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  ملخص الدراسة
  

أثر استخدام استراتيجية الحاسب اآللي في تدريس مقرر التشكيل بالخط العربي على تنمية القدرة االبتكارية   
  .  أم القرى بمكة المكرمة والتحصيل الدراسي لدى طالبات قسم التربية الفنية بجامعة

دريس             هدفت هذه الدراسة إلى       التعرف على أثر استخدام استراتيجية الحاسب اآللي والطريقة التقليدية في ت
على تنمية القدرة االبتكارية والتحصيل الدراسي لدى طالبات المستوى السابع          ) ٤٣٤(مقرر التشكيل بالخط العربي     
  . القرى بمدينة مكة المكرمة بقسم التربية الفنية بجامعة أم 
ة من                  بعمل دراسة     قامت الباحثة  ولتحقيق هذا الهدف   ة مكون ى عين ة عل شبه تجريبية ، حيث طّبقت التجرب

ة                 ) ٣٦( ة المكرم ة مك رى بمدين نهج شبه         طالبة من طالبات قسم التربية الفنية بجامعة أم الق ة الم ، استخدمت الباحث
ة     التجريبي وبعد أن تم تحديد مجتمع    ة بطريق رى اختيرت العين الدراسة من طالبات قسم التربية الفنية بجامعة أم الق
  : طالبة تمثل مجموعتين الدراسة  ) ٣٦( عشوائية وبسيطة وآانت مكونة من 

دير    . ١ ي تق ضابطة ف ة وال وعتين التجريبي ات المجم ين متوسطي درج ة إحصائية ب روق ذات دالل د ف توج
ي                   التحصيل الدراسي البعد في وح     تراتيجية الحاسب اآلل ى اس ي تعزى إل الخط العرب دة من وحدات مقرر التشكيل ب

  . المستخدمة وذلك بعد ضبط االختبار القبلي 
ضابطة في التحصيل                  . ٢ ة وال وعتين التجريبي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجم

  .  القبلي ختبار ستخدمة وذلك بعد ضبط االالبعدي لعناصر التصميم ُتعزى إلى استراتيجية التدريس الم
ضابطة في التحصيل                  . ٣ ة وال وعتين التجريبي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجم

د ضبط التحصيل                  ) القيم الفنية التشكيلية    ( البعدي ألساسيات التصميم     ك بع ي وذل ى استخدام الحاسب اآلل ترجع إل
  . القبلي 

ضابطة في التحصيل                توجد فروق ذا  . ٤ ة وال وعتين التجريبي ت داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجم
ك                        ذه الدراسة وذل ستخدم في ه وين الصور الم البعدي للمهارات األدائية التقنية ترجع إلى استخدام برنامج رسم وتل

  . بعد ضبط التحصيل القبلي 
ضابطة في التحصيل         توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجم         . ٥ ة وال وعتين التجريبي

  . البعدي للجانب الوظيفي ترجع إلى التعبير باستخدام استراتيجية الحاسب اآللي وذلك بعد ضبط التحصيل القبلي 
ضابطة في التحصيل                  . ٦ ة وال وعتين التجريبي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجم
وين الصور         ) الطالقة ، المرونة ، األصالة      ( رية  لعناصر القدرة االبتكا  البعدي   ترجع إلى استخدام برنامج رسم وتل

د         ) Adobe photoshopالفوتوشوب ( ك بع ي وذل الخط العرب شكيل ب رر الت ى من مق دة األول دريس الوح في ت
  . ضبط التحصيل القبلي 

ة           . ٧ وعتين التجريبي ضابطة في التحصيل       توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجم  وال
   .البعدي للقدرة االبتكارية ترجع إلى استراتيجية التدريس المستخدمة وذلك بعد ضبط االختبار القبلي 

   ـ : وآان من أهم التوصيات ما يلي 
ى . ١ ة وحت ة اإلبتدائي ن المرحل ة م ة الفني اهج التربي وير من امعي ، وضرورة   تط يم الج نوات التعل ة س نهاي

ن  ال م يم     االنتق يخ ق ر ، وترس ار والتعبي د واالبتك م والنق اهج الفه ى من ة إل ة الفني ين والممارس ظ والتلق اهج الحف من
  . الطالبات والحرية والتفكير للذات ولآلخرين 

ى         . ٢ ستخدم طرق              عدم االقتصار في تدريس مقرر التشكيل بالخط العربي عل ل يجب أن ت اء ب ة اإللق طريق
ي  ابي ب ادل اإليج اد المتب ان    االعتم ستوى إتق ع م ة ويرتف ات اإليجابي زداد العالق ى ت ي حت ات والحاسب اآلل ن الطالب

  . الطالبات للمهارات 
ك         : ة وعي الطالبات بأهمية الحاسب اآللي في التعلين         دزيا. ٣ لما له من ضرورة للرقي بالعملية التعليمية ذل

ار         ة المع ؤتمرات ، وإقام دوات ، الم ة      من خالل إقامة المحاضرات ، والن وعي والتعرف بأهمي شر ال ك لن ض ، وذل
  . استخدام الحاسب اآللي في مجاالت الحياة المختلفة 

روءة حيث               . ٤ استثمار جماليات الخط العربي المختلفة من الحروف الحرة والكالسيكية المقروءة وغير المق
اتها                     دة من خالل دراس ة عدي الخط        تمثل أنظمة لم تدرك بعد يمكن الوصول إلى مداخل تجريبي شكيل ب رر الت في مق

  . العربي 
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`Research Abstract 
 

Effect of Utilizing the Computer as a Strategy in Teaching Arabic Handwriting formation Course on 
the Creative Ability and Academic Achievement of the Art Department Female Students at Umm Al – Qura 
University , Makkah , Saudi Arabia  

 
This study sought to identify the effect of using the computer as a teaching strategy in the Arabic handwriting 

formation course ( 434 ) compared with the traditional method on developing the creative ability and boosting the 
academic achievement of female students at the seventh level studying in the art education department at Ummul 
Qura university at Makkah .  

To achieve this objective the researcher carried out a quasi- experiment study involving a sample of ( 36 ) 
students at the art education  department .  

The experimental and control groups each involved ( 18 ) students and the achievement test along with the 
artistic product scale were administered before and after running the experiment . Statistical  analysis was then 
performed on the data using ANCOVA (analysis of covariance  ) , cronback  Alpha , and pearson correlation 
Coefficient .  

In light of the study problem and the objectives sought , the researcher had formulated seven hypotheses 
whose answers came as follows .  

1. Statistically significant differences exist between mean scores of the experimental and control groups in 
estimating the academic achievement  of students in studying one unit in the arabic handwriting 
formation course , ascribed to the effect of the computer strategy after adjusting  for pre – test 
achievement .  

2. Statistically significant differences exist between the mean scores of both the experimental and control 
groups in the post – achievement of design elements attributed to the strategy employed in teaching 
, after adjusting for pre achievement .  

3. Statistically significant differences exist between the mean scores of the experimental and control groups 
in the post – achievement of design principles (fundamentals ) ( artistic formation values ) – 
ascribed to the effect of computer strategy after adjustment for pre-achievement .  

4. Statistical significant differences between mean scores of the experimental and control groups in the 
post-achievement of technical performance skills , ascribed to the employment of program of 
drawing and coloring of pictures utilized in this study after adjusting for pre- achievement .  

5. Statistically significant differences exist between the mean scores of the experimental and control groups 
in the post-achievement of the functional aspect , ascribed to expression using the computer 
strategy after controlling for pre-achievement .  

6. Statistically significant differences exist between the mean scores of the experimental and control groups 
in the post – achievement of the creative ability components ( fluency , flexibility , originality ) 
ascribed to drawing , picture coloring program ( Adobe photo shop ) ) in the teaching of the first 
unit in the arabic handwriting formation course after adjusting for pre-achievement.  

7. Statistically significant differences exist between the mean scores of the experimental and control groups 
in the post achievement of the creative ability , ascribed to the teaching strategy followed in the 
study and after adjusting for pre – achievement .  

To answer the hypotheses posed in the study , the researcher applied the quasi – experimental methodology . 
Having determined the study population from among the female students in the art education department at Umm Al- 
Qura university the researcher selected a simple random sample of (36 ) students comprising the two groups of the 
study .  

Of the important recommendations made :  
1. Developing the art education curricule in the primary grade ( school ) up to the end of the 

university education and the need to shift from the old methods of teaching and memorization often 
used in art education to curricula that emphasize comprehension , criticism , creativity and 
expression . Also important is the establishment of female students'  values of freedom and 
thinking for oneself and for the others .  

2. Not restricting the teaching of arabic calligraphic formations to the delivery techniques but should 
be replaced by techniques based on interactive communication between the students and computer 
so that a strong positive relationship can be established leading to a better mastery of the skills by 
the students .  

3. Raising the awareness level of the computer importance in learning because of its role in upgrading 
the educational process and other aspects of life , which can be accomplished through holding 
lectures , forums , conferences , and exhibitions .  

4. The beauty of arabic calligraphy in its various manifestations such as the free handwriting letters or 
the classical print text , readable or non – readable , should be tapped , since such systems of arabic 
letter formations could constitute experimental approaches that can be studied in a course on arabic 
calligraphic formations .  
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  اإلهداء
  

  ..إلى رمز الكفاح في حياتي 
  ...إلى من أسدى إلي آل نصح وإرشاد 

يه أحسست بالفخر والسعادة التي تغمر عينيه لما أنجزته نتيجة تربيته إلى الذي آلما نظرت إل
  ...وتشجيعه لي بالمثابرة وحب العلم والمعرفة 

  ..ومنحني الحنان والحب الكثير .. إلى من أعطاني بال حدود 
والدي الحبيب حفظه اهللا .. الذي أرتوي منه أيام عمري ... إلى القلب الكبير ونبع العطاء الغزير 

...  
إلى من رعتـني وسهرت الليالي وأآثرت لي الدعاء إلى من ... إلى من قدمت لي أجزل العطاء 

والدتي الحبيبة متعني اهللا ... تردد إلى مسامعي ألفاظها الحنونة لتبعث في نفسي الهدوء والسكينة 
   ...ببقائها

  .. إلى من غمرتني بحبها وآثرتني بدعائها فكان دعائها ينير لي الطريق 
   ...رحمــها اهللا وأسكنها فسيح جناته  إلى جدتي الحبيبة 

إلى من خجل العطاء من عطائها وأثنى .. إلى التي أضاءت لي بشمس حبها دروب العلم والحياة 
  ..أريج .. الثناء على أفضالها 
إلى من غرس في نفسي الحافز الذي ال .. إلى صاحب القلب النابض بالطيبة والوفاء والحب 

... ع نحو اإلنجاز وأضاء مسالك دربي لمساعدته بصمة من نور في صفحات هذه الدراسة ينقط
  ...رأفت 

إلى من آانت دائمًا ومازالت .. إلى من أشعرتني دائمًا بقمة النجاح والتفوق وبثت فّي األمل 
  ..مرفت .. بجانبي وآان سؤالها وتشجيعها األثر الكبير في نفسي

إلى من أشعرتني دائمًا بقمة النجاح .. إلى الصدر المحّمل بالنقاء .. لعطاء إلى القلب الذي ال يمل با
  ُلجين . .. 

إلىمن برؤيته أحس .. إلى من أرى األمل يشع في عينه البريئة .. إلى أجمل باقة ورد في دنياي 
  ..صالح .. براحة بعد تعب أو سهر 

  ....ق عبيرها وأسعد دومًا برؤيتها إلى الزهور التي استنش.. إلى الطيور المحّلقة في سمائي 
  ..ود .. ّعزّيز .. ريداء ..  روناء 

إلى التضحية بال حدود .. إلى الذي واصل الوقوف بجانبي بتوفير الوقت الكافي والحياة الهادئة 
  .. خالد حبيبزوجي ال.. .. والمشاعر الصادقة 

  ..يضيئو لنا درب الحياة إلى آل من أفنوا شمعة حياتهم ل.. إلى من يعرف معنى العطاء 
  ..إلى آل من بذل ويبذل جهدًا في سبيل الرقي بالفن اإلسالمي إلى أعلى درجات الكمال 

  ...إلى الغيورين على لغتنا العربية الخالدة 
  ...جعلوا بها للحرف العربي مكانه في التاريخ .. ت براعتهم صفحات ناصعة دبجإلى من 

  دما يكون الهدف األول واألخير هوإلى الذين يشعرون بتعب الغير عن
  ... النهوض بلغتنا العربية إلى األفضل 

  ...إلى آل تربوي مخلص راغب في صناعة جيل مبدع 
إلى آل هؤالء جميعًا أقدم أول إنتاجي العلمي الذي أسأل اهللا العلي القدير أن يكون هذا العمل 

  ...أو أحتذى به خالصًا لوجهه ، نافعًا لكل من قرأه مفيداً لمن أسترشد 

  الباحثة 

 هـ



 و 

  

  شكر وتقدير 
  

هللا الذي خلق اإلنسان ، وعلّمه البيان ، وزينه باخلُلق واإلميان ، وأمره بالعدل واإلحسان  ،           احلمد
 ووفقـتين   ،أمحده على نعمائه ، وأشكره على جزيل فضائله ، أمحدك اللهم على ما أوليتين به من النعم                

 وأسألك املزيد من فضلك يا صاحب اجلـود          ،   يا اهللا على ما أعطيت    وأشكرك  ،  إلجناز هذه الدراسة    
وأصلي وأسلم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه           ،   والكرم املشهود    ،املعهود
  .. أمجعني 

 أتقدم بالشكر والعرفان للخالق الديان الذي هداين إىل العلم وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا ،                
وإجنازها على قـدر اجلهـد   ،  للخوض يف أعماق هذه الدراسة  ، أشكره جل شأنه على توفيقه وعونه 

 جامعة  ؛املبذور جتاهها ، كما أتقدم بالشكر والتقدير إىل الصرح العلمي الشامخ يف أطهر بقاع األرض                
اء بنت عبـداهللا    وف /أم القرى ، وأخص بالشكر سعادة عميدة الدراسات اجلامعية األستاذة الدكتورة            

 ، ممـا هيـأ يل       هيفاء بنت عثمان فدا    ،وسعادة نائبة عميدة الدراسات اجلامعية الدكتورة         ، املزروع
علياء بنت عبد اهللا    /الدكتورةوإىل سعادة وكيلة عميد القبول والتسجيل       ،  أسباب إمتام هذه  الدراسة      

 وأن تعطيها حقها مـن   ،حتيط بسجاياهااليت تعقم عبارات الشكر والتقدير واالمتنان عن أن   ؛   اجلندي
 ؛وعظيم كرمهـا  ،  يف طيب تعاملها    ؛  فقد كانت حبق مثال األم واألستاذة الرائدة        ؛  اإلجالل واإلكبار   

     مما يعجز عن شـكري هلـا       ،  خالل فترة دراسيت    ؛   وتوجيهها يل     ، اللذان جتسدا يف طول حلمها علي
  . فجزاها اهللا عين خري اجلزاء 

لشكر والتقدير إىل سعادة عميد كلية التربية وإىل قسم املناهج وطـرق التـدريس              كما أتقدم با  
 رقية بنـت عبـد اللطيـف        /الدكتورة  وأخص بالشكر وكيلة رئيس قسم املناهج وطرق التدريس         

 إتاحتهم الفرصة يل ملواصلة دراسـيت ،       والسادة األفاضل أعضاء هيئة التدريس يف القسم على          ،مندورة
  . خالل فترة الدراسة النظرية ؛ وما قدموه ،  ومشواري العلمي

  ،  املشرفة األكادمييـة    ؛  نوال بنت حممود رواس    /األستاذة  والشكر والتقدير موصوالً لسعادة     
علـى سـعة    ؛   سكرترية قسم املناهج وطرق التدريس        جواهر بنت حممود جفري     /األستاذةوسعادة  
فجزاها اهللا عـين    ،  ترضين يف القسم من صعوبات      وحسن تعاوهنا لكل ما اع    ،  وكرم أخالقها   ،  صدرها  

  . خاصة وعن طلبة القسم عامة خري اجلزاء 



 ز 

 سامل  /الدكتور  كما أتقدم خبالص الشكر إىل أستاذي الفاضل املشرف على هذه الدراسة سعادة             
وجعل ،  ومنحين الكثري من وقته وعلمه وأفكارها       ،  الذي وقف إىل جانيب     ؛  حممود خليل   أمحد بن   بن  
جتلت فيه أمسى معاين التضحية ، وجعل صـدره واسـعاً لكـل             ؛  رباته العلمية كتاباَ مفتوحاً أمامي      خ

الدراسة ، فتابعين   واضعاً نصب عينيه إعانيت ومساعديت يف إكمال هذه         ؛  ولكل األسئلة   ،  األطروحات  
فجزاه اهللا  ،  ه الدراسة   حىت أمتمت هذ  ،   متوجاً تلك املتابعة بإسداء النصح واإلرشاد         ؛ بنتهمتابعة األب ال  

  . عين خري اجلزاء 
  ، الغامـدي عبد الـرمحن     أمحد بن    /الدكتور  كما أزجي جزيل الشكر وعاطر الثناء لسعادة        

 على تكرمهم مبناقشة     فتيين عبده عبد اهللا بن     / باجودة ، والدكتور      عبد الرمحن   محزة بن  /والدكتور  
وتوجيهات قيمة لكل مـا     ،  ا أبدوه من مالحظات      من خالل م    ؛ خطة الدراسة ومسامهتهم يف حتسينها    

  . هو مفيد وصاحل للدراسة 
الدراسة على ما أشاروا بـه مـن         وال يفوتين أن أتقدم بأمجل الشكر والتقدير للمحكمني ألداة        

وتعديالت قيمـة ، والـشكر      ،  وإضافات ٍ ،  وما أبدوه من مالحظات ٍ    ،  ومرئيات جديدة   ،  أفكار نرية   
  ،  لرعايتـه النبيلـة ، وتوجيهاتـه        حفيظ بن حممد املزروعي    /األستاذ الدكتور    موصوالً على سعادة  

ومـسامهته القيمـة يف     ،  ومالحظاته القيمة ، ومتابعته املستمرة ، وجهوده احلثيثة يف إمتام هذه الدراسة             
ـ     ،  رغم مشاغله اجلمة    ؛  اجلوانب اإلحصائية ، ومنحه يل جبزء من وقته الثمني            رـفجزاه اهللا عـين خي

  . زاءاجل
ملا قدمته جتاهي ؛   زينب بنت إبراهيم السيد   /الدكتورة  كما أزجي الشكر وعاطر الثناء لسعادة       

وتزويدي ببعض املراجع اليت أثرت الدراسـة ،        ،  من حيث تقدمي النصح واملشورة      ؛  من خدمات جليلة    
/  الـدكتورة    و،    بـاجودة   عبد الرمحن   محزة بن  /الدكتور    ؛ املناقشة كما أثين شكري لعضوي جلنة    

وعلى ما أبـدياه مـن      ،  على تكرمهما باملوافقة على مناقشة هذه الدراسة         ابتسام بنت حسني جفري     
وجعل كـل   ،  أثرت يف إخراج الدراسة بالصورة احلالية فجزامها اهللا عين خري اجلزاء            ،  مالحظات قيمة   

  . كلمة قرؤوها يف موازين حسنام 
ربية ــــة الت ـــ والعرفان إىل ابن عمي مدير إدارة كلي       وال أنسى أن أتقدم جبزيل الشكر     

وتذليل الـصعاب   ،   على تعاونه معي خالل مراحل هذه الدراسة          عادل بن سعيد عبد احلي     /الدكتور  
  .ومن اهللا عظيم األجر والثواب ، حترام ، فله مين كل التقدير واال مما سهل مهميت  ؛أمامي

و أخـص    ،   ين إىل مركز املعلومات والتطوير اجلـامعي      كما أسدي شكري اخلاص وعظيم امتنا     
على ما قدمته يل من تيسريات أثناء       ،    أمل بنت عبد اهللا العتييب     /األستاذة  بالشكر نائبة املشرف العام     

  فتـيين   عبـده   عبد اهللا بن   /الدكتور  وشكر خاص وتقدير وامتنان لسعادة      ،  تطبيق التجربة يف املعمل     



 ح 

فله مين جزيل الشكر على ما      ،   وتقدمي املراجع     ، إلجراء التجربة ؛  بات مادته   الذي ساعد يف تقدمي طال    
  . هو عندي حمل تقدير وإعزاز ؛ أبداه من رأي سديد 

كما أخـص بالـشكر     . ونشاطهن املميز   ،  وتعاوهنن   ،   وجلميع طالبات عينة التجربة لتجاوهبن    
مبراجعة وتدقيق هذه الدراسة كشفاً      على تفضلها    النمريبنت سرحان عواد    حنان  / الدكتورة  سعادة  

ويسرين . عن األخطاء اإلمالئية والنحوية لتظهر بالشكل املطلوب فلها الشكر والتقدير وفائق اإلحترام             
ة يف  املوجهة التربوي ؛    إبتهاج بن عبد اهللا اجلمعة     /األستاذة  أن أتقدم بكل الشكر واحلب والتقدير إىل        

وجعلـه  ،  فجزاها اهللا عين خري اجلزاء      ،  تزويدي باملصادر واملراجع    على مسامهتها ب  إدارة اجلمــوم ،    
  .يف ميزان حسناا 

والـدي   وكجزء من بر الوالدين إىل  ،رفان باجلميلع وأرى من واجيب أن أسجل كلمة شكر و  
إلكمال مسرييت  ؛   ملا أحطاين به من رعاية وتشجيع للعلم ، وضحيا بالكثري من أجلي              ووالديت العزيزين 

وأخص بالشكر والتقدير إىل أخـواين      ،  وشكر يعجز عنه التعبري     ،  فلهم مين قبلة فوق اجلبني      ،  علمية  ال
وآزروين حلظة بلحظة ، وأحاطوين بعواطفهم ومنحوين حبهم ، وأسدوا إيل           ،   شجعوين   نوأخوايت الذي 

  . نصحهم ، داعية املوىل عزوجل أن يدمي مشلنا وحمبتنا 
، وقامسين جهـدي ومعانـايت      ،   وآزرين    ، الذي شجعين ؛  اضل  والشكر كل الشكر لزوجي الف    

أمـده اهللا   ،   عبد القادر خباري  بن   خالد   /األستاذ  ووقف إىل جانيب يف سبيل راحيت وحتصيلي العلمي         
  . بنعمة الصحة والعافية
 على تشجيعها يل خالل     ؛  عهود بنت عبد اإلله عنقاوي     / ري اخلاص إىل رفيقيت   كما أقدم شك  

/ األسـتاذة   فلها مين كل التقدير واإلحترام ، إىل رفيقة دراسيت          ،   ودعائها الصادق يل      ، راسةفترة الد 
خالل فترة  ؛  وما قدمته يل من تشجيع ومساعدة        ،    اليت شاركتين يف املعاناة    ماجدة بنت شاكر صديقي   
الـدعاء  مـصحوباً بـأخلص     ؛  فلها مين كل الشكر والتقدير واالمتنان       ،  الدراسة ولو بدعوة صادقة     

  . بالسعادة والرفاء 
إلجنـاز  ،  أقدم شكري وتقديري إىل كل من كان له أثر فعلي يف املساعدة والتشجيع              .. وأخرياً  
  ،وإىل كل من قدم يل العون والنصح والتوجيه خالل فترة الدراسة وتطبيقهـا امليـداين         ،  هذه الدراسة   

 عزوجل أن جيزيهم    راجية من املوىل  ،  غيب   يل يف ظهر ال    اأو دع ،  وأسدى يل برأي أو مشورة أو كتاب        
، و نستعيذ به مـن سـخطه        ،  الذي نكسب به رضاه     ؛  ويرزقين وإياهم العلم النافع     عين خري اجلزاء ،     

  . وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني 
  

  .الباحثة 
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  ................................................حدود الدراسة : خامساً 
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 الصفحة  احملتوى

  ..................................................................العناصر اجلمالية يف فن اخلط 
  ..................... أعمال الفنانني التشكليني الذين اعتمدوا احلرف والعالمة اخلطية تصنيف 
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  ...................................................................................................................) اخلطية 
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  الصفحة  احملتوى
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  الصفحة  احملتوى
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 ............................................ يف برنامج الفوتوشوب الصور

  ....................... ) ٦,٠أدويب فوتوشوب ( منط األلوان يف برنامج 
  .................) ٦,٠أدويب فوتوشوب ( أنواع ملفات الصور يف برنامج 
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   ..........اآليل يف التربية الفنية دراسات تتعلق باستخدام احلاسب  : نياًثا
  ...............................دراسات تتعلق بالتحصيل الدراسي  : ثالثاً

  ..........................................التعليق على الدراسات السابقة 

١٣٠  
١٣٣  
١٣٤  
١٣٧  
١٣٨  
١٤٣  
١٤٣  
١٤٤  
١٤٤  
١٤٥  
١٤٦  
١٤٦  
١٤٦  
١٤٦  
١٤٦  
١٤٨  
١٥٠  
١٥١  
١٥٦  
١٧٠  
١٧٣  



 ن 

  

  الصفحة  احملتوى

  .......) ..............................إجراءات الدراسة  ( الفصل الثالث
 ....................................................منهج الدراسة : أوالً 
 ....................................................جمتمع الدراسة : ثانياً 
  .....................................................عينة الدراسة : ثالثاً 
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املقـروءة وغـري    التشكيل باحلروف والكلمات الكالسيكية      ( الوحدة الثانية 
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  ) .......................................نتائج الدراسة  ( الفصل اخلامس
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  الصفحة  احملتوى
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  الصفحة  احملتوى

  )..٦,٠أدويب فوتوشوب ( كيفية الوصول إىل برنامج ) ٢٦( شكل رقم 
  ) ..............٦,٠أدويب فوتوشوب ( واجهة برنامج ) ٢٧(شكل رقم 
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  الصفحة  احملتوى

  ..................وظائف األيقونات يف لوحةالطبقات ) ٥٢( شكل رقم 
  .......................انتقاء األلوان من احلقول اللونية ) ٥٣(شكل رقم 
  ..............................لوحة اخليارات لألدوات ) ٥٤(شكل رقم 
  ...........................................لوح الفرش ) ٥٥(شكل رقم 
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  ........................................كيفية التحديد ) ٥٨(شكل رقم 
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  الصفحة  احملتوى
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  الصفحة  احملتوى
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  الصفحة  احملتوى

  
استبانة الستطالع رأي بشأن املقيـاس الـذي صـممته          ) ٧(ملحق رقم   
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  .....مقياس تقييم املنتج الفين يف جمال التشكيل باخلط العريب ) ٨(ملحق 
  

  
  
  
  
  
٣٦٣  
  
٣٦٨  

  



١ 

  
  
  

  
  

  الفصل األول
  ) ، حتديدها ، أهمية حبثها دراسةمشكلة ال( 

  
  

  املقدمة
  ا وتساؤالتهدراسةمشكلة ال: ًأوال 

  الدراسةفروض : ًثانيا 
  الدراسةأهمية : ًثالثا 
  راسةالدهدف : ًرابعا
  الدراسةحدود : ًخامسا
  الدراسةمصطلحات : ًسادسا
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  املقدمة
احلمد هللا الذي علم بالقلم ، علم اإلنسان ما مل يعلم ، والصالة والسالم على هادي األمـم ،                   

  .سيدنا حممد، النيب األمي الذي علَّم العامل، وعلى آله وصحبه وسلم
النامية تسعى إىل تقبل التكنولوجيا احلديثـة       نتيجة للتقدم  التكنولوجي السريع، بدأت الدول        

ملواكبة هذا التقدم، وحتقيق خطط التنمية فيها؛ إال أن استثمار التكنولوجيا ال يأيت باسـترياد وسـائل                 
 اليت تستطيع استيعاب واستثمار هذه       ؛ التصنيع واإلنتاج، وإمنا بالتركيز على إعداد وتنمية املوارد البشرية        

  .  التكنولوجيا
 أن تكنولوجيا التعليم أصبحت اآلن من أهم مداخل إصالح نظم التعليم وحتديثها             املتعارفمن  

يف أي جمتمع من اتمعات، فهي تلعب دوراً بارزاً يف شىت اجلوانب العملية والعلمية، ومن أمهها بنـاء                  
ـ               ن خـالل   قدرات الطالب ليكونوا أكثر نشاطاً وفعالية وابتكارية، وهذه القدرات ال تتحقـق إال م

استراتيجيات وأساليب خاصة يتعلم هبا الطالب، وقد أشارت العديد من الدراسات واألحبـاث إىل أن               
كل متعلم يتعلم باستراتيجيات وأساليب خاصة به ختتلف عن تلك اليت يتعلم هبا أقرانه اآلخرون، وهو                

تباين من وقـت  ؛ بل إن هذه الفروق قد تIndividual differeneesما يعرف بالفروق الفردية 
 Intra-individualفيما يسمى بالفروق داخـل الفـرد الواحـد    ؛ آلخر داخل اإلنسان الفرد 

variations         ـ  املـتعلم أثن   ات؛ وهو األمر الذي يتعني معه ضرورة مراعاة خطـو اء الـتعلم   ـــ
Pacing .  

قف تعليمي،  واملعلم يف ظل تكنولوجيا التعليم يتخري األساليب اليت تتفق مع كل متعلم وكل مو             
ت احلديثة؛ والسيما تقنية    قنيا املتعلم، وهي أفضل مميزات التعلم باستخدام الت       اتمبا يعرف مبراعاة خطو   

 Computer-assisted instructionاحلاسب اآليل أو ما يسمى بالتعلم املعزز باحلاسـوب  
أي أن  ـ  Individualised Learningالذي حيقق ـ على أفضل حنٍو ممكن تفريـد التعلـيم    

  . ويف حدود طاقاته وإمكاناته الكامنةاتيتعلم كل دارس وفق خطو
على املعلم أن يتعامل مع الطـالب كـأفراد         : "حني يذكر أنه  ) م١٩٩٩(ويؤكد ذلك احليلة    

 من خالل جمموعة من      ؛ ويساعدهم على اكتساب مهارات العمل الفردي والعمل اجلماعي       ،  ومجاعات  
بقصد التـأثري يف سـلوك      ؛  وإدراك  ،   واألنشطة اليت يقوم هبا عن وعي        املواقف التعليمية واملمارسات  

بتعاون ورغبة وطواعية، وتنسيق جهدهم ويـدفع هبـم إىل حتقيـق            ؛  وحفزهم على العمل    ،  املتعلمني  
   ).٩٠ص" (األهداف املرغوبة بكفاءة وفعالية 

 كـبرياً يف تنميـة الـروح        لذي يلعبه املعلم من خالل العملية التعليمية يؤثر تـأثرياً         اإن الدور   
 بل يعتمد على اخلربات التعليمية الـيت         ، االبتكاريه للطالب أو قتلها ، فاالبتكار ال يعتمد على الصدفة         



٣ 

وأن تتضح جبالء   ،  وبأسلوب علمي   ،   لذا جيب أن خيطط هلا بعناية        ؛تشجع السلوك االبتكاري للطالب     
 إن عدم وضوح االستراتيجيات      ، و  علم لتحقيق اهلدف   امل التدريسية اليت ميكن أن يتبعها    االستراتيجيات  

بالنسبة للمعلم جيعل العملية التعليمية ككل عرضة للفشل، كما أن ضعف معرفة املعلم بأثر االستراتيجية               
  .التعليمية يف حتقيق اهلدف املطلوب من املمكن أن يعرقل مسرية العملية التعليمية

يس املناسبة حل كثري من املشكالت التربوية؛ فقد أكد         ويتوقف على استخدام استراتيجية التدر    
من أهم أسـباب صـعوبات   " على أن )  (Simpson & Arnold, 1983سيمبسون وأرنولد 

 مـن حيـث     - اليت غالباً ما تكون غري مناسـبة      ،  التعليم عند الطالب هو القصور يف طرق التدريس         
خطوات وإجراءات واسـتراتيجيات التـدريس ،       املستوى لقدرات التالميذ ، باإلضافة إىل العيوب يف         

باإلضافة إىل ،  إىل احملك يف تقومي املخرجات التعليمية جعيةوأوصت دراستهما باستخدام االختبارات املر    
حىت يتمكن املعلم من تعديل طرائق ؛ استخدام االختبارات التشخيصية يف التعرف على صعوبات التعليم       

  ) .٤٢، ٣٦ص" (تبعها يف حجرة الدراسة التدريس واالستراتيجيات اليت ي
ومن البديهي أن يتم تطوير التعليم عن طريق تطوير املناهج  الدراسـية واملـواد التعليميـة يف                    

ملزاولـة  ؛   حيث يهدف إىل إعداد الطالب مهنياً         ، ومنها التعليم اجلامعي  ؛  املؤسسات التعليمية املختلفة    
 ،احلاسـوب واإلنترنـت   :  احلديثة مثل    نياتاالستعانة بالتق ختصصه بعد خترجه مباشرة؛ متضمناً ذلك       

  ، اليت من شأهنا تيسري وحتسني عمليات التعليم والتعلم، وتنمية القدرات العقليـة           ؛  وتطبيقاما التربوية   
  .والقدرات االبتكارية

 وملا كانت تنمية القدرات االبتكارية للطالب هي إحدى األهداف اهلامة للتربية بشكل عـام،               
وهي يف نفس الوقت هدف من األهداف احليوية اليت تم هبا املواد الدراسية املختلفـة فإنـه يتحـتم                   

الـيت  ،  من خالل املادة الدراسـية      ؛  استخدام أنسب االستراتيجيات التدريسية اليت حتقق هذا اهلدف         
اليت ـتم بتنميـة     ؛   ومقرر التشكيل باخلط العريب هو أحد املقررات الدراسية           ، يتفاعل معها الطالب  

من خالل املمارسات التـشكيلية،     ؛  جبامعة أم القرى    ،  القدرات االبتكارية لطالبات قسم التربية الفنية       
  .هم يف تنمية األمناط االبتكارية لديهن اكما يس

وحفـظ مـن   ، جزء ال يتجزأ من التراث العريب، فعن طريقه سجل هذا التراث  على أن اخلط العريب) م١٩٨٧( فقد أكد خليل   
 ليس كوسيلة للتفـاهم ونقـل       مهم ؛ وقام بدور   ،  صحب احلياة العربية، ومضى مع تطورها       ؛  الضياع، وهو فن أصيل من فنوننا       

وقيمها اجلمالية الرفيعة ، وقد متيز هذا اخلط على مـا           ،  األفكار واملعاين فحسب، ولكن أيضاً كعمل فين له كل خصائص الفنون            
ونشأت صلة وثيقة بني ، وكثرت أمناطه ، فتعددت أنواعه ، بل ساير سنة التطور ، فلم حيكمه اجلمود   ،  عداه من اخلطوط األخرى     

احتل مكان ؛ والغرض الذي يستخدم فيه ، وقد تطور اخلط العريب على يد العرب إىل فن مجيل ، كل نوع واملادة اليت يكتب عليها 
 بفضل ما هلـا     ؛ى ذلك ما متتاز به احلروف العربية وطبيعتها وأشكاهلا من حيوية          الصدارة بني الفنون اإلسالمية والعربية، وساعد عل      

وما هلـا  ،  والتداخل ،تشابكالو، تزويد الو، واالستدارة  ،  والرجوع  ،  وما فيها من قابلية املد      ،  واملطاوعة  ،  واملرونة  ،  من املوافقة   
  . )١٤، ١٣ص . (بطرق وأساليب شىت؛  مما هيأ للخط العريب فرص التطور؛ من إمكانيات الوصل والفصل 



٤ 

نابع من شغف املسلمني وحبهم للقـران الكـرمي،         واهتمام املسلمني باحلرف العريب اإلسالمي      
 : املؤثرات املختلفة مثـل    قد استخدمت فيه    و،  وأمهيته يف نفوسهم، وقربه إىل قلوهبم ، ومرتلته الرفيعة          

ومالمـس  ،  ) بالنيون ، والبالسـتك     ( متغريات األشكال   و،  واأللوان املائية والزيتية    ،  الرسم بالفحم   
سواء كانت  ؛  أثر تعدد األدوات املستخدمة يف التنفيذ       إذ    ؛ )اإلسفنج  واحلجر ، والتشويش      ( السطوح  

 ،باإلضافة إىل الدقة يف صياغة أشكال احلروف العربية للخط        ،  اخل  ... مرمسه أو سكينة أو تسيح األلوان       
  .ثةوإنشاء أعمال مستحد
 التربية الفنية القـائم بتـدريس مقـرر         أستاذة/ إىل ضرورة امتالك أستاذ     يشري  ولعل ما سبق    

، التشكيل باخلط العريب لطالبات قسم التربية الفنية جبامعة أم القرى الدراية الكافية باألسـس العلميـة                 
ء بعض االستراتيجيات   واألساليب والطرق اليت متكنه من حتقيق أهداف هذا املقرر ، وأن تتضح له جبال             

 اليت ميكن من خالهلا تنمية القدرات االبتكارية للطالبات ، عندئذ يكون عليه أن يتخري مـن                 ؛التدريسية
بني االستراتيجيات والوسائل املتاحة تلك االستراتيجيات والوسائل األكثر احتماالً لتحقيق كل هـدف             

ات احلديثة مثل   ينجريت حول فعالية استخدام التق     أ  الدراسات احلديثة اليت   تؤكدههذا ما   و. حمدد يريده 
ومنها فن اخلط والتربية الفنية؛ فعلى سبيل املثال فقـد     ،  احلاسوب واإلنترنت يف تدريس الفنون البصرية       

 ضرورة وجود معـايري قوميـة    إىل(Quintiliani, 2004)أشارت دراسة لوري آن كوينتلياين 
  فيـه  يكـون ؛  تطبيق مدخل يف بناء املناهج      وهو ما يتطلب    ،   راسخة لالرتقاء بتدريس الفنون البصرية    

اليت يتعني أن حيتويها منـهج      ،  معلمو التربية الفنية على ألفة ومعرفة متعمقة بااالت الكربى األساسية           
ت احلديثة يف تدريس الفنون البصرية وهو ما يتطلب إعداد          واستدخال التقنيا  الفنون البصرية يف املدارس،   

وقـد    ،  وتطبيقاا يف تدريس الفنون البصرية      التقنيات لتربية الفنية إعداداً مهنياً جيداً على هذه      معلمي ا 
 ، تغيري املناخ التعليمي القـائم على ضرورة (Hurley, 2004)مايكل كيفن هرييل أكدت دراسة 

 لدى الدارسني   حىت ميكن تنمية اإلبداع   ؛  وحتقيق درجة من التوازن بني املناهج الدراسية بعضها البعض          
وحتسني برامج إعداد   ،   احلاسوب   نياتاألمر الذي يتعني معه االستفادة القصوى من تق       ،   يف هذه املرحلة  

  .من بينهاالعريب معلمي الفنون البصرية، واخلط 
كفاءة املعلمني واملرونة يف التعامل لتفعيل فكـرة       أن    التربوية البحوثمعظم  كما أشارت نتائج    

تـوفري   ومن مث يتعني      ،  هي من أهم أسباب جناح العملية التعليمية        الوسائل التعليمية  احلاسوب يف إعداد  
احلوافز والدعم للمدارس اليت يستخدم  فيها احلاسوب  يف إعداد الوسائل التعليمية ، وتـوفري حـوافز                  

مما يـساعد   ؛  ة  الذين يفعلون دور احلاسوب يف العملية التربوية، وتكرمي الطلب        ؛  ألعضاء اهليئة التدريسية    
يف إعداد   يساعد،  ومادة ووسيلة للعملية التربوية   ،  احلاسوب أداة ثورة املعلوماتية     ؛ باعتبار أن    يف حتفيزهم 

 .الوسائل التعليمية باختالف أنواعها بتكاليف  وجهد أقل وحسب حاجة اهليئة التدريسية يف املدرسـة              



٥ 

  ؛  خاص لتدريب املعلمني على احلاسـوب      وضع برنامج وقد أوصت بعض الدوائر التربوية إىل ضرورة        
من أجـل تفعيـل دور      ؛  عقد ورش عمل يف مديريات التربية والتعليم        ، و  الستخدامه كأداة يف التعليم   

  .واستخدامه يف إنتاج الوسائل التعليمية، احلاسوب يف العملية التعليمية 
  :الدراسةمشكلة 

بكلية التربية  مبقر الطالبات   التربية الفنية    يف قسم    الباحثةمن خالل دراسة استطالعية قامت هبا       
        حالياً يف تدريس مقرر  األستاذة  / األستاذ  بعها  جبامعة أم القرى وجدت أن استراتيجيات التدريس اليت يت 

 اليت ترقى أحياناً إىل مـستوى املناقـشة          ، التشكيل باخلط العريب تعتمد على طريقة األسئلة واألجوبة       
عملي واملعمل، واليت تعجز أحياناً يف حتقيق األهداف املرجـوة منـها ، كمـا أن                باإلضافة إىل البيان ال   

. تقود إىل سرعة فقد االهتمـام لـدى املتعلمـة           ؛  تدريبات التعليم واملمارسات ميكن أن تكون مملة        
هناك صلة بني اإلجنازات التكنولوجية احلديثـة       " إىل أن   ) م١٩٩٦( وتشـري دراسـة إميـان إمـام     

واليت نتج عنها زيادة اهتمام املـسئولني يف امليـادين التربويـة بتطبيـق األسـاليب      ،  التربوية   والعلوم
التكنولوجية احلديثة يف جماالت التعليم املختلفة ، ويعترب احلاسب اآليل أحد املنجـزات التكنولوجيـة               

كما ميكن أن   ). ٢ص  . "( ماليت أتاح استخدامها أفاقاً جديدة لالبتكار يف جمال التعلي        ؛  احلديثة املعاصرة   
يلعب دوراً فعاالً يف جمال الفنون التشكيلية بشكل عام ، واخلط العريب بشكل خاص ، فمـن خـالل                   
االستخدام الواعي له ، وتطويع إمكاناته املتنوعة تستطيع الطالبة حتقيق االبتكار واحلداثـة يف الوقـت                

مل تكن متوفرة هلا مـن      ، خالل إمكانات جيدة     من؛  نفسه، بذلك ميكن للطالبة أن حتقق ذاا كمبتكرة         
واملرونـة  ،  والطالقـة   ،  مما يساعد على إثراء اجلوانب اإلبتكارية ، ويساهم يف تكوين األصالة            ؛  قبل  

مع إجراء حلول جديدة خمتلفة لعناصـر       ،   وذلك من خالل االختبار بني البدائل التشكيلية         ؛التشكيلية  
ط الوثيق بني التجريب والعملية اإلبتكارية واإلنتـاج اإلبتكـاري ،           املوضوع الواحد ، ويوضح االرتبا    

  .بالتايل ال تكون النتائج حمددة ، وهبذه الصورة يبعد عن االستجابات املألوفة و
والواقع إن احلاسب اآليل قد دخل التعليم بوجه عام والتربية الفنية بوجه خاص ، وذلك مسايرة         

 الكثري من البحوث العلمية ، ولعـل        ا احلايل ، ولقد اعتمدت عليه     لعصرنللتطور العلمي والتكنولوجي    
استخدام استراتيجية احلاسب اآليل يف تدريس مقرر التشكيل باخلط العريب يف قسم التربية الفنية بكليـة                

كما أن هذه االستراتيجية مل يتحقـق        ) . الدارسةعلى حد علم    ( التربية جامعة أم القرى مل يتم جتريبه        
  .ليتها يف التعليم وتعلم التشكيل باخلط العريب بعد من فعا

بتكاريـة   ونظراً لقلة الدراسات يف جمال استخدام احلاسب اآليل وأثرها يف تنمية القـدرة اال             
والتحصيل الدراسي يف تدريس مقررات التربية الفنية ـ ومنها مقرر التشكيل باخلط العريب ـ  جعـل    

 لتقف من خالل التجربة والواقـع علـى أمهيـة     ؛إجراء هذه الدراسة     تشعر باحلاجة امللحة إىل      باحثةال



٦ 

استخدام احلاسب اآليل يف تدريس مقرر التشكيل باخلط العريب على تنمية القدرة اإلبتكارية والتحصيل              
  . مبدينة مكة املكرمة ،جبامعة أم القرى، لدى طالبات قسم التربية الفنية ، الدراسي 

ملعرفة خصائص ومسـات كـل      ؛  حلروف العربية بالدراسة والتحليل     وقد أتيح للباحثة تناول ا    
واجلمع بني هذه   ،  مضافاً إىل ذلك مدى توافق هذه السمات واخلصائص التشكيلية          ة ،   حرف على حد  

  .وقائمة على نظام االبتكار ، لعمل تكوينات خاضعة للتجريب ، بعمل صياغات مبتكرة ؛ احلروف 
 إىل االستعانة بتكنولوجيا احلاسب اآليل كمتغري مستقل        باحثةلاوقد دفعت املالحظات السابقة     

من خالل العديد مـن     ؛  وكمدخل لتحقيق اإلثراء الفكري والفين      ،  يف تصميم أشكال احلروف العربية      
 ؛أو حرف وكلمـة       ،  أو عدة حروف    ،  احللول التشكيلية ، سواء كان ذلك يف شكل احلرف الواحد           

 ، وإثراء القـيم اجلماليـة       ةتعني وتساعد الطالبة على إنتاج أشكال مبتكر      ،  هبدف إجياد رؤية تشكيلية     
مما يرفع من قيمته ، فتدريب الطالبة على استخدام احلاسب اآليل يف العملية التعليمية قد      ؛  لشكل احلرف   

ن بتكارية يف خلق جو مشوق ومثري لدافعيه التعليم  والتعلم ، كما ميكـن أ              يساعد على تنمية القدرة اال    
تم بدراسة   ة احلالي الدراسةبناًء على ما سبق فإن      و. توظيف  اليقلل الفاقد الزمين أثناء عملية االبتكار و      

  ، اليت يساهم فيها احلاسب اآليل يف الرؤى املتجددة ألشـكال اخلـط العـريب             ،  اإلمكانات املتعددة   
كانات غري احملددة يف التخـزين      وتوظيف اإلم ،  بتكارية  واستخدامه كوسيلة مساعدة يف تنمية القدرة اال      

بل التنوع  ،  وعمل صياغات ال هنائية ممكن االستفادة منها يف بناء العمل الفين الواحد             ،  وتقدمي البدائل   
سـية  أالتكبري والتصغري ، واإلمالة الر    و، الالهنائي له من حيث طرق التجريب املختلفة للحذف واإلضافة        

  ، واأللوان املائية ،  الرسم بالفحم   : استخدام املؤثرات املختلفة مثل     واألفقية ، والتحريف ، واإلنبعاج ، و      
اإلسـفنج،  واحلجـر     (ومالمس السطوح     ،  ) بالنيون ، والبالستك    ( ومتغريات األشكال   ،  والزيتية  

سواء كانت مرمسه أو سكينة أو تسيح األلوان        ؛  وأثر تعدد األدوات املستخدمة يف التنفيذ       ) ،والتشويش  
  .اخل ....

  :الدراسةفروض 
ـ ا وضـعت    الدراسـة من خالل استعراض اخللفية النظرية السابقة، ويف ضوء مشكلة            ةلباحث

  : الفروض اآلتية، وصاغتها صفرياً على النحو التايل
 درجات اموعتني التجريبية والـضابطة يف       يال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط        .١

ة من وحدات مقرر التشكيل باخلط العريب تعزي إىل         يف وحد البعدي  تقدير التحصيل الدراسي    
 . وذلك بعد ضبط االختبار القبلي استراتيجية احلاسب اآليل املستخدمة 



٧ 

 درجات اموعتني التجريبية والـضابطة يف       وق ذات داللة إحصائية بني متوسطي     ال توجد فر   .٢
وذلك بعـد   ،  خـدمة  عناصر التصميم تعزي إىل استراتيجية التدريس املست      لالبعدي   حصيلتال

 .ضبط التحصيل القبلي 
 درجات اموعتني التجـريبية و الضابطة يف       يال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط        .٣

ترجـع إىل اسـتخدام     ) القيم الفنية التـشكيلية     ( سـاسيات التصميـم   أل التحصيل البعدي 
  . وذلك بعد ضبط التحصيل القبلي ، احلاسب اآليل 

 درجات امــوعتني التجريبية و الضابطة      يق ذات داللة إحصائية بني متوسط     ال توجد فرو   .٤
لمهارات األدائية التـقنية ترجع إىل استخدام برنامج رسـم وتلويــن           التحصيل البعدي ل  يف  

 . وذلك بعد ضبط التحصيل القبلي ،  الدراسةالصور املستخدم يف هذا 
درجات امــوعتني التجريبية و الضابطة     ي  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط        .٥

  ، لجانب الوظيفي ترجع إىل التعبري باستخدام استراتيجية احلاسـب اآليل         البعدي ل  حصيلتاليف  
  . وذلك بعد ضبط التحصيل القبلي 

 درجات امــوعتني التجريبية و الضابطة      يال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط        .٦
ترجـع إىل   ) الطالقة ، املرونـة ، األصـالة        ( ناصر القدرة االبتكارية    عالبعدي ل  حصيلتاليف  

  -  ADOBE فــوتــوشوب" استخدام بــرنــامج رسم وتـلوين الصــور
PHOTOSHOP"           وذلـك  ،  يف تدريس الوحدة األوىل من مقرر التشكيل باخلط العريب

 . بعد ضبط التحصيل القبلي 
 درجات امــوعتني التجريبية و الضابطة      ي متوسط ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني       .٧

، لقدرة االبتكارية ترجـع إىل استــراتيجية التـدريس املـستخدمة          التحصيل البعدي ل  يف  
 . وذلك بعد ضبط االختبار القبلي 

  :الدراسةأمهية 
  ـ :قد تفيد هذه الدراسة يف اآليت 

جيات التقليديـة املتبعـة يف تـدريس        ختتلف عن االستراتي  ؛  تقدمي استراتيجية تدريس مبتكرة      -
 .مقررات التربية الفنية يف قسم التربية الفنية جبامعة أم القرى 

وذلـك بإعـداد وتـصميم      ؛   جبامعة أم القرى      ، حتسني أساليب التدريس بقسم التربية الفنية      -
 .واستخدام احلاسب اآليل يف تدريسها، مقررات دراسية 

وجمـال  ،  يف جمال التربية الفنية بصفة عامـة        ،  موضوعي  التعرف على منوذج الختبار حتصيلي       -
 .التشكيل باخلط العريب بصفة خاصة 



٨ 

يقيس القدرة االبتكارية ،    ،   على منوذج ملقياس موضوعي      تعرف العاملني يف جمال التربية الفنية        -
اجلانـب  والقيم األدائية التقنية و   ،  ) القيم الفنية التشكيلية    ( جبانب عناصر التصميم وأساسياته     

 .الوظيفي 
الصلة الوثيقة بني معطيات العلم والتكنولوجيا والفن ، وكيفية استثمارها يف جمال الفنون  توضح   -

 .والتربية الفنية بصفة خاصة ، مما جيعل االبتكار مواكباً للتقدم ، التشكيلية بصفة عامة 
 فــوتـــوشوب "  على منوذج لربنـامج تعليمـي خـاص باحلاسـب اآليل     التعرف -

PHOTOSHOP  ADOBE "     يساعد على تنمية القـدرة االبتكاريـة والتحـصيل
كاحلذف ، واإلضافة ، والتحريف ،      ؛بطرق متنوعة   ؛  الدراسي يف جمال التشكيل باخلط العريب       

والتبديل ، والتعديل ، والنقل ، والقص ، والتكرار ، والتماثل ، وغري التماثـل ، والتكـبري ،                   
 .اخل ...قلب بالزاوية ، واالجتاه املطلوب والتصغري ، واإلمالة ، وال

لتوظيف إمكانات احلاسـب اآليل يف تكـوين        ؛   على مداخل جتريبية متنوعة ومتعددة       التعرف -
مما يثري لدى طالبات قسم التربية الفنية دوافع إجيابية حنو عمليات التجريـب             ؛  الصور احلديثة   

 .املختلفة 
  :الدراسة هدف 

التعرف على أثر استخدام استراتيجية احلاسـب اآليل        :  يتمثل يف    اسةالدر هاهلدف األساسي هلذ  
علـى تنميـة القـدرة      ) ٤٣٤مقرر رقـم    (والطريقة التقليدية يف تدريس مقرر التشكيل باخلط العريب         

  ، جبامعة أم القرى  ،  لدى طالبات املستوى السابع  بقسم التربية الفنية         ؛  بتكارية والتحصيل الدراسي    اال
  . املكرمةمبدينة مكة 

  :الدراسةحدود 
 على قياس أثر استخدام استراتيجية احلاسب اآليل يف تدريس مقرر التشكيل            الدراسة تقتصر هذه   

جبانب مقياس مدى تـوافر       ، باخلط العريب على تنمية القدرة اإلبتكارية والتحصيل الدراسي للطالبات        
لقيم األدائية التقنية ، واجلانـب الـوظيفي يف         وا،  ) القيم الفنية التشكيلية    ( عناصر التصميم وأساسياته    

  .إنتاجهن 
"  بربجمية رسم وتكـوين الـصور     على استخدام جهـاز احلاسب اآليل ؛      تقتصر جتربة الدراسة   

ويتم عرض اإلجراءات التجريبية من خالل الطباعة باستخدام األلـوان علـى            ،  " فوتوتوشوب
  .A 4ورق أبيض مقاس 
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وخصوصاَ ،  طالبات التعليم اجلامعي بكلية التربية بقسم التربية الفنية          على   الدراسةتقتصر جتربة    
جبامعـة أم    ) ٤٣٤( والاليت يدرسن مقرر التشكيل باخلط العـريب        ،   السابع   ىطالبات املستو 

 . ضابطة وجتريبية :  القرى مبدينة مكة املكرمة ، عن طريق تقسيمهن إىل جمموعتني
لتربية قسم التربية الفنية جبامعة أم القرى مبدينة مكة املكرمة،           بكلية ا  الدراسة قتصر تطبيق هذه  ي 

 .حيث وجود عينة الدراسة 
من مقرر التشكيل باخلط العـريب      ؛   على دروس وحدتني فقط      دراسةيقتصر احملتوى العلمي لل    

 .مبدينة مكة املكرمة ، جبامعة أم القرى ، باملستوى السابع بقسم التربية الفنية 
 .هـ  ١٤٢٤/ ـ ه١٤٢٣ يف الفصل الدراسي األول لعام الدراسة   هذهمتّ تطبيق 

 :الدراسةمصطلحات 
 الوارد ذكرها بني ثنايا هـذه الدراسـة،         همةسوف تتضمن هذه الدراسة بعض املصطلحات امل      

 توضيح وحتديد معناها على النحـو       الدارسةولكي يتسىن فهم ومعرفة هذه املصطلحات كان البد على          
  : التايل
   : Strategyجية استراتي .١

أهنـا   )  Ornstein A 1993:32( يقصد مبصطلح االستراتيجية كما ذكـر أورنـستني   
حبيث تـساعده يف حتقيـق      ؛  جمموعة من اخلطوات واألفعال اليت يتبعها املعلم داخل الفصل الدراسي           "

ألنـشطة  تنظيم الدرس ، والتمهيد له ، وحتديد ا       :أهداف الدرس ، وتشمل على عدة عناصر من بينها          
  " .،ونوع التفاعل ، والطريقة اليت سيتبعها املعلم أثناء التدريس ، وأساليب التقومي

جمموعة حتركات املعلم داخل الصف اليت حتـدث        "االستراتيجية بأهنا   ) ١٩٩٩(ويعرف سليمان   
  ". تدريسية املعدة مسبقاًالهداف األبشكل منتظم ومتسلسل دف إىل حتقيق 

بأهنا ) ١٠ص  : م  ١٩٨٥دائرة املعارف العاملية يف التربية ،       (الستراتيجية يف   وأيضاً، جاء تعريف ا   
املتعلقة بتحقيق خمرجات تعليمية  Teaching Actions جمموعة احلركات أو اإلجراءات التدريسة"

 Teachingوأن لفظ استراتيجية يستخدم كمرادف للفـظ إجـراءات التـدريس    . مرغوب فيها 
Procedures . "  
جمموعة قـرارات يتخـذها     "بأهنا   ) ٣٠٢ص  : م  ٢٠٠١/هـ  ١٤٢٢( كوثر كوجك    وتعرفها

