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 )ج(
 إقرار المشرفين

 

اثرررر ارجرررليم  يف   ررر     )  ف  عػػػداد  ػػػذا الرسػػػالة الموسػػػومةنشػػػأد  

يهلرات صنلعة  القوالر  ااتردامايهل لرمل ة قرة الرب الاا رة اللن ة    رة        

والمقدمػػة مػػف طاػػؿ طالػػت الما سػػ ير  ( الاا ررة ااتلترر ة   يررلخا اللاررلر   

 –طد  ػرت  حػت رشػرا نا  ػي  ايػة ال رايػة ا ساسػية (  عماد خضري عباس)
لى و ػػي  ػػز  مػػف م طااػػات نيػػؿ در ػػة الما سػػ ير  ػػي ال رايػػة  امعػػة ديػػا

 الفنية.
 
 

 
 المشرؼ العامي:     المشرؼ ال راوي:

 ال وطيع:       ال وطيع:
  .ـ.د. عاد محمود حمادي     .ـ.د. ما د نا ع عاود

 

 اناً ا عاى ال وصيات الم و رة ارشح  ذا الرسالة لامناطشة
 

 العػمػيػد                                          
 ال وطيع:

 االسـ:  .ـ.د. عاي عايد  اسـ
 ٕٙٓٓال اريخ:    /    /                                               



 )د(
 إقرار المشرف اللغوي

 

اثررر ارجررليم )  نشػأد  ف  صػػحيح مح ػوه  ػػذا الرسػالة الموسػػومة

ة قررة الررب  يف   رر    يهررلرات صررنلعة القوالرر  ااترردامايهل  لررمل   

والمقدمػة مػف طاػؿ  (الاا ة اللن ة    ة الاا ة ااتلت ة   يرلخا اللارلر  

طػد  ػرت  حػت رشػرا ي  ػي  ايػة ( عمـاد خضـري عبـاس   )طالت الما س ير 
 امعػػػػة ديػػػػالى و ػػػػي طاليػػػػة مػػػػف ا ططػػػػا  الا ويػػػػة  –ال رايػػػػة ا ساسػػػػية 
 و ا زة لامناطشة.

 
 

 
 
 
 
 

 المشرؼ الا وي       
 ال وطيع       

 االسـ: .ـ.د.عاي عايد  اسـ     
 ٕٙٓٓال اريخ:      /     /                                        

  

 
 



 )هـ( 

 إقرار لجنة المناقشة
نشػػػأد نحػػػف  عنػػػا  ل نػػػة المناطشػػػة رننػػػا اطاعنػػػا عاػػػى مح ػػػوه  ػػػذا 

اثػػػػر ارنػػػػام   عايمػػػػي  ػػػػي مأػػػػارات صػػػػناعة  )  الرسػػػػػػالة  الموسػػػػومة
 ايػػة ال رايػػة  -ا لػػده طااػػة طسػػـ ال رايػػة الفنيػػة القوالػػت واسػػ طدامأ

 (عمـاد خضـري عبـاس   )وطػد ناطشػنا الطالػت  (ا ساسية  ي مادة الفطار
 ي مح ويا ه وما له عالطة اأا ونع قد اأنأا  ديرة اػالقاوؿ لنيػؿ در ػة 

 (  ي ال راية الفنية.          الما س ير ادر ة )
 

 رئيس المجنة
 ال وطيع:

 الء شاكر محموداالسم: أ.م.د. ع
 ٕٙٓٓال اريخ:     /    /

 
 عضواً                   عضواً 
 ال وطيع:                  ال وطيع:

 االسم: أ.م.د.ابراهيم نعمة محمود                       االسم: أ.م.د.صالح مهدي صالح
 ٕٙٓٓال اريخ:    /    /                ٕٙٓٓال اريخ:    /   /

 
 المشرف العممي                         تربويالمشرف ال
 ال وطيع:                  ال وطيع:

 االسم: أ.م.د. عاد محمود حمادي                        االسم: أ.م.د. ماجد نافع عبود
 ٕٙٓٓال اريخ:    /   /                ٕٙٓٓال اريخ:    /   /

 
 جامعة ديالى –ية األساسية صدقت الرسالة من قبل مجمس كمية الترب

 

 التوقيع     
 العميد  أ.م.د. عمي عبيد جاسم     
 6002التاريخ:     /     /     

 



 )و(

 اإلهداء

 إلى وطن  أمـة الرافـدٌن الخالدة وأبنابها.

 إلى ورٌثة قانون  أشنونا دٌالى الخضراء وحضارتها.

فً الحب إلى والدي و والدتً...اللذٌن علمانً المعانً وغرسا 

 والخٌر .  

 إلى شقٌقً ٌاسٌن .. وفاءاً.. وأمالً..  اخوتً وأخواتً حبا. 

 إلى زوجتً..التً تحملت معً أعباء دهري .. وهً جزء منً.

إلى أوالدي.. سرمد وأحمد وشمس بذرة المستقبل إلى أقاصً 

 األبدٌة

 صحبً.. …إلى الحاضرٌن فً قلبً وٌكتمل بهم بعضً

 

اعاافل الللضل                                           
 االيفرفلن   

 ع لخ                                                
 

 

 
 
 



 )ز(
 شكر وتقدير

لك الحمد ٌؤرب كما ٌنبغً لجالالل وجهالك وعمالٌم ساللطانك  لالك الحمالد حمالداً طٌبالاً        

لً وساللم وبالارك علالى ٌالوافً نعمالك وٌكالافا مزٌالدك موالنالا ٌالؤرب العالالمٌن صالكثٌراً ما 

أكرم الخلـالـق سٌالـدنا محمالد وألالط الطالاهرٌن و النور المبٌن  سٌد األنبٌاء وأمام المرسلٌن 

فقد أتم هللا سالبحانط وتعالالى …ومن تبعهم بإحسان إلى ٌوم الدٌن  أصحابط الغر المنتجبٌن

 نعمتط علً بإكمال هذا البحث وبعون ممن ٌستحقون الشكر والتقدٌر .     

طٌب لً أن أتوجط بالشكر واالمتنان إلى جمٌع أساتذتً فالً الدراسالة والالى عمالادة ٌ      

كلٌة التربٌة األساسٌة متمثلة بشخص عمٌدها أ.م.د.علً عبٌد ورباسة قسم التربٌة الفنٌة  

عالالاد محمالالود وأن اعبالالر عالالن جزٌالالل شالالكري ووافالالر امتنالالانً إلالالى أسالالتاذي الفاضالالل أ.م.د. 

ًن مالالن مكارمالط مالا ٌحصالى عنالالط المشالر  العلمالً علالى الرسالالالحمالادي  ة الالذي أفالاع علال

المبٌن   فقد كان معً وافر العلم كرٌم الطباع   فمهما أوتٌت من فصاحة اللسالان وملكالة 

البٌان لن أستطٌع شكره   وفاه هللا عنالً اجالزل المثوبالة ورفالع درجاتالط وأعالهالا   وبلغالط 

العرفالان بالجمٌالل إلالى من اآلمال منتهاهالا  كمالا ٌالبهف نفسالً أن أتوجالط بالشالكر الجزٌالل و

المشر  التربوي على الرسالة   الالذي كالان معالً رحالب الصالدر ماجد نافع عبود أ.م.د. 

حزم فً لٌن غزٌر المعرفة   إذ أمطرنً بوابل من علمط الجم وكرمالط إذ سالاعدنً علالى 

إنجاز هذا البحث   فسح هللا مجالط ورفالع أعمدتالط ومالد أروقتالط   واٌنالع خضالرابط وجالزاه 

واشالالكر كالالذلك أسالالاتذتً فالالً السالالنة اء ولالالط منالالً وافالالر المالالودة والوفالالاء  عنالالً خٌالالر جالالز

التحضالٌرٌة ولجنالة الحلقالة النقاشالٌة لمالا قالدموه مالن اهتمالام ورعاٌالة علمٌالة وتربوٌالة ولمالا 

وأتقدم  قدموه لً من معلومات وتوجٌهات سدٌدة  ساهمت  بإنجاز وتعزٌز هذا البحث   

لالم ٌبخلالوا بالوقتهم وجهالدهم حالٌن استشالارهم  بالشكر واالمتنان إلى السالادة الخبالراء الالذٌن

الباحالالث حالالول صالالالحٌة أدوات بحثالالط وهالالمل  أ.د. خولالالة عبالالد الوهالالاب   أ.د. عبالالد المالالنعم 

خٌري  أ.د.نامم كامم جواد  أ.م.د. رعد عزٌز عبد هللا     أ.م.د. صالح مهدي صالح   

أ.م.د.  أ.م.د. صالالالح أحمالالد مهٌالالدي   أ.م.د. قالالدوري عالالراك صالالقر أ.م.د. محمالالد سالالعدي  

إلى المصححٌن المدرس المسالاعد مهند عبد الستار    د.نبراس احمد   د.انغام سعدون و

علً عبد الكرٌم و المدرس المساعد رابد احمد علً لصبرهم على تقٌٌم نتاجالات عٌنالات 

القابمٌن علالى البحث   وإلى  زمالء الدراسة والعمل لما أبدوه من اهتمام ومساعدة وإلى 

ربٌالة األساسالٌة ومكتبالة كلٌالة الفنالون الجمٌلالة لمالا أبالدوه مالن مسالاعدة كبٌالرة مكتبة كلٌة الت

وال ٌفالوتنً أن وإلى كل من ساعدنً بالمعلومالات أو المصالادر أو ااجابالة عالن السالإال  

جامعالة دٌالالى  –اشكر طلبة المرحلة الثالثالة كلٌالة التربٌالة األساسالٌة / قسالم التربٌالة الفنٌالة 

وشالالكر وتقالالدٌر خالالاص إلالالى األ  بسالالام هالالذا البحالالث    الالالذٌن كالالانوا خٌالالر معالالٌن لالالً انجالالاز

رٌتشالالارد  واأل  أثٌالالر نجالالم لصالالبره ولمالالا قالالدماه مالالن عالالون فالالً انجالالاز وإخالالرا  البحالالث 

وختاماً اهدي هالذا القالبس مالن العلالم الالذي شالرفنً البالاري بتلقٌالط فضالالً بالممهر الالبق.. 

كالون بالذلك االبالن دابماً منكم عسى أن أعٌد جزء منط إلى سواكم من األجٌال الصالاعدة وأ

البار باهلط.. تحٌة شكر وامتنان إلى كل من مالد ٌالد العالون مالن قرٌالب أو بعٌالد فالً إنجالاز 

 هذا البحث  اسؤل هللا من فضلط أن ٌوفقنً والجمٌع فً خدمة العلم.
                                                                                                  )عماد خضري(                وأخر دعواوا أن احلمد هلل رب العاملني                                                                 



 )ح(                                             

 خالصة البحث 
  ييػػػر  اث حػػػدعاػػػى الػػػ عاـ ، والػػػى  ا  ػػػرادمسػػػاعدة  رلػػػىيأػػػدؼ  رنسػػػانيال عاػػػيـ مشػػػروع  رف

دا عي أـ لاػ عاـ عػف طريػؽ م موعػة مػف النشػاطات  رثارة رلى  ينامرغوت  ي ساو أـ ، ويأدؼ 
الطالت  ي الموطؼ ال عايمي مف طالؿ ال ر يز واال  ماـ اطرائؽ   ووالقرارات ال ي ي طذ ا المعاـ 

ت المػ عاـ عاػى  نميػة طااايػا رلػىالمنشودة ال ػي  سػعى  ا  داؼال دريس و قنيا أا مف ا ؿ  حقيؽ 
و  عاأػـ طػادريف عاػى ا  شػاؼ ا ػاؽ  ديػدة  ػنأض اػواطعأـ  ػي النػواحي  ا ػة ) العقايػػة ،  اإلاػداع

وال سػػػمية ، والمعر يػػػة ، والمأاريػػػة ، واالنفعاليػػػة ، والمأنيػػػة ( . و عػػػد المنسسػػػات ال عايميػػػة ومػػػف 
ال ػػي  و ػػدرياأا لمال ػػاتا  اإعػػداد ػػي الم  مػػع  ونأػػا  أػػ ـ   ايػػرٌ  نػػمنأا ال امعػػات ال ػػي لأػػا دورٌ 

والفنيػػػة  نأػػػا مسػػػنولة عػػػف طيػػػادة  وا دايػػػةمط اػػػؼ الم ػػػاالت واالط صاصػػػات العاميػػػة  رلػػػى ؿ ن  ػػػ
الطرائػؽ والوسػائؿ واالسػاليت  ػي اػرام   ردطػاؿالمعر ة ، مػف طػالؿ    اؽالنأنة العامية و وسيع 

 ػي العػالـ ومنأػا ال صػميـ  االعداد وموا اة ال طور واالنػطراد المعر ػي وال  نولػو ي الػذي يحػدث
ال شػؼ عػف المأػارات الفنيػة  ػي مػادة  رلػى قػدـ  ػأف الاحػث الحػالي يأػدؼ  عاػى مػا انا ً .ال عايمي
لام عامػيف المػن ايف لمأنػة ال ػدريس  ر سػااأاالوا ػت  أاواسػ طدام صػناعة  القوالػت السيماالفطار و 

الطالػػػت / المعاػػػـ(  ػػػي نشػػػاطا ه اذ  عػػػد  ػػػذا المأػػػارات مػػػف السػػػاو يات ال دريسػػػية ال ػػػي يظأر ػػػا )
ممارسػػ ه لمأنػػة ال ػػدريس اأػػدؼ  حقيػػؽ اال ػػداؼ ال عايميػػة  وطػػتال عايميػػة داطػػؿ ) طاعػػة الػػدرس ( 

الم وطػػاة والمططػػط لأػػا ، و ػػذا السػػاو يات  ظأػػر لػػده )الطالػػت / المعاػػـ(  ػػي صػػورة اسػػ  ااات 
 انفعالية او حر ية مأارية  نمو ادطة وسرعة مع الموطؼ ال عايمي .

يح ػوي  رذ( Kemp -1985  -)  مػت  نمػوذجو ػؽ  ا عايميػ االااحػث  ارنام ػ انػىلػذلؾ 
 ػػػي ) الطامػػػات والمسػػػ ازمات النػػػرورية ل حنػػػير الطينػػػة ال راايػػػة ، وحػػػدات  عايميػػػة ( ٖعاػػػى )

 عايميػة  ػـ  حاياأػا  (   ػداؼٖ  نػمف )وعمؿ طالت  اسي مسطح ، وعمؿ طالت  اسي م سػـ( 
سػاو ية    ػداؼ( ٜو) ا ولػى(  ػد ا سػاو يا لاوحػدة ال عايميػة ٔٔواطػع )(  ػد ا سػاو يا وآٖ) رلى

( ا ػػػداؼ سػػػاو ية لاوحػػػدة ال عايميػػػة الثالثػػػة،  مثػػػؿ مأػػػارات معر يػػػة ٓٔلاوحػػػدة ال عايميػػػة الثانيػػػة و)
وحر ية وو دانية . ـ اط يار م  مع الاحث الحالي مف طااة المرحاة الثالثػة لقسػـ ال رايػة الفنيػة / 

( طالاػػا وطالاػػة طاػػؽ عاػػيأـ ٗٔ ػػـ سػػحت عينػػة   ريايػػة   ونػػت مػػف ) رذ،  ا ساسػػيةة  ايػػة ال رايػػ
( طالاا وطالاة اينا  ػـ ٗٔالارنام  ال عايمي و مت مقارنة الن ائ  مع عينة نااطة   ونت مف )

  دريسأـ و ؽ الطريقة االع يادية .
  

 –طاايػا و)الصػػورة  (  - ػـ  صػميـ اسػ مارة اط اػػار  حصػياي معر ػي اصػػور يف )الصػورة  رذ
(  قػػرة مثاػػت مح ػػوه ٙٔت( اعػػديا ،  مػػا  ػػـ  صػػميـ اسػػ مارة  قػػويـ لػػالدا  المأػػاري   ونػػت مػػف )

( مػػػف ٕالارنػػام  ال عايمػػي و مػػت مالحظػػة ادا  الطااػػة وطيػػػاس سػػاو أـ مػػف طػػالؿ الااحػػث مػػع )
 المالحظيف  ـ  درياأـ لأذا ال رض و ـ االط اار طاايا واعديا .



 )ط(
( السػػ طراج ن ػػائ  الاحػػث ،  مػػا  ػػـ  Mann Whitneyث اط اػػار )مػػاف و نػػي اسػػ طدـ الااحػػ

( الي ػػػػاد الثاػػػػات لالط اػػػػار ال حصػػػػياي المعر ػػػػي ، ٕٓاسػػػػ طداـ معادلػػػػة)  يػػػػودر ري شاردسػػػػوف / 
( الي ػاد معامػؿ اال فػاؽ اػيف المصػححيف و ػذلؾ الي ػاد نسػاة اال فػاؽ Cooperومعادلة ) ػوار 
 ايف المح ميف .

 -:و ي اآل ي  الن ائ   ـ  رلىدـ  وصؿ الااحث انا  عاى ما  ق
اع ماد )الارنام  ال عايمي( المصمـ  ي الاحث الحالي عاػى  ػدريت و ػدريس )الطالػت /المعاػـ( .ٔ

المن ػػؿ لمأنػػة  ػػدريس ال رايػػة الفنيػػة  ػػي مػػدارس المرحاػػة الثانويػػة طاػػؿ الطدمػػة ،  ونػػه يح ػػوي 
  سػاس عايميػة انيػت عاػى  اوي نػمف ا ػدا ً  عامية ونظريػة  سسعاى مأارات  نية مانية عاى 

االح يا ات والم طااات الفعاية لاطااة ،  ما ويعد دليال عمايػا لا ػدريت عاػى المأػارات واسػاواا 
 من ظما وم ساسال لدروس ال راية الفنية مما يساعد عاى  حقيؽ اال داؼ الم وطاة منأا . 

 الا ػػػافي و اسػػػ مارة  قػػػويـ االدا  المأػػػاري ار ال حصػػػياي المعر ػػػاػػػاالسػػػ فادة مػػػف اسػػػ مارة االط .ٕ
 .ئأااعد ما الااحث ل قويـ ال فايات االدائية )لاطالت /المعاـ( طاؿ  الطدمة واثنا

  - وصؿ الى ال وصيات اآل ية :وصؿ اليأا الااحث نو  الن ائ  ال ي    يو 
المأػػاري لاطااػػة  ا دا طريقػػة ل ػػدريس مػػادة الفطػػار ل طػػوير  الارنػػام  .يوصػػي الااحػػث ااسػػ طداـٔ

 ونػه يصػاح ل ػدريس المػادة  ذلػؾو حسيف معاوما أـ مقارنة االطريقة االع يادية ،  نػال عػف  
 لفصؿ دراسي  امؿ.

ال عايميػػػة ذات العالطػػػة ) معا ػػػد الفنػػػوف ال مياػػػة و ايػػػات الفنػػػوف ال مياػػػة  المنسسػػػات اإم ػػػاف.ٕ
 ال عايمػػيفادة مػػف م ونػػات الارنػػام  ال رايػػة الفنيػػة  ػػي  ايػػات ال رايػػة ا ساسػػية ( االسػػ  و طسػػاـ

طريقػػة  اع مػػاداصػػناعة  القوالػػت واسػ طدامأا وذلػػؾ مػػف طػػالؿ مأػػارات الم عاػؽ امػػادة الفطػػار/ 
مدرسػػػي  مأػػاراتلا ػػدريس  و وسػػياة لا ػػدريت نػػمف دورات ال عاػػيـ المسػػ مر الم عاقػػة ا طػػوير 

لمػادة ال رايػة الفنيػة  ػػي  دريسػػيةال ال رايػة الفنيػة وطػت الطدمػة ل طػػوير مأػارا أـ وزيػادة  فايػا أـ 
 مراحؿ ال عايـ العالي . 

يسأـ الارنػام  ال عايمػي المطصػص لمػادة الفطػار  ػي  طػوير مػادة ال رايػة الفنيػة عنػد   ف يم ف.ٖ
مػػػف طاػػػؿ المدرسػػػيف  ونػػػه ينػػػـ مح ػػػوه  عايمػػػي وانػػػح ي ػػػزامف معػػػه م موعػػػة مػػػف  اسػػػ طدامه
اصػور يه )   ،  المعر ػيمف االط اار ال حصياي ال عايمية ،  نال عف ذلؾ االس فادة  الوسائؿ

عاػػػى مسػػػ وه طااػػػ أـ طاػػػؿ  لا عػػػرؼت ( واالط اػػػار المأػػػاري واسػػػ مارة  قػػػويـ ا دا  المأػػػاري ، 
 ال دريس واعد االن أا  مف ذلؾ . 

وا دوات  ال عايميػػةم موعػػة مػػف المسػػ ازمات النػػرورية   مأػػا ) الايئػػة  ا ػػو ير.يوصػػي الااحػػث ٗ
 سػأـ  ػي رن ػاح مأمػة ال دريسػي س ذا المسػ ازمات و ذ م طااات مادة الفطار ( . الم عاقة ا نفي

  ي  ذا المادة .  لطاا ه ي  طوير المأارات الفنية 



  -المق رحات :
 حاياية لألعماؿ الفنية ال ي ين ز ا الطااة  ػي مػادة  دراسة   را  اط رح الااحث -1

و  ا  ػداؼ المقػررة لأػا الفطاريػة واسػ طدامأا  ػي نػ القوالتالفطار/ صناعة  
 . 

 

مأػارات الطااػة  ػي صػناعة  ل نميػة وظيػؼ نمػاذج لقوالػت ذات مواصػفات عالميػة  ما اط رح  -ٕ 
 القوالت الفطارية واس طدامأا. 
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 ثات المح ويات
 الصفحة الموضوع

 أ العنوان

 ب اآلٌة القرآنٌة

   إقرار المشرفٌن

 د إقرار المشر  اللغوي

 هـ إقرار لجنة المناقشة

 و ااهداء

 ز الشكر والتقدٌر

 ط-ح خالصة البحث

 ل-ك-ي ثبت المالحق –ثبت الجداول  – ثبت المحتوٌات

 11-1 األول: اإلطار العام للبحث الفصل

 1-4 مشكلة البحث ومسوغاتها

 8-1 أهمٌة البحث والحاجة إلٌط

 8-8 أهدا  البحث

 9-9 فرضٌات البحث

 9-9 حدود البحث

 41-41 تحدٌد المصطلحات

 11-11 الفصل الثانً: اإلطار النظري ودراسات سابقة 

 88-41 المبحث األول ل التصمٌم التعلٌمً

 14-89 بحث الثانً ل المهارةالم

 14-14 المبحث الثالث ل الفخار

 11-14 المبحث الرابع ل القوالب

 14-11 دراسات سابقة



 61-16 الفصل الثالث: منهجٌة البحث وإجراءاته

 16-16 التصمٌم التجرٌبً

 11-16 مجتمع البحث 

 11-11 عٌنة البحث

 19-11 مراحل تصمٌم البرنامف التعلٌمً

 84-19 ات الصدقمإشر

 81-88 مإشرات الثبات

 81-81 الوسابل ااحصابٌة

 39-68 الفصل الرابع: نتائج البحث ومناقشتها

 94-88 عرع النتابف ومناقشتها

 98-94 االستنتاجات

 96-98 التوصٌات

 96-96 المقترحات

 99-91 المصادر

 411 المالحق
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 . مش اة الاحث:ٔ
اإلنساف والفطار  ال ما يعود رلى مادة واحدة  ي الصاصاؿ الذي  و الطيف والفرؽ 

 ي اآلية ال ريمة:} ُصْنَع الا ِه ال ِذي َ ْ َقَف ُ ؿ  اينأما  و  ف اإلنساف مف صنع اهلل الطالؽ  ما ورد 
) سورة النمؿ( وايف الفطار الذي  و مف صنع المطاوؽ  {َٛٛشْيٍ  ِرن ُه َطِايٌر ِاَما  َْفَعُاوَف {  }اآلية 

اإلنساف وش اف ايف ما طاؽ اهلل ساحانه و عالى وايف ما ش ؿ اإلنساف  اهلل  نفخ  ي الصاصاؿ 
ـ  َ نَشْأَناُا َطْاقًا آَطَر روحا   عا ه مطاوطا و نعـ عايه االعقؿ  صيرا رنسانا  في طوله  عالى:} ُث

{)سورة المنمنوف ( و اإلنساف يس عيف اعقاه   يطّوع مف َٗٔ َ َااَرَؾ الا ُه َ ْحَسُف اْلَطاِلِقيَف {}االية
ع العقؿ  ي صنعه  ي دو الصاصاؿ  ش اال اعنأا ن ا ا ين فع اه والاعض ا طر  ش رؾ الروح م

ن ا ا  ميال يحمؿ شيئا مف ذا ية صانعه والفف اش ؿ عاـ والفطار اصورة طاصة وسياة مف 
وسائؿ ال عاير ، رذ يعد الوسياة ا  ثر مقاومة لعوامؿ الزمف و ال ي عار مف طاللأا اإلنساف عف 

الزمف و سد ا. و و ما ي فّرد حيا ه اعالط أا الم نوعة ومديا أا المط افة وال ي عايشأا عار   اؽ 
اه اإلنساف وما ينحاز اه  و ريًا عف ال ائنات ا طره  وما يعطيه مقامه الم صدر  ي ساساة 
ال ائنات الحية، ويظأر عاوا ور ع ه ؛   اإلنساف يا  ر الرموز ل مثؿ    ارا وانفعاال ه و حاسيسه 

ال قييد و الحصر  ي  نوع م زايد ويش اأا  ي   وينات ش ى مم دة  ي آ اؽ رحاة اعيدة عف 
و  دد مس مر وم فاعؿ ايف العالـ الداطاي ومحيطه الطار ي،  اسحا الم اؿ لا عاير عف طا ا ه 
ومفا يمه وطد ظاػت  ذا الميزة لصيقة اه عار عصور  طورا ،  وثؽ لوطائعه و ظأر م نونات 

غااأا  ال  نأا  انت شا دا عاى و دانه مف    ار ومعارؼ وروه ذا ية ورغـ اساطة ال عاير  ي  
ا  ماما ه و   دا ه، ين د ذلؾ  ف الحنارات المط افة والم عاطاة وثّقت  غات ما  و معروؼ 

 عنأا  اريطيا اس نادًا رلى ما و د مف  ثار ا وال ي  انت معظمأا اقايا  طارية .
 

نع اسات ما يثقؿ رف ا  راد  ي الحياة المعاصرة يوا أوف   ييرات م الحقة  ُحدث مف اال
مسنولية ا سرة والمنسسات ال راوية و عّسر  قديـ طارات  راوية م نوعة مف ا ؿ  ف  مّ ف ال يؿ 
ال ديد مف موا أة م طااات  المس قاؿ و حديا ه، وال راية امفأومأا الواسع  عد ا داة الفاعاة  ي 

ل ي  ساعدا  ي  دا  وظائفه  ي انا  شطصية الطالت االدر ة ا ولى و أ ياه إل  سات الطارات ا
الم  مع، و  مثؿ اعماية   يؼ الفرد لما يحيط اه مف ثقا ات و راث رنساني ومعارؼ عامية 
وعماية   عاه ي  ست مأارات و نماطا ساو ية  م نه مف ممارسة دوا عه الداطاية، واما ي ال ـ 

 يه ؛ واأذا   وف ال راية مع الظروؼ والمواطؼ المحيطة اه وي وا ؽ مع الم  مع الذي يعيش 
 وسياة ل  ير ساوؾ الفرد و نمية شطصي ه واما يطدـ الم  مع واالر قا  اواطعه...



 
 ف ال راية  ي عماية   يؼ الفرد مع ايئ ه  ي عماية ا  سات الفرد ))   ما يره سمعاف: 

   ((ئية. لامأارات و نماط الساوؾ ال ي  م نه مف موازنة دوا عه الداطاية مع الظروؼ الاي
 (ٚٔٔ، ص:ٕٜٛٔ)سمعاف،                                                           

     
رف ال راية  أدؼ رلى  نمية الطالت و اس عدادا ه و و يأه الو أة اال  ماعية السايمة 

 نمية المأارات لدور ا   ح ى ي وف  ردًا صالحًا  ي الم  مع الذي يعيش  يه مف طالؿ
 صادي واال  ماعي  نال عف ذلؾ  ر ع ال انت الثقا ي ا ؿ مس ويا ه الفنية وا داية االط

 والعامية .
  
رف   ـ معالـ الفاسفة ال راوية ال ي اد ت  ح ـ   داؼ ))    و ذا ما يشير رليه عاد اهلل:  

ال راث ال راية وسياس أا  ي السنوات ا طيرة  و ا طذ اوحدة الثقا ة  ي رطار ال نوع ودم  
الموروث اال راث اإلنساني وال أ يد عاى المعر ة العامية وانا  ال راية عاى  ساس العمؿ 
. ((واالندماج وعاى  ساس اإليماف اوحدة العمؿ اليدوي و نمية روح االا  ار واإلاداع وال  ديد 

 ( .ٕٚ،ص:ٜٙٚٔ)عاد الدائـ،
 

اماًل،   ما  أ ـ ا نمية عقاه وروحه لذا  إف ال راية المثاى  ي ال ي  عنى االفرد  اًل م  
و سمه وذوطه،  أ ـ اإشااع حا ا ه وميوله ورغاا ه، وعاى  ذا  قد  د ت ال راية  ي العراؽ رلى 
طاؽ  يؿ طادر عاى الحفاظ عاى  صال ه الف رية  ال ي  ااي طموح شعاه  ي ال قدـ،  ال عايـ 

س عاى ال حسف  و ال قدـ الذي يالحظ عاى ااع اارا ر نأ مف  ر اف ال راية، و و الدليؿ المامو 
حر ات الفرد،  ي وف اذلؾ ال عاـ  و  دا   و ساوؾ يقوـ اه الفرد احيث ينثر  ي سائر ساو ه 
 يحسنه ويشذاه لي وف سااًا  ي ار قائه، وعايه  قد عمات النظـ ال راوية الحديثة  ي العقديف 

وير عماية ال عايـ اأذا اال  اا ، المانييف االطرييف مف القرف العشريف طاصة عاى  ط
و صاحت مأمة القائـ اال عايـ  ف يأيئ الايئة ال عايمية  ماـ الطالت إل سااأـ مأارة ال ف ير 

 العامي والعماي الواطعي ، وليس م رد حفظ ططوات ومواد ونصوص اذا أا  .
 

ايـ الرئيسة  ي واما  ف ال عاـ والمعر ة  ما مف صميـ عمؿ ال راية، الف  حد  وانت ال ع
 عاـ طرائؽ ال ف ير السايـ ، رذ  ف العماية ال عايمية ليست رنا ة معاومات وحقائؽ ، اؿ  ي 
رنا ة و  شذيت لأل  ار و الساوؾ والمعارؼ واال  ا ات و العادات السااقة ، ال ي  أدؼ رلى 

ة ال راوية   اوز الطالت لما طد يوا ه مف مش الت ، مما طد ينعؼ ويو ػف مطر ات العماي



ومحور ا ا ساسي )الطالت( الذي  و الأدؼ وال اية والنمانة لمس قاؿ  ية  مػة و عزيز و ود ا 
 ودواـ  ينون أا.

 
وال راية الفنية  ي م موعة مف الطارات ال ي  ساعد عاى   امؿ الفرد و راطه االقيـ الفنية 

ا ف ، و قدـ له مس وه مف المعيشة السامية ال ي  ن  أا الفنانوف عار مراحؿ الزمف السااؽ والر 
( وما دامت ال راية الفنية  ي ٛٔٔصٕٔٓٓعالـ، ي طااه عامؿ ال ذوؽ اش ؿ  ساسي.) لياى

م موعة طارات، و ف الطارة ال يم ف  ف نحصؿ عايأا رال مف طالؿ ال فاعؿ الذي ي ـ ايف الفرد 
رة( ون ي ة  ذا ال فاعؿ ظأور والايئة المحيطة اه،  ما   د ذلؾ ) وف دوي(  ي   ااه )الفف طا

طارة  ديدة  فيدا حينما يوا ه موطفا  ديدا يصعت عايه  ف ي عامؿ معه اصورة 
 (ٖٙ،صٖٜٙٔمااشرة.)ديوي،

 
لذا  قد ا  أت ال راية الفنية الحديثة رلى زيادة اال  ماـ اإ سات الطااة الطارات النرورية  

المأني إل سااأـ المأارات الفنية ال ي  عد  مف طالؿ الممارسات ذات الصاة الوثيقة امس قااأـ
مف  ارز م االت ال راية وال عايـ؛  ذا المأارات ال ي د ات رليأا ال راية الفنية  ي مأارات الفنوف 
ال مياة والسيما  ف الفطار والطزؼ واال  ماـ اأا و سطير الطاطات إل سااأا لاطااة عاى نحو 

ما يطص  ذا الاحث  ) اس طداـ القوالت ( واأذا يم ف  ف يع س  مالية وا  قاف  ش يؿ الفطار وا
نحفظ ال راث العراطي ا صيؿ  ف الفطار والطزؼ يعداف مف الفنوف ال ش ياية و ما  ف طائـ اذا ه 
ام ازت اه حنارات وادي الرا ديف دوف سوا ا، رف صناعة الفطار  مثؿ رمزا ير اط لده 

ما  لأا االنشأة منأا والمعاش عايأا والر وع رليأا، ومف العراطييف روحيًا اقدسية ا رض واالن 
شااع الرغاة الفنية الم او ة ما يا قي و  داؼ ال راية الفنية   أة  طره  إف  يه مف الم عة وا 

 ويصت  يأا.
و و نرورة ماحة  رن أا ندرة الدراسات ال ي  ناولت  ذا الم اؿ و شؼ عنأا واطع 

ا ا الااحث مف طالؿ  دريسه مادة النحت والفطار  ي  اية الحاؿ عار دراسة اس طالعية   ر 
 طسـ ال راية الفنية رذ س ؿ الااحث النقاط اآل ية: -ال راية ا ساسية 

 
. ناؾ نعؼ  ي ا دا  لده الطااة  ي م اؿ ) صناعة  القوالت واس طدامأا  ي مادة الفطار( ٔ

 انية الطالت وطدرا ه.طد يعود سااه رلى طريقة ال دريس  و المس ازمات  و رم 
 . عدـ  حديد   داؼ ساو ية وانحة لامنأ  المقرر لمادة )  الفطار (.ٕ
. نعؼ مراعاة وطت الطالت  ي  درياه عاى صناعة  القوالت واس طدامأا  ي مادة الفطار ٖ

 وطت الدرس.



 . نعؼ  ي ال ر يز عاى  طايؽ ططوات ر قاف مأارة الطالت  ي ا دا .ٗ
 ؿ  و مرشد ل عايـ صناعة واس طداـ القوالت  ي مادة الفطار.. عدـ و ود دلي٘
 

معوطات  ر اط اشعور الطااة انعؼ  أ ياأـ  ي  ))  د  ؿ مف )رنا واطروف( و ود 
االط صاص ، ن ي ة عدـ  ااية المواد ال ي درسو ا لحا ات درس ال راية الفنية  ي المدارس .. 

ال راية الفنية  ي ال اية وعدـ  ااي ه لام طااات و ود معوطات  ر اط االمنأ  المقرر  ي طسـ 
الفعاية لدرس ال راية الفنية  ي المدارس.. و ود معوطات  ر اط اعدـ ال فا ة  ي ال انت العماي و 

 (  ٖٖ٘، ص ٕٙٓٓ)رنا واطروف، ((المأاري لده الطااة. 
 

قاط النعؼ ار أه الااحث  صميـ ارنام   عايمي يأدؼ رلى معال ة ن ـما  قدانا  عاى 
والدراسات  ا داياتال ي اشر ا  ي دراس ه االس طالعية ، طائما عاى نحو مونوعي يس ند رلى 

السااقة  نال عف طارا ه الشطصية  ي  دريس مادة النحت والفطار و و يأات الطارا   ي  ذا 
  (، وي ـ ال قويـ  ي نو ٖٖ٘،صٕٙٓٓ  د ه دراسة) رنا وزمياه ، الميداف ،،  نال عف  ما

 -معايير محددة ، و أسيسًا عاى ذلؾ  طّر الااحث مش اة احثه اال سانالت اآل ية: 
 

 ما مستوى أداء الطلبة فً مهارة صناعة  القوالب واستخدامها فً مادة الفخار ؟ . أ
 
 أٌن تكمن الصعوبات التً ٌعانً منها الطلبة فً استخدام القوالب فً مادة الفخار ؟ . ب
 
 

ة   شؼ عف حا ة ماحة إل را  الدراسة الحالية اإطار رف اإل ااة عف  ذا ا سئا
  اديمي،  وف ن ائ أا س دعـ عماية  طوير ال فا ات ال عايمية )لاطااة / المعاميف( و ذا ما د ع 
الااحث رلى  حديد مونوع احثه  ي صناعة القوالت واس طدامأا  ي مادة الفطار الذي ا  ده 

ة مع  عنا  ل نة الحاقة النقاشية )السيمنار(  ي  اية رليه اعد الدراسة والمناطشة المس فين
ال راية ا ساسية  وامشار ة ا سا ذة مف ذوي االط صاصات الدطيقة   حدد عنواف احثه الموسـو 

اثر برنامج تعميمي  في مهارات صناعة  القوالب واستخدامها لدى طمبة قسم التربية ت } 
 .{الفخار الفنية / كمية التربية األساسية في مادة

 
 .  مية الاحث:ٕ

رف لافطار   مية  ي ال عايـ  ونه  حد او ه ال وثيؽ لحياة اإلنساف و اريطه عار العصور  
الم عاطاة وال ي  عات منه وسياة ل وثيؽ ا حداث عار ما  ن زا مف ن ا ات م نوعة وثقت  اريطه 

مف وسائؿ اال صاؿ غير  عار  سفار  اؾ ا مـ والحنارات ال اارة  نال عف  نه يعد وسياة



المااشر ايف الشعوت لا فاعؿ  يما اينأا  ي الحياة الف رية والثقا ية والو دانية ، ومف  ذا  إف 
الفطار ي شؼ عف ثقا ة الشعوت وحنار أا  ي مانيأا وحانر ا  ويم د رلى المس قاؿ شا دا 

 عاير لده اإلنساف عما عاى ذا ي أا ومونوعي أا  ي الفنوف، و ش يؿ الفطار يمثؿ  وسياة لا
 يع مر  ي و دانه واحد  و ه ططااه ال مالي  .

 
ونظرا رلى طاة الدراسات والاحوث السااقة ال ي   عاؽ امونوع  نمية المأارات الفنية 

الاحث  ي طرائؽ   دريس  ذا   وو طوير ا لمادة الفطار/ صناعة  القوالت واس طدامأا الفطارية 
عاـ الااحث ( والذي انى  ذا اال  راض عاى و ؽ  حص االدايات  المادة ووسائاأا ) عاى حد

 ذا الميداف الطصت الذي   فال ي  ناولت  ذا المادة ، و د  ا دايات ي    را االميدانية ال ي 
الااحثيف والمأ ميف  ي ميداف ال راية وال عايـ والذي ير اط االاحث عف الطرائؽ   طالـلـ  ناله 
ي  دريس  ذا المادة و طوير ا اما ينس ـ وال طورات العامية وال  نولو ية الادياة   وا ساليت

 سمة العصر الحديث .  صاحتال ي 
  

ال انت المأاري وال ر يز عاى ال انت  ر ماؿ  فويشير ) سعادة ( اأذا الصدد " رلى 
ى النظري الذي يع مد عا ا ساوت دريس وحيد و و   ساوتالمعر ي  قط وذلؾ اسات اع ماد 

المأارات اش ؿ طاص لاطالت ااع اار ا  حد ا  زا  ال ي    ميةالمعاومات  قط ، لذلؾ  ناثؽ 
 (  ٕٖص ٜٚٛٔال عاـ " ) سعادة ،   دوات نلؼ 

المعاومات والحقائؽ ال ي يدرسأا  ف( اأذا الصدد " اFoster -و ذلؾ ين د )  وس ر
الطالت و زداد    قنأا رذا  طوؿ رة زمنية المأارات  أنأا  اقى    ماالطالت طد ينالأا النسياف ، 

اازدياد المعاومات المعر ية الم عاقة اأا وال يم ف االس  نا  عنأا  ف المأارات  مثؿ  سرا يراط 
  اوز ا  ي ال عايـ يندي   و ر مالأا( ، واف Foster  ،1987 ،P: 230المعر ة االساوؾ )
 رلى نعؼ  ي 

 
،  نال عف ( ٕٙص ٜٗٛٔت المعر ة لده الم عاميف )رياف ، الفأـ واالس يعات وطصورا لم اال

 نأا  ش ؿ اعدًا مأمًا مف  اعاد الطارات المراية لامنأ  امفأومه الواسع  ي ت  ف   اح لاطااة 
 (.  ٓٗ، ص ٜٗٛٔ ميعا  رصًا ل عامأا و نمي أا ) الاقاني ، 

 
 ساعد عاى نمو شطصية  رف  نمية المأارات  ش ؿ  حد   داؼ  دريس ال راية الفنية   أي

الطااة  ي المس قاؿ وطدرا أـ عاى  حمؿ المسنولية واالع ماد عاى  نفسأـ ،  ام ػالؾ مأػارة 
 (  ٖٕ،ص ٖٜٛٔمعينة  ي  ي اط صػاص ي وف له ا ثر  ي نمػو شطصية الم عاـ. ) ار، 



 
  -: اآل يةالاحث الحالي االنقاط    ميةلذلؾ    اى 

 
 ي    رز هال عايـ اش ؿ عاـ وال صميـ ال عايمي اش ؿ طاص والذي  ا  نولو يمونوعات  ف .ا

اداية عقد الساعينيات مف القرف الماني اش ؿ طاص  عد مف المونوعات ال ي نالت 
العامية ال ااعة ل ايات ال راية والفنوف ال مياة  ي ططرنا واالذات طسـ  ا طساـا  ماما  ايرا  ي 

ل امعة ال  نولو ية وطسـ ال راية الفنية  ي  اية الفنوف المدرسيف الصناعييف  ي ا  عداد
  وال مياة والم عاؽ ااس طداـ نظريات ال صميـ ال عايمي و طايؽ نماذ أا ل صميـ ارام  

 ايرة    مية  عطىومأارا أا الفنية مما  المط افة عايمية لامفردات العامية   نظمة  ونماذج 
عاـ الااحث  ي  صميـ ارنام   عايمي لمادة الفطار  لااحث الحالي  ونه يعد رائدا عاى حد

 ونه يأ ـ ا ااية م طااات  ذا المادة  ي صناعة القوالت واس طدامأا الفطارية نمف منأ  
الذي يعمؿ عاى  ا ساسيةالفطار المقرر  ي المرحاة الثالثة لقسـ ال راية الفنية /  اية ال راية 

 .  ا ساسية الفنية  ي مراحؿ ال عايـ  أ يؿ الطااة لمأنة  دريس مادة ال را
 

معظـ الدراسات والاحوث العامية ال ي اس طدمت  صميـ الارام  ال عايمية طد ر زت  ي  فت.ر
عاى  نمية المأارات الفنية المط افة وال ر يز عاى اس طداـ الوسائؿ ال عايمية ل يسير  ر را ا أا

ًا  ي  ساسياد ال ي  ع مد المأارات الفنية  ز ًا مادة الفطار  عد مف المو   فعماية ال عاـ واما 
م ونات العمؿ ، لذلؾ ار أه الااحث  و دراؾمفردا أا و ي  ح اج رلى عماية  ر يز االن ااا 

 صميـ ارنام   عايمي لأذا المادة معززا االوسائؿ ال عايمية )صور  عايمية م ساساة لططوات 
 ونيحية والنشاطات والفعاليات ال عايمية ال ي ال ا مثاةا  سات المأارة الفنية ( و ذلؾ 

يمارسأا الطالت اعد االن أا  مف دراسة مح وه الوحدات ال عايمية لاارنام  اأدؼ  نمية 
 مأارا ه  ي  ذا المادة و وظيفأا  ي صناعة  القوالت واس طدامأا الفطارية .

 
 

ة لمادة الفطار اش ؿ عاـ حا ة ال أات المعني رغنا ج.رف مطر ات  ذا الاحث طد  سا ـ  ي 
وصناعة واس طداـ القوالت الفطارية اش ؿ طاص ، رلى ونع الاحوث والدراسات  ي  ذا 

ال راية الفنية ال ااعة ل ايات ال راية  و طساـالم اؿ وحا ة  ايات  الفنوف ال مياة ومعا د ا 
نى لأا ا طاذ لأذا النوع مف الاحوث مف حيث ن ائ ه و وصيا ه ومق رحا ه لي س ا ساسية
 ال فياة ل طوير طرائؽ  دريس مادة الفطار . اإل را ات

  



د.رف الارنام  ال عايمي المعد  ي الاحث الحالي طد ي شؼ عف  اعاية ال دريت المارم  والمنظـ 
 ؿالفطار اش لمادة  ا دا مأارات  اإ قافاططوات م ساساة لامأارات الفنية ، والسيما الم عاقة 

ي صناعة  القوالت الفطارية واس طدامأا، واثر ذلؾ  ي طاؽ   راة  نية عاـ و وظيفأا  
  مالية امعزؿ عف ال فسيرات االنفعالية لا وانت الو دانية . 

 
 صميـ الارنام  ال عايمي طد يسأؿ مأمة المعاـ والم عاـ مف طالؿ مح واا ال عايمي   ف ػ.

 طد يو ر مر عًا  عايميًا لأذا المادة . الم عاؽ اصناعة  القوالت الفطارية واس طدامأا و ذلؾ
  

و أ ياأـ لمأنة ال دريس مأارات  نية  ثري  رعداد ـو.طد ي ست الارنام  ال عايمي الطااة وطت 
صناعة  القوالت الفطارية   و نية  طارية اش ؿ عاـ   عماؿ رن ازوطدرا أـ  ي  رم انيا أـ

والزمف الالزميف الن اج  ي عمؿ   ط صر ال أد  فواس طدامأا اش ؿ طاص وال ي يم ف 
 طاري وامواصفات دطيقة ،  ونأـ احا ة ماسة رلى ا  سات  ذا المأارات ال ي  ساعد ـ  ي 

  نفيذ م طااات مأنة  دريس مادة ال راية الفنية . 
 

طد  عزز ن ائ  الاحث الحالي مف دور ال راية الفنية  ي العماية ال عايمية وذلؾ  ف مادة  
المفردات المقررة  ي منا  أا مما ي طات ال دريت عاى ا  سات مأارا أا الفنية   حد الفطار  عد

 ا  داؼوالعمؿ عاى  ذليؿ الصعواات ال ي  ع رض عماية اال  سات ل ي يم نأـ مف  حقيؽ 
 ال راوية .

 
 .   داؼ الاحث :ٖ

 -يأدؼ الاحث الحالي رلى ما يأ ي:
الطااة لاقوالت امادة الفطار واس طدامأا لاصؼ   آ . صميـ ارنام   عايمي  ي مأارة صناعة

 الثالث طسـ ال راية الفنية ا اية ال راية ا ساسية  ي  امعة ديالى .
ت.دراسة  ثر الارنام  ال عايمي  ي مأارات صناعة القوالت واس طدامأا  امادة الفطار  ي 

ى، وذلؾ مف طالؿ   حصيؿ طااة طسـ ال راية الفنية  اية ال راية ا ساسية  امعة ديال
 الفرنيات ال الية. 

 
 
 
    



 .  رنيات الاحث:ٗ
( ايف ٓ,٘ٓال  و د  روؽ ذات داللة رحصائية عند مس وه ))) (: ٔ .الفرنية الصفرية )

در ات طااة الم موع يف )ت،ض(  ي ر ااا أـ عاى  قرات 
  ((االط اار ال حصياي المعر ي القااي.

 
( ايف ٓ,٘ٓو د  روؽ ذات داللة رحصائية عند مس وه )ال  )) (: ٕت.الفرنية الصفرية )

در ات طااة الم موع يف )ت،ض(  ي  دائأـ المأاري لم طااات 
 ((االط اار المأاري وعاى و ؽ اس مارة  قويـ ا دا  طاايا .

 

( ايف  ٘ٓ.ٓال  و د  روؽ ذات داللة رحصائية عند مس وه ) ))( :ٖج.الفرنية الصفرية )
الم موعة ال  رياية ) ال ي درست مادة الفطار  م وسط در ات طااة

/ صناعة  القوالت الفطارية واس طدامأا عاى و ؽ الارنام  ال عايمي 
( وم وسط در ات طااة الم موعة النااطة ) ال ي درست المادة 
نفسأا االطريقة االع يادية (  ي ر ااا أـ عاى  قرات االط اار 

 ((ا .ال حصياي المعر ي الصورة } ت { اعدي

 

( ايف  ٘ٓ.ٓال  و د  روؽ ذات داللة رحصائية عند مس وه ) ))(: ٗد.الفرنية الصفرية )
م وسط در ات طااة الم موعة ال  رياية )ال ي درست مادة الفطار/ 
مأارة صناعة القوالت الفطارية واس طدامأا و ؽ الارنام  ال عايمي ( 

المادة نفسأا وم وسط در ات طااة الم موعة النااطة) ال ي درست 
االطريقة االع يادية (  ي  دائأـ المأاري الاعدي عاى و ؽ اس مارة 

 .(( قويـ ا دا  
 لاحث :ا . حدود٘

 -ي حدد الاحث اما يأ ي :
 

 امعة ديالى } الدراسة  -آ. طااة المرحاة الثالثة  طسـ ال راية الفنية /  اية ال راية ا ساسية 
 .ـ (ٕٙٓٓ –ـ ٕ٘ٓٓاعاـ الدراسي ) الصااحية{ ل

ت.ال صميـ ال عايمي لصناعة  القوالت ال اسية واس طدامأا والمقررة  ي طسـ ال راية الفنية / 
 الفصؿ الدراسي الثاني.

 (  ي ال صميـ ال عايمي.Kemp-ٜ٘ٛٔ-ج. نموذج ) مت



 
 .  حديد المصطاحات :ٙ

ا والط الؼ حُدَدَت المصطاحات الطاصة االاحث الحالي ال ي  س و ت  عريفأا   مي أ
 اعض الااحثيف اشأف مفا يمأا و ما يأ ي:

 
  (:Effect - .)  ثر

 
 ( اأنه:ٜ٘ٙٔعر ه )معاوؼ، -

اثر عاى ا مر عـز عايه ، و ثر لألمر  فرغ له، اثر   يه:  رؾ  يه اثر منه  أو م أثر، )) 
ا ثر:  معأا  ثار و ثور)  مع مع  نعيؼ( ما اقى مف رسـ 

 (ٖ ،صٜ٘ٙٔ)معاوؼ،((الشيئ.
 
 ( اأنه:ٜٛٚٔعر ه )الحفني، -

ن ي ة   ر ت عاى حادث  و ظا رة  ي عالطة ساايه  و اثر حالة مف اإلشااع  و عدـ )) 
 (ٖٕ٘، صٜٛٚٔ) الحفني، ((اإلشااع.

 
 ( بؤنط ل8116عرفط )عاقل   -

 (416  ص 8116)عاقل  ((حادث أو ماهرة  تتلو أخرى فً عالقة سببٌط. )) 

 
 و ن ي ة لحالة رنى  و عدـ رنا  ي ار ااط )) ( اأنه: Thorndaik  -عر ه )ثورندايؾ -

 (ٗ٘ٔ،صٖٕٓٓ)عاطؿ،   ((م عاـ.
 

ويظأر االطالع عاى ال عريفات السااقة عف و ود )رااطة نرورية ( ايف السات ومسااه 
، ي  ننا لف ن د  ادا صفة ) ثر(   طاع اه ا شيا  عاى اط ال أا ما لـ ن د ار ااط المعاوؿ 

ه، راطا ي عؿ ذلؾ المعاوؿ ن ي ة مح ومة لعا ه ، ي اعأا دائما وال ي طاؼ عنأا اح ـ نرورة اعا 
 ق ني ذلؾ ، وعايه ي وف ا ثر  و ما ي  ير ح ـ غيرا اه؛  أو ن ي ة لسات ي قدـ عايه ودليؿ 

 عاى حدوث  عؿ سااؽ عايه؛ ولذلؾ  الااحث يعرؼ: 
وسط  حصيؿ طااة الم موعة ال  رياية : و الن ي ة ال ي  ظأر  ي م إجرائيااألثر 

االط اار والنااطة ، مف طالؿ الدر ة ال ي يحصؿ عايأا الطااة  ي 
المعر ي واس مارة  قويـ ا دا  المأاري ال ي  عد ا الااحث  غراض الاحث 

 الحالي.
 



 (Instructional Program -ت.)الارنام  ال عايمي
 

 موعة النشاطات المنظمة والمطططة ال ي  أدؼ ( اأنه: " مGood, 1973 وال. عر ه ) ود 
رلى  طوير معارؼ الم درايف وطارا أـ وا  ا ا أـ و ساعد ـ  ي 
 حديث معاوما أـ ور ع  فا  أـ اإلن ا ية وحؿ مش ال أـ 

 .(Good, 1973, P: 294 )و حسيف  دائأـ المأاري."
 

ماية ر رائية ل صميـ ايئة (  عر اا اانه "ع Dick & Garey, 1978ثانيا.  ما ديؾ و اري )
 عايمية معينة  ش مؿ عاى ثماني ططوات  اد  ااط يار المادة 
ال عايمية ومح وه المساؽ ثـ  حديد ا  داؼ ال عايمية والساو ية 
ثـ  حايؿ طصائص الم عاميف و حايؿ المح وه ال عايمي و ن أي 
ا را ات الارنام  ال عايمي اعماية ال قويـ النأائي و ويساعد 

 ,Dick & Garey)عاى  و ير الوطت وال أد  ي ال دريس." 

1978, P: 19). 
 

