وبـاألرض ،والموقع
الـذي نظـر منـه كل فنـان إلـى األرض ،والحركـة والسـكون ،والوضـوح ،وخـط األفـق ،وغيرهـا مـن
الفروقـات.
بعـد النقـاش ،يقـوم الطلبـة بوصـف كل لوحـة بجملـة واحـدة ،ومـن ثـم يقـرأ ٌّ
كل منهـم وصفـه أمـام
باقـي الطلبـة.
مصطلحات هامة خط األفق :هو خط وهمي يفصل بين السـماء واألرض أو السـماء ومسـطح
مائـي فـي العمـل الفنـي .تكمـن أهميتـه فـي أنـه يسـهل توزيـع عناصـر اللوحـة ،باإلضافـة إلـى
تسـهيل النظـر إليهـا.
الخطوة الثانية نزهة في محيطنا

قبـل خـروج الطلبـة فـي نزهـة ،يقـوم ٌّ
كل منهـم باسـتخدام المسـطرة والمقـص لعمـل إطـار للنظـر مـن
خاللـه ،كمـا هـو موضـح فـي الصـورة.

مشهد طبيعي بعيد

مشهد طبيعي قريب

التحوالت الفنية للمشهد الطبيعي» 5
معرض «اقتراب اآلفاق:
ّ

 سيسـمح هـذا اإلطـار للطلبـة بالتركيـز علـى عناصـر محـددة مـن زوايـا نظـر محـددة .يمكـن لهـذه
مثلا ،فـي الصـورة ،قمنـا فـي المتحـف الفلسـطيني باسـتخدام
العناصـر أن تكـون قريبـة أو بعيـدة.
ً
اإلطـار للتركيـز علـى البحـر األبيـض المتوسـط الـذي يمكننـا رؤيتـه فـي األفـق.
 يخـرج الطلبـة فـي نزهـة فـي محيـط المدرسـة ويستكشـفون العناصـر الطبيعيـة المختلفـة ،القريبـة
والبعيـدة .بعدهـا ،يطلـب منهـم التركيـز علـى عنصـر محدد ،يمكـن أن يكون زهـرة أو الجبل الذي في
األفق.

 يقـوم الطلبـة برسـم مبدئـي للعنصـر الـذي تـم اختيـاره ،ويكتبـون بعـض الجمـل القصيـرة المعبـرة
مثلا ،كتبنـا فـي المتحـف الفلسـطيني عبـارات مثـل« :تعانـق الغيـوم األبنيـة الشـاهقة».
عنـه.
ً

أيضـا ،نشـجع الطلبـة علـى تجميع بعض المواد الطبيعية التـي يعتقدون أنها مفيدة
 خلال تجوالهـم ً
لعملهم الفني ،كأوراق الشـجر المتسـاقطة ،واألغصان المتكسـرة ،والقمامة التي من الممكن أن
تكـون مفيـدة ،كأغطيـة زجاجـات المـاء ،وغيرهـا .ننبـه الطلبـة ألهمية عدم قطف األزهـار وعدم ترك
المخلفـات وراءهـم بعـد انتهاء النزهة.
الخطوة الثالثة كتابة القصيدة

ينظـر الطلبـة إلـى الجمـل التـي كتبوهـا حـول العنصـر الـذي سـيقومون برسـمه ،ويكتبونهـا علـى ورقـة
بيضـاء ،بحيـث يباعـدون بيـن الكلمـة واألخـرى ،والجملـة واألخـرى ،ليتمكنـوا مـن قصهـا .يقـص الطلبـة
كل كلمـة ،ويضعـون قصاصـات الكلمـات فـي صنـدوق .بعدهـا ،يختـارون الكلمـات بشـكل عشـوائي
لتتشـكل لديهـم قصيـدة.
ألن الكلمات اختيرت بشكل عشوائي ،ستكون القصيدة مثيرة لالهتمام وغير متوقعة.
الخطوة الرابعة القص واللصق

باسـتخدام قلـم الرصـاص ،يقـوم الطلبـة ،باالسـتعانة بالرسـم المبدئـي الـذي أنتجـوه خلال تنزههـم،
برسـم عنصرهـم المفضـل بشـكل مفصـل علـى الـورق المقـوى الملـون ،حيـث يقومـون بتحديـد اإلطـار
الخارجـي للعنصـر ،ومـن ثـم تلوينـه عبـر لصـق قصاصـات الـورق داخلـه .يمكنهـم إضافـة لمسـاتهم
الخاصـة عبـر لصـق المـواد التـي قامـوا بتجميعهـا خلال نزهتهـم.
لمسة جمالية
يمكن للطلبة لف أحد األغصان التي جمعوها بخيط صوف ولصقها كإطار للوحة.
اآلن ،يمكـن للطلبـة لصـق الكلمـات علـى لوحـة «الكـوالج» ،إمـا بالترتيـب ،أو بشـكل غيـر مرتـب فـي
جميـع أنحـاء العمـل.
أيضا تلوين قصاصات الكلمات بألوان خشبية فاتحة.
اقتراح :يمكنهم ً
أصبح اآلن لدى الطلبة قصيدة رائعة من «الكوالج»!
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النشاط المقترح  2اصنع عملك الفني التجريدي
حول النشاط
سـيقوم الطلبـة بعمـل لوحـة تجريديـة باسـتخدام قطعـة كبيـرة مـن الـورق المقـوى وألـوان «البوسـتر».
سـيتأملون عناصـر الطبيعـة عـن قـرب ،ويحولونهـا إلـى ألـوان مجـردة تطفـو علـى خلفيـة سـوداء.
سـيتقمص الطلبـة دور فنـان تجريـدي ،كالفنـان الفلسـطيني سـتيف سـابيال ،لتحويـل عناصـر الطبيعـة
بصريـا يشـبه المجـرات التـي تسـبح فـي الفضـاء.
أثـرا
ً
إلـى رمـوز لونيـة تعطـي ً
بصريـا بشـكلها الواقعـي ،بـل
هـل تعلـم الفـن التجريـدي هـو الفـن الـذي ال يمثـل الموضوعـات
ً
يسـتخدم األشـكال ،واأللـوان ،والنمـاذج ،واإليحـاءات الشـكلية كلغـة بصريـة.
مدة تنفيذ النشاط

 60دقيقة.