". املعلم ، وتنعكس تلك القرارات يف أمناط من األفعال ، يؤديها املعلم والتالميذ يف املوقف التعليمـي                  
استخدام اإلمكانات والوسـائل املتاحـة      " أهنا   ) ٢٧٩ص  : م  ٢٠٠١ /هـ١٤٢١( وقد ذكر زيتون    

تحقيق األهداف املرجوة على أفضل وجه ممكن ، مبعىن أهنا طرق معينة ملعاجلة مشكلة أو               بطريقة مثلي ل  
  " .مباشرة مهمة ما أو أساليب عملية لتحقيق هدف معني 
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جمموعة املمارسات واخلطط احملكمة اليت     وتعرف الباحثة االستراجتية يف حدود هذه الدراسة بأهنا         

 لكافـة   امن خالل استخدامه  ؛   للمواقف التعليمية    ا وتنظيمه ا ، دادهوإع،   ا يف تطبيقه  األستاذةقوم هبا   ت
وتتفق مع أسلوب التدريس ،     ،  حتقق األهداف املرجوة    ؛  والوسائل املتاحة ، بطريقة مثلى      ،  اإلمكانات  

  .  أثناء تنفيذ األعمال املطلوبة طالباتوكذلك متابعة ال
  : Computer) احلاسوب(احلاسب اآليل  .٢

  : منها على سبيل املثال ما يأيتباحثةالات للحاسب اآليل تورد وردت عدة تعريف
جهـاز حاسـويب    "احلاسب اآليل بأنـه        ) ٦٣ص  : م   ٢٠٠١/هـ  ١٤٢١( يعرف الرويس   

إلكتروين وظيفته إنشاء الرسوم والصور بكافة أشكاهلا ومعاجلتها وحتريرها باالستعانة بـربامج معينـة              
وعرض النماذج والرسـوم    ،  واسترجاعها  ،  وختزينها  ،  ظها  خمصصة لذلك الغرض ، له القدرة على حف       

  " .وطباعتها بأشكال خمتلفة وأساليب متباينة وألوان معينة حسب رغبة املستخدم ، املصورة 
آلة إلكترونية تعمل طبقا موعة تعليمات      : "احلاسوب بأنه ) ٢٠٠٠(ويعرف حلمي وعبد الباقي     

من خالل جمموعة من    ،  واستخدامها  ،  ومعاجلتها  ،  وختزينها  ،  ات  معينة هلا القدرة على استقبال املعلوم     
  ".وامراأل

تلك اآللة املساعدة للعقل البشري     " احلاسب اآليل بأنه     ) ١١ص  : م  ١٩٩٦( ويعرف  منصور    
يف عمليات حسابية ومنطقية ، كما لدية القدرة على إدخال بيانات ، وإجراء عمليات بواسطة بـرامج                 

 إلجـراء   Feedback واسترجاعها بسرعة فائقة ، كما ميكنه عمل تغذية راجعة خمصصة ، وختزينها
  " .التعديالت املناسبة 

جهاز األلكتروين قـادر علـى      " احلاسب اآليل بأنه     ) ٢٦٠ص  : م  ١٩٩٣( ويعرف العقيلي   
  ".لية استقبال املعلومات بلغة يفهمها احلاسوب ، وحتويلها وختزينها ، واخلروج بنتائج منه بطريقة آ

جهـاز إلكتـروين    : وترى الباحثة أن مصطلح احلاسب اآليل يف حدود هذه الدراسة يقصد به             
يف شـكل صـيغ تـشكيلية       ؛  صمم بطريقة خاصة ودقيقة جداً، له القدرة على إجياد البدائل واحللول            

وذلك جديدة، تتضمن معاين ودالئل واضحة، ويستخدم كوسيلة مساعدة يف تنمية القدرة اإلبتكارية ،              
 ميكن االسـتفادة     ، وعمل صياغات الهنائية  ،  واالسترجاع  ،  بتوظيف إمكانياته غري احملددة يف التخزين       

  .منها يف األعمال الفنية
  :  Hardware/  Software الربنامج احلاسويب أو الربجمية  .٣

ب ضمن  جمموعة متتابعة من التعليمات تكت    " الربنامج احلاسويب على أنه     ) م١٩٩١(يعرف املغرية   
  ).٥ص "(لغة برجمة معينة ويؤدي تنفيذها على احلاسب اآليل إجناز عمل ما ، أو احلصول على نتيجة ما 
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سلـسلة مـن التعليمـات      " الربنامج احلاسويب بأنه    ) م١٩٨٨ديفيز، ترمجة البكري،    (ويعرف  
كمبيـوتر حبيـث    الصحيحة ذات التسلسل املنطقي السليم متت كتابتها بلغة معينة لتخزينها يف ذاكرة ال            

تتوافق نظامه فيتمكن من إدارة ومراقبة وتنظيم طريقة عمل مكوناته املادية لتأدية املهـام الـيت يريـد                  
ص " (املستخدم إجنازها خالل إرساله موعات األوامر املختلفة اليت يريد من خالهلا تنفيذ تلك املهام               

١٢ . (  
سلة من التعليمات وهذه التعليمات جيـب أن        ما هو إال سل   " بأنه  ) م١٩٩٦(وتعرفه إميان إمام    

تكون صحيحة ويف تسلسل سليم إنه حيتوي على سلسلة من تعليمات خترب الطالب خطوة خطوه عما                
  ). ٩ص " (جيب أن يفعلوه بالضبط 

سلسلة من التعليمات واخلطوات املتسلـسلة      " الربنامج احلاسويب إجرائياً على أنه       باحثةالتعرف  
النسخة (واليت تشرح التعليمات اليت يؤديها برنامج أدويب فوتوشوب         ،  ح وسليم   تسلسل منطقي وصحي  

وذلـك  ، عن طريق احلاسب اآليل ؛  ADOBE Photoshop Version VI) السادسة منه
ويتم ذلك طبقاَ لقواعد وأصول معينة حسب لغة الربنامج نفس ، وتوجيهه            ،  إلجناز مهمة معينة وحمددة     
  " .ة معينةللحاسب اآليل ألداء مهم

 لربنامج الرسم الذي ميكن أن      باحثةالونظراً ألمهية هذه الربامج يف جمال الفن التشكيلي ستتعرض          
  :يثرى جمال التشكيل باخلط العريب ، واليت استفادت منه يف إجراء جتربتها وهو 

  :ADOBE PHOTOSHOPبرنامج الفوتوشوب  .٤
التجهيزات الكبرية اليت تكمن يف احتوائـه       وبرنامج الفوتوشوب هو أحد الربامج التطبيقية ذات        

وتـصميم  ،  وتكوين الـصور    ،  واخلاصة مبجال الرسم    ،  على العديد من األدوات اليت حيتاجها املصمم        
بتحقيق تأثريات مجالية متنوعة عالية القيمة الفنية ، كما أنه          ؛  املطبوعات ، إىل جانب املرشحات املعينة       

  ) . (Scanner مع املاسح الضوئي يعترب الربنامج املعين بالتعامل
 : Instructionالتدريس  .٥

: درست الكتاب، أدرسه درساً، ودراسـةً     : "ما مفاده  ) ٧٩ص  :هـ  ١٤١٤( ذكر ابن منظور    
وما : "ويف القرآن . حفظتها:أي  : درست السورة   : أي ذللته بكثري القراءة حىت خف علي حفظه، ومنه          

  ".وليقولوا درست: "، وقوله تعاىل"آتيناهم من كتب يدرسوهنا
املقدار من العلم يدرس يف وقت      : الدرس   ) ٢٨٠ص  : هـ  ١٣٩٢(وأضاف أنيس وآخرون      

  .دروس وأدرس : ما ، واجلمع 
نـشاط تدريـسي خمطـط      " التدريس بأنه    ) ٧٩ص  : م  ٢٠٠١/هـ١٤٢١( وعرف  زيتون    

  " .ومنضبط يستهدف حتقيق أهداف حمددة 
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اجلهد الذي يبذله املعلـم مـن       " التدريس بأنه    ) ٦٤ ص: هـ  ١٤١٩(وعرف اللقاين واجلمل    
  " .أجل تعليم تالميذه 

عملية حياة وتفاعل بني املعلم والتالميـذ مـن         " بأنه  ) ٩٢٣ص  : م  ٢٠٠٠(كما عرفه إبراهيم    
  " . خالل مصادر املعرفة املختلفة 

 مع تالميذه إلجناز مهام     التدريس إجرائياً بأنه مجيع اإلجراءات اليت يقوم هبا املعلم        وتعرف الباحثة   
  . معينة لتحقيق أهداف سبق حتديدها

  :Formingالتشكيل  .٦
حيـث ختـضع    . التشكيل الفين باحلروف والكتابات العربية      " بأنه  ) هـ١٤١٤( عرفه احلريب   

ملعايري وأسس تصميميه لتلعب هذه التشكيالت دوراً مجالياً تشكيلياً حيمل مضامني تراثية إسـالمية ويف               
  . ١١ص" شكيلية جديدة قوالب ت
  : Calligraphyاخلط  .٧

عقد بني الـسيد    " يف اصطالح األدباء، اخلط هو صناعة اإلنشاء؛ وقد اصطلح عليه الفقهاء بأنه             
  " . على مال يدفعه إليه منجماَ فيعتق بأدائههوعبد

يف طبيعته اجلوهرية فن مرئـي      " .. اخلط بأنه    )  ١٤١ص  : م  ١٩٩٢( وعرفت مرفت شرباس    
ا هو فن منطوق والفن هنا يعين األحاسيس الشخصية اليت ينقلها املرء من خالل حركة اليد واآللة                 مثلم

  " . اليت يكتب هبا أو الوسيط املستخدم يف الكتابة 
الكتابة هي رسوم وأشكال تدل على ما يف        " بأنه   ) ٢٧ص  : م  ١٩٨٦/هـ  ١٤٠٦( وعرفه رضا   

 ويراد منه الداللة على معىن سواء يف ذلـك األرقـام            النفس وهو تعريف خمتصر وشامل لكل ما يرسم       
  " . العددية واحلروف اهلجائية والكتابة املختزلة بل هو شامل أيضاَ للخط الرمزي 

، وكمفردة تـشكيلية،     رسم احلرف بشكل جوهري      :وتعرف الباحثة مصطلح اخلط إجرائياً بأنه       
وتلعب هذه التـشكيالت دوراً     ،  اسب اآليل   عن طريق استخدام احل   ؛  وكعنصر يقوم عليه العمل الفين      

  . مجالياً يف العمل الفين 
 :aCreativitالقدرة اإلبتكارية  .٨

عمل ذهين يقوم به الفرد باستخدام قدراته للوصول إىل أفكار جديدة           "بأهنا  ) ١٩٧٥(يعرفها عاقل   
   ."أو استعماالت غري مألوفة أو تفصيل خربات حمدودة إىل مالمح مفصلة

قدرة الفرد على اإلنتاج ، إنتاجاً يتميز بـأكرب         " بأهنا   ) ٥ص  : م  ١٩٧٥( سيد خري اهللا    ويعرفها  
). قدر ممكن من الطالقة واملرونة واألصالة والتداعيات البعيدة وذلك كاستجابة ملشكلة أو موقف مـثري              

    -:بتكار الرئيسة، وهىويتضمن هذا التعريف قدرات اال
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أكرب عدد ممكن من األفكار املناسبة يف فترة زمنيـة حمـددة            أو القدرة على استدعاء     : الطالقة 
  .ملشكلة أو موقف مثري 

أو القدرة على إنتاج استجابات مناسبة ملشكلة أو مواقف مثرية ، استجابات تتـسم              : املرونة 
  .بالتنوع والالمنطية ومبقدار زيادة االستجابات الفريدة اجلديدة تكون زيادة املرونة 

ار إنتاج استجابات أصيلة أي قليلة التكرار باملعىن اإلحصائي داخل اجلماعة            أو مقد   :األصالة 
  .اليت ينتمي إليها الفرد أي أنه كلما قلت درجة شيوع الفكرة زادت درجة أصالتها 

قدرة الطالبة على اسـتخدام احلاسـب اآليل يف   : وتعرف الباحثة القدرة االبتكارية إجرائياً بأهنا      
 ، تتميـز بالطالقـة     و متنوعة لشكل احلروف العربية ختتلف باختالف املوضوع ،       إنتاج أفكار وحلول    

يف ظل إحدى املـشكالت     ؛  وتدل على مدى تفاعل الطالبة مع البيئة أو اجلماعة          ،  واألصالة  ،  واملرونة  
نتيجة جلهد عقلي موجه ومقصود ، يبتعد عن العشوائية ، وميكن أن ينعكس أثـره يف                ،  اليت تواجهها   

 . لطالبة وإنتاجها سلوك ا
  :Academic Achievementالتحصيل الدراسي . ٩

ما بقـي   : احلاصل من كل شئ     : حصل  )  باب حصل    ١٥٣ص  : هـ  ١٤١٤(ذكر ابن منظور    
وحاصـل  : وثبت وذهب ما سواه ، ويكون من احلساب واألعمال وحنوها ، وحصلت الشيء حتصيالَ               

  .وثبت جتمع : بقيته ، وحتصل الشيء : الشيء وحمصوله 
ورد تعريف التحصيل الدراسي يف قاموس التربية       " أنه   ) ١٦ص  : هـ  ١٤١٦( وذكر احلامد     

  ".وعلم النفس التربوي على أنه إجناز عمل ما أو إحراز التفوق يف مهارة ما أو جمموعة من املعلومات
ب مقدار ما حيصل عليه الطال    " التحصيل الدراسي بأنه     ) ٩ص  : م  ١٩٩٣( ويعرف املشرف   

من معلومات أو معارف أو مهارات معرباُ عنها بدرجات يف االختبار املعد بشكل ميكن معـه قيـاس                  
  ".املستويات احملددة والذي يتميز بالصدق والثبات واملوضوعية 

و الكفاءة يف العمل الدراسي،كما يقـيم مـن قبـل           أهو مستوى حمدد من األداء      والتحصيل  
ويركز هذا املفهوم للتحصيل الدراسي علـى        ".و كليهما معا  أاملقننة  و عن طريق االختبارات     أ ،املعلمني
 طريقة التقييم، اليت يقوم هبا املعلم،وهي عادة  :والثاين ، و الكفاءةأ مستوى األداء : األول ـ   جانبني

  .عملية غري مقننة،وختضع للمشكلة الذاتية،أو عن طريق اختبارات مقننة موضوعية
املعلومات واملعارف اليت اكتسبتها الطالبة خالل تعلمها        الدراسي إجرائياً بأنه     وتعرف الباحثة التحصيل  

التشكيل بـاحلروف والكلمـات     ( من مقرر التشكيل باخلط العريب      ؛  حملتوى موضوع الوحدة األوىل     
صل عليهـا   ويعبر عنه إجرائياً بالدرجة اليت حت     ،  ) العربية احلرة املقروءة وغري املقروءة املفرغة من املعاين         

  .الطالبة يف االختبار التحصيلي
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 :Art Educationالتربية الفنية  .١٠
وال يزال غامضاَ ومضلالَ حـىت      ،  إن مصطلح التربية الفنية مصطلح جديد نوعاَ ما يف عاملنا العريب            

 لطبيعـة   القريبـة  ريفـات  بعض التع  باحثةال تلبعض املتخصصني والعاملني يف هذا اال لذلك أورد       
الزيادة أو التنمية باستخدام األنـشطة الفنيـة         " أن التربية الفنية  )   م١٩٩٧(  فذكر الفضل    :اسةالدر

املختلفة ، والزيادة هنا معنوية تعين زيادة أو تنمية للمعارف واخلربات،  واملهارات والقدرات، ومنـها                
نيـة واألخالقيـة    كما أهنا تشمل الزيادة يف اكتـساب بعـض القـيم الدي           . التآزر البصري واليدوي    

  .٣١٨ـ١٣٧ص " واالجتماعية كالصرب واإلتقان على سبيل املثال 
 ،والتصوير،  كالرسم  ؛ مادة دراسية تضم جماالت متعددة       :التربية الفنية إجرائياً بأهنا     وتعرف الباحثة   

متثّل إخل ، وعلى الرغم من ذلك فهي        ... واألشكال اليدوية   ،  واخلزف   ،   والتشكيل اسم ،  والتصميم  
كما أهنـا   ،الطالبة   / نمية جانب من جوانب شخصية الطالب     هم كل جمال منها يف ت     اوحدة واحدة يس  

  . تشترك يف كثري من األسس اليت يبىن عليها أي عمل فين 
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  الثاني الفصل 
  أدبيات الدراسة 

  
  

  .اإلطار النظري : ًأوال     
  .الدراسات السابقة : ًثانيا     
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  دمةمق
  : يف هذا الفصل أدبيات الدراسة، وتشتمل على اآليتالدارسةسوف تستعرض   

 Theoretical Frameworkاإلطار النظري للدراسة : أوالً
يف ضوء عرض الدراسات والبحوث ذات الـصلة مـن حيـث النتـائج واالستخالصـات                  

اسات، يأيت هذا القسم    والتوصيات، وكذلك األفكار املستحدثة اليت متخضت عنها تلك البحوث والدر         
وتضمينات البحوث العمليـة يف موضـوع       ،   يف حماولة للتأصيل النظري لألفكار النظرية        الدراسةمن  

ثره يف  أو،  التشكيل باخلط العريب    مقرر  وهو االستفادة من تطبيقات احلاسب اآليل يف تدريس         ،  الدراسة  
 مبدينة   ، جبامعة أم القرى  ،  سم التربية الفنية    تنمية القدرة االبتكارية و التحصيل الدراسي لدى طالبات ق        

  : هيثالثةمكة املكرمة؛ ويف هذا السياق يتم التعرض ملباحث 
   .تارخيه وتطوره ومجالياته:  اخلط العريب:املبحث األول
   . احلاسب اآليل وتطبيقاته التربوية والفنية:املبحث الثاين
  . القدرة التشكيلية واالبتكار :املبحث الثالث

  Literature and ResearchReview of Related الدراسات السابقة : انياً ث
إلبراز أمهية موضوع الدراسة وضرورا، وتبيان احلرص على عدم تكرار حبث رمبا قد تكـرر                 

ـ سابقاً، وكذلك لالستفادة من نتائج الدراسات والبحوث ذات الصلة ومنهجياا وتصميماا ال            ة، بحثي
رض يف هذا القسم من الدراسة مراجعة ملا أتيح حتت يديها من دراسات سابقة وحبوث                تستع باحثةفإن ال 

أجريت يف هذا املوضوع، ومن مث تستعرض الدراسات السابقة اليت استطاعت االطالع عليها من خالل               
عليها األحباث ذات الصبغة األكادميية والعملية املنشور منها وغري املنشور، وذلك يف ثالثة حماور تتمحور               

 جتريب استراتيجية احلاسب اآليل يف تدريس        على   عتمداليت ت ؛   ةهذه الدراسات يف إطار الدراسة احلالي     
، ومن مث تأيت الدراسات يف هذه احملاور على حنو ما يلي مـن               التربية الفنية أحد جماالت   ،  اخلط العريب   

  :العرض
  .هدراسات وحبوث تتعلق مبجال استخدام اخلط العريب وتطبيقات .١
 .دراسات وحبوث تتعلق باستخدام احلاسب اآليل يف التربية الفنية .٢
الفنيـة  (والقدرة االبتكاريـة وعالقامـا بالقـدرة        دراسات تتعلق بالتحصيل الدراسي      .٣

 ).التشكيلية
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  املبحث األول
  تارخيه وتطوره ومجالياته:  اخلط العربي

:
ربية إىل نيب اهللا إمساعيل بن إبـراهيم، عليهمـا          ُترِجُع بعض املصادر اإلسالمية أصل الكتابة الع      

فقد ذكر ابن خلّكان أول من كتب بالعربية،        : الصالة والسالم، ومن املصادر ما ُيرجع أصلها إىل األنبار        
، "حرب بن أمية بن عبد مشـس      "وقيل أول من كتب بالعربية من قريش        . إمساعيل، عليه السالم  : فقال

من واضعها،  : ممن اقتبسها، فقال    : ، وسأله   "أسلم بن سدرة  " ُيقال له      أخذها من بالد احلرية عن رجل     
وقـال  . وهو رجل من أهل األنبار، فأصل الكتابة يف العرب من األنبـار      " مرامر بن مرة  "رجل ُيقال له    

    وهنا املسند، وهي حروف متصلة غري منفصلة، وكانوا مينعون            : اهليثم بن عدير كتابة يسميوكان ِحلم
وقد اعتقد األولون من حفظة العرب وكتبتهم وعلمائهم أن مجيع كتابـات النـاس              . امة من تعلِّمها  الع

العربية، احلمريية، اليونانية، الفارسية، الرومانية، العربانية، الروميـة،        : تنتهي إىل اثين عشر صنفاً، وهي       
  .نها، وقلَّ من يعرف شيئاً منهاوقد اندثر كثري م. القبطية، الرببرية، اهلندية، األندلسية، والصينية

، "املسند"وهناك من اآلراء ما ذهب إىل أنَّ اخلطَّ العريب قد نشأ عن الكتابة اِحلميرية اليت تدعى                 
ومنها ما ذهب إىل أنّ اخلط العريب تولَّد من الكتابة السريانية؛ ولكن الدراسات العلمية احلديثة القائمـة                 

 اجلنوبية بغريها من األجبديات اآلرامية باالسـتناد إىل الكتابـات الـيت             على مقارنة األجبديات السامية   
 الـذين سـكنوا       ؛ اكتشفت حىت اآلن ترجح أنَّ اخلط العريب مشتق من اخلط النبطي، نسبة إىل األنباط             

  .   يف األردن، منذ القرن الثاين قبل امليالدPetraاملنطقة األثرية املعروفة اليوم باسم البتراء 
 الضحاك ابن عجالن،     :ال يذكر فن اخلط العريب إالَّ ويذكر معه أعالم اخلطاطني األوائل مثل           و

: وإسحاق بن محاد، وحممد بن مقلة، واحلسن بن مقلة، وابن البواب البغدادي الذي قال فيه ابن كثري                  
 الـواعظ،   صاحب اخلط املنسوب علي بن هالل أبو احلسن ابن البواب، صاحب أيب احلسني بن مسعون              

وأما خطه وطريقته فيه، فأشهر من أن ننبه عليها،         . وقد أثىن على ابن البواب غري واحد يف دينه وأمانته         
وخطه أوضح تعريباً من خط أيب علي بن مقلة، ومل يكن بعد ابن مقلة أكتب منه، وعلى طريقته الناس                   

ـ  ٤١٣ السبت ثاين مجادى اآلخرة      تويف يوم : قال ابن اجلوزي  . اليوم يف سائر األقاليم، إال القليل      .  هـ
علي بن هالل بن البواب البغدادي هو الذي مل يوجد يف املتقدمني وال             : "وقال القنوجي، يف أجبد العلوم    

يف املتأخرين من كتب ِمثْلَه وال قَاَربه، وإن كان أبو علي ابن مقلة أولَّ من نقل هذه الطريقة من خـط                     
رة، ولكن ابن البواب هذَّب طريقته ونقحها وكساها باحلالوة، وكـان           الكوفيني وأبرزها يف هذه الصو    

  .  "شيخه يف الكتابة ابن أسد الكاتب البزار البغدادي
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وهنا يتبين مما تقدم أنَّ االهتمام باخلط العريب والتفنن فيه قد تولّد عن تعلق املسلمني بـالقرآن                 
الذي كان من كبار الزاهدين وكان يتعيش      ) هـ١٣١.ت(الكرمي، ويذكر يف هذا املقام مالك ابن دينار         

  .من كتابة املصاحف ومل تكن له حرفة أخرى يعيش هبا
א :א

بادئ ذي بدء، يتعني تقدمي تعريف للخط العريب، ويف هذا السياق، قال ابن خلدون يف مقدمته                  
ا تتأدى األغراض؛ ألهنا املرتبة الثانية مـن        إنه صناعة شريفة يتميز هبا اإلنسان عن غريه، وهب        : "عن اخلط 

هو رسوم وأشكال حرفية تدل على الكلمات املسموعة الدالة على          : "؛ وقد عرفه بقوله   "الداللة اللغوية 
وابن خلدون يف اجلزء األول من تارخيه يف الفصل اخلـاص           ". ما يف النفس اإلنسانية من معاٍن ومشاعر      

اخلط رسم وأشكال حرفية تدل على الكلمـات        : " هبذه الداللة مؤداه   باخلط والكتابة قد ذكر تفصيالًَ    
املسموعة الدالة على ما يف النفس فهو ثاين رتبة من الداللة اللغوية، وهو صناعة شريفة؛ إذ الكتابة مـن                   
خواص اإلنسان، وأيضاً فهي تطلع على ما يف الضمائر، وتتأدى هبا األغراض إىل البلد البعيد؛ فتقـضى                 

  ).٣٤٨تاريخ ابن خلدون، ص .." (اتاحلاج
وليس هناك تشريف أرفع لعلم اخلطِّ من إضافة اهللا سبحانه تعليم اخلطِّ لنفسه وامتنانه بذلك على عباده؛                 

سطُرون  وما والْقَلَمِ ن{: حيث قال ـ جلَّ شأنه ـ    ـ ، وقـال تع )١،٢القلـم،  (} يـ : اىل ــ

ك  اقْرأْ{ بـرو  مالَّـذِي  الْـأَكْر  لَّـمويف هذا السياق، قال صاحب كتاب ). ٥ ـ  ٣العلق، ( } بِـالْقَلَمِ  ع

اخلط لليد لسان، وللخلَد ترمجان، فرداءته زمانة األدب،  وجودته تبلغ شـرائف الرتـب،        : زاد املسافر 

اقـرأ وربـك األكـرم، الـذي علَّـم          {:وفيه املرافق العظام اليت من اهللا هبا على عباده، فقال جل ثنـاؤه            
  .} يعلَم لَم ما الْإِ�سان علَّمبالقلم، 

اخلط والكتابة والرقْم والسطر كلها تدل علـى معـىن          : "ذاكراً) م١٩٨٤(وقد عرفه العباسي      
واحد هو رسم احلروف، أما الكتابة عند األدباء فهي صناعة اإلنشاء، وال فرق يف الوقت احلاضر بـني                  

ى كتابة، وأما اخلط فنعين به كتابة احلروف العربيـة املفـردة أو             اخلط أو صناعة اإلنشاء فكالمها يدع     
" املركبة بصورة حسنة ومجيلة حسب األصول والقواعد اليت وضعها كبار من عرفوا هبذا الفن اجلميـل               

، واستطراقاً، ذكر العباسي أيضاً يف ذات املوضع أنه قد جاء يف كتـاب صـبح األعـشى                  )١١ص  (
 )١١ص (عرف منه صور احلروف املفردة وأوضاعها وكيفية تركيبها خطـاً اخلط ما تت  : "للقلقشندي أن 

اخلط هندسةروحانية ظهرت بآلة جسمانية؛ إن جودت قلمـك         : "وقال أمني الدين ياقوت املستعصي    
فه أيضاً الشيخ حممد طاهر الكردي املكـي  ، وقد عر "جودت خطك، وإن أمهلت خطك أمهلت قلمك    
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ملكة تنضبط هبـا حركـة      : " إىل الواقع حيث يقول يف تعريف اخلط إنه        تعريفاً بسيطاً أقرب  " اخلطاط  
األنامل بالقلم على قواعد خمصوصة؛ حيث يشمل مجيع أنواع اخلطوط العربية واألجنبية وما سـيخترع               

   ".فيما بعد

يف تعريـف   .) ت. د(وذكر حاجي خليفـة     . اخلط لسان اليد  : وقد عرف العرب اخلط فقالوا      
ما من أمر إالّ والكتاب موكل به، مدبر له، ومعبر عنه، وبه ظهرت خاصة النوع               "  :اخلط، فكتب يقول  

  ." اإلنساين من القوة إىل الفعل، وامتاز به عن سائر احليوانات

أن "عن صاحب املطالع النصرية للمطابع املصرية يف األصـول اخلطيـة            ) ١٩٨٣(وقد ذكر صاحل    
تصوير اللفظ برسم حروف هجائية بتقدير االبتداء       : " بأنه عالشافية ومجع اجلوام  اخلط العريب عرف يف     

بأهنا نقوش خمصوصة دالة على الكالم داللة اللسالن على ما          : "، كما عرفت الكتابة   .."به والوقف عليه  
  ).١١ص " (يف اجلنان الدال على ما يف خارج األعيان

فكر يف اإلبداع منذ األزل،     اخلط والكتابة وجهان لعملة واحدة، ومها عصارة فكر اإلنسان الذي           
ويف هذا السياق، يذكر القلقشندي صـاحب صـبح         . وسيبقى يفكر يف خلود الذكر واألثر إىل األبد       
إن اخلط واللفظ يتقامسان فضيلة البيان، ويشتركان       : "... األعشى يف املوازنة بني اخلط واللفظ ما مؤداه       

وذلك أهنما يعربان عن املعاين؛     .. ة على األوهام    فيها من حيث إن اخلط دال على األلفاظ، واأللفاظ دال         
إال أن اللفظ معىن متحرك، واخلط معىن ساكن، وهو وإن كان ساكناً، فإنه يفعل فعل املتحرك بإيصاله                 

  ).٥ص " (كل ما تضمنه إىل األفهام، وهو مستقر يف حيزه، قائم يف مكانه

املعلِّم األول لفن اخلـط؛ فكانـت اآليـة         لقد راح الباحثون يقلّبون أوراق السالفني للوصول إىل         

  .} بِالْقَلَمِ علَّم الَّذِي الْأَكْرم وربك اقْرأْ {: الكرمية

 وراً ؛ الذي جيعل من احلروف العربية لوحة فنية يقف أمامها املـشاهد مبـه            ؛  هو الفنان    واخلطاط
 اخلطاط على صناعة لوحة فنية مـن        وال يقتصر . يفكر يف دقة الكتابة، وروعة القصبة، وعبقرية اخلطاط       

احلروف العربية، لكنه يصنع منها لوحات كثرية، كل واحدة منها حتكي براعته يف صناعة تلك التحف                
  .اليت يعجز عن مثلها النحات واملصور واملغين والكاتب وحنوهم

ـ                  ق إن اخلطاط املبدع هو الذي جيعل موهبته يف اللوحة تتكلم من خالل رشـاقة اخلـط، وتناس
ونلمس قدرة اخلطاط يف إتقان مهنته، عندما نقف أمام لوحة من لوحاتـه             . سطوره، ومداته وحركاته  

) القـصبة (فنجد حربها متكامالً يف بداية احلرف األول، ومتواصالً يف ذلك إىل هناية األخري، وأن قلمه                
فيـه علـى ورق أو   ومساحة اللوحة، والقلم الذي يكتـب  ، اليت كتب هبا تناسب قطَُّتها حجم اخلط    

، واجللـد   ،  والرخـام   ،  واجلـص   ،  كرتون خيتلف فيه نوعه وحجمه عما يكتب فيه على اخلـشب            
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  . والقماش وغريها من خمتلفات املواد، والزجاج ، والبالستيك 

ونظراً لقيمة اخلط فإننا نرى اخلطاط مثالً يكتب اآلية القرآنية، أو احلديث النبـوي، أو احلكمـة                 
 مجاهلا مجاالً يف روعة خطه، وعصارة إبداعه، وإذا كانت اللوحة املخطوطة حترك القلوب              البالغة، فيزيد 

بنصها، فإن اخلطاط يهز مشاعر املشاهدين جبمال عطائه، ولذلك مل جند خطاطاً واحداً كتب كالمـاً                
  .سخيفاً ليزينه جبمال خطه، فاجلمال ال يقع إالّ على اجلمال

  : و خطاط وأستاذ جبامعة استانبولوه– علي أرسالنيقول الدكتور 

يعترب فن اخلط، أصعب الفنون اإلسالمية، وذلك ألن الفنان فيه ال ميلك يف يده غري القلم البسيط،                 (
  ).وهو قسطاسه الذي يعني به أحجام احلروف. وهذا القلم مسطرة اخلطاط وِبرجلُه

حبيث يتحـول اخلـط إىل      .)١(مشقاًوحني راح اخلطاطون يتفننون يف اخلط فيلغزون فيه وميشقونه          
طلسم ولغز يصعب معرفته، نبه العلماء إىل ضرورة حسن البيان يف اخلط وإيضاحه، حىت أن ابن سريين                 

): ١٩٨٢ابن عبد ربـه األندلـسي،       (كان يكره أن ُيكتب القرآن مشقاً، ويقول صاحب العقد الفريد           
  .سرعة الفهموذلك لسهولة القراءة، ومن مث ل). أجود اخلط أبينُه(

 عن أصل الكتابة وإليهم ُيعزى هذا الفـضل، فـال           الدراسةوإن كان العرب أول من فكر يف        
يشكل اخلطُّ العريب فقط أداة جتسيد اللغة احلاملة للخصائص احلضارية والتارخيية والثقافية لألمة العربيـة      

يف كل زمان ومكان، وهي القرآن      بل حيمل هذا اخلطُّ أقدس رسالة ُخص هبا العرب إىل مجيع بين البشر              
الكرمي وهبذا املعىن أضحى اخلطُّ العريب يتمتع مبيزة مقدسة مل تتوفر لغريه من اخلطوط لكـل اللغـات                  

وهلذا الغرض اجتهد العرب وجهدوا ليمنحوا األحرف العربية املكانـة          . املتعارف عليها يف العامل اليوم    
  .آن الكرمي للغتهم الساميةاألعلى واملرتلة األرفع اليت منحها القر

ويظل فن اخلط العريب من أهم إجنازات العرب يف جمال الفنون اجلميلة اليت قدموها للبشرية منـذ                 
ويكاد ال خيلو بلد إسالمي من مناذج أثرية بديعة للخط العريب سواء على جـدران العمـائر                 ... قرون  

وقـد كانـت    . من خامات خمتلفة وغري ذلك      الدينية واملدنية، أو على أواٍن أو على سجاد أو لوحات           
احلروف العربية منبعجة، مفرطحة، متباينة، لكن الفنان املسلم اسـتطاع أن خيـضع هـذه احلـروف                 

وبالتبسيط واالنتقاء والتسلسل تارة أخرى، حىت أخرج       ،  واحلشو تارة   ،  حلساسيته الفنية بالتطويل تارة     
إذ ميكن القول إن فن     . وليس املسلمون فقط أو العرب    ،  ه  صورا مجيلة فنية اشتهر وأعجب هبا العامل كل       

وحظى هذا الفن باهتمام مؤرخي نقاد    . اخلط العريب أحد الفنون اليت أهدا احلضارة اإلسالمية إىل العامل         
الـذي  " سبنسر مسيث "الفن الغربيني، بل منهم من أوضح تأثري فن اخلط العريب علة الفنون الغربية، مثل               

                                                 
 .مد احلروف وإطالتها:  املشق)١(
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حاول فيه تفسري شريط الكتابة الكوفية يف صندوق العاج الشهري بكاتدرائية           )  ١٨٢٠ (امكتب مقاالً ع  
والحظ ،  الصفحة األوىل من خمطوط لرؤيا يوحنا الالهويت        )  ١٨٣٠(الذي درس عام    " وفيلمن"،  "بايه"

الذي كتـب   " لوجنبريييه"أن يف إطارها تقليدا عجيبا للكتابة العربية يف القرن احلادي عشر، واقتفى أثره              
. مقاالً عن استخدام احلروف العربية يف الزخرفة لدى الشعوب املـسيحية يف الغـرب             )  ١٨٤٦ ( سنة

لوي " إىل مجعية األثريني الفرنسيني األستاذ الفرنسي         )١٨٧٦ (وكان هذا املقال أساس حبث قدمه سنة      
  .كاينمقاال عن احلروف الكوفية يف التصوير التوس" سوليه"وكذلك كتب " كوراجو
وكما أشرنا يف ردة اللغة العربية إىل أصلها، وأول ناطق هبا إمساعيل ابن ابراهيم عليهما السالم                  

 ووضعها إمساعيل بن إبراهيم عليه السالم؛ إذ قد ورد  ،ما ذكره املؤرخون من أنَّ أول من كتب بالعربية    
اهيم على لفظه ومنطقه، ويقـال إنَّ       ووضعها إمساعيل بن إبر   ،  عن ابن عباس أنَّ أول من كتب بالعربية         

وهو ابن أربع وعشرين سنة، وليس خباٍف أنَّ العرب قبل اإلسالم أقرب            ؛  اهللا تعاىل أنطقه بالعربية املبينة      
وإمنا ،  وليس معىن ذلك أنه اليوجد فيهم من ُيحسن القراءة والكتابة           ،  إىل األمية منهم إىل العلم والثقافة       

حىت لتشري بعض املصادر إىل أنَّ الذين كانوا ميارسون القـراءة           ؛  منهم قليلةً جداً    كانت نسبة املتعلمني    
ويقـول  . …والكتابة عند ظهور اإلسالم ال يتجاوزون بضعة عـشر رجـالً يف املدينـة وحـدها                 

دخل اإلسالم ويف قريش سبعة عشر رجالً يستطيعون الكتابة ومنهم عمر بن اخلطاب وعلي              :"البالذري
:  وعثمان بن عفان وأبو عبيدة وطلحة، وغريهم أما النساء اللوايت كن يكـتنب فمنـهن               بن أيب طالب  

الشفاء بنت عبد العدوية من رهط عمر بن اخلطاب وحفصة بنت عمر زوج النيب صلى اهللا عليه وسلَّم                  
كلثوم بنت عقبة وغريهن سلمة..وأم وكانت عائشة تقرأ املصحف وال تكتب وكذلك أم."  

 بعض املراجع األخرى أن مرمر ابن مرة أول من وضع اخلط العريب؛ إذ يقول ابن دريـد      وتشري  
أول من كتب خبطِّنا هذا وهو اجلزم مرامر بن مرة وأسلم بن جدرة الطائيان،              : عن عوانة قال  : يف أمالية 

ي صـاحب دومـة   مث علَّموه أهل األنبار، فتعلَّمه بشر بن عبد امللك أخو أكيدر بن عبد امللك الكنـد   
اجلندل، وخرج إىل مكة فتزوج الصهباء بنت حرب بن أمية أخت أيب سفيان، فعلَّم مجاعةً مـن أهـل                   

  :مكة، فلذلك كَثُر من يكتب مبكة؛ ولذلك يقول رجل من كندة مين على قريش بتعليم ِبشٍر هلم
  فقد كان ميمـون النقيبة أزهرا ال جتحدوا نعماء ِبشٍر عليكـُم          

  من املال ماقد كان شىت مبعثرا  أتاكم خبط اجلزم حىت حفظتموا  
واألمر الذي ال يرقى إليه الشك هو أن اخلط العريب قد نشأ يف اجلزيرة العربيـة أميـا كانـت                      

 وسواء كان امساعيل عليه السالم أم اجلزم  مرامر ابن مرة وأسلم ابن جدرة الطائيان مها                  ، ظروف نشأته 
ن اجلزيرة كانت مهداً له ومنطلقاً للخط العريب واللغة العربية بألسنتها إىل العامل أمجع يف               إال أ ،  واضعيه  
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فتوحات املسلمني إىل بالد الدنيا وأقدم أصٍل معروٍف للكتابة يف اجلزيرة العربية هو ذلك املدعو باجلزم                
  .  القرآن هبا وخلّدهاوقد انتشرت كتابة اجلزم شيئاً فشيئاً حىت أصبحت لغة كلِّ العرب عندما نزل

رأس (وقبل األجبدية اليت عثر عليها يف أوغاريـت         ،  وقد عرف العرب اخلط منذ غابر العصور          
وقد عثر يف اجلزيرة العربية ويف أماكن خمتلفة على كتابات عربية مدونـة خبـط               .  بآالف السنني ) مشرا

وهو خط أهل اليمن، ويسمونه     ؛   واألصيل   لذا اعتربه الباحثون واملؤرخون القلم العريب األول      ؛  ) املسند(
وقد بقي قوم من أهل اليمن يكتبون باملسند بعد اإلسالم، ويقرؤون نصوصه، فلما جـاء          ). ِحمير(خط  

القلم (دعوه ـ و  ، ختتلف حروفه عن حروف املسند ؛ اإلسالم كان أهل مكة يكتبون بقلم خاص هبم 
 متييزاً لـه     ؛ حيناً آخر ،  ) الكتابة العربية (ـ  أو) تاب العريب الك (ـحيناً و ،  ) اخلط العريب (أو   ،   )العريب

لرتول الوحي بينهم، وصار قلم مكة هو القلم الرمسي         ؛  وكتب كتبة الوحي بقلم أهل مكة       . (عن املسند 
للمسلمني، وحكم على املسند باملوت عندئذ، فمات ونسيه العرب، إىل أن بعثه املستشرقون، فأعادوه              

) اإلرمي(وجاء بعد اخلط املسند اخلط      ). خرى، ليترجم الكتابات العادية اليت دونت به      إىل الوجود مرة أ   
نسبه إىل قبيلة إرم، وهو اخلط الذي دخل اجلزيرة العربية مع دخول املبشرين األوائل بالنصرانية، حـىت                 

) اللحيـاين  (نسبة إىل قوم مثود، والقلـم     ) الثمودي(وهناك القلم   . أصبح فيما بعد قلم الكنائس الشرقية     
وهـي  ؛ ) الصفاة(الذي عرف بالكتابة الصفائية نسبة إىل أرض  ) الصفائي(نسبة إىل قبيلة حليان، والقلم      

   . األرض اليت عثر هبا على أول كتابة مكتوبة هبذا القلم

 أكثر من عـشرين     "املفصل من تاريخ العرب قبل اإلسالم      "مؤلفه يف ،   )١٩٧٨(علي  وقد ذكر   
ن كتب باحلرف العريب؛ وإذا كنا اليوم نفتقر إىل تركة تفصل لنا كل شيء عن املـدى                 احتماالً ألول م  

 الستكمال مـا عثـر عليـه        الدراسةالذي بلغه العرب عرب توارخيهم السحيقة، فإننا يف هنم شديد إىل            
كن أن  اآلثاريون من لوحات وخطوط وآثار تشري إىل احلضارة العربية يف اجلزيرة العربية، واحلضارة ال مي              

تبدع يف ناحية وتعقم يف أخرى، فالشعب الذي يقيم السدود منذ آالف السنني ال بد أنه استعمل القلم                  
واملسطرة والفرجار واملثلث، ورسم األبعاد واجلوانب ِلما هم به قبل الشروع يف السد، مث بدأ ما رمسـه                  

  .وكتبه على الورق بتنفيذه على األرض

  
  

 
   )١( شكل رقم 
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" اخلط العريب ـ نشأته، تطوره، مشكالته، دعوات إصـالحه  "يف مؤلفه ) ١٩٨٦(ويذكر يعقوب 
  :توقيفي، وإصالحي: أن للعلماء العرب القدامي يف نشأة اخلط العريب، واخلط عامةً، مذهبني خمتلفني

 أو إىل تعليم منه، فقد قال به        أما املذهب التوقيفي الذي يعيد وضع اخلط إىل إحياء من اهللا،          "
أمحد بن فارس زاعماً أن أول من كتب الكتاب العريب والسرياين والكتب كلها آدم ـ عليه  
السالم ـ قبل موته بثالمثئة سنة، كتبها يف طني وطبخه، فلما أصاب األرض الغرق، وجـد   

: ، مث يقـول كل قوك كتاباً، فكتبوه، فاصاب امساعيل ـ عليه السالم ـ الكتاب العـريب   

اقـرأ باسـم ربـك الـذي         {: إن اخلط توقيف، وذلك لظاهر قوله عز وجل       : "والذي نقول فيه  "
 }خلق، خلق اال�سان من علق، اقـرأ وربـك األكـرم، الـذي علـم بـالقلم، علـم اال�ـسان مـا مل يعلـم                    

وهـو الـنيب   ( أن النيب أخنـوخ  إىل، وبعض القائلني هبذا الراي يذهب )٦ ـ  ١: العلق(
مساعيل هو الذي أول من علم احلروف العربية، أو العربية، عـن طريـق              إأو النيب   ،  )إدريس
وأما املذهب االصطالحي الذي يقول بأن احلروف العربية من وضع البشر، فقـد             . الوحي

قالت به مجاعة أخرى ، ناسباً بعضها وضع هذه احلروف إىل ثالثة رجال مـن بـوالن ـ    
ة األنبار، وهم مرامر بن مرة، وأسلم بن سدرة، وعامر وبوالن قبيلة من طيئ ـ  نزلوا مدين 

بن جدرة، اجتمعوا فوضعوا حروفاً مقطعة وموصولة، مث قاسوها على هجاء السريانية؛ فأما             
، وقال بعـضهم    "مرامر فوضع الصور، وأما أسلم ففصل ووصل؛ وأما عامر فوضع اإلعجام          

ا يرتلون عند عدنان بن أدد،      إن أول من وضع احلروف العربية ستة أشخاص من طسم كانو          
أجبد، وهوز،وحطي، وكلمن، وسعفص، وقرشت، فوضـعوا الكتابـة         : وكانت أمساؤهم 

واخلط على أمسائهم، فلما وجدوا يف األلفاظ حروفاً ليست يف أمسائهم، أحلقوها هبا، ومسوها              
ن كتب  كذلك قيل إن أول م    . الروادف، وهي الثاء، واخلاء، والذال، والظاء، والغني، والضا       

  ).١٨، ١٧ص  (اخلط العريب محري بن سبأ، وأنه ُعلِّم هذا اخلط يف املنام
والكالم آنفاً يصدق بعضه بعضاً أو يكذبه، فاختالف الروايات يكتنف أصل الكتابة واخلط العـربيني؛               

 األَسـماء  آدم وعلَّـم  {: غري أن القول بوجود مصدر توقيفي مييل إىل املقبولية؛ حيث يقول اهللا جل شـأنه              
 أَ�ـت  إِ�َّـك  علَّمتَنـا  مـا  إِالَّ لَنا عِلْم الَ سبحا�َك قَالُواْ*  صادِقِني كُنتُم إِن هـؤالء بِأَسماء أَ�بِئُو�ِي فَقَالَ الْمالئِكَةِ علَى عرضَهم ثُم كُلَّها
لِيمالْع كِيما قَالَ*   الْحي مم آدبِأَ أَ�بِئْه آئِهِمـمـا  سفَلَم  مـأَهأَ�ب  آئِهِمـمقَـالَ  بِأَس  أَقُـل  أَلَـم  إِ�ِّـي  لَّكُـم  لَـمأَع  ـباتِ  غَياومضِ الـساألَرو 
لَمأَعا وم وندـا  تُبمو  كُنـتُم  ـونأن اإلنـسان منـذ أن   ) ١٩٨٤(وقد ذكر العباسي . )٣٣ ـ  ٣١البقرة،( } تَكْتُم

 اختراع الكتابة منذ عصور غابرة ال يعلما إال اهللا، وقد ذكـر الكـثريون مـن                 عرف إنسانيته جلأ إىل   
املؤرخني الدينيني والتارخييني أن أول من وضع الكتابة هو آدم عليه السالم، وبعده إدريس، ومل تتفـق                 

ا إهن:  وال أول من وضع الكتابة، فهناك فريق يقول           ، الروايات على أول من أطلق على احلروف أمساءها       
كما سبق وأن أشرنا، وهؤالء ميثلون املوقف       ،  من وحي اهللا تعاىل آلدم أو إدريس أو هود عليهم السالم            
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أن اللغة والكتابة من وضعية اإلنسانية، وقد ذكر القلقشندي يف كتابـه            بالتوقيفي، وفريق آخر يذكرون     
السالم، كتبها يف طني    يل إن أول من وضع اخلطوط والكتب كلها آدم عليه           ق: " شى ما نصه  ألعصبح ا 

وطبخه وذلك قبل موته بثالمثئة سنة، فلما أضل األرض الغرق أصاب كل قوم كتابتهم، وقيل أخنوخ،                
، وذكـر   "وهو إدريس عليه السالم، وقيل إهنا أنزلت على آدم عليه السالم يف إحدى وعشرين صحيفة              

أو يف غريه من كتب النـصارى أن        إن يف أحد األناجيل     : وقال آخر : "ابن الندمي يف الفهرست ما نصه     
، وجـاء يف    "ملَكَاً يقال له سيمورس علم آدم الكتابة السريانية على ما يف أيدي النصارى يف وقتنا هذا               

اتفق مجع غفري : قال يف كشف الكنوز: " ما نصه } كُلَّهـا  األَسـماء  آدم  وعلَّم{:تفسري البيان عند قوله تعاىل   
األمساء كلها توقيفية من عند اهللا؛ مبعىن أن اهللا تعاىل خلق آلدم علمـاً ضـرورياً                من أهل العلم على أن      

ملا خلق اهللا آدم بث فيـه       : "مبعرفة األلفاظ واملعاين، وأن هذه األفاظ املوضوعة لتلك املعاين، ويف اخلرب          
فجعلها ،  فخرجت األحرف على لسان آدم بفنون اللغات        ،  أسرار األحرف ومل يبث يف أحد املالئكة        

علمه اهللا سبعمائة ألف لغة، فلما وقع يف        : "، ويف اخلرب أيضاً   "ومثلت له بأنواع األشكال   ،  اهللا صوراً له    
، فكان من معجزاته    "أكل الشجرة سلب اللغات إال العربية، فلما اصطفاه للنبوة رد اهللا إليه مجيع اللغات             

ىل يوم القيامة، واختالف اللغات هو مـن آيـات          تكلمه جبميع اللغات املختلفة اليت يتكلم هبا أوالده إ        

  ).٢٢الروم،  (} وأَلْوا�ِكُم أَلْسِنتِكُم واختِلَاف والْأَرضِ السماواتِ خلْق آياتِهِ ومِن {:اهللا

                             
  
  (   2  ) شكل رقم

  )٨/٢٣٤(م المفصل من تاريخ العرب قبل اإلسال
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    (  3 ) شكل رقم

  أشكال حروف املسند

  )٨/٢٢٠(املفصل من تاريخ العرب قبل اإلسالم 
واألمر الذي تؤكده الدراسات احلديثة أن هذه الروايات العربية يف رد منشأ اللغة والكتابة ال تقوم                

هنا تقوم على األسطورة واخليال، وهي      على أساس علمي جترييب يقيين ثابت، بل يدعي بعض الباحثني أ          
  وأميا كانت ادعاءات الباحثني يف هذا الصدد، ،ميثولوجيا عربية ال أصل هلا يف التاريخ الثابت أثرياً؛ 

إن هناك عدة نظريات تؤول إليها أصول اللغات؛ حيث ذكر ديفيـد كريـستال              : فالقول احلق   
(Crystal, 1985) اللغة اإلنسانية، ومن أهم هذه التصورات أن هناك عدة نظريات تفسر وجود:  

  :Divine source theoryنظرية املصدر اإلهلي 

وهي تعزو اللغة إىل مصدر إهلي؛ إذ تتفق املصادر الدينية السماوية يف األديان الرئيسة الثالثـة                
ا اليهودية والنصرانية واإلسالم بوجود نصوص دينية تشري إىل أن اهللا علم آدم األمساء ومسميا             

  .نوراً منه واستخالفاً له يف األرض

  Physiological adaptation theoryنظرية التوافق البيولوجي 

وهي تتأثر بالفكر االرتقائي الدارويين؛ حيث يزعم أصحاب هذه الفرضية أن اجلهاز الـصويت              
 وأن الشكل التشرحيي له باختالفه عن سائر أشكال األجهـزة         ،  لدى اإلنساين تطور بالوقت     

الصوتية يف رتبة األوليات أو ما دوهنا من الرتب قد مكن اإلنسان من إصدار أصوات يف هيئة                 
معينة هي ما يشكل لب اللغة اإلنسانية، فالشفاه بتركيبها واألسنان بأنواعها واحلنجرة حبباهلـا        
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ات الصوتية والقصبة اهلوائية والقفص الصويت كلُّ له دوره يف إنتاج أصوات بعينها هي األصو             
 .اللغوية اليت تشترك فيها كل اللغات البشرية باختالفها

   theory) onomatopoeia(Natural soundنظرية أصوات الطبيعة 

ة أن اإلنسان كائن تقليدي أنشأ اللغة حماكاةً ألصـوات الطيـور            نظري  يفترض أصحاب هذه ال   
  .واحليوانات يف الربية

 )١٩٨٤العباسي،  (رت هذه العملية بعدة أطوار رئيسة       أما عن تطور النظام الكتايب عموماً، فقد م       
  :حىت صارت إىل ما صارت عليه اآلن يف خمتلف اللغات البشرية، ومن هذه األطوار الرئيسة

كمـا يف   وهو الذي يعتمد على رسم األشياء للتعبري عما يريده اإلنسان           : الطور الصوري  .١
  .غريقيةأو بعض الكتابات اإل، دمية الكتابة اهلريوغليفية الق

  ؛ وهو الذي توصل فيه اإلنسان إىل استنباط شكل يرمـز ملعـىن معـني             : الطور الرمزي  .٢
 .كالشمس للنهار والقمر أو النجوم لليل

ويعتربهـا  ،  فإنه يرسم صورة يـد      ) يد(وهو كتابة كلمات تبدأ باملقطع      : الطور املقطعي  .٣
 .مقطعاً هجائياً يراد هبا صوت الياء

ـ بة اليت جلأ فيها اإلنسان إىل اللفظ لكلمة معي        وهي الكتا : الطور الصويت  .٤ ة مثـل لفظـة     ن
 ).غ(يراد هبا حرف : ) غزال(

كالكتابـة املـسمارية    ؛  وقد جتلى يف ابتداع عالمات لتمثل احلـروف         : الطور اهلجائي  .٥
 .املكتشفة يف راس مشرا

؛ ١٩٦٢وري،  ؛ اجلب ١٩٨١بعلبكي،  (ويف أصل اللغة العربية، أكدت بعض البحوث والدراسات احملدثة          
أن العـرب قـد أخـذوا نظـامهم اخلطـي أو اهلجـائي              )  ١٩٦٢؛ الـسامرائي،    ١٩٦٥فرحية،  

Calligraphy فجـاء خطهـم   ، وهؤالء عرب وقعوا حتت تأثري احلضارة اآلرامية  ،  عن األنباط
 املنطقة  آرامياً، وجاءت لغتهم مزجياً من العربية واآلرامية كما يظهر من نقش النمارا، وكانوا يقطنون يف              

املمتدة من سينني إىل مشايل اجلزيرة العربية إىل حوران ومشارف الشام، وكانـت عاصـمتهم البتـراء                 
Petra     قد مت العثور على بضعة نقوش يرجع تارخيهـا          ف ؛ ثرياًأقوال   ومعناها الصخرة؛ وتتأكذ هذه األ

 أم اجلمـال يف حـوران يف        إىل ما قبل اإلسالم مكتوبة باخلط النبطي املتأخر، وأهم هذه النقوش نقش           
 م، ونقش النمارة، وهي     ٢٥٠جنويب سوريا، وهو مكتوب باإلغريقية واآلرامية، ويعود تارخيه إىل السنة           

قصر للروم يف مقربة من ِجلِّق، وقد وجد على قرب امرئ القيس أحد ملوك احلرية، ويعـود تارخيـه إىل                    
  ؛ فرات، وهو مكتوب باللغـات الـثالث       م، ونقش زبد يف أطالل حلب بني قنسرين وال         ٣٢٨السنة  



٢٧ 

 م، ونقش حران يف اللجا جنوب جلق مـن          ٥١٢اإلغريقية والسريانية والعربية، ويعود تارخيه إىل السنة        
وفيما يلي صـورة توضـح      .  م ٥٣٦جبل الدروز مكتوب بالعربية واإلغريقية، ويعود تارخيه إىل السنة          

 :يب الذي تطور عنهاملقارنة بني اخلط النبطي املتأخر واخلط العر

 
    (  4 ) شكل رقم

الكوفة : لقد أدى انتشار اإلسالم يف األمصار البعيدة بعد الفتوحات إىل تأسيس مدٍن جديدٍة مثل               
ثُم ،   هـ يف ظلِّ اخلليفة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه            ٣٩/ م ٦٣٨وقد مت تأسيسها عام     ،  يف العراق   

: وأصبحت موئالً للعلم والعلماء وولّدت بذلك نوعاً جديداً من الكتابة دعيـت           ،  نة  ازدهرت هذه املدي  
إن بداية إبداع اخلط العريب بدأ يف عصر الرسول صلى اهللا عليـه             :  باخلط الكويف؛ وهنا نستطيع القول    