( اأنه: "م موعة مف Gagne & Briggs, 1979ثالثا.  ي حيف عر ه ) انيه وار ز 
ا حداث  عد لام عاـ وال ي  صمـ ل قوية العمايات الداطاية 

  (( لا عاـ،  نثر عاى الم عاميف اش ؿ ييسر عايأـ ال عاـ.
(Gagne & Briggs, 1979, p: 4)  

 
اأنه:" نموذج عاـ يو ه ر رائيا ) ططيط و نفيذ  Kibler, 1981)رااعا. وورد  عريفه عند ) اار 

و قويـ و حسيف( ال عايـ  أو يرشد المعاـ  ي  قرير انواع ال عاـ 
ال ي سي  ساأا الم عاموف و ذلؾ ا ساليت والطرائؽ والمواد 

 وظيفأا  ي  عايمأـ لأذا االنواع  والوسائؿ ال عايمية ال ي يم نه
وال حقؽ مف ا  سااأـ الطارات ال عايمية ااس طداـ )ال  ذية 

(، و و يو ر الوطت وال أد الالزميف Feed Back -الرا عة
     ( Kibler, 1981, P: 44 ي عماية ال دريس." )

 
طارات والقيـ (  عريفه اأنه:"م موعة مف المعارؼ والKemp ٜ٘ٛٔطامسا. اينما  ي حيف) مت

ال ي  ش ؿ المح وه الدراسي لامنأ ، و قرر ما ية وا  ا ات 



عمايات ال عايـ وال عاـ ال ي يقوـ اأا المعاـ والم عاموف ل نفيذ 
ا غراض وا  داؼ ال عايمية المق رحة وينـ  ذا ا نموذج 

 قويـ حا ات الم عاميف واط يار  –ططوات(  ي  ٓٔ)
طصائص الم عاميف و حديد  المونوع  و المأمة ثـ  حديد

مح وه المادة وصياغة و حديد ا  داؼ ال عايمية والساو ية، ثـ 
 صميـ النشاطات ال عايمية واط يار الوسائؿ ال عايمية لدعـ 
النشاطات ثـ  قديـ المادة لام عاـ ل حقيؽ ا  داؼ المحددة 

 ااس طداـ ال  ذية الرا عة". 
                                                            (Kemp, 1985, P: 10-11) 

 
(  ي  عريفه رلى انه:" م موعة الطارات ال عايمية المصممة اأدؼ ٜٙٛٔسادسا.  شار )حسف 

مساعدة الطالت الذي يراد  عدادا ليصاح معامًا عاى رن از 
 فايات محددة، ويش مؿ الارنام  العناصر اآل ية: ال فايات 

اة مف المدرس، وا  داؼ ال عايمية المر اطة االدائية المطاو 
اأذا ال فايات، والمح وه الدراسي المر اط اا  داؼ 
ال عايمية،والوسائؿ المق رحة لا نفيذ وا نشطة ال عايمية 

 المق رحة وا  را ات ال قويـ". 
 (ٗٔ، صٜٙٛٔ)حسف،                                                                   

اأنه:"  اؾ العماية ال ي  حدد  يأا و ط ار المواطؼ والعوامؿ الايئية  ٕٜٜٔسااعا. وعر ه حيدر، 
ال ي   عؿ الم عاـ ي فاعؿ اطريقة ما مع  ذا المواطؼ 
والم  يرات اما يندي رلى رحداث ال  يرات المطاواة  ي ساوؾ 

 الم عاـ".
 (ٔٔ، صٕٜٜٔ)حيدر،                                                                    

( اأنه : ) نشاط مو ت ل زويد الم درت االطارات ال راوية والمأارات ٜٜ٘ٔثامنا.عر ه )حسيف 
واال  ا ات ال ي  عينه عاى  دا  ال دريس ا فا ة وال عامؿ 

 ( ٜٖص ٜٜ٘ٔا مثؿ مع طاا ه(. )حسيف:
 

 را ات ال ي   عاؽ ااط ػػيار المادة ال عايمية ( اأنه:) و عاـ يصؼ اإلٜٜٜٔ اسعا.عر ه )الحياة
) ا دوات، المواد، الارام ، المنا  ( المراد  صميمأا و حاياأا 
و نظيمأا و طوريأا و قويمأا وذلؾ مف ا ؿ  صميـ منا   



 عايمية  ساعد عاى ال عاـ اطريقة   نؿ و سرع و ساعد المعاـ 
و أد  عاى ا ااع ا نؿ الطرؽ ال عايمية  ي  طؿ وطت

 مم نيف(. 
 (ٕٙصٜٜٜٔ)الحياة،                                                                     

ومف اس عراض ال عاريؼ السااقة  ايف  ف )الارنام  ال عايمي( ايئة  عايمية منظمة  ع مد 
ه  ي ا  سات المأارات  ساليت  اعاة يقوـ المعاـ اإدطالأا رلى  نظيـ  عايـ الم عاـ، وزيادة  اعاي 

الطاصة االمادة ال عايمية،  نال عف الوظائؼ ا طره ال ي ينظمأا الارنام  ال عايمي مثؿ 
ال طايؽ و ردارة ال عايـ وال قويـ وال طوير رذ  د ت  ذا ال عاريؼ رلى اع ماد طرائؽ  دريس لأا 

 لى  ف المصطاح  و: أثير  ي رحداث   يرات  ي ساوؾ الم عاميف،  أشارت  ذا ال عاريؼ ر
 

)أ( جمٌع الخبرات التً تقدم إلى المتعلم أو مجموع الفعالٌات والنشاطات المنممة كما فً 
 (.4991(  )حسٌن4981  )حسن   (Kemp, 1985)  (Good, 1973)تعرٌ   

 ,Gagne & Briggs)ت(  و م موعة مف ا حداث المعدة لام عاـ  ما ورد  ي  عريؼ )

1979.) 
 Dick )ر رائية ل صميـ ايئة  عايمية معينة  ما يظأر  ي  عريؼ  )ج(  و عماية

&Garey,1978)  ،(.ٕٜٜٔو عريؼ )حيدر 
)د(  و  رنموذج عاـ يح وي عاى اإل را ات ال ي   عاؽ ااط يار المادة ال عايمية ) ططيط 
ي و نفيذ و قويـ و حسيف( ال  سات الطارات ال عايمية و و يو ر الوطت وال أد الالزميف  

 (. Kibler, 1981(،) اار ٜٜٜٔعماية ال دريس. ما  ي  عريؼ )الحياة، 
 

الاحث  وا  را اتاالنظر رلى عدـ و ود  عريؼ واؼ لمصطاح الارنام  ال عايمي ي الئـ 
( Kemp -ٜ٘ٛٔ) مت  نموذجالحالي لذلؾ ار أه الااحث صياغة  عريؼ   رائي عاى و ؽ 

 احثه .   داؼول حقيؽ 
  
:"م موعة مف المعاومات والطارات ال عايمية والمأارات الفنية  لاارنام  ال عايمي ئياإل راال عريؼ 

ال ي ش ات المح وه ال عايمي لاارنام  عاى و ؽ حا ات 
وطصائص الطااة ومفردات مادة الفطار )صناعة  القوالت الفطارية 

ال عايمية والساو ية ، وال ي  ـ ال ططيط لأا  و  دا أاواس طدامأا( 
  ييرات مرغواة  ي ساو أـ   حداثمن ظـ وم ساسؿ اأدؼ  اش ؿ



الذي يم ف مالحظ ه وطياسه عاى و ؽ اط اارات  حصياية معر ية 
 لأذا ال رض."   عدتالمأاري  ا دا واس مارة  قويـ 

 :  Skill)  -ج. )المأارة
معقد ادطة  ( اأنه:)القدرة عاى  م ف الفرد مف القياـ اأدا  عمؿ حر يٖٜٙٔ.عر أا )را ح  وال

 (ٕٗٛ-ٖٕٛص  ٖٜٙٔ عالية(.)را ح :
 

( اأنه: )القدرة عاى ا دا  الم قف واالط صاد  ي ال أد والوطت ٕٜٚٔلدمرداشعر أا )ا.ثانيا
 (ٕٚٛص ٕٜٚٔ:الدمرداش)و حقيؽ ا ماف(.

 
(  نأا:" القدرة عاى ا دا  ادر ة  ايرة مف ال فاية والدطة والسرعة." ٜٔٚٔعر أا )رياف ،ثالثا.

 (٘ٗ،ص ٜٔٚٔرياف،)

 ( اأنأا:"  عني القدرة عاى  دا  عمؿ معيف اسرعة وا  قاف و أـ "ٖٜٚٔعر أا)الديت وم اوررااعا.
 (ٛٔٔصٖٜٚٔ:)الديت وم اور                                                             

ائه اسأولة وادطة اأنأا: " الشي  الذي ي عامه الفرد ويقوـ ااد(  Good1973 )عر أا طامسا.
 p.536 Good,سوا   اف  ذا ا دا   سميًا  و عقايًا ." )

,1973) 
طدرة  ايرة عاى  دا   عؿ حر ي  ي  انت معيف ايسر وسأولة  "( :ٜٓٛٔعر أا ادوي )سادسا.

 (ٜٖٕصٜٓٛٔ: ادوي)." ودطة
  

ر ة معقولة مف ( اأنه:) دا  ا عماؿ اليدوية  و العقاية ادٜٔٛٔعر أا )عميرة والديت سااعا.
 (ٛٔٔص ٜٔٛٔالسرعة واإل قاف(.)عميرة والديت:

 
 سعادة)"طدرة عاى ر ماؿ عمٍؿ ما اسأولة ويسر وا  قاف "( :ٜٙٛٔ. عر أا سعادة )ثامنا

 ( ٗٔٔ صٜٙٛٔ:
"  ؿ ما يم ف اف يعار عنه ااإلن از رذ يدؿ  ذا اإلن از عاى (:ٜٜٙٔعاشرا.عر أا )اسطويسي

اسطويسي   )."وه ر اد ه لما  عامه الذي  عامه الفرد وعاى مس 
 ( ٓٗ، ص  ٜٜٙٔ

)ال ايسي .( اانأا "در ة مف ال فا ة وال ودة  ي اال قاف" ٕٓٓٓعر أا )ال ايسي وصالح اسعا..
 (ٔٓٔ، صٕٓٓٓوصالح ،



االنظر رلى م موعة ال عاريؼ الطاصة االمأارة ن د  ف اغات ال عاريؼ   مع عاى  نأا 
اشرط السرعة والدطة واإل قاف  ي حيف ن د  ف الاعض طد وصؼ  طدرة  ر اط ا أدية عمؿ معيف

المأارة اأنأا عمؿ عقاي  و  سمي ، ير اط ا عاـ الفرد وسأولة  دائه ودط ه  ي ذلؾ مثؿ ما ورد 
 )ال ايسي وصالح( ، ٜٜٙٔ، )اسطويسي(ٖٜٚٔ)الديت وم اور(، Good1973  ي  عريؼ)

ٕٓٓٓ) . 
 حث الحالي يم ف  عريؼ المأارة ر رائيا ااال ي: ي نو  ما  قدـ وحست ما ي طات الا

 
 ي طسـ  المرحاة الثالثةطااة   راد الم موعة ال  رياية مف :  ي طدرة اإل رائي لامأارةال عريؼ 

 اية ال راية ا ساسية و فا ا أـ  دا  نشاط  عايمي  -الفنية ال راية
  نواعأا وال مييز ايفواس طدامأا  لصناعة القوالت   ي مادة الفطار

مع  و ر شرط السأولة ، واما و ؽ دطة  ر اط انوع  ذلؾ ا دا  وظر ه 
 . ينمف اط صار الوطت وال أد مع المحا ظة عاى ال ودة 

 
 :الفطارية د. القوالت 

َة وغير ما مف الػ وا ر   ا   ي لساف العرت )ااف منظور مادة طات(:  َ ْ َرَغ الذ َت والِفن 
طاَلٍت. وَحْاقة  ُمْفَرغٌة: ُمْصَم ُة الػَ واِنِت غيُر َمْقُطوعٍة. وِدْر ـ  ُمْفَرٌغ: َمْصُاوت الذائاة: َصا أا  ػي 

  ػي طالت لػيس امنروتٍ 
و القاِلُت و القاَلُت: الشيُ  الذي  ُْفَرُغ  ػيه الػ واِ ُر، لػي وف ِمثااًل لػما ُيصاُغ منأا، و ذلؾ  طاِلُت 

 الػُطؼِّ ونػحوا، َدِطيؿ.
نما طّص العظاـ  نأا طالت الطاؽ ، اقوله اهلل رف   ساحانه ياعث  ميع   زا  اإلنساف، وا 

{ )سورة القيامة( ااى ري ات لما اعد النفي المنسحت ٗ عالى:} ااى طادريف عاى  ف نسّوي انانه}
 رليه.

االنظر رلى  ف الااحث لـ ي د  عريفات طاصة اأذا المصطاح مف طالؿ ما  شف ه  
والدراسات والاحوث السااقة ،  اـ يعثر عاى  ا دايات ي     را اطالعية ال ي الدراسة االس 

لأذا    رائي حديد لأذا المصطاح ، لذلؾ اع مد  عريفات )مادة الفطار(  ي صياغة  عريؼ 
 .    دا هالاحث الحالي و حقيقا  وا  را اتالمصطاح اما ي الَ ـ 

 
ا  مصمـ عاى و ؽ مثاؿ معيف يحمؿ مواصفات  نية  و وع الفطارية:لاقوالت  اإل رائيال عريؼ 

 رن از، يس طدـ لعماية االس نساخ مما يقاؿ ال أد والزمف الذي  س  رطه عماية 
نسطة  و   ثر لاعمؿ الفني  ي الفطار ، و و نوعاف مسطح وم سـ ذو ططعة 

م موعة ططع ي ـ راط  اعنأا مع الاعض االطر ادطة و   وططع يف   وواحدة 



الن ط   واطريقة اال سا    مااواسطة الروااط وي وف االس نساخ رح اـ 
 لاحصوؿ عاى  من   يحمؿ مواصفات ا صؿ المس نسخ عنه نفسأا.

 
 
 

   ػ.الفطار:
ار: نرت مف الػَطَزؼ - ا   ي لساف العرت )ااف منظور - ار: الػَطَزؼ. الَفط  مادة  طر(:  الَفط 

ار معروؼ. معروؼ  عمؿ منه الػِ راُر والِ يزاف  وغير ا. و الَفّطارُة: الػَ ر ة، و معأا  َ ط 
ار{.)ااف منظورج  (ٕٔٔٔ،ت ت،صٕو ػي الذ ر الح يـ: } مف َصْاصاؿ   الَفط 

 
(:  ؿ  سـ يصنع مف الطيف سوا   نيفت  ليه مواد  طره رـ لـ ُ َنؼ ، ٜٗٚٔعر ه )دورا  -

طيرا ال قوية  و ال صات   ؿ شي   طاري يمر امرحاة ال ش يؿ ، ثـ ال  فيؼ و  
 ٚص  ٜٗٚٔاالحرارة، و ذا العماية ا طيرة  ي ال ي  حوؿ الطيف رلى  طار.  . )دورا:

)  
 
الفطار :اسـ يطاؽ  ساسا عاى ا  ساـ النعيفة السفيفة وطد اس عمؿ لفظ الفطار لاداللة عاى  -

 ا ش اؿ الطينية  النعيفة الانا  . 
 واني الفطارية و  مثالأا .الطزؼ : و و لفظ يطاؽ عاى ا  -
  
السيراميؾ:  عني االا ة الفرن ية  ؿ  نواع المن  ات المصنوعة مف المواد الطينية سوا   انت مطاية  -

 االز اج  و غير مطاية والمعال ة االحرارة، وير ع اصؿ ال امة رلى الافظ اإلغريقي ) يراموس(. 
 (ٖٕ، ص ٕٕٓٓ) ناصر،                                                                        

 عر ه )ما روحداد(: )الفطار  و  ؿ ما عمؿ مف الطيف وُعّرض لانار  اصاح  طارًا(.   -
                                                                       

 (ٗ،صٜٜٛٔ)ما روحداد،
نفيذا مف طينة  رااية محّنرة ونقية اطرؽ  نية مط افة :  و  ؿ ما ي ـ  ال عريؼ اإل رائي لافطار

عف طريؽ ال ش يؿ االحااؿ  و ا شرطة الطينية  و الدوالت 
ال أراائي.. إلن از  عماؿ  نية م نوعة ا ش اؿ وا ح اـ ثـ   فؼ ثـ 

  حرؽ    صات  ي وف  طارا . 
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 (:Intersectional -أواًل. )التصميم التعميمي
 

لقػد ا سػػعت معػػارؼ الحنػارة اإلنسػػانية اشػػ ؿ  ايػػر وم شػعت  ػػي عصػػرنا الحانػػر  
ح ػػى اصػػاح ل ػػؿ م ػػاؿ مػػف م ػػاالت الحيػػاة ومػػا يػػر اط اأػػا، عاػػـ يطػػ ص اػػه اشػػ ؿ مػػف 

ومف  ػذا الم ػاالت م ػاؿ الػ عاـ وال عاػيـ الػذي طامػت عايػه  ػؿ من ػزات الاشػرية،  ا ش اؿ
واس أثر اا  ماـ اإلنساف منذ  ف وعى ذا ه، و و يحاوؿ  ف ينقؿ طارا ه مف  يػؿ رلػى  يػؿ 
واشػػ ى ا سػػػاليت،  اا ػػػدا  اػػػال عاـ عػػػف طريػػؽ المحاولػػػة والططػػػأ ومػػػرورا االمحا ػػػاة وال قايػػػد 

الرا ديف  لينػئ  ػاريخ الاشػرية وينقاأػا رلػى العصػور ال اريطيػة  و ا  ازوغ شمس حنارات
مف طالؿ اعظـ رن از عاى اإلطالؽ رال و و ال  ااة وسػياًة لا ػدويف ثػـ مػف طاللأػا   ػاوز 
حػػا ز الػػزمف  ػػي اال صػػاؿ سػػوا  اػػيف ا  ػػراد  و ا  يػػاؿ الػػذي  ر ػػت عايػػه اط ػػراف ال عاػػيـ 

و د  وؿ نظاـ  عايمي  مثػؿ اقيػاـ الم عامػيف ا  ػرار والذي معه  (ٔ)ام اف )المعاد السومري(
  ااػػة مػػا ي عامػػوا مػػف رمػػوز ومػػف ثػػـ اس نسػػاخ م  ػػرر لانصػػوص المدونػػة سػػااقا  قصػػص 
اآللأػػػة و سػػػاطير ا ؛ اأػػػدؼ حفػػػظ رمػػػوز ال امػػػات وا  قػػػاف   اا أػػػا ، ويم ػػػف القػػػوؿ  ف  اػػػؾ 

محػػور ا  مػػاـ وم ػػاؿ احػػث الصػورة  انػػت الشػػ ؿ الاػػدائي لااػػرام  ال عايميػػة ؛ واقػػى ال عاػػيـ 
 و طوير  ما مف  ياسوؼ رال وله ر ي  ي ال عايـ  منأـ مف  سأت  ومنأـ مف  و ز. 

 

واطايعة الحاؿ  ال عايـ مشروع رنسػاني يأػدؼ رلػى مسػاعدة ا  ػراد عاػى الػ عاـ، و ػو 
اذلؾ نشاط  واصاي ال رض منه رثارة دا عيػة المػ عاـ و سػأيؿ الػ عاـ اوسػاطة م موعػة مػف 

شػػػاطات والقػػػرارات ال ػػػي ي طػػػذ ا المعاػػػـ  و )الطالػػػت(  ػػػي الموطػػػؼ ال عايمػػػي مػػػف طػػػالؿ الن
اال  مػػػاـ اطرائػػػػؽ ال ػػػػدريس و قنيا ػػػه و نظػػػػيـ  ي ػػػػؿ الموطػػػػؼ ال عايمػػػي الػػػػذي ي فاعػػػػؿ معػػػػه 
الم عاموف مف ا ؿ  حقيؽ ا  داؼ الم وطاة مف  ذا العماية، وي ـ ذلػؾ مػف طػالؿ  صػميـ 

ايميػػػة ) نظػػػيـ الطاػػػرات ال عايميػػػة( اطريقػػػة مػػػا و سػػػاليت معػػػدة مقصػػػود  و ارم ػػػة الايئػػػة ال ع
 –احيث يندي رلى  حقيؽ ال عاـ لده الم عاميف وام ااعػة مػف طاػؿ القػائـ االعمايػة ال عايميػة 

 (.ٕٕ-ٕٔ،صٜٜٛٔال عامية.) الحياة، 
 

 ػػػال عايـ اشػػػ ؿ عػػػاـ  ػػػو م موعػػػة مػػػف ا نشػػػطة والفعاليػػػات ال ػػػي  ػػػنثر  ػػػي المػػػ عاـ 
رلى  يسػير عمايػة الػ عاـ مػف ا ػؿ  حقيػؽ  ائػدة   ثػر لامػ عاـ، ون ي ػة الزديػاد اصورة  ندي 
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المعػػارؼ اإلنسػػانية والعاميػػة و شػػعت  روعأػػا وال سػػيما مػػع نأايػػة القػػرف ال اسػػع عشػػر وال ػػي 
 رنػػػت عاػػػى الم عامػػػيف  ػػػي مط اػػػؼ صػػػنوؼ العاػػػـ والمعر ػػػة م طااػػػات  ديػػػدة و ايػػػرة ال 

ايـ  ااي أا؛ مما ونع القائميف عاى العماية ال عايمية  ماـ  س طيع الوسائؿ ال قايدية  ي ال ع
 حػػدي  ايػػر ل  ػػاوز  ػػذا المعنػػاة ا طػػذة اال فػػاطـ، ممػػا  مطػػض عنأػػا محػػاوالت  ثيػػرة  ػػي 
اػػدايات القػػرف العشػػريف طػػاـ اأػػا منظػػرو ال رايػػة و عامػػا  الػػنفس و ػػي ااػػداف مط افػػة وعاػػى 

 ف  ر قي رلى مسػ وه الم طااػات المنشػودة، الرغـ مف  حقيؽ اعنأا الن اح ؛ رال  نأا لـ  
و ػػػا ت الفرصػػػة الحقيقيػػػة حينمػػػا ز ػػػت الح ومػػػة ا مير يػػػة نفسػػػأا   ػػػي الحػػػرت العالميػػػة 
الثانية، مما  طات  أيئة  عداد  ايرة مف  نود ا لالل حاؽ سريعًا ا اأػات الق ػاؿ، ول ػدريت 

ات  ػػػي ال عاػػػيـ واال ػػػالي  ػػػذا اإلعػػػداد ال ايػػػرة ع ػػػؼ عامان ػػػا عاػػػى ال ف يػػػر اإدطػػػاؿ ال قنيػػػ
 صميـ ال دريت وعّدوا  ز ًا مف   نولو يا ال عايـ، مس نديف رلى    ار) وف ديوي( ونظرية 

( وغير ـ ول نأـ الحظوا صعواة اش قاؽ ال طايقات ال راوية مااشرة James -ال عايـ ) يمس
 Linking–مػػف ن ػػائ  الاحػػوث والنظريػػات النفسػػية، ممػػا  عػػؿ الحا ػػة   طاػػت )عاػػـ رااػػط 

Science ،ي مع اػيف نظريػة الػ عاـ وال طايقػات ال راويػة، و ػذا العاػـ  ػو ال صػميـ ال عايمػي )
( Skinner  -ول ػػػف الفنػػػؿ الحقيقػػػي  ػػػػي  طػػػور  ػػػذا العاػػػـ يعػػػػود رلػػػى  ػػػؿ مػػػف )سػػػػ نر

(  ػػػو  Skinner -(، ويػػػره ال ثيػػػروف رف)سػػػ نرOzewbel-(، و )اوزواػػػؿBruner -و)ارونػػػر
 اف السّااؽ رلػى الاحػث العامػي  ػي ال عاػيـ والػى  قػديـ  وؿ  نمػوذج منسس  ذا العاـ،  نه 

 .)المالحظػػة واالط اػػػار  ػػي الطمسػػينيات مػػػف القػػرف المانػػي حقيقػػي لا عاػػيـ نا  ػػػًا عػػف 

Snelbecker, 1983: 443 (،)Cooper, 1993: 12.) 
 

( و  و مف العاـو Science Of Instruction Design -رف )عاـ ال صميـ ال عايمي
لحديثػػػة الػػػذي شػػػاع اسػػػ طداـ مأارا ػػػه مػػػف ا ػػػؿ االر قػػػا  اواطػػػع ال عاػػػيـ والعمايػػػة ال عايميػػػة ا

و نظيمأا و قويمأا وامػا يحقػؽ االط صػاد اال أػد والػزمف طػدر اإلم ػاف و حقيػؽ ا نػؿ  ائػدة 
لامػػ عاـ، وال صػػميـ ال عايمػػي يػػر اط ا فػػا ة المعاػػـ  وال ؛ الف المعاػػـ عمػػاد العمايػػة ال عايميػػة 

 قػػػدمت ال قنيػػػات وُحػػػدِّثت، ومأمػػػا وظفػػػت الفاسػػػفات و ر مػػػت رلػػػى منػػػا   وطرائػػػؽ  مأمػػػا 
و سػػػاليت  واعػػػدت رعػػػدادًا عاميػػػًا ومأنيػػػًا وامسػػػ وه عػػػاٍؿ مػػػف ال فػػػا ة  اقػػػى عػػػاماًل مسػػػاعدًا 
لامعاػػـ  ن اػػه و سػػاعدا عاػػى القيػػاـ اػػا دوار الماقػػاة عاػػى عا قػػه  ونػػه مرايػػًا ومعامػػًا ومو أػػًا 

 وطائدًا.
 



نػػوع ا مػػة ي وطػػؼ عاػػى المػػواطنيف  )) ميػػة الرسػػالة ال راويػػة لامعاػػـ  ػػي  ف و   اػػى  
الذيف    وف منأـ، واف نوع المواطنيف ي وطؼ رلى حد  ايػر عاػى نػوع ال رايػة ال ػي ي اقونأػا 

 (.ٛ، صٜٔٚٔ. )عايد،  ((واف   ـ العوامؿ  ي  قرير نوع ال راية  و نوع المعاميف
  

مػي مػع الم ػاؿ ال راػوي ظأػرت حػيف  مػع وااػور العامػا  رال  ف اداية ال صميـ ال عاي
، وال ػػي  عػػادوا  نظيمأػػا  ٜٔٙٔالمعر يػػوف    ػػار ـ وطػػدمو ا اصػػي ة منشػػرات  ساسػػية عػػاـ 

ال عامي  –و قديمأا  يما اعد عاى رنأا م موعة مف اإل را ات الطاصة اال صميـ ال عايمي 
ف   نولو يػا ال عاػيـ ، وال ػي مثاػت ال ي  طاقوا عايأا  سمية مس ويات وونعو ا  حػت عنػوا

م موعػػة مػػف القواعػػد ل حايػػؿ عمايػػات الػػ عاـ وانػػا   مػػاريف  دريسػػية مالئمػػة ؛ وال ػػي  ثا ػػت 
 اعض الدراسات وال  ارت صحة  ذا 

 

 -ال ميػػزات  - القواعػػد والسػػيما  يمػػا ي عاػػؽ اال صػػنيؼ الثالثػػي لعمايػػات الػػ عاـ )السالسػػؿ
ال صػػميـ ال عايمػػي شػػاع مفأػػـو ا  ػػي الم ػػاؿ ال عايمػػي، و ( ال ػػي  ثا ػػت  ػػدوا  وال عميمػػات

  ي ساعينيات القرف العشريف. راويا 
 

 د اوزواػػػؿ(ييػػػ)  ػػػيف ايا يػػػه ، رواػػػرت  انيػػػه ،  يػػػرـو ارونػػػز ، دا وونػػػع  ػػػؿ مػػػف 
نظريا أـ المعر يػة ال ػي وصػفت الػ عاـ اأنػه   ميػع و نظػيـ واسػ طداـ لامعر ػة ،   امػا ازداد 

عاومات ازدادت طدر ه عاى موا أػة المشػ الت وحاأػا ، وحػؿ المشػ اة مطزوف الفرد مف الم
 نػػػا يظأػػػر دور  -يعطػػػي منشػػػرًا وانػػػحًا عاػػػى  ف الفػػػرد طػػػد ا  سػػػت  و  عاػػػـ شػػػيئا  ديػػػدا 

 (ٗٗص ٜٜٛٔ  ؿ ما ي عاـ الفرد يحفظ  ي الذا رة.) ططامي  -ال ذ ر  ي ال عاـ 
 

 ػػي عمايػػة اإلدراؾ  و ال عػػرؼ ولػػذلؾ يػػره  ػػنال  العامػػا  رف الططػػوة ا ولػػى لاػػ عاـ 
عاى ا حداث  ػي العػالـ المحػيط انػا و اػد  معر ػة الفػرد  يمػا يحققػه مػف سػمع ونظػر ولمػس 
و فسػػير مػػا  ا قطػػه الحػػواس ال ػػي  ػػي وسػػائؿ ا صػػاؿ اإلنسػػاف االايئػػة المحيطػػة اػػه والعػػالـ 

 الذي يقع طارج ذا ه.
      

لمحاوالت ال ادة لفأـ المحيط مف  ما يره  صحات  ذا اال  اا رف ال عاـ  و ن ي ة ا
 ط اؼ نوعية  المادة المراد  عامأا و مي أا  رذ طالؿ اس طداـ اس را ي يات ال ف ير الم احة،

ااط الؼ اآلرا  واالع قادات وال وطعات ؛  قد يس مع م عاماف لمعاػـ  ػي حصػة واحػدة ول ػف 



رنه  ي  اػؾ الحصػة و  و لما  ـ عيط اؼ  ؿ منأما  ي مده  أمه و يفية  فأمه لاأدؼ 
 ( ٜٕ، ٜٜٛٔ.) ال ناني ، ذلؾ ا أثير مف طافية وطريقة  أـ وطزف المعاومات الم عامة

  

 ال صػميـ ال عايمػي يسػعى السػ طداـ نظريػػات الػ عاـ وعاػـو اال صػاؿ افاعايػة وحيويػػة  
مف طالؿ  حويؿ الطروحات النظرية رلػى  طايػؽ عماػي عامػي مططػط لػه اأ ػداؼ  عايميػة 

وانحة، وامنأ ية مدروسػة  ػوزع المػادة العاميػة  و المعر يػة عاػى مراحػؿ واشػ ؿ  وساو ية
يراعػػي طصػػائص الم عامػػيف والفػػروؽ الفرديػػة ايػػنأـ وامػػا يفػػي مػػف الم طااػػات ال ػػي يف ػػرض 

و وظيػػؼ مػػا اأػػـ  حقيقأػػا؛ و عػػؿ الايئػػة ال عايميػػة   ثػػر ثػػرا ا و غنػػى االشػػ ؿ والمنػػموف، 
وسػػائؿ  قنيػػػة مػػع اط يػػار   نػػؿ الطرائػػؽ ال عايميػػة و نويػػػع  و ر ػػه ال  نولو يػػا الحديثػػة مػػف

ا ساليت واما ينقؿ الم عاـ مف الحالة السااية ال ي  و عايأا  ي الطريقة ال قايدية والم مثاة 
 ي  ونه م اقيًا  قط رلى حالػة ري اايػة ا عػؿ المػ عاـ ي اقػى افعاليػة  أػو يشػارؾ  ػي العمايػة 

صر عمؿ الارنام  عاى  ذا الحد  قط اؿ  ناؾ اط اػارات طننػت ال عامية، وال يق  -ال عايمية
وونعت اعناية ل قييـ  العماية و قويمأا واش ؿ مسػ مر، و ػو ير الطػدمات السػاندة وال  ذيػة 
الرا عة ل  اوز  ي طصور  ي اس يعات الم عاميف و ي  ي مرحاة مف مراحؿ الارنام  واما 

اؿ لا أػػد والوطػػت لامػػ عاـ والمعاػػـ وامػػا يحقػػؽ ينػػمف  حقيػػؽ ا  ػػداؼ الم وطػػاة منػػه واػػاط ز 
ن ائ    نؿ، وذلؾ مف طالؿ ا مثاة ال عايمية )النماذج(  العمايػة ال عايميػة نظامػًا م  ػاماًل 

(  طنػػػع  ميػػػع عناصػػػرا رلػػػى عمايػػػة ال قػػػويـ Closed Loop Systemم اػػػؽ ا طػػػر)
(Evaluation (وال  ذية الرا عة )Feed-Back.) 
 

 ٜٔٚٔنظريػػات ال عايميػػة الحديثػػة اػػد ت  فػػرض نفسػػأا منػػذ عػػاـ ونالحػػظ  ف  ػػذا ال
عاػػى م ػػاالت ال رايػػة وال عاػػيـ  حػػت عنػػواف نظريػػات ال صػػميـ ال عايمػػي ال ػػي  عنػػى اأندسػػة 
الايئػػة ال عايميػػة، رذ انيػػت  ػػذا النظريػػات عاػػى  سػػاس عامػػي يع مػػد عاػػى )نظريػػات الػػ عاـ، 

اماػػادو و سػػس   نولو يػػا ال عاػػيـ، وطػػد نظريػػات اال صػػاؿ، نظريػػة الػػنظـ العامػػة( و   ػػأطر 
واطروف( ا ساس الذي …  رسى  ؿ مف)روارت  انيه، ارونر، ديفيد ميريؿ، اوزواؿ، الندا

 انطاقت منه ا   ار والنظريات ال ي  ا ت واعدت نماذج وارام   عايمية. 
    

 Systemنظريػػة النظػػاـ) ))( رف ال صػػميـ ال عايمػػي  ػو:Briggs -لػذا يره)ار ػػز

Theory  ال ي  أ ـ ا  ويف العالطات ايف عناصر النظػاـ ال عايمػي  ونػه العمايػة ال اماػة )
ل حايؿ الحا ات وا  داؼ ال عايميػة و  ػويف نظػاـ موا أػة ل اػؾ الحا ػات، والػذي ي نػمف 



عػػػادة   رياأػػا ل امػػػؿ العمايػػة ال عايميػػػة و قػػػويـ  انػػا  المػػػواد وا نشػػطة ال عايميػػػة و  را أػػا وا 
  ((اـ نفسه. نشطة الم ع

                                                                                                    (Briggs, 

1977, p. 77    ) 
 

ر ػػػػرا  يطصػػػػص )) ( رف ال صػػػػميـ ال عايمػػػػي  ػػػػو: Merill ػػػػي حػػػػيف يقػػػػوؿ )ميريػػػػؿ 
رلػى رحػداث   يػر  ػي سػاوؾ (  ندي  Educational Environmentل حقيؽ ايئة  عايمية )

المػػ عاـ ن ي ػػة ل فاعاػػه مػػع  ػػذا الايئػػة، ممػػا يسػػاعد المصػػمـ ال عايمػػي عاػػى  قػػويـ  عاليػػات 
ال صػػميـ ال عايمػػي،  ونػػه ال يع مػػد عاػػى ر ػػرا ات  عايميػػة  قايديػػة وال عاػػى   ػػارت المعاػػـ 

نمػػػا يع مػػػد عاػػػى   ػػػارت مدروسػػػة ومططػػػط لأػػػا مسػػػاقًا، مط ػػػزاًل عا مػػػؿ الشطصػػػية  قػػػط ، وا 
 ,Stephen, 1985)(( ال أد والزمف وموازنًا ايف ال ـ وال يؼ ل حقيؽ ال عايـ ا  ثر  فػا ة.

p. 44) 
 

لػػذلؾ ن ػػد  ف عمايػػة  صػػميـ ال عاػػيـ   نػػمف  أيئػػة ايئػػة ال عاػػيـ مػػع  ر يػػت نشػػاطات 
و عاليات موظفة اطريقة معينة   عاأا  أطذ م انأا نمف  ذا الايئة ل سأيؿ عمايػة ال عاػيـ 

عاـ ، و ػػي مػػف ناحيػػة  طػػره  وصػػؼ لت ػػرا ات ال ػػي   عاػػؽ ااط يػػار المػػادة ال عايميػػة والػػ 
المراد  صميمأا و حاياأا و نظيمأا، ومف ثـ االر قا  اأا و حسػينأا مػف طػالؿ ر ػرا  ال قيػيـ 
لمعر ػػػة مػػػده  حقيقأػػػا لأل ػػػداؼ ال ػػػي ونػػػعت مػػػف ا اأػػػا و قويمأػػػا عاػػػر ال  ذيػػػة الرا عػػػة 

المعاـ الذي يس طدـ الارنام   و ا نموذج ال عايمي مف ا ؿ   ػاوز  ااع اار ا وسياة  ساعد
حالة القصور لده اعض الم عاميف وطت  طايؽ ال صميـ ال عايمي  و ا نموذج ومف طالؿ 
ا اػػػػاع ا نػػػػؿ الطرائػػػػؽ ال عايميػػػػة واػػػػاط زاؿ لا أػػػػد والوطػػػػت مػػػػع المحا ظػػػػة عاػػػػى المسػػػػ وه 

 ال صميـ ال عايمي.  المطاوت لامطر ات الم وطاة مف الارنام   و
 

لقػػد طػػاد  ػػذا العاػػـ  ػػي العقػػديف ا طيػػريف مػػف القػػرف العشػػريف واػػدايات ا لفيػػة ال ديػػدة 
عمايػة انػػا  طرائػػؽ  ديػػدة  و سػػاليت حديثػػة لااػرام  و الايئػػات ال عايميػػة  نػػال عػػف  صػػميـ 

عر يػة النظـ ال عايميػة ونػمف رطػار  فريػد ال عاػيـ وال ػدريت مػف طػالؿ  حايػؿ العالطػة اػيف م
اإلنساف و  دائه ال ي  عاػت عمايػة ال ر يػز عاػى معال ػة المعاومػات و ال ف يػر  حػؿ محػؿ 
الصػػيا ال قايديػػة  ػػي الػػ عاـ ، و اػػد  ال ف يػػر   ػػي اط يػػار الوسػػائؿ والمػػواد و الفعاليػػات انػػاً  



عاػى  حايػػؿ العمايػػات العقايػػة و  عػػؿ المػ عاـ ينظػػر و يسػػمع و ياػػ قط المثيػػرات المط افػػة و 
  طاواة اوساطة  اذاات االن ااا ال ي  سأـ  ي انا  ال عاـ .الم

                                                                 
 ( ٕٖ،ص ٕ٘ٓٓ)موسى،

 

  عاـ ال صميـ ال عايمي  س ند  ي ماادئه عاى ثالثة م االت رئيسة  ي:
  

  . نظريات ال عاـ.
الػػػنظـ  اتيقا أػػػا ال راويػػة وعالط أػػا انظريػػت.نظريػػات اال صػػاؿ الحديثػػة و  طا

 العامة. 
 ج. سس   نولو يا ال عايـ وماادئأا.

 

العاػػػـ ))  ( يصػػػؼ ال صػػػميـ ال عايمػػػي اأنػػػه:  Rigeluth -ولػػػذلؾ ن ػػػد  ف )ري ايػػػوث
الذي  ا  ن ي ة لمحاوالت عديدة لاعالـ مف طالؿ  وحيدا لم ونات السػ را ي ية والماػادو و 

      (R igeluth,1983,p27 )((ي اُط ار  عايا.دم أا اأنموذج  عايم

                                                                                                           

(  مػػف طصػػػػائص لا صػػػميـ Gagne - انيػػهويػػره الااحػػث نػػرورة لػػذ ر مػػا حػػددا )
 ػػػي  ف عمايػػػة ( Gagne - انيػػػه) ؽ مػػػعي فػػػ (Kemp -ال عػػايمػػػػي، وذلػػػؾ الف)  مػػػت

ال صميـ ال عايمي يم ف  ف  طاؽ اش ؿ ا نػؿ عنػد مسػ وه المسػاؽ الدراسػي و نأػا  صػاح 
ا ثر  اعاية عندما ي وف ال عايـ المصػمـ مو ػه لافػرد ال لا ماعػة، وينػيؼ طاصػية  طػره 

 .(Kemp, 1985, p: 14-15)و ي انه ال  و د طريقة واحدة مثالية ل صميـ ال عايـ. 
 

 له الطصائص ا ساسية اآل ية: (  Gagne -ار ي )  انيه ما  ف ال صميـ ال عايمي 
 

 ي ـ عاى و ؽ مدطؿ النظـ -  
 يأدؼ رلى مساعدة الطالت الم عاـ عاى ال عاـ ح ى ولو  اف ال عايـ  ماعيًا. -ت
يم ػػػف  ف يػػػ ـ عاػػػى عػػػدة مسػػػ ويات طرياػػػة المػػػده ) صػػػميـ الػػػدرس(  و اعيػػػدة المػػػده  -ج

   صميـ مقررة  و نظاـ  عايمي(.)
 ف يػػػنثر  ػػػي  طػػػور الفػػػرد اصػػػورة  (Systematic)يم ػػػف لا صػػػميـ ال عايمػػػي المػػػنظـ  -د

 ا نؿ.



ينا ػػي القيػػاـ عاػػى  سػػاس المعر ػػة اطايعػػة الػػ عاـ اإلنسػػاني واالشػػروط ال ػػي يػػ ـ  ػػذا  - ػػػ
 (Gagne & Others, 1988, p: 4-5).ال عاـ  ي ظاأا

 

( ال عايميػػة ال ػػي ر اأػػا اشػػ ؿ يعػػد   ثػػر   امػػػال Gagne -يػػهونػػذ ر  ينػػا    ػػار ) ان
( والذي حدد  يه ثمانية  نواع مف ال عاػيـ ر اػت عاػى ٜ٘ٙٔ) شروط ال عاـ       ي   ااػػه 

ش ؿ مثاث وطد  در ت  ذا ا نماط مف الاسيط رلى الصعت رذ   طاػت مػف المػ عاـ طػدرات 
ط ال عاػػيـ السػػااقة عاػػى ذلػػؾ الػػنمط و ػػذا ومأػػارات طاصػػة   ر ػػز عاػػى ر قػػاف المػػ عاـ  نمػػا

ا نمػػػاط  ػػػي :)الػػػ عاـ اإلشػػػاري . عاػػػـ المثيػػػر واالسػػػ  ااة . عاػػػـ ال ساسػػػؿ الحر ػػػي ،  عاػػػـ 
المفأـو . عاػـ الماػادو  و القواعػػػد ،  عاػـ حػؿ ـ  مييز الم عدد ،  عاالال رااط الافظي ،  عاـ 

 ( يونح ذلؾ.ٔػة .( والش ؿ) المش ا
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411) 

 

( رلى ال عايـ عاى  ساس  نه عماية  ر يت لاظروؼ Gagne - اذلؾ  قـو نظرة ) انيه
م عاـ والشروط ال ي  يسر ال عاـ ، ويالحظ رف اعض المالمح عند  صميـ ال عايـ   عاػؽ اػال

والاعض ا طر ي عاؽ االايئة ال ي  حيط اه.و  ذا يأ ـ المعاـ االراط ايف الظروؼ الداطاية 
لامػػ عاـ و ػػي مػػا  عامػػه المػػ عاـ سػػااقا ومػػا لديػػه مػػف اسػػ عدادات ،  مػػا الظػػروؼ  و العوامػػؿ 
الطار يػػة  أػػي ال يفيػػة ال ػػي يػػ ـ  يأػػا عػػرض مػػادة دراسػػية و ر يػػت المػػواد ال دريسػػية و نػػواع 



  ذيػػة الرا عػػة ،واف  حقيػػؽ  ػػذا الػػراط وال فاعػػؿ اػػيف العوامػػؿ الم عػػددة  اػػه  يسػػر  حقيػػؽ ال
 (. ٖٖٛ، صٜٜٔٔ)االزير اوي ،ا  داؼ ال راوية المرغوت  يأا . 

 

 ػػػي نػػػو  مػػػا  قػػػدـ يطاػػػص الااحػػػث رلػػػى  ف الارنػػػام  ال عايمػػػي يم ػػػف  وظيفػػػه مػػػف 
ردارا أػػػػا ومنشػػػػا أا ومفػػػػردات  طػػػػالؿ عمػػػػؿ منسسػػػػة  و  يئػػػػة  عايميػػػػة م  اماػػػػٍة اا ػػػػدا  مػػػػف

منا  أػػػا وطططأػػػا وا ػػػؿ مػػػا يحػػػيط اأػػػا ، واالوطػػػت نفسػػػه يم ػػػف  ف يوظػػػؼ  ػػػي محانػػػرة  
واحػػدة  و مػػادة معينػػة لفصػػؿ دراسػػي  و   ثػػر وغيػػر ذلػػؾ، ول ػػؿ مػػف  اػػؾ ا نػػواع طرائقأػػا 
و سالياأا الطاصة اأا، و ذا يعطػي صػورة عػف اسػ طداـ مفأػـو ارنػام   و  صػميـ  عايمػي، 

ي نمف  ر يت و نسػيؽ   ػداؼ محػدودة ومحػددة سػوا   عاػؽ ذلػؾ افػرد  و  ماعػة معينػة رذ 
 ويم ف  ي از المراحؿ ال ي يمر اأا الارنام  ال عايمي عند  صميمه االنقاط اآل ية:

 

 اعداد الارنام  اطريقة   عاه م  اماًل اذا ه. - 
داؼ يحػػػدد ا ويم ػػػف يحػػػدد الارنػػػام  ال عايمػػػي نوعيػػػة ن ا ػػػات ال عاػػػيـ عػػػف طريػػػؽ   ػػػ -ت

طياسأا مف طالؿ ال  يرات ال ي  الحظ عاى الم عاـ الحاصاة اواسطة ارنام  يعد لأذا 
 ال رض.

ي ػػألؼ الارنػػػام  مػػػف عػػػدة عناصػػػر  ػػػنظـ و ر ػػت  ر ياػػػا م ساسػػػاًل وم  ااعػػػا ططػػػوة  اػػػي  -ج
 ا طره.

وظيفة داطؿ  يعد الارنام  ال عايمي ايئة  عايمية  ح وي عاى   زا  ص يرة و ؿ  ز  له -د
 الارنام  و ش ؿ معًا وحدة م  اماة.

( مػػع اعػػض المنظػػريف  ػػي Kemp - مػػا ن ػػد  ف  نػػاؾ  وا قػػًا اػػيف  صػػورات ) مػػت
( Dick & Garey -( و )ديؾ و اريAnderson -ال صميـ ال عايمي  مثاؿ )اندرسوف

امػػػيف الاصػػػرية( عنػػػد ر سػػػات الم ع – ػػػي رم انيػػػة  ال وسػػػع ااس ػػػػطداـ الوسػػػػائؿ )السػػػمعية 
 الطارات ال ديدة وذلؾ ا و ير ا ل رنيف  ما:

 

  زويد الم عاميف االف رة مف طالؿ  حاط أـ امعاومات عنأا.  - وال
 ػذت ان اػاا الم عامػيف و شػويقأـ لعمايػة الػ عاـ و ررشػاد ـ اططػوات الطاػرة المػراد  -ثانيا

  عامأا.
 



ي طاػت (    اى مػف طػالؿ مططػط  عايمػي Kemp -ٜ٘ٛٔ-لذلؾ  اف ططة) مت
 نفيذ عدد مف الططوات الم رااطة الم  ااعة وال ي  ر اط اا  داؼ واالس را ي يات ال عايمية 

 وطرائؽ  قويـ الم عاـ وااس عماؿ ال قنيات ال عايمية ال ي  يأا:
 

 عمؿ ططة  عايمية منأ ية يصطاح عايأا  سمية )ططة ال طوير ال عايمية( -ٔ
 (Kemp, 1985, p. 291  )طصصة لا عايـ. المعدات والوسائؿ ال عايمية الم -ٕ
 

وطػػػػد اع مػػػػد الااحػػػػث  ػػػػي  صػػػػميـ ارنام ػػػػه ال عايمػػػػي  وظيػػػػَؼ )الوسػػػػائؿ الاصػػػػرية 
والسػػمعية اشػػ ؿ ماػػرم   ػػي المح ػػوه ال عايمػػي وذلػػؾ مػػف طػػالؿ ر ػػرا  عمايػػة  ػػوازف اػػيف 
الوسػػػػياة ال عايميػػػػة والطاػػػػرة امػػػػا ي وا ػػػػؽ ومنػػػػمونأا مػػػػف ا ػػػػؿ رحػػػػداث ال حػػػػوؿ المطاػػػػوت 

لمططػػط لػػػه  ػػػي سػػػاوؾ المػػػ عاـ،  وامػػػا يسػػػاعدا عاػػػى طػػػزف المعاومػػػات وحفظأػػػا وسػػػحاأا وا
 عندما ي طااأا الموطؼ ال عايمي(.

 

) Jerrold E. Kemp The Instructional Design-) نمػػوذج  يرولػػد  مػػت ل صػػميـ ال عاػػيـ

Process/ 1985): 
 

ـ اوصػؼ المواطػؼ يس ن   الااحث مما ساؽ  ف ال صميـ ال عايمي  و العاـ الذي يأػ 
وال نايأػػػػػات والمػػػػػواد والفعاليػػػػػات والطاػػػػػرات وا  ػػػػػداؼ والقػػػػػدرات واالسػػػػػ  ااات والوسػػػػػائؿ و 
المنػاميف والمعاومػات ال ػي    امػػؿ مػف ا ػؿ صػنع المطر ػػات ال عايميػة المطاواػة، ولػػذلؾ 
مػػف النػػرورة اسػػ طداـ ال صػػميـ ال عايمػػي حػػيف الشػػروع اعمايػػة ال عاػػيـ والػػ عاـ؛ وعايػػه  أنػػه 

 ( ل حقيؽ   داؼ الاحث الحالي .Kemp-ٜ٘ٛٔ -س طدـ ) نموذج  متي
 

(  ػػػي  نموذ ػػػه ال عايمػػػي ي ر ػػػز عاػػػى  راعػػػة عناصػػػر Kemp -رف    مػػػاـ ) مػػػت
 (.ٕرئيسة عد ا محور ال صميـ ال عايمي لألنموذج  ما  ظأر  ي الش ؿ )



 

ل صميـ (  ي ا Kemp -( يمثؿ العناصر الرئيسة ا راعة  نموذج ) متٕ) ش ؿ
 ال عايمي.

 

(  ي  نموذ ه ال عايمي عاى م موعة مػف الططػوات ال ػي Kemp -لقد اع مد ) مت
 م از االمرونة والدينامي ية واو ود عالطات م اادلة ايف عناصػرا احيػث  ف  ي  ػأثير عاػى 

 -عنصر يندي رلى ال أثير عاى العناصر ا طره والططوات  ي:
 

 ت معال  ه، اعد  حديد ا  داؼ ال عايمية لاارنام  اط يار المونوع الرئيس الذي ي - 
 مااشرة، ومف ثـ  حديد المونوعات الفرعية وعناصر ا ال عايمية. 

المػػػنثرة منأػػػا عاػػػى الم موعػػػة  حديػػػد طصػػػائص الطااػػػة مػػػف طػػػالؿ ال عػػػرؼ عاػػػى  -ت
) الظػروؼ مثػؿ:   عامأػـوال ي مف المم ػف  ف ي ػوف لأػا  ػأثير عاػى ططػط  الطالاية
، الحالػػػػة اال  ماعيػػػػة ، االط صػػػػادية، ن ػػػػائ  ال حصػػػػيؿ ، ومسػػػػ وه الػػػػذ ا  ، الايئيػػػػة 

 اإلدراؾ ، العمر، ومس وه النن .( 
 حديد ا  داؼ ال عايمية والساو ية المراد ظأور ن ائ أا  ي سػاوؾ الطالػت  احيػث  -ج

يم ػػف طياسػػأا، لػػذلؾ يحػػرص المصػػمـ ال عايمػػي عاػػى  ف يػػراط اػػيف حا ػػات الطااػػة 
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 عايمية، واما  ف عماية ال عايـ   طات  قديـ ال أد مػف طاػؿ الطالػت  مػف وا  داؼ ال
النػػروري  ف  صػػاغ ا  ػػداؼ ال عايميػػة  ػػي عاػػارات سػػاو ية  مثػػؿ النشػػاطات ال ػػي 

 س ندي رلى  عاـ الطالت.
  حديد  المح وه ال عايمي واط يارا الذي يدعـ  ؿ  دؼ  عايمي وساو ي. -د
اعاية المح وه ال عايمي لاارنام  مف ال حصيؿ المعر ي  حديد االط اارات لقياس   - ػ

والمأاري الذي يحصؿ عايه الطالت اعد  أدية م طااا أا لمعر ة الحا ات المساقة 
 لاطااة، رذ يقرر رذا  اف الطااة لديأـ االس عداد المناست لدراسة الارنام  ال عايمي.

صادر ال عايمية وذلؾ ل و ير الطارات  حديد المواد ال عايمية / ال عامية ثـ اط يار الم -و
ال عايمية وان قا  النشاطات ال ي س  طي المح وه الم عاؽ ا ؿ  دؼ، ل ااا ا  داؼ 

 مس وه مقاوؿ مف ال حصيؿ  ي مدة زمنية معينة.
 حديد الطدمات الساندة و أيئة  ا  أزة والمواد وال سأيالت الم عاقة االارنام   -ز

 ال عايمي ومراعا أا.
ال قويـ ااس طداـ اط اارات  عدت اطريقػة عاميػة ومونػوعية لا عػرؼ عاػى  حصػيؿ  -ح

الطااػػػػة مػػػػف الارنػػػػام  ال عايمػػػػي  و المونػػػػوعات ال ػػػػي درسػػػػو ا مػػػػف حيػػػػث  حقيػػػػؽ 
 ا  داؼ.

 ػػػو ير   ذيػػػػة را عػػػة لمعال ػػػػة  ي طصػػػػور  و صػػػعواة  و  ا ػػػػن يظأػػػر  ثنػػػػا   نفيػػػػذ  -ط
ؿ ال قػػػػػويـ وامػػػػػا ي طاػػػػػت معال ػػػػػة الارنػػػػػام   و  ػػػػػي ططػػػػػوات الارنػػػػػام   و مػػػػػف طػػػػػال

 -ويم ػػػػف  ونػػػػيح الططػػػػوات ال ػػػػي اع مػػػػد ا ) مػػػػت الصػػػػعواات  و  حسػػػػيف ا دا ؛
Kemp ( ي  صميـ درس معيف عاى و ؽ  نموذ ه ال عايمي االش ؿ  )ٖ ) 
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( ٜ٘ٛٔ - مػػت -اإلطػػار العػػاـ لم ونػػات ال صػػميـ ال عايمػػي عاػػى و ػػؽ)  نمػػوذج  مػػا ،
، ٜٜٛٔ(، )ططػػػػػػامي، ٕٚ، صٜ٘ٛٔ) مػػػػػػت،  (.ٗ ػػػػػػيم ف  ونػػػػػػيحأا االشػػػػػػ ؿ ) 

 (ٖٛ،صٕ٘ٓٓ( )موسى،ٖٔٔ، صٜٗٛٔ(، )زا ر، ٜٕٔص
 

 ,Kemp, 1985)( ٜ٘ٛٔ( يمثؿ م ونات ال صميـ ال عايمي عاى و ؽ) نموذج  مت / ٗش ؿ ) 

p. 11) 
 

 

ومما  قدـ يره الااحث نرورة  و ير الفرص المعر ية والطارات والمأارات الفنية  ماـ 
)الطالت / المعاـ(  ي المنسسة ال عايميػة ال ػي يػ عاـ  يأػا مػف   ػؿ حصػوله عاػى الطاػرات 

الطاػػرات ال راويػػة  نػػال عػػف المااشػػرة  ػػي ممارسػػة  نشػػطة  طايقيػػة  ػػي م ػػاؿ  طصصػػه، 
ة واال  ماعية والمأنية ال ي يم ف المرور اأا وا  سااأا  را  المشار ة  ي ا نشطة والثقا ي

والفعاليات ال درياية ال ي يحصؿ عايأا داطؿ المنسسة ال عايميػة ويقػـو ا طايقأػا  ػي م الػه 
المأنػػػي مسػػػ قاال عنػػػد اح  ا ػػػه المااشػػػر مػػػع الايئػػػة ال عايميػػػة ومػػػا  يأػػػا مػػػف م عامػػػيف ومػػػا 
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ا أـ وطصائصػػػأـ و م طااػػػات يفرنػػػأا الموطػػػؼ ال عايمػػػي والعمػػػؿ عاػػػى يم ا ػػػوف مػػػف طػػػدر 
 موا أ أا.

