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 تنمية مهارات االشغال املعدنية واسرتاتيجية  الياءات اخلمس
 لطمبة قسم التربية الفنية
 د. لمياء عدنان  عبد 

 جامعة الفموجةالعممي /  وزارة التعميم العالي والبحث 
 -الممخص:

ىدؼ البحث الحالي الى التعرؼ عمى اثر استراتيجية الياءات الخمس في التميو ميارة االشغاؿ 
ة ، وتبمورت مشكمة البحث عف السؤاؿ االتي ىؿ يوجد دور الستراتيجية الياءات الخمس في  المعدني

طالب، اما  66تنمية ميارة  االشغاؿ المعدنية لدى طمبة كمية التربية االساسية ، عينة البحث شممت 
لما توفره فيو  تسيـ استراتيجية في زيادة الدافعية نحو التعمـ , -االستنتاجات التي توصؿ الييا البحث 

مف الجو التفاعمي الذي كسر الجمود مما انعكس ايجابيًا في نتائج البحث الحالي ، ساىمت 
استراتيجية الياءات  الخمس في تحسيف االداء الحركي وشكؿ االداء الفني لميارات تشكيؿ المشغوالت 

الياءات  الخمس ألنيا  المعدنية وجات التوصيات ضرورة التأكيد عمى المدرسيف استعماؿ استراتيجية
احدى استراتيجيات التدريس الحديثة في االكساب بصورة عامة , وتشكيؿ المشغوالت المعدنية بصورة 

 خاصة . 

 الكممات المفتاحية: )الياءات الخمس، االستراتيجية،  تنمية ميارات االشغاؿ المعدنية(.
The Five Jayas and the strategy for developing metalworking 

skills 

Students of the Department of Art Education 

Dr. Lamia Adnan Abd 

Ministry of Higher Education, Research and Development / 

University of Fallujah 

   Abstract: 

The aim of the current research is to identify the effect of the five yaat 

strategy in taming the skill of metalworking, and the problem of searching for 

the following question crystallized: is there a role for the five yaat strategy in 
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developing the skill of metalworking among students of the College of Basic 

Education, the research sample included 60 students, as for the conclusions 

reached Research - a strategy that contributes to increasing the motivation 

towards learning, because it provides an interactive atmosphere that breaks 

the deadlock Positively reflected in the results of the current research, the 

five yaat strategy contributed to improving the motor performance and the 

technical performance of the skills of forming metal works. 

Recommendations were made for the necessity of emphasizing teachers to 

use the five yaat strategy because it is one of the modern teaching strategies 

in the acquisition in general, and the formation of metalwork in particular .  

 Keywords: (The Five Ya’s, strategy, developing metalworking skills).                    

. 

                                                                          -مشكمو البحث:
التدريس اليزاؿ منيجًا لطرائؽ اعتياديو في تدريس المواد اإلنسانية والسيما التربية الفنية 
اذ ال يعتمد عمى الفيـ والنظرة الشاممة  لألشياء أذ يبقى ضمف الطر والفيـ البسيط 

لمدرسيف الى استعماؿ الطرؽ االعتيادية واالدراؾ السيؿ وقد يعود السبب الى عدد مف ا
في التدريس مع انو ال ينكر احد قيمة الطرائؽ االعتيادية اال اف الضعؼ يبقى في 
التدريج لمنظرة التكاممية في التدريس لذا بقى درس التربية الفنية خاليًا مف  ميارات  

مى االجياؿ المتعاقبة عالية المستوى في )تشكيؿ االشغاؿ المعدنية ( ، واالثر أنما يقع ع
التي عانت ىذه المشكمة وعاشتيا ،وستوجب تنمية ميارة االشغاؿ المعدنية عند الطمبة 

(، ليذا الغرض يعمؿ قسـ التربية الفنية 2600،02بمختمؼ المراحؿ الدراسية )الكناني،
عمى وضع مناىج ومواد دراسية وطرائؽ تدريس تساىـ في تنميو ميارات طالبيا ومف 

ف المواد )االشغاؿ المعدنية  ( اذ انو يعد مف المواد الضرورية في مجاؿ ىذه وم
االعماؿ اليدوية  ليذا اف مادة االشغاؿ المعدنية ماده ميمو وضرورية لطمبة  التربية 
الفنية الف ضبط ىذه المادة يتوقؼ عميو  ضبط الميارات االخرى لباقي المواد الدراسية. 

 في الجوانب األتية:  وترى الباحثة مسوغات المشكمة
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طرائؽ التدريس التقميدية ال تمبي حاجات المتعمميف وطموحيـ أذ اف االستراتيجيات -0
 الحديثة التي تحمؿ في مضامينيا خطوات تجعؿ المتعمـ محور العممية التعميمية.

فتبمورت مشكمة البحث عف السؤاؿ االتي ىؿ يوجد دور الستراتيجية الياءات الخمس في  
 مياراة االشغاؿ المعدنية لدى طمبة كمية التربية االساسية .تنمية 

 -أىمية الحث والحاجة ألية :

تعد التربية الفنية وخاصة مادة االشغاؿ المعدنية بمثابة  ألحياء  معاني وتراث شكال  
مف اشكاؿ التواصؿ فيي بمثابو رسائؿ موجيو الى االخريف ووعاء لمفكر والمشاعر 

لكممات والسيما اف المغة المفظية لدى المتعمـ غالبا ما تقصر عف شانيا في ذلؾ شاف ا
تحقيؽ اغراضو التعبيرية اما لعدـ كفايتيا او النتقاء وجودىا اساسا عد عدد المتعمميف  
غير العاديف وىي تعتبر صادؽ عف استعدادات المتعمـ وحالتو المزاجية االنفعالية 

منو والالمحدودة ووسيمو لتنميو ىذه االستعدادات وطاقاتو التعبيرية الفنية وإلبداعيو األ
وتطويرىا كما انيا مؤشر عمى نمو الحسي والعقمي والجتماعي لممتعمـ ومصدرا إلمداده 
بمشاعر الثقة، والكافية ،والرضا ،وإلشباع وإلحساس بالسعادة ،كما تمدنا انوع االشغاؿ  

يو تشكيميو . بالمتعة لما تنطوي عميو مف بساطو وجماؿ وجده وقيـ فن
 (20،0970)ىوبكنز،

 ويمكف اف تتضح اىمية البحث في النقاط األتية : 

تنبع اىميو البحث امف اىميو النماذج الخاصة بالتعبير المفاىيـ المبنية عمى  .0
وفؽ البناء المعرفي المتمددة عمى فمسفو نمو المفاىيـ تبعا لمتطور المعرفي 

عميمية مف خالؿ بياف اثر ىذه لمطمبة وىي تفيد القائميف بالعممية الت
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االستراتيجية في رفع تنميو ميارات االشغاؿ اليدوية االخرى وباألخص 
 )االشغاؿ المعدنية (.

اىميو تدريب المتعمميف باستعماؿ استراتيجية حديثو في ميارات االشغاؿ  .2
المعدنية ذات الطبيعة التراكمية والتدريب عمى ىذه الميارات المينية حرفة 

 المعدنية.  . االشغاؿ

اف االستراتيجية او طرائؽ التدريس الجيدة ىي سر نجاح اي عمميو تعميميو  .3
ألنيا الناقؿ الرئيس لممفاىيـ والمعمومات الى المجتمع التعميمي لذا ىذه 

 االستراتيجية تنمي مياره فف االشغاؿ المعدنية

يف في مجاؿ طرؽ قد تعد مف  الدراسات  التي تـ فييا التركيز عمى مفيوميف جديد- 4
مف جية , وتشكيؿ الياءات  الخمس  تدريس التربية الفنية ىما : استراتيجية 

 المشغوالت المعدنية مف جيو اخرى. . 

تعد الدراسة أضافة عممية جديدة تغني اختصاص طرائؽ تدريس التربية الفنية, -5
 واضافة معمومات معرفية لمادة اشغاؿ المعادف . 

