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 مهاراث يف تنميت التخيلي التعليم فاعليت اسرتاتيجيت
 طالباث معهذ الفنون اجلميلت  للبناث مادة اخلزف ل

 عبد الجبار عبد الكريم م. هندم.
 المديرية العامة لتربية الكرخ االولى 

 الدراسة الصباحية/ معهد الفنون الجميمة لمبنات
omarhindlove@gmail.com 

 :ممخصال
مادة تنمية ميارات في  التعميـ التخيمياستراتيجية  فاعمية ييدؼ البحث الحالي الى قياس

الخزؼ تدريسية لمادة بناء خطط طالبات معيد الفنوف الجميمة. ولدراسة ذلؾ حددت الباحثة ل الخزؼ
 .التعميـ التخيمي استراتيجية عمى وفؽ 
 أظيرت نتائج ىذه البحث ما يأتي:  

، الخزؼمادة  تنمية مياراتفي  التعميـ التخيمي، استراتيجية فاعمية الخطط التدريسية عمى وفؽ 
  .النتائج المرغوبة التي كاف ليا التأثير اإليجابي لموصوؿ الىو  لطالبات المجموعة التجريبية.

  ، التنمية، الميارات(   استراتيجية التعميـ التخيمي (كممات مفتاحية :
The effectiveness of the imaginative education strategy in developing the 

skills of ceramics for female students of the Institute of Fine Arts for Gir 

Hind Abdul-Jabbar Abdul Karim 

Directorate General of Education Karkh First 

Institute of Fine Arts for Girls 

morning studyls 

Abstract: 

The current research aims to measure the effectiveness of the virtual 

education strategy in developing ceramic skills for female students of the 

Institute of Fine Arts. To study this, the researcher determined building 

teaching plans for ceramics according to the imaginative education strategy. 

   The results of this research showed the following: 

The effectiveness of teaching plans, according to the imaginative 

education strategy, in developing the skills of ceramics for the students of the 

experimental group. Which had a positive effect to reach the desired results. 

Keywords: (virtual education strategy, development, skills) 

                                                                       



 هـ4443-م  2022. لسنة الثاني  العدد /رابع المجلد ال / رابعةالدراسات المستدامة . . السنة المجلة 

 

 

 
 

 
504 

 مشكمة البحث:                                   

. الخياؿ ىو قريف اإلبداع وقاعدتو التي ينتصب عمييا، فال إبداع مف دوف خياؿ
الخياؿ، الذي يصقميا  ميد فيوتصؿ إلى مرحمة النضج  تنموولد األفكار اإلبداعية و ت

 .بالسبؿ التي يمكف أف يسمكيا كي ترى فكرتو النور لمفنافيوحي و ويزينيا ويطورىا، 

الخياؿ عممية بنائية تتكامؿ فييا الخبرات السابقة والصور المخزنة مع المثيرات  
 الحالية التي تحيط بالفرد، ومع التوقعات المستقبمية لتخرج بكؿ جديد وفكرة مبتكرة.

خالؿ الخبرة الميدانية )العممية( المباشرة لمباحثة في ميداف التدريس في معيد مف 
مفتوحة الى عدد  استطالعيةاستبانة  ةفضاًل عف توزيع الباحث الفنوف الجميمة لمبنات،

متعرؼ ل والحوارات مع الطالبات والمناقشات.. ،لمبنات معيد الفنوف الجميمة طالباتمف 
بالصعوبات التي  . اشارة االجاباتميارات مادة الخزؼلبات في مستويات الطا عف

 السبب تواجو الطالبات اثناء التخطيط وبناء الفكرة في مادة الخزؼ. تممست الباحثة
عمى الطريقة االعتماد فضاًل عف  في التدريس، الطرائؽ المستخدمة الذي يعزى الى

بكفاية تتػالءـ وحجػـ  خيؿ،الى ميارات الت ف  اف الطالبات يفتقر و   التقميدية.العممية 
 .التخطيط والتنفيذ لممنتج الفني اثناءا يتواجيالتػطورات والمشكػالت التػي 

وفؽ عمى  ،الخزؼلمادة لذلؾ اقترحت الباحثة الى تقديـ المادة العممية  
 .مياراتالالتعميـ التخيمي لتنمية استراتيجية 

 أهمية البحث:  
عمية مدى فا لقياس يسعىيستمد البحث الحالي أىميتو مف أىمية مشكمتو إذ 

 –طالبات معيد الفنوف الجميمة لمبنات  تنمية مياراتفي  ،التعميـ التخيمياستراتيجية 
 .الخزؼمادة الدراسة الصباحية في 

 فيما يأتي:  وتتجمى اىمية البحث
. يأتي البحث الحالي استجابة الىتمامات العامميف في مجاؿ التربية الفنية لتمبية  1

 .طالبات معيد الفنوف الجميمة لمبنات االتقاف لدىميارات متطمبات 
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. قد يمبي البحث الحالي حاجة المتخصصيف في التربية الفنية لتطوير أدائيـ الفني 2
  والعممي.

 .الخزؼمادة ر منيج . يسيـ البحث الحالي في تطوي3
في المؤسسات ،  الخزؼمادة يمكف لمبحث الحالي اف يفيد عممية تدريس  -4

  التعميمية ذات العالقة باالختصاص.
 البحث: اىدف 

 .التعميـ التخيمياستراتيجية عمى وفؽ  ،الخزؼ لمادة بناء خطط تدريسية .1
/قسػػػػـ الثالثالصػػػػؼ  طالبػػػػاتقيػػػػاس فاعميػػػػة الخطػػػػط مػػػػف خػػػػالؿ تطبيقيػػػػا عمػػػػى  .2

 .الدراسة الصباحية – معيد الفنوف الجميمة لمبنات/ي التشكيم
 ولتحقيؽ ىدؼ البحث الثاني وضعت الباحثة الفرضيتيف الصفريتيف اآلتيتيف:

( بػيف رتػب درجػات 0,5,ال توجد فروؽ ذات داللة إحصػائية عنػد مسػتوى داللػة ) .1
 .)قبميا (مياري الختبار االفي والضابطة( التجريبية تيف )عطالبات المجمو 

( بػػيف رتػػب درجػػات 0,5,. ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة )2
 طالبات المجموعتيف )التجريبية والضابطة( في االختبار المياري )بعديا(.

