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 ملخص البحث :

استهدف البحث الحالل  الام رفة اد رادس ااساتمل : رات ظ ف الحراف الحاةمف  ا  ا  راد       

رهلر: الةسم لدس طللبلت ال ةحلد ال تلسطدف ملتحقرق هدف البحث اللحراد معافا البلح اد 

(  ا  1010المةعرد الصمةيد اآلاردظفا الجد  ةمق ذات  الد إحصلئرد ع اد رتاتلس  الاد 

رات ال تتلتالد التابفد  ا  رهالر: الةسام ًفاديلم لل ن العترت التنةيبراد رتلسط رفاد  ااتتبال

التااا  اااادري ًتلحراااف الحاااةمف ااجملرةيد0مال ن لعاااد ال ااالًطد التااا  اااادري ًللطةيقاااد 

 ااعترل يد.

ماحد  البحث ًطللبلت ال ةحلد ال تلسطد0 الصف اام  رتلسط 0مًللفلم الدراس        

 اجملرةيد ؛ لت  رد رهلر: الةسم .م0 الحرف حةمف اللغد ا7102-7102

اتتلرت البلح د ال  هج التنةيبر  لتحقرق هدف البحث 0 مكلن رنت ع البحث طللبلت      

ال ةحلد ال تلسطد 0مًللتحب الفشلائ  البترط 0 ر لا رتلسطد ام سل د للب لت الصف 

( 01بلاهل  اام  رتلسط عر د البحث 0  ملجا شفبد  أ( رن لعد انةيبرد مًلغ عد  طلل

( طللبد  0 مًفد الحرف 01طللبد 0 مشفبد  ب( ر لا ال ن لعد ال لًطد ال تملجد رت  

الحةمف    ا  رد رهلر: الةسم ماحلرل الةسلم التبفد لمل طللبد 0 ًلاعت ل  علم اا ا: 

الت  حد اهل البلح د 0 ماستف ل  اللسلئل ااحصلئرد ال الءرد 0 اثبتا ال تلئج املق 

 د التنةيبربد علم ال لًطد .ال ن لع

مالصااالا البلح اااد الااام رن لعاااد رااات ااسااات تلجلت مهااا  ظ فان الحراااف الحاااةمف       

ااجملرةيااد 0 اسااللب جاالجن  اا  ا  رااد رهاالر: الةساام لاادس طللباالت ال ن لعااد التنةيبرااد مان 

 الحرااف الحااةمف ااجملرةيااد ياادلل علاام م ااة: ار ماالر ااًتملريااد التاا  اقاادرهل الطللباالت0رع

mailto:nawrasalsabah@gmail.com
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إرملجراد اساات  لر هااتو التلحرااف  اا  ا  رااد رهاالرات   رااد اتةس0اراال التلصاارلت التاا  الصاالا 

الرهاال البلح ااد  هاا  ظاحمرااة ردرساالت ال اال :  اا  الحرااف الحااةمف لت  رااد رهاالر: الةساام لاادس 

الطللبلت0مرحلملد ادريب طللبلت ال نت ع علم الحرف اق راد الةسام هاتو 0محاث ال درسالت 

اق رلت اتاةس رب راد علام  ماة: هاتا البحاث0  ماتتت اا البلح اد ًح هال مالطللبلت علم اًتملر 

ً ن لعااد راات ال قتةحاالت مهاا  ظاجااةاء ًحااث ر لثاال ًتلحرااف الحااةمف ااجملرةيااد علاام 

الطااالب 0ماجااةاء ًحااث ر لثاال ًتلحرااف الحااةمف ااجملرةيااد  علاام رنت فاالت اتااةس 0ك اال 

رهاالر: الةساام لاادس الطلبااد  اا  أ  اقتةحااا ً االء ًةجاالرج رتملراال  اا  اسااتف ل  اق راالت لت  رااد 

 رنت ع كلن.

 

 

Utilizing the Letters in Developing Drawing Skill among the 

Female Students of Intermediate Stage 

 

Ins. Nawras Heidar Mahmood (M.A.) 

University of Diyala / College of Basic Education 

   

Abstract : 

 The present study aims at investigating the utilization of letters in 

developing drawing skill among the female  students of intermediate 

stage. To achieve the aims of the study, the researcher put the 

following null hypothesis: " there are no statistically significant 

differences on the function level 0.05 in the average of the seven 

sequential posttests in the skill of drawing between the two 

experimental groups taught using the utilization of English letters and 

the control group taught in the conventional way . 

The study was limited to the students of the intermediate stage, first 

grade, the academic year 2016-2017, utilizing English letters in 

developing drawing skill. The researcher chose the experimental 

methodology to achieve the aim of the study. The study community 

consisted of the female students of the intermediate stage. Choosing 

randomly, Um Slalama Intermediate for Girls represented the 

community. Section A represented the experimental group and 

consisted of 40 students and section B represented the control group 

and consisted of 40 students. After utilizing the letters in developing 

the skill of drawing , analyzing the seven drawings of each student, 
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using the tool identified by the researcher, and using the proper 

statistical devices, the results proved prevailing the experimental 

group over the control group . 

The researcher reached the conclusion that utilizing English letters is 

a successful approach in developing the skill of drawing among the 

female students of the experimental group, and the attempt to train the 

female students of the study community on utilizing this drawing 

technique. It is recommended to urge the teachers and students to 

invent other techniques based on the idea of the study. The researcher 

ended the study with a group of recommendations like conducting a 

similar study on male students or other communities as well as 

building an integrated program on using student development 

techniques in any community   . 

 

 

 

 الفصل األول

 التعريف بالبحث

 مشكلة البحث : -
حر  ل يأتت ال دري ًصالر: علراد  مرو  ا  الف لراد التةًلياد  0  مرادري التةًراد الم راد      

ًصلر: تلصد    ا  رد رهلرات الطلبد  من ان اةا ق ذلك ًفض التق رلت التفلر راد  ا  هاتو 

الحللد قد املن علر: اك ة رت  لئداهل 0  لاه ال  هاتا قاد يمالن عالرا علام قادرااهم الفقلراد 

  ي ااتج شيصاارد ذات ااااةان عاافرف أ  شيصاارد ةرااة رتملرلااد 0 مرً اال ان راادري مًللتاالل

التةًرد الم رد لم يتهم ًصلر: كبرة:    هتا ااانالو 0 معلراب ًاةمت رشاملد عافف الطللبالت 

   رهلر: الةسم علراد مرهلرااهال المةعراد ًصالر: تلصاد 0 مهاتا ال افف  ا  رهالر: رسام 

التفبرااة الم اا  الحااة الاات  أجةاااب البلح ااد علاام الطللباالت  ماعاان جلاا  راات تااال  اتتباالر 

 الطللبلت.

ك اال ابلاالرت هااتو ال شااملد راات تااال  سلتاالد راات ال قاالًالت اجةاهاال البلح ااد رااع            

ردرساالت ال اال : عاا ت رنت ااع البحااث 0 ماا اان أن  ه االم رشاامالت افاالج  ر هاال الطللباالت 0 

مأكتالًهتل قارم الن ال  مااسات تل  ًاب ياتم   للتةًرد الم رد ً ل ا تنب رات ا  راد حتاهتل الن الل 

عت طةيق ال فليشد مال  لرسد مااحتملم ال تت ة ًللبرئد ال مف اد ًاللقرم الم راد معات طةياق 

اماالعلّهتل رااع هااتو البرئااد التاا  يتااتله ت  ر هاال ااحتاالي الم اا  مًللتاالل  يمتتاابتل  اا  أجمتااهتل 

دماتلّهتل مرليشافةنل ًاب  ا  كالار هتل اسار ل افبرةهت   الم   0 اذ ان الةسم مسارلد اساقلطرد لا

    ال ةحلد ال تلسطد  هت  ي  تل ج لام جت رلَ 0 معقلرلَ مأجت لعرلم.
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أي مدد  يادا م البحدث الحدال  ود  توليدف الحدرو  ود  ميبقم التااا  اللحراد الامظ ف      

 تنمية مهارة الرسم لد  طالبات المرحلة المتوسطة ؟ "       

 

 :أ مية البحث  -

 تتضح أ مية البحث الحال  ويما يأت  :     

 أه رد رشملتّب رت تال  الحرف الحةمف    ا  رد افبرةهم الم  . -0

أه رد ابترط رهلر: رسم ًفض ااشمل  الت  ي مت اشامرلهل رات الحراف ًفاض الحاةمف  -7

 ااجملرةيد لدس طللبلت ال ةحلد ال تلسطد رت تال  التبترط مااتتةا .

اإل رام البصااة  للطللباالت عاات طةيااق رحلكاال: حةكااد الحااةمف مأاناالو أه رااد ا  رااد  -3

 تطلطهل عت طةيق ااعل د مالتفديل.

 

  د  البحث : -

" توليددف الحددرو  ودد  تنميددة يهاادف البحااث الحاالل  الاام رفة ااد راادس ااسااتمل : راات ظ      

 مهارة الرسم لد  طالبات المرحلة المتوسطة ".