 ىدف البحث:
 مى اثر استراتيجية الياءات الخمس في التميو ميارة االشغاؿ المعدنية التعرؼ ع

 ولتحقؽ ىدؼ البحث صيغت الفرضية: 

ال يوجد فرؽ ذي داللة احصائية بيف متوسط درجات الطمبة في المجموعة  -0
التجريبية  التي درست استراتيجية الياءات الخمس في االختبار القبمي والبعدي ،عند 

 (65.6مستوى )
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( بيف متوسط درجات 65.6ال يوجد فرؽ ذو داللو إحصائية عند مستوى داللو )-2
طمبة)المجموعة التجريبية ( التي تدرس باستعماؿ الياءات الخمس وبيف متوسط درجات 
طمبة)المجموعة الضابطة ( التي تدرس بالطريقة االعتيادية في االختبار الميارى 

 البعدي.

 رابعا: حدود البحث : 
 الفصؿ االوؿ .  2608/2609ود الزمانية: لمعاـ الدراسي الحد -0

 قسـ التربية الفنية.كمية الفنوف الجميمة / // ديالىالحدود المكانية /جامعة -2

 الحدود البشرية /طمبة المرحمة االولى لقسـ التربية اال سرية والميف الفنية .-3

كيؿ المشغوالت المعدنية  وميارات تش الحدود الموضوعية/ استراتيجية  الياءات  )-4
 )النحاس ( .  

 خامسا: تعرف المصطمحات :   
االستراتيجية: انيا مجموعة مف االجراءات والوسائؿ التي تستعمؿ  مف المدرسيف 
ويؤدي استعماليا الى تمكيف المتعمميف مف االفادة مف الخبرات التعميمية المخططة 

 (45،2600وبموغ االىداؼ التربوية المنشودة )شاىيف:

التعريؼ االجرائي لالستراتيجية :مجموعة مف الخطوات العممية واالجراءات المدروسة 
 التي يعدىا المدرس لممتعمميف بصورة جماعية في تدريس مادة االشغاؿ اليدوية.  

الياءات الخمس: يعرفيا عفانة : بأنيا استراتيجية تعميمية تساعد الطالب عمى التفكير 
 حميؿ و االكتشاؼ والتفسير بخطوات متجانسةوالبناء والتركيب وت
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التعريؼ اإلجرائي: الياءات الخمس خطوات ذىنية  متجانسة تنمي قدراتو المعرفية 
 والفنية  يتبعيا الطالب إلنتاج معرفة عممية عالية في االشغاؿ اليدوية.  

تي  تكوف نوع مف المجاالت الفنية اليامة ال المشغوالت المعدنية :. االشغاؿ المعدنية:
 محممة بالعديد مف القيـ الفنية والتشكيمية. 

                                    http://www.kul-alnas.com) نيفين ) 

التعريؼ االجرائي :االشغاؿ المعدنية، تعد مف  الفنوف التشكيمية المعبرة عف التراث 
لدى الطمبة في االنتاج  والقيـ الجمالية لمشعوب بحضارتيا وثقافتيا وتنمي الميارات

 وتمكيف واالبداع لنقؿ الموروث الحضاري عبر الشعوب.

 )المبحث الثاني (

 جوانب نظرية ودراسات سابقة  .

 االستراتيجية :   -1
االستراتيجية مشتقو مف الكممة اليونانية )االستراتيجوف( وتعني القيادة ينظر عدد مف 

نوي ال يمكف ألي رؤيا او لمسو  االستراتيجية التربوييف الى اف االستراتيجية مفيوـ مع
مفيوـ حدث نسبًا وال سيما في العموـ اإلنسانية وقد استعمؿ اصال في الحياة العسكرية 
لمتعبير عف االداة العقالنية البعيدة المدى وال نسبيا لممعارؾ في مقابؿ التكتيؾ الذي ىوا 

العسكري .)زاير اركيف في الجانب فف ادارة المعارؾ واحد بعد االخرى والذي كانوا مش
 .(024. 2606وسماء 
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 مواصفات االستراتيجية الجيدة :
الشموؿ اي تتضمف المواقؼ واالحتماالت جميعيا المتوقع حدوثيا في المواقؼ  .0

 التعميمية 
 اف تكوف مرتبطة باألىداؼ التدريسية لممواضيع األساسية . .2
 اف تراعي الفرؽ الفردية بيف المتعمميف . .3
 تراعي نمط التدريس ونوعو )فردي, جماعي (  اف .4
 المرونة والقابمية لمتطوير، اذ يمكف استعماليا في صؼ اخر. .5
 ( 23 2668اف تراعي االمكانات المتاحة بالمدرسة .)الربيعي  .6

وترى الباحثة أف االستراتيجية التي يتـ اختيارىا مف قبؿ االستاذ تعتمد عمى إجراءات 
ياجات  المتعمميف واف الميداف التربوي يحتوي العديد مف يمكف تطبيقيا وتالئـ احت

االستراتيجيات قد تتشابو في بعض االجراءات وتختمؼ ،االستاذ الجيد يمكنو أف يمزج 
 استراتيجيات معًا او ينفرد باستراتيجية تحقؽ أىداؼ المادة الدراسية ومحتواه . 

 :(e5s)استراتيجية  الياءات  الخمس   -2
ستراتيجية الياءت كانت تتكوف مف خمس مراحؿ اطمؽ عميو اسـ اوؿ ظيور اال

استراتيجية الياءات الخمس وىي أنموذج  تعميمي قائـ عمى المنيج البنائي لمتعميـ 
ويشار إليو الف كؿ مرحمو مف مراحمو تبدا بحرؼ الياء تـ تقديميا مف فريؽ دراسة 

ويرى اف المتعمميف يؤسسوف  (0993مناىج العموـ الحياتية والذي يراسو بايبي عاـ )
افكارا جديدة استنادا الى افكارىـ القديمة، ومف ىذا االساس برزت استراتيجية الياءت 

. 2600الخمس والتي يمكف استعماليـ في االعماؿ جميعيا بمف فييـ البالغيف .)الولوا,
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(. كؿ استراتيجية مف الياءات الخمس تصؼ مرحمو مف مراحؿ التعميـ وكؿ مرحمو 8
تبدا بحرؼ الياء وىي . يشارؾ يكتشؼ يشرح يتطور ويقيـ )ومف ىنا جاءت تسميو 
الياءات  الخمس ( تمكف الطمبة واالساتذة مف تجريب انشطو متنوعو وبناء مفاىيـ 
جديدة استنادا الى مفاىيـ اخرى سابقو وتقيـ فيميـ بنحو مستمر يتـ تنفيذىا عمى وفؽ 

ستاذ اثرا ايجابيا في اثناء الموافؽ التعميمية  في خمس خطوات متتابعو يمارس فييا اال
التفاعؿ النشط بيف الطمبة واستاذ المادة اعتمادا عمى األنشطة التربية المعدة بيدؼ 
تنميو المفاىيـ العممية وعمميات التعمـ الخاص بالمواد الدراسية  برزت الياءات الخمس 

جاء معظميا متضمف في نظريو  بوصفيا طريقو لمتدريس مترجمة ألفكار تربوية عديده
بياحيو لمنمو المعرفي اذ ظيرت في عقد التسعينات ىذا االنموذج يمكف اف نستعمؿ مف 
استاذ المادة في التدريس الصفي بوصفو طريقو تدريسيو تؤكد التفاعؿ بيف االستاذ 

ـ والطمبة  في اثناء الموافؽ التعممية وتعتمد عمى األنشطة العممية وتنسب الى التعم
البنائي الجمعي يمارس المتعمـ فيو االثر االيجابي في الموافؽ في الموافؽ التعميمية مف 
خالؿ تبادؿ االراء واالفكار بيف المعمـ  والمتعمـ وذلؾ بتقديـ المفاىيـ والمضاميف 
العممية فيو استراتيجية تمكف المتعمميف  مف التواصؿ الى المعرفة بأنفسيـ ما تتضمنو 

ثؿ الخبرات السابقة ليـ والموافؽ التعميمية المقدمة لو في اثناء عمميو مف متغيرات م
التعمـ يجري التفاعؿ النشيط في ممارسة االنشطة والعماؿ اليدوية والفنية بمراحؿ  

 ( 286. 2666وخطوات عممية .)عفانو وابو مموح .

