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 :   الممخص
"كم زذػلير" لططػ ير ااداا الذهػلرط لطللبػلت ذ هػد  قيػلس اللميػا اوذػ ذج يهدؼ البحث الحػلل  الػ     

ذطكلذاًل صػذـ لططػ ير  ألوه ي د اوذ دجل" ااطقلف الذهلرط ا  طوذيا اودابغداد الكرخ  –الفو ف الجذيما 
   ر  اسس ال ذؿ الفو يا لذلدة لولصذط مـ حسب خطط طدريسقدرات ال

لمػػػ  ليوػػػا  ططبيػػػؽ اوذػػػ دج "كم زذػػػلير" ذػػػف خػػػالؿ اللميػػػا الخطػػػط الطدريسػػػيا اظهػػػرت وطػػػلحث البحػػػث 
 (.0200– 0202لمبولت لم لـ الدراس  ) طللبلت ذ هد الفو ف الجذيماطجريبيا ذف 

أنموذج "كموز ماير"، العمل الفني(. الكممات المفتاحية: )فاعمية، برنامج تعميمي،  
 

The effectiveness of an educational program according to the Claus-

Mayer model to develop the elements and foundations of artistic work 

Researcher Zainab Jassem Abboud 

General Directorate of Education, Baghdad / Al-Karkh 

Institute of Fine Arts / Baghdad Karkh - for girls morning 

Abstracts: 

   The current research aims to measure the effectiveness of the "Closemere" 

model for developing the skill performance of the students of the Institute of 

Fine Arts - Baghdad Karkh Landa in developing skill proficiency because it 

is an integrated model designed to develop the learner's abilities according to 

teaching plans for the subject of the elements and foundations of artistic work 

The results of the research showed the effectiveness of teaching plans 

through the application of the “Closmeyer” model on an experimental sample 

of female students of the Institute of Fine Arts for Girls for the academic year 

(2021-2022.) 

Keywords: (effectiveness, educational program, model "Claus Meyer", 

artwork). 
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 مشكمة البحث:
الطربيػػػػػا الفويػػػػػا الوتػػػػػلط األكرػػػػػر ط بيػػػػػرًا لػػػػػف إرادة ا وسػػػػػلف  ذقلصػػػػػد  ا بداليػػػػػا 
 الذ رايا ، الوه ي كس ا  رؤيطه طبي ا الحضلرة  اب لدهل الرقلايا  طراحقهل ا  الطفكيػر 
 الطفمسؼ إزاا ظ اهر ال ج د. "لك وػه ظلهر  اوسػلويه  حضػلريه خلضػ ا لقػ اويف الططػ ر 

 ارطقلا .  الجدؿ  ا
 ذوهل ذ لهد الفو ف الجذيما اذ    ط ددت  ظلحؼ الذؤسسلت الط ميذيا  ااجطذلليا      

ط قػػػدت ذجػػػلات ال مػػػـ  الذ راػػػا ااذػػػر الػػػذط يططمػػػب " وظذػػػل ط ميذيػػػا  خبػػػرات طدريسػػػيا 
ذصذذا  اؽ سيلقلت لمذيا لم  ذسط ى ذف الكفلاة طذكف الذرب  ذف اداا هذ  الذهذا 

 ( . 3  0229 زا ط بص رة سميذا )ال
ط مػػػـ الذهػػػػلرات الفويػػػػا ليسػػػت ذجػػػػرد طز يػػػػد الطللبػػػا بللذ م ذػػػػلت  الذالحظػػػػلت  

وذػػل هػػ  لذميػػا ذسػػللدةهل  ط جيههػػل لػػط مـ الذهػػلرات ذاطيػػل   الخبػػرات الط ميذيػػا احسػػب،  اي
ذكلويلطهػػػل لمػػػ  كيفيػػػا اكطسػػػلب الذ م ذػػػلت  الخبػػػرات الحديرػػػا بصػػػ رة   ططػػػ ير قػػػدراطهل  اي

ل ا  ذجلات حيلطيا ذخطمفا  طخصصهل الذط طط مـ ايهل بتكؿ خلص، ذسطذرة  ط ظيفه
 ذػػػف هوػػػل ارطػػػلت البلحرػػػا ذ راػػػا الطراحػػػؽ  الوذػػػلدج  ال سػػػلحؿ الطػػػ  طػػػط مـ الطللبػػػا الذػػػ اد 
الفويػػا  الذػػ اد الذوهجيػػا،  قػػد اقطو ػػت البلحرػػا بػػلف طراحػػؽ الطػػدريس  ال سػػلحؿ الذطب ػػا اػػ  

ى  غػراا الطللبػا لدبػداع بتػكؿ لػلـ. لػذلؾ الط ميـ أصػبحت ضػ يفا  ليسػت بػذات جػد  
قػػػػػػػررت اػػػػػػػػ  بحرهػػػػػػػػل أف طسػػػػػػػػط ذؿ اسػػػػػػػطراطيجيلت ط ميذيػػػػػػػػا حديرػػػػػػػػا اف طمػػػػػػػػؾ الطراحػػػػػػػػؽ 
 ااسػػطراطيجيلت  الوذػػلذج ركػػزت اهطذلذهػػل لمػػ  ال ذميػػا الط ميذيػػا/ الط مذيػػا الطػػ  ط طذػػد 

طصػػؿ بتػػكؿ أسػػلس لمػػ  اسػػط ذلؿ الطللبػػا لجذيػػف ح اسػػهل ب صػػفهل أد ات لمػػط مـ الطػػ  ط
 ذػػف خػػالؿ خبػػرة البلحرػػا  بذػػل ح لهػػل ذػػف ذػػؤررات طوفمهػػل إلػػ  ال قػػؿ الػػذط يقػػـ  بطحميمهػػل.

الذط اضػ ا اػػ  ذجػػلؿ طػػدريس الطربيػػا الفويػػا اػ  كلاػػا الذراحػػؿ  طبػػلدؿ ا راا ذػػف الػػزذالا 
 الذطخصصػػػيف  جػػػدت أوخفلضػػػًل اػػػ  ااداا الفوػػػ  لمطللبػػػلت بهػػػذ  الذػػػلدة الطػػػ  ططضػػػذف 

 لمػيهـ ،  وطيجػا لذػل سػبؽ تػ رت ب جػ د ذتػكما ط ػلو  ذوهػلخصلحص  ذفلهيـ جديػدة 
)الطربيػػا الفويػػا(  هػػذ  الذتػػكما ا طط مػػؽ بللذػػلدة  وفسػػهل  الذػػ اد اػػ  طللبػػلت ذػػف ب ػػضال‘
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بقػػدر ذػػل طط مػػؽ بطراحػػؽ طدريسػػهل  ذػػل أكػػد طمػػؾ الذتػػكما هػػ  قيلذهػػل بدراسػػا اسػػططالليا 
( 2وه طحػ ط سػؤاليف ذمحػؽ )سػطبل الطمػب ذػوهـ بل بهػف  الطقلحهل طللبلت (22) يطا ؿبس

/ ذدرسػلت ب ػض ح ؿ طدو  ذسط يلت طفللمهـ ذػف ذدرسػ  تك ى ذف قبمهف  قد لذست
 .ذ اد الطربيا الفويا 

لػػذطؾ اقطرحػػت البلحرػػا طقػػديـ الذػػلدة ال مذيػػا ل ولصػػر  اسػػس ال ذػػؿ الفوػػ  لمػػ  
  اؽ اوذ ذج كم س ذلير لطوذيا الذهلرات. 

 أهمية البحث:
اللميا ث الحلل  اهذيطه ذف اهذيا ذتكمطا اذ يس   ال  قيلس ذدى يسطذد البح      

 –اوذ ذج كم زذلير ا  طوذيا ذهلرات الطللبلت ا  ذ هد الفو ف الجذيما لمبولت الكرخ 
       الدراسا الصبلحيا ا  ذلدة لولصر  اسس ال ذؿ الفو  

 تتجمى اهمية البحث بما يمي : 
م  الططبيق  ل ولصر  اسػس لجلوب ال مذ   ال ذايذل يخص ا للبلتطط ير ذهلرة الط-2

 .ال ذؿ الفو 
طقديـ طقويلت لطراحؽ الطدريس يذكف اف ططرح كبداحؿ لف الطراحؽ االطيلديا الذلل اا -0

 ا  الطدريس  الطدريب . 
الطػػدريس  الطػػدريب اػػ   زارة ااػػلدة الجهػػلت الطرب يػػا الذ ويػػا بططػػ ير الذوػػلهث  طراحػػؽ -3

( اػػ  لذميطػػ  الط مػػيـ  الػػط مـ لغػػرض اسػػط ذلؿ اوذػػ دج )كمػػ ز ذػػليرالطربيػػا ذػػف وطػػلحث 
 ااسطفلدة ذف الو اح  اايجلبيا ايهل  كيفيا ذ للجطهل لمج اوب السمبيا بحرل  ططبيقل .

لمػ  ططػ ير  ذهلرات الط مـ الذاط  لوػد الطللبػلت ك وهػل طسػللدهف ااسهلـ ا  طوذيا-4
 ال مذيا  الذهويا بلسطذرار . فقدراطه

لم  اسط ذلؿ طراحؽ  / الذدرسلتقد يسهـ البحث بوطلحجه ا  طتجيف الذدرسيف-5
طدريسيا حديرا  زيلدة إدراكهـ بأهذيا اسط ذللهل ا  ظؿ الذسطحدرلت الطرب يا 

 الذ لصرة.
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طول ؿ دراسا اللميا اوذ ذج كم ز ذلير ا  طحصيؿ  لـ يطـ اا  حد د لمـ البلحر-6
لم  الذسط ى القطرط  ذف هول الف البحث  لجذيما ؿ لذ هد الفو ف االصؼ األ طللبلت

 يذكف اف يك ف ذحل لا طسهـ ا  ط سيف آالؽ البحث ا  هذا الذجلؿ.
   :البحث اثالثا: هدف

اوذ ذج )كم ز  بولا خطط طدريسيا لذلدة لولصر  اسس ال ذؿ الفو  لم   اؽ  -2
 :الجذيما  لذ هد الفو فذلير( ا  طحصيؿ طللبلت الصؼ اا ؿ 

لميا الخطط الطدريسيا ذف خالؿ ططبيقهل لم  طللبلت الصؼ اا ؿ قيلس ال -0
 الدراسا الصبلحيا. –لذ هد الفو ف الجذيما 

  لطحقيؽ هدؼ البحث الرلو   ض ت البلحرا الفرضيا الصفريا ااطيا:
( ا  ذط سط درجلت 2.25ا ي جد ارؽ ذ  داله احصلحيا لود ذسط ى دالا )    

، الذلدة لم   اؽ اوذ ذج )كم ز ذلير(جريبيا الط  طدرس بيف الذجذ لا الط ااداا
 الذجذ لا الضلبطا الط  طدرس الذلدة وفسهل بللطريقا االطيلديا ا  ااخطبلر 

 )ب ديل"(.
 حدود البحث: 
 (0200 – 0202ال للـ الدراس  ) -الزذلويا:  -2
ذ هد  – ل  رخ األالك –الذديريا ال لذا لطربيا بغداد  – زارة الطربيا  -الذكلويا:  -0

 .الفو ف الجذيما/ الكرخ
 .طللبلت الصؼ اا ؿ  -البتريا:  -3

 :تحديد المصطمحات
 الفاعمية: -1
" و ع ذف األسلليب الذسط ذما ا  لذميا الط مـ  الط  طركز لم  الجلوب الطرب ط     

ذكلويلطهف  قدراطهف  ".  الذهلرط ا  اكطتلؼ أداا الطللبلت  اي
 (225: 0222)الهلدط،                                          
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   الط ريؼ األجراح  لمفللميا 
ذقدار الطحسػف الػذط يظهػر اػ  وطلجػلت طللبػلت ذجذ لػا البحػث الطجريبيػا  ب ػد      

دراسػػػػطهف لمػػػػ   اػػػػؽ الخطػػػػط الطدريسػػػػيا الذصػػػػذذا حسػػػػب اوذػػػػ ذج كم زذػػػػلير لذػػػػلدة 
 لولصر  اسس ال ذؿ الفو .

