






نور الرياض 2022، احتفال سنوي للضوء والفن، يهدف إىل دعم اإلبداع واحتضان المواهب الوطنية 
والعالمية. و تحت شعار "نحلم بآفاق جديدة" يرمز احتفال هذا العام عىل التفاؤل والثقة في التحول 

والتجديد إلثراء المدينة بالفن و اإلبداع، مقدًما تجارًبا مذهلة ال تنسى لزواره.

تستهدف هذه الحقيبة المعلمين، و الوالدين، و مقدمي الرعاية. وتعتبر مورًدا ذو صلة مباشرة 
بمعرض »من الشعاع إىل الشغف«، و يمكن أن تعّد كمادة تعليمية مستقلة بذاتها، و تحضيًرا 

مسبًقا قبل زيارة المعرض، ومتابعة المزيد من األنشطة في الفصول الدراسية أو في المنزل. 
يعتمد اختيار وترتيب الفنانين في هذه المادة التعليمية حسب الموضوع والوسيط الفني 

المستخدم، مما يؤدي إىل فهم األفكار والمواد بطريقة منطقية، و توفير رحلة تعليمية ثرية و 
متكاملة.

تسعى هذه الحقيبة لمساعدة التالميذ، في استخدام األعمال الفنية الموضحة والمقدمة في 
المعرض كمفاتيح لتناول المزيد من الموضوعات التعليمية. كما يمكن أن تكون دافعًا تشجيًعا 
للطالب بتطوير مهاراتهم في العديد من المجاالت التي تتناسب مع المناهج الدراسية، وذلك من 

خالل تعريفهم بالمفاهيم التي يعمل بها الفنانون في هذا المعرض الستكشافها.
تتضمن هذه المجموعة روابط للمناهج التعليمية، و تستخدم خمس ركائز مدمجة للتعليم، 

كالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات، وذلك باعتبارها نقاط توجيهية 
لالستفسارات والحوار والتفكير الناقد مع التالميذ. يتم تمييز كل نشاط بوضوح عىل أنه متعلق 

بموضوع واحد أو أكثر. 

يمكن ربط مسار الفنون بكافة النشاطات التعليمية باستمرار. يوجد أيًضا عدد من االقتراحات 
للعلوم اإلضافية لربطها واإلشارة إليها مثل علوم الجيولوجيا والعمارة والتاريخ والجغرافيا.

تم اختيار هذه النشاطات، باالستناد عىل األساليب القائمة للعمليات، باستخدام مواد متاحة في 
المدارس أو في المناطق المحيطة المباشرة. كما تتشارك جميع النشاطات في النهج العلمي 

المرتكز عىل التعّلم التجريبي. يجرب كل تلميذ هذه النشاطات بنتيجة مختلفة عند العمل عليها بناًء 
عىل مجاالت اهتمامهم، مما يساعد ذلك عىل التعلم اإلبداعي واستكشاف تجارب الحياة الواقعية 

عبر مجموعة متنوعة من الموضوعات.

 نبذة عن احتفال
نور الرياض

نبذة عن
الحقيبة التعليمية



»من الشعاع إىل الشغف« معرض رئيسي يقام في حي »جاكس« بالرياض خالل الفترة من 3 نوفمبر 
2022 إىل 4 فبراير 2023 ويتضمن أعمااًل فنية لفنانين من المملكة العربية السعودية ومن أنحاء 

العالم. يستكشف المعرض الوسط الضوئي بالتزامن من حيث مساهمته في تشكيل الهياكل 
اإلدراكية والمعمارية واالجتماعية التي تروي لنا ماضينا وتتنبأ بمستقبلنا.

قام فريق التقييم الفني بقيادة نيفل ويكفيلد وبدعم من غيداء المقرن بتقسيم المعرض إىل ثالث 
غرف تمّثل ثالث مواضيع هي “تقنيات الضوء” و”معمار الضوء” و”إدراك بالضوء”، حيث تساهم 

هذه المواضيع الثالثة في هيكلة األفكار التي تقدمها األعمال الفنية المعروضة. يبدأ المعرض 
بسرد الدور المهم الذي لعبه الضوء في تطوير التكنولوجيا واالتصاالت ابتداء من شرارته األوىل 

حين اكتشف اإلنسان اللهب أو الحمم البركانية ووصواًل إىل الثورة الرقمية التي نشهدها اليوم. ثم 
ينتقل إىل تصوير مفهوم الضوء باعتباره “الحبر الجديد”، ليستمر المعرض بعدها في استكشاف 
المساحات التي يخلقها الضوء وكيف نتفاعل معه، وأخيًرا الروابط التي يمكن أن يشّكلها الضوء 

بيننا وبين القضايا االجتماعية والسياسية والبيئية العاجلة.

يقدم المعرض أعمااًل لعدة أجيال من الفنانين تشمل عدًدا من أبرز فناني حركة الضوء والمساحة 
في الواليات المتحدة، والذين بدأوا في استخدام مواد جديدة مثل المصابيح الفلورية والمصابيح 

الثنائية الباعثة للضوء إلنشاء تركيبات فنية في حقبتي الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين. 
كما يشمل أعمال فنانين آخرين مقيمين في كل آسيا وأوروبا والواليات المتحدة ممن أمضوا 

عدة عقود من الزمن في استجواب كيفية تفاعلنا مع الضوء من حيث تأثيره عىل المواد المختلفة 
وكيفية ارتباطها بالطبيعة. تعتمد العديد من هذه األعمال الفنية عىل تقنيات معقدة ومتطورة؛ 

ولذلك يتعاون الفنانون مع فنيين من ذوي المهارات العالية إلنجاز أعمالهم الفنية.

يتضمن المعرض أعمااًل فنية أبدعتها مجموعات فنية مثل مجموعة »نظريات الخيال« البحرينية 
وكذلك مجموعة »الفنانون البصريون المتحدون« من المملكة المتحدة، كما قام العديد من 

الفنانين المقيمين والعاملين في المملكة العربية السعودية مثل معاذ العوفي وزهرة الغامدي 
ومريم طارق بإبداع العديد من األعمال الفنية خصيًصا لهذا المعرض. في حين استجاب غيرهم من 

الفنانين المقيمين خارج المملكة العربية السعودية لسياق المملكة المحلي في أعمالهم الفنية مثل 
الفنان رفيق أناضول وهدى العيثان المقيمة في اإلمارات العربية المتحدة. ذلك إضافة إىل عدد من 
األعمال الفنية المستعارة والتي تم عرضها في سياقات أخرى، مثل عمل »أضواء صغيرة« للفنان 
جاك ليرنير وعمل »االزدهار« للفنان األمريكي جون إدمارك وعمل »غالف دايسون لشومان الرنين 

)السمفونية الشمسية 13(« للفنان البريطاني هارون ميرزا، حيث تجتمع جميع هذه األعمال في كنف 
هذا المعرض المتيز لتقديم قصة واحدة مشتركة.

نبذة عن معرض
»من الشعاع إىل الشغف« 



بعض الحقائق عن الضوء

ناقش العلماء طبيعة الضوء 
عىل مر العصور. 

كان مفهوم الضوء في البداية مرتبًطا بما 
يمكننا رؤيته، أو بنظرية الرؤية.

ُتعرف دراسة الضوء بعلم البصريات.

المصدر الرئيسي للضوء الطبيعي عىل 
األرض هو الشمس.



يوجد الضوء اآلن بكثرة في كل مكان حولنا، لدرجة أن غالبية 
األماكن التي يسكنها اإلنسان )حوالي ٨٠٪ من الكرة األرضية( 

تعاني من تلوث ضوئي شديد ناتج عن فرط استخدام األضواء 
االصطناعية، والتي لها تأثير مدمر عىل الدورات الطبيعية وكذلك 

تعيق مراقبة النجوم والكواكب.

اعتقد اإلغريق القدماء أن كل شيء يتكون من 4 عناصر 
هي: النار والهواء واألرض والماء، واقترحت مجموعة تعرف 
باسم “الذّرّيون” فكرة أن الكون المادي يتكون من مكونات 
أساسية غير قابلة للتجزئة تعرف باسم الذرات. وفي حوالي 

عام 300 قبل الميالد، درس عالم الرياضيات إقليدس  
خصائص الضوء واكتشف أنه ينتقل في خطوط مستقيمة.

شرح أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي )873-805( أول 
فيلسوف كبير في العصر اإلسالمي، مفاهيم مثل االنعكاس 

واالنكسار والظالل، معتقًدا أن الضوء ينتقل كمخروط من 
اإلشعاع المستمر.

تعد النار مصدًرا آخر مهًما للضوء منذ العصر الحجري،  
وال تزال النار مستخدمة حتى اليوم في اإلضاءة عىل 

الرغم من أن اإلضاءة الكهربائية قد حلت في أغلب 
األحيان محل ضوء النار، وذلك منذ اختراع المصابيح 

الكهربائية وأنظمة الطاقة.



