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ســم اهللا الرمحن الرحيـمب <
<

 
 ـةالصفح

 ٥.                                                          املقـدمـــة    *   
 ٥     .أنـواع التخطيط يف التربيــة الفنيــة *   
 ٥    .املهـارات االسـاسيــة الالزمــة للتخطيـط *   

 
 ٦      .حتليـل األهـداف وصيـاغتهــــا *   

 ٦      .ف    املستـوى العــام لألهـــدا-
     .  أهــداف التعليــم االبتــدائـــي  -

 ١٠ 
     . أهـــداف التعليــم املتوســـط   -

 ١١ 
     . أهـــداف التعليــم الثــانـــوي   -

 ١١ 
     . املستــوى املتوســـط لألهــداف -

 ١٢ 
   . األهــداف االســـاسيـــة للتربيـــة الفنيـــة -

 ١٣ 
  .ـداف العـــامــة للتربيـــــة الفنيـــــــة   األهـ-

  ١٣ 
    . املستـــوى احملــدد من األهــــداف -

 ١٤ 
 

 .حتـــديد خربات الطــالب الســـابقـــة ومنوهـــــــم      * 
  ١٦ 



 ٣

 ١٧      . اخلربات املطلوب حتــديدهـــا -
 ١٩        . مستــوى النمو   -
 ٢٠        . النمو املعــريف   -

 ٢٣        . النمواحلــركـــي   -
       . النمو الفنـــــــي   -

 ٢٤ 
 

  .دراســــــة البيئــــــة وإمكــــاناهتـــا       *   
  ٢٨ 

 ٢٩       .  البيئــــة الداخليـــــة -
 ٣١       .رجيــة  البيئــــة اخلــا-
 ٣٤     . منوذج تدوين اخلطـــة العـــامـــة   -

 ٣٥     . منوذج تدويــن اخلطـــة الفرعيــة  -
 

 ٣٦     .حتــديد املواد واالجهـزة التعليميـــة  *   
 ٣٧       . املــواد التعليميـــة  -

 ٣٧       . االجهــزة التعليميــة -
 
 
 

 ٣٩      .حتليـــل مــــادة الدرس     *   
 ٤٠        . مــواد الدرس    -

 ٤١      . أمثلـــة حتليــل مــادة الدرس   -
 

 ٤٣    )إجراءات التدريس ( تصميم خطط حتقيق أهـداف التعلــم *   
 ٤٤        . مفهــوم خطط أهــداف التعلـم -

 ٤٤       .رق التدريس     ط-
 ٤٦        . التهيئــــــة    -

 ٤٦     . استخــدام الوســـائل التعليميـــة -
 ٤٧      . أســـاليب تقــويـــم التعلـــم -



 ٤

 ٤٨    . منوذج تدويـن درس يف التربيـة الفنيـة -
 ٤٩   .ــة الفنيـــة  منوذج أخر  لتدويـن  دروس يف التربيـ-

 
 .إختيـــار وتصميــم أســاليب تقــويــم نتـائج التعـــلم    *   

 ٥١ 
      . أمنـــــاط التقـــويـــم  -

 ٥٢ 
 ٥٢       . أدوات التقـــويـــــم   -

 
       .املـــراجـــــــع   *      

 ٥٥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ريـس التربيــة الفنيــةلتخطيـط لتدا
 

 :مقـدمـة 



 ٥

ربيــة الفنيــة تخيتلف ختطيـط التدريـس ملـادة التربيـة الفنيـة عن بقيـة املواد الدراسيــة خلصوصيـة ال
وأهـدافهــا ، ولكــون التربيــة الفنيــة ليس هلــا مقـرر دراسـي يوزع على الطــالب وليس 

أو موضوعــات حمــددة لكــل صـف دراسـي  من هنـا كـان التخطيط لتدريس هنــاك أهــداف 
التربيــة الفنيــة اكثـر صعــوبــة ، ومعلــم التربيــة الفنيــة اكثــر حــاجــة إلتقان 

 .التخطيـط لتدريس ا ملـادة  
 

 :نواع التخطيـط يف التربيــة الفنيــة أ
 

 )  .سنــوي ، أو فصلــي    ( ختطيـط طويـل املــدى -١
 )  .خطـــة فرعيـــة   ( ختطيـط متوسـط املــدى   -٢
 )  .درس                  (          ختطيـط قصيــر املــدى  -٣

 :ـارات األسـاسيـة الالزمـة للتخطيـط هملا
 

 إتقــان جمموعــة من املهــارات وإلجـــادة التخطيـــط يتطـلب من معلــم التربيــة الفنيــة
 :نوردهــا فيمــا يلــي 

 
 .حتليــل األهــداف وصيــاغتهــا     -١
 .  حتديـد خربات الطـالب السـابقـة ، ومنوهــم -٢
 .حتديـد البيئــة املدرسيـــة وإمكــاناهتــا    -٣

 .حتديــد املواد واألجهـزة التعليميـــة    -٤
 .ة الدرس لتحديـد حمتوى التعلــم     حتليـل مـاد-٥
 .تصميــم خطط حتقيـق أهــداف التعلــم    -٦
 .اختيــار وتصميـم أسـاليــب التقويـــم   -٧

 
 . من املهـارات السبــع بشـيء من التوضيـــح  ةسنتنــاول كـل مهــارو

 
 
 
 
 
 
 



 ٦

 
 
 

 :حتليـل األهـــداف وصيــاغتهـــا  
 

 .ستوى العـام لألهــداف  ملا �
 .أهـداف التعليـم باململكـــة  �
 .أهـداف التعليـم االبتـدائـي  �
 .أهـداف التعليـم املتوســط  �
 .أهـداف التعليـم الثـانـوي   �

 .وى املتوسط لألهـدافـملستا �
 .األهداف األسـاسيـة للتربيـة الفنيـة  �
 .ربيـة الفنيــة األهـداف العــامة للت �

 .ملستـوى احملـدد من األهــداف  ا �
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :حتليــل األهــداف وصيـاغتـهــا _          أوالً 
 
تمــع ، وكــل جمتمــع يعمــل على نقــل تشتق أهداف التربيــة فـي أي بلــد من فلسفــة اجمل

 .بعــد جيـل عرب قنـوات خمتلفــة ومنهـا املدرســة فلسفــتـه وتصـوره هــذا للنـشء جيــالً 



 ٧

وأهداف التربيـة والتعليم يف اململكة ال تشتق من فلسفات أو نظريات تتبدل ، بل تشتق من عقيدة ثابتـة راسخـة  ، 
وعلى ضـوء هـذه ميـان باهللا ربـاً واإلســالم دينـاً وحممد صلى اهللا عليـه وسلـم نبيـاً ورسـوالً عقيدة اإل

 :العقيـدة حـددت غـايـة التعليـم يف اململكـة ، وهـي 
وتزويـد . وغـرس العقيـدة اإلسـالميـة ونشـرهـا . فهـم اإلســالم فهمـاً صحيحـاً متكـامـالً (( 

تلفـة ، واكتسـابـه املعـارف واملهـارات املخ. التعـاليـم اإلسـالميـة و باملثـل العليــا والطـالب بالقيـم 
وتنميـة االجتاهـات السلـوكيــة البنـاءة وتطويـر اجملتمـع اقتصـادياً واجتمـاعيـاً  وهتيئـة الفـرد 

 )) .ليكــون عضـواً نـافعـاً يف بنـاء جمتمـعـه 
واملواد . ة التعليميــة وأهــداف مراحلهـا املختلفــة اشتـقت من هذه الغاية    ـوأهـداف العمليـ

واملعلــم يف كـل . دراسيــة يف كـل مرحلــة دراسيــة تشتق أهــدافهـا من أهـداف املرحلــة ال
وعلــى . وحــدة دراسيــة أو خطــة أو موضوع يشتق أهــدافــه من أهــداف املادة الدراسية  
 :هــذا األســاس صنف التربويون األهــداف إىل مستويــات ثــالث هــي 

 
 : العـام لألهــداف املستـوى -١

 
وهــي األهــداف الكبــرى للتربيــة والتعليــم ، واهلــدف منهــا التـأثري يف شخصيــة الفرد 

.. اخللقيـة واملهـارات العقليــة  ليكــون مواطن صالـح ، كتنميــة القيــم الدينيــة واالجتـاهات
وقـد صيغـت أهـداف . ـود مضيئــة لتحقيقهـا وحنوهــا ، وهـذه األهــداف تتطلب سنوات وجه

 :التربيـة يف اململكــة العربيــة السعوديــة على النحو التايل 
 

ــة مما عفهــو يبتغـي مصلحــة اجلمــا. احلرص على مصلحـة الفــرد واجلماعــة معـاً  -١
 .يتعلمــه ا ألفــراد لتطويــر اجملتمــع 

 :يـة  صيغت جمموعــة من األهداف العامـة للتعليــم ومراحله الدراسية وهـي وعلى ضوء هذه الغا
 

 تنميــة روح الوالء لشريعــة اإلســالم ، وذلك بالرباءة من كــل نظــام أو مبدأ خيــالف هـــذه -١
 .ستقــامـة األعمــال والتصرفــات وفق أحكــامهــا العــامــة الشـاملــة  االشريعــة و

 
 النصيحــة لكتــاب اهللا وسنــة رسـولــه بصيـانتهـما ، ورعـاية حفظهمـا ، وتعهـد علومهـا ، -٢

 .والعمــل مبـا جـاء فيهــا  
 

 . حلمــل رسـالة اإلســالم  ة تزويـد الفـرد باألفكــار واملشـاعــر والقدرات الالزمــ-٣
إمنــا ( د على الضوابــط اخللقيــة الستعمــال املعرفــة حتقيق اخللق القرآنـي يف املسـلم ، والتـأكيــ -٤

 ) .ٌبعثت ألتـمم مكــارم األخــالق 
دمــة خل تربيــة املواطــن املؤمن ليكــون لبنــة صاحلــة يف بنــاء أمتــه ، ويشعــر مبسؤليتــه -٥

 .بـالده والدفــاع عنهــا 
 املعلومـات الثقـافيـة ، واخلربات املختلفــة اليت جتعـل منـه تزويــد الطــالب  بالقــدر املنــاسب من -٦

 .عضـواً عـامـالً يف اجملتمـع 



 ٨

 تنميـة إحســاس الطـالب مبشـكالت اجملتمــع الثقــافيــة واالقتصــاديـة واالجتمـاعيــة -٧
 .عــدادهــم لإلسهــام يف حلهــا أو

 املنــاسبــة لتنميــة قدراتــه حىت يستطيــع تاكيــد كــرامــة الفـرد وتوفيــر الفرص -٨
 ،املســامهـــة يف هنضـــة األمـــة 

 دراســـة مايف هــذا الكون الفسيــح من عظيــم اخللق ، وعجيـب الصنــع واكتشــاف مـا -٩
ـان  عليـه من أســرار قدرة اخلــالق لالستفــادة منهـا وتسخيــرهــا لرفـــع كيــيينطــو

 .اإلســـالم وإعــزاز أمتـــه 
بيــان االنســجام التـام بني العـلم والديـن يف شريعــة اإلســالم ، فــإن اإلســالم ديــن  -١٠

لبشريــة يف أرقـى صورهــا يف كـل اودنيــا ، والفكــر اإلســالمي يفي مبطــالب احليــاة 
 .عصــر  

املنهجـي لدى األفــراد ، ليصدروا عن تصــور إســالمي موحـد تكــويــن الفكــر اإلســالمي  -١١
 .فيمـا يتعـلق بالكـون واإلنسـان واحلياة ، ومـايتفرع عنهـا من تفصيالت 

 يف نقس الطالب ، وهتيئة اجلــو املدرسي املنـاسب ة رفــع مستوى الصحــة النفسيــة إلحــالل السكينــ-١٢
. 

البحث والتفكيـر العلميني ، وتقويــة القدرة على املشـاهـدة والتــأمـل وتبصيـر تشجيــع وتنميــة روح  -١٣
الطــالب بأيات اهللا يف الكــون ومـافيــه ، وإدراك حكمــة اهللا يف خلقــه ، لتمكيــن الفرد من 

 .ـاً  وره الفعــال يف بنــاء احليــاة االجتمــاعيــة وتوجيههــا توجيهـــاً سليمــداالضـطالع ب
االهتمــام باألجنــازات العــامليـة يف مياديــن العلــوم واالداب والفنون املبــاحــة ، وإظهــار أن  -١٤

 به أعــالم اإلســالم متقــدم العلــوم مثــرة جلهــود اإلنســانيــة عــامة ، وابراز مـا أسهــ
 اإلســالمي ، وتبيــان نواحي االبتكــار يف يف هـذا اجملــال ، وتعريــف النـاشئـة برجـاالت الفكـر

 .آرائهــم وأعمــاهلــم يف خمتلف املياديـن العلميــة والعمليــة 
ل لغــة األرقـام واإلفــادة اتنميــة الفكــر الرياضي واملهــارات احلســابية ، والتدريب على أستعمــ -١٥

 .منهــا يف اجملــالني العلمـي والعـملـي 
 
 

 .تنميــة مهــارات القـراءة ، وعــادة املطـالعــة سعياً وراء زيادة املعــارف   -١٦
 . اكتسـاب القدرة على التعبيـر الصحيـح يف التخـاطب والتحدث والكتـابة بلغـة سليمة وتفكيـر منظــم -١٧
راك نواحي اجلمــال تنميـة القدرة اللغويـة بشىت الوسـائـل اليت تغذي وتســاعـد على تذوقهــا وإد -١٨

 .فيهــا أسلوبــاً وفكــرة  
وبيــان نظـر اإلســالم فيمــا . تدريس التـاريــخ دراســة منهجيــة مـع استخــالص العربة منـه  -١٩

ة يف تــاريخ اإلســالم وحضــارة أمتــه ، حىت تكــون قدوة ديتعــارض معــه ، وابراز املواقف اخلال
 . ، تولــد لديهــا الثقــة واإلجيــابيــة ألجيالنـا املسلمـة



 ٩

تبصيــر الطــالب مبـا لوطنهــم من أجمــاد إســالميــة تليــدة ، وحضـارة عامليــة  -٢٠
تصــادية ،ومبـا ملكانتــه من أهــمية بني قإنســانيــة عريقــة ، ومزايـا جغرافيــة وطبيعيــة وا
 .أمم الدنيــا 