مكان تنفيذ النشاط

داخل وخارج الغرفة الصفية.

اختياري

هواتف ذكية.

المواد المطلوبة

فـراش للتلويـن ،زجاجـات بالسـتيكية ،مـاء ،ألـوان بوسـتر
ورق مقـوى أبيـض كبيـر ،جرائـد،
ٍ
(أسـود ،أحمـر ،أزرق ،أصفـر ،أبيـض) ،قلـم ،دفتـر مالحظـات.

خطوات تنفيذ النشاط
الخطوة األولى استيحاء وعصف ذهني

يتأمـل الطلبـة عمـل «المنطقـة الحـرام» للفنـان سـتيف سـابيال بهـدف فهـم الغايـة مـن تصويـر عناصـر
الطبيعـة بشـكل مجـرد ،وتعمـد تكـرار ذات المشـهد ثلاث مـرات.

ستيف سابيال ،المنطقة الحرام2015 ،
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ّ

هـل تعلـم يخلـق سـتيف سـابيال أعمـال «كوالج» باسـتخدام صـور فوتوغرافيـة التقطت عن قرب
لعناصـر مـن المشـهد الطبيعـي ،وبالتحديـد المـواد التـي تطفـو عـادة علـى سـطح بحيـرة ،كأوراق
األشـجار المتحللـة ،والريـش ،وحبـوب اللقـاح ،والغبـار .المشـهد الـذي يشـكله سـابيال يفتقـد
معبـرا بذلك
لخصوصيـة المـكان ،فيحـس المتفـرج بأنـه يطفـو بلا جذور تشـده وال حـدود واضحة،
ً
ومؤكـدا عليـه عبـر تكـرار األنمـاط.
عـن فقـدان األرض،
ً

ستيف سابيال ،مسيرة العودة الكبرى2019 ،

أيضـا عمـل «مسـيرة العـودة الكبـرى» ،وهـو دمـج أللـف صـورة فوتوغرافيـة التقطهـا
يتفحـص الطلبـة ً
غزيـون لمسـيرة العـودة الكبـرى ،للتعـرف أكثـر علـى أسـلوبه الفنـي.
مصـورون ّ
يع ــرض المعل ــم األعم ــال عل ــى شاش ــة كبي ــرة ،ويط ــرح الس ــؤال التال ــي عل ــى الطلب ــة إلث ــارة النق ــاش
حول ــه :م ــا ال ــذي ترون ــه؟

 يطلب المعلم من الطلبة كتابة ثالثة عناوين يعتقدون أنها موضوع العملين.
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صـورا للفضـاء بعـد االسـتماع إلـى إجابـات الطلبـة للتأكيـد علـى فكـرة
اقتـراح يعـرض المعلـم
ً
تجريـد المـكان .باإلمـكان الحصـول علـى هـذه الصـور مـن الموقـع اإللكترونـي:
www.spacetelescope.com
 يناقـش المعلـم اإلجابـات المختلفـة ويحكـي للطلاب قصـة كل عمـل ،مـع التركيـز على فكـرة تجريد
العناصـر مـن تفاصيلهـا ،والتركيـز علـى خاصيـة واحـدة لـكل منهـا .بعدهـا ،يقسـم المعلـم الطلبـة
إلـى مجموعـات مـن  ،5تختـار كل مجموعـة ً
واحـدا مـن ألـوان العمـل ،وتضـع قائمـة بعناصر من
لونـا
ً
الطبيعـة لهـا نفـس اللـون.

 يناقـش المعلـم فكـرة التكـرار واألثـر البصـري الـذي تخلقـه لـدى الناظـر ،كالشـعور بتوافـر الشـيء
بكثـرة ،أو خلـق أثـر بصـري يوحـي بالالنهايـة.

 يطلـب المعلـم مـن الطلبـة الوصـل بيـن النقـاط البيضاء فـي عمل «المنطقة الحرام» لعمل أشـكال
أشـكال ألشـجار ،أو أوراق ،أو مخلوقـات خياليـة .سـيتيح هـذا النشـاط المسـلي
مختلفـة ،قـد تكـون
ً
للطلبـة التخيـل والتفكيـر اإلبداعـي.
الخطوة الثانية نزهة في محيطنا

يخـرج الطلبـة فـي نزهـة فـي المنطقـة المحيطـة بالمدرسـة ،ويتفحصـون عن قرب خمسـة عناصر تلفت
انتباههـم .مـن الممكـن أن تكـون هـذه العناصـر زهـرة ،أو حصـى ،أو حبيبـات تراب .يمكنهـم التقاط هذه
التفاصيـل باسـتخدام هواتفهـم الذكيـة ،أو تدويـن أسـماء العناصر وألوانهـا في دفاترهم.
الخطوة الثالثة انفجار من األلوان

 يغطي الطلبة أدراجهم بأوراق الجرائد لمنع اتساخها ،ويضعون قطع الكرتون المقوى عليها.

 يضـع الطلبـة لـون «البوسـتر» األسـود فـي زجاجـة بالسـتيكية ،ويضيفـون المـاء حسـب الحاجـة
للتخفيـف مـن سـمك اللـون .يغلـق الطلبـة الزجاجـة البالسـتيكية بإحـكام ،ويقومـون برجهـا لخلـط
اللـون بالمـاء.