 حدود البحث: 
 :يأتييتحدد البحث بما 

المرحمة  /التشكيمي قسـ /الدراسة الصباحية/ طالبات معيد الفنوف الجميمة لمبنات -
 الثالثة

 االولى. خالكر  المديرية العامة لتربية بغداد -
 .التعميـ التخيمي وفؽ استراتيجية عمى  صاغةالم،  الخزؼلمادة الدراسية  الخطط -

                                               تحديد المصطمحات:  
 : عرفها: لفاعميةاواًل : ا

"تعبر عف بعض الدراسات التي تقارف أداء ( بانيا: ,199جابر وكافي ) 
المجموعات المتشابية في بعض المتغيرات المختمؼ في متغيرات أخرى بيدؼ تقيـ أثر 

 (,1,83:199المتغيرات المختمفة" )جابر وكافي،



 هـ4443-م  2022. لسنة الثاني  العدد /رابع المجلد ال / رابعةالدراسات المستدامة . . السنة المجلة 

 

 

 
 

 
506 

(: "يعبر مصطمح الفاعمية في الدراسات التربوية التجريبية عف 1997السعيد )
لمعالجة باعتبارىا مستقال" في احد المتغيرات مدى االثر الذي يمكف اف تحدثو ا

 (1997،ص17)السعيد،  .التابعة"
 اما التعريف االجرائي لمباحثة:
بعد  ،مجموعة البحث التجريبية طالبات في نتاجاتمقدار التحسف الذي يظير 
، التعميـ التخيمياستراتيجية  المصممة عمى وفؽ ،دراستيـ عمى وفؽ الخطط الدراسية

 . الخزؼلمادة 
 ثانيًا :االستراتيجية : عرفها:

( بأنيا: مجموعة االجراءات والوسائؿ التي تستعمؿ مف 2,12)زاير واخروف،  
المدرس ويؤدي استعماليا الى تمكيف الطمبة مف االفادة مف الخبرات التعميمية المخططة 

 (.44 ،ص2,12وبموغ االىداؼ التربوية المنشودة(. ) زاير واخروف، 
 االجرائي:التعريف 

لمساعدة  ةخططيا الباحثتسمسمة مف االجراءات والخطوات المنظمة التي     
مياراتيف في مادة الخزؼ والذي يظير مف المجموعة التجريبية بيدؼ تنمية  طالبات

 خالؿ نتاجاتيـ الفنية.
  :عرفيا  :التعميم التخيمي ثالثًا:

 : بانها (3991)جاليين 
سترخاء و التركيز و الوعي الستة مرتكزات ىي ا ىي خطة تدريسية تستند الي"
و الحسي ثـ ممارسة التخيؿ فالتعبير عنو بالمفظ او بغيره كالكتابة و الرسـ  الجسمي

 ."ت الداخمية وكيفية استثمارىا في حياتوالتخيال حتي يصؿ الي التأمؿ بتمؾ
 :بانها (9009)وشي مبلبو سعيدي و اام 
عمي بناء صور  المتعمميف في رحمة تخيمية ويحثيـصياغة سيناريو تخيمي ينقؿ "

حجاـ و االلواف متنوعة باألذىنية لما يسمعونو ويتـ توجيو المتعمميف لبناء صور غنية 
حساس اإلالعمؿ عمي التكامؿ بيف الحواس الخمس فيتـ دمج الرائحة و المذاؽ و  يتـ

 . "بناؤىاداخؿ الصورة الذىنية التي يتـ  بالحرارة والمممس و الصوت
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 التعريف االجرائي: 
استراتيجية في التدريس يتـ فييا صياغة سيناريو تخيمي يصطحب المتعمميف في  

يحثيـ عمي بناء عدد مف الصور الذىنية او التأمؿ في سمسمة مف  رحمة تخيمية و
 .تستند الييا الطالبة في انجاز العمؿ الفنيحداث التي اال

 :خمفية نظرية 
 التعميـ التخيمي: استراتيجية

مية التخيؿ أىشيدت األنظمة التربوية في السنوات األخيرة جداًل واسعًا حوؿ 
وبخاصة ما يتعمؽ بإنتاج األفكار  نوعيتويـ وتحسيف التعممدخاًل إلصالح بوصفو "

 اً ي أمر مـ التخيالتعميماء النفس باعتبار عمذا ما يؤكده وى ،اواستخدامي والمعاني المجردة
 كاتيـار ى التصنيؼ والتحرير وربط إدعم، حيث يساعده ةالطمب ـمروريًا في تعمًا وضمي

 ( .Osbura, 2003, 56)."   السابقة تيـار الحالية بخب
ى استخداـ الخياؿ والتفكير عمقادر ة يكوف الطمب"و عندما ىي التخيميـ التعمو 

االستقالؿ  المخاطرة و يمكنيـ الناقد إلنشاء أشكاؿ جديدة وذات مغزي مف األفكار حيث
وؿ مى إيجاد حعم قدرتو ـ تطويرميتع و،ممار ما تـ تعر ـ تكموالمرونة فبداًل مف أف يتع

 (Gibson Robyn, 2010, 608)  فة.مختموؿ مة ما والوصوؿ إلى حمفة لمشكممخت
اـ المركزية والميالخياؿ  كيفية االتصاؿ بيف"ي يدور حوؿ التخيمأف التعميـ 

في كؿ يـو مف  ى أساس روتيني في كؿ فصؿعمـ متعمل الطمبةيـ وتعييف خياؿ متعمل
 (Kayan, F. 2007, 247) ."اسيةر أياـ السنة الد

، وات تكوف بوجود قائد أو موجز مرتك ىعمة تقوـ رحمعبارة عف "ي ميـ التخيمالتع
ي التدريس يجية فتار ستواالحواس.  نية لما يسمع بكامؿىا ببناء صور ذيـ فيمويقوـ المتع

ى بناء مـ عيية ويحثمة تخيمميف في رحمحب المتعايص يما صياغة سيناريو تخيفيييتـ 
ـ مـ مف قبؿ المعييمأ عر ة مف األحداث التي تقمسمس نية والتأمؿ فيىعدد مف الصور الذ

)صفية أحمد،  والتذوؽ والعواطؼ واألحاسيس. ا بيف البصر والسمع والشـفييكامؿ يت
 (23، ص2,12
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 العممية محور الطمبة تجعؿ التي االستراتيجيات أىـ "مف التخيؿ استراتيجية تعد
 ىو األوؿ التخيؿ، مف نوعيف يمارسوف كونيـ وحقيقية فاعمة وتثير مشاركة التعميمية،