نواعهــا املختلفــة وتوسيــع آفــاق الطــالب بالتعرف على خمتلف أقطــار العــامل ، فهــم البيئة بأ -٢١
ومــا يتميــز بــه كــل قطــر من إنتــاج وثروات طبيعيــة ، مــع التأكيــد على ثروات 

ردهــا اخلـام ، ومركــزهــا اجلغرايف ، واالقتصــادي ، ودورهــا السيــاسي ابــالدنــا ومو
قيــادي يف احلفــاظ على اإلســالم ، والقيــام بواجب دعوتــه ، وإظهـار مكـانة العامل اإلسـالمي ، ال

 .والعمـل على ترابط أمتــه 
 األقــل جبــانب لغتهــم ىتزويــد الطــالب بلغــة أخــرى من اللغــات احليــة عل -٢٢

ن واالبتــكارات النافعــة ، والعمــل على األصليــة ، للتزود من العلــوم واملعــارف والفنــو
نقـل علومنـا ومعــارفنـا إىل اجملتمـعـات األخـرى إسهـامـاً يف نشــر اإلسـالم وخـدمــة 

 .اإلنســانيــة 
 .ـة السليمــة ونشــر الوعــي الصحــي ـتعـويــد الطــالب العــادات الصحي -٢٣
كيــة اليت تستنـد إىل القواعــد الرياضيــة لبنـاء اجلسم اكتســاب الطــالب املهــارات احلر -٢٤

 .السليم ، حىت يؤدي الفـرد واجبـاته يف خـدمـة دينـه وجمتمعــه بقوة وثبـات 
ني يف كــل مرحلــة ، ومســاعــدة الفرد ئ مســايرة خصـائص مراحـل النمو النفسـي للنــاش-٢٥

طفياً واجتماعياً ، والتـأكيــد على النـاحيــة الروحيــة روحياً وعقلياً وعا: على النمو السوي 
 .اإلسـالميــة ، حبيـث تكــون هي املوجــه األول للسلوك اخلاص والعـام للفرد واجملتمـع 

الب توطئة حلسن توجيههم ، ومســاعدهتم على النمو وفق ـالتعـرف على الفروق الفرديـة بني الط -٢٦
 .وميوهلــم قدراهتــم واستعدادهتــم 

العنــاية باملتــأخرين دراسيـاً ، والعمــل على إزالة مـا ميكن إزالتــه من أسبـــاب هذا  -٢٧
 .التــأخر ، ووضــع برامــج خــاصــة دائمــة ومؤقتــة وفق حاجاهتــم 

هبــدي ــة اخلـاصــة والعنــاية بالطالب املعوقيــن جسميــاً أو عقليــاً ، عمــالً ي الترب-٢٨
 .اإلســالم الذي جيعــل التعليــم مشــاعاً بني مجيــع أبنــاء األمــة 

 
 

 االهتمــام باكتشـــاف املوهوبني ورعــايتهــم ، واتــاحــة اإلمكــانات والفرص -٢٩
 .بهــم يف إطـار الربامــج العــامــة وبوضــع برامج خــاصـة هاملختلفــة لنمو موا

اقــة البشريــة الالزمــة ، وتنويــع التعليــم مع االهتمــام اخلــاص بالتعليــم تدريب الطــ -٣٠
 .املهنــي 

 غــرس حب العمــل يف نفـوس الطــالب ، واإلشــادة بـه يف ســائر صورة ، واحلض على -٣١
 ، ــه واإلبــداع فيــه ، والتـأكيــد على مدى أثــره يف بنــاء كيـــان األمــةنإتقــا

 :ويستعــان على ذلك مبا يلي 



 ١٠

تكوين املهــارات العلميــة والعنــاية بالنواحي التطبيقية يف املدرسة ، حبيث يتاح للطالب الفرصــة ) أ(
سهــام يف إنتــاج ، وإجــراء التجــارب يف إلللقيــام باألعمــال الفنيــة اليدويــة ، وا

 .املخــابــر والورش واحلقــول  
دراســة األسس العلميــة اليت تقوم عليهــا الالعمــال املختلفــة ، حىت يرتفــع املستوى اآليل ) ب(

 .لإلنتــاج إىل مستوى النهــوض واالبتكــار 
قــاومــة أعــدائنـا ، واسترداد حقوقنــا ، واستعــادة مل إيقــاظ روح اجلهــاد اإلســالمي -٣٢

 . بواجـب رســالة اإلســالم أجمــادنـا والقيــام
 .إقــامة الصــالت الوثيقــة اليت تربـط أبنــاء اإلســالم وتربز وحــدة أمتـــه  -٣٣

الب ط لعـام باململكـة مبا يتفق وقدراتاوقد حـللت تلك األهـداف اىل أهـداف املراحـل الثـالث للتعليـم 
 :كـل مرحلـة وهـي   

 
 :االبتــدائي أهـداف التعليــم 

تعهــد العقيــدة اإلســالمية الصحيحــة يف نفــس الطفــل ورعــايتــه بتربيــة إسالميـة  -١
 .متكاملة يف خلقـه ، وجسمـه ، وعقلـه ، ولغتـه ، وانتمـائــه اىل أمـة اإلسـالم 

 . تدريبــه على إقــامــة الصــالة ، وأخــذ ه بآداب السلوك والفضــائل -٢
تنميــة املهـارات األســاسيــة املختلفــة ، وخـاصـة املهــارات اللغويــة ، واملهارات  -٣

 .العدديــة ، واملهارات احلركيــة 
 .ات ـ تزويــده بالقدر املنــاسب من املعلومــات يف خمتلف املوضوعـ-٤

اجلغرافيــة ، ليحســن تعريفــه بنعـم اهللا عليــه يف نفســه ، ويف بيئتــه االجتمــاعيــة و -٥
 .استخدام النعـم ، وينفــع نفســه وبيئتــه 

 تربيــة ذوقــه البديعي ، وتعهــد نشــاطــه اإلبتكــاري  ، وتنميــة تقديــر العمــل -٦
 .اليدوي لديــه 

ص ـه ليدرك مــا عليــه من الواجبــات ومـاله من احلقوق ، يف حدود سنــه وخصــائـ تنميـة وعي-٧
 .املرحلة اليت ميــر هبــا ، وغرس حب وطنـه ، واإلخــالص لوالة أمره 

 
 توليــد الرغبــة لديــه يف االزيـاد من العلـم النافـع والعمـل الصـاحل ، وتدريبـه على االستفــادة -٨

 .الفراغ  من أوقـات
 .إعــداد الطالب ملـا يلي هـذه املرحلــة من مـراحـل حيــاتــه  -٩

 
 :أهـداف التعليــم املتوســط 

متكيـن العقيدة اإلسالمية يف نفس الطالب وجعلهـا ضابطة لسلوكـه وتصرفاته ، وتنميــة حمبــة اهللا وتقواه  -١
 .وخشيتــه يف قلبـــه 



 ١١

 املـالئمـة لسنـه ، حىت يلم باألصول العـامة واملبــادئ األســاسيــة ف تزويده باخلربات واملعار-٢
 .فــة والعلــوم للثقــا

 .تشويقــه اىل البحث عن املعرفــة ، وتعويــده التأمــل والتتبــع العلمي  -٣
  .ب تنميــة القدرات العقليــة واملهـارات املختلفــة لدى الطالب وتعهدهــا بالتوجيه والتهذي-٤

اء والتعــاون ، وتقديــر تربيــته على احليــاة االجتمــاعيــة اإلســالميـة  اليت يسودهـا اإلخـ -٥
 .التبعــة ، وحتمــل املسؤوليـــة 

 . تدريبه على خدمـة جمتمعـه ووطنــه ، وتنميــة روح النصــح واإلخــالص لوالة أمـره -٦
ــه املسلمــه اليت ينتمــي إليهــا ،  واستئناف السري يف ت حفــز مهتــه الستعــادة أجمــاد أم-٧

 .ـد طريــق العزة واجملـ
تعويــده االنتفــاع بوقتــه يف القراءة املفيدة، واستثمــار فراغــه يف االعمــال     النــافعــة  -٨

 .وتصريف نشــاطه مبـا جيعــل شخصيتــه اإلسالميــة مزدهــرة قويــة 
 كيف يواجــه اإلشعــاعات املضللــة ، - بقـدر سنــه -وعي الطــالب ليعــرف   تقويــة-٩

 .ملذاهــب اهلدامـــة ، واملبــادىء الدخيلــة  وا
 .إعــداده ملـا يلي هذه املرحلـــة من مراحــا احليـــاة  -١٠

 
 :أهـداف التعليــم الثـانـوي 

يف  –ـل األعمــال خالصــة لوجهــه ، ومستقيمــة ـمتــابعــة حتقيق الوالء هللا وحــده ، وجع -١
 .ــه  على شرعـ-كــافــة جوانبهــا

 دعــم العقيــدة اإلســالميـــة اليت تستقيــم هبــا نظـرة الطـالب إىل الكون واإلنسان واحليـاة -٢
ميــة اليت يف الدنيــا واآلخـرة ، وتزويــده باملفــاهيــم األســاسيـة والثقـافيــة اإلسـال

  .جتعلــه معتزاً باإلســالم ، على  الدعوة إليــه ، والدفــاع عنــه
 .متكيــن االنتمــاء احلي ألمة اإلســالم احلـاملــة لرايــة التوحيــد  -٣

، مبـا يوافق ) اململكة العربية السعوديـة (  حتقيق الوفــاء للوطـن اإلســالمي العــام ، وللوطن اخلــاص -٤
 .ـذه السـن ، من تسـام يف األفق ، وتطلـع إىل العليـاء  ، وقوة يف اجلســم ه

تعهــد قدرات الطالب ، واستعداداتــه املختلفـــة اليت تظهــر يف هـذه الفترة ،        وتوجيهــها  -٥
 .وفق مـا يناسبــه ، وما حيقق أهــداف التربية اإلســالميـة يف مفهومها العام 

 ة التفكيــر العلمـي لــدى الطــالب ، وتعميــق روح البحـث والتجريـب والتتبـعـ تنميـ-٦
 .املنهجــي واستخــدام املراجــع ، والتعود على طرق الدراســة السليمــة  

إتـاحـة الفرصـة أمــام الطــالب القــادرين ، وإعـدادهــم ملواصلــة الدراســة يف   -٧
 .املعـاهــد العليا ، والكليات اجلامعيـة ، يف خمتلف التخصصات   –مستويـاهتـا املختلفـة 

 .ـائر الطــالب للعمــل يف ميــادين احليــاة مبستــوى الئق  هتيئــة سـ-٨
 ختريــج عــدد من املؤهـليـن مسلكيــاً وفنيــاً لســـد حــاجــة البـــالد يف املرحلـة -٩

 .باملهــام  واألعمال الفنيــة وغريهـا  األوىل من التعليـــم ، والقيـــام
 .ــاء أســرة إســالميــة سليمــة حتقيق الوعــي األسـري لبن -١٠



 ١٢

 . إعــداد الطــالب للجهــاد يف سبيــل اهللا روحيــاً وبدنيــاً -١١
عـالية ف رعــاية الشبـــاب على أســاس اإلســالم ، وعــالج مشكـــالهتم الفكريــة واالن-١٢

  .ومسـاعدهتـم على اجتيـاز هـذه الفترة احلرجـة من حيـاهتـم بنجـاح وسالم
اكتســاهبــم فضيلــة املطــالعــة النــافعــة ، والرغبــة يف االزيـاد من العلــم النـافـع  -١٣

 .والعمـل الصـاحل ، واستغـالل أوقــات الفراغ على وجــه مفيــد 
جيــايب الذي يواجــه بـه الطالب األفكــار اهلــدامــة واالجتــاهات  تكويــن الوعـي اإل-١٤

  .املضللـة
ونــالحـظ مما سبق اشتقـاق وتدراج أهــداف املراحــل الدراسيـــة من األهــداف العــامــة 

 التعليـم املتوسـط واهلدف ن م١ من التعليم االبتدائيـة واهلدف ١،٢للتعليـــم ، ويربز ذلك بوضوح من اهلـدف 
 .ن االهـداف العـامـة للتعليــم   م٢ ، ١ من التعليـم الثانوي وعـالقتهـا باهلدف ١،٢

 
 :  املستـوى املتوســط لألهـــداف -  ٢

وهـــي أهــداف ذات درجــة متوسطـــة من العموميـــة والتحديد كأهــداف املواد الدراسيــة 
   وهــذه  ملهــارات القرائيــة  أو الكتــابيـــة أو احلسـابيــة أو املهـاريــة ،او تعنـى بتنميــة 

االهــداف ميكـن مــالحظــة اشتقــاقهــا من أهــداف املراحــل الدراسيـــة اليت بدورهــا 
 .اشتقـت مـن أهــداف التعليــم 

ــاسيــة والعــامــة نلحــظ كيــف اشتقت سولعلــه باستعراض أهــداف التربيــة الفنيــة اال
 .االهــداف العــامــة للتعليــم      تلك االهــداف كأهداف وسطـى من 

 
 
 
 
 

 :الهـداف االسـاسيـة للتربيـة الفنيـة ا

 .منــو االدراك والفهــم الواعي ملـا نراه ونلمســه   -١
 .العـالقة واإلرتبـاط   من االهـداف التعليمية لتلحظ٩الحـظ اهلـدف 

 .ت الشخصية املرتبطة باإلبتكار منو السلــوك والتعبيـر االبتكـاري ومنو الصفـا -٢
 مـن أهـداف ٦ من أالهداف العــامــة للتعليـم واهلـدف ٢٦،٢٩الحظ العـالقـة بينـه وبني اهلدف 

 .التعليـم االبتـدائـي 
. فنـون الرفيعـة و إدراك العالقـات اجلماليـة فيها واالستمتـاع هبـا لتذوق الطبيعــة وا:   التذوق الفين -٣

 .من االهـداف العـامـة للتعليــم ١٤ ، ١٣، ٩ظ االهداف الح
دراســة كميــات هائلــة من : دراســـة وســائــل التعبيــر الفنــي ، وتشمــل   -٤

 ٣١اهلـدف  الحـظ. اخلــامات والعدد واألدوات عن طريق املمارســة 



 ١٣

الحـظ .                    اليدويــة الوعي بعــدد كبيــر من املهــن واحلرف : الوعــي املهنــي  -٥
 ٥،٨،٣٠،٣١األهـداف 