 

ولػػذلؾ يػػره  ػػنال  العامػػا  رف الططػػوة ا ولػػى لاػػ عاـ  ػػي عمايػػة اإلدراؾ  و ال عػػرؼ 
عاى ا حداث  ػي العػالـ المحػيط انػا و اػد  معر ػة الفػرد  يمػا يحققػه مػف سػمع ونظػر ولمػس 

سػػائؿ ا صػػاؿ اإلنسػػاف االايئػػة المحيطػػة اػػه والعػػالـ و فسػػير مػػا  ا قطػػه الحػػواس ال ػػي  ػػي و 
 الذي يقع طارج ذا ه.

      

 ما يره  صحات  ذا اال  اا رف ال عاـ  و ن ي ة المحاوالت ال ادة لفأـ المحيط مف 
 ط اؼ نوعية  المادة المراد  عامأا و مي أا  رذ طالؿ اس طداـ اس را ي يات ال ف ير الم احة،

قادات وال وطعات ؛  قد يس مع م عاماف لمعاػـ  ػي حصػة واحػدة ول ػف ااط الؼ اآلرا  واالع 
 و لما  ـ عرنه  ي  اػؾ الحصػة و يط اؼ  ؿ منأما  ي مده  أمه و يفية  فأمه لاأدؼ 

 ( ٜٕ، ٜٜٛٔ.) ال ناني ، ذلؾ ا أثير مف طافية وطريقة  أـ وطزف المعاومات الم عامة
  

 لمعر ي( والعماي )المأاري( .راط عماية ال عايـ ام اؿ  طايقه العامي )ا

رف عماية  دريت  )الطالت / المعاـ (  ي طسـ ال راية الفنية و أ ياه لمأارات صنع 
القوالت الفطارية واس طدامأا   طات م موعة مف المأاـ ال ي يم ف  حديد ا االنقط يف 

 اآل ي يف :

ئاأا ل عميػؽ الػوعي لػده  ونيح  اسفة الممارسة العماية لألنشطة الفنيػة و  ػدا أا ووسػا -  
 )الطالت / المعاـ( اأ مي أا.

 

اإلدراؾ الػػػواعي   ميػػػة الممارسػػػػة العمايػػػة لألنشػػػطة الفنيػػػػة السػػػ  ماؿ شػػػروط رعػػػػداد   -ت
)الطالػػت / المعاػػـ(   ػػي ال امعػػة و أ ياػػه لي ػػوف عنػػوًا  ػػاعاًل  ػػي م ػػاؿ  طصصػػه 

 لعاـ .و ي  عايـ مادة ال راية الفنية المقررة  ي مدارس ال عايـ ا
 ثانيٌا.دراسات سابقة:

 

الاحث الحالي يأدؼ رلى انا  ارنام   عايمي  ػي مػادة الفطػار مأػارة صػناعة    فاما 
القوالػػت واسػػ طدامأا ، لػػذلؾ  طاػػت الاحػػث دراسػػاٍت سػػااقة  ناولػػت مػػادة الفطػػار اشػػ ؿ عػػاـ 

وؿ الااحػث لاحصػ   ػرااوصناعة القوالت اش ؿ طاص ، ومف طالؿ المسػح الميػداني الػذي 



عاى   ذا نوع مف الدراسات والاحوث السػااقة  أنػه لػـ يعثػر عاػى  اػؾ الدراسػات وانمػا و ػد 
 دراساٍت اعيدًة نوعا ما عف احثه الحالي .

لذلؾ ا  فى اعرض الدراسات ال ي لأا عالطة ا صميـ الارام  ال عايمية وال ػي  ناولػت 
 مفردات مط افة مف ال راية الفنية.

 

 (:9112أ. دراسة البياتي)
)الايا ي( دراس ه الموسومة: "  صميـ ارنام   عايمي لمػادة اإلنشػا  ال صػويري    ره

 ػػي  ايػػات الفنػػوف ال مياػػة " وال ػػي  انػػت  أػػدؼ رلػػى  حديػػد مػػده  اعايػػة اسػػ طداـ الارنػػام  
ال عايمػػػي اأسػػػاوت ال عاػػػيـ الػػػذا ي لمػػػادة اإلنشػػػا  ال صػػػويري ، اع مػػػدت  ػػػذا الدراسػػػة عينػػػة 

الاا وطالاة مف طااة المرحاػة الثالثػة / طسػـ ال رايػة الفنيػة مػوزعيف عاػى ( طٕٓم ونة مف )
م مػػوع يف ) ت ، ض ( اعػػد  ف  ػػـ  صػػميـ ارنػػام   عايمػػي عاػػى و ػػؽ نظريػػة ال شػػطالت 

لػذلؾ و ػـ   عػدتاس طدمت ل دريس الطالت انفراديا و ـ  دعيمه ا طايقات عماية واط اػارات 
 إلظأار الن ائ  .  رحصائيةس قا يف وسياًة اس طداـ االط اار ال ائي لم موع يف م

 ما   ـ الن ائ  ال ي  وصات اليأا  ذا الدراسػة  أػي  فػوؽ طااػة الم موعػة ال  ريايػة 
 ٜٜٙٔعاى  طرانأـ  ي الم موعة النااطة اسات زيادة القػدرة عاػى ال ر يػز .  )الايػا ي ، 

) 
 

 (:9111ب.دراسة الحديثي )
ؽ دراس ه الموسومة:" انػا  و طايػؽ ارنػام   عايمػي  انت دراسة )الحديثي( عاى  طاي

ال صميـ. " ال ي  انت  أدؼ رلى انا  و طايػؽ ارنػام    سسل طوير المأارات الفنية لمادة 
المأػػػاري  اإل قػػػاف( لر ػػػع مسػػػ ويات  C.D.T عايمػػػي عاػػػى و ػػػؽ نظريػػػة العػػػرض ال ر ياػػػي )
لاػػة  ػػـ  ػػوزيعأـ رلػػى ثػػالث ( طالاػػا وطا٘ٗلاطااػػة ،اع مػػدت  ػػذا الدراسػػة عينػػة   ونػػت مػػف)

م موعػػات واحػػدة )  ريايػػة( واثن ػػيف )نػػااط يف( ، و ػػـ اسػػ طداـ اط اػػار  حصػػياي معر ػػي 
 ا حػػاديمأػػاري لقيػػاس  اعايػػة الارنػػام  ، و ػػـ اسػػ طدـ  حايػػؿ ال اػػايف  ر قػػافو طػػر اط اػػار 

 الدراسة.  ليأا و ي( إلظأار الن ائ  ال ي  وصات  واط اار)
اونػػػػوح عاػػػػى الم مػػػػوع يف  ال  ريايػػػػة فػػػػوؽ الم موعػػػػة  ظأػػػػر مػػػػف طػػػػالؿ ذلػػػػؾ رذ 

النااط يف اسات  عرنأا رلى عدد مف المناأػات المعر يػة ا ططػيط مح ػـ .  )الحػديثي ، 
ٜٜٔٚ ) 

  



 (:9111ج.دراسة الشعاوي )
 ناولػػت )الشػػػعاوي(  ػػي دراسػػػ أا الموسػػومة: " انػػػا  و طايػػؽ ارنػػػام   عايمػػي ل طػػػوير 

الطااػة   دا سعت رلى انا  ارنام   عايمػي و طايقػه ل طػوير  " ال ي ا طمشةمأارات طااعة 
،  ا طمشػػػػة) حايػػػػؿ المأمػػػػات(  ػػػػي مػػػػادة طااعػػػػة   نمػػػػوذجلامأػػػػارات ال طايقيػػػػة عاػػػػى و ػػػػؽ 

 ػي معأػد  ا ولػى( طالاػا وطالاػة مػف المرحاػة ٖٓواع مدت  ذا الدراسػة عاػى عينػة طوامأػا)
دة )  رياية ( واثن يف )نااطة( ول رض الفنوف ال طايقية  ـ  وزيعأـ رلى ثالثة م اميع واح

طيػاس  اعايػػة الارنػام  ال عايمػػي  ػـ اسػػ طداـ اط اػػار  حصػياي معر ػػي و طػر اط اػػار مأػػاري 
 رحصػػائيةواط اػػار ) ػػو ي( ووسػػائؿ  رلحػػادي، و ػػـ اسػػ طداـ  حايػػؿ ال اػػايف  اإل قػػافلقيػػاس 

 دراسة . الس طراج الن ائ  مف الايانات والمعاومات ال ي حصات عايأا  ذا ال
الن ػػػائ   فػػػوؽ الم موعػػػة ال  ريايػػػة عاػػػى الم مػػػوع يف النػػػااط يف  ػػػي   ظأػػػرت رذ 

 لامأارة .  اإل قافالمأاري وعماية  وا دا ال حصيؿ المعر ي 
 

 (:6000د.دراسة الساعدي )
طااػػػة   دا دراسػػ ه الموسػػومة: " ارنػػام   عايمػػي ل نميػػة  ٕٓٓٓ  ػػـ )السػػاعدي( عػػاـ 

مادة الزطر ة " ال ي  انت  أدؼ رلى  صميـ الارنػام  ال عايمػي عاػى  طسـ ال راية الفنية  ي
(  ػػي  صػميـ مح ػػوه  Reigeluth-ٖٜٛٔ -و ػؽ اسػ را ي يات النظريػػة ال وسػعية )ري يايػوث

( طالاػػا وطالاػػة مػػف طااػػة طسػػـ ال رايػػة ٕٗالارنػػام  ، و ػػـ االع مػػاد عاػػى عينػػة م ونػػة مػػف )
 و طػره( ، واس طدمت اط اارات )طااي واعػدي( الفنية  ـ  وزيعأـ رلى م موع يف )ت ، ض

اط اػػػارات ذا يػػػة اسػػػ طدمت  ػػػي نأايػػػة  ػػػؿ درس مػػػف دروس الارنػػػام  ال عايمػػػي، ول ػػػرض 
 مت معادلة اط اار) ماف و ني ( ومعادلة ) ول و سف ( . دالن ائ  اس ط رظأار

ة طااػػ  طػػرانأـن ػػائ   ػػذا الدراسػػة  فػػوؽ طااػػة الم موعػػة ال  ريايػػة عاػػى   ظأػػرتوطػػد 
الم موعػػػػة النػػػػااطة اسػػػػات عػػػػرض مح ػػػػوه المػػػػادة اطريقػػػػة م ساسػػػػاة ومن ظمػػػػة ومعػػػػززة 

 ( ٕٓٓٓاالوسائؿ ال عايمية.) الساعدي ، 
 

 (:6002هـ.دراسة الرماحي )
) الرمػػاحي ( دراسػػ ه الموسػػومة: " ارنػػام   عايمػػي ل طػػوير مأػػارات طااػػة طسػػـ   ن ػػز

،  ػػػػد ت  ػػػذا الدراسػػػة رلػػػى  صػػػميـ  ." ا لػػػوافال صػػػميـ / معأػػػد الفنػػػوف ال مياػػػة  ػػػي مػػػادة 
( وطيػػاس  اعاي ػػه، اع مػػدت  ػػذا ٜٛٛٔ)  انييػػه وار ػػز/  نمػػوذجارنػػام   عايمػػي عاػػى و ػػؽ 



اا ػػت  رذالدراسػػة عينػػة مػػف طااػػة معأػػد الفنػػوف ال مياػػة المرحاػػة الرااعػػة / طسػػـ ال صػػميـ ، 
 اػارات ( طالاا  ـ  ػوزيعأـ عاػى م مػوع يف ) ت ، ض ( و ػـ  صػميـ نػوعيف مػف االطٖٙ)

) اط اػػار  حصػػياي معر ػػي ( وا طػػر) اط اػػار مأػػاري (  ػػـ طياسػػه اواسػػطة اسػػ مارة   حػػد ما
الن ائ  اس طدمت الدراسة اط اػار ) مػاف  رظأارلذلؾ، ول رض   عدتالمأاري  ا دا  قويـ 

( واعد ال حقؽ مػف  ٕٓو ني ( ومعادلة الصعواة وال مييز ومعادلة )  يودر ري شاردسوف / 
  -: اآل يأر الن ائ  ظ

 ي االط اار  ةالم موعة النااط ي   طرانأـالم موعة ال  رياية عاى    راد فوؽ  -
 ال حصياي المعر ي اسات عماية  نظيـ المعاومات والطارات ال عايمية . 

 ي االط اار  ةالم موعة النااط ي   طرانأـالم موعة ال  رياية عاى    راد فوؽ  -
ات الفنية اططوات من ظمة ومعززة االوسائؿ ال عايمية المأاري اسات  ساسؿ المأار 

 (ٕٗٓٓ.)الرماحي 
 (:6002و.دراسة الجبوري )

طدـ )ال اوري(  ي دراس ه الموسومة: " اثر  صميـ ارنام   عايمػي وااسػ طداـ طريقػة 
النمذ ة  ي  حصيؿ طااة  اية الفنوف ال مياة ل صوير المنظر الطايعػي االصػا ة المائيػة. 

دؼ  ػػػذا الدراسػػػة رلػػػى طيػػػاس  اعايػػػة الارنػػػام  ال عايمػػػي الػػػذي صػػػمـ عاػػػى و ػػػؽ "  انػػت  أػػػ
( ٖٓ( وطريقة النمذ ة مف طالؿ  طايقه عاى عينػة   ونػت مػف ) ٜ٘ٛٔ)  مت    نموذج

طالاا وطالاة  ػـ  قسػيمأـ رلػى م مػوع يف ) ت ، ض ( اسػ طدمت  ػي  ػذا الدراسػة نوعػاف 
ط اػار مأػاري  ػـ طياسػه عاػى و ػؽ اسػ مارة  حصياي معر ػي و طػر ا  حد مامف االط اارات 

الن ػػائ   ػػـ اسػػ طداـ اط اػػار )  رظأػػارلأػػذا ال ػػرض ، ول ػػرض   عػػدتالمأػػاري  ا دا  قػػويـ 
وطػػػد ( ؛  ٕٓمػػػاف و نػػػي (  ومعامػػػؿ الصعػػػػػػواة وال مييػػػز ومعادلػػػة )  يػػػودر ري شاردسػػػوف / 

  -ظأر مف ن ائ   ذا الدراسة :
طريقػػة النمذ ػػة  ػػي  وااسػػ طداـاػػى و ػػؽ)  نمػػوذج  مػػت( طػػدرة الارنػػام  ال عايمػػي المعػػد ع -

ر سػػػات طااػػػة الم موعػػػة ال  ريايػػػة الطاػػػرات ال عايميػػػة )المعر يػػػة والمأاريػػػة( و فوطػػػه عاػػػى 
 الطريقة االع يادية  ي ر سات طااة الم موعة النااطة نفس الطارات ال عايمية . 

عايف  ػي  نفيػذ اطيف و ػيشػ سأمت طريقػة النمذ ػة  ػي  عػؿ طااػة الم موعػة ال  ريايػة ن -
 (ٕ٘ٓٓ)ال اوري المادة العامية .  تم طااا

 

 (:6002ز.دراسة موسى )



" ارنام   عايمي ل نمية مأػارات ال ػدريس لػده  ي دراس أا الموسومة:  )موسى( طامت
 ػػد ت و  ".الطااػػة المطاقػػيف  ػػي طسػػـ ال رايػػة الفنيػػة /  ايػػة ال رايػػة ا ساسػػية /  امعػػة ديػػالى

ال شػػػػؼ عػػػػف مأػػػػارات ال ػػػػدريس وال ػػػػدريت الوا ػػػػت ر سػػػػااأا لام عامػػػػيف  رلػػػػى ػػػػذا الدراسػػػػة 
-Kemp) مػت المن ايف لمأنة ال دريس و صميمأا نمف ارنام   عايمي عاى و ػؽ  نمػوذج 

وطيػػاس  اعاي ػػه مػػف طػػالؿ  طايقػػه عاػػى عينػػة مػػف الطااػػة المطاقػػيف  ػػي طسػػـ ال رايػػة  (1985
 رلػػػػى( طالاػػػا وطالاػػػة  ػػػـ  قسػػػيمأـ ٕٗ) اع مػػػدت  ػػػذا الدراسػػػة عينػػػة   ونػػػػت مػػػف، و الفنيػػػة

 ـ  صميـ اس مارة ل قويـ  دا  الطالت اأساوت ال عاػيـ المصػ ر ؛ و م موع يف ) ت، ض ( 
رذ   ونت  ػذا االسػ مارة مػف  ػز يف ا وؿ ي عاػؽ اال انػت المعر ػي والثػاني ي عاػؽ اال انػت 

  -: رلىوصات   رذاس طدـ اط اار )ماف و ني(إلظأار ن ائ  الدراسة و ـ المأاري 
لاطااػػػة المطاقػػػيف  ػػػي  يمسػػػا مة الارنػػػام  ال عايمػػػي  ػػػي ررسػػػا  السػػػاوؾ المعر ػػػي والمأػػػا ر 

الم موعػػػة ال  ريايػػػػة اواسػػػػطة  حسػػػػيف شػػػػروط ال ػػػدريس وال ػػػػدريت عاػػػػى مأػػػػارات ال ػػػػدريس 
و  ػػانس المأػػارات الفنيػػة مػػع المسػػ وه العامػػي والفنػػي لاطااػػة واػػذلؾ  فػػوؽ   ػػراد الم موعػػة 

 ( ٕ٘ٓٓاى  طرانأـ طااة الم موعة النااطة . ) موسى ، ال  رياية ع
 (:6002ي )عنيز ح. دراسة 

ارنػػػػام   ػػػػدرياي ل طػػػػوير المأػػػػارات الفنيػػػػة   "الموسػػػػومة: ) عنيػػػػزي (   انػػػػت دراسػػػػة
 رلػػىأػػدؼ  " .لمدرسػي ال رايػػة الفنيػػة  ػػي عمػػؿ واسػػ طداـ الوسػائؿ ال عايميػػة لامرحاػػة الثانويػػة

 أاات عمػػؿ الوسػػائؿ ال عايميػػة لامرحاػػة الثانويػػة واسػػ طدام صػػميـ ارنػػام   ػػدرياي  ػػي مأػػار 
( مػػدرس ومدرسػػة ممػػف ٖٗاع مػػدت  ػػذا الدراسػػة عاػػى عينػػة   ونػػت مػػف )و وطيػػاس  اعاي ػػه 

يقومػػوف ا ػػدريس ال رايػػة الفنيػػة لامرحاػػة الثانويػػة اطنػػعوا لػػدورة  دريايػػة  ػػي مر ػػز النشػػاط 
لػى لمػدة شػأر  ػـ  ػوزيعأـ عاػى م مػوع يف الفني ال ااع لامديرية العامة ل راية الرصػا ة ا و 

ا ػز يف ا وؿ ي عاػؽ  اُ مأاري اً واط اار  اً معر ي اً  حصياي اً واس طدـ اط اار ، م  ا ئ يف )ت،ض( 
اعمػػػؿ الوسػػػائؿ ال عايميػػػة والثػػػاني ي عاػػػؽ اعمايػػػة اسػػػ طدامأا  ػػػي ال ػػػدريس و ػػػـ طيػػػاس ا دا  

 طداـ االط اػػػار ال ػػػائي لعين ػػػيف  ػػػـ اسػػػ، و لأػػػذا ال ػػػرض   عػػػد االمأػػػاري اواسػػػطة اسػػػ مار يف 
)  يودر ري شاردسػوف / ادلة ػمس قا يف الظأار الن ائ  و ذلؾ معامؿ الصعواة وال مييز ومع

ٕٓ . )   
ومػػػف ن ػػػائ   ػػػذا الدراسػػػة  فػػػوؽ   ػػػراد الم موعػػػة ال  ريايػػػة  ػػػي االط اػػػار ال حصػػػياي 

لم موعػػة النػػااطة . ) المعر ػػي وعمػػؿ الوسػػائؿ ال عايميػػة واسػػ طدامأا عاػػى  طػػرانأـ   ػػراد ا
 (   ٕٙٓٓعنيزي ، 



 
 

  :Skills) -المهارات.)ثالثاٌ 
رف المأارات  ي الدراسات اإلنسانية عامػة ودراسػة الفنػوف اصػورة طاصػة لأػا   وينأػا 
وطايع أا المميزة ال ػي   طاػت  أمػا  نيػا  وال ثػـ  راويػا ول ػي يػ م ف مػف  وظيػؼ  ػذا الفأػـ 

طوا أػػا وامػػا يحقػػؽ ا  ػػداؼ المنشػػودة منأػػا والحصػػوؿ  ػػي   زئػػة العمػػؿ رلػػى مراحػػؿ لأػػا ط
عاى   نؿ المطر ات  ما ونوعا،  المأارة  ي القدرة الم  ساة وال ي   نػمف رن ػاز عمػؿ 
ا ودة و فا ة عالية مع االط صاد االوطت وال أد وغالاا ما ي وف لأا وظيفة نا عة وي ـ ذلؾ 

ف  ثػػػػرة ال ػػػػدريت واالسػػػػ مرار مػػػػف طػػػػالؿ  وظيػػػػؼ المعاومػػػػات اصػػػػورة  اعاػػػػة ووانػػػػحة و 
االممارسة يندياف رلى صقؿ المأارة و حسينأا واما  ف صناعة القوالت واس طدامأا مف لدف 
طااة طسـ ال راية الفنية  ي  اية ال راية ا ساسية، لعمؿ ن اج طينػي م عػدد ي نػمف ال ػودة 

لاممارسػة وال ػدريت  والدطة وال ي   طات ر ادة صناعة  القوالت واس طدامأا والػذي  ػو ثمػرة
 المس مر وال ر يز عاى المحا اة ال ي  شذت و صقؿ  ذا المأارة اش ؿ  يد.

 

(  المأػػػارة مػػػف ا نشػػػطة ال ػػػي   طاػػػت   ااعػػػًا دطيقػػػًا ومح مػػػًا  Gagne -يعػػػد ) انييػػػه
لاحر ات العناية مثؿ مس ة القاـ  و ر وت درا ػة ، و عػؿ  انييػه لامأػارات الحر يػة اااػًا 

طػػدرات الػػ عاـ و   ػػد  ف  عامأػػا يع مػػد عاػػى الممارسػػة وال ػػدريت ، واف ال نظػػيـ مسػػ قاًل مػػف 
الفػػردي لمواطػػؼ الػػ عاـ مػػر اط االمأػػارة المػػراد  عامأػػا و ػػذا ا طػػره  ػػر اط امأػػارات  رعيػػة 
 طره و ؿ واحدة منأا يع مد عاى مده اس ر اع المعاومات ال ي ا  سات مساقًا واال  ااع. 

 ( ٗٚ-ٓٚ، صٕٔٓٓ) ا ميف ، 
 

 ما  ف المأارة نشاط  ادؼ ي نمف مس وه عاٍؿ مف ال دريت ويح اج الفرد لاقياـ اػه 
رلػػى  نسػػيؽ معاومػػات و  ػػرا  معال ػػات واالسػػ عانة ا ػػدرياات وطاػػرات سػػااقة،  ػػ عاـ المأػػارة 
يػػػر اط ام ػػػاالت الػػػ عاـ ا طػػػره وال سػػػيما الميػػػوؿ والمع قػػػدات والثقا ػػػة وال ػػػي   واشػػػ  مػػػع  

ايػػة والو دانيػػة والعاطفيػػة و ا ػػاف ا طير ػػاف لأمػػا  ثر مػػا  ػػي نمػػو المأػػارة لػػده المعر ػػة العق
رف ال انػت المأػاري لػيس امعػػزؿ عػف ال ػانايف  ))) سالمة ( اقولػه   ا  راد. و ذا ما ين ػدا

العقاي والو داني ،   عػاـ مأػارة مػا  ع مػد عاػى مػده معر ػة النظريػة العقايػة لأػذا المأػارة ، 
 دانيػػة  مثػػؿ مػػده طناعػػة المػػ عاـ اأدائأػػػا ثػػـ يػػأ ي اعػػد ذلػػؾ ال ػػدريت وال مػػريف والناحيػػة الو 
 ( ٓٚٔ، ص ٕٔٓٓ) سالمة ، (( إل قانأا.



  

 ما مف و أة النظر ال راوية ن د  ف  عاـ المأارة يسػ ند رلػى ماػادو  راويػة ونفسػية ، 
ـ ولديػػه الرغاػػة و  ف  عاػػـ المأػػارة يػػ ـ اشػػ ؿ ا نػػؿ عنػػدما   ػػوف المأػػارة ذات   ميػػة لامػػ عا

 ي  عامأػا ، و عامأػا يػ ـ اشػ ؿ ا نػؿ عنػدما يحػاوؿ النشػاط ال عايمػي ال ر يػز عاػى  نميػة 
المأػػارة نفسػػأا  ػػي حالػػة  ونأػػا  ػػز ًا مػػف النشػػاط ال عايمػػي ولػػيس اشػػ ؿ منفصػػؿ. ) مرعػػي 

 ( ٕٙٔ، صٕٕٓٓوالحياة ، 
 

لػت واسػ طدامأا والمأارات  ي دراسات الفنوف ال ي مف نمنأا مأػارات صػناعة  القوا
 أنأا ال  عد  ي ال الت مي اني ية  ي طايع أا اؿ لأا طصائص مط افة عػف  اػؾ المأػارات 
الحر يػػة واف لأػػا عػػددًا مػػف االسػػ  ااات المط افػػة  ػػ عاـ مأػػارة الرسػػـ  و عمػػؿ الاوحػػة غيػػر 
  عاـ لعت  رة القدـ ، لذلؾ  المأارات  ي  دراسات الفنوف  ي ذات طايعة  ر ياية و  طات

 ( . Cognitiye Skills -طػدرات معػر ية لذلؾ  أي  سػمى اػ)المأارات المعر ية  
 

لقد  صاح اال  ماـ االمأارات نرورة  ن د ا ال و يأات ال راوية ومعاـ ال رايػة الفنيػة 
مطالت ااف ي وف م م نا مف المأارات ال دريسية ادر ة عالية مف الدطة العامية ل ي ي  ات 

ي اد الحاوؿ المناساة لأػا واال ػالي يػندي رلػى عاى المشا ؿ ال  ي  وا أه وطت ال دريس ، وا 
  حقيؽ ا  داؼ ال راوية المنشودة.

 

 مػػػواد ال رايػػػة الفنيػػػة  ػػػد أا ر سػػػات الطااػػػة المأػػػارات الفعايػػػة  و الف ريػػػة وغير ػػػا مػػػف 
المػواد  المأارات ال ي يح ػاج رليأػا الفػرد  ثنػا   وا ػدا داطػؿ وطػارج المدرسػة ، و ػدريس  اػؾ

يأيػػػئ الفػػػرص  مػػػاـ الطااػػػة  لممارسػػػة العديػػػد مػػػف المأػػػارات ال ػػػي  حقػػػؽ زيػػػادة  أمأػػػـ لأػػػا 
 و فاعاأـ معأا.

  

 )أ( أنواع المهارات: 
   

 ر اط المأارة االعمؿ اش ؿ عػاـ وااإل قػاف والدطػة لاعمػؿ اشػ ؿ طػاص  نػال عػف مػا  
طػػد ي ػػوف ذلػػؾ العمػػؿ يػػر اط اأػػذا العمػػؿ مػػف اسػػ طداـ  لاعنػػالت والحر ػػات اشػػ ؿ منسػػؽ و 

مػر اط ااسػ طداـ ا  أػزة وا دوات العاميػة وال قنيػػة  و اػدونأا  ػي اعػض ا شػ اؿ اليدويػػة ؛ 
 لذلؾ ن د  ف  ناؾ مف حدد لامأارة  نواعا ثالثة  ي :

 

 وال. مأػػارات  عايميػػة  عاميػػة )   اديميػػة ( و  نػػمف عػػددًا مػػف المأػػارات منأػػا عمايػػات 
ؿ عاػػى المصػػادر والمرا ػػع ، واسػػ طداـ الم ػػالت الاحػػث العامػػي مػػف ا ػػؿ الحصػػو 



مأػػػػارات  نظيميػػػػة  ػػػػي  صػػػػميـ ال ػػػػداوؿ و  العاميػػػػة ، والقػػػػرا ات العاميػػػػة الفاعاػػػػة ،
 واإلحصا ات و أمأا ونقد ا.

  نمف مأارات اال صاؿ وال واصؿ العامي واالش راؾ  ي  ٓٓٓثانيا. مأارات ا  ماعية 
  ػوف وثيقػة الصػاة االعالطػات والقػيـ  ال معيات والنػوادي والمعػارض و ػذا المأػارات

السػػائدة  ػػي م  مػػع معػػيف و  ػػوف مػػنثرة عاػػى   ػػراد الم موعػػة الواحػػدة مثػػؿ  اػػادؿ 
 اآلرا  واح راـ حقوؽ ا طرييف وال عاوف  ي حؿ المش الت .

 

 ثالثا.مأارات عماية   نمف   ي نوعيف مف المأارات  ما:
 

مػؿ معأػا ) صػيان أا والمحا ظػة عايأػا ( مثػؿ  .اسػ طداـ ا  أػزة وا دوات العمايػة وال عا
وغير ػػا ، و ػػذا ي نػػمف المأػػارة ال ػػي … الشػػفرات ،  دوات ال شػػذيت ،  ػػالت القيػػاس 

 القوالػػت صػػناعة يقػػـو عايأػػا الاحػػث الحػػالي وال ػػي  مثػػؿ ال انػػت العماػػي والفعاػػي مػػف
  واس طدامأا.

   

ال ونػػيحية ،عمػػؿ اعػػض ت. مأػػارة   ػػرا  ال  ػػارت مثػػؿ   ػػرا  رسػػومات والمطططػػات     
،  ٜٜٗٔال قنيػػػات ال عايميػػػة ،عمػػػؿ ال حنػػػيرات المط اريػػػة )ا سػػػ وديو(. ) زي ػػػوف ، 

  ( ٚٓٔص
 

 ومما  قدـ يم ف  ف نعد    ـ م ونات المأارات اليدوية  ي ا  ي:     
 

م ونػػات عقايػػة:   ػػوف مسػػػنولة عػػف  أػػـ المػػادة  و ال وا ػػػؽ مػػع مونػػوع ا دا   ػػػي  -    
القوالػػػت واسػػػ عمالأا مػػػف طػػػالؿ آليػػػة عمػػػؿ ال ػػػاس وصػػػاه و سػػػايحه   م ػػػاؿ صػػػناعة

إلن ػػػاج طالػػػت يم ػػػف اعػػػد  نظيفػػػه ،  ف ننػػػ   منػػػه نمػػػاذج م عػػػددة ادطػػػة عمػػػؿ النمػػػوذج 
ا صػػػػاي نفسػػػػه مػػػػف طػػػػالؿ  أػػػػـ   يفيػػػػة ونػػػػع الطػػػػيف  ػػػػي القالػػػػت ونػػػػ طه اشػػػػ ؿ 

 صحيح.
 

، و نػا يػأ ي  ر يػز م ونات  درا  ية:  ي ال ي   وف مسنولة عػف  ر يػز الفػرد ذ نيػاً  -
المػػػ عاـ عاػػػى العالطػػػة اػػػيف الػػػراط  ػػػي صػػػناعة القوالػػػت الفطاريػػػة و  ميػػػة اسػػػ طدامأا 

 اش ؿ م قف ودطيؽ  م نه مف رن اج ططع م عددة وم  ررة ا ودة وا  قاف. 
 



م ونػػػػات حر يػػػػة:   ػػػػوف مسػػػػنولة عػػػػف دطػػػػة  ا دا  وا  قانػػػػه،  فػػػػي صػػػػناعة القوالػػػػت  -
نا  ػػػة عػػػف طريػػػؽ الممارسػػػة وال ػػػدريت ومحا ػػػاة واسػػػ طدامأا   ػػػوف الدطػػػة واإل قػػػاف 

 (  ٘النماذج الصحيحة. و ما مونح االش ؿ)
 

 
 
 
 
 
 
 

 ( مكونات المهارات اليدوية )عقمية ، أدراكية ، حركية(2الشكل )               

 

 
 
 

 ب.مستويات تعمم المهارة:
 

  سػااأا  و  نمي أػا مما ساؽ ي نح  ف لامأارة م ونًا معر يػًا  سػ ند عايػه  ػي عمايػة ا
ال  ػاف المػ عاـ سػيأدر وط ػًا و أػدًا  ايػريف ،  لذلؾ ي ت  ف يزود الم عاـ االمعر ة الالزمػة وا 

 و  ؿ الحصوؿ عاى  ذا المعر ة ي ت  ف يمر الم عاـ اثالثة مس ويات :
 

 وال. المس وه المعر ي:  زويد الم عاـ االمعاومات طاؿ ا دا  الم صػؼ االمأػارة   عريفػه 
عطػػا    ػػرة عامػػة عنأػػا و قػػديـ ا معػػايير ا دا  ال يػػد والمقاػػوؿ وا 

نمػػػػػوذج مػػػػػف ا دا   ي طيػػػػػاـ المػػػػػدرس اأدائأػػػػػا  مػػػػػاـ الطااػػػػػة  و 
 ااالس عانة االوسياة المس طدمة. 

ثانيػػا. مسػػػ وه ال ػػدريت والممارسػػػة: رعطػػا  المػػػ عاـ ال و يأػػات وطػػػت  عاػػـ المأػػػارة ال ػػػي 
ار طريقػػػة الػػػ عاـ  نػػػمف سػػػالم ه و  ناػػػه الططػػػأ و صػػػحيح مسػػػ

ويراعػػػى  ػػػي ذلػػػؾ عػػػدـ اإلطالػػػة والشػػػرح الطويػػػؿ ل ػػػي ال يشػػػعر 

 مهارة عقلٌة

 مهارة حركٌة مهارة أدراكٌة



االماؿ ، الف  ثرة ال و يأات طد  را ه و عرطؿ  دا  المأارة المراد 
  عامأا. 

ثالثا.مس وه ال  ذية الرا عة: معر ػة  عطػى اعػد ال ػدريت وا دا  مثػؿ ال اميحػات الأاد ػة 
و و أػػػػػه الو أػػػػػة  ال ػػػػػي  ساعػػػػػػدا  ينػػػػػا عاػػػػػى  صػػػػػحيح مسػػػػػارا

الصػػػحيحة )   ذيػػػة را عػػػة ( وال ػػػي مػػػف طاللأػػػا يم ػػػف لامػػػدرت 
ر ااع  ساوت يم نه مف مراطاة ا دا  المنشود اش ؿ  ػدري ي مػع 
اس مرار المدرت اإعطا  ال عزيز لام عاـ و شػ يعه رلػى  ف يصػؿ 

-ٕٚٔ، صٕٕٓٓرلػػػى المسػػػ وه المطاػػػوت. ) مرعػػػي والحياػػػة ،
ٕٔٛ:) 

 

( رلػػػى  ف طريقػػة  ػػػدريس المأػػارة  ػػػ ـ ا  ػػػويف ٕٙٗ، ص ٕٜٚٔوطػػد  شػػػار) صػػالح ،
ثنا  ال دريت ال اد مف  ا ساس النظري لاعمؿ ثـ ننطاؽ رلى ال درياات العماية المنظمة ، وا 
رثارة  المناطشات النظرية  اما اط نى ا مر ذلؾ ، ومف  ذا ي نػح  ف لامأػارة  نماطػا مػف 

 وعمايات  نسيقية.  الساوؾ  س دعي معر ة نظرية وطدرة عاى الفعؿ
المأػػػارة مسػػػألة معقػػػدة   ر ػػػت مػػػف  راعػػػة م ػػػػونات ،  )) وذ ػػػر) الطوالػػػدة وآطػػػروف(  ف

الطوالػػدة وآطػػروف ، ) (.ٙو ػػذا مػػا ي ونػػح االشػػ ؿ رطػػـ )((  إلدرا ػػي والمػػػعر ي واالنفػػػعالي وال نسػػػيقي.
 (ٓ٘ٔ، ص  ٜٜٚٔ

 



 

 ( 9111مكونات المهارة )الخوالدة وآخرون ، (  2شكل رقم  ) 
 

 ج.تعميم المهارة:
 شػػػار)الطوالدة وآطػػػروف( : رلػػػى  ف  عاػػػيـ المأػػػارة  ػػػي غايػػػة ال عقيػػػد و  طاػػػت شػػػروطًا 
مسػػػاقة  معر ػػػة مػػػا لػػػده المػػػ عاـ مػػػف طاػػػرات سػػػااقة وشػػػرط  طػػػر  ػػػو  ف   ػػػز  المأػػػارة الػػػى 

لػى م ونا أا ا ساسية ونقؿ السيطرة عاى ال ح ـ االمأػارة مػف العقػؿ رلػى الحػواس ومػف ثػـ ر
آليات ال ح ـ ، و يفية نقؿ  ذا المأارة مف الطارة الشطصية رلى ال عايـ. )الطوالدة وآطروف 

 (ٜٗٔ، صٜٜٚٔ، 
 
 

 ٖ٘ٔ، صٜٜٚٔ ما عف  ساليت  عايـ و عاـ المأارة  قد  شار ) الطوالدة وآطروف ، 
ا ( رلػػػى  ف  نػػػاؾ  سػػػاوايف  ولأمػػػا  ػػػو الػػػ عاـ الػػػذا ي والثػػػاني  ػػػو  عاػػػيـ مػػػنظـ ول ػػػؿ منأمػػػ

 ( .ٚططوا ه وا  را ا ه ويم ف  مثياأا  ي الش ؿ )
 

 المهارة
 المكون الوجدانً

 .خصابص ذاتٌة4
 .تركٌز8
 .صبر6
 .اندفاع1
 اء.استرخ1
 .ثقة بالنفس1

 

 المكون التنسٌقً
 تنسٌق عقلً.4
 .تنسٌق عضل8ً
 .استجابات حركٌةل6
 أ.الجسم  

 ب.العٌن
  .الٌد 

 د.اللسان  
 هـ.األعصاب 

 المعرفًالمكون 
 . معلومات4
 . حقابق8
 . مفاهٌم6
 . مبادئ1

 

 المكون اادراكً
 . وع4ً
 . انتباه8
 . أهمٌة6



وعند  عايـ  ي مأارة الاد مف   اػاع اسػ را ي ية ل نظػيـ عمايػة الػ عاـ و ػؿ اسػ را ي ية 
الاػد  ف  شػػ مؿ عاػػى ططػوات و ػػؿ ططػػوة  عػد مرحاػػة  مأيديػػة لامرحاػة ال ػػي  ايأػػا ،   عاػػيـ 

 ( ٜٕٔ، صٕٕٓٓة ، ) مرعي والحيا المأارة ي ـ االمس ويات اآل ية:    
 

                                                         

 . ٖ٘ٔالطوالدة وآطريف  ي ص(  ساليت  عايـ  المأارة  ما وردت عف ٚالش ؿ )
  - ذا المس ويات  صنفأا مرزوؽ االش ؿ اآل ي:

عاػى مػده اسػ عماؿ الحػس ،  وال. مس وه اإلدراؾ الحسي:  ذا المسػ وه ير ػز  يػه المػ عاـ 
 ي رف المػػ عاـ يػػدرؾ شػػيئًا يم ػػف ال عامػػؿ معػػه حسػػيًا ، و ػػذا 
يعني طدرة الم عاـ عاى اإلحساس اال أمؿ وال عػرؼ عاػى القػيـ 
ال ماليػػػة و ػػػذوؽ  ماليػػػة  ػػػف الفطػػػار مػػػف طػػػالؿ  عاماػػػه مػػػع 

 الطيف إلن اج   وينات و ش يالت م نوعة وم عددة.
 

الميؿ:  و المس وه الذي ي أيأ  يه الم عاـ  سميًا لاعمؿ وال نفيذ  ثانيا. مس وه االس عداد  و
ويشػػػمؿ المسػػػػ وه الو ػػػداني والعػػػػاطفي ، و ػػػي  ػػػػذا المسػػػػ وه 

أسلوب التعلٌم  يم املهارةتعل
 المنمم

 أسلوب التعلم الذاتي

 الخطوات
 وتشملل

 1جمع المعلومات-4
 1حفم الخطوات واستذكارها-8
 التنفٌذ بالممارسة.-6
 1مراجعة الخطوات-1
 1إعادة المحاولة -1

 رسم خطة العمل 
 وٌشملل 

 1اختٌار المهارة-4

 اختٌار األهدا -8
  1االدابٌة    
 تحدٌد المتطلبات-6
 1االساسٌة   
 .إجراء اختبار1
 لمعرفة الخبرات   
 1السابقة   
 توفٌر األدوات-1
 واألجهزة    
 اختٌار طرٌقة -1
 1التدرٌس   

االستعداد 
للمباشرة 

 العملب
 وٌشملل

.تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    1
املســــــــــــــــــــــــــــتل  ا  

 واإل كانيا .
.تنظـــيم املكـــا  2

 واألدوا .

 المباشرة بالعمل
 وٌشملل

 1تقدٌم المهارة-4
 تعلٌم المهارة بالتمثٌل -8
 1ذهنٌاً وحركٌاً   
 1التمرٌن والتدرٌب -6
 التقوٌم باالختبارات  -1
 أو باستمارة المالحمة    
 التً تمت تهٌبتها   
  1مسبقاً   
 



يعمػػػػػؿ الم عػػػػػػاـ ارغاػػػػػة وشػػػػػوؽ وانػػػػػد اع نحػػػػػو  عاػػػػػـ صػػػػػناعة  
القوالػػت واسػػ طدامأا الفطاريػػة واشػػ ؿ مػػ قف مػػف طػػالؿ انػػد اع 

ارة وا  اػػػاع   نػػػؿ المػػػ عاـ اممارسػػػة ال ػػػدريت إل قػػػاف  ػػػذا المأػػػ
 الطرائؽ ل سأيؿ عماية ال عاـ.

 

ثالثػػا. مسػػ وه االسػػ  ااة المو أػػة:  ػػي  ػػذا المسػػ وه يػػ ـ  قايػػد المػػ عاـ  دا  مأػػاري منفػػذ 
 مامػػه ، و ػػي  ػػذا المسػػ وه ، ي ػػوف ا دا  العماػػي والعػػػقاي 
 و السائد، ومف طالؿ  قديـ المدرت ططوات العمػؿ ل ػرض 

أػػارة اليدويػػة  ػػي محا ػػاة مػػا يعمػػؿ  عاػػـ الطالػػت منػػه  دا  الم
المػػدرت  مػػػامأـ   و مػػػا يعرنػػػه لاطالػػػت مػػػف طػػػالؿ الوحػػػدة 
ال عايميػػػػػة الموزعػػػػػة اػػػػػيف الطااػػػػػة ل ػػػػػرض ر سػػػػػات الطالػػػػػت 

 مأارات صناعة  القوالت واس طدامأا اش ؿ م قف. 
 

 رااعػػا. مسػػ وه اآلليػػة وال عويػػد:   ػػي  ػػذا المسػػ وه ي ػػر ـ المػػ عاـ طارا ػػه وميولػػه واسػػ  اا ه
ل نفيذ  عماؿ  ي صناعة  القوالت واس طدامأا امأػارة وا  قػاف 
و  ػػػػاوز الططػػػػأ و ػػػػذا يحصػػػػؿ اطريقػػػػة الممارسػػػػة وال ػػػػدريت 

 المس مريف.
 

طامسػػا. مسػػ وه ال  يػػؼ وال عػػديؿ:   ػػي  ػػذا المسػػ وه ي ػػوف المػػ عاـ طػػد وصػػؿ رلػػى  عاػػى 
در ػػػة مػػػف ر قػػػاف صػػػناعة  القوالػػػت واسػػػ طدامأا و نفيػػػذ مػػػا 

اال نسيؽ ايف ا  زا  و ماليػة   ػويف اإلن ػاج  يش ؿ واالل زاـ
 لألعماؿ الفنية.

 

سادسا.مسػػ وه االا  ػػار واإلاػػداع :  ػػي  ػػذا المسػػ وه  ػػزداد طاػػرة المػػ عاـ و  وسػػع رم اني ػػه 
عاى االا  ار واإلاداع ، رذ  نمو طدر ه اإلاداعػػية مػف طػالؿ 
ممارسػ ه لصػناعة  القوالػت واسػ طدامأا االممارسػة وال ػػدريت 

ى   ػػػذا المأػػػارات  ػػػي حيا ػػػه المأنيػػػة مػػػف طػػػالؿ العمػػػؿ عاػػػ
 (ٚٚ-ٖٚ، ص:ٜٜٙٔ، مرزوؽالفني و اروح اا  ارية . )

 

وعاػػى  ػػذا ا سػػاس يم ػػف  ف نسػػ طدـ الطريقػػة ال زئيػػة  ػػي  عاػػـ صػػناعة القوالػػػت  
واس طدامأا و دا  مأارة  طويع الطػيف و ػي مػف  نسػت الطرائػؽ رذ ينا ػي  ف ُيػدرؾ الطالػت 



سيطة اعػد   زئػة المأػارة المعقػدة رلػى   ػزا  اسػيطة ثػـ راػط  ػذا ا  ػزا  إل قػاف ا  زا  الا
المأارة المعقدة، مثؿ مأارة  شػ يؿ الطػيف  نأػا  عػد رحػده ا نمػاط لػألدا  المأػاري ، وعػف 

 طريؽ الممارسة يم ف الح ـ عاى حدوث ال عاـ  و عدـ حدوثه.
ال رايػة ا ساسػية،  قػد  ط ػار الااحػث ولنرورة  عايـ طااة طسػـ ال رايػة الفنيػة ا ايػة  

وحػػدة  عايميػػة ل  ػػوف  نموذ ػػا مق رحػػًا يقنػػي اإ سػػات الطااػػة الفأػػـ العامػػي والعماػػي السػػايـ 
لمأارات صناعة  القوالت واس طدامأا ، وعاى  ساس  ػذا الوحػدة المق رحػة وال ػدريت عايأػا 

ت صػناعة  القوالػت الفطاريػة يم ف  قويـ  دا  الطااة ومعر ة  ثر  ذا الوحدة  ي  عاـ مأارا
 واس طدامأا.

 

 ػػال رض مػػف  قػػويـ الػػ عاـ  ػػي الم ػػاالت ال طايقيػػة، و ػػو الػػر ي الم نػػمف  ػػأثيرات  
ال عاـ و أثيرات ا دا ،  ف لا مريف نوعيف مف ال أثير  ػي ا دا ، رحػد ما  ونػه ثاا ػا نسػايًا 

 (ٕٛ، ص:ٕٓٓٓوآطر  ونه وط يًا عاارًا.  )مح وت، 
 

ـ يم ف لمدرت الفنوف  ف ينمف  عاـ المأارات الفنيػة  ػي صػناعة  القوالػت مما  قد 
واسػػ طدامأا مػػف طػػالؿ   زئػػة المأػػارات رلػػى ططػػوات مأاريػػة م ساسػػاة اشػػ ؿ منػػ ظـ ممػػا 
يسأؿ عماية مأمة مالحظة  دا  الطااة ومعر ة ن ائ   عامأـ  ذا الساساة  ي   زئػة عمػؿ 

 و ن أي االمر ت . القالت ، وال ي  اد  مف الاسيط السأؿ
رف   ميػػػة المأػػػارة اشػػػ ؿ عػػػاـ ومأػػػارة صػػػناعة  القوالػػػت واسػػػ طدامأا اشػػػ ؿ طػػػاص 
لاطالت  ناثؽ مف  ونأا  ي ال ي  نلػؼ  دوات ال عاػيـ،  المعاومػات والحقػائؽ ال ػي يدرسػأا 

ولأػػذا  )) الطالػت طػد   ػػوف عرنػة لانسػػياف اعػد مػػرور زمػف عايأػا ؛ و ػػذا مػا  ن ػػدا )رايػع(:
ف  ػػإف المأػػ ارة ال يم ػػف االسػػ  نا  عنأػػا  ف المأػػارة  مثػػؿ  سػػرًا يػػراط المعر ػػة االسػػاوؾ، وا 

.     ((ً  مات  ي الدراسػة يػندي رلػى نػعؼ  ػي  أػـ واسػ يعات م ػاالت المعر ػة لػده المػ عاـ
 ( ٕٙ، صٕٔٓٓ،  رايع)

 
 د.مراحل تعمم المهارات )اليدوية(:

 

 المأارات اليدوية  ي:( ثالث مراحؿ م داطاة ل عاـ Fitts-ينع )  ي س 
 

 وال.المرحاػػة المعر يػػة:  ػػي  ػػذا المرحاػػة يحػػاوؿ الطالػػت  ف يسػػ وعت ذ نيػػًا المأػػارة ويسػػعى 
القيػػػاـ اأػػػا،  عنػػػدما يريػػػد  ف يػػػ عاـ مأػػػارات صػػػناعة  القوالػػػت الفطاريػػػة 



واسػػػ طدامأا،عايه  ف ينػػػع ططػػػة  و  صػػػورًا لػػػألدا ، و ػػػذا يػػػأ ي عػػػف 
يقـو اه المػدرت مػف  دا   ػي الصػناعة طريؽ االن ااا وال ر يز عاى ما 

  و االس طداـ ثـ ياد  االقياـ امحا اة  ذا المأارة .
 

ثانيػػػا. مرحاػػػة ال ثايػػػت: يواظػػػت الم ػػػدرت عاػػػى ممارسػػػة الػػػنمط السػػػاو ي المػػػ عاـ ، رلػػػى  ف 
  وطػػؼ االسػػ  ااة غيػػر الصػػحيحة،  يثاػػت السػػاوؾ المػػ عاـ، و نػػا يػػأ ي 

المػ عاـ و صػػحيح  دائػه  ػي صػػناعة  دور المعاػـ  و المػدرت  ػػي م ااعػة 
القوالت الفطارية واس طدامأا و ذا يأ ي عف طريؽ ال دريت عاى مراحؿ 
م عاطػاة لامأارة ، ثـ يثات الش ؿ الصحيح ل ؿ مرحاة ويع مد  ػي ذلػؾ 
عاػى   زئػة ا شػػ اؿ الطينيػة وراػػط اعنػأا مػع الػػاعض االطػر ل  ػػويف 

الن اج  و اعض ما ياحػؽ اػه،  و اش قاؽ  ش اؿ ثانوية  و إل ماؿ  يئة 
و ػػذا ا  ػػزا  ي ػػت  ف   ػػوف م رااطػػة ، ل ػػرض  ف يػػراط المػػ عاـ اػػيف 
االسػػػػ  ااات  ػػػػي وحػػػػدات  و سالسػػػػؿ  طػػػػوؿ، واعػػػػد ذلػػػػؾ ينظمأػػػػا  ػػػػي 

 ساساة م ماس ة منظمة عاى ش ؿ نمط م  امؿ .
 

ز ػػػا احيػػػث ثالثا.مرحاػػػة ال اقائيػػػة:   ميػػػز  ػػػذا المرحاػػػة اسػػػرعة  دا  المأػػػارة والدطػػػة  ػػػي رن ا
 صػػػػناعة  القوالػػػػت سػػػػ اعد ا ططػػػػا  نأائيػػػػًا،  ػػػػي  ػػػػذا المرحاػػػػة وعنػػػػد 

ي ػػوف المػ عاـ طػػد اسػ اعد  ػؿ ا ططػػا  ال ػي  ػػره واسػ طدامأا الفطاريػة 
ا  ياز ػػػا مػػػف طػػػالؿ  صػػػحيحأا  ػػػي المراحػػػؿ السػػػااقة و ػػػذا م ػػػأٍت مػػػف 
طالؿ ال دريت الم واصؿ اعد ا  حصؿ ال اقائية ومقاومػة  ػؿ النػ وط 

  ( ٜٖٓ-ٖٚٓ،صٖٜٜٔ.) القال وآطروف،يةالطار 
 

رف  ي مأػػارة ي  سػػاأا الفػػرد عػػف طريػػؽ الممارسػػة  ػػندي رلػػى  عاػػيـ مأػػارة  ديػػدة عػػف 
ومػػف طػػالؿ  طريػؽ   زئػػة  ػػذا المأػارة وار ااطأػػا امأػػارة ُ طػره  ديػػدة عػػف طريػؽ ال ػػداطؿ ؛

د عنػدما يػ عاـ الفػر  )) ذا ال داطؿ يحدث طاؽ  دا  مأارة  ديدة؛ لذلؾ يقوؿ )مح وت(  ف: 
مأارة ما،  أف ال  يرات ال ي  حدث  ي ساو ه يم ف االس فادة منأػا مػف  عاػـ مأػارة ُ طػره، 
وعاػػى  ػػذا ا سػػاس  ػػإف ال عاػػيـ السػػااؽ ين قػػؿ رلػػى ال عاػػيـ ال ديػػد و ػػو مػػا يسػػمى اان قػػاؿ 

 ( .ٖٚ، ص:ٕٓٓٓ)مح وت،  ((ال عايـ
 



دامأا رذ يم ف عند  عاـ  شػ يؿ و ذا يحصؿ  ي  عاـ صناعة القوالت الفطارية واس ط
 ز  ثـ  ز  ثاني  مف طالؿ  ذا ال داطؿ ايف  ذيف ال زئييف يم ف  ف يػ عاـ المػ عاـ رن ػاج 

وطػػد يػػ ـ ال ػػدريت عاػػى المأػػارة ا حايػػػاأا رلػػى   ػػز  ثالػػث ي طاػػت مأػػارة ا ثػػر  ر ياػػا و  ػػذا ، 
، و ػػذا  ػػو ال ػػدريت مراحػػؿ وال ػػدريت عاػػى  ػػؿ مرحاػػػة عاػػى حػػدة وراطأػػا ااعنػػػأا  ػػدري ياً 

 عاى ال ز .
 

