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 أهداف التربية الجمالية    :
أن الهدف الرئيسي من الجمال هو مخاطبة الحواس وايقاظ المشاعر وأثارتها 

والحس الجمالي في أنفسنا، وتربيتها، أي أن الفن وجد من أجل ايقاظ شعور الجمال 
أي أن االحساس بالجمال ليس شعورًا فطريًا وانما هو شعور مكتسب بحاجة الى 
التكوين والتدريب ليصبح االنسان متذوقًا، فالجمال يربي الذوق ويجذب السلوك ويوقد 

 في النفس نوازع الخير والفضيلة.
 تنمية الشخصية المتكاملة المتوازنة: -1

الي عامل مهم من عوامل نمو الشخصية االنسانية المتكاملة أن الجانب الجم
حين تساعد التربية الجمالية على )نمو الشخصية االنسانية نموًا متكاماًل من خالل 
االندماج في النشاط البناء الخالف، واالستمتاع به وغرس قيم واتجاهات انسانية 

ة الحسية وتدريب الحواس وتنميتها والتي تتصل بتنمية العاطفة والوجدان والمعرف
والتعبير عن النفس وانفعاالتها، والتقرب بين المشاعر، من أجل التماسك االجتماعي، 

 واكتساب المعلومات والمهارات المختلفة(. 
 تهذيب السلوك واالرتقاء به الى أفاق األخالق الحميدة -2

الذي  يتضح عند تأمل التربية الجمالية أنها ذات طابع أخالقي، فاالنسان
يدين بمكارم األخالق، هو الذي يستطيع أن يميز بين الخير والشر، فالفعل الخير 
جميل، وفعل الشر قبيح، ولذلك هناك ارتباط بين التربية الخلقية والتربية الجمالية 
فاالحساس بالجمال ينمي عند في االنسان الدافع للسلوك الحسن كما يقول )ريد( أن 

 لفضيلة األخالقية(.التربية الجمالية تنمي ا
 تنمية الوحدة االجتماعية -3

أن التربية الجمالية ال تعمل على تكامل جوانب الفرد الواحد في أطار 
المجتمع فقط، وانما يمتد الى الحفاظ على وحدة الفرد داخل أطار وحدة الجماعة 

هو  التي ينتمي أليها وفي هذا الجانب قال ريد )أن الهدف العام للتربية الجمالية
رعاية نمو كل ما هو فردي في كل كائن بشري على حدة، والعمل في الحين نفسه 
على ايجاد التناغم بين الفردية التي يحصل عليها بتلك الطريقة وبين المجموعة 

 االجتماعية التي ينتمي الفرد أليها واالنسجام معها(. 



 تنمية قدرات الفرد االبداعية -4
في االبداع واالبتكار، أصبحت أحدى ضروريات  أن التربية الجمالية متمثلة

الحياة لتنمية التفكير والنهوض بالذوق الجمالي وبالقيم الجمالية، فيرى )البسيوني أن 
التربية الجمالية فضاًل عن تنميتها القدرة على تقدير الجمال تعمل على تشكيل 

وضح للناس جمال العقلية االبتكارية التي تستطيع أن تبدع وترى الجديد وتكشفه فت
الكون وفتنته، وبعض اسرار خلقه، فهي تنمي االبداع، وتصقل الذوق وتدرب 

 األطفال على كيفية التمييز جماليًا بين األشياء(. 
 -تربية الوجدان، وتنمية القدرة على التذوق الجمالي واكتشاف الميول -5

 المهارات الفنية:
أن التربية الجمالية الى االرتقاء ببصيرة األطفال ليدركوا الجمال ويتذوقوه 
ويتمتعوا به في كل ما تقع عليه حواسهم، فتزداد متعتهم بالحياة، وتتعمق سعادتهم 
وراحتهم النفسية بها، وتنمو لديهم ملكة التذوق الجمالي ولعل أهمية تنمية القدرة على 

ل كأحد األهداف األساسية للتربية الجمالية يعود الى أن التذوق الجمالي وأدراك الجما
)التذوق الجمالي ضرورة من ضروريات المدنية، والبد لكل مواطن أن يعرف كيف 
يتذوق األشياء تذوقًا سليمًا، حتى يرتقي احساسه، وينمو الى مستوى أرقى، ويصبح 