 االداء المهاري -2
 لبحثلالداا الذهلرط ل القطه بذفهـ  اف طضف ط ريفل ارطلت البلحرا ا 

القدرة لم  لذؿ األدااات الط  طقـ  بهل طللبلت الصؼ اا ؿ ب د خض لهف        
لمخطط الطدريسيا الذ دة لم   اؽ اوذ ذج )كم ز ذلير(  الط  ططصؼ بللسرلا  الدقا 

  ا طقلف.
 البرنامج التعميمي: -3

 (:1998القطامي )  
يجيلت الطػػػ  يسػػػط ذمهل الذػػػدرس اػػػ  الذ قػػػؼ الط ميذػػػ  بهػػػدؼ طحقيػػػؽ " ااسػػػطراط

وػػػ اطث ط ميذيػػػا للليػػػا لػػػدى الطمبػػػا، ذسػػػطودًا ايهػػػل إلػػػ  ااطراضػػػلت يقػػػ ـ لميهػػػل البروػػػلذث، 
: 2998 يطحػػدد ايػػه د ر الذػػدرس  الطللػػب  أسػػم ب الطقػػ يـ الذولسػػب لػػذلؾ " )قطػػلذ ، 

36.) 
 التعريف اإلجرائي لمبرنامج التعميمي: 

  ض ا لذميا إجراحيا لطصذيـ بيحا ط ميذيا ا  ذلدة لولصر  أسس ال ذؿ الفو  ا     
أل ؿ، ذ هػػػػد الفوػػػ ف الجذيمػػػا الكػػػػرخ الذقػػػررة لمصػػػؼ اكمػػػ ز ذػػػػلير(  (اسػػػط ذلؿ أوذػػػ ذج 

 ؼ إلػػ  أحػػداث ططػػ ير اػػ  سػػم ؾ الطللبػػلتطكػػ ف ذوظذػػا  ذخططػػًل لهػػل طهػػد الصػػبلحيا
 ا  طوفيذ ال ذؿ الفو .  طوذيا اطجلهلطهـ وح  اسط ذلؿ هذ  الذلدة

 عناصر التصميم -4
 (:1985شيرزاد ) -1

" ذجذ لػػػا ذػػػػف ال ولصػػػػر األسلسػػػػيا الذوظذػػػػا الطػػػ  طػػػػؤدط إلػػػػ  طكػػػػ يف التػػػػكؿ 
 الهيحػػا  هػػذ  ال ولصػػر هػػ : الخػػط  ااطجػػل   التػػكؿ  الحجػػـ  الذمذػػس  القيذػػا الضػػ حيا 
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 (.03: 2985 الم ف " )تيرزاد، 
 التعريف اإلجرائي لعناصر التصميم:

 (:1985رزاد )شي
" ذجذ لػػػا ذػػػػف ال ولصػػػػر األسلسػػػػيا الذوظذػػػػا الطػػػ  طػػػػؤدط إلػػػػ  طكػػػػ يف التػػػػكؿ 
 الهيحػػا  هػػذ  ال ولصػػر هػػ : الخػػط  ااطجػػل   التػػكؿ  الحجػػـ  الذمذػػس  القيذػػا الضػػ حيا 

 (20  2985)تيرزاد     الم ف " 
 التعريف اإلجرائي لعناصر التصميم:

لذحسػػ س  الطػػ  يقػػ ـ لميهػػػل أط هػػ  الذفػػردات األسلسػػيا ذات الكيػػلف الذػػػلدط ا
، بلسػط ذلؿ بروػلذث أل ؿ الصؼ ا أ  طصذيـ  الط  يطـ طدريسهل لطللبلتطك يف أ  تكؿ 

 ط ميذ   ه  )الوقطا  الخط  التكؿ  الم ف  الفضلا  الذمذس(.
 أسس التصميم  -5

 (:1997الحديثي )
لت " ال ولصػػػػر أ  الذبػػػػلدئ: الوقطػػػػا، الخػػػػط، الذمذػػػػس، القيذػػػػا، المػػػػ ف،  ال القػػػػ

 األسس الط  طربطهل ذف ب ضهل: الطدرج، الطكرار، الطضلد، ااوسجلـ، ا يقػلع، الطػ ازف، 
 (.02: 2997ال حدة ذف اجؿ إخراج لذؿ طصذيذ  " )الحدير ، 

 التعريف اإلجرائي ألسس التصميم:
الق الد الط  طصؼ ال القلت بػيف لولصػر الطصػذيـ  األسػس الطػ  يػطـ إدراكهػل  

بيف طمػؾ ال ولصػر  ططذرػؿ بػػػػ )الطػ ازف، ااوسػجلـ، الطضػلد، الطكػرار، ذف خالؿ ال القلت 
 –ا يقلع، الطولسب، ااطجل ، السيلدة، ال حدة( الط  يطـ طدريسػهل لطللبػلت الصػؼ األ ؿ 

لمػػ   اػػؽ ذحطػػ ى البروػػلذث الط ميذػػ  الذسػػطود إلػػ  اسػػط ذلؿ أوذػػ ذج كمػػ ز ذػػلير  طقػػلس 
 ض. ب اسطا ااخطبلرات الذ دة لهذا الغر 

 خمفية النظرية
يتػػػهد ال ػػػللـ ططػػػ رًا هػػػػلحاًل اػػػ  كػػػؿ ذوػػػلح  الحيػػػػلة،  يرااقػػػه ظهػػػ ر الكريػػػر ذػػػػف        

الذفلهيـ  اابطكلرات  الذسطحدرلت الط  طذد حيلة ااوسلف،  طحطلج ال  أسذلا  لالقلت 
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ال مػـ  الطبي يػا  ال مػـ  ااوسػلويا لػـ طصػؿ الػ  ذل صػمت اليػه ذػف طقػدـ  ،اف ط ػرؼ بهػل
هؿ اا ب د ذل قلذت بططػ ير وظريػلت خلصػا بهػل  لػـ يحقػؽ دقػا القيػلس  ذ ضػ ليا ذذ

 الطفسير  الطحميؿ  القدرة لم  الضبط  الطوبؤ اا ب د الطذلدهل لم  اطلر وظرط.
  ضػػػ ح ااطػػػلر الوظػػػرط لكػػػؿ دراسػػػا ي ػػػد ذطمبػػػًل ضػػػر ريًل اوجلحهػػػل  تػػػرطًل اسلسػػػيًل  

 (.45، ص0222)التربيو  ،  اكطسلبهل الصفا ال مذيا الذ ض ليا.
لػػػيس بػػػلاذر السػػػهؿ، ل ػػػدـ اذطالكهػػػل  اف اكطسػػػلب الذهػػػلرات ذػػػف قبػػػؿ الطللبػػػا         

اػ   ذوهل  طكذف ذحػل ات الطللبػلت خبرة كرراا ا  الخبرة الط  يطذمكهل الخمفيا الذ رايا
  -الذط ددة ذف خالؿ : الفويا لم  الذفلهيـ الط رؼ
 الذالحظا الدقيقا ال  البيحا الذحيطا بهـ. .2
 القدرة لم  طصويؼ الذ اد  ااتيلا الط  لهل لالقا ب ضهل بب ض. .0
 القدرة لم   ضف ااتيلا ذف جهه  احدة  ألطلحهل ذسذيلت ذخطمفا. .3
هػػل ذػػف خػػالؿ القػػدرة لمػػ  الطػػلا ذ ػػلو  سػػطحيا لػػب ض الذفػػلهيـ الطػػ  ط مذ   .4

 البيحا.
( اف هوػػػلؾ تػػػرطيف اسلسػػػيف يوبغػػػ  ط ارهػػػل لطكػػػ يف اكطسػػػلب 2986 يػػػرى )السػػػيد،    

 الذفهـ  هذل: 
ادراؾ  طجريػػػد الخصػػػلحص الرحيسػػػيا الذذيػػػزة لالتػػػيلا كذجذ لػػػا لم صػػػ ؿ الػػػ   .2

.  الط ذيـ اط القدرة لم  الطلا اذرما ايجلبيا يطذرؿ ذوهل الذفهـ 
لرحيسيا الذحددة لمذفهـ   بيف طمػؾ الخصػلحص الطذيز ب ض ح بيف الخصلحص ا .0

غيػػر الذرطبطػػا اط الطذيػػز بػػيف الذفهػػـ  كفحػػا  ذحػػددة  بػػيف غيػػرة ذػػف الذفػػػلهيـ 
 األخرى،  يططمب ذلؾ القدرة لم  الطلا اذرما سمبيا لمذفه ـ .