ا البلح د المةعد الصامةيد اآلاراد ظ فا الجاد  اةمق ملتحقرق هدف البحث اللحرد معف     

(  اا  رتلسااط رفااد  ااتتباالرات ال تتلتاالد 1010ذات  الااد إحصاالئرد ع ااد رتااتلس  الااد  

التااابفد  ااا  رهااالر: الةسااام ًفاااديلم لل ن ااالعترت التنةيبراااد التااا  اااادري ًتلحراااف الحاااةمف 

 رل يدف.ااجملرةيد 0 مال ن لعد ال لًطد الت  ادري م ق الطةيقد ااعت

 

 حدود البحث : -

 حدم  رملجرد ظ طللبلت ال ةحلد ال تلسطد0 الصف اام  رتلسط . -0

 م.7102-7102حدم  مرلجرد ظ الفلم الدراس   -7

 حدم  رلعلعرد ظ الحرف حةمف اللغد ااجملرةيد ؛ لت  رد رهلر: الةسم . -3

 

 تحديد المصطلحات:

   التوليف ) لغة ( : -التوليف :أ -0
عة ب   اًت ر ظلر ( ًأجب ظف َمحلمَبُ الحرملم ظ ألةرهل إيللو 0 مقد محلمُا لبُ الحرملم 0 علم      

 (909الصب  كل يلم حمظ آيلٍت رت كتلّب هللاّ َعة  مجلل ف.  اًت ر ظلر0 ب ت 0 ص

 التوليف اصطالحاً : عروه كل من : -7

-  Webster رد ميفت د علم التدريب ًأجبظف شمل رحدم  مرفقل  0 تلعع لقلاجرت ع ل

ال تبق ال لاج عت اليبة: ال حلرد الفل رد رت اجل القرلم ًف لرد التحليل رت ال لحرد ال ظةيد 

البحتد إلم قلاعد ع لرد اتطلب اةج د افبة ًصدق عت قلب الك ال ظةيد ال متلًد ملمت 

 (   Webster.S.,1972,P:201ًشمل ع ل  ف .  

ً ةمر: ال ظة إلم ارحداث الفقلرد رت ماميد؛ لملجهل  رممق   ًأجبظ ف رتهب يقل   -

ع لرلت   محلئف ( يا يهل الملئت الح  رت اجل احقرق التمرف م قل للبرئد مال حرط 0 ماقلم 
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0 0922اللحرمد رقلم ارسلي الترملللج     الملتمد الترائفرد   البةاة لارد (ف.  رممق0

 (    330ص 

اء الطلبد    رلا ق افلر رد ريتلمد ماتحد  الت  رد ًةيل : شحلاب ًأجب ظف ر ع رتتلس أ  -

رتلسط الدرجلت الت  يحصللن علرهل ًفد ادرًهم علم ًةجلرج رحد  ف .  شحلاب مال نلر 

 (0002ص07113

ظف مهل اسللب ام  مة:  ام ر هج    الف لرد التفلر رد  التعريف التوليف اجرائيا للباحثة -ت

 لحرمب    التفلرم  ف.لم يمت رتتف ل رت قبل ؛لت

ًأجهاال ظفأسااهل حااةمف لغاالت الفااللم التاا  ي ماات الحددرو  االنكليةيددة : عروتهددا الباحثددة : -7

( حة ل 0 مالت  ي مت التحدث ًهال 72افل هل ًتهللد مه  اك ة حةمف    اللغد ماتملن رت  

لم الحدي ااد علام رتاتلس الفاللم 0 مأن اللغاد ااجملرةياد افاد اللغااد الفلام ااملام  ا  اةلاب الفلا

 رمتلًد ًهل ميتم افل هل    اةلب ًلدان الفللم ف.

ظف مهاا  ع لرااد الحرااف الحااةمف ااجملرةيااد   اا  رهاالر: رساام  تعريددف الباحثددة اجرائيدداً  -

 ااشمل   ع د طللبلت ال ةحلد ال تلسطد رت اجل ميل : قدرااهتل علم ذلكف.

 التنمية : -3

 عةل هل كل رت ظلغة : -أ

ْرتُبظ جفلب جلررلم مجََ م اإلجتلُن ظ َساُ َت0 مال لرراد ارمهة  ًأجلهلظ  - لا مأَْجَ ْرُا الش َء َمج   ف  يُ َ ُّ

رت اإلًل الت ر د 0 م ا  حادي هم  ا  ام ظ اراماع رات رمالن إلام آتاة0 مجََ ام يَْ ّ ا  جَْ رَالَ مجُّ ر الَ 

مجَ لءم ظ ماَ  مك َُة ف.   ارمهة 0  . ت0 ص
787
 ) 

 عة هل كل رت ظ اصطالحاً: -ب

حنلم  ًأجلهل ظف  اغرة ادرين  جحل ار  ل ع ت ع لرد رنت فاد ماعراد هل  اد لللصال    -

 ( 077 ص0992الم رتتلس لغل  أ  ل رت آتة سلًق علرب ف. حنلم  0

شحلاب مال نلر ًأجلهلظف ر ع رتتلس أ اء الطلبد    رلاقف افلر رد ريتلمد 0 ماتحاد  الت  راد  -

ًةياال : رتلسااط الاادرجلت التاا  يحصااللن علرهاال ًفااد ااادريبهم علاام ًةجاالرج رحااد ف.  شااحلاب 

 (0002ص7113مال نلر0

التفةيف ااجةائ  للت  رد ظ ف مهل رقدار الةيل :     رجلت الطللبلت ًرت التطبرقرت القبلا   -

 مالبفد  ل هلرات الةسم 0 م ق اا ا: الت  اعداهل البلحث لهتا الغةض ف.

 مهارة ال -0

 عةل هل كل رت ظلغة : -أ

ظف الَ لّهُة 0 الحلذُق ًمل ع ٍل 0 مأك ة رل يلصف ًب التالًُن ال نراُد مالن اُع ًأجلهلاًت ر ظلر  

ًْااُت سر   اا دو ظ  مق  اا د َر هَ اا َة الش    اا  َء م ر اا ب مًااب ا ه ااَة َرْه  اا ةام مُرهُ  اا لراَ  َرهَااَة:. .قاال  إ

 ظلر0  . ت0 ص مَره   لر:َ مّرهلر:َ ف.  اًت ر
000
   ) 

 عةل هل كل رت ظاصطالحاً: -ب

- Good ظف الش ء الت  يتفل ب الطلباد ميقلرالن ًأ ائاب ًتاهللد م قاد  سالاء أكالن هاتا  ًأجلهل

Good ,1973 ,P: 32ار اء جت رل أم عقلرل ف. 
 

  ) 
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ظ فار اء التااهل الاادقرق القاالئم علاام المهاام ل اال  يتفل ااب الطلبااد حةكراال ًأجلهاال اللقاالج  مالن اال -

0 ص  0992معقلرل 0 رع ال رة اللقا مالنهد مالتمللرف ف.    اللقلج  مالن ل0
29
 ) 

ظف القدرات ارصلرد مال متتبد الت  ا مت الطلبد رات أ اء ع ال رات ارع ال  ًأقال ًأجلهل لمتب -

علم التمرف ماساتف ل أ مات الف ال ًأقال مقاا ر مات  رفطا  جهد مًأ ق رل ي مت رع القدر: 

 (  003ص7110أعلم  لئد: ر م دف.  لمتب0

 

فقدر: طللبلت الصف ال لج  رتلسط    ااستمل : رت :ًأجلهل التعريف اإلجرائ  للباحث

 الحةمف ااجملرةيد الت  الحمهل البلح د    ادريتهتل علم ا  رد رهلر: الةسمف.

 عروها كل من : مهارة الرسم : -5

ملرد ًأجهل ظ ف افبرة ًالليطلط مااشامل  مالةرالم ال بتاطد ا مالر ام ع لرالت أم احاداث  -

 (072 ص7110ام حلاهة عل رد أم قلاعد مقلاجررت مربل ئ مإ رام م هم ف.  ملرد 0

ملاارم ًأجهاال ظف ع لرااد اةج ااد ماحلراال مامتاارة كاال راالي مت أن ا قلاابُ الةساالم راات رفللراالت  -

0 0992ال فللراالت  ر اال ًر هاال لللصاال  الاام اساات تلجلت عل رااد رمرااد:ف.  ملاارم 0 مرًااط هااتو 

 (712ص

ظ ف مه  رهلر: رةكبد رت رن لعد رت ال هالرات المةعراد التا   تعريف الباحثة االجرائ  -

اف ل البلح د علم ا  رتهل م ق اسللب الحرف الحةمف ااجملرةيد    ابترط الةسام مًللتالل  

 ت الم رد م ق اا ا: الت  اعداهل البلح د لهتا الغةضف.قرلي جتلجلت الطللبل

ظف مه  ال ةحلد الدراسرد الت  رد: الدراساد  رهال ثاالث سا لات ماقاع  . المرحلة المتوسطة6