ـ        ، وسلم، ومن تلك البداية املتواضعة طور اخلطاطون خطوطهم فيما بعد          دداً  وقد ترك لنا هذا العصر ع
من الرسائل التارخيية القيمة اليت أرسلها الرسول صلى اهللا عليه وسلم للنجاشي يف احلبشة، واملقوقس يف                

  .مصر، وملك البحرين، وملك الروم يف دمشق، وهي ذات قيمة تارخيية كبرية

 وقد كانت النسخ األوىل من مصحف عثمان رضي اهللا عنه قد كُتبت باحلرف السائد يف مكـة       
ثُم أصبح املصحف ُيكتب بعدئٍذ بـاخلطِّ       ،  والذي هو عبارة عن تنويٍع حملي على خطِّ اجلزم          ،  ينة  واملد

 وإنَّ خطـي     ، الكويف وغريه من اخلطوط العربية اليت انتشرت وتطورت يف خمتلف أحناء العامل اإلسالمي            
دت إىل تثبيت كتابة الـنص      املشتق واحلجازي املشتقني من اجلزم يشهدان على األساليب األوىل اليت أ          

  . املوحى
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لقد اكتسب اخلط الكويف نوعاً من الرفعة واالعتالء وأصبح اخلطُّ الديين الوحيد الذي يستخدم              
احلروف العمودية القـصرية واحلـروف      : ويتميز اخلطُّ الكويف بسمتني أساسيتني مها     . يف نسخ القرآن  
مـن هنـا   . نه على صحائف طويلٍة أكثر مما هي عريضة      وهذا ما جعل اخلطاطني يكتبو    . األفقية الطويلة 

مل تكن  . تنتج األشكال الطويلة ملعظم نسخ القرآن املكتوبة هبذا اخلط اللهم إال بعض االستثناءات القليلة             
املصاحف املكتوبة باخلط لكويف حتظى بالزخرفة إال قليالً جداً حىت القرن التاسـع املـيالدي وبعدئـٍذ                 

هذا وقد نشأ اخلط الكويف املغريب يف       . التزيينات تظهر وتأخذ دوراً نفعياً يف الغالب      ابتدأت الزخارف و  
 م وقد كان مسجدها الكبري مركزاً ثقافياً يضم         ٦٧٠مدينة القريوان تلك املدينة اليت أسسها العرب عام         

ريب يبدو أكثر تقليداً وحمافظةً     إنَّ اخلطَّ الكويف املغ   . مدرسةً لفن اخلطِّ متَّ فيها نسُخ العديد من املصاحف        
ويتميز بوجود الدوائر النصفية حتت خطِّ الكتابة، هذه الدوائر اليت تشكل حروفها الواطئـة املبـسوطة                

  . وهذه املكورات أو الدوائر تعدل هيئة النص وجتعله يسيل طبقاً إليقاٍع مرٍن متسلسل
تتيح التفريق بني حرفني صوتيني يتخذان نفس       أما كتابة حروف العلَّة واحلركات التشكيلية اليت        

الرسم فقد تطورت بتطور أساليب اخلطِّ وذلك ضمن إطار إصالح الكتابة العربية الذي حتقَّـق علـى                 
مراحل متعددٍة من خالل بعض األمساء الالمعة لكبار النحاة العرب، ومن هؤالء أبو األسـود الـدؤيل                 

لشهري للنحو العريب بتكليٍف من اخلليفة الراشد علي بن أيب طالب           وهو املؤسس ا  ) هـ  ٦٨٨تويف عام   (
رضي اهللا عنه، ويكاد امسه أنْ يكون أسطورة وُيقال أنه هو الذي اخترع نظام التشكيل للتعويض عـن                  

وأمـا املـشكلة بتمييـز      . حروف العلَّة الناقصة وقد ارتبط نظام التشكيل هذا باخلط الكويف ومشتقاته          
ية عن بعضها البعض فقد حلَّت من ِقبِل احلجاج بن يوسف الثقفي وايل األمويني واملنطقة       احلروف الصوت 

ـ ٧١٤-٦٩٤(الشرقية من اململكة بني عامي       وكانت الرموز اليت متيز احلروف يف البداية عبارة عن         )  ه
ستخدام النقاط  ولكن ا .نقاٍط صغريٍة سوداء بعدد واحد أو اثنني أو ثالثة موضوعة حتت احلرف أو فوقه             

السوداء مع النقاط امللونة األخرى قد أوقع اخللط واالرتباك وهلذا السبب اسُتبدلت احلركـات املائلـة                
القصرية بالنقاط ولكن املشكلة ملْ حتلّ إال بظهور ذلك العبقري اخلليل بن أمحد الفراهيدي عامل النحـو                 

يت اقترحها احلجاج من أجل التمييز بني احلروف        فقد حافظ اخلليل على النقاط ال     )  م ٧٨٦(املتوىف عام   
املتشاهبة ولكنه وضع مكان رموز حروف العلَّة اليت اكتشفها أبو األسود الدؤيل مثانية رموز للحركات               

وهكذا تم توحيد التنقيط الذي اخترعه احلجاج مع رمـوز          ..).مثل الفتحة، الكسرة، الضمة   (اجلديدة  
  . يف نظاٍم واحٍد أعطى للخطِّ العريب شكله اجلميل الذي نعرفه حالياًاحلركات اليت اخترعها اخلليل

  



٢٩ 

א :א
تطور اتمع العريب اإلسالمي يف زمن اخللفاء الراشدين تطوراً ملموساً، وتغري تغرياً جـذرياً،              

ن مكان العرف والعادة، ونتيجة لذلك      وأصبحت سيادة الدولة بدالً من زعيم القبيلة، كما أصبح القانو         
فقد دونت الدواوين، وأصبحت للخط مكانة، مما جعل رابع اخللفاء علي بن أيب طالب رضي اهللا عنـه                  
حيث على حتسني اخلط وإتقانه، ألن املرحلة اليت كانوا فيها تستدعي قوة الدولة الفتية، وهنـضة العلـم                  

فن اإلسالمي من خالل اخلط العريب، مما جيعلنا واثقني أن اخلط            والتدوين، وإظهار ال   الدراسةاملتمثلة يف   
أنه انتشر بنمو اإلسالم وامتداده، ووصل يف زمـن         ): ١٩٧٧(العريب؛ ويف هذا السياق ذكر األعظمي       

  ).٢٥ص ) (قصري إىل مجال زخريف مل يصل إليه خط آخر يف تاريخ اإلنسانية

 كعلم وفن، له قواعده وأصوله، وأخـذ يتحفّـز          فلما انتهت اخلالفة الراشدة كان اخلط قد برز       
لينطلق من اجلزيرة العربية شرقاً وغرباً ومشاالً، مع سرعة الفتوحات اإلسالمية يف زمن عمر بن اخلطاب                

  .رضي اهللا عنه وتوسعها خالل الفترة األموية

ولة الفتيـة،   لقد كانت بدايات النهضة العربية يف زمن اخللفاء الراشدين، الذين أرسوا قواعد الد            
وبدؤوا يف التغيري املالئم، وحيث أن احلياة بدأت تتغري، فقد تغريوا مبا يالئم احلداثة والعـصر اجلديـد،                  
فحني انتشر اللحن الختالط العرب األقحاح بالعجم، رأى علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أن يـضع                  

 نطقهم، ونقاء فطـرم، فـأوعز أليب        ضوابط للّغة العربية، وكانوا قبل ذلك ال حيتاجون إليها لسالمة         
  .األسود الدؤيل أن يضع تلك القواعد الثابتة يف النحو

إن هذا التطور يف اخلط العريب فرضته الظروف اليت تغري العرب بسببها من حال إىل حال، ولـو                  
بعـض  بقوا على ما كانوا عليه ملا احتاجوا إىل وضع احلركات والشكل، وابتكار النقط اليت ميـزت                 

  .احلروف عن بعضها

أما عصر بين أمية، ففيه جرى اخلط جمرى املهنة، ونال من التكرمي أهله ما نالوا، فقد أحرز اخلط                  
يف العصر األموي تقدماً ملموساً على ما كان عليه يف العصرين السالفني، عصر الرسول صلى اهللا عليه                 

رة اخلطّاطَ، ومهنته إىل الوجود؛ رغـم أن        وسلم وعصر اخللفاء الراشدين، واستطاع أن ُيربز وألول م        
قُطبة (احلروف كانت خالية من النقط، وقد ملع جنم عدد من اخلطاطني يأيت يف مقدمتهم اخلطاط الشهري                 

الذي ابتكر خطاً جديداً يعترب مزجياً من اخلطني احلجازي والكويف، ومسي هذا اخلـط بـاخلط                ) احملرر
  .روه أو جاؤوا بعده يف الكتابة على أبواب املساجد وحماريبهاحيث استعمله قطبة ومن عاص) اجلليل(

هو كل ابتكار قطبة، ولكنه ابتكر عدة       ) اجلليل(مل يكن خط    : "أنه) ١٩٩٢(فقد ذكر اجلواهري    
خطّ الطومار وهو أصغر من سابقه، وكذلك اختـرع قطبـة    (خطوط أخرى، أجاد فيها وأحسن منها       
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). ٦٧ص  " (وكان له فضل الـسبق يف ذلـك       ). هـ١٣٦ عام   وذلك حوايل ) الثلثني(و  ) الثلث(خط  
وراح ). جلـي الثلـث   (ومجعه طوامري، وقد مساه األتراك خـط        ) خط الصحيفة (وخط الطومار يعين    

 خيطُّون خطوطاً مجيلة تزين القصور واملساجد واخلانـات،         -وألول مرة –اخلطاطون يف العصر األموي     
الفتية ودواوينها احلديثة، فنالوا حظوة لدى األمراء واخللفاء،        ويكتبون هبذه اخلطوط يف سجالّت الدولة       

 وأصبحنا نرى هذه اخلطوط احلديثة اجلميلة        ، وجعلوهم يف صدارة جمالسهم، واستعملوهم يف دواوينهم      
  ، واخلـشب احملفـور   ،  يف هذا العصر تزين القباب واملآذن واملساجد والقصور اليت ُحلِّيت بالفسيفساء            

، ليس يف العاصمة دمشق فحسب، بل يف أبعد املدن القاصية عنها             والزجاج،  ة واملعادن   واملطعم بالفض 
والثغور، وهذا ما نراه واضحاً بعد أكثر من أربعة عشر قرناً يف املسجد األموي يف دمشق، وقصر احلري                  

  .الشرقي، وآثار رصافة هشام، وحمراب املسجد األقصى وقُبته وغريها

 تاريخ تطور اخلط العريب أزهى عصور اإلسالم يف اخلالفة العباسية الـيت             ومن عالمات الطريق يف   
، فإذا كان العصر األموي عصر تأسيس        والكتابة،  والعلم  ،  وازدهار الدولة   ،  والبذخ  ،  اتسمت بالتقدم   

وبناء، فإن العصر العباسي عصر ازدهار ورخاء وبذخ، ويف مثل هذا العصر البد أن يزدهر كـل فـن،    
يف ) الضحاك بـن عجـالن    (لقد ذاعت شهرة اخلطاط     . ل من ميتلك أدىن ملكة فنية أو علمية       وينبغ ك 

بلـغ  (يف خالفيت املنصور واملهدي، حىت لقد       ) إسحاق بن محاد  (خالفة أيب العباس السفاح، واخلطاط      
  ).٦٧، ص ١٩٩٢، (كما جاء يف اجلواهري ) اخلط يف عهدمها أحد عشر نوعاً

حىت كانت مضرب املثل يف إظهار      ؛  وخطوطهم يف عهد هذين اخلطاطني      وتعددت أقالم اخلطاطني    
فلما جاء عصرا الرشيد واملأمون نضجت العلوم والفنون واملعـارف، وراح           . ملكتهم يف احلرف العريب   

اخلطاطون جيودون خطوطهم، وينافسون يف ذلك، حىت زادت اخلطوط على عـشرين خطـاً، منـها                
أكثر مما ابتدعه اخلطـاط     ) الثلث والثلثني (طور اخلطاط إبراهيم الشجري     املستحدث ومنها املطور، فقد     

قطبة احملرر، وقبيل هناية القرن الثالث اخترع اخلطاط يوسف الشجري أخو إبراهيم الـشجري خطـاً                
حيث أعجب الفضل بن سهل وزير املأمون، فراح يعممه على مجيـع            ) اخلط املدور الكبري  (جديداً مساه   
بينما انتـشر عنـد سـائر       ،  ) اخلط الرياسي (لطانية الصادرة عن دار اخلالفة، فأطلقوا عليه        الكتب الس 

وقد استطاع اخلطاط األحول احملرر الربمكي أن يأخذ عن إبراهيم          ،  ) خط التوقيع (طبقات اتمع باسم    
الذي تفرعت منه خطوط جديـدة      ؛  ) خط النصف (الشجري، وأن ينجح يف اختراع خط جديد امسه         

  .).ت. د(ما بعد كما جاء يف زريق في

وهذه الكثرة شاهد على تقـدم      ،  وبلغت اخلطوط يف أواخر العصر العباسي أكثر من مثانني خطاً           
وهو خط ناعم،   ؛  ) اخلط املقرمط (وظهر يف العصر العباسي خط امسه       . الفن والزخرفة إىل جانب اخلط    

حلجم، فهم يزوقوهنا، ويعتنـون يف مجيـع        حىت راح اخلطاطون يتفننون يف رسم املصاحف رغم صغر ا         
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وقد استطاع اخلطاط أن يربي قلمه إىل جـزء مـن           ،  )  سم ٨×٦(صفحاا اليت قد تصل إىل أدىن من        
  .املليمتر

ومل يكن اخلط العريب وقفاً على الرجال يف العصر العباسي، بل جند املرأة تربز يف هذا املضمار الفين                  
الدي كانت هناك امرأة برزت يف النسخ وجودة اخلط، فأعجب هبا أمحد            العريق، ففي القرن التاسع املي    
كـان  "): ١٩٨٩(، وكتب عن براعتها ما يلي ـ نقالً عن بيدرسـن   صم بن صاحل وزير اخلليفة املعت

 كأمنلة من أناملـها،     اخطها كجمال شكلها، وحربها كمؤخر شعرها، وورقها كبشرة وجهها، وقلمه         
حقاً لقد بلغ اخلـط يف      .  " ينها كوميض حملتها، ومقطَّتها كقلب عاشقها     وطرازها كفتنة عينيها، وسكِّ   

  .العصر العباسي ذروته

وملا انتشر اإلسالم وامتدت فتوحات املسلمني إىل سائر البلدان يف مصر ومشال إفريقيـة وبـالد                
د، ويتطـور فيهـا     املغرب العريب اآلن، انتقلت اللغة العربية، وانتقل معها اخلط العريب ليغزو هذه البال            

ويرقى؛ حىت يف أندلسية حني فتح املسلمون شبه جزيرة أيبرييا واستمر احلرف العريب يف األندلس مثانية                
قرون، كان خالهلا مثاالً حيتذى للنهضة العلمية الرائعة اليت خلّفها العرب يف األندلس، واليت أصـبحت                

وكانت االبتكارات الكثرية،   . ن يعمل بروح اإلسالم   فيما بعد أمنوذج اتمع اإلسالمي املثايل ملن أراد أ        
واالختراعات العجيبة؛ وكان من بني تلك االختراعات آلة الطباعة احلجرية اليت كانـت مـستعملة يف                

قد كان لعبد الرمحن كاتب اعتاد أن ينـشئ         : "أنه) ١٩٨٦(القرن التاسع عشر؛ ويف هذا يذكر هبنسي        
ذها إىل ديوان خاص يصري فيه إظهارها على الورق، وهو نـوع مـن              الرسائل الرمسية يف مرتله، مث ينف     

الطباعة فتصدر يف نسخ متعددة، توزع على عمال الدولة وانتعشت أسواق الكتـب يف سـائر املـدن     
وأصبح املخطوط  ) بازار(األندلسية، وأصبح يف كل مدينة سوق لبيع الكتب ومزاد لبيع الكتب باملزاودة             

ليت يزين هبا األثرياء قصورهم، ومادة أساسية لطالب العلم الذين جعلوا غرفة يف العريب حتفة من التحف ا    
 إضافة إىل عشرات املكتبات العامة يف كـل مدينـة،            ، بيوم ذات رفوف وخزن كمكتبة خاصة هلم      
  ).٩٦ص " (يرتادها الفقهاء والعلماء واألدباء والشعراء

 من أبيه ثياباً مجيلة مطرزة األذيال واألردان خبط         وكانت أمجل هدية يتلقاها امللك فريدريك الثاين      
مبصنع امللك مقـر الـشرف      : (عريب بديع واضح، يقول فيه اخلطاط بعد أن انتهى من نسجه وتطريزه           

. هونكـة، د (هــ  ٥٢٨واحلظ السعيد، مقر اخلري والكمال، مقر اجلدارة واد، يف مدينة صقلية عام            
  ).٤٠٩، ص .ت

ندلس ال يزال رغم مرور أكثر من ألف عام حيكي قصة الفن واإلبداع العريب              إن اخلط العريب يف األ    
واإلسالمي الذي توصل إليه اخلطاط والفنان املسلم يف األندلس حني وجد البيئـة املناسـبة لإلبـداع                 
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والنبوغ، وحني كان التقدم والعطاء املستمر ديدن كل مبدع، مما جيعلنا حني نقف على ما خلّفه العرب                 
من هنا مرت احلضارة العربية اإلسالمية، ومن هناك عربت احلـضارة           : األندلس من آثار رائعة نقول    يف  

ويف هذه األرض املعطاء انتعشت البذور الغضة اليت زرعها املفكرون العرب قبـل             . اإلسالمية إىل أوربا  
  .دخوهلم إليها وبعده

 
    (  5 ) شكل رقم

  

 عالمات مضيئة على طريق تقدم اخلط العريب كذاك؛ فقد اعتىن الفاطميون يف             ويف العصر الفاطمي  
مصر باخلط العريب عناية كبرية، قد كتبوه على املآذن والقباب واألروقة وقصور اخللفـاء، وأضـرحة                
العلماء، وزينوا به واجهات احلمامات واملكتبات العامة ومضامري اخليل وواجهات السجون، واألماكن            

، وظهر يف مصر اخلط الفاطمي، واخلط الكويف الفاطمي، وامتاز كل منهما هبوية خاصة، اختلفا               العامة
  .عن غريمها من اخلطوط األخرى

وال تزال قصور اخللفاء واألمراء الفاطميني حتكي قصة الفن الذي توصل لـه اخلطـاط والنقـاش         
رة تعترب اليوم مـن روائـع البنـاء         والنحات يف ذلك العصر، بل إن املآذن اليت أقيمت خالل تلك الفت           

وكان ال يرأس هذا الديوان إالّ أجلّ كتـاب         " ديوان اإلنشاء "وكان منطلق اخلط يف مصر      . (اإلسالمي
  ).٣٤، ص .ت. زريق، د") (كاتب الدست الشريف"البالغة، ويلقب بـ 

يف صناعة  وقد ورث العثمانيون اخلط عن مدرسة تربيز اليت ازدهرت ليس يف اخلط فحسب، وإمنا               
الكتاب أيضاً، بل ونشطت فيما يتعلق بالكتاب من صناعة الورق والكرتون واخلط والزخرفة والتجليد              

وكان ألساتذم اإليرانيني الفضل يف هذا التفـوق الـذي أحـرزوه،            . والرسوم والتذهيب وغري ذلك   
 خط الثلـث، ولكبـار      فصاروا هلم أنداداً، وصار األتراك ميثلون مدرسة مستقلة ذات شهرة متميزة يف           
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اخلطاطني األتراك مصاحف كثرية حمفوظة إىل اآلن يف املتاحف التركية، وخاصة يف متحف األوقاف يف               
وراح خطاطو األتراك يبدعون يف     . استانبول، حيث أضافوا إىل هذا اخلط اجلميل زخرفة وجتليداً أنيقني         

لعثمانية دولة خالفة إسالمية سنية فإهنا      خط املصاحف الصغرية اليت توضع يف اجليب، وحيث أن الدولة ا          
انتحل الترك أنفسهم اخلط العريب، وال جتد يف تركيـا          (شجعت على انتشار اخلط العريب بأنواعه، حبيث        

  ).٩٣هبنسي، مرجع سابق، ص (إنساناً على شيء من التعليم ال يستطيع أن يفهم لغة القرآن بسهولة 

اطون احترام اخللفاء، فنالوا منهم احلظوة، وأغدقوا علـيهم         ويف كنف اخلالفة العثمانية، نال اخلط     
. العطايا، وجعلوهم من املقربني منهم، وأسندوا هلم العمل يف الدواوين التابعة للدولة، وبرواتب عاليـة              

لكنهم رغم هذا االحترام واإلكرام مل يبلغوا ما أوصلهم إليه العرب من مكانة حني عينوهم يف مناصب                 
لقد امتألت مساجد اخلالفة العثمانية باخلطوط الرائعة،       .  كما حدث للخطاط ابن مقلة مثالً      وزاوية مراراً 

والزخارف اجلميلة لكبار اخلطاطني األتراك، وغري األتراك الذين استقطبتهم دار اخلالفة العثمانية للعمل             
  .يف عاصمة الدولة برواتب عالية

 العصور املتأخرة، ونستطيع أن نسميه العـصر        إن العصر العثماين هو عصر نضوج اخلط العريب يف        
  :الذهيب للخط العريب وذلك ألسباب كثرية منها

أن الدولة العثمانية دولة واسعة املساحة، مجعت اجلنسيات واأللسن واأللوان البـشرية             -١
  .املختلفة حتت مظلة اإلسالم

  .أن فترة حكمها طالت حىت بلغت أربعة قرون -٢

، لذلك شجعت اخلطوط والزخارف والنقوش لسد فـراغ         كانت تعترب التصوير حراماً    -٣
  .حترمي التصوير

كان اخللفاء يقربون منهم العلماء واألدباء واملبـدعني، ويـستقطبوهنم إىل عاصـمة              -٤
خالفتهم، ويغدقون عليهم املنح والعطايا املختلفة، بل جند بعض اخللفاء قد تتلمذ علـى أيـدي                

  .ريباخلطاطني، وأخذوا عنهم مبادئ اخلط الع

  .خطاط السلطان اخلاص يتقاضى أربع مائة لرية عثمانية ذهباً يف الشهر(كان  -٥

بلغ الشعب التركي من الترف ما جعل ذوي اإلبداع يعملون يف قصورهم النقـوش               -٦
  .والزخارف والرسوم مببالغ عالية

استطاع اخلطاطون األتراك يف ظل تكرمي الدولة هلم، وإغداقها العطايـا علـيهم، أن               -٧
  .ا خطوطاً جديدة كالرقعة والطغراء والديواين وغريهايبتكرو

برزت يف ساحة اخلط العريب يف تركيا أمسـاء خطـاطني احتلـوا             "أنه قد   .) ت. د(ويذكر زريق 
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وإبراهيم عـالء الـدين     ) هـ١٢٩٦(وعبد اهللا الزهدي    ) هـ١٣٣٠(سامي  : الصدارة إىل اآلن منهم   
وحممـد  ) هـ١٣٦٥(وحقي  ) م١٩٨٠(وحامد اآلمدي   ) هـ١٣٣١(ومصطفى نظيف   ) هـ١٣٠٥(

ومصطفى أرقم، وإمساعيل زهدي شقيق اخلطاط راقم ومصطفى عـزت، وحممـد            ) هـ١٣٧٢(أمني  
  ). ٣٩ص " (شوقي، وأمحد كامل، وحممود يازر، وعبد العزيز الرفاعي وغريهم

يف رفد  إن رحلة اخلطاطني األتراك مع اخلط العريب رحلة طويلة، أظهروا من خالهلا مقدرم الفنية               
وسيبقى تاريخ اخلط العريب يفخر مبا      . اخلطوط العربية القدمية خبطوط عربية من ابتكارهم محلت أمساءهم        

  .قدمه األتراك من خدمات جلّى هلذا الفن البديع

ويف بالد ما وراء النهرين، ابتكر اخلطاطون اإليرانيون اخلط الفارسي يف القرن الـسابع اهلجـري                
من اخلط الفارسي والنسخ والتعليق، وكان هـذا        ) النستعليق(مث ابتكروا خط    ). الثالث عشر امليالدي  (

االبتكار جبهود اخلطاط الكبري عماد الدين الشريازي احلسين، إذ وضع له قاعدة اشتهرت بامسه فيما بعد                
فأصبحت املدات فيه أكثر من اجلرات؛ واشـتهرت        (؛ كما حوروا اخلط الكويف      )قاعدة عماد (فسميت  

دينة مشهد خبط النستعليق حىت كادت أن تسبق مجيع املدن اإليرانية، ووقفت مشدوهاً أمـام تلـك                 م
هــ  ١٤١٦(اخلطوط يف هذه املدينة وخاصة يف جامع اإلمام الرضا ذي القباب الذهبية يف ربيع عـام                 

  ).  ٩٣هبنسي، مرجع سابق، ص . (خالل زياريت األوىل إليران) م١٩٩٦

فقد أنشأ الوزير املغويل رشيد الدين ضـاحية مساهـا          (أمراؤها باخلط   وقد اهتم شاهات فارس و    
كذلك أصبحت هراة يف عهد الصفويني عاصمة اخلط والتصوير، وكـان هبـزاد معلـم               ) ربع رشيد (

التصوير، وموجه اخلطاطني؛ ومل تقتصر أمور اخلط واإلبداع على اخلطاطني الذين اعتمدوا اخلـط فنـاً         
ألمراء واحلكام وذوي السلطان، فقد كانوا جيدون يف النسخ واخلط شرفاً وبركة            ومهنة، بل تعدم إىل ا    

فهم يعتزون بنسخ القرآن الكرمي مسترشدين بتوجيهات كبار اخلطاطني مثـل عـضد الدولـة               . وجمداً
 يتسابقون ملساعدة اخلطاطني بأن ميـسكوا       -الفرس-البويهي، والشاه طهماسب، بل كان األمراء منهم      

أو يقدموا معونة بوضع الوسائد مبكاهنا، أو بإمساك الشمعدان؛ وكأهنم هبذا االحترام الزائد             . ةهلم باحملرب 
يقلدون أبناء ملوك العرب كاألمني واملأمون اللذين كانا يتسابقان لتقدمي حـذاء معلمهـم ومـؤدهبم                

  ).٩٥هبنسي، مرجع سابق، ص (الكسائي 

وليس من شاهد عدل على ذلك       ،   حىت يف أوربا  واخلط العريب يف طريقه قد غزا كل بالد العامل          
أفضل من شهادة املستشرقة األملانية املقسطة تغريد هونكة وقد شهدت بعظمة اخلط والفن العـريب يف                
كتاهبا مشس العرب تسطع على الغرب، الذي ينطق بكل حرف فيه مبقدرة اإلنسان العريب واملسلم على                

رف العريب واللوحة الزخرفية سواء يف مسجد أو متحـف أو           استمرارية العطاء الفين من خالل رسم احل      
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  .محام أو قبة ضريح، أو ثياب ملك
א א :א

  :إن الكتابة العربية منذ أصوهلا يف احلجاز وحىت اآلن تنقسم إىل نوعني كبريين
  .أو الكتابة العادية السريعة:  املقور واملدور-١
  ) على شكل الزاوية(كتابة الكوفية املائلة أو ال:  املبسوط املستقيم-٢

إنَّ هذا اخلطَّ الثاين الذي اسُتخدم تقليدياً يف نسخ القرآن الكرمي طيلة القرون اخلمـسة األوىل                
مث حلَّت بعده الكتابة    . بطُلَ استخدامه الحقاً إال فيما خيص عناوين السور والبسملة واملصحف الشريف          

ضت عرب القرون ويف خمتلف املناطق اإلسالمية إىل تنوعياٍت أسـلوبيٍة عديـدٍة   العادية السريعة، وقد تعر 
  . جداً

إنَّ الكتابة العادية السريعة اخلاصة يف املغرب ُتدعى باخلطِّ املغريب وقد ظهر هذا اخلطُّ بـالقرن                
سٍل عن طريـق    احلادي عشر امليالدي وهو يتميز على شاكلة اخلطِّ الكويف املغريب مبظهٍر منساٍب متسل            

لعبة خطوطه املقوسة املفتوحة اليت تنتهي عادةً حبلقٍة ذهبيٍة أو حبلقٍة من احلرب مرسومٍة على الـورق أو                  
إنّ أناقة اخلطِّ   . اجللد، وجنده أحياناً بشكٍل استثنائي مكتوباً حبٍرب ذهيب أبيض على أرضية أرجوانية داكنة            

خلط الكويف املزخرف الذي يستخدم عادةً يف رسـم العنـاوين           املغريب ورقَّته تتعارض غالباً مع مساكة ا      
الكبرية فقط، إنّ أقواسه الدقيقة اليت متيل إىل اليسار كالكتابة العربية واليت تكاد متس احلروف األخـرى      

 وقد أدى جناحـه إىل طـول عمـره           ، للكلمات ااورة ختلع عليه مسةً فريدةً من التداخل واالنسجام        
حيث ظهر تنويع جديد    ،  وصوالً إىل إسبانيا اإلسالمية     ،   كلِّ أحناء إفريقيا الشمالية والغربية       وانتشاره يف 

 وهـو    ، إنَّ اخلطَّ املغريب األندلسي الذي نشأ يف قرطبة قد فرض نفسه على كلِّ إسبانيا اإلسالمية              .عليه
طريق صف حروفه الـصغرية     مصحوب باحلركات والتشكيالت، كما أنه يبدو أكثر رقَّةً ومتاسكاً عن           

  . على طول اخلطوط الرفيعة املكثفة
ويف ذات الوقت أي يف القرن العاشر ظهرت يف املشرق أيام احلقبة العباسية ستة أساليب مـن                 

خطُّ الثلث، والنسخ، واحملقَّـق،     : وهي ما يلي  " األقالم الستة "الكتابة العادية السريعة وذلك حتت اسم       
وقد اسُتخدمت كلُّ هذه اخلطوط بكثرة من قبل احلكومـات و اإلدارات            . والتوقيعوالرحياين، والرقعة   

اخلطوط الثالثة األوىل املشار إليها باإلضافة      :  ومل ُتستخدم إال أربعةً منها لنسخ القرآن وهي           ، اإلسالمية
  . إىل األخري

طاط والوزير  أبو علي ابن مقلة اخل    :شخص عبقري ُيدعى  " األقالم الستة "وكان ُمكتشف هذه    
وهي ؛  وقد أدت كفاءته ومعرفته الدقيقة بعلم اهلندسة إىل تدشني املرحلة األهم يف اخلطِّ العريب العادي                

  :اختراع القواعد األساسية لفن اخلط اليت تعتمد على الوحدات القياسية الثالث التالية
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   النقطة املربعة-١
   حرف األلف-٢
   املستديرة اخلط أو الدائرة-٣

عن طريق ضغط القلم بشكٍل مائٍل على الورق من أجل تناسب           ؛  وقد توصل إىل النقطة املربعة      
 وأما األلف فهي عبارة عـن شـكٍل          ، األضالع األربعة املتساوية الطول للنقطة من حجم اتساع القلم        

 أمـا   ، عمودٍي منتصٍب يصل قياسه إىل مخس أو سبع نقاٍط مربعٍة مصفوفٍة الواحدة فـوق األخـرى               
 وقد اسُتخدمت أيضاً كشكٍل هندسي      ، املستديرة اخلط فهي عبارة عن دائرٍة نصف قطرها بطول األلف         

جاء بعده خطاطٌ آخر امسه ابن البواب تويف          . أساسي وقد أغىن هذا النظام وأضاف     ) م  ١٠٢٢عام  (ثُم
حوايل قرنني ونصف اخترع يـاقوت      وبعد  ". املنسوب الفائق   " إليه أسلوباً جديداً أكثر رشاقٍة ُيدعى       

عن طريق بريها بشكٍل مائـٍل،      ؛  ) الريشة(طريقةً جديدةً لصنع األقالم القصبية      ) م١٢٩٨ (املستعصمي  
  .وقد أغىن ذلك األساليب الستة، ثُم بلور ياقوت هذا أسلوباً جديداً خلطِّ الثلث وخلع عليه اسم الياقويت

طوط العربية على قدر من اإلجيـاز غـري املخـل يف    وعليه، ميكن تفصيل هذه األنواع للخ  
  :السطور التالية
 ُيستمد هذا األسلوب يف الكتابة امسه من املبدأ الذي ينص على أنه جيب إمالة ثلث كلِّ                 :الثلث

وهو خطٌّ ديين   ، حرف من احلروف املكتوبة، وقد عاش هذا اخلطُّ أكثر من غريه من بقية األقالم الستة              
وفخم .  

 ويعين احملو أو اإلزالة وتعود نشأة هذا اخلطِّ إىل القرن الثالث عشر ثُم انتشر وشاع يف                 :خالنس
القرن التايل وقد ساعد على انتشاره اعتماد الورق يف الكتابة بدالً من الرق أو اجللد وذلك يف كلِّ أحناء                   

 البواب أصبح خطاً الئقاً لكتابـة       وبعد أنْ تم حتسينه على أيدي نظام ابن مقلة وابن         . املشرق اإلسالمي 
القرآن، وبفضل نوعيته العالية هذه أصبحت املصاحف املكتوبة بالنسخ أكثر عدداً من كلِّ املـصاحف               

اليت تـصف   ؛   إنّ هذا اخلطُّ يتميز بالكتابة األنيقة واملالئمة         ، املكتوبة باخلطوط العربية األخرى جمتمعة    
وهذا ما يزيد من مجال     ،  وتترك مسافاٍت معقولٍة بينها     ،  كٍل واضٍح   احلروف والكلمات على السطر بش    

  . تناسقها
 وتعين التسمية يف األصل اخلطُّ املرسوم بقوٍة ووضوٍح أو الناتج عن فرط العناية والتدقيق               :احملقَّق

ثُم اكتسب مبرور الـزمن بعـض       ) هـ٨٣٣-٨١٣(وقد شاع هذا اخلطُّ كثرياً يف زمن خالفة املأمون          
 ،  ووصل إىل درجة الكمال على يِد ابن البواب ، ولكن تم تعديله من ِقبِل ابن مقلة       ، الستدارة والنضج ا

إنَّ احملقَّق خطٌّ رشيق ومتسق وهو يتوصل إىل حتقيق التوازن ما بني خطّه األفقي الرفيع املستطيل وبـني                  
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طُّ قد اسُتخدم طيلة أكثر من أربعة قـروٍن يف          وكانَ هذا اخل  ،  خطوطه العالية املليئة بالشموخ واجلمال      
  . كتابة املصاحف ذات احلجم الكبري

وهو يتميز بأنه شديد التالحم     ،   وقد اخُترع هذا النوع من اخلطِّ زمن اخلليفة املأمون           :التوقيع
خلـطِّ  نه قد اشتق مـن ا     إوُيقال  ،  نه مشتق منه    إوالتماسك، سريع، وقريب من خطِّ الثلث الذي ُيقال         

 ويوقعـون عليـه      ؛  الذي كان اخللفاء العباسيون يستخدمونه يف كتابام ومعامالم الرمسية         ؛ الرياسي
إال استثناء واحد مـصحف     ،  ونالحظ أنَّ استخدامه نادر جداً يف النصوص الدينية         ،  أمساءهم وألقاهبم   

  ).م١١١٢ – ١١١(أفغانستان الضخم الذي تم نسخه بني عامي
ك أربع أساليٍب أخرى للخطِّ العادي باإلضافة إىل األقالم الستة وهـي الغبـار،              وتوجد هنا 

  . التمار، التعليق، النستعليق
 وهو معروف أيضاً باسم الكتابة اهرية نظراً لدقَّة حروفه؛ وقد ظهر يف القرن التاسـع                :الغبار

استعارت بعض خصائصها من    ؛  داً  امليالدي وهو مشتق من اخلطِّ الرياسي وله حروف مدورةٌ صغريةٌ ج          
  . خطي الثلث والنسخ
 وهي كلمة مركبة من كلمتني مها النسخ والتعليق؛ وهذا اخلطُّ عبارة عن كتابـٍة               :النستعليق

معلَّقٍة اخترعها الفرس واشتقوها من خطِّ التعليق الذي تشكَّل هناك يف هناية القرن اخلامس عشر، وقـد                 
وقت مبثابة اخلطِّ القومي الفارسي ولكن نادراً ما جلأ اخلطـاطون إىل            أصبحت هذه الكتابة منذ ذلك ال     
وقد وجدناه فقط يف مصحٍف باهلند يعود للقرن الثامن عشر ولكنـه            ،  النستعليق من أجل نسخ القرآن      

  .وإمنا تمّ استخدامه فقط على اهلوامش وبني السطور، غري مستخدم لكتابة النص العريب املوحى 
طوط الرئيسة اليت اعتمدها اخلطاطون الكبار حىت أوصلوها إىل درجـة الكمـال             أما أنواع اخل  

الثلث ، النسخ ، الكويف ، الفارسي، الرقعة، الديواين، جلي الـديواين، الشكـستة     : تسعة خطوط هي    
واإلجازة، ويأيت اخلط الثلث على رأسها تفرداً ومجاالً، فهو خط متميز عن غريه ملا يتصف به من براعة                  

شكل وكثرة زراكشه اليت حتيط به، وحيتاج هذا النوع إىل أكثر من ثالثة أقالم، فالقلم األول للكتابـة         ال
حىت نقف على   ،  والثالث لتهذيب حروفه بعد الكتابة      ،  والثاين لتشكيل التزيينات    ،  الرئيسة مع اهليكل    

تاره اخلطاط ليكـون    الشكل املطلوب ، وال بد من وضع مناذج عدة تصور الشكل اهلندسي الذي سيخ             
اخل، ويعد هذا النوع من أصـعب أنـواع         .. إطاراً هلذا اخلط إما بشكل بيضوي أو مستطيل أو مربع           

أما خط النسخ فُيستخدم يف تدوين القرآن الكـرمي         . اخلطوط ملا يكلّف اخلطاط من جهد وعناء ووقت       
 لسهولته وقابليته    ؛ وكل ما ُيقرأ  ؛  ت  ومنه اشتقت املطابع احلرف ليصبح متداوالً لتدوين الكتب واال        

 ،)عروس اخلطوط (وهو إيراين األصل ويسمى     ) النستعليق(لضبط قواعد القراءة ، وهناك اخلط الفارسي        
، وهو يشابه   )اخلط املكسور   (لبساطته ومجاليته وهو اخلط القومي يف إيران ، وهناك خط الشكستة أي             
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ناسبات اخلاصة واخلط الديواين اجللي، وهو زخريف يـستخدم         خطنا الديواين العريب الذي يستخدم يف امل      
  . ، أما خط الرقعة فهو اخلط القومي الذي ُيستخدم يف معظم الدول العربية)للرفاهية(

  :القيم اجلمالية يف اخلط العريب
وعادة مـا يتوصـل     ،  ليس اخلط العريب جمرد رسم وكتابة فقط وإمنا هو فن وعلم يف آن معا               

وة اإلتقان والكمال الفين عن طريق معرفته العالية ببنية اللغة العربية ومدلوهلا احلريف، وهلذا اخلطاط إىل ذر
وذاع سيطهم ليس فقط كخطـاطني      ،  السبب احتلّ كبار اخلطاطني مكانة كبرية يف اتمع اإلسالمي          

 يف عهد مـروان  وإمنا أيضا كفنانني وعلماء جديرين باالحترام، وقد قال عبد احلميد الكاتب ـ الوزير 
، لقد ساعدت بنية اخلـط  )أجيدوا اخلط فإنه حلية كتبكم ( بن حممد آخر خليفة يف الدولة األموية ـ  

العريب، وما يتمتع به من مرونة وطواعية وقابلية للمد والرجع واالستدارة والتزوية والتشابك والتداخل              
.  باجلماليات الزخرفية للحروف والكلمـات     والتركيب على ارتقاء اخلط العريب إىل فن مجيل، ُيعىن فيه         

واخلط العريب يعتمد فنا ومجاالً على قواعد خاصة تنطلق من التناسب بني اخلـط والنقطـة والـدائرة،                  
  . وتستخدم يف أدائه فنيا العناصر نفسها اليت نراها يف الفنون التشكيلية األخرى

ص مجالية قلّما نشاهدها يف خطوط األمم   إنّ تنوع اخلطوط العربية وتعدد أشكاهلا منحها خصائ       
فاخلط العريب يعترب أرقى وأمجل خطوط العامل البشري على وجه البسيطة فإنّ له من حـسن                . األخرى

: شكله ومجال هندسته وبديع نسقه ما جعله حمبوباً حىت لدى األجانب الغربيني؛ حيث يقول بيكاسـو               
  ". ط العريب قد سبقين إليه منذ أمد بعيدإن أقصى ما وصلت إليه يف فن الرسم وجدت اخل""

ولقد شهدت البلدان العربية، منطا خاصا من التعبري التشكيلي يستلهم احلرف والعالمة التراثية             
فمنذ االستقالل . إالّ أنّ هذه املمارسة بقيت فردية ومتوزعة على كامل أحناء العامل العريب.اخلطّية عموما   

اول إرساء قواعد فنه املستقلّ عن املرجعية الغربية، ساعيا يف ممارسته لفـن الرسـم                الفنان العريب حي    و
سابق، على الصعيدين النظري والتطبيقي، وكحكم بوصفه       ال   للغرب  املسندي إىل االنفالت من التبعية    

      ارخييبق التقييم كما ميتلك السات التنا ال ننفي عنه      .ميتلك آليمسامهته يف إرسـاء    ) لغربأي ا (كما أن
  .معظم مدارس الفنون اجلميلة وأكادميياا مبختلف أحناء العامل العريب وببالد املغرب العريب خصوصاً

انعكف الفنان العريب يبحث يف ثنايا تراثه البصري وتراثه النظري، عساه جيـد املعطـى               وقد  
لتشكيلية، وكي جيذّر تعبريه التشكيلّي، حيـدوه       التارخيي واحلضاري كي يشرع خطابا موازيا ملمارسته ا       

 فقامـت يف     ؛ ويسعى إىل التدليل عليها   ،  يف ذلك وعي حاد باهلوية احلضارية والثّقافية اليت يتمسك هبا           
أعقاب اخلمسينيات ويف فترة الستينيات حماوالت متعددة لفنانني منفردين يف الغالب يستلهمون العالمة             

  . حموال أو مبدالً، يف أعماهلم التشكيلية املسندية ية واخلطية ويوظّفون اخلطّ العريب، على هيأته،التراثــ
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  :احلروف العربية
كما ذكرنا آنفاً يف تطور تاريخ اخلط العريب أن هذا اخلط ومدلوالته اللغوية قد انتقل إىل كـل                    

نت البالد اليت يفتحها العرب وتبقى فيها هلم الـسيادة          بالد الدنيا مشرقاً ومغرباً، مشاالً وجنوباً، فقد كا       
للغاا يكتبها أهلها بأحرف اللغة العربية؛ حىت ال يضطر املسلمون فيها إىل معرفة نوعني مـن الكتابـة                  

  ).٥٦، ص ١٩٨٣صاحل، (إحداها ألمور الدين واألخرى ألمور الدنيا 
خمتلفـة  "أن  أممـاً كـثرية   ) ١٩١٥ (وهكذا استعملت أمم كثري اخلط العريب؛ إذ يذكر عبادة      

األجناس والعادات، متعددة اللغات واللهجات كالعرب واألتراك والفرس واهلنود واملاليـو واألفغـان             
والتتر واألكراد واملغول والرببر، وأهل السودان، والزنوج والسواحليون وغريهم قد اسـتعملوا اخلـط              

 بعض البلدان اليت انتقل إليها بصورة خطها        ط العريب يف  وقد تأثر اخل  ). ٣٢ص  " (العريب يف كتابة لغام   
األصلي كما صارت إليه صورة اخلط العريب يف الصني مثالً؛ وأثر اخلط العريب جبمالياته اخلاصة وميزاته                
الزخرفية واختاذ حروفه موطنها األصلي من عناصر اجلمال والزركشة يف الفنون التطبيقية والتـشكيلية              

 من بلدان العامل والسيما يف أوربا يف منطقة أندلسية القدمية ويف بالد البلقان وصقلية               والزخرفة يف كثري  
  .وبالد الترك

وملا كانت خمارج بعض األصوات غري العربية يف اللغات غري العربية اليت استقطنها العرب عقب                 
ميلني، فقد زيدت حـروف     فتوحام ختتلف فونولوجياً وأورثوجرافياً عن لغتنا العربية وخطنا العريب اجل         

لتدل على هذه املخارج اليت ال توجد يف لغة الضاد؛ وهلذا ؛ جديدة على احلروف العربية يف هذه اللغات     
اختلف عدد احلروف العربية يف كثري من األمم اليت تكتب لغاا بالعربية؛ فبلغ تسعة ومخسني حرفـاًَ يف     

غانية على سبيل املثال؛ وقد تنطق بعض احلروف العربيـة يف           اللغة اجلرسكية، وأربعني حرفاً يف اللغة األف      
هذه البالد مثلما يف الفارسية أو اجلرسكية أو األفغانية نطقاً مغايراً ملا اصطلح على لفظه يف العربية؛ غري                  
أن الثابت أن أهل هذه البلدان يقدسون العربية وحروفها؛ بل ويعتربوهنا لغةً مقدسة؛ حىت إهنم لريفعون                

األرض قصاصات األوراق املكتوبة بالعربية لقداسة هذه اللغة لديهم اقتباساً مـن قداسـة القـرآن       عن  
  .العظيم

كذلك اختلف ترتيب احلروف العربية يف اجلهات املختلفة اليت دخلها اخلط العـريب؛ فكـان                 
لمن سـعفص   أجبد هوز حطي ك   ترتيبها عند أكثر األمم اليت تستعمل الكتابة العربية يسري وفق ترتيب            

؛ فلما ميزت احلروف بالنقط، مجع املتشابه منها، ورتب وفق النظام املعمول به اآلن              قرشت ختذ ظغض  
أ ب ت ث ج ح خ د ذ         الذي سار عليه الفريوزبادي يف القاموس، وابن منظور يف لسان العريب، وهو             

  .ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي
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ان ترتيبها بالصورة األصلية اليت كانت عليه؛ فقـد كـان           ومل يصل معظم هذه احلروف أميا ك        
ويتحول مورفولوجياً  ،  بعض احلروف يظهر بشكل خاص يف فترة مث ما يلبث أن يعتريه التغيري أو التبدل                

  . سريته األوىل مبواصفاته اليت كانت عليه أول مرةيدوقد يع، لفترة 
  :استخدام احلروف العربية كعناصر تشكيلية

يب هو فن تشكيلي إذ ال بد فيه من توزيع كثافة اخلطوط توزيعاً عادالً، وال بد فيه من                  اخلط العر 
 وال نسلّم أنَّ احلرف يف الكتابة ال يتبدل وال          ، اختيار الشكل األنسب إذا كان هناك أمامه خيارات عدة        

شكل العـام،   يتغري؛ بل إنَّ احلرف الواحد ختتلف أبعاده حسب موقعه من الكلمة وحسب موقعه من ال              
فاحلاء األولية يف خط الثلث مثالً إذا جاء بعدها امتداد طالت إيل ست نقاط، والنون املفردة أو األخرية                  
تكون أكثر من مخس نقاط إذا كان يف جوفها حرف كالواو أو غريه، فإن كان جوفها فارغاً كانـت                   

 ؛ رياً يف بعض املواطن للحاجة     واخلطاط قد يغري يف شكل احلرف تغيرياً يس        ، مبقدار مخس نقاط فحسب   
 وقد حيتاج إيل تسمني احلرف تسميناً زائداً علـى مـا            ، وهو ما يسمى يف عرف اخلطاطني بالتصرف      

وهو مـا يـسمى     ؛  ويف موضع بعيد عن الناظر      ،   إذا كانت الكتابة كبرية       ، تقتضيه قواعد اخلط املتبعة   
 ؛عني كانت حنافتها عادية على حـسب القاعـدة        باخلط اجللي، فإن كانت الكتابة صغرية وقريبة من ال        

  ، واملثلـث ،  وقد يعمد اخلطاط إيل صب الكتابة يف إطاٍر عام كالدائرة           . وهذا ما يسمى باخلط اخلفي    
وقد .  وقد خيترع أشكاالً أخري ال حد هلا وال حصر          ، أو امللّوز ، والشكل البيضي ،  واملستطيل  ،  واملربع  

يف طبقات متداخلة ثالثة أو أكثر، وقد يفضل التماثل والتناظر يف بعـض              أن يركّب احلروف     حيتاج إىل 
واخلـاءات املفـردة أو     ،  واحلـاءات   ،  واجليمات  ،  والالمات  ،  كاأللفات  ؛احلروف إن ساعده النص     

. وكامليمات القائمة أو املائلة وكالكافات املنبسطة أو القائمة وغري ذلك مما ليس لـه حـصر               ،  األخرية  
 يف جهة اليسار نظري احلرف يف جهة اليمني مما يكّون شكالً عاماً رائعاً يأخـذ باأللبـاب                  فيقع احلرف 

وبـذلك ميكـن    . واألشكال واألوضاع للجملة الواحدة كثريةٌٌٌٌ جداً ال تكاد تنتهي        . وينتزع اإلعجاب 
كال ولو طُلب من عدة خطاطني كتابة عبارة واحدة لكتبوها بأش         . تركيب البسملة من مئات األشكال    

ويندر جداً أن تتفق اخلواطر على شكٍل واحٍد مما يدلُّ داللةً قاطعةً على أنّ جمال اإلبداع مفتوح                 . خمتلفة
وال يغيب عن البال أن األبنيـة يف        . يف احلروف ومفتوح أكثر يف الشكل العام الذي يتألف من احلرف          

 كله مبقاس واحد، فال غرابة أن خيتلف        البلد ختتلف يف الشكل واملساحة وإن كانت كلها مبنية من لَبِِن          
فإن زاد التصرف والتغيري يف احلـروف       . الشكل العام وإن كانت احلروف واحدة الشكل والنص واحد        

  .حىت نكون منها خطاً جديداً كان هذا اخلط من الفن التشكيلي بغري نزاع
النقـاط ورؤوس   ويتجلى ذلك عند جتريد أشكال احلروف مما يلحق هبا من عناصر الداللـة ك             

احلروف، ومن العناصر التزيينية األخرى، مثل حلي احلروف اليت ال تدخل ضـمن القيمـة اجلوهريـة                 
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الذي ال خيتلف عن األشـكال الـيت        ؛  ، ال يبقى لنا من احلرف إال شكله العام          )الشكل التايل ( للحرف
املـستقيم، اوملـنحين،    : هي وهي أشكال هندسية معروفة   . تكوهنا حركة اخلط اهلندسي ارد باجتاه ما      

  .   وحاالما
  

 
    (  6 ) شكل رقم

وتكون األشكال املتبقية بعد التجريد أشبه باهليكل العاري لبناية يف طريـق اإلنـشاء، مهيـأة           
وهذا املشكل وان كان ال يعطي شكل احملرف املقصود، إال أنه           . الستقبال أي مشروع تكميلي حمتمل      

ومبا أنه اهليكل األساسي لبناء احلرف ، فهو هبذا الواقع مركز التعامل مع الوضع         . يوحي به ، ويشري اليه      
 إنه مشروع كينونة احلرف الذي يتحدد على أساسه شكله الداليل ، واهليئة              : مبعىن أخر  ؛املستقبلي له   

  :ة اليت نريدها له كما يف الشكل اآليتاجلمالي

 
   (   7  ) شكل رقم

وهذا ما نراه يف    . وميكن للداللة أن تتحقق بأبسط األشكال، دومنا حاجة اىل التزويق والتزيني            
 ذلـك أن الداللـة ال       ؛ ها اىل العني ، وتنتهي مهمتها عند هذا حلـد         الكتابة البسيطة اليت توصل رسالت    

واملعىن هو الذي   . تشترط اجلمال ، ألهنا ليست قيمة يف ذاا،إمنا هي إشارة أو إمياء أو تلميح ذي معىن               
حيتمل أن يكون مجيالً أو ال يكون، يف حني أن اجلمال شرط الزم للفن، من جانبه احلسي ال اـرد،                    

 إذن فاجلمال مسألة أخرى، ليست مـن        ؛  هي الكفيلة بتصنيف مستوياا وفق احلالة املعرفية       واحلواس
ولكن إذا حتقق الوضع الداليل ضمن جو مجايل ، فانه يـضع            . شروط الداللة ، وإمنا من شروط الفن        

 وهذا هو ما يعنينا     ثارة وتأثريا، إ ، وجيعلنا إزاء قيمة إضافية للداللة ، جتعلها أكثر         ىأحاسيسنا يف مرتبة أعل   
فإذا جردنا شكل احلرف من عناصر الداللة واجلمالية ، يبقى لنا وضعه اهلندسي ، كما               . يف اخلط العريب  

 قيم مجالية واميائية مبقادير خمطفة نريـد هنـا أ ن            ىقدمنا، وهذا الوضع اهلندسي حبد ذاته ، ينطوي عل        
حلساب واهلندسة وفنون العمارة والتصميم أي    ستقرت عليه مفاهيمها يف علوم ا     اامنها، خارج   عنتحدث  

  . ميكن االعتماد عليه يف اخلط العريب، مبا تتيحه هذه اخلطوط اردة من إحياء 



٤٢ 

وهذا اجلمال املعنوي هـو     ،  كما أن هناك مجاالً معنوياً مضافاً يدركه املرء ببصريته قبل البصر            
أو بعبـارة   ،  لكلمات، تلك هي روح اجلمال      وهو أيضاً غري تناسب احلروف وا     ،  فوق القواعد اخلطية    

وال يدرك هذا اجلمال املعنوي وال يفهم جاذبيته إال من عال حـسه املعنـوي               ،  أخرى عبقرية اجلمال    
فسخر أقالمه لتزيني اآليـات     ؛  لقد أدرك الفنان املسلم ما للجمال من وقع يف النفوس           و.  وذوقه الفين 

  .اليت استلّها من مجال روحه ورقة عاطفته، اته فأطرب العيون بروعة إبداع؛ الكرمية 
وعلى الرغم من أن اخلط العريب فن تشكيلي فإن هذا ال مينع أن تكون هنـاك قواعـد عامـة     

وجعل احلروف الطويلـة مثـل      ،  كمراعاة أن تكون الكثافة يف مجيع النص واحدة         ؛للتشكيل يف اخلط    
 واحلروف القصرية مثل السني والدال والباء والفـاء يف           ، األلف والالم واجليم املفردة وحنوها يف األسفل      

وال بد من مراعاة ترتيب احلروف يف النص بقدر اإلمكـان           . فتكون الطويلة حاضنة للقصرية   ؛  األعلى  
السيما إن كانت العبارة غري مشهورة بني الناس، ويستحسن مراعاة التناظر إن ساعدت احلـروف يف                

ألن ؛  لقواعد كذلك أن تكون الكثافة يف األسفل أكثر منها يف األعلى قلـيالً              النص املراد كتابته، ومن ا    
ألنه احلامل  ؛  كما يف املباين يراعى فيها أن يكون أسفل البناء أقوى من أعاله             ،األسافل حوامل لألعايل    

  . إىل اعتبارات كثرية تكون يف ذهن اخلطاط حبسب ما يستدعيه املقام ،له
  :جتويد اخلط

حمقـق ومطلـق؛    : أن اخلط العريب ينقسم من حيث التجويد إىل نوعني        ) ١٩٨٣(  يذكر صاحل   
اعتبارها مفردة ياخذ كل حرف من أي نوع من اخلطوط عناية            واحملقق ما صحت أشكاله وحروفه على     

كاملة يف الرسم، وكذلك جيد مثل هذه العناية يف ربطه بغريه من احلروف؛ وهذا النـوع يـستخدم يف              
أما . أن العظيم ككتب العهود والصكوك واملواثيق واملعاهدات اليت تبقى على األعقاب          األمور ذات الش  

املطلق فهو الذي تداخلت حروفه بعضها بالبعض اآلخر بشكل غري مجيل، وهو خط مولد من احملقـق                 
يستعمل يف تنفيذ ما ال ميكن تأخريه من املكاتبات املهمة واألمور املستعجلة؛ ويف هذا، يذكر صـاحب                 