 من األهـداف العـامـة ٢٩الحـظ اهلـدف .  تعهـــد املواهــب الفنيـــة ورعــايتهــا -٦
 . من التعليـم املتوسـط ٤للتعليـم واهلدف 

 

 :الهــداف العــامــة للتربيـــة الفنيـــة ا

 .منو حسـاسية الفرد حبيث يدرك اجلمال يف كـل ما حييط به من أشيـاء وهو : النمـو الوجدانــي  -١
 ٢٦و٢٥و١٢و٤الحـظ األهـداف 

 . حتسيــن العــالقـــات االجتمــاعيـــة -٢
 . من التعليـم املتوسـط ٥و١يـم واهلـدف ل من األهداف العـامة للتع٢٥و٤الحـظ األهداف 

 . يقومون بــه حترام العمــل اليــدوي ومنإ -٢
 . من األهداف العـامـة للتعليـــم ٣١ و ٣٠الحـظ اهلــدف 
 :يادة فعـاليــات التعليـم ز -٤

 .عن طريـق الربـط بـيـن خمتـلف أنـواع النـشـاط يف اخلطـة الدراسيـة للتعليــم العـام 
 . من أهـداف التعليـم العـامة     ١٠الحظ اهلدف * 

 .ل أوقــات الفراغ فيمــا يفيــد وينفــع شغــ -٥
 . من أهداف التعليم الثـانوي ١٣ من أهداف التعليم االبتدائي واملتوسط و٨الحـظ اهلدف 

ريق التنفيس عن بعض االفكــار ط  تكامل الشخصيــة وتوازهنــا  واملسـامهـة يف الصحـة النفسيـة عن -٦
 . من االهداف العامة للتعليم   ٢٦و٢٥، ١٢و ١١الحـظ األهداف .   والرغبــات 

 
 
 

 :املستــوى احملــدد لألهــــداف  -٣

وهي اكثــر األهداف التعليميــة حتديداً وبعــداً عن العموميــة وتوضــع أهدافاً لوحده أو خطــة 
 املعلــم نفسه ، وقـد ويضعهــا وحيددهــا. ون من جمموعة دروس أو لدرس واحــد فقط  كدراسيـــة تت

 .أو املشــرف التربوي الزائـر  ) مديـر املدرســة ( يسـاهـم يف حتديدهــا املشرف املقيم  
اغـة األهداف وهنـاك ـبعد التعرف على كيفيـة حتليل االهداف ومستوياهتـا ميكننـا التعرف على كيفية صي

 :حملدد شائعة بيـن معلمـي التربيـة الفنيـة ، مهــا طريقتـان لصياغـة األهداف ذات املستوى ا
 :الطريقـة التقليديـــة ) أ 

. حيدد فيهـا هـدف عـام للخطــة وأهـداف خـاصــة للدرس مـع حتديد أهـداف فنيـة وأخرى تربويـة 
 : اهلـدف الفنـي بالشكـل التـايل غويصـا
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ويصاغ اهلـدف التربوي مثـالً ) حيدد أحد عناصر العمـل الفين ..( د مـع التركيز على عنصـر التكـوين اجليـ
:    مثــال أخــر . تعويـد التالميـذ على احملـافظــة على نظــافة أدواهتـم أثنـاء العمـل:    كمـا يلـي 

 .ميـذ إلحترام أصحـاب العمـل اليـدوي  الميـل التـ
  ) :الجرائيةا( يقـة السلوكيــة الطر) ب 

عرفت بإهنــا أكثــر االهــداف التعليميــة وضوحــاً ) اإلجرائيــة ( و األهــداف السلوكيـــة 
يــاسهــا ومشـاهدهتـا قوحتديداً حيث ميكــن للمعلــم واملتعلـــم واملـالحظ اخلــارجــي 

 .مستوى األداء + شرط األداء + املتعلم +  أداء املتعلم هنـاية الدرس وتتكون من فعل مضارع يصف
 .اجلانب املعريف ، املهاري ، الوجدانــي   : واألهداف السلوكيـــة تتنــاول ثالث جوانب هي 
 :داف اإلجرائيــة ـومن أمثلـة صيــاغـة األه

 :هــداف معرفيــة أ
 .أللوان الرئيسيــة والثـانويـــة ن يعـدد الطـالب اأ •
 .أن يعـرف الطـالب مصــادر االخشــاب الطبيعيــة  •
 .أن يتعـرف الطـالب على مخسة من رواد الفن التشكيلـي السعـودي    •

 :هـداف مهــاريــة أ
 .سـك امات املختلفـة جمموعـة منازل حديثـة بشكـل متماـأن يشكـل الطـالب باخل •

 .أن يطبـع الطـالب وحـدة زخرفيـة عـدة طبعـات بنظـام ونظــافـة  •
 أن يعرب الطـالب باأللوان املـائيـة عن فصـل الربيـع بشكـل متقن •

 .أن يشكـل الطـالب بالصلصـال جمسمـاً للمصمـك مربزاً التبـاين امللمسـي   •

 :ف وجدانيـــة اهـدأ
 .القتنــاء بعـض صـور الطبيعــة يف بــالدنـا أن يبـادر الطـالب  •

 .أن حيــافظ الطــالب على نظــافـة أدواتــه  •
 .أن يقبــل على حضــور املعــارض الفنيــة ويقيمهــا   •

 .أن مييــل الحتــرام العمــل اليــدوي   •
 الفنيــة ، أهــداف حمددة لدروس الفنــي وجمــاالت اخلربات وعنــاصــر وأسس البنـــاء

ووحـدات و خطط التربيــة الفنيــة وإن لـم يقـوم املعلـم بصيـاغتهـا صيـاغـة إجرائيـة إلنـه ميكن أن 
 :نالحـظ نتــائجهــا يف هنـايـة الدرس أو اخلطـة 

 
 :نـاصـر البنـــاء الفنــي ع •

   التدرج- الكتلـــة – املســاحة –  امللمـس - اخلــط  –اللـون 

 :ســس البنـــاء الفنـــي  أ •



 ١٥

 – احلركــة –   التنـاغـم – االيقــاع – الوحـدة  –  التنوع –  اإلتزان  -  التوافق –   التباين  -التكوين 

 . احلبكــة الفنيــة - النسـب -السيــادة 

 :ــاالت اخلبــرات الفنيـــة جم •

  التركيـب- التشكيـل -  النســج  - الطبــع -يــر   التصو-الرسم  
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 حتـديد خربات الطـالب السـابقـة ومنوهـم
 

 .اخلبـرات املطلــوب حتـديدهـــا   �
 .مستــوى النمــو    �
 .النمــو املعــرفـي  �
 .لنمــو  احلركـــي  ا �
 .ي  ــالنمــو الفنــ �

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :حتديد خربات الطالب السـابقة ، ومستوى منوهـم :      انيـاً ث
 

على املعلــم حتديد خربات طـالبــه الســابقـــة ومستــوى منوهــم يف كــل صف من الصفوف 
 .اليت يقــوم بتدريسهــا ، وتسجيــل ذلـك يف كــراســة حتضيــره 
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أمهيــة حتديد اخلربات الســابقـــة تنبــع من كوهنــا أسـاس يبىن عليــه اخلربات اجلديــدة اليت و
 .سـوف يكتسبهــا الطــالب  

 

 :اخلربات السـابقـة املطلـوب حتديدهـا للطـالب  * 

 . معرفــة مستــوى التعبيــر الفنــي للطـــالب  -١

 .ة للطــالب  التعــرف على املعلومــات الفنيــ-٢

 . حتديــد خبــرات الطــالب يف كــل جمــال من جمــاالت اخلربات الفنيــة -٣

 . حتديــد مستـوى مهــارات الطــالب يف إستخــدام اخلـامات واالدوات  -٤

 . حتديــد املوضوعــات اليت سبق للطــالب التعبيــر عنهــا  -٥

 

 :اخلربات الســابقــة   نوفيمــا يلي إيضــاح لكــل خبــرة م

 :معرفـة مستـوى التعبري الفين للطـالب  •

 جيب أن حيــدد املعلـــم مدى مناسبــة التعبري الفين احلـايل للعمـر الزمين للطـالب حىت  -
 .يتـم على ضوء ذلك حتديد اخلطوات التالية عـالجيـة أو تطويريــة 

 وحتديد نقـاط الضعف والقوة لعالجها. الفين وعنـاصـره وأسـسـه  ن معرفــة التكــويــ-
 .ودعمهـا وتنميتهـا 

 . أصـالـة االعمـال وعـدم التدخـل فيهـا وارتباطها بشخصية الطفـل وبيئته وثقـافتـه -
 هتـمار تنــوع التعبيــر الفنــي ووضــوح الفروق الفرديــة للطــالب لتنميـة قد-

 .على ضوء إستعـداداهتـم 
  استكمــال املوضـوعــات وثرائهــا التشكيلــي ملعـرفـة مدى قدرة الطــالب على-

 .التعبيـر عن فكـرة ومضمون املوضـوع  
 

 :التعرف علـى املعلــومات الفنيــة للطــالب  •

ـات واالدوات ، و عنــاصر البنــاء الفنــي وأسـســه ، ـــاممعلومــات الطــالب عن اخل
حسـب املستـوى الدراسـي . وبعــض املعلـومــات عن الفـن االســالمي واملدارس احلديثــة 

 .للطــالب وقدراهتـــم  
 
 
 

 :خبــرات الطــالب فـي جمــاالت التربيــة الفنيــة  •

 ة فــي كــل جمــال من جمــاالت اخلرباتـســابقـحتديــد خربات الطــالب ال
 .الفنيــة ونسبـــة  مـا اكتسبـوه من خربات  يف كــل جمــال من هذه اجملــاالت 
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 :حتديد مستوى مهــارات الطـالب يف استخــدام اخلامـات واألدوات  •

م  ومهـارهتم يف استخـدام ـب يف أدائهيشـار للمستـوى املهـاري الذي وصـل إليــه الطــال
 .اخلـامــات ومتكنهــم منهـا وكذلك استخدامهـم لألدوات  

 
 :حتــديد املوضوعـات اليت سبق للطــالب التعبيـر عنهــا  •

حيدد املعلـم اكثر املوضوعات اليت تكـرر التعبري عنهــا الستبعادهـا من موضوعــاته ألن تكرارهـا يصيب 
 والعزوف عن املــادة وحيدث التمـاثل يف اعمـال الطالب عرب السنوات املتالحقــة وحيد من لالطـالب باملل

 .إدراك الطـالب لألشيـاء احمليطــة هبـم والتعبيـر عنهــا  
اســة وعندمـا يكون للمعلـم سابق معرفـة بالطـالب عليـه حتديد اخلربات السـابقــة هلم يف كــر

 ، ثـم يتبعـهــا بتحديد مستويــات منوهــم املعرفــي واحلركــي واجلسمــي  واليت هحتضيــر
 .سنتحدث عنها الحقـاً

أمــا إذا كــان املعلم جديداً يف مدرستــه فعنــد ذلك البــد لــه من بعـض اخلطـوات اليت يتبعهــا 
 :طــوات هــي لسـابقــة واخلللقيـام بتحـديد خربات طــالبـه ا

 
 :سـؤال الطـــالب  -١

ميكــن للمعلــم توزيـــع استبــانـــة على طــالبــه لتحـديد خرباهتـم أو السؤال املبــاشر 
 .ملعــرفــة املوضــوعــات اليت تنــاولوهــا واخلـامـات و االدوات 

 
 :سـؤال املعلــم السابق  -٢

ــون املعلــم الســابق الذي قــام بتدريس طــالب الصف اليزال موجــوداً ـعنــدمــا يك
ليـه يف سؤال إداخــل املدرســـة ميكــن الرجــوع لــه ملعرفــــة مـا سبــق اإلشارة 
 .الطـالب إضافـة ملعرفـة أدق التفـاصيـل حبكم التخصص واخلربة لذلك املعلم 

 
 :ـوع إىل دفتــر املعلـم الســابق الرجـ -٣

عنــد وجــود دفتــر حتضيــر املعلــم الســابق ميكــن دراســته ملعرفــة العنــاصر واألسس 
اليت تنــاوهلــا واملوضوعات واخلــامــات واالدوات وتقويــم الدروس واخلطط ، للخروج بكـم وافـر 

  .ميــدة عن الطــالب وخرباهتمن املعلومـات الدقيقـة املف
 :دراســة أعمـــال الطالب السابقــة  -٤

تزخــر املدارس بالكثيــر من أعمــال الطــالب سواء فــي كراساهتـم املوجودة داخـل املدرســة أو 
عتمــاد على األعمــال املعروضــة يف معرض املدرســة أو ممراهتا وســاحــاهتــا ، لذا ميكــن اإل

عمــال ملعرفــة مستــوى التعبيــر الفنــي وأســاليب الطــالب يف التعبيــر دراســة هــذه األ
إضــافــة . الفنــي ونقــاط الضعف والقــوة يف التكــويــن الفنـي وعنــاصره وأسســه 
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ا واخلــامــات واالدوات ومسـتوى خرباهتــم فيهــ........ ملعــرفــة جمــاالت اخلربات الفنيــة 
 .اليت استخدمهــا الطــالب أثنــاء ممارساهتــم الفنيـــة 

 
 :الدروس االستكشـــافيــــة  -٥

الدرس االستـكشـافـي جيــب اال يلجــأ اليــه املعلــم إال فـي حــالة عــدم توفـــر املعلومات 
على املعلـــم  فنــي للطـــالب ، عنــد ذلك جيــبالكــافيـــة عن مستوى التعبيـــر ال

حتــديـــد موضــوعــاً معينــاً للدرس االستكشــايف وعــدم تركــه حــراً إلن اهلــدف 
من الدرس االستكشــايف التعرف على املستــوى احلقيقي للتعبيــر الفنــي للطالب ونقـــاط الضعــف 

ــاصـره وأسسه ، وعنــد ترك املوضــوع حــراً ستكــون والقــوة يف التكــوين الفين وعن
نتــائـــج الدرس غري صــادقـــة إلن الطـالب عنــد ذلــك سيقــوم باختيــار أحــد 