بناء عمى  يتمخص باف استراتيجية الياءت تختمؼ في عددىا ومسمياتيا وترتيبيا وذلمؾ
 :ابقة وخطوات ىذه االستراتيجية ىيطبيعة المفاىيـ التي تدرس وخبره المتعمميف الس
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 :مراحل التدريس الستراتيجية الياءات الخمس
 المرحمة األولى )مرحمة تقديم االستراتيجية ( : 
يقصد بالتنبؤ " بأنو قدرة الفرد عمى معرفة الحوادث والظواىر المستقبمية -التنبأ : -0
ي موقؼ معيف استنادًا إلى معرفة العالقات الموجودة بيف المتغيرات ذات العالقة بيذا ف

                                                                                  (  473:  2222) أبو جادو ؛ الموقؼ.                                           

أثارة القدرات التنوبية لدى الطمبة اذ يقوـ مدرس المادة بإعطاء في ىذا الخطوة يتـ 
الطمبة موضوع الدرس ويطمب منو التنبؤ بما يحتويو مف معمومات بناء عمى خبراتو 

 السابقة عف الموضوع . 

يقصد بالتنظيـ " بأنو نزوع الفرد إلى تنظيـ أو ترتيب العمميات العقمية -نظـ : -2
 ؽ متكامؿ.وتنسيقيا في انظمة تناس

في ىذه الخطوة يطمب استاذ المادة مف الطمبة بتنظيـ األفكار , ويقوـ الطمبة في ىذه 
 الخطوة بتكويف أفكار مبدئية عف موضوع  . 

البحث :يقصد بالبحث " بأنو عممية منظمة لمتوصؿ إلى حموؿ لممشكالت أو  -3
تعمؿ فييا أساليب االستقصاء والمالحظة , ويمكف التساؤالت ,  تساجابات عف  بعض

 (    42:  2222)أبو جادو ؛ أف  يؤدي البحث إلى معرفة جديدة . 
في ىذه الخطوة  يوجو استاذ المادة الطمبة إلى الموضوع واالنتباه ومشاىدة الصور 

الداتاشو حوؿ موضوع المادة والتمعف بالصور , لغرض تحديد أفكار  المعروضة عمى
 الموضوع . 

لخص : يقصد بالتمخيص " بأنو عممية تنظيـ المعارؼ والخبرات , ويكوف ترتيبيا  -4
بصورة منطقية تسيـ في بذؿ الجيد الستيعابيا , واتصاليا في البناء المعرفي عند 

 (                                                                         152:  1993) قطامي ؛ ونايفة ؛ المتعممي  
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 في ىذه الخطوة يقـو الطمبة بتكويف األعماؿ المنفذة عمى ) النحاس( بشكميا النيائي . 
التقيـ :في ىذه الخطوة يتـ تقيـ االعماؿ المنفذة مف قبؿ الطمبة , إذ يقوـ المدرس  -5

لتقييـ االعماؿ وعرضيا أماـ الطمبة لمالحظتيا, ومد فيميـ لما في ىذه الخطوة با
 .العمؿ الفني المنفذة عمى الخامة تعمموه عبر المحاضرة في تشكيؿ

 ( 26:  2214)المركز الوطني لمتطوير التربوي ؛ 
 المرحمة الثانية )مرحمة التدريب الموجو ( : 

أكثر اعتمادًا عمى انفسيف في عممية التعمـ فيقومف   في ىذه المرحمة يكوف الطمبة
  -باألتي :

 تشاىد الصور المعروضة أماميا عمى الداتاشو.  -0
 التنبؤ باألفكار خالؿ استقرائيـ لمصورالمعروضة عمى الدتاشو.  -2
 يقـو الطمبة  بتنظيـ أفكارىـ بتصميميا عمى ورقة .  -3
اللمنيوـ ( في ضوء ما استنتجاتيـ مف خالؿ ا –تنفذ العمؿ الفني عمى )النحاس  -4

 مشاىدتيا لصور المعروضة.
 المرحمة الثالثة )مرحمة التدريب المستقل ( :

  -تقسـ ىذه المرحمة إلى قسميف ىما :
ويعني ىذا أف الخطوتيف األولى والثانية مف ىذه االستراتيجية   تنفذ داخل القاعة : -0

 تنفذاف داخؿ قاعة. 
لقاعة ) الواجب البيتي (: يعني في ىذه الخطوات الثالثة والرابعة تنفذ خارج ا -2

 والخامسة مف ىذه االستراتيجية , يمكف تنفيذىا خارج القاعة. 
 (   066-99،  2669)عطيو :     
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 ني الثاالمبحث                               
 المشغوالت المعدنية                           

 المشغوالت المعدنية :      
يقصد بفف تشكيؿ المعادف عمؿ تشكيالت معدنية تجمع بيف الجانبيف الوظيفي       

والجمالي في أطار واحد , حيث تمثؿ المشغوالت المعدنية أىمية كبيرة في الحياة 
اتبنا(, كما ألنو تحتوي متاحفنا والمعارض عمى العديد اليومية )ألنيا تزيف منازلنا ومك

 منيا.   

وفف تشكيؿ المعادف مف الميف التي يتوارثيا االبناء عف االباء واالجداد , وتقوـ ىذه 
 -) األصفرالمينة عمى العديد مف خامات المعادف ومف أىميا النحاس بأنواعو 

 في تشكيؿ األعماؿ واألدواتوغيرىا مف المعادف التي تساعد  األبيض ( -األحمر
    (20،4604)عماد:

فمف الضرورى أف يبدأ مصمـ المشغولة المعدنية بتحديد النظاـ المختار فى شكؿ 
تخطيط عاـ لممشغولة ، فالتصميـ ىو تنظيـ وتنسيؽ مجموعة مف العناصر أو األجزاء 

والنفعي فى فى كؿ متماسؾ لمشئ المنتج أى التناسؽ الذى يجمع بيف الجانب الجمالي 
وقت واحد ، وىو عممية تنظيـ لمعالقات القائمة بيف العناصر والمفردات التشكيمية 

يعتبر تصميـ المشغولة داخؿ المسطح بيدؼ تحقيؽ القيـ الفنية لممشغولة المعدنية .
المعدنية ىو الدعامة األولى التى يقوـ عمييا بناء المشغولة ، وما ينتج عنيا مف 

 .ئراوالبارز فى مسطح التصميـ لممشغولةإحساس بوجود الغا

                                        (http://www.kul-alnas.com  نيفيف )
 نرى أف: 
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ومف اىـ ما تتميز بو الخامة المعدنية عمى انيا خامة تعبيرية جديدة معبرة عف شي ما 
امة األصمية , وترجع اثناء تصميميا وتشكيميا اليدوي , فأف صفاتيا تحمؿ صفات الخ

أىمية المعادف الى استعماؿ المعادف في مجاؿ اشغاليا إلى التطور التكنولوجي 
 والصناعي مف الجانيف األساسيف ىما الجانب الوظيفي والجمالي . 

 المعادن : 

وىي تمؾ المواد التي توجد في الطبيعة , وتعتبر معادف  نادرة جذابة ومنيا      
ص مف معادف النحاس الخضراء والزرقاء التي استرعت انتباىـ في النحاس الذي استخم

شبو جزيزة سيناء ))حيث يوجد بقايا أوؿ فرف في لحاـ الصير خامات النحاس (( ومف 
 النحاس صنعوا االدوات المختمفة ولـ يقؼ القدماء عف استعماؿ النحاس. 

