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 رئيس اللجنة 

 
 مصادقة مجلس الكلية 

 ديالى على هذه االطروحة  االساسية في جامعة  صادق مجلس كلية التربية
 

 

 

 
 

 

 االهـــداء 
 اىل.......  

 روح ابي الطاهرة ومثلي االعلى، الرمحة واملغفرة.        

 اىل.......  

 روح اخي من بعد اخي الذي عشت وعلى اشراقته ،ولكنه انقضى على عجل.    

 اىل.......  

 شاركين رحلة الكفاح بكل صرب واحتساب وكان رفيقي يف دربي وعضدي يف هذا اجلهد...زوجي.   من 

 اىل.......  

 امي الغالية رمزًا للكفاح اليت محلت الراية بعد ابي بكل صربا وأناة.  
 

 

 



 اىل.......  

 اخوتي واخواتي االعزاء رمز احلنان 

 حممد  – دينا   – غسان   – علي    - اسيل  

 اىل.......  

 زهور حياتي واملي يف املستقبل 

 بسمة   – فراس    – عبداهلل  

 
 اهدي جهدي املتواضع 

 انسام 
 شكر  وثناء 

وادخلني  قال تعالى )رب اوزعني ان اشكر نعتمك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحًا ترضاه
 (.9برحمتك في عبادك الصالحين( )النمل، االية 

 
بعد ان من الله على الباحثة وانجزت اطروحة الدكتوراه فانها ترى الزاماً عليها توجيه الشكر والثناء        

 الى كل اللذين مدوا لها يد العون والمساعدة.
 

د. عاد محمود حمادي و أ.م.د. حاتم جاسم كما تتقدم بالشكر واالمتنان الى المشرفين على االطروحة أ. 
 عزيز عميد كلية التربية االساسية لما وجدته فيهم من سعة الصدر واالمانة والمقدرة العلمية والمودة.

 

وكما تتقدم الباحثة بوافر الشكر والعرفان الى الدكتورة نبأ عبد الحسين والدكتورة همسات  
والدكتور عبد زيد عبد الحسين والدكتور ماجد الكناني والدكتورة العمار والدكتور كفاح العسكري 

 بشرى عناد لما وجدته عندهم من مساعدة وروح علمية وثابة.
  

كما تتقدم بوافر الشكر واالمتنان الى جميع اعضاء لجنة الخبراء الذين وزعت عليهم اداة البحث  
رأي والمشورة ساعدت كثيرًا في اضفاء لما وجدته عندهم من سعة صدر وطول اناة،و مساهمتهم بال

 الطابع العلمي على االطروحة فأصبحت بما هي عليه االن.
  



واخيراً تتقدم بالشكر الى جميع اساتذة كلية التربية االساسية في جامعة ديالى بجميع اقسامها  
خالد( لما وجدته عندهم من مودة واخوة  –رعد  –ايمان  –ماجد  –ثائر  –اشراق  –وطالب الدكتوراه )موفق 

 عني الف خير.صادقة مفعمة بالمحبة والتواصل... متمنية للجميع التوفيق وجزاء الله الجميع 
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 األهداف التربوية المقترحة للمرحلة االبتدائية في التربية الجمالية 

 غير واضحة  واضحة  المجاالت  المحاور  ت 

أوال:النمو   1
 الحسي 

 

تنمية الفضوووووى لدت الت ميذ كي يروا ويسوووومعوا ويتذوقوا ويلمسوووووا  
ويشوووعروا بكى ما يحيط بمم مت حتاحة ابرات ذات مجاى واسوووت تلع  

 فيما الحواس دورا ممما.

  

الماتلفة وتفسوويرها بحي  تمكين التلميذ من حن ينظم أحاسوويسووج الجمالية    2
يضوفي معاني على صوورها البصورية والسومعية والذوقية والشوميةج تنتج 

 من اتصاى معانيما تكوين الاطوط الرئيسية للحياة العقلية.

  

ثووانويووا:الونوموو   3
 الجسمي

تنمية قدراتج الجسودية ومماراتج اليدوية في ممارسوة اشنشوطة والفعاليات 
 الجميلة.

  

تمكينج من اسوووتادام أدوات التربية الجمالية واشجماة المناسوووبة لقدراتج    . 1 4
 البدنية بشكى صحيح.