 .املوضــوعــات اليت سبــق لــه رمسهــا وجييـــد تنفيذهـــا 
 

 :ستــوى منــو الطـــالب م •

 :انب  وعلـم أن يقـوم بتحديدهـا ومن هـذه اجلوللنمـو جـوانب عـدة على امل

 ... اجلانب اخللقـي  - اجلـانب الفنـي-اجلانب الوجـدانـي-اجلانب احلركي -اجلانب املعريف 

وتكمـن أمهيــة دراســة النمـو عنــد الطــالب يف معرفــة املعلـــم طبيعــة طـالبــه 
 .ل مرحلــة منــه ـوعـي وإدراك ملتطلبـات ذلك النمـو وكـوكيفيــة التعـامـل معهم ب

لــذا على كــل معلــم حتــديد مستــوى منو طــالبــه يف الصــف الذي يقــوم بالتدريس 
وسنشيــر فــي عرضنــا التايل إلــى بعـض جوانـب النمــو اليت يتطلـبها معلــم . لــه 

 مــع رجــوع كــل رــاملــه مـع طــالبــه بشكــل مبــاشالتربيــة الفنيـــة يف تع
معلــم اىل اجلــوانب االخــرى من النمـــو ، عن طريق  كتــب علــم النفــس التربــوي أو 

 .علــم نفــس النمو لالسـتـزادة  
كـن أن يتحــرك ومعلــوم أن كــل جــانب من جوانــب النمــو يؤثــر يف االخــر فــال مي

 . يــرســـم دون أن يفكــر أو يتحــرك   وطفــل دون أن يفكــر أ
 

 :النمـــو املعـرفـــي * 
 

خيتلــف علمــاء النفــس يف تقسيمهــم وتسميـاهتــم ملراحـــل النمــو العقلـــي ، ومن 
 :هــذه االقســام والتسميــات نــورد التـــايل 

 
 ) حتـى ســن الثــانيــة ةمن الوالد ( رحلـة احلسيـة احلركيـة ملا
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تسمى مرحلــة املهد ،وبــدايــة هــذه املرحلــة ال يــدرك الطفــل أنـه شيء منفصــل عن 
االشيــاء من حولــه وال يـدرك عــالقتــه هبــا ، لــذا نــراه يلمــس االشيــاء احلــارة 

 . دون وعــي خبطورهتــا واحلــادة
يعتمــد يف تعليمــه على يديـــه بشكـــل رئيســي ، ثــم يدرك بالتدرج استقـاللـه عن و

 .األشيــاء من حولــه ، وحيـدث تأزر بيـن حواسه املختلفــة فيستطيع أن يتجه اىل هـدف معيــن  
 

 )ــة حىت السـابعـة من الثــاني( رحلـة ماقبـل العمليات العقليـة م

مرحلة الطفولـة املبكـرة و علــى معلــم الصفني االول والثــاين التعرف والتوســع يف معرفــة  تسمى
 .خصــائص هــذه املرحلــة إلن تالميــذ هــذين الصفني يقعــون يف تلك املرحلـــة 

 :ومـن خصــائص هــذه املرحلــة 
للمعلــم تزويــد تــالميــذ هــذه  ستخــدام الواســع للغــة ، لـذا ميكــناال •

 .الصفــوف ببعــض املسميــات لقدرهتــم على إستخــدام اللغــة 
لتمركــز حــول الذات فــال يدرك طفــل هــذه الصفــوف أن فهــم االشيــاء ختتلف بني ا •

 .رأي الكبــار وطريقــة تفكيــرهــم النــاس ، لـذا يصعـب عليــه فهــم 
اإلدراك البصــري على التفكيــر املنطقــي مبعنــى أن تفكــريه يعتمــد على إدراكه  قــدمت •

البصــري أكثــر من التفكيــر املنطقــي لعــدم قــدرة طفــل هــذه املرحلــة يف 
ـون الذي يكثـر االطفــال يف الفصل كأن يطب إليــه حتديد اللـ. التفكيــر بأكثر من بعــد 

إرتــدائـه يف مــالبســهم  ، ثــم يســأل بعــدهــا أيهــم أكثــر ، الطــالب 
 .الطــوال أم الصغــار ؟ فسـيتردد يف االجــابــة إلنــه لـم يفكــر يف هــذا البعــد  

شيــاء ثـابتــة فيعـتقــد عــدم ثبـــات اإلدراك ، مبعنــى عــدم إدراك أن خصــائص اال •
هــا تتغيــر حبسـب الزاويـة اليت يـراهـا منهـا  سـواء كــان ذلك من اأن االشيـــاء اليت ير

 .حيـث احلجـم أو اللــون أو الشكـل  
 .واكثر مـا مييز النمو العقلـي يف هـذه املرحلة كثرة االسئلــة وحب االستطالع 

 

 

 . ) سنـة ١٢سنوات حىت ٧من ( ـات املــاديـة  مرحلــة العمليـ

تسمى مبرحلــة الطفولة املتأخرة وغالب تالميـذ املرحلــة االبتدائيـة يقعـون يف هـذه املرحلـة ، ويقـل تكرار 
يف لغــة أطفــال هـــذه املرحلــة و تصطبــغ لغتهـم بطــابـع اجتمـاعــي ) أنــا(كلمــة 

ويتقــدم التفكيـر املنطقــي عن طريــق االشيـــاء . النمو حــول الذات كمؤشـر لضعف 
 .املــاديــة احملســوســة 
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تظهــر القــدرة على التصنيـف اليت تتطلب قدرة على التفكيــر يف اكثــر من بعــد ممــا يعين مرونـة و
 .التفكيــر وحماولــة اإلستنتـاج  

الشيـــاء املتشــاهبـــة اإدراك االشيـــاء املتبــاينــة اكثـــر من إدراك وقدرة الطفـــل على 
كمــا ينمـــو إهتمــامــه بالواقــع واحلقيقـــة ويستطيـــع التميـيـز بني الواقـــع . 

 .واخليـــال 
 .بـؤ واإلحتماالت ويصـعب على أطفــال هـذه املرحلــة التفكيــر يف االشياء املستقبليـة والتن

 
 ) . سنة ١٧ سنة حىت ١٣ن م( رحلــة العمليـات اجملـردة م

وتسمى مبرحلـــة املراهقـة املبكـرة وفيهــا يقع طالب املرحلة املتوسطـة وجزء من الثـانويـة  ، 
ديـة ويستطيــع القيــام بعمليــات عقليـــة بسـرعـة وسهــولة  بعيداً عن االشيـاء املـا

 .احملسـوسـة 
ويف . ـذه املرحلـــة بشكــل سريــع ثــم يتبــاطئ يف هنــايتهــا ـويتطــور النمو يف ه

هــذه املرحلــة تنمو القدرة على التذكــر القــائـم على الفهــم من خـــالل استنتـــاج 
كـس املراحــل العـــالقـــات مما يسهــل عمليـــة احلفــظ واالسترجــاع بع

وتزداد القــدرة . كمــا تزاد مــدة االنتبـــاه . الســابقـــة اليت تعتمــد على احلفــظ اآليل 
على التخيـــل ويظهــر ذلك من كثــرة أحــالم اليقظـــة حيــث يســرح خبيــالــه اىل 

 .سبـــة للذكــور آفــاق بعيـــدة يف جمــاالت البطــولة والتضحيــة واملغـامــرات بالن
 

 ) . سنة ٢٢ سنــة حىت ١٨ن م( رحلـة املراهقـة املتـأخرة م

وهــي امتــداد ملرحلـــة العمليـــات اجملــردة ويعيش يف هذه املرحلـة جزء من طالب املرحلـة 
ويبــدأ . الثانويـة ، ويصــل الذكــاء اىل أقصى مداه ، فيتوقــف عن النمــو لكنــه ال ينخـفض 

 .ـه بالتحليــل والتعليــق  ـاملراهــق يف منــاقشــة مـا يطــرح علي
ينمــو لديـــه التفكيــر املستقــل والقــدرة على اختـــاذ القــرارات ، فعنــدمــا 

 .تواجهــه مشكــلة يبــدأ يف وضـــع الفروض حللهـــا 
يميــة لكمــا تتضـــح امليــول التع. ح اكثــر واقعيـــة يتطــور التخيـــل فيصبـــ

 .كمــا تزداد قدرتــه على التحصيـــل لنمو سرعتــه يف الفهـــم واالستيعاب 
 

ومن خـالل اخلصــائص العقليـة اليت أوردنـاها يف كــل مرحلــة سيدرك املعلـم قدرات تـالميذ كـل 
فكـري يتنــاسب وتلك القدرات  دهـا يكـون مبقدور املعلم خماطبـة تالميذه مبستـوىصف تقريبـاً ، عنـ

 .وذلك أثنـاء شرح درورسه أو حتـديد أهــدافــه  
وحيســن بنــا أن نشيــر يف مقـــام حديثنــا عن النمو املعــرفــي اىل تصنيــف األهـــداف 

 يف وــى للمعلـــم بعــد ذلك تلبيـــة متطلبـــات النميف اجملـــال املعــرفــي حىت يتسن
 .كــل مرحلـــة بوعــي  وإدراك حســب طبيعــــة وخصــائص كــل مرحلـــة 
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 :صنيـف األهـداف املعرفيـة ت

 :األهـــداف املعرفيـــة إىل  )بلـــوم ( يصنـــف  و

 - التقويــــم  -  التركيـــب  -ـــل   التحلي-  التطبيــق  -  اإلستيعــاب  -التذكــر  

ـــذا التصنيـــف يشيــر اىل أن العمليـــات العقليـــة تتـــدرج من البسيــط فاملركب على هو
 .شكـل هـرمـي بـدأً من القـاعـدة بالتذكـر وينتهـي عنـد القمــة بالتقــويـــم  

 :درات العقليـــة التــاليـــة واألهــداف املذكـــورة تشيــر للقــ
 

 شيـــر حلفـظ املعلـومـات يف الذاكـرة والقــدرة على إستذكـارهــاي: التــــــذكــــر  

 .أو إستـدعـائهــا عنـد احلـاجــة 

ـادة                   شيــر للفهــم والقــدرة على إستقبـــال املعلومـــات واإلستفي: اإلستيعـــاب  

 .منهـا فيما بعـد 

درة عقليــة اكثــر منـو وتطــور من التذكــر واالستيعـــاب لكنهــا تعتمــد ق :التطبـيــــق  

بالضــرورة عليهــا ، ونشيــر اىل مــدى القدرة على االستفـــادة مما حفظـــه 

 .وفهمــه يف أوضــاع مشـــاهبـة أو جديدة 

تمـــد على مـا سبقهـــا من عكـذلك قــدرة عقليـــة اكثــر تطــور ت: ــــــل  التحليـ

  .قدرات وتعين القـــدرة على جتزئـــة االشيــاء اىل عنــاصره األوليـــة

شيــر اىل القــدرة على البنـــاء والـتـأليف بني االجــزاء والعنــاصر بتكويــن ت: التـركيــــب   

 .وهــذا يشيــر للقــدرات اإلبداعيـــة . وحدة جديدة 

كثـــر القــدرات العقليـــة تركيبــاً وتعقيــداً ويعتمــد على مــا قبلـــه من ا: التقويـــــم   

ويشـري اىل . مستويــات معرفيـــة ومــا هبــا من عمليـــات عقليــة 

 .القــدرة على إصــدار األحكــــام 

 ) :املهـاري ( ي لنمـــو احلركــا*   

  سنـة٢ من الوالدة حىت: مرحلة املهد * 
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يتــدرج النمو احلركـي من حركــات عشوائيــة ال إراديــة يف وضــع اإلستلقــاء على الظهـر أو 
البطـن ثـم حمــاولة رفــع الرأس والصــدر ثــم اجللــوس ثــم الوقــوف ثـم املشي ثـم 

 .التسـلق 
لـــة تدرجــه من أعـلى اىل أسفل والسيطـرة على الرأس حويـالحـظ على النمـو فـي هــذه املر

 .ومن احلركـات الكليـة اىل اجلزئيـة .فالعنـق فـالصـدر فالظهـر فاالرجـل 
 

  )٧ إىل ٢: ( رحلة الطفــولــة املبكــرة م •

: ـة إىل اللعـب ـ بصــورة تدرجييــة ومييــل االطفــال يف هـذه املرحليستمــر النمو احلركــي
كاجلـري والقفـز  و احلـركــة املستمـرة السريعــة لـذا مييلـون اللعــاب املراجيــح والزحـافـات 

ويقــوم االطفــال حبركــات عضليــة غليضــة كليــه ويف . وركـوب الدرجــات والتسلـق
لــة يتمكــن من أداء بعـض املهــارات العضليــة الصغرية كقص ولصق الورق هنــاية املرح

ويتـأثـر منــو الطفــل احلركــي باخلربات واملثريات اليت . وتكــويــن املســاحــات الكبيـــرة 
لــذ فالتدريب لــه دور هـــام يف تطويـــر . يكتسبهــا من البيئـــة ، االســرة أو املدرســة 

 .نمو احلــركـي ال
 

  )١٢إىل  ٧ : (رحلــة الطفــولــة املتــاخرة م •

مرحلــة نشطــة جــداً وينمــو فيهـــا التأثـر احلركــي حيث تنمو العضــالت الكبيــرة 
 .والصغيــرة لــذا يستطيـــع الطفــل القيـــام باملهــارات اليدويــة  

جتمـاعيــة من  خــالل حتقيق الو املهـارات احلركيـة يف منو شخصيـة الطفـل النفسيـة واويسـاهـم من
 .الذات وقدرتــه على مشــاركــة االخريـن والتنـافس معهـم والتفـوق 

 
  ) :١٧ إىل ١٣: (رحلـة املراهقـة املبكـرة م •

ل و الكســل كلمـا بذل جهـد بسيـط نتيجــة التغريات يظهـر على املراهـق يف هـذه املرحلــة اخلمـو
 .ة الشــديــدة اليت تسترتف طـاقـته اجلسميـــة  ـاجلسميـ

ومتتــاز حركـات املراهـق يف هـذه املرحلــة بعــدم الدقـة واالتسـاق فكثـرياً مـا تسقــط 
ولكنـه يستعيــد توازنــه يف . أثنـاء حركتــه االشيــاء منــه ، أو اصطدامــه باالشيــاء حولــه 
 . املرحلــة  ههنــاية هــذ

 
  ) :٢٢ إىل ١٨: ( ملراهقــة املتــأخــرة ا •

خيتفـي الشعـور بالتعب واإلرهــاق الذي ظهــر يف املرحلــة الســابقـــة ويصــل النمو العضلي 
كثر دقــة وإتســـاق ويكــون قــادر علـى أداء أقصى درجــاتــه فتصبــح حركــاته أ



 ٢٤

يــة الدقيقــة كمــا يتطــور إستخــدام العضــالت الكبيــرة يتحســن كاملهــارات احلر
 .مستــوى سرعتهــا يف املشــي ملســافــات طويلـــة واجلــري والقفــز 

لـم حتـديد املوضـوعـات واخلطط ووســائل التعبيـر مبـالحظـة مظـاهـر النمو احلركـي يستطيـع املع
 .مـات وأدوات وأجهـزة يكـون مبقدور الطـالب العمـل هبـا وإستخـدامهـا بنجــاح  االفنـي من خـ

 
 :ومستويــات األهـداف احلركيــة هـي 

  اإلتقــــاناملالحظـة     ،     التقليـد     ،      التجربــــة    ،    املمـــارسـة    ،    
 

 ) :التشكيلـــي ( ـو التعبيـر الفنــي من •

خيتـلف تقسيـــم مراحـل النمو الفنــي عن بقيـــة جوانب النمو االخـرى اليت سبـق احلديـث عنهــا 
( كمــا أن هنــاك العــديد من التقسيمــات للنمو الفنـي من أشهــرهــا تقسيــم الدكتــور . 