ًرت ال ةحلد ااًتدائرد مرد: الدراسد  رهل سا سا لات اادتلهل الطللباد ًفاد ع اة ساا سا لات 

كااتلك 0 مال ةحلااد ااعدا يااد التاا  رااد: الدراسااد  رهاال ثااالث ساا لات ًفاادهل ا تقاال الطللبااد الاام 

 الملتمد التفلر رد لن هلريد الفةاقف.الدراسد النلرفرد 0 مهتا م ق 

 

 الفصل الثان 

 خلفية نظرية ودراسات سابقة
يقصد ًلل هلر: المملء: مالنل :    ار اء 0 مادلل علم سللم   أوال: خلفية نظرية :المهارة :

الطلبد أم ال متتب الت  اًدل أن يتلا ة لب شةطلن أسلسرلن 0 أمله ال ظ أْن يمالن رلجهالم جحال 

هدف أم ةةض رفرت 0 مثلجره ل ظ أْن يملن ر ظ لم ًحرث يا   إلم إحةام الهدف  ا  إحةام 

أقصة مقا ر مات 0 ماًادل أْن اتالا ة  راب تصالئل التاللم ال له   ا ة0مإن  إاقالن أ  رهالر: 

اًاادل أْن يتاات د إلاام رفة ااد جظةيااد مقاادر: عللرااد علاام المفاال مالف لراالت الت تاارقرد أ  اًاادل أْن 

ارسااالي ال ظاااة  لل هااالر: 0 ً ف ااام آتاااة اإلجاااةاءات متطااالات الف ااال 0 يفاااةف الطلباااد 

مالق          در: علم ار اء المف  ل  ا   لليط    ا لات ماشمر    ا ل الن    ا لجب الف ل ا   لل هالر: 

0إنل ال هاالر: راات حرااث أجلهاال ع لرااد  هاا  قاادر: الطلبااد علاام القراالم ًلرع اال  ار ائرااد ال فقااد: 

مإاقاالن كبرة0علاام م ااق سلتاالد راات الحةكاالت أم اإلجااةاءات التاا  ي ماات  ًتااهللد م قااد عللرااد

ال كلجهال أ اء  ها  ا  ال رتاتلس اإلاقالن  ا   رالحظتهل ًصلر: ربلشاة: أم ةراة ربلشاة: 0  أرل

ا مرااات تطااالات الف ااال ماحقراااق أهدا اااب ًشااامل ي تااالم ًللتاااةعد مااجنااالم مالدقاااد  ااا  ار اء 
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ةمط اًدل رت مجل هل  ا  ال هالر: كلللقاا المال   مااقتصل     اللقا مالتمللرف 0مه لم ش

رت أجل ال  لرسد مالتدريب   الم عت تباة: م راياد ي تلمهال الطلباد حتام ياتمل ا  رتهال ًشامل 

جرااد 0 ماًاادل أن يماالن ه االم هاادف لااتفلم أ  رهاالر: راات ال هاالرات لاادس كاالل راات ال اادري 

ال راال ييال ال االا  ال طللًاد التاا  االئام ًرئاد  الطلبااد  رناب أن اماالن رتال ة: ً اال مالطلباد0 أرل

ي تاانم مالااك البرئااد 0 مأترااةا التقااليم الاات  يب اام علاام راادس احقرااق الشااةمط لتفلاارم ال هاالر: 

ما  رتهل ما يقتصاة علام اساتظهلر الحقالئق ماقادي هل 0إن  اكتتالب ال هالر:  ا  حقال التةًراد 

لاجهد ال شامالت ًدقاد عللراد مالتفلرم يا   إلم كملء: الف ل مإاقلجب 0 مرتلعد: الطلبد علم ر

معقالجرااد  اا  التصااةف 0 ماكتتاالب ال هاالر: يتاالعد علاام ا  رااد ال راال  اإلينلًرااد جحاال الااتفلم 

ل ار اء ال ا ظم             ال درس         د ًص      لر: تلصل        د مالحر     ل: ًصلر: علرد0أرل

مالت لساق علام ار اء ًنلجاب اال رة  ال ت لسق رع ميل :    اإلجتلج مالتةعد مالدقد مالتهللد

النهااد ماللقااا رااع المماالء: الفللرااد مالمهاام الاادقرق0 راات أجاال رةيااد راات اإلجتاالج محت     اا ت 

التصةف          رلاق      ف الف   ل  هل أً      ا ةم س     ا لت ال ه     ا لر: ًشامل عالم 0مإذا 

تلمد رت اررلر ذات ارثة المبراة أصبحا أه رد ادريس ال هلرات    ال ةاحل الدراسرد ال ي

   افلرم ال لا  ال يتلمد 0 ًدأت التةًرد الحدي د    ًقل  الفللم كلهل اطللاب ال درسارت ًتةمياد 

الطلبااد ًلل هاالرات ال يتلمااد مال الئ ااد لل االا  التاا  يفل لجهاال 0 إذ ي ماات أن اتااهم  اا  ج اال 

تغرراة التاةيع مال تات ة  ا  كالل شيصرتهم ماحقرق ذااهم 0 مذلك ً ل يتلعدهم    رلاجهد ال

رملصل الف لرد التفلر رد مةرة التفلر رد 0 ع د ذام ي مت أن جحصل علم طلباد ر تان رت راع 

ةرااةهم  اا  الف لرااد التفلر رااد متلرجهاال 0 رااع ا رااةهم ًللقاادرات الفللرااد علاام أ اء ارع اال  

صددل ودد  التعلدديم أن إنَّ األ(* أه رااد ال هاالر:  ًقللااب ظ ف Howardال  صااهة:0مياكد هاالار   

يكتاب الطلبة مهارات مختلفة ؛ لياتطيع تكيف نفاه للبيئة الت  يعيش ويها وأن يعمدل مدع 

0ص7100ف .  عةية 0 غيره لصالح الجماعة
44-41

) 

 

 ثانيا : الدراسات الاابقة:

 سرقتصة البحث الحلل  علم  راسترت سلًقترت ل هلر: الةسم  مكلاا   ظ      

 ( :  7115البكري ) -8

بناء تصميم تعليم  لتنمية مهارة الرسم الكاريكاتيري لد  طلبة قام ستهد ا الدراسد ظف ا

ف ملتحقرق هتا الهدف قلم البلحث التربية الفنية والتعر  على أثره و  تحصيل الطلبة

 ًلتتبلر المةعرد اآلارد ظ

( ًرت رتلسط  رجلت طلبد 1.10  ا الجد  ةمق ذات  الد إحصلئرد ع د رتتلس  

 –ال ن لعد التنةيبرد    رل : الةسم الملريملارة     ااتتبلر التحصرل   ال فة   

 ال هلر ( القبل  مًرت رتلسط  رجلاهم    ااتتبلر  البفد (( .

كلرد التةًرد ااسلسرد /  جلرفد  يللم  –املن رنت ع البحث رت طلبد قتم التةًرد الم رد 

(    كلرد التةًرد 0لتةًرد الم رد الصف ال للث قلعد  مالنلرفد ال تت صةيد 0 ر ل طلبد قتم ا

ااسلسرد / النلرفد ال تت صةيد عر د التنةًد ااستطالعرد مقد ًلغ عد هم ًلل حصلد 

( 33( طلبد 0 ام اتترلر عر د البحث رت طلبد الصف ال للث مالبللغ عد هم  01ال هلئرد  
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ام  7110/7110يللم للفلم الدراس  طللبلم مطللبد ًللطةيقد القصديد رت طلبد جلرفد  

( طللبلم مطللبد مكلجا 03( ر هم لفدم االتةام ًللح لر 0 مًتلك اصبن الفد   71استبفل   

 ا ا: البحث اتتبلرام رحم  ال ةجع .

أرل اللسلئل ااحصلئرد الت  استيدرهل البلحث  ه  ااتتبلر التلئ  للسطرت رةابطرت    

ًةامن اينل  رفلرل -مرفلرل ارابلط ًرةسلن اينل  رفلرل اارابلط مرفل لد سبرةرلن

 ال بلت. 

أرل جتلئج البحث  قد أحهةت املق عر د البحث التنةيبرد    ااتتبلر البفد  الت  ام ًفد 

التص رم التفلر   علرهم قرلسلم رع ااتتبلر القبل  0 مكلن المةق  اام احصلئرلم مًتلك  اطبرق

0ص 7110ر  ا المةعرد الصمةيد  . البمة  0
ب
) 

 

 ( :7188البهرزي ) -7

 استهدوت الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية :

 الرسام ؟ . ل توجد وروق و  القدرات الفنية المهارية بين المدرس الرسام وغير 8

. ددل تدداثر القدددرات الفنيددة المهاريددة للمدددرس الرسددام وغيددر الرسددام ودد  تطددوير القدددرات 7

 الفنية لطلبة الصف الثان  المتوسط ؟

.تعر  تأثير المدرس الرسام وغير الرسام و  تطوير القدرات الفنية لطلبة الصدف الثدان  3

   المتوسط من خالل التحقق من الفرضيات اآلتية ؟
 (  ةعرلت صمةيد افللج رتغرةات البحث.0تو ارهداف معع البلحث   لتحقرق ه

ك ل جلء احديد ل ن لعد رت ال صطلحلت الت  اهم البحث رت حرث الف الان مإجاةاءات       

 البحث . 