  

:النمو   5 ثووالثووا 
 العقلي

   حثارة انتباه التلميذ شدراك الجماى في كى ما يدور من حولج

تمكين التلميوذ من التفكير والتولموى في الطبيعوة والمالوقوات وتنوعموا وموا   6
نوع من شووووكوى ولون يعود منفوذا لنمو قودراتوج على التوذوق  يتميا بوج كوى  

 الجمالي.

  

تشووووايت الت ميذ الموهوبين والمبدعين واي اهم االهتمام ال ام الذي    7
 يمدهم بدافعية الحياة

  

توفير المجواى للتلميوذ ليموارس عمليوة التايوى وا دراك الجموالي في جو    8
 االي من القيود التي تحد من التايى 

  

:الونوموو   9 رابوعووا 
 االنفعالي

تحفيا الت ميوذ على القيوام بوا عمواى التي تنمي توذوقمم الجموالي والفني 
 وا بداعي وال تحقر من حعمالمم ممما كان هذا العمى.

  

تنميوة أحواسوووويس الت ميوذ المرهفوة وتوذوقمم الالقي والثقوة بوالنفس مموا   10
 يضفي على حياتمم البمجة والسعادة.

  

اامسوووا :النمو  11
 االجتماعي 

تمكينمم من اكتسا  مقدرة على مواجمة مشك ت تعتمد على القيم الفنية 
 والحس الجمالي .

  



مت    12 التعوواون  الت ميووذ على  قوودرة  حفرادا وجموواعووات  تنميووة  اآلارين 
بمشوووواركتمم والتفاعى معمم في المشوووواريت الجماعية وحقامة المعار  

 وتجميى البيئة.

  

سووادسووا :النمو  13
 اللغوي

حثراء المحصوووووى اللغوي الجميوى عن طرين المنواقشوووووة والمحوادثوة  
والتسووااالت جوا جابة عليما وسوورد القصووت والتدري  على ا نصووات  

 واالستماع.

  

تنميوة حدراكمم للجمواى في تعوابير القران الكريم وأحواديو  النبي  ت     . 1 14
 واشولياء والصالحين

  

 سابعا: 15
 النمو الروحي

   تمكين الت ميذ من حدراك عظمة الاالن من ا ى جماى مظاهر الكون.

   وحبداعاتمم.تلكيد القيم الروحية الجميلة لإلس م في تعبيراتمم وتعام تمم   16

ثووامونووا:الونوموو   17
 الوطني 

تمكينمم من حدراك جمواى الروابط الوطنيوة بين أطيوال المجتمت العراقي  
 الواحد. 

  

تمكينمم من جعوى الترا   العراقي محط عاة وفار ومجود وحافا لتربط   18
 بين أبناءه.

  

  الشعو  الماتلفة.تنمية حدراك الت ميذ بجماى الع قات ا نسانية بين   19
 

 

العووام  20 الموودل 
 للمنماج

  تنمية التربية الجمالية لت مذة المرحلة االبتدائية
 

 

التربيوة  أهودال 21
في  الجموواليووة 
الووومووورحووولوووة  

 االبتدائية

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 المجاالت  المحاور  ت 
 

 غير واضحة  واضحة 

الوتوعوبويو 22  ر موحوور 
الفني بالرسوووم  

 والتصوير

الجمووالي لمظوواهر الكون عظمووة الاووالن عاوجووى في    حدراك ا بووداع 
 وموجداتج

  

اموة لتنفيوذ ا عمواى الفنيوة بواسووووتعمواى المواد  الفنيوة ال   توظيل المموارات  23
 والاامات الماتلفة

  

   بحرية  عن االنفعاى الجمالي  التعبير  24

   حنتاج عمى فني جميىتنمية قدرات التايى والتصور الذهني وا بداع في    25

  ا عماى  اششوياء و  الع قات الاطية والشوكلية و اللونية فيجماى    حدراك  26
 التي ينجاها التلميذالفنية 

  

