
 

 
 

الحقيبة التعليمية وتأثيرها في تحصيل طلبة قسم التربية  
 الفنية في مادة اإلنشاء التصويري

 
 إلىرسالة مقدمة  

  درجةمجلس كلية التربية األساسية في جامعة ديالى وهي جزء من متطلبات نيل  
 الماجستير في طرائق تدريس التربية الفنية

 
 من قبل

 عمار ف اضل حسن الدراجي
 

 شرافإب
 

 األستاذ المساعد الدكتور       األستاذ الدكتور      
 عاد محمود حمادي          عالء شاكر محمود    

 

 م ٕٚٓٓ       ىـ ٕٛٗٔ
 
 



 

 ِبْسِم المَِّو الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 
 

))َوالمَُّو َأْخَرَجُكْم ِمْن ُبُطوِن ُأمََّياِتُكْم ال َتْعَمُموَن َشْيئًا َوَجَعَل َلُكُم 
 َواْْلَْبَصاَر َواْْلَْفِئَدَة َلَعمَُّكْم َتْشُكُروَن(( السَّْمعَ 

 
 

 ٛٚسورة النحل: اآلية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 إقرار المشرفين
 

نشيد إن إعداد ىذه الرسالة الموسومة )الحقيبة التعميمية وتأثيرىا في تحصيل طمبة قسم  
عمار فاضل حسن( قد جرت التربية الفنية في مادة اإلنشاء التصويري( المقدمة من قبل الطالب )

تحت إشرافنا في كمية التربية اْلساسية/جامعة ديالى وىي جزء من متطمبات نيل درجة الماجستير 
 في التربية الفنية/طرائق تدريس التربية الفنية.

 
 

 التوقيع           التوقيع   
 أ. م. د. عاد محمود حمادي     أ. د. عالء شاكر محمود

 ٕٚٓٓالتاريخ:    /    /      ٕٚٓٓالتاريخ:    /    / 
 
 

 بناءًا عمى التوصيات المتوافرة، نرشح الرسالة لممناقشة.
 
 

 التوقيع         
 د. سامي عبد العزيز المعموري                    

 العميد وكالة                       
 ٕٚٓٓالتاريخ:    /    /                  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 لمغويإقرار المقوم ا
 

اشيد إن ىذه الرسالة قد تم تقويميا من الناحية المغوية من قبمي بحيث أصبحت بأسموب  
 عممي خاٍل من اْلخطاء المغوية.

 
 
 
 

 التوقيع                 
 المقوم المغوي                  

 يأ. م. د. أسماء كاظم فند                                                       
  ٕٚٓٓالتاريخ:    /    /          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 إقرار لجنة المناقشة والتقويم
  

نشيد نحن أعضاء لجنة المناقشة إننا اطمعنا عمى الرسالة الموسومة )الحقيبة التعميمية وتأثيرىا في 
ر فاضل تحصيل طمبة قسم التربية الفنية في مادة االنشاء التصويري( المقدمة من قبل الطالب )عما

 حسن( وقد ناقشنا الطالب في محتوياتيا وفيما لو عالقة بيا، ونرى انيا جديرة بالقبول بتقدير  
 ) امتيـــاز ( لنيل درجة الماجستير في التربية الفنية/طرائق تدريس التربية الفنية. 

 
 التوقيع

 أ. م. د. ابراىيم نعمة محمود
 رئيساً 
 

 التوقيع           التوقيع       
 أ. م. د. حازم سمطان البكري      . م. د. ميند محمد عبد الستارأ

 عضواً              عضواً 
 

 التوقيع           التوقيع     
 أ. م. د. عاد محمود حمادي     أ. د. عالء شاكر محمود

 مشرفًا وعضواً               مشرفًا وعضواً  
 يالى.جامعة د-صدقت من قبل مجمس كمية التربية اْلساسية

 
 التوقيع                 

 أ. م. د. ابراىيم نعمة محمود                  
 العميد وكالة                       

 ٕٚٓٓالتاريخ:    /    /                                                     
 
 
 
 



 

            
 اإلىداء  
 

 …إلى 
 العراق… كل ذرة تراب اغتصبت من ارض وطني  -
 أبي… من كان لي سندًا وعمادًا  -
 أمي… نير الطيبة والحنان الدافق  -
 زوجتي إسراء… من توجني اهلل عز وجل بيا وىي جزء مني  -
 مالذ… نور … َكمر … اخوتي وقاص … أحبتي وسندي ورفاق دربي  -
 مسرة… يسر … زىور عمري عبد اهلل … من ينبض قمبي بحبيم  -
 

 المتواضع ... أىدي ثمرة جيدي
 
 
 
 

 عمار
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



 

 شكر وتقدير      
 

الحمد هلل ايمانًا واستسالمًا والحمد هلل افضااًل وانعامًا والحمد هلل الذي بنعمتو تتم الصالحات  
والصالة والسالم عمى خير االنام سيد المرسمين وخاتم النبيين محمد )ص( بعد ان منَّ اهلل عميَّ 

تمام ىذه الرسالة ارى لزامًا عميَّ وفاءًا وامتنانًا االعتراف بالفضل الكبير إلى بفضمِو واحسانو في ا
مشرفّي الرسالة اْلستاذ الدكتور )عالء شاكر محمود( واْلستاذ المساعد الدكتور )عاد محمود 

 حمادي( المذين كانت لتوجيياتيما القيمة وارائيما السديدة دلياًل لخطواتي فتقديري وامتناني الوافر
 لعظيم صبرىما ونفاذ بصيرتيما.

واتقدم بالتقدير واالحترام والشكر الجزيل إلى اْلستاذ الدكتور )ناظم كاظم جواد( واْلستاذ  
المساعد الدكتور )ماجد نافع الكناني( والتدريسية )يسرى عبد الوىاب( لما قدموه لي من مساعدة 

 ودعم وتوجيو طيمة مدة الدراسة.
ن إلى السادة الخبراء الذين كان لتوجيياتيم العممية واتباع الخطوات واقدم الشكر واالمتنا 

 العممية السديدة الفضل في اعداد البحث وانجازِه.
واوجو الشكر والتقدير إلى جميع االخوة اْلساتذة ومدربي الفنون في قسم التربية الفنية  

خضير( لما وجدتو عندىم  واخص بالذكر رئيس قسم التربية الفنية االخ التدريسي )فاضل محمود
 من روح الصداقة وتشجيعيم المستمر لي وفقيم اهلل وجزاىم خيرًا.

واثمن جيود طمبة المرحمة الثالثة/قسم التربية الفنية/كمية التربية اْلساسية/جامعة ديالى  
نصرية عينة البحث وطمبة المرحمة الثالثة/قسم التربية الفنية/كمية التربية اْلساسية/الجامعة المست

 )العينة االستطالعية( وتدريسيتيم )حذام مزعل صالح( لتعاونيم المطمق والصادق معي.
واوجو الشكر الجزيل والعرفان بالجميل إلى ميندس الحاسبات السيد )عمي عدنان مطر(  

واالخ التدريسي )عادل عبد الوىاب( وشقيقتي الميندسة )مالذ فاضل( لما تفضموا بو من مساعدة 
 محتويات الحقيبة التعميمية واظيارىا بصورة فنية متناسقة وفقيم اهلل وجزاىم عني خيرًا. في اعداد

 
واخيرًا اوجو شكري وامتناني إلى كل من مد يد العون لي في انجاز ىذا البحث وكان سببًا في  

 نجاحو واهلل الموفق لمجميع.
  
 
 



 

 خالصة البحث
 

 قسم التربية الفنية في مادة االنشاء التصويري( )الحقيبة التعميمية وتأثيرىا في تحصيل طمبة
  

شيد العصر الحديث تطورات متسارعة ومذىمة في مختمف الميادين ومنيا الفنون اذ اصبحت كل 
من المنيجية المنظمة والمعرفة المتسمسمة تمثل سمة ىذا العصر، والتربية بإعتبارىا المسؤول 

مر الذي جعل من تخصيص ىذه المنيجية واحاطتيا االول عن اعداد النشئ وتييئتو لممستقبل اال
بكل رعاية واىتمام، واصبحت النظم التعميمية التقميدية عاجزة عن االتيان بمتطمبات العصر ومواكبة 
متطمباتو السريعة، فضاًل عن عدم كفاية التدريس التقميدي في زيادة تحصيل الخبرات التعميمية مما 

رائق التدريس، واساليب التعمم، كان منيا الدعوة إلى التعمم تسبب في ظيور اتجاىات عدة في ط
الذاتي الذي ينقل محور اىتمام العممية التعميمية من المادة التعميمية إلى المتعمم نفسو ويسمط عميو 
االضواء ليكشف عن ميولو واستعداداتو ومياراتو الذاتية بيدف االنطالق وفقًا لسرعتو الخاصة بو 

من التركيز عمى ما يجب ان يتعممو او يعرفو او يحفظو من معارف ومعمومات جامدة  في التعمم بدالً 
ال يستطيع استخداميا كما كان يحدث في التعميم التقميدي مما جعل ىناك ضرورة لما يعرف بـ 

 )التعمم الذاتي(.
الت متنوعة من تعد الحقيبة التعميمية احدى الروافد الرئيسة لمتعمم الذاتي اذ انيا تييئ لمطالب مجا

الخبرة الحسية المسموعة والمرئية فضاًل عن مراعاتيا لمفروق الفردية بين الطمبة وتساعدىم في 
التقدم المعرفي والفني، وتختزل الجيد والزمن وتقمل االىدار في التعمم وصواًل إلى اقصى درجات 

 التعمم.
لتعميمية في موضوعات الفنون ونظرًا لقمة البحوث والدراسات حول اعداد واستخدام الحقائب ا

وبخاصة في مجال االنشاء التصويري، لذا كان من الضروري القيام بيذا البحث الذي تكمن اىميتو 
في ايجاد الوسيمة التعميمية الفعالة والمؤثرة في المتعمم مع مراعاة سيولة استخداميا من المتعمم 

 ت الحاضر إلى تفريد التعميم.وتوفيرىا لجيده ووقتو بما يتفق وتوجو العالم في الوق
 -استيدف البحث الحالي تحقيق االتي:

( تتعمق بموضوع مادة االنشاء التصويري Learning-Packageاعداد حقيبة تعميمية ) -ٔ
كمية -قسم التربية الفنية-وانواعو وقواعده وعالقاتو االنشائية ومراحل تعممو لطمبة المرحمة الثالثة

 ديالى.جامعة -التربية اْلساسية



 

التعرف عمى اثر ىذه الحقيبة التعميمية في تحصيل طمبة المرحمة الثالثة بمادة االنشاء  -ٕ
 التصويري.

 
 -ومن اجل تحقيق أىداف البحث وضع الباحث الفرضيات الصفرية اآلتية:

( بين متوسط تحصيل طمبة المجموعة ٘ٓ.ٓال يوجد فرق ذي داللة معنوية عند مستوى ) -ٔ
 ن متوسط تحصيل طمبة المجموعة الضابطة في االختبار القبمي.التجريبية وبي

( بين متوسط تحصيل طمبة المجموعة ٘ٓ.ٓال يوجد فرق ذي داللة معنوية عند مستوى ) -ٕ
 التجريبية في االختبارين القبمي والبعدي.

( بين متوسط تحصيل طمبة المجموعة ٘ٓ.ٓال يوجد فرق ذي داللة معنوية عند مستوى ) -ٖ
 بطة في االختبارين القبمي والبعدي.الضا
( بين متوسط تحصيل طمبة المجموعة ٘ٓ.ٓال يوجد فرق ذي داللة معنوية عند مستوى ) -ٗ

 التجريبية وبين متوسط تحصيل طمبة المجموعة الضابطة في االختبار البعدي.
 

ات االختبارين التجريبية( ذ-استخدم الباحث المنيج التجريبي بالتصميم ذا المجموعتين )الضابطة
-القبمي والبعدي لتحقيق ىدفي البحث وفرضياتو، وقد اختيرت عينة البحث من طمبة المرحمة الثالثة

جامعة ديالى، وتم توزيعيا عشوائيًا إلى مجموعتين، -كمية التربية اْلساسية-قسم التربية الفنية
، والثانية ضابطة مكونة من ( طالب درست باستخدام الحقيبة التعميميةٛاالولى تجريبية مكونة من )

 ( طالب درست بالطريقة التقميدية.ٛ)
اعد الباحث محتوى الحقيبة التعميمية فكان المحتوى بديمين ىما )كراس تعميمي مدعم بالصور 

برنامج تعميمي تفاعمي بالحاسوب( غطت موضوع الحقيبة والذي اشتمل عمى ثالث -التوضيحية
تدرجة في صعوبتيا، ولغرض قياس تحصيل المجموعتين اعد وحدات تعميمية متسمسمة ومرتبطة وم

 عممي(.-الباحث اختبارًا تحصيميًا )نظري
ولمعالجة البيانات استخدم الباحث اختبار )ولكوكسن( لمعينات المترابطة واختبار )مان وتني( لمعينات 

يا ثم قام بتحميميا المتوسطة، وبعد المعالجة االحصائية استعرض الباحث النتائج التي تم التوصل الي
)وجود فروق ذات داللة معنوية عند مستوى  -ومناقشتيا، ومن خالل ذلك خمص الباحث إلى:

( بين متوسط تحصيل طمبة المجموعة التجريبية وبين متوسط تحصيل طمبة المجموعة ٘ٓ.ٓ)
 الضابطة في االختبار البعدي ولمصمحة المجموعة التجريبية(.

 -ل إلى بعض االستنتاجات منيا:وفي ضوء النتائج تم التوص



 

ان استخدام الحقيبة التعميمية لو تأثير في التحصيل اكبر من التأثير الذي تركتو الطريقة  -ٔ
 التقميدية.

 ان استخدام الحقيبة التعميمية لو تأثير ايجابي في تحسين التعمم في مادة االنشاء التصويري. -ٕ
 

العممي( لما -المعدة في مجال الفنون التطبيقية )النظري اوصى الباحث باستخدام الحقائب التعميمية
ليا من تأثير ايجابي في توفير جيد المتعمم ووقتو فضاًل عن تأثيرىا الكبير عمى التحصيل. واخيرًا 

 -اقترح الباحث اجراء االتي:
 اجراء دراسة مماثمة من حيث اعداد حقيبة تعميمية في مادة الجداريات وقياس تأثيرىا عمى -ٔ

 التحصيل.
اعداد حقيبة تعميمية في مادة التصميم معدة بدائميا فقط بتقنيات الحاسوب وقياس تأثيرىا  -ٕ

 عمى التحصيل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 قائمة المحتويات
     

 الصفحة الموضوع ت
 أ العنوان 
 ب القرآنيةاآلية  
 ج المشرفين إقرار 
 د المقوم المغوي إقرار 
 ىـ قشة والتقويملجنة المنا إقرار 
 و اإلىداء 
 ح – ز شكر وتقدير 
 ك  –ط  ممخص الرسالة بالمغة العربية 
 ع –ل  قائمة المحتويات 
 ف قائمة الجداول 
 ص اْلشكالقائمة  
 ق قائمة المالحق 

 ٔ اْلولالباب 
 ٕ .التعريف بالبحث -ٔ
 ٕ .مشكمة البحث والحاجة اليو -ٔ-ٔ
 ٙ .أىمية البحث -ٕ-ٔ

 الصفحة الموضوع ت
 ٚ .البحث اىدف -ٖ-ٔ
 ٚ .فرضيات البحث -ٗ-ٔ
 ٚ .حدود البحث -٘-ٔ



 

 ٛ .تعريف المصطمحات -ٙ-ٔ
 ٗٔ الباب الثاني

 ٘ٔ النظري ودراسات سابقة. اإلطار -ٕ
 ٘ٔ النظري. اإلطار -ٔ-ٕ
 ٘ٔ التصويري. اإلنشاء -ٔ-ٔ-ٕ
 ٙٔ التصميم التعميمي. -ٕ-ٔ-ٕ
 ٜٔ لتعمم الفعاالن.التعميم وا -ٖ-ٔ-ٕ
 ٕٔ التعمم الذاتي. -ٗ-ٔ-ٕ
 ٖٕ مزايا التعمم الذاتي. -ٔ-ٗ-ٔ-ٕ
 ٕٗ وسائل التعمم الذاتي. -ٕ-ٗ-ٔ-ٕ

 ٕٚ الحقيبة التعميمية. -٘-ٔ-ٕ
 ٕٛ مراحل تطور الحقائب التعميمية. -ٔ-٘-ٔ-ٕ
 ٜٕ .ومميزاتيا خصائص الحقيبة التعميمية -ٕ-٘-ٔ-ٕ
 ٖٓ ب التعميمية في تفعيل التعمم الذاتي.أىمية الحقائ -ٖ-٘-ٔ-ٕ
 ٖٔ أنواع الحقائب التعميمية. -ٗ-٘-ٔ-ٕ
 ٖٔ عداد الحقائب التعميمية.إأسس  -٘-٘-ٔ-ٕ

 الصفحة الموضوع ت
 ٕٖ التقنيات والوسائل في الحقيبة التعميمية. -ٙ-٘-ٔ-ٕ
 ٖٖ عناصر الحقيبة التعميمية. -ٚ-٘-ٔ-ٕ
 ٖٙ تخدمة في الحقائب التعميمية.البدائل المس أنواع -ٛ-٘-ٔ-ٕ
 ٖٚ أىمية الحقائب التعميمية. -ٜ-٘-ٔ-ٕ
 ٖٚ خطوات تصميم الحقيبة التعميمية. -ٓٔ-٘-ٔ-ٕ



 

ٕ-ٔ-٘-ٔٔ- 
 أســـموبوالتمقـــين وبـــين  اإللقـــاء أســـموبمقارنـــة بـــين 

 الحقائب التعميمية.
ٖٛ 

 ٓٗ دراسات سابقة. -ٕ-ٕ
 ٓٗ .اإلمامدراسة عبد الكريم  -ٔ-ٕ-ٕ
 ٔٗ وم.مدراسة يعقوب عمي غ -ٕ-ٕ-ٕ
 ٕٗ دراسة ماجد نافع الكناني. -ٖ-ٕ-ٕ
 ٗٗ مناقشة الدراسات السابقة. -ٗ-ٕ-ٕ

 ٚٗ الباب الثالث
جراءاتو الميدانية. -ٖ  ٛٗ منيجية البحث وا 
 ٛٗ منيج البحث. -ٔ-ٖ
 ٛٗ .وعينتومجتمع البحث  -ٕ-ٖ
 ٓ٘ خطوات اإلعداد لتجربة البحث. -ٖ-ٖ
 ٓ٘ .وأدواتوالبحث  وسائل -ٗ-ٖ
 ٔ٘ االختبار القبمي. -٘-ٖ

 الصفحة الموضوع ت
 ٖ٘ خطوات بناء الحقيبة التعميمية. -ٙ-ٖ
 ٖ٘ تحديد الحاجات والمتطمبات السابقة. -ٔ-ٙ-ٖ
 ٖ٘ خصائص الطمبة )الفئة المستيدفة(. -ٕ-ٙ-ٖ
 ٗ٘ تحديد عنوان الحقيبة التعميمية. -ٖ-ٙ-ٖ
 ٗ٘ عميمية.إعداد المادة الت -ٗ-ٙ-ٖ
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 التعريف بالبحث.  -1
 مشكلة البحث والحاجة اليه. -1-1

تواجه العملية التعليمية في المرحلة الراهنة تحديات عدة بسػبب التطػور العلمػي والتلنولػوجي فػي   
اف اللػػـ الئا ػػؿ مػػف المعلومػػات ومػػا يػػتـ التواػػؿ اليػػه يوميػػًا مػػف ح ػػا ؽ ومعػػارؼ  آذميػػاديف الحيػػاة لافػػة 
دعػت  األسػبابعف ازدياد اعداد الطلبة والتي يتوقع استمرارها بتسػارع لبيػرك لػؿ هػذ  ومخترعات فضاًل 

 سبؿ ووسا ؿ حديثة لموالبة هذ  التطورات والتغيراتك أيجاد إلىالمختايف في مجاؿ التعليـ 
 المػػتعلـ فيئػػا ت يعتمػػد علػػى وجػػود أاػػب جديػػدة فػػي الػػتعلـ  أنمػػاطظئػػور  إلػػى أدىالػػذي  األمػػر 
التعلػػػػػػيـ المبػػػػػػرم   األنمػػػػػػاطبعمليػػػػػػة الػػػػػػتعلـ نهسػػػػػػئا  ومػػػػػػف هػػػػػػذ   أوقيامػػػػػػه بئػػػػػػذا الن ػػػػػػاط  أثنػػػػػػا  المعلػػػػػػـ

(Programmed Learning)  والػتعلـ الػذاتي(Self Learning)  والػتعلـ المهػرد(Individual Learning) 
تلػوف ماػممة بحيػث يػتملف المػتعلـ مػف  أجئػزةتسػتخدـ  أاػبحتالحديثػة والتػي  األنمػاطوغير ذلؾ مػف 

 أوبدونػه ممػا جعػؿ دور  ي تاػر علػى ادارة عمليػة الػتعلـ  أوالمعلػـ  أ راؼامئا بنهسه سوا  تحت استخد
حتػى مجػرد است ػاري ي ػدـ الناػا   للمػتعلـ لػي  أومئي ًا للبي ة التعليمية ومحددًا خطواتئا  أومنظمًا لئا 

الوحيػػػد للمعرفػػػة  لػػػـ ياػػػب  المعلػػػـ هػػو الماػػػدر أخػػرىوبعبػػػارة  عا ػػػد مػػف عمليػػػات التعلػػػيـك أعلػػػىيح ػػؽ 
 (ك991  ص9222والتعلـ )الهرا  

الػػتعلـ  أنػػواع أفضػؿتتهػؽ علػػى اعتبػػار المػتعلـ هػػو محػور العمليػػة التعليميػػة واف  اتنمػػاطاف تلػؾ و  
وهػػو مػػا  األمػػرهػػو مػػا يحاػػؿ عليػػه الطالػػب بمهػػرد  مػػع بعػػض التوجيػػه مػػف ال ػػا ـ بعمليػػة التعلػػيـ اف لػػـز 

متطلبػػات العاػػر ))وهػػو الػػتعلـ  إليئػػاالػػتعلـ الػػذي دعػػت  أسػػاليبد يسػػمى )الػػتعلـ الػػذاتي( الػػذي يعػػد احػػ
لػػػػؿ فػػػػرد علػػػػى وفػػػػؽ ميولػػػػه وسػػػػرعته الذاتيػػػػة وخاا اػػػػه بطري ػػػػه م اػػػػودة ومنئجيػػػػة  إلػػػػىالػػػػذي يوجػػػػه 

 (ك90  ص0222ومنظمة(( )جامؿ  
وهذا النوع مف التعلـ يػتـ وفػؽ اسػتراتيجيات مدروسػة ومنظمػة تسػئؿ عمليػة الػتعلـك ومػف الوسػا ؿ  

عليميػػػة الخااػػػة بػػػالتعلـ الػػػذاتي )التعلػػػيـ المبػػػرم   التعلػػػيـ بػػػاللمبيوتر  التعلػػػيـ بػػػالموديالت التعليميػػػة  الت
 (ك092  ص0229الئيجا    أبولر  والتعلـ بالح ا ب التعليمية )يالتعلـ باتلت اؼ  خطة ل

لمعااػػرة اف التربويػػة ا األبحػػاث ألػػدتوسػػا ؿ الػػتعلـ الػػذاتي  وقػػد  أحػػدىالح يبػػة التعليميػػة  تعػػدو  
( وتسػاعد الح ا ػب التعليميػة 52  ص0229ك )غبػايف   ()الح ا ب التعليمية هػي ثالػث محاولػة منئجيػة 

الاػػعب بحيػػث ت ػػود المػػتعلـ وتسػػئؿ لػػه  إلػػىفػػي الػػتعلـ الػػذاتي علػػى وفػػؽ خطػػوات متدرجػػة مػػف السػػئؿ 
لتعليميػة ومنئػا اسػتخدامئا عملية التعلـ ذاتيًا  لذلؾ اتسػعت رقعتئػا فػي اتختاااػات المختلهػة للعمليػة ا

                                                           
() لركيهي خطة ل محاولة منئجية هو التعليـ المبرم   وثاني محاولة منئجية أوؿ 



 

خاواػػية الطالػػب فػػي الرؤيػػا  أبػػرازمػػف  أساسػػاالهنػػوف الجميلػػة لػػوف اف الهػػف ينطلػػؽ  أساسػػياتفػي تعلػػـ 
ذات  تأليػػد  فضػػاًل عػػف فنيػػة ذات تػػذوؽ فنػػي عػػاؿ   أعمػػاؿوالتهليػػر واتلت ػػاؼ والتعبيػػر الػػذاتي بانجػػاز 

برام  ونظـ الػتعلـ الػذاتي ومنئػا لستجابة وتطويعًا ا ألثرالطالب والث ة بئا وهذا ما يجعؿ الهنوف الجميلة 
 (ك4  ص0222  اللنانيالح ا ب التعليمية )

والتربيػػػة الهنيػػػة لانػػػت ومػػػا تػػػزاؿ مجػػػاًت خاػػػبًا للعديػػػد مػػػف الدراسػػػات التػػػي تتنػػػاوؿ اتنسػػػاف بلػػػؿ  
د مػػػف   ومػػػف اجػػػؿ ذلػػػؾ وضػػػعت العديػػػأدا ػػػهوتعمػػػؿ علػػػى تطػػػوير  والمئاريػػػةمجاتتػػػه الع ليػػػة والوجدانيػػػة 

ذلػؾ مػا يػزاؿ هنػاؾ ميػاديف مػف رغـ علػى الػالدراسات والنظريات في ميداف التربية الهنية بأغلب جوانبئا و 
عديػػدة لئػػا غيػػر مطروقػػة فيػػه وعلػػى وجػػه الخاػػوص مػػا يتعلػػؽ منئػػا بػػربط التربيػػة الهنيػػة بحرلػػة التطػػور 

الثالثػة ممػا جعػؿ اتنسػاف  األلهيػةالمتسارع الخطى الذي يمثؿ جوانب الحياة المتنوعة وخااة مع دخوؿ 
 تحديات بؿ وضرورات التليؼ السريع مع متطلبات العارك أماـ

مػػػع طرا ػػػؽ  تلت ػػػي والتربيػػػة الهنيػػػة بأعتبارهػػػا تتعامػػػؿ مػػػع السػػػلوؾ اتنسػػػاني وتنميتػػػه وهػػػي بػػػذلؾ 
 المعرفػي والمئػاري للطالػب وتهعيػؿ طاقاتػه اتبتلاريػة بػاألدا هػو اترت ػا   أساسػيالتدريس ضػمف محػور 

 والع لية لجعله موالبًا للتغيرات مف حوله ومف خالؿ التعامؿ مع تلنولوجيا التعليـ الحديثك
فالتربيػػة الهنيػػة تسػػئـ فػػي تح يػػؽ اتهػػداؼ التربويػػة مػػع ب يػػة المػػواد الدراسػػية اتخػػرى ومػػف خػػالؿ  

لهػػػػػف (ك وتف ا54  ص9221تنميػػػػة الهػػػػرد للػػػػؿ متلامػػػػؿ ليلػػػػوف فػػػػردًا فػػػػي المجتمػػػػع والحيػػػػاة )الحيلػػػػة  
يػػرى الباحػػث اف اسػػلوب الػػتعلـ الهػػردي لػػذلؾ  كالت ػػليلي هػػو نتػػاج فػػردي وذاتػػي الثػػر ممػػا هػػو جمػػاعي

 اً ملموسػ اً مة لتدريس المػواد الت ػليلية فػي قسػـ التربيػة الهنيػة خاواػًا واف هنػاؾ قاػور  الذاتي الثر موا
تساسػية علػى ان ػا  لوحػة في اتدا  الهني مػف خػالؿ ضػعؼ قػدرة طلبػة التربيػة الهنيػة فػي لليػة التربيػة ا

فنيػػة وضػػمف م ومػػات العمػػؿ الهنػػي ويتمثػػؿ بلجػػو  الطلبػػة الػػى الن ػػؿ عػػف اػػور ولوحػػات وهػػذا مػػا لمسػػه 
الباحػػث  خاػػيًا مػػف خػػالؿ عملػػه لمػػدرب للهنػػوف فػػي ال سػػـ  ومػػا تحظػػه التدريسػػيوف اتختاػػاص مػػف 

اظئػػرت اغلػػب  اذ(  9قػػـ الػػيئـ مػػف قبػػؿ الباحػػث )ملحػػؽ ر  توجئػػ ةمهتوحػػ هخػػالؿ اجابػػاتئـ عػػف اسػػتبان
اجابػػاتئـ اف طلبػػة ال سػػـ يجػػدوف اػػعوبة فػػي ان ػػا  لوحػػة او تلػػويف فنػػي للوحػػة فػػي معظػػـ اتحيػػاف ومػػا 

ا ػػارت الػػى )اخهػػاؽ طلبػػة قسػػـ التربيػػة الهنيػػة فػػي لليػػات المعلمػػيف فػػي  اذيؤلػػد ذلػػؾ دراسػػة المرسػػومي  
ف الدراسػػػة اتنهػػػة الػػػذلر حاولػػػت (ك ورغػػػـ ا4  ص0225ان ػػػا  وبنػػػا  لوحػػػة فنيػػػة ناجحػػػة( )المرسػػػومي  

معالجة الم للة باستخداـ )انموذج ريجليوث للتدريس الموسع( ات اف الم ػللة ب يػت قا مػة ويعػاني منئػا 
طلبػػة ال سػػـ وهػػػذا مػػا ا ػػػار اليػػه لػػػؿ مػػف )رضػػا وخضػػػير( فػػي دراسػػػتئـ )وجػػود معوقػػػات تػػرتبط ب ػػػعور 

ـ اللهػا ة بالجانػب العملػي والمئػاري لػدى الطلبة لضػعؼ تػأهيلئـ فػي اتختاػاص  ومعوقػات تػرتبط بعػد
لتاػػدي لئػػذ  الم ػػللة مػػف خػػالؿ ل(ك وهػػذا مػػا دفػػع الباحػػث 525  ص0222الطلبػػة( )رضػػا  خضػػير  



 

الع بػات التػي تواجػه طلبػة قسػـ  ىاختيار مادة اتن ا  التاويري ليتـ عبرها التواؿ الػى حػؿ يػذلؿ احػد
التعلميػػة لتئي ػػة جػػو مال ػػـ ين ػػؿ الطالػػب الػػى مرحلػػة -ميػػةالتربيػػة الهنيػػة وباتسػػتعانة بأحػػد النمػػاذج التعلي

ال درة على اتبتلار فػي تلػويف فنػي للوحػة بحاػوله علػى معرفػة وفئػـ جيػد لمهػردات اتن ػا  التاػويري 
وعػػػف طريػػػؽ الح يبػػػة التعليميػػػة التػػػي تحتػػػوي علػػػى لػػػراس تعليمػػػي مػػػدعـ بالاػػػور التوضػػػيحية وبرنػػػام  

طػػػط لئمػػػا علػػػى وفػػػؽ اسػػػس علميػػػة وتربويػػػة راػػػينة تأخػػػذ بنظػػػر تعليمػػػي تهػػػاعلي معحػػػد بالحاسػػػوب  مخ
اتعتبار النظريات العلمية الحديثة فػي مجػاؿ طرا ػؽ التػدريس وت ػـو علػى تػوفير الهراػة للمػتعلـ بػالتعلـ 

حسػػػب بحسػػػب قدرتػػػه خػػػارج الحػػػدود المحػػػددة للزمػػػاف والملػػػاف وبمػػػا يػػػوفر مجػػػاؿ اوسػػػع للػػػتعلـ واتعػػػادة ب
 يؽ المستوى الذي يؤهله لتلويف إن ا  ناج  للوحةكالحاجة وحتى يتملف مف تح 

وعلػػى مػػػا ت ػػدـ فػػػأف الباحػػث حػػػدد دراسػػػته بػػػ))الح يبة التعليميػػػة وتأثيرهػػا فػػػي تحاػػيؿ طلبػػػة قسػػػـ  
 التربية الهنية في مادة اإلن ا  التاويري((ك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 أهمية البحث.  -1-2
 -ية:تتتجلى أهمية البحث في الن اط اآل 

I- أخػذ علػى تساـ التربية الهنية في لليات التربية اتساسية لمثؿ هذا النوع مف الدراسات التي حاجة اق
 بػػؿ تـ اقسػػوتػػذليؿ الاػػعوبات التػػي تػػواجئئـ ت سػػيما واف األ العمليػػةعات ئػػا تطػػوير مئػػارات الطلبػػة 

لتورا  الػػددرجػػة مػػف التدريسػػييف مػػف حملػػة    وعػػدـ وجػػود عػػدد لػػاؼ  ةلبيػػرة مػػف الطلبػػ اً سػػنويًا اعػػداد
 وبمراتب علمية مت دمةك

II-  تستهيد مف نتا   هذ  الدراسة اتقساـ واللليات اتخرى والمعاهد المتخااة بالهنوف حػوؿ افضػلية
 استخداـ الح يبة التعليمية في تدريس مادة اتن ا  التاويريك

  افػؽ التعلػيـ الػذاتي  لح يبة تعليمية يملف توظيهئا في للية التربية اتساسػية لهػت جػ_ ت دـ الدراسة مثاتً 
 ويملف اف تلوف هذ  الح يبة مثاًت يتبع لح ا ب اخرى في مواد دراسية تخااية اخرىك

اف نتػػا   الدراسػػة الحاليػػة سػػوؼ ت ػػلؿ اضػػافة معرفيػػة فػػي ميػػداف التربيػػة الهنيػػة ب ػػلؿ عػػاـ واتن ػػا   -د
 التاويري ب لؿ خاصك

يػة الهنيػة لضػرورة تنميػة اللهايػات الخااػة بطري ػة الح ا ػب إثارة انتبػا  المعنيػيف وال ػا ميف علػى الترب -هػ
التعليميػػػة لػػػدى اعػػػداد المعلمػػػيف وتػػػدريبئـ قبػػػؿ الخدمػػػة علػػػى نظػػػـ الػػػتعلـ الػػػذاتي ووفػػػؽ اتملانيػػػات 

 فرةكاالمتو 
تعزز الدراسة الحالية دور التربية الهنية وعلميتئا بما تمتلؾ مف املانيات واسعة تستطيع بئػا تطػوير  -و

 كمناهجئا
تػأتي الدراسػػة الحاليػة فػػي اطػػار تلبيػة احػػد متطلبػػات العاػر المتمثلػػة بتػػوفير املانيػة الػػتعلـ للػػذيف ت  -ز

يتملنوف مف اتلتحاؽ بالمسافات التعليمية التي تتطلب حضورًا مسػتمرًا فػي ال اعػات الدراسػية فتػوفر 
 ما لطلبة اللليات المهتوحةكالح يبة التعليمية بدياًل فعاًت يملف التعويؿ عليه في التعلـ  ت سي

 
 البحث.  اهدف  -1-3

 -ي:أتتح يؽ ما ي إلىالبحث الحالي  ئدؼي 
تتعلػػػػػؽ بموضػػػػػوع مػػػػػادة اتن ػػػػػا  التاػػػػػويري وانواعػػػػػه  (Learning-Package)اعػػػػػداد ح يبػػػػػة تعليميػػػػػة  -أ

لتربيػػػػة وقواعػػػػد  وعالقاتػػػػه اتن ػػػػا ية ومراحػػػػؿ تعلمػػػػه لطلبػػػػة المرحلػػػػة الثالثة قسػػػػـ التربيػػػػة الهنية لليػػػػة ا
 اتساسية جامعة ديالىك

اثر هذ  الح يبة التعليميػة فػي تحاػيؿ طلبػة المرحلػة الثالثػة ل سػـ التربيػة الهنيػة بمػادة على تعرؼ ال -ب
 اتن ا  التاويريك



 

 
 فرضيات البحث. -1-4

 -تية:البحث وضع الباحث الهرضيات الاهرية اآل يلتح يؽ هدف 
( بػيف متوسػط تحاػيؿ طلبػة المجموعػة التجريبيػة 22ك2توى )فرؽ ذي دتلة معنوية عند مست يوجد  -أ

 وبيف متوسط تحايؿ طلبة المجموعة الضابطة في اتختبار ال بليك
( بػػػػيف متوسػػػػط تحاػػػػيؿ طلبػػػػة المجموعػػػػة 22ك2فػػػػرؽ ذي دتلػػػػة معنويػػػػة عنػػػػد مسػػػػتوى )ت يوجػػػػد  -ب

 التجريبية في اتختباريف ال بلي والبعديك
( بػػػػيف متوسػػػػط تحاػػػػيؿ طلبػػػػة المجموعػػػػة 22ك2ويػػػػة عنػػػػد مسػػػػتوى )فػػػػرؽ ذي دتلػػػػة معنت يوجػػػػد  -جػػػػػ

 اتختباريف ال بلي والبعديك في الضابطة
( بيف متوسط تحاػيؿ طلبػة المجموعػة التجريبيػة 22ك2فرؽ ذي دتلة معنوية عند مستوى )ت يوجد  -د

 وبيف متوسط تحايؿ طلبة المجموعة الضابطة في اتختبار البعديك
 

 حدود البحث.  -1-5
 -تحدد البحث الحالي بما يأتي:ي 

مػػػادة اتن ػػػا  التاػػػويري ضػػػمف المهػػػردات المعػػػدة مػػػف قبػػػؿ لجنػػػة المنػػػاه  فػػػي وزارة التعلػػػيـ العػػػالي  -أ
 والبحث العلمي للليات التربية اتساسيةك

طلبػػػػػػة المرحلػػػػػػة الثالثة قسػػػػػػـ التربيػػػػػػة الهنية لليػػػػػػة التربيػػػػػػة اتساسػػػػػػية جامعة ديالى للسػػػػػػنة الدراسػػػػػػية  -ب
 (ك0222-0220)
 

 تعريف المصطلحات. -1-6
 -التعلم الذاتي:

 هنإ( ب9219)رونتري سنة  عرفه* 
العمليػػة التػػي ي ػػـو بئػػا المتعلمػػوف بتعلػػيـ انهسػػئـ بأنهسػػئـ  مسػػتخدميف الػػتعلـ الػػذاتي او أي مػػواد  " 

  "او ماادر تعليمية ذاتية اخرى لتح يؽ اهداؼ واضحة مف دوف عوف مبا ر مف المعلـك
    

 (000  ص9219نتري  )رو      
 

 



 

 نهإ( ف د عرفه ب9222* اما )الخليلي سنة 
نمط مف انماط التعلـ الذي نعلـ فيه الطالب منذ نعومة اظافر  ليؼ يتعلـ مػا يريػد هػو بنهسػه اف " 
وقػػد يلػػوف ذي اػػلة بأهتمامػػات   وقػػد يلػػوف هػػذا الػػذي يريػػد تعلمػػه ذي اػػلة باللتػػاب المدرسػػي  يتعلمػػه

لـ موضوعات يرغب فػي الػتعلـ عنئػا  فياػب  الػتعلـ الػذاتي بػدياًل للػتعلـ النظػامي خااة يتابع فيه المتع
    "ويستمر هذا النوع مف التعلـ مدى الحياةك

 (940  ص9222)الخليلي            
 

 نهإ( ب0229* عرفه )الحسيف سنة 
تبعػػًا لميولػػه اتسػػلوب الػػذي يمػػر بػػه المػػتعلـ علػػى المواقػػؼ التعليميػػة المتنوعػػة بػػدافع مػػف ذاتػػه و " 

ليلتسػػػػب المعلومػػػػات والمئػػػػارات واتتجاهػػػػات ممػػػػا يػػػػؤدي الػػػػى انت ػػػػاؿ محػػػػور اتهتمػػػػاـ مػػػػف المعلػػػػـ الػػػػى 
        "المتعلـك

 (04  ص0229)الحسيف  
 

 نهإ( ب0220ه )الاوفي سنة عرف* و 
المواقػػؼ التعليميػػة التػػي يمػػارس فيئػػا المػػتعلـ ن ػػاطه بمهػػرد  او م ػػارلًا فػػي مجموعػػة مػػف زمال ػػه " 

 "دوف التحلـ المبا ر مف المعلـك
 (945  ص0220)الاوفي       

 
 نهإ( ب0224* وعرفه )الحيلة سنة 

سػػػػاب تلاتسػػػػلوب الػػػػذي ي ػػػػـو فيػػػػه الهػػػػرد  بػػػػالمرور بنهسػػػػه فػػػػي المواقػػػػؼ التعليميػػػػة المختلهػػػػة أل" 
ي ي ػرر مػف المعلومات والمئارات  بحيث ينت ؿ محور اتهتماـ مػف المعلػـ الػى المػتعلـ  فػالمتعلـ هػو الػذ

وايف يبدأ  ومتى ينتئي  واي الوسػا ؿ والبػدا ؿ يختػار  ومػف ثػـ ياػب  المسػؤوؿ عػف تعلمػه وعػف النتػا   
 "وال رارات التي يتخذهاك

 (52  ص0224)الحيلة            
 

 نهإ( هذا الماطل  ب0222)البياتي سنة  عرفت* و 
سػتخداـ وسػا ؿ وت نيػات تعليميػة اسلوب يتبعه المتعلـ في تحسػيف تحاػيله المعرفػي عػف طريػؽ ا" 
     "مختلهةك



 

 (02  ص0222)البياتي   
 

 ـ مع طبيعة البحث الحاليك * وقد تبنى الباحث تعريؼ )البياتي( لونه يتال
 

 -الحقيبة التعليمية:
 نئابإ (Shinlion, 1986* عرفئا )
ـ الػتعلـ بئػا بحسػب احد برام  التعلـ الذاتي تتألؼ مف مػواد تعليميػة ماػممة بنحػو يسػم  للمػتعل" 

 "حاجاته وميوله وقدراته الخااة وتئيئ له بي ة تعليميةك
                (Shinlion, 1986, P:4) 

 
 نئابإ (Heinich, 1989* عرفئا )
  "وحدات منظمة تحتوي على ن اطات مختلهة تئدؼ الى التوايؿ الى اهداؼ محدودةك" 

(Heinich, 1989, P:321) 
 

 نئابإ (9222سنة * ورآها )النابلسي 
نظػػػاـ تعليمػػػي اػػػمـ بطري ػػػة منئجيػػػة منظمػػػة تسػػػاعد المتعلمػػػيف علػػػى الػػػتعلـ الهعػػػاؿ بتزويػػػدهـ " 

وتئي ة مػواد تعليميػة مناسػبة  لتلػوف فػي  ػلؿ مػواد مطبوعػة   بأر ادات مهالة ت ودهـ في عملية التعلـ
       "وى م بوؿ مف اتتهاؽكاو ت نيات سمعية بارية  لؿ وفؽ سرعته  واسلوبه في التعلـ  ياؿ الى مست

 (99  ص9222)النابلسي        
 

 نئا بإ( 9222* وعرفئا )علياف سنة 
منئػػػاج تعليمػػػي متلامػػػؿ ذو عنااػػػر متعػػػددة ومتنوعػػػة مػػػف الخبػػػرات تسػػػاؽ علػػػى  ػػػلؿ خطػػػوات " 

متدرجػػة بالاػػعوبة لتسػػاعد المػػتعلـ فػػي عمليػػة التسػػاب المعلومػػات والمئػػارات وتح يػػؽ اتهػػداؼ المرجػػوة 
تعلمػػه وت تػػرح لػػه الوسػػا ؿ والطرا ػػؽ اللهيلػػة يمػػف الح يبػػةك فئػػي بمثابػػة خطػػة توضػػ  للطالػػب مػػا سػػوؼ 

            "بانجاح التعلـ مف خالؿ مجموعة مف الن اطات والماادر التعليميةك
 (   520  ص9222)علياف  

  
 



 

 نئاإ( ب0222)التميمي سنة  عرفئا* و 
علػػػػى المػػػػتعلـ ومراعػػػػاة الهػػػػروؽ الهرديػػػػة والترليػػػػز علػػػػى  نظػػػػاـ متلامػػػػؿ للػػػػتعلـ الػػػػذاتي يرلػػػػز فيػػػػه" 

اتهداؼ التعليمية والسلولية واتختبارات  وتطبيؽ وسا ؿ متنوعة يختار منئا الطالػب الػذي يلػوف ن ػطًا 
 "فعاًت خالؿ عملية التعلـك

 (92  ص0222)التميمي             
 نئابإ( 0229* ورآها )زغلوؿ سنة 

وف ػًا لخطػوات تعليميػة يسػتطيع مػف  ىي تػؤدتػعليميػة والوسػا ؿ الت ويميػة المجموعة مػف المػواد الت" 
 "حسب قدراته واملانياتهكبخاللئا المتعلـ تح يؽ اتهداؼ التعليمية 

 (950  ص0229)زغلوؿ                     
 

 نئابإ( 0225* وعرفئا )الحيلة سنة 
يف علػػػػى الػػػػتعلـ الهعػػػػاؿ وي ػػػػمؿ نظػػػػاـ تعليمػػػػي متلامػػػػؿ ماػػػػمـ بطري ػػػػة منظمػػػػة تسػػػػاعد المتعلمػػػػ" 

مجموعػػة مػػف المػػواد التعليميػػة المترابطػػة ذات اهػػداؼ متعػػددة ومحػػدودة يسػػتطيع المػػتعلـ اف يتهاعػػؿ معئػػا 
معتمػدًا علػى نهسػهح وحسػب سػرعته الخااػة وبتوجيػه مػف المعلػـ احيانػًا او مػف الػدليؿ الملحػؽ بئػا لياػؿ 

 "الى مستوى م بوؿ مف اتت افك
 (004  ص0225حيلة  )ال              

 
* مف مالحظة التعريهات اعال  نرى اف التعريهات قد اختلهت في تحديد معنى الح يبػة التعليميػة  فئنػاؾ 