 الذي اإلبداعي التخيؿ ىو والثاني مشتتة، يقظة إلى أحالـ يقود الذي المشتت التخيؿ
 ىو التخيؿ عبر التعمـ وأف مسألة، أو حؿ قصيدة إبداع أو فني لوح رسـ إلى يقودىـ
 يعطي والتخيؿ ولمدة أطوؿ الذاكرة في تبقى أف شأنيا مف حقيقية حية بخبرة أشبو

الى  تقود ابداعية تفكير ميارة يمثؿ انو الى اضافة وعالقات وحقائؽ معمومات
 (.15، ص5,,2،  السميد ابوو  )عبيداتجديدة" وطرؽ اكتشافات

 واطالقيا األفكار توليد عمى الطالب قدرة الى التخيمي التعمـ استراتيجية تحتاج
 القدرة التخيؿ ويجسد لألفكار، العناف إطالؽ الى إضافة المرونة واإلبداع، عمى والقدرة
 مف عناصرىا افتراضية بنية يمثؿ أنو كما المألوؼ والخروج عف واالبتكار اإلبداع عمى
 ومعرفة المساعدة والعوامؿ والعناصر مف الشروط جممة تحقيقيا ويتطمب الخياؿ نسج

 لممساعدة والتدريب التفكير لالرتقاء بمستوى الخياؿ ممكة توظيؼ ويمكف كافية، عممية
 معرفة إلى والميؿ )المرونة األصالة، الطالقة،( مثؿ اإلبداعية رت القدا زيادة في

 (31، ص2,12 وحسيف، فخرو(التفصيالت."
 التخيمي: مالتعمي استراتيجيةوط شر  

 ادئ األلواف واإلنارة، بعيدًا عف الصخب.ىممارسة التخيؿ في مكاف مريح  .1
مًا بأننا نستطيع أف نمارس التخيؿ متوفر وقت كاؼ يتالءـ مع موضوع التخيؿ، ع .2

 .(داؼ الدرسىحسب أ)وبجزء مف الدرس  في
ة ممف مرح ات أثناء التخيؿ، لالنتقاؿيذا التخيؿ ويعطي توجيى يقو يوجود مرشد  .3

 أخرى ومف وضع إلى آخر. إلى
 ويمكف يحبو، شيئاً  يتأمؿ أو مريحة أوضاعاً  فيتخيؿ بو الطالب، يقـو ذاتي تدريب .4

 .التخيؿ أثناء عينيو يغمض وقد الطالب فيو يسترخي مريح وضع التخيؿ في
  فقط. التخيؿ موضوع في يفكر بحيث تماماً  ذىنو الطالب يفرغ أف .5

  (,18،ص9,,2السعيد، ة أبوييموس ،تعبيدا )ذوقاف
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 :التخيمي التعميم استراتيجية خطوات
، 4,,2محمد،  ذكرت خطوات استراتيجية التعميـ التخيمي عند كال مف )سميماف

(، )احمد جوىر وسميماف  27، ص2,12(، )صفيو احمد، 24ص 
 ( ، وىي كالتي:118-117،ص2,12المولى،

 :التخيل سيناريو إعداد :األولى الخطوة
 ذاى في اعير ي أفو يموع التخيؿ، سيناريو بإعداد الخطوة ذهى في ـالمعم يقـو 

 :التالية الشروط السيناريو
 .نيةىذ صور ببناء ـممتعمل يسمح بشكؿ مركبة وغير قصيرة الجمؿ تكوف أف  -
 .دفةيالمست الفئة مستوي وفي ـيفمل ةموقاب بسيطة ماتمك ـااستخد - 
 .األمر أحتاج إذا تمرا عدة مةمالك رراتك يستحسف - 
 نيةىذ صور تكويف مف موفمالمتع ليتمكف اتر العبا بيف مريحة وقفات ودوج - 

 .اتر العبا ذهيل
 عوالـ في وبخيال يسبح أف ـممتعمل المجاؿ افيي يترؾ قصيرة حرة وقفة أخذ  -

 .ـمالمع ومع اىبدأ التي يةمالتخي ةمالرح ليكمؿو بنفس اىيختار 
 والتذوؽ والشـ والبصر السمع تخاطب جمؿ بصياغة وذلؾ الحواس مخاطبة  -

 .اىوغير  مسموالم واإلحساس
 في تنجح لـ التي اتر العبا ىمع وقوؼمل وذلؾ تنفيذه، قبؿ السيناريو تجريب - 

 .ميفمالمتع لدي نيةىالذ الصور استثارة
 الخطوة الثانية: البدء بأنشطة تحضيرية:

بسيط ينفذ قبؿ البدء بالنشاط وىي عبارة عف مقاطع قصيرة لموقؼ تخيمي 
التخيمي الرئيسي، وىدفيا مساعدة المتعمـ في التييؤ ذىنيًا لمنشاط التخيمي، وتمكيف 
المتعمميف مف التخمص مف المشتتات التي تمتمئ بيا مخيالتيـ والتي أحضروىا معيـ 

 قبؿ دخوؿ الحصة.
 وذلؾ عف طريؽ: الخطوة الثالثة: تنفيذ نشاط التخيل:



 هـ4443-م  2022. لسنة الثاني  العدد /رابع المجلد ال / رابعةالدراسات المستدامة . . السنة المجلة 

 

 

 
 

 
510 

ات التفكير ر في تنمية قد وميتىـ نشاط التخيؿ وبياف أبتعريفيميف مالمتعيئة تي -
 ـ،يلدي

 .ونية لما سيسمعونىدوء والتركيز ومحاولة بناء صور ذيـ اليب منمويط
 ـ.يميف إلى أخذ نفسًا طوياًل ثـ إغالؽ أعينمالمتع وتوجي -
 تنفيذ نشاط أو نشاطيف تحضيرييف. -
 . عاؿ وبطيءبصوت ]طرح االفكار[ اءة ر الق -

 ابعة: األسئمة التابعة:ر الخطوة ال
ميف، مى المتعمة عمـ بطرح عدد مف األسئمبعد تنفيذ نشاط التخيؿ يقوـ المع

ا أثناء نشاط التخيؿ، ويتـ ينية التي قاموا ببنائىـ الحديث عف الصور الذيمن بمويط
 اعاة اآلتي:ر م