   والبيئة  نبعناصر الكو نالمنتشر والمتضم الجماىقيمة  تذوق  27

محور التشكيى  28
والووتووركوويوو   

 والبناء

   والموجودات المحيطة  ا شكاىفي  وأسسجعناصر التكوين  حدراك

تحسووووس القيموة الجمواليوة في ا شووووكواى والموجودات  نتواج  حشووووكواى   29
 وتصاميم فنية جميلة  

  

والاواموات الماتلفوة في تشووووكيوى مكونوات العموى الفني   الموادتوظيل    30
 .ماوالس مة وشروطم اشمنمت مراعاة قواعد  الجميى

  

موووووووحوووووووور   31
 التصميم

   مبادئ التصميم وعناصر الجماى فيجحدراك 

   التميا بين أنواع التصاميم وطبيعة استعمالمم  32

   االستادام اشمثى لعناصر وأسس التصميم في تنفيذ المنجا الفني الجميى   33

تصوووميم موضووووعات فنية جميلة مناسوووبة لحاجات المجتمت على وفن    34
 مستحدثات التكنولوجيا المعاصرة

 

  

  موووووووحوووووووور 35
الووومسووووووور   

 والقصة

   تنمية قدرتج على التعبير ا بداعي الدرامي الجمالي

النبيلة  القيم والمفاهيم  ا نسوووانية غرس  لتشوووبت برو  التدين والوطنية وا  36
  مافي وااللتاام 

  

تنمية المدركات الحسوووية للت ميذ وتمذي  وجدانمم وحواسووومم وحمتاعمم   37
 حياتمموحدااى الذوق الجمالي في 

  

اسووتادام المسوور  والقصووة في حثارة تفكير الت ميذ بواقعمم االجتماعي   38
 والعمى على تغييره

  



موووووووحوووووووور   39
  اشنشوووووووطوووة

 الموسيقية

  الحس الجموالي المجتمعي على توذوق وعال اشصوووووات الجميلوة  تنميوة
 تي ترتقي بالتلميذ حلى مستوت رفيتال

  

 حلىرقي بوج للاالنفعواليوة  واالجتمواعيوة والعقليوة  التلميوذ    اسووووتعودادات  تنميوة  • 40
 رفيت. تمستو

  

تنمية قدرتج على الفار واالعتااا بوطنج ووطنيتج من سوووماع اشناشووويد   . 1 41
 الوطنية

  

موووووووحوووووووور   42
الووووايووووارات  

 الميدانية

 تالمعرفيوة والوجودانيوة واالجتمواعيوة لود  الجمواليوة و  ترسوووويج الجوانو 
 .الت ميذ

  

  الميوادين الثقوافيوة والحضووووواريوة والتواريايوة من اجوىى  علالت ميوذ  اط ع    43
 .مت العالم التواصى تجسيدها في نتاجمم الفني و

  

من ا ى الايارات حلى المواقت    تنمية الجان  الحسووي والذوقي والجمالي  . 2 44
 .االثارية والحضارية والثقافية

  

 

 األبتدائي  االول الصف  

 المجاالت  المحاور  ت 
 

 غير واضحة  واضحة 

محور التعبير   1
بالرسووم   الفني

 والتصوير

   

أوال:اشهودال   2
 الااصة

   يميا أنواع الاطوط 

   المحلية. يسمي اشلوان المحيطة بج في البيئة    3

يرسوم عن اششوكاى والموضووعات الواقعية والايالية بما يتناسو    4
 وقدراتج الااصة.

  

   يتعرل على بع  المواد اللونية  5

   تنمي لديج القيم والعادات االيجابية بالتعبير الفني بالرسم والتصوير   6

 ثانيا/المحتوت 7
 المعلومات
 قصيرجمستقيمجمتعرج   طويى ج  -أنواع الاطوط: . 1

 
  

جاشثووا جالوجوواموت   . 2  8 والوبويوئووة  اشبونويووة  الوطوبويوعووة  فوي  الواوطووط 
 جاششجارجالنباتات.... وغيرها  

  

أسووماء اشلوان في البيئة المحيطة  اشحمر ج اشاضوور ج اشصووفرج   . 3  9
 البنفسجيجالرصاصيجاشبي جاشسود اشارقج البني ج البرتقالي ج

  

   أنواع المواد اللونية  الشمعيةجالاشبيةجالفلوماستر   10

   رسم اطوط  باستادام اشلوان التي ياتارها . 1 الممارات 11

رسووم موضوووعات حرة وتلونما بما تتناسوو  مت مسووتوت التلميذ و   . 2  12
 اهتماماتج