  النابلسػػػي 0222  التميمػػػي 0225مػػػف يػػػرى الح يبػػػة بأنئػػػا نػػػوع مػػػف انػػػواع اتنظمػػػة التعليميػػػةك )الحيلػػػة 
( وياػػػػهئا )هانيػػػػؾ 9212نيليوف    ػػػػ9222انئػػػػا برنػػػػام  تعليمػػػػيك )عليػػػػاف  ى( وهنػػػػاؾ مػػػػف يػػػػر 9222
( فيػػرى بأنئػػا طري ػػة تحتػػوي علػػى مػػواد ووسػػا ؿ 0229( بأنئػػا وحػػدات منظمػػة للػػتعلـ امػػا )زغلػػوؿ 9212

 تساعد على تح يؽ اتهداؼ التعليميةك
 -م ابؿ ذلؾ نجد اف التعريهات قد ا ترلت في: 

 اف الح يبة التعليمية نوع مف انواع التعلـ الهعاؿك -9
 وفؽ نظاـ معيف يحتوي على اهداؼ خااةك تامـ وتعد -0
 انئا تراعي الهروؽ الهردية بيف المتعلميفك -5
 



 

ـ مػػػع طبيعػػػة الدراسػػػة الحاليػػػة لػػػذلؾ قػػػاـ الباحػػػث بوضػػػع  بّيػػػد اف جميػػػع هػػػذ  التعريهػػػات ت تػػػتال 
 تي للح يبة التعليمية:التعريؼ اتجرا ي اآل

ممة بطري ة منظمة ضػمف لػراس تعليمػي ))هي مجموعة مف الوحدات التعليمية المتسلسلة والما
مدحعـ بالاور التوضيحية فضاًل عف برنام  تعليمػي تهػاعلي معػد بالحاسػوب  تسػاعد المػتعلـ علػى تعلػـ 

حسػػػب قدراتػػػه واػػػوًت الػػػى المسػػػتوى الػػػذي ت يسػػػه اتختبػػػارات التػػػي تتضػػػمنئا بمػػػادة اتن ػػػا  التاػػػويري 
 الح يبة((ك

 
 

 -التصويري:  اإلنشاء
 ( انه9200هي وأخروف سنة )فالول عرفه* 

اتختيػػػػار المناسػػػػب للعنااػػػػر وتنظيمئػػػػا فػػػػي فضػػػػا  اللوحػػػػة بطري ػػػػة مواػػػػلة لالفلػػػػار ومثيػػػػػرة " 
    "للم اعرك

 (02  ص9200)فالولهي واخروف       
 

 ( انه9212* وعرفه )سلوت سنة 
 "نظاـ للي  اماًل لل لؿ واترضية بالنسبة تي تاميـك" 
 (002ص  9212)سلوت               

 
 ( ف د عرفه بأنه9219* اما )ستولينز سنة 

      "تنظيـ العناار التعبيرية بالعمؿ الهنيك" 
 (02  ص9219)ستولينز  

 
 
 
 
 
 
 



 

 ( بأنه9210* وعرفه )عبو سنة 
اساس انجاح العمؿ الهنػي ويتوقػؼ ذلػؾ علػى التلنيػؾ فػي التعبيػر لوسػيلة بنا يػة ترليبتئػا الرؤيػا " 

  "بئا وتتوجه هذ  الرؤيا الى مضموف اوجد  لنا الهناف مف خالؿ عملهك الواضحة التي تتأثر
        

 (021  ص9210)عبو    
 

 ( هذا الماطل  بأنه9212)رسلف سنة  عّرؼ* و 
وضع ا يا  عديدة معًا بحيث تلوف فػي النئايػة  ػي ًا واحػدًا وطبيعػة وجػود لػؿ مػف هػذ  ات ػيا  " 

 "ح يؽ العمؿ النئا يك)العناار( تسئـ اسئامًا فعاًت في ت
 (0  ص9212)رسلف                

 
 ( بأنه9225* وعرفه )مالينز سنة 

عمليػػػة ترتيػػػب وتنظػػػيـ العنااػػػر التاػػػويرية التػػػي سػػػبؽ اف درسػػػت منهاػػػلة بئػػػدؼ خلػػػؽ وحػػػدة " 
 "مهاهيميةك

 (002  ص9225)مالينز            
 

 مع طبيعة البحث الحاليك  ـ * وقد تبنى الباحث تعريؼ )فالولهي واخروف( لونه يتال
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 اإلطار النظري ودراسات سابقة.  -2
 النظري.  اإلطار -2-1
 اإلنشاء التصويري.  -2-1-1

إلن ػػا  التاػػويري مػػف المػػواد الدراسػػية المت دمػػة فػػي تعلػػيـ وتعلػػـ الهػػف الت ػػليلي عامػػة تعػػد مػػادة ا 
وتخاػػص فػػف الرسػػـ خااػػةك تف تحاػػيؿ الطالػػب فػػي المػػواد الدراسػػية التخااػػية الهنيػػة لػػف يتلامػػؿ 

ملونػػػػات مػػػػادة اإلن ػػػػا  ل التػػػػاميف بعػػػػد الهئػػػػـ واتسػػػػتيعاب أتالعمليػػػػة الهنيػػػػة   أهػػػػداؼثمػػػػار  فػػػػي تح يػػػػؽ 
(ك ويػػػرى 10  ص9222ويري مػػػف خػػػالؿ الممارسػػػة العمليػػػة وبسػػػياقات تعليميػػػة تعلميػػػة )البيػػػاتي  التاػػػ

المختاػػػوف علػػػى اخػػػتالؼ اتجاهػػػاتئـ اف اإلن ػػػا  التاػػػويري )تلػػػويف اللوحػػػة الهنيػػػة مػػػف خػػػالؿ ترتيػػػب 
عناارها على وفؽ قواعد معينة بحيث تػؤدي الػى ابػراز "فلػرة او موضػوع"(ك ممػا يعنػي اف ان ػا  وبنػا  
العمؿ الهني هو )الربط بيف الهلرة والتطبيؽ( فضاًل عمػا تعلسػه مػف نػواحي جماليػةك اف بنػا  اللوحػة فػي 
الرسـ يستلـز خبرة تأتي مف خالؿ المالحظة والتجربة فػي ليهيػة اسػتخداـ العنااػر التػي تػرتبط بعالقػات 

وضػوابط محػددة  اتمػر فنية معروفة ت ـو على ربط تلؾ العناار ربطًا محلمًا علػى وفػؽ قواعػد واسػس 
الػذي يجعػػؿ دراسػػة اإلن ػػا  التاػويري والتجريػػب والمالحظػػة جميعئػػا مئمػة وت يملػػف اتسػػتغنا  عػػف أي 

 منئاك
-التضػػاد-اتنسػػجاـ-ويتلػوف اإلن ػػا  التاػػويري فػػي الرسػػـ مػػف عػدة قواعػػد ان ػػا ية هػػي )التػػوازف 
الوحدة( وتنظػيـ العالقػات بينئػا مػف -لسيادةا-اتي اع-التغاير-التماثؿ-اتستمرار-التدرج-التلرار-التبايف

العامة والجػو العػاـ للوحػة( التػي تػرتبط جميعػًا مػف  المسحةحيث )العالقات الميلانيلية والنسب الحرلية و 
 اجؿ تجسيد اتفلار واثارة الم اعرك

 -هناؾ انواع عديدة مف اإلن ا  التاويري في الرسـ هي: 
الحرة خارج استوديو الرسػـ وت يتعامػؿ مػع اتضػا ة الاػناعية يلوف في الطبيعة  -اإلن ا  المهتوح: -9

 مثؿ رسـ الطبيعةك
ويلػوف داخػؿ اتسػتوديو بموضػوع داخػؿ جػدراف يخضػع لالضػا ة الاػناعية مثػؿ  -اإلن ا  المغلؽ: -0

 رسـ الحياة الجامدة )اتستاليؼ(ك
 نظر في اللوحةك تلوف فيه سيادة للخطوط اتف ية والموازية لخط مستوى ال -اإلن ا  اتف ي: -5
مرلػزًا للتلػويف وللمػا  دهو تلوينات نرى فيئا خطوط ر يسة ما لة مف ن طة تعػ -اإلن ا  ات عاعي: -4

 زادت الخطوط تعرجًا زادت حيويتئا وجماليتئاك



 

ويعنػػي الهوااػػؿ الزمنيػػة التػػي تحتاجئػػا العػػيف لالنت ػػاؿ مػػف لػػوف الػػى لػػوف اخػػر  -اإلن ػػا  اتي ػػاعي: -2
 ومف  لؿ الى  لؿ اخرك

وتلوف فيه السيادة للخطوط الر يسػة فػي اللوحػة وتلػوف ايضػًا علػى اتغلػب تحػت  -اإلن ا  الرأسي: -2
 مستوى النظرك

وتتػػوزع فيػػه ات ػػلاؿ بتجػػانس وانتظػػاـ دوف وجػػود سػػيادة لعناػػر مػػا او ن طػػة  -اإلن ػػا  اتنت ػػاري: -0
 تال ي في اللوحةك

يػه السػيادة للخطػوط وات ػلاؿ الما لػة فػي وتلػوف ف -اإلن ا  ال ػا ـ علػى الخطػوط وات ػلاؿ الما لػة: -1
 اللوحةك

تبرز فيه ات لاؿ الحلزونيػة والػدوا ر فػي ا ػلاؿ  -اإلن ا  المبني على الدوا ر وات لاؿ الحلزونية: -2
 ومساحات اللوحةك

يثير هذا التلويف اتحساس باتست رار وترتبط فيه التلوينػات بعضػئا بػالبعض  -اإلن ا  الئرمي: -92
 اتخرك

 
 التصميم التعليمي.   -2-1-2

يعػػد التاػػميـ التعليمػػي ت نيػػة لتطػػوير التعلػػيـ ومردوداتػػه  وهػػو حل ػػة الواػػؿ بػػيف العلػػـو النظريػػة  
والتطبي يػػػة  وعمليػػػة اختيػػػار المػػػادة التعليميػػػة واػػػياغتئا علػػػى وفػػػؽ املانيػػػات التعلػػػيـ ثػػػـ عرضػػػئا عليػػػه 

"بػػإجرا ات مختلهػة تتعلػػؽ باختيػار المػػادة باػورة تسػئؿ التعلػػيـ وتح ػؽ الػػتعلـ  ويتمثػؿ التاػػميـ التعليمػي 
التعليميػػة المػػراد تاػػميمئا وتحليلئػػا وتنظيمئػػا وتطويرهػػا وت ويمئػػا وذلػػؾ مػػف اجػػؿ تاػػميـ منػػاه  تعليميػػة 
تساعد في التعلـ باػورة افضػؿ واسػرع وتسػاعد المعلػـ فػي اتبػاع افضػؿ الطرا ػؽ التعليميػة فػي اقػؿ جئػد 

 (ك52  ص0225ووقت مملنيف" )قطامي  
فياػػػؼ التاػػػميـ التعليمػػػي بانػػػه العمليػػػة العلميػػػة اللاملػػػة لتحليػػػؿ حاجػػػات المػػػتعلـ  (Briggs)مػػػا ا 

واتهػػداؼ وتطػػوير اتنظمػػة الناقلػػة لمواجئػػة الحاجػػات وهػػو يئػػتـ بتطػػوير الهعاليػػات التعليميػػة وتجريبئػػا 
ربػوي علػى (ك وفي الميداف التربوي يملف النظر الػى التاػميـ الت9  ص0222واعادة فحائا )الروقي  

"انػػه هندسػػة للعمليػػة التعليميػػة التعلميػػة تتػػوخى التطػػوير المنئجػػي تجػػرا ات علميػػة ودافعيػػة تئػػدؼ الػػى 
(ك وبػذلؾ يملػف ال ػوؿ 0  ص0229تح يؽ الهعؿ التعليمي في فضا  ملاني وزماني محدديف" )جيهػري  

ة المػػراد تاػػميمئا بترتيػػب اف التاػػميـ التعليمػػي هػػو اتجػػرا ات الالزمػػة لتنظػػيـ محتػػوى المػػادة التعليميػػ
منط ػػي يتهػػؽ مػػع خاػػا ص الػػتعلـ واملانياتػػه ويزيػػد مػػف فعاليػػة تعلمػػه وي ػػـو بعمليػػة التاػػميـ التعليمػػي 
فريػػؽ مػػف الخبػػرا  هػػـ )الماػػمـ التعليمػػي المسػػؤوؿ عػػف وضػػع الخطػػة فضػػاًل عػػف المػػدرس الػػذي يحػػدد 



 

لتعليمي ثـ الم ـو الػذي يتػابع العمليػة طرا ؽ التدريس والمختص المسؤوؿ عف المادة الدراسية والمحتوى ا
 (ك02  ص9222ويعطي التغذية الراجعة بنا ًا على اتختبارات الت ويمية( )الحيلة  

التعليمػػػػي وتطػػػوير مسػػػػتوياته وت ػػػػديـ -ووظيهػػػة التاػػػػميـ التعليمػػػي هػػػػي معالجػػػػة م ػػػلالت الػػػػتعلـ 
قمة ما تواػلت اليػه الت نيػات التربويػة التعلمية  ويعد التاميـ التعليمي -المعالجات التاميمية التعليمية

 (ك9  ص0222)الروقي  
هنػػاؾ نمػػاذج لثيػػرة للتاػػميـ التعليمػػي يطلػػؽ عليئػػا خطػػوات التاػػميـ التعليمػػي وت ػػترؾ جميعئػػا  

( خطػػػػوات تاػػػػميـ التػػػػدريس المتسلسػػػػلة 922  ص0224فػػػػي الملونػػػػات الر يسػػػػة وقػػػػد حػػػػدد )الحمػػػػوز  
 -لاتتي:

 تحديد المحتوىك -9
 لتعليميةكتحليؿ المادة ا -0
 تحديد المستوى المعرفي للمتعلـك -5
 اياغة اتهداؼ السلوليةك -4
 وضع اتختبارات المحليةك -2
 وضع استراتيجيات التعليـك -2
 تنظيـ المحتوى التعليميك -0
 تحديد المواد التعليمية واختبارهاك -1
 تنظيـ عملية التلويف وتنهيذهاك -2
 

د عػف التعلػيـ الت ليػدي ويجعػؿ المػتعلـ ما ت دـ ايضًا نرى اف التاػميـ التعليمػي يحػاوؿ اف يبتعػوم
التعلميػػةك وبتحويػػؿ المنػػاه  مػػف مػػادة نظريػػة جافػػة الػػى مػػادة سلسػػة -عناػػرًا فعػػاًت فػػي العمليػػة التعليميػػة

تستغؿ الت نيػات الحديثػة وتسػتخدـ الوسػا ؿ التعليميػة  فئػو عمليػة دراسػة المنػاه  باػورة دوريػة وتئػذيبئا 
الت نيػػات التربويػة والتعليميػة واسػػتغالؿ ذلػؾ التطػػور فػي اياػػاؿ  بحيػث تتما ػى مػػع التطػور الحااػػؿ فػي

(ك ومراحؿ انتاج أي مػنئ  09-02  ص9212المادة للمتعلـ باورة واضحة وسئلة وم وقة )جيرولد  
تعليمي مف حيث بنا  خطوات التاميـ تنطبؽ على تاميـ الح يبة التعليمية التي ت تتميز عػف المػنئ  

  9220علػػػى وفػػػؽ اساسػػػيات التاػػػميـ التعليمػػػي والتػػػي حػػػددوها )الهرجػػػاني   يػػػةالعلمالماػػػمـ بالطري ػػػة 
 -(  باتتي:942ص
تػػوافر البػػػدا ؿ  أي انتػػػاج سػػيناريو التاػػػميـ التعليمػػػي المتنػػاوؿ نهسػػػه للػػػف ب الػػب اخػػػر مثػػػؿ ا ػػػرطة  -9

 الهيديو او المطبوعات الاوريةك



 

 طاتئاكتوافر الدليؿ  أي لتابة دليؿ استخداـ الح يبة وبدا لئا ون ا -0
 المر ية(ك-المسموعة-توافر الح يبة  والتي هي ضرورية تحتوا  المهردات الماممة )الم رو ة -5
 

 -(  وهي لاتتي:0225زاوي( ن اًل عف )الحيلة  غاما أهمية التاميـ التعليمي فيوضحئا  )ال
 تجسيد العالقة بيف المبادئ النظرية وتطبي اتئا في الموقؼ التعليميك -9
 ات التعليمية في تحسيف الممارسات التربوية مف خالؿ التعليـ بالعمؿكاستعماؿ النظري -0
 اتعتماد على الجئد الذاتي للمتعلـ في عملية التعلـك -5
 استعماؿ الوسا ؿ والمواد واتجئزة التعليمية المختلهة بطري ة مثلىك -4
 العمؿ على توفير الوقت والجئد مف خالؿ استبعاد البدا ؿ الضعيهةك -2
 في عملية التعلـ بطري ة تح ؽ اقاى درجة مملنة مف التهاعؿ مع المادةك ادماج المتعلـ -2
 توضي  دور المعلـ على انه منظـ للظروؼ البي ية التي تسئؿ حدوث التعلـك -0
 ت ويـ تعلـ الطلبة وتدريس المعلـك -1
 تهريغ المعلـ لل ياـ بالواجبات التربوية اتخرى فضاًل عف التعليـك -2

 (59  ص0225)الحيلة    
 
 التعليم والتعلم الفعاالن.  -2-1-3

اف عمليػػة التعلػػيـ هػػي عمليػػة هادفػػة مخطػػط لئػػا تػػتـ بػػيف طػػرفيف معلمػػيف ومتعلمػػيف  وتئػػدؼ الػػى  
تنظػػيـ المػػادة التعليميػػة وطرحئػػا علػػى المػػتعلـ بالطري ػػة والوسػػيلة المناسػػبة لغػػرض احػػداث الػػتعلـك ويملػػف 

(ك امػػا الػػتعلـ ف ػػد عرفػػه العلمػػا  علػػى انػػه 92  ص0229اف يعػػرؼ التعلػػيـ بانػػه "تنظػػيـ للػػتعلـ" )غبػػايف  
"تغيير ثابت نسبيًا في سلوؾ المتعلـ نات  عف الخبرةك وهذا التغيير النسػبي هػو التغييػر المػتعلـ" )مرعػي  

 (ك00  ص0220
والتعلػػػػيـ الهعػػػػاؿ هػػػػو التعلػػػػيـ الػػػػذي يملػػػػف الطلبػػػػة مػػػػف التسػػػػاب مئػػػػارات معينػػػػة  او معػػػػارؼ او  

والتخطيط له يتـ بخطوات نظاميةك ويملػف تح ي ػه مػف خػالؿ تػوفير بي ػة مناسػبة اتجاهات بمتعة وسرور 
لػذلؾ  حيػػث تعػػرؼ بي ػػة التعلػػيـ الهعػػاؿ بانئػػا البي ػػة التػي ينئمػػؾ الطلبػػة فيئػػا  خاػػيًا فػػي عمليػػة بنػػا  او 
اختبػػار  او تطبيػػؽ قػػدرتئـ الع ليػػة فػػي التعامػػؿ مػػع مػػا هػػو قيػػد البحػػث  ويعنػػي هػػذا اف الطالػػب يجػػب اف 

لوف م ارلًا فعاًت فػي العمليػة التعليميػةك وعليػه فػاف بي ػة التعلػيـ الهعػاؿ هػي البي ػة التػي ت ػجع الطالػب ي
 (ك22  ص9222على الم ارلة في هذ  العملية )الحيلة  



 

وليس بخاؼ على احػد اف عاػرنا الحػالي يمثػؿ ثػورة بلػؿ الم ػاييس وبجميػع اتتجاهػاتك وبػذات  
نهجػار السػلاني والػذي ترجمتػه المؤسسػة التربويػة بزيػادة اعػداد المتعلمػيف الوقت فئو يمتػاز بمػا يسػمى ات

ممػػا يضػػعئا امػػاـ قضػػية مئمػػة تتمثػػؿ فػػي تطػػوير طرا ػػؽ التعلػػيـ واسػػتخداـ الت نيػػات التربويػػة علػػى المػػؿ 
 وجهك

وت يملػػف اتعتمػػاد علػػى الطرا ػػؽ الت ليديػػة ف ػػط  بػػؿ يجػػب اسػػتحداث اسػػاليب جديػػدة تػػؤدي الػػى 
 لمتعلـ لونه اهـ مخرجات العملية التعليميةكتهعيؿ دور ا

وؤلد )هيمف وليمف( اف الم لالت التي يواجئئا النظػاـ التعليمػي يعػود سػببئا الػى طرا ػؽ التعلػيـ 
الت ليديػػػػة ومػػػػا تحملػػػػه مػػػػف م ػػػػلالت متعػػػػددة ممػػػػا يػػػػدفع التربػػػػوييف الػػػػى البحػػػػث عػػػػف طرا ػػػػؽ تعػػػػال  هػػػػذ  

 (ك92  ص0229)غبايف   الم لالت وتزيد مف مستوى التحايؿ اتلاديمي
 وااب  ماطل  الػتعلـ الػذاتي يسػتحوذ علػى اهتمػاـ اللثيػر مػف المختاػيف فػي المجػاؿ التربػويك
باعتبػػار  المنهػػذ الػػذي يملػػف مػػف خاللػػه الت ليػػؿ مػػف اثػػر الهػػروؽ الهرديػػة بػػيف المتعلمػػيف وذلػػؾ مػػف خػػالؿ 

د بدرجػػػة لبيػػػػرة علػػػى الػػػػتعلـ الػػػػذاتي التعزيػػػز الػػػػذي ي دمػػػه للمػػػػتعلـك )اذ اف التعزيػػػز الهعػػػػاؿ للهػػػروؽ يعتمػػػػ
 (ك910  ص0220المناسب( )الاوفي  

ويوالػػب الػػتعلـ الػػذاتي اتتجػػا  الحػػديث فػػي المػػنئ  الػػذي يئػػدؼ الػػى تهعيػػؿ دور المػػتعلـ وجعلػػه 
العنار الهعاؿ في العملية التعليميةك وتعد الح يبة التعليمية احدى الروافد الر يسة للػتعلـ الػذاتي وتح يػؽ 

الهعػػاؿ مػػف خػػالؿ تئي تئػػا "مجػػاتت متنوعػػة للطالػب مػػف الخبػػرة المر يػػة والمسػػموعة والحيػػة  فهيئػػا التعلػيـ 
ي ػػـو الطالػػب باسػػتخداـ تعليمػػات خااػػة عػػف ليهيػػة اسػػتخداـ لػػؿ منئػػا للػػي يح ػػؽ البػػر قػػدر مملػػف مػػف 

 (ك951  ص9215ذيف يؤدياف الى اقاى تعلـ" )الطوبجي  لالتجاوب والتهاعؿ ال
علـ والتعليـ الهعاتف مف خالؿ استخداـ الح ا ب التعليميػة تنئػا تتمتػع باتلتهػا  ويملف تح يؽ الت

ت ػمؿ المػواد وخبػرات تعليميػة  اذالذاتي "بمعنى انئػا تظػـ لافػة المػواد التعليميػة الالزمػة لتح يػؽ اهػدافئا  
وخبػرات تتاؿ بموضوع تعليمي معيف وتتضمف العناار اتساسية بالتعلـ مػف اهػداؼ ون ػاطات ومػواد 

تعليميػػة وت ػػويـ مػػع ترليػػز واضػػ  علػػى الوسػػا ؿ الت نيػػة لمػػا تظػػـ ار ػػادات وتوجيئػػات تسػػير عليػػه الػػتعلـ 
 (ك22  ص9222والتعليـ" )نرجس  

وبػػذلؾ يػػوفر الػػتعلـ الػػذاتي  وبخااػػة الح ا ػػب التعليميػػة الػػتعلـ والتعلػػيـ الهعػػاتف مػػف خػػالؿ خلػػؽ 
تجعلػػػه ن ػػػطًا و تعلـ علػػػى وفػػػؽ قدراتػػػه واملانياتػػػه الذاتيػػػة بي ػػػة نهسػػػية وتربويػػػة متلاملػػػة تجعػػػؿ المػػػتعلـ يػػػ

 وايجابيًا في العملية التعليميةك
( مجموعػة مػف المبػادئ التػي ينبغػي مراعاتئػا 0229( )غبػايف  9222حدد لؿ مف )الحيلة  وقد 

 -حتى يتـ التعليـ الهعاؿ وهي:



 

 نماط سلوؾ قابلة لل ياسكعلى نحو يملف الطلبة والمعلميف مف ترجمتئا الى ا -توضي  اتهداؼ: -9
التعلمػػي ب ػػلؿ يجعلئػػا -يجػػب تنظػػيـ المػػواد والخطػػط التػػي تسػػتعمؿ فػػي الموقػػؼ التعليمػػي -التنظػػيـ: -0

 كةحية غنية بالمعنى وذات مغزى مف وجئة نظر الطلب
ت يػتعلـ الطالػػب ح ي ػة اتمػػر بجئػد  الػػذاتي  أي بػاف يعمػػؿ ويطبػؽ ويمػػرف قدراتػػه  -الن ػاط الػػذاتي: -5

 الخااةك
 يجب اف تحتوي خبرات الطالب التربوية جميع انواع التعلـك -يع التعلـ:تنو  -4
يجب اف يلوف الجو اتجتماعي وظروؼ المدرسة الطبيعية سارة للمتعلـ للي ي تػرف  -تئي ة التعليـ: -2

 التعلـ باللذة والسرور في ذهف الطالبك
حة الغػػرض  بحيػػث فعلػػى المعلػػـ اف يسػػتخدـ طػػرؽ مبا ػػرة واضػػ -اسػػتخداـ طرا ػػؽ تعلػػيـ واضػػحة: -2

 تؤدي الى النتا   المطلوبة في اقار وقت واقؿ جئدك
 (90  ص0229( )غبايف  22-22  ص9222)الحيلة        

 
 التعلم الذاتي.      -2-1-4

يعد التعلـ الذاتي مف اساليب التعلـ التي تتي  توظيؼ مئارات التعلـ بهاعلية لبيرة مما يسػئـ فػي  
يعتمػػد الػػتعلـ الػػذاتي علػى تهعيػػؿ دور المػػتعلـ )محػػور العمليػػة  اذيػػًا ووجػدانيًاك تطػوير الػػتعلـ سػػلوليًا ومعرف

عطا   الحؽ في اختيار ما يريد اف يتعلمه وليهية التعلـ وسرعة التعلـك-التعليمية  التعلمية( وا 
 (50  ص0222)البياتي          
ة المػتعلـ مسػتمدًا وجئتػه مػف يعرؼ التعلـ الذاتي بانه "ن اط تعليمي ي ػـو علػى ايجابيػة وفاعليػ اذ 

رغبتػػػػه الذاتيػػػػة واقتناعػػػػه بئػػػػدؼ تنميػػػػة املاناتػػػػه وقدراتػػػػه مسػػػػتجيبًا لميولػػػػه واهتماماتػػػػه بمػػػػا يح ػػػػؽ تنميػػػػة 
 خايته والتهاعؿ الناج  مػع مجتمعػه عػف طريػؽ اتعتمػاد علػى نهسػه والث ػة ب دراتػه فػي عمليػة التعلػيـ 

 (ك2  ص0222والتعلـ" )التميمي  
ذاتي علػػػػى انػػػػه " ػػػػلؿ مػػػػف ا ػػػػلاؿ التليػػػػؼ الضػػػػروري مػػػػع عاػػػػر المعلومػػػػات" يعػػػػد الػػػػتعلـ الػػػػو  

عػػد  عضػػوًا فعػػاًت فػػي العمليػػة التعليميػػة وزجػػه فػػي ب(ك واف اتهتمػػاـ بػػالمتعلـ 04  ص0229)الحسػػيف  
مواقػػؼ تعليميػػة تعتمػػد علػػى قدراتػػه واملانياتػػه الهرديػػة يّعػػد مثػػاًت للتعلػػيـ الػػذاتي  وت يعتمػػد الػػتعلـ الػػذاتي 

ة معينة او مادة تعليمية محددة للنػه يعتمػد علػى اسػلوب الػنظـ فػي تحديػد المػدخالت وتنويػع الجئػد مرحل
والن ػػػاطات بحيػػػث تسػػػم  للمػػػتعلـ اف يػػػتعلـ بمهػػػرد  ممػػػا ي ػػػود  الػػػى تنميػػػة روح اتبػػػداع والتهليػػػر السػػػليـ 

 (ك501-500  ص9211)فالته  



 

اتخػػػرى بأعتمادهػػػا علػػػى الملونػػػات اتتيػػػة اف بػػػرام  الػػػتعلـ الػػػذاتي تتميػػػز عػػػف البػػػرام  التعليميػػػة  
 -(:12  ص9210)ال ال  

 الدافعية عند المتعلـك -9
 اعطا  المعلومات باورة مثيرة ومميزةك -0
 استجابة المتعلـ الهعالة والن طةك -5
 اطالع المتعلـ على نتيجة عمله فورًا )التغذية الراجعة الهورية(ك -4
 

تعلـ الػذاتي هػو اسػلوب تعليمػي حػديث يسػتخدـ واعتمادًا على لؿ ما سبؽ نستطيع اف ن وؿ اف ال
وسػػا ؿ وت نيػػات مختلهػػة تئػػدؼ الػػى تهعيػػؿ عمليػػة الػػتعلـ مػػف خػػالؿ مراعػػاة الهػػروؽ بػػيف المتعلمػػيف بحيػػث 

حسػػػب قدرتػػػه وسػػػرعته فػػػي الػػػتعلـ مسػػػتخدمًا تلػػػؾ الوسػػػا ؿ بيل ػػػي علػػػى عػػػاتؽ المػػػتعلـ مئمػػػة تعلػػػيـ نهسػػػه 
 والت نيات بغية احداث التعلـك

( خاػػا ص الػػتعلـ الػػذاتي ويملػػف 0224( و )الحيلػػة سػػنة 9222مػػف )عليػػاف سػػنة  وقػػد حػػدد لػػؿ
   -اجمالئا باتتي:

 مراعاة الهروؽ الهرديةك -9
 السرعة الذاتية لدى المتعلـك -0
 ات اف التعلـك -5
 ايجابية المتعلـ وم ارلته الهاعلة في التعلـك -4
 التوجه الذاتي للمتعلـك -2
 التغذية الراجعة والتعزيز الهوريك -2
 المئمات مما يسئؿ تعلـ الطلبةكتحليؿ  -0
 التنويع في ماادر التعلـ واساليبهك -1
 الئدفية والتسلسؿ وات رافيةك -2

 تحديد اتهداؼ السلوليةك -92
 استمرارية الت ييـ و موليتهك -99

 (52  ص0224( )الحيلة  554  ص9222)علياف    
 

        
 



 

 مزايا التعلم الذاتي. -2-1-4-1
 -( مجموعة مف مزايا التعلـ الذاتي وهي لاتتي:910-912  ص0220ل د حدد )الاوفي   

يّطور عملية التعلـ بحيث ياؿ المتعلـ الى اقاى درجة في النمو مف خالؿ مسػاعدة المػتعلـ علػى  -9
 التحايؿ الى اقاى درجة مملنة عف طريؽ حاجاته التعليمية الهرديةك

يجػػد لػػؿ مػػتعلـ اهػػدافًا تعليميػػة  يطّػػور اهػػداؼ عمليػػة الػػتعلـ ويحػػدد اهػػدافًا واقعيػػة للػػؿ مػػتعلـ بحيػػث -0
 تناسب حاجاته وقدراتهك

يػػوفر خاواػػية اخالقيػػة لعمليػػة التعلػػيـ بحيػػث يتل ػػى لػػؿ مػػتعلـ التوجيػػه والرعايػػة واتر ػػاد فػػي جػػو  -5
 مف الث ة واتمف بعيدًا عف الت ئير والحرجك

 ات واتهداؼكيوفر واقعية قوية للمتعلميف مف خالؿ توفير التنوع في المواد التعليمية والن اط -4
يعطػػي فراػػة للمعلػػـ لمتابعػػة لػػؿ مػػتعلـ ممػػا يّملػػف المعلػػـ الحاػػوؿ علػػى فئػػـ افضػػؿ للمػػتعلـ مػػف  -2
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)التعلػػػػيـ  -( بػػػػاتتي:0229هنػػػػاؾ وسػػػػا ؿ واسػػػػاليب تحػػػػداث الػػػػتعلـ ذاتيػػػػًا حػػػػددها )ابػػػػو الئيجػػػػا   
تر  التعلػػػيـ بػػػالموديالت التعليميػػػة  التعلػػػيـ باتلت ػػػاؼ  التعلػػػيـ الهػػػردي بخطػػػة المبػػػرم   التعلػػػيـ بػػػاللمبيو 

( فيزيػػػػداف )الهيػػػػديو المتهاعػػػػؿ  نظػػػػاـ 0220ليلػػػػر  التعلػػػػيـ بالح ا ػػػػب التعليميػػػػة( امػػػػا )مرعػػػػي والحيلػػػػة  
( وسػػا ؿ قديمػػة منئػػا )المطبوعػػات  9220ات ػػراؼ السػػمعي  المجمعػػات التعليميػػة( ويػػذلر )ابػػو جػػابر  

لهػػاز التعليمػػي  والهيػػديو التعليمػػي  والمػػذياع والتسػػجيالت السػػمعية( ووسػػا ؿ حديثػػة منئػػا )التيليػػتلس  والت
 -والهيديوتلس( وفيما يأتي توضي  ألهـ المستحدثات والت نيات التعليمية الخااة بالتعلـ الذاتي:



 

لبرنػام  التعليمػي الػى وهو احػد اسػاليب الػتعلـ الػذاتي يػتـ فيػه تهاعػؿ المػتعلـ مػع ا -التعليـ المبرم : -9
اقاى درجة  ويعد البرنام  مختاوف  وعادة ما يوضع هذا البرنام  في لتاب او علػى فلػـ او أي 
الػػة تعليميػػػة وبواسػػػطتئا يلت ػػي المػػػادة التعليميػػػة واتسػػ لة التوضػػػيحية ثػػػـ يعطػػي تغذيػػػة راجعػػػة فوريػػػة 

 (ك01  ص0222ؿ  لمعرفة احة اجاباته مما يوفر تهاعؿ بيف المتعلـ والبرنام  )جام
عاليػػػػػة التلػػػػػاليؼ  ويسػػػػػتخدـ  دوهػػػػػو مػػػػػف اتسػػػػػاليب التػػػػػي لانػػػػػت تعػػػػػ -التعلػػػػػيـ بواسػػػػػطة الحاسػػػػػوب: -0

البرمجيػػػػات الخااػػػػة و ػػػػبلة اتنترنيػػػػت والبػػػػرام  التعليميػػػػة الموجػػػػودة علػػػػى ال ػػػػبلة )ابػػػػو الئيجػػػػا   
 (ك000  ص0229

ذ  الخطػة بػالخطوات ( مالمػ  هػ90-99  ص0222يحدد )التميمي   -التعليـ الهردي بخطة ليلر: -5
 -اتتية:

 يـ المادة التعليمية على وحدات اغيرة يملف التحلـ بئا ودراستئا بسئولةكست * 
الضػبط والػػتحلـ بمسػػتوى ات ػػاف الوحػػدة التعليميػػة اذ ت ينت ػػؿ المػػتعلـ لوحػػدة تعليميػػة جديػػدة مػػا لػػـ يػػت ف * 

 الوحدة الساب ةك
 ت ديـ التغذية الراجعة الهوريةك* 
 المساعديف لال راؼ على المتعلميف ومساعدتئـ في فئـ المادة التعليميةك استخداـ* 
 استخداـ الطرا ؽ الت ليدية لوسا ؿ مساعدةك* 
 اتاحة الوقت للؿ متعلـ بحيث يتعلـ على وفؽ املانياته الهرديةك* 
 
وينت ػؿ  ت سـ منػاه  لػؿ مػادة فػي هػذا البرنػام  علػى اربعػة مسػتويات -برام  التربية الموجئة للهرد: -4

المػػػتعلـ مػػػف مسػػػتوى الػػػى اخػػػر بعػػػد ات انػػػه المسػػػتوى السػػػابؽ ويػػػتـ ذلػػػؾ علػػػى وفػػػؽ سػػػرعته الذاتيػػػة 
 (ك2  ص0222واألسلوب الذي يرغب به بما يتال ـ مع املانياته )اسرة العرب  

وهػػو وسػػيلة او ت نيػػة حديثػػة دمػػ  فيئػػا الهيػػديو التعليمػػي والحاسػػوب  وهػػو نظػػاـ  -الهيػػديو المتهاعػػؿ: -2
ى ت ػػػديـ المػػػادة التعليميػػػة بعػػػد تسػػػجيلئا علػػػى  ػػػريط فيػػػديو ويلػػػوف جئػػػاز الهيػػػديو مواػػػاًل يعمػػػؿ علػػػ

بالحاسػوب الػذي يعمػؿ علػى ضػبط حرلػة الهيػديو بحيػث يتػي  للمػتعلـ م ػاهدة الاػور التعليميػة مػع 
يتطلػػػب هػػػذا البرنػػػام   اذاسػػػتجابات فاعلػػػة منػػػه تػػػؤثر فػػػي سػػػرعة ت ػػػديـ المػػػادة التعليميػػػة وتسلسػػػلئا 

 (ك929  ص0220المتعلـ مف خالؿ الضغط على لوحة المهاتي  )توفيؽ والحيلة  استجابة 
وهػػػػو اسػػػػلوب حػػػػديث لتوزيػػػػع المعلومػػػػات ب ػػػػلؿ اللترونػػػػي مػػػػف خػػػػالؿ بػػػػث البػػػػرام  -التلػػػػي تلسػػػػت: -2

التعليميػػة باتجػػا  واحػػد واتسػػتخداـ ال ػػا ع للتلػػي تيلسػػت يػػتـ مػػف خػػالؿ انظمػػة الليبػػؿ )الخطػػوط(ك 
نص ملتوب في اوقات الليؿ بالمراسلة بحيث يسجلئا المتعلـ عػف بعػد  يملف بث المعلومات ب لؿو 



 

او  (Cee Fax)على ا رطة سمعية او فيديوية  ويعرؼ هذا الجئاز باسما  لثيرة منئػا السػي فػالس 
 (ك24  ص9220)ماجد ابو جابر   (Oracle)اتورالؿ 

اػود بئػا الوسػا ؿ التػي تسػاعد وهػي احػدى وسػا ؿ الػتعلـ الػذاتي الحديثػة  والم  -الوسا ط المتعػددة: -0
)الاػػور   -مئا وتاػػورها وادرالئػػا وهػػذ  الوسػػا ؿ مثػػؿ:لالمػػتعلـ فػػي فئػػـ المػػادة التعليميػػة التػػي سػػيتع

النمػػػاذج  اللتيبػػػات  السػػػينما  الهيػػػديو  ال ػػػرا  ( ويعتمػػػد هػػػذا النػػػوع مػػػف الوسػػػا ؿ اعتمػػػادًا لليػػػًا علػػػى 
المػػادة التعليميػػة التػػي تطرحئػػا الوسػػا ؿ المتعػػددة  ي ػػاهد المػػتعلـ ويطلػػع وينػػاقش اذالتغذيػػة الراجعػػة  
ي اػػد بئػػا اسػػتخداـ وسػػا ؿ تعليميػػة لثيػػرة فػػي موقػػؼ تعليمػػي و (ك 094  ص0229عليػػه )اتبحػػر  

واحد  واستخداـ اسػاليب تعليميػة مختلهػة لتح يػؽ اهػداؼ تعليميػة محػددة  بحيػث يملػف تح يػؽ هػدؼ 
 (ك529  ص0220ي  تعليمي واحد بواسطة الثر مف وسيلة واسلوب )مئد

وهػػي عبػػارة عػػف وحػػدة تعليميػػة مسػػت لة تحتػػوي علػػى ن ػػاطات لثيػػرة متتابعػػة  -المجمعػػات التعليميػػة: -1
 (ك25  ص9212ب لؿ منط ي تساعد المتعلـ في تح يؽ اهداؼ محددة )العزاوي  

 
 الحقيبة التعليمية.      -2-1-5

 Instructionalلى خلؽ احداث تعليمية تعد الح يبة التعليمية برنام  او نظاـ تعليمي له ال درة ع 

Events  بات ػػػػتراؾ مػػػػع المسػػػػتخدـUser  بمػػػػا يجعػػػػؿ الػػػػتعلـ بواسػػػػطتئا يػػػػتـ باػػػػورة متسلسػػػػلة ومتدرجػػػػة
حجـ مػف الملونػات  وهػي بي ػة تعليميػة ماػغرة ومحلمػة تتمتػع ب ػوة  أللبروهي ح د   بخطوات متتابعة

معينػات وخيػارات مجزيػة لتحهيػز فاعليػة المػتعلـ او تعلـ جيدة نظرًا لمػا تحتويػه مػف مػواد وبػدا ؿ واػيغ و 
تتمتػػع  فضػػاًل عػػف انئػػاالمتػػدرب للحاػػوؿ علػػى الخيػػارات التعليميػػة الالزمػػة لتح يػػؽ اتهػػداؼ المحػػدودة  

بلها ة عاليػة مػف التعامػؿ مػع مػا بػيف اتفػراد مػف فػروؽ فرديػة بحيػث تحػوؿ الػداخليف اليئػا مػف مجموعػة 
بعػػد خػػروجئـ منئػػا )اللنػػاني   Homogeneousى مجموعػػة متجانسػػة الػػ Heterogeneousغيػػر متجانسػػة 

 (ك1  ص0222
وقد اطلؽ على هذا النوع مف البػرام  تسػميات متعػددة منئػا )الح ا ػب التعليميػة  الػرـز التعليميػة   

-Learning Packages  Learning Kits  Multi)اػػناديؽ اتلت ػػاؼ( ومػػف التسػػميات اتنلليزيػػة 

Media-SYSTEM  Individualization of Learning) 

 (ك022  ص9211)الللوب  
المػؤدي الػى  Communicationاتتاػاؿ  لت نيةوتهئـ الح يبة التعليمية على انئا محاولة منظمة  

البػر عػدد مملػف مػف الحػواس  إل ػراؾ  Multi-Mediaالػتعلـ وذلػؾ عػف طريػؽ اسػتخداـ وسػا ؿ متعػددة 
الئدؼ النئا ي مف عمليػة اتتاػاؿ وتسػئيؿ حػدوث الػتعلـ المطلػوب والميزات والرسا ؿ المتلاملة لخدمة 



 

مراعػػػاة فضػػػاًل عػػػف ولػػػذلؾ لمواجئػػػة اتخػػػتالؼ بػػػيف المتعلمػػػيف فػػػي اسػػػتجاباتئـ للميػػػزات المحيطػػػة بئػػػـ 
(ك وقػػػد تعػػػددت تعريهػػػات الح ا ػػػب 9  ص9229رغبػػػات وتهاػػػيالت المتعلمػػػيف وانمػػػاط تعلمئػػػـ )حيػػػدر  

ا فػػي مهاهيمئػػا العامػػة ئػػاسػػلوب اسػػتخدامئا وطري تػػه  ات انئػػا ت ػػترؾ جميعالتعليميػػة تبعػػًا لالخػػتالؼ فػػي 
وملوناتئػػا اتساسػػية وقػػد اقػػرت المنظمػػة العربيػػة للتربيػػة والث افػػة التعريػػؼ اتتػػي "الح يبػػة التعليميػػة هػػي 
وحػػػدة تعليميػػػة تعتمػػػد علػػػى نظػػػاـ الػػػتعلـ الػػػذاتي وتوجيػػػه ن ػػػاط المػػػتعلـ تحتػػػوي علػػػى مػػػادة معرفيػػػة ومػػػواد 

يميػػػة منوعػػػة مرتبطػػػة باهػػػداؼ سػػػلولية ومعػػػززة باختبػػػارات قبليػػػة وبعديػػػة وذاتيػػػة  ومدعمػػػه بن ػػػاطات تعل
 (ك  0224تعليمية متعددة تخدـ المناه  الدراسية وتساندها" )الاباح  

تعد الح ا ب التعليمية مف نماذج التاميـ التعليمي فػي اطػار التعلػيـ الهػردي  وهػي ترتلػز علػى و  
ممارسػػة العمليػػة للخبػػرات والمئػػارات النظريػػة التػػي الللػػؿ مػػتعلـ وتملػػيف المػػتعلـ مػػف  تح يػػؽ الػػتعلـ الػػذاتي

تلػػوف قػػادرة علػػى افسػػاح المجػػاؿ امػػاـ )المعلػػـ او المػػدرس( لمالحظػػة درجػػة تملػػف الطلبػػة مػػف و يلتسػػبئا 
 (ك019-012  ص9222تح يؽ اتهداؼ المحددة )الحيلة  

 
 مراحل تطور الحق ائب التعليمية. -2-1-5-1

رت الح ا ب التعليمية بمراحؿ لتاؿ الى مػا هػي عليػه اتف والخطػوات اتتيػة تبػيف مراحػؿ هػذا م 
 -(:22-12  ص9222التطور )ماطهى  

وهػػي الاػػورة اتولػػى للح يبػػة التعليميػػة ولانػػت هػػذ   -:Discovery Boxesاػػناديؽ اتستل ػػاؼ  -9
 ا افضؿ اسلوب لتح يؽ الئدؼكتعليمية وخرا ط تحليلية تبيف انئ اً الاناديؽ تحتوي بداخلئا لتب

وهػػػي تطػػوير لاػػػناديؽ اتستل ػػػاؼ بحيػػث تعػػػددت هنػػػا اتهػػػداؼ  -:Match Unitsوحػػدة الت ابػػػؿ  -0
 هذ  الوحدات على الاور واتفالـ والمجسمات فضاًل عف اللتب والخرا طك احتوتوالوسا ؿ و 

اػغر مػف المػادة واسػتئدفت هػذ  الوحػدات اجػزا  ا -:Mini Match Unitsوحدات الت ابؿ الماػغرة  -5
 التعليمية أي جز  بسيط مف وحدات الت ابؿ الساب ةك