المصل ال لج  ا لم  أ ًرلت البحث 0 ربحث ارم    ردري التةًراد الم راد ( الممليالت ًصالر: 

ًراد الم راد ًصالر: تلصاد . مربحاث ثالج  ا الم    طللاب ال ةحلاد علرد مكمليلت ردري التة

ال تلساااطد ( الطلباااد ال اااةاهقرت م مر التةًراااد الم راااد  ااا  حرااالاهم   ال ةحلاااد ال تلساااطد ( . 

مالقدرات الم رد . م    راسلت سلًقد 0 لم يند أيد  راسد ا س رلعل  البحاث رتال ربلشاةا 

 امرد البحث الحلل  .

راا هج البحااث ماصا ر ب التنةيباا  0 إجااةاءات البحااث 0 رنت ااع البحااث  المصال ال للااث ا االم 

الاات  اماالن راات   ردرساا  التةًرااد الم رااد م طلبااد الصاا ف ال االج  ال تلسااط ( . ًلااغ رن اال  

( ردرساالم هاام راات تةيناا  كلرااد الم االن الن رلااد قتاام الم االن  32ردرساا  التةًرااد الم رااد   

متةين  كلرلت التةًرد ارسلسرد قتم التةًراد الم راد  التشمرلرد   رسم ( مأقتلم التةًرد الم رد 0

 الفلرلرت     ال داري ال تلسطد مال لجليد للب رت لق لء ًفقلًد معلاحرهل . 

أراال طلبااد الصااف ال االج  ال تلسااط  هاام رااات الب اارت احدياادام  راات رااداري ق االء ًفقلًاااد    

 . 7101- 7119( طللبلم للفلم الدراس   08190معلاحرهل مالبللغ ع    د هم   

املجا عر د البحث رت عر ترت 0 ارملم ردرس  التةًرد الم رد لق لء ًفقلًاد معالاحرهل 0    

 مالفر د ال لجرد طلب د الصف ال لج  ال تلسط لق لء ًفقلًد معلاحرهل . 
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( ردرسرت رت تةينا  كلراد الم الن الن رلاد  3الفر د ارملم ظ ام اعت ل  ستد ردرسرت ر هم   

(  ردرساارت راات تةيناا  أقتاالم التةًرااد الم رااد مكلرااد  3لن التشاامرلرد   رساام ( م   قتاام الم اا

 التةًرد ارسلسرد قتم التةًرد الم رد .

الفر د ال لجراد ظ اام اتترالر ساا شافب ًلاقاع شافبد لمال رادري رات كال ردرساد مً ال يتالم  

( ابفالم لفر اد علًطد  –( طللب لمل عر د مام الميع الطالب إلم رن لعترت   انةيبرد 011 

 ( طللب . 711ال درسرت 0 مالبللغ عد هم   

 أ مات البحث ظ ام اص رم است لرارت اقليم ار اء ال فة   مال هلر  لل درسرت.  

ااساات لر: ارملاام اتفلااق ًللنلجااب ال فة اا  0 مااساات لر: ال لجرااد اتفلااق ًللنلجااب ال هاالر  . 

لت رن لعاد رات المقاةات لقرالي ال هالرات ماست لر: اقليم ًللنلجب ال هلر  للطاالب 0 احتا

    رل : الةسم .

أسااتيدم البلحااث اللساالئل أإلحصاالئرد التاا  أحهااةت جتاالئج البحااث 0 مهاا  ال تاابد ال ئليااد 0   

 ( 0 رفلرل ارابلط ًرةسلن  . tاتتبلر   

 المصل الةاًع عةض جتلئج البحث .

د ًرت ال ن لعتالن  ا  ااتتبالر . أثبتا جتلئج ااتتبلر ًفدم مجل   ةمق ذات  الد إحصلئر0

( ر ل ياا   إلام قبال  المةعارد الصامةيد 0 حراث 1.10ال هلر  القبل  0 ع د رتتلس  الد  

 ابرت امل ا الفر ترت    رنل  اليبة: التلًقد . 

( لصااللن أاتتباالر ال هاالر  1.10. مجاال   ااةمق ذات  الااد إحصاالئرد ع ااد رتااتلس  الااد  7

 لم 0 ر ل يا   إلم ر ض المةعرد الصمةيد .ًفديلم لطالب ال دري الةس

مهاال راال أكااد  لعلرااد ال اادري الةساالم  اا  اطاالية القاادرات الم رااد لطااالب الصااف ال االج     

 ال تلسط  رت تال  رل حهة    التحصرل ال هلر  .

( لصااللن أاتتباالر ال هاالر  1.10. مجاال   ااةمق ذات  الااد إحصاالئرد ع ااد رتااتلس  الااد  3

 إلم ر ض المةعرد الصمةيد.ًفديلم  ر ل يا   

مهتا ياكد اطلر القدرات الم راد لطلباد الصاف ال الج  رتلساط مالم ال يفال  لتاأثرة ال ادري 

 الةسلم .

( ًارت ااتتبالريت 0 ر ال 1.10. عدم مجل   ةمق ذات  الاد إحصالئرد ع اد رتاتلس  الاد  0

 يا   إلم قبل  المةعرد الصمةيد. 

 -اآلارد ظمقد الصل البلحث إلم است تلجلت 

. ًلإلرملن الحرف القدرات الم رد ال هلريد ل دري التةًرد الم راد  ا  الةسام  لة اع احصارل 0

ال تفل رت رفة رل مرهلريل رت تال  اص رم تطاط ادريتارد  قرقاد ات الم  رهالرات ع لراد  ا  

 الةسم . 

 مر . اماالق طلبااد ال ن لعااد التنةيبرااد التاا   رسااا راات قباال ال اادري الةساالم جاالء لراكااد 7

ال دري الةسالم  ا  اطالية القادرات الم راد لطاالب الصاف ال الج  رتلساط 0 ًلصامب رادري 

اساااتيدم طةيقاااد افلر راااد جلجحاااد ًأساااللب ذااااا  مرهااالر: ع لراااد  ااا  الةسااام 0 آذ سااانلا 

رااة م ا ماينلًرااالم  ااا  التحصااارل ال هااالر  لهاااتو ال ن لعاااد ميفااال  ذلاااك إلااام ع لراااد الت ظااارم 

  تفلقد ً دري الةس م   التةًرد الم رد ( . لل فللرلت ال هلرات الم رد ال
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. ي مت لل دري الةسلم   ال يتل ( إن يتلهم    اطلية ال تلجلت الم رد لدس طلباد الصاف 3

 ال لج  ال تلسط    رل : التةًرد الم رد مجتلجلاهم    ال لا  ال يتلمد ارتةس .

 -ك ل تلل البحث إلم عد  رت التلصرلت ر هل ظ

  طةيقد قبل  الطلبد للدراسد الم لن    كلرلت الم لن الن رلاد علراد مأقتالم .إعل : ال ظة  0

التةًراد الم رااد تلصااد 0 حتااب ال لهبااد 0 مإت العهم اتتباالر ع لاا  مجظااة  ً فااليرة  قرقااد 

 يحد  رتتلاهم الم   .

.إعااادا  ًاااةارج لتااادريب ردرسااارت التةًراااد الم راااد ةراااة الةسااالررت أث ااالء اليدراااد 0 محتاااب 7

 الدقرقد . ااتتصلصلت

 أرل ال قتةحلت  قد جلءت كلرا  ظ

 اجةاء  راسد رم لد للدراسد الحللرد    اأثرة   ال فلم الةسلم ( اش ل رداري -

 ال ةحلد ااًتدائرد لم ات لملهل هتو الدراسد 0 ًغرد أثةاء النلجب ال فة   .   

 طلبداجةاء  راسد مصمرد لتأثرة ال دري الم لن    اطلية ال هلرات الم رد ل -

0ص 7100رفهد الم لن الن رلد . البهةم  0    
ط_غ
 )     

 

 جوانب اإلوادة من الدراسات الاابقة

ًفاااد اساااتفةاض الدراسااالت التااالًقد ماساااتيالص ال اشاااةات مالاااداات ر هل0اًاااد رااات      

 اإلشلر: الم رل ستتتمرد ر ب البلح د احقل    ًح هل م   النلاجب اآلارد ظ  

 الدراسلت مإجةاءااهل    رتغرة ا  رد ال هلرات مكرمرد التفلرل رفب .رفة د طبرفد  .0

 مم ت البلح د ً فللرلت عت كرمرد التفلرل رع رتغرة رهلر: الةسم. .7

 ً لء ا ا: لقرلي رهلر: الةسم.  .3

افةف ال صال ر مار ًرالت ال ه اد التا  أ ال ت  ا  كتلًاد ال ظةيالت التا  ايال البحاث  .0

 الحلل .