 يسـكب الطلبـة اللـون األسـود علـى الورقـة البيضـاء .يمكـن للمعلـم تشـغيل الموسـيقى ،لتقـود
أنغامهـا الطلبـة خلال عمليـة سـكب اللـون.

 تترك الورقة لتجف.

 بعـد أن تجـف الورقـة ،يضيـف الطلبـة ألـوان العناصـر الطبيعيـة الخمسـة التـي اختاروهـا ،وتتـرك
لتجـف.
أصبـح اآلن لـدى الطلبـة لوحـات تجريديـة يمكنهـم تجميعهـا على جدار غرفتهم الصفيـة لخلق أثر بصري
يشبه مجرتنا!
يعـرف المعلـم الطلبـة بعجلـة األلـوان وقواعـد خلـط األلـوان األساسـية إلنتـاج ألـوان
تلميـح
ّ
جديـدة ،أو تفتيـح األلـوان باسـتخدام اللـون األبيـض.
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ّ

أنشطة مقترحة للصفين السادس والسابع
ً
إنسانا ،فكيف سيبدو؟
النشاط المقترح  :1إذا كانت األرض

النشاط المقترح  :2التاريخ على لسان رجال ونساء من مجتمعنا.

تقاطع النشاط مع المقررات الدراسية الرسمية
الصف

الدروس

السادس

لغتنــا الجميلــة ،الجــزء الثانــي :الــدرس الثانــي :القــدس ،الــدرس الســادس :مــن
رســائل الســكاكيني إلــى ولــده.
الجغرافيــا البشــرية ،الجــزء الثانــي :الوحــدة الرابعــة :الجغرافيــا البشــرية ،الوحــدة
الخامســة :البيئــة.

السابع

لغتنا الجميلة ،الجزء الثاني :الدرس الثاني :عن األرض ،وحب األرض.
جغرافية فلسطين ،الجزء الثاني :جميع الدروس.
الفنون والحرف :الوحدة األولى :البناء والتعبير الفني.

األهداف
المادة

الهدف

اللغة العربية

تعزيــز اســتخدام بعــض المفــردات التــي اكتســبها الطلبــة فــي مقــرر «لغتنــا
الجميلــة» حــول األرض والمشــهد الطبيعــي ،واكتســاب مفــردات جديــدة
مرتبطــة بتمثــات هــذه الثيمــة فــي األدب والفــن الفلســطيني.

العلوم االجتماعية

البنــاء علــى معرفــة الطلبــة لعناصــر المشــهد الطبيعــي ،والتعــرف علــى مصــادر
أخــرى لمعرفــة تاريــخ هــذه العناصــر خــارج المقررات الدراســية والتاريــخ المكتوب.

الفنون

بصريا.
توظيف عناصر التكوين الفني لتجسيد صور شعرية
ً

يعـرف المعلـم الطلبـة بمعنـى المحكيـات الشـعبية :وهـي عبـارة عـن حكايـات
مصطلحـات هامـةّ :
شـفويا .تعبر هذه القصـص عن عادات
وقصـص خرافيـة يتناقلهـا أبنـاء شـعب معيـن عبـر األجيـال
ً
ً
ً
وأحداثـا خارقـة للطبيعـة وغيـر واقعية.
عـادة ،شـخصيات
ومعتقـدات هـذا الشـعب ،وتتضمـن،
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ّ

ً
إنسانا ،فكيف ستبدو؟
النشاط المقترح    1إذا كانت األرض
حول النشاط
مقطعـا مـن قصيـدة «لدينـي» للشـاعر محمـود درويـش ،ويدرسـون التجسـيد اإلنسـاني
يحلـل الطلبـة
ً
لألرض فيها .يحول الطلبة هذا التجسـيد الشـعري إلى اسكتشـات باسـتخدام األلوان المائية ،مسـتندين
إلـى معرفتهـم ،وتأملهـم لمحيطهـم ،وإعمـال خيالهم.
يهـدف النشـاط إلـى تسـليط الضـوء علـى ثيمـة األرض األم فـي األدب والفـن الفلسـطيني فـي فتـرة
أواخـر السـبعينيات وحتـى تسـعينيات القـرن الماضـي.
مدة تنفيذ النشاط

مكان تنفيذ النشاط
المواد المطلوبة

 120دقيقة.

داخل الغرفة الصفية.

فراش ،كأس ماء ،ماء ،جرائد.
دفتر مالحظات ،قلم رصاص« ،كانفاس» ،ألوان مائية،
ٍ

خطوات تنفيذ النشاط
الخطوة األولى استيحاء وعصف ذهني

قبـل عـرض لوحـة «أمومـة» للفنـان نبيـل عنانـي علـى شاشـة كبيـرة ،يطلـب المعلـم مـن الطلبـة كتابـة
 10صفـات ألرض فلسـطين .يقـوم بعدهـا الطلبـة بتصنيـف هـذه الصفـات إلـى صفـات مذكـرة وأخـرى
مؤنثـة .أيهمـا كان أكثـر :الصفـات المذكـرة أم المؤنثـة؟
هـل تعلـم فـي فتـرة مـا بيـن السـبعينيات
والتسـعينيات ،ركـزت أعمـال المشـاهد
الطبيعيـة علـى القريـة الفلسـطينية
محليـا بامتيـاز.
منظـرا
وفالحيهـا باعتبارهـا
ً
ً
نـادرا مـا نـرى فـي هـذه اللوحـات مشـاهد
ً
واسـعة .إحـدى المواضيـع الرئيسـية التـي
تناولتهـا تلـك اللوحـات هـي الفالحـة
الفلسـطينية بالثـوب المطـرز ،حيـث أصبـح
حضورهـا فـي المشـهد الطبيعـي بالـزي
التقليـدي الفلسـطيني الداللـة األبـرز علـى
الهويـة الوطنيـة الفلسـطينية ،مـا عنـى
تأنيـث الوطـن بتجسـيده فـي صـورة أنثـى.
لـذا ،أصبـح جسـد المـرأة واألرض مترادفيـن.
نبيل عناني ،أمومة1995 ،
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إلثارة النقاش حول اللوحة ،يطرح المعلم األسئلة التالية على الطلبة:

 ما هي العناصر الموجودة في مقدمة اللوحة؟ ما هي العناصر الموجودة في خلفية اللوحة؟

 مـا الـذي تفعلـه األم فـي اللوحـة؟ إلـى مـاذا تنظـر؟ مـا هـي المشـاعر التـي تنتابكـم عندمـا تقـوم
أمهاتكـم بفعـل مماثـل؟
 بماذا تذكركم ألوان اللوحة؟ ماذا ترتدي األم؟

 مـا هـو العنصـر الطبيعـي الـذي ركـز عليـه الفنـان فـي خلفيـة اللوحـة؟ لمـاذا؟ هـل يمكنكـم تخميـن
مـكان األم والطفـل؟

 هـل يمكنكـم تخميـن الزمـن الـذي رسـمت فيـه اللوحـة؟ ما هـي العناصر التي تسـاعدكم فـي تحديد
الزمن؟

الخطوة الثانية تحليل قصيدة «لديني» للشاعر محمود درويش

يطبع املعلم األبيات أدناه ،ويوزعها عىل الطلبة:
أي أرض أموت
لديني ،لديني ألعرف يف ِّ
أي أرض سأبعث حيًّا
ويف ِّ
سالم عليك ،سالم عليك
أما آن يل أن أقدم بعض الهدايا إليك :أما آن يل أن أعود إليك؟
أما زال شعرك أطول من عمرنا ومن شجر الغيم وهو ميد السامء إليك ليحيا؟
لديني ألرشب منك حليب البالد
وأبقى صبيًا عىل ساعديك
وأبقى صبيًا إىل أبد اآلبدين.
عـال .بعدهـا ،يوجـه المعلـم النقـاش حـول عالقـة الشـاعر بأرض فلسـطين
يقـرأ الطلبـة األبيـات بصـوت ٍ
عبـر طـرح األسـئلة التالية:

 مـا هـي عناصـر المشـهد الطبيعـي التـي نسـتطيع رؤيتهـا إذا تخيلنا األم التي يحكي عنها الشـاعر في
القصيدة؟

صـور الشـاعر األم فـي القصيـدة كامـرأة مـن القريـة أم امـرأة مـن المدينـة؟ كيـف نسـتدل علـى
 هـل
ّ
ذلـك؟
تلميح البيت الشعري :سالم عليك وأنت تعدين نار الصباح
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يشـبه الشـاعر البلاد بـاألم؟ مـا المشـاعر
 لمـاذا قـال الشـاعر حليـب البلاد وليـس حليـب أمـي؟ هـل
ّ
التـي نختبرهـا عنـد قـراءة القصيـدة؟
 هل يعيش شاعر القصيدة في أرض الوطن أم في الغربة؟ كيف نستدل على ذلك؟

يقـارن الطلبـة بيـن األم فـي األبيـات واألم فـي لوحـة «أمومة» للفنان نبيل عناني ،ويكتبون أوجه الشـبه
واالختالف بينهما.
الخطوة الثالثة رسم االسكتش

بنـاء علـى المقارنـة بيـن قصيـدة محمـود درويـش ولوحـة نبيـل عنانـي ،يتخيـل الطلبـة كيـف سـتبدو

ً
ً
إنسـانا.
األرض لـو كانـت

 يرسم الطلبة ما تخيلوه على «الكانفاس» بقلم الرصاص.

الخطوة الرابعة التلوين

 يغطي الطلبة أدراجهم بأوراق الجرائد ،ويضعون «الكانفاس» فوقها.

 يخلـط الطلبـة األلـوان بالمـاء باسـتخدام الفرشـاة ،ويقومـون بتنظيـف الفرشـاة عنـد كل اسـتخدام
للـون جديـد.

 خلال هـذه العمليـة ،يقـوم المعلـم بتوجيـه الطلبـة لخلق تباين بين الموضوع الرئيسـي في اللوحة،
األرض كإنسـان ،وخلفيـة اللوحـة .علـى سـبيل المثـال ،إذا كانت ألوان األرض/اإلنسـان فاتحة ،يجب
أن تكـون الخلفيـة غامقـة إلبـراز موضـوع اللوحـة ،والعكس صحيح.
 يترك الطلبة أعمالهم لتجف ،ثم يعرضونها أمام زمالئهم.
أصبح اآلن لدى الطلبة أرض لها وجه وعيون وأنف!
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النشاط المقترح    2التاريخ على لسان رجال ونساء من مجتمعنا
حول النشاط
يتعـرف الطلبـة علـى محكيـة شـعبية عـن الغـزال البـري الفلسـطيني ،ويناقشـون أهميـة المحكيـة فـي
تعريفهـم بحيـوان مهـدد باالنقـراض فـي فلسـطين بفعـل عوامـل عديـدة ،أهمهـا سياسـات االحتلال
المهـددة للحيـاة البريـة فـي فلسـطين والتنـوع البيولوجـي الثقافـي.
يقـوم الطلبـة بعدهـا بتسـجيل بعـض المحكيـات التي يتناقلها الرجال والنسـاء األكبر ً
سـنا في منطقتهم
حول النباتات والحيوانات في فلسـطين ،ويشـاركونها مع زمالئهم.
مدة تنفيذ النشاط

مكان تنفيذ النشاط

المواد المطلوبة

 120دقيقة.