 :وهـذه املراحـل هــي ) فكتـور لون فيلـد 
 .مرحلـــة التخطيـــط   •

 .مرحلـــة البحــث عن املوجــز الشكـلـي  •

 .مرحلـــة املوجـــز الشكـلــي   •

 .مرحلـــة بدايـــة الرســـم الواقعــي  •

 .املرحلـــة الســابقــة للرسـم الواقعـــي  •

 ) .املراهقــة ( ـم والتصميـــم مرحلـــة احلسـ •

 :ضـــاح يوسنشيــر خلصــائص كــل مرحلـــة بشىء من اإل

 

 :سنوات  ) ٤ إىل ٢: (   مرحلـــة التخطيــط -١
( تقــع هــذه املرحلــة يف فتــرة مـا قبـل املدرســـة والتعليـم مـا قبـل االبتدائي        

ومتـر هــذه املرحلــة مبظــاهـر خمتلفــة تشري لنمو الطفـل العقلي )  . ة احلضــانة والروضــ
 :حلركــي  ومن هـذه املظـاهــر   اواجلسمي و

 
 : التخطيــط العشــوائــي  -أ

بدايــة مسـك الطفــل بالقلــم و خطوطــه تعتمــد على حتريـــك الذراع بأكملــه ولعدم 
لتحكــم العضلي تكــون خطــوطــه متعــددة اإلجتــاهــات يغلب عليهـا مقدرتــه على ا

 .ستمتــاع باستخــدام القلـــم ا نتظـام وال تعرب عن شيء وإمنـا هـي جمردالالفوضى وعـدم ا
 



 ٢٥

 : التخطيــط الطــولــي -ب
جتـاهـات اخلطـوط حيــدث  منــو عضلــي يستطيـــع الطفــل معــه التحكــم فـي إ
 .فيحـدث خطـوط مستقيمــة تقريبـاً رأسيــة وأفقيــة 

 
 :دائــري  ل التخطيط ا-ج

يزداد النمــو العضلــي فتزداد مقدرة الطفــل على التحكــم يف نشــاطــه احلركــي مما جيعلــه 
 .قــادراً على إحداث خطوط منحنيــة وشبــه دائريــة 

 
 :ــة التخــطـيط   تسميـ-د

فــل تسميــة رســومــه رغــم عـدم طيزداد النمو العقلــي والعضلــي واحلــركــي فيبدأ ال
وجــود شبــه بني رســومــه ومسميــاته  ألن الشبــه قـائـم يف خميلتــه ولكن جيب تقبــل 

 .مـا يقــول واعتبــاره خطوة هــامــة يف منـوه  

 
 :سنــوات  ) ٧: ٤: ( رحلــة البحـث عن املوجــز الشكلـــي   م-٢

 
ـــة بدايــة حمــاولــة الطفــل إجيــاد قــامـوس شكلــي لــه ، حيـث لهــذه املرح

لكن هــذه الرمـوز الشكليـــة اليت . تظهــر على رسـومــه مـالمـح االشيــاء اليت يرمسهــا 
 تلبث أن تتبــدل ألنــه ال يزال يف حمــاوالتــه للبحـــث عن الرمــوز اليت يتوصــل إليهــا ال

لــذا تتميــز هــذه املرحلــة بتنــوع الرســوم والطــابــع . يريــد أن يعبـــر بــها 
كمــا تتميــز بالنمــو العقلــي اكثـــر من النمــو . اهلنــدسي هلــذه الرســوم 

 .احلركـــي 

 
 

 :سنوات  ) ٩-٧: ( مرحلــة املوجز الشكلــي     -٣
 

ملرحلـــة إىل رمــوز شكليــة يستقــر عليهــا حينــاً من ايتوصــل الطفــل فــي هــذه 
 .الوقــت ويستمــر يف تكــرارهــا يف الرمســة الواحــدة أو رســوم أخـرى 

لتعبــر عن الرمــز نفســه ولكــن يف أوضــاع وقــد يدخـل عليهــا بعض التعديــالت 
ـذه املرحلـــة تعــد أخصـب مراحــل التعبيــر ـيرســم االشيــاء جانبيــة وه. أخــرى 

الفنــي لــدى االطفـــال وأكثــرهـا ثـراء وتبــرز فــي هـذه املرحلــة خصــائص 
 :رســوم االطفــال املعروفــة وهــي 

 
 .غــة واحلــذف      املبــال-
 .     الشفــوف والشفــافيــة -



 ٢٦

 .      تكــرار الرمــوز  -
 . اهلنــدسيــة يف االشكــال طخلطــوا -

 .جلمـع بني االزمنــة واالمكنـــة يف حــيز واحــد ا -
 .ــط االرض  خ -

 
  :سنــة ) ١١ : ٩) ( حماولة التعبيـر الواقعـي (  مرحلة واقعيـة الرسم -٤

ص املرحلــة ئتعتبــر هــذه املرحلــة احملــاوالت االولــى للتعبيــر لــذا ختتفــي خصــا
ويبــدأ االطفــال يف حمــاولــة التعبيــر الواقعــي . بالتدرج ) املوجز الشكلــي ( الســابقــة 

بيــر عن املنظــور والنسب القريب من الطبيعــة لــذا نــالحــظ حمــاوالت أوليــة للتع
كمــاتربز خصــائص رسـوم . وظهــور التفــاصيـل والظــالل والشعــور بالشكــل والفــراغ 
 .البنيــن والبنـات يف هـذه املرحلــة 

 
  ) :١٣ : ١١: (   مرحلــة الواقعيــــة -٥

 
 ويزداد إهتمــامهـم بالتعبيــر عن طريـق يقــل محــاس االطفــال للرســم يف هـذه املرحلــة

ه املرحلــة ومييــل للتصميمـــات ذيبتعــد الطفــل عن رســم االنســان يف هــ. اللغــة 
مير الطفــل حبــالة من االحبـاط والكبت لــذا جيـب األخــذ بيـده ورفــع . املتعـارف عليهــا 

 .ر الفين وإجيــاد مثيــرات تشجيعيــة على التعبيــر معنويــاتــه وعــدم إلزامــة   بالتعبيــ
 
 
 

 :سنــة  ) ١٧ : ١٣) ( املراهقــة (  مرحلــة احلســم والتصميــم -٦
 

إذا استمــر الفتــى يف ممــارســة الرســـم يف هــذا الســن فإن نشــاطه الفنــي يكــون 
ويصبــح من السهــل التمييز بني رســوم اجلنسيــن . لة اكثـر نضجــاً ويصبــح اكثــر أصــا

 .يس ـفالبنيني يتخــذون الرســم وسيلــة تنفـ
. أمـا الفتيــات فإهنـن ميلن اىل رســم  االشكــال الرقيقــة واخلطــوط اجلميلــة وااللوان الغنيــة 

 :ويظهــر ف هـذه املرحلــة نوعيــن من التعبيــر مهــا  
 . التعبيــر البصـــري -أ 

 )احلـاسي ( التعبيــر الذاتــي  –ب 
ريــون تتصــف رســومهــم خبصــائص مثــل التجسيــم والتضليلل ومراعــاة النسب صوالب

ـذه احلاسيــون  فإهنــم على العكس ال يهتمــون هبـ. والظــل والنــور وحمـاكاة الطبيعــة أمـا 



 ٢٧

) املوجز الشكلي ( اخلصــائص وتغـلب على رســومهــم خصــائص رســوم االطفــال يف مرحلــة 
 ..املبالغــة واحلــذف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :دراسـة البيئــة املدرسيــة وإمكـانـاهتــا  
 

 .البيئـــة الداخليــــة   •

 .البيئـــة اخلـارجيــة    •

 .وذج تدويـن اخلطــة العـامـة من •

 .منوذج تدويـن اخلطــة الفرعيـة  •



 ٢٨

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :دراســة البيئـة املدرسيـة وإمكاناهتــا   :         الثـاً ث
 

 :سنقـوم بتقسيـم هــذه الدراسـة إىل قسميــن ليسهــل علينـا تنـاوهلــا ، وهـي 
كمـا سنتــاول كـل قســم من جانبيــن ، مهـا . والبيئــة اخلارجيـة املدرسيــة البيـئة الداخليــة 

 . اإلجتمــاعي للبيئــة املدرسيــة  باجلــانب الفنــي  واجلـان: 
 

 :البيئـــة الداخليـــة   -١
 .ونقصــد بالبيئــة الداخليــة للمدرســة هــو مـايقـع داخـل أســوار املدرســة 

 :وسنتــناول اآلن هــذه البيئــة كمــا أشرنــا من جــانبيــن مهــا 
 . اجلــانب الفنــــي  -أ 
 .نب االجتمــاعي ا اجلــ-ب

 
 : اجلـــانب الفنـــي   -أ

 :ويشمــل دراســـة اجلــانب الفنــي للبيئـــة الداخليــة النـواحي التــاليــة 
 .ـــة كمصــدر للرؤيــة الفنيــة للطبيعــة   البيئــة الداخلي-١

 .لبيئــة الداخليـــة كمصــدر للتذوق الفنــي  ا -١
 .خليـــة كمصــدر الختيــار املوضوعــات البيئــة الدا -٢
 .لبيئــة الداخليـــة كمصــدر الختيــار اخلـامــات  ا -٣



 ٢٩

 .اإلمكـــانــات املــاديــة يف املدرســــة  -٥
 

 :لبيئــة كمصــدر للرؤيـة الفنيــة للطبيعــــة ا •
اليت أوجدهــا اهللا سبحــانــه وتعــاىل  املقصــود بالطبيعــة هنــا ، الطبيعــة املخلوقــه

 .والطبيعــة املصنــوعــة اليت أوجــدهــا بتوفيق اهللا سبحــانــه اإلنســان  
مدارسنــا منهــا ما هــو موجــود يف املدينــة ومنهــا ما هـو يف القريــة ومنهــا ويعلــم أن 

ـة أو زراعيــة أو جبليــــة أو صنــاعيــة وقــد ـمـا هــو يف بيئــة صحراويــة أو حبريـ
تكــون هــذه البيئــة جزء من املدرســة ،حتتــوى على بعــض مكونــات تلك البيـئات 

 .ة الطبيعيــ
إضــافة لطبيعــة مبنــى املدرســة وتصميمــه ومـا حيتـويــه من عنــاصر معمــاريــة 

 .ه من جتهيزات ـوفنيــة ومـا حيتــويـ
. كــل ذلك ميكــن أن يكــون مصدر للرؤيــة الفنيــة للطــالب واملعلــم داخــل املدرســة 

 ومفرداهتــم التشكيليــة من خــالل اإلطــالع املستمــر ممـا يثــري خربات الطــالب
شــارة هلــا وتوظيفهــا إلواملعــايشــة هلــا ، ويســاعــد املعلــم يف تقديــم دروســه با
 .لتحقيــق أهــداف دروســه وخططــه 

 :لبيئـــة كمصـــدر للتــذوق الفنـــــي  ا •
ــا أشرنــا لــه يف حديثنــا عن البيئــة كمصدر للرؤية الفنيـة ومـا حتتويه املدرســة باإلضــافة   مل

ـال الفنــانني السعوديني أو العــرب واملسلميــن أو ـمن أ عمال فنيــة للطـالب أو صـور إلعم
ـة العــامليني أو صــور من فنــون احلضــارات الســابقــة ومنهــا احلضــارة االســالميـ

كــل ذلـك ميكــن عنــد وجوده أو بعضـــه أن يكــون ... ومنــاذج من التراث الشعبــي 
 .مصــدر من مصــادر التذوق الفنــي للطــالب واملعلــم داخــل املدرســة 

فســواء خطط املعلــم يف درســه أو خطتــه ألن تكــون تلك األشيــاء أو بعضهــا هــدفـاً 
تذوق الفنـي أو لـم خيـطط فـإن معـايشــة الطــالب هلـا فتـرة طويلــة ومشــاهدهتــا لل

 حوهلــا سيسهــم بـال شــك يف منـو تذوقهــم توتـأملهــا ومـا سيـدور بينهــم من حوارا
 .الفـنـي ، عكـس الطـالب الذي تفتقـر مدرستــه شىء كثيـر ممـا أشـرنـا لــه 

 
 :ــدر إلختيـــار املوضـوعــات لبيــئة كمصا •

 أكبــر قــدر ممكـن ىالبيـئــة الداخليــة للمدرســة يف شكلهــا العــام ، كلمــا احتـوت عل
ممــا أشــرنــا إليــه يف فقــرتــي البيئــة كمصـدر للرؤيــة الفنيـــة والبيئـــة 

 كـانت أكثــر ثــراء باملوضــوعــات الفنيــة ملــادة كمصــدر للتذوق الفنــي كلمــا
 .التربيـــة الفنيــة   

ستجــد على مر األيــام والسنيــن من تطــورات يوإذا أضفنــا لكــل مــا ذكــر ، مـا 
خصــوصــاً مـا نشهــده يف عصــرنــا احلــاضر نــرى مـا ميكــن أن تكــون عليــه 