 وه.محديث عما تخيمميف لممتعمإتاحة الفرصة ل -
 التي وردت في المعموماتا ال عف ية حوؿ الصور التي قاموا ببنائمأسئطرح  -
ـ عف مياال سيكرر ما ورد في السيناريو حرفيًا، األمر الذي سيشغ و لسيناريو،ا

 نية.ىبناء الصور الذ
 الترحيب بكؿ اإلجابات والتخيالت. -
 ميف إلى أدني مستوي.مؽ عند المتعميؿ مف مستوي القممحاولة التق -
ؿ عايشوا روائح معينة أو ألوانًا معينة أو ىالسؤاؿ عف جميع الحواس مثؿ  -

 والبرودة أو تذوقوا شيئًا معينًا؟ ارةر ًا بالحر شعو 
ميف كتابة أو رسـ ما مب مف المتعمة، وذلؾ بالطمة المتخيمكتابة أو رسـ الرح -

نية ىا عف الصور الذيى شكؿ قصة، يعبروف فيمة التاريخية عمالرح عايشوه في
ميف منا أف يعرض المتعىية، ومف الممكف مـ التخييتمرح ـ فيييمالتي مرت ع
 ا، وكؿ ذلؾ يعد نوعًا مف التعزيز.ياءتر و قاالسبورة  ىمالرسومات ع

 :التخيمي مالتعمي استراتيجية قتطبي يةهمأ
 تفاعؿ مف التالميذ بو يقـو لما وذلؾ الصؼ بيئة في المألوؼ عف الخروج"  -
 .وايجابية
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 استنتاجات إلى والوصوؿ وماتمالمع وتقسيـ يؿمتح بشكؿ التفكير مطمبةل تتيح - 
 صحيحة

 .جديدة أفكار وانتاج مياً مع
 صور مف يرونو ما خالؿ مف التالميذ لدي الجمالية القيـ مف رً  ا قد تنمي - 

 متنوعة ذىنية
 .يةمالتخي ـيتمرح خالؿ األشكاؿ فةمومخت األلواف

 طمبةال كتابة أو رسـ خالؿ مف وذلؾ والفف ـمالع مف كالً  بيف تكامؿ حدوث  -
 .يةمالتخي ـيتمرح في يسمعوه أو يدونوه ما
 .واإلبداع نجاحمل عديدة مفاتيح ضمف ومموتع ميمالع الخياؿ -
 اإلبداع ؽميخ مما فقط واحد جانب وليس ـممتعمل الدماغ نصفي ويثير ينشط -

 التفكير مع
 .واالبتكار

 اإلبداعي بالحؿ تسمي فيما المشكالت حؿ في اإلبداع حالة إلى متعمـبال يصؿ -
 .مشكالتمل

 اـر االحت يسوده ادئى خيالي ميمع جو في المتعمـو  ـمالمع بيف الحواجز الةز إ - 
 والتقدير
 .اءر اآل وتبادؿ

 يةمعم ؿييتس في ـييس الشخصي الذاتي وبخيال ومةممعمل متعمـال وصوؿ  -
 اىتذكر 

 (131، ص2,17 ،وجمع ناريماف)."  أسرع بصورة ايواسترجاع
جراءاته:    منهجية البحث وا 

 عمى وفؽ ،الخزؼمادة لبناء خطط تدريسية بما أف  البحث الحالي ييدؼ إلى )
مف خالؿ تطبيقيا عمى  التدريسية، . وقياس فاعمية الخططالتعميـ التخيمياستراتيجية 

الدراسة  –الجميمة لمبنات معيد الفنوف / / قسـ التشكيميثالثالصؼ ال طالبات
 .الصباحية



 هـ4443-م  2022. لسنة الثاني  العدد /رابع المجلد ال / رابعةالدراسات المستدامة . . السنة المجلة 

 

 

 
 

 
512 

وىو مف البحوث التجريبية لذلؾ تطمب األمر اختيار أحد التصاميـ التجريبية  
جراءاتو وتحقيؽ النتائج المتوخاة مف ذلؾ.  المالئمة ألىداؼ البحث وا 

 :التصميم التجريبي
اختيار تصميـ تجريبي مف مجموعة مف التصاميـ التجريبية ذات  ةالباحث ارتأت

 الضبط الجزئي الذي يتناسب ومتطمبات البحث .
 (:  التصميم التجريبي  3مخطط )

االختبار  المتغير المستقل االختبار القبمي العينة المجموعة
 البعدي

استمارة التقويم  30 التجريبية
 المهاري

الخطة التدريسية عمى 
استراتيجية التعميم وفق 

 التخيمي
استمارة التقويم 

 المهاري
 الطريقة االعتيادية 30 الضابطة

 مجتمع البحث:
 –/ بغدادلبات معيد الفنوف الجميمة لمبنات/ الكرخطايمثؿ مجتمع البحث  

 .الدراسة الصباحية
 عينة البحث:

الدراسة  –طالبات معيد الفنوف الجميمة لمبنات تـ اختيار عينة عشوائية مف 
( طالبة كمجموعة ,1( طالبة بواقع )25بمغ عددىـ ) ،لثالثا ؼالص/ الصباحية
( طالبات المتالكيا خبراٍت 5( طالبة كمجموعة ضابطة، إذ تـ استبعاد ),1تجريبية و)

، لذا استخدـ التصميـ التجريبي ذي الضبط الجزئي تضبط أحداىما األخرى ذي سابقة
مستقمتيف متساوييف العدد تمثؿ أحداىما المجموعة االختبار البعدي لمجموعتيف 

 ( يوضح ذلؾ:1والجدوؿ ) .التجريبية وتمثؿ األخرى المجموعة الضابطة
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 (:3جدول )
 اعداد طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة قبؿ االستبعاد وبعده

 المجموعة ت
عدد الطالبات قبؿ 

 االستبعاد
عدد الطالبات المواتي 

 نتائج التجربةاستبعدف مف 
عدد الطالبات بعد 

 االستبعاد
 ,1 2 12 الضابطة 1
 ,1 3 13 التجريبية 2
 ,2 5 25 المجموع 3

 تـ تحديد متغيرات البحث عمى النحو االتي: متغيرات البحث:
استراتيجية وفؽ ، الخزؼالدراسية لمادة  الخططبويتمثؿ  :المتغير المستقؿ -1

  .التعميـ التخيمي
تقويـ حظتو وقياسو والمتمثؿ بوىو المتغير الذي يمكف مال التابع:المتغير  -2