 التشكيالت:
علم اآلثار والحرف اليدوية

الرسم وصنع العالماتالمحور األول

ذو صلة بالموضوعات التالية: التكنولوجيا 
والجيولوجيا والعمارة والقراءة
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معاذ العوفيالرسم وصنع العالمات
ِثنان

2022

زهرة الغامدي
مناجاة
2022

هدى العيثان
نجد الخاشعة

2022

فنان وباحث ومستكشف، ُولد في عام 1984م في الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث يعيش 
ويعمل. وهو مؤسس االستوديو الفني ""Al Mthba""، والشريك المؤسس لفريق ""Erth""، وهي 

مجموعة إنتاج مدربة ومتخصصة في رحالت السفاري والتصوير الجوي وتوثيق السفر.
بعد حصوله عىل درجة البكالوريوس في اإلدارة البيئية والتنمية المستدامة من جامعة بوند في 

جولد كوست، أستراليا، عاد معاذ إىل مسقط رأسه في المدينة المنورة، حيث واجه صدمة ثقافية. 
وقد أجبرته صعوبات التكيف عىل اإلبداع، لذلك كان التصوير الفوتوغرافي آلية العمل الخاصة 

به. وبدأ رحلة توثيق فوتوغرافي في العام 2013م، مع التركيز عىل القطع األثرية الثقافية والتراث 
والكنوز المخفية، وقد توسع منذ ذلك الحين ليشمل توثيق واستكشاف منطقة المدينة المنورة 
الكبرى، في كل من مناطقها الطبيعية والعمرانية، لتتوسع استكشافاته الفنية بعد ذلك لتشمل 

كافة مناطق المملكة العربية السعودية. وقد ُعرضت أعماله الفنية في جدة والرياض والدمام 
والبحرين وُعمان ودبي وأبوظبي ولندن وباريس وبروكسل وموسكو ونيو مكسيكو ويوتا وسيول 

والكويت ودافوس عىل مدار مسيرته اإلبداعية. كما تمت دعوته لإلشراف عىل عدة معارض مثل 
""جسور إىل سيول"" في سيول خالل زيارة ولي العهد محمد بن سلمان في العام 2019م و""نافثا"" 

في جدة من ِقبل وزارة الثقافة في العام 2019م.

من مواليد 1977م في منطقة الباحة بالمملكة العربية السعودية، تبحث أعمالها في الذاكرة 
والتاريخ عبر العمارة التقليدية التي تتصل بالوسيلة والتركيب. كما تلقي أعمالها الفنية التي ُتعنى 

بالموقع الضوء عىل الطريقة الشاقة والصارمة التي تستخدمها في تجميع أجزاء من التربة والطين 
والحصى والجلد والماء. تؤثر فكرة ""الذاكرة المجسدة"" عىل الوسيلة التي تصنع بها زهرة إبداعها 

الفني من أجل إظهار وشرح قضايا الهوية الثقافية والذاكرة والفقد. نشأت الغامدي في جنوب غرب 
المملكة العربية السعودية، وتخرجت من جامعة الملك عبد العزيز بدرجة البكالوريوس في الفنون 

اإلسالمية. وهي حاصلة عىل درجة الماجستير في الحرف المعاصرة من جامعة كوفنتري في إنجلترا، 
وحصلت كذلك عىل درجة الدكتوراه في التصميم والفنون البصرية. تتناول أطروحتها العمارة 

السكنية التقليدية في السياقات الحديثة في جنوب غرب المملكة العربية السعودية، ال سّيما أنها 
نشأت في تلك المنطقة وكانت محاطة بفن العمارة التقليدي الذي أّثر عىل فنها بدرجة كبيرة. 

مصّممة متخصصة في األعمال الثالثية األبعاد ومدربة تبدع بعملها اإلبداعي عبر مختلف 
التخصصات. تعمل هدى حاليًا أستاذًا مساعدًا لوسائل اإلعالم الرقمية في الجامعة األمريكية 

في دبي. وقد ُولدت في سيراكيوز بنيويورك في العام 1991م ونشأت في الظهران بالمملكة العربية 
السعودية. حاصلة عىل درجتي ماجستير في التصميم ثالثي األبعاد مع تخصص ثانوي في فنون 

المسرح من جامعة أيوا. ينعكس عمل هدى اإلبداعي عبر منتجات وظيفية وتركيبات ثالثية األبعاد. 
وفي اآلن ذاته تسعى إلبراز المعنى في فنها، حيث تستكشف الشكل واللون والضوء كطرق 

للتواصل. وهي توظف التناغم والتكرار واألشكال العضوية كأدوات لتوصيل الحكايات وخلق 
الخبرات. وقد قامت هدى مؤخرًا بالتحقيق في مفاهيم الجوهر والهوية عبر الزمن. ومع تقدمها 

في العمر، كانت هدى محاطة بأفكار وحكايات وعادات من الماضي. لذلك فهي تتناول في أعمالها 
الجديدة إشكالية ""كيف يمكننا الحفاظ عىل جمال وروح الماضي مع إعادة تشكيله للتكيف مع 

المستقبل. وكمصممة وفنانة مبدعة لألشكال المرئية تتطور، تنقل أفكارها وردودها عبر األشكال 
العضوية الملونة.



بعض الحقائق عن الرسم

ما هو صنع العالمات؟

لماذا نرسم؟

هل يمكنني الرسم؟

الفن السريع:

ُعثر عىل أقدم الرسومات في لوحات الكهوف التي تعود إىل عصور ما قبل التاريخ والمعروفة 
باسم الفن الجداري، وهي تلك الرسومات والصور التوضيحية التي تزين جدران المالجئ الصخرية 

والكهوف وتصنع من الطالء المصنوع من التربة أو المغرة )أكسيد الحديد المتكلس( أو الفحم.
أقرب دليل عىل االنفجارات البركانية هو تلك المصورة في الفن الجداري. كانت هذه الرسومات 

تمثيالت مجردة،  صنعتها العالمات.

يصف صنع العالمات تلك الخطوط والنقاط والعالمات واألنماط واألنسجة المختلفة التي ٌأنشئت 
في العمل الفني. يمكن استخدامه هذه العملية للتعبير عن المشاعر والعواطف كاستجابًة لشيء 

مرئي أو محسوس. لذلك، يعد صنع العالمات أداة مفيدة بالنسبة لنا للتعرف عىل أسالفنا وما مروا 
به خالل حياتهم. خالل رحلتنا التعليمية، يعد صنع العالمات الخطوة األوىل في رحلة نمو الطفل نحو 

الكتابة والرسم، وهي مرتبطة ارتباًطا مباشًرا بالتحفيز الحسي واللعب التخيلي.

تعد الرسومات في اآلونة األخيرة مخرجاٍت إبداعية فورية وأولية في أغلبها،  يستخدمها الفنانون 
والمعماريون والمهندسون أو حتى علماء الفلك لتقديم أفكارهم األولية لمشروع قد ُينفذ الحًقا 

ليصبح منحوتة أو مبنى أو آلة ما . يمكن القيام بالرسم عىل الفور  وأثناء التنقل، وباستخدام أي مواد 
متوفرة لديكم.

بالطبع، يمكن للجميع الرسم! الطريقة المثىل للقيام بذلك هي زيارة المعرض أو الرسم أمام األعمال 
الفنية، أو ربما قد ترسم ما تتذكره عندما تعود إىل المنزل. الرسم هو أداة يمكننا جميًعا استخدامها 

بغض النظر عن سننا أو مستوى خبرتنا،  كما يعتبر طريقة للتعبير ومعالجة أفكاركم بحرية. شجع 
تالميذك عىل التنقل وبرفقتهم دفتر وقلم رصاص ليتمكنوا من تدوين األفكار أو الرسم طوال 

يومهم. يمكن الرسم كذلك عىل جهاز لوحي إلكتروني،  لكن ملمس القلم الرصاص عىل الورق هو 
أفضل بكثير!

الفن السريع: للمرح، ضع أمام طالبك تحدي رسم صور لبعضهم البعض في غضون فترة زمنية 
محدودة.





معاذ العوفي
»ِثنان« )2022(

سنة الميالد
 

الجنسية

نبذة عن
العمل الفني

نقطة نقاش

1984

السعودية

ولد معاذ العوفي في المدينة المنورة، وهي منطقة يوجد بها أكبر تجمع للبراكين في المملكة 
العربية السعودية. ُيعد هذا المشروع الجديد استجابة مباشرة لزيارة البراكين الموجودة في

مدينة خيبر.

ما هي أوجه التشابه واالختالف بين الفحم ورماد الحمم؟

الفحم عبارة عن بقايا كربونية سوداء خفيفة الوزن تنتج عن تسخين الخشب، ويعد من أهم المواد 
األولية التي يمكن استخدامها في األعمال الفنية، كونه متعدد االستخدامات وله خصائص فريدة 

للكشف عن الضوء والظالم والظالل.

الرماد البركاني عبارة عن مزيج من الصخور والمعادن وجزيئات الزجاج التي يتم طردها من البركان 
أثناء ثورانه، والتي قد تكون ضارة بصحة اإلنسان.

يمكن استخدام الفحم لتمثيل رماد الحمم بشكل إبداعي.

Render for Thnan, 2022. Copyright and courtesy Moath Alofi and the Royal Commission of Riyadh City, Riyadh



زهرة الغامدي
»مناجاة« )2022(

1977

المملكة العربية السعودية

تستكشف زهرة غامدي في أعمالها الفنية مفاهيم الذاكرة والتاريخ من خالل التجميع الدقيق 
للمواد الطبيعية الموجودة مثل التراب والطين والصخور والجلود والمياه. في عملها لمعرض »من 

الشعاع إىل الشغف«، تنتج الفنانة استجابة شعرية للعالقة المضطربة مع األرض نتيجة تغير المناخ، 
لترسل لنا رسالة واضحة الستخدام الضوء ليبعث لنا األمل بالمستقبل.

ما هي المواد التي تحتاجها إلنشاء عمل فني؟

الجواب هو: أي شيء تعثر عليه، ولكن كلما كانت المادة أكثر استدامة كلما كان  ذلك أفضل!

سنة الميالد
 

الجنسية

نبذة عن
العمل الفني

نقطة نقاش

Render for soliloquy, 2022. Copyright and courtesy Zahrah Al Ghamdi and the Royal Commission of Riyadh City, Riyadh



هدى العيثان
»نجد الخاشعة« )2022(

السعودية

كيف يمكن لمبنى مصنوع من الطين أن يستقبل الضوء وُيشّع عنه؟

ما العالقة بين الضوء الطبيعي والهندسة المعمارية القديمة؟

اعرض عىل تالميذك بعض األمثلة عىل العمارة النجدية التي كانت مصدر إلهام لهذا العمل الفني 
المصنوع من مجّسمات متعددة للمصابيح الثنائية الباعثة للضوء بحيث تتصل بموضوعنا التالي.