و ػي صػػناعة  القوالػػت واسػ طدامأا يم ػػف   زئػػة القالػت رلػػى   ػػزا  ثػـ يػػ ـ الػػراط اػػيف 
 ػذا ا  ػػزا  واعػػد  ف يػػ عاـ الم ػػدرت ال ػػز  يػػ ـ االن قػػاؿ رلػػى ال ػػز  الػػذي يايػػه ثػػـ راػػط  ػػذا 

 ػذا الػراط اينأػا ا  زا . اعد  ف ي عاـ الم درت  يفية   ميع القالت   ؿ واحػد ومػف طػالؿ 
نحصػؿ عاػى الن ػاج الػذي نسػعى لاحصػوؿ عايػػه و  ػذا رلػى  ف يصػؿ الم ػدرت رلػى مرحاػػة 

 اإل قاف.
 هـ. قواعد تعمم المهارة اليدوية :

 

 ول عاـ المأارة  ناؾ طواعد عدة ي ت  ف  راعى و ي عاى النحو اآل ي:
 رة .الممارسة نرورية ول نأا ليست  ا ية ل حقيؽ ال فا ة  ي المأا -ٔ
 ينا ي  ف   وف مدة الممارسة طصيرة وم ز ة رلى مراحؿ . -ٕ
 ينا ي  ف   وزع مدد الممارسة اداًل مف  ف    مع . -ٖ
 ي ت  ف  مارس المأارة   ؿ اعد  ف ي وف الم عاـ طد  درت عايأا اطريقة ال  زئة . -ٗ
، ٜٗٚٔر، ) ػػػااينا ػػػي  ف   ػػػوف ممارسػػػة المأػػػارة  ػػػي الصػػػورة المرغػػػوت  يأػػػا  عػػػاًل . -٘

 (ٖٜص:
رف ال عاير الافظي يساعد  ي ر قػاف المأػارة طػالؿ الػ عاـ والممارسػة مػف طػالؿ ال و يػه  -ٙ

 واإلرشاد.
 

  في مادة الفخار: صناعة واستخدام القوالبو.تعمم مهارات 
رف مأمة ال عايـ  ي ري اد اس را ي ية طادرة عاػى رحػداث   يػرات و ػأثيرات  ػي  دا  

ل عايـ  و نشاط مقصود نسعى مف طاللػه رلػى  عػؿ الطالػت   ثػر  فػاعاًل الفرد المأارية، وا
وحساسػػية امػػا نقػػـو ا عايمػػه . مػػف طػػالؿ مػػا ي اقػػاا  ػػي طاعػػات الػػدرس مػػف دروس  ػػي مػػادة 
الفطار والممارسة انشاط عاى ال مػاريف وال ػدريت عاػى  شػ يؿ الطػيف  ػي ن ػاج يحػدث لػده 



والػػت ، و نػػا ن ػػوف طػػد  حػػدثنا   يػػرًا  ػػي سػػاوؾ الطالػػت  عاػػـ لأػػذا النػػوع مػػف اسػػ طدامات الق
 الطالت  ي  عاـ مأارات صناعة  القوالت واس طدامأا  ي مادة الفطار .

 

 مػػا رف ل عاػػيـ المأػػارات  وانػػت عػػدة ي ػػت ا طػػذ اأػػا، وعاػػى  ػػذا يم ػػف  ف ن مػػؿ   
   ـ  ذا ال وانت ل عايـ المأارات اما يأ ي :

 

 لقدرات النوعية النفسية والحر ية الالزمة  دائأا . وال. ي ت  حايؿ المأارة ل حديد ا
 ثانيا. ي ت  ف ي طاؿ  عايـ الطالت المأارة عرض لفظي يساعد  ي  أـ المأارة .

 ثالثا. اليقظة رزا  ظا ػر ي ال عميـ وال داطؿ .
 رااعا. يافت ان ااا الم عاـ رلى ا ساليت ا  ثر  فاية .

الياه الطاطئػػة، و ػي  عاػػـ المأػػارة    ػػرر عمايػػة اإلثػػارة طامسػا.رثارة المػػ عاـ لاػػ طاص مػػف  سػػ
  ذا مرة اعد ُ طره 

( لديه لانفوذ رلى ا ساليت المندية Insightسادسا. مساعدة الم عاـ  ي  نمية االس اصار )
 رلى الن اح،  اإلرشادات  حسف   رة الم عاـ عف المأارة ال ي يحاوؿ ر قانأا.

طالصػػه وا  مامػػه و شػػ يعه ي سػػت المػػ عاـ شػػعورًا رف ا  ا ػػات المػػ عاـ وحمسػػااعا.  اسػػه وا 
 اا مف

   .واالطمئناف و رؾ العادات الساو ية غير المرغوت  يأا  ي ا دا
رف اإلنسػػػاف اقدرا ػػػه الواسػػػعة يػػػ م ف مػػػف  عاػػػـ وا  سػػػات مأػػػارات عديػػػدة عػػػف طريػػػؽ 

ال عايميػة،  مالحظة ا طرييف ميدانيا  و عف طريػؽ المحاولػة والططػأ طػارج نطػاؽ المنسسػة
ول ػػػف  ػػػذا المأػػػارات  ف قػػػر لتطػػػار المعر ػػػي النظػػػري الػػػذي يو ػػػه عمايػػػة ا  سػػػااأا اشػػػ ؿ 
صػػػحيح و نقصػػػأا السػػػالمة المأنيػػػة.  مػػػا المأػػػارات اشػػػ ؿ عػػػاـ والفنيػػػة منأػػػا اشػػػ ؿ طػػػاص 
والمعطػػاة عػػف طريػػؽ ال ػػدريس  إنأػػا  عػػد مػػف العمايػػات المنظمػػة ال ػػي  ع مػػد عاػػى ال ػػدريت 

وال حايؿ المنطقي ل ؿ ططوة  و عنصر مف عناصر ا عاى و ؽ المس وه ال زئي  و ال اي 
العقاػػي لام عامػػيف / الم ػػدرايف اطػػذيف انظػػر االع اػػار مسػػ وه الحر ػػة واإلدراؾ الحسػػي  مػػا 

 (.ٛمونحة  ي الش ؿ رطـ) 
 



 

 
مأنية داطؿ نطاؽ ( يونح العناصر الرئيسة لم طااات ا  سات المأارات الٛش ؿ رطـ )

 المنسسة ال عايمية وطار أا.
انػػاً  عاػػى مػػا سػػاؽ  ػػالم عاـ ال يػػ عاـ مأػػارة معينػػة ) نيػػة، حر يػػة، و دانيػػة( اػػدوف   

مالحظػػة ومحا ػػاة مػػف يقػػـو اأدائأػػا والاػػد  ف ي ػػوف المػػدرت  و القػػائـ اال ػػدريت وال ػػدريس ذا 
ططػػوات المػػدرت نفسػػأا ح ػػى   شطصػػية عاميػػة مػػنثرًا  ػػي المػػ عاـ، رذ يقػػـو المػػ عاـ اا اػػاع

 ي وصؿ رلى الن ي ة ال ي   مثؿ اا  سات المأارة.
 

 المأارة    ست مف طالؿ  عاـ ساساة مف االس  ااات الحر ية الم طصصة والنا  ة 
مػػػف ال وا ػػػؽ مػػػا اػػػيف حر ػػػة اليػػػد والعػػػيف والػػػردود العقايػػػة وااليعػػػازات الصػػػادرة مػػػف الػػػدماغ 

لػده المػ عاـ ن ي ػة لمػرورا اػالطارات السػااقة ال ػي  عػرض  )الانا ات المعر ية( ال ػي   ونػت
 لأا  ي حيا ه.

 

 اكتساب المهارات المهنٌة

 

معلومات 
 مهنٌة

افة ثق
عامة 
وسالمة 

إطار 
معرفً 
 ونمري

 الخبرات التً
ٌمتلكها 

 كفاءات
 التدرٌب

 
 

أهدا   
عقلٌة 
 جسمٌة

معلومات 
مكتسبة 
بالممار
 سة

 

 المهارات

 داخل المإسسة التعلٌمٌة
 

 خار  المإسسة التعلٌمٌة



انػػاً  عاػػى مػػا  قػػدـ  ػػأف العديػػد مػػف ال راػػوييف الم طصصػػيف  ػػي م ػػاؿ ال رايػػة وعاػػـ 
الػػنفس ي فقػػوف عاػػى طريقػػة  عاػػيـ الطااػػة المأػػارات سػػوا    انػػت ذ نيػػة )معر يػػة(  ـ حر يػػة 

  ي:) دائية(، وطد حدود ا  ي  راع ططوات 
  أيئة الطالت ال  سات المأارة. -
 عرض المأارة اش ؿ نموذ ي. -  
 ممارسة المأارة و طايقأا   ماـ الم عاـ. -
 (. ٓٓٔ، صٜٙٛٔ قويـ ا دا  المأاري لام عاـ.   ) ينيو،  -  
 

و ػػػي الطريقػػػة ال ػػػي ا اعأػػػا الااحػػػث  ػػػي  ػػػدريت )الطالػػػت / المعاػػػـ ( عاػػػى مأػػػارات 
ة واس طدامأا ا عايمأا عاػى و ػؽ مح ػوه الارنػام  ال عايمػي المق ػرح صناعة القوالت الفطاري

 ي الاحث الحالي، رذ يس طيع )الطالت/ المعاـ( القياـ االعمؿ واالسػ طداـ اعػد  درياػه عاػى 
 اػػؾ المأػػارات اشػػ ؿ  يػػد ي فػػؿ لػػه ا  سػػات الطاػػرات المعر يػػة والو دانيػػة والمأاريػػة واشػػ ؿ 

رسػػ ه ال عايميػػة المسػػ قااية ونػػمف ايئػػة  عايميػػة  عػػدت وظيفػػي يم نػػه مػػف  وظيفأػػا  ػػي مما
لأػػذا ال ػػرض، و ػػذا اال أ يػػد ال يػػ ـ رال  ػػي نػػو   ندسػػة الاػػرام  ال عايميػػة المصػػممة عاػػى 
و ؽ  سس عامية و  نولو ية صالحة لموا أة  ي   ير  و  طوير  ػي الم  مػع واح يا ا ػه 

الاػػػرام  مػػف معاومػػػات نػػػرورية امػػا ي ناسػػػت مػػع طػػػدرات الم ػػػدرايف ومػػا  شػػػ مؿ عايػػه  ػػػذا 
 يح اج  ليأا )الطالت / المعاـ( طاؿ الطدمة و  ثنائأا.

 

رف  صميـ الارام  ال عايمية ال ي   انػى  ػؿ  و اعػض اال  ا ػات ال ػي سػاؽ ذ ر ػا  
 ح ػػػاج رلػػػى طاػػػرات عديػػػدة مثػػػؿ:  حديػػػد ا  ػػػداؼ ال عايميػػػة والسػػػاو ية،  صػػػميـ المح ػػػوه 

دة  ر ياأػػا(. و صػػنيؼ المعاومػػات واط يػػار الوسػػائؿ ال عايميػػة ال عايمػػي ) حايػػؿ المػػادة واعػػا
ال دريايػػة وا نشػػطة والفعاليػػات ال دريايػػة، لػػذلؾ طػػاـ العديػػد مػػف الاػػاحثيف ومصػػممو الاػػرام  
ال عايميػة ا حديػػد المراحػػؿ ال ػػي ي نػػمنأا الارنػػام  ال عايمػػي ال ػػدرياي نموذ ػػًا لا ػػدريت عاػػى 

 المأارات  االنقاط اال ية:
 
  اة المأارة )ا دا (.مش -
 الم موعات ال ي لأا عالطة االمش اة. -
 الحا ات ال درياية وا  داؼ ال عايمية. -



 ميزات م موعة الم درايف وطافي أاوطصائصأا. -
 مصادر ال دريت الم وا رة والقيود المفرونة عاى اس طدامأا. -
 المح وه النظري لا دريت. -
 طرائؽ  ال دريت و سالياه. -
 نفيذ ال دريت.  -
 (. ٖٔ، صٜٜٗٔ قويـ ال دريت. )الططيت،  -

 

اناً  عاى ما  قدـ  أف  دريت )الطالت / المعاـ(  ي طسـ ال راية الفنية ا اية ال راية 
ا ساسػػية عاػػػى  عاػػيـ مأػػػارات ال رايػػة الفنيػػػة ي طاػػػت منػػه رف ي ػػػوف واعيػػًا لطايعػػػة المرحاػػػة 

مػػادة ال رايػػة الفنيػػة المقػػررة  ػػي مراحػػؿ ال عاػػيـ  الدراسػػية ال ػػي سػػوؼ يمػػ أف  يأػػا مأنػػة  عاػػيـ
العاـ ، وعايه  ف يراعي مراحػؿ نمػو الم عامػيف وطصائصػأـ ال ػي ي ميػزوف اأػا ومػا ي  نػؼ 
 اػػؾ المرحاػػة مػػف  طػػور يحػػ ـ عايػػه   ييػػؼ مػػادة ال رايػػة الفنيػػة امػػا يػػ الَ ـ وطايعػػة المػػ عاـ 

 ػس شطصػػية المػػ عاـ وياػػرز طااعأػػا وا سػاوت الػػذي ي عاػػؽ اػػه  ػي ال عايػػر الفنػػي والػػذي يع
 ويحدد ا ساوت الفني  ي محاوال ه و  اراه وطت ممارسة ا عماؿ الفنية المط افة.

 ( :  Pottery-رابعاٌ.) الفخار
مف  اسط الفنػوف ال مياػة و  ثر ػا  صػعواة  ػي الوطػت ذا ػه ، رذ  ػأ ي  يعد  ف الفطار

 ثر ا   ريدا و قػاال لالا  ػار وال طػوير اساط ه مف  ونه   ثر ا  ولية و صعوا ه مف  ونه  
. 
 

 أ.الفخار تاريخيا:
رف   ػػرة ظأػػور الفطػػار  اريطيػػا لػػـ  حػػدد ادطػػة  مػػف طاػػؿ عامػػا  اآلثػػار،  اقػػد صػػنعت 
ا واني الفطارية ا ولى اا يػدي مػف الطػيف و انػت   ػرؾ ل  ػؼ  ػي الشػمس والأػوا  و اػرز 

دـ ان ظاـ  ش الأا  و ي عاى الرغـ مف  ؿ ما  اف يميز ا  و ادا  أا وعدـ نقاوة طينأا وع
 ذلؾ مازالت  حرؾ اداطانا  ثيرًا مف المشاعر.

 

الصػػاة احيػػاة اإلنسػػاف و ػػو  ػػف وصػػناعة عر ػػه اإلنسػػاف  ػػي العصػػور  الفطػػار وثيػػؽ  
طاػػؿ ال اريطيػػة ويحػػػدد اعػػض المط صصػػيف ادايػػػة الفطػػار مػػا اػػػيف ا لػػؼ الطػػامس وا لػػػؼ 

طػػروف اأاعػػد مػػف ذلػػؾ  ير عػػوف اػػداي أا رلػػى  واطػػر ا لػػؼ الرااػػع )ؽ.ـ(  ػػي حػػيف يحػػدد ا آ
السػػػااع )ؽ.ـ( رذ صػػػنع اإلنسػػػاف  وانيػػػه الفطاريػػػة ا ولػػػى م اعػػػا  سػػػاواا   سػػػم ا يف قػػػر رلػػػى 



 اسط القواعد الفنية الطاصة  ال ماثؿ وال وازف  ي الططوط وال وازف  ػي الحر ػة  مػا سػطوح 
 يأػػا  انػػت  ر ياأػػا و ػػي عاػػارة عػػف حػػزوز  ا وانػػي الفطاريػػة  ػػأف  غاػػت النقػػوش المسػػ طدمة

 (ٗصٜٜٛٔم شاا ة  شاه حيا ة السالؿ.  )ما ر،حداد
الحقيقي لعمؿ  الفطار وصناع ه ي زامف مع ظأػور القػره الزراعيػة ا ولػى  رف النشو 

و  ّوف النظػاـ ا سػري والسػ قرار اإلنسػاف نػمف  ماعػة و عػدد اح يا ا ػه سػات  ػي نشػوئه 
ث را قػػت مػػادة الفطػػار اإلنسػػاف  ػػي حيا ػػه ول ػػأ رلػػي اسػػ عمالأا  ػػي منػػذ ذلػػؾ العأػػد رذ حيػػ

شػػنونه الطاصػػة مسػػ عينا اأػػا ل اايػػة حوائ ػػه ومع مػػدا  صػػال ال شػػ يالت الحيوانيػػة واآلدميػػة 
المحّورة ال ي عاصر ه وليس  ناؾ اداية محػددة ل نفيػذ  ػؿ ذلػؾ، و ػذا ي عػؿ رنسػاف العػراؽ 

اػالد وادي الرا ػديف مػيالد  وؿ آنيػة   طاريػة ثػـ  القديـ  ػو  وؿ مػف عػرؼ الفطػار رذ شػأدت
 طورت  ذا الحر ة اشػ ؿ م سػارع  ػي  ػذا المنطقػة السػيما اعػد  ف    شػؼ دور النػار  ػي 
 عػػؿ  وانيػػه   ثػػر صػػالاة وطػػدرة عاػػى الاقػػا ؛  مػػا ا سػػاوت الػػذي   اعػػه الفنػػاف القػػديـ  ػػي 

ثؿ وال وازف  ػي الحر ػة  و  ػي  طاريا ه  قد  اف ساذ ا وسم ا ليس له طواعد طاصة  ال ما
الططػػوط  ػػؿ ذلػػؾ ير ػػع رلػػى ادا  ػػه  معظػػـ النقػػوش ال ػػي  انػػت  عمػػؿ  ػػوؽ سػػطح اآلنيػػة 
الفطارية  انت عاارة عف ططوط م قاطعة  شاه رلى حٍد ما طيػوط الحيا ػة  ػي اػداي أا ا اػع 

اؿ اعػػػد ذلػػػؾ  سػػػاواًا   ثػػػر  طػػػورا يع مػػػد عاػػػى ال حػػػوير الاسػػػيط اػػػالططوط الطار يػػػة لألشػػػ 
الطايعػػػة ورغػػػـ ذلػػػؾ ال حػػػوير ظػػػؿ الفنػػػاف القػػػديـ محا ظػػػا عاػػػى واطعي ػػػه  ال ػػػي يسػػػ مد منأػػػا 
 عماله؛ و ذا ما   صحت عنه اال  شا ات ا ثرية   ي العراؽ امواطع مثؿ ) رمو، حسونة، 
سػػامرا ، العايػػد (  قػػد ام ػػازت  ػػؿ منأػػا اأشػػ اؿ ونقػػوش مط افػػة  صػػارت ام موعأػػا  شػػ ؿ 

 (ٖٖ-ٕٛصٜٛٛٔ(، ) لويد:ٚ-ٙصٕٕٓٓ)حسيف  طور الفطار.ال ساسؿ ال اريطي ل
 

 ا  اط راع الع اة مف طاؿ السومرييف لي ـ  س عماأا  يما اعد  ػدوالت لافطػار ليحقػؽ 
طفػػرة نوعيػػة  ػػي رن ػػاج مط اػػؼ ا وانػػي الفطاريػػة ال ػػي  نوعػػت اػػيف راػػوع اػػالد الرا ػػديف مػػف 

ي اعػػػض ا دوار الالحقػػػة موطػػػع رلػػػى موطػػػع ومػػػف دور  طػػػر ح ػػػى اط راػػػت مػػػف ال مػػػاؿ  ػػػ
والم قدمة افعؿ  طور حر ة ال اريخ والزمف، لقد اسػ طاع اواسػطة  ػذا االط ػراع  ف ينػيؼ 
 ػػؿ مػػف اإليقػػاع والحر ػػة الم صػػاعدة رلػػى  صػػورا ه عػػف الشػػ ؿ المنػػ   طاصػػة عنػػد  ػػو ر 

 ا سس الالزمة له لي وف   ثر   ديدا. 
، ٜٛٛٔ) لويػػػػػػػػػػػػػػػػد،                                                               

 (ٓٔص



لقد  انت صناعة الفطار مف النروريات اليومية الأامة  ػي حيػاة اإلنسػاف منػذ القػدـ 
ومف الوسائؿ اإلن ا ية ال ي حظيت اا  ماـ  اير  نأا  عنػى  احا ػة النػاس واسػ طداما أـ 

الطاسػػػات ذات طواعػػػد   ػػػا واني الفطاريػػػة طػػػد  نوعػػػت  شػػػ الأا  نوعػػػا  ايػػػرا مػػػف  وانػػػي  شػػػاه
مس وية و دراف دائرية  و مائاة رلى الطارج  و رلى الداطؿ و رار ذات طواعد مس وية وغيػر 
مسػػػػ وية )اينػػػػوية الشػػػػ ؿ غالاػػػػا( ذات  عنػػػػاؽ طوياػػػػة  و طصػػػػيرة و ػػػػرار  رويػػػػة واأح ػػػػاـ 
مط افػػة،  مػػا يشػػير عامػػا  اآلثػػار رلػػى  نػػه  ػػـ اسػػ طداـ الفرشػػاة و صػػااع اليػػد لا اػػويف  مػػا 
ظأػػرت لأػػذا ا وانػػي المقػػااض و العػػروات  مػػا و ػػد  ف اعػػض  ػػذا ا وانػػي طػػد  طػػرت  ػػي 

حنػػػػػػػػػػػارة  .)(ٔ) ػػػػػػػػػػػور اطريقػػػػػػػػػػػة االط ػػػػػػػػػػػزاؿ) االح ػػػػػػػػػػػراؽ ا يػػػػػػػػػػػات  و طاػػػػػػػػػػػة ا و سػػػػػػػػػػػ يف(
 (ٕٓ-٘ٔ،صٜ٘ٛٔالعراؽ،
 

رف  ػػف الفطػػار وصػػناع ه عاػػى در ػػة مػػف الحساسػػية وا  ميػػة احيػػث يم ػػف لامػػر   ف 
اف  و رطة رحساس شعاه عف طريؽ صػناعة الفطػار لديػه  أنػه يح ـ عاى  نوف ااد مف الااد

مقياس  اعد لذلؾ وصناعة الفطار  ف طالص و نه  ف  حػرر مػف  ػؿ رغاػة  ػي ال قايػد و نػه 
  ف   سيمي ا ؿ معاني  ذا ال امة.

 

 ب. الفخار والفن : 
 

ا انػػه الفطػػار اآلف  ػػو  حػػد  نػػواع  الفنػػوف ال شػػ ياية ونػػوع مػػف  طايقا أػػا العمايػػة ،  مػػ
يمثؿ صناعة عريقة ذات  قنية دطيقة وعالية لما  نا ت عايأا الحنارات ال ػي مػرت عاػر 

 العصور ال اريطية القديمة والحديثة .
  

 ػػػػاف لافطػػػػار  ػػػػي الاػػػػد  وظيفػػػػة واحػػػػدة  ػػػػي  اايػػػػة اح يا ػػػػات اإلنسػػػػاف مػػػػف ا دوات 
ما يقػيـ  قييمػا مق صػرا وطػد  ػاف الفطػار طػدي المس عماة  ي الحياة اليومية   ا واني وال رار،

و  ػػػذا  سػػػ مر اإلنسػػػاف الفنػػػاف عاػػػى مػػػده الوظػػػائؼ النفعيػػػة ال ػػػي يم ػػػف  ف ي  يػػػؼ لأػػػا ، 
اطريؽ   ديد مسارا الفني واال الي  أ يد  طويعه لألشيا  وا ش اؿ عاى السوا  ل عود عايه 

ي مسػحة ول ف امرور الزمف ومع  طور نظرة اإلنساف رلى ا شيا  اطػذ ينػفاالنفع ال ثير، 
ذات الوظيفة ال ماليػة الاح ػة   ػاف مولػد  ػف الفطػار اعػد  ف   مالية عاى ا ش اؿ الفطارية

 ػػاف صػػناعة نفعيػػة وحسػػت ، رال  ف  طػػور  ػػذا الفػػف لػػـ ي وطػػؼ عنػػد  ػػذا ،  قػػد اسػػ مر  ػػي 
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ال وسػػع وال شػػعت ح ػػى غػػدا عنػػد الاػػاااييف عامػػا لػػه م طصصػػوف  يػػػه و معنيػػيف اصػػناع ه 
ف الػػذيف ي اعػػوف الوسػػائؿ الاسػػيطة وال قايديػػة ، والػػدالئؿ المو ػػودة عاػػى  نػػال عػػف الحػػر يي

)ما ر وحػداد( اقولأمػا  دراف القصور ما  زاؿ ماثاة  ي اااؿ  شأد عاى ذلؾ ؛ وين د ذلؾ 
 : 

اعػػػد ازد ػػػار الحيػػػاة اال  ماعيػػػة  ػػػي  اػػػؾ العصػػػور  طػػػذت  ػػػدطؿ عاػػػى الفطػػػار المسػػػائؿ  ))
وطصػػػور الماػػػوؾ  ال ػػػداريات المز  ػػػة ولعػػػض ا وانػػػي ال ماليػػػة  أسػػػ عمؿ ل ػػػزيف المعااػػػد 

لقد  طورت صناعة الفطار ا طور اآللة ودطػوؿ صػناعة  …المس عماة  ي الطقوس الدينية 
 ديػػدة معقػػدة رلػػى عالمنػػا اليػػـو لػػذا و ػػت ردطػػاؿ مػػادة الفطػػار رلػػى اعػػض  ػػذا الصػػناعات  

ؿ  ال طػػديش و  حمػػؿ وسػػات  فنػػيؿ  ػػذا المػػادة عاػػى غير ػػا  ونأػػا صػػااة م ماسػػ ة ال  قاػػ
در ات الحرارة العالية و ي رديئة ال وصيؿ لا أراائية ل ؿ ذلؾ دطات مادة الفطار م االت 
عػػدة منأػػا الم ػػواة والعػػوازؿ ال أراائيػػة والمقػػااض ذات ال سػػطيف العػػالي ح ػػى وصػػات رلػػى 

.)مػػػػا ر وحػػػػداد  (( م ػػػػاالت م قدمػػػػة ااسػػػػ طدامأا  ػػػػي مرا ػػػػت الفنػػػػا  عاػػػػى سػػػػايؿ المثػػػػاؿ
 (٘،ٗصٜٜٛٔ

 
 ج. ما الفخار ؟ : 

عندما نقوؿ الفطار ،  أننا نعني  ؿ  سـ يصنع مػف الطػيف سػوا   نػيفت  ليػه مػواد 
 طره   ـ لـ  نؼ ،   ؿ شي   طاري يمر امرحاػة ال شػ يؿ ، ثػـ ال  فيػؼ و طيػرا ال قويػة 

  و ال صات االحرارة ، و ذا العماية ا طيرة  ي ال ي  حوؿ الطيف رلى  طار.
 

شػػ اؿ ال ػػي   فػػؼ اػػال عريض رلػػى الشػػمس ،  أنأػػا   صػػات رلػػى در ػػة معينػػة  مػػا ا 
ول نأا   حاؿ رلى ماد أا ا صاية ))الطيف(( عند مالمس أا لاما ، و ي حالػة  عرنػأا رلػى 

( در ػػػة مئويػػػة  و ا ثػػػر  ػػػأف عػػػددا مػػػف  ْٖٓٓٔ - ْٓٓٙدر ػػػة حػػػرارة   ػػػراوح اػػػيف الحػػػرارة )
ث  يأػػا ويصػػاح مػػف المسػػػ حيؿ رعػػادة  ػػذا الشػػ ؿ رلػػػى ال  يػػرات ال يماويػػة والفيزيائيػػة  حػػػد

 ماد ه ا صاية .  
 

يم ف القوؿ  ف الفطار  و ح ر ناري  ـ  صنيعه ي م ع اثقؿ وم انة الح ر الطايعي 
ورغػػـ  ف الفطػػار  ػػش وسػػأؿ االن سػػار ول ػػف ال يم ػػف  حطػػيـ ا شػػ اؿ وا  سػػاـ الفطاريػػة 

 غات الاقى ا ثرية  ي لاقايا ا واني الفطارية  االطرؽ  و الوسائؿ الطايعية ،و ذا ما ي عؿ



؛ و ف  ميع ا ش اؿ الفطارية ا ض النظر عف زمانأا وم اف عماأا يم ف رد ا رلى ثالثػة 
  صوؿ  رئيسة  ي : 

 

(: و  ميػػز االايونػػة و ػػي   طػػدش  Earthen  Ware- وال. ا وانػػي) الفطاريػػة ال راايػػة
نأا   ميز االع مة )  ي الالشفا ية ( واو ود اسأولة اأي آلة حادة  الس يف،  ما  

شػػقوؽ ومسػػامات  و حاياػػات ، ولأػػذا السػػات  أػػي  رشػػح المػػا  ، مثػػؿ الفطاريػػات 
المو ػودة  ػػي االسػػواؽ )ال ػرار، الّحػػت ، الزيػػر( و ػػي ال ػي  عرنػػت لدر ػػة حػػرارة 

 ( در ة مئوية.ْٜٓٓدوف)
 

 ي ال يم ػف  – ميػز االصػالاة : و ( Ston  Ware -ثانيا. ا واني ) الفطارية الح ريػة
طدشػػػػأا االسػػػػ يف ، و ػػػػي ال  رشػػػػح المػػػػا   مػػػػا  نأػػػػا م  انسػػػػة ال  ػػػػويف وز ا يػػػػة 
ال ر يػػػػت ، والفطػػػػار الح ػػػػري اثقػػػػؿ مػػػػف الفطػػػػار ال رااػػػػي ويميػػػػؿ رلػػػػى الزرطػػػػػة  و 
االطنػػػػرار  ػػػػي الاػػػػوف. ،   مثػػػػؿ االفطاريػػػػات ال ػػػػي  عرنػػػػت لدر ػػػػة حػػػػرارة   ثػػػػر 

 ع  غراض طاصة مثؿ ر وؼ ا  راف .( در ة مئوية، و ي  صنْٜٓٓمف)
 

( : و  ميػػز  ينػػا االصػػالاة   Porcelain-الطػػزؼ الصػػيني )الاػػور سػػايفثالثػػا.  وانػػي 
(  ي   Translueent-واال ر يػػػت الز ػػػا ي وال  رشػػػح المػػػا  ،  مػػػا  نأػػػا) شػػػفانية

نصؼ شفا ة و سمح امرور النو  مف طاللأا ، و م از االثقؿ والاوف المائؿ رلػى 
 (ٛص ٜٗٚٔ)ايان  وف ، و االطنرار، مثؿ الصحوف وا طداح. الزرطة

 
 

 د.ا  ساـ الطينية والفطارية :  
 

 ف  وؿ المقومات ا ساسية  ي صناعة الفطار  و ) الطيف ( والطيف نات مف  حاػؿ 
( و  زئ أا وال ي  ش ؿ ثالثة  رااع المساحة    Flint-ساي ات ا لمنيـو وصطور )الصواف

 القشرة ا رنية . المعرو ة  مف 
 - ف م ونات الطيف ال يماوية يم ف معر  أا مف المعادلة ال الية :

K2OAl2O3  2SiO2 + H2O + CO2 Al2O4 2SiO2 2H2O  +  K2CO3    +  

SiO2 
ثػػاني  و سػػيد ال راػػوف ك مػػا  ك   سػػاي ا ك  راونػػات الاو اسػػيـو ك الطػػيف المطاػػوت     

  اساار



 

-ريقػػة يعػرؼ اػالطيف االا ػػدائي وا سػاس  و)الطػيف الرسػػوايوالطػيف الم  ػوف اأػذا الط
Sedimentary مػا الطػزاؼ  ) Potter) )  الطػيف الصػيني   يسػميه(- China Clay ) و 

 طيف الطزؼ وطد يدعوا اال انوليف ، واالسـ مق اس مف الصينييف . 
 

 Secondary-ول ػف  رسػاات الطػيف االا ػدائي نػادرة نسػايا ، رذ  ف )الطػيف الثػانوي 

Clay )  وسع ان شارا ا ثير مف ا طياف االطره، والطيف الثػانوي  ػو ذلػؾ الػذي حمػؿ مػف 
مواطنػػه ا صػػاية اواسػػطة ال ػػداوؿ والسػػيوؿ وا نأػػار منػػذ العصػػور ال يولو يػػة الموغاػػة  ػػي 
القػػدـ ري ػػاال اعيػػدا و رسػػت  ػػي طيعػػاف المسػػ نقعات حػػيف راحػػت ا نأػػار   أػػاده  ػػي  ريانأػػا 

الطيف الثانوي  اه طاصية المطاوعة و الادونة ،  اؾ الطاصػية ال ػي  م نػه مػف ااط  ؛  ما 
ال قولػػػت اسػػػػأولة  ػػػي حال ػػػػه الرطاػػػة واالح فػػػػاظ االشػػػ ؿ الػػػػذي  قولػػػت  يػػػػه حػػػيف ال صػػػػات 

 (ٕٕص ٜٗٚٔوال فاؼ. )ايان  وف ،
 

رف الفطػار  ػػو  ػف وعاػػـ وصػناعة ،  المػػادة الرئيسػػية الطػاـ  ػػي الطػيف و ػػي ارطػػص 
الطا و  ثر ا  و رًا، وال ع ت  ي  ف ي وف الطيف المادة الرئيسة ا ولى لفف الفطار المواد رط

،  قػػػد  اػػػدع الطػػػػالؽ العظػػػيـ رذ طاػػػػؽ اإلنسػػػاف مػػػف الطػػػػيف ، وطػػػد  وسػػػػع  ػػػف الفطار،عامػػػػا 
وصػػناعه  وسػػعا  ايػػرا  ػػي عصػػرنا  ػػذا نظػػرا رلػػى  وسػػع العاػػـو ذات العالطػػة اػػه و طصػػص 

 ـ  عرؼ  نواع ا طياف ومما   ر ت.الفنانيف  ي ممارس ه؛ مما يح 
 

 هـ.الطـين:
يعد الطػيف مر اػًا معرو ػًا ومو ػودًا  ػي مط اػؼ اقػاع ا رض  أػو م  ػوف مػف معػادف 

،  وعاػى الػرغـ مػف  ػؿ (ٔ)ا رض و و نا   عف  حايؿ لاقطػع المعػراة مػف صػطور الفاسػاار
ؿ نقػي عاػى  يئػة معػدف  ال نوعات ال يميائيػة المحايػة لاطػيف  أػو يعػد مو ػودا اع ياديػا اشػ 

( و زيئػه الطػيف  Al2 O3 .2SiO2  .2H2O(  ورمػزا الػ ػػيماوي  ػػو)Kaolinateال ػػاوليناليت )
(  ػي المر ػز و ػر اط اأػا  زئي ػاف مػف  ػؿ مػف   Al2 O3 زيئه رااعية ي وف  يأا ا لمنيـو )

 (ٙٔصٜٛٛٔ( .)دي رسوف  2H2O( و زئي يف مف الما  )2SiO2الساي ا )
  

                                                           
الفلسبارل أسم مشتق من األصل األلمانً المكون من مقطع )فلد( بمعنى الحقل ومقطع )سبات( بمعنى بلورة أي بلورة  (4)

 (81ص 8118المعادن لالستزادة ٌنمر)حسٌنالحقل والفلسبار نوع من مركبات 



ح  ؿ ا طياف لعمؿ الفطار  أناؾ  طياف صالحة لاعمؿ الفطػاري دوف  عػديؿ ال  صا
و ناؾ  طياف  صاح لعمؿ الفطار اعد   را   عديالت عايأا و ناؾ  طيػاف ال  صػاح لاعمػؿ 
الفطاري  اػدًا وعاػى العمػـو  نػاؾ  راػع صػفات  ساسػية ي ػت  وا ر ػا  ػي الطػيف ل ػي ي ػوف 

 :صالحا لعمؿ الفطار و ذا الصفات  ي
  

 وال.  و ر صفة المطاوعة  ي  ش ياه مف دوف  ف ي شػقؽ ولأػذا يػ ـ االا عػاد عػف سػطح 
 ( سـ  حت ال راة عند اس طرا ه. ٓٚ-ٓٙال راة رلى عػمؽ )

ثانيػػا. طاػػو الطػػيف طػػدر اإلم ػػاف مػػف ا مػػالح و ػػذا ي ػػري   حديػػدا اػػالفحص المط اػػري 
 لاطينة  و اال  فا  امعر ة مصدرا ا صاي.

  

  طايص الطينة مما يعاؽ اأا مف مواد غرياة  الح ر وال اس.ثالثا. 
   

رااعػػػا. اح فػػػاظ الطػػػيف ا ميػػػة مػػػف الرمػػػؿ الػػػذي يػػػو ر مػػػادة السػػػاي ات المأمػػػة  ػػػي عمػػػؿ 
 ٕٕٓٓ)حسػيف،ا ش اؿ الفطارية مف رذ  ف  قداف  ػذا المػادة يسػات  شػقؽ الطػيف. 

 (ٕ٘،ص
                         

 

 و.أنواع الطين:
  ف   ماؿ  نواع الطيف عاى الرغـ مف اط ال أا  ي صنفيف عاميف: . يمأوال

 

( ا طيػػاف ا وليػػة  و الرسػػواية و ػػي  ميػػع ا طيػػاف ال ػػي  و ػػد أا عوامػػؿ ال عريػػة  و ٔ)
ال فاعػػػؿ ال يميػػػائي ل اقػػػى راسػػػاة  ػػػي  مػػػا ف   وينأػػػا و  ػػػـ ميزا أػػػا  ػػػي   نأػػػا ذات 

 يائيا.حاياات غير من ظمة ااإلم اف ري اد ا نقية  يم
   

( ا طيػػػاف الثانويػػػة  و المنقولػػػة و ػػػي ال ػػػي نقاػػػت افعػػػؿ الريػػػاح  و الميػػػاا مػػػف  مػػػا ف ٕ)
   وينأا ل  رست  ي  ما ف  طره و  ـ مميزا أا  ي: 

 ) ( ص ر معدؿ ح ـ حاياا أا. 
 )ت( اط الطأا امواد عنوية وشوائت معدنية.

 )ج( مر اة مف  نواع مط افة مف ا طياف.
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ا طيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ا وليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة.                    ) د(   ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ليونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه

 (ٕٕ،صٜٛٛٔ)دي رسوف،
 



 . ا طياف المس طدمة  ي الفطار  ي: ثانيا
( طػػيف ال ػػانوليف: يسػػمى  ػػذا النػػوع مػػف الطػػيف ت)الطػػيف الصػػيني (و ػػو طػػيف نقػػي ٔ) 

يعرؼ معدنه ااسـ )ال اولي ايت(:ول ونه يطاو مف الشوائت   ػأف لونػه 
عنػػدما ي ػوف غيػػر مفطػور ويصػػاح لونػػه   اػيض  و يقػػرت مػف الايػػاض

 اينًا طاصرًا اعد الفطر ويو د  ػذا النػوع مػف الطػيف  ػي اقػاع عديػدة 
 مف ال رة ا رنية وي ميز اعدة مميزات   مأا: 

 ) ( حاياا ه  ايرة الح ـ وغير من ظمة.
 )ت( طايؿ الازو ة والمطاطية.

 ـ (ٓٓٛٔ)ج( شديد المقاومة لاحرارة )ينصأر  ي 
س  ر ياػػػػػات طػػػػػيف الاورسػػػػػايف وا وانػػػػػي الفطاريػػػػػة ال  اريػػػػػة )د(  سػػػػػا

%( مػػػػف  ر يػػػػت طػػػػيف الفطػػػػار ٕٓالاينػػػػا ،  مػػػػا  نػػػػه يشػػػػ ؿ )
%( عنػػػػػدما يشػػػػػ ؿ االقالػػػػػت. ٖٓالح ػػػػػري المشػػػػػ ؿ االػػػػػدوالت و)

 (ٕ٘ص ٕٕٓٓ)حسيف
 

( الطػيف ال ػروي: ينشػأ الطػػيف ال ػروي مثػؿ ال ػانوليف مػػف صػطور ال رانيػت ويشػػاأه ٕ) 
يػائي رال  نػه ي عػرض لقػوه ال حاػؿ ال يميػائي اشػ ؿ  ي ال ر يػت ال يم

م زايػػػد ال سػػػيما  فاعاػػػه مػػػع المن  ػػػات ال يماويػػػة لاشػػػوائت العنػػػوية 
وعاى الػرغـ مػف  شػااه الطػيف ال ػروي وال ػانوليف  يماويػا و ف  صػاأا 
مش رؾ وواحد  أف طواصأما م عارنة مع اعنأا  ايا و  ػـ مميػزات 

 الطيف ال روي  ي:
 ا ه دطيؽ وم ساٍو.) ( ح ـ حايا 

 )ت( شديد المطاطية شديد الازو ة.
 )ج( ذو در ة ان ماش عالية.

 )د( يم ف االش  اؿ اه وحدة دوف  عديؿ.
) ػػػػػ( يسػػػػ طدـ  ػػػػي  ر ياػػػػات ا طيػػػػاف ا طػػػػره ليزيػػػػد مػػػػف مطاطي أػػػػا 

 ويقويأا.
)و( يح وي عاى  ميات  ايرة مف الحديػد  سػاعد عاػى انصػأارا  ثنػا  

ة حػرارة ننػ ه  طػؿ مػف ال ػانوليف  مػا  نػه الفطر مما ي عؿ در 



– ْٖٓٓٔيح ػػاج رلػػى در ػػة حػػرارة عاليػػة ل ػػي ي ماسػػؾ )احػػدود 
ْٖٔٗٓ .) 

)ز( يح وي عاى  ميات  ايرة مف الشوائت العنوية ممػا ي عػؿ لونػه 
 ػػػػػػػػػػػػػػػي الطايعػػػػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػػػػيس  اينػػػػػػػػػػػػػػػًا اػػػػػػػػػػػػػػػؿ ) طنػػػػػػػػػػػػػػػر انػػػػػػػػػػػػػػػي 

 ( ٖٖ-ٖٔصٕٓٓٓ سود(.)الادري
 

ار الح ػػػري  حػػػد المػػػواد ا ساسػػػية لافطػػػار ( طػػػيف الفطػػػار الح ػػػري: يعػػػد طػػػيف الفطػػػٖ) 
المش ؿ و عػد  رسػاا ه الطايعيػة  ذااػة المظأػر  ػي ال الػت اعػد 
الفطػػػػر ومفيػػػػدة لعمايػػػػات ال شػػػػػ يؿ  ػػػػي المسػػػػ قاؿ دوف رنػػػػػا ة 
 طيػػاف  طػػره  ليأػػا   و عػػد طينػػة الفطػػار الح ػػري مػػف ا طيػػاف 
الثانويػػػػػة مطاطػػػػػة  صػػػػػاح اعػػػػػد الفطػػػػػر اينػػػػػا    و رماديػػػػػة  و 

ـ(  ٕٓ٘ٔ-ـٕٓٓٔودر ػػػػة ننػػػػ أا   ػػػػراوح مػػػػا اػػػػيف ) ار قاليػػػػة
 اعػػا لاشػػوائت ال ػػي  سػػاعد عاػػى االنصػػأار  الحديػػد والفاسػػاار. 

 (ٕٕصٜٛٛٔ)دي رسوف
 

( الطػػيف النػػاري: يطاػػؽ مصػػطاح الطػػيف النػػاري عاػػى ا طيػػاف ال ػػي   حمػػؿ در ػػات ٗ)
الحػػػرارة العاليػػػة والطػػػيف النػػػاري يسػػػ طدـ  ػػػي رن ػػػاج ا  ػػػر الصػػػناعي 

احػػػرارة والػػػذي يسػػػ طدـ   ػػػي انػػػا    ػػػراف الفطر)ا  ػػػراف(  مػػػا المقػػػاـو ل
 يس طدـ  ي الطزؼ  ما  نواع الطيف الناري  انه:

  

) ( طشف محات غير مطاط ويس عمؿ  ػي  ر ياػات الطػيف المسػ طدـ 
 ػػػػي  قنيػػػػات الػػػػاالط الانػػػػا   و الر ػػػػع المقاومػػػػة نػػػػد الصػػػػدمات 

 الحرارية  
 

مؿ  ػػػػي  ر ياػػػػات الطػػػػيف )ت( نػػػػاعـ دطيػػػػؽ الحاياػػػػات مطػػػػاط  ويسػػػػ ع
المس طدـ  ي ال ش يؿ عاى الدوالت رذ يعطيأػا طصوصػية لمسػة 

 مميزة. 
-ٖٗ، صٕٓٓٓ)الادري،                                         

ٖٛ   ) 



 
( طيف الفطار ال رااي: يعد  ذا النوع مف الطيف واسع االن شار و و ين    ي مط اؼ ٘)

 رض(   و طرياػػػا منػػػه وي ػػػوف اقػػػاع العػػػالـ ويو ػػػد ) ػػػوؽ سػػػطح ا
عػػادة ماػػوف اػػالاوف)الاني ا حمػػر الرمػػادي المطنػػر  و ا سػػمر 
المصػػػفر( وذلػػػؾ لو ػػػود  ميػػػات  ايػػػرة مػػػف الحديػػػد  يػػػه وي  سػػػت 

 الاوف ا حمر الاني اعد  طرا  ما   ـ مميزا ه  أي: 
 ) (  رساا ه ناعمة الانية.

 )ت( ح ـ حاياا ه دطيؽ وم ساٍو.
  وف شديد المطاطية. )ج( يميؿ رلى  ف ي

)د( يس عمؿ  ي حال ه المف وحة  دا ) ثير المسامات(  ي  قنيػات الانػا  
الواسعة و ي صناعة  طػار الرا ػو والصػااوف  و الحاويػات المسػ عماة 

 داطؿ ا  راف.
) ػػػػػػ(   حقػػػػػؽ  ثا  ػػػػػه القصػػػػػوه مػػػػػف غيػػػػػر  شػػػػػوا  و ان فػػػػػاخ  ػػػػػي در ػػػػػة 

 (ْٓٓٔٔ-ْٓٓٓٔحرارة)
ال رااػػػي ادر ػػػة ام صػػػاص )مسػػػامية ( واطئػػػة )و( يحػػػ فظ طػػػيف الفطػػػار 

(ٔٓ .)% 
                                              

 (ٕ٘-ٕٗصٜٛٛٔ)دي رسوف
 

 هـ.الطبيعة الفيزيائية لألطيان:
 يم ف حصر  ميع اإلم انات لاطيف  ي م اليف  ما  ي: 

 

  وال.اإلم انات طاؿ الفطر و   نمف:
اأػا  قاػؿ الطػيف لا شػ يؿ واالح فػاظ االشػ ؿ المعطػى يقصد  المدونة )المطاطية(:) ( 

له حينما ي ؼ ويم ف سحت الطػيف  ػي مرون ػه )مطاطي ػه( رذ 
يسػػػػ ؿ اصػػػػدؽ  ثػػػػر القػػػػوه المو أػػػػة نحػػػػوا ويسػػػػ  يت اطريقػػػػة 
ري ااية  امة لايد ال ي  ش اه و ع مد مطاطية الطيف عاى ثالثة 

 عوامؿ  ي:



 

ة رذ  صػػاح حاياػػات الطػػيف اعػػد  شػػاعه ( ال مػػدد المااشػػر لحاياػػة الطػػيف المفػػردٔ) 
االمػػا  م طػػاة ا شػػا  رطيػػؽ ومزيػػت يسػػمح احر ػػة السػػائؿ اسػػأولة ويسػػر ممػػا 

 ين   عنأا مقاومة شديدة لا مزؽ ا مر الذي ي عؿ الطيف ذا مطاطية.
 

( در ػػػة ال ػػػأيف لامػػػا  المسػػػامي والػػػذي يعمػػػؿ  نػػػا  سػػػائؿ ي حاػػػؿ  أراائيػػػا ممػػػا ٕ)
 طحيف.ي سات  ي زيادة مطاطية الس

( و ود الا  ريا وال ائنػات الم أريػة ا طػره  ػي الطػيف ممػا ي سػات  ػي زيػادة ٖ) 
مطاطي ػػػػػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػػػػػف طػػػػػػػػػػػػػالؿ  حرير ػػػػػػػػػػػػػا السػػػػػػػػػػػػػوائؿ ال رويػػػػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػػػػا  

 ( ٕٗ-ٔٗ،صٕٓٓٓالمسامي.)الادري،
 

: ي المسامات الم ش اة ن ي ة ان ظػاـ ذرات و زيئػات الطػيف  حينمػا المسامية)ت(  
ومن ظمة ا ح اـ   وف المسامية طاياػة  ػي    وف الذرات ص يرة الح ـ

حػػػيف   ػػػوف المسػػػامية عاليػػػة حػػػيف   ػػػوف الػػػذرات  ايػػػرة الح ػػػـ وغيػػػر 
من ظمػػػة   ونأػػػا  طاّػػػؼ مسػػػامات واسػػػعة  )مسػػػاحات واسػػػعة( و ػػػر اط 
المسػػػامية ار ااطػػػػا مااشػػػرا االمطاطيػػػػة و  ػػػوف  ػػػػذا العالطػػػة ع سػػػػية رذ 

طاطيػػػة والع ػػػس   ػػػوف مسػػػامية الطػػػيف منطفنػػػة حينمػػػا ي ػػػوف   ثػػػر م
 صحيح. 

 

:  و  قاص اعد  فاؼ الطيف و قدانه لما  يه مف مػا  ولاطػيف نوعػاف االنكماش)ج( 
 مف االن ماش  ما:

 ( االن ماش وطت ال فاؼ ويسمى ان ماش ال فاؼ )طاؿ عماية الفطر(.ٔ)
( االن ماش وطت الفطػر ويسػمى ان مػاش الفطر)و ػو الػذي يحػدث داطػؿ ال ػور ٕ)

  و ا  راف(.
 ػؿ منأمػا اط اػار طػاص اػه ويػر اط االن مػاش ار ااطػا وثيقػا االمطاطيػة والمسػػامية ول

 أػػو مثػػؿ المطاطيػػة  ماما) امػػا زادت المطاطيػػة  امػػا  ػػاف االن مػػاش عاليػػًا والع ػػس 
(  يونػػح  ػػذا ٜصػػحيح (  ػػي حػػيف    ػػوف عالط ػػه ع سػػية مػػع االن مػػاش والشػػ ؿ)

 العالطات. 
 

 
      مطاط                            

 المطاطٌة= عالٌة                               

 الذرات= منتممة 

 المسامٌة= منخفضة                              

 االنكماش=عالً                               

 غٌر مطاط

 المطاطٌة= منخفضة                               

 الذرات= غٌر منتممة 

 المسامٌة= عالً 

 االنكماش= منخفضة



 
 
 
 
 
 الادونة)المطاطية( و ر يت الذرات والمسامية واالن ماش (  يونح عالطة ٜوالش ؿ)

.                                                                                                  ثانيا.اإلم انػػػػات حػػػػيف الفطػػػػر و  نػػػػمف رد  عػػػػؿ الطػػػػيف   ػػػػاا النػػػػار وال حػػػػوؿ رلػػػػى ز ػػػػاج
  (ٖٔ، صٕٕٓٓ)حسيف،

 وي:و.الفخار اليد
ف الطريقة ا سأؿ وا  ثر مااشػرة ل صػميـ شػ ؿ  طػاري  و نمػوذج اسػيط ،  ػي  ف ر

 ثقت ططعة مف الطيف  روية ، وذلػؾ االنػ ط عايأػا اواسػطة اإلاأػاـ وا صػااع ا طػره ، 
و ؿ مف يريد  ف ي وف طزا ا ينصح اأ ااع مثؿ  ذا الطريقة وعمؿ مثؿ  ذا الطريقة وعمؿ 

الاسػيط  ػي اػد    درياػه ويشػ رط  ف يػ ـ العمػؿ اػدوف اسػ عماؿ  يػة مثؿ  ذا الش ؿ الاػدائي 
آلػػة ، واف   ػػوف العػػيف  ػػي المرشػػدة الوحيػػدة ، واأػػذا الطريقػػة يم ػػف معر ػػة مامػػس الطػػيف 
ومده سيطرة اليد عايه  ي الش ؿ وال نسيؽ .و ذلؾ يم ف  قدير در ة الادونة ومعر ة مده 

 (ٖٔ-ٚ،ص ٜٗٚٔطاصة . )ايان  وف،طاااية الطيف عاى ال قولت  ي القوالت ال
 (:  Moulds-خامساٌ.)القوالب

 

حػػػده الطرائػػػؽ الما ػػػرة لزيػػػادة  القوالػػػت  ػػػي رحػػػده الوسػػػائؿ  ػػػي صػػػناعة الفطػػػار، وا 
اإلن اج  و لعمؿ  مثاة مصنوعة مف المعادف غالاػا اطريقػة الصػت ، و ػ اطص  ػذا العمايػة 

ت  و داطاػه و ر أػا داطػؿ  ي م اؿ الفطػار واشػ ؿ اسػيط  ػي نػ ط ططعػة طػيف عاػى طالػ
القالت دوف حر ة لاحصوؿ عاى ش ؿ يشاه  ماما ش ؿ القالت اعد ال  فيؼ .اأذا الطريقة 
، رامػػا   ػػوف الفطاريػػات ال ػػي وصػػات  لينػػا مػػف العصػػور القديمػػة طػػد صػػنعت ، ويػػر ح  ف 
القوالت  انت مف الثمار  القرع الم فؼ  و ا صػداؼ  و غيػر ذلػؾ ، و نػاؾ مػف يظػف  ف 

سػػػػالؿ المافو ػػػػة  انػػػػت طػػػػد اسػػػػ عمات  ػػػػي القولاػػػػة اػػػػدليؿ ا شػػػػ اؿ الااطيػػػػة عاػػػػى السػػػػطوح ال
 الطار ية لاعض ال رار وا واني . 