  قادرًا على االستمتاع بالجمال، وتذوقه حين يجده(. 
 الفرد والمجتمع ورقيهماتحضر  -6

الجمال يجعل صاحبه يبتعد عن التعصب والتشدد )فيبحث دائمًا عن زوايا 
جديدة للرؤية، فيتجنب الجمود، ويبحث عن جوانب ومستويات متعددة من التفكير، 
فيتحرر من أحادية النظر العقلية التي تعوق التقدم، وتغلق طريق التبادل والحوار 

 االنساني(. 
 متاع بالجمال والترويح عن النفس وشغب أوقات الفراغاالست -7

تساعد على تجديد النشاط ومعاودة الفرد عمله أو دراسته بجد وحماس أكبر، 
فالنشاط السار مثل الرسم وسماع الموسيقى، والرياضة المحببة الى النفس وغيرها من 

 اغ.النشاطات األخرى كلها أشكال من الترويح عن النفس وشغل أوقات الفر 
 



 مبادئ التربية الجمالية
أن التربية الجمالية من األمور المهمة والتي يجب أن يسارع نظامنًا التعليمي 
في العراق على وجه التحديد وفي وطننا العربي بمختلف مراحله الى تحقيقها، وعلى 
ضوء هذا المفهوم تحدد فيما يلي بعض المبادئ األساسية التي يمكن أن تساعد عند 

 المناهج والبرامج التربوية:تخطيط 
أن تساهم كل المواد الدراسية واألنشطة التربوية في مختلف المراحل الدراسية في  -1

 تحقيق التربية الجمالية.
التأكيد على التربية الجمالية في جميع موضوعات الدراسة وخاصة مناهج العلوم  -2

 واالجتماعيات والرياضيات...الخ.
ية ضرورة من ضروريات الحياة وهي أحد أسس الشخصية تعد التربية الجمال -3

 المتكاملة.
تعد القيم الجمالية قواعد تحدد أهداف التربية الجمالية، والتي يتعين على المناهج  -4

 المختلفة أن تسعى الى تحقيقها.
الجمال أرقى ما في الحياة، ولذا يجب تنمية منذ الطفولة حتى تكون األمة  أن -5

 راقية ومتقدمة.
ترتبط التربية الجمالية بحياة جميع أفراد المجتمع وتؤثر في سلوكهم الجمالي نحو  -6

 البيئة.
 أن الجمال ظاهرة أصيلة وراء كل شيء في الطبيعة وفيما ينتجه االنسان.   -7
 ال الوجود هو أقرب واصدق وسيلة الدراك جمال خالق الوجود.أن أدراك جم -8
الجمال أمر ضروري في األفراد ووجوده دليل على سالمة الطبع وصحة الذوق  -9

 واستقامة الفطرة.
االحساس بالجمال أحدى القيم االنسانية الكبرى التي عمل االسالم على أحيائها  -10

 وتزكيتها وترتيبها في النفس والبشر.
 

 

 



 الرتبية اجلمالية يف املواد الدراسية املختلفة:

 مناهج التربية االسالمية:-1
إّن الجماااال لااام يكااان بعيااادًا عااان الااادين االساااالمي )كماااا نااار ذكاااره فاااي االطاااار 
النظااري( فالجمااال عنصاار ياادخل فااي تكااوين المااادة التااي تصاانع البناااء نفسااه، واذا كااان 

لحياة قد وضع بين يادي المسالم التصاور االسالم في نظرته الشاملة للكون واالنسان وا
الشامل لأللوهية والوجود الكوني وللحياة واالنسان فإناه باذلك يضاع حجار االسااس فاي 
بنائاااه الجماااالي القاااائم علاااى التناساااق الرائاااع فاااي هاااذا التصاااور الكلاااي الاااذي خلااات مناااه 

 وقصرت عنه كل المعتقدات والنظريات االخرى      .
لية التي نبذت كل قيم الجاهلية مثل الصدق واالماناة فجاء االسالم بالقيم الجما

والتعاااون وحااق االنسااان وجمااال الطااواف والسااعي والوضااوء والصااالة والجمااال كاال هااذه 
القااااايم الجمالياااااة حاااااث عليهاااااا االساااااالم فاااااي القااااار ن الكاااااريم وعلاااااى ياااااد سااااايد المرسااااالين 

 محمد)ص(.
لتربياة االساالمية فالبد من تجسيد القيم الجمالية في االسالم من خالل منهاج ا

 لترسيخ هذه القيم عند التالميذ واالفادة منها كمنهج في حياتهم الحاضرة والمستقبلية.
 