إذا كان لدى التالميذ بقايا طين من النشاط السابق، فيمكنهم استكشاف الرسم بالطين باستيحاء 
من عمل هدى العيثان الفني.

الجنسية

نقاط النقاش

Render for Numinous Najd, 2022. Copyright and courtesy Huda Al-Aithan and the Royal Commission of Riyadh City, Riyadh



المواد

هذا النشاط مرتبط بعمل »ِثنان،«

الطريقة

فحم
A3 ورقة مقاس

مقص
منديل ورقي

يقوم الطالب بإعداد الورقة:
1. اطِو ورقة مقاس A3 إىل نصفين أفقًيا.

2. افتح الطية واطِو مجدًدا إىل نصفين عمودًيا..
3. قم بفتح وثني الحافة اليمنى للورقة لتلتقي مع الطية الوسطى. 

4. كرر هذه الخطوة مع الحافة اليسرى للورقة.
5. افتح الطية لتظهر لك ثمانية مربعات.

6. يجب أن يتضمن كل مربع من هذه المربعات تجربة ما.

تجارب الفحم
رسومات صنع العالمات

نشاط صفي

فرشاة الرسم
ماء

معجون مّطاطي
A3 بطاقات مقاس

 تجربة الظالم. امأل 
الصندوق بالفحم.

ادهن طبقة من الماء 
فوق الفحم باستخدام 

فرشاة الرسم.

 تجربة الخفة. ارسم 
بخفة قدر اإلمكان.

استخدم مقًصا أو أداة 
حادة لخدش الفحم، مما 
يتسبب في تناثر بقع من 

غبار الفحم.

ارسم خطوًطا
مختلفة السماكة.

ضع الفحم واستخدم 
مندياًل ورقًيا لفركه في 

حركات دائرية.

استخدم المعجون 
المطاطي إلبراز 

اللمسات األخيرة.

قم بإنشاء
األنماط المختلفة.

اطلب من تالميذك أن يتخيلوا مشهد ثوران بركاني.رسومات صنع العالمات
ما هي المشاعر التي يثيرها ذلك؟ كيف يمكنهم تصوير ذلك عبر رسم تجريدي؟

اطلب من التالميذ أخذ القوام والعالمات والخطوط بعين االعتبار.
كيف يمكنك نقل اإلحساس بالحركة عبر استخدام الخطوط والنقاط؟



سنستكشف في هذا النشاط المستوحى من التقنية الفنية لعمل »تيار الوعي« عملية »سغرافيتو« للزخرفة. يتضمن النشاط وضع 
طبقات عىل سطح ما واستخدام أداة حادة لخدش الطبقات للكشف عن الطبقات السفىل. ٌيستخدم الطين كلوحة للرسم أو كسطح 

إلنشاء العمل الفني.

الطين مادة طبيعية تتكون من المعادن وتوجد في جميع أنحاء العالم، مما يجعلها وفيرة ومستدامة.

المواد

يوضح المعلم كيفية إنشاء بالطة من الطين )تشير كلمة بالطة إىل تقنية صنع السيراميك الطريقة
المتمثلة في درفلة الطين إىل لوح رقيق(.

 1. استخدم فّرادة العجين لفرد الطين حتي يصبح بالطة ناعمة، وارفع الطين باستمرار بعد كل لفة 
    لتجنب التصاقه ولضمان الحصول عىل سطح أملس. 

 2. استخدم أداة حادة مثل سيخ الخيزران لتقطيع الطين بالشكل المطلوب، أو استخدم مسطرة 
     لقص مربع مستٍو أو مستطيل.

 3. اترك الطين لبعض الوقت حتى تجف البالطة. ال يجب أن يكون الطين طرًيا جًدا حتى ال يتشوه 
     بسهولة، أي يجب أن يكون “متماسًكا ومرًنا كالجلد”، مما يعني أنه يحتوي عىل بعض الرطوبة 

    ولكنه ليس رطًبا في حد ذاته.

4. بمجرد أن يصبح الطين صلًبا، ضع طبقات من طالء األكريليك.

 5. أثناء تجفيف الطالء، قم بعمل قالب تصميم عىل الورق. إذا كان التصميم معقًدا، فيمكنك تتبعه 
     عن طريق وضعه فوق اللوح ورسم الخطوط العريضة فوقه.

 6. باستخدام أداة حادة مثل سيخ الكباب أو عود األسنان أو قلم رصاص حاد، ابدأ في خدش سطح 
     البالطة الطينية. جرب إنشاء أنماط مشابهة لعمل عبير صيقلي الفني.

صلصال مجفف بالهواء
فّرادة العجين

أدوات مدببة حادة مثل أسياخ 
الكباب / أعواد األسنان / قلم 

نشاط صفي »سغرافيتو« لوحات الطين

رصاص حاد
طالء أكريليك
فرشاة الرسم

 ماء
قلم
ورق



 1. ضع قطعة من الطين بحجم اإلبهام في كوب أو وعاء وانقعها في الماء بحيث يغطي الماء سطح 
     الطين فقط. ُتعرف هذه التقنية باسم الطين المنساب )وهي خليط من الماء والطين ذو قوام 

    الصق يستخدم عموًما لربط قطعتين من الطين مًعا(.

2. باستخدام فرشاة الرسم، اخلط الطين والماء باستمرار حتى يصبح ذو قوام شبيه بقوام الصمغ.

 3. اطلب من التالميذ رسم هيكل مستوحى من الهندسة المعمارية النجدية عىل مجموعة من 
      البطاقات - شجع التالميذ عىل التفكير في كيفية تدفق الضوء عبر هذه الهياكل وكيف يمكنهم 

     إنشاء أنماط النوافذ لها.

4 .باستخدام خليط الماء الطيني، يقوم الطالب برسم تلك الهياكل عىل البطاقات.

لو تبقى أي من عجين الصلصال لدى الطالب، فإن بإمكانهم تجربة واستشكاف الرسم بالطين 
المستلهم من عمل هدى العيثان "نجد الخاشعة"

نشاط صفي الرسم بالطين

الطريقة



التحليل الختامي
المحور األول

كيف يمكنك مقارنة الرسومات التي ُأنشئت 
باستخدام وسائط مختلفة، مثل الفحم والطين؟ 

ماذا يمكن أن يمثل كل منها في الطبيعة؟

كيف تتالعب كل مادة من هذه المواد بالضوء؟ 
استخدم مصطلحات مثل الشفافية وشبه 

الشفافية والتعتيم.

كيف يستكشف كل من هؤالء الفنانين الصفات 
الطبيعية والحيوية للضوء؟

تعيدنا هذه األنشطة إىل الحضارات القديمة من 
لوحات الكهوف الموجودة في البراكين، وهي 
أقدم مساكن ألسالفنا من البشر، وكذلك إىل 

اكتشافات علماء اآلثار.



قائمة المصطلحات: المحور األول

الجيولوجيا

سغرافيتو

العمارة النجدي

 هي علم طبيعي يدرس بنية األرض مثل البراكين والتكوينات الصخرية.

هي كلمة إيطالية تعني “مخدوش”، وهي تقنية تستخدم في صناعة الفخار 
والرسم والتخطيط.

هو النمط التقليدي للعمارة السائدة في وسط شبه الجزيرة العربية. يمكن 
التعرف عىل هذا النمط من خالل ميزات خاصة مثل الزخارف المثلثية 

والمربعة التي يتشكل منها الطوب الطيني للسماح بتدوير الهواء بشكل 
أفضل وتنظيم ضوء الشمس.



2
الطبيعة والبيئة

والتكنولوجي

المجسماتالمحور الثاني

 ذو صلة بالموضوعات التالية:
العلوم والهندسة



لينا قزاز
من مشكاة فكرة

2022

جون إدمارك
االزدهار

2022

مـريـم طاِرق
الوعي الجمعي

2022

فنانة محترفة تعمل بشكل مستقل في جدة بالمملكة العربية السعودية. وهي حاصلة عىل 
بكالوريوس الفنون الجميلة تخصص "استوديو آرت" من جامعة ميريديث األمريكية بوالية نورث 

كارولينا. قدمت العديد من المعارض الفردية والجماعية في المملكة العربية السعودية والواليات 
المتحدة والمملكة المتحدة واإلمارات العربية المتحدة. حصلت عىل جائزة الرسم في مهرجان 

المحبة األول الذي أقيم في محبة الرسول صىل الله عليه وسلم بدبي. يرتبط عملها الفني الحديث 
بشكل نقدي مع المجازي والتجريبي واإلسالمي. تستخدم الحبر الصيني عىل ورق األلوان المائية 

والحبر والباستيل والزيت كوسائطها األساسية. تشمل المشاريع الحالية الكوالج والنحت الحضري 
ومقاطع الفيديو.

فنان ومبدع ومعلم ممّيز. تستقصي مجموعة أعماله المتنوعة وتحتفي بتلك األشكال التي تنشأ 
من الفضاء والنمو والحركة والضوء. ابتكر عمل الحلزون الفني، وهو عبارة عن لعبة مكتبية 

حركية وتفاعلية، باإلضافة إىل عمله اآلخر االزدهار الذي يعّد نمطًا جديدًا من النحت ينبض بالحياة 
عند تدويره تحت ضوء شديد. وقد حظيت أعماله بمشاهدات وصلت إىل 60 مليون مشاهدة عبر 

اإلنترنت، كما ألقت صحيفة نيويورك تايمز الضوء عىل أعماله، وكذلك مجلة   Core77 ومدّونة 
Colossal والبرنامج الحواري Science Friday الذي ُيبث عبر القناة الوطنية العامة. كما قام 

بتطوير أعمال فنية تفاعلية لعديد من المؤسسات مثل المتحف الوطني للرياضيات، ومتحف سان 
خوسيه للفنون، ومركز فاينو للعلوم، ومركز العلوم السويسري تكنوراما. وقد عمل فنانًا مقيمًا 

في شركة أتودسك ومتحف اإلكسبلوراتوريوم. كما أمضى أمضى سنوات عديدة في مختبرات بيل 
الستكشاف العوالم االفتراضية، وذلك قبل أن يتفرع للفن والتصميم. وهو كذلك يقوم بتدريس 

برنامج التصميم في قسم الفنون وتاريخ الفن في جامعة ستانفورد.