تفحص  المياري وفؽ استمارة اعدتيا الباحثة لميارات مادة الخزؼ
 –معيد الفنوف الجميمة لمبنات  -الثالثطالبات الصؼ  بمقتضاىا نتاج

 . الدراسة الصباحية
كافؤ قبؿ بدء التجربة عمى ت ةالباحث تالبحث: حرص ةتكافؤ مجموع -3

أّنيا  عتقدتالبحث إحصائيًا في عدد مف المتغيرات التي  تيمجموع طالبات
 –تغيرات ىي: العمر الزمني لمطالبات، وىذه المج التجربةتؤثر في نتائ

 .والخبرات السابقة
 ( 9جدول ) 

لممجموعتين) ت،  ( وقيمة )ي( المحسوبة والجدوليةRيوضح مجموع الرتب )
 (قبميا) ض( عمى وفق استمارة التقويم 

 معامل الرتب العينت المجموعت

 )ي( لمحسوبت قيمت

 الجدوليت

مستوى الداللت 

عند مستوى  

 الكبيرة الصغيرة (0005)

 117 10 التجريبيت
38 59 23 

غير دالت 

 96 10 الضابطت احصائيت 
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قيمتيف لػ)ي( المحسوبة إحداىما صغيرة ( يتضح أف ىناؾ 2مف خالؿ الجدوؿ)
(، وبما أف القيمة الجدولية لػ)ي( تساوي 59( واألخرى كبيرة مقدارىا )38مقدارىا    )

( لذلؾ تقبؿ الفرضية الصفرية التي تنص عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة 23)
( بيف أفراد المجموعتيف )ت، ض( في متغير العمر 0,5,إحصائية عند مستوى )

 ني وىذه النتيجة تعني أف المجموعتيف متكافئتاف إحصائيا في ىذا المتغير .الزم
 الوقتفي مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية  ةالباحث تسالتدريس: در   -4

 .ذاتو
 مراحل إعداد الخطط التدريسية :

التعميـ استراتيجية عمى وفؽ  ،الخزؼ لمادة، بتصميـ خطط تدريسية ةالباحث تقام
 مف خالؿ استمارة التقويـ المياري: يقاس ميارياالختبار ال، فضاًل عف تصميـ التخيمي

 ..ُأِعد  ليذا الغرض ؿ وبعد التجربة،بق
 الدراسة االستطالعية:

 ةالباحث تقام ،الخزؼمادة في  طالباتعمى حاجات ومتطمبات ال بيدؼ الوقوؼ
بيدؼ الوقوؼ عمى مدى ، ( طالبة25بتوجيو مجموعة مف األسئمة االستطالعية إلى )

، إذ تضمنت االستبانة االستطالعية األسئمة ولية لمادة الخزؼامتالكيف الميارات اال
 اآلتية:
 ؟مادة الخزؼدرست سابقا ىؿ  -1
 ؟الخزؼمادة ما ىي الصعوبات التي تواجيؾ في  -2
 ؟تنفيذ الناتج الفني في مادة الخزؼميارات  تنميةما ىي مقترحاتكـ ل -3

  المستهدفة:تحديد خصائص الفئة 
 ( خطط تدريسية،5بمغت ) قامت الباحثة بتصميـ خطط تدريسية تنظيم المادة:

 . طالبات معيد الفنوف الجميمةموجية ل،  الخزؼلمادة 
 :وقد استندت الباحثة بالمصادر العممية االكاديمية في اعداد الخطط الدراسية

( ، (؛ 1996، حيدر) (؛1986)الزبيدي، (؛ 1982)عبو،  (؛1974جيرـو
  ( .2,16؛ )عبد المطمب، (2,,2الحسيني،)
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  .الخزفلمادة إجراءات تطبيق الخطط التدريسية 
 وصياغتها سموكيًا: العامة تحديد األهداف التعميمية

 األهداف السموكية:
تـ تحويؿ األىداؼ التعميمية المحددة لكؿ خطة تدريس إلى أىداؼ سموكية  

تـ مراعاة  ىدفا سموكي،( 28نتائج التدريس، إذ بمغت )قابمة لممالحظة والقياس وتقويـ 
( 5األولى ) سيةي، تضمنت الخطة التدر يا عمى وفؽ مكونات اليدؼ السموكيصياغت

 ،( أىداؼ سموكية3والثالثة ) ،( أىداؼ سموكية5بينما تضمنت الثانية ) ،أىداؼ سموكية
بعرض  ةالباحث تبعد ذلؾ قام .( سموكية,1والخامسة ) ( أىداؼ سموكية،5والرابعة )

ىذه األىداؼ عمى مجموعة مف السادة الخبراء الذيف اعتمدتيـ في تحديد صالحية 
 أدوات البحث الحالي لمتعرؼ عمى وضوحيا ودقتيا في قياس ما وضعت لقياسو. 

 اختبار األداء المهاري: 
مادة الخزؼ، قامت الباحثة بإعداد اختبار مياري عمى وفؽ استخداـ ميارات 

بيدؼ قياس قدرة أفراد العينة عمى تنفيذ المتطمبات لتحقيقا أىداؼ البحث الحالي، وقد 
تضمف ىذا االختبار سؤااًل يعمؿ عمى وفقو المفحوص ضمف المجموعة الواحدة، ويتـ 

 قياسو باستخداـ استمارة تقويـ األداء المياري،  التي تـ إعدادىا ليذا الغرض.
  لمهاري:سؤال االختبار ا 

 اآلتي: الباتطمبت الباحثة مف الط
خطوات  ونفذي العمؿ متبعة ،مادة الخزؼمؿ فني في اكتبي االفكار لتنفيذ ع -

  لمخطوات المذكورة. األداء المياري
 استمارة تقويم األداء المهاري

الفئة المستيدفة في مجاؿ االتقاف  لطالباتلغرض قياس األداء المياري  
، تـ تصميـ استمارة تقويـ تنميتياالتي ييدؼ البحث الحالي الى  الخزؼ،مادة لميارات 

، وتـ تحديد مقياس خماسي كمعيار لتحديد الدرجة المياري لمميارات المطموبة األداء
الميارات، وبذلؾ تكوف الدرجة القصوى التي  ئيافي أدا البةحصؿ عمييا الطتالتي 
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استمارة تقويـ  -( 3ر ممحؽ رقـ )( درجة ، ينظ45تحصؿ عمييا الطالب تساوي )
 االداء المياري.