واسػػػتئدفت تعلػػػيـ اتطهػػػاؿ المهػػػاهيـ عػػػف طريػػػؽ  -:Children’s Kitsالح ا ػػػب التربويػػػة لالطهػػػاؿ  -4
 اتلعابك

تطػػورت الػػى مػػا هػػي عليػػه بعػػد است ػػارة المعلمػػيف  اذ -:Learning Packagesالح ا ػػب التعليميػػة  -2
جػػت بحيػػث تسػػئـ فػػي عمليػػة الػػتعلـ الػػذاتي مػػف حيػػث لونئػػا نظامػػًا تعليميػػًا والمختاػػيف وبػػذلؾ اخر 

 متلاماًل بحيث يطبؽ المتعلـ ن اطات لثيرة منئا تجعله العنار الهاعؿ في عملية التعليـك
 .هاخصائص الحقيبة التعليمية ومميزات  -2-1-5-2



 

ح يبػػػػة مميػػػػزات للالخاػػػػا ص و ال( مجموعػػػػة مػػػػف 922-920  ص0220ل ػػػػد حػػػػدد )الاػػػػوفي   
 -التعليمية التي ت لؿ في مجموعئا نظامًا متلاماًل جعلئا وسيطًا فعاًت للمتعلـ وهي:

 ت لؿ الح يبة التعليمية نظامًا لليًا متلاماًل للمتعلـك اذ -النظامية: -9
 وفؽ منئجية علمية منظمةكعلى يتـ تاميمئا  اذ -المنئجية: -0
اسػػػػتعداداته وقدراتػػػػه و ناسػػػػب تبمهػػػػرد  بمػػػا يتاػػػػمـ بحيػػػػث يسػػػتطيع المػػػػتعلـ اف يسػػػػتخدمئا  -التهريػػػد: -5

 وميوله ويمارسئا في الوقت الذي يناسبه والملاف الذي يروؽ لهك
يػػػتـ تاػػػميمئا بحيػػػث يػػػتملف المػػػتعلـ مػػػف اسػػػتخدامئا بطري ػػػة ذاتيػػػة دوف الحاجػػػة  -الػػػتعلـ الػػػذاتي: -4

 لمساعدة احدك
 اتباع خطوات في تح ي ئاكاتيجابية في التعلـ مف خالؿ اياغة اتهداؼ السلولية و  -اتهداؼ: -2
اف تعػػػػدد اتن ػػػػطة وتنػػػػوع الخبػػػػرات مػػػػف  ػػػػأنه اف يزيػػػػد اهتمػػػػاـ  -مػػػػواد وان ػػػػطة وخبػػػػرات متنوعػػػػة: -2

 المتعلميف ويلبي احتياجاتئـك
تتميػز بانئػا تسػتخدـ وتوظػؼ وسػا ط وت نيػات متنوعػة تسػاعد فػي  -وسا ط وت نيات تعليميػة متعػددة: -0

 ي عمليات التدريسكتح يؽ البر قدر مف اللهاية والهعالية ف
تتميز الح ا ػب بأنئػا تمػزج بػيف عمليػات التػدريب ونتا جػه  -الترليز على عمليات التدريب ونتا جئا: -1

 واحدك آفبطري ة متلاملة وفي 
لتألد مف تح يػؽ اتهػداؼ التػي تسػعى لتتميز بأنئا ت ـو ادا  المتعلميف باستمرار  -يـ المستمر:و الت  -2

 الح يبة الى تح ي ئاك
 كاإلجابةتلتـز التغذية الراجعة مف خالؿ اتختبارات ومهتاح  -ة الراجعة:التغذي -92
 
 
 أهمية الحق ائب التعليمية في تفعيل التعلم الذاتي.  -2-1-5-3

تعػػػد الح ا ػػػب التعليميػػػة مػػػف الثػػػر طػػػرؽ الػػػتعلـ الهػػػردي مراعػػػاة لمبػػػادئ الػػػتعلـ الػػػذاتيك وقػػػد حػػػدد  
جموعػػػة مػػػف الن ػػػاط التػػػي تبػػػيف الػػػدور الػػػػذي ( م42  ص0224( و )الحيلػػػة  04  ص0229)غبػػػايف  

 -تلعبه الح ا ب التعليمية في تهعيؿ التعلـ الذاتي:
 يزيد تحايؿ الطلبة اذا استخدموا الح ا ب التعليمية في تعلمئـ وذلؾ بسبب ملوناتئا ومباد ئاك -9
التعليميػة  % اذا تعلػـ الطلبػة بالح ا ػب22زمنيػة قليلػة  وبأت ػاف  مدةيملف انئا  الم رر الدراسي في  -0

 % مف الزمف المخاص تنئا  المادة التعليمية بالطري ة الت ليديةك52وتوفير ما نسبته 



 

يتعػػود الطلبػػة البحػػث واتست اػػا  وذلػػؾ مػػف خػػالؿ اتجابػػة عػػف اتن ػػطة اتثرا يػػة مسػػتخدميف فػػي  -5
 ذلؾ ملتبة المدرسة بما تحويه مف مراجع وسالسؿ علميةك

يـ الػػذاتي اذا تعلمػػوا بالح ا ػػب و ئـ واهتمػػامئـ بػػالتعلـ الػػذاتي والت ػػيملػػف زيػػادة ن ػػاط الطلبػػة ودافعيػػت -4
لػػػاف الطلبػػػة الػػػذيف تعلمػػػوا بػػػاتخيرة الثػػػر ن ػػػاطًا مػػػف نظػػػرا ئـ الػػػذيف تعلمػػػوا بالطري ػػػة  اذالتعليميػػػة  
 الت ليديةك

 يملف التغلب على حاتت الغياب اذا تعلـ الطلبة بالح ا ب التعليمية ذاتيًاك -2
تي والح ا ب التعليمية توفر اللثير مف المواد واتدوات واتجئزة وقد يتللػؼ المعلػـ يتطلب التعلـ الذا -2

 بجئد اضافي في بداية تطبي ئا  للف سرعاف ما ي ؿ الجئد في اثنا  تطبيؽ الدراسةك
 Multi)توفر الدافعيػة لػدى المعلمػيف لمتابعػة الػتعلـ الػذاتي وذلػؾ باعتمػاد المنحػى المتعػدد الوسػا ؿ  -0

Media Approach)ك 
يملف اتستهادة مف مالمػ  الح يبػة التعليميػة وخاا اػئا فػي تعلػـ الطلبػة الػذيف يعػانوف مػف البطػئ  -1

حالػػة خااػػة فػػي اثنػػا  الػػتعلـ  ـعلػػى انئػػ ـ  ومعػػاملتئيففػػي الػػتعلـ  لمراعػػاة السػػرعة الذاتيػػة للمتعلمػػ
 كونهالملاف الذي يهضلئا في الزماف و ونعلى  لؿ ح يبة تعليمية يدرس ـبت ديـ المادة التعليمية لئ

 
 أنواع الحق ائب التعليمية.  -2-1-5-4

ظئرت تسميات مختلهة للح ا ب التعليمية نتيجة لتطور تلنولوجيا التعليـ وبالتػالي تطػور الوسػا ؿ  
التي تحتويئا الح يبة وتعددها وقدرتئا على معالجة المناه  وطرا ؽ التػدريس المختلهػة وبػذلؾ تحػدد وف ػًا 

 -( اتتي منئا:92-92  ص0222متعددة ويوجز )التميمي  لذلؾ أنواعًا 
 ح ا ب الن اط التعليميك -9
 ح ا ب التعلـ الهرديك -0
 اتط ـ متعددة الوسا طك -5
 الح ا ب او الرـز التعليميةك -4
 الح ا ب المتمرلزة )المحورية(ك -2
 المجمعات التعليمية او الوحدات التعليمية النس يةك -2
 ح ا ب المطبوعات الدراسيةك -0
 ب المرجعيةكالح ا  -1
 



 

لونئػػا تسػػتغؿ فػػي وعلػػى الػػرغـ مػػف تعػػدد هػػذ  التسػػميات للح يبػػة التعليميػػة ات انئػػا جميعػػًا ت ػػترؾ 
الت نيػػػات التعليميػػػة تثػػػرا  المػػػادة التعليميػػػة  وترتلػػػز علػػػى المػػػتعلـ وتهعيػػػؿ دور  مػػػف خػػػالؿ ادا  الن ػػػاط 

 التعليمي لتح يؽ اتهداؼ التي وضعت مف اجلئا الح يبةك
 
 أسس إعداد الحق ائب التعليمية.  -2-1-5-5

الح يبػػػة التعليميػػػة مئمػػػا اختلػػػؼ نوعئػػػا او تباينػػػت  اعػػػداد هنػػػاؾ اسػػػس ر يسػػػة يجػػػب اتباعئػػػا عنػػػد
 -مادتئا التعليمية وهذ  اتسس هي:

تحػػػػػدد  اذاتبػػػػاع اسػػػػلوب الػػػػنظـ باتعتمػػػػػاد علػػػػى اتهػػػػداؼ التعليميػػػػة الخااػػػػػة بالح يبػػػػة الماػػػػممة  -9
لػػػذلؾ بحيػػػث تلػػوف المخرجػػػات مح  ػػػة لالهػػػداؼ وتعتمػػػد التغذيػػػة  المػػدخالت وتاػػػاغ العمليػػػات وف ػػػاً 

 الراجعة عندما تلوف المخرجات غير مرضيةك
تنويػػػع الخبػػػرات التعليميػػػة بحيػػػث ت ػػػمؿ خبػػػرات م ػػػرو ة ومر يػػػة ومسػػػموعة ومحسوسػػػة وبػػػذلؾ تتعػػػدد  -0

 الوسا ؿ التعليمية التي تخدـ تح يؽ الئدؼ المرجو مف الح يبةك
هػػػداؼ التعليميػػػة والماػػػاغة باػػػورة اهػػػداؼ سػػػلولية وبالتػػػالي العمػػػؿ علػػػى اتعتمػػػاد الللػػػي علػػػى ات -5

 %ك12تح ي ئا او الواوؿ بالتعلـ لدرجة ات اف ت ت ؿ عف 
سػػئولة الحهػػظ والتػػداوؿ تضػػع الح يبػػة بحيػػث تحػػافظ علػػى محتوياتئػػا مػػف التلػػؼ ويراعػػى ذلػػؾ عنػػد  -4

 التاميـك
 (92-92  ص9220)احمد       

 
 ائل في الحقيبة التعليمية.التقنيات والوس  -2-1-5-6

يسػػػتخدـ ماػػػطل  الت نيػػػات التربويػػػة او تلنولوجيػػػا التعلػػػيـ للدتلػػػة علػػػى الوسػػػا ؿ والوسػػػا ط التػػػي  
يسػػتعاف بئػػا فػػي العمليػػة التعليميػػة التعلميػػةك وتعنػػي ببسػػاطة "اسػػتخداـ العلػػـ فػػي فػػف التعلػػيـ" )الاػػوفي  

 (ك55  ص0220
لتػػي ن ػػئدها اليػػـو فػػي ظػػؿ ارتباطئػػا بنظريػػة اتتاػػاؿ وقػػد واػػلت الت نيػػات الػػى ارقػػى مراحلئػػا ا 

 (ك0222الحديثة واعتمادها على اسلوب النظـ )العبيد  
ويملػػف تعريهئػػا ب ػػلؿ موسػػع بأعتبارهػػا "جميػػع اتختراعػػات التػػي سػػاعدت المعلمػػيف علػػى تح يػػؽ  

نظامػًا تعليميػًا ( وت لؿ الح يبة التعليمية 922  ص0222اهدافئـ ب لؿ الثر فعالية" )فورست ويهرلي  
متلاماًل ي ـو اساسًا على مبدأ التعلـ الهردي  ذلؾ المبدأ الذي يعػد اهػـ التطبي ػات التلنولوجيػة المعااػرة 
اذ تتميػػػز الح ا ػػػب التعليميػػػة عػػػف غيرهػػػا مػػػف نمػػػاذج الػػػتعلـ الهػػػردي باعتمادهػػػا الواضػػػ  علػػػى اسػػػتخداـ 



 

تنويػػع الوسػػا ؿ التعليميػػة بمختلػػؼ انواعئػػا مػػف  انئػػا تتميػػز بترليزهػػا علػػى فضػػاًل عػػفالت نيػػات التعليميػػة  
سػػمعية الػػى باػػرية  الػػى سػػمعية باػػرية  الػػى متهاعلػػة  فتن ػػر فيئػػا ا ػػرطة الاػػوت  وا ػػرطة الهيػػديو  
واقراص الحاسوب  وغيرها مف الوسا ؿ والت نيػات التػي مػف  ػأنئا اف تغنػي الموقػؼ التعليمػي بلثيػر مػف 

ورة والاػوت التػػي يملػف اف تسػد مسػد المعلػػـ فػي بعػض اتحيػػاف الحيويػة والحرلػة  وتغنػي المػػتعلـ بالاػ
 (ك055  ص0225)الحيلة  

 
 عناصر الحقيبة التعليمية. -2-1-5-7

ا ئػػػالػػػرغـ مػػػف تعػػػدد ا ػػػلاؿ الح ا ػػػب التعليميػػػة وانمػػػاط اسػػػتخدامئا المتنوعػػػة ات انئػػػا جميععلػػػى  
ى الػػرغـ مػػف اخػػتالؼ الموقػػؼ ت ػػترؾ فػػي عنااػػر اساسػػية ت بػػد مػػف توفرهػػا فػػي أي ح يبػػة تعليميػػة علػػ

التعليمي ولغػة الماػمـ ون اػد بالعنااػر "مػا تحتويػه الح يبػة التعليميػة مػف ملونػات تسػاعد المػتعلـ فػي 
 (ك010  ص0225تعلـ الموقؼ التعليمي الذي تتطرؽ له الح يبة" )الحيلة  

( 9212لنا ػؼ  وبعد اتطالع على تااميـ ونماذج لثيرة في الح ا ب التعليمية منئا انمػوذج )ا 
( )النعيمػػػػػي  9210( )بل ػػػػػيس  9212( )الػػػػػدر   9212( )العػػػػػزاوي  9214( )سػػػػػعادة  9212)زاهػػػػػر  
( )مرعػي والحيلػة  9222( )النابلسػي  9224( )قطػامي  9225( )الطوبجي  9229( )الراوي  9212
 ك(0224( )الحيلة  0225( )المطوع  0229( )غبايف  0229( )زغلوؿ  0222( )التميمي  9221
 -تية:تبيف اف جميعئا اعتمدت العناار اآل 

ويحتػػوي غػػالؼ الح يبػػة علػػى عنوانئػػا واسػػـ ماػػممئا  ويعطػػي العنػػواف الهلػػرة او  -غػػالؼ الح يبػػة: -9
 المهئـو الر يس للمادة التعليمية التي تحتويئا الح يبةك

 وهي عبارة عف ت ديـ للح يبة وفلرة ماهيتئاك -الم دمة: -0
وهي الخطوة المئمة في اعداد أي برنام  تعليمي تنئا تعد الموجػه فػي  -تحديد اتهداؼ السلولية: -5

 اختيار المواد الدراسية وطرا ؽ التدريس والمعيار اتساس في ت ويـ العملية التعليميةك
يامـ على  لؿ لتيب اغير او اهحات منهالة ويتضمف معلومات واضػحة  اذ -دليؿ الح يبة: -4

ة المتعلمػػيف المسػػتئدفة ومسػػتواهـ التعليمػػي وعػػف ليهيػػة التػػدرج عػػف موضػػوع الح يبػػة ومحتوياتئػػا وف ػػ
 -في تعلـ الح يبة ودراستئاك وت تمؿ على:

* العنواف الذي يوضػ  الهلػرة اتساسػية التػي تعالجئػا الح يبػة  وب ػدر مػا يلػوف العنػواف واضػحًا ومحػددًا 
 ب در ما يح ؽ الئدؼ منهك

ادات توض  للمعلـ والمػتعلـ  لػؿ فػي النسػخة المخااػة * التعليمات للمعلـ والمتعلـ وهي تتضمف ار 
 له اسلوب التعامؿ مع الح يبة وخطوات العمؿ فيئا وطري ة استخداـ اتختبارات ومواقيتئاك



 

تبيف للمتعلـ الغرض مف استخداـ الح يبة لدراسة الموضوع وتوضػ  لػه  -* ماوغات استخداـ الح يبة:
 اهمية دراسة المحتوىك

مػػػف ادوات واجئػػػزة ونمػػػاذج مجسػػػمة ورقيػػػة و ػػػهافيات وافػػػالـ  -بوعػػػة وغيػػػر المطبوعػػػة:* ملوناتئػػػا المط
 الخك…  CDوا رطة 

* اله ػػة المسػػتئدفة لتحديػػد نػػوع المتعلمػػيف الػػذي يوجػػه الػػيئـ برنػػام  الح يبػػة لبيػػاف حػػدود العمػػر والاػػؼ 
 الخك… الدراسي 

ا  المػتعلـ بعػد لػؿ مرحلػة مػف برنػام  التي تاؼ النتا   المتوقع تح ي ئا فػي اد -* اتهداؼ السلولية:
 الح يبة بعد اتماـ البرنام  بلاملهك

هو مخطط او رسـ تخطيطػي يبػيف مسػار الػواف الن ػاط التعليمػي الػذي يمارسػه  -* المخطط اتنسيابي:
الطالب وي تمؿ على الخطوات التي تحدد خط سير الطالب مف بداية التعلـ باستخداـ الح يبة حتػى 

 النئايةك
ويلوف هػدؼ وضػع الماػادر هػو ار ػاد المػتعلـ الػى ماػادر اثػرا  لمعلوماتػه فػي  -ادر الح يبة:* ما

 حاؿ انه اراد اتستزاد ك
 
ويئػدؼ الػى تحديػد مػدى اسػتعداد المػتعلـ لػتعلـ مػادة الح يبػة ومػا اذا لػاف يحتػاج  -اتختبار ال بلػي: -2

 منئا دراسة موضوع الح يبةكلدراسة الوحدة اـ ت  ويساعد في تحديد ن طة البد  التي تبدأ 
فتلػػوف المػػادة العلميػػة مػػف الخبػػرات والن ػػاطات التعليميػػة الخااػػة بموضػػوع  -تحديػػد المػػادة العلميػػة: -2

وحاجػػػػػة اله ػػػػػة  والمعػػػػػد حسػػػػػب رأي الماػػػػػمـوبالح يبػػػػػة وتػػػػػنظـ ب ػػػػػلؿ دروس او وحػػػػػدات تعليميػػػػػة 
 المستئدفة وطبيعة موضوع الح يبةك

تاػمـ مجموعػة مػػف الن ػاطات والبػدا ؿ ت ػػمؿ  اذ -ة وتاػميمئا:تحديػد الن ػاطات والبػدا ؿ التعليميػػ -0
محتػػوى المػػادة العلميػػة وتتػػي  للمػػتعلـ اف يختػػار مػػف بينئػػا مػػا يناسػػب نمػػط تعلمػػه وقدراتػػه ورغبتػػه فػػي 

 التعلـك
وهػػػػي مجموعػػػػة مػػػػف اتختبػػػػارات المرحليػػػػة ال اػػػػيرة تاػػػػاحب عمليػػػػة الػػػػتعلـ  -اتختبػػػػارات الذاتيػػػػة: -1

ـ بتغذية راجعة وفورية تعزز تعلمه وتدفعه للت دـ بعد لؿ اجتياز اػحي  للػؿ باستمرار لتزويد المتعل
 خطوةك

 نموذجية لالختبارات الموضوعة داخؿ الح يبةكاأل اإلجاباتوهي  -دليؿ اتختبارات الذاتية: -2
هػػػػو اختبػػػػار او فحػػػػص  يعطػػػػى الػػػػى الطالػػػػب بعػػػػد انئا ػػػػه برنػػػػام  الح يبػػػػة  -اتختبػػػػار البعػػػػدي: -92

 قة مدى التسابه المئارة  وقياس قدرته على تح يؽ اتهداؼ التعليميةكالتعليمية ليحدد بد



 

تعػػد هػػذ  الخطػػوة جػػوهر الح يبػػة التعليميػػة واوؿ خطػػوة تلوينيػػة لعمليػػة  -ت ػػويـ الح يبػػة التعليميػػة: -99
 -التح يؽ مف ادؽ اهداؼ الح يبة التعليمية ويلوف الت ويـ عف طريؽ:

 * اختبار المتعلميف بعد دراستئـ الح يبةك
 * دراستئا مف قبؿ خبير مختصك

 ك92-2* دراستئا مف مجموعة مف المتعلميف مف 
 

توضػػػ  البػػػدا ؿ والمػػػواد التعليميػػػة ولافػػػة المحتويػػػات فػػػي ح يبػػػة باػػػورة  -الاػػػندوؽ او الحاويػػػة: -90
مرتبة يسئؿ عملية اسػتخراجئا واسػتخدامئا واعػادة حهظئػا بعػد اتنتئػا  مػف اتسػتخداـ ويلتػب علػى 

 نوانئا واسـ ماممئا ب لؿ واض كغالؼ الح يبة ع

 
 
 
 أنواع البدائل المستخدمة في الحق ائب التعليمية.  -2-1-5-8

عادة ما يحدد مامـ الح يبة التعليميػة مجموعػة مػف البػدا ؿ التػي ت ي اػد منئػا مجػرد التجميػع   
مػػع ميػػوؿ  وللػػف يػػتـ اختيارهػػا لتتهػػؽ مػػع نػػوع الخبػػرة المطلػػوب توفيرهػػا والئػػدؼ المطلػػوب تح ي ػػه وتتهػػؽ

وخاػػا ص المتعلمػػيف واملانيػػاتئـ والهػػروؽ الهرديػػة بيػػنئـك ويملػػف "اتقتاػػار احيانػػًا علػػى وسػػيلة تعليميػػة 
 (ك942  ص0220واحدة طالما اف الح يبة تراعي اساليب التاميـ العلمي وانظمته" )الاوفي  

يػػػة ال ػػػا عة فػػػي ( ال ػػػلؿ اتتػػػي الػػػذي يبػػػيف الت نيػػػات والوسػػػا ؿ التعليم0229ول ػػػد حػػػدد )غبػػػايف   
 -الح ا ب التعليمية وليهية اختيارها:

 الللمة المطبوعة -9
لتػػػػب  تعلػػػػيـ مبػػػػرم   اتلػػػػواح  ال ػػػػرا    
البوسػػػػترات  ال ػػػػوا ـ  المػػػػالـز  اللراسػػػػات  

 الحاسوب  احؼ  ميلروفلـ
 التسجيالت الاوتية الللمة المنطوقة -0

افيات التػػػي يراف ئػػػا التعليػػػؽ ال ػػػرا   وال ػػػه الاور الثابتة مع الللمات المنطوقة -5
 الاوتي

الحرلة مع الللمة المنطوقػة وااػوات  -4
 اخرى

التلهػػػػػػػاز  العػػػػػػػروض الطبيعيػػػػػػػة  اتفػػػػػػػالـ  
 الهيديو  الحاسوب



 

الاػػػػػػػػػػػػور اتاػػػػػػػػػػػػطناعية للظػػػػػػػػػػػػواهر  -2
 والعالقات

 Animationاتلػػػػػػػػػػواح المتحرلػػػػػػػػػػة 

Captionsاتلعاب والدمى المتحرلة   
اـ او نمذجػػػػػػػة اتنظمػػػػػػػة  ون ػػػػػػػد النظػػػػػػػ -2

 Simulationالمحالاة  الظاهرة داخؿ المختبر

 
 (   22  ص0229)غبايف           

 أهمية الحق ائب التعليمية.  -2-1-5-9
  ص  ( و )المطػوع  0224يح ؽ استخداـ الح ا ب التعليمية فوا د لثيرة نلخاػئا عػف )الحيلػة   
 -:اآلتية( بالن اط 521  ص9222( و )العلياف  4  ص0225

 ي تحديد اتهداؼ التعليمية المخطط لئا بعنايةكتساعد ف -9
تساعد المتعلـ في السير بخطوات مرسومة بالمستوى الذي يناسبه مف حيػث ال ػدرات وال ابليػات ممػا  -0

 لتح يؽ األهداؼك اللافي يعطي بطي ي التعلـ الوقت
 الت جيع على تنمية روح المسؤولية وال درة على اتخاذ ال رار لدى المتعلميفك -5
 استغاللئا في مختلؼ المناه  والمئارات والن اطات الدراسيةك يملف -4
تسػػػاعد المعلػػػـ فػػػي اعػػػادة النظػػػر فػػػي خططػػػه التعليميػػػة وتعػػػديلئا ب ػػػلؿ يسػػػاعد المػػػتعلـ فػػػي تح يػػػؽ  -2

 األهداؼ والواوؿ الى مستوى اتت افك
لػزمف امػاـ تراعي ما بيف المتعلميف مف فروؽ فردية  مف خالؿ توفير عدة بدا ؿ في الح يبة  وفػت  ا -2

 المتعلميف بحيث تتحوؿ الهروؽ في ال درات الى فروؽ في الزمفك
 حسب سرعته الذاتية في الوقت والملاف الذي يريدكبتسم  للمتعلـ بالتعلـ  -0
 توفر حؽ التعليـ للؿ فرد بغض النظر عف العمر والجنس والعرؽ بما يتناسب واحتياجاته وقدراتهك -1
 طلبة مع قلة اعداد المعلميف المؤهليفكتساعد في حؿ م للة تزايد اعداد ال -2

 توفر التعلـ المستمر )التعلـ مدى الحياة( لالفرادك -92
 
 خطوات تصميم الحقيبة التعليمية.  -2-1-5-11

باتعتماد علػى المعرفػة للػؿ مػا هػو متعلػؽ بالتاػميـ التعليمػي والمػادة التعليميػة المػراد اػياغتئا  
( 922-921  ص0220التػي يوجزهػا )مئػدي   اآلتيػةطوات في ح يبة تعليمية يملف اتعتماد على الخ

 -عدها خطوات لتاميـ ح يبة تعليمية:ب



 

 اختيار موضوع الح يبةك -9
 تحديد األهداؼ السلولية بدقةك -0
 تحديد الخبرات التعليمية المطلوبة  لتح يؽ األهداؼ السلوليةك -5
 اختيار اتن طة والوسا ؿ التعليميةك -4
 والتتبعي والختامي(كتاميـ وسا ؿ اتختبار )ال بلي  -2
 تجريب الح يبةك -2
 اعداد دليؿ الح يبةك -0
 حهظ المواد التعليمية والوسا ؿ الماممة في ح يبة خااة تحتوي على العنوافك -1
 
 الحق ائب التعليمية.  أسلوبوالتلقين وبين    اإللق اء أسلوبمق ارنة بين   -2-1-5-11

   بيف األسلوبيف:( ال لؿ األتي الذي يبيف اوجه اتختالؼ 0220حدد الاوفي ) 

 الحق ائب التعليمية والتلقين  اإللق اء وجه المق ارنة ت

 اتخاذ ال رارات ٔ
يتخػػػػػػذ المعلػػػػػػـ ال ػػػػػػرارات المتعل ػػػػػػة 

 ؟بماذا يتعلـ
 ومتى وليؼ يتعلـ؟

يمارس المتعلـ في الح ا ب التعليميػة بدرجػة 
 لبيرة ويتـ ذلؾ مف تاميـ المواد

ادارة العمليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  ٕ
 التعليمية

المؤسسػػػة التعليميػػػة يػػػؤدي المعلػػػـ و 
 هذا الدور

تمػػن  المػػتعلـ قػػدر البػػر فػػي تحديػػد ظػػروؼ 
 التعلـ واولياته ومواد  ومسار 

الػػػػتحلـ فػػػػي العمليػػػػة  ٖ
 التعليمية

يمسػػؾ المعلػػـ والمؤسسػػة التعليميػػة 
بنااػػػػػػػػػػػية الموقػػػػػػػػػػػؼ والموضػػػػػػػػػػػوع 

 والطري ة والملاف
 المتعلـ له النايب اتلبر في ذلؾ

محػدودة حتػى لػـ مسؤولية الطالػب  المسؤولية ٗ
 يتدرب على تحملئا 

يتحمػػػػػػػػػؿ الطالػػػػػػػػػب الجانػػػػػػػػػب اتلبػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف 
يػػػتـ و المسػػػؤولية فػػػي المواقػػػؼ التػػػي تواجئػػػه 

 تدريبه على تحمؿ مسؤولية اعماله

 مادر المعرفة ٘
المعلػػػػػػػػػـ واللتػػػػػػػػػاب الم ػػػػػػػػػرر همػػػػػػػػػا 

 المادراف الوحيداف للمعرفة
الماػػادر متنوعػػة وتعتمػػد علػػى المػػتعلـ فػػي 

 تحايلئا

 محدودة وتلاد تلوف معدومة تيارحرية اتخ ٙ
تسػػػػم  بحريػػػػػة اتختيػػػػػار للموضػػػػػوع والمػػػػػواد 

 والوقت

 الحق ائب التعليمية والتلقين  اإللق اء وجه المق ارنة ت

 األهداؼ ٚ
عامػػػػة اف وجػػػػدت وغيػػػػر واضػػػػحة 

 للطالب
 محددة اجرا يًا وواضحة للطالب



 

 موقؼ المتعلـ ٛ
سػػلبي عػػادة وت تتػػوافر لػػه اسػػاليب 

 وب مع الدرسالتهاعؿ والتجا

ايجػػػػابي وباحػػػػث عػػػػف المعرفػػػػة امػػػػا اسػػػػاليب 
التهاعػػػػؿ فئػػػػي ايجابيػػػػة وجػػػػز  مػػػػف تاػػػػػميـ 

 الح يبة

 هتختلؼ بحسب استعداد المتعلـ وميول واحدة بالنسبة لجميع افراد الاؼ ن طة البد  ٜ

اتل ػػػػػػػػػػا  مػػػػػػػػػػع بعػػػػػػػػػػض الوسػػػػػػػػػػا ؿ  اسلوب التدريس ٓٔ
 التعليمية لمعينات للتدريس احياناً 

الػػػتعلـ الم ػػػػرو ة والمسػػػػموعة تتعػػػدد اسػػػػاليب 
 والمر ية واتن طة التعليمية

 ثابت ويحدد  المنئاج المحتوى ٔٔ
سػػػػػػم  بالتوسػػػػػػع واتسػػػػػػتزادة مػػػػػػف المعرفػػػػػػة ت

 والمعلومات

 تبع منئ  اسلوب النظـ في التاميـت ت ليدي وي مؿ موضوعات دراسية تاميـ التدريس ٕٔ

 مستوى النجاح ٖٔ
حسػػػػب نسػػػػب ثابتػػػػة لجميػػػػع افػػػػراد 

اؼ والئدؼ مف التعليـ اجتياز ال
 اتمتحاف

حسػػػػػب معػػػػػايير محػػػػػددة اتدا  الئػػػػػدؼ هػػػػػو 
 التعلـ لالت اف

سػػػػػػػرعة السػػػػػػػير فػػػػػػػي  ٗٔ
 الدرس

ثابتػػػة للجميػػػع مػػػف حيػػػث المحتػػػوى 
والزمػػػػػػػاف وعػػػػػػػدـ مراعػػػػػػػاة الهػػػػػػػروؽ 

 الهردية

تختلػػػػؼ حسػػػػب ميػػػػوؿ واسػػػػتعدادات المػػػػتعلـ 
 وتراعي الهروؽ الهردية

 الت ديـ والت خيص والعالج ديـ الموضوعي تار على ت  دور المعلـ  ٘ٔ

 يـو الت  ٙٔ
يعتمػػػػػػػد علػػػػػػػى نتػػػػػػػا   اتختبػػػػػػػارات 
التحاػػػيلية وهػػػو غيػػػر موضػػػوعي 

 عادة

يـ وهي موضوعية حسػب و تتنوع اساليب الت 
 معايير اتدا 

          
 (925-929  ص0220)الاوفي       

 
 
 دراسات سابقة. -2-2
 (.1988دراسة االمام ) -2-2-1

ؽ التعليمػػػي لطلبػػػػة المرحلػػػػة اػػػػ)تاػػػميـ واسػػػػتخداـ ح يبػػػة تعليميػػػػة فػػػػي موضػػػوع المل -راس    ة:عن   وان الد
 الرابعة قسـ التربية الهنية للية الهنوف الجميلة(

 
  -الدراسة:  أهداف



 

ؽ التعليمػي ومراحػؿ تنهيػذ  لطلبػة المرحلػة الرابعػة قسػـ اػتاميـ ح يبة تعليمية تتعلػؽ بموضػوع المل -9
 وف الجميلةكالتربية الهنية بللية الهن

التعرؼ على اثر لؿ مػف طري تػي الػتعلـ باسػتخداـ الح يبػة التعليميػة والطري ػة الت ليديػة فػي التػدريس  -0
علػػػى تحاػػػيؿ طلبػػػة المرحلػػػة الرابعة قسػػػـ التربيػػػة الهنيػػػة بلليػػػة الهنػػػوف الجميلػػػة فػػػي مػػػادة التاػػػميـ 

 والتزييفك
 

 -منهجية الدراسة:
 ال بلي والبعديك يفـ  به التجريبي ذا اتختبار استخدـ الباحث التامي -منئ  الدراسة: -
تلونػت عينػة البحػث مػف مجمػوعتيف ) ػعبتيف( مػف طلبػة المرحلػة الرابعة قسػـ التربيػة  -عينة الدراسة: -

درسػت ( طالبػًا وطالبػة 05الهنية  تـ اختيارهمػا ع ػوا يًا  اتولػى تجريبيػة ملونػة مػف )
( طالبػػًا وطالبػػة درسػػت بالطري ػػة 04) ـ الح يبػػة  والثانيػػة ضػػابطة ملونػػة مػػفااسػػتخدب

 الت ليديةك
 (F. ratio)      اسػػػػتعاف الباحػػػػث بتحليػػػػؿ التبػػػػايف واختيػػػػار النسػػػػبة الها يػػػػة -الوسػػػػا ؿ اتحاػػػػا ية: -

 ك(T. test)واتختبار التا ي 
 

 -:وأنواعهاالبدائل المستخدمة  
 مادة تعليمية ملتوبةك -9
 برام  تلهزيونية مسجلة على ا رطة الهيديوك -0
 رنام  ال را   المتزامف مع التسجيؿ الاوتيكب -5
 

 -النتائج التي توصلت اليها الدراسة:  أهم
فػػػػي الػػػػتعلـ باسػػػػتخداـ الح يبػػػػة التعليميػػػػة م ارنػػػػة بالمجموعػػػػة  ئػػػػاتهػػػػوؽ المجموعػػػػة التجريبيػػػػة ونجاح -9

 الضابطة التي درست بالطري ة اتعتياديةك
يله والتعػػرؼ علػػى اخطا ػػه وتاػػحيحئا لػػب علػػى نهسػػه يملنػػه مػػف ت ػػديـ انجػػاز  وتحاػػااعتمػػاد الط -0

 ليةكمبنهسه اتمر الذي يهيد في استب ا  المعلومات والتساب المئارات الع

 
 
 



 

 (.1995دراسة غلوم ) -2-2-2
رة الرسـ لدى طالب قسـ التربيػة الهنيػة ا)فعالية استخداـ الرـز التعليمية في الساب مئ -عنوان الدراسة:

 ت(كبللية التربية اتساسية باللوي
 

 -الدراسة:  أهداف
 ليهية استخداـ الرـز التعليمية في تحسيف النات  مف العملية التعليمية الهنيةك -9
فر فػػي الػػرـز التعليميػػة المسػػتخدمة فػػي مجػػاؿ الرسػػـ فػػي اتحديػػد المعػػايير الر يسػػة التػػي ينبغػػي اف تتػػو  -0

 التربية الهنيةك
 

 -منهجية البحث:
ال بلػػػي  يفالتجريبػػػي ذا المجموعػػػة الواحػػػدة ذات اتختبػػػار  اسػػػتخدـ الباحػػػث التاػػػميـ -مػػػنئ  الدراسػػػة: -

 والبعديك
( طالبػػًا وطالبػػة مػػف طػػالب قسػػـ التربيػػة 02عينػػة ملونػػة مػػف )علػػى الدراسػػة  ا ػػتملت -عينػػة الدراسػػة: -

يػتـ تػدريس المجموعػة باسػتخداـ الػرـز  اذالهنية بللية التربية اتساسية جامعة اللويت 
اسػػتخداـ الوسػػا ؿ التعليميػػة المجئػػز للعػػروض الضػػػو ية التعليميػػة فػػي مختبػػر انتػػاج و 

 العمليةك
 استخدـ الباحث اتختبار التا ي وتحليؿ التبايفك -:اإلحاا يةالوسا ؿ  -
 

 -:وأنواعهاالبدائل المستخدمة  
 افالـ تعرض باجئزة العروض العمليةك -9
 برنام  ال را   المتزامف مع التعليؽ الاوتيك -0
 

 -اليها الدراسة:النتائج التي توصلت    أهم
ئمة لتحسيف العملية التعليمية ورفع لها ة التدريس وت ديـ المعلومات الهنيػة والرؤيػة مالرـز التعليمية  -9

 الهنية مف الطبيعة وانئا مف المثيرات التعليمية الضرورية لطالب التربية الهنيةك
 يسػػػاعدهـ فػػػيـ الػػػذاتي الرغبػػػة فػػػي الػػػتعلـ الػػػذاتي وذلػػػؾ تف الػػػتعل ـلػػػديئ ئـاتضػػػ  اف الطلبػػػة جمػػػيع -0

 الخااةك ـحسب قدراتئوبحسب املانية لؿ منئـ بالتساب المئارات والمعلومات 
 



 

 (.2111دراسة الكناني ) -2-2-3
الحػػديث لطلبػػة المرحلػػة  األوربػػي)فاعليػػة ح يبػػة تعليميػػة فػػي تػػدريس مػػادة تػػاريخ الهػػف  -عن  وان الدراس  ة:

 هنوف الجميلة(كالرابعة قسـ الهنوف الجميلة الت ليلية معئد ال
 

 -الدراسة:  أهداف
الحػػػػػػديث للمرحلػػػػػػة الرابعة قسػػػػػػـ الهنػػػػػػوف  األوربػػػػػػيتاػػػػػػميـ ح يبػػػػػػة تعليميػػػػػػة فػػػػػػي مػػػػػػادة تػػػػػػاريخ الهػػػػػػف  -9

 الت ليلية معئد الهنوف الجميلة للبنيفك
 الحديثك األوربيالتعرؼ على فاعلية الح يبة التعليمية في تحايؿ الطلبة بمادة تاريخ الهف  -0
 

 -منهجية الدراسة:
 استخدـ الباحث التاميـ التجريبي ذا المجموعتيف المست لتيفك -منئ  الدراسة: -
بلػغ عػدد  اذ كالتاػميـ-اللرافيػؾ-الرسػـ -فروع هػي: ةا تملت عينة البحث على ثالث -عينة الدراسة: -

تجريبيػػػة( اختيػػػر طلبػػػة فرعػػػي -قسػػػموا الػػػى مجمػػػوعتيف )ضػػػابطة اً ( طالبػػػ54الطلبػػػة )
( طالبػػػًا لتمثيػػػؿ المجموعػػػة التجريبيػػػة )التػػػي 90عػػػددهـ ) الرسػػػـ  اللرافيػػػؾ الػػػذي بلػػػغ

لح يبػة تعليميػة( بينمػا اختيػر فػرع التاػميـ الػذي  اً درست مادة تاريخ الهف الحديث وف 
لتمثيؿ المجموعة الضابطة )التي درست مادة تػاريخ الهػف  اً ( طالب90بلغ عدد طلبته )

 وفؽ الطري ة الت ليدية(كعلى الحديث 
يػػػز ومعادلػػػة معامػػػؿ الاػػػعوبة ومعادلػػػة ليػػػودر ياسػػػتعاف الباحػػػث بمعادلػػػة التم -اػػػا ية:الوسػػػا ؿ اتح -

 ريت اردسوف ومعادلة ماف وتنيك
 

  -:وأنواعهاالبدائل المستخدمة  
ساليدات تحتوي مادتئا على اتعماؿ الهنية التي انجزت في اوربا مف )لوحات فنية  وتماثيػؿ نحتيػة  -9

 وبرونزية مختلهة وجداريات فنية(ك
 افالـ تاور م اهد مف اتعماؿ الهنيةك -0
 العار الحديثكفي اوربا  ولراس ماور عف اللوحات الهنية التي انجزها فنان -5
 



 

 -النتائج التي توصلت اليها الدراسة:  أهم
وفػػؽ الح يبػػة التعليميػػة لػػاف فعػػاًت فػػي التسػػاب طلبػػة المجموعػػة التجريبيػػة معلومػػات علػػى * اف التػػدريس 

بػػػي الحػػػديث وذلػػػؾ لمػػػػرور الطلبػػػة بخبػػػرات تعليميػػػة منظمػػػة ب ػػػلؿ متسلسػػػػؿ عػػػف تػػػاريخ الهػػػف اتور 
وواضحة ومختارة وعدـ الت عب في المحتوى لذلؾ ربط المعلومات بالاػور التعليميػة التػي تتعلػؽ 
بمحتػػػوى المػػػادة وهػػػذا اتسػػػلوب قػػػد ادى الػػػى خلػػػؽ رغبػػػة ودافعيػػػة لػػػدى الطلبػػػة فػػػي الػػػتعلـ الثػػػر مػػػف 

 اتعتياديةكاتسلوب المتبع في الطري ة 
 مناقشة الدراسات السابقة. -2-2-4

الدراسػات السػاب ة التػي ا ػػرنا اليئػا قػد تختلػػؼ او تت ػابه فػي بعػض المحػػاور مػع الدراسػة الحاليػػة  
ولمػػػا  اآلتيػػػةوفػػػؽ المحػػػاور علػػػى ولغػػػرض توضػػػي  اوجػػػه اتخػػػتالؼ او الت ػػػابه فيمػػػا بينئػػػا تػػػـ عرضػػػئا 

 -ي:أتي
 

 -الدراسات السابقة:  أهداف
فػي اعػداد وتاػميـ  (اللنػاني) و (اتماـ)اهداؼ الدراسة الحالية مع اهداؼ دراسة لؿ مف  اته ت 

علػػى تحديػػد ليهيػػة  (غلػػـو)التحاػػيؿ  بينمػػا اناػػبت دراسػػة  فػػي وتأثيرهػػاح يبػػة تعليميػػة ومعرفػػة فاعليتئػػا 
فػي تلػؾ الػرـز فر ااستخداـ الرـز التعليمية فػي التسػاب مئػارة الرسػـ وتحديػد المعػايير التػي ينبغػي اف تتػو 

 التعليميةك
 

 -منهجية الدراسات السابقة:
ال بلػي والبعػدي  يفتـ استخداـ التاميـ التجريبي ذو المجمػوعتيف الضػابطة والتجريبيػة ذات اتختبػار  -9

علػػػػى تاػػػػميـ  (غلػػػػـو)بينمػػػػا اعتمػػػػدت دراسػػػػة  (اللنػػػػاني) و (اتمػػػػاـ)فػػػػي الدراسػػػػة الحاليػػػػة ودراسػػػػة 
 ال بلي والبعديك يفالمجموعة الواحدة ذات اتختبار 

لػؿ دراسػة حجػـ عينػة مختلهػة  أخػذت اذاختلهت الدراسة الحالية والدراسػات السػاب ة فػي حجػـ العينػة  -0
 عف اتخرىك

مػػػف حيػػػث المسػػػتوى  (اللنػػػاني)واختلهػػػت مػػػع  (غلػػػـو) و (اتمػػػاـ)اته ػػػت الدراسػػػة الحاليػػػة مػػػع دراسػػػة  -5
 الدراسي للعينةك

 و (غلػػـو)واته ػػت دراسػػتي نهسػػئا  اإلحاػػا يةالوسػػا ؿ  (اللنػػاني)اسػػتخدمت الدراسػػة الحاليػػة ودراسػػة  -4
 على وسا ؿ احاا ية اخرىك (اتماـ)

 



 

 
 

 -البدائل المستخدمة في الدراسات السابقة:  أنواع
اختلهت الدراسة الحالية مػع الدراسػات السػاب ة مػف حيػث اسػتخداـ البػدا ؿ المسػتخدمة فػي الح يبػة  

الدراسػة الحاليػة باسػتخدامئا بػديؿ غيػر ت ليػدي وهػو برنػام  تعليمػي انهػردت  اذالتعليميػة والػرـز التعليميػة 
استخدمت برامجيات الحاسوب المتطػورة  اذتهاعلي بالحاسوب ولراس تعليمي مدعـ بالاور التوضيحية 

 في استخدامئا البدا ؿ الت ليديةكاألخرى الحديثة في اعداد البديليف  بينما اقتارت الدراسات 
 

 -السابقة:  نتائج الدراسات  أهم
اته ػػػت الدراسػػػات السػػػاب ة والدراسػػػة الحاليػػػة علػػػى اهميػػػة الح ا ػػػب التعليميػػػة والػػػرـز التعليميػػػة فػػػي  

 التحايؿك فيتهعيؿ التعلـ الذاتي ودورها في العملية التعليمية وتأثيرها اتيجابي 
 

اسػػية ضػػو  المحػػاور اتس فػػي تئا( وتحليػػؿ الدراسػػات السػػاب ة ومناق ػػ9مػػف مالحظػػة جػػدوؿ رقػػـ ) 
التواػيات  يػرى الباحػث اف الدراسػة الحاليػة مػف واهـ ما تواػلت اليػه مػف اسػتنتاجات ومػا خرجػت اليػه 

 عػػداد ح يبػػة تعليميػػة علػػى مسػػتوى عػػاؿ  إانهػػردت بتوظيػػؼ واسػػتخداـ بػػرام  الحاسػػوب المتطػػورة الحديثػػة ب
ة ولػراس تعليمػي مػدعـ مف الت نيػة مػف خػالؿ اعػدادها برنػام  تعليمػي تهػاعلي جديػد فػي الح يبػة التعليميػ

فػػي معرفػػة تأثيرهػػا علػػى تحاػػيؿ طلبػػة المرحلػػة الثالثػػة فػػي مػػادة اتن ػػا   أسػػئـبالاػػور التوضػػيحية ممػػا 
 التاويري بجانبيه المعرفي والتطبي يك

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

 
 (: مق ارنة الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة.1جدول رقم )

 النتائج  أهم البدائل المستخدمة عالمتغير التاب المتغير المستق ل الدراسة ت

ٔ
- 

 اإلماـدراسة عبد اللريـ 
  العراؽ9211

ح يبة تعليمية في 
مادة الملاؽ 

 التعليمي

التحايؿ 
 العملي(-)المعرفي

 مادة تعليمية ملتوبةك -9
 برام  تلهزيونيةك -0
برنػػػػػػػػػػػػػام  ال ػػػػػػػػػػػػػرا   مػػػػػػػػػػػػػع  -5

 الاوتك

التأثير اتيجابي للح يبة 
التعليمية في تعلـ موضوع 

 تعلميكالملاؽ ال

ٕ
- 

دراسة يع وب علي غلـو 
  اللويت9222

رـز تعليمية في 
 موضوع الرسـ

 الجانب المئاري
 افالـ تلهزيونيةك -9
برنػػػػػػػػػػػػػام  ال ػػػػػػػػػػػػػرا   مػػػػػػػػػػػػػع  -0

 الاوتك

التأثير اتيجابي للرـز 
التعليمية في الساب مئارة 
 الرسـ ورفع لها ة التدريسك

ٖ
- 

دراسة ماجد نافع اللناني 
  العراؽ0222

في ح يبة تعليمية 
مادة تاريخ الهف 
 اتوربي الحديث

 التحايؿ المعرفي
 ساليداتك -ا
 افالـ فيديوك -0
 لراس ماورك  -5

فاعلية الح يبة التعليمية في 
الساب معلومات عف تاريخ 

 الهف اتوربي الحديثك

ٗ
  العراؽ0220الدراسة الحالية  -

ح يبة تعليمية في 
مادة اتن ا  
 التاويري

التحايؿ 
 ملي(الع-)المعرفي

لػػػػػػػػػػػػراس تعلمػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػدعـ  -9
 بالاور التوضيحيةك

برنػػػػػػػػػام  تعلمػػػػػػػػػي تهػػػػػػػػػاعلي  -0
 بالحاسوبك

التأثير اتيجابي للح يبة 
التعليمية في تعلـ مادة 
 اتن ا  التاويريك
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 الميدانية.  وإجراءاتهمنهجية البحث   -3
 منهج البحث. -3-1

ه ولمناسػػػبته ظػػػروؼ البحػػػث ياتالبحػػػث وفرضػػػ أهػػػداؼاسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػنئ  التجريبػػػي لتح يػػػؽ  
اولػػة للػػتحلـ فػػي جميػػع المتغيػػرات والعوامػػؿ األساسػػية باسػػتثنا  يعػػد المػػنئ  التجريبػػي )مح اذواحتياجاتػػه  

متغيػػػر واحػػػد ي ػػػـو الباحػػػث بتطويعػػػه او تغييػػػر  بئػػػدؼ تحديػػػد وقيػػػاس تػػػأثير  علػػػى المتغيػػػر او المتغيػػػرات 
 (ك21  ص0224التابعة( )ال وؾ  

 يفختبػار تجريبيػة( ذات ات-وقد تـ اختيار التاميـ التجريبي ذو المجموعتيف المست لتيف )ضػابطة 
 (ك0ال بلي والبعدي لما هو مبيف في جدوؿ )

القبلي    ينالتجريبية( ذات االختبار -(: تصميم المجموعتين )الضابطة2جدول رقم )
 والبعدي.