 (.282، ص2986)السيد ،                                                    
 -يذر برالرا ذراحؿ رحيسيا ه  : (، اف اكطسلب الذهلرة2986زيط ف ، يرى )    

لمػػػػػ  اف طذيػػػػػز بػػػػػيف ال ولصػػػػػر  ااتػػػػػيلا  االطذيػػػػػز :  يقصػػػػػد بػػػػػه قػػػػػدرة الطللبػػػػػ .2
 .لذطتلبها ا
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لمػ  طوظػيـ الذ م ذػلت  طصػويفهل ذػف خػالؿ  االطوظيـ :  يقصد به قػدرة الطللبػ .0
كا بػػػيف ال ولصػػػر أ  الذ اقػػػؼ ذالحظػػػا التػػػبا  ايجػػػلد الصػػػفلت ال لذػػػا الذتػػػطر 

 الذخطمفا.
اػ  الط صػؿ الػ  ذبػدأ لػلـ  قللػدة للذػا لهػل  االط ذيـ :  يقصد به قدرة الطللبػ .3

 (.89، ص2986)زيط ف ،         التذ ؿ أ  الط ذيـ صفا
ليسػػػت لذميػػػا لتػػػ احيا، ( : اف لذميػػػا طكػػػ يف الذهػػػلرة 2995 يػػػرى )الخميمػػػ ،         

سػطوطلج   اهػػـ لوصػر اػػ  هػذ  ال ذميػػا هػ  الطصػػ ر الف مػػ  اا ا أوذػل طططمػػب ذػف الطللبػػ
يذػػر ب ػػدد ذػػف  الذطغيػػرة،  اكػػد اف طكػػ يف الذهػػلرة لمسػػذلت الذتػػطركا  طذيزهػػل الخصػػلحص

 -الذراحؿ اهذهل:
األدراؾ الحسػػػػػػ  لخصػػػػػػلحص الذػػػػػػدركلت الحسػػػػػػيا  الذ ازوػػػػػػا  الطذيػػػػػػز ايذػػػػػػل بيوهػػػػػػل       

سلسػػيا  الط ذػػيـ، اط   الخصػػلحص اا طجريػػدهل ذػػف الخصػػلحص الجلوبيػػا،  الطركيػػز غمػػ
ذطتػػلبها اػػ  لػػدد الخصػػلحص بوػػلا لمػػ  الذػػدركلت الحسػػيا  ال ل طتػػكيمه طكػػ يف الذهػػلرة

 {222-98، ص2995) الخميم  ،                             . يا ااسلس
  الخط ات األجراحيا الذطب ا ا  هذ  الطريقا :     
بص رة اجراحيا  اااهداؼ الذط قف حد رهل ا  سم ؾ الطللب ص غ الذدرسي .2

 سم كيا.
 طسذيا الذفه ـ  قللدة الذفهـ  ا  ط ريفا . ي رض .0
رـ يطولقش ذف الطمبا السذلت الذهذا  غير الذهذا ا   ي رض األذرما  الدذرما .3

 كؿ ذوهل.
 هل  اؽ لقللدة الذفه ـ. لالقلطهل ذف ب ض ذراج ا السذلت الذهذا ا  الذهلرة .4

                                (Developing concept . p9   .)أوطرويت 
  klausmeiers modelأوذ ذج كم زذلير   -0

الط ميـ ذف ؿ ايه ـ أوذ ذجًل ط مذيًل طول   2972صذـ )هربلرت كم زذلير ( للـ          
ذميا  طوظيـ الظر ؼ الداخميا  الخلرجيا  التر ط  جها وظر )كم زذلير( لبلرة لف ل
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 ااوتطا الالزذا لمط مـ.  اف اللميا الط ميـ يكذف ا  اللميا الطوظيـ الخلرج  لُه  
Klausmeiers 1975, p.70 .) ) 

يرى كم زذلير اف الذفلهيـ طذرؿ المبولت ال قميا لمفرد  اف اااراد الولضجيف          
لم  خبراطهـ الط مذيا الط  ذر ا بهل ذف جهه  اوذلط الوضث بولا   يرسذ ف يكطب ف

يلت ذخطمفا ططط ر لم  ذسط   ذف جهه أخرى.  يؤكد بأف الذهلرات الحلصما لديهـ ا الً 
، الاطفلؿ الصغلر جدًا  ر الحد االم  يضف الطط   ذف ط مـ الطللبلت  طط رهف

)البيحه( يرى كم زذلير بأف  ايسططي  ف البم غ ال  ال ذميلت التكميا ،  لكف الط مـ
أطقلف ب ض  ايططمب ذف الطللب   لمذهلرةال ص ؿ ال  ذسط يلت ذط لقبا ذف ال م

 الخبرات الط ميذيا ا  قللدة الدرس ذوهل:
 ابد ذف أطقلف الذسط ى السلبؽ. .2
ابد ذف أطقلف  ظيفا لقميا جديدة  احدة لم  ااقؿ ال  ال ذؿ ال ظيف   .0

 السلبؽ.
طسطذر  ظيفا لذميلت السلبؽ ذف الذحط ى الجديد بذسط ى ألم  ذف  يجب اف .3

 الو ليا  الط قيد.
 (Concept and Concept Mapping , p:5-6 .)اوطرويت 

بحسب  ذليتير اليه )كم زذلير( اأوه يطأرر ب  اذؿ لدة  أذل لذميا طتكيؿ الذهلرة       
 أهذهل : 

 ذف حيث درجا ط قيدهل. الذهلرة لذفه ـطبي ا الصفلت الذك وه  .2
0. .  لدد الصفلت الذك وه لمذفهـ 
األسم ب الذط قدذت بذ جبه ااذرما لم  الذفه ـ ذراًل هؿ ااذرما سمبيا اـ  .3

ايجلبيا ، ذجردة أـ ذحس سا ذدلذا برسـ  أ  اتكلؿ أ  غير ذدلذا لهل طذرؿ خبرات 
 ذبلترة أ  غير ذبلترة

 .Concept and Concept Mapping , p:5-6.)اوطرويت ) 
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 طللبلتلدى ال الذهلريا ؿ لم  تكؿ الذفلهيـ ا  ض ا ذلطقدـ يذكف ااسطدا       
 ذف خالؿ قدرطهـ لم  اوجلز  احد ا  اكرر ذف ال ذميلت ااطيا : 

لم   ضف الت ا ذف ذجذ لا أ  صوؼ ذف ااتيلا لم  اسلس  قدرة الطللبا .2
 الطذيز بيف لولصرهل.

   الطوبؤ.لم قدرة الطللبا .0
 لم  الطفسير. قدرة الطللبا .3
 لم  حؿ الذتكالت.  قدرة الطللبا .4

                   .( 220، ص 2986) جراغ ،                                                     
( اف الذفلهيـ ططتكؿ بطريقا طسمسميا لم  ارب ا 2975 قد اربت )كم زذلير،         

 ذا ا  الص  د حددهل بللصيغا ااطيا:ذسط يلت ذطقد
)الذسط ى الذلدط الذمذ س ،  ذسط ى الذاطيا  الذطلبقا ،  ذسط ى الطصويؼ ،  ذسط ى 

كؿ ذسط ى ا  حلؿ ط مذه ذتيرًا ال  اف  (. كذل اهطـ بط ضيح كيفيا اسط ذلؿالطتكيؿ
اكطسلب اسـ الذفه ـ  خصلحصا يذكف اف يحدث ا  اط ذسط ى ذف الذسط يلت 

 ا  ذسط ى الطتكيؿ كطسلب الذ راارب ا اا اوهل ط د لولصر اسلسيا ااا
                                               (Klasusmrier , 1975, p:165.) 

ركز اوذ ذج كم زذلير لم  الظر ؼ الداخميا الذرطبطا بكؿ ذسط ى  اذكلويا          
فسه اكرر ذف الطركيز لم  الذفلهيـ ا  كؿ طحقيقهل  ااسطخداذلت الذط ددة لمذفهـ  و

 ذسط ى لم  حدة. 
اضال لف اذكلويا ططبيقيا ليس لم  ط مـ الذفلهيـ القلبما لمذالحظا  أ  الطذريؿ احسب 
بؿ لط مـ ذخطمؼ الذفلهيـ الذ و يا ا  الذجردة  ركز لم  اهذيا الذفهـ   اسطخداذه ب د 

ؿ الذفلهيـ الط  طـ اكطسلبهل ا  كؿ ذسط ى ذف اكطسلبه ذبدأ الحللا الط  يطـ ايهل اسط ذل
 426 -425، ص 2988ذسط يلت ااكطسلب اارب ا لمذفلهيـ )س لدة ، 

 (ال  اذؿ الذؤررة ا  لذميط  الط مـ  الط ميـ كذل يأط :2975حدد )كم زذلير ، 
 ال  اذؿ الداخميا. .2
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 ال  اذؿ الخلرجيا. .0
  ه  :  لوفسه اال  اذؿ الداخميا الط  طخص الطللب  - أ

طط مؽ بللو اح  )الجسذيا، الوفسيا ،  ال قميا ،  ااجطذلليا ،  ااوف لليا ( ذرؿ       
 )ااسط داد ،  الداا يا ،  الذي ؿ ،  الرغبا ، غيرهل(.

 ال  اذؿ الخلرجيا  طتذؿ لم  ذليأط  :   - ب
 ال قميا. ل قدراطه اخصلحص الطللب .2
  يطضح ذف خالله اسم با  ذكلحه  ق ة الط خصلحص الذدرس/ الذدرسا .0

 تخصيطه.
 .ا الطللب الذدرس الطفللؿ الذسطذر  الذطبلدؿ بيف .3
 طبي ا الذلدة الدراسيا  ذدى ذالحذطهل لذسط ى الوضث ال قم  لمطمبا. .4
 د ر البيحا الرقلايا  ااسريا ا  اللميا الط مـ. .5

 (33، ص2992) اازرجل ط ،                                                 
 خط ات اوذ ذج كم زذلير لم   اؽ الطريقا القيلسيا : -5

 ططخمص خط ات اوذ ذج كم زذلير لم   اؽ الطريقا القيلسيا بذل يأط : 
ل قبؿ البدا ا لذحط ى الذ ض ع  الالـ الطللبلت بهالداد ااهداؼ السم كي .2

 بللطدريس.
 قللدة(.طقديـ ط ريؼ لمذفه ـ )ط ضيح ال .0
 طحديد السذلت الحرجا لمذفه ـ  السذلت غير الحرجا لمذفه ـ. .3
طقديـ قلحذا طحط ط لم  ذجذ لا ذف ااذرما طوطذ  ال  الذفهـ   ذجذ لا ذف  .4

الالذرما الط  اطوطذ  اليه ، ذف ااتلرة ال  الذرلؿ الذط يوطذ  اليه بأوه ذرلؿ لوه 
رلًا لوُه ، ذف د ف طقديـ اط ترح ا  طفسير  الذرلؿ الذط ايوطذ  اليه بأوه ليس ذ

يك ف هذا ذرلؿ لف الذفه ـ  ذاؾ ليس بذرلؿ لوُه ، بيوذل ططرؾ ذلؾ لمطمبا اسطقراا 
 الصفلت الذذيزة لمذفهـ  بأوفسهـ ذف خالؿ ااذرما.
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طحديد الطصويؼ الذط يتكؿ الذفه ـ جزاًا ذوُه ذف ااتلرة لمذفلهيـ ااخرى ا   .5
 الصويؼ وفسه.