 ادف : اقساـ المعادف : وتقسـ المعادف إلى نوعيف رئيسيف ىما المع  

وىي المعادف التي يدخؿ معدف الحديد في تركيبيا ويعتبر  -المعادف الحديدية : -0
الحديد  -مثؿ الحديد الصمب )الفوالذ (  -العنصر األساسي فييا وىي )الحديد وسبائكو 

 الحديد الصمب الغير قابؿ لمصدأ ( . –المطاوع 

معدف الحديد في تركيبيا  وىي المعادف التي ال يدخؿ -المعادف غير الحديدية : -2
القصدير (  )ممدوح عبد  –الزنؾ  –النحاس األصفر واألحمر  –وىي )األلمنيوـ 

 (                                                  07:  0997الغفور ؛ 

 أىميتيا :  

 تعتبر المعادف وسبائكيا مادة أساسية في كثير مف الصناعات الخفيفة والثقيمة        
كصناعة اآلالت واالدوات. واألجيزة الحديثة والمحركات الكيربائية والميكانيكية 
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واالجيزة الكيمياوية , وأعده ىذا الصناعات لبعض الخدمات واالغراض الزراعية 
واالقتصادية والعسكرية والمواصالت. وىناؾ مف المعادف ما تدخؿ في الصناعات 

تدخؿ في تركيب العممة الدولية . إذ فضمو كالحمى والتحفيات المنزلية , ومنيا ما 
استخداـ النحاس األحمر في صناعة االدوات والمحركات الكيربائية وذلؾ لجودتو 

   (03:  0975)جودي ؛  والقدرة في توصيؿ التيار الكيربائي. 

 الثالث الفصل
 )منيجية البحث(

 منيجية البحث    -أوال    
أف لكؿ بحث ونتائجو قيمو تكوف فعميا مرتبطة بالمنيج الذي يتبعو الباحث في          

االدوات والوسائؿ المستعممة وطرؽ جمع ىذه  جمع البيانات والمعمومات العممية وكذلؾ
 (246: 2662) ممحـ ؛     البيانات وتبويبيا وتفسيرىا. 

اعتمدت الباحثة المنيج التجريبي نظرا لمالئمتو لتحقيؽ ىدؼ البحث وذلؾ مف خالؿ  
 .لتجريبية( والثانية )الضابطة(مجموعتيف االولى )ا

حددت الباحثة التصميـ التجريبي ذي  المجموعتيف) التجريبية و الضابطة (  ذات 
االختبار القبمي والبعدي المالئـ لمبحث ذو اىمية كبيرة كونو يضمف لمباحثة الييكؿ 

ؿ جدو  اد عمييا والتحقؽ مف فرضيات بحثياالسميـ لمبحث ولو إلى نتائج يمكف االعتم
(0) 
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 (1جدول )

 

 عينة البحث: -ثانيًا:

تقسـ العينات عمى نوعيف ىما : العينات العشوائية  القصدية او االحتمالية  والعينات 
العشوائية أو االحتمالية يجري اختيار العينات عمى وفؽ ىدؼ البحث ،كأف تكوف 
المعمومات المتوافرة عند فئة مف افراد المجتمع وغير متوافرة عند االخريف ،فينا تأخذ 

  (43،0998الفئة التي تتوافر عندىا المعمومات والبيانات المطموبة )عبيدات،

المتغير    االختبار القبمي  المجموعة
 المستقل

     

المتغير   االختبار البعدي 
 التابع

 
 مياري  معرفي  مياري  معرفي 

استراتيجية     التجريبية 
 الياءات الخمس 

 

 ميارات      

تشكيل  
 المشغوالت

 الضابطة  المعدنية

 

 

 

 

 

الطريقة 
 االعتيادية 
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تـ اختيار الدراسة الصباحية لعينة البحث بطريقة العشوائية القصدية المرحمة االولى 
،وتـ استبعاد  36،والمجموعة الضابطة  36المجموعة التجريبية  66البالغ عددىـ 

 (2الدراسة المسائية حسب الجدوؿ)

 (2الجدول  مجتمع البحث وعينتو) 
 

 

 

 

 متغيرات البحث :

وىو المتغير المتمثؿ باستراتيجية  الياءات الخمس التي أعد  -المتغير المستقل : -1
 ساب ميارات تشكيؿ المشغوالت المعدنية.في اك

وىو المتغير الذي يمكف مالحظتُو وقياسو والذي تمثمو  -المتغير التابع : -2
بالتحصيؿ المعرفي والميارى لمطمبة المجموعة التجريبية  لمذيف اكتسبوا ميارات 
تشكيؿ المشغوالت المعدنية )النحاس(نتائج االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف 

                                  عتي البحث لمتكافؤ في االختبار التحصيمي المعرفي لممشغوالت المعدنية قبمياً لمجمو 

 ،باتفاؽ الباحثة مع ادارة  القسـ: تـ ترتيب الجدوؿ االسبوعي ,  المحاضرة وقت -3
 .حيث تدرس المجموعتيف

 

 العدد القاعة المجموعة ت

 32 ا المجموعة التجريبية  0

 32 ب المجموعة الضابطة  0

\ 
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 (3جدول)

 

نتائج االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف لمجموعتي البحث لمتكافؤ في اختبار االداء 
 )4جدوؿ) المياري قبمياً 

 (4جدوؿ )

( بينما  28,66( بأف الوسط الحسابي لمعينة التجريبية بمغ  ) 4وتبيف مف الجدوؿ ) 
( وتبيف اف القيمة التائية المحسوبة 28,33لمعينة الضابطة ) بمغ الوسط الحسابي

( وبذلؾ فأنو اليوجد فرؽ داؿ إحصائيًا  2,666( أصغر مف القيمة الجدولية ) 6,33)
 . بيف المجموعتيف

 

 

 المجموعات 

 عدد 

 العينة 

 الوسط 

 الحسابي 

 راف األنح

 المعياري 

 درجة  التباين 

 الحرية 

 مستوى  القيمة التائية 

 الداللة 

2.25 

 

 التجريبية 

 

32 

 

8996 

 

4917 

 

17938 

 

 

  58 

 غير دالة   الجدولية  المحسوبة

 عند مستوى   

 داللة      

 أحصائية   

      2925 

 

 

 1923 

 

 

29222 
 

 الضابطة

 

32 

 

9923 

 

4928 

 

18931 
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 مستمزمات البحث:
 تحديد المادة المعرفية :  -1

 خصصت المادة المعرفية لممشغوالت المعدنية لموضوع البحث كاالتي : 
 مفيـو المعادف. -
 مفيـو معدف) النحاس (  -

 أىداف السموكية : 2

تـ صياغة األىداؼ السموكية لمحتوى المادة المعرفية لممشغوالت المعدنية قد بمغ عددىا 
 –( ىدؼ سموكي معرفي حسب تصنيؼ بموـ لممستويات الثالث األولى )تذكر  26)

صالحيو صياغة األىداؼ السموكية  ( ولمتأكد مف0تطبيؽ ( كما في الممحؽ ) –فيـ 
( إذ  أشار عدد منيـ إلى  2قدمت إلى عدد مف الخبراء والمختصيف كما في الممحؽ )

بعض التعديالت البسيطة  وحذؼ بعض الفقرات وفي ضوء ذلؾ مف رصانتيـ العممية 
 وترشيحاتيـ فقد اعتمدت الباحثة عمييا في صياغة االىداؼ السموكية . 

 * تـ استخداـ معدف )النحاس (

 

 المجموعات

 عدد

 العينة

 الوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 درجة التباين

 الحرية

 مستوى القيمة التائية

 الداللة

.0.0 

 

 التجريبية 

 

0. 

 

66,22 

 

0,02 

 

66,86 

 

 

  06 

 غير دالة   الجدولية  المحسوبة

عند   

 مستوى 

 داللة      

 إحصائية   

      .,.0 

 

 

 .,00 

 

 

6,... 
 

 الضابطة

 

0. 