 صدق استمارة التقويم:
تـ عرض االختبار المياري، واستمارة التقويـ بصيغتيما األولية عمى  مجموعة 

( خبراء 5مف الخبراء ذوي االختصاص المعتمديف في ىذا البحث والبالغ عددىـ )
تشكيمية، القياس والتقويـ )ممحؽ يتوزعوف عمى اختصاصات التربية الفنية، الفنوف ال

(، وقد اخذت الباحثة بمالحظات الخبراء مف حيث اإلضافة والحذؼ والتعديؿ 2رقـ:
 وبذلؾ اصبحت استمارة التقويـ بصيغتيا النيائية الستعماليا بالبحث المعد. 

 ثبات االستمارة: 
قامت الباحثة بإيجاد معامؿ الثبات الستمارة التقويـ التي حددتيا لتحقيؽ       

تـ تدريبيـ عمى مكونات  مياري، استعانت الباحثة بمالحظيف،متطمبات االختبار ال
العينة  طالباتاالستمارة وكيفية العمؿ بيما لغرض مشاركتيما في تقويـ األداء المياري ل

معادلة )كوبر( الستخراج  ةالباحث ت. لذلؾ استعممطالبةؿ المستيدفة ووضع الدرجات لك
 (.3(  والباحثة ، وكما موضح بالجدوؿ رقـ: )1)معامؿ االتفاؽ بيف المالحظيف

 (1جدول )
 معامل ثبات استمارة تقويم اإلتقان المهاري

 ت
 التقديرات

 المعدؿ
 الباحثة 2ـ 1ـ

(1) ,.88 ,.86 ,.84 ,.86 
(2) ,.86 ,.85 ,.84 ,.85 
(3) ,.84 ,.85 ,.83 ,.84 

 85.,المعدؿ العاـ                                                             

                                                           

   
1

. أ.م.د. ليلى اشىيل /وسارة التزبيت / معهذ الفنىن 1الخبيزان اللذان استعانت بهما الباحثت:   

 الجميلت.

 . أ.م. سعاد اسعذ هالل/ معهذ الفنىن التطبيقيت/ الجامعت التقنيت الىسطى2 
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تنفيذ العمؿ الفني ( يظير إف  معامؿ الثبات لميارات 3ومف خالؿ نتائج الجدوؿ )
( وىذه النتيجة تعطي مؤشرًا جيدًا لصالحية االستمارة 85.,يساوي ) في مادة الخزؼ،

 وبذلؾ تصبح جاىزة لمتطبيؽ.
 الوسائؿ اإلحصائية:

 ( إلظيار نتائج البحث.SPSSاعتمدت الباحثة الحقيبة اإلحصائية )
 معادلة )كوبر( لقياس ثبات استمارة التقويـ. -
(: لحساب الفرؽ بيف المجموعتيف التجريبية R) معامؿ سبيرماف لالرتباط -

 .الخزؼوالضابطة في االختبار االتقاف المياري لمادة 
 عرض نتائج البحث وتفسيرها: 

لمتحقؽ مف صحة الفرضية استعممت الباحثة اختبار )معامؿ سبيرماف لالرتباط( 
درجات نوع العينتيف المترابطتيف لمتعرؼ عمى الفروؽ المعنوية بينيما والمتعمؽ ب

االتقاف المياري لعينة البحث التجريبية في تمثيؿ متطمبات  استمارة مقياسفي  الباتالط
( يوضح 3، بعد دراستيا لمحتوى الخطط التدريسية النموذجية، والجدوؿ )الخزؼمادة 
 ذلؾ:

 (: 1جدول ) 
( وقيمة )ي( المحسوبة والجدولية لممجموعتين )ت، Rيوضح مجموع الرتب )

 المهاري ) بعديا( استمارة التقويمفي  درجاتهمض( حول 

 معامل الرتب العينة المجموعة
 قيمة)ي( المحسوبة

 الجدولية
 مستوى

الداللة عند 
 الكبيرة الصغيرة (0.00)

 310.0 30 التجريبية
 دالة 91 99.0 39.0

 00.0 30 الضابطة احصائية
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لػ)ي( المحسوبة إحداىما صغيرة ( يتضح أف ىناؾ قيمتيف 3مف خالؿ الجدوؿ)
(، وبما أف القيمة الجدولية لػ)ي( 99.5( واألخرى كبيرة مقدارىا )19.5مقدارىا    )

( وىي اكبر مف قيمة ي المحسوبة الصغيرة، لذلؾ ترفض الفرضية الصفرية 23تساوي )
( بيف أفراد 0,5,التي تنص عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 جموعتيف )ت، ض( وتقبؿ الفرضية البديمة.الم
( اف ىناؾ أثرًا واضحًا الستعماؿ الخطط 3(، والجدوؿ )2يتبيف مف جدوؿ )

 الباتلط الموجية (،استراتيجية التعميـ التخيميعمى وفؽ ) الخزؼالتدريسية لمادة 
المجموعة الضابطة، في االختبار التحصيمي قبميا  الباتالمجموعة التجريبية مقارنة بط

وبعديا، لذلؾ ُترفض الفرضية الصفرية وتُقبؿ الفرضية البديمة التي تنص عمى وجود 
( لصالح المجموعة التجريبية وىذا 0,5,مستوى داللة ) ندفروؽ ذات داللة احصائية ع

اتيجية التعميـ استر ، عمى وفؽ )الخزؼيدلؿ عمى فعالية الخطط التدريسية لمادة 
 (. التخيمي

 االستنتاجات: 
مف الطرائؽ التدريسية الجيدة التي ثبت استخداميا  التعميـ التخيمياستراتيجية تعد  -1

النتائج لموصوؿ الى  مرسومة وفؽ خطوات ،الخزؼفي مادة  الميارات في تنمية
  المرغوبة.