طقديـ اذرما جديدة طتذؿ اذرما طوطذ  ال  الذفهـ  ،  اذرما اطوطذ  اليه بطرطيب  .6
لت اح  ،  يطمب ذف الطمبا ال  وضجهل ال  ذله  ذرلؿ يوطذ  اليه  ذله  اذرلؿ 

 ايوطذ  اليه. ذف ط ضيح سبب ذلؾ 
 طقديـ الط زيز الذولسب ب د صد ر ااسطجلبا ذبلترة.  .7
                                    (Goodwin , 1975 , p.248 – 254 ) 

جذ لا الطجريبيا الذفلهيـ  قد اطب ت البلحرا هذ  الخط ات لود طدريس طللبلت الذ
  .الفويا ل ولصر  اسس ال ذؿ الفو 

جراءاته:   منهجية البحث وا 
 بذػػل أفا البحػػث الحػػلل  يهػػدؼ إلػػ  )طصػػذيـ خطػػط طدريسػػيا لمػػ   اػػؽ اوذػػ ذج
كمػػ ز ذػػلير لطللبػػلت الصػػؼ اا ؿ اػػ  ذػػلدة لولصػػر  اسػػس ال ذػػؿ الفوػػ  ططمػػب قيػػلس 
اللميػػا الخطػػط الذ ػػدة لمطػػدريس ب ػػد ططبيقهػػل   هػػ  ذػػف البحػػ ث الطجريبيػػا لػػذلؾ ططمػػب 
جراااطه  طحقيؽ الوطلحث  األذر اخطيلر أحد الطصلذيـ الطجريبيا الذالحذا ألهداؼ البحث  اي

 الذط خلة ذف ذلؾ.
 تجريبي:التصميم ال

لغرض الط رؼ لم  اللميا البرولذث الط ميذ  الذ د ا  البحػث الحػلل  اخطػلرت 
البلحرا الطصذيـ الطجريبػ  ذط الذجذػ لطيف الذطكػلاحطيف  هػ  أحػد أوػ اع طصػلذيـ الذػوهث 
الطجريبػػػػػػ  ذات ااخطبػػػػػػلريف )القبمػػػػػػ   الب ػػػػػػدط(  الػػػػػػذط يقطضػػػػػػ  أجػػػػػػراا اخطبػػػػػػلر قبمػػػػػػ  

ا يهدؼ إل  أجراا لذميا الطكلاؤ لمػ  هػذ  الذجذػ لطيف لمذجذ لطيف الطجريبيا  الضلبط
قبميًل قبؿ إخضلع الذجذ لا الطجريبيا لدراسػا الذطغيػر الذسػطقؿ )البروػلذث الط ميذػ  لمػ  
 اؽ أوذ ذج كمػ ز ذػلير اكطسػلب ذهػلرات ذػلدة لولصػر  أسػس ال ذػؿ الفوػ ( اػ  حػيف 

 طيلديا.يطـ طدريس الذجذ لا الضلبطا لم   اؽ أحدى الطراحؽ اال
 ب ػػد ااوطهػػلا ذػػف الطجربػػا يجػػرط ااخطبػػلر الب ػػدط لكػػال الذجذػػ لطيف الطجريبيػػا 
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الذهػػلرط(  طقػػلرف وطلحجهذػػل ب ػػد الذطغيػػر الطػػلبف )الططػػ ر   الضػػلبطا  يقػػلس سػػم كهذل اػػ 
ذلػؾ اػػلذا كػلف لمذطغيػػر الذسػطقؿ )بروػػلذث ط ميذػػ ( أرػر  اضػػح اأوػه سطحصػػؿ اػػر ؽ ذات 

ذا لػػـ يحصػػؿ لطيف اػػ  الذطغيػػر الطػػلبف رالططػػ ر الذهػػلرطذػػ  دالػػا إحصػػلحيا بػػيف الذج (  اي
 (.397: 2984ي و  ذلؾ أف الذطغير الذسطقؿ ليس له أرر يذكر )الف داليف، 

أف هذا الو ع ذف الطصلذيـ يفيد األاراد الذيف طػـ اخطيػلرهـ اوطقػلح  )قصػدط( اػ  
لر ال ػػػػلـ الذجطذػػػػف  هػػػػ  طصػػػػذيـ ذالحػػػػـ  جػػػػرااات البحػػػػث ك وػػػػه يضػػػػذف لمبلحرػػػػا ا طػػػػ

 جػػػرااات بحرهػػػل الػػػذط يذكوهػػػل أف طط صػػػؿ ذػػػف خاللػػػه لمػػػ  الوطػػػلحث الطػػػ  يهػػػدؼ اليهػػػل 
( ي ضػػح 2(.  ذخطػػط )93: 2982طه )الز ب ػػ ، البحػػث الحػػلل   الطحقػػؽ ذػػف ارضػػيل

 ذلؾ.
 التصميم التجريبي المعتمد في البحث الحالي

طالب 
الصف 
األول 
قسم 

التصميم 
فرع 
 الطباعي

 المجموعة
المتغير  مياختبار قب

 المستقل

 اختبار بعدي
 المتغير التابع

 مهاري معرفي مهاري معرفي

البرنامج  X  التجريبية
التحصيل المعرفي  X  التعميمي

والمهاري في مادة  
عناصر وأسس 
الطريقة  X  الضابطة العمل الفني

 X  االعتيادية

 (1مخطط )
 التجريبية وذلك لغرض: لقد استعممت الباحثة هذا النوع من التصاميم

قيػػػلس ذػػػدى الططػػػ ر الذهػػػلرط الحلصػػػؿ  لمذجذػػػ لطيف الطجريبيػػػا  الضػػػلبطا اػػػ   -2
ااخطبػػلر الب ػػدط لمػػ   اػػؽ ااخطبػػلر الذهػػلرط لمػػ   اػػؽ اسػػطذلرة الطقػػ يـ الطػػ  

 الدطهل البلحرا .
قيػلس ذػدى الططػ ر الحلصػؿ اػ  اخطبػلر األداا الذهػلرط الػذط يقػلس لمػ   اػػؽ  -0
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 هػػ  جػػزا ذػػف ذططمبػػلت ذػػلدة لولصػػر  أسػػس ال ذػػؿ الفوػػ  اػػ  اسػػطذلرة الطقػػدير 
 ااخطبلر الب دط.

 مجتمع البحث
الدراسا  –يذرؿ ذجطذف البحث طللبلت ذ هد الفو ف الجذيما لمبولت/الكرخ/ بغداد        

 الصبلحيا.
 عينة البحث:

طـ اخطيلر ال يوا ذف الذجطذف الذط طـ اخطيلر  لم   اػؽ ق الػد  طراحػؽ لمذيػا، 
يوبغػػ  أف طذرػػؿ هػػذ  ال يوػػا الذجطذػػف طذرػػياًل صػػحيحًل  اخطػػلرت البلحرػػا ليوػػا قصػػديا  إذ

)الدراسػػػا الصػػػبلحيا(  كػػػرخ لمبوػػػلتذػػػف الذجطذػػػف األصػػػم  ذػػػف ذ هػػػد الفوػػػ ف الجذيمػػػا /ال
( طللبا لتػ با )أ( يذرمػ ف الذجذ لػا الطجريبيػا   26( طللبا ب اقف )30 البللغ لددهـ )

( 0200 -0202الذجذ لػػا الضػػلبطا لم ػػلـ الدراسػػ  ) ( طللبػػا تػػ با )ب( يذرمػػ ف26)
 ( ي ضح ذلؾ.2 جد ؿ )

 (1جدول )
 أعداد طالبات العينة في الصف األول 

 أعداد الطالبات الشعبة المجموعة

 26 أ التجريبية
 26 ب الضابطة

 30 الذجذ ع
 

 تم تحديد متغيرات البحث كاآلتي: متغيرات البحث:
لذصذـ لم   اػؽ ا رالخطط الطدريسيا{ ذث الط ميذ : ه  البرولالمتغير المستقل -2

 ػ أوذ ذج كم زذلير
الذجذػ لطيف  ذطغيػر الذالحػظ اػ  األداا الذهػلرط لطللبػلت: هػ  الالمتغير التابع -0
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 الطجريبيا  الضلبطا ا  ااخطبلر الب دط ػ 
البلحرا قبؿ بػدا الطجربػا لمػ  طكػلاؤ طللبػلت ت : حرصتكافؤ مجموعتي البحث -3

إحصلحيًل اػ  لػدد ذػف الذطغيػرات الطػ  ي طقػداف أوثهػل طػؤرر اػ   ذجذ لط  البحث
وطػػلحث الطجربػػػا لمػػػ  الػػرغـ ذػػػف أف الطللبػػػلت ذػػػف ذوطقػػا سػػػكويا ذطتػػػلبا،  هػػػذ  

الطحصػػيؿ الدراسػػ  ل بػػلا  األذهػػلت  –الذطغيػػرات هػػ : ال ذػػر الزذوػػ  لمطللبػػلت 
 اخطبلر قبميًل. –
 ػػػػػرؼ لمػػػػػ  خبػػػػػرات طػػػػػـ ططبيػػػػػؽ ااخطبػػػػػلر الطحصػػػػػيم  الذ راػػػػػ  القبمػػػػػ  لمط -

الطللبػػلت الذجذػػ لطيف الطجريبيػػا  الضػػلبطا اػػ  ذػػدى اذػػطالكهـ لمذ م ذػػلت 
( لمذجذػػػ لطيف 22/22/0202ـ  ااحػػػد إذ طػػػـ ططبيقػػػه يػػػ اػػػ  هػػػذ  الذػػػلدة،

  الضلبطا طحقيقًل الطجريبيا 
 مراحل اعداد الخطط التدريسية:

   ؿ الفوػػػ سػػػيا لذػػػلدة لولصػػػر  اسػػػس ال ذػػػقلذػػت البلحرػػػا بطصػػػذيـ خطػػػط طدري     
لم   اؽ اوذ ذج كم زذلير اضال لػف طصػذيـ ااخطبػلر الذهػلرط الػذط يقػلس ( 2ذمحؽ)

 ذف خالؿ اسطذلرة الطق يـ الذهلرط قبؿ  ب د الطجربا الذط الد لهذا الغرض.
 تحديد خصائص الفئة المستهدفة:

قلذػػت البلحرػػا بطحديػػد الفحػػا الذسػػطهداا اػػ  البحػػث الحػػلل   الذطذرمػػا بطللبػػلت   
   اجػػرت اخطبػػلرا قبميػػل لذ راػػػا ذ هػػد الفوػػ ف الجذيمػػا الكػػػرخ/ الصػػبلح  –صػػؼ اا ؿ ال

 ذدى اذطالكهف الذهلرات اا ليا لذلدة لولصر  اسس ال ذؿ الفو 
 لقد استنتجت الباحثة من الدراسة االستطالعية المؤشرات اآلتية:

  هولؾ ض ؼ ا  لذميا طوفيػذ ذططمبػلت ذػلدة لولصػر  أسػس ال ذػؿ الفوػ  الطػ -1
طتػػػكؿ أسلسػػػًل لذك وػػػلت ال ذػػػؿ الفوػػػ  )الطصػػػذيـ(،  هػػػذا ذػػػل ظهػػػر اػػػ  ااخطبػػػلر 

 الذهلرط القبم .
ضػػػ ؼ إلذػػػلـ طللبػػػلت الصػػػؼ األ ؿ لق الػػػد اسػػػط ذلؿ لولصػػػر  أسػػػس ال ذػػػؿ  -2

 الفو  بتكمهل الصحيح،  ذلؾ بسبب لدـ دراسطه لهذ  الذلدة سلبقلً 
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يػػؽ لولصػػر هوػػلؾ ضػػ ؼ يذكػػف ذالحظطػػه اػػ  ألذػػلؿ الطػػالب هػػ  كيفيػػا ططب -3
 أسػػس ال ذػػؿ الفوػػ  اػػ  إوجػػلز ذططمبػػلت ال ذػػؿ الفوػػ   الطصػػذيذ  خلصػػا اػػ  

 لذميلت اسط ذلؿ األل اف لطم يف ال ولصر.
بولًا لم  ذل طقدـ ذف وطلحث الدراسا ااسططالليا الطػ  أجرطهػل البلحرػا  طحميمهػل 
ؿ قلذػػت بطأسػػيس بحرهػػل الحػػلل   هػػ  حلجػػا الطللبػػلت إلػػ  ذ راػػا لولصػػر  أسػػس ال ذػػ

الفو   ذف رـ ططبيقهل ا  ال ذؿ الفو ،  لميػه قلذػت بطصػذيـ بروػلذث ط ميذػ  بلسػط ذلؿ 
اذ طػـ طح يػؿ ااهػداؼ الط ميذيػا  أوذ ذج كم زذلير لططبيقػه اػ  ال ذػؿ الفوػ  الطصػذيذ .