 المجموعة
 الخطوات

9 0 5 4 2 
المجموعة 
 الضابطة

اتل ا   اختبار قبلي
 والتل يف

اختبار 
 بعدي

الهرؽ بيف 
 اتختباريف

الهرؽ بيف 
تيف المجموع

في اتختبار 
 البعدي

المجموعة 
 التجريبية

الح يبة  اختبار قبلي
 التعليمية

اختبار 
 بعدي

الهرؽ بيف 
 اتختباريف

 
 .تهمجتمع البحث وعين -3-2

يعػػد اختيػػار مجتمػػع البحػػث وعينتػػه مػػف اهػػـ اتولويػػات التػػي ت ػػع علػػى عػػاتؽ الباحػػث  وذلػػؾ اف  
نمػػوذج الػػذي يجػػري الباحػػث مجمػػؿ ومحػػور عملػػه و األالعينػػة )هػػي الجػػز  الػػذي يمثػػؿ مجتمػػع اتاػػؿ ا

 عليه(ك
 (924  ص0220)محجوب             
التربيػػػة  اتلليػػػفػػػي جميػػػع  ـ التربيػػػة الهنيػػػةاقسػػػفػػػي أ المرحلػػػة الثالثػػػة ةا ػػػتمؿ مجتمػػػع البحػػػث طلبػػػ 
 (ك0220-0222  للعاـ الدراسي )األساسية



 

 األساسػػية فػػػي جامعػػة ديػػػالىالتربيػػة  ةلليػػػ  المرحلػػػة الثالثػػة ةب ػػػلؿ قاػػدي طلبػػو اختػػار الباحػػث  
وقد قػاـ  مف اإلناثك( 91ذلور و)مف ال( 2وطالبة بواقع ) اً طالب ()( 04لبحث والمتلونة مف )للعينة 

( طػالب مػا 1تجريبيػة( تضػـ لػؿ منئػا )-الباحث بتوزيػع عينػة البحػث ع ػوا يًا الػى مجمػوعتيف )ضػابطة
( طػػػػالب 1(ك امػػػػا الػػػػػ )9لمػػػػا مبػػػػيف بال ػػػػلؿ ) %(40بػػػػيف طالػػػػب وطالبػػػػة تمثػػػػؿ نسػػػػبة م ويػػػػة قػػػػدرها )

المستبعديف لاف وجودهـ ضمف المجموعة الضابطة فػي دراسػة مػادة اتن ػا  التاػويري  للػف اسػتبعدت 
 -ية:ال( طالب مف عينة البحث لالسباب الت1وقد تـ استبعاد الػ ) كنتا جئـ مف المعالجة اتحاا ية

 )طالباف(كالطالب الذيف تغيبوا عف اتختبار ال بلي  -9
 الطالب الذيف تجاوزت اعمارهـ الحد الم رر للعينة )طالب واحد(ك -0
 يـ الح يبة التعليمية )خمس طالب(كو الذيف  ارلوا في ت  ةالطلب -5
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .عينة البحث: (1شكل رقم )
 لتجربة البحث.  اإلعدادخطوات    -3-3

علػى دقػة تطبيػؽ التجربػة  ممػا تعد التجربة محور عمؿ الباحث  ودقة النتػا   تعتمػد ب ػلؿ لبيػر  
المسػػػبؽ ووضػػػع اسػػػتراتيجية مال مػػػة لػػػي ت يتعػػػرض عملػػػه للتخػػػبط  باإلعػػػداديسػػػتلـز مػػػف الباحػػػث ال يػػػاـ 

 والت تتك
 (  22  ص0222)ابراهيـ          
 -:وعلى النحو اآلتيوعليه تـ اتستعداد لتجربة البحث  

                                                           
() ( طالب منئـ الماؿ دراستئـ وبذلؾ ااب  92( طالبًا وطالبة وبسبب الظروؼ اتمنية تعذر على )54المرحلة الثالثة ) ةيبلغ عدد طلب

 وطالبةك اً ( طالب04البحث ) ينةالعدد الللي لع

عٌنة البحث

هجووعة الطلبة الوستبعدين  

الوجووعة الضابطة 

الوجووعة التجريبية 

هجووعة الطلبة الذين لن يلتحقوا بالدوام 



 

تربيػػة الهنيػػة  مػػادة اتن ػػا  التاػػويري  الحاػػوؿ علػػى المواف ػػات الرسػػمية المتعل ػػة با ػػغاؿ درس ال -9
 لذلؾ ا غاؿ مختبر الحاسوبك

 بعدي(ك-تحديد وتئي ة اتختبار التحايلي )قبلي -0
 اعداد الح يبة التعليمية وتئي تئا لغرض تطبي ئا في حينئاك -5
 التجريبية(ك-اجرا  اتختبار التحايلي ال بلي لعينة البحث )الضابطة -4
تخاػص المحاضػرة  اذيبة التعليمية لعينة البحث )التجريبية( ف ػط  للح  تيفاجرا  محاضرتيف تعريهي -2

لتوجيػػػػػه المتعلمػػػػػيف عػػػػف ليهيػػػػػة اسػػػػػتخدامئا  وتخاػػػػػص الثانيػػػػة لالسػػػػػتماع للمتعلمػػػػػيف عػػػػػف  األولػػػػى
الاػػػعوبات التػػػي واجئوهػػػا فػػػي اسػػػتخداـ الح يبػػػة مػػػف اجػػػؿ توضػػػيحئا وتالفيئػػػا فػػػي التطبيػػػؽ  لػػػذلؾ 

 عف استهساراتئـك واإلجابةدات التعليمية اتستماع لمالحظاتئـ حوؿ طبيعة الوح
اعػػداد الخطػػط التدريسػػية لمػػادة اتن ػػا  التاػػويري  الخااػػة بالمجموعػػة )الضػػابطة( ف ػػط والتػػي قػػاـ  -2

 (ك2الباحث بتدريسئا بنهسه )ملحؽ رقـ 
 
 .وأدواتهوسائل البحث   -3-4

 -البحث: إجرا اتفي  اآلتية واألدواتاستخدـ الباحث الوسا ؿ  
 كهاستباناستمارات  -9
 لى ثالث وحدات تعليمية لمادة اتن ا  التاويريكعلراس تعليمي م سـ  -0
( لػػؿ قػػرص يحتػػوي علػػػى CDبرنػػام  تعليمػػي تهػػاعلي معػػد بالحاسػػوب م سػػـ علػػى ثػػالث اقػػراص ) -5

 وحدة تعليميةك
 البرام  المستخدمة في اعداد البرنام  التعليمي التهاعليك -4
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 (ك2استمارات اتختبار للجز  النظري والبالغ عددها ) -0
مػف اوراؽ للرسـ للمتطلبات الثالث في الجز  العملي مف اتختبار مع علبػة الػواف خ ػبية للػؿ واحػد  -1

 المهحوايفك
 استمارة تاحي  خااة بلؿ متطلب مف متطلبات الجز  اتوؿ مف اتختبارك -2
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 االختبار القبلي.  -3-5

التجريبيػػػػة( فػػػػي مػػػػادة اتن ػػػػا  -لغػػػػرض التعػػػػرؼ علػػػػى معلومػػػػات طلبػػػػة المجمػػػػوعتيف )الضػػػػابطة 
ؾ المجموعتيف وقبؿ ال روع ببنا  وحػدات الح يبػة التعليميػة تػـ وضػع التاويري  ولتح يؽ التلافؤ بيف تل

( بػػيف متوسػػط 22ك2فػػرؽ ذي دتلػػة معنويػػة عنػػد مسػػتوى ) ت يوجػػدالهرضػػية الاػػهرية التػػي تػػنص علػػى )
تحاػػػػيؿ طلبػػػػة المجموعػػػػة التجريبيػػػػة وبػػػػيف متوسػػػػط تحاػػػػيؿ طلبػػػػة المجموعػػػػة الضػػػػابطة فػػػػي اتختبػػػػار 

تػػـ اجػػرا  اتختبػػار  اذدى الخطػػوات المئمػػة فػػي تاػػميـ الح يبػػة التعليميػػة ال بلػػي(ك ويعػػد هػػذا اتجػػرا  احػػ
( السػػاعة التاسػػعة اػػباحًا وقػػد 0220-9-92التجريبيػػة( يػػـو اتثنػػيف )-ال بلػػي للمجمػػوعتيف )الضػػابطة

درجػػة( بحيػػث يتلػػوف اتختبػػار النظػػري مػػف  22درجػػة( )عملػػي  42يف )نظػػري أف اتختبػػار مػػف جػػز تلػػو  
 لإلجابػػةاػػحيحة و )اػػهر(  إجابػػةة يحاػػؿ الطالػػب فيئػػا علػػى )درجػػة واحػػدة( للػػؿ ( ف ػػرة اختباريػػ42)

درجػػػة( موزعػػػة  02متطلبػػػات للػػػؿ واحػػػد ) ةيتلػػػوف مػػػف ثالثػػػفالخاط ػػػة او المترولػػػة  امػػػا الجػػػز  العملػػػي 
 بم دار درجة واحدة للؿ تطبيؽ احي  في المتطلب الواحدك

ة لالن ػػا  التاػػويري التػػي جػػا ت ضػػمف وقػػد  ػػملت ف ػػرات اتختبػػار لػػؿ محتػػوى المػػادة التعليميػػ 
 العملي( في يـو واحدك-وحدات الح يبة التعليمية وتـ تطبيؽ اتختبار بجز يه )النظري

واسػػػػتخدمت معادلػػػػة )مػػػػاف وتنػػػػي( تسػػػػتخراج قيمػػػػة )ي( المحتسػػػػبة تختبػػػػار الهػػػػرؽ فػػػػي مسػػػػتوى  
 (ك5تحايلئـ لما هو موض  في الجدوؿ رقـ )

 
بين اق ل قيمة ل  )ي( المحتسبة والجدولية للمجموعتين    (: داللة الفروق3جدول رقم )

 الضابطة والتجريبية في االختبار القبلي.

اتختبار 
 ال بلي

المجموعة 
الضابطة 

 (9)ي

المجموعة 
التجريبية 

 (0)ي

اقؿ قيمة لػ 
)ي( 
 المحتسبة

قيمة )ي( 
 الجدولية

الدتلة في 
 (22ك2)

 غير داؿ 95 05 05 02



 

 
( 05( نالحػػظ اف هنػػاؾ قيمتػػيف لػػػ )ي( المحتسػػبة احػػداهما اػػغيرة )5) مػػف مالحظػػة جػػدوؿ رقػػـ 

( وبما اف اقؿ قيمػة لػػ )ي( المحتسػبة هػي البػر مػف قيمػة )ي( الجدوليػة عنػد مسػتوى 02واتخرى لبيرة )
( ممػػا يعنػػي عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات دتلػػة معنويػػة عنػػد مسػػتوى 95( والبالغػػة )1( وعينػػة )22ك2دتلػػة )

 ر ال بلي بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبيةك( في اتختبا22ك2)
ت وهذا يعني تح ؽ اتفتراض اتوؿ للبحث وعليه تـ قبوؿ الهرضػية الاػهرية والتػي تػنص علػى ) 
( بػيف متوسػط تحاػيؿ طلبػة المجموعػة التجريبيػة وبػيف 22ك2فرؽ ذي دتلة معنوية عنػد مسػتوى ) يوجد

ختبػػػػار ال بلػػػػي(ك ممػػػػا يػػػػدؿ علػػػػى اف المجمػػػػوعتيف متوسػػػػط تحاػػػػيؿ طلبػػػػة المجموعػػػػة الضػػػػابطة فػػػػي ات
 ا المعلومات في مادة اتن ا  التاويريكمف في امتاللئاالتجريبية( متلاف ت-)الضابطة

 
 خطوات بناء الحقيبة التعليمية.  -3-6
 تحديد الحاجات والمتطلبات السابقة. -3-6-1

ة قسػػـ التربيػة الهنيػة  لليػة التربيػػة المرحلػة الثالثػطلبػة تعػال  الح يبػة التعليميػة حاجػات ومتطلبػػات  
األساسية  جامعة ديالى في مادة اتن ا  التاويريك لذلؾ قاـ الباحث باجرا  دراسة استطالعية )ملحػؽ 

-0222المرحلة الرابعة للعػاـ الدراسػي) ةوطالبة مف طلب اً ( طالب92( على عينة ع وا ية قوامئا )2رقـ 
  التاويري فػي المرحلػة الثالثػة  للتعػرؼ علػى المهػردات التػي ( ممف سبؽ لئـ دراسة مادة اتن ا0222

تطويرهػػا   فػػيف م ترحػػاتئـ عػػدرسػػوها والاػػعوبات التػػي واجئػػتئـ اثنػػا  دراسػػتئـ لمهػػردات هػػذ  المػػادة  و 
 وذلؾ للوقوؼ على السبؿ اللهيلة بتطوير تدريس مادة اتن ا  التاويريك

اتحتياجػػػات التعليميػػػة قبػػػؿ عمليػػػة تاػػػميـ  ويؤلػػػد در  واخػػػروف ))علػػػى اهميػػػة التح ػػػؽ مػػػف وجػػػود 
التعليـ تف افدح اتخطا  ترتلب في تاميـ التعليـ مف خالؿ ال هز المتسرع الى تاػميمئا قبػؿ التح ػؽ 

 (ك15  ص0224مف تلؾ اتحتياجات(( )در  واخروف  ن اًل عف الحيلة  
 
 خصائص الطلبة )الفئة المستهدفة(.  -3-6-2

اػػميـ الح يبػػة التعليميػػة التعػػرؼ علػػى خاػػا ص المتعلمػػيف تعػػداد مػػف الخطػػوات المئمػػة فػػي ت 
 كئــ مع سمات تعلمئـ واحتياجات محتوى الح يبة وبنا  وحداتئا التعليمية بما يتال

 -التعرؼ على متغيرات: ةولاف الئدؼ مف تحليؿ خاا ص الطلب 



 

  باسػتثنا  )طالػب واحػد( سػنة (00-09)بػيف مػا مف اعمار مت اربة تتراوح  ئـجميع بةالطل -العمر: -9
() ف عينة البحثكعب رار عودة المرقنة قيودهـ  وتـ استبعاد   مف المستهيديف 

 ( طالبةك00( طالبًا و )90بواقع )و مف لال الجنسيف  ةتضمنت اله ة المستئدفة طلب -الجنس: -0
لػة الثالثػة  وت يوجػد مػف النػاجحيف مػف المرحلػة الثانيػة الػى المرح ئـجمػيع بػةالطل -المستوى العلمي: -5

 بينئـ طالب معيد بئذ  المرحلةك
 بيف المتوسط والجيدك ما يتراوح ئـجميع بةلطللمعدؿ المستوى المعا ي  -المستوى المعا ي: -4
 
 تحديد عنوان الحقيبة التعليمية. -3-6-3

قسػػـ التربيػػة تػػـ تحديػػد الح يبػػة التعليميػػة بػػالعنواف ))الح يبػػة التعليميػػة وتأثيرهػػا فػػي تحاػػيؿ طلبػػة  
 الهنية في مادة اتن ا  التاويري((ك

 
 المادة التعليمية.   إعداد -3-6-4

نظرًا لعػدـ تػوفر لتػاب منئجػي لمػادة اتن ػا  التاػويري لطلبػة المرحلػة الثالثة قسػـ التربيػة الهنيػة  
( وضػػػعت فػػػي منػػػاه  ال سػػػـ يتخػػػذها المػػػدرس المخػػػتص دلػػػياًل فػػػي 5سػػػوى مهػػػردات عامػػػة )ملحػػػؽ رقػػػـ 

( معتمػػػدًا علػػػى المختاػػػيف فػػػي مجػػػاؿ 2سػػػه لػػػذا لجػػػأ الباحػػػث الػػػى اعػػػداد مػػػادة تعليميػػػة )ملحػػػؽ رقػػػـ تدري
الهنػػػػوف الت ػػػػليلية وعلػػػػى الماػػػػادر والمراجػػػػع الهنيػػػػة والتعليميػػػػة مػػػػف بحػػػػوث ولتػػػػب ومجػػػػالت تضػػػػمنت 

 المعلومات األساسية لإلن ا  التاويريك
الى ثالث وحدات تعليمية منظمة ب ػلؿ  وقسمت المادة التعليمية المعدة مف قبؿ الباحث والخبرا  

  بحيػػث تمثػػؿ لػػؿ جوانػػب ئــ مػػع قػػدرات المتعلمػػيف واسػػتعدادات منط ػػي ومتدرجػػة فػػي اػػعوبتئا بمػػا يػػتال
 المحتوى المستئدؼ  لما هو مبيف ادنا ك

 )مهئـو اتن ا  التاويري وانواعه والسالب والموجب في اللوحة(ك -الوحدة التعليمية اتولى: -9
 )ال واعد اتن ا ية(ك -عليمية الثانية:الوحدة الت -0
 )العالقات اتن ا ية(ك -الوحدة التعليمية الثالثة: -5
 
 تحديد األهداف السلوكية.  -3-6-5

                                                           
()  لثانيةك   استهاد مف ال رار في المرحلة ا9200الطالب )مؤيد عبد اهلل سلماف( مواليد 



 

في ضو  محتوى المادة التعليمية واتهداؼ التعليمية  تػـ اػياغة األهػداؼ السػلولية )ملحػؽ رقػـ  
( فػػػػي جميػػػػع المجػػػػاتت الهنيػػػػة 0قػػػػـ ( وعرضػػػػئا علػػػػى مجموعػػػػة مػػػػف الخبػػػػرا  والمختاػػػػيف )ملحػػػػؽ ر 2

 والتربوية  وذلؾ لبياف موضوعيتئا في تغطية الئدؼ التعليمي ومحتوى المادة التعليميةك
 
  تحديد البدائل.  -3-6-6

تػـ تحديػػد بػػدا ؿ الح يبػػة التعليميػة وف ػػًا لمسػػتوى المتعلمػػيف وقػدراتئـ وبمػػا يح ػػؽ التهاعػػؿ اتيجػػابي  
اػممت البػدا ؿ ب ػلؿ الػاديمي يحتػوي لػؿ  اذله مف اجؿ تح يػؽ اتهػداؼ   بيف المتعلـ والمواد الم دمة

 -هما: فمنئا على جميع الوحدات التعليمية لمادة اتن ا  التاويري  فلانت بديلي
 

 أوالً/ كراس تعليمي )مادة تعليمية مكتوبة ُمدعمة بالصور التوضيحية(. 
   وقػػد وضػػعت فػػي لػػراس تعليمػػي )ملحػػؽ اعػػد الباحػػث محتػػوى المػػادة التعليميػػة بمسػػاعدة الخبػػرا 
-( م سػػـ الػػى ثػػالث وحػػدات تعليميػػة وهػػي )مهئػػـو اتن ػػا  وانواعػػه والسػػالب والموجػػب فػػي اللوحػػة1رقػػـ 

والعالقػػات اتن ػػا ية(ك وقػػد دلعمػػت لػػؿ واحػػدة منئػػا باػػور توضػػيحية تحمػػؿ معػػاني -وال واعػػد اتن ػػا ية
الباحػػث تلػػؾ الاػػور  بحيػػث وضػػع للػػؿ موضػػوع  اتن ػػا  بجوانبػػه وفروعػػه العامػػة والخااػػةك وقػػد اعػػد

وفػػرع مػػف فػػروع اتن ػػا  التاػػويري لػػوحتيف مت ػػابئتيف مػػف حيػػث الموضػػوع بحيػػث تلػػوف اللوحػػة اتولػػى 
مػف خػالؿ احتوا ئػا علػى  ػروط واساسػيات الموضػوع والهػرع  امػا اللوحػة الثانيػة ف ػد اجريػت  ())مثالية( 

ثاليػة( ليتسػنى للطالػب اف يميػز ويتألػد مػف اللوحػة المثاليػة تغيرات في بعض معالمئا واساسياتئا )غير م
 عف غيرها التي ت تحمؿ تلؾ ال روط وبذلؾ يسئؿ على الطالب تعلـ مادة اتن ا  التاويري بسئولةك

وضػعت و ( في الحاسوب لتغيير معالـ تلؾ اللوحػات  Photo-Shopوقد استعاف الباحث ببرنام  ) 
( فػػي نئايػػة لػػؿ وحػػدة تعليميػػة والمتمثلػػة باختبػػارات موضػػوعية )اختيػػار مػػف اتختبػػارات التتبعيػػة )الذاتيػػة

متعػػدد( حػػوؿ مػػا سػػبؽ تعلمػػه فػػي اللػػراس ولغػػرض تزويػػد الطالػػب بالتغذيػػة الراجعػػة وحثػػه علػػى المراجعػػة 
اللػراس فػي نئايتػه علػى  تضمفيـ الذاتي  وقد و للمادة الم رو ة  ولذلؾ اتستهادة مف اتختبارات في الت 

 اتجابة الاحيحة لتلؾ اتختباراتك مهاتي 
 -:اآلتيةواختار الباحث اللراس التعليمي بدياًل تعليميًا لالعتبارات 

تعرض الخبرات التعليمية بحيث يراعى فيئػا التنظػيـ المنط ػي لالفلػار والوحػدات التعليميػة مػف جئػة  -9
 ووفؽ مبادئ واساسيات التعلـ مف جئة اخرىك

                                                           
()  مثاليػػة( للتعبيػػر عػػف نهػػس الماػػطل  )اللوحػػة غيػػر  واسػػتخدـ الباحػػث ماػػطل  )اللوحػػة المثاليػػة( تنئػػا تنطبػػؽ مػػع التعريػػؼ أو الػػنص

 اللوحة التي اجري عليئا التغيير للي ت تنطبؽ مع التعريؼ او النصك 



 

 متى اراد وتزود  باللوحات والتطبي ات المتعددةكتئيئ للطالب مراجعة الموضوع  -0
التػي يتل اهػا  ئاتلسب الطالب الث ة لمعرفته بانه يتل ى ما بيف يديه مف مػادة ملتوبػة المعلومػات نهسػ -5

   في الاؼكؤ زمال
البػػر  صـ وظروفػػه وسػػرعته فػػي الػػتعلـ وتسػػم  لػػه بهػػر  تتػػي  للطالػػب فراػػة الػػتعلـ الػػذاتي بمػػا يػػتال -4

 تئا الثر مف مرةك مف خالؿ اعادة قرالتثبيت ما تعلمه 
اضػػافة اللوحػػات والرسػػـو وبعػػض الوسػػا ؿ اتخػػرى لئػػا لتوضػػي  المعلومػػات الملتوبػػة تتػػي  للطالػػب  -2

 اتستهادة مف هذ  الرسـو والوسا ؿ بطري ة فردية تسم  له بمزيد مف التعمؽ وال موؿك
 (29-22  ص9211)اتماـ      

 (.CDلحاسوب )اقراص  ثانياً/ برنامج تعليمي تف اعلي با
( يحتػػوي لػػػؿ منئػػا علػػػى )مػػادة تعليميػػػة CDاعػػد الباحػػث برنػػػام  تعليمػػي مسػػػجؿ علػػى اقػػػراص ) 
اختبػػػار( ب ػػػلؿ متػػػداخؿ ومتسلسػػػؿ ومتػػػدرج مػػػف السػػػئؿ الػػػى -اػػػور توضػػػيحية-تعليػػػؽ اػػػوتي-م ػػػرو ة

لمعػػدة مػػف قبػػؿ الاػعب  وقػػد قسػػمت مػادة اتن ػػا  التاػػويري لطلبػػة المرحلػة الثالثة قسػػـ التربيػػة الهنيػة وا
يتضػػمف لػػػؿ قػػرص علػػى وحػػدة تعليميػػػة لمػػا هػػو مبػػػيف  اذالباحػػث والخبػػرا  الػػى ثػػػالث وحػػدات تعليميػػة 

 -ادنا :
- CD1 مهئـو اتن ا  وانواعه والسالب والموجب في اللوحةك 
- CD2 قواعد اتن ا  التاويريك 
- CD3 العالقات اتن ا يةك 
 

الػػذي اعتمػػد فػػي تلػػويف )اللػػراس التعليمػػي( بوضػػع  تػػـ اعػػداد البرنػػام  مػػف خػػالؿ تجسػػيد المبػػدأ 
مثاليػػة( باسػػتخداـ برنػػام  اللػػوحتيف للػػؿ موضػػوع وفػػرع مػػف فػػروع اتن ػػا  التاػػويري )مثاليػػة( و )غيػػر 

(Photo-Shop لتغييػػر مالمػػ  اللوحػػة وتػػـ اتسػػتعانة بئػػذا البرنػػام  بتسػػمية لػػؿ لوحػػة )حسػػب الموضػػوع ب
( والبرنػام  Microsoft Switch Flashاناعة الاػور المتحرلػة ) استخدـ برنامجيو والهرع الذي تمثله  

اسػػتخدـ اتوؿ فػػي لتابػػة  اذ( Sound Recorder Windowsالمسػػتخدـ فػػي تسػػجيؿ التعليػػؽ الاػػوتي )
التعػػاريؼ والناػػوص وعرضػػئا باػػورة متحرلػػة والثػػاني فػػي اعػػداد التعليػػؽ الاػػوتي وادخالػػه علػػى اتوؿ 

فػي  األسػاس( الػذي يعػد Multimedia Builderتـ استخداـ برنػام  ) ليلوف متزامف مع العرضك ومف ثـ
تػـ جمػع ملونػات البرنػام  لافػة باػورة جماليػة مػف خػالؿ  اذتلويف البي ػة التعليميػة )البرنػام  التعليمػي( 

وغيػػػر -للموضػػػوع والمتػػػزامف مػػػع التعليػػػؽ الاػػػوتي وظئػػػور اللػػػوحتيف )المثاليػػػة األسػػػاسعػػػرض التعريػػػؼ 



 

تمييػػػز بينئمػػػا يػػػتـ اتنت ػػػاؿ إلػػػى الاػػػهحة التاليػػػة والتػػػي يلػػػوف محتواهػػػا )تعريػػػؼ م ػػػرو  مثاليػػػة( وبعػػػد الال
 ومسموع  اورة مثالية(ك

اليػه اف جميػع الحػاتت الملونػة للبرنػام  قػد طب ػت عليئػا الخطػوات السػاب ةك  اإل ارةومما تجدر  
  والػذي هػو عبػارة عػف اسػ لة وفي اخػر البرنػام  يػتـ اتنت ػاؿ إلػى )اتختبػار( الموجػود فػي نئايػة البرنػام

اختيار مف متعدد( حوؿ ما سبؽ تعلمه في البرنػام  ولتزويػد  بالتغذيػة الراجعػة لػذلؾ ت ويمػه )موضوعية 
فػي مجػاؿ البرامجيػات  ()مف خالؿ عرض نتيجة اتختيارك وقػد تػـ اعػداد البرنػام  باتسػتعانة بمخػتص 

 والحاسوبك
علي بدياًل تعليميًا ثانيًا للح يبة التعليمية لونه تطبيػؽ حػديث اختار الباحث البرنام  التعليمي التها 

 مف تطبي ات استخداـ الحاسوب في العملية التعليميةك
اف الػدور الػذي تلعبػه البػرام  التهاعليػة فػي تحسػيف الػتعلـ لػدى الطلبػة فػي  (9221الهار  )ويرى 

فػػي اف واحػػد مجتمعػػة او بعػػض  غايػػة اتهميػػة  فاسػػتخداـ الل طػػات والاػػوت والاػػورة والػػنص والحرلػػة
منئػػا ي ػػلؿ ماػػدرًا فعػػاًت لتلػػويف اػػورة واضػػحة للمػػادة التعليميػػة عػػف طريػػؽ تهاعػػؿ هػػذ  الملونػػات مػػع 

(  لمػػػا تتػػػي  للطلبػػػة 022  ص9221بعضػػػئا فػػػي اطػػػار برنػػػام  تعليمػػػي يتهاعػػػؿ معػػػه الطالػػػب )الهػػػار  
اتدا  ويراجعػػوف المػػادة الثػػر مػػف مػػر  السػػير فػػي محتواهػػا التعليمػػي بالسػػرعة التػػي يرغبػػوف بئػػا ويلػػرروف 

فػػي الػػتعلـ  األسػػاسيلػػوف للطالػػب الػػدور  اذ(ك 02  ص9220فػػي الوقػػت الػػذي ي ػػا وف )لرسػػت مػػاف  
(  222  ص0220مف خالؿ السػير الػذاتي عبػر البرنػام  ممػا يجعػؿ عمليػة الػتعلـ الثػر فاعليػة )فريػد  

ي ػػرر الخطػػوات التاليػػة بنػػا ًا علػػى اختيػػار اذ ي ػػـو الحاسػػوب باتسػػتجابة للحػػدث الاػػادر مػػف الطالػػب ف
الطالػػػب ودرجػػػة تجاوبػػػه اذ يػػػتـ ت ػػػليؿ حل ػػػة دراسػػػية ثنا يػػػة اتتجػػػا  بػػػيف البرنػػػام  والطالػػػب )المػػػاللي  

 (ك  0  ص0225
 
 االختبار التحصيلي.  إعداد -3-6-7

 عملػي( يئػدؼ إلػى قيػاس تحاػيؿ-)نظػري بجػزأيف( 4)ملحػؽ رقػـ  اً تحاػيلي اً اعد الباحث اختبػار  
 -التجريبية( في مادة اتن ا  التاويري  ويتلوف مف:-ومستوى ادا  عينة البحث )الضابطة

 
 
 درجة( 41)الجزء النظري   -الجزء االول:  -

                                                           
() ديالىك  ـكـك عادؿ عبد الوهاب اختااص هندسة برامجيات للية العلـو جامعة 



 

ي ػػػيس مسػػػتوى المعلومػػػات النظريػػػة والعلميػػػة والهنيػػػة حػػػوؿ اتن ػػػا  التاػػػويري مػػػف خػػػالؿ اسػػػ لة  
 لإلجابػػةرة اختباريػػة بواقػػع )درجػػة( واحػػدة ( ف ػػ42اسػػ لة( ر يسػػة م سػػمة إلػػى ) 2موضػػوعية متلونػػة مػػف )

 الخاط ة او المترولةك لإلجابة( اً الاحيحة و )اهر 
 
 درجة( 61)الجزء العملي   -الجزء الثاني:  -

يتلػػػوف مػػػف ثالثػػػة متطلبػػػات ر يسػػػة يعػػػال  لػػػؿ متطلػػػب موضػػػوعًا معينػػػًا  وقػػػد تػػػـ اعػػػداد اسػػػتمارة  
ويات الت ػػػويـ باحتسػػػاب )درجػػػة( واحػػػدة تاػػػحي  احتػػػوت جػػػدوًت خااػػػًا لوضػػػع الػػػدرجات وبحسػػػب مسػػػت

 ( للتطبيؽ الخاطئ او المتروؾكاً للتطبيؽ الاحي  والمنهذ في المتطلب الواحد و )اهر 
 

( 0علػػى مجموعػة مػػف الخبػرا  )ملحػػؽ رقػػـ ( 4)ملحػػؽ رقػـ وقػاـ الباحػػث بعػرض ف ػػرات اتختبػار  
وقد اعادها الباحث مرة اخػرى بعػد   اتختبار ئانتـ تعديؿ واياغة بعض اتس لة واله رات التي تضم اذ

تاحيحئا إلى الخبرا  فحضيت باتهاقئـ علػى اػالحيتئا ل يػاس الئػدؼ الػذي وضػعت تجلػه ولػذلؾ تػـ 
عػػرض اسػػتمارة تاػػحي  الجػػز  العملػػي علػػى الخبػػرا  انهسػػئـ  وبعػػد اجػػرا  بعػػض التعػػديالت عليئػػا مػػف 

 كعليئا ئـقبلئـ اعيدت اليئـ مرة اخرى فحضيت بمواف تئـ جميع
 
 التجربة االستطالعية.  -3-6-8

العملي( قاـ الباحث بتطبي ه على عينػة ع ػوا ية -بعد اعداد اتختبار التحايلي بجز يه )النظري 
 اً ( طالبػػ92التجريبيػػة( مػػف خػػارج العينػػة اتاػػلية قوامئػػا )-اسػػتطالعية مماثلػػة لعينػػة البحػػث )الضػػابطة

نية للية التربية األساسية الجامعة المستنارية يـو اتحػد المرحلة الثالثة قسـ التربية اله ةوطالبة مف طلب
( السػػػػاعة التاسػػػػعة اػػػػباحًا وقػػػػد تػػػػـ اتختبػػػػار ب اعػػػػة المرسػػػػـ بعػػػػد تئي ػػػػة مسػػػػتلزمات 90-90-0222)

 في يـو واحدك بجزأيهفي ال سـك علمًا اف اتختبار طبؽ  ()اتختبار للئا بالتعاوف مع تدريسية 
 -:اآلتيتجربة وقد استئدؼ الباحث مف هذ  ال 

بلػغ متوسػط زمػف اتختبػار  اذيعرلؼ الوقت المسػتغرؽ تدا  لػؿ جػز  مػف اتختبػار واتختبػار للػؿ   -9
 922دقي ة( لذا لاف اتختبار للؿ بمتوسػط وزمػف قػدر  ) 922دقي ة( والجز  العملي ) 22النظري )
 دقي ة(ك

                                                           
()  ـكـك حذاـ مزعؿ اال  قسـ التربية الهنية للية التربية اتساسية الجامعة المستناريةك 



 

ت اله ػرات السػئلة والاػعبة تعرؼ معامؿ اػعوبة اله ػرات للجػز  )النظػري( ف ػط مػف اتختبػار وحػذف -0
جدًا مف اتختبار  وبعػد تاػحي  اسػتمارة اتختبػار وتهريػغ بياناتئػا تبػيف اف ف ػرات اتختبػار جميعئػا 

( لمػا هػو مبػيف 22ك2-44ك2) مػا بػيف نسػبتئا تلانت مناسبة بحيث تمتعت بمعامؿ اعوبة تراوح
بػيف  مػا يػدًا اذا تراوحػت اػعوبة ف راتػهاتختبػار ج اذ يعػدعلميػًا  (ك وهذا يعد م بوتً 2في )ملحؽ رقـ 

 (ك00  ص9219( )الزوبعي  12ك2-02ك2)
ت ػير قػوة تمييػػز اله ػرة إلػػى "قػدرة اله ػرة علػػى التهريػؽ او التمييػػز  اذتمييػز اله ػػرات قػػوة تعػرؼ معامػؿ  -5

( وبعػػد تهريػػغ بيانػػات الػػدرجات للجػػز  21  ص9220طػػانيوس  مبػػيف المجمػػوعتيف العليػػا والػػدنيا" )ا
( 25ك2-51ك2بػػيف )مػػا ( ف ػػط مػػف اتختبػػار وحسػػاب قػػوة تمييػػز لػػؿ ف ػػرة تبػػيف انئػػا تتػػراوح )النظػػري

اف ف ػػرات اتختبػػار  Ebleيػػرى أيبػػؿ   اذعلميػػًا   (ك وهػػذا يعػػد م بػػوتً 2لمػا هػػو مبػػيف فػػي )ملحػػؽ رقػػـ 
 (كEble, 1972, P:406فألثر )( 02ك2تعد جيد  اذا لانت قوة تمييز ف راتئا )

 
 مية لالختبار.العل  األسس -3-6-9

))اتختبار عبارة عف موقؼ م نف يستدعي سلولًا )استجابة( محددًا مف المختبػر يعبػر عػف  ػيئ  
معيف يراد قياسه  اذ يجب اف يلوف اتختبػار م ننػًا والت نيػيف يعنػي هنػا اف تتػوفر فيػه موااػهات الاػدؽ 

 (ك900  ص0229والثبات والموضوعية(( )حسانيف  
 -ي:أتس العلمية لالختبار لما يوقد تـ استخراج اتس 

   -ادؽ اتختبار: -9
اعتمػػػد الباحػػػث الاػػػدؽ الظػػػاهري تسػػػتخراج اػػػدؽ اتختبػػػار  وعليػػػه تػػػـ عػػػرض اتختبػػػار علػػػى 

( وقػػد اته ػوا علػػى انئػا تح ػػؽ الئػدؼ الػػذي وضػعت مػػف 0مجموعػة مػف الخبػػرا  والمختاػيف )ملحػػؽ رقػـ 
التعديؿك وبئذا يتـ التح ػؽ مػف اػدؽ  لغرض ترحات اجله وتال ـ عينة البحث  بعد اتخذ بما ورد مف م

 اتختبارك
 
        -ثبات اتختبار: -0

( اذ تػػػـ Test-retest reliabilityتػػػـ اسػػػتخراج الثبػػػات بطري ػػػة تطبيػػػؽ اتختبػػػار واعػػػادة تطبي ػػػه ) 
 المرحلػػػػة الثالثة قسػػػػـ التربيػػػػة ةوطالبػػػػة مػػػػف طلبػػػػ اً ( طالبػػػػ92تطبيػػػػؽ اتختبػػػػار علػػػػى عينػػػػة ملونػػػػة مػػػػف )

( السػػػػاعة التاسػػػػعة 0222-90-90الهنية لليػػػػة التربيػػػػة األساسػػػػية الجامعة المستناػػػػرية  يػػػػـو اتحػػػػد )
( ايػاـ  وهػي 0( أي بعػد )0222-90-04اباحًا واعيد تطبيؽ اتختبػار علػى العينػة ذاتئػا يػـو اتحػد )

ى العينػػة علػػ تػػه"انػػه لمعرفػػة ثبػػات اتختبػػار يملػػف اعاد 9211مػػد  مناسػػبة اذ ي ػػير عبيػػدات واخػػروف  



 

(ك وقد تػـ مراعػاة اف 92  ص9211( اياـ على اتختبار اتوؿ" )عبيدات واخروف  0بعد مرور ) ئانهس
تلػػوف ظػػروؼ تطبيػػؽ اتختبػػار اتوؿ هػػي ذاتئػػا فػػي اتختبػػار الثػػاني قػػدر المسػػتطاع وتػػـ حسػػاب معامػػؿ 

دتلة لمعامؿ الثبػات  اذ بلػغ اترتباط باستخداـ قانوف ارتباط الرتب )سبيرماف( ليبيف تطبيؽ اتختباريف ل
 (ك924  ص9214(( مما يدؿ على درجة ثبات عالية )عبد الجبار  11ك2معامؿ الثبات ))

 
 -موضوعية اتختبار: -5

))الموضػػػػوعية هػػػػي عػػػػدـ تػػػػدخؿ ذاتيػػػػة الباحػػػػث وارا   ومعت داتػػػػه فػػػػي نتػػػػا   اتختبػػػػار(( )ملحػػػػـ   
ت تتأثر عالمػة الطالػب بػاختالؼ الماػح (( (ك لما يعد اتختبار ))موضوعيًا عندما 010  ص0222

العملػػي( بعػػد -)النظػػري بجزأيػػه(ك وقػػد تػػـ التعػػرؼ علػػى موضػػوعية اتختبػػار 01  ص0224)الئويػػدي  
  وقػد بلغػت نسػبة اترتبػاط بػيف تاػحي  الباحػث ()توافؽ نتا   التاحي  بيف الباحث والماح  اتخر 

( ويعػػد هػػذا ارتباطػػًا عاليػػًا  وربمػػا يعػػود 22ك2ختبػػار )اتوؿ والثػػاني لال يفوالماػػح  اتخػػر فػػي التطبي ػػ
 -سببه إلى:

 اياغة ف رات اتختبار تـ باورة واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويؿكاف  -9
علػػى معػػايير ت ػػويـ لػػؿ متطلػػب مػػف ا ئػػا احتو و تاػػحي  للجػػز  العملػػي مػػف اتختبػػار الاعػػداد اسػػتمارة  -0

 متطلبات الرسـ الثالثك

 
 ة التعليمية. دليل الحقيب -3-6-11

( ب ػػلؿ لػػراس مػػزود بأر ػػادات وتعليمػػات تسػػاعد المػػتعلـ علػػى 0اعػػد الباحػػث دلػػياًل )ملحػػؽ رقػػـ  
معرفػػة الخطػػوات اتنسػػب واتسػػئؿ لدراسػػة الح يبػػة التعليميػػة ولتح يػػؽ األهػػداؼ المرجػػوة منئػػاك وتضػػمف 

 -ي:أتاللراس ما ي
تئدفة ودور الح يبػػػة فػػػي تهعيػػػؿ الػػػتعلـ سػػػـ وموضػػػوع الح يبػػػة التعليميػػػة واله ػػػة المسػػػنظػػػرة  ػػػاملة أل -9

 الذاتيك
 واؼ طبيعة الوحدات والمادة التعليمية الملونة لمحتوى الح يبة التعليميةك -0
 واؼ طبيعة البدا ؿ التي احتوتئا الح يبة التعليميةك -5
 اتختبارات الذاتية )التتبعيه( والتعليمات الخااة بئاك فار ادات خااة باتجابة ع -4

                                                           
()  ـكـك عماد خضير عباس قسـ التربية الهنية اختااص طرؽ تدريس التربية الهنيةك 



 

التعليمية المتوقػع مػف الطالػب انجازهػا بعػد مػرور  بػالخبرات التعليميػة المتضػمنة فػي قا مة باتهداؼ  -2
 الح يبةك

 مخطط يمثؿ المسار الذي يتبعه المتعلـ عند دراسته لمحتوى الح يبة التعليميةك -2
 قا مة بجميع الماادر والمراجع التي اسئمت في اعداد الح يبة التعليميةك -0
 
 
 
 التعليمية.  ترتيب هيكل الحقيبة -3-6-11

رتبػػت مػػواد الح يبػػة ب ػػلؿ يسػػئؿ علػػى الطالػػب تناولئػػا واسػػتخدامئا  وااػػبحت الح يبػػة التعليميػػة  
باػػػػيغتئا النئا يػػػػة معػػػػد  لموضػػػػوع اتن ػػػػا  التاػػػػويري بوضػػػػع عنوانئػػػػا واسػػػػـ ماػػػػممئا علػػػػى الغػػػػالؼ 

 الخارجي للح يبةك
( تبػػدا  0ف )ملحػػؽ رقػػـ وبعػػد اخػػراج الح يبػػة ب ػػللئا النئػػا ي عرضػػت علػػى الخبػػرا  والمختاػػي 