  ثالث،اللمصؼ   ، الخزؼ مادةفي تدريس التعميـ التخيمي استراتيجية أف اعتماد  -2
  .تنمية الميارات والتي انعكست عمى اناتج الفنيكاف ليا تأثير إيجابي في 

في البحث  التعميـ التخيمي،استراتيجية ثبوت فاعمية الخطط التدريسية عمى وفؽ  -3
 . لطالبات المجموعة التجريبية   ،الخزؼمادة الحالي في 
  التوصيات:

 في ضوء ما توصؿ إليو البحث يمكف صياغة التوصيات اآلتية: 
 ،الخزؼمادة في تدريس  ،التعميـ التخيمياستراتيجية ضرورة التأكيد عمى استعماؿ  -1

  .تنمية الميارات الفنيةلما في ذلؾ مف إثر إيجابي 
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التربية الفنية بدورات تطويرية في كيفية أعداد ىذه  مدرسي ومدرساتضرورة أشراؾ  -2
 .والمياري معرفيالطريقة واستعماالتيا في الجانب ال

في البحث الحالي في المؤسسات التعميمية ذات  الخطط لدراسيةاالعتماد عمى  -3
 ،الخزؼالعالقة )كميات ومعاىد الفنوف الجميمة وكميات التربية( التي ُتَدر س فييا 

 .لمطالباتتنمية الميارات الفنية لثبوت أثرىا في 
 المصادر:

 باستراتيجية رياضية اؿ المسائؿ (. حؿ2,12احمد جوىر وسميماف المولى) -
 في الفيزيائية المسائؿ حؿ في عمييا التدريب أثر وانتقاؿ بالتخيؿ الموجو مدعمة
( ، 94( ، عدد )1,4)مجمة العموـ التربوية والنفسية، مجمد  اإلعدادية، المرحمة
 العراؽ.

(،طرائؽ تدريس العموـ مفاىيـ 9,,2امبو سعيدي، عبد اهلل. والبموشي، سميماف) -
 .، دار المسيرة ،عماف، االردف 1وتطبيقات عممية ،ط

.(بصيرة العقؿ: التعمـ مف خالؿ التخيالت الموجية لمناس  1993جالييف، بفرلي( -
 .عالونة. معيد األونروا، عماف مف جميع األعمار. ترجمة خميؿ يوسؼ وشفيؽ

 فؤاد الدكتور ترجمة .وفمسفية جمالية دراسة الفني، النقد (.1974ستولينتز) جيرـو -
 . شمس عيف جامعة زكريا،

 أسس وفؽ العربي لمخط الفني التكويف (. 2,,2)اهلل عبد حسيف اياد الحسيني، -
 الثقافية الشؤوف دار ، الثقافة وزارة ، 1 ط ، جامعية رسائؿ سمسمة ، التصميـ
 بغداد. ، العامة

 المعاصر، التشكيمي الفني العمؿ في والتركيب (التحميؿ1996عبد) نجـ حيدر، -
 .بغداد جامعة ، بغداد ، منشورة غير دكتوراه اطروحة

(. الدماغ والتعمـ والتفكير، دار بيونيو 9,,2السعيد) وسييمة أبو عبيدات، ذوقاف -
 لمنشر والتوزيع، عماف، االردف.

 الثقافية الشؤوف دار العراؽ. في المعاصر الفني ( الخزؼ1986جواد ) الزبيدي، -
 ، بغداد. العامة
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(. استقراء الصور الذىنية لدي طمبة العموـ في سمطنة 4,,2محمد)  سميماف -
 جامعة التربية، كمية والمعرفة، القراءة مجمة التخيؿ، استراتيجية عماف باستخداـ

 قابوس.
 تنمية في الموجو التخيؿ استراتيجية توظيؼ فاعمية(. 2,12صفية أحمد) -

 التاسع الصؼ طالبات لدي العمـو في العاممي التفكير المفاىيـ وميارات
 .بغزة اإلسالمية الجامعة كمية التربية، ماجستير، رسالة األساسي،

الجميمة  الفنوف كمية في الخزؼ تدريس (. واقع2,16سامي ) المطمب، زينب عبد -
 ، جامعة بابؿ.16 العدد- مجمة نابو لمدراسات والبحوث  ، بابؿ /جامعة

(. استراتيجيات التدريس في القرف  5,,2عبيدات، ذوقاف وابو السميد، سييمة )  -
 الحادي والعشريف. دار ديبونو لمنشر والتوزيع، عماف. 

(. دليؿ ميارات التفكير. دار جيينة  ,2,1فخرو، عبد الناصر وحسيف، ثائر )  -
 التوزيع، عماف، االردف.لمنشر و 

 عمى الموجو لمتخيؿ جالييف استراتيجية استخداـ (. أثر2,17جمعو)  ناريماف -
 اإلعدادية. المرحمة تالميذ لدي العمـو في التخيمي التفكير ميارات تنمية بعض

 (.2) العدد (،,2العممية، المجمد ) التربية مجمة
 

- Gibson, Robyn (2010): "The art of creative teaching: implications of higher education". Teaching in Higher Education, 15 (5), 607-613. 
- Kayan, F. (2007): "Eurasia Journal of Mathematics, 

Science, Technology Education, 3 (3), 247-248. 
- Osburg, B. (2003): A Failure the imagination, English 

Journal, 92 (5), 56-59. 
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 حق:المال 
 (:3ممحق رقم )

 والسموكية لمخطط التدريسية  و الخاصة االهداف التعميمية 
 الخطة التدريسية االولى: 

 مػادة الخػزؼ عمػى شػكؿ انشػطة فكريػة تخيميػة تعميميػةدراسػة مفػردات  :الهدف التعميميي
وتنميػػػػة  الخبػػػػرةزيػػػػادة  ويراعػػػػى فييػػػػاالميػػػػاري  يتكامػػػػؿ مػػػػف خالليػػػػا الجػػػػانبيف المعرفػػػػي و

 ات.لدى الطالب الميارات

 :األهداف الخاصة

والعمؿ عمى تطويرىا  لممنتج الفني في مادة الخزؼ، التخيؿتنمية قدرات الطالبات  .1
 مبتكرة. تطبيقيةفي افكار 

خداـ االمثؿ في التخطيط والتخيؿ لموصوؿ الى تدريب الحواس عمى االست .2
 االبتكار واالبداع.التطبيؽ و 

 ب الوجداني لمطالبات مف خالؿ المالحظة واالحساس بالعمؿ الفني.تنمية الجان .3
لمادة  االلماـ بالمصطمحات الفنية والتقنية المتعمقة بالجانب الفني والجمالي .4

يا وتوظيفيا في تشكيؿ وتنفيذ لغرض التعامؿ معيا والتواصؿ بواسطت الخزؼ،
 .العمؿ الفني

البيئة المحيطة بيا واثرىا في  ياوتخيم تربية الطالبة عمى ادراؾ مواطف الجماؿ .5
 حياتو الفنية في مجاؿ بناء العمؿ الفني وتحميمو وتقدير نواحي الجماؿ فيو.