 

66,00 

 

0,.8 

 

60,8. 
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 الخطط الدراسية :  -3
أعدت الباحثة الخطط الدراسية لموضوعات المشغوالت المعدنية التي سوؼ تطبؽ في 
أثناء التجربة , في ضوء المحتوى واالىداؼ السموكية عمى وفؽ استراتيجية الياءات 

ريقة االعتيادية بالنسبة لطمبة لطمبة المجموعة التجريبية , وعمى وفؽ الط  الخمس
المجموعة الضابطة , وقد قدمت ىذه الخطط إلى مجموعة مف الخبراء والمتخصصيف 

( , لتحسيف  0في التربية الفنية وطرائؽ التدريس والقياس والتقويـ كما في الممحؽ )
صياغة الخطط , والنجاح في التجربة , وفي ضوء ما تبييف مف الخبراء مف آرائيـ, 

 (.  4( ) 3بحت جاىزة لتنفيذ كما في الممحؽ )وأص

 أدوات البحث:   
فقرة ( مف نوع االختيار  26صياغة فقرات االختبار التحصيمي : حددت الباحثة )  -2

( التي تقيس المستويات الثالث 0مف متعدد لالختبار التحصيمي كما في  الممحؽ ) 
 األولى مف تصنيؼ بموـ )تذكر, فيـ , تطبيؽ ( 

 ( 8, التطبيؽ  7, الفيـ  5تكونت التصنيفات مف االىداؼ  )التذكر إذا 

أستمارة تقييـ االداء : أتبعت الباحثة الخطوات األتية في تصميـ استمارة تقييـ  -3
 -االداء المياري :

 بناء الفقرات عمى ضوء تحميؿ مفردات المحتوى المخصص لممشغوالت المعدنية .  -

 ياري .تصميـ فقرات التقييـ الم -

ضعيؼ (  –مقبوؿ   -جيد  –جيد جدًا  –وضع مقياس خماسي يبداء مف ) ممتاز  -
 (5( . ممحؽ) 0 –2 – 3 – 4 – 5وبدرجات ) 
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يعد الصدؽ مف مواصفات االختبار الجيدة , ويكوف االختبار  صدق االختبار : -4
درجة أعمى  صادقًا اذ كاف يقيس ما أعد ألجؿ قياسو , فاالختبار المميز ىو الذي يوفى

 مف الصدؽ .            

تـ تقديميا إلى مجموعة مف الخبراء والمتخصصيف في التربية الفنية وطرائؽ التدريس  -
واف  في  ( , لغرض صياغتيا بالشكؿ النيائي ،  2والقياس والتقويـ كما في الممحؽ )

 (  االىداؼ السموكية الميارية 0ممحؽ ) 

 : الصدؽ لمتحقؽ مف صدؽ االختبار تـ التحقؽ مف نوعيف مف أنواع

الصدؽ الظاىري : وىو الصدؽ الذي أعده فقراتو مف قبؿ الباحثة عمى مجموعة أ / 
مف الخبراء والمتخصصيف في التربية الفنية وطرائؽ التدريس والقياس والتقويـ كما في 

 ( . وقد أشار عدد منيـ الى أعادة صياغة بعض الفقرات لعدـ  تحقيؽ 2الممحؽ ) 
 عنصر الوضوح فييا وتـ تعديميا كما مبيف بشكؿ النيائي  .

تـ أعداد جدوؿ المواصفات الخارطة االختبارية : مف أدوات االختبار التحصيمي أعداد 
الخارطة االختبارية لمحتوى المشغوالت المعدنية لمطمبة وبحسب المستويات الثالث 

 االولى لألىداؼ

 (5جدوؿ ) (السموكية   ) تذكر , فيـ , تطبيؽ   -0
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 التجربة االستطالعية -6
               -العينة االستطالعية األولية لالختبار التحصيمي المعرفي :

قامت الباحثة بتطبيؽ االختبار التحصيمي المعرفي لممشغوالت المعدنية عمى  
العينة االستطالعية أولية ) وتسمى احيانًا عينة وضوح التعميمات ( لغرض التعرؼ 

(  05يمات وفقرات االختبار التحصيمي المعرفي والمكوف مف )عمى مدى وضوح تعم
فقرة بثالث بدائؿ لإلجابة , ولغرض التعرؼ عمى متوسط زمف اإلجابة عمى االختبار , 
لذلؾ عمدت الباحثة عمى تطبيؽ االختبار التحصيمي المعرفي عمى العينة االستطالعية 

مف التطبيؽ فقد تبيف لمباحثة أف ( اختيروا عشوائيًا وعند االنتياء  06التي بمغت )

 االىداف        

 السموكية       

 المحتوى

 عدد

 الصفحات 

 النسبة 

 المئوية 

 لمصفحات 

النسبة المئوية لألىداف      
 السموكية 

مجموع 
 الفقرات 

 25تذكر
% 

35فيم
% 

42تطبيق
% 

 17 43% 2 3 3 8 

 13 32% 2 2  7 

 12 25% 1 2 2 5 

 42 122% 5 7 8 22 

 (  5الجذول ) 

 ريت لفقراث االختبار التحصيلي المعرفي لمادة المشغوالث المعذنيت الخارطت االختبا

 

 الفصل االول 

 الفصل الثاني  

 الفصل الثالث  

 المجمــــــوع
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جميع فقرات االختبار التحصيمي المعرفي وفقراتو واضحة ألفراد العينة جميعيا , وأف 
 دقيقة (. 05متوسط زمف االختبار )

 -التجربة االستطالعية لالختبار االداء الميارى :

(  05ف مف )قامت الباحثة بتطبيؽ اختبار االداء الميارى لممشغوالت المعدنية والمكو  
( , لذلؾ عمدت الباحثة 36( ) 6\3فقرة بخمسة مستويات , عمى عينة الثبات البالغة )

إلى استخداـ طريقة االتفاؽ مع) مقوـ (آخر لحساب ثبات االختبار االداء الميارى 
لممشغوالت المعدنية , اذ قامت بنفسيا بحساب الدرجة الكمية لكؿ الطمبة وفؽ استمارة 

الميارى وعند االنتياء مف عينة الثبات , قاـ مقوـ آخر كما في الممحؽ اختبار االداء 
( يوضح بتقييـ االداء الميارى لعينة الثبات نفسيا واعطاء كؿ طمبة درجتيـ الكمية , 7)

وبعد االنتياء مف التقويـ االوؿ والثاني حسب الدرجات النيائية لؾ لطمبة واستخدمت 
(  6,86االختبار االداء الميارى وبمغت قيمتُو ) معادلة ارتباط بيرسوف لحساب ثبات

( وىي أكبر مف  6,64المشترؾ )  وعند تربيع المعامؿ بمغت قيمة  معامؿ التفسير
 ( وىو معامؿ ثبات جيد 6,65)

قامت الباحثة بتطبيؽ اختبار االداء الميارى لممشغوالت المعدنية  البعدي والمكوف مف 
سة مستويات , عمى العينة االستطالعية الممثمة في (فقرة عممية )أدائية ( وبخم05)

( وذلؾ لغرض التعرؼ  05االختبار التحصيمي المعرفي لممشغوالت المعدنية البالغة )
عمى مدى وضوح فقرات استمارة اختبار االداء الميارى , وكذلؾ التعرؼ عمى متوسط 

حثة أف جميع فقرات زمف االجابة عميو , وبعد االنتياء مف تطبيؽ التجربة تبيف لمبا
وتعميمات اختبار األداء الميارى واضحة لجميع عينة التجربة االستطالعية، 

 (   8.الممحؽ)
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 تحميؿ فقرات االختبار  -7

 (6.ممحؽ) معامؿ الصعوبة والقوة التميزية لمفقرات

 

 معادلة حساب متوسط االجابة =  *

دقيقة                                 37االجابة =  =  متوسط زمف                                     
   -ثبات االختبار التحصيمي المعرفي  :