  

مون    13 عويونووات  الوتو مويووذ  الوبويوئووة حوبوواىجاويووطجفوروع  يوجوموت 
وغيرها  لتنمية  000اششوووجارجاشقمشوووة الملونة جالورق الملونج

 عناصر الاط واللون عند الت ميذ

  

   المحافظة على النظافة والترتي  . 2 االتجاهات 14

   تعايا رو  التعاون والمحبة   15

   الشعور بح  وجماى العمى الذي يقوم بج . 3  16

الجمواليوة والوذوقيوة بواالسووووتمتواع بوالاطوط واشلوان  تعايا القيم   . 4  17
 الموجودة في حديقة المدرسة

  

ثووالثووا:طريقووة   18
 التدريس

   المناقشة  

   االستكشال  19

   التعبير الحر  21

   التعليم التعاوني  22

   العر  والتطبين   23

 رابعا: 24
الووسوووووووائووى  

 التعليمية

 اشلوانرسوم ونماذج شنواع الاطوط و 
 

  

   عينات من الطبيعة مثى فروع  اششجار و اشاهار الملونة  25



 عينات من البيئة مثى اشس ك والحباى  26
 

  

 powerنماذج اشلوان مت مكان وجود اللون باسوووتعماى برنامج   27
point) في الحاسو  االلكتروني   

  

   السبورة االلكترونية   28

 اامسا: 29
 التقويم

   مدت تحقين اشهدال العامة والااصة 

   المشاكى والصعوبات التي حالة دون تنفيذ اشهدال  30
 

 المجاالت  المحاور  ت 
 

 غير واضحة  واضحة 

   جمت نتاج الت ميذ وعرضما في معر  دااى أو اارج المدرسة  31

   توجيج عدد من اشسئلة التقويمية  32

مووووووحووووووور   33
الوتشوووووكويووى 
والووتووركوويوو  

 والبناء

   

أوال:اشهودال   34
 الااصة

   يتعرل على م مس الكتى وحشكالما وألوانما في الطبيعة. 

   يقارن بين السطو   الماتلفة من حي  الشكى والملمس واللون.  35

   يتحسس م مس المعاجين ماتلفة.   36

   يعبر عن انفعاالتج بالتشكيى المسطح و المجسم   37

   تنمي لديج القيم الجمالية والذوقية  .  38

 ثانيا:المحتوت 39
 المعلومات 

ا شكاى : وهي تكوينات مسطحة تكوينات ببعدين وهي   المثل   
 ج المربتجالمستطيى جبيضوي جدائرة  

  

 وهي:  متوااي  مجسمة:تكوينات بث   حبعاد طوىجعر جعمن  40
 حض ع جمكع  جهرمي جاسطواني جماروطي جكروي   

  

 أحجام اششكاى:    • 41
 كبيرجصغير 

  

   الملمس :طبيعة سطح ا شكاى  اشنجناعم    . 3 42

 الممارات   43
4 .  

ا فادة من الاامات المتوفرة في البيئة لبناء وتشكيى نماذج يحبما  
 ممم ت جحافظة أق م   الت ميذ سيارة جقناعجسلة 

  

   اللع  بالمعاجين واكتشال م مسما وحمكانياتما   . 5 44

تنفيذ حعماى مجسمة لموضوعات من الحياةوالاياى والذاكرة تعبر    . 6 45
 عن جمالما وح  الت ميذ لتلك الموضوعات  

  

   ا فادة من الاامات والمواد المتوفرة في البيئة االتجاهات   46

   تنمية الذوق الجمالي من ا ى ا عماى التي ينجاها الت ميذ  47

تنمية رو  البح  واالكتشال عن الجماى في الاامات الموجودة    . 1 48
 في البيئة 

  

ثالثا:طريقة   49
 التدريس

   االستكشال 

   التعلم بالعمى  50

   النمذجة   51

   التعلم التعاوني  . 2 52

  الوسائىرابعا 53
 التعليمية 

نماذج من اششياء الموجود في البيئة مثى  الحجارة واشصدال  
 ,غيرها   000جأوراق اششجارج