كما أنه يسمى رديئاً    ،ذا حسنت أشكاله وحروفه     إويسمى اخلط جيداً    ): "مرجع سابق (بح األعشى   ص
ص " (وحسن صور حروف اخلط يف العني شبيه حبسن خمارج اللفظ العذب السمع           . إذا قبحت أشكاله  

  ".اخلط احلسن يزيد احلق وضوحاً"ويعضد ذلك قول اإلمام علي بن أيب طالب إن ). ٢٢
 العريب والكتابة مسلكاً وعراً وشاقاً إىل أن حتول من وضعية البداوة إىل أن وصل               وقد سلك اخلط  

ملا صادف من ضـعف  ؛ إىل ما صار عليه من جودة واتقان، وكان ال مناص أن ينشأ كما بدأ أول مرة      
ة؛ وسائل الكتابة وأدواا وصعوبة تنفيذ الكتابة؛ إذ مل تكن خدمات الكتابة وأدواا وخاماا موفـور              

 املصنوع من الغاب واملداد من السناج يف الكتابة         عواضطر الكتاب إىل احلفر على احلجر واستعمال القم       
 إىل أن عرف     ، على الشقف وعظام اجلمال وجريد النخل وسعفه وقطع اخلزف واألدمي والرق والربدي           
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 اهلجري؛ فتيسرت    األول قرن ال خرمسلمو الشام صناعة الورق على يد معلمني من أسرى الصني يف أوا           
  .سبل الكتابة وجتويد اخلط والتفنن يف صناعة اخلط

وقد بدأ عصر جتويد اخلط على حنو نسقي يف عصر النبوة األوىل عندما عنت احلاجة إىل تدوين                   
القرآن العظيم ونشر املصحف الشريف يف احلجاز والشام واليمن والعراق، وغريها من األمصار الـيت               

كون كل مصحف إماماً ألهل القطر الذي أرسل إليه؛ فأسـرع اخلطـاطون إىل              لي؛  فتحها املسلمون   
ومن مث كان اخلط الوعاء احلافظ للذكر احلكيم انتشاراً بـني           . نسخه، وتفننوا يف جتويد كتابته وتنميقها     

  .مسلمي األمصار املفتوحة حال كونه كتاب اهللا املتعبد بتالوته
لتنميق والتجويد واالتقان إال بعد انقـضاء عـصور         غري أن اخلط مل يصل إىل أعلى درجات ا          

 وبدأ يكون التجويد يف عصور بـين أميـه           ، اخلالفة الراشدة النشغال املسلمني باحلروب والفتوحات     
أرقاها عصر الدولـة األيوبيـة      ؛  والعباسيني ليصل إىل ذروة التفنن واالتقان يف حقب إسالمية الحقة           

  ).٨٥، ص ١٩٨٣صاحل، (
  :العريب يف التشكيل املعاصرمسرية احلرف 

الفن اليوناين والفـن الرومـاين والفـن        (مل تعرف الفنون القدمية أو اليت سبقت الفن االسالمي          
ومل تظهر علي منتجاا الفنية، يف حني عرفت فنوهنا خليط من العناصر            ،  الزخارف الكتابية   ) الساساين

وضروهبا املتعددة،  ،  وحيت اهلندسية بأشكاهلا املختلفة      ،الزخارف النباتية واحليوانية    : الفنية األخري مثل    
 وىلمن كنائس ومعابد وقصور، ولكن التجربـة االبداعيـة األ         ؛  وظهرت لتزين منتجاا الفنية وابنيتها      

سالم، ونشأة الفن العريب    ال علي يد الفنان العريب املسلم، بعد انتشار اإل        إلظهور الكتابة الزخرفية مل تبدأ      
مث بعد ذلك ُوضعت    ،   إن البدايات األوىل لالهتمام باخلط العريب كان مبعثها املعرفة والتعلم            .سالمياإل

واخُترعت له الطرق واألساليب االبتكارية اليت أضافت مجالية        ،  له القوانني واألسس املوضوعية والعلمية      
تلك اليت هي مـن     وللتعرف على األساسيات اليت تدخل يف صميم هذه اجلمالية وخاصة           . جديدة إليه 

طبيعة اخلطوط العربية أو ناجتة عن عقلية اخلطاط املسلم والعريب أو نابعة من وجدان وروح البيئة الـيت                  
  :عاشها، ومعرفة هذه األساسيات توضح لنا اجلوانب اجلمالية يف هذا الفن وأمهها

  مفردات وأشكال اخلطوط العربية •
  املرونة واملطاوعة •
  املقياس والنسب •
  الفين والروح يف اخلط االمتزاج  •
  قابلية اخلطوط العربية على التشكيل •
  التوثيق والتدوين •
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مل يعد اخلط العريب جمرد أداة للكتابة؛ بل قد غدا وسيلة هامة للزخرفة والتجميل، وكان ميثـل                 
أهم العناصر يف زخرفة اإلنتاج الفين اإلسالمي؛ بل كان امليزة الوحيدة يف األعمال الفنيـة يف صـدر                  

الم؛ ومن مث ظهر بني اخلطاطني فئة من أبرع فناين التاريخ اإلسالمي اشتركت يف إخراج معظـم                 اإلس
  .التحف اإلسالمية يف جمال الفنون التطبيقية والتشكيلية

 وأمجل صور االبداع الفين اليت وصل اليها الفنان املـسلم يف            ىوتشكل الكتابات الزخرفية أرق   
، حني حتررت منطلقاته الفكرية وتفوقت سيادته االنسانية، فاندفع         ظل النظام السياسي العريب االسالمي    

منطلقاً حنو فضاءات فنية جديدة متكئاً علي ارضية متلؤها اخلصوبة الفنية والكم املعريف اهلائل والـتالقح                
هم مسات تلك املرحلة، فاختذ من اخلط وسيلة للتعبري عـن موهبتـه الفـذة               أاحلضاري الذي كان من     

صافية مندفعا بقوة وجرأة شديدة، مستظال بتلك الظروف اليت هيأت له وللخط مناخا فنيـا               وذهنيته ال 
مناط مجيلة شكلت بصمات، بارزة يف مساء التراث الفـين          أوحرية تعبريية واسعة، فأبدع منه مواضيع و      

 هبـا  لتصبح عناصر فنية يـستعني ؛ جيال طويلة حيت عادت من جديد      أالعريب والعاملي امتد تأثريها عرب      
  . هنم، عجزوا عن مضاهااأعماهلم، برغم أالفنانون والصناع املعاصرون كقاعدة ملمارسة 
بداعية يف مرحلة النهوض احلضاري الذي عم االقطـار         إوبرزت الكتابة العربية كظاهرة فنية و     

مناط أ إىلطار الكتابة التقليدية اليت كانت تؤدي الغرض املطلوب         إسالمية مجيعها، حيث خرجت من      اإل
مجالية وترفيهية حاهلا حال اللوحة الفنية يف الرسم والتصوير او القطعة املوسيقية او القصيدة الـشعرية،                

مـن  ؛  وباقي النتاجات الفنية االخري، واصبح اخلط العريب عنصرا مهما يف تزيني مجيع املـصنوعات               
  إىل ضـافة إالطنافس،  قمشة والسجاد و  وكذلك زينت به األ   ،  خشاب  أو،  وزجاج  ،   ومعادن    ، خزف

متيـزت  ؛  ماظهر منه يف تزيني اجلدران واالعمدة والقباب يف املساجد والقصور واملدارس من كتابات              
نواع جديدة ومجيلـة مـن      باخلطوط الزخرفية الرائعة، ومما ساعد الفنان العريب باستعماالته املبتكرة أل         

، مبيزات عديـدة    خرى   من اخلطوط األ   ي اخلط العريب عن غريه    أاخلطوط بشكل واسع كونه قد امتاز       
قواسـها  أوملا يتمتع به من ليونة يف حروفه ورؤوسها وسيقاهنا و         ،  جعلت منه عنصرا سهال يف الزخرفة       

بقلمه كما يتالعـب    ) بقصبته( للخطاط قدرة يف التالعب      ىعطأفقية، كل ذلك    وخطوطها الرأسية واأل  
 يرمسها متباعدة متناسقة، ويف مـرات  أخرىو، عانقة فتارة جيعل احلروف متجمعة مت؛  املوسيقي بريشته   

ونالحظ . عجاب ليجعل منها لوحة تنتزع اإل     ؛  يلجأ ايل التنويع بني احلروف القائمة واملستديرة       ىأخر
على تطور اخلط العريب من خالل كتابة املصاحف القرآنية، أنّ اخلطاطني اعتادوا التزام التشكيل الكامل               

قواطع بني اآليات، وكانوا يتبارون يف جتميل الكتب بشكل أصـبحت معـه        فوق األحرف، وزخرفة ال   
املصاحف واملخطوطات القرآنية ال تقف عند عرض سور كتاب اهللا وآياته، وإمنا تقدم مع هذا فن اخلط                 

  . العريب الذي انطلق منذ ذلك احلني يف رقي مستمر إىل عصرنا احلاضر
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ملع أعالمه اخلطاط البغدادي علي بن هالل الـشهري         كما تطور اخلطّ النسخي الذي صار من أ       
مث اشتهر كـثريون  ، ) القرن السابع اهلجري(وياقوت املستعصمي  ،  ) القرن الرابع اهلجري  (بابن البواب   
  . من بعدهم

سالمية، هو  ومما شجع علي انتشار الزخارف الكتابية بشكلها الواسع يف مجيع اقطار الدولة اإل            
ملا حتتفظ به اللغة العربية لنفسها من مكانة مؤثرة يف نفوس املسلمني، فأول كلمة              العامل الديين، وذلك    

 قسم اهللا تعـاىل   أوبه  ..) اقرأ باسم ربك الذي خلق    (نزلت علي النيب حممد صلي اهللا عليه وسلم كانت          
علت  من هنا متتع اخلط العريب بقدسية وهالة كبريتني، لدرجة ج          ؛ )ن والقلم وما يسطرون     : (حني قال   

ن علماء التـصوف    إعرب عنها ابن خلدون يف مقدمته بقوله،        ؛  بعض الفرق الدينية تنسج حوله قصصا       
 احلروف العربية أسراراً خفية، كاتقاء احلسد وطرد العني الشريرة وشـفاء            إىلسالمي كانوا ينسبون    اإل

ملعتقـدات مـا زال     ن رواسب تلك ا   أ، ومن الغريب     هنا جتلب اخلري والربكة   أ، وكانوا يدعون    ىللمرض
  ، الوقت احلاضر، وقد انعكس هذا كله علي مكانة اخلط العريبإىلسالمية مأخوذ هبا يف بعض الدول اإل   

شرف الصفات، وقد قادهم    أونال اخلطاطون   ،   املراتب بني الفنون االسالمية مجيعها       ىعلأووضعوه يف   
ـ    ويتفننوا،  بداع خمتلف الرسوم اخلطية     إن ينشطوا يف    أ إىلذلك    خمتلـف املنتجـات     ى يف تصويرها عل
حاديث النبوية، واختيارهم أمجل العبـارات      بدعوا يف كتابام لبعض النصوص القرآنية واأل      أو ، يةـالفن
 اليت زينوا هبا التحف واملصنوعات والنقـود        ؛  النصوص التارخيية  ىلإضافة  إدبية والشعرية والدعائية،    األ
 كوهنا تشكل عناصر فنية، حتمل مادة       إىلضافة  إرف الكتابية    ولذا فقد اصبحت الزخا    ؛ )املسكوكات(

صبح بعضها مصدرا مهما يف دراسة التاريخ       أتارخيية مهمة لعبت دورا كبريا يف الدراسات األثرية، بل و         
 أروع وأمجـل    إىل  العريب لتلك املرحلة، وهكذا فقد كان اخلطاطون جيتهدون ويتبارون يف التوصـل             

مراء وكبار رجال الدولة، بعـد بـروز         اخللفاء واأل  ىلإ الكتابات، تقربا    ىها عل ضفائإالطرق الزخرفية و  
بدع مـا   أحركة التأليف والترمجة ونسخ كتب األدب والشعر، وظهور فن املخطوطات، الذي يعد من              

سالمي، وسجلت لنا كتب التاريخ واألدب العريب       خلفه الفنان العريب من روائع فنية يف التراث العريب اإل         
ا بنجاح يف زخرفة خطـوطهم      سامهومساء ومفردات حياة عدد من اخلطاطني املشاهري الذين         أهاب  سإب

  . وابن البواب، وياقوت احلموي ، وتطويرها، منهم ابن مقلة 
الذى عرف  ؛  وقد استعان اخلطاط بالزخارف النباتية والزهرية ىف جتويد اخلط خصوصا الكوىف            

كمـا اسـتعان بالتـذهيب ىف جتميـل         ،فضلها روعة ومجاال     واكتسب ب  ، لذلك باسم الكوىف املزهر   
والفواصل ،  خصوصا أوائل السور    ،  واستعمل الزخارف والتذهيب ىف كتابة املصاحف       ،  املخطوطات  
أما ىف املخطوطات غري القرآنية فكانت العناية بالزخرفـة والتلـوين           .  جزاءوعالمات األ ،  بني اآليات   

 وبذلك استعاض اخلطاطون القدماء بالزخـارف       ؛ واب أو الفصول  تقتصر على عناوين الكتب أو األب     



٤٦ 

 ولذلك خلت الكتب العربية      ؛ النباتية والزهرية والتركيب اهلندسية عن التصوير ىف جتويد اخلط والكتابة         
 اال ىف بعض الكتب الىت زينت       ؛ واملصاحف واآلثار من صور األشخاص واحليوانات والطيور والتماثيل       

  .كالكتب الفارسية؛د العربية برسوم خارج البال
وملا متتاز بة من صـفات      ،   ملا لصورها من مجال       ؛ وقد اختذت احلروف العربية لزخرفة املباىن     

لغة العربية واخلط العرىب على نقـود كـثري مـن           لونقشت كتابات با   ، خاصة جتعلها صاحلة للزخرفة   
وتذهيبها، وزركشتها بـاأللوان أمـراً   احلكومات األجنبية؛ ومع كل  هذا، فقد كانت زخرفة الكتابة،  

مما جعل الفضل األول للخطاطني؛ فكان اخلطاط هو الفنـان          ؛  ثانوياً بالنسبة إىل كتابتها باخلط اجلميل       
  .الرئيس موعة خمرجي الكتاب من مذهب ومزوق ومصور وجملد

أو يف األمـصار    وقد وجد اخلط العريب وافر العناية يف التجويد والتفنن سواء يف مراكز نشأته              
واملدرسـة  ،  املدرسـة العراقيـة     : املفتوحة على أيدي املسلمني األوائل؛ وقد صارت له مدارس منها           

.  واملدرسة التركيـة    ، واملدرسة الفارسية ،  واملدرسة السلجوكية   ،  اململوكية    واملدرسة املصرية  ،الشامية
وأبدعت فيها حىت أطلق عليهـا  ، للخط ) عةاملرب(لى جتويد الصورةاليابسة عففي الكوفة، اجتهت العناية  

امسها اخلط الكويف؛ ولقد سامهت الكوفة يف جتويد الصورة األخرى للخط املعروفة عندئٍذ باخلط اللـني                
الذي استعمل يف التدوين العادي؛ ولكنها مل تصل فيه إلىما وصلت إليه عنـدها الـصورة                ) الدائري(

راكز التجويد األخرى كالبصرة؛ فقد كان للبصرة خطها اللـني          املربعة أو وصل إليه اخلط الدائري يف م       
وبانتقال اخلالفة من الكوفة إىل دمشق يف عهد بين أمية انتقلت           . الذي عرف بامسها، وكانت هلا زعامته     

 ونال اخلط نصيباً من التجويد يف مشال الشام؛ وعرف هبا            ؛ العناية بالكتابة من الدرجة األوىل إىل الثانية      
  .خخط النس

 ،وهكذا كان جتويد اخلط العريب أمراً ليس بقصر على املراكز العربية اليت نشأ فيها وانبثق عنها               
اليت انتقل إليها املسلمون الفاحتون، ، ولكن هذا اخلط وجد االهتمام والتجويد فيه يف األقاليم غري العربية    

اً من الزمان أو يزيد متتاز بتطوير وجتويد        وبقيت الكتابة العربية األصيلة قروناً طويلة بلغت أربعة عشر قرن         
مستمرين بشكل فين رفعها إىل القمة على حنو غري مسبوق يف أنواع اخلطوط واللغات واألجبديات غري                

وقد احتل لذلك اخلط العريب مكان الصدارة بني الفنون اإلسالمية والعربيـة، ومـن عوامـل                . العربية
بفضل مـا فيهـا مـن       ؛  ط العريب، وأشكال حروفه من احليوية       املساعدة يف ذلك ما متتاز به طبيعة اخل       

 ،والتشابك ،   والتسوية  ،  واالستدارة  ،  والرجع  ،  واملطاوعة، وما فيها من قابلية املد       ،   واملرونة   ،املوافقة
 مما هيأ هلا فرص التطور والزخرفـة بطـرق           ، والفصل،  وما فيها من اختالف يف الوصل       ،  والتداخل  

  .  وأساليب شىت
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 مناذج جديدة من الكتابات الزخرفية الـيت اسـتخدمها          ىوهكذا بدأت تظهر بني فترة وأخر     
مجلها زخرفة هي اخلطوط الكوفية، واخلطوط الكوفية الزخرفية        أعماهلم الفنية، كانت    أالفنانون يف تنفيذ    

مام علـي   الفة اإل  مدينة الكوفة العراقية اليت أصبحت يف خ       تعود تسميتها هبذا االسم كما أشرنا آنفاً إىل       
سالمي، واخذت موقعها احلضاري والتارخيي، ومن بني       يب طالب كرم اهللا وجهه عاصمة للعامل اإل       أابن  

 هذا ىأدـ و  ، اخلط العريب يف مقدمتها ـ و  ؛ ما اهتمت به الشؤون الثقافية والفنية، فكان اخلطاطون 
، فشهد اخلط فيها طفرة كبرية من التلـون          اخلطاطني ىبداعية لد  تفجري الطاقات الفنية واإل    إىلاالهتمام  

 وىلواالبداع، فتنوعت اشكاله وتعددت صوره وغدت له مسحة زخرفية رائعة شكلت احملـاوالت األ             
ومل يكن له وجود من قبل،      ،  نه ابتكر ونضج فيها     لظهور اخلط الكويف الذي اقترن باسم هذه املدينة أل        

كويف املستمد من مجاله الزخريف وتناسب حروفه واتزاهنـا         وقد انتفع الفنان العريب من خصائص اخلط ال       
 منها الكـويف    ىخرأنواع  أ وذلك باشتقاقه    ؛ حسن انتفاع أوتناسقها وصالبتها ويبوسها، فانتفع منها      

طراف حروفها سيقان نباتية دقيقـة      أويعرف عن هذا النوع من اخلط بأن الكتابة خترج من           ... املورق
وقد انتشر  . مما يعطيها صفة مجالية مضافة    ؛  بدان احلروف نفسها    أ إىلية متتد   وتزخرف هناياا ورقة نبات   

 ويقوم هذا اخلـط      ؛ ، وتطور من الكويف نوع آخر وهو املزهر        سالميحناء العامل اإل  أ هذا اخلط يف شىت   
 ورقتني تتألف من فصوص ثالثيـة حيتـضنها         إىل حتوير الورقة النباتية اليت عرفت يف اخلط املورق          ىعل
ـ        ،  لغصن النبايت الذي خيرج من رؤوس وهنايات احلروف         ا ، حلروف  امث ميتد بعيدا عن مكان اتـصاله ب

ويعترب هذا اخلط يف نظراملختصني وعلماء اآلثار العربية        ،  زهار  ألاوراقه لتزين ب  أوينثين قليال بعدما تنشق     
زدهرة يف احلـضارة العربيـة      ضافة جديدة للفنون امل   إو،  سالمية ابتكارا من ابتكارات العرب املهمة       اإل

  . االسالمية
أما النوع التايل من الكويف فهو املضفور الذي يتميز عن غريه من اخلطوط األخـري بتكـون                 

حد يكـاد يـذهب     إىل   التعقيد   إىلزخرفته من ترابط حروفه مع بعضها يف تداخل وتشابك، كما مييل            
ين أين تبدأ الكلمة و   أن يعرف   أميكن للقارئ    وال  ، مبعامل الكتابة حبيث تصعب قراءا يف بعض االحيان       

ـ       ؛ نواع اخلط الكويف هو اخلط الصوري     أما النوع األخري من     أتنتهي،    ى الذي ينحو فيه الفنـان منح
، شـكاال كتابيـة     أليتخذ منها   ؛  جديدا وذلك من خالل االستعانة بصور االنسان واحليوان والنبات          

  ، وغريهاأو العني   أو الكف   أوالساق  أكاليد  ؛جسم االنسان   جزاء من   أحيانا يف رمسه للحروف     أويعتمد  
هم أ ويعد هذا النوع من      ،    حروف معينة  ىللداللة عل ؛   رسوم بعض احليوانات     ىخرأويتخذ يف مرات    

   .مراحل تطور اخلط العريب
ن أومل يقف الفنان العريب عند هذا احلد من وسائل التعبري الصوري يف فن الكتابة بل حـاول                  

عداد الكبرية من التحف    وما زالت املتاحف واملكتبات العربية والعاملية حتتفظ باأل        ،ى   صورا أخر  يبتكر
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، كما حتتفظ األبنية والعمائر بأمجل       نامل ذلك الفنان  أاليت تزينها اخلطوط الكوفية الزخرفية اليت انتجتها        
قطار اليت كانت حتت الـسيطرة      ثرية يف األ  ضرحة والقصور واملدارس األ    السيما املساجد واأل    ، النماذج

وتواصل إبداعه  ،  وعطائه  ،  فقه  أوسعة  ،   عمق جتربته الفنية     ىالعربية، وهنا يؤكد الفنان العريب مرة أخر      
  . عرب األجيال

  :استخدام اخلط العريب يف التشكيل الفين املعاصر
ير ووضع الـوز  ،سحاق بن محاد    إبدأت هندسة احلروف على يد قطبة والضحاك بن عجالن و         

ابن مقلة ىف أوائل القرن الرابع اهلجرى قواعد ومعايري يلتزمها اخلطاط اود وأكمل ابن عبـد الـسالم         
ـ ٤١٣عمل ابن مقلة كما أكمل ابن البواب املتوىف عام           ووضع مشس الدين   .قواعد اخلط وهندسته    .  ه

احب كتـاب صـبح     ابن على الزفتاوى قواعد للخط الثلث وعنة أخذ أبو العباس أمحد القلقشندي ص            
العناية الربانية ىف يف    " ووضع زين الدين شعبان بن حممد بن داود اآلثاري املصري ألفية مساها               ، عشىاأل

تـاً  الك يف ألفيته اليت نظم فيها أبيا      تتضمن أصول اخلط ومعايريه، وعلى طريقة ابن م       " الطريقة الشعبانية 
كسندر بوب الذي حذا حذو ابن مالك يف نظمـه     من الشعر للتأصيل لعلم النحو، والشاعر اإلجنليزي أل       

 بيتاً من   ١٣٥قصيدة طويلة نظر فيها للنقد األديب، وضع الشيخ حممد بن حسن السنجاري قصيدةً من               
الشعر يف قواعد اخلط تناول فيها كيفية اجللوس وقت الكتابة وطريقة مسك القلم وانتخاب األقـالم،                

مث بنيت على مدار السنني معايري اخلط والكتابة على نسبة كل           . وقطعها، واالعتناء بالكتابة وغريما ذلك    
حرف إىل حرف األلف اليت وصفها ابن مقلة بأهنا شكل مركب من خط منتصب جيـب أن يكـون                   

ولكن وبعد حماوالت طويلة، ملا وجد ابن مقلـة أن هـذه            . مستقيماً غري مائل إىل استلقاء وال انكباب      
 تصل بالكتابة يف أحايني كثرية غلى اجلمال املرغوب لقصرها على هندسة            النسبة إىل األلف مبعايريها ال    

اخلط اليت قد تذهب جبماله فقد وضع له جبانب معايري الضبط صفات تضفي على اخلط مظاهر اجلمال                 
  :ومن ناحية حسن التشكيل يذكر ابن مقلة. حسن الوضع) ٢حسن التشكيل ؛ و ) ١: سواء من حيث
مـن مقـوس    ؛   كل حرف حظه من اخلطوط اليت يركب منـها            وهي أن يويف   :التوفية .١

  .ومنحٍن ومنسطح
من طول ؛ وهو أن يعطى كل حرف قسمته من األقدار اليت جيب أن يكون عليها          :االمتام .٢

  .أو قصر أو دقة أو غلظ
مـن  ؛  وهو أن يؤتى كل خط حظه من اهليئات اليت ينبغي أن يكون عليهـا                :اإلكمال .٣

 . استلقاء وتقويسانتصاب وتسطيح وانكباب و
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فال يكـون   ،  ؛ حىت يتساوى به      وهو أن يؤتى كل خط حظه من صدر القلم         :اإلشباع .٤
وال أغلظ إال فيما جيب أن يكون كذلك من أجزاء بعض           ،  بعض أجزائه أدق من بعض      
 .مثل األلف والراء وحنومها؛ احلروف من الدقة عن باقيه 

 .أو يوقفه فريتعش منه اخلط،  حيبسه فال، وهو أن يرسل الكاتب بده بالقلم : اإلرسال .٥
 

 
    (  8 ) شكل رقم
  :ومن حيث حسن الوضع، يذكر ابن مقلة

  . وهو وصل كل حرف متصل إىل حرف:التوصيف .١

 
    (  9 ) شكل رقم

  
  .ل إىل غريه على أفضل ما ينبغي وحيسن وهو مجع حلرف غري متص:التألف .٢

 
   (  10 ) شكل رقم

  

  : وهو إضافة الكلمة إىل الكلمة حىت تصري سطراً منتظماً يف الوضع كاملسطرة:التسطري .٣

 
    (  11 ) شكل رقم

وتستعمل هذه املدات لتحـسني     ،   وهو مواقع املدات املستحسنة من احلروف املتصلة         :التنصيل .٤
اخلط وجتميله، كما يتخذ مد الصوت لتحسني اللفظ وجتميله يف الغنـاء، كـذلك تـستعمل                

وللمدات مواضع الئقة ال    . ما ال يتسع لكلمة أخرى    ذا بقي منه    إالستكمال السطر يف الكتابة     
تفضل يف غريها؛ ولذا كان على اخلطاط أن يلم هبذه املواضع ليبلغ اإلجادة يف كتابتهم؛ وحىت                
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ال يشتبه احلرف بغريه؛ فيفسد املعىن كأن يأيت املد كما ذكر الشيخ عماد الدين بن العفيفي يف                 
يف متعلم بني امليم والتاء فتشتبه مبستعلم أو        ) "ع سابق مرج(مواد البيان نقالً عن صبح األعشى       

 ).١٤١ص " (يوقع املد يف متسلم بني امليم والتاء فتشتبه مبستسلم

 
    (  12 ) شكل رقم

  
أن البدايات احلقيقية للفنون التشكيلية العربية تكمن يف اخلط العريب          ) ١٩٩٣(وقد ذكر سرين    

ة واملعمارية وشواهد القبور واألعمال اخلـشبية، واحلديديـة،         الذي كتب به املصاحف واآلثار املكتوب     
وغدا اخلـط باعتبـار     . والقماشية، واجلصية، وعلى اآلجر، وعلى املخزوفات بأحاسيس حقيقية مرهفة        

  . التآلف اجلمايل بيننا وبينه وباعتبار املعاين اليت يؤديها دستوراً يف حياتنا
وأن له تأثرياً أكرب من تـأثري  ،  اإلسالمي ىف فن اخلط وربيون جتليات الفكرويؤكد الباحثون األ 

  .فنون الشعر والرسم وأنة تطور بشكل مستقل عن الفن املعماري
 لدى حبثه يف الفنـون  Louis Masignonنقالً عن لويس ماسنيون .) ت. د(يقول مريج 

ن جتـد يف الفنـون      ولذلك ل ،فهو ينسخ من خيوط اللّة      ،إن املسلم يبتعد عن الوقوع يف فخ الفنون         :"
  "اإلسالمية أية مأساة او فاجعة وال توجد فيها نواح وحشية 

لقـد  : "يف فن اخلط قولة) ١٩٨٩ ( Arthur Upham Popeويسجل آرثر أفام بوب 
جسد اخلط منذ القرون الوسطى للنقاشني والرسامني واملعماريني أهدافاً عليا ونظاماً الميكن االسـتغناء              

ولعب دور املراقب واملشرف    ، إلبداعي خالل تأثرة العميق يف التزيينات املعمارية      وقد وجد اجلانب ا   ،عنة
  .على بقية الفنون
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فقد متيـز   ،وقد أصبح اخلط يف كثري من األحيان سيد الرسم         ،   اخلط والرسم توأمان الينفصالن   
 اخلـط   وفـن .ية يف تعلمهم كانت يف اخلط       الكن البد  ،   بعض الفنانني يف الرسم واخلط بنفس الدرجة      

وبالنسبة للمتصوف تغدو األحداث املوضوعية الـىت       ،  بالنسبة للمسلم املثقف أهم وأعمق من فن الرسم       
  ".يضطر الرسام إىل استخدامها أقرب ترمجة لتجليات اجلماالت االهلية

  العناصر اجلمالية يف فن اخلط
املـدخل  :"لته بعنوانالعناصر اجلمالية يف مقا، الباحث الفلسفي يف فن اخلط، مساعيل حقي إيرتب  

  :كما يلي"إىل حتقيق فن اخلط التركي
حيـث  ؛   يف التحول إىل أشكال حيـة        -ألسباب تارخيية - بدأت الكتابة اإلسالمية   :التركيب

إضافة إىل أن غالبية األحرف     ،  وجدت يف األشكال املوجودة يف ذلك احلني املساعد األكرب هلذا التحول            
  .ور األشكال اخلاصة واملتنوعة للتراكيب من النوع املوصل مما تساعد يف ظه

وأمنا يعين ظهورتناسق ، إن التركيب يف خط مجيل ال يعين التركيب امليكانيكي البسيط لألحرف  
ولـيس  ،  بداع جديـد    إوالتركيب يف فن اخلط     ،  جديد بنسب ومقاييس جديدة عند توصيل احلروف        

  . فكرة التشكيلوفكرة التركيب يف خط مجيل مرادفة ل، عملية مجعية وحسب
وهو التميز بني أطوال احلروف ـ كالالم والـواو والنـون ـ     . هو شكل الكتابة :التناسب
وهذه الصفة اجلمالية ال يبحث عنها فقط يف فن         . ولكل خصوصية وتاثري روحي معني    . وعرضها ودقتها 

  .اخلط؛ بل يف الفنون األخرى أيضاً كالعمارة والنحت
فن اخلط؛ فما يريد اخلطاط تقدميه للمـشاهدين هـو التلقـي             وهي فكرة مهمة يف      :البساطة

ين ظهور األحرف والكلمات حرة من التكلف يف احلركات والتزيينات، وحىت           عاحلقيقي للكتابة وهي ت   
  .وهذه الصفة موجودة بتمامها يف لوحات اجلبس املكتوبة يف اجللي يف عصر سنانيف األشكال والتركيبات، 

كالثلث اجللي والكـويف،    ؛  ي يف الغالب من متطلبات بعض اخلطوط         وه ):العظمة(االحتشام  
  . وإن صح التعبري، فإهنا تتجلى يف اخلطوط اإلرادية. وهي تناسب مشاعر اإلجالل والقدرة والقوة

 
    (  13 ) شكل رقم
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وتشري بعض املصادر أن التشكيل الفين باحلروف العربية قـد ظهـر عربيـاً منـذ منتـصف        
املغرب وتونس ومصر والعراق وقد بدأ ذلك يف مساٍع شىت ما لبثت أن صارت اجتاهـاً      اخلمسينيات يف   

عندما اختذ عدد من    ؛  عاماً شائعاً يف حقبة الستينيات والسبعينيات متخذةً بذلك شكالً نسقياً يف العراق             
نفـسهم  ، وأطلقوا على أ   "الفن يستلهم احلروف  "احلروفيني بإقامة معرض ألعماهلم يف بغداد حتت اسم         

  يشري بلند احليدري يف كتابه زمن لكلّ األزمنة إىل رحلة ثانية للخطّ العريب قائال             ". مجاعة البعد الواحد  "
واخلطّ العريب يف رحلته الثّانية اليت مشلت كلّ أرجاء العامل العريب تقريبا و ختطّتها إىل إيران فتركيـا                  :" 

 يصل إليها مبغزى يف خصائصه، يف احلرف املتنـوع           يسعى ألن يقوم يف كلّ بقعة من تلك اليت          واهلند،
األشكال ويف الكلمة العربية املتميزة بقدرا على تغيري مضموهنا ضمن تغيري مواقع حروفها فيها وعـرب                
تركيب اشتقاقي، ويف اجلملة اليت تتوسع للمحتوى األديب والفكري، أن يلج العمل التشكيلي ويعمق من     

وقد جاء يف بيان احلروفيني العرب الـذي        ." ية وذلك تأكيدا خلاصية فنانينا يف هذا اال       إمكانيته التعبري 
 بـالعراق   ١٩٧٣ أفريـل    ٢٥ إىل   ٢٠صدر مبناسبة املؤمتر األول للتشكيليني العرب املنعقد ببغداد من          

يوفّق ما بني قواعد من اخلطّ      لقد بلغ األمر باخلطّاط العريب حدا جعله        : " وحتديدا بالفقرة الثّانية ما يلي      
إننا نستطيع استخدام احلرف كزخرف مفرغ من املضمون ينعكس على الفنون           . نفسه ومن فن الزخرفة   

وقد كانت األسـباب    .  فني -األخرى وعلى طريقة الكتابة يف جماالت كثرية، إنه هبذا املعىن حبث علمي           
إنّ استخدام احلـرف    . الشكلي والرغبة يف إجياد فن عريب     اليت دفعت إىل هذا االجتاه كثرية أمهّها املنطق         

  يشابه استخدام بعض العناصر الزخرفية العربية ولكليهما اجتاه واحد
األساس رحلة اخلطّ    يف   إنّ ما أطلق عليه بلند احليدري مصطلح الرحلة الثّانية للخطّ العريب، هو           

ملعاصرة املخالفة للرؤية الكالسيكية، على أساس أنـه أداة         داخل احلييزين اجلديدين، الرؤية التشكيلية ا     
تبليغ معنوي مباشر، واحليز التشكيلي املعاصر واحلديث الذي هو باألساس العمل املـسندي والـورقي               

على أنّ الرحلة األوىل كانت عقب الفتح اإلسالمي جلميع البلدان العربية وما أمكن من خالهلا               . والنحيت
   من بالد إىل أخرى، تؤثّر فيه طبـائع         للخطّ العريب ومن تنويع ألشكاله وألصنافه وألساليبه      من إثراء   

، على غرار اخلطّ الكـويف   ويف التعامل معه، وأساليبهم يف احلياة والعيش ، البالد وسلوك أهلها  تلك
إىل ما خـالف    ،  لسي  وكويف أند ،  املنسوب إىل مدينة الكوفة والذي تنوع هو اآلخر إىل كويف قريواين            

ذلك من أنواع ال حتصى وال تعد  . 
ويذهب الناصر بن الشيخ يف نفس السياق للقول بقيام مدرسة عربية إسالمية يف الرسم إذ يقول 

قبل سنوات، كان مـن     . " يف نصه املعنون بـ التراث الفني اإلسالمي واملدرسة العربية للرسم احلديث          
 احلالة هو املفهوم ذهالسبب يف هـ  و   ، مدرسة عربية إسالمية يف الرسم احلديثالصعب القول بوجود

                سم العاملييز هبا الرة اليت كان يتميزعات الفنياخلاطئ الّذي كانت ترتكز عليه نظرة املفكّرين والنقّاد للن
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وا أن يسمح هلم املفكّرون مل ينتظر ـ  ومن املالحظ أنّ الرسامني العرب" و يكمل فيقول ..." املعاصر 
بالشروع يف العمل، ويوجد حاليا أكثر من ثالثني رسام على األقل ممن هم بصدد مواكبـة التيـارات                  
املعاصرة باستغالل التراث الفني العريب اإلسالمي وغريه من املرياث احلضاري، الذي تتمتع به األقطـار               

  .أو اإلغريقي، أو الروماين ، وري أو األش،كالفن املصري القدمي ؛ العربية 
وميكن تصنيف للفنانني التشكيليني الذين اعتمدوا احلرف والعالمة اخلطية يف أعماهلم علـى             

  : النحو التايل 
 اخلطّاطون احملدثون الذّين اعتمدوا على التقنيات احلديثة من أقالم وأدوات طباعة وصيغها             - ١

جديد، وفق معايريه وقواعده وقوانينه من حيـث النـسب واألحجـام            إلخراج اخلطّ العريب يف ثوب      
دون خيانة وال حتريف مع توخي األنظمة التركيبية املتعـارف عليهـا أو             . واألنواع والطّرز واألساليب  

  . التجديد فيها

  
    (  14 ) شكل رقم

رات معاصـرة   و تـصو  ،   اخلطّاطون اددون للخطّ واملبتكرون له ضمن مباحث جديدة          -٢
أمحد شربين بالسودان، حممد سعيد الصكّار بالعراق ومنري الشعراين، وهذا النشاط ليس إالّ             : نأخذ أمثلة   

  . ومن زمن إىل آخر، امتدادا ملا أمساه بلند احليدري بالرحلة األوىل للخطّ العريب من بالد إىل بالد 
، طية يف أعماهلم مثـل عمـر النجـدي           الفنانون املضمنون أللفاظ وجلمل ولتركيبات خ      -٣

  .   وعبد احلي مالّخ، ومجيل محودي ، ويوسف سيدة 
أو االلتزام بالصنعة   ،   الفنانون املستلهمون للعالمة اخلطية واحلرف دون التوقّف عند املعىن           - ٤

 ؛ حلرف البعد القداسي  ويرتعون عن اخلطّ وعن ا    ،   ذلك أنهم يوظّفون احلركة اخلطية       ؛"الصناعة اخلطية "
ورافع الناصـري   ،  شاكر حسن آل سعيد     : حبيث يصبح مادة تشكيلية يتعامل معها تعامال روحيا مثل          

وإبراهيم الصلحي  ،  وفؤاد بالّمني باملغرب    ،   والناصر بن الشيخ بتونس       ، وحممد خدة باجلزائر  ،  بالعراق  
  . بالسودان وغريهم كثري

، ذلك أننا هبذا التصنيف األويل منيز بني التعامل         الدراسةيات األوىل من    ونريد ضبط هذه املعط   
الكالسيكي مع احلرف والعالمة اخلطية، وهو تعامل حمافظ على اإلرث الثّقايف يف مستوى اخلطّ وما بني                



٥٤ 

ين يف ميـدان  النزعة التوفيقية بني اخلطّ واللّوحة واحلرف والعالمة واحلامل املسندي، وما بـني اـدد     
الصياغة وميدان عصرنة، اخلطّ وما بني املستلهمني لروح احلركة الّيت تسكن احلرف والعالمة اخلطيـة،               

  . والسعي إىل توظيفها توظيفا تشكيليا صرفاً
وميكن القول إن هناك مجلة من اخلطاطني واحلروفيني قد اهتموا بالتوظيف التشكيلي للعالمـة              

 العمل التشكيلي من أجيال خمتلفة، فبهنسي واحليدري وشاكر حسن آل سـعيد مثّ              اخلطّية والتراثية يف  
بيدة، باحثون من أجيال خمتلفة وبرؤى خمتلفة ، ومن مث ميكن أن            .موريس سنكري ود   الناصر بن الشيخ    

ز ذلك  خنلص إىل إمكانية القول بوجود الظّاهرة، بل وتراميها على كامل أرجاء البلدان العربية، ونتجاو             
إىل احلديث عن موجة عامة من استعمال العالمة اخلطية واستلهامها، سواء كان ذلك علـى مـستوى                 

ومن خالل ما رأينا من أطر خمتلفة لظاهرة استلهام احلرف . العامل العريب أو على مستوى العامل اإلسالمي
  : ل الفين فيما يأيتوالعالمة اخلطية، ميكن تلخيص بدايات استخدام احلرف العريب يف التشكي

تأطّرت هذه املمارسة من خالل وعي شخصي مفرد عند العديد من التجـارب األوىل              : أوالً
  . ١٩٧٠ و ١٩٦٠ وهذا خالل الفترة الفاصلة بني  ، أنتجت لنفسها متش وخطاب مواز،)الرائدة(

 رؤية مجاعية، تريد    تأطّرت املمارسة ضمن مجاعات أو توليفات حملية يف الغالب، وداخل         : ثانياً
 يف تعصري الفن العريب احلديث، كما تريد يف ذات احلني، تشريع اخلطاب التـشكيلي احمللّـي                 الدراسة

  . عتباره اآلخر يف كلّ احلاالتاوالوطين، على أسس ذاتية متملّصة من سطوة الغرب ب
ة يف حالة تكرار ذاـا      تأطّرت املمارسة ضمن سياق إتباعي، جعلها تفقد أمهيتها، خاص        : ثالثاً

هذا خاصة يف التجارب احلديثة اليت يشري إليها        . ووصوهلا إىل خطاب مؤدجل قبل أن يكون خطابا مجاليا        
 فإنَّ أغلب الرسامني والنقّـاد       سنكري، ونقصد هنا املقلّدين خاصة فيما بعد الثّمانينات؛ ومهما يكن         

تعماالت املتنوعة للخطّ للحرف العـريب مـن طـرف          العرب واألجانب أيضا، يتفقون على أنّ االس      
  .  التشكيليني العرب أنتجت تياراً هاماً يف سياق الرسم املعاصر

א א א  :א
الفن اليوناين والفن الرومـاين والفـن       (سالمي  مل تعرف الفنون القدمية أو اليت سبقت الفن اإل          
 منتجاا الفنية، يف حني عرفت فنوهنا خليط من العناصـر           ى ومل تظهر عل   الزخارف الكتابية ) الساساين

الفنية األخري مثل الزخارف النباتية واحليوانية وحيت اهلندسية بأشكاهلا املختلفة وضـروهبا املتعـددة،              
 وىلوقصور، ولكن التجربة االبداعيـة األ     ،ومعابد  ،  كنائس  :بنيتها من   أوظهرت لتزين منتجاا الفنية و    
سالم، ونشأة الفن العريب     يد الفنان العريب املسلم، بعد انتشار اإل       ىال عل إلظهور الكتابة الزخرفية مل تبدأ      

  . سالمياإل



٥٥ 

بداع الفين اليت وصل اليها الفنان املـسلم يف          وأمجل صور اإل   ىوتشكل الكتابات الزخرفية أرق     
كرية وتفوقت سيادته اإلنسانية، فاندفع     ظل النظام السياسي العريب االسالمي، حني حتررت منطلقاته الف        

منطلقاً حنو فضاءات فنية جديدة متكئاً علي ارضية متلؤها اخلصوبة الفنية والكم املعريف اهلائل والـتالقح                
احلضاري الذي كان من اهم مسات تلك املرحلة، فاختذ من اخلط وسيلة للتعبري عـن موهبتـه الفـذة                   

وللخط مناخا فنيا   . شديدة، مستظال بتلك الظروف اليت هيأت له        وذهنيته الصافية مندفعا بقوة وجرأة      
مناط مجيلة شكلت بصمات، بارزة يف مساء التراث الفـين          أوحرية تعبريية واسعة، فأبدع منه مواضيع و      

العريب والعاملي امتد تأثريها عرب اجيال طويلة حيت عادت من جديد لتصبح عناصر فنية يـستعني هبـا                  
  . ، عجزوا عن مضاهاا هنمأملعاصرون كقاعدة ملمارسة اعماهلم، برغم الفنانون والصناع ا

قطـار  وبرزت الكتابة العربية كظاهرة فنية وابداعية يف مرحلة النهوض احلضاري الذي عم األ            
مناط أ ىلإطار الكتابة التقليدية اليت كانت تؤدي الغرض املطلوب         إسالمية مجيعها، حيث خرجت من      اإل

و القصيدة الـشعرية،    أو القطعة املوسيقية    أحاهلا حال اللوحة الفنية يف الرسم والتصوير        مجالية وترفيهية   
صبح اخلط العريب عنصرا مهما يف تزيني مجيع املصنوعات من خزف           أ، و ىخروباقي النتاجات الفنية األ   

 ماظهر منـه يف     ىلإضافة  إقمشة والسجاد والطنافس،    خشاب وكذلك زينت به األ    أومعادن وزجاج و  
من كتابات متيزت باخلطوط    ،  واملدارس  ،   والقصور    ، والقباب يف املساجد  ،عمدة   واأل  ، زيني اجلدران ت

نواع جديدة ومجيلة من اخلطوط بشكل      الزخرفية الرائعة، ومما ساعد الفنان العريب باستعماالته املبتكرة أل        
  . واسع 

 جعلته عرضة حملاوالت العـاملني  إن حيوية اخلطوط العربية وميزة التعبري الفين يف احلرف العريب         
 منها املقروءة ومنـها اـردة،        ؛ يف احلقل الفين اهلادفة لتقدمي أشكال جديدة مبتكرة للخطوط العربية         

واستطاع اخلطاطون أن يستوعبوا هذه امليزات بفهم ودراية عندما اكتشفوا إمكانية كتابة عبارة واحدة              
 واخللود اللذين مها شرطان أساسيان لكل فن مفتوحاً أمام          بأشكال خمتلفة وكل ذالك ترك باب التجديد      

والتطور الواسع للخطوط العربية يشري وبداللة واضحة إىل قدرة اخلطاطني ملواكبة           . مواكبة روح العصر  
روح العصر الذي عاشوا فيه حيث تشري إليه املصادر التارخيية علماً أنّ اخلطوط اللينة تولّدت من اخلط                 

طاطني العرب األوائل ينسب إليهم اختراع هندسة اخلطوط وإجياد أنواع جديدة يف اخلط             الكويف وإن اخل  
كما أن اخلطاطني األتراك    . العريب كالطومار وخفيف الثلث وثقيل الثلث وغبار احللية اليت اندثر معظمها          

لـسياقة، كمـا     واخترعوا كذالك الطغراء وا    ، )الديواين واجللي الديواين    (أوجدوا اخلطوط اهليمايونية    
ينسب إىل اإليرانيني اختراع خط النستعليق كما ذكرنا يف موضع سابق، كل هذه التطورات عاشـت                

  .عصرها وجعلت من اخلط العريب أهبى مجاالً وأحلى حلة



٥٦ 

  ، ولسمو معانيه ،  ويعترب اخلط العريب أول الفنون يف اتمع اإلسالمي اللتصاقه الوثيق بالثقافة            
ت رتبة الرسام واملهندس دونه بكثري، وكان اخلطاط يكتب أوال وميأل املساحة الـيت              وكان. ودقة مراميه 

تناسب الكتابة ألهنا هي املقصود األول، مث يأيت املزخرف فريسم حول الكتابة الزخارف املناسبة، إيل أن                
ك حمـالً   فكان يرسم أوالً ويتـر    ،  جاء كمال الدين بـهزاد معاصر الدولة التيمورية والدولة الصفوية          

مناسباً ليأيت دور اخلطاط، وهبزاد كان خطاطاً باإلضافة إىل كونه أعظم رسام أجنبته تلك البالد فكـان                 
ومن األدلة على أنّ اخلطاط كان أعلى الفنـانني يف اتمـع            . مبقدوره أن يترك املساحة املناسبة للخط     

ه نادراً ما يوقع، وأنّ املؤرخني اهتموا       اإلسالمي؛ أنه هو الفنان الوحيد الذي يوقّع على عمله وكان غري          
حبياة اخلطاطني أكثر من غريهم، بل إنّ امللوك كانوا يقربون اخلطاطني وال يستغنون عنهم ساعة واحدة،                
وُنِقلَ عن بعضهم أهنم كانوا حيملون الدواة واخلطاط يكتب حبضرم، كالشاه عباس األول الـصفوي               

والسلطان بايزيد الثاين العثماين كان حيمل الدواة للخطاط محدان         كان حيمل الدواة للخطاط علي رضا،       
األماسي، وكان بعض امللوك خطاطني كالشاه طهماسب الصفوي والسلطان أمحد والسلطان حممـود             

وكان مرتب رئـيس اخلطـاطني يف       . الثاين والسلطان عبد احلميد والسلطان عبد العزيز من العثمانيني        
ير، وما يزال اخلطاط يف إيران ُيعترب يف طليعة الفنانني، وكان امللوك حيبون أن              الدولة العثمانية مرتب وز   

وقد ذكر يف التـاريخ أنّ الـشاه إمساعيـل          .يستقطبوا اخلطاطني يف ممالكهم ويزينوا عرائس عواصمهم      
الصفوي حبس اخلطاط حممود النيسابوري، والرسام هبزاد يف مغارة حني شبت احلـرب بينـه وبـني                 

وحني استوىل عبيد أزبك خـان      .   الدولة العثمانية  ليم األول العثماين خوفاً من فرارمها إىل      السلطان س 
على هراة أخذ اخلطاط الكبري والشاعر الشهري مري علي اهلروي إىل خبارى بدون رضاه فأقام يف خبارى                 

ستني فناناً هـ، وهكذا فعل السلطان سليم حني استوىل على تربيز فقد أخذ منها ٩٥١إيل أن مات سنة    
 وهو   ؛ حىت وصل األمر باخلطاط أن يتيه دالالً أمام الرؤساء بفنه         . إىل استانبول ليجمل هبا عاصمة ملكه     

وأذكر يف ذلك قصة اخلطاط سنكالخ أحد خطاطي مدينة تربيز ومؤلـف            . مرفوع الرأس عايل املكانة   
 يكتب له قـصيدة الـربدة       كان قد طلب منه حممد علي باشا يف مصر أن         ) تذكرة اخلطاطني   ( كتاب  

: لتنقش يف جامعه الذي أنشأه يف قلعة صالح الدين بالقاهرة، وحني أرسل سنكالخ اخلط قال لرسوله               
إن قام حممد علي باشا خلطي فسلم إياه و إال فال، وحني وصل الرسول إليه قام حممد علي باشا ومـن                     

مد علي باشا أعظم رئـيس يف العـصر         والذي ُعرف أنّ حم   . معه تعظيماً خلط سنكالخ فدفع إليه اخلط      
  .احلديث ظهر يف البالد العربية أجنز ما مل ينجزه غريه يف السلم واحلرب

فاخلط العريب هو فن تشكيلي إذ ال بد فيه من توزيع كثافة اخلطوط توزيعاً عادالً، وال بد فيـه                   
 احلرف يف الكتابة ال يتبدل      وال نسلّم أنَّ  . من اختيار الشكل األنسب إذا كان هناك أمامه خيارات عدة         

وال يتغري بل إنّ احلرف الواحد ختتلف أبعاده حسب موقعه من الكلمة وحسب موقعه من الشكل العام،                 



٥٧ 

فاحلاء األولية يف خط الثلث مثالً إذا جاء بعدها امتداد طالت إيل ست نقاط، والنون املفردة أو األخرية                  
رف كالواو أو غريه، فإن كان جوفها فارغاً كانـت          تكون أكثر من مخس نقاط إذا كان يف جوفها ح         

واخلطاط قد يغري يف شكل احلرف تغيرياً يسرياً يف بعض املواطن للحاجـة             . مبقدار مخس نقاط فحسب   
وقد حيتاج إيل تسمني احلرف تسميناً زائـداً علـى مـا      . وهو ما يسمى يف عرف اخلطاطني بالتصرف      

كتابة كبرية ويف موضع بعيد عن الناظر وهو ما يـسمى بـاخلط   تقتضيه قواعد اخلط املتبعة إذا كانت ال  
اجللي، فإن كانت الكتابة صغرية وقريبة من العني كانت حنافتها عادية على حسب القاعدة وهذا مـا                  

وقد يعمد اخلطاط إيل صب الكتابة يف إطاٍر عـام كالـدائرة واملثلـث واملربـع         . يسمى باخلط اخلفي  
وقد حيتاج إيل أن    . وقد خيترع أشكاالً أخري ال حد هلا وال حصر        . أو امللّوز واملستطيل والشكل البيضي    

يركّب احلروف يف طبقات متداخلة ثالثة أو أكثر، وقد يفضل التماثل والتناظر يف بعض احلـروف إن                 
ساعده النص كاأللفات والالمات واجليمات واحلاءات واخلاءات املفردة أو األخرية وكامليمات القائمة            

فيقع احلرف يف جهة اليسار نظري      . و املائلة وكالكافات املنبسطة أو القائمة وغري ذلك مما ليس له حصر           أ
واألشـكال  . احلرف يف جهة اليمني مما يكّون شكالً عاماً رائعاً يأخذ باأللباب وينتـزع اإلعجـاب              

بـسملة مـن مئـات    وبذلك ميكن تركيـب ال . واألوضاع للجملة الواحدة كثريةٌٌٌٌ جداً ال تكاد تنتهي 
ويندر جداً أن تتفق    . ولو طُلب من عدة خطاطني كتابة عبارة واحدة لكتبوها بأشكال خمتلفة          . األشكال

اخلواطر على شكٍل واحٍد مما يدلُّ داللةً قاطعةً على أنّ جمال اإلبداع مفتوح يف احلروف ومفتوح أكثـر                  
ل أن األبنية يف البلد ختتلـف يف الـشكل          وال يغيب عن البا   . يف الشكل العام الذي يتألف من احلرف      

واملساحة وإن كانت كلها مبنية من لَبِِن كله مبقاس واحد، فال غرابة أن خيتلف الشكل العام وإن كانت                  
  .احلروف واحدة الشكل والنص واحد

كل هذا يعين أن احلرف معطى حضاري، له دالالته الثقافية؛ وإن كان للتـشكيل احلـرويف                
ق عليها القدامى واحملدثون؛ إذ يرى البعض أنه ال مشاحة أال يتقيد الفنان هبذه القواعـد؛       قواعده اليت اتف  

بل ميكن له استلهام األفكار الغربية يف الفن التشكيل مبا يضيف جلمال اخلط العريب رونقاً وإبداعاً يسمق                 
 املعاصرة بـاحلروف    به إىل أعلى رتب الفن املعاصر؛ وقد أمكن تصنيف االجتاهات التشكيلية احلروفية           

  :نوردها إجيازاً على حنو ما يلي) ٢٠٠٤(ة اجتاهات يف دراسة احلريب مخسالعربية إىل 
ممارسات تشكيلية استخدمت فيها النصوص أو الكلمات مبا حتمله من معـاٍن            : االجتاه األول 

  :مع االحتفاظ بالقواعد اخلطية
ثقايف والقيمي واجلمايل ضـمن املـوروث       هنا يف هذا االجتاه استخدم اخلط العريب يف إطاره ال         

القواعدي الستخدام احلروف تشكيلياً على هنج األقدمني؛ وهنا التزم الفنان احلـرويف املـسلم مبنطـق                
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 كالتكرار وتبادلية الشكل مع األرضية واختاذ تنظيمات         ؛ التشكيل الفين اإلسالمي يف تناول اخلط العريب      
  .لفنيو اإلسالمية أو استخدام الشبكيات بأنواعهاإيقاعية تقترب من أسلوب املنمنمات ا

وال بد من مراعاة ترتيب احلروف يف النص بقدر اإلمكان السيما إن كانـت العبـارة غـري                  
مشهورة بني الناس، ويستحسن مراعاة التناظر إن ساعدت احلروف يف النص املراد كتابته، ومن القواعد               

كمـا يف  ،ألن األسافل حوامل لألعايل ؛ منها يف األعلى قليالً كذلك أن تكون الكثافة يف األسفل أكثر    
إىل اعتبارات كثرية تكـون يف      . املباين يراعى فيها أن يكون أسفل البناء أقوى من أعاله ألنه احلامل له            

  . ذهن اخلطاط حبسب ما يستدعيه املقام ولكل مقام مقال
وضعها اخلطاطون لكتابة احلروف وهـي      وينبغي أن يعلم أنَّ قواعد التشكيل غري القواعد اليت          

  . املقصود وال ُيخلُُّ باجلمالقواعد مرنة يف بعض األحيان للمتمكن يف اخلط أن يتصرف فيها مبا يناسبأيضاً 
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ويقع ضمن إطار هذا االجتاه احملافظ فئة من الفنانني تلتزم إىل حد بعيد بقواعد جتويـد اخلـط                  

