
 الحظ وتخیل
 ابتكر وتواصل

 أنشطة للتساؤل في أي مكان



(CMA) الحظ وفّكر وتساءل في متحف كولومبوس للفن 
ابحث عن عمل فني یجذب انتباھك - ستقضي عدة دقائق معھ.

 الحظ: انظر إلى العمل الفني بصمت (دون قراءة البطاقة) لمدة ۳۰ ثانیة. تلمیح: الكتشاف 
التفاصیل  "قم بالتكبیر " على قسم واحد فقط، وكأنك تنظر من خالل التلسكوب. حرك عینیك حول 
العمل الفني .بذه الطریقة. ثم "قم بالتصغیر " وانظر إلى كل شيء. شارك مالحظاتك مع اآلخرین 

في مجموعتك

 فّكر: ما الذي تتخیل حدوثھ؟ ما الذي قد یكون قد حدث من قبل وماذا قد یحدث بعد ذلك؟ ما الذي
یمكن أن تعنیھ األشكال المختلفة والرموز واأللوان؟ ما الذي الحظتھ ویجعلك تعتقد ذلك؟

 تساءل: ما ھي األسئلة التي لدیك حول ھذا العمل الفني؟ لو كان بإمكانك التحدث إلى الفنان، فماذا
كنت ستسألھ؟ لو كان بإمكانك التحدث إلى العمل الفني بحد ذاتھ، فماذا كنت ستسألھ؟

المنزل الحظ وفكر وتساءل في 
تساءل" أعاله لرصد وتفسیر وإثارة فضولك حول

 

:استخدم خطوات "الحظ-فّكر-
• كائن في الطبیعة (مثل الھندباء) أو في منزلك (مثل المجوھرات القدیمة أو أداة غیر عادیة)

• شيء من صنع شخص تعرفھ (مثل رسمة من أحد اشقاءك أو وشاح من عمك)
• نزھة مألوفة (مثل من بابك إلى صندوق البرید الخاص بك أو الرصیف الذي تمر بھ یومیاً)

نصائح للمالحظة:
ب • حاول رسم كائن لمراقبتھ عن كث

ر • َرتَّب كل ما تراه، بما في ذلك األجزاء الصغیرة التي تشكل أجزاء أكب
• بعض األشیاء أكثر إثارة لالھتمام عند تفكیكھا (مثل كعكة أو قلم أو لعبة مكسورة). اسأل أحد 

زاء. األشخاص البالغین ما إذا كانت آمنة لك لتفكیكھا إلى أج

انعكاس/تفكُّر:
ما الشي الجمیل والمثیرة لالھتمام حول ما قمت بفحصھ؟ ما الذي الحظتھ وفاجأك؟ ماذا الذي تعلمتھ 

؟ من خالل النظر بھذه الطریقة البطیئة والدقیقة؟ ما الذي ترید أن تعرف المزید عنھ

.



(CMA) الحظ وتواصل وابتكر في متحف كولومبوس للفن 
 اعثر على عمل فني مثیر لالھتمام بالنسبة لك. خذ راحتك؛ استخدم المقاعد القریبة أو طاولة، أو

تناول أحد كراسي المعرض، أو اجلس على األرض

انظر عن كثب (استخدم الخطوات "الحظ، فّكر، تساءل"). ماذا تالحظ؟ شارك الكثیر من
مالحظاتك مع اآلخرین في مجموعتك 

كیف یمكنك ربط العمل الفني بنفسك (من وأین ومتى الخاصة بك)؟ ھل ھناك أي روابط مفاجئة؟

اختر عنصراً واحداً یربطك بالعمل الفني. استخدم المستلزمات األساسیة المتوفرة إلنشاء شيء
 یمثل ھذا االرتباط. شارك عملیة التفكیر الخاصة بك مع اآلخرین في مجموعتك 

الحظ وتواصل وابتكر في المنزل
/تواصلك بعشرة أشخاص أو أماكن مختلفة على األقل (حقیقیة أو  ارسم خریطة لكیفیة ارتباطك
 متخیلة). جرب أنواع مختلفة من الخطوط واأللوان والرموز لتمثیل الروابط. ما مدى قوة ھذا