 .ة كمصــدر متجــدد ومتطــور للموضــوعــات البيئــ
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 :لبيـــئة كمصــدر إلختيـــار اخلـامــات ا •
لبيـئـات الطبيعيــة املعــروفـــة يف املدرســـة أو البيئــات املدنيــة اليت أو اوجــود جــزء من 

ـاعيـــة يثــري املدرس بالكثيــر من جدهــا اإلنســان بتوفيق اهللا لــه كالبيئــة الصنـ
اخلــامات اليت ميكــن استغــالهلــا كمــا هــي أو بعــد إجــراء بعــض التعــديـالت أو 

كمــا أن مـا ميكــن أن يستجــد مــع تطــور الزمــن من . اإلضـافــات عليهــا 
 .خــامــات يضــاف اىل  ذلـك    

 
 
 
 
 
 

 .ديــة فــي املدرســـة إلمكــانات املـاا •
ه تلك ـومن تلك اإلمكــانــات اليت جيب أن يشيــر املعلــم اىل وجودهــا من عــدمــه يف دراستـ

القــاعــات و التجهــيزات و العــدد و االدوات  و األجهــزة  جبانب اخلــامات اليت تأمن من الوزارة 
 .أو إدارة املدرسة ، كبعض االوراق أو اخليوط الصوفيــة  وحنـوهـا   أو املنطقـة التعليمية 

ـة ملــا ذكــرنا من خــامــات ـفــال شك أن توفــر مثــل هــذه اإلمكــانات إضــافـ
يؤثــر يف تدريس مــادة التربيــة الفنيــة وأكتســاب الطــالب اخلبــرات الفنيـــة 

 .ـا يسهــم يف حتقيق أهــداف املــادة وحـب الطــالب هلــا املعــروفــة مم
 اإلمكــانات  ؟ ولكـن مــا هــو دور املعلــم عنــد عــدم توفــر مثــل هــذه

 !   .هــل يقــف مكتــوف األيـــدي ؟
ه ومصلحــة طــالبه أن يبـذل املطلــوب من معلــم التربيــة الفنيــة احلريــص على مــادتــ

 مـا بوسعــه لتوفيــر هــذه اإلمكــانات أو بعضهــا أو البدائـل هلـا
ســـة ومشرف املــادة وإدارة التعليــم ممثلــة بشعبــة روذلك من خــالل الطلب من إدارة املد

 .التربيــة الفنيـــة واإلحلــاح يف الطلــب    
 

 : للبيئــة الداخليـــة  اجلــانب االجتمــاعي-ب
 ودراســة البيئــة الداخليــة للمدرســة من جانبهــا االجتمــاعي يشيــر إىل العــاملــون يف

إدارة ومعلمــون ومستخــدمون ، ومـا يفهمــه هـؤالء عن التربية الفنيــة ، سواء : املدرســـة 
وتزداد . لبيــة مفــاهيــم صحيحــة أو خاطئــة كــانت مفــاهيــم إجيــابيــة أو س

حــاجــة املعلــم لدراســة البيئــة دراســة دقيقــة فاحصــة كلمــا كــان املعلــم جديد 
 .على مدرستــه 

ومن املعلــوم أن املستوى الثقــايف ومستــوى الوعــي الســائــد بيــن أفراد اجملتمــع يتبــاين 
بــاين مستــوى التحصيــل العلمــي لألســرة وللفـرد نفســه ، كمــا يتبــاين بتبــاين بت

توفــر فيهــا من مصــادر املعرفــة كالصحـف ياملنــاخ الثقــايف الســائد يف البيئــة ومــا 
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ــة واجملــالت واملكتبــات وحـركــة النشــر والتــأليف والترمجــة إضــافة لنــوع احلرك
 ..األدبيــة والفنيــة ومـا فيهــا من مهرجــانات وحماضرات وندوات ومعـارض فنيــة ومدرسيــة 

دد يف دراستــه للبيئـــة الداخليــة يف جــانبهــا االجتمــاعي دوره يف ـوجيب على املعلــم أن حيـ
 تعزيزهــا واستثمــار املفــاهيــم تصحيــح املفــاهيــم اخلـاطئــة للعـاملني باملدرســة أو

 .الصحيحـــة 

 :لبيئـــة اخلــارجيـــة ا -٤
رســة جمتمــع املدرســة اخلــارجي ، احلي الذي تقــع دونقصـــد بالبيئــة اخلــارجيــة للم

دينــة من دولــة فيــه أو املدينــة ، فالعــامل أضحــى اآلن قريــة صغيــرة فمـا بالك مب
واحــدة من دول هــذا العــامل الذي شبــه بالقريــة نتيجــة تطور وســائل االتصــاالت 

 .واطــالع اإلنســان ومعرفــة مـا يدور يف أخــر هـذا العــامل يف حلظــات 
 دراســة البيئــة وميكن تنــاول البيئــة اخلــارجيــة للمدرســة كما أشـرنــا ســابقــاً يف

 :الداخليــة من جــانبني مهــا  
 .  اجلــانب الفنــي -أ
II- جلــانب اإلجتمــاعي ا. 

 
 :جيــة  ر  اجلــانب الفنـــي للبيئة اخلا- أ

كذلك يشمــل دراســة اجلــانب الفنــي للبيئـــة اخلــارجيــة نفس النواحــي اليت 
 :ــاهـا يف دراستنــا للبيئــة الداخليــة وهــي تنــاولن

 .لبيئــة اخلارجيــة كمصــدر للرؤيــة الفنيــة ا -١
  .يالبيئــة اخلارجيــة كمصــدر للتذوق الفنـــ -٢
 .البيئــة اخلارجيــة كمصــدر إلختيــار املوضوعات  -٣
  .البيئــة اخلارجيــة كمصــدر الختيــار اخلامات -٤

 .اإلمكـانات املاديــة يف البيئــة اخلـارجيــة  -٥
 

 :لبيئـــة كمصـــدر للرؤيــة الفنيـــــة ا -١
ة املعروفــة مقومـاهتــا ومعاملــه اجلمـاليــة اليت ـلكــل بيئـــة من البيئــات الطبيعيـ
وقد جيتمــع يف مدينــة . تبــاين هــذه البيئــات وت. أوجـدهـا اخلالق سبحــانــه وتعــاىل 

بــل . واحــدة أو قريـــة أكثــر من بيئــة ممــا يثــري خربات أفــراد ذلك اجملتمــع 
يسهــم يف تشكيــل طبــاعهــم وعــاداهتــم وتقــاليده وطريقــة تفكريهــم 

 .وتعــاملهــم مع بعضهــم البعض ومع غريهــم 
والشك أن هــذا التنوع يثري الرؤيــة الفنيـــة إلفــراد ذلك اجملتمــع أطفــال وكبــار نتيجــة 

ــف اإلمكــانات يكمــا أنــه يفيــد املعلــم يف توظ. املعــايشــة الطويلــة هلـا 
هــذا .   لطالبــه اجلمــاليــة للبيئــة أو البيئــات الطبيعيـــة يف تنميـــة الرؤيــة الفنيــة

 .جبــانب نوع النشــاط اإلنســاين الذي ميــارســه أفراد ذلك اجملتمـــع  
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 :لبيئـــة كمصــدر للتــذوق الفنـــي ا -٢
اجلمــاليــة للبيئــات الطبيعيـــة املختلفــة يوجــد جبــانب ذلك  وجبــانب اإلمكــانات
لتــارخييـــة واحلضــاريــة اليت ميكــن أن تكــون مصــادر للتذوق الكثيــر من املعــامل ا

كاالثــارة املوجودة اليت خلفتهــا احلضــارات املتعــاقبــة سواء كــانت عمرانيــة أو : الفنــي 
 .زراعيــة أو صنــاعيــة أو ثقــافيــة أو فنية 

العمــارات و املســاكن و القصــور والطرق واالنفــاق والطــابع العمرانــي املعــاصر سواء 
واجلســور واجملسمــات اجلمــاليــة الفنيــة يف الشــوارع وامليــادين واملتــاحف الفنيــة 

 .واملعــارض واحلدائــق 
 

 :بيئـــة كمصــدر إلختيـــار املوضوعــات ال -٣
ــن الســابقتيــن إضــافــة ملـا يطــرأ من تطــور ميكـن أن مـا أشرنــا إليــه يف الفقرتي

يكــون مصــادر خصبــة ملعـلم التربيــة الفنيــة إلختيــار موضوعــات مدروســة إضــافة 
عات و احلرف الذي يقــوم بــه افراد اجملتمــع والعـادات والتقــاليد اللنشــاط السكــاين و الصنــ
 .وحنوهـــا   .. …دة وأنواع املالبس واالزيــاء واحللــي والفنــون الســائ

 :لبيئـــة كمصــدر إلختيـــار اخلــامــات ا -٤
 أشرنــا اليهــا ســابقــاً إضــافة لإلمكــانات املــاديــة للبيئـــات الطبيعيـــة اليت

يــة ومــا ختلفــه من مستهلكــات ميكن من واإلمكــانات املــاديــة للبيئــات الصنــاعية واملدن
كــل ذلك احلصــول على الكثيــر من اخلــامات الفنيــة اليت تتفق وتوجـــه الديـن االســالمي 

 .يف البعــد عن االســراف 
ات  أن من خصــائص الفـن اإلســالمي البعــد عن الترف بأستخدام الفنــان املسلــم خـاممومعلــو

بسيطــة كالطيــن الذي أنتــج منــه اخلــزف ذو الربيـق املعدنــي الذي كــان يبــاع مبــا 
يســـاوي وزنــه ذهبــاً وكــذلك أستخــدام العظـام والعــاج واالخشــاب والنحـاس وغريهـا 

 .من اخلــامات الرخيصــة الثمــن 
 

 :ارجيــة للمدرســـة    االمكــانات املــاديــة للبيئـــة اخلــ-٥
من املعلـــوم أن بعــض املدارس تقــع يف منـاطق نائيــة أو منـاطق قـد ال تتوفـر فيهــا 

م من حتقيق بعــض أهــداف مــادتــه ـاالمكــانات املــاديــة احلديثــة ممــا يعيـق املعلــ
ــد ال يتوفــر يف االســواق منشــار كهربــائي أو فق. أو تطبيــق بعض جمــاالت اخلربات الفنيــة 

 ..أصبـــاغ الطبــاعــة أو أدوات احلفـر أو الوان القليز
ــر أو عــدم توفــر بعـض فلــذا جيـب على املعلــم أن يشيــر يف دراستـــه ملدى تو

فــر داخــل املدرســة كاملقــاعد و املتطلبــات الضروريــة للمــادة يف الســوق واليت ال تتو
 .وحنوهـــا ... االثــاث والعــدد واالدوات  و االجهزة 

II- جلــانب االجتمـاعي للبيئــة اخلــارجيـة ا: 
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 :املعلــم اإلشــارة ملــا يلــي  ولدراســة هــذا اجلــانب يتطلـب من
 . التربيــة الفنيـــة ـا يفهمــه النــاس خــارج املدرســة عنم -

 .ور املعلـم يف تصحيـح املفــاهيــم اخلـاطئــة أو تعزيز املفـاهيــم الصحيحــة د -
هداف وصيـاغتهــا ، وحتديد بعــد إتقـــان املعلـــم للمهــارت الثــالث الســابقـة ، حتليل اال

 ودراســة البيئــة املدرسيــة وإمكــاناهتــا ، خربات الطــالب الســابقــة ومستوى منوهــم ،
بعــد ذلك يصبــح املعلـــم قــادراً على تنفيــذ مستويـني من مستويـــات التخطيـــط يف 

 :التربيــة الفنيــة ، مهــا 
 )   .١(منوذج ) اخلطـــة العـــامـــة  ( ىالتخطيــط طويــل املد -١

  )٢( منـوذج )  اخلطــة الفرعيـــة  ( التخطيـــط متوسـط املدى -٢
 

 :اخلطـة العــامــة                                    الصــف  
 (   )متوسط العمر الفين (   ) توسط العمـر الزمين م(     )    عدد الفصـول (    )  متوسط عـدد الطـالب يف الفصل (      ) ـدد طالب الصفع

ملحــوظات زمينلربنامج الا  عنــــوان اخلطــــــة اجملــــال
 من إىل

م
سل
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  )١(لنموذج ا    

 (         )اخلطـــة الفرعيــــــة                  رقــــــم اخلطــة  
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 هـ١٤:           /          /        ــــة تاريـخ اخلطـ

 :عنــوان اخلطـــة 

 :أهــداف اخلطـــة 

 

 

 

 

 الوسيلة التعليميــة وسـائل التعبيـــر ملحوظـــات
املوضـــــــــ
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 )الوسائل التعليمية ( ديـد املواد واألجهـزة التعليمية حت
 
 

 .ملـواد التعليميــــة ا •
 .االجهــزة التعليميــة  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )الوسـائل التعليميـة( حتديد املواد واألجهزة التعليمية :        ابعاًر
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ومن املهــارات اليت جيب على املعلـم إتقـاهنــا حتديد الوســائل التعليميـــة لدروسه مبا حيقق 

 .جهزة تعليميــة أأهـدافهــا من خـالل تلك الوسـائل مبا فيهـا من مواد و
 .كل مـا يـحمل حمـتوًى تعليـميــاً  : واملواد التعليميــة هي

 األجهزة واملعدات اليت تستخدم لعرض احملتوى املوجود يف املواد التعليمية: هزة التعليميـة هيواألج
 واآلن كيـف ميكن للمعلــم حتـديد املواد و األجهـزة التعليميـــة لدروســـه ؟

 :ملـواد التعليميـــة اــديد حت -١
بأهــداف الدرس وموضـوعــه وحمتـوى الدرس ووسـائل ولتحـديد ذلك جيـب على املعلـم اإلملـام 

من هنـا تظهـر أمهيـة إتقـان . ( التعبيـر الفنــي وخربات الطــالب الســابقـــة ومستوى منوهــم 
 )  .هـا  دمهـارات التخطيط للتدريس اليت حنن بصد

جــودة داخــل املدرســـة من املواد بعـد ذلك يقــوم املعلــم باستعــراض اإلمكـانات املو
أو استعــارهتا من . التعليميـــة ليختــار منهــا مـا ينــاسب درســه على ضوء مـا ذكــرنا 