ثبات االختبار تـ حساب ثبات االختبار التحصيمي المعرفي لممشغوالت المعدنية  
  -بطريقتيف :

طريقة ألفا كرونباخ : وقد قامت الباحثة بحساب ثبات االختبار التحصيمي بطريقة  -0
( فقرة عمى  26اكرونباخ بعد إف قامت بتطبيؽ االختبار التحصيمي المكوف مف )ألف

( اختيروا عشوائيًا وقد تبيف إف قيمة الثبات المحسوبة ليذه  36عينة الثبات البالغة )
( وعند تربيع معامؿ الثبات لغرض معرفة معامؿ التحديد المشترؾ  6,86الطريقة ىي )

 ( وىو بذلؾ معامؿ ثبات عالي.  6,56أكبر مف ) ( وىي 6,73بمغ معامؿ الثبات )

    (  07:  0985) عودة ؛                                                       
 ربة اجراءات تطبيق التج

 تطبيق االختبارات القبمية : -أ

 2/02تـ تطبيؽ االختبار التحصيمي المعرفي بتاريخ  / تطبيق االختبار المعرفي -
عمى مجموعتي البحث في وقت واحد بمساعدة مدرسة المادة ثـ جمع اوراؽ  2626/

 االمتحاف , لغرض تصحيح إجابات الطمبة وفؽ التصحيح المعتمد عميو.

 ( ........... وقت الطالبت االخيرة 2( + وقت الطالبت )  1وقت الطالبت ) 

 ( 15عدد التجربت ) 
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 2626/ 5/02-3طبؽ ىذا االختبار بتاريخ  تقييم االداء المياري /تطبيق اختبار  -
 عمى العينة نفسيا لمعرفة االداء المياري لدى الطمبة . 

 تطبيق االختبارات البعدية : -ب

 26/0تـ تطبيؽ االختبار التحصيمي المعرفي بتاريخ   تطبيق االختبار المعرفي/ -
اعدة مدرسة المادة ثـ جمع اوراؽ عمى مجموعتي البحث في وقت واحد بمس 2620/

 االمتحاف , لغرض تصحيح إجابات الطمبة وفؽ التصحيح المعتمد عميو.

 29/0-27طبؽ ىذا االختبار بتاريخ  تطبيق اختبار تقييم االداء المياري / - 
 عمى العينة نفسيا لمعرفة االداء المياري لدى طمبة .  2620/

 الوسائل االحصائية 

تعممت الباحثة الوسائل االحصائية األتية في اجراءات البحث وتحميل النتائج اس
 (  spssباالستعانة ببرنامج )

 االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف . -0

 معامؿ ارتباط بيرسوف .  -2

 معامؿ تميز الفقرة .  - 3

 صعوبة الفقرة .  - 4

 المعرفي .ألفا لمعامؿ ثبات االختبار التحصيمي  –معامؿ كرونباخ  -5
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 الفصل الرابع

 نتائج البحث ومناقشتيا:

برىنت النتائج المتعمقة بالفرضيات أف المجموعة التي درست وفؽ استراتيجية الياءات 
الخمس تفوقت في المتغير التابع ) ميارات تشكيؿ المشغوالت المعدنية ( عمى طمبة 

لضابطة التي درست وفؽ الطريقة االعتيادية , مما أكده عمى أف المجموعة ا
االستراتيجية المستخدمة ليا أثر متسع في رفع مستوى ميارات تشكيؿ المشغوالت 

 المعدنية, ويرفؽ ذلؾ لألسباب األتية عمى أف االستراتيجية : 
 تجعؿ مف المتعمـ أيجابي ومتعاوف    -0
ـ بطريقة فردية  وتنمية مياراتو الفنية وتنمية تفكيره أعطا الفرصة لممتعمـ , بالتعم -2

 االبداعي 
تعود المتعمـ عمى االستفادة مف اعماؿ األقراف ونقدىا  وتطويرىا بطريقة العمؿ  -3

 التعاوني . 

مف االستراتيجيات التي تضيؼ جو مف المتعة, تعد استراتيجية الياءات الخمس  -4
 زرع التعاوف بيف األقراف. وتعزز الثقة بالنفس , وتساعد عمى 

 ثالثًا : االستنتاجات  

 :  في ضوء ما أسفرت عنو الدراسة الحالية تـ االستنتاج ما يأتي

 أثر الستراتيجية في رفع مستوى ميارات تشكيؿ المشغوالت المعدنية .  -0

 تسيـ استراتيجية في زيادة الدافعية نحو التعمـ , لما توفره فيو مف الجو التفاعمي -2
 الذي كسر الجمود مما انعكس ايجابيًا في نتائج البحث الحالي .
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ساىمت استراتيجية الياءات  الخمس في تحسيف االداء الحركي وشكؿ االداء الفني  -3
 لميارات تشكيؿ المشغوالت المعدنية . 

أف تشكيؿ المشغوالت المعدنية ) النحاس( قد ساعد عمى تنمية  استنتجت الباحثة -4
ني لدى ا لطمبة والقابمية عمى أنتاج اعماؿ فنية جديدة بأفكار وتصاميـ مختمفة الذوؽ الف

 بعضا عف بعض .  

 رابعًا : التوصيات :

 في ضوء ما توصمت إليو الباحثة من نتائج 9 فأنيا توصي باآلتي : 

ضرورة التأكيد عمى المدرسيف استعماؿ استراتيجية الياءات  الخمس ألنيا احدى  -0
ت التدريس الحديثة في االكساب بصورة عامة , وتشكيؿ المشغوالت المعدنية استراتيجيا

 بصورة خاصة . 

عقد دورات تدريبية لممدرسيف بصورة عامة ومدرسي التربية الفنية بصورة خاصة  -2
 في توظيؼ االستراتيجية.  

تعميـ استعماؿ استراتيجية الياءات الخمس  في التعميـ بشكؿ عاـ , وفي اكساب  -3
 ميارات تشكيؿ المشغوالت المعدنية بشكؿ خاص . 

تنظيـ دورات خاصة لممدرسي التربية الفنية لالطالع عمى ما يستجد مف تطورات  -4
 في تشكيؿ المشغوالت المعدنية.  وأساليب عممية ادائية , خاصة
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 المقترحات :
  استكمااًل لما توصل إليو البحث الحالي تقترح الباحثة إجراء ما يأتي :

دراسة مشابية لمدراسة الحالية في متغيرات تابعة اخرى مثؿ ) الفنوف التشكيمية  -0
 ،الخط العربي ، التصميـ  (  

أثر استراتيجية الياءات في تحصيؿ مواد دراسية لممراحؿ المختمفة االبتدائية -2
  ،الثانوية، الجامعية  .  

 لمصادرا
ابو جادو , صالح محمد عمي: عمـ النفس التربوي ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع -0

  2666والطباعة ، عماف األردف .،
جودي ،محمد حسيف،: فنوف واشغاؿ المعادف , ط , دار المسيرة لمنشر والتوزيع , -2

 2667عماف،
 http://www.kul-,  الخصائص التشكيميػة لممشغػوالت المعدنيػة، نيفيف-3

alnas.comt 
: أستراتيجيات ما وراء المعرفة في فيـ المقروء، دار                          -4

 2604،روائع الكتب ،لمطباعة والنشروالتوزيع، اسطنبوؿ ،تركيا
الربيعي ، محمود  داود  :استراتيجيات التعمـ التعاوني ،دار الضياء لمطباعة  -5

 ـ2668والتصميـ ،النجؼ االشرؼ ، العراؽ 
زاير ،سعد عمي ،سماء تركي داخؿ: اتجاىات حديثة  في تدريس المغة العربية -6 

   2606،دار المنيجية عماف، االردف ،
تيجيات التدريس المتقدمة، واستراتيجيات ، التعمـ شاىيف، عبد الحميد حسف :استرا-7