ولدت الفنانة مريم طارق في عام 1996م بـمدينة ينبع الواقعة عىل ساحل البحر األحمر. وهي 
حاصلة عىل درجة البكالوريوس في اإلنتاج البصري والرقمي من جامعة عفت في مدينة جـدة، حيث 

تقيم حاليًا وتعمل فنانة ضوئية ومصممة خرائط ثالثية األبعاد. تكشف أعمال مريم السريالية 
الموضوعات الروحانية التي تضع الطبيعة والهندسة في أطر رقمية. وفي العام 2020م، أطلقت 

عالمتها التجارية الخاصة التي أسمتها "The Golden Ratio" ، والتي كان لها دور في إضاءة العديد 
من المهرجانات وعروض موسيقية، إذ ترتكز رؤيتها في اصطحاب الجماهير في رحلة مع الفنانين 

والمنتجين الصوتيين من خالل تحويل موسيقاهم إىل قصص بصرية تنبثق من رؤيتها الفنية. 
وقد شهد العام 2021م إقامة معرضها الفني األول الذي جاء بعنوان ""تذَكر المستقبل""، حيث أقيم 

في معرض حافظ جاليري بمدينة جدة، وُعرضت أعمالها في معرض المجموعة تعاودني خياالت في 
العام 2022م بمعهد مسك للفنون بمدينة الرياض.



ما هي المجسمات؟

مما يمكن صنع المجسمات؟

نقاط النقاش

المجسمات هي شكل من أشكال الفن الذي يأخذ حيز ثالثي األبعاد. تعد السمة الرئيسية 
للمجسمات التصميم الذي يمكن تطويره عن طريق النمذجة أو النحت أو لصق المواد مًعا. غالًبا 

ما يفكر الفنانون في كيفية امتداد األشكال عبر المساحة وكيفية تأثير الحجم والملمس والضوء 
واللون عىل مجسماتهم.

يمكن صنع المجسمات من العديد من الوسائط مثل الورق أو الطين أو الجبس أو الحجر أو الخشب 
أو أي مادة يختار الفنان استكشافها.

غالًبا ما تكرر أشكال المجسمات األشكال الموجودة في الطبيعة.

عّرف طالبك عىل الطرق التي تعامل بها الفنانون في معرض »من الشعاع إىل الشغف« مع موضوع 
الضوء من خالل دمجهم ما بين الطبيعة والمجسمات باستخدام المواد المتنوعة.



لينا قزاز
»من مشكاة فكرة« )2022(

السعودية

تستخدم لينا قزاز مادة الزجاج الشفافة بشكل طبيعي لتوضيح كيفية انتقال الضوء عبر المواد 
المختلفة والتأثيرات التي تنتج عن ذلك.

إىل أي مدى سيختلف تأثير عمل الفنانة الفني إذ اختارت وسيًطا مختلفًة؟

ما هي أهمية خاصية الشفافية للمجسمات؟

الجنسية

 نبذة عن
العمل الفني

مالحظات

Glass melting colour movement, 2022. Copyright and Courtesy Lina Gazzaz



جون إدمارك
»االزدهار« )2022(

الواليات المتحدة

انتج الفنان والمخترع والمعلم جون إدمارك مجسمات مذهلة ذات طباعة ثالثية األبعاد باستخدام 
جهاز »زوتروب«. تتحرك تلك المجسمات عند تدويرها تحت ضوء قوي، لتوضح الصيغة الرياضية 

للنسبة الذهبية فاي  )Φ( التي تعكس جمال الطبيعة.

لقد حول الرياضيات إىل شيء سحري!

فكر في كيفية استخدام جون إدمارك للطابعة ثالثية األبعاد إلنشاء مجسماته.

تغنينا الطباعة ثالثية األبعاد بصفتها شكاًل من أشكال التقنية الجديدة عن العمليات اليدوية أثناء 
إنشاء العمل الفني. اسأل تالميذ عما إذا كان قد يسبب ذلك أي تغيير في طريقة صنع المجسم 

وفًقا العتقاداتهم.

عىل الرغم من كونها مصنوعة باستخدام التكنولوجيا، إال أن أفكار هذا العمل الفني وحتى شكله 
ومظهره مرتبًطا ارتباًطا وثيًقا بالطبيعة.

ما هي األشكال واألنماط التي يمكن أن تجدها في الطبيعة؟

الجنسية

 نبذة عن
العمل الفني

نقاط النقاش

Bloom, 2015 - 2022. Copyright and Courtesy John Edmark and the Royal Commission of Riyadh City, Riyadh



مريم طارق
»الوعي الجمعي« )2022(

1996

السعودية

هو نهج مختلف للعمل مع التقنيات الجديدة. يتكون هذا المجسم التفاعلي من هيكل من 
األلومنيوم يحتوي قنوات ثنائية متعددة باعثة للضوء في إشارة إىل الذكاء الجماعي أو ذكاء السرب.

ما هي األشكال التي يمكنك مالحظتها في هذا العمل الفني؟

يعتبر الشكل السداسي تقليًدا ألنماط موجودة في الطبيعة، مثل قرص العسل.

تعكس لوحة »الوعي الجمعي« مفهوم الوحدة وصنع القرار الجماعي المتواجد في حياة النحل.

هل تبدو كل منطقة من المجسم مستقلة أم أنها جزء من كل؟

سنة الميالد
 

الجنسية

 نبذة عن
العمل الفني

مالحظات

حقيقة ممتعة

Render for Hivemind, 2022. Copyright and courtesy Maryam Tariq and the Royal Commission of Riyadh City, Riyadh



»المادروك« هو اسم آخر للشاش المشبع بالجبس، ويمكن استخدامه في صنع المجسمات حتى من قبل األطفال الصغار أو من قبل 
األطفال األكبر سًنا أو البالغين الذين يستمتعون بتعدد استخداماته. عندما تجف ضمادات »المادروك«،  قم بغمسها في الماء ومن 

ثم يمكنك صنع النماذج منها.

المواد

اطلب من التالميذ جمع المواد الطبيعية مثل الصخور أو الحصى أو الحجارة أو األغصان أو اللحاء.  الطريقة

 وضح للتالميذ كيفية وضع المواد عىل الورق أو الورق  المقوىوترتيبها بنفس أسلوب األنماط 
     في عمل عبير الفني.

1. استخدام المقص لقطع »المادروك« إىل شرائح.

2. اغمس »المادروك« في وعاء من الماء واستخدم أصابعك لتنعيم الشرائح وإزالة أي ماء زائد
     في الوعاء.

3. ضع »المادروك«  حول المواد الموضوعة عىل الورق المقوى ألخذ نماذج عن هياكلها.

4. استخدم أصابعك للمسح عىل ضمادات »المادروك« وسد أي ثقوب فيها.

5. كرر العملية حتى يتم تغطية جميع العناصر الموجودة بواسطة »المادروك«

6. بمجرد أن يجف »المادروك«،  قم بطالء المجسم الحيوي باستخدام األلوان المائية.

مادروك
ورق سميك أو ورق مقوى

ألوان مائية
فرشاة الرسم

نشاط صفي 1 المجسمات العضوية

مقص
وعاء من الماء

كوب للماء
عناصر من الطبيعة



يحمل هذا النشاط عدًدا من أوجه التشابه مع الصفات الجمالية ألعمال جون إدمارك الفنية، إال أن العملية ذاتها المستخدمة في 
النشاط مختلفة تماًما. في هذا النشاط، سننظر إىل أعمال فنية مثل »إزهار متفتحة« لنستلهم منها المنحنيات والهياكل، لكننا 

سنستخدم تقنية النحت في إنتاجها.

المواد

1. وّضح كيفية رسم تصميم أو هيكل باستخدام قلم رصاص حاد عىل جانبي قطعة الصابون.الطريقة

2. استخدم أي من األدوات لنحت الصابون.

3. استخدم المقص لنحت الصابون للحصول عىل مناطق مجوفة.

4. قم بتنعيم الصابون باستخدام أي من األدوات.

قالب صابوني
ملعقة
مقص

ورق
قلم

نشاط صفي 2 المجسمات الصابون



التحليل الختامي
المحور الثاني

كيف يستخدم هؤالء الفنانين الثالثة المواد 
الستكشاف الشكل واللون والحركة؟

الحظ المساحة من حولك، هل يمكنك مالحظة 
أي خصائص للمجسمات يمكنك التعرف عليها؟



قائمة المصطلحات: المحور الثاني

النسبة الذهبية

زوتروب

ذكاء السرب

 ُتستخدم في الرياضيات، وهي عدد ال كسري يساوي تقريًبا 1.618 ويمثله 
الحرف اليوناني Φ، وهو يمثل االتصال ما بين جانبين مختلفين لغرض ما. 

يطلق عليه أيًضا تسلسل »فيبوناتشي« ويمكن العثور عليه في كل ما هو 
محسوب عىل الطبيعة مثل النباتات والحيوانات وهياكل الطقس وأنظمة 

النجوم – أي أنه موجود دائًما في الكون من حولنا.

جهاز تم اختراعه في القرن التاسع عشر يوهمك بالحركة عند عرض سلسلة 
من الصور، استخدم كثيًرا قبل اختراع الرسوم واألفالم المتحركة.

السلوك الجماعي لمجموعة تتشارك في المعرفة أو اآلراء أو طريقة 
السلوك. ظهر هذا المصطلح في عام 1989 في مجال الذكاء االصطناعي.



3
الهندسة

الطباعةالمحور الثالث

 ذو صلة بالموضوعات التالية:
الرياضيات والعلوم

بعد أن استكشفنا األشكال الهندسية الموجودة في الطبيعة 
بشكل أكبر في المحور السابق، نتعمق هنا في الخصائص 

الرياضية لألشكال واألنماط المختلفة، ونتعلم عن الطباعة 
وقيمة استخدام التكرار في األعمال الفنية.