الذحددة لكؿ خطا طدريسيا الػ  اهػداؼ سػم كيا قلبمػا لمذالحظػا  القػيمس  الطقػ يـ لوطػلحث 
( 02( هػػدال سػػم كيل لم حػػدة اا لػػ  )00هػػدال سػػم كيل ب اقػػف )   (60)الطػػدريس. بمغػػت 

 .(0ذمحؽ ) ( هدال سم كيل لم حا الرللرا27هدال سم كيل لم حدة الرلويا )
 اختبار األداء المهاري: –

قلذت البلحرا بللداد اخطبػلر ذهػلرط لمػ   اػؽ اسػط ذلؿ لولصػر  اسػس ال ذػؿ 
الفو  بهدؼ قيلس قدرة طللبلت ال يوالم  طوفيذ الذططمبلت لطحقيؽ هدال البحػث الحػلل   

( ذ ضػػ للت اويػػا، طقػػ ـ الطللبػػلت بلخطيػػلر ذ ضػػ لًل اويػػًل  احػػدًا بطوفيػػذ  5طػػـ طحديػػد ) اذ
  أف طظهػر الطللبػا ططبيقػل  طوظيذػًل لذططمبػلت الذػلدة كجزا ذف ذططمبلت هذ  الذػلدة لمػ

 ا  لذمهل ك وهل ط د ال  اذؿ الذهذا  الضر ريا ا  طرصيف ال ذؿ الفو .
بولًا لم  ذػل طقػدـ  لغػرض ذ راػا ذػدى ططبيػؽ الطللبػلت لذػلدة لولصػر  أسػس 

ذلرة ال ذؿ الفو  اػ  هػذ  طصػذيـ األلذػلؿ الفويػا الذطم بػا، قلذػت البلحرػا بطصػذيـ )اسػط
( 5( اقػرة، طػـ طحديػد ذ يػلر خذلسػ  طػللؼ ذػف )26لطق يـ األداا الذهػلرط( طك وػت ذػف )

جيػػد  (4جيػػد جػػدًا ) –( 5درجػػلت هػػ  )يظهػػر ذك وػػلت الطصػػذيـ الفوػػ  بتػػكؿ: ذذطػػلز )
 (.4(  ذمحؽ )2ض يؼ ) –( 0ذقب ؿ ) –( 3)

هػل  بذلؾ طصبح الدرجػا ال ميػل الطػ  طحصػؿ لميهػل الطللبػا ذػف خػالؿ طقػ يـ لذم
( درجػػا أذػػل الدرجػػا الػػدويل 82الفوػػ  لمػػ   اػػؽ ااسػػطذلرة الذ ػػدة لهػػذا الغػػرض طسػػل ط )

 ( درجا ذمحؽ )(.26طسل ط )
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 صدق استمارة تقويم األداء:
قلذػػػت )البلحرػػػا( ب ػػػرض اسػػػطذلرة طقػػػ يـ األداا الذهػػػلرط لمػػػ  ذجذ لػػػا الخبػػػراا  

 مه.لمط رؼ لم  ذدى صالحيا اقراطهل ا  قيلس الهدؼ الذط  ض ت ألج
بولا لم  ذلؾ طـ الحص ؿ لم  صػدؽ طػلـ حػ ؿ صػالحيا هػذ  ااسػطذلرة الطػ  

 ( 3أصبحت جلهزة لطق يـ ألذلؿ الطللبلت الفويا ذمحؽ ) 
 ثبات استمارة تقويم األداء:

( ألذػلؿ 5أذل ايذل يط مؽ بربلت اسػطذلرة طقػ يـ األداا الذهػلرط ، اقػد طػـ طحميػؿ )
قبػػؿ لجوػػا طك وػػت ذػػف )البلحرػػا ذػػف ذالحظػػيف  اويػػا ذخطمفػػا الذ ضػػ للت  طق يذهػػل ذػػف

آخريف  لطقدير درجلت الطالب ح ؿ إوجلزهـ لمطصذيـ الفو  الذط ه  جزا ذف ااخطبلر 
الذهلرط ، إذ طـ طز يدهذل بلسطذلرة طق يـ األداا الذهلرط  طدريبهـ لم  اسط ذللهل  الطأكد 

 ذف  ض حهل  طريقا ال ذؿ بهل .
ؿ لذػػؿ اوػػ  )طتػػكيم ( بلسػػط ذلؿ ذ لدلػػا )كػػ بر طػػـ احطسػػلب ذ لذػػؿ الربػػلت لكػػ

Cooper( ي ضػح 0اطفػلؽ بػيف لجوػا الطصػحيح  جػد ؿ )( ذف خالؿ اسطخراج ذ لذؿ ا
 ذلؾ.

 (2جدول  )                      
معامل الثبات لمتصاميم الفنية المصححة من لجنة التصحيح عمى وفق استمارة تقويم 

 األداء المهاري

 األعمال الفنية
احثة والمالحظ الب

 األول
الباحثة والمالحظ 

 الثاني
المالحظ األول 

 المعدل والثاني

 87 2 87 2 89 2 86 2 غالؼ كطلب
 87 2 86 2 86 2 88 2 طق يـ سو ط
 2.87 87 2 87 2 86 2 ذمصؽ

 86 2 85 2 86 2 87 2 طصذيـ غالؼ ذجما
 87 2 ذ دؿ ااطفلؽ ال لـ
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دؿ ال ػلـ لالطفػلؽ بػيف الذالحظػيف يسػل ط ( يطضح أف الذ ػ0 ذف خالؿ جد ؿ )
(، إذ ط د هذ  الوسبا كلايا جدًا لضذلف الرقا بربلت الطصحيح لم   اؽ اسػطذلرة 87 2)

( بهػػذا الصػػدد " أف الربػػلت الػػذط وسػػبطه Cooperطقػػ يـ األداا الذهػػلرط، إذ يؤكػػد )كػػ بر 
بمغػػػت وسػػػبا  ( ي ػػػد ضػػػ يفًل، كذػػػل يتػػػير إلػػػ  ارطفػػػلع ذ لذػػػؿ الربػػػلت إذا72 2اقػػػؿ ذػػػف )

 (.Cooper, 1974, 27( اأكرر " )85 2ااطفلؽ بيف الذصححيف )
 الوسائل االحصائية:

 ( اظهلر وطلحث البحث.  spssالطذدت البلحرا الحقيبا ااحصلحيا )  
 ذ لدلا ك برلقيلس ربلت اسطذلرة الطق يـ -

 اا الذهلرطلطبيلف الفر ؽ بيف الذجذ لا الطجريبيا  الضلبطا ا  ااد T-testاخطبلر  
 عرض النتائج

 لمطحقؽ ذف صدؽ الفرضيا الصفريا :
( بػػػيف ذط سػػػط درجػػػلت 2.25اي جػػد اػػػرؽ ذ  دالػػػا إحصػػػلحيا لوػػػد ذسػػط ى دالػػػا )    

لولصػر  اسػس    طللبلت الذجذ لا الطجريبيا لم  اسطذلرة ااداا الذهلرط لذ ض للت
بلت الذجذ لػا الضػلبطا ال ذؿ الفو  بلسط ذلؿ اوذ دج كم ز ذلير  ذط سط درجلت طلل

 الم اط  يدرْسف الذلدة وفسهل بللطريقا االطيلديا ا  ااخطبلر الطحصيم  )ب ديل"(.
 (3جدول )

المتوسط الحسابي ،التباين ،االنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية 
 بطة ( بعديا  ودرجة الحرية والداللة االحصائية لممجموعتين )التجريبية االولى والضا

 عدد المجموعة

 الطالبات

المحوسظ 

 الحسابي

االنحراف  الحباين

 المعياري

درجة  القيمة الحائية

الحر

 ية

الداللة 

 االحصائية

...5 
المحسو

 بة 

 الجدولية

 6,66 .3,3 69..6. 34,43 66 الحجريبية 

 

 

 

6,.46 

 

 

 

 

  3. 

 

 

(...5 )

 دالة

 

 3,,4 63...3 66 66 الضابطة
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طـ حسلب ذط سط ااداا الذهلرط لمطللبلت  ااوحػراؼ الذ يػلرط  الطبػليف  القيذػا  
الطلحيػػا الذحسػػ با اػػ  ااخطبػػلر الطحصػػيم  لذجذػػ لط  البحػػث  ذ ازوطهػػل بللقيذػػا الطلحيػػا 

 (:3درجا حريا ، كذل ذبيف ا  جد ؿ )الذحس با لود ذسط ى الدالا   
الصػػػػػفريا اسػػػػػطخرجت البلحرػػػػػا الذؤتػػػػػرات  ُحممػػػػػت البيلوػػػػػلت الخلصػػػػػا بللفرضػػػػػيا       

ااحصػػػػػلحيا الالزذػػػػػا لمطحقػػػػػؽ ذػػػػػف الفرضػػػػػػيا ،  يطبػػػػػيف اف ذط سػػػػػط درجػػػػػلت ااخطبػػػػػػلر 
( ، اػػػ  حػػػيف بمػػػغ ذط سػػػط درجػػػلت 43 34الذ ضػػػ ل  الذهػػػلرط لمذجذ لػػػا الطجريبيػػػا )

( ل يوطػػيف ذسػػطقمطيف  T-test(  بلسػػط ذلؿ ااخطبػػلر الطػػلح  )  06الذجذ لػػا الضػػلبطا) 
(،  هػ  اكبػر  266 0ا بيف هذيف الذط سطيف ظهر اف القيذا الطلحيا الذحسػ با )لمذقلرو

(   2.25( لوػػػػد ذسػػػػط ى دالػػػػا )  240 0ذػػػػف القيذػػػػا الطلحيػػػػا الجد ليػػػػا الطػػػػ  ذقػػػػدار  ) 
(،  هػػذا يػػدؿ لمػػ  طفػػ ؽ طللبػػلت الذجذ لػػا الطجريبيػػا  المػػ اط  درسػػف 32 درجػػا حريػػا )

بطا المػ اط  درسػف بللطريقػا االطيلديػا   اػ  بلوذ دج كمػ ز ذػلير لمػ  الذجذ لػا الضػل
ضػػػ ا هػػػذ  الوطيجػػػا طػػػراض الفرضػػػيا الصػػػفريا الطػػػ   ضػػػ طهل البلحرػػػا،  طقبػػػؿ الفرضػػػيا 
البديما الط  طفيد ب ج د ارؽ ذ  دالا احصلحيا بيف ال يوا الطجريبيا  الضلبطا  لصػللح 

 (.4الطجريبيا جد ؿ ) 
  (  2.25ًل لوػػد ذسػػط ى دالػػا ) أظهػػرت وطػػلحث البحػػث  جػػ د اػػر ؽ دالػػا إحصػػلحي