 2600وانماط التعمـ ،جامعة االسكندرية ،مصر ،

http://www.kul-alnas.com/vb/showthread.php?t=6952
http://www.kul-alnas.comt/
http://www.kul-alnas.comt/
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،دار الفكر، األردف،  0عبيدات، ذوقاف: البحث العممي مفيومو وأدواتو وأساليبو، ط-8
0998 

عفانة , عزو وأبو مموح , محمد: أثر استخداـ بعض استراتيجيات النظرية البنائية -9
ية التفكير المنظومي في اليندسة لدى طالب الصؼ التاسع األساسي بغزة , في تنم

 2666وقائع المؤتمر العممي األوؿ لكمية التربية , المجمد األوؿ،
عطية ، محسف عمي: استراتيجيات ما وراء المعرفة في فيـ المقروء ، دار المناىج -06

 2669لمنشر والتوزيع ، عماف ،األردف،
 2604اىيـ: عمـ المعادف، كمية العمـو ،جامعة الزقازيؽ ،مصر،عماد محمد ابر -00

عودة ، أحمد سميماف : ميارات بناء االختبارات التحصيمية ، دار األمؿ ، إربد، -02 
0985  

قطامي ، يوسؼ محمد ، ونايفة قطامي : أستراتيجيات التدريس، ط ، دار عماف ، -03
  0993عماف األردف،

: توظيؼ برنامج الكورت  لتنمية التفكير االبتكاري لكناني، فراس عمي حسف-04
ومعالجة صعوبات التعمـ في مادة األشغاؿ اليدوية، اطروحة دكتوراه، جامعة بغداد كمية 

 2600الفنوف الجميمة، 
المولوا، فتحية االغا :تدريس العموـ ، كمية التربية ، الجامعة االسالمية ، -15
  2600غزة،

 2604لمتطوير : العدد األوؿ, جامعة قطر, كمية التربية،منشورات المركز الوطني 
ممدوح عبد الغفور حسف: مممكة المعادف ، الشركة العربية لمنشر والتوزيع ، -06

 .  0997القاىرة ،
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حمد زكي، دار المعارؼ، ىوبكنز توماس: مكاف التربية في الفف، ترجمة لطفي م-07
 0970مصر، 

، دار المسيرة  2بحث في التربية وعمـ النفس ،طممحـ , سامي محمد : مناىج ال-08
 . 2662لمنشر والتوزيع والطباعة ،عماف ،

 المالحق
 (1ممحق االىداف السموكية )

 االىداف السموكية المعرفية  ت
  -تمكين الطمبة بعد نياية الدرس قادرعمى أن :

 تطبيق  فيم  ذكرت

    يذكر تعريفًا مناسبًا لممعادن بصورة صحيحة    1
    يقسم أنواع المعادن بصورة واضحة   2
    يمخص خصائص المعادن بشكل مناسب 3
    يشرح طرائق تطويع المعادن بشكل واضح 4
    يستنتج أىمية المعادن بصورة بسيطة   5
      يوضح طرق لحام المعادن بشكل جيد 6
يوضح المعادن التي يمكن استخداميا في تشكيل  7

 المعادن  
   

يوضح كثافة المعدن المستخدم وفق ما درستُو بصورة  8
 صحيحة

   

    يعرف النحاس بشكل مناسب     9
    يعرف األلمنيوم بصورة صحيحة    12
    يشرح تطبيقات النحاس بصورة بسيطة   11
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    بشكل واضح  يمخص انواع النحاس  12
    يوضح خواص النحاس بشكل جيد 13
    يميز رمز النحاس بصورة صحيحة    14
    يميز رمز األلمنيوم بشكل واضح    15
يعدد األدوات التي تساعد في تنفيذ العمل الفني )تشكيل  16

 المعادن ( بشكل مالئم      
   

    يمخص درجة حرارة النحاس بصورة صحيحة     17
    يمخص درجة حرارة األلمنيوم بصورة صحيحة     18
يوضح الخطوة األولى في تنفيذ العمل الفني )تشكيل  19

 المعادن (   
   

يوضح الميارات التي تنفذىا في تنفيذ العمل الفني  22
 لتشكيل المعادن  

   

    يقسم أنواع المعادن بصورة واضحة   14
    يمخص خصائص المعادن بشكل مناسب 15
    يشرح طرائق تطويع المعادن بشكل واضح 16
    يستنتج أىمية المعادن بصورة بسيطة   17
      يوضح طرق لحام المعادن بشكل جيد 18
يوضح المعادن التي يمكن استخداميا في تشكيل  19

 المعادن  
   

يوضح كثافة المعدن المستخدم وفق ما درستُو بصورة  22
 صحيحة
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 ة المحكمين ألدوات الدراسة( قائمة أسماء الساد 2ممحق ) 

المقب  أسم المحكم  ت
 العممي 

 مكان العمل  التخصص  

صالح أحمد  1
 الفيداوي 

مناىج وطرائق  أ.د 
 تدريس 

جامعة بغداد / كمية 
 الفنون الجميمة

ماجد نافع  2
 الكناني 

طرائق تدريس  أ.د
 الفنون

جامعة بغداد/  كمية 
 الفنون الجميمة

عامرة خميل  3
 م أبراىي

طرائق تدريس  أ.د
 التربية الفنية

الجامعة المستنصرية / 
 كمية التربية األساسية 

ميادة عبد  4
 الرحمن 

فمسفة التربية  أ.م.د 
 الفنية 

 الكمية التربوية المفتوحة 

سياد جواد  5
 الساكني 

فمسفة التربية  أ.م.د
 الفنية

الجامعة المستنصرية / 
 كمية التربية األساسية

مد حسين مح 6
 عمي  

الجامعة المستنصرية /   أ.د
 كمية التربية األساسية

محمد عبد  7
 الكريم

الجامعة المستنصرية /  قياس وتقويم أ.م.د
 كمية التربية األساسية
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 3الخطة التدريسية  لمممحق رقم 

 ارة وادي الرافدين )النحاس (  موضوع الدرس   :  تشكيل رموز حض      
 ال يصمح  يصمح   االىداف السموكية الميارية  ت
   يعرف الطمبة رموز حضارة وادي الرافدين   1
   يعدد الطمبة رموز حضارة وادي الرافدين 2
    يتأمل الطمبة الصور المعروضة أماميا عمى )الداتاشو( 3
ار المعروضة أماميا من خالل الصور يستنتج الطمبة أفكار جديدة غير االفك 4

 والفيديو التعميمي
  

   يختار الطمبة )رمز من رموز الحضارة ( لغرض تصميم العمل  5
   تخطيط أولي لفكرة الموضوع حسب )الرمز المختار( 6
   تصميم فكرة العمل الفني بشكميا النيائي 7
   تنفيذ العمل الفني من قبل الطمبة عمى )النحاس (  8
   تضاف خامات بسيطة الضفاء جمالية لمعمل الفني المنفذ 9

                 
 موضوع الدرس  : تشكيل موضوع عمى ) النحاس(    
   يعرف الطمبة باىمية الموضوع  1
   يعدد الطمبة االفكار الخاصة بتشكيل الموضوعات  التي ستنفذىا   2
   مى )الداتاشو(يتأمل الطمبة الصور المعروضة أماميا ع 3
تستنتج الطالبة أفكار جديدة غير االفكار المعروضة أماميا من خالل  4

 الصور والفيديو التعميمي
  

   يختار الطمبة )موضوع( لغرض تصميم العمل 5
   تخطيط أولي لفكرة الموضوع حسب )العمل المختارة( 6
   تصميم فكرة العمل الفني بشكميا النيائي 7
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   عمل الفني من قبل الطمبة عمى )النحاس(تنفيذ ال 8

9 
12 

 تضاف خامات بسيطة الضفاء جمالية لمعمل الفني المنفذ
 تقيم العمال الفنية المنجزة 

  

 

 (   الخطط المعرفية لممجموعة التجربية باستراتيجية الياءات الخمس 4ممحق ) 

 

 موضوع المحاضرة :

 مفيـو المعادف 

 الزمف ..............