(  انت معرو ة منذ عأد سػاللة  ػيش  ػي Moulds  of  Clay -رف )القوالت الطينية
نػػػوح رف  ثػػرة  ػػذا ال ماثيػػػؿ و شػػااأأا يػػدلنا او )) ارض الرا ػػديف،  اػػذلؾ يػػػذ ر)مور  ات( : 

 الطٌن



عاػػى  نأػػا نفػػذت اطريقػػة القالػػت، و ػػذا يعنػػي ظأػػور  قنيػػة  ديػػدة  ػػي العمػػؿ اليػػدوي و ػػذا 
ولقػػد ظأػػر  ػػذا ا سػػاوت  وؿ مػػرة  ػػي  ػػيش  اػػالعراؽ حػػوالي …ال قنيػػة   مثػػؿ ااالس نسػػاخ

  (ٔ).((ؽ.ـ ٖٓٓ٘
، ٜ٘ٚٔ)مور  ػػػػػػػػػػػػػات                                                             

ٙٗ،ٙ٘) 
 ػاف ( Figurine و  ي ش ؿ غير  ذا وراما ال مثاؿ الص ير ) ( Bowels ا واني )

يصنع مف الطيف وي فؼ ثـ يفطر،  و ذا النموذج المفطور يااس ا الؼ سميؾ مف الطيف 
ثػػـ ينػػػ ط اقػػػوة  وطػػه ، واعػػػد  ف ي ػػػوف ال ػػالؼ طػػػد  ػػػؼ وان مػػش ، يفصػػػؿ عػػػف النمػػػوذج 

اح فظ اش ؿ معا س لانموذج ، ون وف طد حصانا  المفطور اطريقة  و اأطره ، رذ ي وف طد
عاى طالت  يد يم ف  اس الطيف  ي داطاػه والحصػوؿ عاػى شػ ؿ يطػااؽ ا صػؿ  مامػا ، 

 وذلؾ اعد   فيفه و طرا . 
 Plasterرف المادة الرئيسة  ي القولاة  ي ) الصػيص (  و مػا يػدعى ا ػص اػاريس) 

of paris )   و ػدت  وؿ مػرة احالػة طػاـ وا ميػات وا ػػرة وطػد سػميت  ػذا المػادة اػذلؾ  نأػا
(  SaSO4 2H2Oمونمػػا ر( ، مػػا  ػػو رال  اري ػػات ال السػػيـو المعرو ػػة ت)  - ػػي )اػػاريس 

 ويعرؼ  ينا االمرمر . 
( در ػة مئويػة  ٕٓٔو ذا ال ص يطحػف ح ػى يصػاح  ػالطحيف ويسػطف رلػى حػوالي)

وطاقػػػا    CaSO4 2 H2O    Hemihydrateوعنػػدما ي اػػي يصػػػاح نصػػؼ مػػائي ) 
Unsetable  ، ذا  لفػػة شػػديدة االمػػا  ولػػذلؾ ي ػػت االح فػػاظ اػػه  ا ػػا امقػػدار ثاػػث وزنػػه )

( دطيقػة رلػػى مػادة مسػػامية اينػػا   ٕٓ-٘   ػوف مػػادة لدنػه االسػػ ي ية   حػوؿ  ػػي حػػوالي)  
وال يم ػػػػف رعػػػػادة العمايػػػػات رذ ال  ائػػػػدة مػػػػف طحػػػػف طالػػػػت  صػػػػي طػػػػديـ و سػػػػطينه صػػػػادة . 

ف اسػػػ طدامه  ػػػي القولاػػػة ، رف ذلػػػؾ مسػػػ حيؿ ا ػػػؿ معنػػػى لاحصػػػوؿ عاػػػى  ػػػص حػػػي يم ػػػ
 االس حالة . 

                 . المحاذير والنصائح واإلرشادات النرورية عند ال عامؿ مع مادة ال اس :

  وال. ي ت  ال  نيؼ الما  رلى )ال اس( وال سيما اعد المزج .

لػة حصػولؾ عاػى مػزي  ثانيا. ي ت  ال  نيؼ  ية  مية مف ال اس رلى المػزي   ػي حا
  ثيؼ .

                                                           
 (11 11  4911( لالستزادة ٌنمر الفن فً العراق القدٌم .)مورتكات  4)



ذا مػا اػػد  اسػػ قرار  ثالثػا. ي ػػت  ف  اعػد  ي طػػدر مػف المػػا  الػذي ي  مػػع  ػي السػػطح ، وا 
 المزي  اعيد االح ماؿ  يفنؿ ر ماله عاى الم از ة ا حطيـ عمؿ  ني .

رف ااسػػػػط ا شػػػػ اؿ ال ػػػػي يم ػػػػف طولا أػػػػا  ػػػػو الشػػػػ ؿ الػػػػورطي )ورؽ الشػػػػ ر( ويم ػػػػف 
 ( ٙٙ -٘ٙ،صٜٗٚٔطولاة طاؽ  ميؿ و نيؽ . )ايان  وف، اس  الؿ ش ؿ الورطة  ي 

 

 ت.ا ش اؿ المقولاة :
رف طوالػػت الفطػػار  و  ػػاس اػػاريس اسػػيطة الصػػنع ومفيػػدة لا ايػػة  ػػي رن ػػاج نوعيػػات 

  ثيرة مف ا وعية اد ا االصحوف الاسيطة ح ى المنحو ات المعقدة . 
قالػػػت اإلي ػػػااي وطالػػػت طالػػػت اال سػػػا   و ال –و نػػػاؾ نوعػػػاف  ساسػػػياف مػػػف القوالػػػت 

 الن ط  و القالت السااي .
 قالب أالكساء:أوال. 

يصػػنع  ػػذا النػػوع مػػف القوالػػت مػػف الطػػيف المفطػػور  و مػػف ال ػػاس وينػػ ط   ػػوؽ 
االطػػة مػػف الطػػيف ح ػػى   صػػات و أطػػذ شػػ اأا وطػػد يصػػنع طالػػت  ال  سػػا  اشػػ ؿ 

واعػد  %( مف مسػحوؽ الفطػار النػاعـٖٓرنموذج مناست مف الطيف يح وي عاى )
 ف ي ؼ وي حػوؿ رلػى الحالػة ال اديػة ير ػع الطػيف عػف الاػوح ويشػ ؿ اداطاػه اػأداة 
نحت وي رؾ ي ؼ ثـ يفطر و ذلؾ  صنع القوالت ال يػدة مػف  ػاس اػاريس رذ يػ ـ 
نحػػت نسػػطة سػػالاة لشػػ ؿ  ساسػػي مػػف االطػػة  و طػػيف م صػػات ااسػػ عماؿ  شػػ اؿ 

اقاشطة معدنية مرنة  ن ػاج  مقعرة وينعـ  ذا الش ؿ الداطاي الطشف الحقا اقشطه
نسػػطة سػػالاة وطػػد يمػػأل  ػػذا ال ػػاس الػػذي ي ػػرؾ ح ػػى صػػااح اليػػـو ال ػػالي لي مػػد 
ويحػػدد القالػػت اقطػػع الطػػيف المحيطػػة اػػه و ػػذا القوالػػت مقيػػدة السػػيما حينمػػا يػػراد 
رنػػا ة زوائػػد و شػػ اؿ طار يػػة  رلػػي   سػػاـ ا وعيػػة الفطاريػػة  ػػالنقوش الاػػارزة  و 

 حالواطئة عاى السط
 ثانيا. قالب الضغط :   

يس عمؿ طالت الن ط حينما   وف النقوش الرئيسة  و النقوش الاارزة مطصصة         
ل ونػع عاػى و ػػه الوعػا  الػداطاي .  ا وعيػػة المصػنوعة  ػي طوالػػت النػ ط اطػػؿ 
عرنة لا اؼ وطت ال فاؼ مف  اؾ المصنوعة عاى طوالت  ال سا  ،  أي ما  ف 

ذا يا مف طالت ال اس ،  ي حيف  ػن مش  وعيػة  ال سػا    ؼ ح ى  حرر نفسأا 
 (٘ٛ-ٖٛ،، صٜٜٛٔحوؿ القالت و ميؿ رلى ال مزؽ . )دي رسوف 



ومف ا ؿ الحصوؿ عاػى نسػخ م عػددة لشػ ؿ واحػد يوصػي اعمػؿ طالػت  اسػي، ويػ ـ 
ذلػؾ اونػػع ا نمػوذج المػػراد رن ػػازا عاػى ططعػػة مػف ال اشػػي ويحػػاط اإطػار مػػف الطشػػت  و 

 حنػػير الرائػػت ال اسػػي يصػػت عاػػى العمػػؿ وي ػػرؾ ح ػػى ي ػػؼ ؛ اعػػد ر ػػع المعػػدف واعػػد 
القالت الم صات نحصؿ عاى نسطة مطااقػة لألصػؿ، واعػد حصػولنا عاػى القالػت نسػ طيع 
الحصػػوؿ عاػػى نسػػخ م ػػررة اعػػد اسػػ طدامأا يصػػت الرائػػت الطينػػي اداطاػػه ، وي ػػرؾ الرائػػت 

واعػػد  ف ي ػػؼ نسػػ طر ه  الطينػػي سػػاعة  و سػػاع يف  و نصػػؼ سػػاعة حسػػت نػػوع الرائػػت ،
مف القالت لنحصؿ عاى نسػطة واحػدة ، و  ػذا   ػرر العمايػة؛ و نػاؾ طريقػة  طػره مطالفػة 
لما ذ ر ذلؾ  ننا نن ط االطيف عاى سطح القالت المن ز لنحصؿ عاػى نسػطة مشػااأة . 

 (       ٚٙ، صٜٜٛٔ)ما ر وحداد، 
 ج.  ـ المن  ات ال اسية : 

اس ااريس مف  حوؿ ال اس االحرارة رذ يفقد طسما  وال. مسحوؽ ااريسي: يحنر  
مف ما  ال ااور ، رذ يفقد  ؿ  زيئ يف منه ثالث  زيئات مف 

 الما  و ما  ي المعادلة ال الية : 
CaSO4 . 2H2O  ↔  (CaSO4)2.H2O  +  3H2O                                    

 ما  .  اري ات ال السيـو        اطار        اس ااريس                            
ثانيا. ال ص المي اني ي: و وغالاا ما يحوه عاى نساة عالية مف الشوائت 

%( النا  ة مف المواد الطينية والرماية ٓٗ-%ٖٓ ااا)
وال اسية ، ويعد  اسًا اطي  ال صات وطايؿ المقاومة وطشف 

 المامس .

المي ػػاني ي نفسػػأا رال انػػه ثالثػػا.ال ص الفنػػي : و ػػو  ػػص يحنػػر مػػف طامػػات ال ػػص 
يحػػػػرؽ اػػػػأ راف دوارة عموديػػػػة  و مائاػػػػة وادر ػػػػة حػػػػرارة ثاا ػػػػة و ػػػػو ذو 
نعومػػػة ا ثػػػر مػػػف النػػػوع السػػػااؽ لػػػذا  أػػػو  سػػػرع  صػػػااا مػػػف ال ػػػػاس 

 المي اني ي وذو در ة  حمؿ ا ثر . 

رااعػػا.ال ص الالمػػائي : و ػػػو عاػػارة عػػػف  اري ػػات ال السػػيـو الالمائيػػػة يم ػػف  حنػػػيرا 
 ( در ة مئوية . ٜٓٔل اس ادر ة حرارة  زيد عاى )ا سطيف ا

: رف  ػػذا النػػوع مػػف ال ػػص  ػػو مػػف من  ػػات (Keen cement -طامسا.)سػػمنت  ػػيف
م موعة المواد ال اسية ومف نوع ال ػص الالمػائي 
يحنػػر احػػرؽ المػػادة الطػػاـ ادر ػػة حػػرارة ا ثػػر مػػف 



در ػػػػة مئويػػػػة ثػػػػـ   طػػػػس  ػػػػي  حػػػػواض مػػػػف  ٓٓٔ
ؽ مػػرة ثانيػػة ادر ػػة محاػػوؿ الشػػت ثػػـ   فػػؼ و حػػر 

در ػػة مئويػػة ثػػـ يطحػػف ، و ػػو  ٓٗ٘-ٕٓٓحػػرارة 
ي ػػػوف ا ثػػػر صػػػالاة مػػػف ال ػػػاس االع يػػػادي عنػػػد 
 صػػػػػػػااأا ولػػػػػػػه مقاومػػػػػػػة  ايػػػػػػػرة لامػػػػػػػا  . )الػػػػػػػدواؽ 

 (ٛٗٔ-٘ٗٔ،صٜٛٚٔ

يعد ال اس مف مػواد ال ماسػؾ ال ػي  سػ طدـ  ػي لصػؽ وراػط المػواد اعنػأا اػالاعض 
الػة السػائاة  و الادونػة رلػى الحالػة الصػااة . و و ػد االطر اقوة ولأا طاصية ال حوؿ مػف الح

مػػواد ال ماسػػؾ عاػػى  يئػػة مػػواد عنػػوية مثػػؿ الرا ن ػػات و االصػػماغ ،  و  و ػػد عاػػى  يئػػة 
مواد معدنيػة مثػؿ السػمنت وال يػر والمصػيص و ػي اػدور ا  قسػـ رلػى نػوعيف  وائيػة ومائيػة 

رلػػى الحالػػة الصػػااة  ػػي الأػػوا  ومػػواد ال ماسػػؾ الأوائيػػة  ػػي ال ػػي ي حػػوؿ مزي أػػا مػػع المػػا  
ال وي  قط و ي  شمؿ ال ير وال اس  مػا مػواد ال ماسػؾ المائيػة  ي حػوؿ مزي أػا مػع المػا  
رلى الحالة الصااة سوا   ي الأوا   و  ي الما  مع اح فاظأا اصالا أا لف رة طوياة و شمؿ 

 (                        ٖٙ-ٖ٘ص ٜٚٙٔ)رسالـ،مدحت ، واطروف  ال ير المائي والسمنت الارو الندي . 
ويو د ال اس  ي الطايعة عاػى  يئػة طاقػات من ظمػة واػدر ات نقػاوة مط افػة ويو ػد 
عاػػػػى  يئػػػػة  ػػػػاس صػػػػطري وي ر ػػػػت  ػػػػي صػػػػور ه النقيػػػػة مػػػػف  اري ػػػػات ال السػػػػيـو المائيػػػػة 

(CaSO4.2H2O ( ويصػنع ال ػاس  ػي العػراؽ مػف  اري ػات ال السػيـو )2CaSO4. H2O) 
العراؽ اش ؿ  رساات واسعة   و ر  ي  نحا   ثيػرة ويو ػد  ػذا ال ػاس نقيػا و و مو ود  ي 

ال يح وي عاى مواد غرياة انست  ايرة  يصنع منه  ص نقي يعرؼ محايػا ، اأسػـ الاػورؽ 
  و الاورؾ .

 د.أنواع القوالب وحسب أهميتها:
 -شمؿ : القوالت ال اسية و .أوال

ا االشػػ ؿ الػػذي يػػراد عمػػؿ طالػػت لػػه و  ػػوف : وعماأػػا يػػر اط دائمػػالقوالػػت الدائميػػة ) ( 
طانػػػعة لال  أػػػادات  ػػػي  وزيػػػع ططػػػع الصػػػت ال ػػػي  مثػػػؿ شػػػ ؿ 

 القالت .
 

:و ػػػي مػػػف الطػػػرؽ المأمػػػة إلن ػػػاز نحػػػوت امػػػادة طويػػػة طوالػػػت الشػػػمع المفقػػػود )ت( 
ودائمية مثؿ الارونػز ويػدطؿ الشػمع  ػي مرحاػة مػف مراحػؿ الصػت 



ي المػراد صػنع طالػػػػت لػه  ونه يعطي دطة ا ار ل فاصيؿ العمؿ الفن
ثػػػـ يسػػػطف ويػػػذات ويطػػػرج مػػػف القالػػػت و  مػػػؿ الططػػػوات ا طػػػره 

 الطاصة اصت الارونز. 
 

: و ػي مػف   ػـ و دؽ  نػواع القوالػت ال ػي يم ػف ( Slip Casting)طوالت الردغة )ج(
 ف يح اج  ليأا الطزا وف والنحا وف عاى حد سوا  وال ي ين   منأا 
 ميػػػػات  ايػػػػرة مػػػػف ا عمػػػػاؿ الفنيػػػػة ويم ػػػػاز  ػػػػذا القالػػػػت ا درانػػػػه 
السػػػػمي ة وال ػػػػي  سػػػػاعد عاػػػػى ام صػػػػاص ا اػػػػر  ميػػػػة مػػػػف المػػػػا  

 و سريع  فاؼ الطيف . 
 

: و ي طوالت  اسية  س طدـ لمرة واحدة و  سر الطراج الفة( القوالت العميا  )ال )د( 
النسػػخ المصػػاواة اػػداطاأا ولأػػذا السػػات  طاػػؽ عايأػػا اسػػـ القوالػػت 

 العميا   و ال الفة . 
 

ـــك )هــــ(  القوالـــب الرمميـــة : وتتميـــز بمزايـــا وفوائـــد اكثـــر مـــن الشـــمع المفقـــود و ل
 اً سـطوح باستعمال الرمال الناعمة ومواد ربط متطورة وهي تعطـي

 معدنية صافية في الصب ولكن ليس بدقة الشمع المفقود. 
 -القوالت المطاطية و ح وي عاى :. ثانيا

 

 نػػواع عديػػدة مػػف القوالػػت  نأػػا  عطػػي  فاصػػيؿ  مثاليػػةً  د: و عػػطوالػػت السػػاي وف ) ( 
صػػنع مػػف المطػػاط  ٍ دطيقػػة  ػػدا وطااايػػة  حماأػػا   ػػوف عاليػػة  ػػدا و 

 . ويصاح لالس طداـ لف رة غير طصيرة الصناعي و و مقاـو لاحرارة
يسمى اقالت المطاط الايثػي وي ميػز اقااايػة ال مػدد والمرونػة  و: طوالت الال  س )ت(  

وال  يػػػؼ واإم انيػػػػة اطػػػذ ال صػػػػاميـ المطااقػػػة مػػػػف النسػػػخ ا صػػػػاية 
 الحالة ا ولى . رلىاسأولة و ماف وله طاااية ال مدد ثـ العودة 

اسػػأؿ اسػػ طداما وا ثػػر  ػػو يرا مػػف الناحيػػة  د:و عػػالسػػ ي ي طوالػت المطػػاط الثرموا )ج(
االط صػػػادية  ونػػػه  ثيػػػر المطاوعػػػة ويم ػػػف رعػػػادة  ذوياػػػه و شػػػ ياه 
عدة مرات دوف  ف ي اؼ ويم ػف عمػؿ  ي طالػت منػه اال سػطيف ثػـ 

 حرارة ال ر ة . رلىا اريدا 



القوالػػت  القوالػػت الشػػمعية : و ػػي مػػف اطػػدـ  نػػواع المػػواد ال ػػي اسػػ طدمت لصػػنع)د(  
يعطػػػي  فاصػػػيؿ دطيقػػػة لاقوالػػػت  رذا الصػػػ يرة منأػػػا السػػػيمالنح يػػػة و 
 الص يرة .

و و مف القوالت المصنوعة مف مواد طفيفة الوزف معززة  طوالت الاولس ر رزف :) ػ(  
اا ليػػػػاؼ الز ا يػػػػة )الفػػػػايار  ػػػػالس( وعاليػػػػة المقاومػػػػة ا ثػػػػر مػػػػف 

لعمػػػؿ ا غافػػػة مػػػادة مثاليػػػة  دالقالػػػت ال اسػػػي المعػػػزز اػػػالايؼ ويعػػػ
 الساندة لاقوالت ا طره  و القالت نفسه .

مػف المػواد السػأاة والمطاوعػة ل شػ يؿ  ي طالػت  و شػ ؿ  دالقوالت الطينيػة : و عػ)و( 
معػػيف والطػػيف  ػػو المػػادة الرئيسػػة لعمػػؿ القالػػت و ػػو اسػػيط وسػػريع 

 نموذج .اإلاؼ ي   ف الف ح دوف ؿاإلن از وسأ
 طدـ  ػػذا النػػوع مػػف القوالػػت الس نسػػاخ القطػػع ا ثريػػة القوالػػت الورطيػػة : وطػػد اسػػ)ز( 

 رلػػىدوف   ال أػػا و  ميػػز االاسػػاطة والسػػأولة والدطػػة ول نأػػا  ح ػػاج 
 حانف مف ال اس .

قوالــب الجيالتــين : وهــي قوالــب تصــنع مــن مــواد قميمــة الكمفــة مقارنــة بــالمواد )ح( 
قالـب  داألخرى ويمكن أن يستخدم عـدة مـرات دون أن يتمـف ويعـ

يـتم (  Agar -ايكـار)ي وهو بنـوعين األول نبـاتي مـن نـوع غرو 
الحصول عميه من األشتات والطحالب البحرية وهـو عـديم المـون 

مادة صمدة وغير متبمورة ويحتاج الجيالتين دائما الى قالب  دويع
مــن الجــبس كحاضــن أو كغــالف ســاند أمــا النــوع الثــاني فــيمكن 

ــي جمــود  الحيوانــات وعظ ــا امالحصــول عميــه مــن غم وهــو مــا ه
ـــ ) كولــوجين ىيســم ( وهــو متــوفر فــي األســواق  Collogen -ب

مـا يجـف ويـ اب حينعمى شكل بودر أو رقـائق ويكـون هشـا جـدا 
 ( 16ص، 9111عادة في الماء الساخن . )الطائي،

 هـ. األدوات أو اآلالت المساعدة في صناعة القوالب والفخار:
 

  وال. س يف الطزاؼ .

 ثانيا. داوس الطزاؼ .
 ثالثا. رسفن ة الطزاؼ .



( ماػػػـ مػػػزود ٓٙٗانػػػ  ) ٛٔرااعا.سػػػاؾ الطػػػزاؼ )و ػػػو سػػػاؾ طػػػاطع مػػػرف طولػػػه حػػػوالي 
 اقان يف  ي نأاي ه.

طامسا. دوات نحت و صنع  ما مف الطشت  و الحديد  و الاالس ؾ و ساعد  ي  طديش  
 الطيف ولحامه عند عماية الانا  وال ش يؿ اليدوي و  وف اأح اـ مط افة .  

، امط اػػؼ ا شػػ اؿ وا ح ػػاـ ، ويم ػػف  (Terning -ادسػػا.  دوات حػػذؼ  و) شػػذيتس
 ف  صػػنع مقاانػػػأا مػػف الطشػػػت والػػرنوس مػػػف المعػػدف السػػػا ي الصػػات وال ػػػي 

   وف مط افة ا ش اؿ وا ح اـ .

سػػااعا.  داة طشػػاية  سػػطوانية )رولػػة(  و )الشػػياؾ( ويم ػػف  ف  صػػنع مػػف معػػدف صػػقيؿ 
 الطزاؼ عاى  رش الطيف اش ؿ من ظـ  .و ي  ساعد الم عاـ  و 

 ثامنا.  نالع طشاية اط يارية اأح اـ و طواؿ مط افة واسمؾ م نوع . 

 ( .  Slip اسعا. وعا  ص ير يونع  يه الما   و الطيف الرائت )

 عاشرا. مسماؾ )آلة لقياس سمؾ الطيف ( و  وف عاى ش ؿ   اّلت  و شاه ذلؾ.  
 (ٜٙ،ص ٜٜٛٔ) دي رسوف،                                                                               
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جراءاته  :  منهجية البحث وا 
ٌتضالالمن البحالالث الحالالالً تصالالمٌم  برنالالامف تعلٌمالالً فالالً مهالالارات صالالناعة  القوالالالب 

واستخدامها لالدى طلبالة التربٌالة الفنٌالة / كلٌالة التربٌالة األساسالٌة فالً مالادة الفخالار علالى وفالق 

تقلٌدٌة   لذلك توجب علالى الباحالث مع المقارنة بالطرابق ال (Kemp-1985)كمب أنموذ  

اتباع المنهف التجرٌبً لتحقٌق أهدا  بحثط كونالط اكثالر المنالاهف العلمٌالة مالءمالًة لمتطلبالات  

 البحث الحالً وإجراءاتط وعلى النحو اآلتًل 

 : التصميم التجريبي-ٔ
اع مػػد الااحػػث ال صػػميـ ال  رياػي المعػػروؼ ام  يػػر مسػػ قؿ و ػو  حػػد  نػػواع  صػػاميـ 

 ف م ونػات ( One Independent Variable: Two Group Design)وع يف الم مػ
 ذا النوع مف ال صاميـ ال  رياية يف رض و ود م موع يف  حدا ما   رياية  طنع لدراسػة 
الم  ير المسػ قؿ )ارنػام   عايمػي، و نمػوذج  عايمػي،  و طريقػة معينػة،  و  سػاوت  دريسػي 

 ػػي النػػااطة ال ػػي  طنػػع لدراسػػة الم  يػػر  ػػي حػػيف   ػػوف الم موعػػة ا طػػره …( معػػيف
المس قؿ عاػى و ػؽ )الطرائػؽ ال قايديػة(، رذ يقػاس سػاوؾ الم مػوع يف مػف مقارنػة ن ائ أمػا، 

ر وانػػػح  سػػػوؼ  حصػػػؿ  ػػػروؽ اػػػيف ػ ػػػإذا  ػػػاف لام  يػػػر المسػػػ قؿ )الارنػػػام  ال عايمػػػي( اثػػػ
ذا لـ يحصؿ  ػذا ا لفػرؽ  ػاف الم  يػر الم موع يف  ي الم  ير ال ااع )ال حصيؿ المعر ي( وا 

 ( يونح ذلؾ.ٔ. وال دوؿ ) (٘ٙٔ، صٜٜٓٔلايا ي، ا) .  له اثر يذ ر ؿ ليسػػػػػالمس ق
 يونح ال صميـ ال  رياي الذي ا اعه الااحث ل حقيؽ   داؼ وا  را ا ه احثه (9) دوؿ 

المتغٌر 
 عـــــــــالتاب

 

المتغٌر   اختبار بعدي
 قلـــــــــالمست

 

 اتااجراء اختبار قبلً
 

 المجموعة

ربٌة 
سم الت

طلبة ق

الفنٌة
 

سٌة 
سا
ال
ربٌةا
كلٌة الت

سٌة
سا
أل
سٌةىا

سا
ال
ا

 

ى
جامعة دٌال

 

 معرفً مهاري معرفً مهاري

التحصٌل 
المعرفً 
 والمهاري

X X ًــــــــالبرنامف التعلٌم X X التجرٌبٌة 

X X الطريقة ال قايدية X X النااطة 
 

 : مجتمع البحث -6
ال ػػػي  امعػػة ديػػالى مػػف ا طسػػاـ  –ايػػة الفنيػػة /  ايػػة ال رايػػة ا ساسػػية يعػػد طسػػـ ال ر 

  ميز اال وانت العامية وال راوية والثقا يػة والفنيػة ، و ػذا يعنػي  ف  ػذا القسػـ يأػ ـ اإ سػات 
الطااػػة ا ساسػػيات  ػػي  عاػػـ الفنػػػػػوف ال مياػػة اشػػ ؿ عػػاـ وال رايػػة الفنيػػة  اشػػ ؿ طػػاص مػػف 

ة والو دانية والمأاريػة( و ػو يأػدؼ رلػى  أ يػؿ الطااػة لمأنػة  ػدريس النواحي  ا ة ) المعر ي



ال راية الفنية  ػي مراحػؿ ال عاػيـ العػاـ لػذلؾ ي طاػت مػف  ػذا القسػـ  ف يقػـو اإ سػات الطااػة 
صػػػػناعة   اتمأػػػػارات الفنػػػػوف ال مياػػػػة  ػػػػال ططيط وا لػػػػواف والنحػػػػت والفطػػػػار رذ  مثػػػػؿ مأػػػػار 

انػػاً  عاػػى ذلػػؾ عمػػد مأمػػا مػػف المػػادة ا طيػػرة منأػػا ،  القوالػػت الفطاريػػة واسػػ طدامأا  اناػػا
الااحػػث الػػى اط يػػار م  مػػع احثػػه مػػف طااػػة الصػػؼ الثالػػث لقسػػـ ال رايػػة الفنيػػة الػػذي يقػػع 

الفطػػار .  ف الارنػػام  نػػمف م ونػػات  ايػػة ال رايػػة ا ساسػػية الػػذيف ي اقػػوف دروسػػًا  ػػي مػػادة 
القوالت الفطارية واس طدامأا ال ي صناعة  اتالذي صممه الااحث ير ز عاى ر سااأـ مأار 

 ػػي رحػػده مونػػػوعات مػػادة الفطػػار ال ػػػي يدرسػػونأا  ػػػي الفصػػؿ الدراسػػي الثػػػاني و ػػو مػػػا 
 ي الَ ـ مع م طااات الاحث الحالي .

  ّوف م  مع الاحث الحالي مف طااػة الصػفوؼ الثالثػة  ػي طسػـ ال رايػة الفنيػة نػمف 
( ٛٛالاالا عدد ـ )، ٕٙٓٓ-ٕ٘ٓٓالدراسي  لاعاـ اية ال راية ا ساسية  ي  امعة ديالى 

 (ٔٗطالاًا وطالاة لاقاعة ا ولى و)( ٚٗعاى طاع يف لامرحاة الثالثة واواطع ) طالاًا وطالاة
  ي م  مع الاحث الحالي . طالاًا وطالاة لاقاعة الثانية 

 ( ٌمثل توزٌع مجتمع البحث8جدول )
قسم التربٌة 
 الفنٌة

  موعالم أعداد طلبة الص  الثالث
 % إ % ذ

 11 18.11 81 11.11 81 (4قاعة )

 14 84.91 9 18.11 68 (8قاعة )

 88 68.911 89 11.11 19 المجموع

 
 عينة البحث :-3

 اية ال راية ا ساسية /  امعة  –طااة الصؼ الثالث لقسـ ال راية الفنية اط يار  ا  
 حث وال  ريت لألساات اآل ية:، وميدانًا لااحصرا  لي ونوا عينة الاحث الحالي ديالى

 .رف مادة الفطار  ػي رحػده مفػردات الصػؼ الثالػث طسػـ ال رايػة الفنيػة  ػي  ايػة ال رايػة 
 ا ساسية .

الطاصة ال ي يعيشأا العراؽ حاليا وال ي  و دت نوعا مػف الصػعواة ت. ن ي ة لاظروؼ 
ة طسػػـ  ػػي  طايػػؽ اإل ػػرا ات عاػػى ا ثػػر مػػف  ايػػة  قػػد اط صػػرت ال  راػػة عاػػى طااػػ

 ٕٙٓٓ-ٕ٘ٓٓ امعة ديالى لاعاـ الدراسػي  - اية ال راية ا ساسية  -ال راية الفنية 
 . 



ج.اعد  ف  مع الااحػث الايانػات والمعاومػات عػف عينػة الاحػث و حايػؿ مواصػفا أا و ػد 
( سػػػنة  نػػػال عػػػف  ػػػونأـ ٕ٘-ٕٕ ف العمػػػر الزمنػػػي   ػػػراد العينػػػة ي ػػػراوح مػػػا اػػػيف )

 فرعيأا العامي وا داي . طري ي الدراسة اإلعدادية ا

د. ػػوف الااحػػث  حػػد مػػدراي الفنػػوف لقسػػـ ال رايػػة الفنيػػة  ػػي ال ايػػة المػػذ ورة ر ػػز دراسػػ ه 
عاػػى طااػػة  ػػذا ال ايػػة ل ػػي يػػ ـ  سػػأيؿ مأم ػػه  ػػي  طايػػؽ اإل ػػرا ات طاصػػة  نأػػا 

   نمف القياـ اأعداد  س وديو  عايمي ي الَ ـ مع  ذا اإل را ات . 
 ػي طسػـ حاػة الثالثػة ( طالاػًا وطالاػة يمثاػوف طااػة المر ٕٛـ اط يػار )اناً  عاى مػا  قػدـ  ػ

الفطار( و ي نساة   الَ ـ وم طااات الايئة ال عايمية  ي  ) ال راية الفنية الذيف يدرسوف مادة
 طسـ ال راية الفنية .

  
اما  ف ال صميـ ال  رياي المع مد  ي الاحػث الحػالي ي طاػت  ػو ير م مػوع يف رحػدا ما 

  ايػػة و طػػره نػػااطة، حػػدد الااحػػث  ػػا يف الم مػػوع يف رذ نػػمت الم موعػػة ال  ريايػػة  ري
) مػػػت ( طالاػػػًا وطالاػػػة  ػػػـ  ػػػدرياأـ عاػػػى و ػػػؽ الارنػػػام  ال عايمػػػي المصػػػمـ  ػػػي نػػػو  ٗٔ)

Kemp-1985) ،( طالاًا وطالاة  دراوا عاى المػادة نفسػأا ٗٔيقاااأا الم موعة النااطة )
 ( يونح ذلؾ.ٖ) و ؽ الطريقة ال قايدية وال دوؿ
 ( ٌوضح اختٌار عٌنة البحث )ت   ع(6جدول )                          

 ااجراءات            أعداد الطلبة عٌنة البحث المجموع
 المجموعة

ربٌة 
سم الت

طلبة ق

الفنٌة
 

ربٌة 
كلٌة الت

سٌة
سا
أل
ا

ى 
جامعة دٌال

 

 ذ % أ %

 التجرٌبٌة 1 81 1 81 41

 ضابطةال 1 81 1 81 41

 المجموع 41 - 41 - 88

 : أ. تكافؤ العينة
مف م طااات طياس  فػا ة الارنػام  ال عايمػي )الم  يػر المسػ قؿ( المعػد  ػي الاحػث 

الااحػث  ونأػا  ػنثر  ػي  طاػؿ الحالي القياـ انػاط م  يػرات الاحػث ال ػي  ػـ رصػد ا مػف
والطار يػة إل ػرا ات  ن ائ  ال  راة ومف ثـ  نظيمأػا ونػاطأا ل حقيػؽ السػالمة الداطايػة

 -الاحث و ي:
 الم  ير المس قؿ :أوال.

 ف  ما:ػػػوي نمف اس طداـ  ساواي



(  ػػدريس طااػػة الم موعػػة ال  ريايػػة عاػػى و ػػؽ الارنػػام  ال عايمػػي المصػػمـ  ػػي ٔ)
 مػػت عاػػى نػػو   نمػػوذج ) (صػػناعة واسػػ طداـ القوالػػت  اتمأػػار )الاحػػث الحػػالي 
Kemp-1985.ال عايمي ) 

صػػناعة  القوالػػت واسػػ طدامأا عاػػى  اتة الم موعػػة النػػااطة مأػػار (  ػػدريس طااػػٕ)
 و ؽ م طااات الطريقة االع يادية.

   : الم  ير ال ااعثانيا.
و و الم  ير المالحظ  ي  حصيؿ طااة الم مػوع يف )ت ، ض(  ػي ال ػانايف 
المعر ػػي )المعاومػػات ال ػػي يعر أػػا الطالػػت( وال انػػت المأػػاري الػػذي ي نػػمف ا دا  

ينفذا لا دريت عاػى ال انػت العماػي لامأػارة ويقػاس  ػذاف ال اناػاف عػف طريػؽ الذي 
 اس مارة  قويـ  عدت ل ؿ غرض.

 : ياةػػػ.الم  يرات الدطثالثا
و ي م  يرات طد  ظأر وي ح ـ عاى الااحث ناطأا و ي لـ  حػدد مسػاقًا ممػا 

عايأػػا  طػػد  ػػنثر عاػػى ن ػػائ  ال  راػػة، لػػذلؾ  طاػػت مػػف الااحػػث   حديػػد ا والسػػيطرة
 ل حقيؽ السالمة الداطاية والطار ية لا صميـ ال  رياي وا ـ  ذا الم  يرات.

 
 

 : (  حديد الايئة ال عايميةٔ)
حػػدد الااحػػث طاعػػة طسػػـ ال رايػػة الفنيػػة  ػػي  ايػػة ال رايػػة ا ساسػػية /  امعػػة 
ديالى م انًا ل طايؽ م طااات ال  راة، رذ   ميز  ذا القاعة امواصفات  يدة  نػال 

  ونأا منظمة و عد صفًا دراسيًا ي الَ ـ مع  طايؽ الارنام  ال عايمي .عف 
 

 :( ناط الصؼ الدراسيٕ)
ر  ػػػي  حديػػػد عينػػػة الاحػػػث ػ م ػػػف الااحػػػث مػػػف السػػػيطرة عاػػػى  ػػػذا الم  يػػػ

ال رايػة الفنيػة /  طسػـ( طالاًا وطالاة يمثاوف المرحاة الثالثة  ي ٕٛ) واط صار ا عاى
مػػا يػػ ال ـ وح ػػـ الايئػػة ال عايميػػة، ذلػػؾ الف المونػػوع  ايػػة ال رايػػة ا ساسػػية و ػػو 

صناعة  القوالت واس طدامأا ( ي نمف  انايف  اتالمع مد  ي الاحث الحالي )مأار 
 )معر ي / مأاري(.

 

 ( المستوى الدراسً )الخلفٌة الدراسٌة للطلبة(ل6)

 مػػت السػػيطرة عاػػى  ػػذا الم  يػػر ا حديػػد المسػػ وه العامػػي الػػذي  طػػّرج  يػػه 
 داػػي( و ػػذلؾ  حديػػد الطااػػة الػػذيف يم ا ػػوف  –لػػت  ػػي الفػػرع اإلعػػدادي )عامػػي الطا



طاػػػرات سػػػااقة  ػػػي مػػػادة )الفطػػػار(  ػػػونأـ مػػػف الطااػػػة الراسػػػايف  ػػػي الصػػػؼ الثالػػػث 
 ااس اعاد ـ مف ال  راة الم انية  أثير ـ عاى ن ائ  ال  راة.

 

 :( الطارات السػااقةٗ)
سػػػ اعاد الطااػػػة الػػػذيف يم ا ػػػوف ر ااػ  ػػػره الااحػػػث عمايػػػة عػػػزؿ لأػػػذا الم  يػػػ

طارات سااقة  ما  ـ اإلشارة رليأا  ي الفقرة السااقة، ثػـ رطنػاع طااػة الم مػوع يف 
)ت، ض( لالط اار القااي والم مثؿ اقياـ  ػؿ طالػت ااإل ااػة عاػى م موعػة  سػئاة 

( ٓٔ(  سػػئاة ول ػػؿ سػػناؿ )ٗممثاػػة لمح ػػوه الارنػػام  الػػذي  عػػدا الااحػػث واواطػػع )
مثاػػػػػػػػت ا سػػػػػػػػئاة ت)اط يػػػػػػػػار مػػػػػػػػف م عػػػػػػػػدد، وصػػػػػػػػح وططػػػػػػػػأ، وا  مػػػػػػػػاؿ و  قػػػػػػػػرات 

 .(ٔ)الفراغات،ووصؿ العاارات اما يناساأا مف العاارات ال ي  قاااأا(
  

 :( ناط م  يرات ال نس والعمر الزمني٘) 
وذلػػؾ ا حديػػد ال  ػػا ن اػػيف الم مػػوع يف الف  ػػذا الم  يػػرات ذات  ػػأثير مأػػـ عاػػى 

 ن ائ  ال  راة.

 ـ   ره الااحث عماية ناط  اؾ الم  يرات ااآل ي :اناً  عاى ما  قد
 م  ير ال نس: ) (

ال رايػػػة الفنيػػػة( وال ػػػي  وزعػػػت عاػػػى  طسػػػـ مثاػػػت عينػػػة الاحػػػث الحػػػالي )طااػػػة 
( طالاػػًا وطالاػػة  ٕٛ)ت ، ض( االموازنػػة، رذ ااػػا م مػػوع  ػػذا العيػنػػػة ) م مػػوع يف 

مايػػػػة الموازنػػػػة اػػػػيف ممػػػػا سػػػػاعد الااحػػػػث  ػػػػي ع ة( طالاػػػػٗٔ( طالاػػػػًا و )ٗٔاواطػػػػع )
 ػػػي  ػػػؿ  الاػػػات( طًٚا  ػػػي  ػػػؿ م موعػػػة و )الاػػػ( طٚالم مػػػوع يف، رذ  ػػػـ  حديػػػد )

 (.ٖم موعة  ينا،  ما  مت اإلشارة الى  حديد عينة الاحث  ي ال دوؿ )
 : )ت( العمر الزمني 

صػناعة القوالػت  اتاما  ف الاحث الحػالي يأػدؼ الػى ارنػام   عايمػي  ػي مأػار 
لػػده طااػػة المرحاػػة الثالثػػة طسػػـ ال رايػػة الفنيػػة لػػذا طػػاـ الااحػػػث  الفطاريػػة واسػػ طدامأا

انػػاط م  يػػر العمػػر الزمنػػي لعالط ػػه اػػالنمو اإلدرا ػػي والننػػ  الفنػػي لاطااػػة، رذ  ػػـ 
  و نػي حديد  عمار   راد عينة الاحث االسػنيف، و ػـ اسػ طداـ معادلػة اط اػار ) مػاف 

                                                           
 اختبار تحصٌلً معرفً صورة )أ(. ( 6) الملحق ( ٌنمر 4) 



(Mann Whitney -  ر العمػػر الزمنػػي  مػػا ػ يػػلا عػػرؼ عاػػى   ػػا ن العينػػة  ػػي م
 (.ٗمونح  ي ال دوؿ )

 ( ٌوضح العمر الزمن1ًجدول )
    مستوى الداللة 

(1.11) 
قٌمة 
)ي( 
 الجدولٌة

مجموع  قٌمة )ي( المحسوبة

 (R)الرتب 
 العٌنة

(N) 

 ااجراءات                 
 

 المجموعة
 الصغٌرة الكبٌرة

 رٌبٌةالتج 41 841 81 448 11 غٌر دالة إحصابٌا

 الضابطة 41 489

( ي نػػح  ف  نػػاؾ طيم ػػيف لػػػ )ي( المحسػػواة رحػػدا ما صػػ يرة ٗ مػػف طػػالؿ ال ػػدوؿ )
)ي(  سػػاوي ػ(، وامػػا  ف القيمػػة ال دوليػػة لػػٕٔٔوا طػػره  ايػػرة مقػػدار ا ) (ٗٛ)     امقػػدار 

( لذلؾ  قاؿ الفرنية الصفرية ال ي  نص عاى عدـ و ود  ػروؽ ذات داللػة رحصػائية ٘٘)
( اػػيف   ػػراد الم مػػوع يف )ت ، ض(  ػػي م  يػػر العمػػر الزمنػػي و ػػذا  ٘ٓ.ٓد مسػػ وه )عنػػ

 الن ي ة  عني  ف الم موع يف م  ا ئ اف رحصائيا  ي  ذا الم  ير . 
  تحديد مستوى الخبرة السابقة : .ب

مػػف ا ػػؿ ال عػػرؼ عاػػى الطاػػرات السػػااقة ال ػػي يم ا أػػا طااػػة المرحاػػة الثالثػػة / طسػػـ 
صػناعة  القوالػت واسػ طدامأا( ، لػذلؾ ل ػأ الااحػث  ات ي مادة الفطار ) مأار  ال راية الفنية

اط اػار مأػاري  ػي  ػذا  نػال عػف رلى   را  اط اار  حصياي معر ي اعػد لأػذا ال ػرض ، 
طاػػػػؿ الشػػػػروع ا طايػػػػؽ الارنػػػػام   (ٔ)المػػػػادة ويقػػػػّيـ عاػػػػى و ػػػػؽ اسػػػػ مارة  قػػػػويـ ا دا  المأػػػػاري

 نحو اآل ي : ال عايمي وطد  ـ ا  را  عاى ال
 .االط اار ال حصياي المعر ي القااي: أوال

اأػػػػػدؼ ال عػػػػػرؼ عاػػػػػى طاػػػػػرات الطااػػػػػة )عينػػػػػة الاحػػػػػث(  ػػػػػي مػػػػػده امػػػػػ ال أـ 
صػػناعة  القوالػػت واسػػ طدامأا(  اتلامعاومػػات المعر يػػة الم عاقػػة امػػادة الفطػػار )مأػػار 

 ٕٙٓٓ/ٖ/ٗ ػػػـ  طايػػػؽ االط اػػػار ال حصػػػياي المعر ػػػي عاػػػيأـ يػػػـو السػػػات الموا ػػػؽ 
ام موعػػة ال  ريايػػة و ػػذلؾ  طايقػػه عاػػى الم موعػػة النػػااطة يػػـو االثنػػيف الموا ػػؽ ل
( ٙ-)الماحػؽ(   Mann - Whitneyوعاػى و ػؽ اط اػار )مػاف و نػي  ٕٙٓٓ/ٖ/ٙ

  .(ٚ -و)الماحؽ 
 

 :  (ٔالفرنية الصفرية ). ٔ 

                                                           
 استمارة تقوٌم األداء المهاري. ( 1( ٌنمر الملحق ) 4)



( اػيف در ػػات ٓ,٘ٓال  و ػد  ػروؽ ذات داللػة رحصػائية عنػد مسػ وه ) "
)ت،ض( حػػوؿ ر ااػػا أـ عاػػى  قػػرات االط اػػار ال حصػػياي طااػػة الم مػػوع يف 
 المعر ي القااي."  

 Mann-ولا حقؽ مف صحة  ذا الفرنية اس طدـ الااحث اط اار )ماف و ني 

- Whitney  ( الس طراج معامؿ الر ت )R ( وطيمة )ي( المحسػواة ومقارن أػا
اػػػػػار االقيمػػػػػة ال دوليػػػػػة حػػػػػوؿ ر ااػػػػػات طااػػػػػة الم مػػػػػوع يف عاػػػػػى  قػػػػػرات االط 

ال حصػػػياي المعر ػػػي القااػػػي وال عػػػرؼ عاػػػى الفػػػروؽ المعنويػػػة اينأمػػػا وال سػػػيما 
صػػػناعة  القوالػػػت  اتامػػػده امػػػ ال أـ الطاػػػرات السػػػااقة  ػػػي مػػػادة الفطار)مأػػػار 

( يونػح ذلػؾ ٘اؿ الشروع ا طايػؽ الارنػام  ال عايمػي وال ػدوؿ )طواس طدامأا( 
. 
  

سوبة والجدولٌة ألفراد المجموعتٌن وقٌمة )ي( المح (R)( ٌوضح معامل الرتب 1جدول )
 )ت ع ( حول إجاباتهم على فقرات االختبار التحصٌلً المعرفً

الداللة 
 ااحصابٌة

(11,1) 

القٌمة 
 الجدولٌة

 معامل الرتب قٌمة )ي(المحسوبة

(R) 

 العٌنة

(N) 

 ااجراءات    
 
 المجموعة

حلة 
ر
طلبة الم

الثالثة
- 

سم 
ق

ربٌة الفنٌة
الت

 

 ةالصغٌر الكبٌرة

غٌر دالة 
 إحصابٌا

 جرٌبٌةتال 41 841, 1 81.1 461.1 11

 ابطةضال 41 411.1

 

)ي(  المحسواة  حػد ما صػ يرة   ػ(  ي نح  ف  ناؾ  طيم يف  ل٘مف طالؿ ال دوؿ )
)ي(  سػاوي ػ( واما  ف القيمة ال دولية لػ٘.ٖٓٔ( وا طره  ايرة مقدار ا )٘.٘ٛ)  ومقدار ا

القيمة المحسواة الص يرة لذلؾ  قاؿ الفرنػية الصػفرية الادياػة ال ػي  ( و ي اص ر مف٘٘)
 نص عاى و ػود  ػروؽ ذات داللػة رحصػائية اػيف   ػراد الم مػوع يف )ت، ض( و ػذا يعنػي 
 ف   ػػراد الم مػػوع يف م  ا ئ ػػاف  ػػي ام ال أمػػا الطاػػرة العاميػػة السػػااقة لامعاومػػات المعر يػػة 

والػػت واسػػ طدامأا ( واػػذلؾ  ػػأف  ػػنال  ا  ػػراد يقفػػوف صػػناعة  الق ات ػػي مػػادة الفطػػار )مأػػار 
 عند طط شروع واحد طاؿ  طايؽ ال  راة .

  
 :  (ٕالفرنية الصفرية ). ٕ

( ايف در ات طااػة ٘ٓ.ٓ" ال  و د  روؽ ذات داللة رحصائية عند مس وه )
الم موع يف )ت،ض( حوؿ  دائأـ المأػاري لم طااػات االط اػار المأػاري 

  قويـ ا دا  طاايا". وعاى و ؽ اس مارة



 -مػػػػاف و نػػػػيولا حقػػػؽ مػػػػف صػػػػحة  ػػػػذا الفرنػػػػية اسػػػ طدـ الااحػػػػث اط اػػػػار )
Mann - Whitney السػػػػ طراج معامػػػؿ الر ػػػت )(R)  )وطيمػػػػة )ي

المحسػػػواة ومقارن أػػػا االقيمػػػة ال دوليػػػة حػػػوؿ ا دا  المأػػػاري لاطااػػػة مػػػف 
أػاري طالؿ رن از ـ ا عماؿ الفنية و ي  ػز  مػف م طااػات االط اػار الم

صػػػػناعة واسػػػػ طداـ القوالػػػػت ( طاػػػػؿ الشػػػػروع  ات ػػػػي مػػػػادة الفطػػػػار )مأػػػػار 
 ( يونح ذلؾ . ٙا طايؽ الارنام  ال عايمي وال دوؿ )

وقٌمة )ي( المحسوبة والجدولٌة ألفراد المجموعتٌن )ت   (R)( ٌوضح معامل الرتب 1جدول )
 ع( حول األداء المهاري القبلً .

الداللة 
 ااحصابٌة

(1.11) 

مة القٌ
 الجدولٌة

قٌمة )ي( 
 المحسوبة

معامل 
 الرتب

(R) 

 العٌنة
 

(N) 

 ااجراءات        
 
 المجموعة

حلة 
ر
طلبة الم

الثالثة
- 

سم 
ق

ربٌة الفنٌة
الت

 

 الصغٌرة الكبٌرة

غٌر دالة 
 إحصابٌا

 جرٌبٌةتال 41 841 81 468 11

 ابطةضال 41 419

 

)ي( المحسػػواة رحػػدا ما صػػ يرة ػيف لػػ(  ف  نػػاؾ طيم ػػٙوي نػػح مػػف طػػالؿ ال ػػدوؿ )
(عند ٘٘)ي(  ساوي )ػ( ، اما  ف القيمة ال دولية لٕٖٔ( وا طره  ايرة )ٗٛ)     ومقدار ا

( و ػػػػي اصػػػػ ر مػػػػف طيمػػػػة )ي( المحسػػػػواة الصػػػػ يرة ،لػػػػذلؾ  قاػػػػؿ ٘ٓ.ٓ) ػػػػػػػػػػػػػػةمسػػػػ وه دالل
ت داللػػػػة الفرنػػػػية الصػػػػفرية و ػػػػر ض الفرنػػػػية الادياػػػػة ال ػػػػي  ػػػػنص عاػػػػى و ػػػػود  ػػػػروؽ ذا

( ايف   راد العينة  ي ام ال أـ لامأارات الفنية ال ػي   طااأػا ٘ٓ.ٓرحصائية عند مس وه  )
صػػػناعة القوالػػػت واسػػػ طدامأا( .واػػػذلؾ  عػػػد الم موع ػػػاف )ت،ض(  اتمػػػادة الفطػػػار )مأػػػار 

صػػناعة   اتم  ػػا ئ يف  ػػي عػػدـ امػػ ال أـ لامأػػارات الفنيػػة ال ػػي   طااأػػا مػػادة الفطػػار )مأػػار 
 واس طدامأا( . القوالت 

واناً  عاى ما  قدـ و ي نو  الن ائ  ال ي  حققػت نالحػظ  ف الم مػوع يف م  ا ئ ػاف 
 ػػػي م  يػػػرات الاحػػػث واػػػذلؾ يقفػػػاف عاػػػى طػػػط شػػػروع واحػػػد ، و ػػػذا يعنػػػي  ف  نػػػاؾ حا ػػػة 
نرورية ل  ريت مح وه الارنام  ال عايمي المصمـ عاػى و ػؽ مفػردات مػادة الفطػار اشػ ؿ 

) مػػػػت القوالػػػػت واسػػػػ طدامأا اشػػػػ ؿ طػػػػاص عاػػػػى و ػػػػؽ  نمػػػػوذج    صػػػػناعة اتعػػػػاـ ومأػػػػار 
Kemp-1985). 

"ويشػػير) الزواعػػي (  ػػي   ااػػه )منػػا   الاحػػث  ػػي ال رايػػة ( رلػػى ذلػػؾ اػػأف الاحػػوث 
والدراسات السااقة  ساـ  ي حالة  م ف اط اار م موع يف م  ا ئ يف وال أ د مف  ذا ال  ا ن 

اي المعر ي وا دا  المأاري القااػي لام مػوع يف عف طريؽ مقارنة در ات االط اار ال حصي



ال صػميـ ال  رياػي ي ػػوف مسػ و يا لا ثيػر مػف شػروط السػالمة الداطايػػة  اف ،  ػأف  ػذا يعنػي
 (ٜٕٔصٜٔٛٔلاارنام  ال عايمي  و الاحث العامي ".)الزواعي 

  
 . مراحل تصميم البرنامج التعميمي : 2

 مػػػت )مػػػف طػػػالؿ اسػػػ طداـ  نمػػػوذج امػػػا  ف الاحػػػث الحػػػالي ماػػػادو  سػػػس ال صػػػميـ 
Kemp-1985)  ( ي انا  ططوات الارنام  ال عايمي  ونه ي ال ـ مع طايعة المادة العامية 

الفطار( ويساعد عاى  نمية مأارا أا الفنية ال ي   طااأا  ذا المادة ، لذلؾ  ػأف عمايػة انػا  
 الارنام  ال عايمي مرت االططوات اآل ية : 

 

 تهدفة :أ.تحديد الفئة المس
ل ي ي وف ال عاـ عاػى و ػؽ الارنػام  ال عايمػي  ػاعال الاػد  ف   ػوف ثمػة مواَ مػة اػيف 
طصائص الطااة الم عاميف ومح وه الػ عاـ ومػوادا ال عايميػة و يفيػة عرنػه ، لػذلؾ  ػأف 
الططػػوة ا ولػػى  ػػي  صػػميـ الارنػػام  ال عايمػػي ل نميػػة المأػػارات الفنيػػة لػػده الطااػػة  ػػي 

لفطاريػػػة واسػػػ طدامأا  ػػػي  حايػػػؿ طصائصػػػأـ والوطػػػوؼ عاػػػى مػػػده صػػػناعة  القوالػػػت ا
اس عداد ـ ل قاؿ الطارة ال ديدة ال ي سيقدمأا لأػـ ال ػدريس عاػى و ػؽ الارنػام  ال عايمػي 

و ػؿ  نػاؾ مواَ مػة اػيف طصػائص الطااػة )الفئػة المسػ أد ة(   ، المعد  ي الاحػث الحػالي
يمي ، رذ اليم ف القياـ ا حايػؿ طصػائص والمواد وا ساليت ال ي ي نمنأا الارنام  ال عا

 ػػؿ طالػػت مػػػف طااػػة )العينػػػة( مػػف النػػاحي يف ال راويػػػة والنفسػػػػػية و ل ػػػف  نػػاؾ عناصػػػر 
عديػػدة )م  يػػرات( يم ػػػػػػػف  ف   ػػوف مشػػػ ر ة اػػػيف   ػػػراد العينػػة مثػػؿ ) ال ػػنس ، العمػػر، 

عيػػػػة واالط صػػػػادية الطاػػػرة السػػػػااقة ، مسػػػػ وه اإلدراؾ ، مسػػػػ وه الػػػذ ا  ، الحالػػػػة اال  ما
.....( و ػػذا الم  يػػرات  ميعأػػا  سػػاعد )المصػػمـ ال عايمػػي(  ػػي  حديػػد مسػػ وه الػػدروس 

 واط يار الفعاليات وا نشطة ال عايمية ال ي  ناست طدرات الطااة . 
و نػػػاؾ  سػػػانالت يم ػػػف  ف يطرحأػػػا المسػػػ طدـ لاارنػػػام  ال عايمػػػي ل ػػػي ي عػػػرؼ عاػػػى 

ه يف ر مايا امح وه المادة ال عايميػة ال ػي يدرّسػأا طصائص الفئة المس أد ة احيث   عا
ونوعي أا ل ي  ساعدا  ي اط يار الوسائؿ وا ساليت ال عايمية ال ي  حقؽ   ػداؼ المػادة 

 العامية .
  