داخل وخارج الغرفة الصفية.

قلـم رصـاص ،دفتـر مالحظـات ،هاتـف ذكـي يحتـوي علـى تطبيـق التسـجيل الصوتـي،
حا سـو ب .

خطوات تنفيذ النشاط
الخطوة األولى تمهيد

 يسـأل المعلـم الطلبـة عـن النباتـات والحيوانـات التـي تشـتهر بهـا منطقتهـم ،ومـن ثـم يسـألهم ًأيـا
منهـا يعتقـدون أنـه مهـدد باالنقـراض.

 يعطـي المعلـم مقدمـة عـن العوامـل المهـددة للتنـوع البيولوجـي الثقافـي في فلسـطين ،ويناقش
دور ممارسـات االحتلال ،مـن قطـع األشـجار ،وبنـاء جـدار الفصـل العنصـري ،واالسـتيالء علـى
األراضـي ،وبنـاء المسـتوطنات ،وغيرهـا ،فـي تدميـر الحيـاة البريـة الفلسـطينية.

 يعطي المعلم مثال الغزال البري الفلسـطيني كأحد الحيوانات المهددة باالنقراض في فلسـطين،
غـزال فلسـطينيا مـن قبل؟
ويسـأل الطلبـة إن كانـوا قـد رأوا
ً
هل تعلم حسـب إحصائية قامت بها دائرة التنوع الحيوي في سـلطة جودة البيئة في فلسـطين
فـي أواخـر التسـعينات ،كان عـدد الغـزالن فـي فلسـطين يقتـرب من الـ  10آالف ،فيمـا قدر عددها
عـام  2010بنحـو ألفـي غـزال ،أمـا اليـوم ،لـو قمنـا بإجـراء إحصائيـة ،قـد نجـد أن عددهـا ال يتجـاوز الـ
.1500
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الخطوة الثانية مناقشة أغنية تراثية شعبية

تسـجيل لألغنية .هناك
يـؤدي المعلـم األغنيـة الشـعبية الفلسـطينية التاليـة أمـام الطلبـة ،أو يسـمعهم
ً
العديـد مـن التسـجيالت المتوفـرة علـى موقـع «اليوتيوب» لألغنية ،كتسـجيل فرقة العاشـقين.

«سـبل عيونـه ومـد ايـده يحنولـه ،غـزال صغيـر وكيـف أهلـه سـمحوله»« ،وش هالغـزال اللـي عـن دارنـا
ّ
مليـات ،واردات ع النبـع سـرب البنـات،
مـارق ،خصـره رقيـق وبالعسـل غـارق»« ،واردات ع النبـع يـا ّ
والطلعـة طلعـة غـزالن مزينـات».
يطرح المعلم األسئلة التالية إلثارة النقاش حول األغنية:
 هل سمعتم هذه األغنية من قبل؟ أين؟

 من الكلمات ،هل يمكنكم استنتاج المناسبة التي تغنى فيها هذه األغنية؟
 ما هي التشبيهات في األغنية؟

تشبه األغنية الـ  ...................................................................................بالغزال.
تلميح
ّ
 ما هي عناصر المشهد الطبيعي األخرى التي تتناولها األغنية؟

الخطوة الثالثة البحث عن محكيات شعبية يتداولها مجتمعنا

يطلـب المعلـم مـن الطلبـة مقابلـة مجموعـة مـن النسـاء والرجال مـن مجتمعهم المحلي وسـؤالهم عن
أغـان ،أو أمثـال شـعبية تناولـت نباتـات وحيوانـات بريـة ،وذلـك كواجب بيتي.
زغاريـد ،أو
ٍ

يقـوم الطلبـة بتسـجيل بعـض هـذه الحكايـات باسـتخدام تطبيـق التسـجيل الصوتـي علـى هواتفهـم
الذكيـة.
يختار الطلبة محكيتهم المفضلة ،ويقومون بعمل بحث حول النبات أو الحيوان الذي تتناوله المحكية.

الخطوة الرابعة عرض المحكيات في الصف
يقـوم الطلبـة بعـرض التسـجيالت ،ومعلومـات حـول النباتـات والحيوانـات التي تتداولها أمـام زمالئهم،
وتتـم مناقشـة المخرجات فـي الصف.

خطـوة مسـتقبلية :يمكـن تحويـل هـذا النشـاط إلـى مشـروع طويـل األمـد ،يهـدف إلـى توثيـق
عناصـر الحيـاة البريـة الفلسـطينية المهـددة باالنقـراض ،بالتشـارك مـع مؤسسـة محليـة معنيـة
بقضايـا البيئـة.
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في الطريق إلى المتحف الفلسطيني
خلال توجهكـم إلـى المتحـف الفلسـطيني ،ننصحكـم أن تتحـاوروا مـع طالبكـم حـول بعـض اإلرشـادات

التـي يجـب أن يتبعوهـا لتحقيـق المتعـة واإلفـادة المعرفيـة القصـوى مـن زيارتهـم لمعـرض «اقتـراب
اآلفـاق».