 اساليب توظيف التربية الجمالية في منهاج التربية االسالمية:
ابااراز القاايم والعواطااف المرغااوب فيهااا واسااتبعاد القاايم والعواطااف غياار المرغااوب فيهااا -1

 واضعي المناهج.عند التالميذ من قبل 
تعزيز القيم الجمالية وغرسها في نفوس التالميذ بواسطة المنهاج من اجل ان يكاون -2

 مجتمع مثاليًا متعاونًا متكاماًل اجتماعيًا وتربويًا واخالقيًا.
تضاااامين المنهاااااج دعااااوة لتأماااال واكتشاااااف مااااواطن الجمااااال فااااي خلااااق ا  للطبيعااااة -3

 وية مثل اساليب التعامل بين الناس.واالنسان في االشياء المادية والمعن
تجساااايد القاااايم الجماليااااة ماااان خاااااالل قصااااص القااااران وقصااااص االنبياااااء والمرسااااالين -4

 والصحابة واالئمة والصالحين.
اعداد معلام التربياة االساالمية متاذوقًا للقايم الجمالياة المساتنبطة مان دينناا االساالمي -5

 الحنيف.



زخرفااااة االسااااالمية، فزينااااوا بهااااا المساااالمين إدراك جمااااال الخااااط فااااي القااااران الكااااريم وال-6
 المساجد واماكن العبادة تبركًا وتجمياًل بها.

 

 مناهج اللغة:-2
تعاااااد اللغاااااة مااااان العلاااااوم االنساااااانية وهاااااي مكتسااااابة وتعاااااد انجاااااازًا ثقافياااااًا وتتاااااأثر 
بااالظروف  وتعاارف اللغااة علااى انهااا نسااق ماان االرشااادات واالصااوات المتعااارف علااى 

 .العالم فكر والتواصل بين الناس وتوجد اذ يوجدمعناها، للتعبير عن ال
واللغة تتكون من رموز مساموعة ورماوز مرئياة )بصارية( يتوقاف عليهاا االدراك 

اعظاام فعاليااة ماان االدراك الساامعي الن  فااي عموميااة )فاااادراك البصااري فااي عموميتااه
االول يحدث في الحاال بينماا يمتاد الثااني فاي الازمن بالضارورة وتتوقاف القاراءة الجيادة 
على استمرار االدراك بالطريقة المكانية ال الزمانية اي يتعلم القاارئ ان يادرك الكلماات 

الكاملاااة ثااام جمااال  الكلياااة بسااارعة ال المقااااطع المتتابعاااة وياااتعلم بعاااد ذلاااك فهااام العباااارات
كاملااة ثاام فقاارات كاملااة بااان ينظاار الااى الكلمااات المكتوبااة علااى اسااتكمال رمزيااة مكانيااة 

 .في زمن واحد بداًل من عدها مجموعة من االصوات
اخاااذ كااال مااان الشاااعر والنثااار والخاااط منحاااًا جمالياااًا رائعاااًا فاااي لغتناااا العربياااة فعاااد 

شعور في تجسايده وواقعاه  أيضا الشعر لغة الشعور والنثر لغة العقل مع أن العقل هو
 .انبه الشعريفكل نثر ج

تنوعت الخطوط العربية وتمايزت فظهر خط الرقعة والنسخ والديواني والفارساي 
والكااوفي بكافااة انواعااه واشااكاله كمااا اصاابح جاازءًا ماان عناصاار الفاان االسااالمي ليشااكل 

 لة.مع العناصر االخرى النباتية والحيوانية اروع االعمال الفنية الجمي
 

 اساليب توظيف الرتبية اجلمالية يف مناهج اللغة العربية:

توضااايح ماااواطن الجماااال فاااي موضاااوعات اللغاااة العربياااة المختلفاااة مااان قبااال معااادي -1
 المناهج.

تنمية االحاسيس الجمالية لدى التالميذ نحو اللغاة العربياة واعتازازهم بهاا وبمفرداتهاا -2
 المدرسة وفي البيت والمجتمع. من خالل استعمال اللغة العربية الفصحى في

 اثارة دافعية التالميذ نحو جمال لغتنا العربي وتحفيزهم على استعمال مفرداتها.-3



تجساااايد القاااايم الجميلااااة للمجتمااااع ماااان خااااالل تحفيااااز التالميااااذ علااااى قااااراءة القصااااائد -4
 الشعرية الهادفة والنثر والقصة والرواية في الصف او امام المدرسة.