 

 الفصل الثالث 

 إجــــــراءات البـــــحــــــــــث

 منهج البحث :

اعت اادت البلح ااد ال اا هج التنةيباا  ؛لملجااب يااتالءم مطبرفااد البحااث0 إذ يتتاام ًللقاادر: علاام      

التحمم  ا  ريتلاف الفلارال ال ااثة:  ا  الظالهة: ال اةا   راساتهل 0 م يفاد ال ا هج التنةيبا  

ل الف اال  المقااة  لف لرااد البحااث الفل اا   اا  ارساالي ال تاارت الاات  يحقااق التقاادم الفل اا  0  هاا

 (021ص7110الغللب إن لم امت المةم  الفل رد ج رفهل .  الف ة 0

 أوالً : التصميم التجريب  :

اتتلرت البلح اد التصا رم التنةيبا  ذا ال ن العترت التناةيبرترت ًللقرلسالت ال تماةر: 0 ذا     

 هل رالءرتد لظةمف البحث .ال بط النةئ  0 مرت  ماع  استف ل  هتا التص رم 
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 المجموعة
التطبيق 

 القبل 
 المتغير الماتقل

التطبيق 

 البعدي
 أداة القياس

 التجريبية
استمارة 

 مالحظة

لتحليل 

رسوم 

 الطالبات

توليف الحرو  

االنكليةية يتخللها 

 قياسات متكررة

استمارة 

مالحظة 

 لتحليل

رسوم 

 الطالبات

استمارة 

 مالحظة

 المتبعةبالطريقة  الضابطة

 ( 8شكل )

 التصميم التجريب  ذا المجموعتين التجريبة والضابطة

 

 ثانيا: مجتمع البحث:

املن رنت ع البحث الحلل  رت طللبلت ال ةحلد ال تلسطد 0  ا  رةكاة ق الء ًفقلًاد  0      

م0 مقااد حصاالا البلح ااد 7102-7102رحل ظااد  يااللم 0 ج هلريااد الفااةاق 0 مللفاالم الدراساا  

ال فللرلت الالمرد عت ال نت ع رت ال ديةيد الفلرد لتةًراد رحل ظاد  ياللم م اق المتالب علم 

( 00رلحااق 02/01/7102 اا   07319الصاال ر راات شاافبد البحاالث مالدراساالت ذ  الفااد  

                                       ( يلعن ذلك .0مجدم   

 (8جدول)

 ة مدينة بعقوبة / محاوظة ديالىيوضح اسماء المدارس واعداد الطالبات و  مرك

عااااااااااااااد   اسم ال درسد ت

 الطللبلت

عااااااااااااد   اسم ال درسد ت

 الطللبلت

 790 رتلسطد الدرر للب لت 03 781 ثلجليد المةاقد للب لت 0

 000 رتلسطد النلاهة للب لت 00 322 ثلجليد الحةيد للب لت 7

 001 رتلسطد ال تة: للب لت 00 799 رتلسطد اام هلر 3

 302 رتلسطد الصديقد للب لت 02 937 ثلجليد الفدجلجرد للب لت 0

 200 ثلجليد الفةم: اللثقم للب لت 02 370 رتلسطد ام سل د للب لت 0

 399 رتلسطد هلامن للب لت 08 320 رتلسطد الفلرةيد للب لت 2

 021 رتلسطد ال  تح د للب لت 09 320 رتلسطد ام الب رت للب لت 2

 081 رتلسطد القلرعد للب لت 71 009 للب لت ثلجليد ال ار د 8

 308 ثلجليد الةرة للب لت 70 070 ثلجليد ج لجد للب لت 9

 727 رتلسطد الةالج 77 899 ثلجليد علئشد للب لت 01

 020 ثلجليد  لط د للب لت 73 207 ثلجليد اارل  للب لت 00

  002 رتلسطد ال غمة: للب لت 07

 00002                      ال       ن           ل 
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 ثالثاً: عينة البحث :

طللبالت رنت اع البحاث مًللتاحب الفشالائ  البتارط 0 ر لاا اتتلرات البلح د عر د رات        

رتلسااطد ام ساال د للب االت الصااف اام  رتلسااط عر ااد البحااث 0  ملجااا شاافبد  أ( رن لعااد 

( طللباد 0 مشافبد  ب( ر لاا ال ن لعاد ال الًطد ال تملجاد 00انةيبراد مًلاغ عاد  طللبلاهال  

ثااالث0 ماحااد: راات ال ن لعااد  ( طللبااد  مًفااد اسااتبفل  الطللباالت الةاساابلت معااد هتل 07راات  

( طللباد  ا  كال 01التنةيبرد ماث تلن رت ال ن لعد ال لًطد 0 مًتلك اصبحا عر د البحث  

 ( يلعن ذلك   . 7رن لعد 0 مجدم   

 ( 7جدول )

 يوضح عينة البحث

 المجموعة المدرسة
العدد قبل 

 االستبعاد
 الماتبعدون

العدد بعد 

 االستبعاد

 رتلسطد ام سل د للب لت
 01 0 00 التنةيبرد

 01 7 07 ال لًطد

 81 3 83 ال ن ل  المل 

 

 رابعاً : تكاوا المجموعتين :

 – 7185التحصدديل الدراسدد  لمددادة التربيددة الفنيددة ودد  االختبددار النهددائ  للعددام الدراسدد   -8

 م.7186

حصالا البلح ااد علاام  رجاالت احصاارل كاال طللباد راات طللباالت عر ااد البحااث راات ساانالت     

مًفااد اسااتف ل  ال تلسااط الحتاالً  مالتبااليت الماال رن لعااد مًلسااتف ل  ااتتباالر ال درسااد 0 

التااالئ  لفر تااارت رتاااتقلترت مرتتااالميترت لل لامجاااد ًااارت ال تلساااطرت 0 مجاااد ان القر اااد التلئراااد 

( مهاتا يف ا  ا يلجاد 09(ع اد  رجاد حةياد  78111( مالقر د الندملراد  18981ال حتلًد  

( مًاتلك امالن 1810جلت ال ن العترت ع اد رتاتلس رف لياد   ةق ذم  الد إحصلئرد ًرت  ر

ال ن لعتلن رتمل ئترت    رتغرة التحصرل الدراس  ل ل : اللغاد الفةًراد  ا  ااتتبالر ال هالئ  

 (. 3م 0 احظ  الندم 71020- 7100للفلم الدراس  
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 ( 3الجدول )

 ماتقلتين ومتااويتيناإلحصاءات الوصفية لنتائج االختبار التائ  لعينتين 

 م7186 -7185لمتغير التحصيل الدراس  للعام الاابق 

عة
و
جم
لم
ا

 

 العدد
المتوسط 

 الحااب 

االنحرا  

 المعياري
 التباين

درجة 

 الحرية

الداللة  القيمة التائية

اإلحصائية 

عند 

(1015) 
 الجدولية المحاوبة

ية
يب
جر
لت
ا

 

41 17024 30267 870857 

 غير داله 70111 10211 21

طة
اب
ض
ال

 

41 18022 40245 740453 

 التحصيل الدراس  لآلباء: -7

أجةت البلح د امل اا إحصالئرلم  ا  التحصارل الدراسا  آلًالء رن العت  البحث التنةيبراد     

(مه  اقال 18737( ال حتلًد كلجا 7(ابرت إن قر د كل7كلمال لًطد (مًلستف ل  رةًع كل  

( مهااتا يااد  علاام أن ال ن االعترت رتمل ئتاالن  اا  هااتا 0099(الندملرااد البللغااد  7راات قر ااد كل

 ( يبرت ذلك .   0( مالندم   7(مًدرجد حةيد  1810ال تغرة ع د رتتلس الدالد 

 (4الجدول )

 متغير التحصيل الدراس  لآلباء تكاوا مجموعت  البحث ) التجريبية والضابطة ( و 

عة
و
جم
لم
ا

 

 عدد طالبات

 العينة

 ماتو  التحصيل

درجة 

 الحرية
 7قيمة كا

ماتو  

الداللة 

(1015) 

يقرا 

ويكتب* 

 وابتدائية

متوسطة 

 واعدادية

دبلوم وما 

 ووق**

 
ية
يب
جر
لت
ا

 

41 84 86 81 

7 

 

 

 

 الجدولية المحاوبة

 غير دالة

طة
اب
ض
ال

 

41 88 82 87 

10737 5022 

ع
و
جم
لم
ا

 

11 75 33 77 

 (.5*تم دمج خاليا يقراء ويكتب وابتدائية مع بعضها ؛ كون التكرار المتوقع اقل من )

 (.5تم دمج خاليا دبلوم وما ووق ؛ كون التكرار المتوقع اقل من ) **
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 التحصيل الدراس  لألمهات:-3

الدراساا  ررهاالت طللباالت رن االعت  أجااةت البلح ااد اماال اا إحصاالئرلم  اا  التحصاارل         

(اباارت إن قر تااد ال حتاالًد كلجااا 7البحث التنةيبرااد م ال لًطد(مًلسااتف ل  رةًااع كل  كاال

( مهاتا ياد  علام إن ال ن العترت 2887( الندملراد البللغاد  7(مه  اقل رت قر د  كل18728 

( يبرت ذلاك 0 (مالندم 3(مًدرجد حةيد 1810رتمل ئتلن    هتا ال تغرة ع د رتتلس الدالد 

. 