والء فضل
نور عىل نور

2022

ناصر الشميمري
الضوء الداخلي

2022

زارا حسين
نومينا
2022

 فنانة متخصصة في التواصل البصري بروح فنية. حاصلة عىل درجة الماجستير في العلوم اإلنسانية 
واالجتماعية في التصميم الجرافيكي من جامعة إدنبرة، حيث درست الفن والتصميم. ترى أننا مادة، 
وتلك المادة نحن، مثل سطحين متطابقين وهيكلين متعارضين تمامًا، حيث يتم إنشاء األول، في 
حين يتم إنتاج الثاني. أحدهما حي واآلخر عكس كذلك. األول ُيجبر عىل الفراغ، بينما الثاني يصنعه. 
ولذلك، فهي تشير إىل نفسها عىل أنها مادة خام ُوجدت من خالل فهمها، مادة لها القدرة عىل بناء 

المفاهيم من خالل ""المعاني"". يستكشف نهجها الفني المواد كحدود ونقطة اتصال. يرى مايكل 
أنجلو ""إنه عندما ينظر إىل الرخام الخام، فإنه يرى شخصية تتوق إىل االستقالل"". وكما ترى والء، 

فإن كل شيء نتفاعل معه يحمل مشاعر وذكريات ومعاني مماثلة لما لدينا.

هو فنان صوتي بصري، ُيعَرف بين جمهوره باالسم المستعار )DesertF!sh(، ومن خالل هذا االسم 
يصور تراثه النجدي وحياته عىل شاطئ البحر األحمر. كما يشارك في الفن الرقمي متعدد الوسائط 

من االستوديو الخاص به ""ديزرت دريم للصوتيات والمرئيات"" الذي يقع في جدة بالسعودية، حيث 
يقدم خدمات استشارية فنية متخصصة وتكوين وسائط في الفنون للمعارض الفنية والشركات 

والفنانين. بعد عمله في القطاع الفني كمستشار، بدأ ناصر في تقديم الفن السمعي والبصري 
في المنطقة بمنظور جديد، مع التركيز عىل عالم وعي اإلنسان بالمكان والزمان وحالة اإلنسان 

فيما يتعلق بالتكنولوجيا.  وبالنسبة للفن المرئي، يعمل ناصر عىل التعمق في عالم الفن التفاعلي 
من خالل معالجة الرسومات التي تعلمها بنفسه، إذ يهدف إىل تصميم أعمال مصممة من خالل 

الكمبيوتر في الوقت الفعلي لتصوير االنسجام بين التكنولوجيا والتفاعل البشري.

فنانة بريطانية مسلمة من مواليد العام 1980م. شاركت في أكثر من 15 معرضًا محليًا ودوليًا، 
وحاصلة عىل درجة الماجستير في الفن اإلسالمي من مدرسة األمير في العام 2004م. حّولت عملها 

الحقًا إىل فحص مرئي لكيفية ارتباط الروحانيات والتكنولوجيا والفن. تدمج إمكانيات تصميم 
األشكال للرياضيات التقليدية مع الفن الحديث من خالل مجموعة متنوعة من األشكال، بما في 

ذلك الرسوم المتحركة والنحت والرسم. ومنذ ذلك الحين، ابتكرت لغة إبداعية تعكس التقاليد 
الجمالية ألسالفها والمجتمع الغربي الحديث. يمزج عملها بين مراجع الفن اإلسالمي مثل الهياكل 
الهندسية وأنماط الفسيفساء والزخارف القائمة عىل أشكال الشبكات العادية وشبه العادية مع 

اإللهام المستوحى من أعمال فناني القرن العشرين مثل فيكتور فاساريلي وجوزيف ألبرز ومارك 
روثكو وأجنيس مارتن وبريدجيت رايلي.



الطباعة هي عملية فنية تتضمن نقل الصور أو الخطوط من سطح القالب إىل سطح آخر إلنتاج عدد حول الطباعة
من المطبوعات. ال تتم المطبوعة عن طريق الرسم مباشرة عىل السطح ولكن من خالل عملية غير 
مباشرة عادًة ما يتم نقل الصورة عىل الورق عبرها. هناك العديد من المواد المختلفة المستخدمة 

في الطباعة مثل المعادن والخشب والمشمع والزجاج والمناديل الورقية. تشمل التقنيات التقليدية 
للطباعة النقش عىل الخشب والحفر والطباعة الحجرية، واليوم أصبحت طباعة الشاشة الحريرية 

هي الشكل األكثر شيوًعا بين الفنانين. تختلف الطباعة عن الرسم حيث أنه في الطباعة يمكن إنتاج 
أكثر من نسخة عن العمل الفني.



والء فضل
»نور عىل نور« )2022(

السعودية

من خالل استخدام مروحة هولوغرافية ثنائية انبعاث الضوء، تخلق الفنانة شكاًل هندسًيا دينامكًيا 
متعدد الطبقات يعكس الصفات الفريدة للضوء واللون.

هل يمكنك العثور عىل أية أنماط هندسية متكررة تقع عينك عليها؟ قد تجدها عىل المالبس أو عىل 
األرض أو خارج النافذة.

ما هو مدى دقة مالحظتنا لمحيطنا المباشر؟

إذا أغمضت عينيك، فهل يمكنك اإلجابة عىل أسئلة بسيطة حول لون ورق الجدران في الصف 
الدراسي، أو ما وصف المسار الذي سلكته للوصول إىل مقعدك؟ ما مدى صعوبة اإلجابة عىل هذه 

األسئلة عند إطفاء الضوء؟

هل يمكن أن يتواجد الضوء بذات الطريقة في العالمين االفتراضي والمادي؟

الجنسية

 نبذة عن
العمل الفني

مالحظات

نقطة للنقاش

Render for Light Upon Light, 2022. Copyright and courtesy Walaa Fadul and the Royal Commission of Riyadh City, Riyadh



ناصر الشميمري
»الضوء الداخلي« )2022(

السعودية

ناصر الشميمري هو فنان سمعي بصري يعرف أيًضا باسم »سمكة الصحراء« )إشارة إىل أصوله 
النجدية وحياته عىل ساحل البحر األحمر(. تعد قطعته الفنية قطعة تفاعلية متعددة الحواس تقدم 

مثااًل عن الخداع البصري. »تيسراكت« هو شكل موجود نظرًيا فقط في النماذج الرياضية، ولكن 
كما نرى هنا، فيمكن تخيله في بعدين وثالثة أبعاد كمكعب كبير بداخله مكعب أصغر تتصل زواياه 

عبر خط واحد.

عّرف طالبك عىل بنية الحمض النووي ودراسة علم الوراثة.

الجنسية

 نبذة عن
العمل الفني

مالحظات

مناقشة جانبية

  Render for Inner Light, 2022. Copyright and courtesy Nasser Al Shemimry and the Royal Commission of Riyadh City, Riyadh



زارا حسين
»نومينا« )2022(

1980

المملكة المتحدة

في هذا العمل الفني عالقة مباشرة بين العلم والروحانية. يمكن تفسير العنوان إىل "الوجود 
 اإللهي"، إال أن األنماط المضيئة في اإلسقاط هي أشكال رياضية متداخلة تأخذ شكل

شبكة سداسية.

ُتترجم األنماط الواردة في النصوص المقدسة والهندسة المعمارية في جميع أنحاء العالم اإلسالمي 
اليوم بواسطة التقنية الرقمية.

هل تختلف طريقة استجابتنا لعمل فني ما إذا كان ثابًتا عىل الصفحة، بداًل من أن يكون متحرًكا عبر 
إسقاطه عىل سطح ما؟

يمكن أن تؤدي أنماط التكرار الالنهائية إىل الوصول إىل حالة تأملية متسامية. هل كنت تتوقع مثل 
هذه االستجابة عند دراسة الفن؟

سنة الميالد
 

الجنسية

 نبذة عن
العمل الفني

نقاط يجب مراعاتها

Installation view, Numina, Barbican Centre, London, 2016- 2017. Copyright and courtesy Zarah Hussain and Barbican Centre, London



ادُع الطالب لالطالع عىل أعمال والء فضل وناصر الشمري وزارا حسين.

المواد

شرح عملية الطباعة عىل ألواح الفلين )الستيروفوم(.الطريقة

1. باستخدام قلم رصاص حاد، ارسم أنماًطا هندسية مستوحاة من األعمال الفنية عىل لوح الفلين 
)الستيروفوم(.

 2. شجع التالميذ عىل الضغط بقوة عند استخدام قلم الرصاص أثناء الرسم، وتجربة وضع عالمات 
    مختلفة عىل اللوح إلضافة عمق إىل الطباعة، مثل التظليل المتقاطع والخدوش والنقاط.

 3. بمجرد االنتهاء من رسوماتهم، قم بضغط كمية صغيرة من حبر الطباعة المائي عىل لوح األلوان 
     واستخدم األسطوانة لنشر الحبر عىل لوح الفوم.

4. اطبع صورتك بضغط ورقة عىل اللوح بقوة.

 5. اكشف عن طباعة لوح الفلين )الستيروفوم(  المستوحاة من األشكال الهندسية عن طريق إزالة 
     اللوح بعناية عن الورقة.

A5 لوح فليني مقاس
قلم صاص

مباري أقالم الرصاص
حبر طباعة مائي

نشاط صفي 1 مطبوعات عىل الستيروفوم

لوحة لمزج األلوان
اسطوانة للتسوية

ورق



المواد

 1. اطلب من التالميذ رسم أنماط متكررة مستوحاة من عمل زارا حسين عىل ورق الفلين الطريقة
    )الستيروفوم(.

2 .قم بإنشاء مطبوعات عىل لوح الستيروفوم كما في النشاط السابق. 