قصاة  –ذ من توظيف مفردات لغتنا العربية في عمل شاعري او نثاري تمكين التالمي-5
 مسرحية او في الخط. –رواية  –

تنمية احساس المعلم بناواحي الجماال فاي لغتناا العربياة مان خاالل النادوات التدريبياة -6
 او ادخال مادة التربية الجمالية في كليات اللغات والتربية والتربية االساسية.

 
 

 العلوم:مناهج -3
محاولاااة االفاااادة مااان التربياااة الجمالياااة فاااي منااااهج العلاااوم، فيجاااب علاااى المعلااام 
بجميااع المراحاال ان يساااعد المااتعلم علااى تأماال النااواحي الجماليااة فااي الظااواهر العلميااة 
المختلفااااة واالختراعااااات واالكتشااااافات العلميااااة والتجااااارب التااااي يؤديهااااا المااااتعلم، فعلااااى 

االساتمتاع معرفياًا ووجادانيًا فاي تحقياق التقادم العلماي مماا المتعلم ان يوجه التلميذ الاى 
 يساعد على تحقيق اهداف مناهج العلوم.

فالبااد ماان اسااتخدام الخيااال العلمااي وتجساايد اغلااب موضااوعات المناااهج بشااكل 
عملي محباب الاى التلمياذ مماا يسااعد علاى ترسايخ المعلوماة وبالتاالي االفاادة منهاا فاي 

سرح او التمثيال او بتجسايد التجاارب العلمياة بشاكل جميال حياته العملية عن طريق الم
 واالطالع على المواد العلمية بالمشاهدة المباشرة لمحل تواجدها.

 اساليب توظيف الرتبية اجلمالية يف مناهج العلوم:

 اظهار مواطن الجمال في موضوعات العلوم المختلفة من قبل معدي المناهج.-1
 ونات الظواهر العلمية عند اعداد مناهج العلوم.ابراز النواحي الجمالية لمك-2
اثاااارة دافعياااة التالمياااذ واساااتمتاعهم بالمكوناااات الجمالياااة عناااد عااارض االستكشاااافات -3

 واالختراعات العلمية.
 استخدام الخيال العلمي بنواحيه الجمالية في مناهج العلوم.-4
 تنوع مصادر التعلم تساعد على اظهار المثيرات الجمالية.-5
نميااااة االحساااااس الجمااااالي لمعلاااام العلااااوم، لياااادفع التالميااااذ ل حساااااس بالجمااااال فااااي ت-6

 موضوعات العلوم.



استخدام الجماال فاي بارامج اعاداد معلام العلاوم فاي كلياات التربياة االساساية وكلياات -7
 التربية.

اساااتخدام الوسااااائل التعليميااااة وطرائاااق التاااادريس التااااي تثيااار الجوانااااب الجماليااااة لاااادى -8
 ساعد على تعلمهم موضوعات العلوم.التالميذ وت

العلوم تساعد على فهم الكثيار مان االياات الجميلاة المتحدثاة عان االعجااز العلماي  -9
 في القر ن الكريم.

 
 
 
 

 مناهج الجغرافية:-4
الجغرافية هو ذلك العلام الاذي يبحاث فاي علاوم االرض، الكوكاب الجميال الاذي 

طبيعااة التضاااريس االرضااية ماان سااهول  يعاايع عليااه االنسااان وتقااوم الجغرافيااة بدراسااة
وجبااال وهضاااب واوديااة ومحيطااات وبحااار وانهااار، كمااا تهااتم بخاارائط االرض وخاارائط 
الطقااااس وطبيعااااة المناااااط، فناااادرس خطااااوط الطااااول والعاااارض واقطاااااب االرض وعلااااوم 
النجاااوم والكواكاااب وعالقاتهاااا باااالظواهر الطبيعياااة التاااي تحااادث علاااى االرض مثااال الماااد 

 وتحديد االتجاهات تبعًا لمواقع النجوم واالجرام.والجزر واالعاصير 
وبناًء على ما مر جعل االنساان يفهام هاذا الكوكاب الجميال الاذي يعايع علياه، 
وجعاال ماان الفنااانين يباادعون اللوحااات الجميلااة مجساادة المناااظر الطبيعيااة الخالبااة فااي 

حارك لكاي كوكب االرض،وان لدراسة الجغرافية معرفة جمالية لالنسان الذي يسافر ويت
 جبل صحراء(. –يحب جمال االرض بكل مكوناته )سهل وادي 

 اساليب توظيف الرتبية اجلمالية يف مناهج اجلغرافية:

اعااداد ماانهج فااي الجغرافيااة يساااعد علااى فهاام الكثياار ماان االيااات الجماليااة الموجااودة -1
 في االرض والسماء والكون والتي تدل على عظمة الخالق )عزوجل(.