والسيما فيما ميثله هذه اخلـط مـن        ،  حملافظة على املضمون أو الوظيفة اللغوية للخط        الكالسيكية مع ا  
  .نصوص دينية أو مقدسة

وهذه الفئة من اخلطاطني التشكيليني يقاومون زخم العوملة وما حتمله من مـستحدثات تكـاد               
ملـستمرة ألجيـال    تقضي على جذور ثقافتنا وهويتنا العربية اإلسالمية املتفردة؛ إذ تؤكد اإلبداعات ا           

الفنانني منذ بداية القرن العشرين وحىت اليوم أن فن اخلط العريب لن ينقرض مـع العوملـة ومـشاكل                   
التحديث يف الدول العربية، ورغم كل مظاهر األخطار احمليطة باللغة العربية ذاا، وضـعف مـستواها                

دو أن هناك من بني هؤالء الـشباب مـن          إذا يب . املتزايد بني الشباب واألجيال اجلديدة يف العامل العريب       
  .لسة، فيقومون بذلك مبهمة قومية يف مستقبل غامضجحيبون اخلط العريب يف صمت، وجييدونه 

  ؛  والواقع أن العامل العريب ينفرد بتارخيه العريق اجلميل واملتميز يف فن اخلط منذ ظهور اإلسـالم               
قة بصور وأشكال ورموز خمتلفة ، وقد شـارك         فلقد ابتكرت اخلطوط املبنية على رسومات مجيلة رشي       
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اخلطاطون املسلمون بدورهم يف مجاليات اخلط العريب، باختاذهم أسلوب اخلط الكويف الـذي تـدرج               
  .جبماله املستمر

 واخلط ميلك معماره اخلاص الذي خيتاره الفنان أو يبتكره، وأحيانا يكون تصميم اخلط شـبيها               
لكن األغلب األعم   . ما كالباروك أو القوطي رغم أن اخلط عريب       بتصميم معماري من أسلوب أو منط       

تصميم لوحة اخلط تعطيك    . على التصميمات املعمارية للوحات اخلطية العربية هو األرابيسك اإلسالمي        
هو إما تشكيل منتظم ال يهم مأن تقرأه أو تستوضح معانيـه، وإمـا              . إحساسا بالتجريد أو بالتجسيد   

،   يف كل األحوال هنـاك طـراوة       ،كون إنسانا أو حيوانا أو نباتا، أو شيئا ما           قد ي  ؛ صورة لكائن ما  
 اللون يلعب دورا مهما يف لوحات اخلط، متاما كلوحات التصوير، حىت لـو              ؛ ليونة، يف اتزان وانتظام   و

هناك أيضا  . كانت اللوحة وحيدة اللون فهناك قوة وحضور هلذا اللون، وهناك لو آخر للخلفيةة خيدمه             
زخارف اليت يشغلها الفنان بني ثنايا احلروف، يف الغالب تكون من حروف أيضا ولكن بأشكال خمتلفة         ال

. وهناك الزخارف اليت ينغمها الفنان على سطح اللوحة حميطة ببنائه اخلطـي اجلميـل             . وبأحجام أصغر 
ط هنا ليس   فاخل. هناك تناسق على كل حال بني عناصر اللوحة اخلطية ، وهناك شخصية لعمل كل فنان              

  .فنا تطبيقيا، ولكنه فن مجيل
ورغم أن احلروف العربية كانت منبعجة، مفرطحة، متباينة، إال أن الفنان املـسلم اسـتطاع أن                
خيضع هذه احلروف حلساسيته الفنية بالتطويل تارة واحلشو تارة وبالتبسيط واالنتقاء والتسلـسل تـارة               

 إذ  ؛ جب هبا العامل كله وليس املسلمون فقط أو العرب        أخرى، حىت أخرج صورا مجيلة فنية اشتهرا وأع       
وحظى هذا الفـن    . ميكن القول إن فن اخلط العريب أحد الفنون اليت أهدا احلضارة اإلسالمية إىل العامل             

نقاد الفن الغربيني، بل منهم من أوضح تأثري فن اخلط العريب علة الفنون الغربية، مثل               وباهتمام مؤرخي   
 حاول فيه تفسري شريط الكتابة الكوفية يف صندوق العاج          ١٨٢٠لذي كتب مقاالً عام     ا" سبنسر مسيث "

 الصفحة األوىل من خمطوط لرؤيا يوحنـا        ١٨٣٠الذي درس عام    " وفيلمن"،  "بايه"الشهري بكاتدرائية   
الالهويت والحظ أن يف إطارها تقليدا عجيبا للكتابة العربية يف القرن احلادي عـشر، واقتفـى أثـره                  

 مقاال عن استخدام احلروف العربية يف الزخرفة لـدى الـشعوب            ١٨٤٦الذي كتب سنة    " جنبريييهلو"
 إىل مجعيـة األثـريني الفرنـسيني    ١٨٧٦وكان هذا املقال أساس حبث قدمه سنة        . املسيحية يف الغرب  
مقاال عن احلـروف الكوفيـة يف التـصوير         " سوليه"وكذلك كتب   " لوي كوراجو "األستاذ الفرنسي   

  .كاينالتوس
 هـو   ١٩٣٦ولقد ترجم الدكتور زكي حممد حسن رائد مؤرخي الفن العريب كتابا مهما عام              

" كرسيت"ذكر فيه   " كرسيت، أرنولد وبرجيز  "، كتبه ثالثة من مؤرخي الفن الغربيني هم         "تراث اإلسالم "
 وجدت دليال   الكتابة العربية اليت هي كل ما قدمه العرب أنفسهم للفن اإلسالمي تعترب حيثما            : "بالنص
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مع اهنم مل ،  ولقد ألف الصناع األوربيون شكل اخلط العريب بالتدريج         . على سيادة اإلسالم وعظم تأثريه    
ومن األدلة القدمية على معرفتهم شكله وجهلهم قراءته قطعة من العملة كان قـد              . يستطيعوا أن يقرأوه  

 الربيطاين، وهذه القطعة شبيهة     وهي اآلن حمفوظة باملتحف   " ٧٩٦ - ٧٥٧"ملك مرسية   " أوفا"سكها  
 قـالً ن وحوهلما كتابة عربية منقولـة        باللغة الالتينية " امللك أوفا "بالدينار اإلسالمي، ولكن فيها كلميت      

ـ ١٥٧(دقيقا، حىت لنرى ظاهرا فيها تاريخ القطعة األصلية           ومل يأت بعد هذه العملة نظري هلـا         ، ) ه
روف العربية والزخارف اإلسالمية يزداد انتشارا يف صناعات        ومنذ ذلك الوقت أخذ نقل احل     . على مثلها 

  ".أوربا املسيحية
ممارسات تشكيلية استخدمت فيها احلروف النمطية بتركيبات متنوعة مقـروءة    : االجتاه الثاين 

  :لكنها مفرغة من املعاين
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أجزاؤها يف اللوحة الفنية أو الكلمة خبط       اللوحة أعاله مثال على هذا التجاه؛ وهنا تستخدم احلروف أو           
منطي مقعد ومقروء؛ غري أنه ال يوصل إىل معىن حمدد؛ إذ املراد استلهام القدرة التشكيلية يف احلـروف                  
بكل إمكانياا الفنية الذاتية وحبلول تشكيلية وعناصر هندسية أو زخرفية حرة؛ وأساليب املعاجلة تترواح              

  .كيلي اإلسالمي وبني مناهج التشكيل املعاصرةبني االلتزام باملنطق التش
ممارسات تشكيلية مستوحاة من إيقاع وحركة احلروف املقعدة يف صـياغات           : االجتاه الثالث 
  :تشكيلية غري مقروءة

اللوحات الفنية املرسومة وفق هذا االجتاه تعرب عن عالقات اخلط العـريب بعـضها بـبعض يف                   
نظمه التشكيلية يف تركيبات إبداعية غري مقروءة يف مـسعى السـتلهام            إيقاعاته اجلمالية بتطبيق قيمه و    

طاقات احلرف العريب التشكيلية الكامنة يف مجالياته ونغماته اإليقاعية وطبيعته احلركية عـرب معاجلـات               
حتويرية تستفيد من حركية احلرف العريب وسكناته دون االعتماد على الدالالت والوظـائف اللغويـة               

وهـذا  . ا يتم النظر إىل احلرف العريب كحالة جمردة تصري يف اخلط كما تصري يف غـريه               للحروف؛ وهن 
ذلك أن فـن    . العنصر األول هو اخلط مبدلوله اهلندسي ، من حيث هو خط يبدأ بنقطة وينتهي بنقطة                
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حدة من قيم هذا العنصر، وهـي طاقتـه         اوقد أخذنا قيمة و   . اخلط العريب يقوم على هذا العنصر أساسا      
ركية ، لننظر اىل أي مدى ختدمنا هذه الطاقة يف بناء لوحة خطية، وما هي حدود واجتاهات هـذه                   احل

عند جتريد أشكال احلروف مما يلحق هبا من عناصر         . احلركة اليت تؤثر على الصورة النهائية للوحة اخلطية       
ف الـيت ال تـدخل   الداللة كالنقاط ورؤوس احلروف، ومن العناصر التزيينية األخرى، مثل حلي احلرو 

ضمن القيمة اجلوهرية للحرف، ال يبقى لنا من احلرف إال شكله العام الذي ال خيتلف عن األشكال اليت                  
وهي أشكال هندسـية معروفـة ، مـستقيم ، مـنحين،     . تكوهنا حركة اخلط اهلندسي ارد باجتاه ما     

ري لبناية يف طريق اإلنشاء، مهيـأة       وتكون األشكال املتبقية بعد التجريد أشبه باهليكل العا       . وحاالما
وهذا املشكل وان كان ال يعطي شكل احملرف املقصود، إال أنه           . الستقبال أي مشروع تكميلي حمتمل      

ركز التعامـل مـع      م ومبا أنه اهليكل األساسي لبناء احلرف ، فهو هبذا الواقع           . يوحي به ، ويشري اليه      
وع كينونة احلرف الذي يتحدد على أساسه شكله الداليل ،           إنه مشر  ؛ مبعىن آخر . الوضع املستقبلي له    

  .واهليئة اجلمالية اليت نريدها له
وهذا ما نراه يف    . وميكن للداللة ان تتحقق بأبسط األشكال ، دومنا حاجة اىل التزويق والتزيني             
 ليست قيمـة يف     الكتابة البسيطة اليت توصل رسالتها اىل العني؛ ذلك أن الداللة ال تشترط اجلمال، ألهنا             

ىن هو الذي حيتمل أن يكون مجيال أو ال يكـون، يف            عامل.  ذاا؛ إمنا هي إشارة أو إمياء أو تلميح  ملعىن         
حني أن اجلمال شرط الزم للفن، من جانبه احلسي ال ارد، كما ذكرنا آنفاً يف هذا املبحث، واحلواس                  

  . هي الكفيلة بتصنيف مستوياا وفق احلالة املعرفية
ولكن إذا حتقق   . منا من شروط الفن     إإذن فاجلمال مسألة أخرى، ليست من شروط الداللة، و          

 ، وجيعلنا إزاء قيمة إضافية للداللة،       ىنه يضع أحاسيسنا يف مرتبة أعل     إ ف  الوضع الداليل ضمن جو مجايل    
رف من عناصر الداللة    فإذا جردنا شكل احل   . جتعلها أكثرأثارة وتأثريا، وهذا هو ما يعنينا يف اخلط العريب         

واجلمالية ، يبقى لنا وضعه اهلندسي ـ كما ذكرنا من قبل يف هذا املبحث ـ وهذا الوضع اهلندسي حبد   
ذاته  ينطوي عل قيم مجالية واميائية مبقادير معينة استقرت عليه مفاهيمها يف علوم احلساب واهلندسـة                 

        ردة من إحياء ميكن االعتماد عليه يف اخلط العريب       وفنون العمارة والتصميم أي مبا تتيحه هذه اخلطوط ا .
الـشكل  : وأمام واقعني هلذه اخلطوط  . املستقيم واملنحين : هبذا االعتبار نكون أعدم نوعني من اخلطوط        

ومها االفقي  ؛   نالحظ أن شكلني من أشكاله     فإدا أخذنا الطاقة احلركية ألشكال اخلط املستقيم      . واحلالة
 وذلك بسبب كمون هذه الطاقة فيهما وعـدم ظهورمهـا بـشكل              ؛ كونا تاما ساكنا س  ، والعمودي
منا تـستثار   إو ، فهي ال تستثار مبد اخلط نفسه باجتاهه املرسوم مهما كان طول هذا االمتداد             ، حمسوس

  .أو جماورته مساراً خمتلفاً عنه ، خبروجه عن مساره
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و الكلمات مبا حتمله مـن معـاٍن        ممارسات تشكيلية استخدم فيها النصوص أ     : االجتاه الرابع 
  :ضمن صياغات إبداعية غري ملتزمة بالقواعد اخلطية

ت قرآنية حتمـل معـاين      ايآتأيت مثل هذه املمارسات التشكيلية يف صورة عبارات أو مجل أو              
ومضامني دينية أو ثقافية أو أقواالً مأثورة؛ وهنا يأيت يتنفيذ الفنان املسلم هلـذه التراكيـب التـشكيلية                
بصياغات حرة ال يلتزم فيها جبماليات اخلط العريب وتقاليده وتنظيماته القواعدية املتعـارف عليهـا يف                

وهنا يستبدل هذه القواعد والتنظيمات مبعاجلات شكلية جتريدية جديدة قائمة          . املوروث الفين اإلسالمي  
ـ          ،واأللـوان ،وط على منطق تشكيلي معاصر مستلهم من الفكرالتشكيلي الغريب القـائم علـى اخلط

، والتجريديـة   ،  والتعبرييـة   ،  وامللمسية وغريها كمـا يف التكعيبيـة        ،  والقيم الضوئية   ،  واملساحات  
  . وغريها من االجتاهات الغربية املعاصرة، والسريالية 
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ومن امللحوظ هاهنا أن الفنانني املعاصرين ممن استلهموا الشكل الكتايب املمثل يف الكلمات أو                
النصوص تتوزع اهتمامام ما بني اجلانب املضموين للحرف واجلانب التـشكيلي منـه كمـا ذكـر                 

روف وإمكانياا الفنية وما ميتزج     فقد يستفيد الفنان من خصائص احل     ). ١٤٤مرجع سابق، ص    (احلريب
هبا من عناصر بأساليب متطورة إبداعياً ليخرج عمالً تتغلب فيه القيم التشكيلية على اهليئـة الكتابيـة                 

أو مـشاعر  ، اإليضاحية، أو على النقيض حني يؤكد الوظيفة اللغوية التشكيلية يف تعبري عن فكرة معينة      
  .وأحساسيس خاصة

ارسات تشكيلية استخدمت فيها احلروف بشكلها العفـوي بتركيبـات          مم: االجتاه اخلامس 
  :متنوعة مقروءة؛ لكنها مفرغة من املعىن

هنا يتم االستفادة من احلرف العريب يف صورته غري اودة كامالً أو جمزوءاً أو يف شكل جـزء                    
 والـدالالت؛ وخالفـاً   من كلمة وال يكون االهتمام إال بالقيمة اجلمالية للحرف دون االهتمام باملعاين          

لالجتاه الثاين املعروض هنا نقالً عن تصنيف احلريب فإن االجتاه الثاين بتشاهبه مع املنهجيـة التـشكيلية                 
لالجتاه الثاين إال أن احلرف العريب يظهر هاهنا مغايراً لشكله التقليدي النمطي؛ بينما االجتاه اخلامس هذا                

فالقيمة اجلمالية البحتة للحـرف     . يب يف خمتلف تركيباته الفنية    حيافظ على الشكل التقليدي للحرف العر     
وتظهـر  . اعتماداً على إبداع الفنان وابتكـاره     ؛  العريب هي أهم مفردات التشكيل الفين يف هذا االجتاه          
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املمارسات التشكيلية ضمن هذا االجتاه بأشكال وصور شىت ال تتعدى فلسفة االجتاهـات والنظريـات               
  . وإن كانت ال ختلو من املأثور الثقايف الفين اإلسالمي، ة التشكيلية احلديث
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  املبحث الثاني
  احلاسب اآليل وتطبيقاته الفنية والرتبوية

 
:

 حيـث   م ؛ ١٩٤٦كان أول تقدمي للحاسب اآليل منذ أكثر من مخسني عاما، وبالتحديد سنة             
مات هي نوع معقد بعض الشيء من        صمام الكتروين، وهذه الصما    ١٨٠٠٠كان يتكون من أكثر من      

 وهـي   ،اليت هلا شكل مصباح اإلضاءة الكهريب املعروف وذو احلجم املتوسـط     ،  األدوات اإللكترونية   
وحىت اختراع الترانزيستور،   ؛  مماثلة للصمامات اليت كانت تستعمل لتشغيل الراديو ملدة طويلة من الزمن            

ن الكمبيوتر يف حينها حيتل بناية كاملة، ويزيد وزنه عن          اوك  ، وكذلك لتشغيل التلفزيون يف بداية عهده     
 وكانت تلك البناية يف حاجة ألجهـزة         ،  وهذا يعين أن وزنه أكثر من وزن ثالثني سيارة          ؛ ثالثني طنا 

ومع ذلك فإن فعاليته مل تكـن       . إلزالة احلرارة النامجة عن تلك الصمامات اإللكترونية      ؛  تربيد عمالقة   
  .   حاسبة جيب صغرية مما يستعملها تالميذ املدارس اآلنأكثر من فعالية آله

א א :א
  ؛ احلاسب اآليل يف أبسط تعبري عنه هو ليس أكثر من جهاز كهريب، مثله مثل أي آلة أخـرى                 

. وم مبهمات معينـة   قهذا اجلهاز مت انتاجه كي ي     . كاملسجلة أو الفيديو أو الغسالة أو امليكرويف وغريها       
ميكن استعمال احلاسب اآليل يف كتابة الرسائل أو استعماله كآلة حاسبة للقيام بعمليـات اجلمـع                مثال  

كما ميكنه القيام بتخزين أرقام التلفونات، ولعب املباريات، وإنتاج رسوم ذات تقنيـة           . والطرح وغريها 
 ويقـوم بتنظـيم     ميكن للحاسب اآليل أيضا أن يقوم بتشغيل ومراقبة خطوط العمل يف املصانع،           . عالية

  . مهمات األجهزة داخل الطائرات أو الصواريخ وغريها
إن احلاسب اآليل عبارة عن جهاز إلكتروين قادر على استقبال معطيات املعلومات اليت نرغب              

للقيـام مبعاجلـة تلـك      ؛  يف إدخاهلا وختزينها به، وكذلك ختزين التعليمات اخلاصة بالربامج التطبيقية           
مكانية إن لدى احلاسب اآليل اإل    . احلل، مث قادر على إخراج هذا احلل بسرعة شديدة        املعلومات وإجياد   

للقيام بعمليات يستحيل على االنسان القيام هبا، ومع ذلك فإن احلاسـب اآليل يف الوقـت نفـسه ال                   
ولو .   فلن يعطيك إجابة    ؟ فإذا قمت بكتابة سؤال للحاسب اآليل ماهو تاريخ ميالدك        . يستطيع التفكري 

فرض بأن لديك قائمة من أرقام التلفونات وتفاصيل أصحاهبا وقد مت ختزينها يف نظـام احلاسـب اآليل                  
 إذا قمت بسؤآل    و . ضمن برنامج خاص ميكنك من معرفة التلفون عند كتابة اسم الشخص أو عنوانه            

ك احلاسـب   احلاسب اآليل عن رقم تلفون احلجاج يف البصرة، فمن احملتمل بعد هينة من الوقت أن خيرب               
جابة صحيحة إر وأن جييبك مباشرة  أن يفك احلاسب اآليل ال يستطيع     . اآليل بأنه ال يستطيع أن جيد الرقم      
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كذلك إذا طلبـت مـن      . ذات منطق مامل يكن قد أدخلت إليه معلومات مسبقة أو برامج متخصصة           
. لك بأن هذا خطأ   ، فسيقوم احلاسب اآليل بذلك، وال يستطيع أن يقول          ٢=٨+٩احلاسب اآليل كتابة    

إن احلاسب اآليل يف الواقع وكما أوضحنا يقوم باتباع تعليمات ويؤدي مهمات خمططة ومربجمة مسبقا،               
  .ولكنه يستطيع تأدية هذه املهمات بسرعة خارقة قد تصل ملاليني العمليات يف الثانية

ائق إلكترونية  إن احلاسب اآليل يتكون من مفاتيح وأسالك ولوحات دوائر إلكترونية وقطع ورق           
، وحمرك قرص التخزين الصلب، وحمرك قرص التخزين املرن، باإلضافة إىل طابعة ولوحة             Chipsمدجمه  

كل هذه املكونات متصلة    ). سنتعرض لذلك بالتفصيل الحقا     ( مفاتيح وماوس وشاشة إظهار الصورة      
يعاب معطيات املعلومـات  مع بعضها البعض لتكون نظاما له القدرة على القيام مبهمات احلسابات واست    

ن قدرة احلاسب اآليل هذه يف تداول ومعاجله        إ. كنوع من هذه املهمات مث التعامل معها إلعطاء النتائج        
املعلومات املختلفة أعطت للحاسب اآليل القوة، هذه املعلومات تكون عادة يف غاية األمهية سواء لألفراد             

كما ذكرنا فإن احلاسب اآليل حبد ذاته عبـارة         : يلاالستخدامات العملية للحاسب اآل   . أو للمؤسسات 
وحىت يقوم هذا اجلهاز بالعمل الذي تريده،       . عن جهاز إلكتروين يتكون من جمموعة من املعدات الصلبة        

فهو حباجة إىل برنامج يقوم كواسطة بني تلك املكونات بعضها وذلك حىت تكون فيما بينـها وحـدة                  
إن هـذا  . الوحدة والشخص الذي يقوم بتشغيل احلاسب اآليلوكذلك تكون واسطة بني تلك    . واحدة

حتتوي معظم برامج التشغيل    . الربنامج هو برنامج التشغيل والذي من أشهرها برنامج ويندوز املعروف         
أيضا على إمكانيات جتعل باستطاعتنا القيام ببعض األعمال التطبيقية البسيطة اخلاصة بالكتابة والرسـم              

وهذه األعمال يف الواقع ليست هي اليت يطمح إليها مستخدم احلاسب اآليل،            . اوبعض األلعاب وغريه  
ولذلك نلجأ إىل استخدام الربامج التطبيقية اليت تقوم بعمل أو أعمال حمددة يف أحد اجلوانـب املهمـة                  

  . املفيدة لإلنسان
א מ א מ :א

 تكنولوجيا املعلومات، وهذه الـتغريات      شهدت السنوات األخرية تغريات متالحقة وسريعة يف        
 ولذا فإن هلذه التغريات بالغ األثر يف كافـة جوانـب اتمـع      ؛ ليست كمية فحسب، بل نوعية أيضاً     

حيث التغري من جمتمع الصناعة إىل جمتمع املعلومات، واالنتقال من العمل البدين إىل العمـل               . اإلنساين
وقد أدت التقنيات احلديثة يف جمـال       .ىل إنتاج املعلومات وتسويقها   العقلي، واالنتقال من إنتاج البضائع إ     

املعلومات إىل اخلفض من تكاليف اإلنتاج والتنوع يف املنتجات، كما أفضت إىل ظهور منتجات جديدة               
  .متاماً حىت يف جمال الفنون التطبيقية والتشكيلية
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ترونية تستخدم ملعاجلة البيانات    آلة إلك ": ويف هذا السياق، ميكن أن يعرف احلاسب اآليل بأنه          
املدخلة للجهاز، بواسطة وحدة املعاجلة املركزية للحصول على معلومات مفيدة، ويتم ذلك بواسـطة              

  :وللحاسب اآليل أنواع. برامج تكون معروفة لدى هذه اآللة
وهي جمموعة من أجهزة احلاسب اآليل مرتبطة مع بعضها الـبعض          ) Network(حواسب الشبكة   .١

  .تطيع أكثر من مستخدم العمل عليهاويس
  .ويستعمل لشخص واحد فقط ) Personal Computer(احلاسب الشخصي .    ٢

واحلاسب اآليل هو جهاز إلكتروين له القدرة على إجراء عدد هائل جداً من العمليات احلسابية               
الـذي  (ن العقل البشري    ، ويتميز ع  )ماليني العمليات يف جزء من الثانية     (واملنطقية يف زمن قياسي جداً      

 وهـذه تـشكل     Hardwareوهو يتكون من عتاد صلب      . بأنه ال يتعب وال ميل وال ييأس      ) صنعه
األجزاء الصلبة من اجلهاز مثل وحدة املعاجلة والشاشة والطابعة وغريها من املالحق وهي املعدات هـي                

ونات إلكترونية أو كهربائية أو     املكونات احملسوسة من احلاسب اآليل واليت ميكن ملسها باليـد وهي مك          
  :وهذه ميكن تقسيمها أيضاً إىل أربع أقسام. ميكانيكية

  ) :Input(أجهزة إدخال البيانات 
والبيانات . وتستخدم يف إدخال البيانات واملعلومات بأشكاهلا املختلفة إىل جهاز احلاسب اآليل          

data          ال وأحداث يف العامل بـصورة جمـردة ،          اتص   هي املادة اخلام اليت ُتجمع بناء على ما حيصل من
 هـي   Processingواملعاجلـة   . وتتضمن هذه البيانات أرقاماً ، أمساء ، صوراً ، أصواتاً ورسومات            

وتتضمن املعاجلة عمليـات    . عملية تتم فيها معاجلة البيانات من خالل إجياد عالقة تربط بعضها ببعض             
واملعلومـات  . ل على معلومات معينة من هذه البيانات      وأساليب التفكري والعمل اليت تؤدي إىل احلصو      

Information              هي املعطيات الناجتة عن معاجلة البيانات يدوياً أو حاسوبياً أو باحلالتني معاً، ويكون 
وختتلف املعلومات عن البيانات يف أن املعلومـات تعطـي          . هلا سياق حمدد ومستوى عاٍل من املوثوقية      

اذ القرار املناسب يف الوقت املناسب، مبا يتوفر لديهم مـن حتليـل كامـل              الفرصة ألصحاب القرار اخت   
للبيانات ومن نتائج هلذا التحليل؛ غري أن البيانات تبقى جمرد معطيات غامضة جمردة ال ميكن احلـصول                 

أم باسـتخدام    على مجلة مفيدة منها بدون أن خنضعها للمعاجلة، سواء أكانت هذه املعاجلـة يدويـة              
  .الكمبيوتر

) Keyboard(هو لوحة املفـاتيح  ) Standard Input(وجهـاز اإلدخال األساسي 
وهناك أجهزة إدخال أخرى تستخدم إلدخال أشكال أخـرى         ،  ويستخدم إلدخال األوامر والنصوص     

،  إلدخال الصور، الكامريا الرقمية إلدخال الصور واألفالم       Scannerمن البيانات مثل املاسح الضوئي      
 إلدخال اـسمات    Plotterالـ  ، إلدخال التوقيعات واخلط اليدوي ورسم اخلرائط       القلم الضوئي   
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 إلدخال األوامر عن طريـق      Mouse الفأرة   ، ثالثية األبعاد، امليكرفون إلدخال األصوات و املوسيقى      
 تستخدم للـتحكم يف  Joystickعصا التحكم ،  )Drag & Drop( النقر أو السحب واإللقاء 

  .وتستخدم إلرسال األوامر لربامج األلعاب على صورة نبضات كهربائية متوازية  ،برامج األلعاب 
  ):Processing(أجهزة معاجلة 

 Central(وهي اختصار للعبارة ) CPU( هو وحدة املعاجلة املركزية  جهاز املعاجلة الرئيس
Processing Unit ( ،حيث تقـوم  ؛ سان وتعترب وحدة املعاجلة املركزية مبثابة العقل بالنسبة لإلن

وحتديد عناوين الذاكرة الـيت     ،  التحكم يف سري البيانات     : مبعظم عمليات احلاسب اآليل األساسية مثل       
وغري ذلك  ،  وحتديد أي الوحدات أو البيانات له األسبقية يف التنفيذ          ،  جيب القراءة منها أو الكتابة فيها       

  :سمني رئيسني مها  وتنقسم وحدة املعاجلة املركزية إىل ق، من العمليات
  :) CU Control Unit(وحدة التحكم .١

  .وهي مسؤولة عن التحكم يف مجيع أجهزة وبيانات احلاسب اآليل
  :)  Logic Unit& ALU Arithmetic (وحدة احلساب واملنطق .٢

  . وهي املسؤولة عن أداء وتنفيذ مجيع العمليات احلسابية و املنطقية داخل احلاسب اآليل
  ) : Storage Device(ن أجهزة ختزي

  :ويتم فيها ختزين البيانات واملعلومات بصورة دائمة أو مؤقتة وتنقسم إىل قسمني 
  : هو ختزين البيانات داخل جهاز احلاسب اآليل نفسه وينقسم إىل قسمني مها : ختزين داخلي . أ
رة  علـى صـو  Hard Diskوهو إما ختـزين يف القـرص الـصلب    : التخزين الداخلي الدائم.١

  .  على صورة نبضات كهربيةROMكهرومغناطيسية أو يف الذاكرة الدائمة 
حيث يقوم احلاسب اآليل مبـسح      ،   RAMويتم يف الذاكرة املؤقتة الـ      : التخزين الداخلي املؤقت  .٢

 RAM مبجرد قطع الكهرباء عن اجلهاز، حيث جيب أن تكون الــ             ، RAMمجيع حمتويات الـ    
  .ل جهاز احلاسب اآليلفارغة متاماً عند بدء تشغي

 CDROM أو اسطوانات    Floppyويكون حبفظ البيانات على أقراص مرنة       : ختزين خارجي   . ب
 أو قرص صلب حبفظ خارج جهاز احلاسـب اآليل  Zip Drive أو قرص ثابت Tapeأو أشرطة 

Hard Disk.  
  ) :Output Device(أجهزة إخراج 

  . املستخدم بأشكال خمتلفة للبياناتتستخدم إلخراج البيانات من احلاسب اآليل إىل
وتستخدم ،  Standard Outputالشاشة وتسمى جهاز اإلخراج األساسي : أجهزة اإلخراج هي

وتستخدم إلخراج البيانات الـصوتية علـى هيئـة         ؛   السماعات   ،إلخراج البيانات على صورة مرئية      
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 عن طريقهـا طباعـة البحـوث        وميكن،  وتستخدم إلخراج البيانات على الورق      ،  مسموعة، الطابعة   
  .والكتب واملظاريف واملغلفات والبطاقات وأنواع عديدة من األوراق بأشكال خمتلفة 

، وهذه هي الربامج هي اجلزء غري احملسوس من عامل          Softwareواملكون الثاين هو الربجميات     
ائية والبقع املغناطيسية،   احلاسب اآليل والذي الميكن ملسه باليد وهي عبارة عن ماليني اإلشارات الكهرب           

يقوم احلاسب اآليل بتحويلها إىل بيانات مشاهدة أو مسموعة حبيـث يـستطيع املـستخدم فهمهـا                 
  .واإلستفادة منها

  :وتنقسم برامج احلاسب اآليل إىل ثالثة أقسام رئيسية هي 
   )Operation System( نظم التشغيل . ١

وتعتمد عليها بقية برامج احلاسـب اآليل  ، امج  برامج نظم التشغيل هي أهم نوع من أنواع الرب        
يف عملها، وبدون نظام التشغيل ال يستطيع احلاسب اآليل العمل، وال يستطيع أي برنامج من بـرامج                 
احلاسب اآليل العمل بدون نظام تشغيل ، ويعترب نظام التشغيل حلقة الوصل بني املـستخدم وجهـاز                 

 على مجيع األوامر اليت متكن املستخدم من إنـشاء وفـتح             حيث حيتوي نظام التشغيل    ؛احلاسب اآليل   
  :نظم التشغيلوالنظم التالية تعترب من أشهر . وحفظ امللفات وتصميم الربامج اخلاصة وغري ذلك

  Microsoft Disk Operation System (MS DOS)نظام التشغيل باألقراص  •
  .من أقوى نظم التشغيل وأكثرها ثباتا وانتشاراً 

   Windows 95غيل نظام التش •
  .يعترب طفرة يف عامل نظم التشغيل ونقطة حتول كبرية من البيئة النصية إىل البيئة الرسومية 

 Windows NT  ،Windows 98  ،Windows 2000نظــم التــشغيل  •
Windows XP Professional Windows.Net   تعتري إصدارات مطورة مـن

   .Windows 95النظام 
 UNIX  ،LINUX  ،OS/2  ،Novelة ومتعددة مثلهناك نظم تشغيل أخرى كثري

NetWare.   
  : ومن أهم الوظائف اليت تقوم هبا برامج نظام تشغيل الشبكات مايلي

منع تداخل البيانات وذلك بترتيب وتنظيم البيانات علي وحدة التخزين الصلبة يف جهاز              •
  اخلدمة الرئيس؛

   الشبكة؛ تنظيم املشاركة يف البيانات واملصادر املتاحة علي •
   يف حمطة العمل الطالبة؛ Filesختزين امللفات  •
  التحكم يف شيت عناصر الشبكة وملحقاا املادية مثل الطابعة والراسم وغريها؛  •
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خدمة الربامج التطبيقية اليت تعمل علي جهاز اخلدمة الرئيسي واليت يتم تصمصمها مبعرفة              •
  اخلرباء املختصني يف الشبكة؛ 

   قد حتدث بسبب خطأ من احد املستخدمني؛ ختفيف الصدمات اليت •
تسمي وحـدة   ، وتعمل هذه الربامج من خالل وحدة معينة موجودة يف جهاز اخلدمة الرئيسي             

 ،ونقسم برامج نظام تشغيل الشبكة ايل اجزاء خمصصة لكل هناية شـبكية      ، خدمة النهايات اي احملطات     
ومن خالل هـذا اجلـزء      ، ص بكل هناية شبكية     ويتم ختزين اجلزء املخصص لكل هناية يف الفهرس اخلا        

 - من التطبيقات املوجودة علي الشبكة واملخزنة يف القـرص الـصلب           اإلفادةاملخصص ميكن للمشترك    
Hard Disk-حبيث يسمح للمشترك بطلب تشغيل احد هذه التطبيقـات  - جلهاز اخلدمة الرئيس ، 

  فيتم التنفيذ من خالل الشبكة 
والـيت يـستخدمها يف تـشغيل       ،  يل املوجودة علي جهاز املستخدم      كما تتضمن برامج التشغ   

 واجلزء املخصص للتعامل مـع      ، تتضمن جزء الربامج اخلاص باالتصاالت الشبكية        ،التطبيقات املطلوبة 
 سـواء   ودة يف اجلهاز الرئيس   أجهزة الشبكة وحتريك امللفات؛ وتستطيع وحدات خدمة النهايات املوج        

 تستطيع تنفيذ املطلوب من خـالل       ،دمة الربيد االلكتروين او خدمة الطباعة       وحدة خدمة امللفات او خ    
 وذلك ايل جانب الـربامج      ،براجمه اخلاصة املوجودة ضمن نظام تشغيل الشبكة واليت تسمح باملشاركة           

، كما تستطيع وحدات خدمة النهايات املوجودة يف اجلهاز الرئيسي سـواء             االخري وحتريك امللفات  
 تستطيع تنفيذ املطلوب من خـالل       ،امللفات او خدمة الربيد االلكتروين او خدمة الطباعة         وحدة خدمة   

 وذلك ايل جانب الـربامج      ،براجمه اخلاصة املوجودة ضمن نظام تشغيل الشبكة واليت تسمح باملشاركة           
 احد  كما يتيح نظام تشغيل الشبكات امكانية توصيل الشبكة علي        . االخري اخلاصة بالنهايات الشبكية   

  . احملاسبات الكبرية ويف هذه احلالة تصبح النهاية الشبكية كأهنا هناية طرفية فقط للحاسب الكبري
   ):Programming Languages( لغات الربجمة .  ٢

  :تنقسم لغات الربجمة إىل مستويات حسب تطورها 
  .لغة اآللة وهي اللغة األم جلميع لغات الربجمة  •
  .سيط للغة اآللة لغة التجميع وهي تطوير وتب •
  ) .كوبول وغريها ،سي،باسكال،فورتران،بيسيك(اللغات الراقية وهي أقرب للغة البشر مثل •
اللغات الراقية جداً وهي لغات تعمل على بيئات رسومية وتتميز بالـسهولة والقـوة مثـل         •

  ) .وغريها .... فيجول فوكس برو ، ++ فيجول سي ، ديلفي ، فيجول بيسيك (
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  :Applicationsلتطبيقية الربامج ا. ٣
الربامج التطبيقية هي الربامج اهزة بواسطة مربجمني متخصصني واليت ميكن ان يستفيد منـها              
اكرب عدد من املستخدمني يف شىت ااالت التجارية او العلمية او الفنية مثل برامج العاب االطفال امـا                  

بكات فإهنا جيب ان تسمح بامكانية املشاركة من قبل         بالنسبة للربامج التطبيقية اجلاهزة اخلاصة بنظام الش      
وختدم . املستفيدين وان تصلح هذه الربامج للتخزين علي وحدة االقراص الصلبة بوحدة اخلدمة الرئيس            

 وبرنامج اجلـداول  - Data Base -الربامج التطبيقية نشاطات عديدة مثل برنامج قواعد البيانات 
 اليت تتيح موعـة  - Auto Cad -امج التصميم اهلندسي  وبر- Excel-Lows -االلكترونية 

. وهذا حيقق عنصر التكامل للجهـاز املـصمم       ، من املهندسني ان يشتركوا يف تصميم جهاز ما أو آلة           
  :وتنقسم الربامج التطبيقية املستخدمة يف نظام الشبكات إىل

 النصوص وهو   برنامج تطبيقي ملستخدم واحد أو لعدة مستخدمني مثل برنامج معاجلة          .١
 حيث ميكنـه تـشغيل      - PC -ماال حيدث بالنسبة ملستخدم احلاسبات الشخصية       

  العديد من الربامج التطبيقية 
برامج املشاركة يف استخدام امللفات واملعلومات بني املستخدمني أو االطـالع علـي              .٢

دم  مع امكانية تغيري جزء حمدود يف امللف بواسطة املـستخ          ، بيانات معينة يف ملف ما    
  . بشرط اال يكون يف نفس اللحظة مع مستخدم آخر

  :مكونات احلاسب اآليل الشخصي
  :عندما ننظر إىل أي جهاز كمبيوتر عادي نالحظ أن األشياء الظاهرة منه هي 

  .الشاشة 
  .لوحة املفاتيح 
  .املاوس 
   ).CPU( وحدة النظام  
  .السماعات 
  .الطابعة 

) األم(، واللوحـة الرئيـسة      Caseوق  ولكن يتكـون احلاسـب اآليل داخليـاً مـن الـصند           
Motherboard املروحة +  ، واملعاجلProcessor + Fan والذاكرة ،RAM  والكـروت ،

Cards (Fax modem ,Sound ,VGA ( والقرص الصلب ،Hard Disk  ومـشغل ، 
، ولوحة CDROM Drive، ومشغل أسطوانات الليزر Floppy Drive Diskالقرص املرن 
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، Monitor، والـشاشة    Speakers، والسماعات   Mouse ، والفأرة    Keyboardاملفاتيح  
  :وفيما يلي شرح هلذه املكونات . Printerوالطابعة 
   :Caseالصندوق . ١

Case with ATX Power Supply Case with AT Power Supply   
والشكل اخلارجي للصندوق   ، هو الوعاء الذي حيوي بداخله معظم وأهم أجزاء احلاسب اآليل           

Case            يأيت بتصاميم كثرية لتوافق ذوق املستخدم ألن املظهر اخلارجي للصندوق Case   عندما يكون 
 هى العمل على حفظ مجيـع مكونـات         Caseوالوظيفة األساسية لل    ، جذاباً يدفع املستخدم لشرائه   

ء القيـام   احلاسب اآليل ىف مكان واحد مع توفري التهوية خلفض احلرارة الناجتة ىف مكونات اجلهاز أثنـا               
كما أهنا حتمي البيئة احمليطة من التشويش اإلذاعي ألن أجهزة احلاسب اآليل تسبب تشويـشاً               ، بالعمل

 من الداخل جمموعة أسالك لتوصيل اللوحة الرئيسة مع         Caseوتوجد يف مقدمة الصندوق     .إذاعياً كبرياً 
  : Caseاألجزاء التالية من الـ
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  )كل سلك له هناية بالستيكية مكتوب عليها امسه: مالحظة (
• Power للتوصيل مع مفتاح Power SW.   

 بـأداء وظيفـتني   Case الذى يباع مع الصندوق Power supplyويقوم مصدر الطاقة 
األوىل توزيع التيار الكهربائي إىل مجيع مكونات اجلهاز وذلك على معـدالت طاقـة              : أساسيتني

مناسبة ومنتظمة كما أن أجزاء احلاسب اآليل تتطلب جمموعة من معدالت تيارات الطاقة املختلفـة               
 Power supply فولت ولكـن ال  ١٢حيث ال حيتاج كل جزء أكثر من تيار طاقة يصل إىل 

 فولت ولن حتتاج إىل نزع الغطاء احملكم ملزود الطاقـة           ١٥٥ متردد يصل إىل     يعمل على معدل تيار   
 فولت من التيار املتردد لكى يتناسب مع نظم توزيـع           ٢٣٠حيث ميكنك حتويله يدويا ليعمل على       

  . الطاقة ىف بعض الدول

 
    (  19 ) شكل رقم
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 Power supply فإن مصدر الطاقـة  ATوفيما يتعلق بأجهزة احلاسب اآليل من النوع 
 يـشبه مفتـاح     Caseاخلاص هبا يتم جتميعه يف سلك واحد متصل مبفتاح يوجد ىف مقدمـة ال               

  :اآلتيةاملصباح الكهربائى حيث يعمل على تشغيله أو إغالقه كما يف الصورة 
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 فإن التيار املتردد ال ينفصل عن مـصدر         ATXأما أجهزة احلاسب اآليل من النوع احلديث        

ديثة إال يف حالة عدم توصيله بالكهرباء أو  الذي يف مجيع األجهزة احلPower supplyالطاقة 
 وبالرغم من ذلك فهو يعمـل علـى إمـداد ال            Caseانه جمهز مبفتاح خارجى على الصندوق       

Motherboard   بكمية ضئيلة من التيار الكهريب لتنبيه مـصدر الطاقـة Power supply 
  . للقيام بوظيفته ىف أي وقت

 فهي العمل علـى تربيـد   Power supply الطاقة أما الوظيفة الثانية اليت يقوم هبا مصدر
 وذلك من خالل اسـتخدام      Caseحرارته و تربيد حرارة املكونات األخرى املوجودة داخل ال          

   .Power supplyاملروحة املوجودة ىف مصدر الطاقة 
• Reset للتوصيل مع مفتاح SW Reset.  
• SPK (Speaker) للتوصيل مع السماعة الداخلية للصندوق Case .  
• Power LED للتوصيل مع الضوء األخضر يف مقدمة الـ Case   والذي يـدل علـى 

  .وصول الطاقة للجهاز 
• HD LED للتوصيل مع الضوء األمحر يف مقدمة الـ Case  والذي يدل على عمل الــ 

Hard Disk) قراءة أو كتابة. (  
• Turbo للتوصيل مع مفتاح Turboيف األجهزة القدمية .  
• Turbo LED مع الضوء الربتقايل والذي يدل على وجـود الـزر    للتوصيلTurbo يف 

  . أي عمل اجلهاز بالسرعة القصوىONوضع 
اللوحة األساسية أو ومن األجزاء اليت ينطوي عليها الصندوق وهي األهم يف الصندوق واألغلى مثناً       

، Case؛ وهذه تعترب هي اجلزء األساسي الذي يثبت يف الصندوق           Motherboardاللوحة األم   
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 مباشرة مثل معاجل    Motherboardويلحق هبا باقي األجزاء واملكونات وهناك أجزاء تثبت على ال           
Athlon او Pentium III او أي نوع آخر من ال CPU او ال RAM  . كما ميكن تركيبها

  .Case قبل تركيبها داخل الMotherboardعلى ال 
 العديد من الوظائف حيث توفر     ATX من الطراز احلديث     Motherboardوتوفر اللوحة األم    

كما توفر منافذ توصيل ، إىل األجزاء اليت يتم تثبيتها عليها Power supplyالطاقة الكهربائية من ال 
لكل من لوحة املفاتيح واملاوس والطابعة وتقوم بتجميع كافة الوظائف املدعمة والـضرورية لعمـل ال                

CPUداخل اجلهاز .  
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 هي القيام بدور بيئة االتصاالت والتوصـيالت        Motherboardوالوظيفة األساسية للوحة األم     
ل من جزء إىل آخر من    االساسية جلميع مكونات اجلهاز حيث متر من خالهلا البيانات واملعلومات لالنتقا          

إذا طلبت من اجلهاز عرض أحد امللفات اليت قمت بتخزينها عليه           ، وعلى سبيل املثال  . مكونات اجلهاز 
 Hard driveو وحدة املعاجلة املركزيه تطلب امللف من حمرك األقـراص الـصلبة   أ CPUفان ال 

 مـن   RAMإىل الذاكرة    حيث يرسل هذا امللف      ؛ وذلك من خالل أحد توصيالت البيانات السريعة      
 بواسطة طريق   CPUوالىت عليها يتم تشغيل ال      ،   Motherboardخالل إحدى طرق اللوحة األم      

مث بعد ذلك تقوم بتنسيق هـذه املعلومـات   ،  RAMخاص معد للنقل السريع إىل الذاكرة العشوائية     
نقل األخرى إىل حمول    ويتم نقل معلومات هذا امللف بعد ذلك بواسطة إحدى طرق ال          . لكى يتم تقدميها  

الذى يعمل على حتويله إىل إشارات تليفزيونية مث يرسـله إىل  ،  video adapterالصورة الفيديوية 
 اخلاص بكل عمليه ولكن من املهم       Busوليس من الضرورى عليك معرفة املسار       . الشاشة ليتم العرض  

 تعمل علـى تـشكيل      Motherboardان تعلم ان التوصيالت الىت تقوم بعملها على اللوحة األم           
  . روابط فعليه من أجل توصيل البيانات

وميكن أن يكون السبب الرئيسى لعدم قيام أحد املكونات بأداء عمله على أكمل وجه هو عـدم                 
وهذا يعىن أنك قمت بتوصـيل      ..  بشكل صحيح  Motherboardتوصيل هذا اجلزء باللوحة األم      

ولذلك جيب مراعاة الدقة ىف تركيب الوصـالت مـع          . أحد الكابالت يف مكان غري مكانه الصحيح      
 تكون دائمـاً    ATX من النوع    Motherboardبعضها البعض بصورة صحيحة وألن اللوحة األم        
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 واحملـوالت   RAM فيجب ان تقوم بفصل التيار الكهرىب قبل اضـافة الـذاكرة             onىف وضع نشط    
Adapters         ويذكر أن مـصدر    . احلاسب اآليل  وقبل القيام بتركيب بعض املكونات األساسية جلهاز

 اجلديدة مزودة مبفتاح صغري ميكن عن طريقه فصل التيار من اجلهاز بـدال  Power supplyالطاقة 
  .من نزع كابل الطاقة من اجل قطع التيار الكهرىب عن اجلهاز

  ، وهي العقل املدبر جلهاز     CPUوحدة املعاجلة املركزية    ومن األجزاء املهمة كذلك يف الصندوق       
. احلاسب اآليل حيث تنفذ و تتحكم فيما تقوم بتشغيله على احلاسب اآليل من نظم تشغيل او بـرامج                 

 تعترب أكرب عامل يؤثر على األداء العام يف جهاز احلاسب اآليل             ، CPUوسرعة وحدة املعاجلة املركزية     
حيـث  ؛   CPU ولذلك تأخذ معظم أجهزة احلاسب اآليل أمساءها من سرعة وحدة املعاجلة املركزية           

 ويعرب ذلك عن عدد اخلطوات بـاملليون        MHz1000 وأكثر من    MHz400تتراوح سرعاا بني    
 هلا حجم صغري من     CPUو وحدة املعاجلة املركزية     .  بتنفيذها CPUالىت تقوم وحدة املعاجلة املركزية      
لوظيفة الـيت   وباالعتماد على نوع العمل أو اInternal Cacheالذاكرة الكلية والىت يطلق عليها 
من املعلومات الىت يراد الوصـول  % ٩٠ ميكن أن جند أكثر من CPUيقوم هبا وحدة املعاجلة املركزية      

 L2إليها داخل هذه الذاكرة وميكن تزويدها بنوع آخر من الذاكرة أعلى سرعة منها و الىت يطلق عليها                
يـة واحـدة ىف    يقوم بأداء أكثر من عملCPU؛ وهناك External Cache أو Level 2أي 

اخلطوة الواحدة كما يوجد منها ما ميكنه القيام بأكثر من ستة عمليات ىف خطوة واحدة كما أن وحدة                  
وبالرغم من أهنا ليست وحدة قياس دقيقـة        ،   CPUsقياس السرعة موحدة بني الشركات املنتجة لل        

ا تعد وحدة قياس جيدة إىل حد       ألهنا تعتمد على نوع املهمة الىت يقوم هبا احلاسب اآليل الشخصى إال أهن            
  .ما بالنسبة ألغراض التنافس يف األسواق العاملية
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 اخلاصة بوحدة Slot Aمثل  CPU اخلاصة بوحدة املعاجلة املركزية Slotsوجند أن الفتحات 
 مـن  CPUاخلاصة بوحدة املعاجلة املركزية  Slot  وAthlon من النوع CPUاملعاجلة املركزية 

 واملتواجدة ىف جمموعة وحدات املعاجلـة املركزيـة   L2 حتتوى على الذاكرة Pentium IIIالنوع 
CPUs من نوع Socket 7 مثل AMD K6 وتستخدم الذاكرة الفرعية L2 ـ ة داخـل   املثبت
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 CPUsوتعترب من أحدث األنواع من وحدات املعاجلة املركزيـة           . Motherboardاللوحة األم   
 والقائمة على اإلصدارات رخيصة الثمن من Intel واخلاصة بشركة Socket 37وهي ذات النوع 

Pentium III و Celeron حيث تعمل على توفري قدر صغري من الL2 Cache مباشرة على 
  .الشرحية

 
    (  23 ) شكل رقم
 .Floppy drives حمرك األقراص املرنةومن األجزاء األخرى اليت تركب يف الصندوق 

 
    (  24 ) شكل رقم

 أمهية قـصوى وضـرورة بالغـة ىف    Floppy Drivesوقد احتلت مشغالت األقراص املرنة 
ولكـن  . قراص املضغوطة و األ أ CDsاالستخدام على جهاز احلاسب اآليل وخاصة قبل الوصول إىل          

قل بعض امللفات الصغرية إىل أجهزة احلاسب اآليل املـستقلة او           ن يقتصر على ن   الدور الذى تقوم به اآل    
  . عمل نسخ اخرى من بعض امللفات املوجودة على اجلهاز كإحدى طرق احلماية

 ليست باهظة وال تشغل حيزاً كبرياً عنـد  Floppy Drivesوأسعار حمركات األقراص املرنة 
احتمال نقل الفريوسـات مـن      ؛  مها مثل   استخدامها ولكن هناك بعض العيوب الىت تنتج من استخدا        

ذا تعرضت ال مغناطيسى    إكما ميكن فقد البيانات احملفوظة عليها       ،األجهزة املصابة إىل أجهزة اخرى      
وقد مت استبدال الدور الـذى كانـت تلعبـه ال           ،  قوى أو مل يتم استخدامها لفترة طويلة من الزمن          

Floppy Drivesواستخدام وحـدة الوسـائط   ، خدام الشبكات  ىف توزيع الربامج بواسطة است
  . وبرامج الترتيل عرب اإلنترنتCDs) حمرك االسطوانات(املتعددة 

 Hardومن مركبات الصندوق أيضاً مما له أمهية فائقة يف التخزين والذاكرة القـرص الـصلب   
Disk                مـن    ؛ ويعترب من أهم املكونات على جهاز احلاسب اآليل حيث ميكنه ختزين كميـة كـبرية 

سرع بكثري من أجهزة التخزين     أوكذلك ميكنه قراءة املعلومات والبيانات بصورة       ،  البيانات واملعلومات   
 ومـشغل  Tap drives او ال DVD- ROM او CD-ROMاألخرى مبـا يف ذلـك ال   
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 كما أن الغالبية العظمى من املساحة التخزينية املوجـودة علـى   Floppy drivesاألقراص املرنة 
أنظمة التـشغيل املختلفـة   ؛  تستخدم حلفظ الربامج وختزينها مثل Hard drivesلصلبة األقراص ا

 كما ميكن زيادة املساحة التخزينية من وقـت         ، وبرامج اإلنترنت ومعاجلة الكلمات واحلسابات وغريها     
حيث ميكنك تفريغ بعض من املساحة التخزينية عـن   ؛ Hard drivesآلخر على األقراص الصلبة 

غاء بعض الربامج القدمية أو املعلومات والبيانات الىت أصبحت ال حتتاج اليها لتتمكن من وضـع                طريق ال 
 آخر الستخدامه يف زيادة Hard drive إال أن هناك من يفضل إضافة قرص صلب ، براجمح جديدة

  .السعة التخزينية للجهاز

 
    (  25 ) شكل رقم

إال ،  تعد كبرية وثابتةHard driveوبالرغم من أن السعة التخزينية الىت يقدمها القرص الصلب 
أن هناك بعض األعمال اهلامة اليت يتم تنفيذها على جهاز احلاسب اآليل مبا يتطلب ضرورة االعتياد على                 

وىف تطبيقات األعمال اهلامة واخلطرية توجد تقنيـة        . نسخ احتياطية من هذه األعمال اهلامة     القيام بعمل   
 تقوم بتوفري العديد RAID أو Redundant Array of Inexpensive Drivesتسمى 

 الفردية هبدف محايتها مـن مـشاكل   Hard drivesمن وسائل نسخ البيانات عرب العديد من ال 
أو وجـود   ،  نب مشاكل فقد البيانات الناجتة عن احلوادث أو التعرض للـسرقة            وجت،  األعطال املفاجئة   

وكذلك توفر مسجالت االسطوانات    .أخطاء يف إدارة البيانات أو اإلتالف املتعمد للبيانات أو غري ذلك          
  .  بديالً هاماً ىف عمل النسخ االحتياطية للبيانات اهلامةCD recordersاملدجمة 

  :حاسب اآليلالعمليات األساسية لل
إدخال البيانات، ومعاجلتها، وإخراج النتائج للحصول      : يقوم احلاسب اآليل بعمليات األساسية هي     

  .على املعلومات
وإيـصاهلا إىل ذاكـرة     ،   يقصد بعملية اإلدخال، قراءة البيانات من وسط ختزين مـا            :املدخالت 

  . لوحة املفاتيح  أو قد تدخل البيانات مباشرة  بواسطة. احلاسب اآليل الرئيسة 
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 تعترب عملية املعاجلة، العملية األهم بالنسبة احلاسب اآليل ، إذا أهنا منوطة بوحدة املعاجلـة                :املعاجلة
  .اليت متثل احلاسب اآليل فعليا، وتتم املعاجلة حسب برنامج يعده مربجمون 

جل حفظها علـى     عملية اإلخراج هي نقل املعلومات من وحدة الذاكرة الرئيسة من أ           :املخرجات
  .إحدى وسائط التخزين املساندة أو طباعتها على الورق أو على الشاشة

  ؛  موعة تعليمات معينة   هو آلة إلكترونية تعمل طبقاً     على هذا النحو من التركيب       احلاسوبو
من خـالل جمموعـة مـن    ؛ واستخدامها ، ومعاجلتها ، وختزينها  ، هلا القدرة على استقبال املعلومات  

يساعد يف إعـداد    ؛ إذ   وهو مادة ووسيلة للعملية التربوية    ،  احلاسوب هو أداة ثورة املعلوماتية      و. امرواأل
 الوسائل التعليمية باختالف أنواعها بتكاليف  وجهد أقل وحسب حاجة اهليئة التدريسية يف املدرسـة              