 (5الجدول )

 تكاوا مجموعت  البحث ) التجريبية والضابطة ( و  متغير التحصيل الدراس  لألمهات

عة
و
جم
لم
ا

 

عدد 

 طالبات

 العينة

 ماتو  التحصيل
درجة 

 الحرية
 7قيمة كا

ماتو  

 الدالة

(1015) 
تقرأ 

 وتكتب

ابتدائية* 

 ومتوسطة
 إعدادية

بكالوريوس 

 وما ووق**

ية
يب
جر
لت
ا

 

41 88 88 85 3 

3 

 

 الجدولية المحاوية

 غير دالة

طة
اب
ض
ال

 

41 87 81 84 4  2017 

ع
و
جم
لم
ا

 

11 73 78 72 2 10761  

 (.5* تم دمج خاليا ابتدائية ومتوسطة مع بعضها ؛ كون التكرار المتوقع اقل من )

 (.5)** تم دمج خاليا بكالوريوس وما ووق ؛ كون التكرار المتوقع اقل من 

 القياس القبل  لمهارة الرسم : -0

(0 308877(ًتباليت رقادارو  00820ًلغ رتلسط  رجلت طللبلت ال ن لعاد التنةيبراد          

( 738129(ًتباليت رقادارو 00889   حرت ًلغ رتلسط  رجلت طللبلت ال ن لعد ال الًطد  

(لفر تاارت رتااتقلترت ل فة ااد T-Test اا  احلراال رساالرهت قبلراال 0 مًلسااتف ل  ااتتباالر التاالئ   

 الد المةق اإلحصالئ  ًارت أع الر طللبالت ال ن العترت 0 اا ان إن الماةق لارس ًات   الاد 

(اقل رات القر اد التلئراد 18900( إذا كلجا القر د التلئرد ال حتلًد 1810إحصلئرد ع د رتتلس 

عترت (مهاااتا ياااد  علااام إن طللبااالت ال ن ااال09(مًدرجاااد حةياااد 78111الندملراااد البللغاااد 

 ( يبرت ذلك. 2التنةيبرد مال لًطد رتمل ئتلن إحصلئرلم    هتا ال تغرة مالندم  
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 (6الجدول)

 تكاوا مجموعت  البحث)التجريبية و الضابطة(و  متغير القياس القبل  لمهارة الرسم

عة
و
جم
لم
ا

 

عدد 

طالبات 

 العينة

المتوسط 

 الحااب 

االنحرا  

 المعياري
 التباين

درجة 

 الحرية

 ماتو  القيمة التائية

الداللة عند 

 الجدولية المحاوبة (1015)

ية
يب
جر
لت
ا

 

41 44024 50218 340177 

21 10244 70111 
 غير دالة

 إحصائية(

طة
اب
ض
ال

 

41 45012 40113 730162 

 

 ماتلةمات البحث:

 تحديد المادة الدراسية  -8

ًلل ظة لفدم الا ة رل :  راسرد رفت د: 0 ع دت البلح د الم أتترلر سبع قلائم رت الحةمف    

ااجملرةيااد لتلحمهاال  اا  ع لرااد ا  رااد ال هاالر: الةساام لطللباالت الصااف اام  رتلسااط عاا ت 

رنت ااع البحااث 0 ااام عةعااهل علاام ج لااد راات ال حم اارت مال تيصصاارت  اا  رناال  ال  االهج 

 (.7لم رد0رلحق  مطةائق ادريس التةًرد ا

 إعداد الخطط التدرياية  -7

اعاادت البلح ااد ساابفد تطااط ادريتاارد  لل ن لعااد التنةيبرااد التاا  ااادري ًاا    ًتلحرااف         

(0 مسابفد تطاط ادريتارد ًللطةيقاد ال تبفاد 3الحةمف ااجملرةياد (  ا  ا  راد  الةسام رلحق0

عا ت رنت اع البحاث 0 ًفاد ان اام عةعاهل علام رن لعاد رات ال حم ارت  ا  رنال  طةائااق 

 (.7 ادريس التةًرد الم رد رلحق

 

 خامااً: أداة البحث :

رت رتطلبلت البحث الحلل  إعدا  أ ا:  لقرلي الت  راد الحلصالد لادس الطللبالت0 ماعت ادت      

البلح ااد اساات لر: رالحظااد لتحلراال رساالرلت الطللباالت اعااداهل ً متااهل لتحقرااق هاادف البحااث 

 م ةعرتب  .

(  قةات احلل رسلم الطللبلت ًفد ان يةس ت  علم 01املجا است لر: ال الحظد رت      

مرق  اًرض رسلرلت حة:  ًتلحرف الحةمف ااجملرةيد0 علم ان الحف    كل  ري 

عد  رحد  رت الحةمف 0 ملهتا الغةض اعدت البلح د است لر: التحلرل لتقليم ار اء 

ف رتتليلاهت  ال هلر  للطللبلت0 إذ استيدرا هت و ااست لر:    اقليم أ ائهت  0   أ  افةل

    رنل  الةسم ( 

(   رجد ع درل 011أن الدرجد الملرد الت  احصل علرهل الطللبد تال   احلرل أ ائب ه ظ      

 اا   الك ال هلرات م ق است لر: التحلرل ال هلر  كحد أعلم . 
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( 2( جرد  8( جرد جدا  01تةامح ًرت ر تلم ام احتتلب الدرجد لمل  قة: عشة:  رجلت ا   

 ( ما يا    صمة( . 7( رقبل   0رتلسط  

 

  صدق االداة :
رت تال  آراء اليبةاء مارتت ً ل مر  رت رقتةحلت لغةض التفديل 0  مرع استيدام       

 % ( ام التحقرق رت صدق ااتتبلر .80ال تبد ال ئليد حصل ااتتبلر علم جتبد ااملق   

مًتلك املن ار ا: قد اكتتبا   صدقل حلهةيل ( مأصبحا    ص  لراهل ال هلئرد رتملجد   

 (.0(  رلحق010رت  

 

 ثبات التحليل :

( ًرت البلح د مجمتهل لتحلرل رسلرلت الطللبلت مذلك 1089ًلغا قر د ثبلت التحلرل       

رل ًرت البلح د 0 مرحللد عبة الةرت ا  ًملصل مر   رقدار:  اسبلعرت (  ر ل ًلغ ثبلت التحل

( مه  رفلرل ثبلت جرد:0 إذ ذكة لرمةت أن رفلرل ال بلت الت  ي مت اعت ل و  1080اتةس  

 (  (Likert ,1934 , P : 228(.  1893 -1027يملن رل ًرت 

 

 سادساً: تطبيق التجربة : 

لتنةًاد م اق ًفد أن استم لا ال تتلةرلت لتطبرق إجةاءات البحث ًدأت البلح اد ًتطبراق ا    

 رل يأا  ظ 

ًلشااةت البلح ااد ًتطبرااق التنةًااد علاام طللباالت الصااف اام  رتلسااط    اا  ياالم ااحااد      

م 0 مذلااااك ياااالم اطبرااااق ااتتباااالر قبلراااال 0 ماجتهااااا ياااالم ااث اااارت  7102/ 01/ 73ال لا ااااق 

 م0 ًتطبرق ااتتبلر ًفديل.72/07/7102ال لا ق

 

   ظ سابعاً:الوسائل اإلحصائية

 ( للتأكد مما يأت  :spss الباحثة البرنامج اإلحصائ  )استعملت  

ااتتباالر التاالئ  لفر تاارت رتااتقلترت مرتتاالميترت للتأكااد راات اماال اال ن لعترت التنةيبرااد  -0

 مال لًطد 0 م   التحقق رت المةعرد الصمةيد اللحرد: .