/التواصل؟ االرتباط

كیف یمكنك تمثیل مشاعرك تجاه ھذا الشخص أو المكان؟ كن مباشراً أو خیالیاً بقدر ما ترید
 اذھب إلى الخارج واستخدم طباشیر الرسم أو العناصر الطبیعیة (مثل العصي واألوراق والصخور)

 إلنشاء الجسور أو الطرق أو أنواع أخرى من االتصاالت/الروابط بین األشیاء التي تجدھا مثل
الحشائش والشقوق واألشیاء المتساقطة والالفتات

 اصنع ملصق بطاقة بریدیة وإرسالھا إلى شخص ما. اطلب منھم في البطاقة كتابة بطاقة بریدیة
 لشخص آخر والحفاظ على السلسلة مستمرة
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Notice, Connect, Create at CMA
Find an artwork that is interesting to you. Make yourself comfortable; use 
nearby seating or a table, grab a gallery stool, or sit on the floor.

Look closely (use the Notice, Think, Wonder steps). What do you notice? 
Share lots of observations with others in your group.

How can you connect the art to yourself (the who, where, and when of 
you)? Are there any surprising connections?

Pick one element that connects you and the artwork. Use the basic 
supplies provided to create something that represents that connection. 
Share your thought process with others in your group.

Notice, Connect, Create at Home

Draw a map of how you connect to at least ten different people or places 
(real or imagined). Experiment with different types of lines, colors, and 
symbols to represent the connections. How strong is this connection? 
How could you represent your feelings toward this person or place? Be 
as straightforward or fanciful as you like.

Go outside and use sidewalk chalk or natural items (like sticks, leaves, 
and rocks) to create bridges, roads, or other types of connections 
between things you find like weeds, cracks, fallen objects, and signposts.

Collage a postcard and send it to someone. In the card, ask them to 
write a postcard to someone else and keep the chain going.

 اإلبداع ھو عملیة استخدام الخیال والتفكیر النقدي، (CMA) في متحف كولومبوس للفن
لخلق وابتكار أفكار جدیدة ذات قیمة

الیوم؟ كیف ستبتكر 
تم تطویر ھذا المورد بدعم من قبل:

columbusmuseum.org 480 E. Broad St. |  Columbus, OH 43215

(CMA) عطلة لعب في متحف كولومبوس للفن 

ابحث عن عمل فني یشبھ مكاناً ترغب في زیارتھ. انظر والحظ التفاصیل المختلفة لھذا المكان

 تخیل أنك تخطو داخل المشھد. ما األصوات التي تسمعھا؟ ما ھي الروائح والمذاقات التي 
تواجھھا؟ كیف یبدو شعور الھواء على بشرتك؟ ما ھي األنشطة التي ستقوم بھا ھنا، ولماذا؟

عطلة لعب في المنزل
/ ابحث عن صورة في مجلة أو كتاب أو البرید غیر المرغوب فیھ. تخیل أنھ مشھد في عطلتك

إجازتك. ابتكر قصة حول كیف یبدو المكان ھنا

 قص شخص من مجلة أو البرید غیر المرغوب فیھ وألصقھ على قطعة من الورق. ارسم عنصراً
واحداً في اإلجازة قد یأخذه ھذا الشخص

 دون شرح فكرتك، اطلب من شخص آخر تعرفھ إضافة عنصر إلى المشھد. استمر في تدویر
 الرسم بین أشخاص مختلفین (دون مشاركة األفكار) حتى تصبح الورقة ممتلئة. انظر اآلن إلى

المشھد التعاوني الجدید. ما ھي القصة برأیك؟

 جّمع بعض األصدقاء أو العائلة وقدھم في جولة في منزلك، وتخیل أنھا وجھة ذات مناظر خالبة
 وأنھم سیاح في جولة سیاحیة. ابتدع قصصاً غریبة عن المساحات الیومیة الخاصة بك
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