. ػػؿ يم اػػؾ طااػػة الفئػػة المسػػ أد ة المعاومػػات المعر يػػة  ػػي مػػادة الفطػػار اشػػ ؿ عػػاـ أوال
 اش ؿ طاص ؟ وصناعة  القوالت الفطارية واس طدامأا 

. ػػػؿ يوا ػػػه   ػػػػراد العينػػػة صػػػعواات  ػػػي  أػػػػـ ططػػػوات صػػػناعة القوالػػػت الفطاريػػػػة ثانيـــا
 واس طدامأا ؟ 

. ؿ مارس   راد العينة المأارات الفنية  ي مادة الفطار اش ؿ عاـ ومأارات صناعة  ثالثا
 القوالت واس طدامأا إلن از م طااات مادة الفطار مف ا عماؿ الفنية ؟

 

لطصػػػػائص لافئػػػػة المسػػػػ أد ة اال أ يػػػػد سػػػػوؼ  سػػػػاعد المصػػػػمـ ال عايمػػػػي رف معر ػػػػة ا
)الااحػػػث(  ػػػػي  صػػػميـ ططػػػػوات الارنػػػػام  ال عايمػػػي و ػػػػذلؾ   عاػػػػه طػػػادرا عاػػػػى اط يػػػػار 
ا سػػاليت المناسػػاة والوسػػائؿ ال عايميػػة المالئمػػة و وظيفأػػا عاػػى شػػ ؿ    ػػار  عايميػػة  ػػي 

 ن أي االمر اة  و المعقدة .ططوات م ساساة ومن ظمة  اد  االمعاومة الاسيطة و 
لػػػذلؾ طػػػاـ الااحػػػث ا حايػػػؿ طصػػػائص العينػػػة المسػػػ أد ة الػػػذيف اط يػػػروا مػػػف الم  مػػػع 
ا صػػاي والػػذيف  ػػـ  ػػوزيعأـ عاػػى م مػػوع يف م  ػػا ئ يف )ت، ض( وذلػػؾ لا عػػرؼ عاػػى 

  حصياأـ الدراسي طاؿ الدطوؿ لادراسة  ي طسـ ال راية الفنية . 
( ٓٔمػف طري ػي الدراسػة اإلعداديػة )الفػرع العامػي( و)( طالاا وطالاة ٛٔو ايف  ف )

طالاػػا وطالاػػة مػػف طري ػػي الدراسػػة اإلعداديػػة )الفػػرع ا داػػي( وي نػػح مػػف ذلػػؾ  ف   ػػراد 
العينػػة  ػػـ طري ػػو الدراسػػة اإلعداديػػة ولػػـ ي ػػف مػػف ايػػنأـ مػػف  ػػو م طػػرج مػػف اإلعداديػػة 

يعني عػدـ و ػود  ػروؽ  رديػة  المأنية  و معا د الفنوف ال مياة  و رعداد المعاميف  و ذا
عاليػة اػيف   ػػراد العينػة المسػػ أد ة ، وطػد يسػػأـ ذلػؾ  ػػي مسػاعدة المصػػمـ )الااحػث(  ػػي 

صػناعة واسػ طداـ القوالػت( اشػ ؿ  اتانا  ا   ار ال عايمية لمفػردات مػادة الفطػار )مأػار 
 م ساسؿ ومن ظـ والذي طد يسأـ  ي  قايؿ الفروؽ الفردية اينأـ .

 ات والمتطمبات المسبقة : ب.تحديد الحاج
يأػػػػ ـ الارنػػػػام  ال عايمػػػػي المعر ػػػػي )الاحػػػػث الحػػػػالي(  احا ػػػػات   ػػػػراد العينػػػػة )الفئػػػػة 

حا ػػا أـ  عاػػى المسػػ أد ة( الػػذيف يطنػػعوف لدراسػػ ه ، ل ونػػه ي حقػػؽ مػػف طػػالؿ ال عػػرؼ
ال ي يرغاوف  ي  حقيقأا مػف طػالؿ مح ػوه الارنػام  ال عايمػي ممػا يثيػر دا عيػ أـ لاػ عاـ 

سػػػات المأػػػارات الفنيػػػة ال ػػػي  سػػػاعد ـ  ػػػي صػػػناعة القوالػػػت الفطاريػػػة واسػػػ طدامأا ، وا  
ذلػػػؾ  ػػػأف  ػػػدؼ المصػػػمـ ال عايمػػػي )الااحػػػث(  ػػػو معر ػػػة مػػػا الػػػذي يريػػػدا  نػػػال عػػػف 

الم عامػػوف  عامػػه مػػف  ػػذا المػػادة ؟ رذ  ظأػػر  ػػي  ػػذا الم ػػاؿ   ميػػة طيػػاـ   ػػراد )العينػػة 



لااحػػػػث( عاػػػػى  ططػػػػيط م طااػػػػات الارنػػػػام  المسػػػػ أد ة( امسػػػػاعدة المصػػػػمـ ال عايمػػػػي )ا
انػػػا   نػػػال عػػػف ال عايمػػػي مػػػف   ػػػداؼ ومح ػػػوه و نشػػػطة و عاليػػػات ووسػػػائؿ  عايميػػػة ، 

االط اارات )ال حصياي المعر ي، االط اار المأاري الذي يقاس عف طريؽ اس مارة  قػويـ 
صػػمـ ا دا  المأػػاري ( طاايػػا واعػػديا ،وذلػػؾ النأػػـ مػػف طػػالؿ مشػػار  أـ  ػػي مسػػاعدة الم

ال عايمػػػي )الااحػػػث( عاػػػى  صػػػميـ م طااػػػات الارنػػػام  ال عايمػػػي  ػػػأنأـ  ػػػي  ػػػذا الحالػػػة 
 يدر وف حا ا أـ و عاأا مونوع  عامأـ . 

ول ػػرض ال عػػرؼ عاػػى الحا ػػات والم طااػػات المسػػاقة   ػػراد العينػػة )المسػػ أد ة( مػػف 
الفنيػػة  ػػي  طػػالؿ ال عػػرؼ عاػػى مػػده امػػ ال أـ لاطاػػرات ال عايميػػة )المعر يػػة( والمأػػارات

مادة الفطار اش ؿ عاـ وعماية صناعة  القوالت الفطارية واس طدامأا اش ؿ طاص و ي 
المرحاػػة الثالثػػة .  ػػره الااحػػث دراسػػة اسػػ طالعية  -مػػادة مقػػررة  ػػي طسػػـ ال رايػػة الفنيػػة 

( طالاػػا وطالاػػة اط يػػروا مػػف طااػػة المرحاػػة الثالثػػة الػػذيف لػػـ ٕ٘عاػػى عينػػة   ونػػت مػػف )
 . ٕٙٓٓ -ٕ٘ٓٓاة  و ي ونوا مف نمف   راد العينة لاعاـ الدراسي يطنعوا لا  ر 

رذ  ـ  و يه  سػئاة مف وحػة   عاػؽ امسػ وه الصػعواات والمشػ الت ال ػي  ػوا أأـ  ػي 
   - ثنا  دراس أـ لمفردات  ذا المادة ومق رحا أـ ل طوير ا عاى و ؽ ا سئاة اآل ية :

ا  سػػات المأػػارات الفنيػػة  ػػي مػػادة / مػػا الصػػعواات والمشػػ الت ال ػػي  ػػوا أ ـ  ػػي ٔس
 الفطار؟
 / ما الصعواات ال ي  وا أ ـ  ي صناعة  القوالت الفطارية واس طدامأا ؟ ٕس
/ مػػػا مػػػده اسػػػ فاد  ـ مػػػف مفػػػردات مػػػادة  الفطػػػار  ػػػي    سػػػيد  م طااػػػات ا عمػػػاؿ  ٖس   

 ال ي  ن زونأا ااس طداـ القوالت الفطارية ؟         الفطارية الفنية
مق رحػػػا  ـ ل طػػػوير عمايػػػة  ػػػدريس مػػػادة الفطػػػار اشػػػ ؿ عػػػاـ وصػػػناعة القوالػػػت  / مػػػاٗس

 الفطارية واس طدامأا اش ؿ طاص ؟
 رف ن ائ  الدراسة االس طالعية   ادت الااحث  ي :

  حديد ا  داؼ ال عايمية لمح وه الارنام  ال عايمي .  أوال.
ــا. أمت  ػػي  نظػػيـ و ساسػػؿ  حايػػؿ  ػػذا ا  ػػداؼ ال عايميػػة رلػػى   ػػداؼ سػػاو ية  سػػ ثاني

 ططوات ا   ار ال عايمية ال ي يح ويأا الارنام  ال عايمي . 

 ف  ذا الن ائ   سأمت  ي  حديد الفعاليات وا نشطة ال عايمية المناساة ل ؿ   ػرة  ثالثا.
  عايمية.



ذلػػؾ  أنأػػا سػػاعدت المصػػمـ ال عايمػػي )الااحػػث(  ػػي  حديػػد الوسػػائؿ  نػػال عػػف  رابعــا.
               ال عايمية   

 وطرائؽ  ال دريس و سالياه المالئمة لم ونات  ذا المادة .          
انطالطػػػا ممػػػا  قػػػدـ يػػػره الااحػػػث  ف  حديػػػد الحا ػػػات والم طااػػػات المسػػػاقة سػػػ  ني 

 الاحث ح ما مف حيث اإل ااة عاى السناليف اآل ييف :
القوالػػػت الفطاريػػػة مػػػا ي ػػػت  ف يعطػػػى لاطااػػػة  ػػػي مػػػادة الفطػػػار اشػػػ ؿ عػػػاـ وصػػػناعة  /ٔس

 واس طدامأا  اش ؿ طاص ؟ 
ما ي ت  ف ال يعطى  لأـ مف المعاومات  و المأارات ال ػي لػيس لأػا عالطػة االمػادة  /ٕس

 العامية ؟ 
 

مف طالؿ ما  قدـ يره عامػا  الػنفس المعر يػوف  ف الػ عاـ عمايػة يػدم   يأػا الطااػة 
ي عرنػوف لأػا مػع مػا  يم ا ونػه مػف المعاومات والطارات والمأارات الفنيػة ال ديػدة ال ػي 

) الانا ات المعر يػة ( المطزونػة  ػي ذا ػر أـ ، طاػؿ ذلػؾ ينا ػي       ال را يت المعر ية 
 ف يأيػػأ الطااػػة الس حنػػار مػػا لػػديأـ مػػف مطزونػػات معر يػػة ومأاريػػة )الفطػػار العماػػي( 

عايػػػػه االمونػػػػوع ال ديػػػػد )صػػػػناعة  القوالػػػػت الفطاريػػػػة واسػػػػ طدامأا( ، و ػػػػذا مػػػػا يطاػػػػؽ 
 االم طااات المسّاقة . 

 

(    ػي  نموذ أمػا ال عايمػي   Gagne   &   Briggs -زػرذ يشػير )  انييػه وار ػ
انػه ينا ػي عاػى المصػمـ ال عايمػي ال أ ػد مػف و ػود مطػزوف معر ػي  ))اأذا  الصدد رلى 

 ػػػي ذا ػػػرة المػػػ عاـ طاػػػؿ  قػػػديـ الطاػػػرات ال ديػػػدة  و ال عػػػرؼ عاػػػى المأػػػارات الفنيػػػة ال ػػػي 
 ا أػػػا   ػػػراد الفئػػػة المسػػػ أد ة مػػػف طػػػالؿ   ػػػرا  اط اػػػار لطاػػػرا أـ المعر يػػػة والمأاريػػػة يم

ومالحظ أا وطياسأا اأداة طيػاس  عػد لػذلؾ ، ويػ ـ ذلػؾ مػف طػالؿ مسػاعد ه عاػى ال ػذ ر 
لامطزونات )المعر ية والمأارية( ال ي يح فظ اأا   راد الفئة المس أد ة عف طريػؽ  و يػه 

طاللأػػا اسػػ دعا  الطاػػرات السػػااقة ل وظيفأػػا  ػػي  عاػػـ الطاػػرات ا سػػئاة ال ػػي يم ػػف مػػف 
  ( P: 157 Gagne  &  Briggs 1979,) ((المعر ية والمأارية ال ديدة.

 

 ج. بناء األهداف التعميمية وصياغتها سموكيا : 
 عد صياغة ا  داؼ ال عايمية  ي ارنام   عايمي الططوة ا ساس المأمة المو أة  

أػػا  سػػاعد المصػػمـ ال عايمػػي عاػػى  حديػػد مح ػػوه المػػادة ال عايميػػة والعمػػؿ لم ونا أػػا،  ون



عاػػػى  نظيمأػػػا واط يػػػار الطرائػػػؽ وا سػػػاليت والوسػػػائؿ ال عايميػػػة والنشػػػاطات والفعاليػػػات 
 المناساة لأا، و ي  مثؿ المعيار ا ساس  ي  قويـ العماية ال عايمية.

انػػا  الارنػػام  ال عايمػػي ، لػػذلؾ  رف  حديػػد ا  ػػداؼ ال عايميػػة  ػػي الططػػوة الثالثػػة  ػػي
الاد  ف نسأؿ  ي الاداية ما الأدؼ ال عايمي الذي ي وطع  ف يحققه الطااة طالؿ دراس أـ 

صػناعة  القوالػت الفطاريػة  اتلمح وه الارنام  ال عايمي  ي مادة الفطار واال حديػد مأػار 
سػػػي حقؽ لػػػده  واسػػػ طدامأا ؟ وا ثػػػر  حديػػػدا مػػػف ذلػػػؾ مػػػا السػػػاوؾ اإلدائػػػي ال ديػػػد الػػػذي

الطااػػة اعػػد االن أػػا  مػػف عمايػػة الػػ عاـ ل ػػؿ مونػػوع مػػف مونػػوعات المح ػػوه ال عايمػػي 
 لاارنام  ال عايمي ؟ 

مما  قدـ ن د  ّف الااحث حدد ا  داؼ ال عايمية لمح وه الارنام  ال عايمي ثػـ اشػ ؽ 
 منأا اعد ذلؾ ا  داؼ الساو ية و ما يأ ي : 

 

 .ا  داؼ ال عايمية :  أوال
(   ػػداؼ  عايميػػة ل ػػؿ وحػػدة مػػف الوحػػدات ال ػػي ي نػػمنأا الارنػػام  ٖ ػػـ  حديػػد )

صػػػناعة  القوالػػػت الفطاريػػػة  اتال عايمػػػي ، رذ  ػػػـ صػػػياغ أا عاػػػى و ػػػؽ م طااػػػات مأػػػار 
 واس طدامأا احيث  سأـ  ي رسـ صورة معينة لساؿ ال عاـ المراد  حقيقأا.

 

ـ ال عايمي و ح اج الى آليات و رف  ذا العماية  عد  طصصية ي ت  ف ياـ اأا المصم
 سس لااورة طايعة الأدؼ ال عايمػي وصػياغ ه ادطػة ، وذلػؾ الف الن ػاح  ػي  حديػد الأػدؼ 

 ال عايمي يعني الن اح  ي طياس  دا  الطااة المر اط  ي ذلؾ الأدؼ .
 

انػػاً  عاػػى ذلػػؾ صػػاغ الااحػػث ا  ػػداؼ ال عايميػػة و ػػؽ الشػػروط ال ػػي حدد ػػػا ال صػػميـ 
 و ي : ال عايمي 

 ( الموطؼ ال عايمي .   ٔ)

 ( الأدؼ منه .  ٕ)

 ( الفعؿ ال عايمي .ٖ)

 ( ا دوات وال قيدات ا طره . ٗ)
 ( ال فا ة ال ي ي ت  عامأا . ٘)



وطد ااا م موع ا  داؼ ال عايمية ال ي ونعأا الااحث ثالثة   داؼ  عايمية ووزعت 
ايعػػة مػػادة الفطػػار اشػػ ؿ عاػػى ثػػالث  وحػػدات نػػمأا مح ػػوه الارنػػام  اشػػ قت مػػف ط

 صناعة  القوالت الفطارية واس طدامأا اش ؿ طاص . اتعاـ ومأار 
 .ا  داؼ الساو ية :ثانيا

 

 عد عماية  حديد ا  داؼ الساو ية وصياغ أا اش اأا النأائي مػف الططػوات المأمػة 
ال ػػي  سػػػاعد الااحػػث عاػػػى رسػػـ طارطػػػة يسػػير عايأػػػا الطالػػت المػػػ عاـ وال دريسػػي الػػػذي 

 طدـ الارنام  ال عايمي )طريقَة  ػدريس ( واال أ يػد سػوؼ  عطػي ن ػائَ   دائيػة  يػدة ، يس
 ما  نأا   عػؿ المػ عاـ يعػرؼ مػا  ػو مطاػوت منػه ، ومػا ي ػت  ف يقػـو اػه مػف عمػؿ ، 
ومػػا سيصػػؿ  ليػػه مػػف مسػػ وه  دا  معر ػػي ومأػػاري  ػػي مػػادة الفطػػار ، ومػػف ثػػـ يعػػرؼ 

صػػناعة  اتأا  ػػي  دا  مػػا ي طاػػت منػػه  ػػي )مأػػار المأػػارات ال ػػي ي  ػػػساأا ل ػػرض  وظػػػيف
القوالػػت واسػػ طدامأا( و ػػي  ػػز  مػػف م طااػػات  عػػدادا لمأنػػة  ػػدريس مػػادة ال رايػػة الفنيػػة 

 المقررة  ي المرحاة الثانوية  ونأا مف  ساسيات مأنة ال دريس.
لػػػذلؾ حاػػػؿ الااحػػػث ا  ػػػداؼ ال عايميػػػة الثالثػػػة الػػػى   ػػػداؼ سػػػاو ية  دائيػػػة ، رذ  ػػػـ 

ة  ؿ  ػدؼ سػاو ي عاػى و ػؽ العناصػر ال ػي حػدد ا ال صػميـ ال عايمػي ، رذ ااػا صياغ
(  ػد ا سػاو يا  مػا مونػح  ٖٓم موع ا  داؼ الساو ية لوحػدات الارنػام  ال عايمػي ) 

 ( : ٚ ي ال دوؿ ) 
 ( يونح ا  داؼ ال عايمية والساو ية ونوعأا عاى و ؽ  صنيؼ ا  داؼ ٚ دوؿ )  

الوحدة  الهد  التعلٌمً ٌةاألهدا  السلوك نوعها
 التعلٌمٌة

ٌعطالالالالالالالالالالالى الطالالالالالالالالالالالالب  .ٌعر  الطٌنة الترابٌة المستخدمة لعمل الفخار . 4 معرفً
معلومالالالالالالالالالالالات عالالالالالالالالالالالن 
الخامالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالات 
والمسالالالالالتلزمات التالالالالالً 
ٌمكالالن اسالالالتخدامها فالالالً 
صالالالالالالالالالناعة القوالالالالالالالالالالب 
النتالالالالالالالالا  فخارٌالالالالالالالالات 
مختلفالالالالالالالالالة األشالالالالالالالالالكال 
واألحجالالام وٌتوقع منالالط 
أن ٌحدد نوعٌة الطٌنالة 
 الترابٌالالالالالالالالة والجالالالالالالالالبس
والمسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتلزمات 
واألدوات التالالالً تالالالدخل 
فالالالالً عملٌالالالالة اانجالالالالاز 

 الفنً .

ت
زما
ستل
ت والم

خاما
ال

 

 .ٌحدد أنواع الطٌنة الترابٌة .8 معرفً

 .ٌختار نوعٌة الجبس المهٌؤ لعمل القوالب.6 معرفً

 .ٌهٌا الحواجز الخشبٌة .1 مهاري

 .ٌهٌا أحواع خلط الطٌنة الترابٌة .1 مهاري

 هٌا الغربال لتنقٌة الخلطة الخاصة بالطٌنة الترابٌة .. 1ٌ مهاري

 .ٌحضر حوع تنشٌ  الطٌنة الترابٌة . 1 مهاري

 .ٌخزن الطٌنة الترابٌة المحضرة بؤكٌاس )ناٌلون(.8 مهاري

.ٌهٌالالالا األدوات الخاصالالالة بالالالالقطع والتشالالالذٌب والحالالالذ  9 مهاري
 والصقل.

 .ٌستخدم الخالط الكهربابً .41 مهاري

.ٌقالوم بعملٌالالة عجالالن الطٌنالالة لكالالً تصالالبح جالالاهزة للعمالالل 44 مهاري
 الفنً . 



ٌعطالالالالالالالالالالالى الطالالالالالالالالالالالالب  .ٌخطط نموذجا فنٌا للنموذ  المراد تصنٌعط .4 معرفً
خطالالالوات عمالالالل قالالالالب 
مسالالطح مالالن الجالالبس   
وٌتوقالالالع منالالالط تصالالالمٌم 
نمالالالوذ  طٌنالالالً وٌنفالالالذه 
 بطرٌقة االستنسا  .

ح
ط
س
ب م
ل قال
عم

 

         

 بواسطة آلة الفرش )الرولة األسطوانٌة(..ٌفرش الطٌنة 8 مهاري

 .ٌهٌا حواجز خشبٌة لحجم القالب .6 مهاري

 .ٌقوم بتزٌٌت النموذ  واألرضٌة .1 مهاري

 .ٌغلق المسامات أو الفتحات الصغٌرة . 1 مهاري

 . ٌهٌا المادة الجبسٌة بواسطة الخالط الكهربابً.1 مهاري

 بواسطة الغربال . .ٌصفً المادة الجبسٌة1 مهاري

 .ٌحدد نسبة مادة الجبس الى الماء .8 معرفً

 .ٌنفذ نموذجا فنٌا .9 مهاري

ٌعطالالالالالالالالالالالى الطالالالالالالالالالالالالب  .رسم مخطط لنموذ  القالب المجسم المراد صناعتط .4 معرفً
خطالالالوات عمالالالل قالالالالب 
مجسالالالالالم مالالالالالن الطالالالالالٌن 
باسالالالالالالتخدام الالالالالالالدوالب 
الكهربالالالالالالابً أو بنالالالالالالاء 
األشالالالالرطة الطٌنٌالالالالة أو 

ٌن   تهٌبالالالالة شالالالالكل معالالالال
وٌتوقالالالع منالالالط صالالالناعة 
نمالالوذ  طٌنالالً انجالالاز 
 أعمال فنٌة مختلفة.

سم
ج
ب م
ل قال
عم

 

.ٌحالالدد نالالوع القالالالب )عالالن طرٌالالق الالالدوالب الكهربالالابً أو 8 مهاري
 األشرطة الطٌنٌة أو تهٌبة شكل مجسم معٌن . 

 .ٌحدد خط منتص  القالب باستخدام آلة مدببة . 6 مهاري

بالسالالتك أو المعالالدن الخفٌالال  .تهٌبالالة قطالالع صالالغٌرة مالالن ال1 مهاري
 لتنصٌ  الشكل المطلوب.

 . تهٌبة القالب لعملٌة الصب . 1 مهاري

.مراعالالاة إغالالالق الحافالالات المكونالالة للشالالكل لمنالالع تسالالرب 1 مهاري
 المادة الجبسٌة أثناء عملٌة الصب . 

 .صب المقطع السفلً للقالب . 1 مهاري

 . صب المقطع العلوي للقالب .8 مهاري

 .ربط المقطعٌن العلوي والسفلً باستخدام مواد معٌنة .9 مهاري

.عمالالل تنمٌالال  وتشالالذٌب حافالالات القالالالب وتزٌٌتالالط بمالالادة 41 مهاري
 دهنٌة عازلة . 

 

(  ػد ا سػاو يا لاوحػدة ٔٔ(  د ا ساو يا اواطع )ٖٓ( انه  ـ صياغة )ٚوي ايف مف ال دوؿ )
 (   داؼ ساو ية لاوحدة الثالثة .ٓٔ(   داؼ ساو ية لاوحدة الثانية و)ٜا ولى و)

 .  حايؿ المادة العامية واعادة   اا أا : ثالثا
صػػناعة  القوالػػت الفطاريػػة ات حاػػؿ الااحػػث مفػػردات مػػادة الفطػػار اشػػ ؿ عػػاـ ومأػػار 

طسػػـ ال رايػػة الفنيػػة /  ايػػة ال رايػػة ا ساسػػية  -واسػػ طدامأا المقػػررة  ػػي المرحاػػة الثالثػػة 
  -:اش ؿ طاص و ي م ونة مف 

 ( الطامات وا دوات ال ي  س طدـ  ي صناعة الفطار . ٔ)
 ( عمؿ القوالت ال اسية المسطحة . ٕ)

 الم سمة . ال اسية( عمؿ القوالت ٖ)
 

 -انا  عاى ذلؾ  وصؿ الااحث الى اآل ي :
   



) ( رف مفػػردات  ػػذا المػػادة   طااأػػا نػػوع مػػف الث ػػرات  ونأػػا منأ ػػًا  عايميػػًا لامأػػارات 
يم ا أػػا الطالػػت لػػده  عامػػه  ػػذا المػػادة و ػػي  ع مػػد عاػػى طػػدرات اف  ال ػػي ينا ػػي

  . ال دريسي  ي  نظيـ الموطؼ ال عايمي
( يف قر  ذا المنأ  الى الوسائؿ ال عايمية المساعدة  ي  ونيح ططػوات ا  سػات ت)

مأارات الفطار اش ؿ عاـ وصناعة  القوالت الفطاريػة واسػ طدامأا اشػ ؿ طػاص 
 ال عايمي .  حست م طااات الموطؼ

انػػاً  عاػػى ذلػػؾ  ػػـ  صػػميـ مح ػػوه الارنػػام  ال عايمػػي عاػػى و ػػؽ ثػػالث وحػػدات 
 عايمية  مثات  ؿ وحدة  عايمية انػوع معػيف مػف م طااػات صػناعة  القوالػت الفطاريػة 

 واس طدامأا. 
      . انا  االط اارات ) ال حصيؿ المعر ي والمأاري ( :رابعا
 : االط اار ال حصياي المعر ي   -ٔ

 عد عماية انا  االط اارات مف الم طااات المأمة  ي رس را ي يات انا  الارام  
ال عايميػػػة  ونأػػػا  سػػػاعد المصػػػمـ ال عايمػػػي عاػػػى  حػػػص آليػػػات الارنػػػام  ال عايمػػػي 
وعايه الاد مف  ف ي وف  ناؾ اط الؼ ايف ش ؿ االط اػاريف رذ  ف صػورة االط اػار 

ااػة  ػي مػادة الفطػار والم طااػات المسػاقة لأػـ القااي  حدد الطارات ال ي يم ا أا الط
و ػػػي نػػػو  ن ائ ػػػه طػػػاـ الااحػػػث اانػػػا  مح ػػػوه الارنػػػام  ال عايمػػػي و حديػػػد   دا ػػػه 
ال عايميػػة والسػػاو ية  نػػال عػػف ذلػػؾ سػػاعدا عاػػى   ػػرا  عمايػػة   ػػا ن   ػػراد عينػػة 

 الاحث ام  ير الطارة السااقة . 
يايًا معػر ػػػػيًا اصور ػػػػيف  مػػػػػػػػا     انػػػاً  عاػػػى ذلػػػؾ  عػػػػد  الااحػػػث اطػػػػ اارًا  حصػػػػػ

الصػػػورة }   { ، الصػػػػورة} ت {  رذ  ػػػػـ اسػػػ طداـ اط اػػػػار   الصػػػػورة }   {   لا عػػػػرؼ 
عاى الطارات السااقة ال ي يم ا أا طااة الم موع يف )ت ، ض(  ػي مػادة الفطػار، 

ة (  سػئاٗصناعة  القوالت واس طدامأا،   وف  ذا االط اار مػف ) اتواال حديد مأار 
(  قػػػرات ل ػػػؿ سػػػناؿ ، رذ  ػػػـ انػػػا   ػػػذا االط اػػػار  ػػػي ٓٔ(  قػػػرة اواطػػػع )ٓٗنػػػمت )

( در ػػة ل ػػؿ ر ااػػة صػػحيحة و)صػػفر( ٔنػػو  المػػادة ال عايميػػة و  ػػدا أا و عطيػػت )
ل ؿ ر ااة طاطئة واذلؾ  ي وف  م موع  الدر ة ال اية ال ي يحصؿ عايأا الطالػت 



 (ٔ)( در ػػػػةٖٙمقػػػػدار ا ) ( در ػػػػة ، و ػػػػـ ونػػػػع ع اػػػػة طيػػػػاسٓٗطػػػػالؿ االط اػػػػار )
 ( ٗ -)الماحؽ .

(  قػرات ل ػؿ ٓٔ(  قػرة اواطػع )ٓٗ(  سػئاة نػمت )ٗ  ّوف  ذا االط اار مف ) 
(  مػاـ الفقػرة الصػحيحة  مػا السػناؿ  √سػناؿ رذ  ميػز السػناؿ ا وؿ اونػع عالمػة  )

الثػػاني  انػػه ي عاػػؽ اإ مػػاؿ الفراغػػات  ػػي حػػيف   ػػوف اإل ااػػة لاسػػناؿ الثالػػث اونػػع 
(  مػػاـ الفقػػرة الططػػأ  ػػي حػػيف  ميػػز X(  مػػاـ الفقػػرة الصػػحيحة وعالمػػة )√ة ) عالمػػ

السػػناؿ الرااػػع ا أشػػير الفقػػرات المناسػػاة لافقػػرات المقاااػػة لأػػا ااسػػ طداـ طػػط واصػػؿ 
 اينأما . 

صػناعة  اتشمات  قرات االط اار مفردات مادة الفطار  ميعأا واال حديػد مأػار 
 القوالت واس طدامأا. 

(  ٗ -، )الماحػؽ لالط اار ال حصياي المعر ي   الصورة } ت {    ما االنساة 
والػػػػذي اسػػػػ طدـ  ػػػػي االط اػػػػار الاعػػػػدي اعػػػػد رطنػػػػاع الم موعػػػػة ال  ريايػػػػة لدراسػػػػة 
الارنػػام  ال عايمػػي ، لػػذلؾ  ػػاف  عػػداد  قػػرات  ػػذا االط اػػار  ػػـ  ػػي نػػو  ا  ػػداؼ 

ؼ الساو ية ال ي  مت ال عايمية المحددة  ي مح وه الارنام  ال عايمي و ذلؾ ا  دا
صياغ أا مف ا  داؼ ال عايميػة ومح ػوه الارنػام  ال عايمػي ،  ػـ  عػداد  قػرات  ػذا 
االط اػػػػار مػػػػف نػػػػوع االط اػػػػارات المونػػػػوعية  ونأػػػػا مػػػػف ا ثػػػػر االط اػػػػارات شػػػػيوعا 
واس طداما لقدر ه عاى طياس مده  ايػر مػف القػدرات المعر يػة والمأاريػة  نػال عػف 

المعر يػػػة لاطااػػػة )االسػػػ يعات وال حايػػػؿ وال ر يػػػت وال طايػػػؽ طدر ػػػه طيػػػاس المأػػػارات 
 ( ٖٗ٘،صٜٜٓٔوال قويـ ( . )العمر،

مػػف  ( ٗ -، )الماحػػؽ   ػػوف االط اػػار ال حصػػياي المعر ػػي   الصػػورة } ت {   
(  قػػرات ل ػػؿ سػػناؿ رذ  ميػػز السػػناؿ ا وؿ ٓٔ(  قػػرة اواطػػع )ٓٗ(  سػػئاة نػػمت )ٗ)

(   مػػػاـ الفقػػػرة  √اونػػػع عالمػػػة )  ميػػػزي  انػػػه  مػػػا السػػػناؿ الثػػػان اإ مػػػاؿ الفراغػػػات
اونػػػع الثالػػػث  (  مػػػاـ الفقػػػرة الططػػػأ  ػػػي حػػػيف  ميػػػز السػػػناؿXالصػػػحيحة وعالمػػػة )

ا أشػػػير عايػػػه  اإل ااػػػة انػػػت الرااػػػع  االط يػػػار المناسػػػت والسػػػناؿ (  مػػػاـ √عالمػػػة )
 الفقرات المناساة لافقرات المقاااة لأا ااس طداـ طط واصؿ اينأما . 

                                                           
فأكثر ال يحتاج الى دراسة البرنامج التعليمي وعند تحويل النسبة إلى درجة  ( من فقرات االختبار09كل طالب يجيب على نسبة )  (1) 

 ( درجة وهي تمثل عتبة المقياس لالختبار . 63صحيحة ظهر أنها تساوي )
 



 اتف  قػرات  ػذا االط اػار شػمات مفػردات مػادة الفطػار  ميعأػا واال حديػد مأػػار          
( در ة ل ؿ  قػرة ي يػت عايأػا الطالػت ٔصناعة  القوالت واس طدامأا رذ  ـ  حديد )

ر ااػػة صػػحيحة و)صػػفر( ل ػػؿ ر ااػػة طاطئػػة واػػذلؾ  صػػاحت الدر ػػة ال ايػػة ال ػػي 
( در ػػة و ػػـ ٓٗر  سػػاوي )يحصػؿ عايأػػا الطالػػت طػالؿ   اا ػػه عاػػى  قػػرات االط اػا

( در ة ، رذ  ـ مراعاة الدطػة والشػموؿ واالن شػار  ػي ٖٙ حديد ع اة طياس مقدار ا )
  عداد الفقرات احيث  ؿ  قرة  ر اط اأدؼ ساو ي يم ف مالحظ ه وطياسه.  

  -: االط اار المأاري -ٕ
 ػي مػادة اما  ف الاحث الحالي يأػدؼ رلػى ر ػع مسػ وه  فػا ة ا دا  المأػاري لاطااػة 

الفطػػػار واالػػػذات صػػػناعة القوالػػػت الفطاريػػػة واسػػػ طدامأا ذلػػػؾ اسػػػ طدـ الااحػػػث الطريقػػػة 
ال حاياية الم مثاة امالحظة ا دا  المأاري الذي يمارسه الطااة إلن از  عمػاؿ  نيػة  ػي 
 ز  مف م طااات مادة الفطار رذ  ـ  قيػيـ  ػذا ا عمػاؿ مػف طػالؿ اسػ مارة  قػويـ ا دا  

ت لأػػذا ال ػػرض لا عػػرؼ عاػػى م طااػػات ال انػػت العماػػي )المأػػاري( لمػػادة المأػػاري  عػػد
 الفطار . 

ويعػػد  ػػذا ا سػػاوت ا ثػػر مالَ مػػة مػػف غيػػرا مػػف  دوات القيػػاس وال قػػويـ  ونػػه ي صػػؼ 
االدطػػة والمونػػوعية مػػف طػػالؿ مالحظػػػة ا دا  المأػػاري مااشػػرة احيػػث ي عػػؿ الحقػػػائؽ 

 (ٕٚص ٜ٘ٛٔواطعية العامية . ) انداليف ال ي يو ر ا مف ا ثر الحقائؽ ا صا ا اال
انػػاً  عاػػى ذلػػؾ  عػػد  الااحػػث اسػػ مارة  قػػويـ ا دا  المأػػاري لاطااػػة  ػػي مػػادة الفطػػار 

صػػػػناعة  القوالػػػػت الفطاريػػػػة واسػػػػ طدامأا اسػػػػ طدمت  ػػػػذا  اتواالػػػػذات مػػػػا ي عاػػػػؽ امأػػػػار 
لم طااػػات االسػػ مارة ل قػػويـ ا دا  المأػػاري لطااػػة الم مػػوع يف )ت،ض(  ثنػػا  رن ػػاز ـ 

  . (ٔ)االط اار المأاري 
 قرة وحدد لأا مقياسًا طماسيًا   ونت مػف المسػ ويات  (ٙٔ)  ونت  ذا االس مارة مف 

( { ٔ( ، نػػػػعيؼ )ٕ( ،مقاػػػػوؿ )ٖ( ،  يػػػػد )ٗ( ،  يػػػػد  ػػػػدا )٘} مم ػػػػاز)      ال اليػػػػة
واػػذلؾ  صػػاح الدر ػػة ال ايػػة ال ػػي يحصػػؿ عايأػػا الطالػػت  ػػي رن ػػازا عمػػال  نيػػا يحمػػؿ 

( ٙٚ( در ػػة و ػػـ  حديػػد ع اػػة طيػػاس مقػػدار ا )ٓٛلمواصػػفات المػػذ ورة  ػػي االسػػ مارة )ا
 ( ٘ -)الماحؽ  در ة .

                                                           
  -تم تحديد الموضوعات آالتية الختبار الطلبة فيها :  (1) 

 أ.صناعة قالب جبسي ذو القطعة الواحدة ألحد الموضوعات الفنية . 

صناعة قالب جبسً ذو القطعتٌن )مجسم( باستخدام )الدوالب الكهربابً البناء باستخدام األشرطة الطٌنٌة  استخدام ب.
 نموذ  معٌن (.



 ػػػـ اسػػػ طداـ  ػػػذا االسػػػ مارة ل قػػػويـ ا دا  المأػػػاري لطااػػػة الم ػػػوع يف )ت،ض( طاايػػػا 
، السػ طدامأا  ػي  قػويـ  دا  الطااػة و مػا ( ٕ)( مػف المالحظػيفٕواعديا ، َدر ت الااحث )

 ( ٔ)  ي المططط  مونح
( يمثؿ طريقة  قويـ ا دا  المأاري لاطااة عاػى و ػؽ اسػ مارة  قػويـ ا دا  ٔمططط )

 المأاري
 ت الفقرات مستوى األداء المهاري

 (1ممتاز) (1جٌد جدا) (6جٌد) (8مقبول) (4ضعٌ )

    √    

 

 .منشرات الصدؽ : خامسا
منه مػػف   ػداؼ  عايميػػة وسػػاو ية عػرض الااحػػث مح ػوه الارنػػام  ال عايمػػي امػا ي نػػ

ه )  ، ت ( ػو نشػػط ه ال عايميػػة ووسػػائاه  نػػال عػػف االط اػػار ال حصػػياي المعر ػػي اصور يػػ
 (ٔ)واالط اػػػػػار المأػػػػػاري مػػػػػع اسػػػػػ مارة  قػػػػػويـ ا دا  المأػػػػػاري عاػػػػػى م موعػػػػػة مػػػػػف الطاػػػػػرا  

عػػرؼ عاػػى االط صػػاص  ػػي ال رايػػة الفنيػػة والفطػػار والقيػػاس وال قػػويـ وال صػػميـ ال عايمػػي لا 
مػػده صػػالحية  قػػرات االط اػػاريف واسػػ مارة  قػػويـ ا دا  المأػػاري  ػػي طػػدر أا عاػػى طيػػاس مػػا 

 ونعت   اه مف ا  داؼ ومس وه ا دا  لاطااة )المعر ي والمأاري( . 
( اأذا الصدد " ل رض ال حقؽ مف  مده  صػالحية  و صػدؽ  Eble -وين د )  ياؿ

طياسه مف طالؿ عرنه عاى م موعة مف الطارا   قرات االط اار لقياس ما ونعت ال ؿ 
 (  Eble , 1972  P : 555االط صاص   ي الميداف" )

و ي نػو  مالحظػات وارا  الطاػرا   ػـ  صػحيح ا سػئاة و قرا أػا ال ػي ي  نفأػا اعػض 
رؼ عاى صالحية الارنام  ال عايمي ػ، نال عف ذلؾ ال ع(ٕ)ال موض  و غير صالحة ل ويا

 ونة له وال ي  ػـ انان ػا  ػي نػو  مفػردات مػادة الفطػار . اعػد ذلػؾ طػاـ ومح وه وحدا ه الم
الااحػػػث ا عػػػديؿ مػػػا  شػػػاروا  ليػػػه الطاػػػرا  واعػػػادة الارنػػػام  وا  ػػػداؼ واالط اػػػارات واسػػػ مارة 

 ال قويـ مرة ثانية وحظيت اا فاطأـ ال اـ .
                                                           

اســتعان الباحــل يالســيدين المدرجــة أســمائهم أدنــاا لتقــويم األداة المهــاري لطلبــة المجمــوعتين )تت ل( أ نــاة أدائهــم لمتطلبــات االختبــار  (6)
 تريية تشكيلية ت تدريسي في قسم التريية الفنيةت كلية التريية األساسية. -: المدرس المساعد علي عبد الكريم المهاري وهم 

 فنون تشكيليةتتدريسي في قسم التريية الفنيةت كلية التريية األساسية. -المدرس المساعد رائد احمد علي                 

 
 ( قابمة الخبراء 8انمر الملحق )    (4) 

ماجستير  –تم عرل البرنامج التعليمي وأهدافه واالختبارين المعرفي واستمارة تقويم األداة على مصحح لغوي هو السيد كامل كريدي   (6) 
 اختصاص لغة عريية /المدرس في معهد الفنون الجميلة / يغداد 



 ػؿ  لا عرؼ عاى ا فاؽ الطارا  عاىCooper) وطد اس طدـ الااحث معادلة)  وار  
)ا  ػػػداؼ ال عايميػػػة ،%(ٕٚ قػػػرة رذ ظأػػػر  ف معامػػػؿ ا فػػػاطأـ حػػػوؿ )الارنػػػام  ال عايمػػػي   

 (     -،)االط اػػػار ال حصػػػياي المعر ػػػي )صػػػورة%(ٓٓٔ، )ا  ػػػداؼ السػػػاو ية %(ٓٓٔ 
،)اسػػػػػػػػػػػػ مارة  قػػػػػػػػػػػػويـ %(ٕٚت(   –، االط اػػػػػػػػػػػػار )ال حصػػػػػػػػػػػػياي المعر ي)صػػػػػػػػػػػػورة %(ٔٛ

 ( .  %ٔٛا دا  
الذي يم ػف  ا مر اإلنسانية)صدؽ( مع مدة  ي الدراسات  اً اطو عد  ذا المعامالت ا ف

 ف  ػػذا الن ي ػػة  عطػػي منشػػرًا ري اايػػًا حػػوؿ صػػالحية  ػػذا ه  ػػي الاحػػث .  مػػا يػػالر ػػوف ال
 ( يونح ذلؾ .ٛالم ونات لقياس ما ونع ال اه وال دوؿ)

التعلٌمٌة  ( ٌوضح معامالت اتفاق الخبراء على مكونات البرنامف التعلٌمً وأهدافط8جدول )
 والسلوكٌة واالختبارٌن المعرفٌٌن ) أ  ب ( واستمارة تقوٌم األداء المهاري .

 نسبة االتفاق
% 

بحاجة الى       
 تعدٌل

 المكونات صالحة غٌر صالحة

 
 
 
 
81% 
 
 
 

 البرنامف التعلٌمً 8 18% - - 6 88%

 األهدا  التعلٌمٌة 44 411% - - - -

 سلوكٌةاألهدا  ال 44 411% - - - -

 ( -أ -االختبار المعرفً)الصورة  9 84% 4 9.1% 4 9.1%

48.1% 8 9.1% 
 

 ( -ب -االختبار المعرفً)الصورة  8 18% 4

 استمارة تقوٌم األداء المهاري 9 84% 4 9.1% 4 9.1%

 . الفحص ال  رياي لالط ااريف ال حصياي المعر ي اصور يه )   ، ت (: سادسا

 ريايػػًا لالط اػػار ال حصػػياي المعر ػػي مػػف طػػالؿ  طايقػػه عاػػى   ػػره الااحػػث  حصػػًا  
( طالاػػا وطالاػػة  ػػـ  قسػػيمأـ الػػى م مػػوع يف الم موعػػة ٓٗعينػػة اسػػ طالعية م ونػػة مػػف )

ا ولػػى  طنػػعت لالط اػػار ال حصػػياي المعر ػػي الصػػورة ) (  ػػي حػػيف  طنػػعت الم موعػػة 
لطااػػة  ػػـ مػف م  مػػع الاحػػث و ػنال  ا (ٔ)الثانيػة لالط اػػار ال حصػياي المعر ػػي الصػػورة )ت(

الػػذيف لػػـ يػػ ـ اط يػػار ـ نػػمف عينػػة الاحػػث )ت، ض( ، وذلػػؾ ل ػػرض ال عػػرؼ عاػػى مػػده 
 مييػػػػز الفقػػػػرات الم ونػػػػة لألسػػػػػئاة ا راعػػػػة ال ػػػػي وردت  ػػػػي االط اػػػػار ال حصػػػػػياي المعر ػػػػي 

 (. ٜمعامؿ الصعواة والسأولة ، ال دوؿ ) ةعر لمواصور يه )   ، ت( و ذلؾ 

                                                           
ة ٌفحص من خاللها نوع من االختبارات تم اتخاذ هذا األجراء بتقسٌم العٌنة االستطالعٌة الى مجموعتٌن كل مجموع (4 ) 

التحصٌلٌة المعرفٌة وذلك لكً ال تكن هناك خبرة تعلٌمٌة ٌكتسبها أفراد العٌنة من خالل تطبٌق الصورة )أ( وٌمكن أن 
 تمهر فً إجاباتهم على اختبار الصورة )ب(.

 
 



 ي طسـ ال رايػة الفنيػة  ٕٙٓٓ/  ٖ/ ٗ را  االط اار  ي يـو  السات الموا ؽ  ـ           
واأشػػراؼ المشػػرؼ عاػػى الاحػػث ) .ـ.د. عػػاد محمػػود حمػػادي( اعػػد ذلػػؾ  ػػـ  صػػحيح  قػػرات 

طػػػد  ػػػـ و االط اػػػار اإعطػػػا  در ػػػة واحػػػدة لت ااػػػة الصػػػحيحة و)صػػػفر( ل ػػػؿ ر ااػػػة طاطئػػػة 
اط ػار  يأػا الطالػت ا ثػر مػف اط يػار معاماػة معاماة  ؿ ر ااة م رو ػة  و ناطصػة  و ال ػي 

اإل ااػػة الطاطئػػة ، ثػػـ ر اػػت در ػػات الطااػػة  نازليػػا ل ػػؿ اط اػػار وطسػػمت عاػػى م مػػوع يف 
( در ػػػػػات  ػػػػػي  ػػػػػؿ م موعػػػػػة ، رذ  راوحػػػػػت در ػػػػػات الم موعػػػػػة العايػػػػػا مػػػػػا ٓٔوامعػػػػػدؿ )

ط ( در ػػة و ػػاف م وسػػٖٕ-ٔٔ( در ػػة ودر ػػات الم موعػػة الػػدنيا مػػا اػػيف ) ٖٙ -ٕٗف)ػايػػ
( دطيقػػػػة ٓٗ( دطيقػػػػة لاصػػػورة ) ( و)ٖٙالوطػػػت المسػػػ  رؽ لت ااػػػػة عاػػػى  قػػػػرات االط اػػػار )

 لاصورة )ت( وطد  ـ الفحص االش ؿ اآل ي :
 ( منشرات معامؿ الصعواة لفقرات االط اار ال حصياي المعر ي )   ، ت (:ٔ)

اي ػػػػاار ال حصيػػػػقرات االط ػػػػز لفػػػػػواة وال مييػػػػاأػػدؼ ال شػػؼ عػػف مسػػ وه الصع
   ره الااحث اآل ي: 

لحسػػػات معامػػػؿ الصػػػعواة  ػػػـ  حديػػػد ذلػػػؾ مػػػف طػػػالؿ حسػػػات النسػػػاة المئويػػػة 
 ٓٛلاطااػػػة الػػػذيف   ػػػااوا عاػػػى الفقػػػرة ر ااػػػة صػػػحيحة  ػػػاذا  انػػػت النسػػػاة عاليػػػة )

ذا  انػػت منطفنػػة )  اطػػؿ(  أنأػػا  ػػدؿ  ٕٓ ػػأ ثر(  أنأػػا  ػػدؿ عاػػى سػػأولة الفقػػرة وا 
ؿ  قػرة ااسػ طداـ معادلػة معامػؿ الصػعواة عاى صعوا أا وطد  ـ حسات صعواة  

% (االنسػػػػاة لفقػػػػرات االط اػػػػار  ٖٚ-%ٖٙر نأا  انػػػػت   ػػػػراوح مػػػػا اػػػيف )ػ، رذ ظأػػػ
ال حصياي المعر ي الصورة ) ( ، رما االنساة لفقرات االط اار ال حصياي المعر ػي 

 %( ٓٚ-%ٓٗالصورة )ت(  أنأا  راوحت ما ايف)
(  Bloom -الط اػاريف رذ ين ػد ) ااػـوويعد  ػذا منشػرا  يػدا لصػالحية  قػرات ا

اأذا الصدد "  ف االط اارات  عد  يدة وصالحة لقياس ما ونػعت ال اػه رذا  ػاف 
، ٓٛ–% ٕٓمسػػػػػػػػػػػ وه صػػػػػػػػػػػعواة  قرا أػػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػػراوح مػػػػػػػػػػػاايف )  % ( " .) ااػػػػػػػػػػػـو

 (  ٚٓٔ،صٖٜٛٔ
 

 ( منشرات  ميز الفقرات لالط اار ال حصياي المعر ي اصور يه )   ، ت (:ٕ)
يػػػػز مػػػػف طاػػػػؿ الطااػػػػة ذوي يز الفقػػػػرة " مػػػػده طػػػػدر أا عاػػػػى ال مػيػػػػي عنػػػػي طػػػػوة  م

ص  ٜٜٛٔ)عػػودة ، المسػ ويات العايػػا والػػدنيا  ػػي الصػفة ال ػػي يقيسػػأا االط اػػار ". 
ٕٔٙ ) 

 



وعنػػد حسػػات القػػوة ال مييزيػػة ل ػػؿ  قػػرة مػػف  قػػرات االط اػػار  ػػـ اسػػ طداـ معادلػػة 
يا مقسػػومة عاػػى نصػػؼ الفػػرؽ اػػيف اإل ااػػات الصػػحيحة لام مػػوع يف العايػػا والػػدن

 .الم موع ال اي

)سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمارة،                                                                   
 (ٚٓٔص ٜٜٛٔ

ت ػ (  راوحػػػ -رذ ظأػػر  ف معامػػػؿ  ميػػز الفقػػػرات لالط اػػػار المعر ػػي ) الصػػػورة 
% (،  ػػػػي حػػػػيف ظأػػػػر  ف معامػػػػؿ  ميػػػػز الفقػػػػرات لالط اػػػػار ٓٚ-% ٖٖمػػػػاايف )
 % ( و و يعد منشرا  يدا .ٙٙ–%ٖٖت( ي راوح ما ايف )  –الصورة  المعر ي )

  

( الى"  ف  قرات االط اػار  عػد  يػدة رذا  انػت طػوة  مييز ػا   ػراوح   Eble-  ويشير) ياؿ
  (   Eble , 1972 P : 406%  أ ثر(.) ٖٓ) ما ايف

 ػػػع ت (   م -  ،  الصػػػورة -واػػػذلؾ ي نػػػح  ف  قػػػرات االط اػػػار المعر ػػػي ) الصػػػورة
 (ٜامعامؿ صعواة وطوة  مييز  يدة  ما مونح  ي ال دوؿ )

( ٌمثل معامل الصعوبة والتمٌز لفقرات االختبار التحصٌلً المعرفً بصورتٌط) أ   ب 9جدول)
) 

 ت اختبار الصورة )أ( اختبار الصورة )ب( ت اختبار الصورة )أ( اختبار الصورة )ب(

معامل 
 التمٌٌز

معامل 
 الصعوبة

معامل 
 ٌزالتمٌ

معامل 
 الصعوبة

معامل 
 التمٌٌز

معامل 
 الصعوبة

معامل 
 التمٌٌز

معامل 
 الصعوبة

16% 11% 16% 11% 84 11% 16% 66% 11% 4 

66% 11% 11% 16% 88 11% 16% 11% 11% 8 

11% 16% 11% 11% 86 66% 11% 11% 11% 6 

11% 16% 11% 11% 81 11% 11% 11% 16% 1 

11% 11% 11% 11% 81 11% 11% 16% 11% 1 

11% 11% 16% 16% 81 11% 16% 11% 61% 1 

11% 16% 11% 11% 81 16% 11% 11% 11% 1 

11% 11% 11% 11% 88 11% 11% 11% 16% 8 

11% 11% 11% 16% 89 66% 11% 11% 11% 9 

16% 16% 11% 11% 61 16% 16% 66% 11% 41 

11% 16% 11% 11% 64 66% 11% 11% 16% 44 

11% 16% 11% 11% 68 11% 16% 11% 11% 48 

16% 16% 11% 11% 66 11% 16% 11% 16% 46 

11% 11% 16% 11% 61 11% 11% 11% 16% 41 

11% 11% 11% 11% 61 66% 11% 66% 11% 41 

11% 16% 16% 11% 61 11% 11% 16% 18% 41 

66% 11% 11% 61% 61 66% 11% 11% 11% 41 

11% 11% 16% 16% 68 66% 16% 11% 16% 48 

11% 11% 11% 16% 69 11% 11% 16% 11% 49 

11% 11% 11% 11% 11 11% 16% 11% 11% 81 
 



  .منشرات الثاات :سابعا
   

 ) ( االط اار ال حصياي المعر ي   الصورة }  {،الصورة }ت{ : 
يقصػػد االثاػػات  ػػو "  ف االط اػػار يعطػػي الن ػػائ  نفسػػأا رذا مػػا  عيػػد  طايقػػه عاػػى 

 ٜٚٚٔطػػره اعػػد   ػػرة زمنيػػة و ػػي الظػػروؼ نفسػػأا.) ال ريػػت ، ا  ػػراد  نفسػػأـ مػػرة  
 (  ٔٙ٘ص

واما  ف الدر ة المعطاة عاى  قرات االط اػار ال حصػياي المعر ػي اصػور يه )   ، 
( در ػػػة لت ااػػػة الصػػػحيحة و)صػػػفر( لت ااػػػة الطاطئػػػة  و الم رو ػػػة ، ٔت (  ػػػي )

نأا  ا ثر مالَ مػة مػع ( ل و  ٕٓ –لذلؾ اس طدـ الااحث معادلة)  يودر ري شاردسوف 
يسػاوي ) (    - ذا االط اار ، رذ  ايف  ف معامؿ الثاات لالط اار المعر ػي ) الصػورة

( و ػػػذا ٙٛ.ٓت(  انػػػه ظأػػػر ) -( ،  مػػػا الثاػػػات لالط اػػػار المعر ػػػي) الصػػػورة ٗٛ.ٓ
 ف االط اػػار يعػػػد  يػػدا رذا  ػػاف معامػػػؿ الثاػػات يااػػػا  ))الن ي ػػة   عػػد منشػػػرا  يػػدا رذ 

 (   ٕٔٙص  ٜٜٚٔ) او لادة ، ((  ر .%(  أ ثٓٚ)
 اس مارة  قويـ ا دا  المأاري :)ت( 

صػػمـ طػػاـ الااحػػث اسػػ مارة  قػػويـ ا دا  المأػػاري  ػػي نػػو  مفػػردات مػػادة الفطػػار 
صناعة القوالت واس طدامأا، رذ   عاؽ  ؿ  قرة اقياس  ػدؼ سػاو ي  اتواالذات مأار 

لمأػػػػاري لاطااػػػػة ، رذ طػػػػاـ  ػػػػؿ ،  ػػػػـ  حديػػػػد مقيػػػػاس طماسػػػػي ل أشػػػػير مسػػػػ وه ا دا  ا
مالحػظ اإعطػا  در ػػة لػذلؾ المسػػ وه اعػد  ف  ػدرت عاػػى  يفيػة اسػػ طدامأا ،  قػد  ػػـ 

( طالاػػػػا وطالاػػػػػة يمثاػػػػوف عينػػػػة اسػػػػػ طالعية طامػػػػت ا أديػػػػة م طااػػػػػات ٕٔمالحظػػػػة )
االط اػار المأػػاري مػػف طػػالؿ رن ػػاز عمػػال  نيػػا يمثػػؿ نػػوع طالػػت  اسػػي مسػػطح ، وطػػد 

( السػ طراج معامػؿ اال فػاؽ اػيف المح مػيف  Cooper-) ػوار اسػ طدـ الااحػث معادلػة
 (ٓٔ ما مونح  ي ال دوؿ )

( ٌوضح نسب معامل االتفاق بٌن الباحث والمالحمٌن اآلخرٌن للتعر  على مإشر 41جدول )
 ثبات استمارة تقوٌم األداء المهاري

 (4المالحم) المعدل
 (8المالحم)

 ت الفقرات الباحث مع

 (4حم)المال (8المالحم)

 4 ٌعر  أنواع التراب الخام لتحضٌر الطٌنة الترابٌة. 1.86 1.81 1.81 1.81

 8 ٌخلط وٌغسل وٌصفً الطٌنة الترابٌة . 1.81 1.81 1.81 1.81

ٌقٌس الزمن الكافً عنالد تنشالٌ  الطٌنالة ورفعهالا مالن األحالواع  1.94 1.98 1.88 1.91
 وخزنط.