تعليمات خالل تواجدكم في المعرض
 .١األعمـال الفنيـة معروضـة ليتفاعـل معهـا الجميـع ويسـتمتعوا بهـا ،لنحافـظ عليهـا سـليمة ونتجنـب
العبـث بهـا أو لمسـها.
 .٢تنـاول المأكـوالت والمشـروبات قـد يؤثـر علـى األعمـال المعروضـة ونظافـة المعـرض بشـكل عـام،
لنسـتمتع بطعامنـا وشـرابنا فـي األمكنـة المخصصـة لذلـك ،كالمقهييـن الداخلـي والخارجـي.
 .٣جميـع الـزوار يرغبـون باالسـتمتاع باألعمـال المعروضة في معرض «اقتراب اآلفـاق» والتعلم منها،
لنحـاول قـدر اإلمـكان تجنـب الوقـوف واالزدحـام فـي مـكان معيـن لمـدة طويلـة ،أو رفـع أصواتنـا
بطريقـة تزعـج اآلخريـن .يمكننـا الركـض واللعـب ورفـع أصواتنـا في المسـاحات المفتوحـة ،كحديقة
المتحف.
 .٤لنحتـرم بعضنـا البعـض والـزوار اآلخريـن المتواجديـن فـي المتحـف عبـر تجنـب التدافـع والقيـام
بالتصرفـات المزعجـة.
درب المتحـف الفلسـطيني مجموعـة مـن المتطوعيـن والمرشـدين المميزيـن لمسـاعدتكم خلال
ّ .٥
تواجدكم في معرض «اقتراب اآلفاق» ،فال تترددوا في سـؤالهم عن أي شـيء يتعلق بمعروضات
المعـرض ،أو مرافـق وخدمـات المتحـف ،أو أيـة تفاصيـل أخـرى ذات صلـة.
 .٦المتحـف الفلسـطيني هـو بيـت لـكل الفلسـطينيين ،فلنحافـظ علـى نظافتـه عبـر رمـي القمامة في
األماكـن المخصصـة لهـا .كذلـك ،لنحافـظ علـى التنـوع البيولوجـي الثقافي في حديقـة المتحف عبر
تجنـب قطـف األزهـار أو اإلضـرار بالنباتـات.
ضروريـا لمسـاعدتكم في
 .٧نحثكـم علـى أخـذ المالحظـات وعمـل االسكتشـات األوليـة حـول مـا ترونـه
ً
تنفيـذ األنشـطة التـي يقترحهـا فريـق المتحـف الفلسـطيني لتنفـذ بعـد زيـارة المعـرض.
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خارطة المتحف الفلسطيني

الطابق الرئيسي

المدخل

الطابق األرضي

االستعالمات
الحمامات
ّ
غرفة المعاطف
المقهى
دكان الهدايا
 18رفيق المعلمين والمعلمات في المتحف الفلسطيني

مرافق وخدمات المتحف الفلسطيني
مكتب االستقبال

جـدا
يقـع مكتـب االسـتقبال بالقـرب مـن مدخـل المتحـف الفلسـطيني .سـيكون موظفونـا سـعداء ً
بمسـاعدتكم واإلجابـة عـن جميـع استفسـاراتكم.
غرفة المعاطف

تقـع غرفـة المعاطـف فـي الطابـق األول فـي المتحـف الفلسـطيني .عنـد دخولكـم إلـى المتحـف
سـيوجهكم أحـد موظفينـا إلـى هنـاك لتضعـوا حقائبكـم ومعاطفكـم ،والتـي يمكنكـم اسـترجاعها عنـد
مغـادرة المتحـف.
الحمامات

تقـع الحمامـات فـي الطابـق األرضـي مـن المتحف الفلسـطيني بجانـب المصعد ،وهي مجهـزة بالكامل
بـورق التواليـت والصابـون وورق التنشـيف .يمكـن للجميـع دون اسـتثناء اسـتخدام الحمامـات ،فهنـاك
حمـام مخصـص لـذوي االحتياجـات الخاصة.
المقهى

يقـع المقهـى فـي الطابـق األول فـي المتحـف الفلسـطيني ،علـى جهـة اليسـار مـن مكتـب االسـتقبال.
يوفـر المقهـى مشـروبات ومأكـوالت لذيـذة وصحيـة وتناسـب متّ بعـي جميـع الحميـات الغذائيـة ،مـن
وخضرييـن ،ومـن يعانـون مـن مـرض السـكري ،وغيرهـم.
نباتييـنُ ،
دكان الهدايا

يقع دكان الهدايا في الطابق األول في المتحف الفلسطيني ،على جهة اليمين من مكتب االستقبال.
يوفـر الـدكان تشـكيلة رائعـة مـن األغـراض التـي صممـت مـن مـواد صديقـة للبيئـة علـى أيـدي فنانيـن
القيمة ،ومنتجات ذات
وحرفيين فلسـطينيين مبدعين ،باإلضافة إلى منشـورات المتحف الفلسـطيني ّ
اسـتعماالت متنوعة.

تعليمات لتجوال آمن في المتحف الفلسطيني
 .١يعتمـد المتحـف الفلسـطيني بشـكل رئيـس علـى المعلميـن لضمـان سلامة طالبهـم وتجنـب
تعرضهـم أليـة حـوادث قـد تؤثـر علـى صحتهـم الجسـدية .فـي حـال تعـرض أحـد الطلاب لحادثـة
صحية ،تتوافر معدات إسـعاف أولي يمكن للمعلمين اسـتعمالها بمسـاعدة أحد موظفي المتحف
الفلسـطيني.
خصيصا لهم ،تأكدوا أن
 .٢خلال تجـوال الطلاب فـي الحديقة واسـتمتاعهم باأللعاب التي صممناهـا
ً
يلتـزم الطلاب بالمسـارات المخصصـة للمشـي فـي الحديقـة ،فالقفـز عـن السناسـل غيـر آمن ،ألن
حجارتهـا غيـر ثابتة.
 .٣خلال حواركـم مـع طالبكـم ،تأكـدوا أنـه ليـس فـي حوزتهم أية مـواد قابلة لالشـتعال أو من الممكن
أن تسـبب الحرائـق ،كأعـواد الثقـاب ،والوالعـات ،وغيرهـا.
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تغير؟
ماذا ّ
يحتوي هذا القسـم على نشـاطين ال منهجيين مقترحين ينفذهما المعلم مع الطلبة بعد زيارة معرض
«اقتـراب اآلفـاق» ،بهـدف إفسـاح المجـال للطلبـة للتفاكر حـول ثيمات المعرض بطريقـة إبداعية .فريق
المتحـف الفلسـطيني متحمـس لرؤيـة النتائـج ،لـذا يمكنكـم مراسـلتنا وإرفـاق المخرجـات التـي أنتجهـا
طالبكـم بعـد زيارتهـم للمعـرض ،مـع وصـف حـول كيفيـة تفاعلهـم مـع النشـاط بعـد الزيـارة ،وذلك على
البريـد اإللكتروني التالـيactivities@palmuseum.org :