ادراك جمال كوكب االرض من خالل المحافظة على البيئة وحمايتهاا وادامتهاا بكال -2
 ما يحويه من تضاريس وكائنات حية تعيع فيه.

 توضيح قصص الرحالت والكشوف التي قام بها الرحالة الكتشاف كوكب االرض.-3



ات اساااتخدام الااارحالت الميدانياااة لتعزياااز المعلوماااات والمعاااارف والمهاااارات واالتجاهااا-4
 التي تعلمها التالميذ بشكل جميل.

تنمياااة االحاسااايس الجمالياااة لمعلااام الجغرافياااة وتوظيفهاااا بشاااكل عملاااي ماااع التالمياااذ -5
 للحفاظ على البيئة المحلية وادامتها وكيفية النهوض بها.

توضاااايح دور المساااالمين فااااي الجغرافياااااة امثااااال )الخااااوارزمي واليعقااااوبي والحماااااداني -6
 اب التي ادت بهم الى االهتمام بالجغرافية.والبيروني( وما هي االسب

تنميااة الجوانااب الفنيااة والجمالياااة لاادى التالميااذ فااي رسااام خاارائط الجغرافيااة المختلفاااة -7
 باليد او باستخدام الحاسوب االلكتروني.

اسااااتخدام الجمااااال فااااي باااارامج اعااااداد معلاااام الجغرافيااااة فااااي كليااااات التربيااااة والتربيااااة -8
 االساسية.

 

 :منهاج التاريخ-5
التاااريخ هااو تاااريخ االحااداث الماضااية لغاارض توثيااق او النقاال، فالتاااريخ يتسااع 

دراسة الجماعة  –الرجال العظام  –علم النفس  –ليشمل )التفسير وتدوين المشاهدات 
 الدين(. –االخالق  –الحرب  –السياسية  –الثقافة واالقتصاد  –

التااااريخ ماااا ياااذكره فالتااااريخ مضااامون والمعرفاااة التاريخياااة هاااي معرفاااة جمالياااة و 
الفرد، وما تذكره االنسانية من ماضيها ذكرى غامضة حينًا وحينا واضاحة ذكارى نباذل 
الجهااود لجعلهااا تتسااع وتاادق علااى قاادر االمكااان وهااي علااى وجااه االجمااال ماان الغنااى 

، فمعرفة التاريخ مرتبطة باانجازات التي ابادعها الفناان يصح اهمالهابالحقائق مما ال 
وادوات واعمااال فنيااة عظيمااة... الااخ، فياارى )ديااوي( ان الفاان يسااجل مظهاار ماان مباااني 

الحياة لكل حضارة وهو لسان ناطق يخلاد ذكراهاا ويحفاظ امجادهاا ويصاور شخصايتها 
 ويمثل طقوسها وشعائرها.

فجاز توظيف الفنون تاريخيًا في الحضارات القديمة من هندسة وعمارة وادوات 
ود الماضاااي فاااي الحاضااار ويرجاااع الفااان فهااام صااافات زيناااة وادب لتعطيناااا احساساااًا بوجااا

الحضااااارات وجمالهااااا التااااي كااااان الفاااان جاااازءًا منهااااا عاااان طريااااق االثااااار الجميلااااة عاااان هااااذه 
 الحضارات.

 اساليب توظيف الرتبية اجلمالية يف مناهج التاريخ:



بناااء منهاااج للتاااريخ يحااوي الجوانااب الجماليااة فااي منجاازات اجاادادنا القاادماء فااي بااالد -1
 الرافدين من قبل ذوي االختصاص.وادي 

يدرك ان حضارات بالد الرافدين من اقدم الحضاارات التاي عرفتهاا االنساانية ويعتاز -2
 ويفخر ويثمن هذه الحضارة.

تعاااااد باااااالد وادي الرافااااادين محااااايط االنبيااااااء والمرسااااالين واالوليااااااء والتاااااابعين واالئماااااة -3
 االطهار.