 ارا ئـ فيئا  وقد اخذ الباحث بالمالحظات ال يمة التي ابدوها لهك
 
 تقويم الحقيبة التعليمية.  -3-6-12

قػػاـ الباحػػث بتجريػػب الح يبػػة التعليميػػة باػػورتئا اتوليػػة علػػى عينػػة ع ػػوا ية اسػػتطالعية قوامئػػا  
المرحلػػػة الثالثة قسػػػـ التربيػػػة  ةري مػػػف طلبػػػ( طػػػالب ممػػػف لػػػـ يسػػػبؽ لئػػػـ دراسػػػة مػػػادة اتن ػػػا  التاػػػوي2)

( وقػػد اسػػتبعدوا مػػف عينػػة البحػػث 0220-9-1الهنية لليػػة التربيػػة األساسػػية جامعة ديػػالى  يػػـو اتثنػػيف )
 فيما بعدك
))انه باتملاف تجريب الح يبة باورتئا اتوليػة علػى عػدد محػدود مػف  (0229غبايف  )وقد الد  

 (ك22  ص0229( افراد(( )غبايف  1ت يزيد عف )افراد العينة المستئدفة على اف 
ولػػػػاف الئػػػػدؼ مػػػػف التجريػػػػب اتولػػػػي التألػػػػد مػػػػف سػػػػالمة الح يبػػػػة بمػػػػا تحتويػػػػه مػػػػف مػػػػواد وبػػػػدا ؿ  

واختبارات وللوقوؼ علػى ن ػاط الضػعؼ فيئػا مػف اجػؿ تجاوزهػا فػي التجربػة الر يسػة  مػف خػالؿ اسػتهتا  
اثنػػا  تعلمئػػـ باسػػتخداـ بػػدا ؿ  ةف مالحظتػػه الطلبػػ( ولػػذلؾ مػػ92)ملحػػؽ رقػػـ  اعػػد  الباحػػث لئػػذا الغػػرض

 التعليميةكالح يبة
( سػاعة وعلػى مػدى 90متوسط الزمف المستغرؽ لتجريب الح يبة باورتئا اتوليػة حػوالي ) ر  دح وقل  

( سػػاعات للحاػػة الواحػػدةك وفػػي ضػػو  4( حاػػص بواقػػع حاػػة واحػػدة فػػي اليػػـو الواحػػد وبمعػػدؿ )5)
بػة ومػػا تحظػه الباحػػث تػـ اجػػرا  لافػة التعػػديالت المناسػبة ومػػف ثػـ تلرارهػػا المالحظػات التػي ابػػداها الطل



 

علػػػػى وضػػػوحئاك وبػػػػذلؾ تلػػػوف الح يبػػػػة  ةللتألػػػػد مػػػف وضػػػػوحئا  فػػػأجمع الطلبػػػ ةمػػػرة اخػػػرى علػػػػى الطلبػػػ
 التعليمية مئي ة لتطبي ئا واستخدامئا في التجربة الر يسةك 

 التجربة الرئيسة وتطبيق الحقيبة التعليمية.  -3-7
عػد اخػػراج الح يبػػة التعليميػػة باػػورتئا النئا يػػة تػـ تطبي ئػػا ميػػدانيًا علػػى عينػػة البحػػث )المجموعػػة ب 

( 1( بواقػػػػع )0220-5-90( واسػػػػتمرت لغايػػػػة يػػػػـو اتثنػػػػيف )0220-9-00التجريبيػػػػة( يػػػػـو اتثنػػػػيف )
متبػع فػي قسػـ اسابيع  اما المجموعة الضابطة ف د قاـ الباحث بتدريسػئا بنهسػه وف ػًا لالسػلوب الت ليػدي ال

التربية الهنية في تعلـ مادة اتن ا  التاويريك وت يوجد اختالؼ بيف المجمػوعتيف سػوى طري ػة التػدريس 
 سلوبكاتو 
 
 االختبار البعدي.  -3-8

بعد اتنتئا  مف تطبيػؽ محتػوى الح يبػة التعليميػة مػف وحػدات تعليميػة علػى مػدى ثمانيػة اسػابيع   
( السػػػاعة 0220-5-91التجريبيػػػة( يػػػـو اتحػػػد )-ة البحػػػث )الضػػػابطةتػػػـ اجػػػرا  اتختبػػػار البعػػػدي لعينػػػ

 بجزأيػهالتاسعة اػباحًا  وقػد تػـ تطبيػؽ اتجػرا ات ذاتئػا المسػتخدمة فػي اتختبػار ال بلػي اذ تػـ اتختبػار 
العملي( في يـو واحػد واتبعػت اتجػرا ات ذاتئػا التػي اتبعػت فػي اتختبػار ال بلػي لتالفػي مػا قػد -)النظري

 تا   اتختباركيؤثر في ن
 
 .اإلحصائيةالوسائل    -3-9
اسػػػػتخدـ لمعرفػػػػة معػػػػامالت اػػػػعوبة اله ػػػػرات لالختبػػػػار بجز ػػػػه اتوؿ )الجػػػػز   -معامػػػػؿ الاػػػػعوبة: -9

 النظري(ك
 

 السؤاؿ عفعدد الطلبة الذيف اجابوا اجابة غير احيحة    
 معامؿ الاعوبة = 

 عدد الطلبة الذيف حاولوا اتجابة عف السؤاؿ         
 (914  ص0224)الئويدي              

 
 استخدـ تستخراج معامؿ تمييز اله رة )للجز  النظري( مف اتختبارك -معامؿ التمييز: -0

 في المجموعة الدنيا اإلجاباتعدد -الاحيحة في المجموعة العليا اإلجاباتعدد                  
 معامؿ التمييز = 



 

 ى المجموعتيفعدد الطلبة في احد                 
 (910  ص0224)الئويدي              

 
 معامؿ ارتباط )سبيرماف( استخدـ في حساب ثبات الجز  اتوؿ لالختبارك -5
 

 2م  ؼ 6    

 - 9ر =   
 (9 – 2ف )ف          
 (025  ص0229)ابراهيـ              

 
 اختبار )ماف وتني( لعينتيف مست لتيفك -4

 (1+  1)ف 1ف    

 1ر -+                              2ف 1= ف 1ي  
                 2 

 
 (1+  2)ف 2ف    

 2ر -+                              2ف 1= ف 2ي  
                 2 
 (022  ص0225)محمد                

 
 
 
 اختبار )وللولسف( لعينتيف مترابطتيفك -2

عػدي للمجموعػػة ذاتئػا  اذ تطػرح درجػػات اتختبػار البعػدي مػػف ال بلػي والب يفيسػتخدـ بػيف اتختبػػار 
اتختبار ال بلي للؿ متغير لينت  درجػات بالموجػب واخػرى بالسػالب تعطػي درجػات رتػب لئػذ  النتػا   ثػـ 
تجمع درجات )و( الموجبة والسالبة لاًل على حػد  وتؤخػذ درجػة ااػغر )و( المحتسػبة وت ػارف ب يمػة )و( 

  0222محتسػػػػبة ااػػػػغر مػػػػف الجدوليػػػػة لانػػػػت هنالػػػػؾ فػػػػروؽ معنويػػػػة )المنيػػػػزؿ  الجدوليػػػػة فػػػػاذا لانػػػػت ال
 (ك941ص
 



 

 
 
 باب الرابعال
 
 
 عرض نتا   البحث وتحليلئا وتهسيرهاك -4
 نتا   اتختباريف ال بلي والبعدي للمجموعة التجريبية وتحليلئا وتهسيرهاك -4-9
 تحليلئا وتهسيرهاك نتا   اتختباريف ال بلي والبعدي للمجموعة الضابطة و  -4-0
 نتا   اتختبار البعدي للمجموعة الضابطة والتجريبية وتحليلئا وتهسيرهاك -4-5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 نتائج البحث وتحليلها وتفسيرها.عرض   -4
يحتػوي هػػذا البػػاب علػػى عػػرض وتحليػػؿ وتهسػػير النتػػا   اعتمػػادًا علػػى البيانػػات التػػي تػػـ الحاػػوؿ  

فػه ولمعرفػة تػأثير اهدأالبحث وتح يػؽ  ياتالبعدي(  وتثبات فرض-ايلي )ال بليعليئا مف اتختبار التح
مػػة حجػػـ  لمال (Non Parametric Tests)الح يبػػة التعليميػػة اسػػتخدـ الباحػػث اتحاػػا  ))الالمعلمػػي(( 
 العينة وقد تمثؿ بالوسا ؿ اتحاا ية وللولسوف وماف وتنيك

 
 جموعة التجريبية وتحليلها وتفسيرها.القبلي والبعدي للم  يننتائج االختبار  -4-1

القبلي    ينداللة الفروق بين االختبار اختبار )ولكوكسون( لقياس  (: 4جدول رقم )
 للمجموعة التجريبية.  والبعدي

المجموعة 
 التجريبية

 مجموع 
 و )+(

 مجموع 
 (-و )

اصغر قيمة 
لـ )و( 
 المحتسبة

قيمة )و( 
 الجدولية

الداللة في 
(ٓ.ٓ٘) 

 داؿ 4 اهر اهر 52
 

( نالحػػظ اف هنػػاؾ قيمتػػيف لػػػ )و( المحتسػػبة احػػداهما اػػغيرة )اػػهر( 4مػف مالحظػػة جػػدوؿ رقػػـ ) 
( وبما اف اقؿ قيمة لػ )و( المحتسبة هػي ااػغر مػف قيمػة )و( الجدوليػة عنػد مسػتوى 52واتخرى لبيرة )

( 22ك2مسػػتوى ) ( ممػػا يعنػػي اف الهػػروؽ ذات دتلػػة معنويػػة عنػػد4( والبالغػػة )1( وعينػػة )22ك2دتلػػة )
 اتختبار البعديك ةالحمال بلي والبعدي للمجموعة التجريبية ول يفبيف اتختبار 

وهػػذا يعنػػي عػػدـ تح ػػؽ اتفتػػراض الثػػاني للبحػػث وعليػػه تػػـ رفػػض الهرضػػية الاػػهرية والتػػي تػػنص  
( بػػػيف متوسػػػط تحاػػػيؿ طلبػػػة المجموعػػػة 22ك2فػػػرؽ ذي دتلػػػة معنويػػػة عنػػػد مسػػػتوى )ت يوجػػػد علػػػى ))
بية في اتختباريف ال بلي والبعدي(( ويملف اف تلػوف هػذ  اتختالفػات ناتجػة عػف اسػتخداـ الح يبػة التجري

التعليميػػة مػػف قبػػؿ المجموعػػة التجريبيػػة اتمػػر الػػذي اثػػر ايجابيػػًا فػػي تعلػػـ مػػادة اتن ػػا  التاػػويري لػػدى 
دها الباحػػػث فػػػي افػػػراد هػػػذ  المجموعػػػة ومػػػرد ذلػػػؾ الػػػى تنػػػوع ماػػػادر الػػػتعلـ مػػػف خػػػالؿ البػػػدا ؿ التػػػي اعػػػ

)اف تنػػوع ماػػادر الػػتعلـ تضػػهي حيويػػة وبعػػد جديػػد  (0229عبػػد السػػميع  )ي ػػير  اذالح يبػػة التعليميػػة  
لعملية التعلـ  وتن ؿ الطالب مف جو التعلـ الت ليدي الى حالة مف الت ويؽ واتنجذاب نحػو الػتعلـ( )عبػد 

 (ك959  ص0229السميع  



 

الػػػػى مػػػػرورهـ بػػػػالخبرات  عػػػػزىيملػػػػف اف ي ةالطلبػػػػ لػػػػذلؾ يػػػػرى الباحػػػػث اف التحسػػػػف فػػػػي تحاػػػػيؿ 
علػػى فئػػـ  ةوحػػدات تعليميػػة مدعمػػة باػػور توضػػيحية تسػػاعد الطلبػػ ؿالتعليميػػة المنظمػػة والم دمػػة ب ػػل

علػى  ةمحتوى المادة التعليمية  ومعززة بأختبارات ذاتية )تتبعيه( بعد لؿ وحػدة تعليميػة ممػا تسػاعد الطلبػ
التعليمي مف خالؿ ت ويمػه  لػذلؾ لمػا  ػاهدو  خػالؿ البرنػام   ـسارهالتزود بالتغذية الراجحة وتاحي  م

التعليمي التهاعلي مف إثارة وت ويؽ في طري ة عرض الناوص والمتزامنة مع التعليؽ الاػوتي وطري ػة 
اتختبػارات الذاتيػة فػي البرنػام   اذ لػـ يسػبؽ لئػـ الػتعلـ  فعرض الاور التوضيحية وطري ػة اتجابػة عػ

اف اسػػتخداـ البػػرام  التهاعليػػة ومػػا تحتويػػه مػػف تنػػوع فػػي ماػػادر الػػتعلـ تعطػػي  اذلوب  بمثػػؿ هػػذا اتسػػ
درجػػة لبيػػرة مػػف الحريػػة فػػي التعامػػؿ مػػع المػػادة التعليميػػة والتهاعػػؿ معئػػا لتح يػػؽ الػػتعلـ اتفضػػؿ  ةالطلبػػ

 (ك945  ص9222)موسى  
 

 تفسيرها.القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة وتحليلها و   يننتائج االختبار  -4-2
 

القبلي    ينداللة الفروق بين االختبار اختبار )ولكوكسون( لقياس  (: 5جدول رقم )
 والبعدي للمجموعة الضابطة. 

المجموعة 
 الضابطة

 مجموع 
 و )+(

 مجموع 
 (-و )

اصغر قيمة 
لـ )و( 
 المحتسبة

قيمة )و( 
 الجدولية

الداللة في 
(ٓ.ٓ٘) 

 داؿ 4 اهر اهر 52
( نالحػػظ اف هنػػاؾ قيمتػػيف لػػػ )و( المحتسػػبة احػػداهما اػػغيرة )اػػهر( 2مػف مالحظػػة جػػدوؿ رقػػـ ) 

( وبما اف اقؿ قيمة لػ )و( المحتسبة هػي ااػغر مػف قيمػة )و( الجدوليػة عنػد مسػتوى 52واتخرى لبيرة )
( 22ك2( ممػػا يعنػػي اف الهػػروؽ ذات دتلػػة معنويػػة عنػػد مسػػتوى )4( والبالغػػة )1( وعينػػة )22ك2دتلػػة )

 اتختبار البعديك لمالحةل بلي والبعدي للمجموعة الضابطة و ا يفبيف اتختبار 
وهػػذا يعنػػي عػػدـ تح ػػؽ اتفتػػراض الثالػػث فػػي البحػػث وعليػػه تػػـ رفػػض الهرضػػية الاػػهرية والتػػي  

( بيف متوسط تحاػيؿ طلبػة المجموعػة 22ك2وجد فرؽ ذي دتلة معنوية عند مستوى )ت يتنص على ))
قيػػاـ الباحػػث ب ػػرح المػػادة  ي(( ويعػػزو الباحػػث هػػذ  النتيجػػة الػػىالضػػابطة فػػي اتختبػػاريف ال بلػػي والبعػػد

واياػػاؿ المعلومػػات باػػورة متلػػررة وت ػػديـ تغذيػػة راجعػػة مسػػتمرة ومتابعػػة جيػػدة مػػف قبػػؿ الطػػالب اتمػػر 
 كالذي ادى الى توفير فراة جيدة للتعلـ

 



 

 ها.الضابطة والتجريبية وتحليلها وتفسير   تيننتائج االختبار البعدي للمجموع -4-3
(: داللة الفروق بين اق ل قيمة ل )ي( المحتسبة والجدولية للمجموعتين  6جدول رقم )

 الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي. 

االختبار 
 البعدي

المجموعة 
الضابطة 

 (ٔ)ي

المجموعة 
التجريبية 

 (ٕ)ي

 اقل قيمة
لـ )ي( 
 المحتسبة

قيمة )ي( 
 الجدولية

الداللة في 
(ٓ.ٓ٘) 

 اؿد 95 9 9 40
 

( 9( نالحػػػظ اف هنػػػاؾ قيمتػػػيف لػػػػ )ي( المحتسػػػبة احػػػداهما اػػػغيرة )2مػػػف مالحظػػػة جػػػدوؿ رقػػػـ )
( وبمػػػا اف اقػػػؿ قيمػػػة لػػػػ )ي( المحتسػػػبة هػػػي ااػػػغر مػػػف قيمػػػة )ي( الجدوليػػػة عنػػػد 40واتخػػػرى لبيػػػرة )
 ( ممػػا يعنػػي اف الهػػروؽ ذات دتلػػة معنويػػة عنػػد مسػػتوى95( والبالغػػة )1( وعينػػة )22ك2مسػػتوى دتلػػة )

 المجموعة التجريبيةك لمالحة( في اتختبار البعدي بيف المجموعة التجريبية والضابطة و 22ك2)
وهػػذا يعنػػي عػػدـ تح ػػؽ اتفتػػراض الرابػػع للبحػػث وعليػػه تػػـ رفػػض الهرضػػية الاػػهرية والتػػي تػػنص  
( بػػػيف متوسػػػط تحاػػػيؿ طلبػػػة المجموعػػػة 22ك2فػػػرؽ ذي دتلػػػة معنويػػػة عنػػػد مسػػػتوى ) ت يوجػػػدعلػػػى ))
اثبتػت النتػػا   اف  اذيػة وبػػيف متوسػط تحاػػيؿ طلبػة المجموعػػة الضػابطة فػػي اتختبػار البعػػدي((  التجريب

المجموعػػػة التجريبيػػػة لػػػاف لػػػه تػػػأثير ايجػػػابي فػػػي تعلػػػـ مػػػادة طلبػػػة اسػػػتخداـ الح يبػػػة التعليميػػػة المتبػػػع مػػػع 
 المجموعة الضابطةكطلبة اتن ا  التاويري افضؿ مف اتسلوب الت ليدي المتبع مع 

ى الباحث اف سػبب ت ػدـ افػراد المجموعػة التجريبيػة يعػود الػى اسػتخداـ الح يبػة التعليميػة التػي وير  
وتجز ػة المػادة التعليميػة الػى وحػدات تعليميػة علػى  ةيراعى عنػد اعػدادها مسػتويات وقػدرات وميػوؿ الطلبػ

ب وفػػػػؽ تسلسػػػػؿ منط ػػػػي لئػػػػا بطري ػػػػة منظمػػػػة  ومتتابعػػػػة  ومتدرجػػػػة فػػػػي اػػػػعوبتئا ليسػػػػئؿ علػػػػى الطالػػػػ
)اف ت سػػيـ الموقػػؼ التعليمػػي يػػؤدي الػػى  (0225سػػعد  )يؤلػػد اػػحة هػػذا التوجػػه مػػا رآ   ااسػػتيعابئا  ومػػ

وزيػػػادة  ةزيػػػادة فػػػرص النجػػػاح وت ليػػػؿ اتسػػػتجابة الخاط ػػػة اتمػػػر الػػػذي يػػػؤدي الػػػى تجنػػػب سػػػلبية الطلبػػػ
الث ػػػة بػػػػالنهس  م ػػػارلتئـ اتيجابيػػػػة فػػػي التسػػػػاب الخبػػػرة وف ػػػػًا لسػػػرعتئـ وقػػػػدراتئـ الذاتيػػػة ممػػػػا يزيػػػد مػػػػف

 (ك22  ص0225ودافعيتئـ( )سعد  
يملف اف يلوف سبب هذا التأثير ما تحتويه الح يبة التعليمية مف تنوع في ماػادر الػتعلـ فضػاًل و  

التعليػػػؽ الاػػػوتي واتختبػػػارات الذاتيػػػة  فضػػػاًل عػػػفتوضػػػيحية  اً واػػػور  اً عػػػف البػػػدا ؿ التػػػي تضػػػـ ناواػػػ
دى الطالػػػػب اتمػػػػر الػػػػذي يزيػػػػد مػػػػف قػػػػدرة الطالػػػػب علػػػػى التتبعيػػػػة  ادى الػػػػى ا ػػػػراؾ الثػػػػر مػػػػف حاسػػػػة لػػػػ



 

 اذ يػػرى (9222هوفسػػتر  )اتسػػتيعاب ومػػنئـ المػػادة  وتسػػرع عمليػػة الػػتعلـ ويتهػػؽ هػػذا مػػع مػػا ا ػػار اليػػه 
% ممػػا يسػػمعوف وي ػػاهدوف معػػًا 22% ممػػا ي ػػاهدوف و52% ممػػا يسػػمعوف و02يتػػذلروف  ة)اف الطلبػػ

 (ك24  ص9222ويسمعوف ويؤدوف( )هوفستر  % عندما ي اهدوف 12وتزيد هذ  النسبة الى 
التعليميػة قػد أسػئـ فػي تػأثير أيجػابي  ةبػيت ليدي فػي الح اليعت د الباحث اف استخداـ البديؿ غير و  

مسػػػػػتوى التحاػػػػػيؿ وهػػػػػو )برنػػػػػام  تعليمػػػػػي معػػػػػد بالحاسػػػػػوب يجمػػػػػع عنااػػػػػر الوسػػػػػا ط المتعػػػػػددة  فػػػػػي
(Multimedia) ملػػف مػػف حواسػػه نحػػو الػػتعلـ مػػف خػػالؿ يعمػػؿ علػػى اسػػتثارة الطالػػب و ػػد البػػر عػػدد م

المحتػػوى التعليمػػي للبرنػػام  التهػػاعلي ب ػػلؿ يلػػوف للطالػػب فراػػة الػػتحلـ فػػي محتػػوى وسػػير المعلومػػات 
 ك(Mohnsen Bonnie, 2001, P23)داخؿ البرنام  لؿ حسب سرعته واملانياته( 

 اذر فػرص ات ػاف الػتعلـ لذلؾ يملف اف يسئـ في هذا التأثير ما تحتويه الح يبة التعليميػة مػف تػوف 
ت تسم  للطالب باتنت اؿ الى أي وحدة تعليمية مف وحدات الح يبة الثالث ما لـ يح ؽ نسبة عاليػة مػف 

ي تضمنته مادة الح يبة التعليميػة ومعرفػة ذاتجابات الاحيحة  فضاًل عف التعزيز الهوري والمتوااؿ ال
اعد فػي زيػادة رغبػة الطالػب ودافعيتػه نحػو الػتعلـ ممػا الطالب الهورية لنتا   تعلمه  يملف اف يلوف قد سػ
 ظئر ب لؿ ايجابي في ارتهاع مستوى تحايلهك

 فػػيوتتهػػؽ هػػذ  النتيجػػة مػػع العديػػد مػػف الدراسػػات التػػي اثبتػػت تػػأثير اسػػتخداـ الح ا ػػب التعليميػػة  
لعلمػي ( فػي الجانػب ا9212)التحايؿ( فػي مختلػؼ اتختاااػات العلميػة والتربويػة  لدراسػة )نػاجي  

( فػػي الجانػػػب التربػػػوي فػػػي مػػػادة التػػػاريخ  9229والعملػػي لموضػػػوع اػػػيانة السػػػيارات  ودراسػػػة )الػػػراوي  
( فػػػي مجػػػاؿ 9222( فػػػي مػػػادة الجغرافيػػػة  فضػػػاًل عػػػف دراسػػػة )عبػػػد ال ػػػادر  9222ودراسػػػة )حمػػػودي  

مختلػػػػؼ  التربيػػػػة الرياضػػػػية وغيرهػػػػا مػػػػف الدراسػػػػات التػػػػي تؤلػػػػد تػػػػأثير اسػػػػتخداـ الح ا ػػػػب التعليميػػػػة فػػػػي
 اتختااااتك

)فػي اختاااػات مختلهػة  لغػة   واألجنبيػة( عػددًا مػف الدراسػات العربيػة 0222ذلر )التميمي  و  
وفاعليػػػػة اسػػػػتخداـ  أهميػػػػةلئربػػػػا   ميلانيػػػػؾ  جغرافيػػػػة  واختاااػػػػات تربويػػػػة متعػػػػددة( ا ػػػػرت جميعئػػػػا 

سػػػػة الحاليػػػػة لثيػػػػرًا مػػػػف التحاػػػػيؿ  ممػػػػا يل ػػػػي علػػػػى نتػػػػا   الدرا فػػػػيالح ا ػػػػب التعليميػػػػة وتؤلػػػػد تأثيرهػػػػا 
 الماداقيةك
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 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات.  -5
 االستنتاجات.  -5-1

 -تية:حالي تواؿ الباحث إلى اتستنتاجات اآلفي ضو  ما أسهرت عنه نتا   البحث ال 
اسػػػػتخداـ الح يبػػػػة التعليميػػػػة لػػػػه تػػػػأثير فػػػػي التحاػػػػيؿ البػػػػر مػػػػف التػػػػأثير الػػػػذي ترلتػػػػه الطري ػػػػة  أف -9

 اتعتياديةك
اسػػتخداـ الح يبػػة التعليميػػة لػػه تػػأثير ايجػػابي فػػي تحسػػيف الػػتعلـ لمػػادة اتن ػػا  التاػػويري  ومػػف  أف -0

م ػػابئه لالنت ػػاؿ إلػػى واقػػع  أوفنيػػة  أخػػرىيميػػة فػػي موضػػوعات ح ا ػػب تعل أعػػدادخػػالؿ ذلػػؾ يملػػف 
 كأفضؿتعليمي 

فػػػػاف لػػػػذا الحريػػػػة فػػػػي التسػػػػاب المعلومػػػػات حسػػػػب قػػػػدراتئـ   ةالػػػػتعلـ الػػػػذاتي يعطػػػػي للطلبػػػػ أفبمػػػػا  -5
 استخدامئـ للح يبة التعليمية يزيد مف رغبتئـ ودافعيتئـ نحو التعلـك

 أملانيػػػةلتطبي يػػػة تعلمػػػًا ذاتيػػػًا لونئػػػا تعتمػػػد علػػػى يػػػتعلـ الطالػػػب فػػػي م ػػػررات الهنػػػوف ا أفباتملػػػاف  -4
 الطالب وقدراته ورغبته نحو التعلـك

تنظيـ المحتوى التعليمي للح يبة التعليميػة ب ػلؿ وحػدات تعليميػة منظمػة ومتدرجػة فػي اػعوبتئا  أف -2
تسػػػػاعد فػػػػي اسػػػػتيعاب المػػػػادة فضػػػػاًل عػػػػف  أفعلػػػػى وفػػػػؽ قػػػػدرات المػػػػتعلـ  واحتوا ئػػػػا بػػػػدا ؿ يملػػػػف 

فػػػػي التسػػػػاب  يسػػػػئـرات الذاتيػػػػة التتبعيػػػػة التػػػػي تػػػػزود المػػػػتعلـ بالتغذيػػػػة الراجعػػػػة  لػػػػؿ ذلػػػػؾ اتختبػػػػا
 المعلومات وتعلـ مادة اتن ا  التاويريك

اسػػػتخداـ البرنػػػام  التعليمػػػي التهػػػاعلي والػػػذي يمتػػػاز بعناػػػر الت ػػػويؽ واتثػػػارة مػػػف خػػػالؿ تػػػوفر  أف -2
( لبػديؿ فػي الح يبػة التعليميػة اختبػارات-تعليػؽ اػوتي-ناػوص-عناار الوسا ط المتعددة )اػور

 يسئـ ب لؿ ايجابي في تعلـ مادة اتن ا  التاويريك أفيملف 
 
 
 
 
 
 
 



 

 التوصيات.   -5-2
 -ي:أتنتا   البحث يواي الباحث بما يعنه  أسهرتفي ضو  ما  

التاػػويري  وتعميمئػػا   اتن ػػاالي فػػي تػػدريس مػػادة حػػاعتمػػاد الح يبػػة التعليميػػة المعػػدة فػػي البحػػث ال -9
لمػا لئػا مػف تػأثير ايجػابي وفعػاؿ فػي تعلػـ مػادة اتن ػا    لافػةاللليػات اقساـ التربية الهنية فػي  على

 التاويريك
التأليػػد علػػى العػػامليف فػػي مجػػاؿ الهنػػوف علػػى ادخػػاؿ الح ا ػػب التعليميػػة لأسػػلوب فػػي تػػدريس المػػواد  -0

 الهنية النظرية والعملية على حد سوا ك
ح ا ػب تعليميػة لمختلػؼ المػواد الدراسػية  وذلػؾ  أعػدادعلػيـ علػى التأليد علػى العػامليف فػي مجػاؿ الت -5

ه علػػى هضػػـ المػػادة تسػػاعدماللبيػػر فػػي التحاػػيؿ فضػػاًل عػػف تػػوفير الجئػػد والوقػػت للمػػتعلـ و  ألثرهػػا
 كأسرعالتعليمية باورة 

اسػػػتخداـ الح ا ػػػب التعليميػػػة فػػػي مختلػػػؼ اللليػػػات وت سػػػيما اللليػػػة التربويػػػة المهتوحػػػة لمػػػا لئػػػا مػػػف  -4
 كةاية في استخداـ التعلـ الذاتي  فضاًل عف مراعاتئا للهروؽ الهردية بيف الطلبخاو 

بػػدا ؿ الح ا ػػب التعليميػػة لمػػا لئػػا مػػف دور لبيػػر فػػي  أعػػداداتسػػتعانة ببػػرام  وت نيػػات الحاسػػوب فػػي  -2
 المادة التعليمية مف خالؿ عنار اتثارة والت ويؽ الذي تتميز بهك أدراؾ

 
 المقترحات.   -5-3

 -:األتي إجرا الباحث  ي ترح 
ح يبػػػػة تعليميػػػػة فػػػػي مػػػػادة الجػػػػداريات وقيػػػػاس تأثيرهػػػػا علػػػػى  إعػػػػداددراسػػػػة مماثلػػػػة مػػػػف حيػػػػث  أجػػػػرا  -9

 التحايؿك
ح يبػػة تعليميػػة فػػي مػػادة التاػػميـ معػػدة بػػدا لئا ف ػػط بت نيػػات الحاسػػوب وقيػػاس تأثيرهػػا علػػى  إعػػداد -0

 التحايؿك
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 .ر العربيةأوالً: المصاد
 

 (ك01اتية –ال راف اللريـ )سورة النحؿ      
  ال ػػػػاهرة   دار المعػػػػػارؼ    التػػػػدريس واألن ػػػػطة الرياضػػػػية المدرسػػػػيةاألبحػػػػر   محمػػػػد عػػػػاطؼ    -ٔ

 ك0229
إبراهيـ   حيدر ابحي   تأثير برنام  تهاعلي م ترح بالحاسوب في تعلػيـ بعػض المئػارات الحرليػة  -ٕ

 ك0222رسالة ماجستير   للية التربية األساسية  جامعة ديالى    الئجومية بلرة اليد  
األسػػاليب اإلحاػػا ية فػػي مجػػاتت البحػػوث إبػػراهيـ   مػػرواف عبػػد المجيػػد ومحمػػد جاسػػـ الياسػػري    -ٖ

 ك0229   9  مؤسسة الوراؽ   ط التربوية
عماف   دار المنػاه     9  ط أساسيات التدريس ومئاراته وطرقه العامةأبو الئيجا    فؤاد حسف    -ٗ

 ك0229والن ر   
( ال ػاهرة   9  مػف سلسػلة تلنولوجيػا التعلػيـ ) المدخؿ إلى تلنولوجيا التعليـاحمد   حامد مناور    -٘

 ـك9225ب ط   
 .www. Osrat – alarabe. 8m . com  التعلـ الذاتيأسرة العرب    -ٙ
بػػػة التعليميػػػة فػػػي موضػػػوع الملاػػػؽ التعليمػػػي اإلمػػػاـ   عبػػػد اللػػػريـ لػػػاظـ   تاػػػميـ واسػػػتخداـ الح ي -ٚ

لطلبة المرحلة الرابعة   قسـ التربية الهنية   رسالة ماجستير   للية الهنوف الجميلػة   جامعػة بغػداد 
 ك9211  

  دم ػػؽ   من ػػورات جامعػػة دم ػػؽ    ال يػػاس والت ػػويـ فػػي التربيػػة الحديثػػةامطػػانيوس   ميخا يػػؿ    -ٛ
 ك9220

  محاضػػرة غيػػر  يػػؿ المعػػايير العامػػة الم ترحػػة لت ػػويـ الح ا ػػب والػػرـز التعليميػػةدلبل ػػيس   احمػػد    -ٜ
 ك9210من ورة   معئد النهط العربي للتدريس   بغداد   

ألبياتي   بثينة عبد الخالؽ   الح يبة التعليمية وتأثيرها في التحايؿ المعرفي واألدا  المئاري فػي  -ٓٔ
لتػػورا    لليػػة التربيػػة الرياضػػية للبنػػات   جامعػػة بغػػداد   بعػػض فعاليػػات ألعػػاب ال ػػوى   أطروحػػة د

 ك 0222
البياتي   نجـ عبد اهلل عسلر   تاميـ برنام  تعليمي لمادة اإلن ا  التاويري في لليات الهنػوف  -ٔٔ

 ك9222الجميلة   أطروحة دلتورا    للية الهنوف الجميلة   جامعة بغداد   
مجلػػة التعليميػػة ت نيػػة مػػف الػػتعلـ الػػذاتي ودعػػـ للمنػػاه  الدراسػػية   التميمػػي   عػػواد جاسػػـ   الح يبػػة -ٕٔ

 ك0222(   00العدد )   للية المعلميف



 

  عمػػػاف   دار  9  ط الػػػتعلـ الػػػذاتي بػػػالموديالت التعليميػػػةجامػػػؿ   عبػػػد الػػػرحمف عبػػػد السػػػالـ    -ٖٔ
 ك 0222المناه  والن ر   

  ترجمػػػة محمػػػد  الوحػػػدة الدراسػػػية والمسػػػاؽ التاػػػميـ التعليمػػػي خطػػػة لتطػػػويرجيرولػػػد أي لمػػػب    -ٗٔ
 ك9212  جدة   دار ال روؽ للن ر    9الخوالدة   ط

   0229   التلنولوجيا والتعلـ بواسطة الم اريعجيهري لوب   حسيف ح ور    -٘ٔ
www. G :/Maida / technologist apprentissage par projects htm .       

  ال ػػاهرة   دار الهلػػر العربػػي    س والت ػػويـ فػػي التربيػػة الرياضػػيةال يػػاحسػػانيف   محمػػد اػػبحي    -ٙٔ
 ك0229   4  ط 9ج

 ك 0229  9  دار الرضا للن ر   ط مئارات التهوؽ الدراسيالحسيف   إبراهيـ عبد اللريـ    -ٚٔ
تلنولوجيػػا التعلػػيـ والتػػدريس الجػػامعي ) تلنولوجيػػا التعلػػيـ دراسػػات حمػػدي   نػػرجس عبػػد ال ػػادر    -ٛٔ

 ك9222   9  تحرير ماطهى عبد السميع محمد   مرلز اللتاب للن ر   ط عربية (
حمػػودي   ليػػث إبػػراهيـ   اثػػر اسػػتخداـ الح يبػػة التعليميػػة فػػي التحاػػيؿ الدراسػػي لطػػالب الاػػؼ  -ٜٔ

األوؿ المتوسػػػػط لمػػػػادة الجغرافيػػػػة   رسػػػػالة ماجسػػػػتير   لليػػػػة التربيػػػػة ابػػػػف ر ػػػػد   جامعػػػػة بغػػػػداد   
 ك9222

 ك 0224   9  دار وا ؿ للن ر   ط تاميـ التدريسز   محمد عواد   الحمو -ٕٓ
عداد الح ا ب التعليمية حيدر   جعهر موسى    -ٕٔ للهتػرة مػف ور ة العمؿ العربية في التعليـ الذاتي وا 

 ـك9229  عماف  9229\90\90ولغاية  9229\99\52
 ك9221  دار المسيرة   عماف   9  ط التربية الهنية وأساليب تدريسئاالحيلة   محمد محمود   - ٕٕ
  عمػػػػاف   دار المسػػػػيرة    9  ط التاػػػػميـ التعليمػػػػي نظريػػػػة وممارسػػػػةالحيلػػػػة   محمػػػػد محمػػػػود   -ٖٕ

 ك9222
 ك0225  عماف   دار المسيرة    0  ط تاميـ التعليـ نظرية وممارسةالحيلة   محمد محمود   -ٕٗ
 ك0225   5  دار اللتاب الجامعي   ط يجياتهطرا ؽ التدريس واستراتالحيلة   محمد محمود   -ٕ٘
 9  دار المسيرة للن ر والتوزيع والطباعػة   طح يبة مف الح ا ب التعليميةالحيلة   محمد محمود   -ٕٙ

 ك0224  
خضػػػير   عبػػػاس نػػػاجي   اثػػػر اسػػػتخداـ الح يبػػػة التعليميػػػة فػػػي تحاػػػيؿ طلبػػػة الاػػػؼ األوؿ فػػػي  -ٕٚ

  رسػػػالة ماجسػػػتير   الجامعػػػة التلنولوجيػػػة    0السػػػيارات  الجامعػػػة التلنولوجيػػػة لموضػػػوع اػػػيانة
 ك9212



 

  دار ال لػػػـ للن ػػػر  تػػػدريس العلػػػـو فػػػي مراحػػػؿ التعلػػػيـ العػػػاـالخليلػػػي   خليػػػؿ يوسػػػؼ وآخػػػروف    -ٕٛ
 ك  9222   9والتوزيع   ط

ط   محاضػػػرة غيػػػر من ػػػورة   معئػػػد الػػػنه الح يبػػػة التدريسػػػية مهػػػاهيـ أساسػػػيةالػػػدرة   عبػػػد البػػػاري    -ٜٕ
 ك9212العربي للتدريس   عماف   

الراوي   اباح عبد الستار   اثر استخداـ الح يبة التعليمية في التحايؿ الدراسي لطلبػة المرحلػة  -ٖٓ
 ك9229الثانوية في مادة التاريخ   رسالة ماجستير   للية التربية األولى   جامعة بغداد   

لمعوقات التي تواجه مطب ي قسـ التربية الهنيػة رضا   علي عبد اللريـ وفاضؿ محمود خضير   ا -ٖٔ
 ك0222(   02  جامعة ديالى   العدد ) مجلة الهت في للية التربية األساسية  جامعة ديالى   

  ترجمػػػة فخػػػري خليػػػؿ  دار المػػػأموف للترجمػػػة والن ػػػر  وزارة الث افػػػة اتنطباعيػػػةرلسػػػف  ليمػػػاري   -ٕٖ
 ك9212واإلعالـ  بغداد  

  العػدد  مجلػة تلنولوجيػا التعلػيـي احمػد   الػرـز التعليميػة خطػوة علػى طريػؽ التهريػد   زاهر   فوز  -ٖٖ
 ك9212(   المرلز العربي للت نيات التربوية   السنة الثالثة   2)

  ال اهرة   مرلز اللتػاب للن ػر  9  ط تلنولوجيا التعليـ وأساليبئازغلوؿ   محمد سعيد وآخروف    -ٖٗ
 ك 0229  

  جامعػػػة المواػػػؿ    اتختبػػػارات والم ػػػاييس النهسػػػية  عبػػػد الجليػػػؿ إبػػػراهيـ وآخػػػروف    الزوبعػػػي -ٖ٘
 ك9219

  ترجمػة فػؤاد ذلريػا   ال ػاهرة   الئي ػة 0  ط الن ػد الهنػي دراسػة جماليػة وفلسػهيةستولز   جيػرـو    -ٖٙ
 ك9219المارية العامة لللتاب   

مجلػػػة العلػػػػـو داف الدراسػػػات اتجتماعيػػػػة   سػػػعادة   جػػػودت   تطبيػػػػؽ الح ا ػػػب التعليميػػػػة فػػػي ميػػػػ -ٖٚ
 ـك9214(  90(   المجلد )0  العدد) اتجتماعية

سػػعد   محمػػد واػػاؼ محمػػد   تػػأثير برنػػام  تعليمػػي م تػػرح باسػػتخداـ أسػػلوب الوسػػا ط المتعػػددة  -ٖٛ
مجلػػػػة علػػػػى جوانػػػػب الػػػػتعلـ لمئػػػػارة الوثػػػػب الطويػػػػؿ لتلميػػػػذات المرحلػػػػة الثانويػػػػة   بحػػػػث من ػػػػور   

 ك0225(   42  العدد ) وتطبي اتنظريات 
  الطبعة الثانية  ترجمة محمد محمػود يوسػؼ  دار نئضػة أسس التاميـسلوت  روبرت جيرتـ   -ٜٖ

 ك9212مار للطباعة والن ر  
 .www. tahde . com 0224  عالـ التحدي    الح ا ب التعليميةالاباح   ندى    -ٓٗ

  مؤسسػػػػة الػػػػوراؽ للن ػػػػر  وجيػػػػا الحديثػػػػة والتربيػػػػة والتعلػػػػيـالتلنولالاػػػػوفي   عبػػػػد اهلل إسػػػػماعيؿ    -ٔٗ
 ك   0220   9والتوزيع   ط



 

  اللويػػػت   2  دار ال لػػػـ   طوسػػػا ؿ اتتاػػػاؿ وتلنولوجيػػػا التعلػػػيـ الطػػػوبجي   حسػػػيف حمػػػدي    -ٕٗ
 ك9215

ؿ   الػػدورة التدريسػػية فػػي مجػػاالح ا ػػب التعليميػػة ) الػػرـز التعليميػػة (الطػػوبجي   حسػػيف حمػػدي    -ٖٗ
 ك9225\99\5\92-52الت نيات التربوية لمعلمي المعلميف المنع دة في عماف 

   اتختبػػػارات ومبػػػادئ اإلحاػػػا  فػػػي المجػػػاؿ الرياضػػػيعبػػػد الجبػػػار   قػػػيس واحمػػػد بسطويسػػػي    -ٗٗ
 ك9214مطبعة جامعة بغداد   للية التربية الرياضية   

  ال ػػاهرة   مرلػػز اللتػػاب 9  ط ليميػػةاتتاػػاؿ والوسػػا ؿ التععبػػد السػػميع   ماػػطهى وآخػػروف    -٘ٗ
 ك0229للن ر   

فاعليػػة اسػػتخداـ الح يبػػة التعليميػػة علػػى مسػػتوى التحاػػيؿ المعرفػػي عبػػد ال ػػادر   ناديػػة محمػػد    -ٙٗ
  المػػؤتمر الػػدولي للرياضػػة  واألدا  لمئػػارة ال ػػ لبة الخلهيػػة البطي ػػة علػػى جئػػاز الحرلػػات األرضػػية

 ألتوبر ك 00-04ية للبنات   جامعة اإلسلندرية مف والمرا ة   للية التربية الرياض
  وزارة التعلػػػيـ العػػػالي والبحػػػث العلمػػػي   ألاديميػػػة الهنػػػوف 0  ج علػػػـ عنااػػػر الهػػػفعبػػو   فػػػرج    -ٚٗ

 ك9210الجميلة   جامعة بغداد   
  الوسا ؿ التعليمية   ت نيات التعلـالعبيد   إبراهيـ    -ٛٗ

www. alwasqie . free servers . com . 2005 
  عمػػػاف  دار الهلػػػر للن ػػػر البحػػػث العلمػػػي مهئومػػػه وأدواتػػػه وأسػػػاليبهعبيػػػدات  ذوقػػػاف  وآخػػػروف   -ٜٗ

 ك9222والتوزيع  
  عمػاف  9  ط وسػا ؿ اتتاػاؿ وتلنولوجيػا التعلػيـعلياف   ربحي ماطهى ومحمد عبد الدبس    -ٓ٘

 ك9222  دار الاها  للن ر   
المجلػة العربيػة لبحػوث التعلػيـ الػتعلـ الػذاتي فػي التعلػيـ الجػامعي   عليماف   محمد م بػؿ   اػيغ  -ٔ٘

 ك9212(   دم ؽ   مطابع التعليـ العالي   92  المرلز العربي للبحوث   عدد) العالي
  مديريػػػة دا ػػػرة التربيػػػة والتعلػػػيـ   دار  الػػػتعلـ الػػػذاتي بالح ا ػػػب التعليميػػػةغبػػػايف   عمػػػر محمػػػود    -ٕ٘

 ك0229زيع والطباعة   عماف   المسيرة للن ر والتو 
: البحػوث والدراسػات التربويػة    الح ا ػب التعليميػة والمجمعػات التعليميػةالغزاوي   محمػد ذبيػاف    -ٖ٘

 ك9212(   السنة األولى   اليمف   مرلز البحوث والتطوير التربوي   9العدد)
مئػػارة الرسػػـ لػػدى طػػالب قسػػـ  غلػػـو   يع ػػوب علػػي   فعاليػػة اسػػتخداـ الػػرـز التعليميػػة فػػي إلسػػاب -ٗ٘

  الدوحػة   04(  السػنة 992  العػدد) مجلػة التربيػةالتربية الهنية بللية التربية األساسية باللويت   
 ك9222



 

  ال ػاهرة  تربويات الحاسوب وتحديات مطلع ال رف الحادي والع ريفالهار   إبراهيـ عبد الوليؿ    -٘٘
 ك9221  دار الهلر العربي   

  دار الث افػػػة للن ػػػر والتوزيػػػع   عمػػػاف    المػػػدخؿ إلػػػى تلنولوجيػػػا التعلػػػيـ  عبػػػد اهلل عمػػػر    الهػػػرا -ٙ٘
 ك 9222

  ال ػػػػاهرة : دار  التربيػػػة التلنولوجيػػػػة وتلنولوجيػػػػة التربيػػػػةالهرجػػػاني   عبػػػػد العظػػػػيـ عبػػػػد السػػػػالـ    -ٚ٘
 ك9220الغريب للطباعة والن ر والتوزيع   

  الريػاض   جامعػة  إلػى الت نيػات الحديثػة فػي اتتاػاؿ والػتعلـ المدخؿفالتة   ماطهى محمد    -ٛ٘
 ك9211الملؾ سعود   

  ترجمػػة: ميسػػوف يػػونس عبػػد اهلل  مسػػت بلؾ فػػي مئنػػة التػػدريس –فػػف التػػدريس فورسػػت ويهرلػػي    -ٜ٘
 (ك0222  )غزة   دار اللتاب الجامعي  9ومحمد طالب السيد سلماف   ط

 ك9224  جامعة ال دس المهتوحة    التدريس تاميـقطامي   يوسؼ وآخروف    -ٓٙ
 5  دار الهلر للطباعة والن ر والتوزيػع   طأساسيات تاميـ التدريسقطامي   يوسؼ وآخروف    -ٔٙ

 ك0225  
(   السػنة الخامسػة 90  تعليـ الجماهير   عػدد)  التعليـ الذاتي وتعليـ اللبارال ال   فخر الديف    -ٕٙ

 ك9210  
  دار ال ػروؽ للن ػر والتوزيػع  التلنولوجيػا فػي عمليػة الػتعلـ والتعلػيـير عبد الرحيـ   الللوب   ب  -ٖٙ

 ك9211  عماف   األردف   
اللناني   ماجد نافع   فاعلية ح يبة تعليمية في تدريس مادة الهف األوربي الحػديث لطلبػة المرحلػة  -ٗٙ

 ك0222(  24  العدد) جلة الت نيمالرابعة   قسـ الهنوف الت ليلية   معئد الهنوف الجميلة   
   المجلػػة العربيػػة للتربيػػةماجػػد أبػػو جػػابر   اسػػتخداـ تلنولوجيػػا التربيػػة فػػي نظػػاـ الػػتعلـ عػػف بعػػد    -٘ٙ

 ـك9220(   0(   العدد) 90م )
 ك 0225   مجلة التربويالماللي   حورية احمد   تلنولوجيا الحاسوب والعملية التعليمية    -ٙٙ
ترجمة: هادي الطػا ي   بغػداد دار ال ػؤوف الث افيػة العامػة  الرسـ ليؼ نتذوقه؟دريؾ   مالنز   فري -ٚٙ

 ك9225  
  مديريػػػػة دار اللتػػػػب للطباعػػػػة والن ػػػػر   بغػػػػداد    البحػػػػث العلمػػػػي ومناهجػػػػهمحجػػػػوب   وجيػػػػه    -ٛٙ

 ك0220
  9  طاإلحاػػػا  اتسػػػتدتلي فػػػي علػػػـو التربيػػػة البدنيػػػة والرياضػػػيةمحمػػػد  ناػػػر الػػػديف رضػػػواف   -ٜٙ

 ك0225ال اهرة  دار الهلر العربي  



 

 ك9221  دار الهلر  عماف  تهريد التعليـمرعي  توفيؽ احمد  ومحمد محمود الحيلة   -ٓٚ
  عمػػاف  9  دار المسػػيرة  ططرا ػػؽ التػػدريس العامػػةمرعػػي  توفيػػؽ احمػػد  ومحمػػد محمػػود الحيلػػة   -ٔٚ

 ك0220
  ال ػاهرة   الملتػب الماػري الدراسػات اتجتماعيػة مداخؿ مختارة لتعلػيـ ماطهى   زايد محمد    -ٕٚ

 ك9222لتوزيع المطبوعات   
 wwwك    0225  المديرية العامة للتربية والتعليـ  الح ا ب التعليميةالمطوع   علي بف اال    -ٖٚ

. musandame   edn . com . 
  9لن ػػػر والتوزيػػػع   ط  دار المسػػػيرة ل منػػػاه  البحػػػث فػػػي التربيػػػة وعلػػػـ الػػػنهسملحػػػـ   سػػػامي    -ٗٚ

 ك0222
اإلحاػػػػػا  اتسػػػػػتدتلي وتطبي اتػػػػػه فػػػػػي الحاسػػػػػوب باسػػػػػتخداـ الػػػػػرـز المنيػػػػػزؿ   عبػػػػػد اهلل فػػػػػالح    -٘ٚ

 0222ك  عماف   دار وا ؿ للن ر    (spssاإلحاا ية )
 ـك0220  ال اهرة   دار الهلر العربي  9  ط ت نيات ووسا ؿ التعليـمئدي محمود سالـ    -ٙٚ
تلنولوجيػػا اػػال    منظومػػة الوسػػا ط المتعػػددة فػػي التعلػػيـ الرسػػمي   بحػػث من ػػور فػػي موسػػى    -ٚٚ

 ك9222  مرلز اللتاب للن ر    التعليـ   دراسات عربية
النابلسػػي   دوف سػػام     تاػػميـ ح يبػػة تعليميػػة لتعلػػيـ أطهػػاؿ ريػػاض األطهػػاؿ ال ػػرا ة فػػي اللغػػة  -ٛٚ

 ك 9222اربد   العربية   رسالة ماجستير   جامعة اليرموؾ  
(   المرلػز 2  العػدد ) مجلػة تلنولوجيػا التعلػيـالنا ؼ   عبد الملؾ   الح ا ػب والػرـز التعليميػة    -ٜٚ

 ك 9212العربي للت نيات التربوية   
النعيمي   ها ـ عبد اهلل درويش   اثػر اسػتخداـ الح يبػة التعليميػة فػي تحاػيؿ طلبػة معئػد إعػداد  -ٓٛ

 ك9212زيا    رسالة ماجستير   للية التربية   جامعة بغداد   المعلميف في مادة الهي
 ك 0224  دار اللتاب الجامعي   العيف    أساسيات ال ياس والت ويـ التربويالئويدي   زيد    -ٔٛ
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 حمن الرحيمبسم اهلل الر 
 

 األساتذة األف اضل من التدرييسين ومدربي الفنون المحترمين.......
 