 3. بمجرد اكتمال األنماط، استخدم األسطوانة لتوزيع حبر الطباعة عىل لوح األلوان حتى يتم طالء 
     األسطوانة بالحبر بالتساوي.

4. ضع الحبر عىل ورقة الفلين باستخدام األسطوانة.

5. ضع ورقة الستيروفوم المحّبرة فوق ورقة بيضاء أو ورقة مربعة.

6. استخدم خيم الطباعة للضغط  بقوة عىل ورق الفلين )الستيروفوم(.
     

7. قم بإزالة ورق األوريغامي بعناية من عىل فلينالستيروفوم لتكشف عن طباعتك.

8. كرر ذلك حتى تتم طباعة 6-4 ورقات.

9. قم بتجفيف األوراق باستخدام مجفف الشعر إذا لزم األمر.

10. بمجرد طباعة الورقة المربعة، سيقوم الطالب بتحويلها إىل طّيات ورقية ثالثية األبعاد.

ورق أوريغامي أبيض
بطاقات سميكة / لوح فلين 

)ستيروفوم(
A4 ورق ستيروفوم مقاس

أسطوانة إسفنجية
ختم للطابعة

حبر الطباعة المائي

نشاط صفي 2 مطبوعات ورقية قابلة للطي

ورق أسيتات 
مجفف الشعر

A3 ورق مقاس
اقالم رصاص

بّراية
مسدس غراء 

)يستخدم من قبل المعلم فقط(



وّضح الخطوات التالية للتالميذ:خطوات طي الورق

1. اطِو الورقة من المنتصف في شكل مستطيل وافتحها.

2. اطِو الورق في االتجاه المعاكس في شكل مستطيل وافتح الطية.

3. اطِو الورقة قطرًيا من المنتصف في شكل مثلث وافتحها.

4. كرر حتى يتم طي الجانب المقابل في شكل مثلث.
اكتملت اآلن جميع الطيات األولية.

5. اضغط عىل أحد جانبي الورقة لعمل ثنية ُقطرية واحدة. هنا تتكون أربعة مثلثات.

6. حرك أصابعك للداخل لتنقسم الورقة إىل ثالثة جوانب عىل شكل مثلثات.

 7. افرد الورقة ألسفل في شكل مثلث واحد. سيقوم الطالب بإنشاء 4-6 مثلثات من
    الورق المطبوع.

 8. بمجرد االنتهاء من المنحوتات الورقية الخاصة بهم، يضع المدرب الغراء الساخن عىل زوايا 
     المجسمات ويلصقها عىل لوح الفلين )الستيروفوم( / البطاقات بنمط متصل.



قائمة المصطلحات: المحور الثالث

الهولوغرام

تيسراكت

الهندسة اإلسالمية

يمثل تسجياًل للمعلومات المتعلقة بالضوء الصادر عن المشهد الطبيعي 
األصلي كما هو منتشر في مجموعة من االتجاهات وليس من اتجاه واحد 
فقط كما هو الحال في الصورة الفوتوغرافية. يتيح ذلك رؤية المنظر من 

مجموعة من الزوايا المختلفة كما لو كان المنظر ال يزال موجوًدا.

شكل هندسي يظهر في البعد الرابع ويسمى أيًضا المكعب الفائق. يمكن 
العثور عليه في بنية الحمض النووي وفي الهندسة المقدسة.

تشير إىل التصاميم الهندسية الموجودة في الفن اإلسالمي والمتكونة من 
مجموعات من المربعات والدوائر المتكررة التي قد تتداخل وتتشابك لتشكل 

أنماًطا معقدة. 





التحليل الختامي
المحور الثالث

كيف يستكشف هؤالء الفنانون الثالثة الهندسة 
والضوء؟

هل هناك أوجه تشابه بين هذه األعمال الفنية؟

كيف تصف اختيار الفنانين للمواد؟

كيف تستخدم المجسمات الورقية األساليب التي 
تستكشف الشكل واللون والحركة؟

كيف يؤثر استخدام اللون والهندسة عىل بناء 
هذه المنحوتات؟



4
المادية

مقدمة في الكهرباءالمحور الرابع

ترتبط العديد من األعمال الفنية في المعرض بشكل واضح 
باكتشاف الضوء الكهربائي واالختراعات المستمرة في مجال 

البصريات، والتي ساهمت في استمرارية إنشاء مجسمات فريدة 
وقياسية الحجم والتركيب.

 ذو صلة بالموضوعات التالية:
الفيزياء، الهندسة، التاريخ



جاك ليرنر
أضواء صغيرة
2022 – 2005

هارون ميرزا
غالف دايسون لشومان الرنين 

)السمفونية الشمسية 13(
2021

الفنانون البصريون المتحدون
النظام الخفي

2022

تبدأ عملية اإلبداع عند جاك ليرنر بجمع المواد وترتيبها بتسلسل مستمر وفق ما تقتضيه احتياجات 
تنظيمية محددة، وذلك من خالل استخدام مفردات ومفاهيم مركبة يحتوي مخزونها عىل مجموعة 

متنوعة من العناصر، بما في ذلك األواني الفضية وأعقاب السجائر واألدوات والمساطر والنقود 
والحقائب، حيث يتم إعادة تشكيل هذه األشياء العادية بناًء عىل اإلبدال الداللي والسردي الذي 

يخلقه الفنان الذي يعكس بدوره وعيها العميق بالسمات الشكلية لألشياء كالشكل واللون 
 والخطوط عند خلق العمل الفني. يعكس عمل ليرنر الفني جاذبية خاصة يستمدها من التكرار 

وبطء التركيب، إذ قد يستغرق الحصول عىل المواد عقودًا طويلة، بالرغم من إمكانية إبداع قطعة 
فنية بسرعة.

فنان من مواليد عام  1977م، وهو يعمل ويعيش في لندن بالمملكة المتحدة. يلقي عمله الضوء 
عىل التفاعل واالحتكاك بين موجات الصوت والضوء والتيار الكهربائي. وهو يهتم بتصميم 

المنحوتات والعروض والتركيبات الغامرة التي تبحث في معرفة الفرد بتجربته الخاصة. وألنه من 
مؤيدي تداخل الموجات )بمعنى االضطراب الكهربائي الصوتي أو الراديو(، نراه يتجاوز األسالك عن 

عمد. وهو  يصف دوره كمؤلف يتالعب بالكهرباء وبظاهرة حية وغير مرئية وعابرة  لكي يجعلها 
تتراقص عىل نغمة مختلفة وتستدعي أدوات متنوعة مثل اإللكترونيات المنزلية والفينيل واألقراص 

الدوارة ، ومصابيح LED، واألثاث ولقطات الفيديو واألعمال الفنية الموجودة لتعمل بشكل 
مختلف. هو بذلك يدعونا لفحص الحدود اإلدراكية بين الضوضاء والصوت والموسيقى ويدعو 

للتساؤل عن تصنيف األشكال الثقافية. وقد أقيمت له معارض فردية حديثة في كيتاكيوشو في 
اليابان )2020م(، معرض جون هانسارد في ساوثهامبتون بالمملكة المتحدة )2019م(، والمركز 

األسترالي للفن المعاصر في ملبورن بأستراليا )2019م(، ومتحف سيفانغ للفنون في نانجينغ بالصين 
)2019م( ، وآيكون في برمنغهام بالمملكة المتحدة )2018(، ومتحف الفن اآلسيوي في سان 

فرانسيسكو بكاليفورنيا في الواليات المتحدة )2018م(، ومتحف اليف، سان نازير، فرنسا، ومعرض 
الفن المعاصر، فانكوفر )2017م(. ومن بين الجوائز األخرى التي حصل عليها جائزة األسد الفضي في 

بينالي البندقية )2011م(، وجائزة كواليد الدولية )2017م(.

أسس الفنان البريطاني مات كالرك مجموعة الفنانون  البصريون المتحدون في لندن في عام 
2003م. وتتمّيز أعمال المجموعة المتنوعة بدمج التقنيات الجديدة مع الوسائط التقليدية مثل 

النحت واألداء وتركيبات المواقع، وتستمد ذلك من مصادر تتراوح من الفلسفة القديمة إىل العلوم 
النظرية، حيث تستكشف األطر الثقافية والظواهر الطبيعية التي تؤثر في إدراكنا، وتكشف نسبية 
تجاربنا. وبعيدًا عن األشياء المادية، يمكن فهم أعمال الفنانون  البصريون المتحدون بشكل أفضل 

عىل أنها أحداث تتم في الوقت الفعلي، حيث يتكشف أداء الضوء والصوت والحركة. ُتعرض وتوجد 
أعمال الفنانون  البصريون المتحدون عالميًا في العديد من المتاحف، بما في ذلك: لندن: بربيكان 

كيرف جاليري، واألكاديمية الملكية للفنون، لندن، ومعرض سربنتين، وذا ويلكوم ترست، ومتحف 
فكتوريا وألبرت، و180 استوديو )بالتعاون مع مؤسسة كارتييه للفن المعاصر(، وبينالي سيدني 
2022م، وYCAM، اليابان، ومتحف سيول للفنون، كوريا، وبارك أفينيو أرموري، نيويورك، وباور 

ستيششن اوف آرت، شنغهاي، الصين. 



جاك ليرنر
»أضواء صغيرة« )2005–2022(

ما الذي يقبع بين مقبس التوصيل والمصباح في هذا التركيب الفني؟
سلك كهربائي بطول 4000 متر.

وظيفته الربط بين المقبس والمصباح، لكنه طويل بشكل غريب وغير ضروري.

هل سبق لك العثور عىل هاتف أو كاميرا أو لعبة فيديو قديمة احتفظ بها والداك أو الجيل األكبر 
سًنا؟ يمكن أن يبدو شكلها سخيًفا في بعض األحيان.

ابحث عن واحدة وتعرف عىل كيفية عملها.

يصعب أحياًنا فهم السرعة التي تتطور فيها التكنولوجيا، فهي  تقريًبا بنفس صعوبة محاولة 
إدراكك لسرعة الضوء )حوالي 300,000 كيلومتر في الثانية(.