 الذجذ لػا الضػلبطا الطػ   الطجريبيا الطػ  اسػط ذمت اوذػ دج كمػ ز ذػلير بيف الذجذ لا 
 يذكػف  ب ػدط  لصػللح الذجذ لػا الطجريبيػا إسط ذمت الطريقا االطيلديا ا  ااخطبلر ال

 -إف ي  د ذلؾ إل  :
سػػلب الذ م ذػػلت القػػدرة لمػػ  اكط كػػ ف اوذػػ دج كمػػ ز ذػػلير ط طػػ  الطللبػػلت-2

 اهذهػػل ، اهػػ  اكرػػر طقػػباًل  ذػػياًل لدسػػلليب الحديرػػا اػػ  الطػػدريس ألوهػػل طتػػ قهـ لذطلب ػػا 
 ذف األسلليب الطقميديا رس اكرر الد
 ا زذػػيالطهفيذكػػف القػػ ؿ بػػأف الطريقػػا االطيلديػػا قػػد ا يضػػذف لوػػل ذتػػلركا الطللبػػ -0 

سػػػػلبقا بللذػػػػلدة الدراسػػػػيا لمطحضػػػػير اليػػػػ ذ  ، األذػػػػر الػػػػذط أدى إلػػػػ  ضػػػػ ؼ خبػػػػرطهـ ال
 اوخفػػلض ذسػػط اهـ الدراسػػ   قػػد جػػلات وطيجػػه البحػػث الحػػلل  ذطفقػػا ذػػف ذػػل طوػػلدط بػػه 
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الطربيػػػػا الحديرػػػػا اػػػػ  أف يكػػػػ ف لمذػػػػط مـ د ر اػػػػ  لذميػػػػا الطػػػػدريس جهػػػػد  الػػػػذاط  ب رتػػػػلد 
 لف طريؽ البحث  ااطالع . فله طه  ط جيههلذدرس
 ااسطوطلجلت -3

 إليهل البحث الحلل  يذكف اسطوطلج ذل يلط  :ا  ض ا الوطلحث الط  ط صؿ 
إف اسػط ذلؿ خطػػا كيمػر اػػ  لذميػا طػػدريس ذػلدة لذػػدة ااحكػلـ  الطهػػذيب يسػػهـ  -2

اػػػػ  راػػػػػف ذسػػػػط ى الطحصػػػػػيؿ الدراسػػػػ  لطػػػػػالب الصػػػػؼ الخػػػػػلذس الرػػػػلو ط اػػػػػ  
الرلو يػػلت ااسػػالذيا  كػػ وهـ اكرػػر طقػػباًل لمطجديػػد اػػ  لذميػػا الػػط مـ بخلصػػا إذا 

ذػػػلدة لذػػػدة ااحكػػػلـ  الطهػػػذيب لطوػػػ ع األسػػػلليب الطدريسػػػيا  كػػػلف ذلػػػؾ يط مػػػؽ اػػػ 
  ااسطقالؿ بلل ذؿ الذاط  

 طراحؽ الطدريس الحديرا قد اربطت اللميطهل ا  طحصيؿ طالب الذرحما الرلو يا. -0
 الط صيلت -4

يجد البلحث ا  ض ا وطلحث البحث إوه ذف الذولسػب طقػديـ لػدد ذػف الط صػيلت 
 طط ير لذميا طدريس ذلدة لذدة ااحكلـ  الطهذيب  ذوهل الط  ذف الذؤذؿ أف طسهـ ا  

زيػػلدة اهطذػػلـ الذدرسػػيف  الذدرسػػلت بلسػػط ذلؿ أسػػلليب ذطو لػػا لطراحػػؽ الطػػدريس  -2
 ابط لدًا لف األسلليب الطقميديا القديذا ا    وه يتكؿ طجديدًا  طت يقًل لمطللبلتك

 الطدريس.
لمػػػػ   الططػػػػ ير الطربػػػػ ط  زيػػػػلدة اهطذػػػػلـ الذؤسسػػػػلت الطرب يػػػػا  ذديريػػػػا الطػػػػدريب -0

دخػػػػػػػلؿ  ااسػػػػػػػط ذلؿ األذرػػػػػػػؿ لمطراحػػػػػػػؽ الطدريسػػػػػػػيا  طو يػػػػػػػف أسػػػػػػػلليب الطػػػػػػػدريب  اي
حقيػػػؽ الذسػػػطجدات الطرب يػػػا اػػػ  لذميػػػا الطػػػدرب  خمػػػؽ الداا يػػػا لػػػدى الطػػػالب  ط

 األهداؼ الطرب يا الذوت دة .
ا  د رات لمطدريب لم  ططبيػؽ  ذدرس   ذدرسلت ذ لهد الفو ف الجذيما ادخلؿ -3

 .  ذوهل اوذ دج كم ز ذلير لطدريس الحديراطراحؽ ا
 الذقطرحلت  -5

 ا  ض ا الوطلحث الط  طحققت ا  هذا البحث يقطرح البلحث :
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دراسا ذقلروا ألرر اسط ذلؿ أسلليب  طراحؽ طدريس ذطو لا أخرى اػ  الطحصػيؿ    – 2
 الدراس 

ا ذػػػف ذػػػ اد طدريسػػػي اسػػػا ذقلروػػػا ألرػػػر اسػػػط ذلؿ اوذػػػ دج كمػػػ ز ذػػػليرإجػػػراا در -0
 لذ راا ذدى الحدطهل  ربلطهل . 

 الذصلدر
،  2،طاب  جاللا ، صبح  حذداف . اسطراطيجيلت حديرا ا  طراحؽ طدريس ال مـ  -

 .(.2999)ذكطبا الفالح لموتر  الط زيف، الك يت
اازيرجل ط،الضؿ ذحسف . اسس لمـ الوفس. جذه ريا ال راؽ، جلذ ا الذ صؿ ،دار -

 (.2992الكطب لمطبللا  الوتر )
اسحؽ، احذد ارحلف  اخر ف  اسلليب طدريس ال مـ  ا  الذرحمطيف اابطداحيا اال ميل  -

الطربيا  الط ميـ  تؤ ف التبلب ا  سمطوا لذلف ، ذسقط - االداديا ، زارة 
(.2985.) 
جراغ ،لبد اهلل جلسـ صللح.دراسا لطحديد الذفلهيـ ال مذيا لم م ـ  ذدى ذولسبطهل -

 (.2986 لـ ، الك يت ، الذجما الطرب يا ، الذجمد الرللث )لذراحؿ الط ميـ ال
 ذف ط ديالطه. 0228ل لـ  50جذه ريا ال راؽ،  زارة الطربيا، وظلـ رقـ -
الحػػدير ، ذويػػر اخػػرط صػػللح: بوػػلا  ططبيػػؽ بروػػلذث ط ميذػػ  لططػػ ير الذهػػلرات الفويػػا  -

رسػػللا ذلجسػػطير ، )لذػػلدة لولصػػر  أسػػس الطصػػذيـ، كميػػا الفوػػ ف الجذيمػػا، جلذ ػػا بغػػداد
 (.2997(، بغداد، )غير ذوت رة

، ذطػػلبف  زارة الط مػػيـ ال ػػلل  اسػػطخداـ الطقويػػلت الطرب يػػا اػػ  الط مػػيـحيػػل ط، إبػػراهيـ:  -
 (.2000 البحث ال مذ ، الذ صؿ، )

: دار الكطػػػب ااخطبػػػلرات  الذقػػػلييس الوفسػػػياالز ب ػػػ ، لبػػػد الجميػػػؿ إبػػػراهيـ  آخػػػر ف: -
 (.2982ا داب، جلذ ا الذ صؿ، ) لمطبللا  الوتر، كميا

، لػػػػػللـ الكطػػػػػب، القػػػػػلهرة، طصػػػػػذيـ الطػػػػػدريس، رؤيػػػػػا ذوظ ذيػػػػػازيطػػػػػ ف، حسػػػػػف حسػػػػػيف: -
(0222.) 
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ططبيقلت ا  الطربيا ال مذيا -(.طبي ا ال مـ  بويطه2986زيط ف ،للحش ذحذ د.)-
 ،دار لذلر، لذلف .2،ط
مغا ال ربيا س لدة ،ج دت احذد ،  جذلؿ ي ق ب الي سؼ . طدريس ذفلهيـ ال-

 (.2988،بير ت ،دار الجيؿ . )2 الريلضيلت  ال مـ  الطرب يا  ااجطذلليا ،ط
د ر الر ضا  الذدرسا ، ذجما ال م ـ  –السيد،سذيرة احذد . الطفؿ  طك يف الذفلهيـ -

 . (.2986(. )3(، ال دد )4ااجطذلليا ، الذجمد )
برولذث ذقطرح  –يا لالطفلؿ التربيو  ،زكريل  يسريا صلدؽ . وذ  الذفلهيـ ال مذ-

، دار الكطب ال طويا ، ذوت رات جلذ ا لذر 2 طجلرب لطفؿ ذل قبؿ الذدرسا ،ط
 (.0222الذخطلر ، بوغلزط . )

الترقل ط ، او ر ذحذد  اخر ف)، اطجلهلت ذ لصرة ا  القيلس  الطق يـ الوفس  -
 (2996 الطرب ط ، ذكطبا ااوجم  الذصريا ،القلهرة 

 (.2985، الدار ال ربيا، بغداد، )ذبلدئ ا  الفف  ال ذلرةف إحسلف: تيرزاد، تيري-
لبد الرزاؽ ،رؤ ؼ . اطجلهلت حديرا ا  طدريس ال مـ  ،ذطب ا اادارة الذحميا ، -

 (.2978بغداد . )
اللميػػػػا بروػػػػلذث ط ميذػػػػ  لمػػػػ   اػػػػؽ اوذػػػػ دج جلويػػػػه  برجػػػػز  ¸ال ػػػػزا ط  تػػػػدى جذهػػػػ ر-

 (.0229( )دكط را  غير ذوت رة    اطر حا
: طرجذػػا ذحذػػد وبيػػؿ ذوػػلهث البحػػث اػػ  الطربيػػا  لمػػـ الػػوفساػػلف دالػػيف، دي ب لػػد. ب: -

 (.2984(، ذكطبا األوجم ، القلهرة، ذصر، )0و اؿ  آخر ف، ط)
، دار الفكػػػر أسلسػػػيلت طصػػػذيـ الطػػػدريسقطػػػلذ ، احذػػػد حسػػػيف، الرلػػػا حسػػػف ذحذػػػد: -

 (.2998لمطبللا  الوتر  الط زيف، )
، دار التػػػػر ؽ لمطبللػػػػا، وذػػػػلذج الطػػػػدريس الصػػػػف  وػػػػليؼ قطػػػػلذ :قطػػػػلذ ، ي سػػػػؼ   -
 (.2998(، لذلف، )0ط)
، دار الذ لرؼ،القلهرة  7ق رة ، سميذلف حسف . ااص ؿ الطرب يا ا  بولا الذولهث ،ط-
( .2980.) 
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المقلو  . أسلليب طدريس الدراسلت ااجطذلليا ، ذكطبا دار الرقلاا لموتر  الط زيف، -
 (.2999لذلف . )

الهػػػػلدط، وبيػػػػؿ أحذػػػػد: وذػػػػلذج طرب يػػػػا ذ لصػػػػرة، دار  احػػػػؿ لمطبللػػػػا  الوتػػػػر، لذػػػػلف، -
 (.0222األردف، )

- Good , T. & Brophy (1986) : Looking in class room , Harper and 

Row , New York . P.307. 