اكتساب الطالبة القدرة عمى المالحظة والوصؼ والتحميؿ واالداء واالبداع وجعميا  .6
وسيمة الكتساب المعرفة والخبرة التعميمية والفنية والتفتح العقمي وتنمية قدرات 

 واعتبارىا وسيمة لمتعبير الفني والتقدير الجمالي.التخيؿ 

 األهداف السموكية:

 تستطيع الطالبة بعد الدرس اف:
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 .تعطي وصفا لفف الخزؼ في الفنوف القديمة   -1
 تعطي وصفا لفف الخزؼ في الفنوف الحديثة. -2
 .تقارف بيف فف الخزؼ قديما وحديثا  -3
 ديثة.الجمالية لمفنوف القديمة والح القيـتحدد   -4
 التزجيج(. – الفخر – تعدد طرؽ التشكيؿ إلعماؿ الفخار )الطيف -5

 الثانية: الخطة التدريسية 
 .اعماؿ الخزؼواليات اشتغاليا في  التشكيؿصر اتعريؼ الطالبة بعن اليدؼ التعميمي:

 األىداؼ السموكية:

 تستطيع الطالبة بعد الدرس اف:
 تحضر عجينة الطيف الخاص بالخزؼ.  -1
 .في تشكيؿ الخزؼ اشتغاؿ عناصر العمؿ الفني توظؼ ألية -2
 تستخدـ ألواف التزجيج. -3
 تكوف قادرة عمى تميز مزج الواف التزجيج. -4
 تقنيات الجز والدلؾ باألوكسيد إلظيار بعض المفردات. طبؽت -5

 الثالثة: الخطة التدريسية
واليػػػات اشػػػتغاليا فػػػي العمػػػؿ  الشػػػكؿ وانواعػػػوتعريػػػؼ الطالبػػػة بعنصػػػر  اليػػػدؼ التعميمػػػي:

 الفني.

 األىداؼ السموكية:

 تستطيع الطالبة بعد الدرس اف:
 .تطبؽ الشكؿ كما خطط لو -1
 .تضيؼ التفاصيؿ الدقيقة لمشكؿ-2
 ؿ في العمؿ الفني.اشكتوظؼ انواع اال -3
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 الرابعة: الخطة التدريسية

 اعمػػػػاؿ الخػػػػزؼعمػػػػى التعبيػػػػر عػػػػف تحميػػػػؿ ووصػػػػؼ الطالبػػػػة  : تػػػػدريباليػػػػدؼ التعميمػػػػي
 واليات اشتغاليا. اودالالتي

 :األهداف السموكية

 تستطيع الطالبة بعد الدرس اف:
 .في اعماؿ الخزؼ مف الطيف التكويف الكروي تطبؽ -1
 في اعماؿ الخزؼ.مف الطيف التكويف اليندسي  تطبؽ -2
 االشكاؿ اليندسية والنباتية والحروفية عمى السطح الكروي. تمازج بيف  -3
 بحسب توزيعيا في التشكيؿ لممنتج الخزفي. األلواف اتتحدد استخدام -4
  االنسجاـ الموني في التكوينات الخزفية. تحقؽ -5

 الخامسة: الخطة التدريسية
عمػػػى االسػػػموب االنشػػػائي فػػػي البنػػػاء و فػػػي وضػػػػع الطالبػػػة  تػػػدريب الهيييدف التعميميييي:

 معمؿ الفني.المخطط ل

 :األهداف السموكية

 تستطيع الطالبة بعد الدرس اف:
 لعمؿ فني مف الخزؼ.تخطط فكرة  -1
 .تكتب التفاصيؿ عمى الورؽ -2
 .تربط االفكار المدونة مع اعماؿ الخزؼ القديمة او الحديثة  -3
 المتخيؿ. وامؿ االختالؼ البصري لممنتجتبيف ع  -4
 .تحدد ألية تنفيذ العمؿ الفني  -5
 .تناقش األلية لمتنفيذ في ضوء المتخيؿ لمعمؿ الفني -6
 .جماليات المنتج الفني المتخيؿ تحدد -7



 هـ4443-م  2022. لسنة الثاني  العدد /رابع المجلد ال / رابعةالدراسات المستدامة . . السنة المجلة 

 

 

 
 

 
524 

 .تنفذ العمؿ الفني مف الخزؼ حسب الفكرة المدونة -8
 تموف بالواف الزجاج العمؿ الفني.  -9

 تـ التخطيط لو.نقد وتحيؿ العمؿ الفني بعد التنفيذ في ضوء ما  -11
 (:9ممحق رقم )

 الخبراء الذين استعانت بهم الباحثة
المقب  اسـ الخبير ت

 العممي
 العمؿمكاف 

/ كمية الفنوف الجامعة التقنية الوسطى استاذ د. منير فخري 1
 التطبيقية

 كمية الفنوف الجميمة -جامعة بغداد استاذ د ماجد نافع الكناني 2
 كمية الفنوف الجميمة -جامعة بغداد استاذ د. رعد عزيز عبد اهلل 3
د. عباس عبد الحسيف  4

 كويش
كمية الفنوف الجامعة التقنية الوسطى/  استاذ

 التطبيقية
 كمية الفنوف الجميمة -جامعة بغداد استاذ د. احمد الينداوي 5
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 (:9ممحق رقم )
 استمارة تقويم األداء المهاري إلعمال الخزف. 

 مقبول متوسط جيد جيد جداً  ممتاز الفقرات ت

 تقديـ الفكرة األساسية لمعمؿ الفني 3
 .المتخيؿ

     

مناقشة االفكار المطروحة  لتشكيؿ  9
  .العمؿ الفني

     

        امكانية تطوير االفكار المطروحة. 1

      تحقيؽ ميارات تنفيذ الشكؿ العاـ 4

      اجزاء العمؿ وتناسقيا.وضع  0

      . وتناسقيا ميارة توزيع الموف 6

      تحقيؽ جودة العمؿ الفني مف الخزؼ. 7

      العمؿ مع االفكار المدونة.مطابقة  8

امكانات الطالبة في التعبير عف الفكرة  9
 المدونة )المتخيمة( وربطيا بالناتج الفني

     

 9= 9×  3/        الدرجة الدنيا:  40= 9×  0الدرجة العميا:        
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 (:4ممحق رقم )
 اعمال الطالبات
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