 ميكـن أن يقـوم هبـا        ويف هذا السياق، جيدر التمييز بني العمليات األساسية اليت        .)١٩٨٨العبد اهللا،   (
اإلنسان وتلك اليت ميكن أن يضطلع هبا احلاسب اآليل على حنو من الدقة الفائقة والسرعة الناجزة كمـا                  

  :سبق وأن أشرنا يف موضع سابق من هذا املبحث
  مقارنة بني العمليات األساسية للحاسوب وتلك اليت لإلنسان

 احلاسب اآليل اإلنسان
 مـن   سرعة تنفيـذه للعمليـات أقـل       

  .احلاسوب
ــة   ــسان أن يــصل إىل دق يعجــز اإلن

  .احلاسوب
ال ميكن أن تتم املخاطرة حبياة اإلنـسان         

اهبة ظروف سيئة مثـل اإلشـعاعات       
  .النووية

مير اإلنسان بظروف غري سارة قد تـؤثر         
  .يف نفسيته

  .اإلنسان منبع لألفكار اجلديدة  
  .كلفة استخدامه كبرية  
ـ         ات ذو قدرة حمـدودة ختـزين املعلوم

  .والبيانات
يطلق علي عقله البشري لقـب العقـل         

 .املفكر

  .سرعة هائلة يف تنفيذ العمليات 
ميتازاحلاسوب بدقته وقدرته على جماهبـة       

اخلطر  لذلك يستطيع أن يتحكم ويوجه       
مركبات الفضاء بدقـة فائقـة وجماهبـة        

  . الظروف السيئة
ينفذ احلاسوب كافة األعمال املطلوبة منه       

  .تأثر باحمليط اخلارجي بشكل آيل وال ي
احلاسوب ال يفكر ولكنه ينفـذ أفكـار         

  .اإلنسان دون كلل أو ملل
  .كلفة استخدامه قليلة  
قدرة كبرية جدا يف ختزين كميات هائلة        

من املعلومات والبيانات  يطلـق علـى        
 .املعاجل اخلاص به لقب العقل املنفذ
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א א :א
لحاسب لاسب اآليل بالنسبة للعملية التعليمية ليس باألمر اهلين وذلك ملا           بادئ ذي بدء، فإن احل    

اآليل من أمهية قصوى يف التعليم املستقبلي، ولقد أصبح احلاسوب حالياً العمود الفقري يف مجيع جماالت                
مجيع ااالت  احلياة املختلفة واليت يأيت على رأسها العملية التعليمية اليت ترتكز عليها خمتلف األنشطة يف               

احلياتية، وهلذا فاحلاسوب بدوره الرئيس يف كل ميادين احلياة تتضح أمهيته يف العملية التعليمية مبختلـف            
أنشطتها وذلك حىت تواكب العملية التعليمية ركب التقدم التكنولوجي وتقف علي أحدث الوسـائل              

  . التعليمية والتكنولوجية 
ترفع مـن مـستوى العمليـة     ،  ئيساً كتقنية تعليمية هامة     وبالطبع يلعب احلاسب اآليل دوراً ر     

التعليمية، ومع تطور احلياة وتقدمها تتطور مناهل املعرفة وتظهر وسائل جديدة للتكنولوجيا احلديثـة،              
ومهما تقدمت وسائل املعرفة    . ومع كل هذا يتطور احلاسوب وبرباجمه املتنوعة ملواكبة التقدم العصري           

 لِ كـُ  قَوفـَ و{ يظهر القصور يف العقل البشرى مقارنةً بالقدرة اإلهلية، فقد قال تعايل            واالتصاالت احلديثة   
   . }ليم  عمٍلْذي عِ

وعموماً يعتمد التعليم اإللكتروين من خالل املؤسسات واملدارس اإللكترونية على اإلنترنـت            
ما يتوافر يف احلاسب اآليل     كأحد التطبيقات املهمة للحاسب اآليل، ويرتكز هذا النوع من التعليم على            

 ووسائل تعليمية جتذب انتباه املتعلم حنو       hypertext ونص فائق    hypermediaمن وسائط فائقة    
باإلضافة إىل إمكانات احلاسب اآليل املتنوعـة كـاملؤثرات احلركيـة    . ما ُيعرض من معرفة ومعلومات    

  .علموالصوتية واللونية واليت هلا تأثري فاعل يف جذب انتباه املت
ومع انتشار احلاسبات اآللية يف خمتلف جماالت العمل، تتحسن طبيعة األعمال ومتطلباا، فتزداد      
فرص العمل أمام املرآة، حىت بالنسبة لوظائف اإلدارة العليا واألعمال اليت كانت قاصرة علـى عمـال                 

 يف شـىت جمـاالت      ومع التزايد املذهل للحاسبات اآللية    ). ١١٩،ص  ١٩٩٨إبراهيم شوقي،   ( الصناعة  
حيث العزوف النسيب للمرأة عن تعلـم واسـتخدام         ؛  احلياة، ويف ظل الفجوة النوعية اليت أشرنا إليها         

 نتوقع أن تزداد الفروق بني اجلنسني حدة، واليت ستنعكس يف صورة مشكالت عدة، كسوء               -احلاسب
الوظيفي ويف تقبـل واسـتيعاب      التوافق املهين والنفسي، أو على األقل يف شكل فروق فعلية يف األداء             

  . التكنولوجيا احلديثة
ومن املتوقع أن تزداد هذه الفجـوة  اتساعـاً مع تزايد االهتمام باستخدام احلاسبات يف املرتل               

وألن املرآة متثل نصف اتمع، فإن وجود هذه الفجوة واستمرارها يعـوق            . واملدرسة وجهات العمل  
ره بفعالية، ويؤدي  بالتايل إىل إهدار مورد مهم من املوارد البـشرية،         قطاع كبري من اتمع عن أداء دو      
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وعلى املستوى الفردي، فإن الذين يفتقرون للمهارات املطلوبة حيدون مـن           . هذا على املستوى القومي   
    .فرص عملهم وتطلعام املستقبلية، كما يقل  إنتاجهم وابتكارهم

  :حلاسب اآليل بصفة عامة فيما يلي أهم مميزات ا٢ويلخص موقع اخليمة دوت كوم
 يستطيع احلاسوب تنفيذ ماليني العمليات خالل ثانية واحدة ، بل قد تـصل              :السرعة العالية    .١

هذه السرعة يف بعض األنواع إىل عشرات أو مئات املاليني العمليات خالل الثانية الواحـدة ،                
  .مما يوفر الوقت واجلهد واملال

صول على نتائج ذات دقة عالية جدا خالية من أي نسبة للخطأ ، مما               ميكن احل  :الدقة املتناهية    .٢
يساعد يف حل الكثري من املشاكل اليت حتتاج إىل سرعات ودقة متناهية مثل إطالق املركبـات                

  . الفضائية والتحامها
من خالل حفظ الربنامج يف ذاكـرة        : القدرة على حفظ البيانات واسترجاعها عند احلاجة       .٣

تنفيذ التلقائي له مما يساعد يف ختزين حجم هائل من البيانات يف ذاكرته املساندة،         احلاسوب مث ال  
وميكن استرجاع هذه البيانات بسرعة عالية ما يساعد أصحاب القرار بشكل عام يف احلصول              

  .على املعلومات الضرورية خالل فترة زمنية قصرية ومتكنهم من اختاذ القرار املناسب
 .  على العمل املتواصل لفترات طويلة دون احلاجة إىل صيانة القدرة:دميومة العمل .٤

א א :א
نظراً للتغريات الكبرية اليت يشهدها اتمع العاملي مـع دخـول عـصر املعلومـات وثـورة                 

ات يف  االتصاالت، فإن برامج املؤسسات التعليمية حباجة إىل إعادة النظر والتطوير لتواكب هذه الـتغري             
ولقد ملس التربويون يف اآلونة األخـرية       . جمال احلاسب اآليل من أجل العيش يف هذا الكوكب األرضي         

هذه األمهية، ولذا فقد تعالت الصيحات من هنا وهناك إلعادة النظر يف حمتوى العملية التربوية وأهدافها                
وقـد  … "  على هذا فخرو بقوله      يعلق. ووسائلها مبا ُيتيح للطالب اكتساب املعرفة املتصلة باحلاسب       

اقتنعت العديد من الدول بضرورة إعادة النظر يف النظام التعليمي برمته، وتكييفه ليتوافق مـع عـصر                 
األول هو ضرورة أن يستغل النظام التعليمي مكتسبات علوم       : املعلومات وذلك على ضوء اعتبارين اثنني     

رياق الواقي الذي يتعني على نظام التعليم تقدميه ضد األثر          واالعتبار الثاين هو الت   . وتكنولوجيا املعلومات 
   ".السليب لتكنولوجيا املعلوماتية يف الكائن البشري

 إن صح   -ونتيجة هلذه األمهية قامت بعض الدول الصناعية بوضع خطط لبناء اتمع املعلومايت               
 Computer Usage(ن بدأ معهد تطوير استخدامات احلاسبات باليابا١٩٧١ ففي سنة -التعبري

                                                 
2 http://www.khayma.com/palstud/waha/thak-8.htm 
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Development Institute ( تمع الياباين بعد عاموقد أوضحت ٢٠٠٠بعمل دراسة لطبيعة ا 
 سيعتمد االقتصاد على املنتجات املعلوماتية ولـيس علـى الـصناعات            ٢٠٠٠الدراسة أنه حبلول عام     

منهج " من وثيقة بعنوان     ض ١٩٨٢التقليدية، أما بريطانيا فقد نشرت خطتها الوطنية للمعلوماتية يف عام           
وقد أوضح التقرير أن بريطانيا قد بدأت تفقد موقع أقـدامها           " تقرير عام ألفني  : لتقنية معلوماتية متقدمة  

  . يف هذه األسواق وأهنا سوف تضطر إىل استرياد املنتجات املعلوماتية
بـني أفـراد    " علومايتالفكر امل " ال ميكن حتقيقه إال بتكوين    " اتمع املعلومايت "إن هدف إجياد      

اتمع مبختلف املستويات ومن أهم املؤسسات اليت ميكن االستفادة منها يف تكوين هذا اتمـع هـي                 
واملتتبع لواقع استخدام احلاسب اآليل يف جمال التعليم يف العـامل جيـد أن نـسبة                . املدارس واجلامعات 

ئق واملشاكل والصعوبات ما اسـتطاعت إىل       االستخدام تزداد بسرعة منقطعة النظري متخطية بذلك العوا       
  .ذلك سبيال

وقد اسُتخِدم احلاسب اآليل يف اال التربوي لعدة أسباب منها أنه يعطي الفرصة للدارسـني               
للتعلم وفق طبيعتهم النشطة للتعرف على التكنولوجيا السائدة يف اتمـع يف احلاضـر والتطلـع إىل                 

وخاصة عمليـات التـسجيل     ،  نياته اهلائلة يف تطوير اإلدارة التعليمية       ومنها أنه يسهم بإمكا   . املستقبل
هم يف حتـسني العمليـات      اومنها أن احلاسوب يس   . واجلداول الدراسية واالمتحانات والنتائج وغريها    

، ١٩٩٧: الفرجـاين (التعليمية ذاا عن طريق تفريد التعليم وبرجمة املواد التعليمية وتطوير نظم تقدميها             
  :وتنقسم وظائف الكمبيوتر يف التعليم إىل ).١٩٤
  .(CAI) استخدام الكمبيوتر كمساعد يف عملية التدريس -١
 .(CMI)استخدام الكمبيوتر يف اإلدارة التعليمية  -٢

  :Computer Assisted Instructionالتدريس مبساعدة احلاسوب : أوالً
 عمليـة التـدريس      يعين استخدام احلاسوب مباشـرة يف      (CAI)التدريس مبساعدة احلاسوب    

 ):٣٨٥ ـ ٣٨٠، ١٩٩٤: الفار(ومن أهم هذه االستخدامات ما يلي . نفسها
  :Practices and drills ـ استخدام احلاسوب للتدريبات والتمرينات ١

ويف . يعترب استخدام احلاسوب للتدريبات والتمرينات من أقدم استخدامات احلاسوب يف التعليم          
حلاسوب عددا من التدريبات أو التمرينات أو املسائل على موضـوع           هذا النوع من االستخدام يقدم ا     

معني سبقت دراسته من قبل بطريقة ما، ويكون دور الطالب إدخال اإلجابة املناسـبة؛ حيـث يقـوم                  
 .احلاسوب بعد ذلك بتعزيز اإلجابة الصحيحة وتصحيح اإلجابة اخلاطئة
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  :Tutorial ـ استخدام احلاسوب كمدرس خصوصي ٢
أن الربنامج يدرس  ـ فعالً ـ   : ا النوع من االستخدام يقوم الربنامج بعملية التدريس؛ أييف هذ

فكرة أو موضوعا ما، والطريقة السائدة يف هذا النوع من االستخدام هي عرض الفكرة وشـرحها، مث                 
 .None Examplesإيراد بعض األمثلة عليها ويف بعض األحيان إيراد أمثلة معاكسة 

  :Assisted Tool احلاسوب كوسيلة مساعدة  ـ استخدام٣
يف هذا النوع من االستخدام يكون دور احلاسوب مثل دور أي وسـيلة مـساعدة أخـرى؛                 

فإذا توافر للمدرس شاشة عرض كبرية، فإهنا سوف تغين عن          . كالسبورة أو جهاز العرض الرأسي مثالً     
ينا من وقت املدرس الذي ُيهدُر يف بعض        السبورة، وسوف تريح املدرس من أعمال كثرية وتوفر وقتا مثِ         

الرسم على السبورة، أو كتابة بعض املعلومات أو اجلـداول، أو حـىت مـسح               : األعمال اجلانبية؛ مثل  
ورسومات واضـحة   ،  السبورة، كذلك سوف يتوافر للمدرس وطالبه سبورة مرتبة ذات ألوان زاهية            

عند إثبات بعض النظريات اهلندسية حيتاج املدرس       : فمثالً. ودقيقة، تزيد من وضوح الفكرة أو املوضوع      
إىل توضيح النظرية بالرسم على السبورة، وهذا العمل قد يأخذ وقتا طويالً من وقت الدرس وهو ـ أي  
عملية الرسم نفسها ـ ليس هدفًا من أهداف الدرس، فإذا أُِعد هذا الرسم مسبقًا على احلاسوب، فإن  

وباملثل احلسابات الطويلة املعقدة اليت قد يتعرض هلا        . لشاشة يف ثوان قليلة   املدرس يستطيع عرضه على ا    
املدرس وطالبه يف أثناء توضيح فكرة ما، واليت ليس هلا عالقة باملهارات احلسابية، قد تأخذ وقتا طويالً                 

 .من وقت الدرس، ولكن باستخدام احلاسوب ُتجرى هذه العمليات يف حلظات
  :Simulation أو احملاكاةٍ Modelingب للنمذجة  ـ استخدام احلاسو٤

النمذجة أو احملاكاة هي عمل منوذج ميثل جتربة أو مشكلة أو موقفًا ما، وقد يكون هذا النموذج                 
فيزيائيا أو عقليا أو رياضيا أو منوذجا عن طريق احلاسب، وقد استخدمت النمذجة عن طريق احلاسب                

دراسة ما قد حيدث للمفـاعالت      : راسة بعض املواقف اخلطرة؛ مثل    منذ ظهوره؛ إذ كانت تستخدم لد     
والنمذجـة  . تدريب الطيارين: النووية حتت ظروف معينة، أو التدريب على بعض املواقف اخلطرة؛ مثل    

أو احملاكاة عن طريق احلاسب تتم عن طريق تصميم برنامج على احلاسب يقوم مبحاكاة أو متثيل الوضع                 
وعادة تِتم منذجة أو حماكاة بعض املواقف أو املشكالت الـيت ال            . ة املراد دراستها  أو املوقف أو املشكل   

ميكن التعامل معها أو تنفيذها يف الواقع؛ أو يف الفصل الدراسي؛ بسبب الزمن أو التعقيد أو الصعوبة أو                  
  .اخلطورة إىل غري ذلك من األسباب الكثرية

  :Problems solving ـ استخدام احلاسوب لتدريس حل املشكالت ٥
إن اإلمكانيات اليت خيتص هبا احلاسوب جتعله وسيلة منوذجية لتدريس حل املشكالت؛ فهو وسط          
تعليمي ذو تفاعل عال، يستطيع الطالب من خالله أن يطلب بعض املعلومات ويستجيب لبعض األسئلة               
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ـ Dataاليت يطرحها احلاسوب، ويدخل أو خيرج البيانات   وب أن يـستجيب  ، كذلك يستطيع احلاس
وبسرعة لألجوبة الصحيحة أو اخلاطئة، واألهم من ذلك أنه يستطيع أن ينجز أعماالً ال ينجزها الكتاب                

يستطيع احلاسوب متثيل حركة األشياء والتعامل مع الفراغ والزمن حبرية، هذا باإلضافة            : املدرسي؛ فمثالً 
 . واململة بسرعة مذهلةإىل قدرته الفائقة على إجراء العمليات احلسابية املعقدة

  : Managed Instruction-Computer إدارة التدريس باحلاسوب : ثانًيا
 استخدامه ملساعدة املدرس يف أداء املهـام اإلداريـة          (CMI)تعين إدارة التدريس باحلاسوب     

كل تطبيقات احلاسوب اليت تساعد املدرس يف عملية التدريس ما عـدا عمليـة              : لعملية التدريس؛ أي  
 ٢٥١،  ١٩٩٨: الفار(تدريس نفسها، وهذه التطبيقات كثرية وال ميكن حصرها؛ ومن أمهها ما ذكره             ال

 ):١٦٩ ـ ١٦٧هـ، ١٤١٨: املغرية(وأكده ) ٢٧٧ـ 
  ـ:وميكن تلخيصها على النحو التايل 

  : Assisted Testing-Computer  ـ االختبار مبساعدة احلاسوب ١
ساعده يف أداء مجيع املهام اليت تتعلـق باالختبـارات؛          يستطيع املدرس أن يستخدم احلاسوب؛ لي     

فبتوافر الربنامج اجليد يستطيع احلاسوب أن يولد االختبار ويقدمه للطالب، ويصحح النتائج، ويرصـد              
الدرجات والتقديرات لكل طالب، كما يستطيع أن حيسب مجيع القيم اإلحصائية، وينـشئ اجلـداول               

ائج االختبار، واألهم من ذلك أن احلاسوب يستطيع حتليل فقرات نتـائج            والرسوم البيانية اليت تتعلق بنت    
االختبار؛ مما يساعد املدرس يف إنتاج اختبارات جيدة ومناسبة، وعلى مستوى جيد من الصدق والثبات               

  .والتمييز
  :  ـ مساعدة املدرس يف األعمال الكتابية٢

تأخذ من املدرس وقتا كبريا وتـشغله       يستطيع احلاسوب أن يقوم جبميع األعمال الكتابية اليت         
يستطيع املدرس استخدام احلاسب إلعداد الكشوف والبيانات والتقارير الـشهرية          : عما هو أهم؛ فمثالً   

لكل طالب، كما أن العمل املرهق الذي يقوم به املدرس يف آخر الفصل الدراسي عند إعداد النتيجـة                  
  . دقائق قليلةاألخرية لكل طالب ميكن أن ينجزه احلاسوب يف

  :  ـ تقدمي الواجبات وتصحيحها٣
إن معظم الواجبات تدور حول التمارين والتطبيقات اليت يكثر فيها التعامل باألرقـام والرمـوز               
واألشكال اهلندسية، وقدرة احلاسب على إنتاج األرقام العشوائية والتعامل بالرموز باإلضافة إىل قدرتـه              

مناسبة لتقدمي الواجبات وتصحيحها، وبالذات يف مادة الرياضيات الـيت          الفائقة يف الرسم، جتعله وسيلة      
كما أن تقدمي الواجبات عن طريق احلاسوب قـد يتميـز   . يشكو معظم مدرسي الرياضيات من كثرا  

على تقدميها بالطريقة التقليدية؛ خصوصا عند توافر الربنامج املناسب؛ فالتغذية الراجعة الفوريـة الـيت               
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سوب حتمي الطالب من االستمرار يف ارتكاب اخلطأ نفسه، والشرح والتوضيح ممكـن؛ يف              يوفرها احلا 
الزمن نفسه، والطالب القوي ال ُيفرُض عليه تكرار متارين أصبحت روتينية ومملة، أما الطالب الضعيف               

  .فسيجد مزيدا من التمارين اليت ال تنتهي حىت يكتفي
  :  ـ إنتاج املواد التعليمية٤

اجلداول اإلحصائية،  : خدام احلاسوب إلنتاج كثري من املواد والوسائل التعليمية؛ مثل        ميكن است 
، وأسئلة االختبارات، والرسوم واملنحنيات     Spreadsheetواجلداول الرياضية، وأوراق الواجبات     

  .واألعمدة اإلحصائية، كما أن هناك كثريا من الربامج التطبيقية اليت تساعد املعلم يف إنتاج ذلك
  :  ـ حفظ املعلومات واستعادا٥

ميكن استخدام احلاسوب يف حفظ أي معلومات تتعلق بالطالب، أو باملادة العلمية أو حىت كل               
ميكن إنشاء ملف   : لومات بسرعة وسهولة؛ فمثالً   عما يتعلق باملنهج املدرسي، كما ميكن استعادة هذه امل        

بالطالب، كما ميكن وبسهولة استعادة امللف،      خاص بكل طالب وحفظه، حيوي مجيع املعلومات اخلاصة         
أو طباعته، أو إضافة أو حذف أي معلومات، كما توجد بعض الربامج اجليدة اليت حتوي الكـثري مـن                   

  .املعلومات العلمية
  : اخلصائص األساسية للتعليم باحلاسب

كن ذكرها مما سبق يتضح انه ال شك أن احلاسب ـ كأداة للتعليم ـ ينفرد خبصائص مميزة له مي  
  : على النحو التايل

  :إتاحة الفرصة للتعلم وفقًا لسرعة املتعلم وجهده ـ ١
يستطيع املتعلم أن يطوع الكمبيوتر وفقًا ملصلحته اخلاصة؛ حيث يسمح الكمبيوتر للمـتعلم أن              

  .يسري يف تعلمه وفق طاقته وجمهوده، وتبعا لسرعته اخلاصة
  : ـ التغذية الراجعة٢

رى للتعليم باستخدام الكمبيوتر قدرته على أن يقدم للمـتعلم معلومـات            من اخلصائص األخ  
 Feedفورية عن استجابته سواء كانت صحيحة أو خاطئة، وتوصف هذه العملية بتغذيـة الرجـع   

Back أو التعزيز Reinforcement.  
  : ـ تقسيم املادة إىل سلسلة من التتابعات٣

م املربمج؛ حيث ختضع الربامج ألسلوب يشتمل علـى         معظم الربامج التعليمية تتبع طريقة التعلي     
حتديد األهداف اإلجرائية اليت حيققها الربنامج، مث حتليل حمتوى موضـوع           : ثالث خطوات أساسية هي   

وقد أصبح األسلوب اخلطي للربجمة شائعا يف التعليم املربمج؛         . الدراسة، وأخريا حتديد التتابعات التعليمية    
عليمية إىل خطوات صغرية جدا يبدؤها املتعلمون من أوهلا ويسريون يف طريق واحد             حيث ُتقسم املادة الت   
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إىل هنايتها، مث دخلت الربجمة التفريعية؛ حيث يقدم املوضوع مبقادير أكثر من ذي قبل، بعـدها ُتطـرح     
  ).٨٧ ـ ٨٥، ٢٠٠٠: السيد(على املتعلم جمموعة من األسئلة للوصول به إىل النقاط املهمة 

  :ثارة انتباه املتعلم ـ إ٤
وهي قدرة يدركها كل واحد منا عندما يعمل هو بنفسه على الكمبيوتر، وعنـدما يـشاهد                
األطفال والكبار وهم يعملون على الكمبيوتر، واملنبع األساسي هلذه اإلثارة عند استخدام الكمبيوتر هو              

ستقبل ملا تعرضه؛ فإهنـا ال تواصـل   شاشة الكمبيوتر؛ ألهنا ال تسمح للمتعلم أن يكون سلبيا أو جمرد م 
عرض الربنامج إذا مل يستجب استجابة مناسبة ملا قدمته، وهذا على العكس من برنامج فيديو معروض                

  .على شاشة التلفزيون؛ حيث يستمر يف العرض حىت ينتهي
  : ـ تفاعل املتعلم مع مادة التعلم٥

ينطوي على قليل من التحدي، ال يكاد       إن جمرد االستجابة مبا يطلبه الربنامج من إجابات شيء          
أن يتجاوز يف فائدته االستجابات اليت يرد هبا التالميذ على األسئلة املغلقة اليت اعتادها بعض املعلمـني،                 
وتثري الربجمية يف املتعلم قدراته املعرفية؛ عن طريق شغله بأنشطة فكرية على مستوى عال داخل موضوع                

 اليت يطلبها الربنامج ال جمرد أن يستجيب االستجابات اخلطية املباشـرة            التعلم؛ لكي يصل إىل اإلجابات    
  .اليت كانت تتطلبها أسئلة املعلمني

  :Data Processing ـ القدرة على معاجلة البيانات ٦
إن قدرة الكمبيوتر على معاجلة البيانات جعلته ُيستخدم يف التعليم استخداما متميـزا؛ حيـث               

 املتعلمني البيانات املتصلة مبوضوع الدراسة، وجيهزوهنا للكمبيوتر، مث يدخلون هذه       جيمع املتعلم أو مجاعة   
البيانات فيه، مث يسألون ما يشاءون من أسئلة تتصل حبل مشكالم؛ فيستجيب هلا الكمبيوتر حملالً هذه                

  .البيانات يف صور عديدة، ختتلف عن الصورة اليت أدخلت إليه
صائص التعليم باحلاسوب، وأن يستخدم خربته ملصلحة طالبه؛ فله         فعلى املعلم أن يستفيد من خ     

أن خيتار برامج احلاسوب اليت تصلح ملوضوعات الدراسة وتتفق ومستوى طالبه، ففي الربنامج الـذي               
يكون فيه املتعلم نشطًا يف تعامله مع احلاسوب يكون دور املعلم مالحظة تقدم املتعلم من خـالل مـا                   

ديد أكثر املوضوعات صعوبة، مث يوجهه إىل الربامج اليت تعاجل مفاهيمه اخلاطئة،   سجله احلاسوب عنه وحت   
وحىت . وباإلضافة إىل ذلك فإن املعلم خيطط لإلفادة من حلقات املناقشة ومن جمموعات العمل الصغرية             

 تتحقق أكرب فائدة من استخدام احلاسوب جيب على املعلم توظيف كل مهارات التدريس اليت اكتسبها،              
  ).٣٨ ـ ٣٦، ١٩٩٥: سيد(فضالً عن مهاراته الفنية يف تشغيل احلاسوب وإدارة العملية كلها 

يتضح مما سبق تعدد أساليب استخدام احلاسوب يف التعليم مبا جيعل التعليم املعزز باحلاسـوب               
التفجر حيتل مكانة هامة يف العصر الذي نعيش فيه والذي يتميز بتراكم املعرفة حىت أصبح معروفا بعصر                 
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املعريف الذي ال يكون للطرق التقليدية يف التعليم مكان فيه إذا أردنا اللحاق بالركب ومواكبة التطـور                 
  . احلادث يف العامل من حولنا

كما يتبني أيضا من خالل خصائص استخدام احلاسوب يف التعليم أن هذا النوع من التعلـيم                
فية وغري معرفية ـ جيب توافرها يف املتعلم حىت  حيتاج النجاح فيه إىل خصائص ومسات شخصية ـ معر 

ميكنه االستفادة القصوى من خصائص ومميزات التعليم املعزز باحلاسوب، ويتناول احملور التايل العوامـل              
  . املعرفية وغري املعرفية اليت قد ترتبط بالنجاح يف التعليم املعزز باحلاسوب

  -: يف التدريسأسباب استخدام احلاسوبوإجيازاً، ميكن تلخيص 
إن استخدام احلاسوب كأحد أساليب تكنولوجيا التعليم خيدم أهداف تعزيز التعليم الـذايت ممـا       -١

  .يساعد املعلم يف مراعاة الفروق الفردية،وبالتايل يؤدي اىل حتسني نوعية التعلم والتعليم
  .سجيالت الصوتيةيقوم احلاسوب بدور الوسائل التعليمية يف تقدمي الصور الشفافة واألفالم والت -٢
املقدرة على حتقيق األهداف التعليمية اخلاصة باملهارات  كمهارات التعلم ومهارات اسـتخدام              -٣

  .احلاسب اآليل وحل املشكالت
يثري جذب انتباه الطلبة فهو وسيلة مشوقة خترج الطالب من روتني احلفظ والـتلقني إىل العمـل       -٤

  .نساه وما أراه أتذكره وما أعمله بيدي أتعلمهما أمسعه أ: انطالقا من املثل الصيين القائل 
خيفف على املدرس ما يبذله من جهد ووقت يف األعمال التعليمية الروتينية مما يساعد املعلـم يف                  -٥

استثمار وقته وجهده يف ختطيط مواقف وخربات للتعلم تساهم يف تنمية شخصيات التالميذ يف              
  .اجلوانب الفكرية واالجتماعية

  . اليت تتفق وحاجة الطالب بسهولة ويسرإعداد الربامج -٦
عرض املادة العلمية وحتديد نقاط ضعف الطالب وامكانية طرح األنشطة العالجية الـيت تتفـق                -٧

  .وحاجة الطلبة 
  .تقليل زمن التعلم وزيادة التحصيل -٨
  .تثبيت وتقريب املفاهيم العلمية للمتعلم -٩

  : هي على اإلمجالواملدة ععجناح احلاسوب يف العملية التعليمية يعتمد على و
  .توفر األجهزة والربامج الالزمة -
  .كفاءة املعلمني واملرونة يف التعامل لتفعيل فكرة احلاسوب يف إعداد الوسائل التعليمية -
توفري احلوافز والدعم للمدارس اليت يستخدم  فيها احلاسوب  يف إعداد الوسائل التعليميـة ،                 -

 الذين يفعلون دور احلاسوب يف العملية التربوية، وتكرمي  وتوفري حوافز ألعضاء اهليئة التدريسية    
  .الطلبة مما يساعد يف حتفيزهم
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  .وضع برنامج خاص لتدريب املعلمني على احلاسوب الستخدامه كأداة يف التعليم -
عقد ورش عمل يف مديريات التربية والتعليم من أجل تفعيـل دور احلاسـوب يف العمليـة                  -

  .تاج الوسائل التعليميةالتعليمية واستخدامه يف إن
  .إدخال برامج التصميم املختلفة  يف املراحل الدراسية للطلبة خللق روح اإلبداع -
تفعيل دور مراكز احلاسوب املنتشرة يف املدارس يف إنتاج الوسائل وتفعيل دور احلاسـوب يف                -

  .النشاطات املنهجية والالمنهجية وعدم اقتصارها يف تدريس احلاسوب فقط
 مراكز احلاسوب يف املدارس من أعضاء اهليئة التدريسية واستخدامها لالطالع على            تفعيل دور  -

  .ما يدور يف العامل من ثورة تكنولوجية واستخدام اإلنترنت
حتديد مواصفات عامة لربامج احلاسب  التعليمية من أجل اقتنائها الن األسواق مليئة بالربامج               -

  .)٢٠٠٠ حلمي وعبد الباقي، ؛١٩٨٨العبد اهللا،  (اهلادفة وغري اهلادفة
بذكر خالصة الدراسات العاملية حـىت ذلـك   ) Abram, 1984(وقد قامت ساندرا إبرام 

  :احلني حول استخدام احلاسوب يف التعليم فوجدت ما يأيت
  .إن التدريس مبعاونة احلاسوب يصبح أكثر فعالية عندما يضاف إىل التدريس التقليدي  -
  .عونة احلاسوب هو استخدامه يف التمارين والتدريباتإن أفضل أمناط التدريس مب  -
تفوق تدريس مواد بعينها مثل الرياضيات باستخدام احلاسوب عن غريهـا مـن العلـوم                 -
  .األخرى

يفيد احلاسوب التالميذ من ذوي القدرات الدنيا أكثر من فائدتـه للتالميـذ مـن ذوي                  -
  .القدرات العليا واملتوسطة

 على تفوق التدريس مبعونة احلاسوب عندما يستخدم بـدالً عـن            مل تظهر داللة واضحة     -
  .التدريس التقليدي يف تدريس بعض العلوم مثل الرياضيات واتلقراءة يف الصفوف الساسية األوىل

لتجارب التعليم مبساعدة احلاسوب بني التأييد واملعارضة فأشار        ) ١٩٨٥(وقد عرض اسكندر    
تناد إليها إذ تبني من االستطالع الذي قامت به املنظمـة العربيـة             أنه ال توجد جتارب عربية ميكن االس      

للتربية والثقافة والعلوم حول استخدام احلاسوب يف التعليم يف الدول العربية يف ذلك الوقـت أن هـذه        
الدول مل تستخدم بعد احلاسوب أداة يف التعليم وإن كانت قد بدأت يف تدريس مـادة احلاسـوب يف                   

تعليم الثانوي واجلامعي واستخدمته أداة يف اإلدارة التربوية وخباصة يف قبول الطالب            خمتلف مستويات ال  
  .باجلامعات
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أنه كثر احلديث عن استخدام احلاسوب كأداة يف التعليم؛ فقد يعـد            ) ١٩٨٦(وقد ذكر القال    
وقد يستخدم احلاسـوب     . tutorأداة حتليل سلوك كاملة وعندها يسمى احلاسوب معلماً خصوصياً          

  :Toolفهو هنا أداة ) أنظمة تدريس مبعونة احلاسوب(أداة مساعدة أو معينة يف التدريس 
وقد يستخدم احلاسوب متعلماً حيث يربجمه النتعلم فيتعلم الربجمة والتعليم بالربجمة؛ فاحلاسـوب             

  ).Tylor, 1981(هنا أداة يلهو هبا املتعلم ويتمتع هبا وبطريقة غري مباشرة يتعلم باللعب 
ا اصبح احلاسوب أداة للتعلم التفاعلي بني املتعلم واحلاسوب؛ حيث تعتمد معظـم الـنظم    وهن

التعليمية الفعالة على التفاعل بني املعلم واملتعلم أو التفاعل بني املتعلم والربنامج التعليمي أو التفاعل بني                
تجابة املتعلم ومـن مث     اإلنسان واحلاسوب، ويتطلب التفاعل استقبال املعلومات املعروضة  وتسجيل اس         

إعطاؤه التغذة املرتدة لتيتأكد من صحة استجابته فيتعزز تعلمه وعندما خيطئ يبلغه الربنامج أن إجابتـه                
وقد وضعت  . خاطئة؛ وعليه أن يعيد احملاولة ثانية ورمبا ثالثة إى أن يتوصل إىل إتقان اإلجابة الصحيحة              

النموذج من التعليم التفاعلي بني املتعلم والربنامج التعليمـي         برامج للتعلم الذايت املربمج مستندة إىل هذا        
  .خطوة خطوة إىل أن يتوصل املتعلم إىل إتقان مجيع املهارات املطلوبة ومستوى معني من اإلتقان

א א א :א
بتكرة يف بنـاء    لقد بدأت جمتمعات العامل الثالث تفطن يف السنوات األخرية اىل أمهية العقول امل              

احلضارة،وتقليص اهلوة اليت تفصلها عن اتمعات املتطورة،فخصصت لذلك األموال الطائلة،وبـدأت           
تغري أنظمتها التربوية وتوجيهها وجهة تتوافق مع أهدافها ومطاحمها لتحقيق الغايات املنشودة،إميانا منها             

ية التربية يف بناء وجتديد احلضارة، حيـث ان         بأمهية عنصر التجديد يف احلضارة،وهو ما يعين اإلميان بأمه        
مل تعد عملية التعليم عملية تلقينية أو حفظ يعتمد الطالب فيها           ؛ إذ   عنصر التجديد هو من أهم مقوماا     

على ما يلقن ولكن تطلب اإلبداع والتفكري وإعمال العقل يف االستنتاج و حلول املشاكل و االبتكار يف                 
واملنطق والتحليل واحلث على اإلبداعات الفنية والتقنية، وهـذا ال يتـأتى إال             احلياة و استعمال العقل     

 عن املعلومـة و  الدراسة و ميكن حث الطالب على  ،بكيفية استخدام العقل وأثارته بالتوصل إىل حلول 
دراستها و نقدها و مقارنتها وتفسريها وتصنيف تلك املعلومات واألفكار واالستفادة منـها، وميكـن               

و ،  علم أن يستخدم البيانات يف مالحظة الظواهر الطبيعية و األحداث و مقارنتها بـأمور أخـرى                 للمت
وكـذا يـسهل علـى    ،  تطلب التدريب على التخيل وتصور األشياء اليت تقود إىل اإلبداع و االبتكار             

ده يف  الطالب يف حل اإلشكاليات العقلية و املنطقية وحيسن التصرف يف األمور الصعبة، أيـضا تـساع               
  .اإلبداعات الفنية والرياضية و األدبية وغريها من فنون اإلبداع والتقنيات

ذا فقدت عنصر التجديد لسبب ما،فإهنـا تـصبح         إن احلضارة    أ واحلقيقة اليت ال ميكن جتاهلها    
وإذا كان لإلصالح عـدة أغراض،فان من أمهها،شحذ عبقريـة األمـة           ..مهددة بالركود،مث االحنطاط  
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فاالكتشاف اهل الكون،هـو إثـراء      .إلبداع والتجديد انطالقا من خدمة التراث األصيل      ودفعها اىل ا  
للمعرفة وللمنظومة التربوية حبكم موقعها كالعمود الفقـري يف كيـان األمـة احلـضاري الـشامل                 

ئل فالتربية هي من أهم وسا    .واملتكامل،واليت حتتاج اىل اإلصالح لتساهم بدورها يف عملية التغيري املنشود         
ن احلضارة اذا خلت من عنصر التجديـد،فإهنا        إوبذلك ميكن القول    .الرقي احلضاري واالزدهار الثقايف   

 وملا كان احلاسب اآليل أهم مظاهر احلضارة املعاصرة وأهم آلياا وجتلياا، فقد             .تفقد حيويتها ومنوها  
عى حثيثاً لعلماء التربية واملختصني     أصبح استخدامه يف شحذ وتنمية القدرة االبتكارية مطلباً عاملياً، ومس         

  .Artificial Intelligenceيف جمال الذكاء االصطناعي 
واجه املدخل املعريف واملدخل الذايت اإلنساين يف التربية انتقادات عديدة ملـدخل الـتحكم              وقد  

قة وآليـة ويف    السلوكي وإتقان األهداف السلوكية استناداً إىل نظرية التعزيز السلوكية؛ ألن براجمها مغل           
  .مستويات دنيا وال تفي بالقدرات العقلية أو الدوافع مباشرة

وركز املدخل اإلنساين على العمليات العقلية االبتكارية واإلبداعية وعلى استراتيجية الكـشف            
وحل املشكالت اليت دعى إليها كل من ديوي ويرى هذا املدخل أن أفضل مدخل للتعلم هو قيام املـرأ                   

يد تعلمه، وأفضل تعلم للربجمة هو برجمة التعليم وأفضل تعلم باحلاسوب هو تعلم احلاسـوب               بتعلم ما ير  
وإن التركيز جيب أال ينصب على ما يعلم املرأ احلاسوب؛ بل ما ينتج عن هذا التعلم من آثار يف        . وبرجمته

  .عقل املتعلم وقدراته
باتريك سبس ولورمان؛ وقد ابتكر     وأبرز دعاة هذا املدخل يف الربجمة اإلبداعية سيمور بابرت و         

بابرت لغةى اللوجو املبسطة اليت يربمج هبا الطفل احلاسوب أي اليت يكتب هبـا التعليمـات لينفـذها                  
احلاسوب بتسلسل معني وباالستعانة برسم سلحفاة مبسطة يظهر على شاشة احلاسوب ويتحرك وفقـاً              

ـ      ويرافق كل تعليمة من التعليمات .  امأللتعليمات حمددة مثل ميني ـ يسار ـ أمام ـ خلف ـ لون 
  .برقم يدل على مقدار احلركة

مبتابعة األخطاء وكشفها باحلاسوب والتوصل إىل حـل        ؛  ودرب لورمان على طرائق التفكري      
املشكلة باألسلوب نفسه الذي يتبعه الباحث العلمي يف حل املشكلة أي أنه جعل من كل متعلم باحثـاً                  

هم باترك سبس يف هذا النوع من التعليم إذ اختار تعليم املوهوبني            اوس،  علومات  علمياً ال جمرد متعلم مل    
أو املبدعني يف الصف السادس وعلمهم الرياضيات واملنطق الرياضي حيث يبدأ بربامج مراجعة للمفاهيم              

لتعلـيم  مث يدرب على املفهوم يف برنامج ثاٍن ويقيم احلوار عنه يف برنامج ثالث ونقل هذا األسلوب إىل ا    
وهكـذا  ،  حيث قلل من أسلوب احملاضرات وزاد من التعليم مبعرفة احلاسوب           ؛  اجلامعي لتعليم املنطق    

 وأن يقوم التلمذ بربجمته مستخدماً       ، يدعو أصحاب املدخل الكشفي إىل جعل احلاسوب متعلماً ال معلماً         
وتصريف األفعـال   ،   احلسابية   اللوجو أو البيسيك؛ فيقوم احلاسوب حلل املسائل      : لغةراقية بسيطة مثل    
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، وإبداع أشـياء جديـدة      ،  والتحدث إىل حاسوب آخر والرسم واخلرائط والرسوم الثابتة واملتحركة          
ويصعب الفصل بني الصنفني لكن برامج الكشف تركـز         ،  وتتدخل برامج الكشف مع برامج التفاعل       

  .يات والعلوم واملوسيقىاالهتمام على استخدام احلاسوب يف تعليم اإلبداع الفين والرياض
א א :א

أدى التقدم يف استخدام املخططات باحلاسوب إىل ارتقاء مهنة الرسم والتصميم يف إنتاج الصور              
مبعونة احلاسوب يف رسم املخططات والرسوم األولية       ؛  وتطورت صناعة التصميم    ،  املتحركة الكرتونية   

وهذا ما يوفر الوقت واجلهد     . ها دون إعادة لرسم املخطط بكامله      وإجراء التعديالت علي    ، للمصنوعات
  .ويترك اال واسعاً لإلبداع واالبتكار

بلغة البيسيك أو الباسكال مثالً فإنه يبتكر تـصميمات         ) اقرأ(وإذا أعطى احلاسوب تعليماته مثل      
ها احلاسوب علـى    جديدة وفق برامج ورزم خاصة ختزن على األقراص وقد تطبع التصميمات اليت يرمس            

الورق حسب الطلب وهناك برامج تسمح للمستفيد بابتكار أشكال من أبعاد ثالثية ويستطيع تدويرها              
يف الفراغ حبسب األوامر اليت ميليها على احلاسوب، وبإدخال عنصر احلركة يعطي للصور تشويقاً ومتييزاً               

حلركة ويغري من أبعاد األشكال مبتكـراً       للواقع وقد جيرؤي املصمم تغيريات سريعة يف احلجم واللون وا         
تصميمات حديدة وكأهنا خلق جديدة مل يكن باإلمكان تنفيذه ومتابعته بأشكال الرسـم والتـصميم               

  . التقليدية
ونظراً ألمهية احلاسوب وإمكانياته كتقنية حديثة يف اال التربوي، فإن معظم املـشاركني يف              

أشاروا إىل أمهية احلاسوب بالنـسبة للطـالب املبتكـرين          ) ١٩٩٤(دراسة استطالعية قام هبا حسن      
إذ ميكن استثمارها يف تنمية املهارات احلركية وحل املشكالت وتنمية القدرات           ؛  واملوهوبني بصفة عامة    

اإلبداعية واالبتكار شريطة أن يرتبط التدريب باملناهج الدراسية واألنشطة املدرسية، وليس مـن قبيـل               
هم يف حل مشكالت التعلم مثل      اواحلاسوب ميكن أن يس   . لتسلية وملء وقت الفراغ   الديكور التربوي وا  

والتعلم ،  وتدريبهم على حل املشكالت     ،  واستثارة قدرام   ،  تشجيع الدارسني على كتابة برامج معينة       
كبري، وقد وضع حـسن جـامع       وسلوب احملاولة واخلطأ دون الرجوع إىل املعلم يف كل صغري           أالذايت ب 

جمموعة من االقتراحات اليت تساعد يف استثمار التقنية لتنمية اإلبداع واالبتكار لـدى             ) ١٩٩٤ حسن،(
  :الطالب منها

  .إدخال احلاسوب يف املراحل املبكرة من التعليم -
  . سنوات الطفولةمستقلة عنها يشترك فيها الدارسون منذإنشاء نواٍد للحاسوب تتبع املدرسة أو  -
  . كل مدرسة كورشة أو خمترب للحاسوبختصيص غرفة خاصة يف -
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تشجيع الطالب على اختراع أو تطوير أجهزة تقنية مشاهبة أو استحداث أو تطوير برجميـات                -
  .ووسائل تعليمية مبعاونة حلاسوب ومنحهم مكافآت تشجيعية مناسبة

ب جعل اإلمكانيات التقنية والوسائل التعليمية املختلفة يف متناول اليـد والـسماح للطـال              -
  ).٨٠ص " (بالتدريب عليها والتعامل معها لتكوين احتاه إجيايب حنوها

  :أسس ومعايري استخدام احلاسوب يف تنمية القدرات االبتكارية لدى الدارسني
أسس استثمار احلاسوب يف الكشف عن اإلبـداع لـدى          ) ١٩٩٤يف حسن،   (حيدد شحاتة   

  :التالميذ وتنمية االبتكار لديهم على حنو ما يلي
 عاماً من عمر الطالب حىت      ١١-١٠البدء مبكراً يف استخدام احلاسوب يف التعليم بعد مرور           -

  .يتعلم أوالً كيف يفكر وكيف يستخدم عقله
ضرورة مناسبة إمكانيات احلاسوب وبرجمياته للعمر العقلي للتلميذ، مـع إتاحـة الفـرص               -

  .والوقت اللزم لتعامله معه
  . الدراسي واملناشط التعليميةارتباط احلاسوب أداةً باملنهج -
  .شعور الدارس باملردودج الناجم عن استخدامه للحاسوب -
  .)٨٣ص  (شعوره بالثقة بالذات واأللفة عند استخدام احلاسوب -

  :التطبيقات الفنية للحاسب اآليل
ن  أ  ومن الضروري جـداً    ،واملعريف والثقايف   ،  نعيش اآلن  يف عصر التكنولوجيا واالنفجار التقين       

ونربز هلم قدرتنا   ،  ونترجم لآلخرين إبداعنا    ،  وحناكيه  ،  ونتعايش معه   ،  ونسايره  ،  نواكب هذا التطور    
ملصلحة  ولعل من أهم  املهارات التدريسية املعاصرة مهارة استخدام وتوظيف احلاسوب          ،  على االبتكار   

ملتكرر والرتيب الذي يطغـى     حيث التجديد والتغيري واخلروج من الروتني ا      ؛  املواد الدراسية والتدريس  
 يوجد الكثري من  التطبيقات للحاسوب اليت تفيد         ؛إذ   على أدائنا التدريسي داخل حجرات الدراسة      غالباً

 املعلم أن يستفيد مـن      برامج الرسم مثل الفوتوشوب؛ وبإمكان    يف عملية التعليم والتعلم ولعل من أمهها        
  . ذه املهارة إىل التالميذ  ونقل ه الفنون البصريةخدماته يف جمال تدريس

إن أهم ما مييز هذه املرحلة عملية التفجر املعريف وثورة االتصاالت واملعلوماتية، وهذه مسـات                 
 إىل أمهية   الدراسةلقد مت التطرق يف هذا      .  مترابطة ومتشابكة فعملية التطور يف إحداها يؤثر يف األخرى        

 الرسوم والقطـع    حىت يتم استخدامه يف إنتاج واعداد     لحاسوب  التطبيقات الفنية والتربوية ل   احلاسوب و 
  . الفنية واخلط العريب الذي جيمع بني الصالة واملعاصرة

فالتغيري السريع واملتالحق يف أنظمة التقنيات اجلديدة اليت ترتبط باحلاسوب قد فتحـت آفاقـاً                 
تمد على منطق فكري وعقلي     جديدة يف كافة ااالت ومنها جمال الفنون البصرية والسيما تلك اليت تع           
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 من املمكن تكوين وإنتاج األشـكال        حساسه اإلبداع يف صياغة الربجميات وأساليب تناوهلا؛ حيث أصب        أ
؛ بل   الفنية والرسوم واخلطوط عن طريقه؛ ليس من حيث توسيع جمال القدرة العقلية للمصمم فحسب             

  ).٢، ص ٢٠٠٠الديب، (ته البشرية أيضاً من حيث دوره يف زيادة كفاءة مقدرة املصمم وإمكانيا
؛ حيـث يـستطيع معاجلـة        وينطوي احلاسوب على إمكانات فائقة تساعد يف جمال التصميم          

األشكال والوحدات املوجودة داخل التكوين من خالل االستفادة من املتغريات واإلمكانات املتاحة يف             
التركيب، والتحوير، وإعادة التـشكيل،     احلاسب اآليل، ومنها احلذف واإلضافة، والتكبري، والتصغري، و       

والتلوين، والتجسيم، والشفافية، والتظليل، وذلك من خالل تقنيات غاية يف القدة واإلحكام ال ميكن أن          
فمثالً، ميكن احلصول على درجات من التظليـل شـديدة التـدرج            . ترقى هلا املهارة اليدوية البشرية    

، كمـا    لتجسيم بالبعد الثالث مبا ال يتوافر يف املهارة اليدوية        واالنتظام تسهم يف احلصول على إحياءات ا      
ميكن للحاسوب خبواصه وبرجمياته أن مينحنا  خواص التناغم واحلركية واإليقاع وهي قيم فنيـة عاليـة                 
الدقة بالغة التعقيد، وميكن أيضاً احلصول على أدق درجات التحول يف التحريفات املنظورية والتعامـل               

  . ل كسوراً من امللليمتر يستيحل حتقيقها باملهارة اليدوية وإن بلغت من القدة ما بلغتمع أجزاء متث
؛ حيث نرى أحدهم علـى       وإذا كان البعض يعارض استخدام احلاسوب يف التطبيقات الفنية          

الكومبيوتر خطر يتهدد مجاليات اخلط     : " إحدى صفحات الشبكة العنكبوتية يصدر مقاله بعنوان مؤداه       
 الذي رمي به عصر العوملة ايل عـامل اخلـط           " "بالوحش الكاسر "، ويستطرد واصفاً احلاسوب     "العريب

 مفردة  تحسس معىن أن ي  ..."، مث ميضي متشككاً يف قدرة احلاسوب        "رعبهم ايل هذا احلد   أواخلطاطني و 
قنيـات  مام ت أحاسيس واحلب وعشق املهنة يسقط بالضربة القاضية        ن حديث األ  أم  أاللغة ومجالية اخلط    

يشري إىل  "وهو ال يدري أن الفن مبعناه احلقيق        ". روعهاأمجل اخلطوط و  أالكمبيوتر وقدرته علي اعطائك     
القدرة البشرية بصفة عامة ما دام اإلنسان هو ذلك املوجود الصانع الذي يستحدث موضوعات ويصنع               

  ).١٩٦٨براهيم، إ)" (مجالية(أدوات وينتج أشياء وخيلق موجودات تنحو حنو غايات استطيقية 
وعليه ننطلق للفصل بني البحوث اخلطية املاضية يف طريقها حنو جتديد أساليب اخلـطّ العـريب                

 وفق ما تتطلّب     ؛  من حيث صياغة الشكل احلريف أو التكوين اللّفظي واجلملي         وتركيبياً ؛   اًيوإثرائها نوع 
مجيل يف اخلطّ الواضح واحلسن، وبني الفنانني       القواعد اللّغوية املرتبطة مببحث املعىن املقروء ضمن إطار         

الباحثني يف مستوى استلهام أبعاد العالمة اخلطية شكليا وحركيا خصوصا، وتوظيفها توظيفا تقتـضيه              
اخل ...ومن ملمس ومن حجم   ،  تقسيم خطّي   و ،وتقسيم مساحي   ،  التقنية التشكيلية من تراكيب وتلون      

 وهو   عن اإلبداع التشكيلي    خمتلفاً الكتابة عمالً وملا كان اخلط    . عارف عليها من اخلصائص التشكيلية املت   
البعد الواحد اختاذ احلرف الكتايب نقطة انطالق للوصول إىل معىن اخلطّ            :" آل سعيد  ِيؤكّد ذلك يف قول   
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 حيث  )١٩٧٢ ( وهو نفس ما ذهب إليه الناصر بن الشيخ        ،.)ت. آل سعيد، د   ("كقيمة شكلية صرف  
  :رد فيه ما يليو
فبالنسبة للذّين يهتمون منهم باستيعاب األشكال الفنية اخلاصة بأنواع اخلطوط العربية القدمية  ميكن أن               "

فهناك فريق أول اكتفى بتقدمي هذه األنواع يف ثياب تقنية جديـدة            . نسجل على األقلّ ثالث مستويات    
وظني أنه ال ميكن اعتبـار       ....اولة تطوير جذري هلذه اخلطوط    مكّنته إياه املواد الصناعية احلديثة دون حم      

هؤالء من الرسامني املبدعني لذا فهم يكتفون بتقليد ما قام به  األسالف يف ظروف تارخييـة مـضت،                   
لذلك ال ميكن اعتبارهم حتى من اخلطّاطني، إذ أنّ مفهوم الرجل الّذي يتعاطى هذا الفن يتضمن وعيـا                  

 اريخ            بضرورة التة عرب التجتويد اخلطوط العربي ة اليت امتاز هبا فنيناميكيـا  ....جديد املتواصل تبعا للدأم
و .....املستوى الثّاين من اخللق انطالقا من الكتابة العربية، فيتمثّل يف خلق أسـاليب خطيـة جديـدة                

تمثّل يف األخـذ بـاحلرف أو       املستوى الثّالث من كيفية االنطالق من التراث خللق أشكال حاضرية ت          
بالعالمة املستوحاة من احلرف العريب وجعلها أساسا لتراكيب جتريدية، وتكون نتيجة العملية أعمـاال               

  ).١٣٢. ص (..."جديدة ترمز بطبيعة حركاا إىل الفن اإلسالمي 
 تـصنيف   وإذ نورد هذين االستشهادين فإننا نرى يف ذلك ما يدفعنا إىل تقـسيم أو بـاألحرى إىل                

  : للفنانني التشكيليني الذين اعتمدوا احلرف والعالمة اخلطية يف أعماهلم على النحو التايل 
 اخلطّاطون احملدثون الذّين اعتمدوا على التقنيات احلديثة من أقالم وأدوات طباعة وصـيغها              - ١

حيـث النـسب واألحجـام      إلخراج اخلطّ العريب يف ثوب جديد، وفق معايريه وقواعده وقوانينه من            
دون خيانة وال حتريف مع توخي األنظمة التركيبية املتعارف عليهـا أو            .  واألنواع والطّرز واألساليب  

  . التجديد فيها
 اخلطّاطون اددون للخطّ واملبتكرون له ضمن مباحث جديدة و تصورات معاصرة نأخـذ              -٢

صكّار بالعراق ومنري الشعراين، وهذا النـشاط لـيس إالّ          أمحد شربين بالسودان، حممد سعيد ال     : أمثلة  
  . امتدادا ملا أمساه بلند احليدري بالرحلة األوىل للخطّ العريب من بالد إىل بالد ومن زمن إىل آخر

 الفنانون املضمنون أللفاظ وجلمل ولتركيبات خطية يف أعماهلم مثل عمر النجدي ويوسف             -٣
  ...  احلي مالّخسيدة ومجيل محودي وعبد

 الفنانون املستلهمون للعالمة اخلطية واحلرف دون التوقّف عند املعىن أو االلتزام بالـصنعة              - ٤
  ؛ ، ذلك أنهم يوظّفون احلركة اخلطية ويرتعون عن اخلطّ وعن احلرف البعد القداسي            "الصناعة اخلطية "

 مثل شاكر حسن آل سـعيد ورافـع الناصـري           حبيث يصبح مادة تشكيلية يتعامل معها تعامال روحيا       
بالعراق وحممد خدة باجلزائر والناصر بن الشيخ بتونس وفؤاد بالّمني بـاملغرب وإبـراهيم الـصلحي                

  . بالسودان وغريهم كثري
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، ذلك أننا هبذا التصنيف األويل منيز بني التعامل          الدراسةونريد ضبط هذه املعطيات األوىل من       
ي مع احلرف والعالمة اخلطية، وهو تعامل حمافظ على اإلرث الثّقايف يف مستوى اخلطّ وما بني                الكالسيك

النزعة التوفيقية بني اخلطّ واللّوحة واحلرف والعالمة واحلامل املسندي، وما بـني اـددين يف ميـدان       
 احلرف والعالمة اخلطيـة،     الصياغة وميدان عصرنة، اخلطّ وما بني املستلهمني لروح احلركة الّيت تسكن          

  . والسعي إىل توظيفها توظيفا تشكيليا صرفاً
أما إذا ما أردنا دفع املسألة يف اتجاه أبعاد أخرى كاملوضة أو النزعة أو الظّاهرة السوسيولوجية                

زوة فإننا نستند إىل رأي موريس سنكري، الذي ورد يف مقدمة مقاله مبجلّة  الوحدة، يتحدث فيه عن غ                 
مهجية على اخلطّ العريب، زلزلت أركانه، وشوهت شكله يف غياهب ال يقوى عليهـا أو علـى محـل        

. متاعبها وأطنبت يف الدفاع عن تصدره للوحات الغثّ أكثر فيها من السمني، ضمن معايري فن التصوير               
ة إىل نوعني مـن اسـتعمال       هذا التقدمي الذي بدأ به سنكري مقاله عن اللّوحة احلروفية يتضمن اإلشار           

لكننا حتـى اآلن مل     : " احلرف والعالمة اخلطية، مها اجليد الواعي و اهلجني امللفّق، وهذا ما يفسر قوله              
نلمح من خالل هذه التجارب، إالّ مالمح تتراوح ما بني مركّبات النقص يف إثبات اهلوية الفنية لبعض                 

/ نتاج اللّوحة اإلبداعية للبعض اآلخر، كما نلمح آفاقـا سـلفوية            الفنانني، وبني الفشل على مستوى إ     
عصروية تقطر من أهداب األحرف املذبوحة، ونلمح كذلك إرهاصات على موات الفن العريب، بالرغم              

آل  (."من أنّ عودة الفنانني للنهل من منابعه مل تكن بالعميقة، بل أفضت إىل مجاليات ال ميكن جتاهلها                
 ويف نفس الصدد تترتّل رؤية احلبيب بيدة إىل هذه الظّاهرة يف أعقاب مقالـه               )٤٦. ، ص .ت.دسعيد،  

يف حني  : "بيدة مقاله قائال  . ، حيث خيتم د   "احلوار التشكيلي مع العالمة اخلطية يف الفن العريب املعاصر        "
نا املقبل معها تعامال مـع العمـق        أنّ ما قمنا به يدعونا إىل إعادة النظر والنقد الذّايت، حتى يكون تعامل            

 "واجلوهر ال تعامال مع املظهر، وأن يكون عمق تعاملنا معها مثل عمقها وعمق تعاملها مـع إدراكنـا      
  .)١٢٦. ، ص. ت. بيدة، د(

وكنتيجة هلذه التحوالت التقانية والفلسفية اليت اكتنفت الفن التشكيلي حىت ظهر ما يـسمى بـالفن                
و االسم الذي يطلق علىاحلركة الفنية التشكيلية الـيت تـستخدم تقنيـة    وه Digital Artالرقمي 

، ظهرت  اإللكتروينAdobe Photoshopالكمبيوتر واملؤثرات املتطورة لربنامج آدويب فوتوشوب 
 يف حماولة إلجياد ُبعد رابع      الرقمية على شاشة الكمبيوتر   " الرؤية"لتفاعل بني رؤيا الفنان الذهنية و     جديدة ل  آلية
رأي أولئك املتعصبني  تتحدى Digital Dimension" البعد الرقمي"صورة ميكن أن يطلق عليه لل

لألصالة الفنية وتقليدية األدوات، الذين ال يعريون اهتماما هلذا االجتاه، وميتنعون عن تـصنيفه ضـمن                
الحتفاء هبذا الفن، ملتاحف العاملية با حىت قامت املعارض الفنية واFine Art" الفنون اإلنسانية الراقية"
 كما Online Artتنظم معارض مستمرة للفن الرقمي أو ما ُيدعى أحيانا بالفن عرب اإلنترنتغدت و
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 Walker ومركـز ووكـر   SFMOMAهو حال متاحف سان فرانسيسكو للفـن احلـديث   
Centre ومتحف ويتين Whitney museumوذلك على سبيل املثال ال احلصر ، .  