 أهديكم أطيب تحياتي.............
 

لليػة  –ي ـو الباحث بدراسة حوؿ تطوير تدريس المػواد التخااػية الهنيػة فػي قسػـ التربيػة الهنيػة 
لتخااػػية بجانبيػػه النظػػري والعملػػي جامعػػة ديػػالىك ولػػونلـ قػػد درسػػتـ مػػواد الهنػػوف ا –التربيػػة األساسػػية 

 -في السنوات الساب ة والحاليةك لذا يتوجه الباحث لحظراتلـ بالسؤاؿ أدنا :
س  )مػػا الاػػعوبات التػػي واجئػػتلـ أثنػػا  تػػدريس المػػواد الت ػػليلية فػػي الرسػػـ وبنػػا  اللوحػػة الهنيػػة ؟ ومػػا 

 م ترحاتلـ لتطوير تدريس تلؾ المواد ؟(
 

 مع الشكر والتقدير...
 
 

 الباحث                                                           
 عمار ف اضل حسن                                                          

 
  

 
 
 

 (.......1.......)رقم ملحق 
 ةمفتوح ةاستطالعٌ هستبانا



 

 
 

 

 

 

 ت
اسم الخبير ولقبه  

 العلمي

 نوع الخبرة المطلوبة
األهداف   مكان عمل الخبير

 السلوكية
المادة  

 التعليمية
  االختبار

 ألتحصيلي
الحقيبة  

 التعليمية

1 
ا.د.يٍُر فخري 

 انحذٌثً
 يعهذ انفُىٌ انتطثٍقٍة / /  /

2 
ا.د. َاظى كاظى 

 انذراجً
/  / / 

 كهٍة انترتٍة األضاضٍة

 جايعة دٌانى

 / /  / ا.و.د. إتراهٍى َعًة 3
كهٍة انترتٍة األضاضٍة 

 جايعة دٌانى

4 
ا.و.د. حازو ضهطاٌ 

 انثكري
/ / / / 

َداب    جايعة كهٍة ا

 انكىفة

5 
ا.و.د. حايذ عثاش 

 يخٍف
/ / / / 

كهٍة انفُىٌ انجًٍهة 

 جايعة تاتم

6 
ا.و.د. رعذ عسٌس 

 عثذ هللا
/  / / 

كهٍة انفُىٌ انجًٍهة 

 جايعة تغذاد

7 
ا.و.د. عارف وحٍذ 

 إتراهٍى
/ / / / 

كهٍة انفُىٌ انجًٍهة 

 جايعة تغذاد

8 
ا.و.د. ياجذ َافع 

 انكُاًَ
/ / / / 

كهٍة انفُىٌ انجًٍهة 

 جايعة تغذاد

 /    و.د. زٌاد طارق 9
 كهٍة انعهىو

 جايعة دٌانى

11 
و.د. ظاهر عثذ 

 انهادي
   / 

 كهٍة انعهىو

 جايعة دٌانى

11 
انًشرف: يحًذ 

 ريضاٌ
 يذٌرٌة ترتٍة دٌانى / / / /

 * تـ ترتيب األسما  بحسب التسلسؿ الئجا ي والدرجة العلميةك
 
 
 
 
 
 
 

     .......(2.......) رقمملحق 
 قائمة بأسماء الخبراء



 

 

 

 

 

 

 

 

 المرحمة/ الثالثة                                المادة/ اإلنشاء التصويري
 ساعات ٙالفصل/ الخامس                               الزمن/ 

 

 مفردات المنهج ت
 اإلَشاء انتصىٌري ) تعرٌفه، انغرض يُه، قًٍته(. 1

 أضص ويثادئ انتكىٌٍ اإلَشائً. 2

 اإلَشائً. أَىاع األضص فً انتكىٌٍ 3

 اإلٌقاع وانًىازَة فً انتكىٌٍ اإلَشائً. 4

 عُاصر انتكىٌٍ اإلَشائً. 5

 أَىاع انعُاصر انفٍُة وأضص تكىٌُها فً اإلَشاء انتصىٌري. 6

 انشكم وانًهًص ) ياليح تفصٍم األشكال وخصائص انططح(. 7

 عالقات انتكىٌٍ اإلَشائً. 8

 نعًم انفًُ.أَىاع انعالقات انراتطة فً عُاصر ا 9

 انًطحة انعاية نذالالت وصفات انتعثٍر. 11

 انعالقات انًٍكاٍَكٍة وانثُاء انتركٍثً فً صٍاغة انعًم انفًُ.  11

 انحركة وأهذافها فً تُاء األشكال. 12

 يفاهٍى انُطة انجًانٍة وخاصٍة انجى انفًُ فً اإلَشاء انتصىٌري. 13

 أَىاع انتكىٌُات فً انفُىٌ. 14

 العراق / وزارة التعميم العالي والبحث العممي                                                 
 ( ٕٙٓٓ-ٕ٘ٓٓالسنة الدراسية )                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.......3.......)رقم ملحق 
 مفردات مادة اإلنشاء التصوٌري فً كلٌة التربٌة األساسٌة



 

 
 

 

 

 

 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 ......... المحترماألستاذ الف اضل ............................
 تحية طيبة ....................

))الحقيبة التعميميـة وتأثيرىـا فـي تحصـيل طمبـة قسـم التربيـة يرـو الباحث إجرا  بحثه الموسػـو 
ـــي مـــادة اإلنشـــاء التصـــويري (( ـــة ف ك إذ يئػػػدؼ البحػػػث الحػػػالي )التعػػػرؼ علػػػى اسػػػتخداـ الح يبػػػة الفني
ويري وتأثيرهػػا فػػي تحاػػيؿ طلبػػة المرحلػػة الثالثػػة   قسػػـ التربيػػة التعليميػػة فػػي تػػدريس مػػادة اإلن ػػا  التاػػ

الهنية   لليػة التربيػة األساسػية   جامعػة ديػالى( وهػذا يتطلػب إعػداد اتختبػار )ال بلػي _ البعػدي( لمعرفػة 
مسػػتوى أدا  الطلبػػة فػػي مػػادة اإلن ػػا  التاػػويريك وبػػالنظر لمػػا تتمتعػػوف بػػه مػػف خبػػرة علميػػة راػػينة فػػي 

ك ولػذلؾ  ـ  لذا يرجو الباحث تهضللـ بإبدا  الحلـ على ادؽ اتختبار الم دـ لحضػراتل هذا الموضوع
إبػػػدا  مالحظػػػاتلـ حػػػوؿ اسػػػتمارة تاػػػحي  الجػػػز  العملػػػي مػػػف اتختبػػػار ك وأي مالحظػػػات أخػػػرى ترونئػػػا 

 مهيدة للباحثك

 مع جزيل الشكر وف ائق االحترام .....
 اسم الخبير /

 اللقب العلمي/
 االختصاص/

 العمل /مكان  
 التاريخ/

 التوقيع/                                                                  الباحث  
 عمار ف اضل حسن    

 
 
 

 .......(4ملحق ).......
 االختبار ألتحصٌلً )القبلً _ البعدي(



 

 مالحظات حول االختبار
ؼهدد امختخؿؾددارمػددقخمسديمضودداسملبددولمخظىلؾددةموعلددؿوىمادخشهددمم معدداد مخ غ ددا مم

م-خظؿبوؼريموؼؿكونمعنمجزاؼنم:

مدرجةم((م40ز مخظنرريم))مخجلم-الجزء األول :

وؼقددوسمعلددؿوىمخدلالوعددارمخظنررؼددةموخظالموددةموخظإلنوددةمحددولمخ غ ددا مخظؿبددوؼريم مممم

مخاللمخألدؽلةمخآلتوةم:

سنمخ جابةمصقرخر((مؼؤذرمخظىاظبمباالعةممممممممممم10ادؽلةمصحماومخىام))مم-1

جودم مب خؼةمسنمخ جابةمخخلارؽةم مخدلربعمخدلو خظبقوقةموسالعةمممممممممممممممم

مدرجارم((مظكلمصقر م))مدرجةموخح  م((.م10خظإلقر م))م

م

تاارؼفم((معنادؾةمهلامم10((مععم))مم1عبىلقارم((م مج ولمرضمم))مم10عىابقةم))مم-2

مدرجارم((مظكلمصقر م))مدرجةموخح  م((.م10((م))مم2 مج ولمرضمم))م

م

عمخ غ ا مظكلمصقر مععمخخؿوارمعنمعؿا دمخيؿارمخظىاظبمخظلوحةمخظيتمتنادبمغوم-3

مخخؿوارخرم((م3مصقرخرم((م مطلمصقر م))م5دخخلمخدلربعم))م خ ذار مباالعةمممممممممممممم

مدرجارم((مظكلمصقر م))مدرجةموخح  م((.م5))م

م

خخؿوارمعنمعؿا دمخيؿارمخظىاظبمخظلوحةمخظيتمتنادبمخظقاس  مخ غ اشوةمخظبقوقةممم-4

مصقرخرم((م مطلمصقر مم10دخخلمخدلربعم))م ممممممممظكلمصقر مععمخ ذار مباالعةمممممم

مدرجارم((مظكلمصقر م))مدرجةموخح  م((.م10خخؿوارخرم((م))مم3))م



 

خخؿوارمعنمعؿا دمخيؿارمخظىاظبمخظلوحةمخظيتمتنادبمخظاالضةمخ غ اشوةمخظبقوقةممم-5

مصقر مصقرخرم((م مطلمم5مدخخلمخدلربعم)) ظكلمصقر مععمخ ذار مباالعةمممممممممممممم

مدرجارم((مظكلمصقر م))مدرجةموخح  م((.م5خخؿوارخرم((م))مم3))م

م

مدرجةم((م20درجةم((مظكلمعؿىلبم))مم60خجلز مخظامليم))مم-الجزء الثانً :

عؿىلؾارم((م,مؼىلبمصوهمعنمخدلإلقوصمردممثالثمظوحارمبلوىةمم3وؼؿكونمعنم))م

مخس موخظاالضارمخ غ اشوةم.تؿموزمب روطمخظلوحةمخظناجقةمسغ اشواموختظؿزخممجبموعمخظقو

مخدؿك خممخظورقم.م-1

مخدؿك خمماضالممخظرصاصموخألضالممخدللوغةم))مخألظوخنمخخل ؾوةم((م.م-2

مردممخدلوضوعمؼكونمحبلبمخألدلوبمخظ كبيمظلىاظبم.م-3

م-خدلوخضوعم:

مسغ ا معإلؿوحم)مخحلرؼةم مخخؿوارمخدلوضوعم(م-1

مجاغبمعنمخظؾوؽةمخظارخضوةم)مختػوخرم(.م-2

مسغ ا معغلقم)مخحلرؼةم مخخؿوارمخدلوضوعم(.م-3

م

م

م

م

ممممممممممممممممممم

م

م

 مالحظة
لؿقلةمععمذرطمخظردممظكلمعوضوعمؼكونمبورضةمع

مخظؿلوؼنم

 ))خألورخقموخألظوخنمعرصقةمععمختخؿؾارم((



 

اعاممخظاؾار ممم اعاممخظاؾار مخظبقوقةمموسالعةمممممممممممممم ضعمسالعةممممممممممممممممممممممممممم-:1س

مخخلارؽةمممامؼأتيم.ممم

مممممممممممدللاحةمسنمخظلاظبموخدلوجبمػمامخخلىوطمخخلارجوةمخحملوىةمباممممممممممممممم-1

مخدلهوأ مظلردمموخظيتمتلاس مسلىمسملوةمتنروممسغ ا مخظلوحةم.

مممممممممممسنمخ غ ا مخدلإلؿوحمؼكونمدخخلمختدؿ ؼوممبوضوعمدخخلمج رخنمممممممممممممممم-2

موخيضعمظإلغار مخظبناسوةم.

ممممممممممموخغؿرامممسنمخ غ ا ماتغؿ اريمػومخظقيمتؿوزعمصوهمخألذكالمبؿفاغسممممممممممممممم-3

مدونموجودمدواد مظانبرمعاماومغقىةمتالذيم مخظلوحةم.

ممممممممممممسنمخظؿوخزنمشريمخحملوريمػومخظقيمتوج مصوهمضوىمعؿماثلةم مطالمممممممممممممممممم-4

مجاغيبمخظلوحةمبادؿـنا مخخؿالامخألظوخنم.

ممممممممممممماضهامباظؾاضمخألخرمعنمحوثمسنمختغلفاممػومتوخصقموترخبطمخظاناصرمبمممممممممممممممم-5

مخظلونماومخألذكالماومخحلرطةم.

مممممممممممممسنمخظؿ رجمػومدلللةمعؿااضؾةمألجزخ معؿ ابهةماومعؿوخصقةمخغؿقاظواماوممممممممممممممممم-6

مبادؿمرخرؼةمخغلوابوا.

ممممممممممممخعمعاقولمسنمخ ؼقاعمخظقيمحيكمهمخظاقلمخظوخسيموؼكونمترتوؾهمبإب مممممممممممممممم-7

مػومسؼقاعمحرمس وخشيم.

مممممممممممممسنمخظوح  مخظيتمترهرم مخظلوحةمبأذكالمعنؿرمةموداطنةموتكونممممممممممممممممم-8

مدلؾوةمشريمصااظةمػيموح  مداطنةم.

مممممممممممممسنمسالضةمخحلرطةمػيمخظبإلةمخظغاظؾةمظقومةمسنبرمعامسلىمذيوعمخظاناصرممممممممممممممممم-9

م مخظلوحةموخظيتممتـلمخظقومةمخجلماظوةم.

مممممممممممممممممممسنمسالضةمخدللقةمخظااعةمتاينمخدلناخمخدلنادبمخظقيمؼاوشمصوهممممممممممممممم-10

 .خدلضمونمب كلموخضحمخظرؤؼام



 

 

م((2))م((مو))س ر م((متاارؼفم مخجل ولمرضم1سزؼزيمخظىاظبماعاعكم))س ر م((عبىلقارم مخجل ولمرضمم))-:2س

 المطلوب انسب التعرٌف المناسب إلى مصطلحه   

مخظؿاارؼفمر مرضممخظؿارؼفمخدلبىلقارمر

ناسب للعناصر البصرٌة وتنظٌمها وفق قواعد بطرٌقة مهو االختٌار الم1   عالقة الحركة 1
 موصلة لألفكار ومثٌرة للمشاعر 

ازٌة لخط مستوى النظر فً هو الذي تكون فٌه سٌادة للخطوط األفقٌة والموم2   السٌادة 2
 اللوحة 

هو الذي ٌثٌر اإلحساس باالستقرار وترتبط فٌه التكوٌنات مع بعضها وتشبه م3   مفهوم اإلنشاء 3
 بذلك تكوٌن جسم اإلنسان

هً العالقات الحتمٌة والمنطقٌة التً تحصل من جراء فرض عناصر معٌنة م4   التضاد 4
 ً والعناصر األخرى داخل سطح اللوحة فً الموضوع اإلنشائ

 هً الحالة التً تتفاوت فٌها القٌم فً طرفً عنصر من العناصر البصرٌة م5   العالقات المٌكانٌكٌة 5

 هو اختالف فً قٌم العناصر البصرٌة مع وجود عالقة ترابط فٌما بٌنها م6   اإلنشاء الهرمً 6

ً الفتا للنظر ومتغلبا على هً الحالة التً ٌكون فٌها العنصر اإلنشائم7   االستمرار 7
 العناصر األخرى 

هو تغٌٌر مٌكانٌكً فً األشكال خارجٌا من حٌث التغٌٌر المكانً واالستمرار م8   اإلنشاء األفقً 8
 فً التغٌٌر داخلٌا من حٌث المظهر الداخلً لألشكال إلثارة أحاسٌس معٌنة 

ٌاء األكثر أو األقل تشابها فً هو حالة من التتابع المنظم لعدد من األشم9   التغاٌر 9
 مساحات اللوحة 

1
0 

 هو اتحاد المتناقضات وٌعنً التنوع واإلثارة واالختالف لجلب االهتمامم10   التباٌن



 

 ((2جدول رقم ))                               ((1دول رقم ))ج



 

ممغ ا م مخظلوحةمخظبقوقةمخظيتمتؿنادبمععمغوعمخ  ح دمباالعةممممممممممممممم-:3س

مطلمصقر م.مممم

مخ غ ا مخألصقيم-1

ممممممممممممممممممممممم

م-جممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم-بم-خممممممممم

م

مخ غ ا مخ ذااسيمم-2

مممممممممممممممممم

م-جممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم-بمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم-خمممممممم

مخ غ ا مخهلرعيم-3

مممممممممممممممممممم

م-جمممممممممممممممممممممم-بمممممممممممممممممممممممممممممم-خ    



 

مخ غ ا ماتغؿ اريم-4

ممممممممممممممم

م-جممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم-بممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم-خممممممممم

م

م

مخ غ ا مخدلؾينمسلىمخظ وخشرم-5

ممممممممممممممممممم

مممم-جمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم-بمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم-خمممممممممم

م

م

م



 

ممغ اشوةممخظلوحةمخظبقوقةمخظيتمتؿنادبمععمخظقاس  مخ  ح دمباالعةممممممممممممممم-:4س

م مطلمصقر م.ممممم

متوخزنمعرطزيمم-1

ممممممممممممممممممممممممممم

م-جممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم-بمممممممممممممممممممممممممممممممممممممم-خمممممممم

مخغلفام-2

مممممممممممممممممممممممممممم

م-جممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم-بمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم-خمممممممم

متؾاؼنم مخحلفمم-3

ممممممممممممممممم

م-جمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم-بمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم-خمممممممم



 

مخظؿ رجم مخخلىوطموختجتاه-4

ممممممممممم

م-جمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم-بمممممممممممممممممممممممممممممممممممممم-خممممممممممم

م

مختدؿمرخرم-5

ممممممممم

م-جممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم-بمممممممممممممممممممممممممممممممممممممم-خمممممممممم

م

ممتاثلمسنمررؼقمخدللاحارموخألذكال-6

ممممممممممم

م-جممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم-بممممممممممممممممممممممممممممممممممممم-خمم



 

متغاؼرم مخحلرطةم-7

ممممممممممممممممممممممممم

م-جمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم-بمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم-خمممممممممم

مسؼقاعمحرم-8

مممممممممممممممممم

م-جممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم-بممممممممممممممممممممممممممممممممممممم-خممممممممم

مدواد م-9

ممممممممممممممممم

م-جممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم-بممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم-خممممممممممم

مصوهاموح  مم-10

مممممممممممممممممممم

م-جممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم-بممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم-خممممممممممم



 

ممخظلوحةمخظبقوقةمخظيتمتؿنادبمععمخظاالضةمخ غ اشوةمم ح دمباالعةممممممممممممممم-:5س

م مطلمصقر م.ممممم

مسالضةمعوكاغوكوةمم-1

ممممممممممم

م-جممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم-بممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم-خمم

م

مسالضةمغلبمصقوقةمم-2

مممممممممممممممم

م-جمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم-بمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم-خم

م

م



 

مسالضةمخحلرطةم مخظإلرخغم-3

ممممممممممم

م-جممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم-بممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم-خم

معلقةمساعةم-4

مممممم

م-جمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم-بممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم-خمممم

مومساممجم-5

مممممممممممممممممممم

م-جممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم-بمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم-خمممممممممم



 

 االختبار العملً
 عزيزي الطالب .......

معزيزتي الطالبة........

وعاتكمبؿوخصرمخردممثالثمظوحارمسلىمخألورخقمخدلرصقةمععمختخؿؾارمسلىمانمتؿموزمرد

مذروطمخظلوحةمخظناجقةمسغ اشواموختظؿزخممباظقوخس موخظاالضارمخ غ اشوةمخظيتمدردؿهام.

 مواضٌع اللوحة :
مسغ ا معإلؿوحم)مخحلرؼةم مخخؿوارمخدلوضوعم(م-1

مجاغبمعنمخظؾوؽةمخظارخضوةم)مختػوخرم(.م-2

مسغ ا معغلقم)مخحلرؼةم مخخؿوارمخدلوضوعم(م-3

 .عزيزي الطالب ......

معزيزتي الطالبة........

 ؼردممطلمعوضوعمعنمخدلوخضوعمخظـالثةمػقهم)م مورضةمعلؿقلةمععمذرطم

مخظؿلوؼنم(موتإلضلمخألظوخنمخخل ؾوةمظلهوظؿهام.

 ادلوبكمخخلاصم(.مايخردممخدلوخضوعمخظـالثةمباألدلوبمخظقيمترشؾهم)م 

م

م

م

م



 

 معاٌٌر تقوٌم كل متطلب من متطلبات الرسم الثالث
مو مظللاظبمومخدلوجبم.خظؿوزؼعمخجلم-1

ملقوقمخظؿوخزنمخظ كليم.م-2

ملقوقمخظؿوخزنم مخظلونم.م-3

مخغلفاممخألذكالمدخخلمح ودمسرارمخظلوحةم.م-4

ملقوقمختغلفاممسنمررؼقمخظرتخبطمخظلوغيم.م-5

ملقوقمخظؿؾاؼنم مخحلفومموختجتاهم.م-6

ملقوقمخظؿغاؼرم مخدللاحارموخحلفومم.م-7

مخظرلموخظضو م.ملقوقمخظؿ رجم م-8

ملقوقمخظؿ رجم مخجتاهمخألذكالم.م-9

متوزؼعمخظوح خرمخظؾبرؼةمبإؼقاسارمحر م.م–م10

ملقوقمخظلواد م مخظلوحةم.م-11

ملقوقمخظوح  مظلموضوعمطكلم.م-12

موجودمسالضارمعوكاغوكوةم.م-13

مخدؿك خممخظنلبمخظبقوقةم.م-14

مخظلونم.ملقوقمسالضةمخحلرطةمعنمخاللمخظامقمخظإلرخشيم م-15

موجودمعلقةمساعةم مخظاملمخظإلينم.م-16

متوخصقمسالضارمخجلومخظااممععمخظ كلموخدلضمونم.م-17

مخدؿك خممخألظوخنموصقمخظقوخس مخظبقوقةم.م-18

مخدؿك خممخدلنرورموصقمخظقوخس مخظبقوقةم.م-19

مغراصةمخظؿلوؼنمسلىمورضةمخظردمم.م-20

(مصقر موصإلرمظلؿىؾوقم20قمصقوحمعنمال:م)ؼكونممتوزؼعمخظ رجةمبوخضعمدرجةموخح  مظكلمتىؾو

م(مدرجةمظكلمعؿىلبم.م20خدلرتوكماومخخلىأم.موؼكونمبقظكم)م

مجمموعمخظ رجةمظلفز مخظامليمظالخؿؾارمم.م60=مم3*مم20تكونمماي



 

مسغ ا معإلؿوحمم-خدممخظلوحةم:

مم-خدممخظىاظبم:

م

م

م

م

م

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ر ((جانب من البٌئة العراقٌة )) االهوا -اسم اللوحة :
 -اسم الطالب :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 إنشاء مغلق  -اسم اللوحة :
 -اسم الطالب :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 -استمارة التقويم لكل رسم من الرسومات الثالثة للجزء العملي :

 معايير التقويم ت
 الرسم

(1) 
 (3الرسم ) (2الرسم )

    التوزيع الجيد للسالب و الموجب ك 1

    لتوازف ال للي كتح يؽ ا 2

    تح يؽ التوازف في اللوف ك 3

    انسجاـ األ لاؿ داخؿ حدود إطار اللوحة ك 4

    تح يؽ اتنسجاـ عف طريؽ الترابط اللوني ك 5

    تح يؽ التبايف في الحجـو واتتجا  ك 6

    تح يؽ التغاير في المساحات والحجـو ك 7

    تح يؽ التدرج في الظؿ والضو  ك 8

    تح يؽ التدرج في اتجا  األ لاؿ ك 9

    توزيع الوحدات البارية بإي اعات حرة ك 11

    تح يؽ السيادة في اللوحة ك 11

    تح يؽ الوحدة للموضوع للؿ ك 12

    وجود عالقات ميلانيلية ك 13

    استخداـ النسب الاحيحة ك 14

    اغي في اللوفتح يؽ عالقة الحرلة مف خالؿ العمؽ الهر  15

    وجود مسحة عامة في العمؿ الهني ك 16

    توافؽ عالقات الجو العاـ مع ال لؿ والمضموف ك 17

    استخداـ األلواف وفؽ ال واعد الاحيحة ك 18

    استخداـ المنظور وفؽ ال واعد الاحيحة ك 19

    نظافة التلويف على ورقة الرسـ ك 21

    المجموع



 

 االختبار البعدي (  -فريغ الدرجات ) لالختبار القبلي  استمارة ت
 للجزء األول لالختبار ) الجزء النظري (

 -اسم الطالب:   
 -العينة:    

 الدرجة الرمز ت الدرجة الرمز ت
1   21   

2   22   

3   23   

4   24   

5   25   

6   26   

7   27   

8   28   

9   29   

11   31   

11   31   

12   32   

13   33   

14   34   

15   35   

16   36   

17   37   

18   38   

19   39   

21   41   

 
الدرجات   استمارة تفريغ  

  مجموع درجة النظري



 

 )لالختبار القبلي_ االختبار البعدي(
 -للجزء الثاني لالختبار )الجزء العملي (:

 -اسم الطالب :
 -العينة:

 الرسم الثالث   الرسم الثاني لالرسم األو  ت
1    

2    
3    

4    
5    
6    

7    
8    

9    
11    

11    
12    

13    
14    
15    

16    
17    

18    
19    

21    

  مجموع درجة العملي

 -مف اتيح اإلجابات الصحيحة للجزء األول من االختبار )الجزء النظري (:
 

 أو خطا/ صح  1س
 

 



 

     1          2          3          4          5          6          7         8          9         
11   

 

 / مطابقة2س

 

 

     1          2          3          4          5          6          7         8          9         
11   

 
 

  / اختيار من متعدد3س

 
 

                     1                 2                 3                 4                 5 

               

 / اختيار من متعدد4س
 
 

    1          2          3          4          5          6          7         8          9         
11   

 

 / اختيار من متعدد5س
 

 
                       1                 2                 3                 4                 5 

 
 
 
 
 

1 5 2 0 9 2 92 4 0 2 

 ب ب أ ج ج

 ج

 

 أ
 

 أ
 

 ب
 

 أ
 

 أ
 

 ج

 

 ج

 

 أ
 

 ب
 

 ب
 

 ب
 

 أ
 

 ب
 

 ج

 



 

 
 

 

مجموع اإلجابات   ت
 الصائبة العليا

مجموع اإلجابات  
 الصائبة الدنيا

 معامل التمييز معامل الصعوبة

1 6 2 1551 1551 

2 6 3 1544 1538 

3 5 2 1556 1538 

4 5 1 1569 1563 

5 5 2 1556 1538 

6 6 1 1556 1563 

7 6 3 1544 1538 

8 5 2 1556 1538 

9 4 1 1569 1538 

11 4 1 1569 1538 

11 5 1 1562 1551 

12 6 3 1544 1538 

13 6 2 1551 1551 

14 4 1 1569 1538 

15 5 2 1556 1538 

16 4 1 1569 1538 

17 5 2 1556 1538 

18 5 2 1556 1538 

19 6 2 1551 1551 

 

 (.......5رقم ).......ملحق 
 معامل صعوبة فقرات اختبار الجزء النظري وقوة تمٌٌزها

 



 

 

 ت
مجموع اإلجابات  

 الصائبة العليا
مجموع اإلجابات  

 الصائبة الدنيا
 معامل التمييز معامل الصعوبة

21 5 1 1569 1563 

21 6 3 1544 1538 

22 5 1 1562 1551 

23 5 2 1556 1538 

24 6 3 1544 1538 

25 6 3 1544 1538 

26 5 2 1556 1538 

27 6 2 1551 1551 

28 5 1 1562 1551 

29 5 1 1569 1563 

31 5 2 1556 1538 

31 4 1 1569 1538 

32 5 1 1569 1563 

33 6 3 1544 1538 

34 4 1 1569 1538 

35 6 3 1544 1538 

36 5 1 1562 1551 

37 4 1 1569 1538 

38 5 2 1556 1538 

39 6 2 1551 1551 

41 6 3 1544 1538 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

   

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 جامعة ديالى
 كلية التربية األساسية

 قسم التربية الفنية
 عزيزي الطالب .....................
 عزيزتي الطالبة ....................

ىـا فـي تحصــيل طمبـة قسـم التربيــة ))الحقيبــة التعميميـة وتأثير يػرـو الباحػث إجػرا  بحثػه الموسػـو 
ك وللػونلـ قػد درسػتـ مػادة اإلن ػا  التاػويري فػي المرحلػة السػاب ة  الفنية في مادة اإلنشاء التصـويري ((
 -لذا يتوجه الباحث إليلـ بالسؤاؿ أدنا :

س  ))مػػا المهػػػردات التػػػي درسػػػتموها فػػي السػػػنة السػػػاب ة لمػػػادة اإلن ػػا  التاػػػويري؟ ومػػػا الاػػػعوبات التػػػي 
 ئتلـ أثنا  تدريسئا ؟ وما م ترحاتلـ المست بلية لتطوير تدريس مادة اإلن ا  التاويري ؟ ((كواج

 نشكر تعاونكم معنا .....
 
 

 (.......6.......ملحق )

 ةمفتوح ةاستطالعٌ هاستبان
 



 

                                                                                                                                                                                             
الباحث                                                                 
 عمار ف اضل حسن                                                            
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ٜٔٔ 



 

 

ٕٔٓ 



 

 

ٕٔٔ 



 

 

ٕٕٔ 



 

 

 

 

ٕٖٔ 



 

 

ٕٔٗ 



 

 

ٕٔ٘ 



 

 
 

  



 

 عزيزي الطالب.....

 السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته ,,,,,

ارحبمبكموخضعمبنيمؼ ؼكمعاد متالوموةمعكؿوبةم,مرخجودامعندكمضرخ تهدامبامدقمشدريمعدر موخظرتطودزمسلدىمخظبدورمممممممممم

جبمودعمعدامممم مودةم,موخظؿقوودممخظؿوضوقوةم,موخ جابةمسنماددؽلةمخظؿقدوؼممخظدقختيمخظدوخرد م مغهاؼدةمطدلموحد  متالوممممممم

مؼىلبمعنكم,معؿمنوامظكمخظنفاحمبؿإلوقم.

 عزيزي الطالب.....

م-ؼؿكونمػقخمخظكرخسمعنمثالثموح خرمتالوموةمػي:

ممخظؿبوؼريمواغوخسهموخظلاظبموخدلوجبم مخظلوحة.مخ غ ا عإلهوممم-خظوح  مخظؿالوموةمخألودي:م-

مبوؼريم.ضوخس مخ غ ا مخظؿم-خظوح  مخظؿالوموةمخظـاغوةم:م-

مخظاالضارمخ غ اشوةم.م-خظوح  مخظؿالوموةمخظـاظـةم:م-

م

 عزيزي الطالب.....

بادد مدرخدددؿكمخظوحدد  مخظؿالوموددةمخظدديتمخخرتتهددام,مخخؿدد مغإللددكمباخؿؾددارمغهاؼددةمخظوحدد  مخظؿالوموددةم

خدلرصددقمعددعمخظوحدد  ,مثددممصددقحماجابؿددكمبنددا خمسلددىمخ جابددارمخألاوذجوددةمخدلرصقددةم مغهاؼددةممم

مخظكرخس.

اوماطـرم,مصاغكمبقظكمتكونمض ماتقنتمخدلاد مخظؿالوموةموعامسلودكممم%(80)مبلتمسلىمسالعةصإذخمح

مستمختغؿقالمظ رخدةمخظوح  مخظؿالوموةمخظؿاظوةم.

صاغدكمبدقظكمملمتبدلمسديمعلدؿوىمخ تقدانمخدلىلدوبم,موعداممممممممم%(80)ماعامسذمململبلمسلدىمسالعدةمم

م.مسلوكمستمضرخ  مخظوح  مخظؿالوموةمغإللهامعر ماخرى

م

مممم



 

مم

 المادة التعلٌمٌة األولى
 التصوٌري وأنواعه والسالب والموجب فً اللوحة. اإلنشاءمفهوم 

 
 -مفهوم اإلنشاء التصوٌري :

ؼارامخ غ ا مخظؿبوؼريمخغهم)مختخؿوارمخدلنادبمظلاناصرمخظؾبرؼةمسلىموصدقمضوخسد معاوندةموتنردومممممم

مقةمعوصلةمظألصكارموعـري مظلم اسرم(م.خظاالضارمبونهاموسساد متنرومهاموح ودمسرارمخظلوحةمبىرؼ

م

م-وظإلغ ا مخظؿبوؼريمس  معبىلقارمعنهام:

م

 إخراج اللوحة                     بناء اللوحة            تكوٌن اللوحة              

م

م

 -تقوم العملٌة اإلنشائٌة للوحة الفنٌة على عدة جوانب منها :

م معوضوعمعام.ل ؼ مخألصكارمخظيتمتااجلهامخظلوحةمم-1

مخخؿوارمخظاناصرمخدلنادؾةمهلقهمخظلوحةم.م-2

مل ؼ مخظقوخس مخدلنادؾةمظلؿاؾريمسنمخألصكارمم متنروممخظاناصرمخظؾبرؼةم.م-3

متنروممخظاالضارمبنيمخظاناصرمخظؾبرؼةمسلىموصقمخظقوخس مخدلنادؾةمظلؿاؾريم.م-4

حةمععمح ودمسرارػام مخاللمسساد متنروممخظاناصرموخظاالضارمخدلؿؾادظةمسلىمدىحمخظلوم-5

مسملوارمخ ضاصةموخحلقامتقوميامظؿفلو مخظإلكر مخظرشولةمظلاملمخظإلينم.

م

م

 



 

 

 السالب والموجب فً اللوحة
ػمامسنبرخنمادادوانمتمميكنمختددؿغنا مسنهمدام مخظلوحدةمخذمميـدلمخألولمخظإلدرخغمعنهداموميـدلمممممممم

مخظـاغيمخظ كلماومخظرعزم.م

عرخساتهددام مخ غ ددا مخظؿبددوؼريممخظؿنادددبمعددامبددنيمخظلدداظبممممممموعددنمخألعددورمخدلهمددةمخظدديتم ددبممم

وخدلوجبم))مخظإلرخغموخظ كلم((مو مغوخحيمس ؼ  مطاحلفمموخظ كلمػقخمعنمغاحوةموعنمغاحودةمم

اخرىمتبد معدنمتدركماجدزخ مدداظؾةم))مصدرخغم((م مخظلوحدةمب دكلمؼلداس مسلدىمسبدرخزمخدلوجدبم))ممممممممممممم

م.مخظ كلماومخظرعزم((

م

م

 اللوحةالسالب والموجب فً 
 

                                    
 السالب فً اللوحة                                الموجب فً اللوحة    

 



 

 
 

 أنواع اإلنشاء التصوٌري

 عزيزي الطالب.....

م-سنماغوخعمخ غ ا مخظؿبوؼريمػيم:

ؼؿااعلمععمخ ضا  ممؼكونم مخظىؾواةمخحلر مخارجمادؿودؼومخظردمموتم-خ غ ا مخدلإلؿوحم:م-

مخظبناسوةمعـلمردممخظىؾواةم.

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 اإلنشاء المفتوح                                      

وؼكونمدخخلمخألدؿودؼوممبوضوعمدخخلمج رخنمخيضعمظإلضا  مخظبناسوةم -خ غ ا مخدلغلقم:م-

  تدؿالؼتم((.عـلمردممخحلوا مخجلاع  م))خ

 
 اإلنشاء المغلق                                      



 

                                           كونمصوهمدواد مظلكىوطمخألصقوةموخدلوخزؼةمخلطمعلؿوىمخظنررم مخظلوحةمتم-خ غ ا مخألصقيم:م-

م                        

   
 إنشاء أفقً                                     إنشاء غٌر أفقً     

ػومتكوؼنارمغرىمصوهامخىوطمرشولةمعاشلةمعنمغقىةمتا معرطزخمظلؿكوؼنمم-خ غ ا مخ ذااسيم:م-

موطلمامزخدرمخخلىوطمتارجامزخدرمحووؼؿهاموذياهلام.

م                                                                      

 شاء غٌر إشعاعً                                        إنشاء إشعاعًإن  

ؼاينمخظإلوخصلمخظزعنوةمخظيتملؿاجهامخظانيمظالغؿقالمعنمظونمسديمظونماخرمم-خ غ ا مخ ؼقاسيم:م-

موعنمذكلمسديمذكلمآخرمم.

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 إنشاء إٌقاعً          اعً                    إنشاء غٌر إٌق     



 

صوهمتكونمدواد مظلكىوطمخظرشولةم مخظلوحةموتكونماؼضام مم-خ غ ا مخظراديم:م-

مخألشلبملتمعلؿوىمخظنررم.

  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
م إنشاء راسً                             إنشاء غٌر راسً             

تؿوزعمصوهمخألذكالمبؿفاغسموخغؿراممدونموجودمدواد مظانبرمم-خ غ ا ماتغؿ اريم:م-

معاماومغقىةمتالذيم مخظلوحةم.

                           
 إنشاء انتشاري                                 إنشاء غٌر انتشاري    
ت زمصوهمخخلىوطمخدلنقنوةموخظ وخشرم ماذكالمم-خ غ ا مخدلؾينمسلىمخظ وخشرموخألذكالمخحللزوغوةم:م-

موعلاحارمخظلوحةم.

م                   

مإنشاء دائري                                     إنشاء غٌر دائري            



 

ػومخ غ ا مخظقيمتكونمصوهمخظلواد مم-خ غ ا مخظقاشممسلىمخخلىوطموخ ذكالمخدلاشلةم:م-

 . ظلكىوطموخألذكالمخدلاشلةم مخظلوحة

                                 
 منحنً  إنشاء                               إنشاء غٌر منحنً                  

ؼـريمػقخمخظؿكوؼنمخ حلاسمباتدؿقرخرموترتؾطمصوهمخظؿكوؼنارمععمم-خ غ ا مخهلرعيم:م-

مباضهاموت ؾهمبقظكمتكوؼنمجلممخ غلانماحواغام.

                  
 إنشاء هرمً                                      إنشاء غٌر هرمً            

م

م

م

م

 عزيزي الطالب .....

مخظقختيمخؿؾارادؽلةمختمنخجبمسممم

 ((1اوذجوةمخدلرصقةم مخدللققمرضمم))ثممضارنمسجابؿكمبا جابارمخألمم



 

 
 أسئلة التقوٌم الذاتً

 ختر المصطلح المناسب للتعرٌفا
 

 مالحظة        
 درجات ( لكل إجابة صحٌحة درجة واحدة وصفر لإلجابة الخاطئة 11االختبار من ) 

 ضع عالمة ))           ((    أمام اإلجابة الصحٌحة .

ختخؿودارمخدلنادددبمظلاناصددرمخظؾبددرؼةمسلدىموصددقمضوخسدد معاونددةموتنردوممخظاالضددارمبونهدداموسسدداد ممممم-1

متنرومهاموح ودمسرارمخظلوحةمبىرؼقةمعوصلةمظألصكارموعـري مظلم اسرم.

