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التربٌة الفنٌة    مبادئالمادة:                               جامعة دٌالى  
كلٌة الفنون الجمٌلة                                  المرحلة :االولى                                           

 م.عمر قاسم علً ا.قسم التربٌة الفنٌة                    مدرس المادة :

                                      

                 11   - 16ملخص المحاضرة :                                           

 عناصر منهاج التربٌة الفنٌة

 اوال :النتاجات 

كان التعليم  نظومنيم نتكانليم مالنظ ياد معيا مي ها نين نيذم النظومنيم هنيا مت ينظ  نين اذا       

منيم العنلميم التعلمنيم لميالنظ ء مي ه هع  ا نكمظم نظومنم مرعمم نين نظو نكمظات تتفاعل نع

 نن العنلمم التعلمنمم .

ام االنييااا التعلمنمييم متفييتي ميي  ا  هلييا نيين مل ييفم مامل عظاصيير النييظ ء نييم الظتامييات      

ميم  هعيا مميل عهير تظيمات  لليظءهالنمتنع مكل نمتنع معنيل علين ظ يل مل يفت  متصيمرم نيذا 

 نختلفم منظ ا النار م .

 ام الفائاة الن صماة الت  م عن الن تح م  ا . معظ  ال صا مالظتاد: -

و مرم لاى النتعل  ظتمميم النمتنع  ممأنل نرغمها. الترهم  :نم عهارة عن  لمكاانا الظتاد  -

 نرمرم هالخهرة التعلمنمم .

م م ظتاد تصمر الناى معط  نخرمات تعلمنمم نحااة ظتمميم تعلي  محياة انا الظتاد التعلمن  : -

 ارا مم ام ارس ماحا .

 نثال عن الظتاد التعلمن  م  الترهمم الفظمم  -

 فهم مفهوم التوازن فً العمل الفنً عن طرٌق استخدام االلوان ( )التمكن من -

   -وهً:وهناك ثالث مجاالت للنتاجات 

 خاص بالمواد النظرٌة-----------------المجال المعرفً  -1

 المجال االنفعالً )الوجدانً( -2

 خاص بالمواد العملٌة----------المجال المهاري )الحركً ( -3
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 اهمٌة االهداف والنتاجات

للظتامات ماالنااا التعلمنمم هصفم عانم امر ن ي  مي  صيماغم االظفيطم التعلمنميم هفيكل        

 -عا  م  :

 تعمن النعل  علن اعااا متظوم  امراهات التارمس هطرم م تح ي ال اا.  -1

 ترفا النعل  الختمار االامات مالخانات مالم ائل التعلمنمم .  -2

 .تعمن النعل  علن اعااا م ائل الت مم  النظا هم متماس النخرمات  -3

 

 تصنٌف مجاالت النتاجات اواالهداف التربوٌة 

 نظاك ث ثم تصظمفات لألنااا التعلمنمم ت تخا          

 الن ث ث نماالت 1556ح ب نا مرى هلم     

 -من  كاالت  :مكل نمال الن عاا نن الن تممات 

 -: المعرفً او االدراكً:المجال  أ

 مرعمم ا ا مم من :ممتكمن نن  ت ن تممات       

 -:النعرمم  -1

تعييا النعرمييم  اظيين الن ييتممات ال ييتم ميي  نييذا النمييال ل منيي  تت يينن عنلمييم تييذكر            

أ ل    ال يارة علين تنممي  ل ما يتاعاه النيااة  النعلمنات ل مالنعرمم العلنميم التي  تعلنظانيا  ياه ا

 .نممالتعلم
 

 -: الف   ماال تمعاب -2

م صا هالف   ال ارة علن ا تمعاب نعظن األفماه ل مهالتال  ال ارة علن انت ك الطالب            

نعظن النااة التعلمنمم النتعلنم ل    تف مر النهاائ مالنفانم  العلنمم هحمث ميتنكن نين فيرا نيا 

النماا نن نمئم إلين اخيرى ك كلنيات  م حو م  همئت  نن  فماه ل م حااث مومانر ل ام تحممل

إلن  رتا  ام العكس ( ل ام تف مرنا ك فرح ا ام تلخمصي ا ( ل ام تخنيمن نراماات يا الن يت هلمم 

 .لن تلم أ نن ن تمى ك النعرمم ( ل معلم  ظماتء التعل  م  نذا الن تمى م  ن تمى  ع
 

 -:التطهمي  -3

تعل  علن ا يتخاا  نيا تارة الننفاه  لنف م  اال تمعاب ملكن مختلا عظ  علن اظ  مو ر         

تعلن  نن نماتا ماماة ممت ينن ذليك تطهميي النفيانم  مال يماظمن مي  نماتيا مامياة نثيل ر ي  