 الفن الذي يستخدم الكمبيوتر كأداة ويستفاد فيه من تطبيقـات الربجميـات             هو فالفن الرقمي ببساطة  
ال يرتبط الفن الرقمي    .مية اليت أتاح استخدامها احلاسوب على أعلى درجات الفنية والقدة والتعقيد          االرس

امج بتاريخ معني، مبعىن أنه باستطاعة أي فنان صاحب موهبة ولديه املعرفة باستخدامات الكمبيوتر وبرن             
الفوتوشوب أن يطور تشكيالت ال هنائية من اللوحات الفنية واليت تتحد فيها الرؤية الفنيـة التخيليـة                 
بالقدرات التقنية العالية للكمبيوتر ليحققا معا شطحات فنية يف العمل التشكيلي مل تكن لتتحقق بـدون             

   .توافر هذه التكنولوجيا

  برنامج أدوبي فوتوشوب

:٣א
 بإصدارته السادسة الداعمة للغـة  ®Adobe Photoshop برنامج أدويب فوتوشوب يعد

 من أفضل برامج حترير الصور والرسومات حيـث يـستخدمه مجيـع             Arabic-enabledالعربية  
يوفر برنامج الفوتوشوب العديد من األدوات واملؤثرات العديدة الـيت          .  الفنانني واهلواة بصورة مستمرة   

را يف غاية اإلبداع والروعة، هذا باإلضافة إىل دعمـه إلنـشاء الـصور اخلاصـة                تعطي للتصميم مظه  
  .باإلنترنت

وُيعد برنامج الفوتوشوب برنامج ساحر ، فهو البوابة اليت ميكن أن تنطلق منها إىل عامل النـشر              
حركة ،والتصوير  املكتيب باأللوان ، وعملية اإلعداد ملا قبل الطباعة ،وإنشاء الوسائط املتعددة والرسوم املت            

الفوتوغرايف الرقمي ،والرسم ، فبمجرد أن تدخل الصورة إىل الفوتوشوب سواء من املاسح الضوئي أو               
الكامريا الرقمية أو جهاز فيديو ، فإنك تستطيع أن تبدأ يف ملساتك عليها وإضافة املزيد مـن الرسـوم                   

شويهها ومن املمكن أيضاً أن تقص أجزاء       إليها، وتصحيح ألواهنا ، وزيادة حدا ، أو تعتيمها أو حىت ت           
من الصورة وتدجمها مع صورة أخرى ، ومن املمكن أن حتفظ الصورة لعرضها على الويب ، أو لعرضها         

 وأسود أو ترسـلها إىل       على مسجل شرائح ، أو مسجل فيديو ، أو تطبعها على طابعة ملونة أو أبيض
  . له إىل املطبعة طابعة أفالم إلنشاء الفيلم النهائي الذي ترس

                                                 
على توصيف البرنامج المصاحب لالسطوانة المدمجة المحمل عليها نسخة أدوبي          الجزء من الدراسة يعتمد في بنائه       هذا   3

 Adobe Creative Team (2002). Adobe Photoshopفوتوشوب اإلصدارين السادس والسابع باإلضافة إلـى  
7.0 Classroom. Northridge, CA.  
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 IBM ، وأجهـزة     Mac على أجهـزة     Adobe من إنتاج شركة     ٦,٠ويعترب فوتوشوب   
واألجهزة املتوافقة معها ومنها األجهزة اليت طبقت عليها الدارسة أعمال الطالبات ، إلنتاج رسـومات               

ف أو استعراضها   باخلط العريب مع إمكانية حتكم الطالبة يف احلذف واإلضافة ، استطالة احلرف أو احلرو             
ضافة االضاءة والتحكم فيها وتدرج األلوان وغري ذلك كما           تدويرها مييناً أو يساراً أو إىل عدة زوايا ، إ

  ـ :سيتم توضيحه فيما يلي 
  : وميكن تقسيم برنامج الفوتوشوب إىل ثالثة أجزاء أساسية هي على النحو التايل

  حترير ومعاجلة الصور  .١
  الرسم والكتابة .٢
  الويبتصاميم  .٣

ميجابيت ) ١٢٨( وذاكرة  ) ٣( وحيتاج برنامج الفوتوشوب إىل جهاز كمبيوتر من نوع بنتيوم            
للحصول على أفضل   . ميجابيت٣٢جيجابيت على األقل وكرت شاشة      )  ٢٠  (مع قرص صلب سعة   

قـوائم  و يستغرق حتميل الربنامج وقتاً أكرب من الربامج األخرى وذلك لقيامه بتحميل املؤثرات وال             . أداء
عند انتهاء احلاسب اآليل من تشغيل الربنامج تظهر لـك          .  والعديد من املكتبات اليت حتتاجها يف الرسم      

شاشة سطح املكتب واليت حتتوي يف األعلى على شريط قوائم األوامر وعلى الـيمني شـريط األدوات                 
  . وعلى اليمني لوحات متعددة الوظائف

 هو الربنامج املناسب هلذه الدراسة وذلـك        ٦,٠ أن برنامج فوتوشوب     باحثةوقد وجدت ال  
  ـ :لعدة أسباب وهي 

وتصميمية عالية يف الربنامج وذلك من خالل شريط األدوات واألوامر واملرشحات           وجود قدرات فنية    
  . حيث متنح الطالبة عدة خيارات تسهل عليها تطبيق العمل الذي ترغب يف إنتاجه 

أن ) :" ٢٠٠٠(  ذكر خليل     حيث ار األخري من برامج الرسوم     اإلصد ٦,٠يعترب برنامج الفوتوشوب    
 الكبرية اليت متكّن يف احتوائه على العديد من األدوات اليت حيتاجهـا             التجهيزات  أحد الربامج التطبيقية ذات     

املصمم واخلاصة مبجال رسم وتكوين الصور وتصميم املطبوعات، إىل جانب املرشحات املعنية بتحقيق تأثريات             
   .  " Scanner ، كما أنه الربنامج املعين بالتعامل مع املاسح الضوئي ية متنوعة عالية القيمة الفنية مجال

من سوق معاجلة الصور    % ٩٠حيتل هذا الربنامج    " ) : م  ٢٠٠٠( وأيضاً ذكرت نشوة مرسي     
  " . الفوتوغرافية يف العامل ، ويوفّر وظائف سهلة للمستخدمني 

א
إن التعرف على مكونات شاشة برنامج الفوتوشوب ضروري جداً قبل البدء بتنفيذ التمـارين              

  .وفيما يلي شرح خمتصر عن حمتويات الشاشة
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تعرض الدارسة شرح هلذا الربنامج بتوسع أكثر وذلك بتناول كيفية تشغيل الربنامج ، وأهم              وتس
 بارزاً يف تنفيد أعمال الطالبات وتستعرض الدارسـة أهـم           القوائم واألوامر واألدوات اليت تلعب دوراً     

  . اللوحات اليت أنتجت من قبل الطالبات 
  ـ :طريقة تشغيل برنامج الفوتوشوب 

  . ـ تشغيل احلاسب اآليل ١
  . ـ حتميل الربنامج على اجلهاز ٢
  . ـ التوجه إىل قائمة إبدأ ٣
كما هـو   ) Adobe Photoshop 6.0( خنتار برنامج الفوتوشوب ـ من قائمة إبدأ ٤

   ) . ٢٧( موضح يف شكل رقم 
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   ) . Adobe p.s.s mes(مث  )  Arabic launcher( ذلك ـ تظهر قائمة بعد ٥
  . ـ تظهر بعد ذلك شاشة الربنامج ٦

א :א
  ـ  :Photoshop6.0ستتطرق الدارسة لشرح برنامج واجهة برنامج 
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  ـ :واجهة الربنامج عن طريق هذه الصورة : أوالً 
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   :  Photoshopهذه هي واجهة برنامج 
  ـ :ى كل األدوات وستشرح الدارسة األرقام اليت تدل عل

  ) . شريط العنوان ( ـ قائمة التول باور ١
   . )شريط القوائم ( ـ قائمة أدوات الربنامج ٢
  ) . شريط احلالة ( ـ خصائص كل أداة من أدوات الربنامج ٣
   . Info وقائمة  Navigatorـ قائمة ٤
   .  Styles وقائمة Swatch وقائمة  Colorـ قائمة ٥
 وقائمـة   History وقائمـة    Paths وقائمـة    Channels وقائمة   Layersـ قائمة   ٦

Actions  .   
  . ـ يشرح عمل كل أدوات الربنامج ٧
  ـ :ط العنوان شري
تد هذا الشريط على طول شاشة الفوتوشوب أعلى الشاشة ، وحيتوي على إسم امللف الذي               ومي

  )Unitled(تعمل عليه ، وعند إنشاء ملف جديد فإن الربنامج يعطي إسم ملف إفتراضي يكون بإسم 
  ـ ) :أدويب فوتوشوب ( شريط قائمة برنامج 

يط القائمة الذي مينح عشرة خيـارات رئيـسية         شر)  ٦,٠(يوجد بواجهة برنامج فوتوشوب     
وكل خيار حيتوي خيارات إضافية هبا قائمة جزئية أو تفتح مربع حوار أو تنفّذ األوامر وهذه القـوائم                  

  ـ :كما هي يف الشكل التايل 

١
٣

٢
٤

٥

٦٧
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  شريط قوائم األوامر
لى أحد هذه القوائم بـزر      ويقع حتت شريط العنوان، وحيتوي على تسعة قوائم، عند الضغط ع          

إن بعض هذه األوامر تكون متبوعة برأس       .  املاوس األيسر تظهر الئحة باألوامر لتنفيذ مهمات الربنامج       
سهم يشري إىل اليمني، عند مرور مؤشر املاوس يظهر قائمة أوامر فرعية، وهناك بعض األوامر مكتوبـة                 

ومل تتـوفر   ،  لوقت احلايل ألهنا مرتبطة بأوامر أخرى       لتدل على أنه ال ميكن تنفيذها يف ا       ؛  باخلط الفاتح   
  .الشروط الالزم لعملها

حتتوي هذه القائمة على كافة األوامر الالزمة للتعامل مع امللف مثل فتح امللف وإغالقه
 ..وحفظه واسترياد امللفات وتصديرها من وإىل برامج أخرى

 قائمة

File 

....ائمة مثل النسخ والقص واللصق والتراجع حتتوي على األوامر املعروفة حتت هذه الق
 قائمة

Edit 
تضم هذه القائمة جمموعة من األوامر اخلاصة بتحرير الصور مثل حتويل منط الصورة
والتحكم بدقة األلوان ووضوح الصورة وتكرار الصورة والتحكم بزاوية الدوران وحجم

 Liquefy واإلسالة Extractهذا باإلضافة إىل أمري االقتصاص . الصورة ودقتها

 قائمة

Image 

توفر هذه القائمة جمموعة من األوامر اخلاصة بالطبقات من ناحية إضافة طبقة جديدة ودمج
 .الطبقات وترتيبها

 قائمة

Layer 

.توفر هذه القائمة جمموعة من األوامر اخلاصة باختيار جزء من الصورة وكيفية التحكم به
 قائمة

Select 
ة كافة األوامر الالزمة إلضافة مؤثرات خاصة للحصول على مؤثرات مميزةتضم هذه القائم
 .وبطريقة سريعة

 قائمة

Filter 
توفر أوامر التحكم بعرض الصورة على الشاشة وتكبري أجزاء منها للعمل على جزء منها

 .باإلضافة إىل إظهار أو إخفاء املسطرة والشبكة
 قائمة

View 

فتوحة ضمن برنامج الفوتوشوب كما متكنك من إظهارحتكم يف طريقة عرض الصور امل
 ..أو إخفاء األلواح اجلانبية

 قائمة

Windows

هذه القائمة ملساعدتك يف احلصول على معلومات عن كيفية استخدام الربنامجاستخدم 
 .والوصول إىل إرشادات االستخدام ألدوات الربنامج

 قائمة

Help 
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  ـ :يات كل قائمة كالتايل  بالتفصيل حمتوباحثةوسوف تشرح ال
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   ) File( ـ ١
هذا األمر يتعلّق بفتح وإغالق وحفظ امللفات واملالمح اليت تطبق على كامل املستند وسـوف               

  ـ :توضح الدارسة حمتويات القائمة وذلك كالتايل  
New  : جديد يفتح هذا األمر مربع حوار ملف جديد ويستخدم عند إنشاء تصميم  .  
Open :                 يفتح هذا األمر مربع حوار استعراض للجهاز وميكن من فـتح أي صـورة علـى

  . الفوتوشوب 
Open as :  حيدد هذا األمر امتداد الصورة اليت يراد فتحها .  

Close :  يغلق هذا األمر الصورة املوجودة يف أرض العمل .  
Save : يل عليها يقوم هذا األمر حبفظ الصورة بعد إجراء التعد .  

Save as :  يتيح هذا األمر حفظ الصورة بإسم آخر .  
Revert :              يستخدم هذا األمر إذا قمت بتغيريات على امللف ومل حتفظها وترغب بالعودة إىل
  . آخر نسخة حمفوظة 

Place :  يتيح هذا األمر إدراج صورة على التصميم يف طبقة جديدة .  
Import :     لفات احملفوظة يف التنسيقات اليت تستخدم وحدات استرياد        يقوم هذا األمر بفتح امل

  . التوصيل وحيتوي على أمر التحرير السريع 
Export :  يقوم هذا األمر بتصدير امللفات إىل تنسيقات خمتلفة باستخدام مبجيات خمتلفة .  
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Automate :  يتيح هذا األمر بعض إمكانيات املعاجلة الدفعية .  
File info : ا األمر بعض املعلومات من الصورة أو التصميم من مقاسات يقوم هذ .  

Page set up :  يقوم هذا األمر ببعض املعلومات واخليارات قبل طباعة الصورة .  
Print :  أمر الطباعة .  

Color setting :  حيتوي هذا األمر على خيارات تعديل ألوان العرض أو ألوان الطباعة.  
Adobe on line  : لة ديناميكياً عن الفوتوشوب يعرض هجيب (ذا األمر املعلومات املعد

  . الستخدام هذا األمر ) اإلتصال باإلنترنت 
Exit :  هذا األمر يقوم بإغالق الفوتوشوب .  
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Edit :   
  ـ :حتتوي على أوامر 

د ويعتـرب األمـر      يف نسخ أو نقل ما مت حتديده إىل موقع أو مستند جدي            Editتستخدم قائمة   
Undo ح الدارسة حمتويات القائمة كالتايلـ : بالغ األمهية ويستخدم إللغاء آخر أمر مت تطبيقه وتوض  

Undo :  أمر التراجع .  
Step forward :   التقدم خطوة .  

Step backward :  التراجع خطوة .  
Cut :  قص ( يزيل هذا األمر املنطقة احملددة وحيفظها يف الذاكرة( .   

Copy :  نسخ ( ينسخ هذا األمر املنطقة احملددة وحيفظها يف الذاكرة . (  
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Copy merged :  ينسخ هذا األمر منطقة حمددة من كل الطبقات املرئية .  
Paste :  لصق ( يلصق هذا األمر ما مت حفظه يف الذاكرة .  

Paste into :  مث ) طقة حمـددة  يعين من( يلصق هذا األمر منطقة حمددة ضمن منطقة نشطة
   . Layer maskيقوم الفوتوشوب بتحويل التحديد إىل 

Clear : حيذف هذا األمر املنطقة احملددة .  
Check spelling :  ُيستخدم يف تصحيح األخطاء اإلمالئية .  

Fina& replacetext :  وظيفته البحث واالستبدال لكلمة معينة .  
Fill : ددة أو الطبقة بلون معني ُيستخدم هذا األمر ملأل منطقة حم .  

Stroke :  ُينشئ هذا األمر حدود بعرض معني حول منطقة حمددة .  
Free transform :  قلب ، تدوير، تشويه (يتيح هذا األمر بتحريك الصورة أو جزء منها

  ) . ،إمالة 
Trans form :  يشبه األمر السابق ولكن بدرجات معينة .  

Define brush :  فرشتك اخلاصة من خالل هذا األمر تستطيع إنشاء .  
Define pattern :  تكرار الكلمة يف اخللفية : ( تستطيع إنشاء خلفيتك اخلاصة مثل . (  

Define custem shape :  كرة ، مستطيل ، أي ( تستطيع إنشاء أشكال جاهزة مثل
  ) . شكل تشاء 

Purge / Color Setting / preset manger / preferences : عـداد  إ
  . خصائص الفوتوشوب 
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Image :   
هذه القائمة على أوامر تستخدم لتغيري شكل أو حجم الصورة وإجراء تعديالت علـى              حتتوي  

اللون ، وبه عدة طرق إلجراء التصحيحات اللونية ، باإلضافة إىل تطبيق قنوات وحيدة أو مركبة علـى    
  ـ : األمامية وتوضح الدارسة حمتويات القائمة كاآليت الطبقة احملددة للصورة

Mode :              تستطيع من خالل هذا األمر استخدام أمناط خمتلفة من األلوان لإلظهار والطباعـة
  .  هو النمط االفتراضي واألكثر استخداماً RGBواحلفظ ، والنمط 
Adjust : ام بالتعديالت اللونية يظهر هذا األمر قائمة جزئية فيها جمموعة من اخليارات للقي .  

Duplicate :                 يقوم هذا األمر مبضاعفة التصميم إما يف طبقة واحـدة أو يف عـدد مـن
  . الطبقات

Apply image :  يستخدم هذا األمر لتطبيق قنوات وحيدة أو مركبة على الطبقة احملددة
  . ويستخدم بشكل رئيسي ملزج الصور 

Calculations :    يفتح مربع حوار احلسابات والذي يسمح لـك       مثل األمر السابق ولكن 
  . باستخدام مستند مصدر للمزج يف أي منهما 

Image size :  أحد األوامر األكثر أمهية للتحكم يف حجم الصورة .  
Canvas size :   يستخدم لتغيري ارتفاع أو عرض الصورة دون أن تتغري الصورة أو الدقـة

  ) . الوضوح (
Rotate canvas :  هذا األمر يف قلب الصورة عمودي ، أفقي تسعني أو مائـة  يستخدم

  . ومثانون درجة 
Crop :              يستخدم هذا األمر يف اقتصاص كل املعلومات خارج نطاق التحديد احملددة ويـتم

  . تعيني العرض واإلرتفاع باإلعتماد على األبعاد اجلديدة أما الدقة فتكون ثابتة 
Tirm : تنسيق الصورة ( تشذيب يستخدم هذا األمر يف جتذيب و . (  

Reveal all :     يقوم بإعادة الكائنات داخل التصميم إىل حجمهـا األصـلي أو بدرجـة
  . التوضيح 

Histogram :              يستخدم هذا األمر يف تقييم الدرجات اللونية ومن خالل هذا األمر ال ميكن
  . إجراء تعديل على التصميم 

Trab :      ق هذا األمر على الصورة املسغري قابل للتطبيق يف    ( تخدم يف الطباعة وأخذ امليزة      يطب
  ) . تصميم الويب 
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  ـ  : Layerـ ٤
حتتوي على أوامر منها تنظيم أجزاء الصورة بشكل منفصل يف طبقات شفافة وهبذه امليزة يتفوق    

 على غريه من برامج حترير الصور وميكن ترتيب سلسلة الصور من الطبقات املرتبطـة               ٦,٠فوتوشوب  
شكل شامل ، باإلضافة إىل تسوية حواف الكائن امللصوق وسوف توضح الدارسة شرح هلذه القائمة               ب

  ـ :كالتايل 
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New :  يقوم هذا األمر بإنشاء طبقة جديدة .  
Duplicate layer :  يفتح هذا األمر مربع حوار عن خصائص الطبقة .  

Layer style : ال يف إضافة بعـض التـأثريات   من أهم أوامر هذه القائمة ، يتيح لك ا
  ... ) . الظل ، التدرج ، التوهج ، إبراز الصور ( اخلاصة على الطبقة مثل 

New fill layer :  يقوم هذا األمر بإنشاء طبقة جديدة مملوءة بلون أو تدرج معني .  
New adjustment layer  : قة جديـدة ذات خيـارات   يقوم هذا األمر بإنشاء طب

  . وتصحيحات لونية خمتلفة 
Change layer content :  ًمثل األمر السابق ولكن اإلجراء على طبقة حمددة مسبقا .  
Layer content option : يوفر هذا األمر جمموعة من اخليارات اإلجرائية على الطبقة.  

Type : له يتيح لك هذا األمر حترير النص حىت يتم إعادة تشكي .  
New layer based slice :  يقوم هذا األمر بتجزئة الصورة .  

Add layer mask :    يستخدم هذا األمر ف إنشاء قناة إضافية تتألف من قنـاع مـن
  . حمتويات الطبقة احملددة 
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Enable layer mask :  وتستطيع ... يقوم هذا األمر بتشغيل أو إيقاف تأثريات القناع
  . أثري قبل وبعد القناع من خالله مقارنة الت

Group with previous :  يستخدم هذا األمر يف إنشاء جمموعات االقتطاع وتستخدم
  . جمموعات االقتطاع حملتويات طبقة لتشكيل قناع حملتويات طبقة أخرى 

Ungroup :  يستخدم هذا األمر يف فك مجيع ارتباط الطبقات من جمموعة االقتطاع .  
Arrnge : ألمر ترتيب طبقات التصميم يغري هذا ا .  

Align linked :  األعلى ، ( يقوم هذا األمر مبحاذات الطبقات املرتبطة وله ست خيارات
  ) . املركز العمودي ، األسفل ، اليسار ، اليمنني ، املركز األفقي 

Distribute linked :  يشبه األمر السابق .  
Merge layer :  يقوم مبزج طبقة بأخرى .  

Merge visible :  ميزج الطبقات املرئية فقط .  
Flatten image :  ل هذا التصميم العديدة الطبقات إىل طبقة واحدةحيو .  

Matting :  يفيد هذا األمر يف تسوية حواف الكائن امللصوق .  
  ـ  :Select ـ ٥

حتتوي على أوامر إلجراء حتديدات ضمن الصورة ، حيث ميكن نقل كائن ضمن الـصورة أو                
جراء تغيريات على منطقة من الصورة يف وقت معني حيث تضيء التحديدات منطقة الصورة اليت تنفّذ                إ

  ـ :األوامر عليها ، وستوضح الدارسة حمتويات القائمة كالتايل 
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All :  حيدد هذا األمر كل حمتويات الصورة .  
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Deselect : يد يلغي هذا األمر التحد .  
Reselect :  مهم ( يعيد هذا األمر التحديد األحدث . (  
Inverse :  يعكس هذا األمر التحديد املوجود .  

Color range :  هذا األمر بالغ األمهية ( ينشئ هذا األمر حتديداً معتمداً على اللون . (  
 Feather :           كيسالت احمليطة  يقوم هذا األمر بتنعيم حواف املنطقة احملددة عن طريق مزج الب

  . بالتحديد مما جيعله أقل خشونة 
Modify :               ر هذا األمر املنطقة احملددة رياضياً بيكسل فبيكسل وال يأخـذ يف احلـسبانيغي

  . اللون عند التعديل ويتيح لك أربع خيارات 
Grow :               يزيد هذا األمر املنطقة احملددة بضم جمال أوسع من األلوان املتشاهبة قرب املنطقـة

  . احملددة 
Similar :  مثل األمر السابق لكن يشمل الصورة كلها .  

Transform selection :   يسمح هذا األمر بتغيري طوب أو عرض التحديـد دون أن
  . تتغري املنطقة احملددة 

Load selection :  ينشئ هذا األمر حتديداً باالعتماد على منطقة حمددة حمفوظة سلفاً يف
  ) . تطيع استخدامه كقناع أو حتديد أو طبقة تس... ( الربنامج 

Save selection :    بعد إنشاء حتديد معني ميكنك هذا األمر من حفظه حـىت تـستطيع
  . استخدامه مرة أخرى 

Filter:  ـ  
حيتوي على جمموعة كبرية من املرشحات اليت ميكن استخدامها إلنتاج التـأثريات  الفنيـة ،                

 ينافس  Artisticا يعطي جمال تأثريات مرئية واسع ، فنجد املرشح          وميكن تطبيقها بشكل متراكب مم    
  ـ :التقنيات الفنية التقليدية من تلوين ، ورسم وتصوير كما ستوضح الدارسة شرح للقائمة كالتايل 
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   : Artisticجمموعة 

  . وين والرسم والتصوير تستخدم هذه اموعة الفالتر التقليدية الفنية مع التل
   : blurجمموعة 

تسمى هذه اموعة بفالتر التمويه وتقوم بتنعيم الصورة بإنقاص التباين يف الصورة كما ميكنك              
  .من تشكيل الظالل وتأثريات احلركة 

  :  brush strokesجمموعة 
  . ىل الصورة جمموعة ملسان الفرشاةوميكن هلذه اموعة إضافة اللون والتظليل أو النسيج إ

   : distorجمموعة 
  .  بدون تغري لوهنااموعة تشويهات وتأثريات خاصة بتغيري موضع البيكسالت املوجودةتنشئ هذه 

   : noiseجمموعة 
تسمى هذه اموعة بفالتر الضحيح وميكنها مزج منطقة حمددة مع اخللفية بشكل أكثر فاعلية              

  . كما ميكن هلا إنشاء نسيج مجيل 
   : pixelateة جمموع

تشوه هذه اموعة األلوان يف التصميم بتغري جمموعات صغرية من البيكسالت امللونة املتشاهبة             
  . يف جمموعة واحدة من اللون 

   : renderجمموعة 
غيوم ، غيو مفرقة ، سطوع عدسات       ( تقوم هذه اموعة بإضافة تأثريات مجيلة على التصميم         

  ) . ، تأثريات إضاءة 
   : sharpenة جمموع

تضيف هذه اموعة املزيد من التفاصيل إىل التصميم بزيادة الفرق اللوين يف البيكسالت وهي              
  . فعالة يف توضيح الصور الفوتوغرافية اليت انعدمت فيها املطابقة 

   : sketcجمموعة 
  . حتتوي هذه اموعة على فالتر التخطيط اليت تضاهي تأثريات الرسم اليدوي للفنان 

   : stylizeجمموعة 
  . تسمى هذه اموعة بفالتر األسلوب وتقدم كل التأثريات الطبيعية 

   : textureجمموعة 
  . تضيف هذه اموعة النسيج إىل الصورة 
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   : videoجمموعة 
  . هذه اموعة تقدم أنظمة األلوان 

   : otherجمموعة 
  . حتتوي هذه اموعة على فالتر متنوعة 

View :   
توي على أوامر تستطيع تغيري الصورة على الشاشة ، كإنشاء إطار مرجعي للصورة النشطة ،               حت

وإظهار الصورة بأكرب حجم ممكن ، وعرض الصورة حبجمها الطبيعي الفعلي ، إظهار أو إخفاء املساطر                
األفقية والعمودية وكذلك إظهار أو إخفاء شبكة على مقدمة الصورة وستوضح الدارسـة حمتويـات               

  ـ :لقائمة كالتايل ا
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Proof setup :  يستخدم هذا األمر يف إظهار التصميم بأكثر من منط من أمناط األلوان .  
Proof color :  يشبه األمر السابق .  

Gamut warning :  كل هذه األوامر املذكورة يف األعلى غـري  . ( يشبه األمر السابق
  ) . ي الويب مفيدة ملصمم

Zoom in :  يوسع منظر العدسة دون تغري حجم الصورة .  
Zoom out :  يصغر منظر العدسة دون تغري حجم الصورة .  

Fit on screebn :  يقوم هذا األمر بإظهار الصورة يف أكرب حجم ممكن .  
Actual pixel :  يقوم بإظهار الصورة يف حجمها األصلي .  

Print size : غري مفيد ملصممي الويب ( لصورة الطباعي الفعلي يظهر حجم ا . (  
Extras :  حيتوي علىمجموعة من األوامر وهي :  
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Hide / show edges :   يقوم بإظهار أو إخفاء اإلطار اخلارجي للمنطقة احملددة وتـتم
  . اإلشارة إىل املناطق احملددة مبحيط متقطع 

Hide / show path :  يشبه األمر السابق .  
Hide / show guides :  يقوم بإظهار الدالئل وإخفائها .  

Snap to guides :  تلقائياً إختيار هذا األمر عند التعامل مع الدالئل وتتم حماذاة البنودجيب  .  
Lock guides : عدم حتركها جيب تطبيق هذا األمر بعد وضع الدالئل على الصورة لضمان  .  
Clear guides :  حذف الدالئل .  

Hide/show grid :  يقوم بإظهار وإخفاء الشبكة .  
Snap grid :  ًجيب إختيار هذا األمر عند التعامل مع الشبكة وتتم حماذاة البنود تلقائيا .  

Ruler :  إظهار املسطرة .  
Lock slice :  إغالق الشرائح .  
Clear slice :  حذف الشرائح .  

owdWin :   
ض فضاء العمل ، كعرض الصورة مكدسـة ومتعاقبـة          حتتوي على أوامر تؤثر على طريقة عر      

وفتح الصور جنباً إىل جنب وترتيب عرض أطر الصورة املصغرة وغلق أطر الصورة املفتوحة بعد عرض                
   .تنبيه احلفظ ، كما يتم إظهار اإلطار النشط مع عالمة تدقيق جبانبه 
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جمموعة كبرية من األوامر اليت تتحكم يف إظهار وإخفـاء الـشرائح            حتتوي هذه القائمة على     
  .دوهنا ال تستطيع التقدم خطوة واحدة يف الفوتوشوب ... املفصلة للربنامج وهذه القائمة بالغة األمهية 

Extensis :   
 تضفي ملسات عديدة على الصورة      ٦,٠حتتوي على أوامر وهي اإلضافة اجلديدة يف فوتوشوب         

وامر خمتلفة تندرج حتتها العديد من التأثريات ، وميكن التحكم فيها بـسهولة للمـستخدم               من خالل أ  
  . املبتدئ 

Help:   
حتتوي على الكثري من املعلومات املوجودة يف دليل املستخدم حيث يـسمح أمـر احملتويـات                

 اليت  plug-inبالوصول إىل التعليمات يف ويندوز ، وتصريح فوتوشوب ، التصريح ملختلف برجميات             
يستخدمها ويندوز ، وكذلك أمر املعاجل حيث يساعد املستخدم اجلديد للربنامج يف إعادة حجم الصورة        

  . للويب والطباعة 
فإذا واجهتك أي صعوبة ميكنك  االعتماد على هذه القائمة ملساعدتك حيث تؤمن لك هـذه                

  . القائمة الكثري من املعلومات اليت حيتاجها املصمم 
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  شريط اخلصائص
يعترب شريط اخلصائص مساعداً هاماً وسريعاً إلجناز الرسوم، فهو أشبه ما يكون بشريط سحري 

  .تتغري حمتوياته تبعاً لألداة اليت ختتارها من شريط األدوات
  شريط التمرير

ة من الرسم املعروض    تستطيع من خالل شريطي التمرير األفقي والعمودي رؤية األجزاء املختلف         
وغري املعروض اليت تقع خارج نطاق نافذة الرسم عن طريق الضغط على األسهم املوجودة على أطراف                

  .هذين الشريطني
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  شريط احلالة

يعطي شريط احلالة معلومات عن األداة املختارة من شريط األدوات وحجم امللـف ونـسبة               
  .التكبري للصورة على الشاشة
  شريط األدوات

الشريط املوجود على أقصى يسار الشاشة، حيتوي هذا الشريط علـى األدوات الالزمـة              وهو  
إن بعض األدوات حتتوي على أدوات فرعية هبا املزيد يتم إظهارها بالـضغط علـى               .  للرسم والتحرير 

  .السهم األسود املوجود على ميني الزر
مثل القلم والفرشـاة وأداة     اجلزء العلوي من شريط األدوات حيتوي على أدوات حترير الصورة           

كما حيتوي اجلزء السفلي من شريط األدوات على خيارات حتديد اللون وزر القنـاع وأزرار               . التحديد
  . Image Readyالتحكم بالعرض على الشاشة وزر االنتقال إىل برنامج 

 أداة ، إن الوصف بالتفصيل سوف ٤٠ يوجد هبا أكثر من Toolsويتضمن صندوق األدوات 
لذلك سوف تلقي الدارسة الضوء على      ) وهو األمر الذي قد ال ميلك الصرب عليه         ( هلك حيزاً كبريا    يست

  . األدوات اليت ال ميكن االستغناء عنها 
  ـ :وستتعرض الدارسة لقائمة األدوات مع أمساء كل منها 
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  . بعض أدوات الفوتوشوب لديها قائمة أخرى من األدوات 
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   (  39   ) كل رقمش

سـتظهر لـك    ؛  مث الضغط عليها بالزر األمين      ،  وللذهاب إىل تلك القائمة نضع مؤشر الفأرة        
  . القائمة مث ميكنك اختيار األداة اليت تريد معرفة وظيفتها 

 
  (   40  ) شكل رقم            

   :يتضح من الصورة أن شريط أدوات الفوتوشوب ينقسم إىل مثان مناطق واضحة 
األربع األوىل هبا أدوات حترير الصورة املنفردة وميثل املثلث الصغري إىل اليمـنني أيقونـة األداة                
وجود قائمة جزئية تقدم أدوات إضافية ، وتسهل املناطق األربعة األخرية يف شـريط األدوات حتديـد                 

   . Image readyخيارات األلوان وأمناط التحرير والعرض على الشاشة والنقل إىل 

Move tool ( v )  =  أداة التحريك :  
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هذه األداة تساعدك على حتريك وسحب الكائنات والعناصر يف العمل الفـين ، أو لـسحب                
العناصر من عمل فين آلخر ، بإسـتخدام هـذه األداة ميكنـك حتريـك التحديـد ، الـشفائف ،                     

   .  (Guide lines)والدالئل
Rectangular marquee tool (m )   = ة التحديد املستطيل أدا :  

استخدم هذه األداة إذا أردت عمل حتديد مستطيل ، كما تستعمل لتحريك التحديد بالنـسبة               
  : لألدوات املخفية فهي 

 Elliptical marquee tool =  أداة التحديد البيضوي :  
  . لعمل التحديد البيضوي ودائري 

 Single row marquee tool = حد أداة حتديد الصف الوا :  
  .  بكسل ١لعمل حتديد بإرتفاع 

 Single column marquee tool =  أداة حتديد العمود الواحد :  
  .  بكسل ١لعمل حتديد بعرض 

         Crop tool (c ) =  أداة التأطري :  
   . Enterيقوم بتعيني إطار التأطري ومن مث يقتطع الصور بالضغط على 

         Magic wand tool (W) =  أداة العصا السحرية :  
تستخدم هذه األداة لتحديد مناطق متشاهبة األلوان ، ميكن حتديد مقدار التشابه عـن طريـق                

   . Tolerance) دائرة التأثري ( اخليار 
         Lasso tool ( L ) =  أداة حبل التحديد :  

طريق سحب املؤشـر يف   تستخدم هذه األداة لتحديد حر يرسم يدوياً ، يتم عمل التحديد عن             
  : االجتاه املطلوب ، بالنسبة لألدوات املخفية فهي 

                                      Polygon lasso tool=  أداة حبل التحديد املضلع :  
  . يرسم حتديد حر خبطوط مستقيمة 

                                       Magnetic lasso tool = املغناطيسي أداة احلبل  :  
  . يرسم حتديد حر ينجذب إىل حدود العنصر أو الكائن 

        Paintbrush tool ( B ) =  أداة الفرشاة :  
  . ترسم ضربات فرشاة بلون الواجهة 

       Airbrush tool ( J )  =  أداة البخاخة :  
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  . ترسم ضربات فرشاة ناعمة احلواف بلون الواجهة 
                                History brush tool ( Y )  =  أداة فرشاة السرية :  

  : هذه األداة ترسم مبقتضى السرية املختارة أو املشهد وبالنسبة لألدوات املخفية فهي 
                                         Art history tool =  أداة الفرشاة الفنية اآللية :  

  . حمددة على حسب شكل الفرشاة املستخدمة ترسم بضربات فرشاة 
        tamp tool ( s )  =  أداة ختم احلشو :  

  .  تقوم هذه الفرشاة بالتلوين باستخدام ذلك احلشو Patternعند حتديدك حلشو 
        Pencil tool (  n )  =  أداة القلم :  

  :  املخفية فهي استخدمه لرسم ضربات فرشاة حادة احلواف ، بالنسبة لألدوات
                       Line tool =  ستخدم لرسم خطوط وأسطر مستقيمة ت: أداة السطور  

         Eraser tool ( E ) =  تستخدم هذه األداة حملو البكـسالت ، أو  : أداة املمحاة
نسبة لـألدوات    أثناء استخدامها ، بال    Altالسترداد أقسام من الصورة عرب السرية وذلك بالضغط على          

  : املخفية فهي 
                                  Background Eraser tool =   أداة ممحاة اخللفيـة :

  . متسح املناطق إىل الشفافية عن طريق السحب 
                                            Magic Eraser tool =أداة املمحاة السحرية :  

  .  املتشاهبة القيمة على الشفافية بنقرة واحدة تقوم مبحو األلوان
                    Dodge tool ( O )  =  أداة إنقاص الكثافة :  

  : تقوم هذه األداة بتفتيح مناطق من الصورة بالنسبة لألدوات املخفية فهي 
                      Burn tool =  ن الصورة تستعمل لتعتيم مناطق م: أداة زيادة الكثافة .  

                         Spong tool =  ر اإلشباع اخلاص مبنطقة ما : أداة االسفنجةتغي .  
                             Blur tool ( R )  =  أداة التمويه :  

تستخدم هذه األداة لتخفيف وإضافة تأثري التمويه على احلواف احلادة ، بالنـسبة لـألدوات               
  : هي املخفية ف

                                 Sharpen tool =  تقوم بزيـادة وضـوح   : أداة الوضوح
  . وحدة احلواف الناعمة 

                            Smudge tool = تقوم بدمج البيانات يف الصورة:أداة اإلصبع .  
        Type t ool ( T )  =  أداة النص :  
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  : الصورة ، بالنسبة لألدوات املخفية فهي تقوم بإنشاء نص على 
       Tyte mask tool = اء حتديد علـى شـكل الـنص    تقوم بإنش: أداة قناع النص
  املكتوب 
       Vertical Type tool = إلنشاء كتابة بشكل عمـودي  : اة الكتابة العمودية  أد

  . على الصورة 
Vertical Type  mask tool = إلنشاء حتديد على شكل : لعمودي أداة قناع النص ا

  . النص املكتوب عمودياص على الصورة 
                                                Pen tool ( P )  =  أداة الريشة :  

  :  ناعم احلدة ، بالنسبة لألدوات املخفية فهي  Pathتساعدك هذه األداة على رسم ختطيط  
         Magnetic pen tool =  ترسم ختطيط ينجـذب إىل  : أداة الريشة املغناطيسية

  . حواف الكائن أو العنصر 
                                               Freeform pen tool =  أداة ريشة الرسم

  . ترسم ختطيط على شكل رسم حر بنفس الشكل الذي تسحبه : احلر 
                                               Add Anchor point tool ( + ) = أداة

  . انقر هبذه األداة على ختطيط إلضافة نقطة إرتساء : إضافة نقطة اإلرتساء 
                                              Delete Anchor point tool ( - ) =

  . لتخطيط حلذفها انقر هبذه األداة على نقطة إرتساء من ا: أداة حذف نقطة اإلرتساء 
                                               Direct Selection Tool(A) = أداة

  . تقوم بتحديد وحتريك التخطيط أو جزء منه : التحديد املباشر 
                                               Convert Anchor point Tool =  أداة
  . بتحويل نقطة اخلطوط احلادة إىل نقطة منحىن ، والعكس بالعكس تقوم : حتويل النقطة 

        Liner Gradient Tool (G ) =  أداة  التدرج اخلطي :  
تقوم بإنشاء تدرج خبطوط متوازية ومستقيمة بني األلوان ، للتعبئة باستخدام هـذه األدوات ،               

  : انقر واسحب ، بالنسبة لألدوات املخفية فهي 
          Redial Gradient Tool = تقوم بإنشاء تدرج دائري : أداة التدرج الشعاعي

  . بني األلوان 
         Angle Gradient Tool =  تقوم بإنشاء تدرج بزاويـة  : أداة التدرج الزاوي

  . بني األلوان
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         Reflected Gradient Tool =  تقوم بإنشاء تـدرج  : أداة التدرج املعكوس
  .  ومتماثل خبطوط مستقيمة بني األلوان متعاكس

         Diamond Gradient Tool =  تقوم بإنشاء تدرج على : أداة التدرج املعيين
  . شكل معني بني األلوان 

                                      Measure Tool ( I )  = تقوم بقياس : أداة القياس
   .املسافات ، املواقع ، والزوايا 

                                          Eyedropper Tool ( I ) = أداة الشافطة :  
  : انقر هبا على اللون جلعله لون الواجهة ، بالنسبة لألدوات املخفية فهي 

                                            Color Sampler Tool( I ) =  أداة مجـع
  يني أربعة مواقع يف آن معاًتقوم بتع: عينات األلوان 

         Paint Bucket Tool ( K ) = أداة الدهان :  
تستخدم هذه األداة لتعبئة مناطق ذات ألوان متشاهبة بلون الواجهة ، ميكنك حتديد مدى تشابه               

  . كما تقوم بتعبئة التحديد ) Tolerance= دائرة التأثري ( األلوان عن طريق اخليار 
       Zoom Tool ( Z ) = أداة العدسة :  

  . تستخدم أداة العدسة لتكبري وتصغري مشهد الصورة 
       Hand Tool ( H )  = تستخدم هذه األداة لتحريك مـشهد الـصورة   : أداة اليد

  . داخل اإلطار 
         Foreground color , Background Color =   لون الواجهـة ولـون

اخللفية يسمح لك بتحديد لون الواجهة ولون اخللفية ، هنا اللون األسـود             زر ألوان الواجهة و   : اخللفية  
 من لوحة املفاتيح للتبـديل بينـهما ،         xاستخدم املفتاح   . هو لون الواجهة ، واألبيض هو لون اخللفية         

  .  لأللوان اإلفتراضية Dواستخدم املفتاح 
  

             Editing Mode ( Q ) =  حترير الصيغة :  
       Edit in Standard Mode = يقوم بإطفـاء القنـاع   : حترير يف الصيغة العادية

  . لتعمل على الصورة يف الصيغة العادية 
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       Edit in Quick Mask Mode = يقوم بتحريـر أي  : حترير يف صيغة القناع
  . حتديد على أنه ماسك أو قناع حبيث يعمل على محاية املناطق خارج التحديد 

Screen Mode ( F ) =  شكل الشاشة :  
       Standard Screen Mode = يقوم بعرض العمل الفين : صيغة التراكب العادية

  . يف إطار عادي ، مع عرض القائمة يف األعلى وأشرطة التمرير يف اجلانب 
       Full Screen Mode with Menu Bar =  صيغة كامل الشاشة مع شـريط

رض العمل الفين يف إطار كامل الشاشة مع عرض القائمة يف األعلى ولكن بدون شريط               يقوم بع : القوائم
  . العنوان وأشرطة التمرير 

       Full Screen mode = يقوم بعرض العمل الفين يف إطـار  : صيغة كامل الشاشة
  . كامل الشاشة ولكن بدون عرض القائمة يف األعاىل ، شريط العنوان أو شريط التمرير 

  : االنتقال إىل تطبيق حترير الصور االفتراضي               
 Image ready و Photoshopاستخم هذا الزر لتتمكن من استخدام كال الربنـاجمني  

معاً ، هذا الزر يساعدك على االنتقال بينهما ، ستحتاج هلذا التنقل العمل بني الربناجمني لتحريره وعمل                 
  .  إىل إغالق أي من الربناجمني التأثريات املطلوبة دون احلاجة

  : األدوات املخفية 
  . لتستخدم أحد األدوات املخفية ألداة ما ، اضغط على السهم الصغري يف أسفل األداة 

  اللوحات
وقد حتتوي كل لوحة على     ،  يوفر برنامج الفوتوشوب لوحات جانبية لكل لوحة وظيفة حمددة          

 العرض ولوحة األلوان ولوحة خطوات العمل ولوحـة         وهذه اللوحات هي لوحة   ،  عدة وظائف خمتلفة    
  .الكتابة ولوحة الطبقات

وللوصول ،   جمموعة كبرية من اللوحات متثل فضاء واسع للعمل الفين           ٦,٠ميلك الفوتوشوب   
ويـستطيع  ،  وهي منظمة يف جمموعـات      ،   على شريط القائمة     Windowإىل ذلك عن طريق أمر      

وقـد  ،  لكي يسهل عليه اسـتخدامها      ؛  لشاشة بالكيفية اليت يرغب     املستخدم توزيعها وتنظيمها على ا    
  : ة كالتايل باحثوضحتها ال
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  ـ :ـ األدوات ١
ومتنح خيـارات عديـدة     ،   وتعترب مبثابة عدد الفنان التقليدية       ٦,٠وهبا كل أدوات فوتوشوب     
  . وكثرية للمستخدم كما سبق شرحها 
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  :ـ لوحة املالحظة ٢
وهذا الشريط مينح سرعة الوصول إىل العدسة وأدوات إعادة الوضع اليت تسهل رؤية أجـزاء               

  . الصورة املختلفة وتتيح القدرة على التكبري والتصغري لنسبة عرض الصورة حسب احلاجة 
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  :ـ لوحة املعلومات ٣
 RGBث تفيد يف معرفة موقع املؤشر والقيمة اللونيـة          مهمة هذه النافذة تقدمي املعلومات حي     

 للبكسل خلف املؤشر ، وعـرض       CMYKلصور الوسائط املتعددة والقيمة اللونية      للبكسل خلف املؤشر    
وارتفاع املنطقة احملددة وتستخدم لصور الطباعة والنشر ونستطيع تغيري أسـلوب القيـاس املتبـع يف لوحـة                  

 Total ink ضمن اللوحة ، أما خيار جمموع احلرب أيقونة القطّارة الصغريةاملعلومات عن طريق النقر على 
 معاً لإلشارة إىل جمموع التغطية باحلرب املستخدم من أجـل    K و   Y و M و   Cفيؤدي إىل إضافة أرقام     

  . إنتاج اللون الواقع حتت مؤشر املاوس 

  
   (   44  ) شكل رقم

  :ـ لوحة األلوان ٤

  
    (  45 ) شكل رقم

يف إنتقاء اللون عن طريق الرقم أو بتحريك أشرطة التمرير أو بانتقاء اللون مباشـرة مـن              ستخدم  وت
  . شريط اللون املوجود يف الطرف األسف من لوحة األلوان 

 انتقاء خيار نطاق األلوان من الطرف األسـفل يف          ونستطيع تغيري مظهر الشريط اللوين عن طريق      
  . القائمة اجلانبية للوحة األلوان 
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RGB Spectrum:  ـ  
 استعمل هذا اخليار عند     RGBيؤدي إىل عرض مجيع األلوان اليت ميكن استعماهلا ضمن صيغة ألوان            

  . العمل على صور ورسوم الوسائط املتعددة 
CMYK Spectrum:  ـ  

م هـذا    اسـتخد  CMYKيؤدي إىل عرض مجيع األلوان اليت ميكن استخدامها ضمن صيغة ألوان            
  . اإلعداد عند العمل على الصورة اليت سيتم إنتاجها بالوسائط الطباعية املتخصصة 

Gray Ramp:  ـ  
يؤدي إىل عرض الظالل الرمادية الواقعة بني األبيض واألسود ، استعمل هذا اخليار عندما              استخدامه  

   . حتتاج إىل ظالل رمادية ال تتضمن أية عناصر لونية
Current colors:  ـ  

  . يؤدي إىل عرض تدرج لوين يتألف من لوين املقدمة واخللفية احلاليني 
Make Ramp web save:  ـ  

ب بعـد انتقـاء أحـد       يوهو يؤدي إىل عرض األلوان الواقعة ضمن النطاق اآلمن أللوان الو          
  . اخليارات الواردة أعاله 

  ـ :ـ لوحة املربعات ٥
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 مصممة لتخزين األلوان اليت ميكن استعماهلا مرة بعد أخرى و تستطيع            Swatchesلوحة املربعات   
 من القائمـة  Small Thumbhailsحتديد كيفية معاينة املربعات من خالل انتقال إما العينات الصغرية 

اجلانبية للوحة املربعات الستخدام أحد األلوان احملفوظة ضمن لوحة املربعات يف عملية الرسم ، بوضع مؤشـر                 
  . املاوس فوق أحد املربعات مث النقر عليه ، مما يؤدي إىل تغري لون املقدمة إىل اللون الذي نقر عليه 
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  ـ  :)Styles(لوحة النمط أو الشكل أو الطريقة ـ ٦

 
   (   49  ) شكل رقم

أيضاً إضـافة  إضافة تأثريات جديدة أو ما يسمى قوالب جاهزة من األمناط واألشكال وميكنك             
النمط الذي تريد وحفظه مثل أن جتعل أحد األمناط كما هو ظاهر أمامك معمول بالكريف وتـدرج                 

  . لوين لتسهل عليك إضافته يف أكثر من عمل 
  ـ :ـ لوحة الطبقات ٧

تقوم اللوحة بإظهار كل الطبقات يف الصورة النشطة من األعلى إىل األسفل وتظهـر الطبقـة                
  . قائمة األخرية يف أسفل ال

 كصفحات شفافة موضوعة ومكومة فوق بعـضها        (Layers)ميكننا إعتبار الشفائف    كما نرى ،    
، عندماتكون الشفيفة فارغة وال شيء      )  يف الفوتوشوب    "Layer"كل صفحة شفافة هي شفيفة      ( البعض  

ملنع عناصر العمل نستعمل الشفائف بشكل عام     عليها ، ميكنك ذلك من رؤية ما يوجد على الشفيفة اليت حتتها             
الفين من االندماج مع بعضها البعض ، لتحريرها بسهولة ، ولتنظيمها أيضاً ، تعمل الشفائف على مساعدتك                 

كل شفيفة ميكنها أن حتتوي على عناصر       . يف حترير حمتويات شفيفة دون التأثري على حمتويات الشفيفة األخرى           
 تكون دائماً حمددة بـاللون األزرق ، يف  (Active Layer)وكائنات خمتلفة ، الشفيفة احلالية أو النشطة 

 ، ال ميكنك العمل على شفيفة أو حتريـر  Layer 4=٤أدناه الشفيفة احلالية هي الشفيفة الشكل التوضيحي 
 كل ما عليك فعله هـو  (Current Layer)حمتوياا ما مل تكن فعالة أو نشطة، جلعل الشفيفة حالية أو 

 ، كما ال ميكنك العمل      ا تصبح فعالة وحمددة باللون األزرق ميكنك تغيريها يف ذلك احلني          النقر عليها ، عندم   
  . على أكثر من شفيفة يف آن واحد 
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التصاميم ، الواجهات ، أزرار التصفح ، وأغلب األعمال الفنية الـيت نراهـا مت               : بشكل عام   
تعمال الشفائف ، كلمنها بدأ كملف يف فوتوشـوب         صنعها بشكل رئيسي عن طريق صور دجمت باس       

يتكون من جمموعة من الصفحات الشفافة املكومة فوق بعضها البعض ، ذلك يسمح للمصممني ويوفر               
هلم احلرية والفعالية أكثر يف عملهم ، وبالتايل يكون بإمكاهنم حترير وتغيري العناصر املوجودة على شفيفة                

  . أخرى دون التأثري على عناصر شفيفة 
 وطريقة الدمج أو الـصيغة      (Opacity)لكل شفيفة ، يوجد إعدادات للتظليل أو الشفافية         