نشاط مقترح للصفوف الثالث ،والرابع ،والخامس :مدينة المستقبل
الهـدف :حـث الطلبـة علـى التفكيـر بدورهـم كأفـراد فاعليـن فـي إعـادة صياغـة عالقتهـم بالمشـهد
ومسـتقبل.
حاضـرا
الطبيعـي فـي فلسـطين
ً
ً

حـول النشـاط :يقـوم الطلبـة باسـتخدام علـب عيـدان الثقـاب الفارغـة فـي عمـل مجسـم لمدينـة .يفكـر
الطلبـة بعدهـا بعشـرة أغـراض يرغبـون فـي رؤيتهـا بعد  30سـنة من اآلن ،ويرسـمونها داخـل علب عيدان
الثقاب.

مدة تنفيذ النشاط 90 :دقيقة.
مكان تنفيذ النشاط :داخل الغرفة الصفية وفي المتحف.
المـواد المطلوبـة :قلـم رصـاص ،ممحـاة ،كرتـون مقـوى ،علـب عيـدان ثقـاب فارغـة ،صمـغ ،دليـل
«مستكشـفو ومستكشـفات المتحـف الفلسـطيني» ،المالحظـات التـي أخذهـا الطلبـة خلال المعرض.
خطوات تنفيذ النشاط
الخطوة األولى العصف الذهني

يذكـر المعلـم الطلبـة ببعـض األعمـال الفنيـة التي تناولت ثيمة المشـهد الطبيعي المسـتقبلي
فـي فلسـطين ،كفيلـم «مبنـى األمـة» للفنانـة الريسـا صنصـور .يرجـع الطلبـة إلـى دليـل
«مستكشـفو ومستكشـفات المتحـف الفلسـطيني» السـتحضار األعمـال الفنيـة المعروضـة
فـي معـرض «اقتـراب اآلفـاق».

الخطوة الثانية تصميم المدينة

يطلـب المعلـم مـن الطلبـة لصق علب الكبريت على الكرتون المقوى بشـكل أفقي وعامودي،
بحيث تتالصق العلب وال تُ ترك مسـافات بينها.

يطلـب المعلـم مـن الطلبـة رسـم األغـراض العشـرة التاليـة ،كل غـرض فـي صنـدوق :وسـيلة
مواصلات مسـتقبلية ،بيـت مسـتقبلي ،مالبـس المسـتقبل ،شـجرة ،اختـراع تكنولوجـي،
السـماء ،البحـر ،وجبـة طعـام مسـتقبلية ،مدرسـة مسـتقبلية.

الخطوة الثالثة عرض ومناقشة

يعـرض الطلبـة مخرجـات النشـاط ،ويشـرح ٌّ
كل منهـم ،بشـكل مختصر ،كيف يعيـش الناس في
مدينتهم المستقبلية.
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نشاط مقترح للصفين السادس والسابع :رحلة في عمل فني
الهـدف :حـث الطلبـة علـى التفكيـر بدورهـم كأفـراد فاعليـن فـي إعـادة صياغـة عالقتهـم بالمشـهد
ومسـتقبل.
حاضـرا
الطبيعـي فـي فلسـطين
ً
ً

حـول النشـاط :يتخيـل الطلبـة أنهـم فـي رحلـة إلـى أحد المشـاهد الطبيعيـة التي تصورها األعمـال الفنية
وكتابيا .يشـارك الطلبة
بصريـا
المعروضـة فـي معـرض «اقتـراب اآلفـاق» ،ويعبـرون عـن هـذه التخيلات
ً
ً
هـذه التصـورات علـى حسـاباتهم الشـخصية علـى مواقع التواصـل االجتماعي.

مدة تنفيذ النشاط 90 :دقيقة.
مكان تنفيذ النشاط :داخل الغرفة الصفية وفي المتحف.
المـواد المطلوبـة :قلـم رصـاص ،ألـوان خشـبية ملونـة ،دفتـر رسـم« ،تابليـت» أو هاتـف ذكـي ،تطبيـق
تواصـل اجتماعـي مثـل «إنسـتغرام» أو «فيسـبوك» ،دليـل «مستكشـفو ومستكشـفات المتحـف
الفلسـطيني» ،المالحظـات التـي أخذهـا الطلبـة خلال المعـرض.

خطوات تنفيذ النشاط
الخطوة األولى التفاكر

يسـأل المعلـم الطلبـة عـن عملهـم الفنـي المفضل فـي معرض «اقتراب اآلفـاق» .يناقش
الطلبـة أسـباب تفضيلهـم لهذا العمل.

الخطوة الثانية الرسم

يطلـب المعلـم مـن الطلبـة تخيـل أنفسـهم فـي المشـهد الطبيعـي لعملهـم المفضـل .مـا
هـي التجربـة التـي خاضوهـا فـي زيارتهـم المتخيلـة لهـذا المشـهد؟

يعيـد الطلبـة إنتـاج المشـهد بشـكل تقريبـي ،ويرسـمون تجربتهـم فيـه متخيليـن أنـه تـم
التقـاط صـورة لهـم خلال تواجدهـم فـي المشـهد.