 -  Goodwin,William and Harbert,Klusmeier.(1975). 

Facilitating student learing: An introduction to educational 

psychology,New York,Harper,andRow Publishers.-   

 -   Tennyson,D.,Robert and 

Park,Okchoon.(1980).The teaching of concept:Areview 

ofinstructionai desgn research literature,Review of 

Educational Research,Vol.50,No.1. 

 -االنحرنث: مواقع -ج

Albayan.22.d.03.vayi8./ www.albayan.co.ae //http: 

دور المعلم في جوظيف النشاط لحطوير اساليب الحدريس .)د.ت(.االشراف  -

 الحربوي.

-at=//httpwww.informatics.gov.sa.ebook.index.php?sube  : 

- -concept learning 

www.education.indiana.edu.~eduer521.conceptl.htm.//http : 

- concept and concept mapping . 

www.psycology.org.concept.htm1//http-  : 

-developing concepts . 

www.sasked.dov.sk.ca.docs.policy.//http : 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.informatics.gov.sa.ebook.index.php/?subeat=//http-
http://www.informatics.gov.sa.ebook.index.php/?subeat=//http-
http://www.psycology.org.concept.htm1/http-


 هـ4111-م  2022. لسنة الثالث  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 
 1434 

 (2حؽ )ذم                             
 

 الخطة الدراسية
 الخط في التصميم –الدرس 

 
 

 
 
 
 
 كون الطالبة في نهاية الدرس قادرًا عمى أن:تس
  تعرف الخط.-1
 تحدد أنواع الخطوط.-2
 فيه تأثير الخطوط. تنفذ عماًل فنيًا يظهر-3
  
 ادرس اآلن:    
 

 :Lineالخـط -2          
 

الخط من الوسائل الذي استعمل فـي التعبيـر الفنـي، ويعـرف بانـه سمسـمة مـن 
النقــاط المتالحقــة والتــي تحــدد بعــدًا واتجاهــًا ويعــد أحــد المكونــات الرئيســة فــي العمــل 

بيعـة مكـون مـن نـوع واحـد أو الفني ويشكل الدعامة لألشياء، إذ أن إي شـكل فـي الط
 عدة أنواع من الخطوط ولكل نوع وظيفته المادية والرمزية. 

 األهداف السلوكية
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يتكـون الخــط مــن تتـابع عــدة نقــاط ضــمن اتجـاع ســير معــين ويعتمـد فــي تكوينــه عمــى 
 النقطة التي انطمق منها وهو الحد الفاصل بين سطحين.

 
 
 
 
 
 

 الخط المستقيم:
من النقـاط المكونـة لـه وهـو عمـى اتجاهـات منهـا هو يمثل اتجاع سير ثابت لمجموعة 

 الخط المائل(. –الخط األفقي  –)الخط العامودي 
  
 
 
 
 
 
 

 الخط العامودي )الشاقولي(: -أ    
( درجـة وهـو يرمـز إلـى 99هو الموازي لخط الشاقول ويشكل مع الخط األفقـي زاويـة )
 يضا. معاني الشموخ واالرتقاء والسمو ويعطي شعورا باالستطالة أ
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 الخط األفقي:-ب
هو الخط الموازي لخـط األفـق، وهـو يـوحي باالسـتقرار والثبـات والهـدوء والسـكينة،  

ويضفي شعورا باالمتداد واالتساع األفقـي، بسـبب االرتبـاط بادراكنـا لألشـياء الموجـودة 
 عمى األرض.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 الخط المائل:-ج

لخـــط األفقـــي، ويعطـــي إحساســـات وهـــو الخـــط المحصـــور بـــين الخـــط الشـــاقولي وا 
تصاعدية أو تنازلية النحرافه عن الخـط األفقـي والخـط العـامودي. يعطـي شـعورا بعـدم 
االســتقرار والثبــات ويثيــر الحركــة تصــاعديا أو تنازليــا بحســب زاويــة الميــل كمــا يعطــي 

 تعبيرًا بالتوتر والقمق.
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 الخط المنكسر:-د
طة بنهايتهـا مـع بعـض مشـكمة زوايـا أمـا أن وهو يمثل خطوطا مستقيمة مرتب  

تكون حـادة أو منفرجـة، واتجـاع هـذع الخطـوط هـي التـي تـوحي إلـى نوعيـة اإلحسـاس 
فاذا كانت إلى األعمـى تشـير إلـى القـوة والثـورة إمـا إذا كانـت إلـى األسـفل فأنهـا تشـير 

وضـوح  إلى الضعف، بينما أذا كانت إلى الجـانبين فأنهـا تـوحي بـالقمق والتخـبط وعـدم
 االتجاع.

 
 
 
 
 
 
 
 
 الخط المنحني-هـ 

يمثل هذا النوع تتابع النقاط باتجاع سير متغيـر عمـى شـكل انحنـاءات متموجـة 
فــي الخــط، إذ يتميــز هــذا الخــط بالرشــاقة والرقــة ويســتطيع أن يضــم األجــزاء المكونــة 

ولة لمشكل بوحدة تكوينية واحدة، وله القدرة عمـى إثـارة اإلحسـاس بالحركـة وذلـك لسـه
 متابعته بالعين وهو يبتعد عن صرامة الخطوط المستقيمة.

ــدما    ــادل يكــون متموجــا وعن ــه بالتب ــدما تتكــرر انحناءات ــي عن إن الخــط المنحن
 يستمر في االنحناء عمى نفسه يكون حمزونيا. 

هنـــاك أنـــواع أخـــرم مختمفـــة مـــن الخطـــوط وهـــي ذات دالالت رمزيـــة متعـــددة   
نتباع إلى مصدرها والى خارجه وهي تعبر عن االنطالق فالخطوط )الشعاعية( توجه اال 
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واالستمرارية وحسب اتجاهها وأيضـا هنـاك الخطـوط )المتراكبـة( وهـي خطـوط متداخمـة 
 .ذات شكل واحد أو أكثر متصمة مع بعضها بتركيب شبكي معين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توظيف الخط في العمل الفني:
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 (2ممحق )                            
 االهداف التعميمية والسموكية لمخطط التدريسية           

 الهدف التعميمي:
بذفهػػػ ـ الطصػػػذيـ  لولصػػػر   خطػػػ ات طوفيػػػذهل  الطذييػػػز بيوهػػػل  ط ريػػػؼ الطللبػػػلت

 وفذ ألذلؿ طصذيذيا ذبطكرة.ل أف ط راهل  طذيز بيوهل  ط ط ريفهل  يط قف ذوه
 األهداف السموكية:

 لم : ةك ف قلدر ل ل ولصر الطصذيـ أف طد دراسطهب  اسططيف الطللبط
  رؼ الوقطا.ط -2
 بيف أهذيا الوقطا.ط -0
 وفذ أتكلًا لموقطا.ط -3
  رؼ الخط.ط -4
 حدد أو اع الخط ط.ط -5
 وفذ طذلريف لط ظيؼ الخط ا  الم حا.ط -6
  رؼ ااطجل .ط -7
 بيف أو اع ااطجل .و -8
 وفذ طذلريف لالطجل .ط -9
  رؼ التكؿ.ط -22
 بيف أو اع التكؿ.ط -22
 ًا هودسيا ذسطحا.رسـ أتكلط -20
  رؼ الحجـ.ط -23
 رسـ أتكلًا هودسيا ذجسذا.ط -24
 وفذ طذلريف لحجـ  األتكلؿ الذخطمفا.ط -25
  رؼ الذمذس.ط -26
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 بيف أو اع الذمذس.ط -27
 وفذ وذلذج لذالذس األتكلؿ الذخطمفا.ط -28
  رؼ القيذا.ط -29
 بيف أو اع القيذا.ط -02
  رؼ الم ف.ط -02
 حدد أو اع األل اف.ط -00

 ثانيًا: أسس التصميم
اوػػػل لمػػػ  لولصػػػر الطصػػػذيـ اػػػ  ال حػػػدة األ لػػػ  وط ػػػرؼ ا ف لمػػػ  ب ػػػد أف ط ر 

لولصػػػر األسػػػس الرابطػػػا بػػػيف هػػػذ  ال ولصػػػر  الطػػػ  اػػػ  ضػػػ اهل وقػػػـ  بطوظػػػيـ  طرطيػػػب 
ذط مـ يريد أف يحقػؽ القوللػا اػ  لذمػه الفوػ  )الطصػذيـ  الطصذيـ، إذ ذف الضر رط لكؿ

رغػػب بػػه أف يقػػـ  اػػ  الطبػػلل ( سػػ اا أكػػلف  اجبػػًل يطمػػب ذوػػه اػػ  الذحلضػػرة أ  لذػػؿ ي
طصذيذه، لذلؾ لميه أف يوظـ هذ  ال ولصر ا  ض ا أسس خلصا يطمؽ لميهػل )أسػس 

 الطصذيـ(  ه :
 ااوسجلـ. -4 الط ازف. -3 ا يقلع. -0 الطكرار. -2
  حدة الطصذيـ. -8 الوسبا  الطولسب. -7 السيلدة. -6 الطضلد. -5

 : هيأسس التصميم
 (.54ص 0220)الطللب ،  طرطيب  طوظيـ لولصر الطصذيـ 
  ، (.734ص 2980ال ولصر الذربطا السلودة لطك يف هيحا الطصذيـ )لب 
  ذراكػػز هػػذ  ال ولصػػر  ا لليطهػػل اػػ  الطكػػ يف ال ػػلـ ذػػف ال القػػلت الطػػ  طػػربط بػػيف

خراج الذ و  الهلدؼ ذف جراا  ض هل.  ب ضهل الب ض لغرض الذسلودة  اي
 الهدف التعميمي:

القلت الطصذيذيا الرابطا بيف ال ولصر الفويا  الطذييػز لم  ال  طدريب الطللبلت
بيوهػػل ط ريفهػػل  ذهػػلرات طوفيػػذهل  يط قػػف ذوػػه أف ي راهػػل  يذيػػز بيوهػػل  ي ظفهػػل اػػ  طوفيػػذ 

 ألذلؿ طصذيذيا ذبطكرة.
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 األهداف السموكية:
 لم : طسططيف الطللبلت ب د دراسطهف ألسس الطصذيـ أف يكف قلدرات