للتالميااذ للوقااوع علااى الجوانااب الجماليااة فااي اقامااة زيااارات ميدانيااة لالماااكن االثريااة -4
 انجازات اجدادنا العظام.

 تجسيد القيم الجمالية لالثار المشاهدة في عمل فني )تشكيلي او نحتي حر(.-5
ادراك جمال االثار المكتشفة والوقوف على الرقي الحضاري والثقافي والعلمي لابالد -6

 وادي الرافدين.
يخياااة التاااي تتحااادث عااان باااالد وادي الرافااادين واهااام التاااذوق الجماااالي للقصاااص التار -7

 الشخصيات التي عاشت في تلك الحقبة .
اساااتنباط القااايم الجمالياااة واالخالقياااة مااان ابااارز الشخصااايات التاريخياااة التاااي عاشااات فاااي -8

 العراق.
 

 

 مناهج الرياضيات:-6
إّن الرياضايات ليساات ماادة نفعيااة فقااط وانماا لهااا جمالهااا ورشااقتها وال ياارى هااذا 
الجمااال اال قلااة مااان الناااس وهااذا الجماااال يمكاان ان يكااون موضاااوع متعااة اثناااء دراساااة 

 المفاهيم الرياضية المختلفة في دراسة العمليات الهندسية والعمليات اللوغارتمية.
ضاااااارات التاااااي برعااااات فاااااي مجاااااال فيعاااااد ساااااكان وادي الرافااااادين مااااان اقااااادم الح

الرياضاايات وفاان العمااارة الهندسااية، اذ عرفاات قااوانين الجباار والهندسااة وشاايدت اعظااام 
الحضاارات عبار التااريخ متمثلاة باالثاار التااي تركوهاا مان زقاورات بنيات بشاكل هندسااي 
جمياال ومقاااوم لكاال التقلبااات الجويااة التااي دارت عباار العصااور ولاام تاازل شااامخة وباااب 

التااي ان دلاات علااى شاايء انمااا تاادل علااى براعتهااا فااي المعمااار ن المعلقااة عشااتار والجنااائ
 الهندسي والجمالي في الوقت نفسه.



كماا ادرك الفيثاااغورين ان الجمااال فااي الطبيعااة يقاوم علااى اسااس رياضااية سااواء 
اعداديااة كاناات ام هندسااية بمعنااى ان المبااادئ الجماليااة التااي تقااوم عليهااا ماان )االيقاااع 

والتناااوع والتاااوازن... وغيرهاااا( تخضاااع فاااي تكوينهاااا لتلاااك االساااس  والتنسااايق واالنساااجام
الرياضية، وكل ما ينطبق على الفناون المرئياة مان اساس رياضاية ينطباق علاى الفناون 
الساامعية كالموساايقى ،كمااا اسااتخدم المساالمون االشااكال الهندسااية المختلفااة فااي تجساايد 

 الزخارف المتنوعة وفن العمارة.
 مالية يف مناهج الرياييا::اساليب توظيف الرتبية اجل

 استخدام الرموز المختلفة الجميلة التي تختصر الكلمة والجملة والحركة والصورة.-1
ادراك جمااااال االشااااكال الهندسااااية كمااااا يراهااااا التلميااااذ فااااي الطبيعااااة وفااااي الصااااناعة وفااااي -2

 الزخارف.
 الرياضية.تنمية تذوق الطلبة للجمال وتقدير الجمال الكامن في المفاهيم -3
التأمل( للتلمياذ مماا تجعلاه قاادرًا علاى  –العزم  –غرس قيم مهمة )التقدم في العمل -4

 اكتشاف الفكرة النيرة بقراءة واعية وذكية.
اكساب التالميذ المكونات الجمالية لالرقاام واالشاكال وكيفياة التعامال معهاا وغرساها -5

 في المنهاج.
ة تعزز ثقة التلمياذ بنفساه وتدفعاه الاى التعامال الشعور بالنشوة وهي قيمة عليا ومهم-6

 مع المفاهيم الرياضية بجو من البهجة.
ادراك جماااال الكاااون مااان خاااالل التناساااب والتناساااق باااين مكوناتاااه فكااال شااايء خلقاااه -7

البااااري )عزوجااال( بمقااادار متناساااب كاليااال والنهاااار والصااايف والشاااتاء واشاااكال 
 .*ل شيء خلقناه بقدر(االشجار والنباتات والحيوانات. قال تعالى )ك
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