مخظؿبوؼريمخ غ ا م-خ غ ا مخظوخضايممممممممممممممممممممجم-خ غ ا مخظؿفرؼ يممممممممممبم-خ

م

ػمامسنبدرخنماداددوانمتمميكدنمختددؿغنا مسنهمدام مخظلوحدةمخذمميـدلمخألولمخظإلدرخغموميـدلممممممممممم-2

ممخظـاغيمخظ كلماومخظرعز

مخظلاظبموخدلوجبم مخظلوحةممم-ح ودمسرارمخظلوحةممجم-خ ضا  موخظراللم مخظلوحةمممممبم-خ

مم

ػددومتكوؼنددارمغددرىمصوهددامخىددوطمرشولددةمعاشلددةمعددنمغقىددةمتادد معرطددزخمظلؿكددوؼنموطلمددامزخدرممممممم-3

مخخلىوطمتارجامزخدرمحووؼؿهاموذياهلامم

مخ غ ا مخظقاشممسلىمخخلىوطمخدلاشلةم-جمخ غ ا ماتغؿ اريمممممممم-خ غ ا مخ ذااسيمممممممممممبم-خ

م

ػومخظإلوخصلمخظزعنودةمخظديتملؿاجهدامخظادنيمظالغؿقدالمعدنمظدونمسديمظدونمآخدرموعدنمذدكلمسديممممممممممممم-4

مذكلماخرم

مخ غ ا مخهلرعيمم-خ غ ا مخ ؼقاسيمممممممممممممممممممممممجم-خ غ ا مخظراديممممممممممممممممممبم-خ

م

م



 

ختدؿ ؼوممبوضوعمدخخلمجد رخنمخيضدعمظإلضدا  مخظبدناسوةمممممػومخ غ ا مخظقيمؼكونمدخخلمم-5

معـلمخحلوا مخجلاع  م)مختدؿالؼتم(

مخ غ ا مخ ذااسيمم-خ غ ا مخدلغلقممممممممممممممجم-خ غ ا مخدلإلؿوحمممممممممممممممممممممبم-خ

م

ػومخ غ ا مخظيتمتكونمصودهمددواد مظلكىدوطمخظرشولدةم مخظلوحدةموتكدونماؼضدامسلدىمخألشلدبممممممممممم-6

متمعلؿوىمخظنررممل

مخ غ ا مخظقاشممسلىمخخلىوطموخألذكالمخدلاشلةم-خ غ ا مخألصقيمممممجم-خ غ ا مخظراديمممممبم-خ

م

ػومخ غ ا مخظقيمؼدـريمخ حلداسمباتددؿقرخرموتدرتؾطمصودهمخظؿكوؼندارمعدعمباضدهاموت دؾهمبدقظكمممممممممممم-7

متكوؼنمجلممخ غلانماحواغامم

مخ غ ا مخهلرعيم-خ غ ا مخألصقيممممممممممممممممممممجم-خ غ ا مخ ؼقاسيمممممممممممممممممبم-خ

م

ػومخ غ ا مخظدقيمؼكدونم مخظىؾوادةمخحلدر مخدارجماددؿودؼومخظرددمموتمؼؿااعدلمعدعمخ ضدا  مممممممممممم-8

مخظبناسوةمعـلمردممخظىؾواة

مخ غ ا مخظراديم-خ غ ا مخدلإلؿوحممممممممممممممممممجم-خ غ ا مخ ؼقاسيممممممممممممممممممبم-خ

م

عداماومغقىدةممممرومخ غ ا مخظقيمتؿوزعمصوهمخألذكالمبؿفاغسموخغؿراممدونموجدودمددواد مظانبدمممػم-9

متالذيم مخظلوحة

مخ غ ا ماتغؿ اريمم-خ غ ا مخدلغلقمممممممممممممممممممجم-خ غ ا مخ ذااسيممممممممممممممممبم-خ

م

ملاحارمخظلوحةممػومخ غ ا مخظقيمت زمصوهمخخلىوطمخدلنقنوةموخظ وخشرم ماذكالموعم–م10

مخ غ ا مخألصقيم-خ غ ا مخ ذااسيممممممممممممممممممممجم-خظ خشريمممممممممممممممبمخ غ ا م-خ

م



 

م

 المادة التعلٌمٌة الثانٌة

 قواعد اإلنشاء التصوٌري 

 عزيزي الطالب.....

م-سنمضوخس مخ غ ا مخظؿبوؼريمػيم:

خدلؿضاد م)مخظ خخلةم مخظلوحةمػومتلكمخحلاظةمخظيتمتؿاادلمصوهامخظقوىم  -التوازن :  

م(.مممممممممممممممممممممممم

 
 -والتوازن نوعان :

  -أوال :
ػددومخظؿددوخزنمسلددىمرددر مخظلوحددةمايمحددولم ورػددام مودددطممممم-تددوخزنمذددكليم:

خظلوحةمصوكونمسنبرخماوماطـرم مررامؼؿىابقماومؼؿ ابهمععمسناصرماخرىم مخظىدرامم

 ام مطالمجاغيبمخظلوحةم.خألخرمايمتوج مصوهمضوىمعؿماثلةمتقرؼؾ

  

  ممممممممممممممممممممم

 توازن شكلً        وازن غٌر شكلً               ت   



 

 

 -وٌكون التوازن الشكلً على نوعٌن:

متوج مصوهمضوىمعؿماثلةم مطالمجاغيبمخظلوحة.م-توخزنم وري:م-خ

                           
 ٌوجد توازن محوري                            ال ٌوجد توازن محوري             

        توخزنمعرطزي -2

                               
 توازن مركزي                                    ٌوجد توازن مركزي  دال ٌوج   

 -ثانٌا:

اطـدرم مجهدةمعدعمسناصدرمممممػومخظؿوخزنمسلىمرر مخحملورم))معرطزمخظلوحةم((مظانبدرماومم -توخزنمشريمذكليم:

 خ غ ا مشريمخدلؿ ابهةماومخدلؿ ابهةم مخجلهةمخألخرىم,موؼكونمخظؿوخزنمتمتنازريم.



 

                  
 ٌوجد فٌها توازن شكلً                      ال ٌوجد فٌها توازن غٌر شكلً

 -أنواع التوازن الغٌر شكلً :

مماثلةم مطالمجاغيبمخظلوحةمبادؿـنا مخخؿالامخألظوخنم.متوج مصوهامضوىمعؿم-توخزنمشريم وريم:م-1

مممممممممممممممممممممممممممممممم 

م يال ٌوجد توازن غٌر محوري                                       ٌوجد توازن غٌر محور

م.ممتوخزنم مخظلونم-2

م ممممممممممممممممممممم

 ٌوجد توازن فً اللون          ال ٌوجد توازن فً اللون                
 
 



 

متوخزنم مخجتاهمخخلىوطم.م-3

مممممممممممممممممممممممممممم مممممممم

 ال ٌوجد توازن فً اتجاه الخطوط                 ٌوجد توازن فً اتجاه الخطوط 

 رطةم.ػومتوخصقموترخبطمخظاناصرمباضهامباظؾاضمخألخرمعنمحوثمخظلونماومخألذكالماومخحل-االنسجام :

  
م-ؼؿىلبمختغلفاممانمؼكونم:

ترخبطمظوغيمبنيمظونموظونماخرموعقاربؿهام معوجاتهاموذبقبؿهامخظضوشوةم م -أوال :

دخشددر مخألظددوخنماومتقاربهددامخظلددوغيمسذمؼكددونمطددلمظددونمعنلددفمامعددعمخظلددونمخدلقدداربمظددهم

                          
                                

 ترابط فً اللون                       ٌوجد ترابط فً اللون  ال ٌوجد   
 



 

وخنمترخبطمخدللاحارمسنمخدللاحةمػيموح  مبنا مخظلوحةم ترخبطمخدللاحارم: -ثانٌا :

 خيؿلفمباخؿالامخجلوخغبمآتتوةم.

م.متا دمخدللاحارمخدلوجؾةمخظيتمتؿ خلم مح ودمسرارمخظلوحةم-خ

م

            
 ترابط بالمساحات                     ٌوجد ترابط بالمساحات  ال ٌوجد 
 

مصغرماومط مخدللاحارمغلؾةمباضهامظألخرمغلؾةمخدللاحةمسلىمدىحمخظلوحةم.م-ب

            
 ٌوجد ترابط فً كبر أو صغر المساحات        ترابط فً صغر أو كبر المساحات               دال ٌوج

 
 
 



 

مخدللاحارمباظنلؾةمحل ودمسرارمخظلوحةمموعوخضعمطلمعنهامباظنلؾةمظألخرمعوخضعمم-ج

              
 ٌوجد ترابط فً مواقع المساحات      ال ٌوجد ترابط فً مواقع المساحات                              

 

 . ترخبطم مدرجارمخظرلموخظضو  -ثالثا :

                                         
 ال ٌوجد ترابط فً درجات الظل والضوء                            ٌوجد ترابط فً درجات الظل والضوء 

 . ترخبطمخدلرهرمخخلارجيمعنمحوثمخدللمس -رابعا :

                                   
 ٌوجد ترابط من حٌث الملمس                                            ال ٌوجد ترابط من حٌث الملمس   

 



 

 . ترخبطمخحلرطة -خامسا :

                              
  

 ال ٌوجد ترابط فً الحركة                                    ٌوجد ترابط فً الحركة  

مخظرتخبطم مخألباادموخألظوخنم.م-سادسا :

م                 

 ال ٌوجد ترابط فً األبعاد واأللوان                                             ٌوجد ترابط فً األبعاد واأللوان
 
 

ػددومخلددادمخدلؿناضضددارموؼاددينمخظؿنددوعموخ ثددار موختخددؿالامجللددبمممممممم-التضاااد : 

مختػؿمامم,موؼاؿم معق خرمخظؿضادم)) مايمسملمصينم((مسلدىمعدزخجمخظإلندانموسحلاددهم.مممم

مسذمسنمباضمخظإلناغنيمحيؾقونمخظؿضادمخخلإلوفموباضهممحيؾقونمخظؿضادمخظقويم.

 عزيزي الطالب.....

 -إن أنواع التضاد هً :



 

 تضادم مخجتاهمخألذكالم مخظلوحةم. -أوال:

      
 

 األشكال  ال ٌوجد تضاد فً اتجاه األشكال       ٌوجد تضاد فً اتجاه 

 ألذكالموخجتاػاتهام.تضادم مخىوطمخ -ثانٌا :

               
 ٌوجد تضاد فً خطوط األشكال              ال ٌوجد تضاد فً خطوط األشكال    

 
 
 
 
 
 
  



 

 تضادم محفممخألذكالم. -ثالثا :

                     
 ال ٌوجد تضاد فً حجم األشكال             ٌوجد تضاد فً حجم األشكال

 

 وغيم مخظلوحةم.خظؿضادمخظل -رابعا :

 

               
 

 ال ٌوجد تضاد فً اللون                         ٌوجد تضاد فً اللون     
 
 
 



 

 مػيمخحلاظةمخظيتمتؿإلاورمصوهامخظقومم مرر مسنبرمعنمخظاناصرمخظؾبرؼة -التباٌن :

  

 عزيزي الطالب.....

 -إن أنواع التباٌن هً :

 تؾاؼنم مخحلفمم. -أوال :

                          
 ال ٌوجد تباٌن فً الحجم                                ٌوجد تباٌن فً الحجم 

متؾاؼنم مخدللاحةم. -ثانٌا :

ممممممممممممممممممممم 

 ال ٌوجد تباٌن فً المساحة                           ٌوجد تباٌن فً المساحة 
 



 

 . تؾاؼنم مدرجةمخظلون -ثالثا :

                         
 ال ٌوجد تباٌن فً درجة اللون                      ٌوجد تباٌن فً درجة اللون 

 تؾاؼنم مغوعمخظلونم. -رابعا :

                    
 ٌوجد تباٌن فً نوع اللون     ع اللون                       ال ٌوجد تباٌن فً نو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 اؼنم مخظرلموخظضو م.تؾ -خامسا :

                       
 ال ٌوجد تباٌن فً الظل والضوء                         ٌوجد تباٌن فً الظل والضوء 

 
 تؾاؼنم مخدللمسم. -سادسا :

                
 ال ٌوجد تباٌن فً الملمس                          ٌوجد تباٌن فً الملمس

 
 
 
 
 



 

 تؾاؼنم مختجتاهم. -سابعا :

             
 ال ٌوجد تباٌن فً االتجاه                      ٌوجد تباٌن فً االتجاه     

 
 
 

موػومزاػر مساعةموادادوةم مخظىؾواةموغرخػام محواتنامخظووعوةمممم-التكرار :

مفهو :بادؿمرخرممممممممممممممممممممم

ماحارمعاونةمعنمحوثمخظا دموخظقوممخظنوسوةم.تردؼ مخظوح خرمخظؾبرؼةمخدلؿ ابهةم معل

موميكنمعالحرةمخظؿكرخرم مخظزخرصةمخظاربوةمخ دالعوةموباضمخظإلنونمخألوربوةم.

 عزيزي الطالب.....

 -إن أنواع التكرار هً :

 تكرخرمعؿ ابهمعنمحوثمخظا دم))متكرخرمتامم((معـلمزخرصةمذرضوةمعؿكرر م. -أوال :



 

                       
 تكرار غٌر تام                                                    تكرار تام            

تكرخرمعنمحوثمخظنوعم))متكرخرمشريمتامم((معـلمتكرخرمغوعمخدللاحةم,متكرخرم م -ثانٌا :

 خظلونم,متكرخرم مخظضو م,مخظؿكرخرمادلنروري.م

                     
 نوع                               ٌوجد تكرار فً النوع ال ٌوجد تكرار فً ال   

ممممممممعؿوخصقةمخغؿقاظواماومبادؿمرخرؼةمماوػومدلللةمعؿااضؾةمألجزخ معؿ ابهةم -التدرج :

مخغلوابواموؼاينمخظؿ رجمم مخظلوحةم))مخحلرطةموخحلوا م((.ممممممممممممممممممممممم

 عزيزي الطالب.....

 



 

 

 -: إن أنواع التدرج هً

مخظؿ رجم مخخلىوطمو مختجتاهم.م-أوال :

مممممممممممممممممممممم 

 ٌوجد تدرج فً الخطوط واالتجاه       ال ٌوجد تدرج فً الخطوط واالتجاه            
 

 خظؿ رجم مخدللاحةم. -ثانيا :

                
 ٌوجد تدرج فً المساحة     ال ٌوجد تدرج فً المساحة                      

 
  



 

 خظؿ رجم مخحلفمموخظ كلم. -ثالثا :

          
 ال ٌوجد تدرج فً الحجم والشكل         ٌوجد تدرج فً الحجم والشكل 

مخظؿ رجم مذ  مخظلونموضومؿهم. -رابعا :

مممممممممممممم

 ٌوجد تدرج فً اللون      ال ٌوجد تدرج فً اللون                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 خظؿ رجم مذ  مخظضو م -خامسا :

                                                                                                                                          
 وجد تدرج فً الضوء ٌ         ء              ال ٌوجد تدرج فً الضو      

مػومحاظةمعنمخظؿؿابعمخدلنرممظا دمعنمخألذوا مخألطـرماومخألضلمت ابها-االستمرار :

م معلاحارمخظلوحةم.مممممممممممممممممممممممممم

 عزيزي الطالب.....

 -إن أنواع االستمرار  هً :

 ختدؿمرخرمخألطـرمت ابهام. -أوال :

              
 ٌوجد استمرار                   ار                   ٌوجد استمرال          

 



 

 ختدؿمرخرمخألضلمت ابهام -ثانٌا :

                
 ٌوجد استمرار                               ال ٌوجد استمرار             

 
 
 
 
 
 

مخظلإلليممػومخحلاظةمخظيتمؼؿنازرمصوهامغبإلامخظاملمخظإلينمخظالويمعع-التماثل :

موخألمينمععمخألؼلرم.ماومؼؿكونمخظاملمخظإلينمعنموح خرمببرؼةمعؿنازر مممممممممممممممممممممم

 عزيزي الطالب.....

 -إن الجوانب التً ٌقوم علٌها التماثل فً العناصر البصرٌة هً :

 متاثلمسنمررؼقمخظلونموخظقوممخظلوغوةم. -أوال :



 

                                                                       
 ال ٌوجد تماثل فً اللون                           ٌوجد تماثل فً اللون      

 متاثلمسنمررؼقمخخلطموخجتاػاتهم. -ثانٌا :

             
 ه ٌوجد تماثل عن طرٌق الخط واتجاهات          ال ٌوجد تماثل عن طرٌق الخط واتجاهاته            

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 متاثلمسنمررؼقمخدللاحارموخألذكالم. -ثالثا :

        
 ال ٌوجد تماثل بالمساحات                        ٌوجد تماثل بالمساحات       

 
 متاثلمسنمررؼقمخدللمسم. -رابعا :

                   
 بالملمس ال ٌوجد تماثل بالملمس                            ٌوجد تماثل    



 

م.ػومخخؿالام مضوممخظاناصرمخظؾبرؼةمععموجودمسالضةمترخبطمصومامبونهام -: التغاٌر

 ٌمكن التغٌر فً العناصر التالٌة :

مخظؿغاؼرم مخألظوخنم))مسالضةمترخبطماعام مغوعمخظلونماومدرجؿهم((.م-أوال :

مممممممممممممممممممممممممممم

مٌوجد تغاٌر فً األلوان                             ال ٌوجد تغاٌر فً األلوان          

مخظؿغاؼرم مخظرلموخظضو م))مسالضةمخظإلاتحموخظغاعقم((م.م-ثانٌا :

ممممممممممممممممممممممممممممممممم

 ال ٌوجد تغاٌر فً الظل والضوء                               ٌوجد تغاٌر فً الظل والضوء 

محةموخحلفمموخدلنرورم))مسالضةمغلبموبا مزخوؼةمخظنررم((.تغاؼرم مخدللا -ثالثا :

                      
 ال ٌوجد تغاٌر فً الحجم والمنظور                      ٌوجد تغاٌر فً الحجم والمنظور 



 

 خظؿغاؼرم مخحلرطةم))سالضةمدرسةم((م. -رابعا :

                
 ٌوجد تغاٌر فً الحركة                                ال ٌوجد تغٌر فً الحركة           

 تغاؼرمخخلطموخجتاػاتهم))مسالضةمغوعمخخلطموختجتاه((. -خامسا :

                         
 ال ٌوجد تغاٌر فً الخط واتجاهاته                  ٌوجد تغاٌر فً الخط واتجاهاته 

عهمسلىماداسموح  مخألذوا مخدلؿاارضةموع ىمخظؿغاؼرمخدلؿؾادلم.مؼقوممعإلهوم-سادسا :

 سسىا مطلمعنهامدورخم مرؾواةمسناصرػام.

                
 ٌوجد تغاٌر متبادل                                     ال ٌوجد تغاٌر متبادل                  



 

ماو وض متكونممماثلة ػومتكرخرمخظكؿلماومخدللاحارمعكوغةموح خر-اإلٌقاع :

خمؿلإلةم,معؿقاربةماومعؿؾاس  موتقعمبنيمطلموح  مواخرىمعلاصارمتاراممممممممممممممممممممم

مباظإلرتخر.

 -عناصر اإلٌقاع :
مػيمخظاناصرمخدلردوعةمومتـلم))مخجلاغبمخدلوجبم مخظلوحةم((.خظوح خرم:مم-1

م مخظلوحةم((.وػيمخظإلرخشارمخدلوجود مبنيمتلكمخظاناصرمومتـلمخجلاغب))مخظلاظبمم-خظإلرتخرم:م-2

 -أنواع اإلٌقاع :

مػومخظقيمتؿ ابهمصوهمطلمخظوح خرموخظإلرتخرمت ابهامتاعامعنمذيوعمخألوجهممسؼقاعمرتوبم-أوال :

م))مطاظ كلموخحلفمموخدلوضعم((.

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 إٌقاع رتٌب                                   إٌقاع غٌر رتٌب       

خ ؼقاعمخظقيمتؿ ابهمصوهم))مخظوح خرمععمباضهامخظؾاضموتؿ ابهمبهمخظإلرتخرم سؼقاعمشريمرتوب -ثانٌا :

 ((.بادؿـنا مخظلونموباضمخظإلروقم

                      
 إٌقاع غٌر رتٌب                           إٌقاع رتٌب                      



 

خيؿلفمصوهمذكلمخظوح خرمععمباضهامػومخ ؼقاعمخظقيم سؼقاعمحر -ثالثا :

 -خخؿالصامتاعامطمامختؿلفمصوهمخظإلرتخرمباضهامسنمخظؾاضمخألخرماؼضاموظهمحاظؿانم:

 حيكمهمخظاقلمخظوخسيموؼكونمترتوؾهمبإب خعمعاقولم. -سؼقاعمحرم:م-خ

           
 إٌقاع حر                                     إٌقاع غٌر حر          
م

مؼكونمصوهمخظرتتوبمس وخشوامدونمتنرومم.م-اعمحرمس وخشيم:سؼقم-ب

            
 إٌقاع حر عشوائً          إٌقاع غٌر حر                                      

 



 

 

سؼقاعمعؿناضصممصوهمؼؿناضصمحفممخظوح خرمت ر وام,مععمثؾارم -رابعا :

 حفممخظإلرتخرماومباظاكسم.

                     
 إٌقاع متناقص                                   إٌقاع غٌر متناقص          

 

سؼقاعمعؿزخؼ مصوهمؼؿزخؼ محفممخظوح خرمت ر وام,مععمثؾارم -خامسا :

محفممخظإلرتخرماومباظاكسم.

مممممممممممممممممممممممممم

 زاٌد إٌقاع مت                               إٌقاع غٌر متزاٌد           



 

وػيمخحلاظةمخظديتمؼكدونمصوهدامخظانبدرمخ غ داشيمتصؿدامظلنردرموعؿغلؾدامسلدىمممممممممم-السٌادة :

خظاناصددرمخألخددرىم موحدد  مخظامددلمخظإلددينمسذمتكددونمبدداضيمخظاناصددرممممم

معكملةم زهارهم مخظ كلمخظااممظلوحةم.م

م

 -أنواع السٌادة فً اللوحة :

ببرغامحنومعرطزمخظلوحةممتقوؼةمعرطزمخظلواد مباخلىوطمخظ خظةمخظيتمتقودم-أوال :

موتؤديمسديمتقوؼةموح  مخظ كلم.

مممممممممممممممممممممممممممممممم 

 توجد سٌادة                            ال توجد سٌادة                 
  

 خظلواد مسنمررؼقمتؾاؼنمخظلونموضو مخ ضا  م. -ثانٌا :

                      
 اللون                              توجد سٌادة فً تباٌن اللون  ال توجد سٌادة فً تباٌن



 

 

مخظلواد مسنمررؼقمخحل  م مخىوطمخظ كلمخدلىلوب))مزهورمخظؿإلاصولم((. -ثالثا :

                       
    عن طرٌق ظهور التفاصٌل                 ال توجد سٌادة عن طرٌق ظهور التفاصٌل           توجد سٌادة

 خظلواد مسنمررؼقمسزلمخظ كلمخدلىلوبمباو خمسنمباضيماجزخ مخظبور م -رابعا :

              
 توجد سٌادة                              سٌادة        ال توجد            

 .دواد مسنمررؼقموضعمخظ كلمخدلهمم مب خؼةمخظبور موسباادمخألذكالمخظـاغوؼةمخألخرى -خامسا :

                
 توجد سٌادة                                  ال توجد سٌادة            



 

 دواد مسنمررؼقمتوح مخجتاهمخظنررمحنومعوضوعمعانيم.-سادسا :

                   
 توجد سٌادة                                   ال توجد سٌادة                       

 سنمررؼقمخحلرطةموخظلكونم.مدواد  -سابعا :

                                    
 توجد سٌادة فً الحركة والسكون                ال توجد سٌادة فً الحركة والسكون                              

دواد مسنمررؼقمخخؿالامذكلمخدللاحارم مخظلوحةمحوثمتوج معلاحةمخ نةموجباغؾهام -ثامنا :

 ارمغاسمةم.علاح

                   
 توجد سٌادة فً اختالف األشكال         ال توجد سٌادة  فً اختالف األشكال                                 



 

 -إن مراكز السٌادة فً اإلنشاء التصوٌري هً :
                                                                

                                              
 
 
 

                                                 
                                                                                            

 

                                                         
 األٌسر           األٌمن                                                         

 

                                             
 األٌسر                     األٌمن                                                 

 

 خظودطم معلاحةمخظلوحةم

 ممخظلوحةمخألجزخ مخظالوام 

 مخألجزخ مخحملوىةمباظودطمم

 معوخضعمارطانمخظلوحةممم



 

 
 .مينػيمختظؿقامموختتلاقموخظؿكاعلم مخظاملمخظإل -الوحدة :

 

 

 -أنواع الوحدة :

ترهرم مخظلوحةماذكالمعنؿرمةمداطنةموتكونمدلؾوةمشريمصااظةمموح  مداطنةم.م-1

معلؿقر ممتولمسديمخجلمودم.

م

 وحدة ساكنة                                        

متـلمخظنؾاتارموخحلووخغارموعوخدمحرطوةموتكونمحوةموصااظةموصوهامموح  محرطوةم.م-2

مدؼناعوكوةمسذمتؿموزماذكاهلامباظقابلوةمسلىمخظنموموخظؿزخؼ م.غاحوةم

 

 وحدة حركٌة                                                                     



 

 -ٌنشا اإلحساس بالوحدة عن طرٌق :

 تقاربمخألذكالمباضهامسنمخظؾاضمخألخرم مخظلوحةم. -أوال:

                  
 ٌوجد تقارب                                  جد تقارب   ال ٌو     

 تالعسمخألذكالم مخظلوحةمععمباضهام. -ثانٌا :

                     
 ٌوجد تالمس                     المس         ال ٌوجد ت            

 تنادجمخألذكالمععمباضهامعـلمغلوجمخظقماشم. -ثالثا :

                                   
 ٌوجد تناسج                                    ال ٌوجد تناسج            



 

 ت خخلمخألذكالمععمباضهام مخظلوحةم. -رابعا :

                           
 ٌوجد تداخل                                 ال ٌوجد تداخل             

 لمطاظلالدلم مخظلوحةم.ت ابكمخألذكا -خامسا :

           
 ال ٌوجد تشابك                                            ٌوجد تشابك  

 ترخطبمخظاناصرم مخظلوحةمععمباضهام. -سادسا :

                    
 ٌوجد تراكب                                ال ٌوجد تراكب                  



 

 نمخاللمخظؿؿابعم.ع -سابعا :

           
 ٌوجد تتابع                              ال ٌوجد تتابع         

 

عنمخاللمخ حلاسمباتغؿما موخظؿماثلم مخظ كلموخحلفمموخظلرسةم-ثامنا :

 وختجتاهموخظؿوخزيم مخحلرطةموخظؿقاربم مخظلونم.

          
 ٌوجد انتماء                             ال ٌوجد انتماء                     

 
 

 

 

 

 

 عزيزي الطالب .....

مخظقختيمخؿؾارادؽلةمختمنخجبمسممم

 ((1اوذجوةمخدلرصقةم مخدللققمرضمم))ثممضارنمسجابؿكمبا جابارمخألمم



 

 اختر اإلجابة الصحيحة التي تناسب الفقرة
 درجة ( لكل إجابة صحٌحة درجة واحدة وصفر لإلجابة الخاطئة 21مالحظة   االختبار من )

 . ضع عالمة )              ( أمام العبارة الصحٌحة

اد دمعدنمخألذدوا مخألطـدرماومخألضدلمت دابهام معلداحارممممممممخحلاظةمخدلؿكوغةمعدنمخظؿؿدابعمخدلدنرممظمممم-1

مخظلوحةمػي

مخظؿكرخرم-ختدؿمرخرممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممجم-خظؿ رجمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممبم-خ

مػومخخؿالام مضوممخظاناصرمخظؾبرؼةمععموجودمسالضةمترخبطمصومامبونهاممم-2

مخظؿضادمم-خظؿماثلمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممجم-رممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممبخظؿغاؼم-خ

مخحلاظةمخظيتمتؿاادلمصوهامخظقوىمخدلؿضاد م)مخظ خخلةم مخظلوحةم(مػيم-3

مخظؿؾاؼنم-جمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممختغلفاممممممم-خظؿوخزنممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممبم-خ

مخ ؼقاعمخظقيمؼكونمصوهمخظرتتوبمس وخشوامدونمتنروممػوم-4

مسؼقاعمحرمس وخشيم-سؼقاعمرتوبممممممممممممممممممممممممممممممممممممجم-سؼقاعمحرمممممممممممممممممممممممممممممممبم-خ

مطالمجاغيبمخظلوحةمبادؿـنا مخخؿالامخظلونمػوخظؿوخزنمخظقيمؼوج مصوهمضوىمعؿماثلةم مم-5

متوخزنمشريم وريم-توخزنمعرطزيمممممممممممممممممممممممممممممجم-توخزنمذكليممممممممممممممممممممممممممبم-خ

م-وختتلاقم مخظاملمخظإلينمب:ممؼلمىمختظؿقام-6

مخظؿؾاؼنم-جممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممخ ؼقاعمم-خظوح  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممبم-خ

مػومتوخصقموترخبطمخظاناصرمباضهامباظؾاضمخألخرمعنمحوثمخظلونماومخألذكالماومخحلرطةمم-7

ممخظؿوخزنم-جممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممختغلفامم-ختدؿمرخرمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممبم-خ

خحلاظةمخظيتمؼؿنازرمصوهامغبإلامخظاملمخظإلينمخظالويمعدعمخظلدإلليموخألميدنمعدعمخألؼلدرماومؼؿكدونمممممممم-8

مخظاملمخظإلينمعنموح خرمببرؼةمعؿنازر مػيم

مخظؿكرخرم-خظؿماثلمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممجم-خظؿ رجمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممبم-خ

خظوحدد  مخظدديتممتـددلمخظنؾاتددارموخحلووخغددارموعددوخدمحرطوددةموتكددونمحوددةموصاسلددةموصوهددامغاحوددةمممم-9

مدؼناعوكوةمسذمتؿموزماذكاهلامباظقابلوةمسلىمخظنموموخظؿزخؼ مػيم

موح  محرطوةم-وح  مس وخشوةممممممممممممممممممممممممممممممممجم-وح  مداطنةمممممممممممممممممممممممممممبم-خ



 

ماممانمؼكونمصوهؼؿىلبمختغلفم–م10

مخخؿالامخدللاحارم-ترخبطمخدللاحارمممممممممممممممممممممممممجم-تؾاس مخدللاحارممممممممممممممممممبم-خ

مخلادمخدلؿناضضارموؼاينمخظؿنوؼعموخ ثار موختخؿالامجللبمختػؿماممػوم-11

ممخظؿضادم-جممممممممممممممممممممممممممممممممممممخظؿماثلمممممم-خظؿؾاؼنمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممبم-خ

مػومدلللةمعؿااضؾةمألجزخ معؿ ابهةماومعؿوخصقةمخغؿقاظواماومبادؿمرخرؼةمخغلوابوةموؼاينمخحلرطةموخحلوا مممم-12

مرخظؿكرخم-خظؿ رجمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممجم-ختدؿمرخرمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممبم-خ

معنماغوخعمخظؿؾاؼنممم-13

متؾاؼنمخألضلمت ابهام-تؾاؼنم مخحلفممممممممممممممممممممممجم-تؾاؼنمخألطـرمت ابهاممممممممممممممممممممممممممبم-خ

خحلاظةمخظيتمؼكونمصوهامخظانبرمخ غ اشيمتصؿامظلنررموعؿغلؾامسلىمخظاناصرمخألخرىم موح  مخظامدلممم-14

مناصرمعكملةم زهارهم مخظ كلمخظااممظلوحةمػيمخظإلينمسذمتكونمباضيمخظا

مخظلواد مم-ختغلفاممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممجم-خ ؼقاعمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممبم-خ

مؼن امخ حلاسمباظوح  مسنمررؼقمم–م15

متؾاس مخألذكالم-ذكالممممممممممممممممممممممممممممجتقاربمخألم-خخؿالامخألذكالمممممممممممممممممممممممممممبم-خ

م-متـلمخظوح خرم مخظاملمخظإلينمب:م-16

مخجلاغبمخدلوجبم-خجلاغبمخظلاظبمممممممجم-خجلاغبمخدلوجبموخظلاظبم مخظلوحةممممممممبم-خ

مػومتردؼ مخظوح خرمخظؾبرؼةمخدلؿ ابهةم معلاحارمعاونةمعنمحوثمخظا دموخظقوممخظنوسوةمم-17

مخظؿماثلمم-خظؿ رجمممممممممممممممممممممممممممممممممجم-ؿكرخرممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممبخظم-خ

معرخطزمخظلواد م مخ غ ا مخظؿبوؼريمم-18

ممممممممممممممممممممممممممممخألجدددزخ مخظؾاوددد  مسدددنمعنؿبدددفمخظلوحدددةممممممممم-خألجدددزخ مخظلدددإللىم معلددداحةمخظلوحدددةمممممممممممممممممممممبممم-خ

ممخألجزخ مخظالوام مخظلوحةم-جمممممممممممممممممممممممممممممم

مظلقاظةمخظيتمتؿإلاورمصوهامخظقومم مرر مسنبرمعنمخظاناصرمخظؾبرؼةمس  ماغوخعمعنهام-19

مت رجم مخحلفمممم-تؾاؼنم مخحلفمممممممممممممممجم-تضادم محفممخألذكالمممممممممممممممممممبم-1

ػومتكرخرمخظكؿدلماومخدللداحارمعكوغدةموحد خرمضد متكدونمعؿماثلدةماومخمؿلإلدةمعؿقاربدةماومعؿؾاسد  مممممممممممم-20

موتقعمبنيمطلموح  مواخرىمعلاصارمتارامباظإلرتخر

 خ ؼقاعمممم-خظؿضادممممممممممممممممممممممممممممممممممجم-خظؿغاؼرممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممبم-خ



 

 

 الوحدة التعلٌمٌة الثالثة
 العالقات اإلنشائٌة

تكمنم مدرخدةمضوممخظاالضارمخدلؿؾادظةمبنيمعكوغارمخظلوحةمعنمحوثمخظاالضارمم-العالقات اإلنشائٌة :

مخدلوكاغوكوةموخظنلبموخحلرطةموخدللقةمخظااعةموخجلوم))مخظ كلموخدلضمونم((م.

م

محلؿموةموخدلنىقوةمخظيتملبلمعنتارامسلىمسغهامخظاالضارمخ-العالقات المٌكانٌكٌة :

جرخ مصرضمسناصرمعاونةمدخخلمدىحمخظلوحةم مخدلوضوعمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مخ غ اشيموخظاناصرمخألخرىم.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

 -حتمٌة ومنطقٌة هً كاألتً : العناصر التً بفرضها تنشئ عالقات

صرضمدرجةمضوشوةمعاونةمدخخلمخظلوحةمتإلرضمسلىمخظرداممدرجارمعاونةم -أوال :

 عنمخظراللم مخجلهةمخدلقابلةم.

 

           
 توجد عالقات مٌكانٌكٌة        ال توجد عالقات مٌكانٌكٌة                      

 
 
 



 

 ضمخخؿالامخظؿ رؼحم.صرضمخخؿالامخجلنسموخظامرمتإلر -ثانٌا :

          
 

 توجد عالقات فً اختالف الجنس               عالقات فً اختالف الجنس دال توج
 

صرضمخخؿالامخظنوعموت ابهمخظ كلمخهلن ديمخظااممتإلرضمسلىمم-ثالثا :

 خظرداممخخؿالامخدللمسموخظلونم.

 

                     
توجد عالقات فً اختالف          لنوع                    ال توجد عالقات فً اختالف ا

 النوع 
 
 



 

تارامسالضارمخظنلبمسلىمسغهامخحؿلابمخظاالضارمبنيمخظىولموخظارضم-عالقات النسب :

اومخظاالضةمبنيمخدللداحارموخظإلرخشدارمخظإلاصدلةمبونهدام مخظلدىوحمثناشودةممممممم

خظإلرخشارممخظإلاصدلةممخألباادم.موبنيمخحلفومم مخألجلاممخظـالثوةمخألباادمو

مبونهمام  ادمسالضارمذياظوةم.

ممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 عالقات النسب ممممممممم
 -النسبة الذهبٌة :

 

م(618:1ح1وػيماصضلماغوخعمخظنلبمخدلقؾوظةمذياظوامبنيمخظىولموخظارضم=)

 أما طرٌقة تقسٌم الخط بحسب النسب هذه فٌكون :

 مخألصغرم((ماوم))تقلوممرولمخخلطمبأطملهمسلىمخجلز م))خجلز مخألط م/خجلز

مخألط معنمرولمخخلطم((.

 خمممممممممبمممممممممممممممممممممممج -مثال :

 1                    11618 
 

                                                                                           
21618 

م1=مممممخمجمممممم=مممممممبمجممممممم



 

 النسبة الذهبٌة ممممممممممممممممممممممممم618ح1خمبمممممممممممممممممبمجمممممممممم

 -ولو أردنا تقسٌم الخط بحسب النسبة الذهبٌة علٌنا إتباع ما ٌلً :

م1/2((موبىولمB-A((مسلىمررامخخلطمخظكليم))Cؼردممخىامسمودؼامعـلم))م-

مخخلطمخظكليم.

م((. C-Aطمعلؿقوممبنيم))ؼوصلمخم-

م((.Cؼوضعمخظإلرجالمسلىمغقىةم))م-

م((.D((م مغقىةمعـلم))C-A((محؿىمؼقىعمخدللؿقومم))Bؼردممضوسمعنم))م-

م((.Aؼوضعمدنمخظإلرجالم مغقىةم))م-

((مE((م مغقىةم))B-A((محؿىمؼقىعمخدللؿقومم))Dؼردممضوسمعنمخظنقىةم))م-

م((618:1ح1ةمخظقػؾوةم))وبهقخمؼكونمخدللؿقوممض مضلمموصقامظلنلؾ

م

م

                     
 حل تقسٌم الخط حسب النسبة الذهبًمرا



 

 
متارامخحلرطةم مخ غ ا مخظؿبوؼريمسلىمسغهامتغوريمم-عالقة الحركة :

مممممممممممممعوكاغوكيم مظألذكالمخارجوامعنمحوثمخظؿغوريمخدلكاغيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ممممممممموختدؿمرخرم مخظؿغوريمدخخلوامعنمحوثمخدلرهرمخظ خخليممممممممممممممممممممممممممممممم

مظألذكالم ثار ماحادوسمعاونةم.مممممممممممممممممممممممممممممم

سنمسملوةملقوقمخحلرطةمتؿىلبمخ خرمسنمخظىؾواةمخظ ؼناعوكوةمظألذكالمخظيتمتردمم

نمسملودددةمصهدددممخحلرطدددةم مخ غ دددا متنمخحلرطدددةممتـدددلمخظؾاددد مخظرخبدددعم))مخظدددزعنم((موخ

خظؿبوؼريمتؿىلبمصهدممخظقدوممخحلرطودةمظاناصدرمخظإلدنم))مسناصدرمخ غ دا م((ماوتموعدنمثدممممممممممم

مسالضارمخحلرطةمصوهم.

 عزيزي الطالب .....

 إن قٌم الحركة فً العناصر البصرٌة هً :

 سالضارمخحلرطةم مخظنقىةماومخظنقاطم.  -أوال :

 

      
 توجد عالقة الحركة فً النقاط        ركة فً النقاط        ال توجد عالقة الح 



 

 . سالضارمخحلرطةم مخخلىوط -ثانٌا :

                            
 توجد عالقة الحركة فً الخطوط             ال توجد عالقة الحركة فً الخطوط            

 سالضارمخحلرطةم مخدللاحارم. -ثالثا :

                       
 توجد عالقات الحركة فً المساحات          ال توجد عالقات الحركة فً المساحات       

توزؼعمخدللاحارمسلىمدىحمخظلوحةمعنمخاللملقوقمخظامقمخظإلرخشيم -رابعا :

 .باخؿالامترخطبمخدللاحارموخألظوخنموخظرلموخظضو م

                               
 الفراغً                                     ٌوجد العمق الفراغً  ال ٌوجد العمق    



 

 سالضارمخحلرطةم مخظإلرخغم. -خامسا :

                    
 ال توجد عالقة الحركة فً الفراغ            توجد عالقة الحركة فً الفراغ 

 سالضارمخحلرطةم مخألظوخنم. -سادسا :

                          
 ال توجد عالقة الحركة فً األلوان       توجد عالقة الحركة فً األلوان 

 سالضارمخحلرطةم مخدللمسم. -سابعا :

               
 ال توجد عالقة الحركة فً الملمس              توجد عالقة الحركة فً الملمس



 

مػيمخظبإلةمخظغاظؾةمظقومةمسنبرمعامسلىمم-عالقات المسحة العامة : 

ذيودددعمخظاناصدددرم مخظلوحدددةموخظددديتممتـدددلممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مخظقومةمخجلماظوةم مسغ ا مخظلوحةم.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 -الجوانب التً من خاللها ٌمكن تحقٌق المسحة العامة وهً :

مخخلىوةم.معلقةمساعةمظلقومم-أوال:

ممممممممممممممممممممممممممم

 توجد مسحة عامة للقٌم الخطٌة         ال توجد مسحة عامة للقٌم الخطٌة               

 علقةمساعةمظلقوممخظلوغوة.م-ثانٌا :

                     
 م اللونٌة توجد مسحة عامة للقٌ                ال توجد مسحة عامة للقٌم اللونٌة            

 
 



 

 علقةمساعةمظلقوممخظضوشوةم. -ثالثا :

                 
 ال توجد مسحة عامة للقٌم الضوئٌة                      توجد مسحة عامة للقٌم الضوئٌة 

 .علقةمساعةمظلقوممخظزعاغوةم -رابعا :

                                                                                                      
  ال توجد مسحة عامة للقٌم الزمانٌة                          توجد مسحة عامة للقٌم الزمانٌة   

 علقةمساعةمألدلوبمتنإلوقمخظلوحةم. -خامسا :

                                               
 ة                       توجد مسحة عامة ألسلوب تنفٌذ اللوحة ال توجد مسحة عامة ألسلوب تنفٌذ اللوح



 

مخجلومػومخدلناخمخدلنادبمخظقيمؼاوشمصوهمخدلضمونمب كل-الجو العام :

ممممممممممموخضحمخظرؤؼاموميـلمخظبلةمبنيمخظاناصرمخظإلوزؼاشوةمظلموضوعممممممممممممممممممممممممممممممممم

ماظيمظؿكىوطم))مخ غ ا م((مأليمسملمصينم.وخظؿبورمخخلومممممممممممممممممممممممم

م

سنمعإلهوممسالضارمخجلومؼ ملمعإلهوممسالضةمخظ كلموخدلضمونمصإذخمطانمخدلضمونم

ميـلمخجلاغبمخظإلكريم مخظؿاؾريم,مصاظ كلمميـلمخجلاغبم)م)مخظإلوزؼاشيم((مظلمرهرم

مخخلارجيمخظؾبريمخدلا مسنمخدلضمونم.

م

مممممممممممممم

 ٌوجد فٌها جو عام                فٌها جو عام          ال ٌوجد           
 
 
 



 

 
 -شروط تحقٌق عالقات الجو فً اللوحة هً :

مل ؼ مصكر مخظلوحةم.م-خ

مسس خدمخألذكالمخدلنادؾةمظؿفلو مخدلضمون.م-2

ربددطمخظاالضددةمبددنيمخألذددكالموعددامحوهلدداموضددوممسناصددرػامخظؾبددرؼةمخ لدد  مظددنإلسمممم-3

مخدلضمونم.

موتأطو مضومةمسنبرمعنمخظاناصرمسلىمخألذكالموعنمثممطلوةمخظلوحةم.وجودمدواد مم-4

               
 ٌوجد جو عام                     و عام            ال ٌوجد ج           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عزيزي الطالب .....