يركز الفنان عمله بشكل أساسي عىل إعادة استخدام األشياء الموجودة وتجميعها وتصنيفها 
إلنشاء أرشيف يوثق لحظتنا الحالية لألجيال القادمة.

مالحظات

نقاط النقاش

 Jac Leirner, Little Lights, Installation view: Le Grand Cafe - Centre d’Art Contemporain, Saint-Nazaire, 2005. Copyright and courtesy Jac
Leirner, Esther Schipper, Berlin/Paris/Seoul, Le Grand Cafe - Centre d’Art Contemporain, Saint-Nazaire



هارون ميرزا
 »غالف دايسون لشومان الرنين

)السمفونية الشمسية 13(«  )2021(

1977

المملكة المتحدة

يختبر هذا التركيب الفني الغامر بشكل مستمر تفاعل الصوت والموجات الضوئية والتيار الكهربائي 
فيما بينها، محاواًل الربط بين احتياجات اإلنسان والطاقة الشمسية والخيال العلمي في آن الوقت.

قارن استخدام الخطوط البسيطة في كال 
 العملين، والتي تشترك في استخدامها

األسالك الكهربائية.

سنة الميالد

الجنسية

 نبذة عن
العمل الفني

Installation view: For a Dyson Sphere, Lisson Gallery, New York, 2022. Copyright and courtesy Haroon Mirza and Lisson Gallery, London/
New York/Los Angeles/Shanghai/Beijing



الفنانون البصريون المتحدون
»النظام الخفي« )2022(

المملكة المتحدة

الفنانون البصريون المتحدون هي مجموعة فنية مقرها لندن تأسست عام 2003 من قبل الفنان 
البريطاني مات كالرك. تسعى المجموعة إىل إنشاء ما يسمونه "األحداث في وقتها"، وذلك عبر دمج 

التقنيات الجديدة مع المجسمات واألداء والتركيبات الفنية الخاص بالموقع، وجميعها مستوحى من 
العلم والفلسفة والطبيعة من حولنا.

هل يمكنك العثور عىل أية أوجه تشابه مرئية بين األشكال التي ٌأنشئت  في هذا التركيب وبين 
ألعمال الفنية التي كنا نستكشفها في المحور الثالث؟

تستخدم مجموعة الفنانين البصريين المتحدين أنماًطا هندسية للمساعدة في تحديد مساحة 
عملهم الفني.

كما تستخدم المجموعة منظوًرا خطًيا مستوحى من فنانين ومعماريي عصر النهضة.

يمكن فهم عمل المجموعة الفنية أيًضا عبر مجال الهندسة المعمارية القابلة للبرمجة، عندما يتم 
محاكاة المباني باستخدام برامج الكمبيوتر.

تؤدي هذه األعمال الفنية الثالثة بطبيعة الحال إىل دراسة عملية إنشاء الدائرة الكهربائية، وتثقيف 
الصف الدراسي حول الموصالت واألمواج والتيارات الكهربائية. فيما يلي نشاط بسيط يساعد في 

شرح هذه المفاهيم.

الجنسية

 نبذة عن
العمل الفني

نقاط النقاش

Render for Hidden Order, 2022. Copyright and courtesy UVA and the Royal Commission of Riyadh City, Riyadh



المواد

الطريقة

مالحظة

يمكن لألطفال دون سن الثامنة استخدام المسواك بداًل من الدبابيس.

1. قم بإنشاء نقاط متماثلة باستخدام المسطرة والقلم الرصاص عىل لوح الفلين )الستيروفوم(.

 2. يمكن أن تشّكل هذه النقاط مثلثات أو مربعات أو مستطيالت طالما أنها متباعدة بشكل متساٍو 
     عن بعضها البعض.

3. أربط أطراف المسامير بهذه النقاط، مع التأكد من ثباتها.

4. اآلن استخدم الخيط لتوصيل كل نقطة باألخرى.

5. لف السلسلة حول المسامير لتأمينها.

6. كرر هذا النشاط باستخدام نمط آخر.

يمكن إجراء هذا النشاط كعملية تعاونية باستخدام لوح كبير من ألواح الفلين )الستيروفوم(، يرسم 
كل تلميذ نقاًطا أفقية يمكن أن تشكل نمًطا، ويتناوب التالميذ في األدوار حيث يرسم كل تلميذ 

نمًطا من األنماط.

خيط
دبابيس

ألواح فلين )ستيروفوم(
مسطرة

قلم رصاص

نشاط صفي 1 الخط والتكرار



المواد

اطلب من تالميذك اختيار المواد إلنشاء الشكل األساسي لإلنسان اآللي.الطريقة

اسمح للتالميذ بقص وتشكيل وإنشاء تجميعات خاصة بهم باستخدام الموارد المتاحة.

م الدرس بشكل أكثر تقدًما عبر طرح األفكار المرتبطة بتصميم واستخدامات  يمكن أن ُيقدَّ
اإلنسان اآللي والتشفير اإللكتروني.

 مواد معاد تدويرها
 ْتحضر من المنزل، مثل العلب

وصناديق رقائق اإلفطار وقناني المياه

ملصقات
أو قطع لباد أو رقائق معدنية أو

قطع من المواد

أدوات للتزيين
مثل أقالم التلوين والباستيل الزيتي

نشاط صفي 2   إنشاء تجميع لإلنسان اآللي!

مقص
براغي بالستيكية

مشابك ورق
دبابيس

مسدس غراء
شريط



قائمة المصطلحات: المحور الرابع

التجميع

الكهرباء

فن الرسم المنظوري

فن يتم إنشاؤه من خالل تجميع عناصر متباينة غالًبا ما تكون أشياًء يومية 
ثالثية األبعاد، وهو مفهوم مشابه للكوالج والتصنيع الجاهز.

شكل أساسي من أشكال الطاقة التي تحصل بشكل طبيعي )مثل البرق( أو 
يتم إنتاجها )كما في المولدات(، ويتم التعبير عنها من حيث حركة اإللكترونات 

وتفاعلها، وهي أيًضا المصطلح المستخدم للتيار الكهربائي أو الطاقة.

تمثيل األجسام أو المساحات ثالثية األبعاد في األعمال الفنية ثنائية األبعاد. 
بدأ الفنانون والمعماريون خالل عصر النهضة في إيطاليا باستخدام الرسم 

المنظوري، فاستخدمه المهندس المعماري فيليبو برونليسكي في عام 1415، 
ومن ثم استخدمه كل من ليوناردو دافنشي وألبريشت دورر في ألمانيا، وهي 

أداة يستخدمها الفنانون منذ ذلك الحين.



5
التركيبات الفنية في عصر المعلومات

المحور الخامس

في هذا الموضوع األخير، ننتقل إىل ما وراء العالم الفني ثالثي 
األبعاد إىل عالم آخر، حيث نتعلم أساليب تكييف المهارات 

والمنهجيات التي ُتدرس  في مجاالت العلوم والتكنولوجيا 
والهندسة والرياضيات للعمل الجماعي بطرق إبداعية وفنية 

بهدف تخطي الصعوبات التي تواجهنا في العالم من حولنا.

 ذو صلة بالموضوعات التالية:
علوم الميكانيكا، علوم الكمبيوتر، التكنولوجيا، تحليل البيانات



نظريات الخيال
تأمالت
2022

فيليب ك. سميث الثالث
بوابة مسطحة: 4:1

2022

رفيق أناضول
آلة األحالم

2022

بالرغم من أن نور علوان وعبد الله بو حجي من البحرين، إال أن األول يعيش في البحرين والثاني في 
دبي. وهما يشكالن معًا نظريات الخيال، وهو تعاون فني متعدد في دبي األبعاد يشّكل أسلوبهما 
الفني مزيجًا تأمليًا واستكشافيًا. تعمل نظريات التخّيل عىل تطوير أعمال فنية متخيلة ومنظورات 
مكانية إبداعية متجذرة في الرؤى واألبحاث الثقافية. يستكشف هذا العمل التعاوني موضوعات 

مثل االرتباط بين الذات واآلخر واألشخاص وبيئاتهم والهوية والذكريات عبر الزمن. كما أنها تعمل 
بالتماس مع التقنية والفن لتطوير تجارب تفاعلية توفر طرق ممتعة لفهم المساحات الحالية 

والمستقبلية. وكذلك تصميم التدخالت التي تدرس السلوك البشري وتتعلم منه، وتقدم حكايات 
عن خيال التصميم، وتستكشف المستقبل القريب لمجموعة متنوعة من القضايا من خالل عدسة 
الفن. تم تكليف نظريات الخيال من ِقبل معهد مسك للفنون ومطار البحرين الدولي وجناح البحرين 
لمعرض دبي إكسبو 2020م. كما عرض علوان وبوحجي أعمالهما كفنانين مستقلين في برمنغهام 

والقاهرة والمنامة وباريس والرياض والشارقة.

ُولد في عام 1972م، ونشأ في وادي كواتشيال بجنوب كاليفورنيا. وهو حاصل عىل بكالوريوس 
الفنون الجميلة وبكالوريوس الهندسة المعمارية من كلية رود آيالند للتصميم. ويعمل من 

االستوديو الخاص به في بالم ديزرت بكاليفورنيا، حيث يصمم قطعًا ضوئية مستوحاة من مفاهيم 
الفضاء والشكل واللون والضوء والظل والبيئة والتغيير. وله تركيبات وقتية ُتعرض عىل نطاق 

واسع مثل ""المكان الشفاف"" الذي ُيعرض في منطقة شجرة جوشوا، وكذلك "مجال االنعكاس" 
و""بوابات"" اللذين يعرضان في مهرجان كوتشيال فالي للموسيقى والفنون وArc 14 في شاطئ 

الجونا، وفي ذا سيركل أوف الند آند سكاي في افتتاح معرض  ديزرت إكس في عام 2017م، فضاًل 
عن مئات المنشورات والمطبوعات عبر اإلنترنت. وقد عرض أحدث كتالوج لشركة ""غراند سنترال 

برس"" تحت عنوان ""خمس قطع"" كل هذه التركيبات. وتنتشر إبداعاته في العديد من المدن مثل 
لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وكانساس سيتي وناشفيل وغيرها من المدن األخرى.