 .هاأللماناائرة االلمان ث  تطهم  ا م  ر   نظور طهمع  
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 -:التحلمل -4

مكذلك الع تات همن االمكيار كيان  م م ائ ت نا الن نركهات  نم ال ارة علن تم ئم هماظا        

 نظ ا . متألامكمن تاار علن تحلمل اللمن الن نمنمعم االلمان الت  
 

 -: التركمب -5

منم ال ارة علن انء  مي اه نختلفيم نيع هع ي ا لتكيممن نركيب ام نيااة مامياة ل منيم          

لتعلمنميم إلين عظاصيرنا ل مم مئات يا الاتم يم ل هذلكل عكس التحلمل الذ  مت نن تم ئم النيااة ا

همظنا معنل التركمب علن تمنمع ا م  تالب ل من نمن ماما ل معلم  مرك  الظتاد التعلمن  مي  

 .نذا الن تمى علن ال لمك اإلهااع  ماألظناط الهظائمم الماماة

 -: الت مم  -6

مذلييك هنممييب نعيياممر نحييااة منييم ال ييارة عليين إعطيياه حكيي  عليين تمنييم النييااة النتعلنييم ل     

ما ييحمل متعييا الظتامييات التعلمنمييم ميي  ن ييتمى الت ييمم   عليين ن ييتمى ميي  النمييال النعرميي  ك 

 .الع ل  (ل مذلك الحتمائ ا علن عظاصر منمع الن تممات األخرى

 

 -:المجال االنفعالً اوالوجدانً  :ب

الظتامييات التيي  تتصييل متكييمن نييذا النمييال نيين خنييس ن ييتممات ا ا ييمم ممت يينن            

 -هالنفاعر مالنممل ماالنتنانات ماالتمانات من تممات  ن :

   -:اال ت هال -1

منم ااظانا ممظ    الن ث ث هظيما مني  كتكيممن اليمع  لالرغهيم ل يهط االظتهام(كيان            

 مظته  الطالب ممرك  علن الارس.
 

   -: اال تماهم -2

   الن ث ثم هظما من نفاركم الطالب ممظ    متت نن         

  تهمل اال تماهم 

  الرغهم م  اال تماهم 

  الر ا عن اال تماهم 

 النظاتفات الصفمم .م  ن مفارك الطالب أك

   -: الت مم  -3

 ان م يارالفخصي  علين النما يمع ه ظاعيم تانيم لكي حكني  هإصياارنم ان م م  النيتعل           

 امر نمنمعم االلمان م  فتن نماالت الفن . النتعل 
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 -:التظوم   -4

االحكيا  علين االفيماه كم يع خطيم للنيذاكرة النتعل  ظوانا م تخان  مي  اصياار  ان مفكل     

 نث  .
 

 -: التنمم  -5

  نعمظي  ن ظوا  نعمن مهمن النتعل  لظف ي  مل يفان م ارن ممنم  ممصار االحكا  ا تظااا ال        

 الظفس . ل عتناا علن

 

 الن ار  حركًالمجال الحركً او النفس :ج 

الع يل   م يم  ه يا الم يا  مالتي  الحركميممنظا ظتظامل الظتامات الت  تتعليي هالن يارات          

 -:نع الم ا  العصه  من  علن الظحم االت   هالتآ ر

 -:ن تمى االاراك الح   -1

 .رك  ال    الح  تخاان ا م  تحاما ظمع الظفاطعلي هالحماس ماتمم    
 

 -:الت مؤن تمى  -2

 اال تعااا مالحم  لعنل نعمن .ممعظ          
 

   -:النمم م اال تماهمن تمى  -3

 نم ت لما عنل فانام        

 

 -: ن تمى اال تماه  االلم  -4

 هطرم م المم . ممت نن اكت اب ن ارة اااه العنل         
 

 -:ن تمى اال تماهم النركهم -5

 .حركات تتطلب اظناطا حركمم نع اة هن ارة تانم ممت نن معل          
 

 -: ن تمى التكما -6

 نم المصمل الن نرحلم االت ان .         

 -:  ن تمى االهااع -7

ممكيمن نين اهيااع الطاليب هذاتي  امن نم اهااه االظنياط النت ئنيم نيع النمتيا التعلمني           

  تاخل النعل .

 

 

   