ألمـر إنتاجهــا من قبـل املعلــم مبـا يتاح اوإال لزم . أحــد املدارس اجملــاورة إن وجــدت لديهــم 
 .لبيئــة املدرسيــة مهمــا كـانت بسيطــة تلك اإلمكــانات لـه من إمكــانات يف املدرســـة أو ا

ومن الضـروري جــداً أن يقــوم كـل معلــم بتكوين مكتبــة مبسطــة  ملف خـاص بالوســائل 
فكلمــا أنتــج وسيلـــة حفظهــا يف تلك املكتبـــة أو امللف بعــد . ـــه تالتعليميـــة مبدرس

ــا ليسهــل الرجــوع لــه عنــد احلــاجــة إضــافــة ملا يستطيـــع اقتنــاءه من تصنيفه
أشرطــة فيديو أو صور من اجملـالت إضــافة ملا يستطيــع حفظــه يف املدرســة من منــاذج 

 .وعينــات 
ســوم والصــور العينــات والنمــاذج والر : واملواد التعليميــة أنــواع كثرية منهــا

 ..الفوتوغرافيــة والشــرائح امللونــة واألفـالم وأشرطــة الفيديــو 

 :ديد األجهــزة التعليميـــــة حت -٢
ــوع املـــادة التعليميــة املستخدمــة يف نوحتديــد األجهــزة التعليميـــة يتوقــف على 

 :زة التعليميـــة من األجهــو. عــرض ذلك اجلهــاز 
 

 )  .الفــانوس السحــري  (  جهــاز عــرض الصــور املعتمـــة   -
 يستخدم لعرض الصور الفوتغرافيــة وصور الكتب واجملــالت أو الرسـوم التعليميــةو

 
 )البلــو جكتــر (   جهــاز عــرض الصـور الشفــافة  -

 )الســاليدات  ( ويستخـــدم لعــرض الشفـــافيـــات
 
 
 

 )األوفــر هـــد (  جهــاز العــرض فوق الرأس  -

ويسمى السبــورة الضوئيــة ويعــرض عليــه الشفــافيـــات الكبيــرة وميكـــن 
 .ـاصـــة باجلهـــاز املزودة بشريــط شفــاف ـالكتــابــة والرســم على العجلـــة اخل

 



 ٣٧

  :جهـــــاز الفيـــديـــو  -

 .ويعـرض بــه أشرطــة الفيديو املعروفـــة 
 

 :جهـــــاز التلفــــزيــــون  -

وميكـن متــابعــة مـا يعــرض فيــه من مواد وبرامــج ختــدم الدرس والعمليــة التعليميــة 
 .ب ملشـــاهدهتـــا وتوجيــه الطــال

 
 : جهـــاز عــــرض االفـــالم اخللقيـــــة -

 .ويستخـــدم لعــرض االفـــالم الثــابتـــه    
 

كمــا يتوقف اختيــار اجلهــاز علــى ســالمتــه وصــالحيتــه للتشغيــل وكذلك إمكــانية 
 .علـــم أو من فنــي متخصص ملتشغيــل اجلهــاز سواء من ا

التربيــة الفنيــة حبكــم ختصصــه وقدراتـــه الفنيـــة واإلمكــانات ومن املعلـــوم أن معلم 
املــاديــة اليت قـد تكــون متوفــرة لديـــه ميكنـــه إنتــاج بعـض األجهــزة التعليميـــة 

 ) .انوس السحري فال( مثل جهــاز الصور املعتمــة 
ت العديدة أمــام املعلـــم من مواد وأجهــزة تعليميـــة مـا ويف ظــل تلك اإلمكــانات واخليارا

عليـــه سواء دقــة حتديد مـا يتوافق مـه أهــداف درســه وموضــوعـه ووسـائل التعبري الفنـــي 
 .وخربات طــالبـه ومستــوى منوهـــم  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حتليــل مـــادة الــدرس
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 .ـدرس   مــواد الـ •
 .أمثلــــة حتليــل مـــادة الــدرس  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :حتليــل مــادة الدرس ، لتحديد حمتوى التعلم :        امساً خ
 

ليــل مــادة الدرس على كتــاب الطــالب أو كتــاب يعتمــد معلمــو املواد الدراسيـــة يف حت
تحــديد حمتــوى التعلــم ، أمـا معلـم التربيــة الفنيـة فيعـتمد على دراستــه املعلـــم ل

خلبــرات الطــالب الســابقــة بدايــة كــل عــام وعلى حتديد مستـوى منوهــم ، ومن مث 
 .اخلــطط اليت وضعهـــا لعــالج أوجـــه القصـــور 

ــة سيعــود ألهــداف تلك اخلــطط وجمــاالهتــا لــذا فمعلــم التربيــة الفني
 .وموضــوعــاهتــا ليحــلل مــادهتــا وحيــدد حمتــواهــا    

عــرف على املقصــود توقبــل أن تشــرع يف حتــليل مــادة الدرس وحتديد حمتواه حيســـن بنـا أن ن
يــع مج: فا ملقصــود مبــادة الدرس وحمتــواه هـي   . اد مبــادة الدرس وحمتواه ، ومــاهي تلك املو

  .املعلمومـات واملهــارات اخلـاصــة بدرس من الدرس
 

 ـواد الـدرسم •
 :ميكـــن تصنيف مـواد أي درس من الدروس إلــى و
 .أســاسيـــة  مواد ســابقـــة غيــر   -١
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 .مواد جديـــدة غيــر أســـاسيـــة   -٢
 .ــواد أســــاسيــــة  م-٣

 
 :ملواد السابقـة غيـر االسـاسيـة هــي    ا

 .املعلـومات واملهـارات اليت سبـق للطـالب تعلمهـا ، وتكـون ضروريــة  للتمهيــد للدرس اجلـــديد  
 

 :ـة هي يملواد اجلـديدة غيـر االساسا
ب تعلمها ولكنهـا ضروريــة للدخـول يف موضـــوع الدرس املعلـومات واملهـارات اليت لـم يسبـق للطـال

 .اجلديــد 
 
 

 :ملواد االساسيـة   هـي   ا
 .املعلومات واملهـارات األسـاسيـة للدرس واليت ينبغـي تعلمهـا لتحقـق أهــداف الدرس 

( ســائل التعبري الفين            دة الدرس وحتليلهـا جيب حتديد أهـداف الدرس ، وموضوعـه ، وواولتحديد مـ
 )   .اخلـامات واألدوات 

ـة اليك بعض االمثلة اليت توضح كيفية حتليل مادة الدرس وحتديد حمتواه ، أي حتديد املعلومـات واملهـارات األسـاسيو
 :وغري األســاسيــة لــه  
 :أمثلــــة لتحليــل مــادة الدرس  

 الصـف األول االبتـــدائـي:  مثــال 

 )صيــاغة تقليديـة ( ـط  التكــوين مـع التـأكيـد على عنصـر اخل: ـدف الدرس ه
 )صياغـة إجرائيـة . ( وط أن يدرس الطالب جمموعة من الدراجات باستـخدام األلوان املائيـة مربزاً أنواع اخلط

 الدراجــــات: موضوع الدرس 
 )الوان فلو مستـر ( أقـــالم مــائيـــة + ورق الكراس  : اخلامات واالدوات 

 
 ) :ــــار  كاألف( التحليــل 

 .أنواع اخلطــوط    •
 .شواهــد من الطبيعـــة لكــل نوع من اخلــطوط   •

 .ــات  أنــواع الدراجـ •
 .أنواع اخلــطوط املوجــودة يف الدراجـــات   •

 .الورق املنــاسب لأللوان املستخــدمـــة  •
 .طرق استخــدام األلــوان يف الرســـم وإمكـاناهتـــا   •

 
 الصــف السـادس: مثــال أخــر 

 )صياغـة تقليديـة ( . التكــوين مـع التأكيـــد على عنصــر اللــون   : ــدف الدرس ه
 )صياغة إجرائية . ( أن يرسـم الطالب باقات من الورود باأللوان املائيـة باستـخدام جمموعـة من الفرشـاة 

 .بــاقـــة ورود    : موضــوع الدرس 
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 .فرش خمتلفــة املقــاسات + الوان مائيــة أنابيب + ورق أبيـض :  واألدوات تاخلــاما
 )فكـــار اال( لتحليــل ا

 مــا هــو التكــويــن  ؟ •
 .مـا هي األلــوان األســـاسيــة  •

 ـا هي األلــون الفرعيـــة الثنــائيــة ؟م •
 ممــا يتكــون اللون االخضــر  ؟ •
 البنفسجــي ؟ ممــا بتكــون اللـون •
 ممــا يتكــون اللـون الربيتقــال  ؟ •

 جــات فاحتــة أو غــامقــة ألي لــون    ؟كيف حنصل على در •
 .شرح طريقــة إستخــدام الفرش وتنظيفهــا واحملــافظــة عليهــا  •

 .شرح طريقــة مزج االلــوان الفرعيـــة  •
 .ذكــر أشكــال الورود وأوراقـــه  •
 .ـــوان الورود وأوراقـــه لذكــر ا •

 . املتعــددة يف حيــاتنـــا اليوميـــة   حتديد أستخــدامات الورد •
 
 

 الصـف الثــاين املتوســط:  مثــال أخــر 

 )صيـاغة تقليديـة . ( التكــوين مـع التأكيــد على عنصــر الكتلـــة :ــدف الدرس   ه
 )ئيـة صياغـة إجرا( صـال مبخـرة متجـانسـة األجزاء مبهـارة لأن يشكل الطالب باستـخدام طينـة الص

 .مدخنـــة البخـــور : وضــوع الدرس م
 .أظفــار وسلك   + طينــة الصلصـــال : اخلــامات واألدوات 

 )  .األفكـــار ( التحليـــل 
 .التكــوين يف التعبري اجملســم  •

 مــا هي الكتلـــة ؟ •
 .ــة ملوضــوع الدرس  يالعنــاصر التشكيل •
 الطينـــة اخلزفيـــة ؟كيف حنصـــل على  •
 كيــف حنضـــر الطينــة للعمـــل  ؟ •
 مــا هي خصــائص الطينــة اخلزفيـــة ؟ •

 .طرق التشكيــل بالطينـــة  •
 .األدوات املستخــدمــة يف التشكيـــالت اخلزفيـــة واستخـدامهــا   •

 .ــرق  كيفيـــة التجفيــف واحل •
 .عمـــال الفخــاريـــة وحرقهــــا   تكــويــن األ •

 
 
 



 ٤١

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )إجراءات التدريس ( صميم خطط حتقيق أهداف التعلم  ت
 

 .فهـوم خـطط أهــداف التعلــم م •
 .ــرق التــدريس  ط •

 .التهيئــــة    •
 .استخــدام الوســائل التعليميـــة  •
 .التعلـــم ويــم ـاســـاليب تقـ •
 .وذج تــدوين درس يف التربيــة الفنيــة من •



 ٤٢

 .منوذج أخـر يف تدويـن دروس التربيـة الفنيــة  •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )إجراءات التدريس( تصميـم خطط حتقيق أهـداف التعليم :    ادساً س
 

 مــا املقصــود خبــطط أهــداف التعليـــم       ؟
ــي اخلطــوات واإلجراءات املتتــابعــة اليت يقــوم هبــا املعلـــم ، أو املعلــم ه

كطريقـــة أو طرق التــدريس ، وهتيئــة الطالب . والتــالميـــذ  لتحقيق أهـــداف التعليــم 
 .للدرس ، وإستخــدام الوســـائل التعليميـــة ، وأســاليب تقويــم التعليــم 

 :هــذه اخلــطط بشىء من التفصيــل فيمــا يلـــي  سنتنــاولو
 :طــرق التدريـــس                  -١

يتوقـف إختيـــار طريقــة التدريس املنــاسبــة على أهــداف الدرس وقــدرات املعلـــم 
 : يلــي ااخلــاصــة  اليت متكنـــه من أداء الطريقــة بشكــل متقـن  ، ومن طرق التدريس مــ

 
 :ريقــة احملــاضرة أو اإللقـــاء  ط •

 
وهي أكثـر الطرق شيــوعاً لعـدم حـاجتهـا للتجهيـزات واالمكـانات ، والوقت الكبري ، إضــافة  إىل 
أهنــا عــالج ملشكــلة كثــافــة الطــالب يف الفصــول وتوفــر اهلــدوء والنظــام يف 

 .الفصـــل    



 ٤٣

ولكنهـا تتطلب إملـام املعلـم الواسع . وهي تعتمـــد على اللغــة اللفظيــة ونشــاط املعلـــم فقط 
 .باملـادة ، واملهـارات يف تنظيــم املــادة العلميــة بشكل متسلسل ومبسط 

. روده الذهنــي شبب ومن سلبيــاهتــا حرمــان الطـالب من املشـاركــة والتفـاعــل ممـا يس
وتركــز على التعليــم املعــريف فقـط وهتمــل إستخــدام الوســائل احلسيـــة يف التعليـــم 

 .للتركيز على العرض اللفظــي 
ورغــم هــذا فطريقــة احملــاضرة مهمـــة يف بعــض أجزاء الدرس ، كاملقدمــة وحتــديد 

 .ار وإجـابات  الطـالب على االسئلــة ـفكـاملطلــوب وتلخيــص األ
 

 :رقــة احلــوار أو املنــاقشــة ط •
 

تعتمــد هــذه الطريقـــة على مشــاركــة الطــالب للمعلــم لكنهــا تعتمــد اللغــة 
 .اللفظيــة كذلك  

 
 
 

 :ومن مميزات هــذه الطريقــــة   
 .ـاركــته يف العمليــة التعليميــة ـــالب ومشزيــد من تفــاعــل الطت -

 .تنمـي املهـارات اإلجتماعيــة من خــالل احلــديث والتفـاعــل مـع األخريــن  -
تنمـي لــدى الطــالب إحســاسـه بذاتــه من خــالل إحســاسه بالقــدرة على  -

 .مشــاركة االخريــن والفهــم والتعــامــل معهــم 
 .يزات   هاالقتصــاد يف التج -

 
 :ومن سلبيـــاهتــا 

تطلب معلمــون ذوي خربات عاليــة يف التدريس متكنهــم من صيــاغة األسئلــة وتوجيههــا ت -
بطريقـــة سليمــة ، وصيــاغــة السـؤال الواحــد بأكثــر من طريقــة مراعــاة للفروق 