رفيق أناضول فنان إعالمي وصانع أفالم ورائد في جماليات الذكاء االصطناعي، وهو من مواليد 
العام 1985م، ويقيم حاليًا في لوس أنجلوس بكاليفورنيا، ويمتلك ويشّغل ""استديو رفيق 

أناضول"" و""مختبر RAS"". يتمحور نشاط البحث في االستوديو عىل استكشاف وخلق طرق مبتكرة 
الستخدام سرد البيانات والذكاء االصطناعي. كما أنه يقوم بالتدريس في قسم تصميم فنون 

اإلعالم بجامعة كاليفورنيا، حيث حصل عىل درجة الماجستير الثانية في الفنون الجميلة. تستقصي 
مجموعة أعماله الصعوبات والفرص التي توفرها الحوسبة السائدة، باإلضافة إىل إشكالية ما 

المقصود أن تكون إنسانًا في عصر الذكاء االصطناعي. وبعد أن هيمنت الروبوتات اآلن عىل حياتنا 
اليومية، نجده  يبحث في طرق تحول إدراكنا وخبرتنا للزمان والمكان بشكل جذري. كما أنه ينجذب 
إىل الطريقة التي يوفر بها العصر الرقمي والذكاء اآللي طريقة جمالية جديدة إلنشاء أماكن غامرة 

بإحساس ديناميكي بالفضاء.



نظريات الخيال
»تأمالت« )2022(

البحرين

مجموعة »نظريات الخيال« تتكون من الثنائي الفني: الفنان والمصمم عبدالله بوحجي والفنانة 
والمعمارية نور علوان؛ الذان يعمالن كمجموعة فنية عىل إنشاء تركيبات رقمية مهتمة بهوية 

اإلنسان وانتمائه. تشجعنا هذه األعمال عىل المشاركة والتفكير في هذا الموضوع، والتأمل في  
مكانتنا في العالم وعالقتنا باآلخرين.

تختلف تجربة الدخول إىل هذا التركيب الفني إذا كنت بمفردك تماًما عن تجربة دخولك إليه مع 
شخص آخر. هل تعتقد أن ذلك يعكس بعض التجارب األخرى في الحياة؟

الجنسية

 نبذة عن
العمل الفني

نقاط النقاش

Render for Extrospection, 2022. Copyright and courtesy TofI and the Royal Commission of Riyadh City, Riyadh



فيليب ك سميث الثالث
 »بوابة مسطحة: 4:1« )2022(

1972

 الواليات المتحدة

يتم تكوين البوابات عند دمج الضوء والظل واللون عبر سطح مموج يتكون من حلقات ضوئية 
أحادية المركز تبدو وكأنها حلقات عائمة من الضوء. يشّع ضوٌء مختلف عبر البوابات نتيجة مظهرها 

المعدني، مما يحول األسطح غير الشفافة إىل أسطح تبدو وكأنها شفافة وواضحة.
توحي البوابة باستخدام فنون الهندسة المعمارية والحوسبة بأنها مدخل لمكان آخر يؤدي إىل موقع 

جديد، غالًبا ما يكون غير معروف.

كيف يخلق الفنان الوهم بالعمق في أعماله؟

هل يمكننا القول بأنه وهم؟

ما الذي يمكن أن نتعلمه من مزج الضوء واأللوان مًعا في هذا العمل الفني؟

سنة الميال

الجنسية

 نبذة عن
العمل الفني

التحليل

Render for Flat Portal 4:1, 2022. Copyright and courtesy Phillip K. Smith III and the Royal Commission of Riyadh City, Riyadh



رفيق أناضول
 »آلة األحالم« )2022(

1985

رفيق أناضول هو فنان ومخرج ورائد في مجال الذكاء االصطناعي، يكّون أناضول مساحات غامرة 
يتم فيها إسقاط تسلسالت من الصور والضوء. يتناول هذا المشروع مجموعة من الذكريات 

البصرية لمدينة الرياض.

إذا كنت ستحتفظ بصورة واحدة، فماذا ستكون هذه الصورة؟

 شجع تالميذك عىل التقاط صور لألماكن التي يرغبون في زيارتها في مدينتهم، وإحضارها
إىل المدرسة لصنع كوالج جماعي.

هل تحتوي الصور في أغلبها عىل المباني أم األفراد؟

هل هي صور ملونة؟

هل هي صور لمشاهد طبيعة أم مشاهد من البيئة المحيطة؟

هل تم التقاط الصور في الداخل أو في الخارج؟

ما هي بعض األمثلة عىل الضوء الطبيعي أو االصطناعي الظاهر في تلك الصور؟

سنة الميالد

 نبذة عن
العمل الفني

مشروع جماعي

Render for Machine Dreams: Space, 2022. Copyright and courtesy Refik Anadol Studio and the Royal Commission of Riyadh City, Riyadh



المواد

المهام 
التحضيرية 

للمعلم

يشرح المعلم 
في الصف كيفية 

إنشاء مرآة ال 
متناهية:

نقاط النقاش

تجهيز المواد بالحجم المناسب لعدد الطالب المشاركين في النشاط.

تغطية الزجاج بالغالف المظلل والتأكد من أنه خالي من فقاعات الهواء.

اترك الزجاج ليجف لمدة ساعتين.

توفير قطع من الخشب المقطوع بذات طول حواف اإلطار.

1. افتح اإلطار وضع الزجاج المغطى بالغالف المظلل بداخله.

2. الصق شريط ثنائي باعث للضوء داخل حواف اإلطار، وقم بوضع شريط مماثل آخر عبر التبويب 
المفتوح.

3. الصق قطع الخشب بحواف اإلطار لتكوين فجوة صغيرة بين المرآة والضوء.

4. لّمع الزجاج والمرآة بقطعة القماش. ثّبت المرآة في الجزء الخلفي من اإلطار بإحكام.

5. لف شريًطا ثنائًيا باعًثا للضوء عىل الجزء الخلفي من اإلطار.

6. قم بتشغيل األضواء واستكشف الخدع البصرية التي تكونها تلك األضواء.

كيف تظهر األضواء؟

هل تسبب األضواء أية خدع بصرية؟

كيف تصف هذه المرايا الالمتناهية؟

إطارات جاهزة
شرائط ثنائية باعثة للضوء

زجاج مغطى بطبقة مظلة
مرايا بالستيكية

نشاط صفي 1  المرايا الالنهائية

مسدس غراء
قماش لمسح الغبار

مقص



المواد

الطريقة

 أعرض مقدمة حول »دال إي«، وهو نموذج للتعلم اآللي ٌطور بواسطة مؤسسة »أوبن أيه آي« إلنشاء صور رقمية من
أوصاف اللغة الطبيعية.

1. قّسم التالميذ إىل مجموعات من 3-4 طالب.

 2. يقوم التالميذ في مجموعاتهم بتبادل األوصاف / الجمل المستوحاة من األعمال الفنية 
      الموجودة في معرض »من الشعاع إىل الشغف« أو استكشافها في هذه المجموعات.

 3. يشارك التالميذ أوصافهم مع باقي الفصل.

 4. يرسم باقي الصف مخطًطا أساسًيا ألفكار بعضهم البعض بالتزامن مع استماعهم 
      لتلك األوصاف.

 5. بعد أداء جميع التالميذ لدورهم، يقوم المعلم بعد ذلك بإدخل األوصاف المشتركة في »دال إي«.

 6. يناقش التالميذ النتائج واالختالفات والتوقعات، وكذلك العقل البشري مقابل اآللة أو
    الذكاء االصطناعي.

ورق
قلم رصاص

االشتراك في »دال إي«  
)للمدرس(

)للمدرس( كمبيوتر / جهاز 
إسقاط ضوئي / هاتف

نشاط صفي 2  التعّلم اآللي وعلم الروبوتات والذكاء االصطناعي



قائمة المصطلحات: المحور الخامس

أحادي المرك

التأمل خارج الذات

التعلم اآللي

دوائر أو حلقات لها نفس المركز وتتداخل في بعضها البعض.

مالحظة ما هو خارج النفس.

شكل من أشكال الذكاء االصطناعي يقوم بالتنبؤات بناء عىل البيانات. 
والذكاء االصطناعي هو ذكاء تظهره اآلالت بداًل من الذكاء الطبيعي الذي 

تظهره الحيوانات، بما في ذلك البشر.





أفكار ختامية تحليلية
المحاور من 5-1

 ما مدى أهمية العالقة اإلنسانية باألرض من
حيث أساليب عيشنا واختيار المواد عند إنشاء 

األعمال الفنية؟

كيف أثرت االكتشافات التكنولوجية عىل حياتنا 
اليومية وكيفية إنشائنا لألعمال الفنية؟

ما هي أكثر المواد والعناصر التي تستمتع 
باستخدامها عند إنشاء األعمال الفنية؟





تتضمن المواد المطبوعة اإلضافية لمعرض »من الشعاع إىل الشغف« 
ِلباقة من األدوات التعليمية وكتالوج المعرض. يمكن الحصول عىل مزيد 
من المعلومات حول البرامج العامة بما في ذلك ورش العمل والحوارات 

التي يديرها الفنان عىل موقع نور الرياض وعىل قنوات التواصل االجتماعي 
الخاصة بالمهرجان.

نشجعكم عىل مشاركة صور نتائج نشاطاتكم مع تالميذكم عبر البريد 
اإللكتروني التالي info@riyadhart.sa أو اإلشارة  إىل نور الرياض عىل 

وسائل التواصل االجتماعي عبر الروابط التالية:

noorriyadhfestival :إنستجرام
NoorRiyadhFest :تويتر

NoorRiyadhFestival :الفيسبوك