6 

فحصالها مالن الشالوابب والفقاعالات والكتالل الغٌالر ٌعجن الطٌنالة وٌ 1.81 1.81 1.91 1.81
 المتجانسة .

1 

 1 ٌهٌا الطٌنة لعمل النموذ  الطٌنً .  1.81 1.81 1.81 1.81



 1 ٌشذب وٌصقل باألدوات واآلالت الخاصة بالفخار .  1.91 1.89 1.88 1.89

 1 ٌهٌا نوعٌة الجبس الجٌد وغربلتط وخلطط مع الماء .  1.81 1.81 1.81 1.81

 8 ٌهٌا الحواجز الخشبٌة حول النموذ  الطٌنً .  1.88 1.86 1.88 1.88

ٌطلً األرضٌة والنموذ  عند الحاجة بالمواد العازلالة )زٌالت أو  1.81 1.81 1.88 1.81
 مواد صابونٌة( قبل الصب .  

9 

ٌصالالب الجالالبس الرابالالب علالالى النمالالوذ  مالالع تخلالالٌص الجالالبس مالالن  1.81 1.81 1.88 1.81
 . الفقاعات الهوابٌة 

41 

ٌعر  الزمن الكافً لجفا  القالب الجبسً المسطح ذو القطعالة  1.81 .181 1.84 1.81
 الواحدة . 

44 

ٌخر  النموذ  الطٌنالً مالن القالالب وٌنمال  القالالب مالن العوالالق  1.81 1.89 1.88 1.81
 وٌتركط لٌج  . 

48 

ضالغطط ٌفرش الطٌن المحضر وٌهٌبالط داخالل القالالب الجبسالً وٌ 1.81 1.81 1.91 1.81
 وٌشذبط من الزوابد الطٌنٌة 

46 

ٌخالالالر  النمالالالوذ  الطٌنالالالً المنالالالتف مالالالن القالالالالب الجبسالالالً وٌنمفالالالط  1.89 1.88 1.88 1.88
 وٌصقلط وٌشذبط

41 

 41 ٌغل  النموذ  المنتف بغال  ناٌلون وتركط لٌج  تدرٌجٌا . 1.81 1.81 1.88 1.81

 41 م ذو القطعتٌن أو اكثر  ٌطبق نفس الخطوات على القالب المجس 1.81 1.81 1.81 1.81

   المعدل العام 1.81

( و ػذا النسػاة  عػد ٙٛ.ٓ(  ف معامؿ اال فاؽ العاـ يساوي )ٓٔوي نح مف ال دوؿ )
( مػف  Cooper- ا ية  دا لنماف الثقػة اثاػات ال صػحيح عاػى و ػؽ مػا  شػار  ليػه ) ػوار

ف ار فػػػاع مسػػػ وه ( يعػػػد نػػػعيفا  مػػػا يشػػػير الػػػى  ٓٚ.ٓ ف الثاػػػات الػػػذي نسػػػا ه اطػػػؿ مػػػف )
 ( Cooper,1974,P: 27) (  أ ثر.٘ٛ.ٓالثاات رذا اا ت نساة اال فاؽ )

( ٌمثل التطبٌق النهابً للبرنامف التعلٌمً واالختبارٌن المعرفً والمهاري قبلٌاً 44الجدول  )
 وبعدٌاً 

الوقالالالالت 
 الزمنً

ن 
مكالالالالالالالالالالالالالالالالالالا

ق
طبٌ
الت

 الوقت  الموضوع 

عة
جمو
الم

 

 األٌام

 1/6السبت   ت ص8.61 لطلبة المجوعة التجرٌبٌةً معرفً قبلــً اختبار تحصٌل 8 ق ساعتان

 1/6األثنن    ع ص41.61  لطلبة المجوعة الضابطة اختبار تحصٌلً معرفً قبلــً 4 ق ساعتان

 44/6السبت   ت ص8.61 المهاري القبلً لطلبة المجموعة التجرٌبٌة األداءاختبار  8 ق ساعتان

 46/6االثنٌن   ع ص41.61 مهاري القبلً لطلبة المجموعة الضابطةال األداءاختبار  4 ق ساعتان

التعرٌالالال  بالخامالالالات والمسالالالتلزمات وكٌفٌالالالة خلالالالط وغسالالالل وتصالالالفٌة  8 ق ساعتان
       وتنشٌ  الطٌنة وفق البرنامف التعلٌمً

 48/6السبت   ت ص8.61

  
 ساعتان

التعرٌالالال  بالخامالالالات والمسالالالتلزمات وكٌفٌالالالة خلالالالط وغسالالالل وتصالالالفٌة  4 ق
   الطٌنة وفق الطرٌقة االعتٌادٌةوتنشٌ

األثنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالٌن    ع ص41.61
81/6 

  
 ساعتان

كٌفٌالالة عجالالن الطٌنالالة وفحصالالها مالالن الشالالوابب والفقاعالالات والكتالالل الغٌالالر  8 ق
       وفق البرنامف التعلٌمً متجانسة وتهٌؤتها لعمل النموذ  الطٌنً

 81/6السبت   ت ص8.61

  
 ساعتان

شالالوابب والفقاعالالات والكتالالل الغٌالالر كٌفٌالالة عجالالن الطٌنالالة وفحصالالها مالالن ال 4 ق
 متجانسة وتهٌؤتها لعمل النموذ  الطٌنً وفق الطرٌقة االعتٌادٌة

 81/6االثنٌن   ع ص41.61

  
 ساعتان

كٌفٌة تشذٌب وصقل النموذ  الطٌنً وتهٌبالة الحالواجز الخشالبٌة حولالط  8 ق
       لعملٌة الصب وفق البرنامف التعلٌمً

 4/1السبت   ت ص8.61

  
 ساعتان 

كٌفٌة تشذٌب وصقل النموذ  الطٌنً وتهٌبالة الحالواجز الخشالبٌة حولالط  4 ق
 لعملٌة الصب وفق الطرٌقة االعتٌادٌة

 6/1األثنٌن    ع ص41.61



  
 ساعتان

التعرٌ  بنوعٌة الجبس الجٌد وغربلتط ونهٌبتالط لعمالل القالالب الجبسالً  8 ق
     وفق البرنامف التعلٌمً المسطح

 8/1السبت  ت ص8.61

ة رســمٌة بمناسبـــة المـــالـولد النبـالـوي الشــــــالـرٌ  تالم التعالوٌع عنهالا فالً ٌالوم الثالثالاء باالتفالاق مالع عــطل 
 رباسة القسم.

 41/1االثنٌن 

  
 ساعتان

التعرٌ  بنوعٌة الجبس الجٌد وغربلتط ونهٌبتالط لعمالل القالالب الجبسالً  4 ق
 المسطح وفق الطرٌقة االعتٌادٌة

 ص 41.61
 )تعوٌضٌة(

ثالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاء  الثال ع
44/1 

  
 ساعتان

طالالالء األرضالالٌة والنمالالوذ  عنالالد الحاجالالة بالزٌالالت أو بسالالابل صالالابونً  6 ق
وصب الجبس الرابب فوق النموذ  مع تسلٌح القالب بمادة الشالاش او 

       اللٌ  وفق البرنامف التعلٌمً

 41/1السبت  ت ص8.61

  
 ساعتان

صالالابونً طالالالء األرضالالٌة والنمالالوذ  عنالالد الحاجالالة بالزٌالالت أو بسالالابل  4 ق
وصب الجبس الرابب فوق النموذ  مع تسلٌح القالب بمادة الشالاش او 

 اللٌ  وفق الطرٌقة االعتٌادٌة 

 41/1األثنٌن   ع ص41.61

  81/1ولغٌة  88/1تم تعلٌق الدوام الرسمً فً جامعط دٌالى بسبب المر  األمنً من                       

  
 ساعتان 

طٌنً من القالب بعد جفافط وتنمٌال  وتشالذٌب كٌفٌة إخرا  النموذ  ال 8 ق
 القالب وتهٌبتط لإلنتا  وفق البرنامف التعلٌمً

 89/1السبت  ت ص8.61

  
 ساعتان

 
 4 ق

 8/1عطلة عٌد العمال العالمً وعوع عنها بالٌوم التالً الثالثاء
كٌفٌة إخرا  النموذ  الطٌنً من القالب بعد جفافط وتنمٌال  وتشالذٌب 

 نتا  وفق الطرٌقة االعتٌادٌةالقالب وتهٌبتط لإل

 
 
 41.61ص

 
 
 ع

 4/1االثنٌن 
 

 8/1الثالثاء  

  
 ساعتان

كٌفٌة فرش الطٌن المحضر وضغطط داخالل القالالب المسالطح واخالرا   8 ق
النموذ  الطٌنً المنتف مع مراعاة تطبٌق نفس الخطوات فالً صالناعة 

 القالب المجسم  وفق البرنامف التعلٌمً

 6/1السبت  ت ص8.61

  
 اعتانس

كٌفٌة فرش الطٌن المحضر وضغطط داخالل القالالب المسالطح واخالرا   4 ق
النموذ  الطٌنً المنتف مع مراعاة تطبٌق نفس الخطوات فالً صالناعة 

 القالب المجسم وفق الطرٌقة االعتٌادٌة

 8/1األثنٌن   ع ص41.61

 41/1الثاء الث تم تطبٌق االختبار التحصٌلً المعرفً البعدي )صورة ب( للمجموعتٌن)ت   ع(

 41/1األربعاء تم إجراء االختبار المهاري البعدي )صناعة واستخدام القوالب ( للمجموعتٌن )ت   ع(

 

  الوسائل اإلحصائية :د. 
اسػػ طدـ الااحػػث عػػددا مػػف الوسػػائؿ اإلحصػػائية لمعال ػػة الايانػػات والمعاومػػات ال ػػي 

 حصؿ عايأا  حقيقا   داؼ الاحث الحالي و ي :
 

 (   Mann - Whitney  Testو ني   –ر) ماف  وال.اط اا
 ـ  طايػؽ  ػذا االط اػار  ػي معال ػة م  يػرات الاحػث ) ال ػنس ، العمػر الزمنػي ، 

 ( ٕ( ، )ٔالطارات السااقة ( مف طالؿ ال حقؽ مف الفرنيات الصفرية )
                                          N1(N1+1) 

                          R1 -  U1=N1N2  +  —————                                                   
                                           2 

 
                                          N2(N2+1) 

                          R2 -  U2=N1N2  +  —————                                                   
                                           2 



 رذ  ف :
      = U1  قٌمة )ي( المحسوبة للمجموعة التجرٌبٌة 

= U2  قٌمة )ي( المحسوبة للمجموعة الضابطة 
N1 قٌمة عدد أفراد المجموعة التجرٌبٌة = 
N2  قٌمة عدد أفراد المجموعة الضابطة = 
R1موعة التجرٌبٌة = قٌمة معامل الرتب للمج 

R2  ٙ٘ٔص  ٖٜٛٔ)الايػػػا ي ،   = قٌمالالالة معامالالالل الرتالالالب للمجموعالالالة الضالالالابطة- 
ٔٙٔ ) 

 
 

 : Difficulty Equationثانيا. معامؿ الصعواة 
اسػػػػػ طدمت لافحػػػػػص ال  رياػػػػػي لفقػػػػػرات االط اػػػػػار ال حصػػػػػياي المعر ػػػػػي )الصػػػػػورة)     

  (،الصورة) ت( 
 الصػػورة }   {،الصػػورة}   حصػػياي المعر ػػياسػػ طدمت لافحػػص ال  رياػػي لفقػػرات االط اػػار ال

                   ت { . 
 

 المجموعة الدنٌا  لعلٌا + عدد ااجابات الصحٌحة فًعدد ااجابات الصحٌحة فً المجموعة ا                         

————————————————————معامل الصعوبة= 
—  

                                                                        المجموع الكلً                                                        
 (ٔٔٔ، صٜٜٔٔا ماـ و آطروف،)                                              

 
 

 :  Discrimination  Equationثالثا.معامؿ ال ميز 
 الصػػورة }   ار ال حصػػياي المعر ػػي اسػػ طدمت  ػػي الفحػػص ال  رياػػي لفقػػرات االط اػػ

  } ت { .    {،الصورة
 م  ص ع _ م  ص د                               

 —————————معامؿ ال مييز              

 (ٔٔٔ، صٜٜٔٔا ماـ و آطروف،)         ع  ك  د  (½  )                       
                                                        

   Kauder  Richardson  / 20):  ٕٓمعادلة )  يودر ري شاردسوف / رااعا.



 اس طدمت إلي اد الثاات لالط اار ال حصياي المعر ي )اطريقة رعادة االط اار( :
                 ] NR –NF     1-∑  [          NQ 

                   ____     ×  ________________      __K. R . 20  
                                                  NQ –1                S2 

  
 
 
 
 

      عني معامؿ الثاات K . R . 20رذ  ف :             
                              NQ  عدد  قرات االط اار   
                              NR ة صحيحة   نساة الذيف   ااوا ر اا 
                            NF  نساة الذيف   ااوا ر ااة طاطئة    

                                                  (                                                     ٖٔٔص ٜٜٔٔ) ا ماـ واطروف، م موع الفقرات=  ∑                             
 :Cooper)-معادلة )  وارمعامؿ ثاات ال قدير  و ال صحيح طامسا.

 قـو   رة  ذا المعامؿ عاى  ساس حسات االر ااط ايف در ات الطااة المقدرة مف 
 -الااحث ودر ا أـ ال قديرية مف مصحح آطر ، وطد اس طدـ الااحث معادلة )  وار

Cooperذا المعادلة  ي  ( إلي اد معامؿ اال فاؽ ايف المصححيف ، و ذلؾ اس طدمت 
 .                ي اد نساة اال فاؽ ايف المح ميف 

100



gg

g

a
DA

A
p

 

 نساة اال فاؽ.   Pa ف:  رذ   
             Ag .عدد مرات اال فاؽ   

           Dg     ( ٕٚ ،ٜٜٔٔ ير سوف،)       ات عدـ اال فاؽ .             عدد مر 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 الفصل الرابع
 

 نتابف البحث ومناقشتها
 
 

 االستنتاجات.  -

 التوصٌات.  -

 المقترحات.  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 .عرض النتائج ومناقشتها 9
 

 ( :3أ.الفرضية الصفرية )
 

( اػػػيف م وسػػػط در ػػػات  ٘ٓ.ٓ" ال  و ػػػد  ػػػروؽ ذات داللػػػة رحصػػػائية عنػػػد مسػػػ وه )
مػػػػػادة الفطػػػػػار / صػػػػػناعة  القوالػػػػػت الفطاريػػػػػة  طااػػػػػة الم موعػػػػػة ال  ريايػػػػػة ) ال ػػػػػي درسػػػػػت

واسػػ طدامأا عاػػى و ػػؽ الارنػػام  ال عايمػػي ( وم وسػػط در ػػات طااػػة الم موعػػة النػػااطة ) 
ال ػػػػي درسػػػػت المػػػػادة نفسػػػػأا االطريقػػػػة االع ياديػػػػة ( حػػػػوؿ ر ااػػػػا أـ عاػػػػى  قػػػػرات االط اػػػػار 

 ال حصياي المعر ي الصورة } ت { اعديا " 
 Mannية اسػػػ طدـ الااحػػػث اط اار)مػػػاف و نػػػيولا حقػػػؽ مػػػف صػػػحة  ػػػذا  الفرنػػػ

Whithney -  )( السػػ طراج معامػػؿ الر ػػتR المحسػػواة ومقارن أػػا االقيمػػة )( وطيمػػة )ي
ال دوليػػة ، حػػوؿ ر ااػػات طااػػة الم مػػوع يف )ت ، ض( عاػػى  قػػرات االط اػػار ال حصػػياي 

امقارنػػػة  المعر ػػي الصػػورة } ت { اعػػديا ، لا عػػػرؼ عاػػى الفػػروؽ المعنويػػػة اينأمػػا والطاصػػة
الارنػػػام  ال عايمػػػي )  طريقػػػة  ػػػدريس( مػػػع الطريقػػػة االع ياديػػػة  ػػػي  ػػػدريس مػػػادة الفطػػػار / 

 ( يونح ذلؾ ٕٔمأارات صناعة  القوالت واس طدامأا. وال دوؿ )
 ( وقٌمة )ي( المحسوبة والجدولٌة للمجموعتٌن )ت ع( R( ٌوضح معامل الرتب )48جدول )

 
 ب( بعدٌا -التحصٌلً المعرفً )الصورةحول إجاباتهم على فقرات االختبار 

مسالالالالتوى الداللالالالالة  
(1.11) 
قٌمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة 
 )ي(الجدولٌة

معامل  قٌمة )ي( المحسوبة
 Rالرتب 

 
 Nالعٌنة 

 ااجراءات    
 

 المجموعة

 ت

 الصغٌرة  الكبٌرة 

 .4 التجرٌبٌة 41    898.1 8.1 496.1 11 دالة إحصابٌا

 .8 الضابطة    41    411.1

     

( ي نػػػح  ف  نػػػاؾ طيم ػػػيف لػػػػ)ي( المحسػػػواة ٕٔومػػػف طػػػالؿ النظػػػر رلػػػى ن ػػػائ  ال ػػػدوؿ )
( ، وامػػػػػا  ف القيمػػػػػة ٘.ٖٜٔ( وا طػػػػػره  ايػػػػػرة مقػػػػػدار ا )٘.ٕرحػػػػػدا ما صػػػػػ يرة مقػػػػػدار ا )

( و ي ا ار مف طيمة )ي( المحسواة الص يرة ، لذلؾ  ر ض الفرنية ٘٘ال دولية  ساوي )
ال ػػي  ػػنص عاػػى " و ػػود  ػػروؽ ذات داللػػة رحصػػائية عنػػد الصػػفرية و قاػػؿ الفرنػػية الادياػػة 

( حػػػػوؿ ر ااػػػػات طااػػػػة الم ػػػػوع يف )ت،ض( حػػػػوؿ ر ااػػػػا أـ عاػػػػى  قػػػػرات ٘ٓ.ٓمسػػػػ وه )
(، ٛاالط اػػػػػػػار ال حصػػػػػػػياي المعر ػػػػػػػي الاعػػػػػػػدي لصػػػػػػػالح الم موعػػػػػػػة ال  ريايػػػػػػػة " الماحػػػػػػػؽ)

 (.ٜالماحؽ)
 

و ا اػػر مػػف م مػػوع ( و ػػ٘.ٜٕٛوذلػػؾ الف م مػػوع الر ػػت لأػػذا الم موعػػة يسػػاوي )       
( . و ذا يعني  ف الارنام  ال عايمي  اف ٘.ٚٓٔالر ت لام موعة النااطة والذي يساوي )



 ػػػػاعال  ػػػػي  نميػػػػة مأػػػػارات صػػػػناعة  القوالػػػػت الفطاريػػػػة واسػػػػ طدامأا لػػػػده طااػػػػة الم وعػػػػة 
 ال  رياية .

 

 وطد يعود السات  ي ذلؾ رلى  :
 

ل  ريايػػة ن ي ػػة مػػرور ـ اطاػػرات  عايميػػة  وال.الننػػ  المعر ػػي الم حقػػؽ لطااػػة الم موعػػة ا
م نوعػػػػػة اح و أػػػػػا وحػػػػػدات الارنػػػػػام  ال عايمػػػػػي وطرائػػػػػؽ عرنػػػػػأا والوسػػػػػائؿ ال عايميػػػػػة 
المس طدمة مما  ده رلى طاؽ رغاة ودا عيػه لػديأـ لػ عاـ مػادة الفطػار واالػذات مأػارات 

عاػى النػااطة ال ػي درسػت صناعة  القوالت الفطارية واس طدامأا ا ثر مف الم موعة 
 و ؽ م ونات الطريقة االع يادية .

 

ثانيػػا. ف عمايػػة اسػػ طداـ الصػػور الماونػػة لططػػوات مأػػارات صػػناعة القوالػػت عاػػى اط ال أػػا 
 عػػد وسػػياة  عايميػػة  ذااػػة  و ػػدت حػػا زا طويػػا ل عاػػيـ مفػػردات  ػػذا المػػادة وال فاعػػؿ مػػع 

ا عماؿ الفنيػة  م طااات العمؿ ال ي  عدت  ي مح وه الارنام  ال عايمي ومف ثـ  نفيذ
 المطاواة  ي االط اارالمأاري  

 

(     ٕٗٓٓثالثا.  ف  ذا الن ي ة  ا ت م فقة مع ن ائ  الدراسات السااقة  دراسة ) الرماحي،
 (  ٕ٘ٓٓودراسة ) موسى، 

 

 (:  2ب.الفرضية الصفرية )
 ( اػيف م وسػط در ػات طااػة ٘ٓ.ٓال  و د  روؽ ذات داللة رحصائية عنػد مسػ وه ) ))   

الم موعة ال  رياية )ال ي درسػت مػادة الفطػار/ مأػارات صػناعة  القوالػت واسػ طدامأا و ػؽ 
الارنام  ال عايمي ( وم وسط در ات طااػة الم موعػة النػااطة) ال ػي درسػت المػادة نفسػأا 

 .((االطريقة االع يادية ( حوؿ  دائأـ المأاري الاعدي عاى و ؽ اس مارة  قويـ ا دا  
 

 Mann-ؽ مػػف صػػحة  ػػذا الفرنػػية اسػػ طدـ الااحػػث اط اار)مػػاف و نػػيولا حقػػ        

Whithney( الس طراج معامؿ الر ت )R ( وطيمة )ي( المحسواة ومقارن أا االقيمة ال دوليػة
، حػػػػوؿ  دا  طااػػػػة الم مػػػػوع يف )ت،ض(  ػػػػي االط اػػػػار المأػػػػاري المعػػػػد لأػػػػذا ال ػػػػرض / 

رنػة  اعايػة الارنػام  ال عايمػي المعػد  ػي وال عرؼ عاػى معنويػة الفػروؽ اينأمػا والم عاقػة امقا
 ذا الاحث ) طريقة  دريس( مػع الطريقػة االع ياديػة المسػ طدمة  ػي  ػدريس مػادة الفطػار / 

 ( يونح ذلؾ ٖٔمأارات صناعة  القوالت واس طدامأا، وال دوؿ )
 
 



( وقٌمة )ي( المحسوبة والجدولٌة لطلبة R( ٌوضح معامل الرتب )46جدول )
 ت ع(       حول أدابهم المهاري البعدي لمتطلبات مادة الفخارالمجموعتٌن )

مسالالالالتوى الداللالالالالة  
(1.11  ) 
قٌمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة 
 )ي(الجدولٌة

معامالالالالالالالالالالالل  قٌمة )ي( المحسوبة 
    Rالرتب 

العٌنة   
N    

 ااجراءات          
 

 المجموعة

 ت

 الصغٌرة  الكبٌرة 

 .4 التجرٌبٌة 41 819 18 411 11 دالة إحصابٌا

 .8 الضابطة 41 411
    

 

( نالحػظ  ف  نػاؾ طيم ػيف لػػ )ي( المحسػواة ٖٔمف طالؿ النظر رلى ن ائ  ال ػدوؿ )
( ، امػا  ف القيمػة ال دوليػة ٚ٘ٔ( وا طػره  ايػرة ومقػدار ا )ٕ٘رحدا ما صػ يرة ومقػدار ا )

( و ػػػي ا اػػػر مػػػػف طيمػػػة )ي( المحسػػػػواة ٘ٓ.ٓ( عنػػػػد مسػػػ وه داللػػػػة )٘٘لػػػػ )ي(  سػػػاوي )
 . الص يرة
  

لذلؾ  ر ض الفرنية الصفرية و قاػؿ الفرنػية الادياػة ال ػي  ػنص عاػى" و ػود  ػروؽ 
( اػػػيف طااػػػة الم مػػػوع يف )ت،ض( حػػػوؿ ٘ٓ.ٓذات داللػػػة رحصػػػائية عنػػػد مسػػػ وه داللػػػة )

 دائأػػـ المأػػاري لصػػناعة  القوالػػت الفطاريػػة واسػػ طدامأا و ػػي  ػػز  مػػف م طااػػات االط اػػار 
( لػدر ات طااػة Rة ال  ريايػة وذلػؾ الف م مػوع الر ػت )المأاري الاعدي" لصػالح الم موعػ

( لػػدر ات طااػػة الم موعػػة R( و ػػو ا اػػر مػػف م مػػوع )ٜٕٗالم موعػػة ال  ريايػػة  سػػاوي )
 ( . ٗٗٔالنااطة الذي يساوي  )

 

ومػف طػالؿ  ػذا الن ي ػػة نالحػظ  ف الارنػام  ال عايمػي  ػػاف  ػاعاًل  ػي عمايػة ر سػػات 
رات الفنيػػػػة ال ػػػػي  ػػػػدطؿ  ػػػػي صػػػػناعة  القوالػػػػت الفطاريػػػػة طااػػػػة الم موعػػػػة ال  ريايػػػػة المأػػػػا

واسػػػ طدامأا ويعػػػود السػػػات  ػػػي ذلػػػؾ الػػػى طايعػػػة المح ػػػوه ال عايمػػػي الػػػذي  ػػػـ عرنػػػه  ػػػي 
ا   ػػار ال عايميػػة ي سػػـ اػػالططوات الم ساسػػاة لطايعػػة المأػػارة معػػززة اصػػور  عايميػػة ماونػػة 

رسػة النشػاطات والفعاليػات  ونح م ونات  ؿ مأارة ل سػأيؿ عمايػة اال  سػات ومػف ثػـ مما
 ال عايمية اأدؼ  رسيطأا  ي ذ نية الم عاـ . 

و ذا الن ي ة  ا ت م فقػة مػع الدراسػات السػااقة ذات العالطػة مثػؿ دراسػة )ال اػوري، 
 ( .   ٕٙٓٓ( ودراسة ) عنيزي،ٕ٘ٓٓ

 

و شير )االحمد( رلى اس طداـ الارام   و ا نظمة  و النماذج ال عايمية طرائَؽ  ػدريس 
لمط اػػػؼ المػػػواد الدراسػػػية اقولأػػػا "  عػػػد الاػػػرام  ال عايميػػػة المسػػػ طدمة طرائػػػَؽ  ػػػدريس مػػػف 



ا دوات الفعالة والمأمة  ي  طوير العماية ال عايميػة ،  نأػا  ػندي دورًا  ساسػيًا و ػاعاًل  ػي 
 نظػػيـ الػػدرس ال عايمػػي و نػػاوؿ المػػادة العاميػػة ، رذ  ف  فاعػػؿ المػػدرس مػػع الم عامػػيف يع مػػد 

 سػػاس عاػػى الطريقػػة ال دريسػػية ال ػػي يسػػ طدمأا  ػػي الموطػػؼ ال عايمػػي " . )االحمػػد ،  اشػػ ؿ
 (٘٘ص ٖٕٓٓ

  

 ما ين د ) امؿ( حوؿ دور طرائؽ ال دريس  ي رحداث ال  يرات المطاواة  ي ساوؾ 
المػػ عاـ مػػف طػػالؿ رشػػار ه الػػى "  ف العمايػػة ال عايميػػة  أػػدؼ الػػى رحػػداث   يػػرات سػػاو ية 

ـ وا  سػػااه المعاومػػات والطاػػرات ال عايميػػة والمأػػارات الفنيػػة واال  ا ػػات مرغواػػة لػػده المػػ عا
والقػػيـ المرغواػػة مػػف ا ػػؿ  حقيػػؽ ا  ػػداؼ ال عايميػػة ال ػػي  عػػد معيػػارا لقيػػاس  اػػؾ ال  يػػرات 
الساو ية المرغواة ، لذلؾ ي و ت عاى المدرس الذي يقـو انقؿ الطارات والمأػارات ا حقيػؽ 

دا عيػة المػ عاـ نحػو ا  سػات الطاػرات والمأػارات وذلػؾ مػف طػالؿ ال  يرات المرغواة وزيػادة 
اسػػػ طداـ طرائػػػؽ ووسػػػائؿ  عايميػػػة مشػػػوطة  ثيػػػر ا  مامػػػه ورغا ػػػه  ػػػي الػػػ عاـ " . ) امػػػؿ ، 

  (ٙٔٔص ٕٕٓٓ
 

اناً  عاى ذلؾ  اف الارنام  ال عايمي المصمـ  ي الاحث الحالي طد  ـ  نظػيـ مح ػواا 
أػػدؼ  نميػػة المأػػارات الفنيػػة لػػده الطااػػة رذ  نػػمف عاػػى نحػػو م ساسػػؿ ومنػػ ظـ اططوا ػػه ا

وسائؿ  عايمية مشوطة  ذات ان ااا الم عاـ نحو ال عاـ وا  سات المأارات احيث سػاعد ذلػؾ 
 عاى  حقيؽ ا  داؼ ال عايمية ال ي  وطا ا الاحث الحالي .

 

 .االستنتاجات :  6
الم  يػػػرات  امػػػا  ف الااحػػػث عمػػػؿ عاػػػى   ػػػا ن الم مػػػوع يف ) ت ، ض (  ػػػي اعػػػض

ال ػي طػػد ي ػوف لأػػا ا ثػػر السػااي  و اإلي ػػااي  ػػي ن ػائ  الاحػػث والسػػيما طاصػة  يمػػا ي عاػػؽ 
اػػػالم  ير المسػػػ قؿ )الارنػػػام  ال عايمػػػي( ، لػػػذا يم ػػػف القػػػوؿ  ف ال فػػػوؽ الػػػذي  حػػػرزا طااػػػة 
 الم موعة ال  رياية  ي  ااية م طااات مادة الفطار / صناعة  القوالت الفطارية واس طدامأا
عاػػى  طػػرانأـ طااػػة الم موعػػة النػػااطة وذلػػؾ مػػف طػػالؿ اسػػ طداـ  ػػذا الارنػػام  المعػػد  ػػي 

  -الاحث الحالي ير ع الى ما  س ن  ه الااحث االنقاط اآل ية :
 

 . ف  فػػوؽ طااػػة الم موعػػة ال  ريايػػة ال ػػي اسػػ طدمت الارنػػام  ال عايمػػي  ػػي مػػادة الفطػػار/ 
( Kemp-1985مصػمـ عاػى و ػؽ  نمػوذج ) مػت صناعة  القوالت الفطارية واسػ طدامأا ال



عاى  طرانأـ طااة الم موعػة النػااطة ال ػي درسػت المػادة نفسػأا االطريقػة االع ياديػة يػأ ي 
اسػػػػات ال نظػػػػيـ  ػػػػي مح ػػػػوه الارنػػػػام  مػػػػف معاومػػػػات وطاػػػػرات  عايميػػػػة و ساسػػػػؿ لططػػػػوات 

حظة والقياس ال ػي المأارات الفنية المطاواة المانية عاى   داؼ ساو ية وانحة طاااة لامال
سػأات لاطااػػة  عاػػـ معاوما أػػا وا  سػػات مأارا أػػا الفنيػػة ومػػف ثػػـ  وظيفأػػا  ػػي رن ػػاز  عمػػاؿ 
 نيػػػة   ػػػز  مػػػف م طااػػػات ال انػػػت المأػػػػاري لمػػػادة الفطػػػار /  صػػػناعة  القوالػػػت الفطاريػػػػة 

 واس طدامأا.
  

عاومػػػػات ت.  ف ن ػػػاح الارنػػػػام  ال عايمػػػي  طريقػػػػة  ػػػدريس النػػػػه اع مػػػد عمايػػػػة  اسػػػيط لام
والمأػػارات الفنيػػة ال ػػي  نػػمن أا الوحػػدات ال عايميػػة لاارنػػام  وال ػػي  دت الػػى  حسػػيف ا دا  
المأاري لطااة الم موعة ال  رياية  ي مادة الفطار/ صناعة القوالت الفطارية واس طدامأا ، 
 ػػي حػػيف ظأػػر و ػػود صػػعواات  مػػاـ طااػػة الم موعػػة النػػااطة ال ػػي درسػػت المػػادة نفسػػأا 

ة االع ياديػػة ويم ػػف مالحظػػة ذلػػؾ  ػػي  نفيػػذ ـ لألعمػػاؿ الفنيػػة ال ػػي  عػػد  ػػز ًا مػػف االطريقػػ
 م طااات  ذا المادة .

 

ج. عنػػد  صػػميـ الاػػرام  ال عايميػػة مػػف النػػػروري  ػػدا، ا طػػذ انظػػر الحسػػااف  ػػي عمايػػػة 
الػػ عاـ المعر ػػي والمأػػاري ) طصػػائص الطااػػة ( وم طااػػا أـ وحا ػػا أـ ا يػػة الوصػػوؿ الػػى 

نؿ ل  يير ساو أـ  نال عف ذلؾ الاد ا طذ اعماية ناط الم  يرات ال ي  ظأػر ن ائ  ا 
  ي ر را ات الاحث لنماف السالمة الداطاية والطار ية لا صميـ ال عايمي . 

 

د.  ف اس طداـ الوسائؿ ال عايمية الم مثاة االصور ال عايمية  ال ي   عاػؽ  ػؿ منأػا اإينػاح 
مػف اسػ را ي يات  صػميـ وحػدات الارنػام  ال عايمػي والسػيما مأارة معينة و عد  ذا الوسائؿ 

 نأا  عد  سورًا رااطة ايف م ونات الف رة ال عايمية رذ  ف المأارة  ح اج الى عماية  ونػيح 
و فسػػير ، ويع قػػد الااحػػث  ف الوسػػائؿ ال عايميػػة ال ػػي اسػػ طدمأا  ػػي الارنػػام  ال عايمػػي طػػد 

والدا عيػة لػده طااػة الم موعػة ال  ريايػة  ػي  عاػـ   سأمت عاى نحو  اعؿ  ي رثارة الرغاػة 
الطارات ال عايمية والمأارات الفنية وا  سااأا وال ي ظأرت ن ائ أا  ي رن از ـ العماؿ  نية 

  ز ًا مف م طااات مادة الفطار/ صناعة القوالت الفطارية واس طدامأا. 
 



ام  ال عايمػي   ػادت الااحػث (  ػي الارنػ Feed  Back ػ .  ف اس طداـ ال  ذية الرا عػة  )
 ػػي ال شػػؼ عػػف نقػػاط القػػوة والنػػعؼ  ػػي وحدا ػػه ال عايميػػة وطاصػػة  يمػػا ي عاػػؽ اأ  سػػات 
 المأارات الفنية ال ي   طات عماية ال  رار  ي ا  سااأا اأدؼ ر قاف ططوا أا اش ؿ  يد . 

 

 .التوصيات : 3
 ن ا ات المانيػػة  ػػي نػػو  الن ػػائ  ال ػػي  ػػـ عرنػػأا  ػػي ال ػػداوؿ اإلحصػػائية واالسػػ 

  -عاى و قأا  وصؿ الااحث الى ال وصيات اآل ية :
 .اعػػد  ف اظأػػر الارنػػام  ال عايمػػي  اعاي ػػه  ػػي ر سػػات الطااػػة المأػػارات الفنيػػة والمعاومػػات 
الم عاقة اأا ، لذلؾ يوصي الااحث ااس طدامه  طريقػة  ػدريس  ػي مػادة الفطػار ل طػوير 

ا أـ مقارنػة االطريقػة االع ياديػة ،  نػال عػف ذلػؾ ا دا  المأاري لاطااة و حسيف معاوم
  ونه يصاح ل دريس المادة لفصؿ دراسي  امؿ . 

 

ت.اإم ػػػػاف المنسسػػػػات ال عايميػػػػة ذات العالطػػػػة ) معا ػػػػد الفنػػػػوف ال مياػػػػة و ايػػػػات الفنػػػػوف 
ال مياػػػة و طسػػػاـ ال رايػػػػة الفنيػػػة  ػػػي  ايػػػػات ال رايػػػة ا ساسػػػية ( االسػػػػ فادة مػػػف م ونػػػػات 

 عايمي الم عاؽ امادة الفطار/ مأارات صناعة  القوالت واس طدامأا وذلؾ مػف الارنام  ال
طالؿ اع مادا  طريقة  دريس  و وسياة لا دريت نػمف دورات ال عاػيـ المسػ مر الم عاقػة 
ا طػػوير مأػػارات مدرسػػي ال رايػػة الفنيػػة  ثنػػا  الطدمػػة ل طػػوير مأػػارا أـ وزيػػادة  فايػػا أـ 

 ية  ي مراحؿ ال عايـ العالي.  ال دريسية لمادة ال راية الفن
 

ج.يم ف  ف يسأـ الارنام  ال عايمي المطصص لمادة الفطار  ي  طوير مادة ال رايػة الفنيػة 
عنػػػػد اسػػػػ طدامه مػػػػف طاػػػػؿ المدرسػػػػيف  ونػػػػه ينػػػػـ مح ػػػػوه  عايمػػػػي وانػػػػح ي ػػػػزامف معػػػػه 
( م موعة مف الوسائؿ ال عايمية ) الصور ال عايمية ال ي  ونح ططوات  ؿ مأارة  نية 

المساعدة  ي  ذ ر المعاومػات  و ططػوات المأػارات الفنيػة ال ػي   سػـ اأػا مػادة الفطػار/ 
صػػػػػناعة  القوالػػػػػت الفطاريػػػػػة واسػػػػػ طدامأا،  نػػػػػال عػػػػػف ذلػػػػػؾ االسػػػػػ فادة مػػػػػف االط اػػػػػار 
ال حصػػػػػياي المعر ػػػػػي اصػػػػػور يه )   ، ت ( واالط اػػػػػار المأػػػػػاري واسػػػػػ مارة  قػػػػػويـ ا دا  

  أـ طاؿ ال دريس واعد االن أا  مف ذلؾ . المأاري ، لا عرؼ عاى مس وه طاا
 

د. ف  طايػػؽ الارنػػام  ال عايمػػي يح ػػاج الػػى م موعػػة مػػف المسػػ ازمات النػػرورية   مأػػا ) 
الايئة ال عايمية وا دوات الم عاقة ا نفيذ م طااات مػادة الفطػار ( . لػذلؾ يوصػي الااحػث 



ي  طوير المأارات الفنية ا و ير  ذا المس ازمات ل ي  سأـ  ي رن اح مأمة ال دريسي  
 لطاا ه  ي  ذا المادة . 

 
  -.المقترحات :2

 .  را  دراسة  حاياية لألعماؿ الفنية ال ي ين ز ا الطااة  ي مادة الفطػار/ صػناعة القوالػت 
 الفطارية واس طدامأا  ي نو  ا  داؼ المقررة لأا . 

 

الطااة  ي صػناعة القوالػت ت. وظيؼ نماذج لقوالت ذات مواصفات عالمية ل نمية مأارات 
 الفطارية واس طدامأا. 
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وترتب المصادر …  ٌرتا المصادر فً قائمة واحدة . والبد من األخذ بهذه الطرٌقة األخٌرةمتنوعات  إال أن أغلبها 
وفالً الحالاالت التالً ال … فً قابمة المراجع عادة ترتٌبا أبجالدٌا أو هجابٌالا حسالب أسالم العابلالة واالسالم األخٌالر للمإلال  

ولٌس ثمة أسلوب متفق علٌط لإلعالداد … ل  ٌثبت المصدر تحت أسم المعهد أو الهٌبة التً أعدتط  ٌوجد فٌها اسم المإ
( لالذلك 111.( )فالان دالالٌن  على أن ٌلتزم به طول التقرٌر… وللباحث أن ٌتبع األسلوا الذي ٌوافقهقابمة المراجع  

دماً نمالام االسالم والسالنة الذي ٌثبالت فٌالطل رتب الباحث مصادر الرسالة حسب التسلسل الهجابً وفً قابمة واحدة مسالتخ
أسم المإل  ثم السنة بٌن قوسٌن ثم العنوان ثم رقم الجزء وبعده الطبعالة ثالم المطبعالة أو دار النشالر و أخٌالرا المدٌنالة أو 

 (   81-41الدولة   وٌعر  هذا بـ) إسلوب هارفرد( للمزٌد ٌنمر  دلٌل كتابة البحوث.) الٌاسل 
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مــادة  قسم الرتبيت  الفنيت كلـيت الرتبيـت األسـاسيت  يف  لذي  طلبت  استخذامها والقىالب يف مهاراث صناعت الربوامج التعليمي  
 فـخـــــارالـ

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ٖ(                      الش ؿ )  ٕ(                         الش ؿ )  ٔالش ؿ )        
   
 
 
 
 
 
 
 

 (  ٙ(                       الش ؿ )  ٘(                          الش ؿ )  ٗالش ؿ )      
 

م موعة مف القوالت ال ي يم ف اس طدامأا  ي (  عالا  مثؿ ٙ،٘،ٗ،ٖ،ٕ،ٔرف ا ش اؿ ) 
الفطار،  ونأا  س طيع  ف  عطي رن ا ا و يػرًا مػف ا شػ اؿ الفطاريػة عاليػة الدطػة والشػ ؿ ال مػالي 
واأح ػػاـ مط افػػة رذ  ف  ػػذا القوالػػت  صػػنع عػػادة  مػػف طامػػات مط افػػة )ال ػػاس، الطشػػت، الشػػمع 

 ،المعادف المط افة(.
 عماية صنع القالت عاى و ؽ الطامات الم و رة  ي ايئ نا. ون ناوؿ  ي  ذا الارنام  

 

األشكال  الحظ
 اآلتٌة



 الطامات والمس ازمات 
  . ن عرؼ عاى الأدؼ ال عايمي   
 
 

"يعطى الطالت معاومات عف الطامات 
 والمس ازمات

 ال ي يم ف اس طدامأا  ي صنػاعة القوالت الن اج
 طاريات مط افة ا ش اؿ وا ح اـ، وي وطع منه 

 اف
 وعية الطينة ال رااية وال اس والمس ازماتيحدد ن

 وا دوات ال ي  دطؿ  ي عماية اإلن از الفني".

 
 ت. ن عرؼ عاى ا  داؼ الساو ية:

 
 

        
 يس طيع الطالت اعد دراسة لاوحدة ال عايمية  ف ي وف طادرًا عاى:                         

 
 لمس طدمة لعمؿ الفطار.يعرؼ الطينه ال رااية ا  وال.          

 ثانيا. يحدد  نواع الطينه ال رااية.
 ثالثا. يط ار نوعية ال اس المأيأ لعمؿ القوالت.

 رااعا. يأيئ الحوا ز الطشاية.
 طامسا. يأيئ  حواض طاط الطينه ال رااية.

 سادسا. يأيئ ال رااؿ ل نقية الطاطة الطاصة االطينه ال رااية.
 نه ال رااية.سااعا. يحنر حوض  نشيؼ الطي

 ثامنا. يطزف الطينه ال رااية اأ ياس طاصة )ناياوف(.
  اسعا. يأيئ ا دوات الطاصة االقطع وال شذيت والحذؼ والصقؿ.

 عاشرا. يس طدـ الطالط ال أراائي.
 رحده عشر. يقوـ اعماية ع ف الطينه ل ي  صاح  ا زة لاعمؿ الفني.

 

 األهدا  السلوكٌة

 الهد  التعلٌمً



 Earthenware( الطينة ال رااية ٔ)
 ثانوي اه نساة عالية مف و و طيف

 الحديد، مطاطي ه عالية ويصؿ مده
C 1000)حرار ه 

o
 – 1100C

o
) (1.P5)  

 (. ٚ ما  ي الش ؿ )  
 
 
 Kaoline( ال انوليف ٕ)

  ػو طيف اا دائػي مطاطي ه طاياة 
 وانصػأارا طايؿ لقاة الشوائت  يه.
 ذا ػي ال ز ي  الح وائه عاى نساة

 المده الحراري، (سااراد الف)عالية مف 
C 1800)له  

o
) . 

 ( ٛ) ما  ػي الش ؿ
 
 Sand( الرمؿ االسود ٖ)

 يمثؿ الػرمؿ االسود  ػاناًا مأماً 
 اطػر  ي عمػاية  حنير الطينة

 ال يدة ل ونه يقاؿ الازو ة  ي الطيف
 ويعال  ال قاػص العالي الذي يحدث 
 (. ٜعادة  ي الطيف. ) ما  ي الش ؿ 

 
 Grog)-ال روؾ( الطيف المحروؽ )ٗ)

 الطػيف المحروؽ والمسػحوؽ اش ؿ
 حاياػات م وسطة  و ناعمة  شاه مادة 
 الػرمؿ، وال روؾ يمػ ف اف ي طذ  ي 

 لوف،  ف رنا ة ال روؾ رلى الطيف يقاؿ 
 ال قاص عند ال فاؼ او  شققات الحرؽ

 (.ٓٔويقاؿ االنحنا . )  ما  ي الش ؿ 



ر الطاطػة الطينيػة ال راايػة  ػاف ل ػؿ نػوع وظيفػة  ما االنساة لألحواض ال ػي  سػ طدـ ل حنػي
  سأـ  ي عماية ال حنير و ي:

(( حػػوض عميػػؽ )اػػانيو سػػااحة( يسػػ طدـ لطاػػط الطينػػة ال راايػػة و ػػذلؾ إل ػػرا  عمايػػة ٔ))
غسػػؿ ال ػػرات مػػف الشػػوائت وا مػػالح وال  ػػؿ غيػػر الم  انسػػة ل ػػرض  شػػذياه منأػػا و نقي ػػه ليصػػاح 

 را  عمايػة الطاػط، اطاػط  ميػات ال ػرات والرمػؿ وال ػروؾ والمػا  معػًا،)  ا زًا لاعمػؿ، ثػـ القيػاـ اػإ
 (. ٔٔالش ؿ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( مقطع طولي لاحوض الذي يس طدـ لاطاطة ال رااية . ٔٔالش ؿ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مقطع  اناي لاحوض (  ٕٔالش ؿ ) 
 

 ػرات ا حمػر، ال ػرات ول ي نطاط الطينة ال رااية داطؿ الحوض  ح اج رلى المػواد اآل يػة )ال
ا ايض ال انوليف، والرمؿ ا سود( و قـو اعماية الطاط اواسطة طالط  أراائي ل ي نحصؿ عاى 

 (. ٖٔ  انس  اـ لعماية الطاط، ) الش ؿ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (  ٖٔالش ؿ )                                  
ؽ غراػػاؿ يونػػع اسػػفؿ اعػػد ر ػػرا  عمايػػة طاػػط الطػػيف  ػػي الحػػوض يػػ ـ  صػػفي ه عػػف طريػػ

الحػػوض ويػػ ـ  ػػ ح الحػػوض مػػف ا سػػفؿ عػػف طريػػؽ مف ػػاح  ح ػػـ مػػائي  مػػا مونػػح  ػػي الشػػ ؿ ) 
 ( ل ي ينزؿ منه الطايط اعد  صفي ه مف الشوائت والعوالؽ وال  ؿ غير الم  انسة. ٗٔ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ( ٗٔالش ؿ ) 

والػذي ي ػوف ماطنػا (  ٘ٔاعد الطاط وال صفية ينزؿ الطاػيط رلػى حػوض ال نشػيؼ الشػ ؿ ) 
اقماش مسامي ل ي ي ـ ال طاص مػف المػا  الزائػد  ػي الطاػيط واإلاقػا  عاػى الطاػيط الرطػت و ر ػه 
 ػػي الأػػوا  الطاػػؽ ح ػػى يصػػؿ مرحاػػة مػػف ال  اػػد السػػطحي لاطػػيف ويػػ ـ اعػػد ا  قطيػػع الطػػيف االػػة 

يؼ الطينػة طشاية عاى ش ؿ مراعات ل ي ي طاػؿ الأػوا  المسػاحات الطينيػة المقسػمة ويسػرع ا نشػ
   ؿ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ٘ٔالش ؿ )                                 
اعد ذلؾ نقوـ اعماية  نشيؼ الطيف ور عه مف الحوض ثـ  طزينه اا يػاس طاصػة )نػاياوف( 

 (. ٙٔل ي يحا ظ عاى طراو ه وليون ه ، الش ؿ ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  ( ٙٔالش ؿ )                                    

 
  

اعػػد ذلػػؾ نقػػوـ اعمايػػة ع ػػف  ولػػى لاطينػػة المأيػػأة لاعمػػؿ ل ػػي    ػػانس و فػػرغ مػػف الفقاعػػات 
 (. ٚٔالأوائية ،الش ؿ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ٚٔالش ؿ )                                        
ثػػـ نعمػػؿ الع ينػػة عاػػى شػػ ؿ اسػػطوانة صػػادة ونقػػـو ا قطيعأػػا اواسػػطة )طػػيط النػػاياوف( عاػػى 
شػػ ؿ  طػػراص دائريػػة لا أ ػػد مػػف طاو ػػا مػػف الشػػوائت ال ػػي مػػف المم ػػف  ف   عاػػؽ االطينػػة و مػػر مػػف 

  (  ٛٔالش ؿ)    ال رااؿ،
 
 
 
 
 
 

 
 

 (  ٛٔالش ؿ )                                         



اعػػػد عمايػػػة ال قطيػػػع نقػػػـو افحػػػص ا طػػػراص الطينيػػػة لا أ ػػػد مػػػف طاو ػػػا مػػػف الشػػػوائت الواحػػػدة  اػػػو 
طره، ثـ نقوـ اعماية الع ف مرة  طره  مرحاة نأائية لنحصػؿ عاػى طينػة صػا ية ونقية،الشػ ؿ) ا 
ٜٔ .) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (  ٜٔالش ؿ )                                 
و ناؾ عدة  ساليت لع ػف الطينػة عػف طريػؽ النػ ط اراح ػي اليػد ،  لاحصػوؿ عاػى طينػة 

 ( ٕٓلأوائية  الش ؿ ) م  انسة وطالية مف الفقاعات ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ٕٓالش ؿ )                                    



رما الطريقة ا طره لعماية الع ف    مثؿ االن ط ا ا ا اليديف و قايت الع ينه حازونيا 
 ( ٕٔلاحصوؿ  عاى   انس ا ار وا نؿ مف سااق أا، الش ؿ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ٕٔالش ؿ )          
 
قوـ افرش الطيف عاػى مننػدة طشػاية وااسػ طداـ آلػة طشػاية )الشػياؾ(  ػي  صػاح  ػا زة ن

 (.ٕٕلعمؿ نموذج طيني معيف، )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ٕٕالش ؿ )                                   
 



 
 . عمؿ طالت مسطحٕ  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    (  ٖٕالش ؿ )                                 
( يمثؿ  حد النماذج المس طدمة  ي عمؿ طالت مسطح إلن از  عمػاؿ  ٖٕذا الش ؿ ) رف  

 نيػػػة  طاريػػػة و ػػػو مصػػػنوع مػػػف مػػػادة ال ػػػاس، و ػػػو مػػػف ا ثػػػر النمػػػاذج ال ػػػي   ميػػػز اسػػػأولة  ػػػي 
 حنير ا وسرعة  عامأا مف طاؿ الطااة، رنا ة رلى ذلؾ طاما أا م وا رة ويم ػف الحصػوؿ عايأػا 

ذج اإم انػػه  ف يعطينػػا  فاصػػيؿ ا ثػػر دطػػة لاعمػػؿ الػػذي  ػػرـو رن ػػازا رنػػا ة رف  ػػذا النمػػو  اسػػأولة.
 رلى النواحي ال مالية.