 ط ريؼ ا يقلع. -2
 صر ا يقلع.طحدد لول -0
 طذيز أو اع ا يقلع. -3
 طوفذ لذاًل اويًل احد أو اع ا يقلع. -4
 ط رؼ ذفهـ  الط ازف. -5
 طحدد أو اع الط ازف. -6
 طذيز أو اع الط ازف. -7
 طوفذ لذاًل اويًل ايه ط ازف )ذطذلرؿ  غير ذطذلرؿ(. -8
 ط رؼ ذفهـ  ااوسجلـ. -9
 ط رؼ ااوسجلـ الم و . -22
  .ط ظؼ ااوسجلـ ا  طوفيذ الطصذيـ الفو -22
 ط رؼ ذفهـ  الطضلد. -20
 طحدد أو اع الطضلد. -23
 ط ظؼ الطضلد ا  طوفيذ الطصذيـ الفو . -24
 ط رؼ ذفهـ  السيلدة. -25
 طذيز بيف ال سلحؿ الط  يذكف ب اسططهل طحقيؽ السيلدة. -26
 طوفذ تكال ايه ططحقؽ السيلدة لف طريؽ أحد ال سلحؿ. -27
 ط رؼ ذفهـ  ال حدة. -28
 طحدد أو اع ال حدة. -29
 يوتأ لوهل ا حسلس بلل حدة. طذيز بيف الق الد الط  -02
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 طوفذ لذاًل اويًل ططحقؽ ايه ال حدة. -02
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 ثالثًا: تطبيقات عممية
ب د أف ط راوػل لمػ  ذفهػـ  الطصػذيـ  لولصػر   األسػس الرابطػا لطمػؾ ال ولصػر، 
يذكػػف اسػػط ذللهل اػػ  طصػػذيـ  طوفيػػذ ذططمبػػلت ذػػلدة لولصػػر  أسػػس الطصػػذيـ ذػػف خػػالؿ 

 م  الهدؼ الط ميذ   األهداؼ السم كيا.الططبيقلت الطلليا ب د الط رؼ ل
 الهدف التعميمي:

لمػػ  كيفيػػا اسػػط ذلؿ ال ولصػػر  األسػػس اػػ  طوفيػػذ ألذػػلؿ اويػػا  طػػدريب الطللبػػلت
 طصذيذيا ذبطكرة.

 األهداف السموكية:
لمػ   طسططيف الطللبلت ب ػد دراسػطهف ل ولصػر  أسػس الطصػذيـ أف يكػف قػلدرات

 ططبيقهل ا :
  رؼ الذمصؽ.ط -2
 الذمصؽ الجيد. بيف خصلحصط -0
 حدد أو اع الطك يف ا  الذمصؽ.ط -3
 حدد أو اع الذمصقلت.ط -4
 وفيذ ذمصؽ احد الذ ض للت.ط -5
 م يف لولصر الذمصؽ بأل اف الب سطر أ  الذلحيا.ط -6
  رؼ غالؼ الكطلب.ط -7
 بيف لولصر الغالؼ.ط -8
 طوفيذ كطلب ا  أحد الذ ض للت. -9
 طم يف لولصر الكطلب بأل اف الب سطر أ  الذلحيا. -22
 الطق يـ السو ط. رؼ ط -22
 بيف أو اع الطق يـ.ط -20
 حدد أتكلؿ الطق يـ.ط -23
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 طصذيـ طق يـ سو ط احد الذ ض للت. -24
 طم يف لولصر الطق يـ السو ط بأل اف الب سطر أ  الذلحيا. -25
  رؼ طصذيـ البطلقا.ط -26
 ليد  طو  ...  غيرهل(. –ليد الذيالد  –وفذ بطلقا احد الذ ض للت )طهوحا ط -27

 ثانيًا: أسس التصميم
ب ػػػد أف ط راوػػػل لمػػػ  لولصػػػر الطصػػػذيـ اػػػ  ال حػػػدة األ لػػػ  وط ػػػرؼ ا ف لمػػػ  
األسػػػس الرابطػػػا بػػػيف هػػػذ  ال ولصػػػر  الطػػػ  اػػػ  ضػػػ اهل وقػػػـ  بطوظػػػيـ  طرطيػػػب لولصػػػر 
الطصذيـ، إذ ذف الضر رط لك  ذط مـ يريد أف يحقؽ القوللػا اػ  لذمػه الفوػ  )الطصػذيـ 

ة أ  لذػػؿ يرغػػب بػػه أف يقػػـ  اػػ  الطبػػلل ( سػػ اا أكػػلف  اجبػػًل يطمػػب ذوػػه اػػ  الذحلضػػر 
طصذيذه، لذلؾ لميه أف يوظـ هذ  ال ولصر ا  ض ا أسس خلصا يطمؽ لميهػل )أسػس 

 الطصذيـ(  ه :
 ااوسجلـ. -4 الط ازف. -3 ا يقلع. -0 الطكرار. -2
  حدة الطصذيـ. -8 الوسبا  الطولسب. -7 السيلدة. -6 الطضلد. -5

 : هيأسس التصميم
 (.54ص 0220صر الطصذيـ )الطللب ، طرطيب  طوظيـ لول 
  ، (.734ص 2980ال ولصر الذربطا السلودة لطك يف هيحا الطصذيـ )لب 
  ذراكػػز هػػذ  ال ولصػػر  ا لليطهػػل اػػ  الطكػػ يف ال ػػلـ ذػػف ال القػػلت الطػػ  طػػربط بػػيف

خراج الذ و  الهلدؼ ذف جراا  ض هل.  ب ضهل الب ض لغرض الذسلودة  اي
 الهدف التعميمي:

لم  ال القلت الطصػذيذيا الرابطػا بػيف ال ولصػر الفويػا  الطذييػز  طدريب الطالب
بيوهػػل ط ريفهػػل  ذهػػلرات طوفيػػذهل  يط قػػف ذوػػه أف ي راهػػل  يذيػػز بيوهػػل  ي ظفهػػل اػػ  طوفيػػذ 

 ألذلؿ طصذيذيا ذبطكرة.
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 األهداف السموكية:
 يسططيف الطالب ب د دراسطهـ ألسس الطصذيـ أف يك و ا قلدريف لم :

 ط ريؼ ا يقلع. -00
 طحدد لولصر ا يقلع. -03
 طذيز أو اع ا يقلع. -04
 طوفذ لذاًل اويًل احد أو اع ا يقلع. -05
 ط رؼ ذفهـ  الط ازف. -06
 طحدد أو اع الط ازف. -07
 طذيز أو اع الط ازف. -08
 طوفذ لذاًل اويًل ايه ط ازف )ذطذلرؿ  غير ذطذلرؿ(. -09
 ط رؼ ذفهـ  ااوسجلـ. -32
 ط رؼ ااوسجلـ الم و . -32
 صذيـ الفو .ط ظؼ ااوسجلـ ا  طوفيذ الط -30
 ط رؼ ذفهـ  الطضلد. -33
 طحدد أو اع الطضلد. -34
 ط ظؼ الطضلد ا  طوفيذ الطصذيـ الفو . -35
 ط رؼ ذفهـ  السيلدة. -36
 طذيز بيف ال سلحؿ الط  يذكف ب اسططهل طحقيؽ السيلدة. -37
 طوفذ تكال ايه ططحقؽ السيلدة لف طريؽ أحد ال سلحؿ. -38
 ط رؼ ذفهـ  ال حدة. -39
 طحدد أو اع ال حدة. -42
  الد الط  يوتأ لوهل ا حسلس بلل حدة.طذيز بيف الق -42
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 طوفذ لذاًل اويًل ططحقؽ ايه ال حدة. -40
 

 ثالثًا: تطبيقات عممية
ب د أف ط راوػل لمػ  ذفهػـ  الطصػذيـ  لولصػر   األسػس الرابطػا لطمػؾ ال ولصػر، 
يذكػػف اسػػط ذللهل اػػ  طصػػذيـ  طوفيػػذ ذططمبػػلت ذػػلدة لولصػػر  أسػػس الطصػػذيـ ذػػف خػػالؿ 

 الط رؼ لم  الهدؼ الط ميذ   األهداؼ السم كيا. الططبيقلت الطلليا ب د
 الهدف التعميمي:

طػػدريب الطػػالب لمػػ  كيفيػػا اسػػط ذلؿ ال ولصػػر  األسػػس اػػ  طوفيػػذ ألذػػلؿ اويػػا 
 طصذيذيا ذبطكرة.

 األهداف السموكية:
يسططيف الطالب ب ػد دراسػطهـ ل ولصػر  أسػس الطصػذيـ أف يك وػ ا قػلدريف لمػ  

 ططبيقهل ا :
 ي رؼ الذمصؽ. -28
 يبيف خصلحص الذمصؽ الجيد. -29
 يحدد أو اع الطك يف ا  الذمصؽ. -02
 يحدد أو اع الذمصقلت. -02
 طوفيذ ذمصؽ احد الذ ض للت. -00
 طم يف لولصر الذمصؽ بأل اف الب سطر أ  الذلحيا. -03
 ي رؼ غالؼ الكطلب. -04
 يبيف لولصر الغالؼ. -05
 طوفيذ كطلب ا  أحد الذ ض للت. -06
 حيا.طم يف لولصر الكطلب بأل اف الب سطر أ  الذل -07
 ي رؼ الطق يـ السو ط. -08
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 يبيف أو اع الطق يـ. -09
 يحدد أتكلؿ الطق يـ. -32
 طصذيـ طق يـ سو ط احد الذ ض للت. -32
 طم يف لولصر الطق يـ السو ط بأل اف الب سطر أ  الذلحيا. -30
 ي رؼ طصذيـ البطلقا. -33
 ليد  طو  ...  غيرهل(. –ليد الذيالد  –يوفذ بطلقا احد الذ ض للت )طهوحا  -34

 
 (3ممحق )

 المحكمين الذين استعانت بهم الباحثة
 التخصص االسم   ت
 تربية فنية د. منير فخري الحديثي 1
 طرائق تدريس د.عدنان غائب راشد 2
 ط. ت. التربية الفنية د. ليمى شويل 3
 ط.ت. التربية الفنية د. اخالص عبد القادر 4

 (4ممحق )
 ارياستمارة تقويم األداء المه

 ال قت: اسـ الطللبا:
 اسـ الذهلرة: الذجذ لا:

 

ممتاز  الفقرات ت
(5) 

جيد جدًا 
(4) 

 جيد
(3) 

متوسط 
(2) 

ضعيف 
(1) 

      تنفذ تصميميًا أوليًا لمموضوع. 1
      تحدد العناصر المكونة لمموضوع. 2
      تمون التصميم. 3
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      تظهر مالمس مكونات الموضوع. 4
      نات داخل فضاء الموضوع.توزع المكو  5

ـــن مـــن  6 ـــل عـــدد ممك تراعـــي اســـتعمال اق
 األلوان

     

      تحدد القياسات المحددة لمموضوع 7
      تستعمل أدوات الرسم الهندسي بشكل. 8
      تراعي التوازن بين مكونات الموضوع. 9

تبــرز عناصــر الفضــاء بــين المكونــات اذا  19
 اقتضى الموضوع

     

      تظهر عبر االنسجام بين المكونات 11

ـــات  12 ـــين مكون تراعـــي النســـبة والتناســـب ب
 الموضوع

     

      تحدد نوع اإليقاع داخل التصميم. 13

تحدد سـيادة العنصـر )الشـكل، المـون،...  14
 الخ( داخل الموضوع.

     

      تبرز وحدة التصميم 15
      تستعمل الكوالج في التصميم 16

 89=  5×  16درجة العميا = ال
 16=  1×  16الدرجة الدنيا= 

 