 مرحمة ............ال

 اليوـ ..................

 التاريخ ...............

 اليدؼ التعميمي :  اوال :

 يتعرؼ الطمبة عمى مفيـو المعادف 

 األىداؼ السموكية : يتمكف الطمبة بعد نياية الدرس عمى أف : ثانيًا :

 يذكر تعريفًا مناسبًا لممعادف بصورة صحيحة    -

 ادف بصورة واضحة  يقسـ أنواع المع -

 يمخص خصائص المعادف بشكؿ مناسب  -

 يشرح طرائؽ تطويع المعادف بشكؿ واضح  -

         يوضح طرؽ لحاـ المعادف بشكؿ جيد  -
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 الوسائؿ التعميمية : ثالثًا :

 الحاسوب ) شاشة عرض (   –اقالـ ممونة  –أعداد ممزمة مف قبؿ الباحثة  –السبورة 

 

 دقيقة ( 45ض المحاضرة : سير المحاضرة )طريقة عر  رابعُا :

 *الخطوة األولى : التييئة والتقديـ :

 دقيقة ( 6البند االختباري ) المتطمب االساسي 

المعادف : مادة طبيعية ذات تركيب كيميائي وبموري  
 مميز او متغير.

 -أكمل :

 ماىو تعريف المعادن ...........  

 

 

 دقيقة (  4تييئة الحافز : نشاط سمعي : )

ىناؾ الكثير مف المعادف التي يمكف استخداميا في الحياة الواقعية , وتوجد المعادف في اشكاؿ واحجاـ 
 مختمفة 

حيث تعددة المعادف في تكوينيا ووضائفيا حسب االستفادة منيا , تقسـ المعادف الى انواع منيا المعادف 
 الحديدية والمعادف الغير الحديدية 

 دف المستخدمة في الحياة اليومية ؟ما ىي المعا -  
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األىداؼ 
 السموكية

 دور الطمبة األجراءات واألنشطة             

 ) المتعمـ  (      

 التقويـ

 دور االستاذ                

تقسـ أنواع  -
المعادف 
بصورة 

 واضحة  

 د ( 4 -2تنبأ ) -1

 يوزيع الطمبة في مجموعات  -

تطمب من الطمبة المتابعة  -
لموضوع المحاضرة والتنبأ بما 

 سيتم أخذه خالل المحاضرة 

توجو بعض االسئمة لمطمبة  -
 حول موضوع المحاضرة

 ما ىي اقسام المعادن ؟

 

الستقراء في ا -
 موضوع المحاضرة  

 

تشارك في المناقشة  -
 والحوار 

 

مدى المشاركة 
 وصحة االجابات 

 االستماع الى أجابات الطمبة ثـ التوصؿ معيـ الى موضوع المحاضرة وىو )مفيـو المعادف ( -

 

 الخطوة الثانية : المعمومات االساسية .
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تمخص  -
خصائص 

المعادف بشكؿ 
 مناسب 

تشرح  -
طرائؽ تطويع 
المعادف بشكؿ 

 واضح

 د (  3 -2نظم ) -2

تناقش الطمبة حول خصائص  -
 وطرائق تطويع المعادن  

تشارك في الحوار  -
 والمناقشة   

مدى المشاركة 
 وصحة االجابات  

تستنتج  -
أىمية المعادف 
 بصورة بسيطة  

 

 د ( 5 -3ابحث ) -3

الطمب منيم االنتباه لموضوع   -
 المحاضرة 

تحدد بضرورة  -
االنتباه واالستماع 

 )الشرح (

 

مدى المشاركة 
 وصحة االجابات 

توضح  -
طرؽ لحاـ 

المعادف بشكؿ 
 جيد  

توضح  -
المعادف التي 

ف يمك

 د ( 15 -8لخص ) -4

تنوه الطمبة لوضع تمخيص  -
مناسب ومكتمل حول موضوع 

 الدرس 

 

وضع تمخيص  -
مكتمل لموضوع 

 المحاضرة   

 مدى الصياغة 

 و مدى المشاركة 
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استخداميا في 
تشكيؿ 

 المعادف  

توضح  -
كثافة المعدف 

المستخدـ وفؽ 
ما درستُو 

بصورة 
 صحيحة

 

 

 

 

 

 د ( 8 -5قيم )  -5

ار أفضل التمخيصات اختي -
 وتعزيزىا وكتابتيا عمى السبورة   

تشارك االستاذ في  -
 وضع التمخيص 

 النيائي  

صحة الحل 
 ورصد النتائج 

 

 

 

 

 الواجب البيتي :

 االطالع عمى معمومات أكثر حوؿ موضوع المحاضرة لممادة المحددة 
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نية )النحاس( نظرا لفقر * قامت الباحثة بإعداد ممزمة مخصصو حوؿ موضوع المشغوالت المعد
المعمومات والغير متوافرة بصورة كافية لممادة المعرفية لذلؾ تطمبو موضوع  المحاضرة أعداد ممزمة 

 يتطمع عمييا الطمبة كمعمومات تساعد في أثراء استراتيجية الياءات الخمس

عرفي لممشغوالت المعدنية عامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار التحصيمي المم
 (6ممحق)

رقـ 
 الفقرة 

عدد االجابات 
 الصحيحة 

معامؿ 
 الصعوبة 

معامؿ 
 التمييز

 الدنيا    العميا    

0 23 8 2957 2955 

2 19 6 2946 2948 

3 22 12 2955 2937 

4 22 7 2952 2948 

5 23 11 2962 2944 

6 24 6 2955 2966 
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7 19 3 2942 2959 

8 15 2 2931 2948 

9 18 6 2944 2944 

06 18 9 2952 2933 

00 22 5 2946 2955 

02 18 11 2953 2925 

03 21 8 2953 2948 

04 19 6 2946 2948 

05 19 4 2942 2955 

06 22 3 2942 2962 

07 22 5 2946 2955 

08 23 6 2953 2962 

09 22 9 2953 2942 

26 24 7 2957 2962 
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(  درجات عينة الثبات بطريقة األتفاق مع مقوم آخر في اختبار االداء  7حق ) مم
 المياري

 المقـو الثاني  المقـو األوؿ  ت

0 25 32 

2 26 23 

3 32 32 

4 32 28 

5 28 28 

6 32 32 

7 33 31 

8 28 27 

9 36 29 

06 28 32 

00 34 27 
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 المقـو الثاني  المقـو األوؿ  ت

08 32 28 

09 32 31 

26 24 29 

20 27 31 

22 36 32 

23 29 28 

24 28 23 

02 27 32 

03 25 32 

04 28 27 

05 32 28 

06 29 32 

07 36 35 
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25 32 32 

26 32 28 

27 32 36 

28 25 32 

29 32 28 

36 32 32 

30 28 36 

32 28 29 

33 29 32 

34 25 29 

35 32 32 
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البحث في اختبار االداء المياري لممشغوالت المعدنية  ( درجات مجموعتي 8محق ) م
 بعدياً 

 درجات المجموعة  ت

  التجريبية 

 درجات المجموعة  ت

  التجريبية 

 درجات المجموعة  ت

  الضابطة 

درجات  ت
 المجموعة 

 الضابطة

0 62 16 49 1 42 16 33 

2 68 17 65 2 38 17 39 

3 52 18 72 3 35 18 37 

4 64 19 62 4 39 19 38 

5 52 22 72 5 38 22 36 

6 52 21 65 6 32 21 36 

7 65 22 48 7 35 22 34 

8 49 23 62 8 33 23 35 

9 62 24 52 9 35 24 32 

06 58 25 68 12 36 25 36 
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00 72 26 54 11 42 26 36 

02 63 27 58 12 39 27 42 

03 72 28 65 13 35 28 39 

04 64 29 52 14 39 29 33 

05 62 32 66 15 38 32 37 

 

 

 

 

 

 

 

 