مخظقختيمخؿؾارادؽلةمختمنخجبمسممم

 ((1اوذجوةمخدلرصقةم مخدللققمرضمم))ارمخألثممضارنمسجابؿكمبا جابمم



 

 اختر الجواب الصحٌح
 الخاطئة درجات ( لكل إجابة صحٌحة درجة واحدة وصفر لإلجابة 11مالحظة   االختبار من )

 ضع عالمة ))            (( أمام العبارة الصحٌحة 

سنمخظبإلةمخظغاظؾةمظقومةمسنبرمعامسلىمذيوعمخظاناصرم مخظلوحةموخظديتممتـدلمخظقومدةمخجلماظودةمممممم-1

م مسغ ا مخظلوحةمم

مخدللقةمخظااعةم-سالضةمخحلرطةممممممممممممممممممجم-خجلومخظاامممممممممممممممممممممبم-خ

م

ممذروطملقوقمسالضةمخجلومخظاامم مخظلوحةمػيسنماوديم-2

مل ؼ مصكر مخظلوحةمم-ل ؼ مخألذكالممممممممممممجم-ل ؼ مخألظوخنممممممممممممممممممممممبم-خ

م

سنمخظاالضددارمخحلؿموددةموخدلنىقوددةمخظدديتملبددلمعددنمجددرخ مصددرضمسناصددرمعاونددةمدخخددلمدددىحمم-3

مخظلوحةم مخدلوضوعمخ غ اشيموخظاناصرمخألخرىمتلمى

مسالضةمخحلرطةم-سالضارمخجلومخظاامممممممممممممممممممجم-بممممممممممممممخظاالضارمخدلوكاغوكوةم-خ

م

مسنماصضلماغوخعمخظنلبمخدلقؾوظةمذياظوامبنيمخظىولموخظارضمتلاويممم-4

ممم186:1ح1م-3ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم816:1ح1م-2مممممممممممممممممممممممممممممم618:1ح1م-1

م

ممتـلمخحلرطةم مخألذكالمخظإلنوةمخظؾا مم-5

مخظؾا مخخلاعس)مخظضو (ممم-خظؾا مخظرخبعم)مخظزعن(ممممممممممممجم-خظؾا مخظـاظثم)خدلكان(ممممممممممممممممبم-خ

م

سنمخظاالضددةمخظدديتمتاددرامسلددىمسغهددامتغددوريمعوكدداغوكيم مخألذددكالمخارجوددامعددنمحوددثمخظؿغددوريممم–م6م

دخخلودامعدنمحودثمخدلرهدرمخظد خخليمظألذدكالم ثدار ماحاددوسممممممممممخدلكاغيموختدؿمرخرم مخظؿغدوريم

معاونةمػي

مسالضةمخظنلبم-سالضةمخجلومخظااممممممممممممممممجم-سالضةمخحلرطةمممممممممممممممبم-خ



 

مم

سنمخدلناخمخدلنادبمخظقيمؼاوشمصوهمخدلضمونمب كلموخضحمخظرؤؼاموميـلمخظبلةمبنيمخظاناصرمم-7

مواظيمظؿكىوطمخ غ ا مأليمسملمصينمػوخظإلوزؼاشوةمظلموضوعموخظؿبورمخخل

مسالضارمخجلومخظاامم-خظاالضارمخدلوكاغوكوةمممممممممممممجم-سالضارمخدللقةمخظااعةمممممممممممممممبم-خ

م

سنمخحؿلابمخظاالضارمبنيمخظىولموخظارضماومخظاالضةمبنيمخدللاحارموخظإلرخشارمخظإلاصدلةمبونهدامممم-8

 مخألجلاممخظـالثوةمخألباادموخظإلرخشارمخظإلاصدلةمبونهمدامممم مخظلىوحمثناشوةمخألباادم.موبنيمخحلفوم

م  ادمسالضارمذياظوةمتلمى

مسالضةمخظنلبم-سالضةمخدللقةمخظااعةممممممممممممممممجم-سالضارمخحلرطةمممممممممممممممممممممبم-خ

م

مخجلوخغبمخظيتمعنمخالهلامميكنملقوقمخدللقةمخظااعةمػيمم-9

ممممممعلقةمساعةمظلقرطةم مخظإلرخغممم-خ

مممممممممعلقةمساعةمظلقوممخخلىوةم-ب

معلقةمساعةمظلقرطةم مخظإلرخغم-جمم

م

مسنمخظاناصرمخظيتمبإلرضهامتن ئمسالضارمحؿموةموعنىقوةمػيمم-10

مممصرضمخخؿالامخجلنسموخظامرمتإلرضمخخؿالامخظؿ رؼحم-خ

مصرضمت ابهمخجلنسموخظامرمتإلرضمخخؿالامخظؿ رؼحم-ب

مإلرضمت ابهمخظؿ رؼحمممصرضمخخؿالامخجلنسموخظامرمتممممم-ج

م

م

م

م



 

 ((1ملحق رقم ))
 اإلجابات النموذجٌة لالختبارات الذاتٌة

  إجابات الوحدة التعلٌمٌة األولى -أوال :
 خ غ ا مخ ذااسيمممممممممممم-3خظلاظبموخدلوجبم مخظلوحةمممممم-2خ غ ا مخظؿبوؼريممممممم-1

 خ غ ا مخظراديمممم    -6ممممممممممممممممممممممممممممممخ غ ا مخدلغلقمم   -5خ غ ا مخ ؼقاسيمممممممممممم-4

 خ غ ا ماتغؿ اري     -9خ غ ا مخدلإلؿوحممممممممممممممممممممممممممممم-8           خ غ ا مخهلرعي    -7

ممممممخظ خشريمخ غ ا م- 11                                                      

م

 الوحدة التعلٌمٌة الثانٌة . إجابات -ثانٌا :  
مخظؿوخزنمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم-3خظؿغاؼرممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم-2مختدؿمرخرممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم-1م

مخظوح  مممممم-6ممممممممممممممممممتوخزنمشريم وريمم-5سؼقاعمحرمس وخشيممممممممممممممممممممممممممم-4

ممموح  محرطوةم-9ممممممممممممممممممممممممممممممممخظؿماثلمممممم-8مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممختغلفامم-7

مممممممممممممممممممممممممممممخظؿ رجمممممممممممم-12مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممخظؿضادم-11مممترخبطمخدللاحارممممممممممممممممممممم-م10

متقاربمخألذكالممممممممممممممممممممممممممممم-15ممممممممممممممممممممممممممممممممممممخظلواد م-14تؾاؼنم مخحلفمممممممممممممممممممممممممم-13

ممم مخظلوحةمخألجزخ مخظالوام-18رممممممممممممممممممممممممخظؿكرخم-17ممممممممممممممممممممممخجلاغبمخدلوجبم-16

مخ ؼقاعمممم-20تؾاؼنم مخحلفممممممممممممممممممممممممم-19

م

 الوحدة التعلٌمٌة الثالثة . إجابات -ثالثا :
مخظاالضارمخدلوكاغوكوةممممممممممممممم-3ممممممممممممل ؼ مصكر مخظلوحةم-2مممممممممممممممممممممممممخدللقةمخظااعةم-1

م-7ممسالضةمخحلرطةمممممممممممممممم-6خظؾا مخظرخبعم)مخظزعن(ممممممممممممم-5مممممممممممممممممممممممممممممممممم618:1ح4-1

علقةمساعةمظلقوممخخلىوةممممممممم-9ممممممممممممممممممممممممسالضةمخظنلبم-8ممممممممممممممممممسالضارمخجلومخظاام

مممممممممممممممصرضمخخؿالامخجلنسموخظامرمتإلرضمخخؿالامخظؿ رؼحم-10

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 األهداف التعلٌمٌة*

 

 األهداف السلوكٌة*

 

 المادة التعلٌمٌة *
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 (.......9.......)رقم ملحق 
 الخطط التدرٌسٌة لمادة اإلنشاء التصوٌري



 

 

 

 

 

 

 

 ((1خطة تدرٌسٌة رقم ))
مخ غ ا مخظؿبوؼريم_جاعاةمدؼاديممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممخدلاد م

مداسارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم6م_خظزعنممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممطلوةمخظرتبوةمخألدادوةممممممم

مـةخظـاظم_خظرتبوةمخظإلنوةممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممخدلرحلةممم_خظقلمم

ممممممممممم

مم/معإلهوممخ غ ا مخظؿبوؼريمواغوخسهموخظلاظبموخدلوجبم مخظلوحة

م

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممتارؼفمخظىلؾةممبإلهوممخ غ ا مخظؿبوؼريمواغوخسهمممممم-الهدف التعلٌمً :

مجبم متكوؼنمخظلوحةم.وتارؼفمخظىلؾةمخظلاظبموخدلوممممممممممممممممممممممممممممممم

م

م

مم-ؼؿوضعمعنمخظىاظبمخن:م-األهداف السلوكٌة :

مؼارامعإلهوممخ غ ا مخظؿبوؼريم.م-1

مؼارامعإلهوعيمخظلاظبموخدلوجبم مخظلوحةمخظإلنوةم.م-2

مؼكونمضادرخمسلىمردممس  مختىوىارمؼؾنيمصوهامخظلاظبموخدلوجبم مخظلوحةم.م-3

مممم.ؼارامعإلهوممطلمغوعمعنماغوخعمخ غ ا مم-4

محياولمانمؼاىيمتارؼإلامعنادؾامظإلغ ا مخهلرعيمبأدلوبهمخخلاص.م-5

مميوزمبنيماغوخعمخ غ ا مخظؿبوؼريم.م-6

مميوزمخظلوحةمخظبقوقةمخدلنؿموةمألح ماغوخعمخ غ ا م.م-7

ماذجمظردوعارمتوضحماغوخعمخ غ ا مؼكونمضادرخمسلىمردممس  مام-8

م



 

م-عإلهوممخ غ ا مخظؿبوؼري:

ظؿبوؼريمخغهم)ختخؿوارمخدلنادبمظلاناصرمخظؾبرؼةمسلىموصقمضوخس معاونةموتنردوممخظاالضدارمبونهداممممؼارامخ غ ا مخ

موسساد متنرومهاموح ودمارارمخظلوحةمبىرؼقةمعوصلةمظألصكارموعـري مظلم اسرم(

م

م-وظإلغ ا مخظؿبوؼريمس  معبىلقارمعنهام:

م

مبنا مخظلوحةمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممسخرخجمخظلوحةمممتكوؼنمخظلوحةممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

م

م-تقوممخظاملوةمخ غ اشوةمظلوحةمخظإلنوةمسلىمس  مجوخغبمعنهام:

مل ؼ مخألصكارمخظيتمتااجلهامخظلوحةم معوضوعمعا.م-1

مخخؿوارمخظاناصرمخدلنادؾةمهلقهمخألصكار.م-2

مخألصكارم متنروممخظاناصرمخظؾبرؼةم.ملو مخظقوخس مخدلنادؾةمظلؿاؾريمسنم-3

متنروممخظاالضارمبنيمخظاناصرمخظؾبرؼةمسلىموصقمخظقوخس مخدلنادؾةمظلؿاؾريم.م-4

سساد متنروممخظاناصرموخظاالضارمخدلؿؾادظةمسلىمدىحمخظلوحةمععمح ودمسرارػام مخاللمسملوارمخ ضداصةممم-5

موخحلقامتقوميوامظؿفلو مخظإلكر مخظرشولةمظلاملمخظإلينم.

م

مخظلاظبموخدلوجبم مخظلوحة

ػمامسنبرخنمادادوانمتمميكنمختدؿغنا مسنهمام مخظلوحةمخذمميـلمخألولمخظإلرخغمعنهاموميـلمخظـاغيمخظ كلماوم

مخظرعزم.

وعنمخألعورمخدلهمةمخظيتم بمعرخساتهدام مخ غ دا مخظؿبدوؼريمخظؿناددبمعدامبدنيمخظلداظبموخدلوجدبم)مخظإلدرخغمممممممممم

احلفمموخظ كلمػقخمعنمغاحوةموعنمغاحوةماخرىمتب معنمتركماجزخ مدداظؾةم)مموخظ كلم(مو مغوخحيمس ؼ  مط

مسبرخزمخدلوجبم)مخظ كلماومخظرعزمصرخغم(م مخظلوحةمب كلمؼلاس مسلىم



 

ماغوخعمخ غ ا مخظؿبوؼري

م

ممم-اغوخعمخ غ ا مخظؿبوؼريمػي:

خ ضدددا  ممؼكدددونم مخظىؾوادددةمخحلدددر مخدددارجماددددؿودؼومخظرددددمموتمؼؿااعدددلمعدددعمممخ غ دددا مخدلإلؿدددوح:م-1

مخظبناسوة.عـلمردممخظىؾواةم

وؼكونمدخخلمخألدؿودؼوممبوضوعمدخخلمجد رخنمخيضدعمظإلضدا  مخظبدناسوة.عـلمممممم-خ غ ا مخدلغلق:م-2

مردممخحلوا مخجلاع  م)ختدؿالا(

متكونمصوهمدواد مظلكىوطمخألصقوةموخدلوخزؼةمخلطمعلؿوىمخظنررم مخظلوحة.م-خ غ ا مخألصقي:م-3

ػومتكوؼندارمغدرىمصوهدامخىدوطمرشولدوةمعاشلدةمعدنمغقىدةمتاؿد معرطدزخمظلؿكدوؼنممممممممممممم-:مخ غ ا مخ ذااسيم-4

موطلمامزخدرمخخلىوطمتارجامزخدرمحووؼؿهاموذياظوؿهام.

ؼاينمخظإلوخصلمخظزعنوةمخظيتملؿاجهامخظانيمظالغؿقالمعنمظونمسديمظونماخدرموعدنمممم-خ غ ا مخ ؼقاسي:م-5

مذكلمسديمذكلماخر.

ونمدواد مظلكىوطمخظرشولوةم مخظلوحدةموتكدونماؼضدامسلدىمخألشلدبملدتمممممممصوهمتكم-خ غ ا مخظرادي:م-6

معلؿوىمخظنرر.

تؿدوزعمصودهمخألذدكالمبؿفداغسموخغؿرداممدونموجدودمددواد مظانبدرمعداماومغقىدةمممممممممممم-خ غ ا ماتغؿ داري:مم-7

متالذيم مخظلوحة.

اد مػددومخ غ ددا مخظدديتمتكددونمصوددهمخظلددوم-خ غ ددا مخظقدداشممسلددىمخخلىددوطموخألذددكالمخدلاشلددة:م-8

مظلكىوطموخألذكالمخدلاشلةم مخظلوحة.

تد زمصودهمخخلىدوطمخدلنقنودةموخظد وخشرممممممم-خ غ ا مخدلؾينمسلىمخظ وخشرموخخلىدوطمخدلنقنودة:ممم-9

م ماذكالموعلاحارمخظلوحة.

مؼـريمػقخمخظؿكوؼنمخ حلاسمباتدؿقرخرموترتؾطمصوهمخظؿكوؼندارمعدعمباضدهاموت دؾهممممم-خ غ ا مخهلرعيم:م-10

مخ غلانماحواغامبقظكمتكوؼنمجلمم



 

م

 ((2خطة تدرٌسٌة رقم ))
مخ غ ا مخظؿبوؼريم_جاعاةمدؼاديمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممخدلاد م

مداسارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم6م_ظزعنمطلوةمخظرتبوةمخألدادوةمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممخ

مخظـاظـةم_خظرتبوةمخظإلنوةمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممخدلرحلةممم_خظقلمم

مم/مضوخس مخ غ ا مخظؿبوؼري

م())مخظؿوخزنم,مختغلفامم,مخظؿضادم,مخظؿؾاؼنم(

مممتارؼفمخظىلؾةمبقوخس مخ غ ا مخظؿبوؼريموخباشبهامواغوخسها.ممم-الهدف التعلٌمً :

مممممممممممممممممم

مم-ؼؿوضعمعنمخظىاظبمخن:م-األهداف السلوكٌة :

مؼاراماغوخعمخظقوخس مخ غ اشوةم.م-1

محياولمانمؼاىيمتارؼإلامعنادؾامظؾاضماغوخعمخظقوخس مخ غ اشوةمبأدلوبهمخخلاصم-2

مخظلوحةمخظبقوقةمخظقاشممادادهامسلىمخظقاس  م.ميوزمم-3

مؼكونمضادرخمسلىمردممس  مااذجمظردوعارموصقمضاس  مصقوقةم.م-4

 

  -التوازن :

مم-ؼؿوضعمعنمخظىاظبمان:-األهداف السلوكٌة :

مؼارامخظؿوخزنم مخظلوحةمخظإلنوةم.م-1

مميوزمخظلوحةمخظيتمصوهامتوخزنم.م-2

مؼردممظوحةمصوهامتوخزنمحلبمغوسهام. -3

م

م

م

م



 

مػومتلكمخحلاظةمخظيتمتؿاادلمصوهامخظقوىمخدلؿضاد م)مخظ خخلةم مخظلوحةم(.م-:خظؿوخزن

م-وخظؿوخزنمغوسانم:

ػومخظؿوخزنمسلىمرر مخظلوحةمايمحولم ورػام مودطمخظلوحةمصوكونمسنبرخماومم-توخزنمذكلي:م-1

ضوىمعؿماثلدةمتقرؼؾدام مطدالممممماطـرم مررامؼؿىابقماومؼؿ ابهمععمسناصرماخرىم مخظىرامخألخرمايمتوج مصوه

مجاغيبمخظلوحة.

موخظؿوخزنمخظ كليمغوسانم:

متوخزنمعرطزيمم-توخزنم وريممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممبم-خ

ػدومخظؿدوخزنمسلدىمردر مخحملدورم)معرطدزمخظلوحدةم(مظانبدرماوماطـدرم مجهدةمعدعممممممممممممم-:توخزنمشريمذدكليمم-2

مؿ ابهةم,ماومخدلؿ ابهةم مخجلهةمخألخرىم,موؼكونمخظؿوخزنمتمتنازريم.موعنماغوخسهمسناصرمخ غ ا مشريمخدل

متوخزنمشريم وريم)متوج مصوهمضوىمعؿماثلةم مطالمجاغيبمخظلوحةمبادؿـنا مخخؿالامخألظوخن.م-خ

متوخزنم مخظلونم.م-ب

متوخزنم مخجتاهمخخلىوطم-ج

م

 -االنسجام :
مم-ظبمان:ؼؿوضعمعنمخظىا-األهداف السلوكٌة :

مؼارامختغلفاممم مخظلوحةمخظإلنوةم.م-1

محياولمانمؼاىيمتارؼإلامعنادؾامظالغلفامممبأدلوبهمخخلاصم-2

مميوزمخظلوحةمخظيتمصوهامخغلفامم.م-3

مؼردممظوحةمصوهامخغلفاممحلبمغوسهام.م-4

مرطةم.ػومتوخصقموترخبطمخظاناصرمباضهامباظؾاضمخألخرمعنمحوثمخظلونماومخألذكالماومخحلم-ختغلفام:

م-ؼؿىلبمختغلفاممانمؼكونم:

تددرخبطمظددوغيمبددنيمظددونموظددونماخددرموعقاربؿهددام معوجاتهدداموذبددقبؿهامخظضددوشوةم مدخشددر مخألظددوخنماومتقاربهددامم-1

مخظلوغيمسذمؼكونمطلمظونمعنلفمامععمخظلونمخدلقاربمظهم.



 

بدداخؿالاممسنمخدللدداحةمػدديموحدد  مبنددا مخظلوحددةموخنمتددرخبطمخدللدداحارمخيؿلددفممممممم-تددرخبطمخدللدداحارم:مم-2

م-خجلوخغبمآتتوةم:

متا دمخدللاحارمخدلوجؾةمخظيتمت خلم مح ودمسرارمخظلوحةم.م-خ

مصغرماومط مخدللاحارمغلؾةمباضهامظألخرموغلؾةمخدللاحةمسديمدىحمخظلوحةم.م-ب

معوخضعمخدللاحارمباظنلؾةمحل ودمسرارمخظلوحةموعوخضعمطلمعنهامباظنلؾةمظألخر.م-ج

مو م.ترخبطم مدرجارمخظرلموخظضم-3

مترخبطمخدلرهرمخخلارجيمعنمحوثمخدللمسم.م-4

مترخبطمخحلرطةم.م-5

مخظرتخبطم مخألباادموخألظوخن.م-6

م

م

                    -التضاد :
 م-ؼؿوضعمعنمخظىاظبمان:-: األهداف السلوكٌة

مؼارامخظؿضادمم مخظلوحةمخظإلنوةم.م-1

مميوزمخظلوحةمخظيتمصوهامتضادم.م-2

محلبمغوسهامؼردممظوحةمصوهامتضادم-3

ػدومخلدادمخدلؿناضضدارموؼادينمخظؿندوعموخ ثدار موختخدؿالامجللدبمختػؿمدامم,موؼاؿمد معقد خرممممممممممممم-خظؿضادم:

خظؿضددادم) مايمسمددلمصددينم(مسلددىمعددزخجمخظإلنددانموسحلادددهم.مسذمسنمباددضمخظإلندداغنيمحيؾددقونمخظؿضددادمخخلإلوددفممم

موباضهممحيؾقونمخظؿضادمخظقويم.

م-اغوخعمخظؿضادم:

مذكالم مخظلوحةم.تضادم مخجتاهمخألم-1

متضادم مخىوطمخألذكالموخجتاػاتهام.م-2

متضادم محفممخألذكالم.م-3

مخظؿضادمخظلوغيم مخظلوحة -4

م

م



 

 -التباٌن :
مم-ؼؿوضعمعنمخظىاظبمان:-األهداف السلوكٌة :

مؼارامخظؿؾاؼنمم مخظلوحةمخظإلنوةم.م-1

مميوزمخظلوحةمخظيتمصوهامتؾاؼنم.م-2

موسهام.ؼردممظوحةمصوهامتؾاؼنمحلبمغم-3

مػيمخحلاظةمخظيتمتؿإلاورمصوهامخظقومم مرر مسنبرمعنمخظاناصرمخظؾبرؼةم.م-خظؿؾاؼن:

م-اغوخعمخظؿؾاؼنمػيم:

متؾاؼنم مخحلفم.م-1

متؾاؼنم مخدللاحةم.م2

متؾاؼنم مدرجةمخظلونم.-3

متؾاؼنم مغوعمخظلون.-4

متؾاؼنم مخظرلموخظضو م.-5

متؾاؼنم مخدللمس.-6

متؾاؼنم مختجتاهم.-7

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م



 

 ((3خطة تدرٌسٌة رقم ))
مخ غ ا مخظؿبوؼريم_جاعاةمدؼاديممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممخدلاد م

مارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممداسم6م_طلوةمخظرتبوةمخألدادوةمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممخظزعنم

مخظـاظـةم_خظرتبوةمخظإلنوةمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممخدلرحلةممم_خظقلمم

مم/مضوخس مخ غ ا مخظؿبوؼري

م))مخظؿكرخرم,مخظؿ رجم,مختدؿمرخرم,مخظؿماثلم((

مممممممممممممممممممممممممممممممتارؼفمخظىلؾةمبقوخس مخ غ ا مخظؿبوؼريموخباشبهامواغوخسها.م-ٌمً :الهدف التعل

م-ؼؿوضعمعنمخظىاظبمخن:م-األهداف السلوكٌة :

مؼاراماغوخعمخظقوخس مخ غ اشوةم.م-1

محياولمانمؼاىيمتارؼإلامعنادؾامظؾاضماغوخعمخظقوخس مخ غ اشوةمبأدلوبهمخخلاصم-2

مخظبقوقةمخظقاشممادادهامسلىمخظقاس  م.مميوزمخظلوحةم-3

مؼكونمضادرخمسلىمردممس  مااذجمظردوعارموصقمضاس  مصقوقةم.م-4

 -التكرار:
مم-ؼؿوضعمعنمخظىاظبمان:-األهداف السلوكٌة :

مؼارامخظؿكرخرمم مخظلوحةمخظإلنوةم.م-1

مميوزمخظلوحةمخظيتمصوهامتكرخرم.م-2

مؼردممظوحةمصوهامتكرخرمحلبمغوسها.م-3

مساعةموادادوةم مخظىؾواةموغرخػام محواتنامخظووعوةمبادؿمرخرم,مصهوم:م وػومزاػرم-رم:خظؿكرخ

متردؼ مخظوح خرمخظؾبرؼةمخدلؿ ابهةم معلاحارمعاونةمعنمحوثمخظا دموخظقوممخظنوسوةم(م

موميكنمعالحرةمخظؿكرخرم مخظزخرصةمخظاربوةمخ دالعوةم,موباضمخظإلنونمخألوربوةم

م

م-اغوخعمخظؿكرخرم:

مكرخرمعؿ ابهمعنمحوثمخظا دم)متكرخرمتامم(م.عـلمزخرصةمذرضوةمعؿكرر متم-1



 

تكرخرمعنمحوثمخظنوعم)متكرخرمشريمتامم(.عـلمتكرخرمغوعمخدللاحةم,متكرخرم مخظلونم,متكرخرم مخظضو م,مم-2

 خظؿكرخر

 
 -التدرج :

مم-ؼؿوضعمعنمخظىاظبمان:-األهداف السلوكٌة :

مؼارامخظؿ رجمم مخظلوحةمخظإلنوةم.م-1

مميوزمخظلوحةمخظيتمصوهامت رجم.م-2

مؼردممظوحةمصوهامت رجمحلبمغوسها.م-3

ػومدلللةمعؿااضؾةمألجزخ معؿ ابهةماومعؿوخصقةمخغؿقاظواماومباددؿمرخرؼةمخغلدوابواموؼادينمخظؿد رجمممممم-خظؿ رج:

م مخظلوحةم)خحلرطةموخحلوا م(م.

م-اغوخعمخظؿ رج:

مخظؿ رجم مخخلىوطمو مختجتاهم.م-1

ملاحةم.خظؿ رجمبادلم-2

مخظؿ رجم مخحلفمموخظ كلم.م-3

مخظؿ رجم مذ  مخظلونموضومؿهم.م-4

مخظؿ رجم مذ  .م-5

م

 -االستمرار :
مم-ؼؿوضعمعنمخظىاظبمان:-األهداف السلوكٌة :

مؼارامختدؿمرخرمم مخظلوحةمخظإلنوةم.م-1

مميوزمخظلوحةمخظيتمصوهامخدؿمرخرم.م-2

مؼردممظوحةمصوهامخدؿمرخرمحلبمغوسها.م-3



 

ػومحاظةمعدنمخظؿؿدابعمخدلدنرممظاد دمعدنمخألذدوا مخألطـدرماومخألضدلمت دابهام معلداحارمممممممممممم-مرخرم:ختدؿ

مخظلوحةم.

م-اغوخعمختدؿمرخرم:

مختدؿمرخرمخألطـرمت ابهام.م-1

مختدؿمرخرمخألضلمت ابهام.م-2

 -التماثل :
مم-ؼؿوضعمعنمخظىاظبمان:-األهداف السلوكٌة :

مؼارامخظؿماثلمم مخظلوحةمخظإلنوةم.م-1

محياولمانمؼاىيمتارؼإلامعنادؾامظلؿماثلمبأدلوبهمخخلاصم-2

مميوزمخظلوحةمخظيتمصوهاممتاثلم.م-3

مؼردممظوحةمصوهاممتاثلمحلبمغوسها.م-4

ػومخحلاظةمخظيتمؼؿنازرمصوهامغبإلامخظاملمخظإلينمخظالويمععمخظلدإلليموخألميدنمعدعمخألؼلدرم.اومممممم-خظؿماثلم:

م.ؼؿكونمخظاملمخظإلينمعنموح خرمببرؼةمعؿنازر م

م-خجلوخغبمخظيتمؼقوممسلوهامخظؿماثلم مخظاناصرمخظؾبرؼةمػيم:

ممتاثلمسنمررؼقمخظلونموخظقوممخظلوغوةم.م-1

ممتاثلمسنمررؼقمخخلطموخجتاػاتهم.م-2

مخظؿماثلمسنمررؼقمخدللاحارموخألذكالم.م-3

مخظؿماثلمسنمررؼقمخدللمم-4

م

م

م

م

م

م



 

م

 ((4خطة تدرٌسٌة رقم ))
مخ غ ا مخظؿبوؼريم_خدلاد ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممجاعاةمدؼاديممممممممممممممممممم

مداسارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم6م_طلوةمخظرتبوةمخألدادوةمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممخظزعنم

مخظـاظـةم_خظرتبوةمخظإلنوةمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممخدلرحلةممم_قلممخظ

مم/مضوخس مخ غ ا مخظؿبوؼري

م))مخظؿغاؼرم,مخ ؼقاعم,مخظلواد م,مخظوح  م((

مممممممممممممممممممممممتارؼفمخظىلؾةمبقوخس مخ غ ا مخظؿبوؼريموخباشبهامواغوخسها.ممممممممم-الهدف التعلٌمً :

مم-ؼؿوضعمعنمخظىاظبمخن:م-األهداف السلوكٌة :

مؼاراماغوخعمخظقوخس مخ غ اشوةم.م-1

محياولمانمؼاىيمتارؼإلامعنادؾامظؾاضماغوخعمخظقوخس مخ غ اشوةمبأدلوبهمخخلاصم-2

مميوزمخظلوحةمخظبقوقةمخظقاشممادادهامسلىمخظقاس  م.م-3

مظردوعارموصقمضاس  مصقوقةم.ؼكونمضادرخمسلىمردممس  مااذجمم-4

 -التغاٌر:
مم-ؼؿوضعمعنمخظىاظبمان:-األهداف السلوكٌة :

مؼارامخظؿغاؼرمم مخظلوحةمخظإلنوةم.م-1

مميوزمخظلوحةمخظيتمصوهامتغاؼرم.م-2

مؼردممظوحةمصوهامتغاؼرمحلبمغوسها.م-3

م.ػومخخؿالام مضوممخظاناصرمخظؾبرؼةمععموجودمسالضةمترخبطمصومامبونهامم-خظؿغاؼرم:

م-ميكنمخظؿغاؼرم مخظاناصرمخظؿاظوةم:

مخظؿغاؼرم مخألظوخنم)سالضةمترخبطماعام مغوعمخظلونماومدرجؿهم(.م-1

مخظؿغاؼرم مخظرلموخظضو م)مسالضةمخظإلاتحموخظغاعقم(.م-2

مخظؿغاؼرم مخدللاحةموخحلفمموخدلنرورم)مسالضةمغلبموبا مزخوؼةمخظنررم(م.م-3

مةم(.خظؿغاؼرم مخحلرطةم)مسالضةمدرسم-4



 

متغاؼرمخخلطموخجتاػاتهم)سالضةمغوعمخخلطموختجتاهم(م.م-5

خظؿغريمخدلؿؾادلمؼقوممعإلهوعهمسلىمادداسموحد  مخألذدوا مخدلؿاارضدةموعد ىمسسىدا مطدلمعنهدامممممممممم-6

مدورخم مرؾواةمسناصرػام.

 -اإلٌقاع:
مم-ؼؿوضعمعنمخظىاظبمان:-األهداف السلوكٌة :

مؼارامخ ؼقاعمم مخظلوحةمخظإلنوةم.م-1

موزمخظلوحةمخظيتمصوهامسؼقاعم.ميم-2

مؼردممظوحةمصوهامسؼقاعمحلبمغوسها.م-3

م

ػدومتكدرخرمخظكؿدلماومخدللداحارمعكوغددةموحد خرموضد متكدونممماثلدةماومخمؿلإلدةم,معؿقاربددةماوممممممممممم-خ ؼقداعم:م

معؿؾاس  م,موتقعمبنيمطلموح  مواخرىمعلاصارمتارامباظإلرتخرم.

م

م-سناصرمخ ؼقاعم:

موعةمومتـلم)مخجلاغبمخدلوجبم مخظلوحةم(.ػيمخظاناصرمخدلرد-خظوح خرم:م-1

مػيمخظإلرخشارمخدلوجود مبنيمتلكمخظاناصرمومتـلم)مخجلاغبمخظلاظبم مخظلوحةم(.م-خظإلرتخرم:م-2

م

م-اغوخعمخ ؼقاع:

ػدومخظدقيمتؿ دابهمصودهمطدلمخظوحد خرموخظإلدرتخرمت دابهامتاعدامعدنمذيودعمخألوجدهم)مطاظ دكلممممممممممممممم-سؼقاعمرتودبم:مم-1

موخحلفمموخدلوضعم(.

خ ؼقاعمخظدقيمتؿ دابهمصودهم)مخظوحد خرمعدعمباضدهامخظدؾاضموتؿ دابهمبدهمخظإلدرتخرمباددؿـنا ممممممممممممم-ؼقاعمشريمرتوبم:سم-2

مخظلونموباضمخظإلروقم(.

ػومخ ؼقاعمخظقيمخيؿلفمصوهمذكلمخظوح خرمععمباضهامخخؿالصامتاعامطمامختؿلفمصودهمخظإلدرتخرمممم-سؼقاعمحرم:م-3

م-باضهامسنمخظؾاضمخألخرماؼضاموظهمحاظؿانم:

محيكمهمخظاقلمخظوخسيموؼكونمترتوؾهمبإب خعمعاقولم.-ؼقاعمحرم:سم-خ



 

مؼكونمصوهمخظرتتوبمس وخشوامدونمتنرومم.-سؼقاعمحرمس وخشيم:م-ب

مصوهمؼؿناضصمحفممخظوح خرمت ر وام,مععمثؾارمحفممخظإلرتخرماومباظاكسم.م-سؼقاعمعؿناضصم:م-4

مارمحفممخظإلرتخرماومباظاكسم.صوهمؼؿزخؼ محفممخظوح خرمت ر وام,مععمثؾم-سؼقاعمعؿزخؼ م:م-5

 
 
 

 -السٌادة:
مم-ؼؿوضعمعنمخظىاظبمان:-األهداف السلوكٌة :

مؼارامخظلواد مم مخظلوحةمخظإلنوةم.م-1

مميوزمخظلوحةمخظيتمصوهامدواد م.م-2

محي دمعرخطزمخظلواد م مخظلوحةمخظإلنوةم.م-3

مؼردممظوحةمصوهامدواد محلبمغوسها.م-4

نمصوهامخظانبرمخ غ اشيمتصؿام)ظلنررمموعؿغلؾام(مسلدىمخظاناصدرمخألخدرىمممموػيمخحلاظةمخظيتمؼكوم-خظلواد م:

م موح  مخظاملمخظإلينمسذمتكونمباضيمخظاناصرمعكملةم زهارهم مخظ كلمخظااممظلوحةم.

م

م-اغوخعمخظلواد م مخظلوحةم:

موح  مخظ كلم.متقوؼةمعرطزمخظلواد مباخلىوطمخظ خظةمخظيتمتقودمببرغامحنومعرطزمخظلوحةموتؤديمسديمتقوؼةم-1

مخظلواد مسنمررؼقمتؾاؼنمخظلونموضو مخ ضا  م.م-2

مخظلواد مسنمررؼقمخحل  م مخىوطمخظ كلمخدلىلوبم)مزهورمخظؿإلاصولم(م.-3

مخظلواد مسنمررؼقمسزلمخظ كلمخدلىلوبمباو خمسنمباضيماجزخ مخظبور م.-4

مخظـاغوؼةمخألخرىم.خظلواد مسنمررؼقموضعمخظ كلمخدلهمم مب خؼةمخظبور مواباادمخألذكالم-5

مخظلواد مسنمررؼقمتوح مخجتاهمخظنررمحنومعوضوعمعانيم.-6

مخظلواد مسنمررؼقمخحلرطةماومخظلكون.-7

خظلواد مسنمررؼقمخخؿالامذكلمخدللاحارم مخظلوحةمحوثمتوج معلاحةمخ نةموجباغؾهامعلاحارمغاسمةم-8

م.



 

م

م-عرخطزمخظلواد م مخ غ ا مخظؿبوؼريم:

ملوحةم)معوضعمؼااجلمصكر مظ كبوارمذخرمذانمضواديم(.خظودطم معلاحةمخظم-1

مخألجزخ مخظالوام معلاحةمخظلوحةم)معوضعمؼااجلمصكر مظ كبوارمعهمةم(م.م-2

مخألذوا مخحملوىةممبنؿبفمخظلوحةم.م)معوضعمؼااجلمظ كبوارمعؿودىةمخألػموةم(م.م-3

عرشوبم(موميكدنملقودقمخظلدواد م مممممعوخضعمارطانمخظلوحةم)معوضعمؼااجلمصكر مظ كبوارمثاغوؼةم)موػومشريم-4

مخظلوحةمبىرؼقةموخح  ماومبىرؼقؿنيماومبا  مررقم مآنموخح موحبلبمرؾواةمخدلوضوعم.

 
 -الوحدة:

مم-ؼؿوضعمعنمخظىاظبمان:-األهداف السلوكٌة :

مؼارامخظوح  مم مخظلوحةمخظإلنوةم.م-1

محياولمانمؼاىيمتارؼإلامعنادؾامظلوح  ممبأدلوبهمخخلاصم-2

مخظلوحةمخظيتمصوهاموح  م.ميوزمم-3

مؼردممظوحةمصوهاموح  محلبمغوسها.م-4

مػيمختظؿقامموختتلاقموخظؿكاعلم مخظاملمخظإلينم.م-خظوح  م:

م

م

م-اغوخعمخظوح  م:

موح  مداطنةمترهرم مخظلوحةماذكالمعنؿرمةمداطنةموتكونمدلؾوةمشريمصااظةمعلؿقر ممتولمسديمخجلمودم.م-1

ارموخحلووخغارموعوخدمحرطوةموتكونمحوةموصاسلةموصوهامغاحوةمدؼناعوكوةمسذممتـلمخظنؾاتم-وح  محرطوةم:م-2

متؿموزماذكاهلامباظقابلوةمسلىمخظنموموخظؿزخؼ م.

م

م-ؼن امخ حلاسمباظوح  مسنمررؼقم:

متقاربمخألذكالمباضهامسنمخظؾاضمخألخرم مخظلوحةم.م-1

متالعسمخألذكالم مخظلوحةمععمباضهام.م-2



 

مضهامعـلمغلوجمخظقماشم.تنادجمخألذكالمععمبام-3

مت خخلمخألذكالمععمباضهام مخظلوحةم.م-4

م مخظلوحةم.ملت ابكمخألذكالمطاظلالدم-5

مترخطبمخظاناصرم مخظلوحةمععمباضهام.م-6

م مخاللمخظؿؿابعم.م-7

 مخاللمخ حلاسمباتغؿما مباظؿماثلم مخظ كلموخحلفمموخظلرسةموختجتاهموخظؿوخزيم مخحلرطةمم-8

م مخظلونم.وخظؿقاربم

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م



 

 ((5خطة تدرٌسٌة رقم )) 
مخ غ ا مخظؿبوؼريم_جاعاةمدؼاديمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممخدلاد م

مداسارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم6م_خظزعنمممممطلوةمخظرتبوةمخألدادوةممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مخظـاظـةم_خظرتبوةمخظإلنوةمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممخدلرحلةممم_خظقلمم

مخظاالضارمخ غ اشوةم-م

م))مخظاالضارمخدلوكاغوكوةم,مسالضارمخظنلب((

م

متارؼفمخظىلؾةمباظاالضارمخ غ اشوةم متكوؼنمخظلوحةم.مم-دف التعلٌمً :اله

م-ؼؿوضعمعنمخظىاظبمخن:م-األهداف السلوكٌة :

مؼارامعإلهوممطلمسالضةمعنمخظاالضارمخ غ اشوةم.م-1

محياولمانمؼاىيمتارؼإلامعنادؾامظؾاضمخظاالضارمخ غ اشوةمبأدلوبهمخخلاصم-2

م.مؼاراماغوخعمخظاالضارمخ غ اشوةم-3

مميوزمخظلوحةمخظيتمصوهامسالضارمسغ اشوةمصقوقةمحلبمغوسهام.م-4

مؼكونمضادرخمسلىمردممس  مااذجمظردوعارمتوضحمخظاالضارمخ غ اشوةم.م-5

 
 -العالقات المٌكانٌكٌة :

  -ؼؿوضعمعنمخظىاظبمان: -األهداف السلوكٌة :

مؼارامعإلهوممخظاالضارمخدلوكاغوكوةم.م-1

مسالضارمعوكاغوكوةمصقوقةم.ميوزمخظلوحةمخظيتمصوهامم-2

مؼكونمضادرخمسلىمردممظوحةمصوهامسالضارمعوكاغوكوةم.م-3

تكمنم مدرخدةمضوممخظاالضارمخدلؿؾادظةمبنيمعكوغارمخظلوحدةمعدنمحودثمخظاالضدارممممم-خظاالضارمخ غ اشوةم:

مخدلوكاغوكوةموخظنلبموخحلرطةموخدللقةمخظااعةموخجلوم)مخظ كلموخدلضمونم(م.

م

م



 

م-كوةم:خظاالضارمخدلوكاغو

تارامسلىمسغهامخظاالضارمخحلؿموةموخدلنىقودةمخظديتملبدلمعدنمجدرخ مصدرضمسناصدرمعاوندةمدخخدلمممممممممم

مدىحمخظلوحةم مخدلوضوعمخ غ اشيموخظاناصرمخألخرىم.

م-خظاناصرمخظيتمبإلرضهامتن ئمسالضارمحؿموةموعنىقوةمػيمطاألتيم:

نةمعنمخظراللم مخجلهارمخدلقابلةمصرضمدرجةمضوشوةمعاونةمدخخلمخظلوحةمتإلرضمسلىمخظرداممدرجارمعاوم-1

م.

مصرضمخخؿالامخجلنسموخظامرمتإلرضمخخؿالامخظؿ رؼحم.م-2

مصرضمخخؿالامخظنوعموت ابهمخظ كلمخهلن ديمخظااممتإلرضمسلىمخظرداممخخؿالامخدللمسموخظلونم.م-3

 
 -عالقات النسب :

  -ؼؿوضعمعنمخظىاظبمان: -األهداف السلوكٌة :

مؼارامعإلهوممسالضارمخظنلبم.م-1

مؼارامتقلوممخخلطمخدللؿقوممحلبمخظنلؾةمخظقػؾوةم.م-2

مميوزمخظلوحةمخظيتمصوهامسالضارمغلبمصقوقةم.م-3

مؼكونمضادرخمسلىمردممظوحةمصوهامسالضارمغلبمصقوقةم.م-4

م-سالضارمخظنلبم:

تارامسالضارمخظنلبمسلىمسغهامخحؿلابمخظاالضارمبنيمخظىدولموخظادرضماومخظاالضدةمبدنيمخدللداحارموخظإلرخشدارمممممممم

خظإلاصلةمبونهام مخظلىوحمثناشوةمخألباادم.موبنيمخحلفومم مخألجلاممخظـالثوةمخألباادموخظإلرخشارمخظإلاصدلةمبونهمداممم

م  ادمسؼقاسارمذياظوةم

مخظنلؾةمخظقػؾوةم:

م(م.618ح1:م1وػيماصضلماغوخعمخظنلبمخدلقؾوظةمذياظوامبنيمخظىولموخظارضم=م)

م:ماعامررؼقةمتقلوممخخلطمحبلبمخظنلبمػقهمصوكون

م)خجلز مخألط م/مخجلز مخألصغرم(ماوم)متقلوممرولمخخلطمبأطملهمسلىمخجلز مخألط معنمرولمخخلطم(م.

معـالم:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم



 

مبممممممممممممممممممممممممممممممجمممممممممممخمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م618ح1مممممممممممممممممممممممممممم1ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م618ح2ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م1بمجممممم=مممممممخمجممممممم=مممممممممممممممممممممم

مخظنلبمخظقػؾوةممممممممممممممممم618ح1خمبممممممممممممممبمجمممممممممممممممممممممممممممممم

 -ولو أردنا تقسٌم الخط بحسب النسبة الذهبٌة علٌنا إتباع ما ٌلً :

م1/2((موبىولمB-A((مسلىمررامخخلطمخظكليم))Cؼردممخىامسمودؼامعـلم))م-

مخخلطمخظكليم.

م((. C-Aؼوصلمخطمعلؿقوممبنيم))م-

م((.Cؼوضعمخظإلرجالمسلىمغقىةم))م-

م((.D((م مغقىةمعـلم))C-Aلؿقومم))((محؿىمؼقىعمخدلBؼردممضوسمعنم))م-

م((.Aؼوضعمدنمخظإلرجالم مغقىةم))م-

((مE((م مغقىةم))B-A((محؿىمؼقىعمخدللؿقومم))Dؼردممضوسمعنمخظنقىةم))م-

م((618:1ح1وبهقخمؼكونمخدللؿقوممض مضلمموصقامظلنلؾةمخظقػؾوةم))

م



 

م
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ABSTRACT 
 

 
 
 The modern age has witnessed quick and amazing developments in different fields 

including arts. Thus, each of the regularized programming and the serialized learning has 

become a sign of this age. Education entities, being responsible for building the young for 

the promising future realized the importance of the above programs. Besides, the 

inefficiency of the classical teaching to meet the modern quick requirements and its 

inefficiency in increasing the acquiring of the teaching skills have pushed towards the 

arising of different approaches in the methods of teaching and teaching styles and one of 

them was the trend towards self-education that transforms the main concern of the 

education process from the subject material to the learner himself to reveal his/her wishes, 

readiness and self-skills. All that aimed at increasing the speed of learning instead of 

concentrating on what should be learnt or memorized of the inflexible skills and 

information that can not be used. The above case happened to the classical education a 

matter that necessitated what was known later as self-education. 

 



 

 The education package can be considered as one of the main sources of self-

education since it opens varied scopes for the tangible audio-visual skills in addition to its 

consideration of the individual differences among students. The package also helps the 

students in their learning and art progress. It also minimizes effort, time and reduces the 

loss in education for the benefit of reaching high learning levels. So, and owing to the little 

works and studies in preparing and using learning packages in art subjects especially in 

painting composition, the necessity for this research whose importance lies in finding the 

active and effective teaching device for the learner, arose. The study takes into 

consideration the easiness of using the teaching device sparing, in that time, effort and 

rhyming in that with the present worlds look towards education. 

 

 This research aims at the following:- 

1- Finding a learning package for the painting composition subject, its types, rules, its 

compositional relations and its learning stages for the 3rd stage of the Art 

Education Dept., College of Basic Education-University of Diyala. 

2- Checking the effect of using this learning package on the accomplishment of the 3rd 

stage in the painting composition subject. 

 

In order to achieve the above goals the researcher puts the following zero 

hypotheses:- 

1- There is no difference that shows abstract intangible significance within the level of 

(0.05) between the rate of achievement of the experimental group students and the 

other controlling one in the pre-test. 

2- No difference that reflects abstract intangible significance can be seen within the level 

of (0.05) between the rate of achievement of the experimental group in the pre- and 

post-test.  

3- No significant abstract difference can be checked within the level of (0.05) between 

achievement rates of the controlling group in the (pre) and post tests also. 



 

4- And finally, there is no significant abstract difference within the level of (0.05) 

between the rates of achievements of both the experimental and the controlling 

groups in the post test. 

 

The researcher used a designed experimental style that consists of (controlling-

experimental) groups with (pre-/post) tests for achieving the research goals and 

hypothesis. The research sample has been chosen from the 3rd stage students, Art 

Education Dept.-College of Basic Education, University of Diyala. The sample has been 

randomly distributed into two groups. The first experimental one that consists of (8) 

students used a learning package. The second controlling group that also consists of (8) 

students used the ordinary classical one. 

 

 The researcher has prepared the learning package (a learning booklet supplied with 

clarifying pictures in addition to an activating teaching program by computer. The package 

material consisted of three teaching units related and graded in their difficulty. And in 

order to check the achievement of the two groups, the researcher prepared an achievement 

test (theoretical and practical). 

 

 In treating the data, the researcher chose (Wilcoksin) related samples test and cjose 

(Man Witney) for the mid samples. After the statistical treatment, the researcher checked, 

analysed and discussed the results to conclude that there are abstract significant 

differences within (0.05) level between the rate of the students’ achievement for both the 

experimental/and controlling groups in the post test and in favour of the experimental 

group. 

 

 According to the results the following are concluded:- 

1- Using the learning package has a bigger effect in the process of learning than the 

classical way. 

2- The use of the learning package has a positive effect in improving learning in painting 

composition subject. 



 

 

The researcher approved the use of the prepared learning packages in applied arts 

(theoretical and practical) owing to their positive effect in sparing the learner’s time and 

effort in addition to their big effect in his/her achievement. 

 

 Finally, the researcher suggested the following:- 

1- Implementing a similar study in wall painting works subject to check its effect on the 

learners’ achievement. 

2- Preparing a learning package in the (designing) subject. The package material 

alternatives should be treated by computer only to check its effect on the learners’ 

achievement. 

 

        

 