 

 ن عرؼ عاى الأدؼ ال عايميأ.  

 
 

"يعطى الطالت ططوات عمؿ طالػت مسطح 
 مف 

ال اس، وي وطع منه  صميـ نموذج طيني 
 وينفذا 

 ااس طداـ طريؽ االس نساخ".

 لشكل اآلتً الحظ

 ًالهد  التعلٌم



 
 

 

 الساو ية ت. ن عرؼ عاى ا  داؼ
 
 

        
 يس طيع الطالت اعد دراسة لاوحدة ال عايمية اف ي وف طادرًا عاى:     

 
  وال. يططط نموذ ًا  نيًا لاقالت المراد  صنيعه.        

 ثانيا. يفرش الطينة اواسطة الى الفرش )الرولة االسطوانية(..
 ثالثا. يأي  حوا ز طشاية لح ـ القالت.

 ييت النموذج وا رنية.رااعا. يقوـ ا ز 
 طامسا. ي اؽ المسامات  و الف حات الص يرة.

 سادسا. يأيئ المادة ال اسية اواسطة الطالط ال أراائي.
 سااعا. يصفي المادة ال اسية اواسطة ال رااؿ.

 ثامنا. يحدد نساة مادة ال اس رلى الما .
  اسعا. ينفذ نموذ ًا  نيًا.

  
 ة ال عايميةج. ن عرؼ اآلف عاى ططوات الف ر 

 
 ل رض صناعة طالت مف ال اس ن اع الططوات اال ية.

نقػػـو افػػرش الطينػػة ال ػػا زة لاعمػػؿ عاػػى مننػػدة طشػػاية اواسػػطة آلػػة الفػػرش 
 .(81الشكل )(   ؿ عمؿ نموذج  ني الشياؾ -)الرولة

 
 
 
 
 

                (  81الشكل )         

 الفكرة 

 

 التعلٌمٌة

  األهدا  السلوكٌة



رلى رف    مؿ مالمح الش ؿ، وااس طداـ اعد ذلؾ نقـو اعمؿ النموذج اطريقة النحت 
 ( 81الشكل ) ا دوات واآلالت الطاصة اذلؾ 

 
 

 
 ( ٕ٘الش ؿ )         

 
 
 

( ٕٙي ـ صنع حاؿ طيني لسد الحا ات السفاية لاحوا ز الطشاية مف الداطؿ و ما  ي الش ؿ ) 
 القالت الطار ي.وذلؾ لاحياولة دوف  سرت مادة الاورؾ مف الحوا ز الطشاية وال ي  مثؿ ش ؿ 

 
 
 
 
 

 ( ٕٙالش ؿ )            
 
 
 
 

ي ـ  أيأة الحػوا ز الطشػاية وحصػر النمػوذج الطينػي اػداطاأا عاػى شػ ؿ مسػ طيؿ  و مراػع 
 (. ٕٚو ما  ي الش ؿ ) 

 
 
 
 

 ( ٕٚالش ؿ )           
 
 



 
فالالً الشالالحوم أو زٌالالت الصالالابون وكمالالا  يػػ ـ طاػػي ا رنػػية والنمػػوذج امػػادة عازلػػة  الزيػػت  و

 (. 88الشكل )
                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( 88الشكل )

 
ي ـ  حنير مادة الاورؾ ا راا أا لا طاص مف ال  ؿ الم  اسة داطؿ المادة و ما  ي الش ؿ 

 (ٕٜ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
 ( 89الشكل )

 

 



طؿ( ويػػ ـ نثػػر مػػادة الاػػورؾ عاػػى المػػا  ح ػػى  نقػػع  امػػؿ ال ميػػة يػػ ـ  اػػت مػػا   ػػي وعػػا  )سػػ
المطاواة  ي الوعا  ومف ثـ ينرت اطالط  أراائي ل ي ي  انس الما  والاورؾ و مػا  ػي الشػ ؿ 

( وي وف الطاط ل ؿ ل ر ما   ياو غراـ مف الاورؾ واف لـ   و ر آلػة  أراائيػة لاطاػط  ػيم ف ٖٓ) 
 الطاط االيد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( ٖٓالش ؿ )                                        

يصت سائؿ الاورؾ طوؽ النموذج الطيني المونوع داطؿ الحػوا ز الطشػاية و مػا  ػي الشػ ؿ 
(ٖٔ  .) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (  ٖٔالش ؿ )



اعػػد  ف يصػػت سػػائؿ الاػػورؾ ح ػػى مسػػ وه نصػػؼ السػػمؾ المطاػػوت، نقػػـو ا سػػايح القالػػت 
طػالؿ اسػط )شػاش طاػي  و اسػ طداـ طيػوط الايػؼ( ثػـ ن مػؿ صػت العطائه انية  طوه وذلؾ مف 

 (.ٕٖالاورؾ و ما  ي الش ؿ)

 (  ٕٖ) الش ؿ 
اعد االن أا  مف صت الاورؾ  وؽ النموذج نقـو االنرت عاى الحػوا ز  و عاػى المننػدة 
المونػػػوع عايأػػػا الحػػػوا ز عػػػدة مػػػرات ل ػػػي  طػػػرج الفقاعػػػات الأوائيػػػة مػػػف مسػػػ حات الاػػػورؾ رلػػػى 

 (. ٖٖ)الش ؿما  يالسطح و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ٖٖالش ؿ)                              



 (. ٖٗ( دطيقة  ما  ي الش ؿ )ٕٓ-٘ٔي رؾ القالت لي ؼ   رة مف الزمف )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ٖٗالش ؿ ) 
 

اعد  فاؼ )الاورؾ( نقـو اف ح القالت االنػرت االيػد عاػى  ػاناي حػوا ز القالػت  ينفػ ح 
 (. ٖ٘اعد ا ير ع و ما  ي الش ؿ )القالت الطشاي و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ٖ٘الش ؿ ) 



 
 (.ٖٙيطرج القالت وي رؾ طاياًل  ي الأوا  و ما  ي الش ؿ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ٖٙالش ؿ ) 
 

 (.ٖٚنقـو اإطراج النموذج الطيني مف القالت ال اسي  ما  ي الش ؿ )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.ٖٚالش ؿ )



 
 

ف العوالػػؽ الطينيػػة االمػا  وااسػػ طداـ  رشػاة ناعمػػة ح ػػى ال نقػـو ا نظيػػؼ القالػت ال اسػػي مػ
 (.ٖٛي طدش القالت  ما  ي الش ؿ )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.ٖٛالش ؿ )
نقوـ ا نظيؼ آطر لاقالت ول ف عف طريػؽ رسػفن ة ناعمػة ومػا  ح ػى ينظػؼ اشػ ؿ نأػائي 

 (.ٜٖ ما  ي الش ؿ )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 (.ٜٖالش ؿ )
 

 (. ٓٗعماية ال نظيؼ  ي الأوا  الطاؽ و ما  ي الش ؿ ) ي رؾ القالت ال اسي لي ؼ اعد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( ٓٗالش ؿ )

ي ـ  رش الطيف المحنر عاى ططعة طماش اواسطة آلة طشاية  سطوانية الشػ ؿ،  مػا  ػي الشػ ؿ 
(ٗٔ.) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 (ٔٗالش ؿ )



ونػد ع  ننع الطيف المفروش  ي القالت ال اسي ثـ نقػوـ اعمايػة النػ ط االيػد عاػى الطينػة
 (. ٕٗاأا رلى  ؿ   زا  النموذج داطؿ القالت ال اسي  ما  ي الش ؿ )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ٕٗالش ؿ )
نقوـ اإزالة الطيف الزائػد مػف القالػت عػف طريػؽ طػيط النػاياوف اشػد عنػد طر ػي القالػت وناػد  

سػي  مػا اسحت الطيط مف اداية القالػت رلػى آطػرا ل أطػذ الطينػة شػ ؿ النمػوذج اػداطؿ القالػت ال ا
 (.ٖٗ ي الش ؿ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ٖٗالش ؿ ) 



نقوـ ا شذيت الطينة داطؿ القالت اواسطة  داة االس ؾ  و مطاط وذلؾ لان ط  ينا االطينة 
 (.ٗٗرلى داطؿ  ؿ   زا  القالت ال اس  ما  ي الش ؿ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.ٗٗالش ؿ ) 
 (. ٘ٗو ما  ي الش ؿ ) ي ـ رطراج النموذج الطيني المن   مف القالت ال اسي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (. ٘ٗالش ؿ )



نقػػـو ا شػػذيت المنػػ   الطينػػي وذلػػؾ ا نظيػػؼ الحا ػػات الطار يػػة و نظيػػؼ ا  ػػزا  الداطايػػة مػػف 
 (.ٙٗالعوالؽ ال اسية اواسطة آلة حادة وآلة  شذيت )الي رننؾ(  ما  ي الش ؿ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ٙٗالش ؿ ) 
ت وال نظيػػؼ لانمػػوذج المنػػ   الطينػػي نسػػ طيع اف نالحػػظ مػػده اعػػد االن أػػا  مػػف عمايػػة ال شػػذي

 (.ٚٗدطة العمؿ ا ؿ  فاصياه عف طريؽ القالت ال اسي و ما  و  ي الش ؿ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ٚٗالش ؿ ) 
 



 (. ٛٗلامحا ظة عاى المن   الطيني نرطاه اواسطة رسفن ة ماااة االما  و ما  و  ي الش ؿ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ٛٗالش ؿ ) 
 
قػػـو ا  طيػػة النمػػوذج الطينػػي المنػػ   اعػػد ال رطيػػت ا طػػا  مػػف النػػاياوف و ر ػػه لي ػػؼ اشػػ ؿ ن

 دري ي منعًا لظأور  شققات  ي المن   الطيني. واأذا نحصػؿ عاػى نمػوذج منػ   اشػ ؿ م  امػؿ 
 (. ٜٗااس طداـ القالت ال اسي المسطح  و ما  و  ي الش ؿ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (  ٜٗالش ؿ ) 
 



 لت م سـ . عمؿ طاٖ  
 
  

نموذج طيني  روي)م سـ( والذي نروـ  نفيذا االقالت ال اسي ذو القطع يف و ما  و  ي الش ؿ 
(٘ٓ .) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ٓ٘الش ؿ )                                      
( يمثؿ نموذج طيني  روي لاقالت ال اسي ذو القطع يف و و مػف النػوع ٓ٘رف  ذا الش ؿ )

مف الطيف ، ويعد مف النماذج ال ي يم ف صناع أا ااس طداـ الدوالت ال أراائي الم سـ المصنوع 
ذ يم ف اس طداـ نماذج طار ية  ا زة لعماية انػا   ػذا   و عف طريؽ الانا  اا شرطة الطينية ، وا 
النموذج ) مثال  رة االس ي ية ،معدنية (  و  ي شػ ؿ آطػر  رغػت  ػي صػناعة طالػت لػه ،  ف  ػذا 

 انه  ف يعطي  فاصيؿ ا ثر دطة لاعمؿ ويع مد عاى نػوع الشػ ؿ الػذي نط ػارا وطريقػة النموذج اإم
صػػناع ه رنػػا ة رلػػى ذلػػؾ اإم انػػه  ف يعطػػي النػػواحي ال ماليػػة لاعمػػؿ الفنػػي المن ػػز مػػف طػػالؿ 
   را  اعض ال عديالت عاى م ونات الش ؿ مما يعطي مونوعا  ديدا ومعارا عف   رة معينة . 

 أدؼ ال عايمين عرؼ عاى الأ.  

 
"يعطػػى الطالػػت ططػػوات عمػػؿ طالػػت م سػػـ 
مػػػف الطػػػيف ااسػػػ طداـ الػػػدوالت ال أراػػػائي  و 
انػػػا  ا شػػػرطة الطينيػػػة  و  أيئػػػة  ي  شػػػ ؿ 
م سػػػـ معػػػيف، وي وطػػػع منػػػه صػػػناعة نمػػػوذج 

 ".طيني إلن از  عماؿ  نية مط افة 
 

 الهد  التعلٌمً

 الشكل اآلتً ظالح



 
 ت. عرؼ اعد ذلؾ عاى:

 
 

        
د دراسة لاوحدة ال عايمية  ف ي وف يس طيع الطالت اع         
 طادرًا عاى:

 
 رسم مخطط لنموذ  القالب المجسم المراد صناعتط .   وال.

ٌحدد نوع القالب )عن طرٌق الدوالب الكهربابً أو األشرطة الطٌنٌة أو بتهٌبة ثانيا. 

 شكل مجسم معٌن( 

 ٌحدد خط منتص  القالب باستخدام آلة مدببة . ثالثا. 

 ة قطع صغٌرة من البالستك أو المعدن الخفٌ  لتنصٌ  الشكل المطلوب .تهٌبرااعا. 

 تهٌبة القالب لعملٌة الصب . طامسا. 

مراعاة إغالق الحافات المكونة للشكل لمنع تسرب المادة الجبسٌة أثناء عملٌة سادسا. 

 الصب .

 صب المقطع السفلً للقالب .سااعا. 

 صب المقطع العلوي للقالب . ثامنا. 

 ربط المقطعٌن العلوي والسفلً باستخدام مواد معٌنة .ا.  اسع

 عمل تنمٌ  وتشذٌب حافات القالب وتزٌٌتط بمادة دهنٌة عازلة . عاشرا. 

 
 

 ج. ن عرؼ اآلف عاى ططوات الف رة ال عايمية
 

 
  -تتمثل خطوات الفكرة التعلٌمٌة باآلتً ل                                  

 لغرع صناعة قالب مجسم من الجبس اتبع الخطوات                                                          
 -اآلتٌةل                                              

 
 
 
 
 

 األهدا  السلوكٌة

 الفكرة 

 

 التعلٌمٌة



نقوـ اصنع نموذج طيني  روي م سـ  ما عف طريؽ الدوالت ال أراائي  ي حاؿ  و را  و  
 ( ٔ٘ينية و ما  ي الش ؿ )عف طريؽ ال ش يؿ اانا  ا شرطة الط

 

 
 ( ٔ٘الش ؿ )

نقػػػـو ا حديػػػد من صػػػؼ الشػػػ ؿ ال ػػػروي )الم سػػػـ(  ي رسػػػـ طػػػط المن صػػػؼ لاشػػػ ؿ ال ػػػروي 
اواسطة آلة مدااػة ثػـ نقػـو اإحنػار ططػع صػ يرة مػف الاالسػ يؾ او المعػدف الطفيػؼ لننصػؼ اأػا 

لش ؿ و مػا  ػي الشػ ؿ الش ؿ اونعأا اعماية الن ط عاى الطط الذي طمنا ا حديدا عاى سطح ا
 (ٕ٘.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (ٕ٘الش ؿ )                                       



ي ـ رحاطة الش ؿ اعد عماية ال حديد لامن صؼ اإطار مف الطيف و أيئ ه لعماية الصػت،  مػا  ػي 
 (. ٖ٘الش ؿ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ٖ٘الش ؿ ) 
م سػـ ل ػي ال   سػرت المػادة ال اسػية نقوـ اإغالؽ الثقوت والف حات المو ودة  ي الش ؿ ال

 (.ٗ٘ ثنا  عماية الصت رلى داطؿ الش ؿ و ما  ي الش ؿ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ٗ٘الش ؿ ) 
 
 
 



نقػػـو اإحاطػػة الشػػ ؿ ال ػػروي الم سػػـ احػػا ز معػػدني  و االسػػ يؾ مػػرف و أيئػػة لعمايػػة الصػػت 
 (. ٘٘اال اس.  ما  ي الش ؿ )

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (٘٘الش ؿ ) 
و ي مأي  و ػا ز لعمايػة صػت النصػؼ ا عاػى مػف النمػوذج ويفنػؿ  ػدعيـ الش ؿ الم سـ 

 (.ٙ٘الحا ز اراطه احاؿ م يف  ي ال يف ح الحا ز  ثنا  عماية الصت  ما  ي الش ؿ ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (ٙ٘الش ؿ ) 
 
 
 



نقػػـو اطاػػط ال ػػاس مػػع المػػا  اػػنفس الططػػوات الم اعػػة مػػع القالػػت المسػػطح ثػػـ نقػػـو اسػػ ت 
 (. ٚ٘ا عاى لاش ؿ الم سـ و ما  ي الش ؿ ) ال اس عاى النصؼ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (ٚ٘الش ؿ ) 

 
( دطيقػة ل ػي ي ػؼ  مػا ٕٓ-٘ٔالش ؿ  ما ماػيف  عػالا اعػد عمايػة الصػت حيػث ي ػرؾ لف ػرة )

 (.ٛ٘ ي الش ؿ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ٛ٘الش ؿ )



سػـ و مػا اعد ال فاؼ نقـو اإزالة الحا ز ليظأر لنا النصؼ ا عاى مف القالت لاشػ ؿ الم 
 (. ٜ٘ و  ي الش ؿ )

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 (19الشكل ) 

 

 
 (. 11نقوم برفع النص  األعلى للقالب من على النموذ  المجسم وكما فً الشكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (11الشكل ) 
 



 ي  ذا الططوة نقػوـ احفػر غػائر نصػؼ  ػروي لحا ػة القالػت اواسػطة آلػة  شػذيت ذو ر س 
(  ٔٙال ي نس طدمأا  ي عمػؿ الفطػار و مػا  ػي الشػ ؿ ) سا ي نصؼ  روي و ي رحده اآلالت

 ويقصد اأذا العماية عمؿ ما يشاه اقفؿ لقالت ال اس .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ٔٙالش ؿ )
 

نقػـو  نػا اعمايػة  زييػت لنصػؼ القالػت ال اسػي لانمػوذج الم سػـ واػنفس الططػوات الم اعػػة 
 (.ٕٙمع القالت المسطح المذ ورة سااقًا و ما  ي الش ؿ ) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 (ٕٙالش ؿ ) 



نقػػـو مػػرة  طػػره اإحاطػػة النمػػوذج مػػع النصػػؼ العاػػوي ال اسػػي اػػنفس الحػػا ز المعػػدني  و 
الاالسػ ي ي الػذي اسػػ طدمناا  ػي عمايػػة صػت النصػؼ ا وؿ منػػه واػنفس الططػػوات ال ػي ا اعنا ػػا 

 (.ٖٙسااقًا ثـ نقوـ اصت السائؿ ال اسي عايه. و ما  و مايف  ي الش ؿ ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (ٖٙالش ؿ ) 

( دطيقة وانفس الططوات السااقة الم اعة مػع ٕٓ-٘ٔنقوـ ا رؾ القالت لي ؼ انفس المدة )
 (. ٗٙالنصؼ ا وؿ لاقالت  ما  ي الش ؿ )

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 ( ٗٙالش ؿ )



 (. ٘ٙنر ع الحا ز المعدني عف القالت ون ر ه لي ؼ  مامًا  ما  ي الش ؿ )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (٘ٙالش ؿ ) 
قوـ اف ح القالت ا زئيه و نظيفه انفس الططوات ال ي ا اعنا ا  ي القالت المسطح ثـ نقػـو ن

اعمؿ   حة  ي  حد النصفيف االة حادة  ي ي سنى لنا اس طداـ القالت لتن اج اطرؽ  طره سنأ ي 
 (. ٙٙعاى ذ ر ا الحقًا  ما  ي الش ؿ )

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 (ٙٙالش ؿ ) 

 



ي ػؼ  مامػًا وي ػوف مأيػأ لعمايػة رن ػاج نمػاذج طينيػة و مػا  ػي الشػ ؿ )  نا ي رؾ القالت انصػفيه ل
ٙٚ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 ( ٚٙالش ؿ )
 

اعػػد عمايػػة  ػػرش الطػػيف نقػػـو اونػػع المفػػروش  ػػي النصػػؼ ا وؿ مػػف القالػػت مػػع النػػ ط 
 (.ٛٙااليد لد ع الطيف رلى  ؿ  نحا  القالت و ما  ي الش ؿ )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( ٛٙالش ؿ )



 (. ٜٙية الفرش نقـو اإزالة الطيف الزائد اواسطة طيط ناياوف و ما  و مايف  ي الش ؿ )اعد عما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ٜٙالش ؿ )
اعد رزالة الطيف الزائد مف القالت نقوـ اصقؿ الطيف  ي القالت ليأطذ الش ؿ القالت و ما  و مايف 

 (.ٓٚ ي الش ؿ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( ٓٚالش ؿ )
 

 



 (.ٔٚذا أا لانصؼ الثاني مف القالت و ما  و مايف  ي الش ؿ )  ي ـ  نفيذ الططوات
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الش ؿ ) (
 

 ( ٔٚالش ؿ )
 

 (.ٕٚنقوـ ا طديش حا ات الطيف المفروش االقالت اواسطة آلة  طديش و ما  ي الش ؿ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (ٕٚالش ؿ ) 
 



 طػػػديش الطػػػيف المفػػػروش  ػػػي اػػػنفس الططػػػوة والطريقػػػة ال ػػػي طمنػػػا اأػػػا مػػػع النصػػػؼ ا وؿ نقػػػـو ا
 (.ٖٚالنصؼ الثاني لاقالت الم سـ  ما  ي الش ؿ ) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( ٖٚالش ؿ )

نقوـ ا رطيت الحا ات المطدشة لاطيف المفروش  ػي نصػفي القالػت الم سػـ اواسػطة  رشػاة منقعػة 
 (.ٗٚ و طاقة رائت و ما  ي الش ؿ )  (Slip)امادة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (ٗٚالش ؿ ) 



ونع النصؼ الثاني لاقالت عاى النصؼ ا وؿ ومطااق أما  مامًا مع اعض و ما  ػي نقوـ ا
 (. ٘ٚ)الش ؿ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (٘ٚالش ؿ ) 

ي ػػرؾ القالػػت لف ػػرة مػػف الػػزمف  ػػي الأػػوا  ح ػػى ينفصػػؿ  اقائيػػًا الطػػيف عػػف القالػػت ال اسػػي ثػػـ نقػػوـ 
 (.ٙٚار ع النصؼ ا وؿ مف القالت و ما  و مايف  ي الش ؿ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الش ؿ ) (
 

 (ٙٚالش ؿ ) 
 



 رؾ النصؼ الثاني مف القالت  ي الأوا  ح ى ينفصؿ الطيف  اقائيًا عف القالت و ما  و  ي 
 (. ٚٚ)الش ؿ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( ٚٚالش ؿ )

نقوـ ا نظيؼ النموذج المن   و مػا يػزاؿ نصػفه داطػؿ القالػت مػف العوالػؽ ال اسػية ومػف ثػـ صػقاه 
 (. ٛٚ ي ية و ما  ي الش ؿ )اواسطة  داة صقؿ االس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (ٛٚالش ؿ ) 

 



نقوـ اإطراج النموذج الطيني المن   مف النصؼ الثاني لاقالت ال اسػي و مػا  ػو ماػيف  ػي 
 (.ٜٚالش ؿ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (ٜٚالش ؿ ) 

نقػػػـو اعػػػد رطػػػراج النمػػػوذج الطينػػػي المنػػػ   مػػػف القالػػػت ال اسػػػي الم سػػػـ امعال ػػػة منطقػػػة 
 ػػي ن  ػػت عػػف ال صػػاؽ نصػػفي النمػػوذج الطينػػي المنػػ   مػػع اعنػػأما اواسػػطة رحػػده االل حػػاـ ال

 (  مرحاة  ولى.ٓٛاآلالت ال ي نحفر اأا طاياًل م اف االل حاـ و ما  و مايف  ي الش ؿ )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (ٓٛالش ؿ ) 



 (. ٔٛو مرحاة ثانية نقوـ اصنع حاؿ طيني ر يع نوعًا ما و ما  و مايف  ي الش ؿ )     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (ٔٛالش ؿ ) 
 

و مرحاػػة ثالثػػة نقػػـو اونػػع الحاػػؿ الطينػػي  ػػي م ػػاف الحفػػر الػػذي عمانػػاا اعػػد  ف يطػػدش الم ػػاف 
 ي م اف االل حاـ ما ايف النصفيف لانموذج الطينػي المنػ   ونقػـو  (Slip)ويرطت االسائؿ الرائت 

ذج المنػػ   و مػػا  ػػي اعمايػػة النػػ ط والػػدم  والصػػقؿ ح ػػى يط فػػي ا ثػػر وي سػػاوه مػػع اػػدف النمػػو 
 (.ٕٛالش ؿ )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (ٕٛالش ؿ )



النموذج المن   )الم سـ ال روي الش ؿ( وطد طمنا اعمؿ   حػة  ػي النمػوذج ل سػريع   فيػؼ المنػ   
الطيني  و لعمؿ  و ة له  و  ي شي  آطر نرـو القياـ اػه و المنػ   ال ػروي يم ػف  وظيفػه الن ػاج 

 (. ٖٛما  ي الش ؿ ) ش اؿ  طارية م عددة وم نوعة  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 (ٖٛالش ؿ ) 

ا دوات المسػػ طدمة  ػػي صػػنع النمػػوذج الطينػػي والقالػػت ال اسػػي والمنػػ   م عػػددة ا شػػ اؿ ل يسػػير 
 (. ٗٛالعمؿ  ي الفطار  ما  ي الش ؿ )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ٗٛالش ؿ ) 
 



 

 

 املـــالحــق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 



 (8)الملحق  
لسادة الخبراء الذٌن استشارهم الباحث حول صالحٌة أدوات البحث قابمة أسماء ا

 مرتبة حسب التسلسل الهجابً والدرجة العلمٌة
 
 

 نوع االستشارة
 

  أسماء السادة الخبراء موقع العمل

 أ ب   د هـ

X X X   4 أ.د. خولة عبد الوهاب القٌسً جامعة بغداد -مركز البحوث التربوٌة والنفسٌة 

X X X X X  8 أ.د. عبد المنعم خٌري حسٌن جامعة بغداد -كلٌة الفنون الجمٌلة 

X X X X X  6 أ.د. نامم كامم جواد جامعة دٌالى -كلٌة التربٌة األساسٌة 

X X X X X  1 أ.م.د محمد سعدي لفتط جامعة بغداد -كلٌة الفنون الجمٌلة 

X X X    1 ح احمد مهٌديأ.م.د. صال جامعة بغداد -كلٌة الفنون الجمٌلة 

X X X X X  1 أ.م.د صالح مهدي صالح جامعة دٌالى –كلٌة التربٌة 

X X X X X  1 أ.م.د.مهند محمد عبد الستار جامعة دٌالى –كلٌة التربٌة 

X X X X X 8 أ.م.د. رعـد عزٌز عبد هللا كلٌة الفنون الجمٌلة / جامعة بغداد 

X X X X X 9 أ.م.د. قدروي عراك صقر غدادكلٌة الفنون الجمٌلة / جامعة ب 

X X X   41 كوٌشعبد الحسٌن عباس أ.م.د.  كلٌة الفنون الجمٌلة / جامعة بغداد 

X X X   44 د.م. نبراس احمد كلٌة الفنون الجمٌلة / جامعة بغداد 

 

 األهدا  التعلٌمٌة. -أ       
 األهدا  السلوكٌة. -ب
 البرنامف التعلٌمً. - 
 ٌلً المعرفً.االختبار التحص -د

 استمارة تقدٌر الدرجات )تقوٌم األعمال( -ه       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ت



 (6الملحق  )
 أ () الصورة  اختبار تحصٌلً معرفً

 : أمام العبارة الصحٌحة ()اجا بعالمة / 1 

 ٌوجد أنواع من التراا نختار منها: عند تحضٌر الطٌن -1
 

 األحمر -أ 
 األبٌع -ب 
 واألبٌع ألحمراخلٌط من  -         

 
 
 

 لتقلٌل المطاطٌة الطٌنٌة المحضرة نختار: -6
 

 الرمل األسود -أ 
 الرمل األبٌع -ب 
  األحمرالرمل  -         

 
 

 
 لتحسٌن الطٌنة المحضرة نختار: -9
 

 الطابوق المطحون )كروك( -أ 
 التبن -ب 
 النفاش -         

 
 

 
 لتحضٌر الطٌن توزن المواد: -4
 

 خلط )كل على حدة(قبل ال -أ 
 بعد الخلط -ب 
 ال توزن -         

 
 

 
 ٌنقع خلٌط الطٌن فً الماء لمدة: -1

 ساعة 48 -أ 
 ساعة 81 -ب 
 ساعة 61 -         

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 



 (3لملحق )تابع ل
 ٌخلط المزٌج بـ: -1

 الٌد -أ  
 آلة خلط ٌدوٌة -ب 
 آلة خلط كهربابٌة -         

 
 
 ٌغسل الخلٌط من االمالح: -8

 واحدة مرة -أ 
 مرتٌن -ب 
 عدة مرات -         

 
 
 
 ٌصفى خلٌط الطٌن بغربال:-6
 

 mesh 60قٌاس ناعم    -أ 
 mesh 40قٌاس وسط  -ب 
 mesh 30قٌاس خشن  -         

 
 
 
 تتم التصفٌة للمزٌج على: -3
 

 جنفاص -أ 
 بورك -ب 
 أسمنتٌةخرسانة  -         

 
 
 
 
 ٌرفع الطٌن بعد ان ٌصل الى حالة: -11
 

 شدٌد اللٌونة -أ 
 متوسط اللٌونة -ب 
 متصلب -         

 
 
 
 

   

 
  

 

   

 
  

 

 

  
  

 

 

  

  
 

 

  
  

 



 

 (6لملحق  )تايع ل
 :اآلتٌة/ اكمـــــل الفراألـــــات 6 
 

 .  ……………د رفع الطٌن ٌترك فترة من الزمن قبل االستعمال لـــبع -1
  

 لتجانسط وتخلٌصط من الفقاعات الهوابٌة. …………ن الطٌن بواسطةـجـٌع -8
 
 . دـ.. ولتخلٌصط من الماء الزاب………حتى ٌتجانس ن الطٌن ـجـٌع -6

  
 أسطوانٌة. ……..……ٌفرش الطٌن بواسطة آلة -1
 
 ولة رفعط.ـ.. حتى ال ٌلتصق ولسه………ٌتم فرش الطٌن على  -1
 
 .   …………مل الطٌن ـمل نموذ  لشكل معٌن من الطٌن ٌستعــلكً نع-1

  
   …………اسالتخدام أدواتٌتم تشالذٌب الطالٌن أثنالاء العمالل بعالدة أدوات وٌفضالل  -1
. 

  
 .   .……………لصقل الطٌن ٌستخدم  -8

  
 .    ..…………رطب نموذ  الطٌن إذا ج  بـٌ -9
 
 …….   .……ل  النموذ  الطٌنً بــــغٌبعد االنتهاء من العمل  -41

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (6لملحق  )تايع ل
 

 :لعبارة الخطأ امام ا× ( امام العبارة الصحٌحة وعالمة )  ()اجا بعالمة / 9 

 

 لعمل حواجز القالب للنموذ  الطٌنً ٌفضل حواجز من الحدٌد.-4

 

                  تستخدم الزٌت الصناعً او الطبٌعً كمادة عازلة تطلى بها االرضٌة-8
 والنموذ  قبل صب الجبس.      
 
          عند اختبارنا لنوع الجبس ٌجب ان ٌكون خشن وذو انكماش عالً عند الجفا .-6

 

                                   ( دقٌقة.81-41فترة التصلب للجبس ٌفضل ان تكون من )-1

 

                             ٌمكن انقاص مدة التصلب للجبس باضافة مادة السمنت الٌها.-1

 

       ل الجبس قبل وضعط بالماء.غربللحصول على جبس جٌد وخالً من الشوابب ٌ-1

 

                                      ٌخلط الجبس مع الماء بواسطة آلة خلط كهربابٌة.-1

 

 ٌخلط الجبس مع الماء باضافة الماء الى الجبس.-8

 

 لكً نتخلص من الفقاعات فً القالب الجبسً تقوم بترك القالب لتخر  -9
 الفقاعات من نفسها.      
 
 ٌوضع علٌط النموذ  لعمل القالب. ٌستخدم السطح الخشن الذي-41

 

 
 
 



 (6لملحق  )تايع ل
 صل واكمل العبارات التالٌة بما ٌناسبهال/ 4 
 

عنالالالالد رفالالالالع القالالالالالب وازالالالالالة النمالالالالوذ  -4  السطح المالمس للقالب بآلة صقل بالستك 
 …الطٌنً منط

 نترك القالب بعد التنمٌ  فً-8  بخٌط ناٌلون
ط مالالالن وال ٌسالالالتخدم أي اداة حالالالادة الخراجالالال

 القالب
ٌفالالرش الطالالٌن لغالالرع وضالالعط بالقالالالب -6 

 وٌصقل
ٌقلب القالب برفق وٌخر  النموذ  الطٌنالً 

 المنتف وٌنم  باسفنجة مرطبة بالماء
 بعد وضع الطٌن المفروش بالقالب-1 

 ٌزال الطٌن الزابد من القالب-1  الهواء
 ٌترك الطٌن داخل القالب-1  نقوم بتنمٌ  وغسل وتشذٌب القالب

ٌجالالالب ان ٌكالالالون اخالالالرا  النمالالالوذ  مالالالن -1  ال  ناٌلون وٌترك لٌج  تدرٌجٌاً.بغ
 القالب تلقابٌاً 

 بعد ان ٌتجلد النموذ  داخل القالب-8  نجمع االجزاء وتلصق بعناٌة شدٌدة
اذا كالالالان القالالالالب ذو قطعتالالالٌن او اكثالالالر -9  ٌضغط بالٌد

فكالالل جالالزء مالالن القالالالب ٌفالالرش فٌالالط الطالالٌن 
 ومن ثم

ند االنتهاء من عمل النمالوذ  ٌرفالع ع-41  لٌج  بالهواء
 من القالب وٌشذب وٌصقل وٌغل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 (1الملحق )
 

 ب ( )الصورة اختبار تحصٌلً معرفً
 
 اكمل الفراألات االتٌة بما ٌناسبها ؟ /  1 
 
 لتحضٌر الطٌن ٌوجد انواع من التراب ونختار منها .............   . -4

 
 ن تقلٌلها بوضع ............ مع المزٌف الطٌنً . مطاطٌة الطٌن ٌمك-8

  
 ٌمكنم تحسٌنها بؤضافة............ الٌها .الطٌنة المحضرة  -6

  
 .............. كل على حدة . لتحضٌر الطٌن توزن المواد -1

  
 . فً الماء .............. لمدة ٌنقع خلٌط الطٌن -1

  
 ......... . الطٌنً بواسطة ......ٌخلط المزٌف  -1

  
 . من االمالح ................ ٌغسل خلٌط الطٌن -1

  
 قٌاس ................. .  ٌصفى خلٌط الطٌن بغربال-8

  
 . ...............  تصفٌة خلٌط الطٌن علىٌفضل -9

  
 ...............  .  ٌرفع الطٌن بعد ان ٌصل الى حالة -41

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 (4لملحق  )تابع ل
 -: امام العبارة الخطأ× ( امام العبارة الصحٌحة وعالمة )   ()اجا بعالمة  /6 
 

 
 ٌج  . بعد رفع الطٌن ٌترك فترة من الزمن قبل االستعمال ل -1
  

  
 وتخلٌصط من الفقاعات الهوابٌة. لزٌادة تجانسط عجانة كهربابٌةٌعجن الطٌن بواسطة-8
 
 
 

 . خلٌصط من الماء الزابدم تتٌولحتى ٌتجانس  مرة واحدة ٌعجن الطٌن-6
 
 

  . بالستكلا من اسطوانٌة ٌفرش الطٌن بواسطة آلة -1
 
 حتى ال ٌلتصق ولسهولة رفعط. قطعة من القماشٌتم فرش الطٌن على  -1
 
 وحسب طواعٌتط ولٌونتط . لكً نعمل نموذ  لشكل معٌن من الطٌن ٌستعمل الطٌن -1
   
 .حدٌدمن ال دة ادوات وٌفضل استخدام ادواتٌتم تشذٌب الطٌن اثناء العمل بع -1
 

      
 . لصقل الطٌن ٌستخدم اسفنجة ماء-8
 
 
 طٌس النموذ  فً الماء .ـتغترطب نموذ  الطٌن اذا ج  بـ-9
 
 
 

 بغطاء من الناٌلون . ٌنً ـطـل  النموذ  الــغٌبعد االنتهاء من العمل -41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 (4لملحق  )تابع ل
 -امام االختٌار الصحٌ  : ()ة اجا بعالم /9 

 
 

 للعمل حواجز القالب للنموذ  الطٌنً ٌفضل حواجز من -4
 

 الحدٌد-أ 
 الخشب-ب 
 البالستك-         

 
 هً ل والنموذ  قبل صب الجبس م مادة عازلة تطلى بها االرضٌةاستخدا ٌفضل -6
 
 

 الزٌت الصناعً-أ 
 الصابون السابل-ب 
 الناٌلون-         

 
 ل اختبارنا لنوع الجبس ٌجب ان ٌكون عند -8
 

 خشن-أ 
 ش عالًاذو انكم-ب 
 ناعم وذو انكماش واطا -         

 
 ل  فترة التصلب للجبس ٌفضل ان تكون من -6
 

 ( دقٌقة81-41)  -أ 
 ( دقٌقة41-1) -ب 
 ( دقٌقة81-11) -         

 
 باضافة ل ٌمكن انقاص مدة التصلب للجبس -1
 

 السمنت  -أ 
 الجبس -ب 
 الرمل  -         

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 

  

  

  



 

 (4لملحق  )تابع ل
 ٌفضل ان ل للحصول على جبس جٌد وخالً من الشوابب -1
 

 ٌغربل -أ 
 ٌطحن -ب 
 ٌخلط مع الماء  -        

 
 
 ل ٌخلط الجبس مع الماء بواسطة أنٌفضل  -8
 

 الٌد -أ 
 الخالط الكهربابً -ب 
 آلة خشبٌة  -         

 
 ل افةٌخلط الجبس مع الماء بإض-8
 

 الجبس  إلىالماء  -أ 
 الماء إلىالجبس  -ب 
 الماء والجبس معا   -         

 
 ل لكً نتخلص من الفقاعات فً القالب الجبسً تقوم -3
 

 على الحاجز الخشبً بالضرب -أ 
 بالضرب على منضدة القالب -ب 
 ترك القالب   -         

 
 
 ل ٌستخدم السطح القالب عند صب -11
 

 نالخش -أ 
 لناعما -ب 
 حأي نوع من السطو  -         

 

 
 
 

   

 
  

 

   

 
  

 

 

  
  

 

 

  

  
 

 

  
  

 



 

 (4لملحق  )تابع ل
 صل واكمل العبارات التالٌة بما ٌناسبها:/ 4 
 

ٌجالالب ان ٌكالالون اخالالرا  النمالالوذ  مالالن  -4  السطح المالمس للقالب بآلة صقل بالستك 
 القالب تلقابٌاً 

 ٌزال الطٌن الزابد -8  الهواء 
 

ٌفالالرش الطالالٌن لغالالرع وضالالعط بالقالالالب -6  قالبنقوم بتنمٌ  وغسل وتشذٌب ال
 وٌصقل

 
ٌقلب القالب برفق وٌخر  النموذ  الطٌنالً 

 المنتف وٌنم  باسفنجة مرطبة بالماء
عند االنتهاء مالن عمالل النمالوذ  ٌرفالع  -1 

 من القالب وٌشذب وٌصقل وٌغل 
  

 نترك القالب بعد التنمٌ  فً-1  ٌضغط بالٌد
 

اجالالالط مالالالن وال ٌسالالالتخدم أي اداة حالالالادة الخر
 القالب

 ٌترك الطٌن داخل القالب-1 
 

عنالالالالد رفالالالالع القالالالالالب وازالالالالالة النمالالالالوذ   -1  بغال  ناٌلون وٌترك لٌج  تدرٌجٌاً.
 …الطٌنً منط

 بعد ان ٌتجلد النموذ  داخل القالب-8  نجمع االجزاء وتلصق بعناٌة شدٌدة
 

اذا كالالالان القالالالالب ذو قطعتالالالٌن او اكثالالالر -9  بخٌط ناٌلون
لالالب ٌفالالرش فٌالالط الطالالٌن فكالالل جالالزء مالالن القا

 ومن ثم
 

 بعد وضع الطٌن المفروش بالقالب -41  لٌج  بالهواء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (1الملحق )
 المهاري أداءتقوٌم  استمارة

 
 

  المســـــــتوٌات

 المهـــــــــــارة
 

 
 ت
 

 
عٌ
ض

 

ل
بو
مق

 

ٌد
ج

 

ٌد
ج

 
دا
ج

 

ز
تا
مم

 
   

 4 ة.ٌعر  انواع التراب الخام لتحضٌرالطٌنة الترابٌ     

 8 ٌخلط وٌغسل وٌصفً الطٌنة الترابٌة .      

ٌقٌس الزمن الكافً لتنشٌ  الطٌنة لرفعها من االحواع      
 وخزنها .

6 

ٌعجن الطٌنة وٌفحصها من الشوابب والفقاعات الهوابٌة      
 والكتـل الغٌر متجانسة .

1 

 1 ٌهٌىء الطٌنة لعمل النموذ  الطٌنً .     

ل النموذ  الطٌنً باالدوات واالالت الخاصة ٌشذب وٌصق     
 بالفخار . 

1 

 1 ٌحضر نوعٌة الجبس الجٌد وغربلتط وخلطط مع الماء .     

 8 ٌهٌىء الحواجز الخشبٌة حول النموذ  الطٌنً .     

ٌطلً النموذ  واالرضٌة عند الحاجة بالمواد العازلة )زٌت      
 او سابل الصابون( قبل الصب .

9 

ٌصب الجبس الرابب على النموذ  والعمل على تخلٌص      
 الرابب من الفقاعات الهوابٌة . 

41 

ٌعر  الزمن الكافً لجفا  القالب الجبسً المسطح ذو      
 القطعة الواحدة .

44 

ٌخر  النموذ  الطٌنً من القالب وٌنم  القالب من العوالق      
 الطٌنٌة وٌترك لٌج  .

48 

المحضر وٌهٌبط داخل القالب الجبسً وٌضغطط ٌفرش الطٌن      
 وٌشذبط من الزوابد الطٌنٌة .

46 

ٌخر  النموذ  الطٌنً المنتف من القالب الجبسً وٌنمفط      
 وٌصقلط وٌشذبط .

41 

 41 ٌغل  النموذ  المنتف بغال  ناٌلون وتركط لٌج  تدرٌجٌا .     

قطعتٌن او ٌطبق نفس الخطوات على القالب المجسم ذو ال     
 اكثر .

41 

 

 
 
 



 (1الملحق )
 ٌمثل العمر الزمنً ودرجات االختبار التحصٌلً المعرفً للمجموعة التجرٌبٌة قبلٌا وبعدٌا

 

العمر  درجات االختبار التحصٌلً المعرفً
 الزمنً

 ت المجموعة التجرٌبٌة
 قبلٌا بعدٌا

 4 عباس  افتخار صبحً 88 81 89

 8 طاهر ٌنانهار عز الد 81 48 61

 6 حمٌد علًبٌداء  86 81 88

 1 محمد جهاد صالح 81 41 68

 1 عباس حٌدر راضً 81 48 66

 1 حمٌد حسٌن سعد 88 61 68

 1 حسن رنا شكر 81 81 61

 8 جاسم سردار خالد 86 48 61

 9 سبع سهى خماس 88 41 68

 41 رشٌد صدام عبد هللا 81 88 61

 44 توفٌق علً جمال 88 41 81

 48 قدوري فٌحاء علً 88 61 61

 46 حمٌد قادسٌة سلٌمان 81 61 61

 41 اسماعٌل محمد شدهان 88 41 64

 ( 1الملحق )
 وبعدٌا ٌمثل العمر الزمنً ودرجات االختبار التحصٌلً المعرفً للمجموعة الضابطة قبلٌا

العمر  درجات االختبار التحصٌلً المعرفً
 الزمنً

 ت المجموعة التجرٌبٌة
 قبلٌا ابعدٌ

 4 خلٌفة احمد عبد الوهاب 86 81 81

 8 اسٌل رعد جمال  88 41 49

 6 اٌمان عباس فاضل 88 41 48

 1 بٌداء محمد رضا 86 41 81

 1 علويجمال جبار 81 41 81

 1 صكبان حٌدر عباس 81 48 81

 1 خضٌر رغد كامل 81 41 81

 8 جهاد رشا فهد 88 88 81

 9 دمحمو شذى عدنان 88 41 88

 41 احمد عثمان فهد 88 48 88

 44 حمٌد  رشٌد رعما 88 41 84

 48 ابراهٌم كوثر كامل 88 81 81

 46 محمد محمد قاسم 86 88 81

 41 جلوب وسام حسٌن 81 81 49

 
 

 



ٌمثل درجات االختبار المهاري لطلبة المجموعة التجرٌبٌة فً إثناء تنفٌذهم  ( 6) ملحقال
 )*(تعلٌمً قبلٌا وبعدٌالمتطلبات البرنامف ال

 ت المجموعة التجرٌبٌة درجات االختبار المهاري قبلٌا درجات االختبار المهاري بعدٌا

ل
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م  
ح
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ً
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ح
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ل
ألو
ا

ث 
ح
البا
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ً
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م  
ح
ال
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ل
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ا

ث 
ح
البا

 

 4 عباس  افتخار صبحً 68 18 11 18 19 11 16 11
 8 طاهر انهار عز الدٌن 11 18 11 11 18 18 11 18
 6 حمٌد علًبٌداء  69 61 61 61 18 11 11 11
 1 محمد جهاد صالح 68 66 64 68 16 11 11 11
 1 عباس حٌدر راضً 16 11 61 11 14 16 11 11
 1 حمٌد حسٌن سعد 18 11 11 18 11 18 19 11
 1 حسن رنا شكر 19 16 18 11 11 11 14 18
 8 جاسم سردار خالد 61 69 61 61 11 14 18 18
 9 سبع سهى خماس 18 14 61 11 11 11 19 18
 41 رشٌد صدام عبدهللا 11 11 14 18 11 11 11 11
 44 توفٌق علً جمال 61 69 69 68 11 11 11 18

 48 قدوري فٌحاء علً 11 18 16 18 11 14 14 18
 46 حمٌد قادسٌة سلٌمان 11 19 11 18 11 11 18 11
 41 اسماعٌل محمد شدهان 61 11 11 18 18 19 14 11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ٌمثل درجات االختبار المهاري لطلبة المجموعة الضابطة فً إثناء تنفٌذهم  ( 3الملحق) 
 لمتطلبات البرنامف التعلٌمً قبلٌا وبعدٌا

 ٌم نتاجات عٌنة البحث )ت   ع(ٌ)*( استعان الباحث بتدرٌسٌٌن لتق 
رابد احمد تخصص  المدرس المساعد -8 ص تربٌة تشكٌلٌةالمدرس المساعد علً عبد الكرٌم  تخص -4

 فنون تشكٌلٌة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ت المجموعة التجرٌبٌة درجات االختبار المهاري قبلٌا درجات االختبار المهاري بعدٌا
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 4 خلٌفة احمد عبد الوهاب 61 11 69 68 11 18 11 18
 8 اسٌل رعد جمال  11 18 11 18 18 18 18 11
 6 اٌمان عباس فاضل 89 66 88 61 18 11 11 11
 1 بٌداء محمد رضا 68 18 61 68 18 16 19 11
 1 ويٌعلجمال جبار 61 61 61 61 11 14 11 18
 1 صكبان حٌدر عباس 11 61 66 61 16 16 18 11
 1 خضٌر رغد كامل 69 68 61 68 11 16 11 18
 8 جهاد رشا فهد 18 11 18 18 18 11 16 11
 9 محمود شذى عدنان 61 61 68 61 19 11 18 11
 41 احمد عثمان فهد 61 68 61 61 18 11 18 11
 44 حمٌد  رشٌد رعما 18 18 18 11 18 11 19 11
 48 ابراهٌم كوثر كامل 11 11 14 11 19 11 16 11
 46 محمد محمد قاسم 11 11 11 18 18 14 11 11
 41 جلوب وسام حسٌن 18 11 11 11 11 18 19 18



  (41)الملحق 
ٌمثل الدرجات العلٌا والدنٌا لالختبار التحصٌلً المعرفً الذي طبق على عٌنة 

 استطالعٌة
 

 ت المجموعة العلٌا الدرجة ت المجموعة الدنٌا الدرجة

 4 ة ٌاسٌندنٌا منٌر جبار 61 41 حمزة حسن ابراهٌم ولً  86

 8 هبة ممهر عبد حسن 61 41 اٌمن عجٌل نعمة علً  86

 6 هند حافم محمد عباس  61 48 محمد حسٌن عبد الهادي حسن 88

 1 وجدان رفعت باش اغا قاسم 61 49 مهند علً حسن علٌوي 84

 1 سلٌمان صبري خل  مصاول 68 81 نادٌة اسعد جاسم احمد 84

 1 اسعد عباس سعٌدمروان  68 84 علً محمد منشد 84

 1 طارق ابراهٌم خلٌل حسٌن  64 88 هللا سهاد حسن صالح عبد 81

 8 اسماء هالل عبد علً  89 86 باقر حٌدر ابراهٌم 49

 9 علً صبٌح هادي شرٌن 88 81 حٌدر محمد زٌار عباس  41

 41 نرمٌن عبد الوهاب شهاب احمد 81 81 رواء حكمت حاتم عوٌد 41

 44 هٌرو فابق فتاح معرو   81 81  حسٌن هللا سحر عٌسى عبد 41

 48 وسام طط ٌاسٌن عبٌد 81 81 سهى حسن علً محمد  41

 46 ابرار جابر حسن  81 88 زاهر علً حسٌن جاسم  41

 41 حسن نهاد عبد الرحمن حسن  81 89 طارق زٌد جابر جواد  48

 41 رحمن محمود احمد أفراح 81 61 محمد ماهر حسٌن علً 44
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Abstract 
    

Teaching as a humane project aims at helping people to learn in order to 

make the wanted change in their behavior . It also aims at increasing the 

motivation of these people towards learning through the different activities 

and steps that can be used by the teacher or the student in a certain learning 

situation. Such thing can be got through concentrating on and regarding the 

methods of teaching and the technique used. All this can achieve the targeted 

aim to build the abilities of the learner and make him / her able to discover 

the new scopes that may improve their mental, body, and learning skill 

enthusiastically.  

                                                            

Educational entities, including universities have a big role in shaping 

societies since they are responsible for creating and training the needed staffs 

for the different scientific, literary and technological specializations in addition 

to their responsibility in leading the scientific progress in such societies. 

 

 All this can be done through using the new methods and ways to widen 

scopes of learning and cope with the technical  progress that happens now 

allover the world .According to what has been mentioned earlier, this research 

aims at uncovering the technical skills in dealing with biscuit and the making 

and use of its moulds that should be known by the learners who are supposed to 

be the future teachers of this activity.  Such skills are considered as part of the 

teaching behaviour of the [students / teachers] in their teaching activities inside 

classrooms. Such behaviour may appear with the [students / teachers] as 

enthusiastic or skillful movements that should grow quickly and accurately in 

relation to the learning situation.   

 

According to [kemp 1985] modle, the researcher has Built teaching 

program that consists of [3] teaching stages[the raw materials of preparing mud 

, making a plane gypsum mould , then making a solid gypsum mould] .  
                                                                                                                   

This operation has three learning goals that have been analyzed to [30] 

behaviouristic goals and as follows: [11] behaviouristic goals for the first 

teaching stage, [9] behaviouristic goals for the 2
nd

 teaching stage [10] 

behaviouristic goals for the third.  

This process represents learning, movement and passion skills. The 

experimental sample has been chosen from the students of the college of basic 

Education 3rd year Art Education Dept. The sample above consists of  [14] 

students [girls and boys] who passed the program. The results have been 

compared with a controlling sample that consists of [14] students also and who 

have been taught according to the usual method.           

A result test from with [A type] for the pro- test And [B] for the post test 

has been designed. An other [16] item form for checking the skillful 



performance has been formed also. This last form has embodied the material of 

the teaching program.                                
                                

According to the above, the performance and Behaviour of the students has 

been checked by the researcher and tows other people who were trained for this 

purpose. 

                                            

Thus the pro- test and the post have been acted and applied.                                                                     

The researcher used [Man Whitney] test to score the research results .[ 

Kudar Richardson's /20] equation has been also used to know the 

constancy of the learning test . 

                                                                             

Then [Coopers] equation has been used to realize the ratio of agreement 

among the examiners and also to find it among the observers or referees.  

 
Regarding all the above, the researcher concluded the following results:                                                     
1. The importance of following the teaching / learning teachers on teaching 

the students who are supposed to be the future teachers of art education 

subject in secondary schools for their program embodies  technical skills 

that are built upon scientific and  theoretical bases in addition to its in 

clouding the         teaching and learning goals that have been built upon 

the real need of students.  This program can be regarded also as a 

training guide and a regular style for lessons in art education in order to 

reach the expected aims behind that.                               

 2.The test form for checking learning results and the form for checking 

skill performance that the researcher prepared can be benefited from for 

examining and checking the efficiency performance for [Students and 

teachers] before and in service.                                                          

According to all that the researcher approves the following:                                                     

A. The use of the program as a method of teaching biscuit subject for a 

whole study year to improve the skill performance of the students 

compared with the use of the ordinary way.                                                            

B. The education entities concerned [Art institutions, colleges of fine art 

and art departments in colleges of basic Education] can benefit of this 

teaching / learning program in dealing with biscuit material [making 

skills and use of moulds] .                  
C. This teaching / learning program that deals with biscuit material can be 

used to improve the art subject when used by teachers for it contains a 

clear teaching devices. Checking the result test in its tow forms [A , B] 

and the forms of skill test and skill performance can                     be 

benefited from also to know the standard of students before and after 

teaching .          

D. The researcher recommends creating the necessary factors for dealing 

with biscuit material as [learning / teaching] environment beside biscuit 

make tools. Such necessities would share in making the teacher’s task in 

improving the technical skills of his students successful.                 



 
Suggestions 

1. The researcher suggests doing an analyzing study for the art works of the 

students in biscuit make and use of biscuit moulds.                                                    

2. The use of world standard mould samples to improve and in crease the 

skills of the students in making and use of the biscuit moulds.                             
 