  

   نماذج يتم تشكيلما مسبقا من قبى المعلم  54

   لبيان عملي للتشكيى بالمعاجين .   (DVD)أقرات مدمجة   55

   بالمعاجين.استادام االنترنيت للحصوى على حعماى فنية منفذة   56

   نماذج  شكاى مسطحة ومجسمة    57

   نماذج  عماى الت ميذ بمستوت المتعلمين.  58

   مدت تحقين اشهدال العامة والااصة  التقويماامسا 59

   المشاكى والصعوبات التي حالت دون تحقين اشهدال   60

   المدرسة جمت نتاج الت ميذ وعرضما في معر  دااى أو اارج   61

   توجيج عدد من اشسئلة التقويمية الشفوية.   62

 محور  63
 التصميم

   

   يدرك جماى اشلوان ومسمياتما والاطوط وع قتما بالبيئة أوال:  64



اشهدال  
 الااصة 

   يكون تصميمات بسيطة مستوحاة من الطبيعة والبيئة  65
 

 المجاالت  المحاور  ت 
 

 غير واضحة  واضحة 

   ي حظ م مس السطو  في الطبيعة    66

   تنم لديج ا حساس بالجماى والعادات االيجابية   67

ثانيا   68
 :المحتوت 
 المعلومات  

 

ألوان قوس قا :يظمر قوس قا  عند اروج الشمس بعد المطر  
ويتكون من سبت ألوان هي   اشحمر ج البرتقالي  

ستادم في  جاشصفرجاشاضرجاشارق ج السماويج البنفسجي  وت 
 التصميم

  

حشكاى الاطوط   طولية ج عرضية ج مائلة ج منحنية ج متعرجة ج    69
 مغلقة ج حلاونية ج حشعاعية  . 

  

70     
 
 

اشجسام في   م مس السطو :سمك ا شكاى ودسامتماجوتاتلل
م مس سطوحما  ماطط جصقيى ناعم جصقيى اشن جطري  

 جلين 

  

   عمى لوحات كبيرة باستادام اشلوان والطبت بلصابت الت ميذ  الممارات   71

جمت عينات من البيئة توضح اشلوان والم مس وا شكاى    72
 وتشكيلما وفن ا دراك الجمالي للت ميذ

  

استادام أوراق اششجار والنباتات في الطباعة على بطاقة    73
 دعوةاوتمنئة

  

   شعورالت ميذ بجماى ومحبة االعماى التي ينجاوها االتجاهات 74

   المحافظة على النظافة والترتي    75

   تعايا رو  التعاون بين الت ميذ   76

   تقدير جماى االعماى التي ينتجما االارين  77

ثالثا طريقة   78
 التدريس

   التعلم بالعمى

   التعلم التعاوني  79

   المناقشة  االستكشال   80

 رابعا: 81
الوسائى  
 التعليمية 

عر  نماذج توضح انواع الاطوط واشلوان باستادام السبورة  
 االلكترونية  

  

   تنفيذ عمى طباعي حمام الت ميذ  82

   لوحة توضح الوان قوس قا    83

   لوحة توضح أسماء الاطوط واتجاهاتما   84

   نماذج العماى طباعية باستادام الحاسو      85

 اامسا  86
 :التقويم

   مدت تحقين االهدال العامة والااصة 

   تحديد المشاكى والصعوبات التي حالت دون تنفيذ االهدال   87

   جمت نتاج الت ميذوعرضما في المدرسة   88

   اشسئلة التقويميةطر  عدد من   89

محور   90
المسر   
 والقصة 

   

اوال:اشهدال   91
 الااصة 

 التعريل بالفن المسرحي 
 يعبرعن انفعاالتج الداالية من ا ى لع  االدوار 

  

   يميابين الحواس الامسة في الفن المسرحي   92

   يتعرل على مستوت عطاءه وامكانياتج في االداء المسرحي   93

   يستادم ايالج في التعبير المسرحي   94

95  
 

   يتعرل ممارات االتصاى والتواصى 

   تنمية الممارات االجتماعية بالتعاون مت اآلارين   96

   تنمية قدرتج على التقمت وتقليد الشاصيات الحقيقية والايالية   97

المسرحية  تنمية حبج وولعج ل ستمتاع بمشاهدة ومتابعة العرو    98
 في المدرسة وفي وسائى االع م 