 .الفرديــة 
فصــل وإدارتــه واالنتبــاه للتصرفــات لـارات عــاليــة يف ضبط اتتطلب معلمون ذوي مهـ -

 .اجلــانبيــة بيـن الطــالب 
 .هتمــل إستخــدام الوســائـل احلسيـــة  -

 
 ) :البيــان العملــي ( ريقــة العــرض العملــي ط •

 
ــرة أو ش مراحلهــا أمــام الطالب مبــاتعتمــد هــذه الطريقــة على أداء املهــارات أو شرح

 .وحنوهـــا   .. عبــر شريــط فيديــو أو شرائــح شفــافــة 
 :مميــزات الطريقـــة 



 ٤٤

 .ــاطب أكثــر من حــاسة ممــا جيعــل أثر التعلــيم أبقـى  خت -
 .توفــر إمكــانات التعلــم املبــاشر باملــالحظـــة  -

 .م ملصــادر اخلطــورة ـــالب بعـض املخــاطر بسبب بيــان املعلـجتنــب الط -
 .تبعــد املـلل من الطــالب وتشــدهـم ملتــابعــة  الدرس  -

 .منــاسبـة لتعلــم املهــارات أكثــر من أي طريقـــة أخــرى  -
 :لسلبيــــات ا

 .تطلب أعــداد قليلـــة من الطــالب ت -
 .هيــزات معينـــة  تتطلــب جت -

 .تهــم يف الدرسكعــدم تفــاعل الطـــالب ومشار -
 

وخالصة القول أن أهداف الدرس و إجراءاته جتعـل املعلــم خيتــار طريقــة واحــدة أو جيمــع بني أكثر 
 .من طريقــة يف التدريس 

 
 

 )ـة اإلثــارة واملقــدمــ( التهيئـــة         -٢
ـة كـل درس هبــدف استثــارة دافعيــة التعلــم لـدى ـيلجــأ املعلمــون للتهيئــة يف بــداي

وميكـن حتقيق ذلك من خــالل طرق عــدة ، . طالهبــم ليكـونـون اكثـر قــدرة على التحصيــل 
 :منهــا  

 .لطــالب االجــابــة عليهــا رح االسئلـة ،  على أن ال تكـون صعبة جـداً وميكن لط -
 .ثـم طرح االسئلــة حوهلــا .. ات ـعرض النمـاذج والعينـ -

 .مث طرح االسئلــة حولــــه  …عرض شكــل أو جمســم غامض  -
 .عرض اخلــامات واالدوات واستخدامهــا بدايــة الدرس     -

 .التربيــة الفنيــة إعــادة ترتيب وتنظيــم الفصـل أو غرفـة  -
 .ستثمــار بعض أحــداث الســـاعــة إ -

 
تهيئـة جيــب اال تقتصــر على بدايــة الدرس فقـط فاهلـدف منهــا جيعـل من الضروري جـداً لوا

احلـفاظ على درجـة عـاليـة من القــدرة على التحصيــل ، لـذا ال بد من شد إنتبــاه الطــالب طوال 
ـرة الدرس وكلمــا ال حظ املعلـــم شروداً وتسلل امللل أو عــدم التركيز على طــالبــه عليــه فتـ

 .أن يعــاود إثــارهتـــم للدرس      
 

 :استخــدام الوســائل التعليميــة           -٣
 التعليميــة باعتبــار سبــق لنـا احلــديث عن كيفيـــة حتــديد املعلـــم للمواد واألجهــزة

م إتقــاهنــا حىت يستطيــع التخطيط  اجليــد ـذلك أحـد املهــارات السبــع اليت جيــب على املعلـ
واحلــديث هنــا عن الوســائل التعليميــة من ناحيـة االستخــدام يف التدريس باعتبــاره . للتدريس 

 .أحــد خـطط حتقيق أهــداف التعليـم  



 ٤٥

تعليميــة املنــاسبـــة لسنفتــرض هنــا أن املعلــم انتهــى من حتــديد املواد واألجهــزة ا
وتأكــد من صــالحيتهــا وسالمتهــا . لدرســه واليت يستطيــع التعــامـل معهــا وتشغيلهــا 

 الستخــدام هــذه املواد ، إذاً مل يبقــى على املعلــم سوى ترتيب اإلجـراءات واخلـطوات الالزمــة
واالجهــزة خــالل درســه مبـا حيقق أهــداف التعلـــم من هنــا على املعلــم أن يقـــوم 

بترتيب وســـائلــه وتنظيمهـــا وفق االستخـدام الذي سيقــوم بـه حبيث يكــون هــذا  
 .االستخـدام سلس متتابعـاً أثنـاء الدرس 

ذي لب أن حيـدد املعلــم ضمن إجراءات الدرس مىت سيستخــدم كـل وسيلــة والزمن اكمـا جيـ
سيستغرقــه يف عرض كـل وسيلــة وحتـديد الوســائل اليت سيتــم إعــادة عرضهــا ووقت وزمـن 

 .العرض مرة أخـرى 
 
 

 :أســاليب تقــويــم التعلــم    : -٤
 

هـا ذ ضرورة يف كـل درس للتـأكد من حتقيق أهـدافــه وســالمة االجراءات اليت أختالتقويــم املبدئـي
لـذا على كـل معلـم حتديد أحــد طرق التقويــم املعروفــه أو أكثـر من طريقــة للتأكـد . املعلــم 

: ومن تلك الطــرق . من حتقيق أهـداف التعلــم يف دروســه وذلك خــالل الدرس وهنــايتــه 
املـالحظــة وطـرح االسئلــة شفويــة كـانت أو حتريريــة وأداء مهـارة معينــة أو جزء منهـــا 

 وهكذا …
وقــد درج معلمو التربيـة الفنيــة  على أن التقويـم يف التربيــة الفنيــة هو التقويــم الكتــايب الذي 

 :درس أو خطــة من خـــالل نقــاط خمتصــرة ، هــي يكتب يف دفتـر التحضيـر هنــاية كـل 
 .ــــا   النتـــائج ومستويــاهت - •
 .املشــاكل وعــالجهـــــا    - •
 .املتـابعــة وإمكـانــاهتـــا     - •

 وهــذا شيء ال بــاس بـه ويتطـلب من املعلــم دقــة املـالحظــة وطــرح بعض االسئلــة ،
 ءلكــن ذلك ليس كــل املطلـــوب وإمنــا يتطلب البــدء بعمليــة التقــويــم من بــد

 .الدرس حتــى هنـــايتــه 
واملعلــم الفطن هــو الذي يراقب ويــالحظ ردود أفعــال طــالبــه أثنــاء الدرس ليعــرف 

ة طريقــة التدريس ومدى فهــم مدى منــاسبــة املوضــوع لقدراهتـــم ومنــاسبــ
نــاسبــة الوســائل التعليميــة مواستيعــاب طــالبــه للمعلــومــات واملهــارات ومدى 

ويطــرح عليهــم بعــض االسسئلــة ليتــأكــد  من استيعــاب كـل . ألهــداف الدرس 
 .فكــرة قبـل االنتقــال لفكــرة جديدة 

  خلــطط حتقيق أهــداف الدرس أو إجـراءات التدريس لتنفيـذ النوع٤َو٣ن النموذجــان  واليـك اآل
ميكنك إتبـاع )  . ختطيط التدريس( التخطيط قصري املدى . الثالث من أنواع التخطيط يف التربيـة الفنيـة 

 لدرس وأحـد  من أحـدهـم ، الثـالث النموذج التقليــدي املعــروف ، والرابع منوذج حديث  للتخطيط
 .دروس التربيــة الفنيــة 



 ٤٦

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـادة التربيــة الفنيــةـمنوذج تدويـن درس فـي م

 
  هـ١٤:     /     /       تاريخ الدرس :          رقـم الدرس :          قم اخلطـة ر

 
 :أهـداف الدرس     •

 
 

 :موضوع الدرس       •
 :سائل التعبري الفين  و •
 :الوسائل التعليميـة  •
 :ليل مادة الدرس    حت •

 )عـلـــم  تحمتــوى ال( 
 
 

 :)  عرض الدرس ( جراءات التدريس إ •

 )التهيئـــة  ( .  املقــدمــة   -

م عرض حمتـوى التعلــم من خــالل طريقــة أو طرقــة تدريس حمــددة بإستخــدا  -
التقويــم ( وســائل تعليميـــة وأســاليب تقــويــم التعليـــم املنــاسبــة 

 ) .التشخيصــي 
 .ـد املطلــوب من الطــالب القيـــام بــه    ـ  حتدي-

 .التقــومي النهـــائي   -
 
 
 



 ٤٧

 
 
 

 اهلزاع/ م

 
   )١( وذج من

 
 
 





 ٤٩

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ختيار وتصميم أساليب تقومي نتائج التعلـما
 

 .منـاط التقــويــم أ •
 .أدوات التقـويـم  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٥٠

 
 

 :يـم نتـائـج التعلـم واختيـار وتصميـم أسـاليب تقـ: ابعـاً س
 

عرفنــا فيمـا سبـق أن التقـويـم يبـدأ مـع بدء التخطيـط للتدريس ويستمـر مصـاحبـاً لـه 
 :وللتقـويــم أمنــاط ، نوردهـــا فيمـا يلــي . وبعــده 

 
 :لتقــويــم الشخصــي  ا -١
ك مـا ميكن تداركــه الـي خلربات الطـالب ، حىت يتــم تدارـهبــدف لتحديــد املستوى احل

وعــالجــه  أثنــاء العمــل ، ويتــم القيــام بــه قبــل العمــل وأثنــاءه 
وبعــد االنتهــاء منـه ومن ذلك الدراســة اليت يقــوم هبــا املعلــم بدايــة كــل 

 .عــام ملعرفــة مستــوى خربات طــالبــه  
 

 :التقــويــم النهــائي    -٢
ويتــم هنـــايـــة كـل . ــدف إىل معرفــة مدى حتقيق األهــداف بشكــل هنــائي يه

 .خطــة أو فصــل أو عــام دراســي 
 :للتقــومي أســـاليب ، هــي و

 
:لتقــومي الفـردي  ، وهــو نوعــان  مهــا ا   * 

.ســه  وهـو تقـويـم الفـرد نف: م الذاتــي  ـالتقـوي.   

.وهـو تقـويـم الفـرد لغيـره     :  تقـويــم االخريـن .   
 

 :تقــويـم اجلمـــاعي ، وهـو نوعــان كذلك * 
.تقــويــم اجلمــاعة لنفسهـــا .   

 .مـــاعة أخـرى جلتقــويــم اجلمــاعـة . 
 

 : وطرقــه دوات التقــويــمأ
وهنــاك العــديد من األدوات املستخــدمــة يف التقويــم بعضهـــا خاص وبعضهــا 

 :عـام ومن هــذه الطرق 

 :املـالحظـــة    •
 توتستخــدم للتعــرف على امليــول واالستجــابات والسلــوك وأداء املهــارا

 لــم التربيــة الفنيـــة يف تقــويــمه لطــالبــهكثيـراً مـا يعتمــد عليهــا معو
 .معـرفــة مدى حتقيق أهــدافــه و

 



 ٥١

 :االختبـــارات   •
منهـا الشفهــي والتحـريري ، واالسلئــة اليت  تطــرح أثنــاء الدرس هي من هــذا 

 إعطــاء الطــالب اية الفصــل الدراســي من خـاللـالنــوع ، كمــا أن تقــومي هنـ
موضـوعـاً يف الرســم أو االشغــال لتنفيــذه ومن ثـم إعطــائهــم عليــه درجــات 

 .هنــاية الفصــل الدراسـي هـو كذلك من هـذا النـوع   
 

 :املقـابلــة الشخصيــة  •
علــومات أو ابلــة الطــالب جلميـــع املـكمقــابلــة املعلــم الســابق أو مقـ

 .التأكـد منهــا  
 

 :الوســـائل اإلسقـــاطيــة  •
 .تستخــدم كثرياً يف علــم النفــس وقيــاس جوانب الشخصيــة   

 
 :دراســـة احلــالـــة  •

ــائل ـتستخــدم للدراســة ظــاهــرة معينـــة أو حــالة فرديــة وهـي من وس
 .ـالج يف نفـس الوقت  التشخيــص والعـ

 
 :التقــارير الذاتيـــة    •

وسيلــة من وســـائل التقــويــم تتــم عن طريـق اإلجــابــة على أسئلـــة 
يعتمــد على )  فردي أو مجــاعي ( مقننــــة ، إذاً فاختيـــار أســاليب التقويــم 

كمــا أن أختيـــار أداة التقــويــم . ا والتحقيق منهــا ـاألهــداف املراد قيــاسهـ
 .يتوقف على طبيعــة كــل مــادة دراسيـــة 

إذا التقــويـــم عمليـــة ال بــد منهــا لنجــاح أي عمــل ومطلــوب القيـــام 
ت اهبــا بدايــة وخــالل وبعــد االنتهــاء منــه ، لذا كــان أحــد املهــار

طلب من كـل معلــم إتقــاهنــا إلجــادة التخطيــط للتدريس السبـــع اليت يت
 .وكــذلك إجــادة التدريس نفســـه 

 
والنمــوذج التـايل يوضــح أمهيــة وعــالقـــة التقويــم بعنــاصر العمليــة 

 :التعليميـــة 
 
 
 
 
 
 



 ٥٢

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املـراجـــع
 
 

 
 فاالهــدا   

    تخطيـــــط
    وتنفيــــــذ 
    النشـاطات 

 
   قـــدرات
   الطــالب

 تقويــــــم 
  األهـداف
  التعليميـة



 ٥٣

 
 سيــاسـة التعليم  يف اململكـة                   وزارة املعــارف*    
 .حممـود البسيـونـي  /            سيكلوجيــة رسـوم االطفـال •
 ضـوان حممد حجـازي وأخـرونرطرق تدريس التربيـة الفنيــة              •

 )الصف االول ( ة ـمبعهـد التربيـة الفنيـ

 .حممود عطا عقــل / د النمـو اإلنسـاين الطفولـة واملراهقـة   •
 زارة املعــارفو            ليــل املعلــــم             د •
 عبد اجمليد نشـوانـي/ د                       لم النفـس التربـويع •

•  
 
 

 