الخطوة الثالثة رحلتي كمنشور على مواقع التواصل االجتماعي

قصيـرا حـول تفاصيـل رحلتهـم المتخيلـة فـي مشـهدهم الطبيعـي
منشـورا
يكتـب الطلبـة
ً
ً
المفضـل فـي معـرض «اقتـراب اآلفـاق» ،مراعيـن قواعـد الكتابـة السـليمة فـي اللغـة
العربيـة.

الخطوة الرابعة مشاركة المنشور

يشـارك الطلبة منشـوراتهم ورسـوماتهم على حسـاباتهم على مواقع التواصل االجتماعي.
يمكنهم عمل «هاشـتاغ» للمتحف الفلسـطيني ،ومعرض «اقتراب اآلفاق» ،و«هاشـتاغ»
#رحلتي_في_(اسـم عملهم المفضل).
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معرض «اقتراب اآلفاق:
ّ

نموذج تقييم رفيق المعلمين والمعلمات
 .١هـل اسـتعملتم رفيـق المعلميـن والمعلمـات في المتحف الفلسـطيني لمعـرض «اقتراب اآلفاق»
مـع طلبتكم؟
نعم    

                 ال   

إذا كانت اإلجابة نعم ،الرجاء اإلجابة على األسئلة التالية:

 مـن  ،10-1مـا هـو تقييمكـم لمقـدار نجـاح أنشـطة القسـم األول «هيـا لنسـتعد!» فـي تهيئـة الطلبة
للتفاعـل مـع موضوعـات المعـرض؟
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تغيـر؟» فـي تحفيـز الطلبـة
 مـن  ،10-1مـا هـو تقييمكـم لمقـدار نجـاح أنشـطة القسـم الثالـث «مـاذا ّ
علـى تطبيـق مـا تعلمـوه خلال زيارتهـم للمعـرض؟
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 الرجاء ،ضعوا إشارة (صح) على المعايير التي تعتقدون أنها تحققت في األنشطة:
شعر الطلبة بالمتعة أثناء تنفيذ األنشطة
األنشطة واضحة وذات تسلسل منطقي
األنشطة مرتبطة بموضوعات المعرض ومعروضاته
تتقاطع األنشطة بشكل كبير مع المقررات الدراسية الرسمية للصفوف المستهدفة
إضافيا ،وتقتطعون من وقت
جهدا
األنشطة ذات محتوى معرفي غني جعلكم تبذلون
ً
ً
الحصص الرسمية لتنفيذها
أضافت األنشطة مضامين غنية ومفاهيم فنية جديدة للطلبة
يمكن اعتبار األنشطة كافية إليصال مضمون المعرض بعناوينه الرئيسية للطلبة
لم تواجهكم صعوبات في توفير المواد الالزمة لتنفيذ األنشطة
 .2هـل سـتقومون باسـتعمال رفيـق المعلميـن والمعلمـات فـي المتحـف الفلسـطيني فـي الزيـارات
المدرسـية القادمـة لمعـارض المتحـف المسـتقبلية؟ الرجـاء التوضيـح.
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قائمة المراجع
 .١درويش ،محمود ( .)2014ورد أقل .عمان :األهلية للنشر والتوزيع.
 .٢سابيال ،ستيف« ،مسيرة العودة الكبرى( ».آخر تسجيل دخول  26آذار :)2019
https://stevesabella.com/the-great-march-of-return/
 .٣وكالـة األنبـاء والمعلومـات الفلسـطينية (وفـا)« ،أيـن اختفـى الغـزال الجبلـي؟» (آخـر تسـجيل دخـول
 26آذار :)2019
http://wafa.ps/ar_page.aspx?id=x9s9e3a824352295173ax9s9e3
 .٤شـيرويل ،تينا« .أراض االنتماء» ،في كتاب سـليمان منصور ،المحررون .تينا شـيرويل وحوش الفن
الفلسـطيني ،98-52 ،القـدس :حـوش الفـن الفلسـطيني2. 011 ،

التحوالت الفنية للمشهد الطبيعي» 23
معرض «اقتراب اآلفاق:
ّ

المتحـف الفلسـطيني :مؤسسـة ثقافيـة مسـتقلة ،مكرسـة لتعزيـز ثقافـة فلسـطينية منفتحـة وحيويـة
علـى المسـتويين المحلـي والدولـي .يقـدم المتحـف ويسـاهم فـي إنتـاج روايـات عـن تاريـخ فلسـطين

التعليميـة
وثقافتهـا ومجتمعهـا بمنظـور جديـد ،كمـا يوفـر بيئـة حاضنـة للمشـاريع اإلبداعيـة والبرامـج
ّ
واألبحـاث المبتكـرة ،وهـو أحـد أهـم المشـاريع الثقافيـة المعاصـرة فـي فلسـطين ،وأحـد أهـم مشـاريع
مؤسسـة التعـاون.

التحـوالت الفنيـة للمشـهد الطبيعـي» :يتفكـر المعـرض ويتأمـل فـي مفهوم
معـرض «اقتـراب اآلفـاق:
ّ

تصـورات في مخيلة الفنانين
األرض وانعكاسـه فـي األعمـال الفنيـة ،ومـا تركتـه العالقة مع األرض من
ّ
ّ
ممثلـة الفقـد والحنيـن إلـى الماضـي ،وحيـاة القريـة والفالحيـن المشـتهاة ،والصمـود
الفلسـطينيين،
فـي األرض ،والمنفـى والبعـد عـن الوطـن ،خالقـة بذلـك مـن شـجرة الزيتـون والصبـار وبسـاتين البرتقال
رموزً ا فلسـطينية.

يستمر المعرض حتى  31كانون األول 2019

المتحف الفلسطيني

شارع المتحف ،ص.ب  ،48بيرزيت ،فلسطين
هاتف+٩٧٠ ٢ 294 ١٩٤٨ :
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