 رةًع كل  استيةاج ًفض التمل اات. -7

 ااتتبلر ًلااملق ًرت البلح د مرحللرت آتةيت.رفلرل ارابلط ًرةسلن استيةاج ثبلت  -3

 

 الفصل الرابع

 عرض النتائج وتفاير ا واالستنتاجات

رت اجل احقرق هدف البحث اللحرد؛ اًد رت التحقق رت المةعرلت الصمةيد اللحرد:       

 معةض جترنتهل 0 مالف ل علم امترةهل 0 ثم التلصل الم رن لعد رت ااست تلجلت .
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 رض النتائج :اوال: ع

الفرضية الصفرية الوحيدة : " ال توجد وروق ذات داللة إحصائية عند ماتو           

( و  متوسط معدل االختبارات المتالالة الابعة و  مهارة الرسم بعدياً 1015داللة )

للمجموعتين التجريبية الت  تدرس بتوليف الحرو  االنكليةية 0 والمجموعة الضابطة 

  ق الطريقة االعتيادية".الت  تدرس وو
ًفد اطبرق ادريس ال لعلعلت التبفد ماحلرل رسلرهل استيةجا البلحث رتلسط      

حتلً   رفد ( لمل طللبد رت طللبلت ال ن لعترت 0 مًفد ااجتهلء رت ذلك استيةجا 

( ًتبليت رقدارو 23803البلح د رتلسط رفد  الدرجلت لل ن لعد التنةيبرد  بلغ  

( ًتبليت رقدارو 02822  حرت ًلغ رتلسط رفد   رجلت ال ن لعد ال لًطد  (0  008320 

( لفر ترت رتتقلترت ل فة د  الد المةق T-Test( مًلستف ل  ااتتبلر التلئ   28138 

اإلحصلئ  ًرت رتلسط  رفدات طللبلت ال ن لعترت 0 اا ن إن المةق ذات  الد 

( اكبةرت القر د 708203التلئرد ال حتلًد  ( إذا كلجا القر د1810إحصلئرد ع د رتتلس  

( مهتا يد  علم املق طللبلت ال ن لعد 28( مًدرجد حةيد 78111التلئرد الندملرد البللغد  

التنةيبرد صلحبلت رتلسط ال فدات ااعلم علم طللبلت ال ن لعد ال لًطد ذات رتلسط 

 (  يبرت ذلك. 2ال فدات ااقل0 مجدم   

 (2الجدول)

ئج مجموعت  البحث)التجريبية و الضابطة(و  متغير معدالت الطالبات لمالحظة يوضح نتا

 موضوعاتهّن الابعة

عة
و
جم
لم
ا

 

عدد 

طالبات 

 العينة

المتوسط 

 الحااب 

االنحرا  

 المعياري
 التباين

درجة 

 الحرية

 ماتو  القيمة التائية

الداللة 

عند 

(1015) 
 الجدولية المحاوبة

ية
يب
جر
لت
ا

 
41 63083 30278 850324 

21 780283 70111 
 دالة

 إحصائية

طة
اب
ض
ال

 

41 46062 70653 20131 

 

 ثانياً: تفاير النتيجة :

يت ن رت تال  التحقق رت المةعارد الصامةيد اللحراد: 0 حهاة أن ه الم اثاةام كبراةا  ا       

الحرف الحةمف ااجملرةيد  ا  ا  راد رهالر: الةسا   ًللصالر: الملراد 0 مهاتو ال ترناد رً ال 

افل  الم الطةيقد التدريترد الت  استف لتهل البلح د لتطلية رهلر: الةسم لدس طللبالت الصاف 

سط 0 ر ل ملد لديه ت  الةةبد المبراة:  ا  اإلًاداع  مااًتمالر مااساتمل : رات  ماة: اام  رتل

 الحرف الحةمف ااجملرةيد    ع لرد الةسم.
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   علء أ ًرلت البحث مإجةاءااب مجتلئنب مامترةهل ي م  ل أن جتات تج رال ثالثا:االستنتاجات:

 يأا ظ 

رااد رهاالر: الةساام لاادس طللباالت ان الحرااف الحااةمف ااجملرةيااد 0 اسااللب جاالجن  اا  ا   -0

 ال ن لعد التنةيبرد . 

 ان الحرف الحةمف ااجملرةيد يدلل علم م ة: ار ملر ااًتملريد الت  اقدرهل الطللبلت. -7

 إرملجرد است  لر هتو التلحرف    ا  رد رهلرات   رد اتةس. -3

 

 الفصل الخامس

 التوصيات والمقترحات 

 الصلا البلح د الم التلصرلت اآلارد ظ اوال : التوصيات :

 احمرة ردرسلت ال ل :    الحرف الحةمف لت  رد رهلر: الةسم لدس الطللبلت. -0

 رحلملد ادريب طللبلت ال نت ع علم الحرف اق رد الةسم هتو . -7

 .حث ال درسلت مالطللبلت علم اًتملر اق رلت اتةس رب رد علم  مة: هتا البحث -3

 

 ةحا البلح د إجةاء البحلث اآلارد ظاقتثانياً: المقترحات :

 ًحث ر لثل ًتلحرف الحةمف ااجملرةيد علم الطالب  . -0

 ًحث ر لثل ًتلحرف الحةمف ااجملرةيد  علم رنت فلت اتةس . -7

ً لء ًةجلرج رتملرل    استف ل  اق رلت لت  رد رهلر: الةسم لدس الطلبد    أ  رنت ع  -3

 كلن.

 

 المصادر والمراجع :

  )ًرةمت 0  ار صل ر للطبلعد مال شة. 000ال نلد  ف لتلن الفةب فاًت ر ظ  لر   .ت 

  هالرمن  ف اهاتيب ارمهة  0 أًا  ر صالر رح اد ًات أح اد   . ت ( احقراق عباد التاالم
 رةاجفد رح د عل  ال نلر .الللغد ف 

    ف اصاااا رم افلر اااا  لت  رااااد رهاااالر: الةساااام 7110البمااااة  0ساااالرة عاااالج  رممقاااا)
 رسااللد رلجتااترة ةرااة ر شاالر:( 0 كلرااد التةًرااد  الملريماالارة  لطلبااد أقتاالم التةًرااد الم راادف

 ااسلسرد 0 جلرفد  يللم.

    ف اااأثرة ال اادري الةساالم  اا  اطاالية القاادرات ( 7100البهةم 0ر  اام اًااةاهرم عةيااة
سلسارد 0  رسللد رلجتترة ةرة ر شلر:( كلرد التةًراد اا الم رد لطلبد الصف ال لج  ال تلسطف

 جلرفد  يللم.

      0  7ف ط  ف الللغد الفةًرد    القاةن اللاحاد مالفشاةيت(  0992حنلم  0 رح ل   ه

 ر شلرات  رشق 0 سلريل.

    ف ال لساالعد ال يتصااة:   اا   علاام ال ماا س مالط اا ب الفقل  اا   (  0922الياالل  0 ملاارم
  ار ال فلرف ال صةيد .  رفنم إجملرة    عةً  ( ف

  0  رطلًع الشةمق 0 ًرةمت 0 لب لن.0ف ط  (فرلسلعد علم ال مس0922رممق0أسفد 
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   ف رفنم ال صطلحلت التةًلياد مال متارد ( 7113شحلاد 0 حتت الترد 0 مال نلر 0 مي ب
 0 الدار ال صةيد اللب لجرد 0 القلهة: . 7طف 

    ف  لعلراد ًةجالرج رقتاةح  ا  ا  راد رهالرات التفبراة 7100عةية 0 سارف سافد رح ال)
  اطةمحاد  كتالراو ةراة  ااًداع  مااانلو جحل ال ل : لدس طالب الصاف اليالرس الفل ا ف

 ر شلر:( كلرد التةًرد  اًت رشد( للفللم ااجتلجرد 0 جلرفد ًغدا .

   ف ر هنرد البحث الفل     راسد    ر لهج الفللم راع  7110الف ة 0 ر  م عبد الةماق)
 للط رد0كلرد التةًرد للب لت0جلرفد ًغدا .ال متبد ااةكرة علم ال  هج التنةيب ف

    0 أثة ًةجلرج التيطرط    أ اء طلبد قتم التةًر     د الم رد ف 7110لمتب 0 رح د سفد )

 .79رنلد كلرد ال فل رت ف  

     ف رفنام ال صاطلحلت التةًلياد ل فة اد (  0992اللقلج  0 أح د حتت 0 مالن ل 0 عل
 0 عللم المتب 0 القلهة: . 7ط  ت ال  لهج مطةق التدريس ف 

   رساللد رلجتاترة ةراة ر شالر:( ف  ت الةسم  ا  الفصاة الحاديث ف( 7110ملرد 0رطة 

 كلرد الم لن الن رلد 0 جلرفد ااسم دريد .

   اةج اد ريتالر الاليم  0 الادار  ف  ات الةسام ع اد قادرلء ال صاةيرت ف( 0992ملارم 0ًراك

 ال صةيد اللب لجرد .

 

  Good, Garter, V (1973) " Dictionary of Education" third edition, 

Mc, Graw – Hill book Co. New York. 

 

 Likert, R- And Others (1934) "A simple and Reliable method of 

Scoring the Thurston Attitude series" journal of Social Psychology, 

Vol. 5, No. 3. 