 
 

 
 
 

 المجاالت  المحاور  ت 
 

 غير واضحة  واضحة 



 ثانيا:  99
 المحتوت 
 المعلومات 

المسووورحية عمى يعتمد على قصوووة او حاد  يعر  علينا ا ى  
الحوار ويكون مظمرا من مظاهر النشواط ا نسواني ونتيجة لسولوك  

 وع قتج مت بيئتج ومجتمعجا نسان النفسي واالجتماعي 

  

 مسرحية الحيوانات  يمثلما الت ميذ في مسر  المدرسة    100
تودور في حوار بين  سووووعود  تلميوذ وبقيوة الت ميوذ اللوذين يرتودون 
أقنعوة لعودد من الحيوانوات مغااهوا التعرل على اسووووم الحيوان 

 ومكان وسبى عيشج 

  

 مسرحية الممن  يمثلما الت ميذ في مسر  المدرسة    101
مو بوس     يورتوودون  الولووذيون  الوتو مويووذ  موت  الوموعولوم  يووديوره  حووار 

الوونووجووار لوومووموون الووطووبوويوو جالوومووموونوودسج جالووتوواجوورج  الووعووامووى 
جالحودادجالمعلمجالمحواميج....وغيرهم  ويودور بينمم  للوقول على 

 اسم الممنة ومكان عملما وما الذي تقوم بج  ارتداء م بس 

  

مسوووورحية ناكر الجميى حمور ناكر الجميى  تلليل وار  الكندي    102
تنفوذ على مسوووور  الودمى في غرفوة المشووووغوى بعود حعوداد الودمى 

 كورة في القصةالمذ

  

الصوحة  دبدو  ينام مبكرا  تلليل وار  الكندي قصوة تروت من   103
 قبى المعلمة مستادمة صور تجسد فيما القصة
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   عمى نماذج لألقنعة   106

   بع  الشاصيات التي عرضت أمام التلميذتقمت   107

   استادام الاياى في التعبير عن ذاتج   108

 االتجاهات 109
1 .  

   تعايا الممارات االجتماعية بالتعاون مت اآلارين 

شعور التلميذ بقدرتج على التقمت وتقليد الشاصيات الحقيقية    110
 والايالية 

  

وولعج ل ستمتاع بمشاهدتما ومتابعة تقديره لإلعماى المسرحية    111
 العرو  المسرحية في المدرسة وفي وسائى ا ع م 

  

   ا حساس بجماى اشعماى التي ينتجما اآلارين   112

   لع  اشدوار  طرائن التدريس  113

   النمذجة   114

   المشاهدة  115

الوسائى  رابعا 116
 التعليمية 

   لألطفاى على جماا العر  مشاهدة عرو  مسرحية  

   االستماع حلى القصت   117

   مسر  دمى معد مسبقا    118

   نماذج لدمى مصنعة    119

   نماذج شقنعة تعر  عن طرين السبورة االلكترونية   120

     3d maxنموذج عملي شحد القصت باستادام برنامج    121

 اامسا:  122
 التقويم

الت ميذ في العمى المسرحي  ممثىجمتلقيجعامى الل  مشاركة 
 الكواليس   

  

   طر  عدد من اشسئلة التقويمية حوى ا عماى المسرحية   124
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محوراالنشطة   128
 الموسيقية 

   

أوال:اشهدال   129
 الااصة 

   تدري  ا ذن على التمييا والحكم بين المثيرات الصوتية الماتلفة  
 
 

 المجاالت  المحاور  ت 
 

 غير واضحة  واضحة 
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   قضاء وقت الفراغيستمتت بالموسيقى في   132

   يعد الموسيقى تسلية روحية   133

 ثانيا:المحتوت 134
 المعارل 

التعرل على اشصوات الماتلفة  الحيواناتجالطيور  
 جاششااتجالنقر على المعادنج.....وغيرها 

  



   أناشيد اشطفاى    135

 استعماى نماذج من اآلالت الموسيقية   136
 نفج   -الطرقجالبوق والناي - الطبى والدل 

  

 الممارات  137
1 .  
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 عن انفعاالتج
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