 

 Webster's Sevent New (1972)ف Collegiate Dictionaryف G- 4 Marian 

Company, U. S. A. 
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  المالحق

  (8ملحق)
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 (7ملحق)

أسماء الاادة المحكمين الذين استعانت بهم الباحثة و  إجراءات البحث ومتطلباته
 

 مكان العمل التخصص االسم ت
استمارة 

 التحليل

الخطة 

 التدرياية

   رداةًرد  أ. .عل  رح ل  ح ل   0
كلرد الم لن 

 الن رلد  يللم
* * 

 اةًرب   رد أ.م.  . ةاي عل  7

التةًرد 

ااسلسرد 

 ال تت صةيد

* 

 

* 

 اةًرد   رد أ.م . .كلحم رةشد ذرب 3

كلرد الم لن 

الن رلد جلرفد 

 ًلًل

* 

 

* 

 

 م. .سرف سفد رح ل  0
طةائق 

 ادريس

رفهد الم لن 

 الن رلد/للب رت
* * 

 تط م. . لا  جنم جةجرس 0
رفهد الم لن 

 الن رلد / يللم
* * 

 اةًرد   رد م.م عل   عطل هللا 2

التةًرد 

ااسلسرد / 

  يللم

* 

* 

 اةًرب   رد م.م.رلمن احترت جلصة 2
رفهد الم لن 

 لن رلد/ يللم
* * 
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 (3ملحق)

 التجريبةخطة انموذجية لتنمية مهارة الرسم لد  طالبات الصف االول متوسط /المجموعة 

 ظ    التةًرد الم رد                                        الرلم  ظ     المادة

 710التلريخ   ظ    /     /                                           اام  رتلسط    الصف   :

 

 ظ   رسم اشمل  ًلاسطد الحةمف ااجملرةيد . الموضوع

 الهد  التعليم  :

جتفةف الطللبد علم رلعل  جديد مهال رسام ااشامل  رات تاال  الحاةمف ااجملرةياد         

ثم احد  الحةف ال  لسب للشمل ال ةا  رس ب مي مت شمال ايطرطرل ياتالئم راع اانالو اليطالط 

 ال ملجد لب .

 الهد  الالوك  : جعل الطالبة قادرة على ان:

 دري . اتتفةف علم حةف اجملرة  ميةًطب ً لعل  ال  .0

 ا رة ًرت اانلهلت اليطلط ال ملجد للحةمف ااجملرةيد . .7

 احد  الشمل ال  لسب الت  يطلًق الحةف ميتتله ب لتفبرةو الم   . .3

 اةًط ًرت شمل الحةف مااشمل  ال قلرًد لب رت ًفض الملئ لت .   .0

 اتفةف ًللصلر علم عد: اشمل  اقتةب رت شمل الحةف ال ةا  اطبرقب . .0

 لم الةصلص شمال لتلك الحةمف  .ا مت ايطرطل ًق .2

 اتتيدم اقالم التلليت ال  لسبد م قل لطبرفد ال لعل   .   .2

 الماتلةمات واألدوات :

 0 اقالم رصلص0 ر حل:0 ربةا:  .A4التبلر:0 أقالم مايا _ ًلر  رللجد0 مرق جل  
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 اللسلئل التفلر رد  رةاحل ا مرت اليطد التدريترد اللقا

ام  ؟ ساالعد

عاااااااااااااااااد  

الحصاااال 

ام 

 الدرمي

ال قدرد ظ إعطلء جبت: ريتصة: عت كرمرد استيدام 

الحةمف ااجملرةيد م ارملجرد است بلط اشمل  اتالئم رع 

طبرفد شمل الحةف ماليطلط ال ملجد لب ماانلو الك 

اليطلط0 ًلعتبلر ان ررل الحةف ماانلو اليطلط  رب 

جتتلهم الشمل ذات اه رد كبرة: اذ عت طةيقهل ي مت ان 

ال  لسب رت تال  اشةين ذلك الحةف ماجةاء 

ال فللنلت الم رد ال  لسبد  لبفض التملصرل سلس 

ًلإلعل د ام الحتف لحرت اللصل الم الشمل ال هلئ  

 ماحقرق الهدف .

 ( :  A,B,C,Dويتضمن درسنا لهذا اليوم الحرو  ) 

 ظ ( Aالحةف ااجملرة    .0

ل الهةر  مان حرث جالحظ ان الحةف يأتت الشم

 تطلطب علرل يد اتنب الم اعلم.

 (  ظBالحةف ااجملرة    .7

حرث جالحظ ان الحةف يأتت الشمل الدائة  ال تمةر 

 مان تطلطب رلئلد لر ب.

 ظ ( Cالحةف ااجملرة    .3

حرث جالحظ ان الحةف يأتت شمل الهال  ام الدائة: ةرة 

 ال مت لد ماجب تط ماحد ر ح   .

 ظ ( Dالحةف ااجملرة    .0

حرث جالحظ ان الحةف يأتت الشمل شبب الدائة   هل 

 يتملن رت تطرت ماحد ا ق  مااتة ر ح   .

 : عرض المهارة

اتتبع ال درسد تطلات رسم هتو الحةمف رع كرمرد 

است بلط ااشمل  ر هل مكرمرد إحهلر الك ااشمل ًطةيق 

 رشلقد مًترطد يتهل علم الطللبد استرفلًهل ما مرتهل .

 ظ ( Aااجملرة   الحةف  .0

اقلم ال درسد ًةسم الحةف علم التبلر: أرلم الطللبلت 

رتبفلم ًتلك اليطلات الت  ابتط علم الطللبد رس هل 

 اًتداءم رت البترط إلم الصفب .

 ظ ( Aالحةف ااجملرة    .7

اقلم ال درسد ًةسم الحةف علم التبلر: أرلم الطللبلت 

الطللب رس هل رتبفلم ًتلك اليطلات الت  ابتط علم 

 اًتداءم رت البترط إلم الصفب .

 ظ ( Cالحةف ااجملرة    .3

اقلم ال درسد ًةسم الحةف علم التبلر: أرلم الطللبلت 

اا   ال درسد 

ال هلر: ارلم 

الطللبلت ميبرت 

لهم كرمرد رسم 

الشمل رت تال  

الحرف الحةف 

مرًطب ًأشمل  

رت الطبرفد كلن 

املن حرلاجرد ام 

ا ررد ام جبلارد   

تيدام ًلس

رصلرات 

للحةمف 

ااجملرةيد مًقرلي 

( رت  71×31 

ع ل البلح د0 رع 

استيدام رن لعد 

رت الصلر اتالئم 

رع شمل الحةف 

 ال فطم .   
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رتبفلم ًتلك اليطلات الت  ابتط علم الطللبد رس هل 

 اًتداءم رت البترط إلم الصفب .

 ظ ( Dالحةف ااجملرة    .0

م الطللبلت اقلم ال درسد ًةسم الحةف علم التبلر: أرل

رتبفلم ًتلك اليطلات الت  ابتط علم الطللبد رس هل 

 اًتداءم رت البترط إلم الصفب .

 : تطبيق المهارة من قبل الطلبة

اعطلء اإلذن إلم الطللبلت ًةسم الك الحةمف ماست بلط 

ااشمل  ال  لسبد كال حتب إ راكب لهل  مإحهلرهل ًشمل 

 ن اللرقد .ج رل0 مي مت الف ل ًقلم الةصلص علم سط

 

 

 تقويم األداء :  

التنل  ًرت الطللبلت ماعطلء ال صن مالتلجرب لهم0 

مالتأكرد علم ال قلط ااينلًرد مابةيةهل مالتشنرع علرهل 

ماللقلف علم ال قلط التلبرد مالت برب علرهل لتن ب 

 اللقل  ًلليطأ جمتب ع د الةسم    رة: اتةس .

 تقييم األداء :
ًب احدس الطللبلت    اأ يد رهلر:  اجتقلء أ  ل ع ل قلم

رسم الحةمف م آتة اقل ر ب رهلر:م لربرت المةق ًرت 

ايه ل اج ل م اك ة رهلر: لرشنع البلقلن علم ااجل : 

    ال ةات القل رد .

 المهارة البيتية :

الطلب رت الطللبلت ا مرت رن لعد رت رلهةات الةسم 

ملد    علم الحةمف الت  ام  راستهل هتا الرلم رحل

اطالق اليرل  الطللبلت مًأجلاء ريتلمد يهرئ  رهل 

 للطللبد جلا ي لسبهل مرت اتترلرو يمةر  رب الك ال هلر: .
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 ( 4ملحق ) 

 استمارة تحليل مهارة الرسم عند الطالبات

 

 

 

 
 

 

 

 ت

 

 

 الفقرة

 األداء

 ممتاز

81 

جيد جدا 

1 

 جيد

6 

 متوسط

4 

 مقبول

7 

ال 

 يادي

 صفر

 

0 

رهلر: طبرفد الشمل الفلم للةس د 

  ر تظم 0 ةرة ر تظم(.
      

 

7 
       رهلر: لرلجد اليط م رجد اجح لئب .

 

3 

رهلر: ج للرد التلليت ًصلر: 

علرد رت حرث جل  الللن 0 مقر تب0 

 مشداب(.

      

 

0 

رهلر:  رجد احقق ال تبد مالت لسب 

    الةس د.
      

 

0 
       ال  ظلر اليط .رهلر: حهلر قرم 

 

2 
       رهلر: الميع الةسلم علم اللرقد .

 

2 

رهلر: ابليت ال لا  ال ةسلرد  ر ل 

 ًر هل مرملجلاهل الداتلرد.
      

       اتترلر الةاميد ال  لسبد. 8

9 

رهلر: طبرفد ابليت الةسلم ًصلر: 

علرد   رت حرث الحنم0 مالللن0 

 مااانلو(.

      

01 
التملصرل  ًصلر: علرد  رت رهلر: 

 حرث الم ة: مال در:(
      

  ال ن ل 