(Blend Mode)   واليت حتدد طريقة تأثري حمتويات الشفيفة على الشفائف اليت حتتها مثـل األمـر 
 ، تـستخدم  Hard Light=  ، وضوء ساطع Soft Light=  ، ضوء خافت Overly=تغشية

 ، شيء آخر وهو     Normal= مر لتطبيق تأثريات خاصة ، اخليار االفتراضي هو عادي          مجيع هذه األوا  
أن الشفائف ال بد أن تسمى بطريقة متيزها وجتعل من السهل علينا متييز كل شفيفة ووظيفتها املعدة يف                  
 املشروع ، تقدم لوحة الشفائف يف فوتوشوب العديد من الوظائف املفيدة واليت ستساعدك يف عملك ،               

 شفيفتني أو أكثر معاً لتطبق نفس التأثري عليهم مثل التحويل ، الدوران ، اإلمالة ،                Linkميكنك ربط   
على عدد كـبري مـن       عندما تعمل ، و كما ميكنك إخفاء شفيفة أو أكثر مؤقتاً        . املنظور ، والتحريك    

بة عليك بأن الشفائف ـ خاصة للمشاريع الكبرية و الواجهات ـ يف بعض األحيان يصبح من الصعو  
  . حتدد مهمة أو حمتويات شفيفة ما ، لتتجنب ذلك الوضع ميكنك إخفاء شفيفة ميحتوياا لبعض الوقت

  ـ :الطبقات 
  ـ :هي عزل أجزاء خمتلفة من الصورة تعرف على لوحة الطبقات وكيفية التحكم هبا 
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  ـ :تعريف احلروف املوجودة عند كل أداة 
A. قة احلالية حذف الطب . 
B.  إنشاء طبقة جديدة . 
C.  إنشاء طبقة أو طبقة تعديل جديدة . 
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D.  إنشاء جمموعة جديدة . 
E.  إضافة حجاب طبقة . 
F.  إضافة منط طبقة . 
G.  إخفاء الطبقات / إظهار . 
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 لك  هل تريد قفل لري معني ؟؟ أو منع الكتابة يف لري ؟؟؟ أو عدم حتريك اللري ؟؟ هذا ما يظهر                   
 وهو إمكانية قفل اللري لكي ال ميكن العمل عليه أو إدراج أي إضافة عليـه وأيـضاً عـدم                    ١يف رقم   

حتريكه، واإلضافة اجلديدة أيضاً هو سهولة الوصول إىل التأثريات واألقنعة والتأثريات اللونية كما هـو               
  . ت أو تعديل يف األلوان  ما عليك إال حتديد اللري واختيار إما إضافة تأثريا٢واضح أمامك يف رقم 

  ـ :ـ انتقاء األلوان ٨
 مليون لون ، وبه حقـول لونيـة    ١٦هي أداة قوية تسمح بانتقاء لون جديد من بني أكثر من            

فقد يقفـز  ٣٥٦إلدخال أرقام ميكن أن حتدد من خالهلا األلوان فعلى سبيل املثال إذا كتبت ببطء الرقم          
 مث مرور قائمة األلوان     ٥ مث ينتقل إىل اللون الذي يبدأ بالرقم         ٣ الفوتوشوب إىل اللون الذي يبدأ بالرقم     

  حىت تصل إىل اللون املطلوب 
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  ـ :ـ لوحة اخليارات ٩
أداة الفرشاة ميكن حتديد نوعهـا      : يوجد ملعظم األدوات لوح خيارات مقترنةمعها مثال ذلك         

  ـ :ت فهناك طريقتان إلظهار لوح الفرش ومها وحجمها من خالل فتح نافذة تتبع لوحة اخليارا
   . F5ـ النقر على مفتاح ١
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  .  كما يف الصورة Window= Show Broushes: ـ الذهاب إىل قائمة ٢
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  ـ :لوح الفرش 
  : ـ املظهر ١
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  :ـ اخليارات ٢
  . دة باللون األمحر يف اليمني قائمة اخليارات تظهر اخليارات عن طريق النقر على اإلشارة احملد

 
   (   56  ) شكل رقم
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New Brush )  فرشاة جديدة : (  
إذا أردت عمل فرشاة جديدة ، وعند النقر عليها ستظهر لك هذه اللوحة للتحكم بالفرشـاة                

  . اجلديدة من هذه القائمة 
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Delete Brush )  حذف فرشاة: (  
ومن مث اختيـار     ،  أردت حذف فرشاةمعينة ما عليك سوى النقر على الفرشاة مرة واحدة            إذا  

Delete Brush .   
Brush Options )  خيارات الفرش : (  

 ، ستظهر لك Brush Optionsإذا أردت تغري يف خيارات أي فرشاة ما عليك سوى أن حتدد 
  . نفس القائمة السابقة 

Define Brush )  إنشاء فرشاة( :   
 Define Brushإذا أردت أن تنشئ فرشاة بالشكل الذي تريده ما عليك سوى النقـر علـى   

  ـ :ستالحظ ظهور الشكل احملدد كفرشاة الحظ املثال التايل 
  ) . الحظ الوردة احملددة ( ـ إحضار الشكل املطلوب ومن مث حتديده :أوالً 
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  : Define Brushانقر على : ثانياً 
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مـن األورق   ) ستالحظ ظهور شكل الوردة كفرشـاة       ( بعد ذلك الحظ داخل لوح الفرش       
  ـ :الصورة عند استخدامها وبألوان خمتلفة ستظهر كالتايل 
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Reset Brushes )  ا استرجاع الفرش األساسية الـيت  ) استرجاع الفرش األساسيةفائد
  . لفوتوشوب جاءت مع ا

Load Brushes )  تستطيع بواسطة هذا اخليار أن تأيت بفـرش أخـرى   ) إحضار الفرش
  ـ :وتأيت فرش الفوتوشوب غري الفرش اليت تظهر لك وهي يف الفهرس التايل 

C:\Program Files\Adobe\Photoshop6.0\presets\Brushes  
 Natural Brushes ،Drop: وهـي  : ستظهر لك أربع جمموعـات مـن الفـرش    

Shadows Brushes ، Square Brushes .   
  : وهذه أشكال اموعات اليت سوف تضيفها للوح الفرش 
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Replace Brush )  إذا أردت استبدال فرشاة بفرشاة أخرى ما عليك ) : استبدال فرشاة
  . فوظة اليت تريد استبداهلا مث حتدد الفرشاة احمل،  Brushسوى النقر على 

Save Brush )  إذا أردت أن تقوم حبفظ لوح الفرش ما عليك سوى أن ) : حفظ الفرش
   . Load Brush وموضع للفرش ، وإذا أردت استرجاع الفرش احملفوظة استخدم Brushختتار 

  : ـ الكتابة ١٠
وذلك ) ظراً لعدم دعمه للعربية     الكتابة باإلجنليزية ن  (  سهولة الكتابة    ٦,٠اجلديد يف فوتوشوب    

بعد االستغناء عن خدمات االطارات اليت متكنك بالكتابة هبا ويف هذا اإلصدار نرى يف الصورة وجـود                 
أدوات النص كإطارات أو نوافذ وإضافة الكثري من مزايا التنسيق أي أصبح كـشقيقة اللـستريتور ،                 

ليجعـل  ؛  ابة كأي برنامج تنسيق نـصوص       وكيفية إدراج النص هو وضع املؤشر داخل العمل والكت        
وهو خيدم يف انتقـاء نـوع اخلـط         ،  الكتابة أكثر سالسة وأكثر سهولة بالنسبة ملستخدم الفوتوشوب         

  . حبيث يستطيع املستخدم مالءمة الصورة مع العمل الفين ؛ وحجمه ولونه 
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أي تغـيري   ؛  وهي أداة حتوير الـنص      ،  ب  ويف الصورة الثانية نرى األداة اجلديدة من فوتوشو       
وهذا يضيف على النص أكثر     ،  لتكون شبيهة إما بقوس أوعلم أو شكل دائري وغريها          ،  مالمح النص   

  . مجاالً بعد االستغناء عن خدمات فلتر اإلمالة الستخدامه يف إمالة النص 
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  :ـ النصوص ١١
هه ولونه وتتحكم يف اإلجتاه األفقي والعمودي فال ميكـن          تقوم عملية ضبط موضع النص وإجتا     

أن خيلو تصميم من التصميمات من استخدام األحرف للكتابة وبالتأكيد تضيف اجلمـل إىل التـصميم                

 ميكنك من إضافة العنـاوين       Typeمعىن وتزيده مجاالً ، وبرنامج الفوتوشوب من خالل أداة          
إلجنليزية ويدعم كافة أنواع اخلطوط املوجودة على اجلهاز ، هـذا           واجلمل والفقرات باللغتني العربية وا    

  . باإلضافة إىل إمكانيةتطبيق العديد من أمناط املؤثرات كالظالل والنحت والتوهج واحلدود للنص 

 طبقة منفصة وتـدرج  يقوم الفوتوشوب باعتباره كل مجلة نصية تكتب باستخدام األداة       
 عليها وتأخذ إمسها من اجلملة املكتوبة إذا كان النص          Tلطبقة حبرف   ضمن لوحة حوار الطبقات ومتيز ا     

  . باللغة اإلجنليزية 
إلنشاء طبقة نص جديدة ، وميكن أن حتدد مسبقاً نوع اخلط وحجمه ولونه وإجتاهـه قبـل                 

  . الكتابة ، كما ميكنك الكتابة ومن مث ضبط التنسيق بعد االنتهار من الكتابة فيما بعد 
لنص قبل البدء يف الكتابة إذا رغبت يف الكتابة بشكل رأسي أو أفقي ، وسـيبقى                اختر إجتاه ا  

االختيار األخري فعاالً كلما اخترت أداة الكتابة إال إذا قمت بتغيري اجتاه النص وستحصل على نص أفقي                 
  .أو نص رأسي كما يف الشكل 
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  . ط املطلوب للخط العريب أو اخلط اإلجنليزي من القائمة املنسدلة ميكنك اختيار نوع اخل

  . لتحديد شكل اخلط 
  . لتحديد حجم اخلط 

  . لتنعيم حواف اخلط املستخدم 
  . لضبط حماذاة النص إذا كان أكثر من سطر 

  . لتحديد انسياب النص من اليسار إىل اليمني أو العكس 
جودة علـى لوحـة األلـوان       لتحديد لون النص الذي ستكتب به وذلك بتحريك الدائرة املو         

وحتريك األسهم املتقابلة على شريط األلوان وميكنك توجيه مؤشر املاوس خارج مربع احلوار وسيتحول              
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إىل أداة القطارة اليت من خالهلا ميكنك نسخ أي لون من ألوان التصميم على ورقة العمل لتطبيقه علـى                   
  . ترته النص ، اضغط على املفتاح موافق لتطبيق اللون الذي اخ

 Word Artيقوم هذا الزر بفتح مربع حوار يعمل على إنشاء نصوص فنية مشاهبة لربنامج 
 وذلك من خالل اختيار أحد األشكال اليت يوفرها مربع احلوار ومن مث ضبط Ms Wordيف برنامج 

بة أو  قيمة االحنناء والتشويه الرأسي واألفقي من خالل حتريك مؤشر على شريط التحكم إما بقيم موج              
  : قيم سالبة كما يف الشكل التايل 
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يقوم هذا الزر بعرض لوحة حوار جانبية للتحكم يف النص من خالل أزرار وخانـات ميكـن                 
إدخال القيم املناسبة وتكون النتيجة فورية على النص ، ولوحة احلوار اجلانبية حتتوي على لوحتني األوىل                

  . للنص والثانية للفقرة 
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  : حترير النص 
املقصود بتحرير النص هو إضافة كلمة أو حرف للنص بعد االنتهاء من الكتابة أو تغيري لونه أو                 
حجمه أو شكله ويتم ذلك من خالل الضغط على رمز الطبقة يف لوحة الطبقات لتصبح الطبقة قابلـة                  
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ن األسود أو ميكنك الضغط على النص مبؤشـر         للتحرير بشكل كلي حيث يظهر النص كله حمدد باللو        
املاوس للحصول على مؤشر اإلدراج فيمكنك إضافة أو حذف حرف أو حتديد حرف لتغيري حجمه أو                

  . لونه بشكل مستقل عن باقي النص 
وهنا جيب أن تقوم بالضغط املزدوج ، ميكنك حترير النص من خالل استخدام شريط اخلصائص  

 حوار الطبقات لتحدد النص أو متيزه باللون األسود ، أو من خـالل لوحـة                على رمز الطبقة يف لوحة    
مـن  ،  حوار النص اجلانبية وهنا فقط حدد الطبقة بالضغط على رمزها مرة واحدة وعمل التعـديالت                

خالل لوحة احلوار حيث يتوفر تنسيقات جديدة مثل تغيري حجم النص بشكل أفقي أو رأسي ، ولكن                 
  . ري متاحة إال من خالل شريط اخلصائص بعض اخليارات تكون غ

ستجد يف لوحة حوار النص العديد من األوامر املفيدة من خالل سهم قائمة األوامـر علـى                 
اجلانب األمين العلوي من لوحة احلوار مثل أمر حتويل األحرف الالتينية إىل أحرف كـبرية أو أحـرف                  

  . صغرية أو تسطري اجلمل خبط وغريه 

 
   (   68  ) شكل رقم

 فهي تظهر بالضغط على اسم اللوحة واليت تعطي         Infoأما لوحة املعلومات اخلاصة بالصورة      
معلومات عن األلوان األساسية للمنطقة اليت تقع أسفل مؤشر املاوس عندما يكون فوق الصورة وهـذه                

ـ     CYMK أو   RGBاملعلومات تظهر بنمط األلوان      شري  وميكن أيضا تغيري منط األلوان من السهم امل
  .لليمني على اجلانب األمين من اللوحة

املنطقة السفلية من هذه اللوحة على اليسار حتدد إحداثيات مؤشر املاوس عندما يكون فـوق               
  .، اليت سيأيت شرحها الحقاCropًأما اجلانب األمين فيعمل مع أداة القطع . الصورة

وهـي أداة  ، اة القيـاس   هي عملها مـع أد  Info للوحة املعلومات    همةمن االستخدامات امل  
  .موجودة مع أداة القطارة وتأخذ شكل مسطرة القياس

اضغط على أداة القطارة حىت ظهور األدوات الثالثة املدجمة مع هذا األداة وستجد أداة               -
  . يف أسفل القائمةMeasure Toolالقياس 
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بىن مـع  اضغط على أداة القياس مث قم بإجياد ارتفاع املبىن وذلك بالضغط على أعلى امل     -
  :السحب حىت أسفل املبىن لتحصل على ارتفاعه يف الصورة التالية

 بني نقطة البداية ونقطة النهاية للخـط  Angle الزاوية Infoيظهر يف املربع األمين من لوحة   
 هي البعد بني نقطة البداية والنهاية خلط أداة القياس          Dالذي يظهر بواسطة أداة القياس وتكون املسافة        

  .واليت مت حتديدها مسبقاً من خيارات املسطرة، سنتمتر أو الوحدة املستخدمة للمسطرة بوحدة ال
وخصوصاً إذا مـا كـان      ،  تستخدم هذه األداة إلجياد معلومات هندسية دقيقة عن التصميم          

سيستخدم الكساء أو تغليف علبة أو عمل ملصقات مثل الصق القرص املدمج للتأكد من أن التصميم                
  . الذي سيتم تغليفه بهيناسب اسم

  إظهار وإخفاء املسطرة
 أو Show Rulers األمـر  Viewلعرض املسطرة على إطار الصورة اختر من القائمـة  

 وستظهر املسطرة بوحدة اإلنش وهى الوضـع االفتراضـي للمـسطرة        Ctrl+Rاضغط على املفتاح    
  Editمة وميكنك تغيري وحدة املسطرة إىل السنتيمتر أو أية وحدة أخرى من قائ

Edit º Preferences º Units & Rulers  
  خطوط الشبكة واخلطوط اإلرشادية

خطوط الشبكة واخلطوط اإلرشادية هي خطوط ومهية يظهرها لك الربنـامج علـى شاشـة               
الصورة مبقياس الرسم الذي حتدده لتساعدك يف ترتيب وحماذاة الكائنات الرسومية والنـصوص علـى               

  .التصميم
  خطوط الشبكة

  Viewهار خطوط الشبكة أو اخلطوط اإلرشادية اضغط على قائمة إلظ
View º Show º Grid  

تظهر خطوط الشبكة كما يف الشكل وهي ال تظهر عند الطباعة وميكن إخفاؤها من خـالل                
 أمام األمر حينما تكون الشبكة فعالة وبالضغط على األمر مرة أخرى            üنفس األمر، حيث تظهر عالمة      

  .ختتفي الشبكة
كن التحكم يف خطوط الشبكة من ناحية لوهنا واملسافات بني خطوط الشبكة مـن القائمـة    مي

Edit .  
Edit º Preferences º Guides & Grid  

كما ميكن للمستخدم من مربع احلوار أن يتحكم بشكل اخلطوط وحتويلها إىل نقاط أو خطوط               
ة، وسيظهر تأثري االختيار علـى      مقطعة أو خطوط متصلة وكذلك التحكم باملسافة بني خطوط الشبك         

  .OKالشبكة مباشرة قبل الضغط على الزر 
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  اخلطوط اإلرشادية
ميكنك أن تنشئها لتـساعدك يف      ،  أما اخلطوط اإلرشادية فهي عبارة عن خطوط أفقية ورأسية          

حماذاة الكائنات الرسومية والنصوص على الصورة ولكي تتمكن من إنشاء اخلطوط اإلرشادية عليـك              
ساطر على إطار الصورة، ولوضع خطوط إرشادية اضغط بزر املاوس على املسطرة األفقيـة أو               عرض امل 

 وسيظهر خط إرشادي بلون خمتلف عـن        ، الرأسية واسحب للمنطقة املراد وضع خط إرشادي عندها       
  خطوط الشبكة كما حددته من األمر 

Edit º Preferences º Guides & Grid  
 وجه مؤشر أداة التحديد على اخلط وعند حتولـه إىل خطـني             ولتعديل مكان اخلط اإلرشادي   

أما حلذف خط إرشادي قم بسحبه مبؤشر املاوس        . متوازيني اضغط باملاوس مع التحريك للمكان اجلديد      
 Clear Guides View ºخارج إطار الصورة وللتخلص من اخلطوط اإلرشادية استخدم األمر 

Clear Guides  
  New Guideوط اإلرشادية يستخدم األمر وللتحكم األدق مبوقع اخلط

View º New Guide  
  الصور يف برنامج الفوتوشوب

يستطيع برنامج فوتوشوب من إنشاء صور جديدة أو استريادها من برامج أخرى أو احلـصول               
وحىت نتمكن من احلصول على النتيجة املطلوبـة        ،   Scannersعليها من خالل املساحات الضوئية      

ع الصور الرقمية وطرق احلصول عليها جبودة عالية كاليت حنصل عليهـا بالتـصوير              جيب أن نتعامل م   
 وميكن العمل على هذين     Vector وأخر شعاعي    Bitmapوالصور نوعان نوع نقطي     . الفوتوغرايف

  .النوعني من الصور يف برنامج الفوتوشوب يف نفس الوقت
يل تتكون من مربعات صـغرية       اليت ختزن على جهاز احلاسب اآل      Bitmapإن الصور النقطية    

والبيكسل هـو  .  Picture element وهي اختصار لكلمة عنصر الصورة Pixelتسمى بيكسل 
العنصر األساسي للصور الرقمية احملفوظة على جهاز احلاسب اآليل سواء حصلت عليها مـن خـالل                

حترير الصورة من خالل    و.  اسطوانة الصور أو من خالل املاسح الضوئي أو من خالل الكامريا الرقمية           
كل بكسل له لون    .  برنامج الفوتوشوب هو تعديل يف هذه البيكسالت من خالل تغيري عددها أو لوهنا            

  .واحد فقط وعندما تتجمع هذه البيكسالت تكون الصورة
كما جتدر اإلشارة هنا إىل أن شاشة احلاسب اآليل مكونة من بيكسالت مرتبة علـى شـكل                 

كنك التحكم يف دقة العرض من خالل تعديل قيمة البيكسالت اخلاصة بالشاشة            شبكة أفقية ورأسية ومي   
 بيكسل عرضا   ٦٤٠من خالل خصائص العرض يف برنامج ويندوز حيث ميكنك زيادة البيكسالت من             

  . للعرض والطول على التوايلx 768 ١٠٢٤ أو x 600 ٨٠٠ بيكسل طوالً إىل ٤٨٠و
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لى االسطوانة فيمكنه فهم العالقـة بـني بيكـسالت          وإذا قام الفرد بفتح صورة من الصور ع       
فهذا يعين إن كل بكسل من   % ١٠٠الصورة وبيكسالت الشاشة، فعندما يكون مقياس التكبري للصورة         

فهذا يعين أن   ؛  % ٢٠٠الصورة يعادل بكسل من بيكسالت الشاشة، أما عندما يكون مقياس الصورة            
ن الشاشة للطول والعرض وهذا يعـين أن أربعـة          كل بكسل من بيكسالت الصورة يعادل بيكسلني م       

بيكسالت على الشاشة استخدمت لعرض بيكسل واحد من الصورة، وكذلك هو احلال عندما يكـون    
فإنه يعين أن كل بيكسل يف الصورة يعادل أربعة بيكسالت علـى الـشاشة للطـول                % ٤٠٠التكبري  

  .  بيكسل١٦شة من خالل وهذا يعين أن البيكسل من الصورة يعرض على الشا؛ والعرض 
  خصائص الصورة

لكل صورة خصائص حتدد من خالل حجم امللف ودرجة الوضوح وأبعاد الـصورة وهـذه               
  . Image Sizeاخلصائص ميكن استعراضها من خالل األمر 

  Pixel Dimensionsحجم امللف . ١
الـشكل  يعد حجم ملف الصورة مقياساً لعدد البيكسالت اليت تشتمل عليها الصورة، ففـي              

رض و ـــبيكسل للع)  ١٥٣٦( لصورة من الصور وتتكون من Image Sizeأعاله مربح حوار 
 من البيكسالت، حيث تتكون اغلب الـصور        ١٥٧٢٨٦٤ بيكسل للطول وهذا يعادل عدد       )١٠٢٤(

  .من مئات اآلالف أو املالين من البيكسالت
  Resolutionدرجة الوضوح . ٢

ل عدد البيكسالت اليت سيتم طباعتها يف اإلنـش ففـي           حتدد درجة الوضوح للصورة من خال     
  . بيكسل لكل إنش٧٢ جند أن درجة الوضوح Image Sizeمربع حوار 
  Document Sizeأبعاد الصورة . ٣

أبعاد الصورة هي عرض وارتفاع الصورة عند طباعتها، ويتم احتساب قيمة العرض أو الطول              
وميكن حتديد أبعـاد الـصورة      . ن العرض والطول  بقسمة عدد البيكسالت على درجة الوضوح لكل م       

  .بوحدة اإلنش أو السنتمتر أو أية وحدة ختتارها من القائمة املنسدلة
 من أهم األوامر اليت حتدد جودة الصورة وتعديل األرقام يف مـربح  Image Sizeيعد أمر 

ـ ؛ حوار حجم الصورة جيب أن يكون عن دراسة تامة مبا تفعله     ساد الـصورة إذا مل  ألنه من املمكن إف
  .  تنتبه ملا تفعله

ويف حالة الرغبة يف زيادة درجة وضوح الصورة فيمكن للمستخدم من خالل زيـادة عـدد                
أو أن زيادة حجم امللف من      ،   وهذا يتم من خالل تقليل األبعاد املادية للصورة           ، البيكسالت يف اإلنش  

 Pixelى مـربح حـوار حجـم الـصورة     خالل زيادة عدد البيكسالت يف الصورة يف املربعني أعل
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Dimensions .    إن تقليل عـدد البيكـسالت يفPixel Dimensions   يـسبب حـذف 
بينما يتناسب مع حجم التقليل وهبـذا       ،  للبيكسالت من الصورة من خالل دمج البيكسالت املتجاورة         

  .قد تفقد بعض التفاصيل يف الصورة
ولكن مت تقليل عدد البيكسالت للطـول       ،  د  يف الصور الثالثة التالية تعرض حجم صورة واح       

قل جودة من الصورة األوىل لنقصان عدد البيكسالت        أحيث يتضح كيف أن الصورة الثالثة       ؛  والعرض  
  .    يف اإلنش والحظ خشونة تفاصيل الصورة بسبب نقصان عدد البيكسالت

 حجم امللف أيضاً كما أن زيادة عدد البيكسالت يكسب الصورة نعومة إال إنه يسبب يف زيادة      
وكذلك إذا كنت مما يرغب يف نشر الصورة على اإلنترنت فـإن ذلـك              ،  مما يسبب تقليل أداء اجلهاز      

  .سيسبب مشكلة يف حتميلها من اإلنترنت
احلجم ودرجة الوضوح وأبعاد الصورة     : من السابق يالحظ أن العناصر الثالثة اخلاصة بالصورة       

 أحد هذه العناصر يؤدي إىل تغري قيم العنصرين اآلخـرين وهلـذا             كلها تتأثر يعضها على بعض، فتغيري     
ستجد أن األمر حمرياً بعض الشيء ولكن مع املمارسة واحملاولة ستحصل على النتيجة األفضل حسب ما                

ولتجنب تغيري حجم امللف  ميكن إلغـاء حتديـد خانـة اختيـار              . يريد مستخدم برنامج الفوتوشوب   
Resample Imageبع حوار  يف أسفل مرImage Size فيصبح خيار عدد بيكسالت الطول 

 غري متاحة وهذا سيؤدي إىل أن أي تعديل يف أي قيمـة  Pixel Dimensionsوالعرض يف خانة 
ولتعديل أبعـاد   . من القيم الباقية سيؤثر على القيمة األخرى ولكن دون تعديل على قيمة أبعاد الصورة             

 ؛Constrain Proportions ميكن إلغاء حتديد خانـة  الطول بطريقة مستقلة عن أبعاد العرض 
حيث إن هذا األمر يقوم بربط أبعاد الطول والعرض ويظهر على شكل سلسلة للخانات املرتبطـة إذا                 

  . حمدداConstrain Proportionsًكان خيار 
 قبل البدء Save Asوهنا يتعني ضرورة حفظ نسخة احتياطية من الصورة باستخدام األمر 

؛ إذ هناك ثالثة أمناط إلعادة ضبط حجم الصورة وهي اليت يقوم من Image Sizeخدام أمر يف است
خالهلا برنامج الفوتوشوب إعادة تشكيل الصورة بناءاً على اخليارات اجلديدة وهذه األمناط هي مبثابـة               

  وتكـون النتيجـة    Pixelsمعادالت رياضية يستخدمها احلاسب اآليل ليطبقها على عناصر الصورة          
 ويعـد  Bicubic و Billinear و Nearest Neighbourحسب هذه األمناط واليت هـي  

اخليار األخري األفضل ألنه يعطي نتائج أكثر دقة ونعومة أفضل للحواف وتدرج متناغم لتغري األلـوان                 
فإذا أراد املرأ من برنامج الفوتوشوب من القيام بضبط حجم الصورة بطريقة أتوماتيكية             . خالل الصورة 

؛ حيث سيقوم األمر بتشغيل معاجل يطـرح  Help ضمن قائمة Resize Imageفإنه يوفر له أمر 
عليك أسئلة من خالل مربعات حوار متتابعة تبدأ بتحديد ما إذا كنت تريـد الـصورة للطباعـة أو                   
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يقوم لتحميلها على اإلنترنت مث يقوم بطرح أسئلة تتعلق بأبعاد الصورة اليت تريد ودرجة جودا ومن مث                 
املعاجل بإنشاء ملف جديد فيه الصورة باملواصفات اجلديدة اليت حددا من خالل املعاجل دون التدخل يف                

  .الصورة األصلية
  Canvas Sizeحجم إطار الصورة . ٤

قد حيتاج املرأ إىل زيادة حجم إطار الصورة دون تغيري حجم الصورة نفسها، وهذا من خالل                
  Image .Image º Canvas Size قائمة  الذي يأيت ضمنCanvasاألمر 

وهنا يفتح املستخدم صورة من صور القرص املرفق لنقوم بتطبيق أمر تكـبري إطـار الـصورة                
Canvas       مث يقوم بالضغط على أمر ،Canvas    من قائمة Image      وسيظهر مربع حوار األمـر ،

Canvas Size . ويف اجلزء الثاين ميكن يوضح اجلزء العلوي من مربع احلوار احلجم األصلي للصورة
 ميكنه التحكم   Anchorللمستخدم إدخال القيم اجلديدة إلطار الصورة أما يف اجلزء الثالث واملسمى            

 يقوم الربنامج بإضـافة     OKوعند الضغط على الزر     . من خالله مبوضع الفراغ الذي سيحيط بالصورة      
 وهنا ميكنه اسـتخدام هـذا       ، بقاًمساحة حول الصورة بلون األرضية الذي قام املستخدم بتحديده مس         

األمر إلضافة عنوان للصورة على مساحة أسفل الصورة أو أعلى الصورة إذا حتكمت باألسهم اليت تظهر 
يف مربع احلوار، كما ميكن للمستخدم وضع إطار زخريف حول الصورة مع مالحظـة أنـه إذا قـام                   

  .فإن النتيجة تكون اقتصاص جزء من الصورةاملستخدم باختيار أبعاد أقل من األبعاد األصلية للصورة 
  احلصول على معلومات عن الصورة . ٥

للحصول على معلومات سريعة عن الصورة من حيث أبعاد الصورة ومنـط األلـوان ودقـة                
استخدم الضغط على مؤشر املاوس على الشريط السفلي من إطار برنـامج الفوتوشـوب              .  الوضوح

 Alt للصفحة اليت تستخدمها للطابعة ويف حالة استخدام املفتاح          ويتحصل على خمطط للصورة بالنسبة    
  .مع الضغط مبؤشر املاوس ستحصل على مربع حيتوي معلومات عن الصورة

  منط األلوان يف برنامج الفوتوشوب. ٦
حيدد منط األلوان يف برنامج الفوتوشوب منوذج اللون املستخدم يف عرض وطباعة الصور وهذه              

  :األنظمة هي
HSB (Hue, Saturation, Brightness) 
RGB (Red, Green, Blue) 
CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black) 
CIEL*a*b* 
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. Modeوميكن للمستخدم اختيار منط األلوان للصورة من خالل قائمة األوامر حتت األمـر              
ق النمط اجلديد   وتظهر إشارة أمام النمط احلايل للصورة وبالضغط على أي منط آخر يقوم الربنامج بتطبي             

  .إما من خالل مربع حوار أو بالتطبيق املباشر
  :HSBمنط األلوان . أ 

 وهـو   Hueيعتمد هذا النمط على احلس البصري للشخص يف وصف اللون من خالل لونه              
اللون املنعكس من اجلسم إىل العني ويوصف باأللوان املعروفة كاألمحر واألصفر والربتقايل والبنفسجي             

أللوان وكذلك من خالل درجة إشباع اللون وهو مدى تداخل اللون الفضي مع اللـون               وغريها من ا  
والوصف الثالث هو درجة سطوع     . عندما يكون اللون نقي متاماً    % ١٠٠األصلي وتأيت قيمة اإلشباع     

% ٠يعطي اللون األبيض أمـا      % ١٠٠اللون واليت تعرف باإلضاءة أو التعتيم وعندما يكون السطوع          
  . ن األسودفيعطي اللو

  :RGBمنط األلوان . ب 
 واألزرق وهي األلوان اليت إذا اجتمعت كلها        صفروهو منط األلوان األساسية وهي األمحر واأل      

بنفس النسبة أعطت اللون األبيض وخلط أي لونني يعطي لون جديد من ألوان الطيف املعروفة وميكـن    
 وهي تـستخدم  Additiveاأللوان اجلمعية من هذه األلوان احلصول على كافة األلوان وهلذا تعرف ب   

يف اإلضاءة والفيديو والشاشة حيث يتم توليد األلوان على الشاشة من خالل فوسفور أمحـر واخـضر          
ويستخدم برنامج الفوتوشوب هذا النمط من األلوان يف تكوين األلوان على الـشاشة خبلـط               . وازرق

 وهي قيمـة اللـون األمحـر        ٠د يأخذ القيمة    نسب حمددة من األلوان األساسية على أساس أن األسو        
، ٢٥٥ يعطي لون ابـيض  ٢٥٥واألخضر واألزرق أما إذا كانت قيمة اللون األمحر واألخضر واألزرق    

  . ازرق٣٠ اخضر و٢٠ امحر و ٢٤٦فعلى سبيل املثال يكون اللون األمحر الفاتح عبارة عن 
  :CYMKمنط األلوان . ج 

 حتضري األحبار اخلاصة باملطابع للطباعة امللونة وهذه االلوان         يستخدم هذا النمط من األلوان يف     
 وعند خلط هذه    Yellow واألصفر   Magenta والبنفسجي   Cyanهي اللون االزرق السماوي     

 subtractiveعطي اللون األسود وهلـذا تـسمى بـاأللوان الطرحيـة            يااللوان مع بعضها البعض     
ويستخدم هذا النمط يف برنامج الفوتوشوب عند احلاجة إىل         . ويستخدم لفرز الأللوان يف املطابع امللونة     

الطباعة هبذه األلوان فطابعتك امللونة املتصلة مع احلاسب اآليل تستخدم حمربة حتتوي على هذه األلـوان                
واليت يقوم برنامج الفوتوشوب بإرشاد الطابعة بنسبة اخللط هلذه األلوان للحصول على الصورة بـنفس               

 إىل  RGBشاهدها على شاشة احلاسب اآليل، وهلذا جيب عليك حتويل الصورة من منط             األلوان اليت ت  
  . للحصول على نتائج أفضلCMYKمند 
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  *L*a*bمنط األلوان . د 
صمم هذا النموذج من األلوان ليكون مستقال عن اجلهاز املستخدم ونوع الشاشة واملاسـحة              

األخـضر  ) a(ومن لونني مها ) Luminance (Lويتكون هذا النمط من درجة السطوع . الضوئية
  .من األزرق إىل األصفر) b(إىل األمحر و

  :Grayscaleأو منط التدرج الرمادي Bitmap  النمط النقطي . هـ 
وميكن قياس قيمة ) ٢٥٥(إىل األبيض ) ٠( تدرج رمادي من األسود   ٢٥٦يستخدم هذا النمط    

تعطـي اسـود    % ١٠٠تعطي ابيض ز  % ٠يث  اللون الرمادي بنسبة خلط اللونني األبيض واألسود ح       
وميكن حتويل الصور امللـون     .   درجة لون رمادي خمتلف    ٢٥٦وبينهما درجات اللون الرمادي وهناك      

 Mode:Image º Mode إىل مند التدرج الرمادي من خالل األمر CMYK أو RGBبنمط 
º Grayscale  

  :منط ثنائي اللون. و 
الصور ذات التدرج الرمـادي إىل صـور مـن لـونني            يقوم هذا النمط من األلوان بتحويل       

dutone أو ثالثة ألوان tritone أو أربعة ألوان quadtone   وباسـتخدام األمـر ،Image º 
Mode º Dutone ..   سيظهر مربع حوار الختيار النمط الثنائي أو الثالثي أو الرباعي مـن نظـام

 الناجتة من خالل مربع حوار ؛ كما ميكن مـن           األلوان وميكنك اختيار األلوان اليت ستتضمن يف الصورة       
  . يف مربع احلوار اختيار مناذج من مكتبة الربنامج املعدة مسبقاLoadًخالل الزر 
  :Indexed color modeمنط اللون املفهرس . ز 

 لوناً ويقوم الربنامج عند حتويل األلوان إىل هذا النمط بإنشاء جدول            ٢٥٦يستخدم هذا النمط    
ن تلك الصورة، وينتج عن ذلك تقليل حجم امللف ألنه يستبدل األلوان الكثرية يف الصورة               مفهرس أللوا 

ينـصح  .   لون ويستخدم هذا النمط يف الصور املتحركة أو اليت تستخدم لإلنترنت٢٥٦مبا ال يزيد عن   
تتوقف استخدام هذا النمط بعد إمتام عملية حترير الصورة الن العديد من خيارات حترير الصورة سوف                

، أما يف حالة احلاجة إىل حتريـر الـصورة قـم            Effectsبعد تطبيق هذا النمط مثل تطبيق املؤثرات        
 عند Indexed color mode بصورة مؤقتة مث قم بتحويلها إىل منط RGBبتحويلها إىل النمط 

، وعند اختيار منط اللون املفهرس يظهر لك Image º Mode º Indexed Colorإمتام املهمة 
ربع احلوار اخلاص هبذا النمط وبه العديد من االختيارات لضبط وحتديد الكيفية الـيت سـيقوم علـى                  م

  .أساسها الربنامج بتحويل منط الصورة
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  :Multichannel modeمنط تعدد القنوات . ح 
تعتمد نتيجة هذا النمط اللوين متعدد القنوات على ألوان الصورة األصلية ونوع منطها حيـث               

ويـتم  . CMYK أو منـط  RGBتائج إذا ما كان التحويل إىل هذا النمط من خالل منط    ختتلف الن 
 Image º Mode º: تطبيق هذا النمط مبجرد اختيـار األمـر بـدون مربـع حـوار بـاألمر      

Multichannel.  
  :أنواع ملفات الصور يف برنامج الفوتوشوب

.  Save As أو األمـر  Saveعند االنتهاء من حترير الصورة يتعني حفظها باستخدام األمر 
وهنا جيد املـستخدم أن  . File º Save Asباستخدام . Save Asحيث يظهر لك مربع حوار 

 وميكن الضغط عليه وطباعة االسم املناسب للصورة،        Untitiled-1الربنامج قد اختار امساً افتراضياً      
فيه الصورة مـن خـالل       أن يتم حتديد الد الذي حتفظ        Saveكما جيب قبل أن الضغط على الزر        

 ليتم ختـزين    Saveوهنا جيب الضغط على الزر      . الضغط على القائمة املنسدلة واختيار الد املناسب      
  .امللف بصورة دائمة

  :TIFF Tagged Image File Formatتنسيق . ١
يعد هذا التنسيق من التنسيقات املهمة يف برنامج الفوتوشوب وقد أعد لالستخدام مع الـصور               

  .اد طباعتها، كما أن أغلب برامج الرسم والتصميم تدعم هذا التنسيقاملر
  JPEGتنسيق . ٢

يستخدم هذا التنسيق عند الرغبة يف حفظ الصورة حبجم ملف صغري حيث يقوم هذا التنـسيق                
بضغط الصورة، مع العلم بأن ضغط الصورة يف هذا التنسيق يؤدي إىل فقد بعض بياناا ولكـن عنـد                   

  .فإن هذه التغريات تكون غري ملحوظةطباعة الصورة 
 لتحرير الصورة وطباعتها وعند االنتهاء مـن عمليـة          TIFFومن األفضل استخدام التنسيق     

.   لتوفري مساحة على القـرص الـصلب       Maximum يف إعداد    JPEGالتحرير قم حبفظها بتنسيق     
عادة التحرير قد يظهـر     وينصح بعدم عمل أي حترير على الصورة بعد حفظها هبذا التنسيق حيث أن إ             

ويستخدم هذا التنسيق عند الرغبة يف نـشر الـصورة علـى            .  عيوب الصورة ويفسدها بعض الشيء    
 لتحديد جودة   JPEGوهنا يظهر مربع حوار التحكم خبصائص الصورة قبل حفظها بتنسيق           . اإلنترنت

مرين للحـصول علـى   الصورة وحجم امللف الناتج عن عملية احلفظ وعلى املستخدم أن يوازن بني األ     
 وهي أقل جـودة     ٠ تتحدد من خالل القيم      Qualityأفضل النتائج، مع مالحظة أن جودة الصورة        

 واليت تكون فيها الصورة بأعلى جودة ممكنة هلذا التنسيق ولكن حجم            ١٢وحجم ملف أقل إىل القيمة      
يف برنـامج    JPEGويتعني دائما تذكر أن إغالق فتح صـورة مـن النـوع             . امللف سيكون أكرب  
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الفوتوشوب يعين قيام الربنامج بإعادة الضغط والتعديل مما ينتج ضرر على الصورة يف كل مـرة تقـوم                  
  .بتحريرها لذا قم دائماً حبفظ الصورة يف هذا التنسيق عند إمتام عملية التحرير والتعديل

  :GIFتنسيق . ٣
  .لى صفحات اإلنترنتمت تطوير هذا التنسيق من الصور ليتم نقله عرب املودم لنشره ع

  :ESP Encapsulated PostScriptتنسيق . ٤
ميتاز هذا التنسيق جبودة عالية وحجم ملف أكرب من امللفات ذات التنسيقات سـابقة الـذكر                
ويستخدم هذا التنسيق لطباعة الصور جبودة عالية كما يتم حفظ الصور هبذا التنسيق عنـد الرغبـة يف                  

  .Illustrator أو FreeHand أو CorelDrawمثل استخدام الصور يف برامج أخرى 
  :PICTتنسيق . ٥

  . يستخدم هذا التنسيق يف حالة نقل الصورة إىل أجهزة املاكنتوش
  :BMPتنسيق . ٦

يستخدم هذا التنسيق يف حالة استخدام الصورة كخلفية لسطح املكتب على أجهزة احلاسـب              
  .Help تظهر يف امللفات املساعدة من نوع كما يستخدمه املربجمون إلنشاء صور. اآليل الشخصية
  :PSDتنسيق . ٧

حيث يقوم الربنامج حبفظ الـصورة بـشفائفها        .  وهو التنسيق األصلي لربنامج الفوتوشوب    
Layersًحيث أن باقي التنسيقات تقوم بدمج كافة الشفائف معا .  

  :مهارات ضبط ألوان الصورة
خدمة لضبط ألوان الصور وإصالح عيوهبا اليت       يعد برنامج الفوتوشوب من أقوى الربامج املست      

قد توجد هبا، فمثالً قد حتصل على صورة فوتوغرافية معتمة أو باهته حبيث ال تكاد متيز ألواهنا وعنـد                   
إدخاهلا إىل احلاسب اآليل بواسطة املاسح الضوئي فإنك تستطيع إظهار األلوان بوضوح ومعاجلة العيوب              

 األوامر اليت يوفرها لك الفوتوشوب واليت ختتص يف وضوح األلـوان            يف الصورة باستخدام العديد من    
  .  وتوزيع اإلضاءة وتعديل األلوان واستبدال لون بلون أخر

  .يوفر برنامج الفوتوشوب العديد من أوامر ضبط ألوان الصورة
  Image º Adjustللوصول على أوامر ضبط األلوان 

  :أوامر ضبط الصورة
  :Levelsاألمر . ١

 من أقوى أوامر تصحيح ألوان الصورة حيث يعمل هذا األمر على الصور             Levelsألمر  يعد ا 
امللونة والصور الرمادية، وكل صورة تقوم باستخدامها يف تصميمك جيب عليك أوالً اسـتخدام هـذا                
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األمر لضبط ألواهنا أو التأكد من أن األلوان موزعة بشكل سليم، فيستخدم هذا األمر علـى الـصور                  
 اليت ختلو من األلوان الداكنة أو الفاحتة، كما ميكنك معاجلة الصور الفاحتة جـداً أو الداكنـة أو                   الباهتة

 اختيارات عديدة لـضبط ألـوان       Levelsويظهر مربع حوار    . عندما تفقد الصورة بعض تفاصيلها    
البيكـسالت  الصورة ومن خالل التوزيع البياين لأللوان يظهر على أقصى اليمني من الرسم البياين افتح               

إىل ) ٠) (اللون األسود (لوناً وعلى أقصى اليسار أغمق البيكسالت، وتتراوح قيمة األلوان من األغمق            
 واخلانة الـيت يف  Input Levelsوهي القيم املوضحة يف اخلانات ).  ٢٥٥(القيمة ) األبيض(األفتح 

  .ضاءة أللوان الصورة واليت تتحكم بدرجة اإل١,٠٠الوسط هي نقطة اجلاما واليت تكون قيمتها 
ولضبط األلوان يف الصورة يتم حتريك املؤشر على أقصى ميني الرسم البياين إىل املنطقة اليت يبـدأ                 
فيها توزيع الرسم البياين باالرتفاع لنجعل أفتح األلوان يف الصورة هو اللون األبيض، مث سنقوم بتحريك                

ىت قيمة العظمى للمنحىن يف الشكل البياين ليكـون         املؤشر على أقصى يسار الرسم البياين إىل اليسار ح        
  .أغمق األلوان يف الصورة هو اللون األسود

 يف مربع احلوار ليظهر التغيري مباشرة على الصورة، كمـا           Previewميكن الضغط على اخلانة     
 الذي يتيح لك الفرصـة      Reset إىل الزر    Cancel فيتحول الزر    Altميكنك الضغط على املفتاح     

 Autoكما ميكن الضغط على الزر .  إىل األلوان األصلية للصورة بدون اخلروج من مربع احلوارالعودة
Levels               فيقوم احلاسب اآليل بضبط املستوي تلقائياً لك بتحريك املؤشرات على اجلانبني إىل املوقـع 

ر ليكـون    وبعد االنتهاء من ضبط املؤشرين على أقصى اليمني وأقصى اليسا           ، األفضل ليناسب الصورة  
توزيع األلوان من اللون األبيض إىل اللون األسود استخدم مؤشر نقطة اجلاما يف الوسط لتعديل درجـة                 
اإلضاءة للصورة، وحتريك نقطة اجلاما إىل اليمني يؤدي إىل تقليل اإلضاءة فتتحول األلـوان إىل ألـوان                 

ويالحظ . لى الصورة بتفتيح األلوان   مما ينعكس ع  ؛  داكنة، وحتريكها حنو اليسار يؤدي إىل زيادة اجلاما         
أن املخطط البياين خيتلف باختالف الصورة املراد معاجلتها وهذا املخطط البياين الذي يعكـس توزيـع                
األلوان يف الصورة من افتح األلوان وهو األبيض إىل أغمق األلوان وهو األسود، وحتريك املؤشر علـى                 

 يعين جعل أفتح األلوان يف الصورة هو اللون األبيض وكـذلك            اليمني إىل النقطة اليت يبدأ عندها املنحىن      
احلال عند هناية املنحىن البياين فإنك ستقوم بتحريك املؤشر إىل النقطة قبل هناية املنحين لتصبح أغمـق                 

 يفـتح الـصورة   ١األلوان يف الصورة هو اللون األسود، مث يأيت مؤشر نقطة اجلاما فزيادة القيمة عـن        
  . الصورةوتقليله يغمق
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  :Curveاألمر . ٢
 حيث أنه يقوم بنفس املهمة ولكن من خالل منحين          Levelsيعترب هذا األمر أقوى من األمر       

ميكن التحكم يف احنناءه لتغيري األلوان على كامل الصورة كما ميكنك تغيري األلوان املتاحة يف الـصورة                 
  .   مليون لون إىل لون خمتلف١٦واليت تصل إىل 
  :Variationsاألمر . ٣

قد حيدث يف بعض الصور اليت قمت بتعديل نقطة اجلاما هلا أن تضعف بعض األلوان الـيت مت                  
 وهذه العملية Variationsتفتيحها يف الصورة ولكي نعيد األلوان إىل كثافتها األصلية استخدم األمر     

 من اخليـارات     والذي حيتوي على العديد    Variationsويظهر مربع حوار    . تسمى بعملية اإلشباع  
 و  Shadowsلضبط ألوان الصورة، ويتم ذلك من خالل أربعة خيارات يف أعلى مربع احلوار وهي               

Medtones   و Highlights   و Saturation  .        ويف أسفل هذه اخليارات ميكن الـتحكم يف
كثـر   األ Coarse للتغيري األكثر نعومة إىل التغـيري        Fineمقدار التغيري من خالل حتريك املؤشر بني        

 لزيادة كثافة األلوان يف الصورة بالضغط مبؤشر املاوس علـى           Saturationويستخدم اخليار   . حدة
 ويف كل مرة تضغط فيها على العينة تزداد الكثافة More Saturationالعينة يف أسفل مربع احلوار 

ع عينات   يظهر لك سب   Variations يف مربع حوار     Midtonesوعند اختيار الزر    . اللونية للصورة 
من الصورة تسمح لك بتغيري األلوان يف الصورة إىل األلوان األساسية وتظهر هذه التعديالت على العينة                

أمـا  .   ويتم حتديثها كلما ضغطت على عينة من العينات الـسبع Current Pickيف الوسط باسم 
غميق الصورة ولكن مـن     العينات الثالث على اجلانب األمين من مربع احلوار فإهنا متكنك من تفتيح وت            

وميكـن أيـضا    .  لتفتيح أو تغميق الصورة    Levelsاألفضل االعتماد على نقطة اجلاما يف مربع حوار         
  .Highlights أو Shadowsحترير األلوان يف الداكنة أو الفاحتة يف الصورة من خالل الزرين 

  :Saturation\Hueاألمر . ٤
 اللون يف الصورة من خالل ثالث أشرطة متريـر          ميكن هذا األمر من تغيري لون وكثافة ودرجة       

  .Variationsوتعمل على إعادة توزيع األلوان على الصورة وتعطي نفس نتيجة األمر 
ويوجد أسفل مربع احلوار شريطني لأللوان الشريط األول ثابت والشريط الثاين متحرك مـع              

  .غيري ألوان الصورة والعالقة بني شريطي األلوان حيدد مدى تHueحتريك مؤشر الشريط 
  :Replace Colorاألمر . ٥

.  يقوم هذا األمر بعمل قناع على لون حمدد مث ميكنك من استبداله بلون آخر على كل الصورة                
ويتم ذلك بالضغط بالقطارة على عينة الصورة فوق اللون املراد استبداله من كل الصورة مثل اسـتبدال             

  .اخللفية السوداء بلون أبيض
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 بدرجة العمق اللوين للبيكسالت القريبة من اللون احملدد وكلما          Fuzziness يتحكم درجة 
  .زادت القيمة كلما كان تطبيق أمر استبدال األلوان على نطاق أوسع على الصورة

 الستبدال اللون الذي حددته وسيتم إظهار النتيجـة علـى           Hueويتم حتريك مؤشر شريط     
  للـتحكم يف     Saturationدد، حرك مؤشر شريط      حم Previewالصورة مباشرة إذا كانت خانة      

  . للتحكم يف اإلضاءةLightnessاإلشباع اللوين وشريط 
  :Selective Colorsاألمر . ٦

يعد هذا األمر مفيداً جدا لتصحيح ألوان الصور املدخلة بواسطة املاسح الـضوئي وكـذلك               
 تغـري إجـراء   Selective Colorsالصور املراد إرساهلا للطباعة، فيمكنك من خالل مربع حوار 

 Colorsوميكنك اختيار لون أخر من قائمة       . التعديالت على لون حمدد دون التأثري على باقي األلوان        
 CMYKوإجراء التعديالت عليه من خالل حتريك مؤشرات األلوان األساسية املستخدمة يف الطباعة             

  .يه التعديلومن املالحظ أن أن اللون احملدد من الصورة هو الذي جيري عل
األوامر األخرى ضمن قائمة ضبط ألوان الصورة ال تعد مهمة باملقارنة باألوامر سابقة الـذكر               

  :وفيما يلي اختصارات املفاتيح ووظائفها يف برنامج فوتوشوب. وال حيبذ استخدامها
 الوظيفة املفاتيح

CTRL+Cنسخ اجلزأ احملدد 

CTRL+Vلصق اجلزأ املنسوخ 

CTRL+Xأ احملددقص اجلز 

CTRL+Zالتراجع عن آخر خطوة 

ALT+CTRL+Zالتراجع عن اخلطوات قبل األخرية 

SHIFT+CTRL+Z
اعادة عمل اخلطوة األخرية اليت مت التراجع 

 عنها

CTRL+Nفتح عمل جديد 

CTRL+Oلفتح عمل جديد 

CTRL+Eدمج الطبقة احلالية مع الطبقة اليت اسفل منها

SHIFT+CTRL+Eع الطبقات الظاهرةدمج مجي 

CTRL+Tحتريك حر للجزأ احملدد 

SHIFT+CTRL+Nإنشاء طبقة جديدة 
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CTRL+Dالغاء التحديد 

SHIFT+CTRL+Dاعادة عمل التحديد امللغي 

CTRL+Aحتديد كلي 

CTRL+H وليس الغاء التحديد ( أخفاء التحديد( 

CTRL+Gربط الطبقة احلالية مع الطبقة اليت بأسفلها 

SHIFT+CTRL+Gالطبقتني الغاء ربط  

CTRL+J
عبارة عن نسخة من ، إنشاء طبقة جديدة 

 الطبقة احلالية

CTRL+Kإعدادات برنامج الفوتوشوب 

CTRL+Sحفظ العمل 
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  املبحث الثالث
  االبتكار والقدرة التشكيلية

؛ لتكيـف معهـا     تواجه اإلنسان تغريات عديدة ومعقدة تشكّل حتدياً كبرياً له ، وتتطلب منه ا            
  . ليتمكن من احملافظة على ما وصل إليه من تقدم وحضارة 

بتكار الذي يعد وسيلة ملساعدة اإلنسان يف مواجهة الـتغريات          ويتجلّى هذا التكيف يف عملية اال     
  . الطارئة مواكبتها لضمان مستقبله 

ديد اختراعاً كان   وقد اتفق علماء النفس يف تعريف االبتكار على أنه يدور حول عملية ميالد ج             
  . أو فكرة 

االبتكار بكر كل من بـادر  : كما ورد يف خمتار الصحاح جاء على النحو التايل        : فاالبتكار لغة 
إىل الشيء فقد أبكر إليه وأبتكره واالبتكار يف املنجد كما ورد مبعىن بكر وابتكر وتعين االبتكار املعاين                 

  . فيقال معىن أو فن مبتكر أي غري مألوف 
أن االبتكار هو قدرة الفرد على جتنب الروتني العادي والطرق          ) : م  ١٩٦٠( رفه إيلني بريس    وع

  . التقليدية يف التفكري مع إنتاج أصيل جديد أو غري شائع ميكن تنفيذه وحتقيقه 
االبتكار عملية عقلية فقد ذكر أن االبتكار تفكري يف نـسق مفتـوح             ) : م  ١٩٥٧(أما جلفورد   

هي تنوع اإلجابات املنتجة اليت ال حتددها املعلومات املعطـاة وهـي            ،  فيه خباصية فردية    يتميز االنتاج   
تنظيم عدد من القدرات العقلية البسيطة وختتلف هذه التنظيمات فيما بينها باختالف جمال االبتكـار ،                

  . ومن هذه القدرات الطالقة الفكرية والطالقة اللفظية واملرونة والتلقائية واألصالة 
نتاج كل ما هـو     إيقصد باالبتكار يف الفن قدرة الفنان على        ) م  ١٩٩٥( تعرف فاطمة وارس    و

وبالتايل جيد الرضا والقبول واإلعجـاب      ،  ويتميز باالبتكار عن دائرة املألوف      ،  جديد يتصف باألصالة    
 علـى   أن االبتكار هو عملية عقلية تعتمدي     ) م  ٢٠٠٢( من اآلخرين ، ويرى حممد عبد اهلادي حسني         

لتعطي يف النهاية احملصلة االبتكارية وهـي       ) الطالقة ، املرونة ، األصالة      ( جمموعة من القدرات العقلية     
  االنتاج االبتكاري 

بأنه قدرة الفرد على اإلنتاج ، إنتاجاً يتميز بأكرب قدر ممكن من            : ويعرف سيد خري اهللا االبتكار      
دة وذلك استجابة ملشكلة أو موقف مثري ، إمـا يف العـصر             الطالقة واملرونة واألصالة والتداعيات البعي    

وإجياد إمكانيات جديـدة  ، احلديث فيأيت االبتكار ليعين عمليات استكشافية ، واستخدام خامات البيئة          
أن االبتكـار   ) م  ١٩٥٩(ويـذكر فـروم     . هلذا االستخدام ، وابتكار صور جديدة لألشكال املألوفة         
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حيث يرى الفرد اجلديد يف القدمي ، يقبل على احلياة مبواقفها املتعددة       ؛   أسلوب خاص من أساليب احلياة    
  . ، وبالتايل فاستجاباته دائماً جديدة وسلوكهم يتسم باالبتكارية  بصفة عامة 

ومن منطلق هذه التعريفات كان إنتاج الطالبات لعدد من األعمال اليت استخدمت فيها اخلـط               
مـن  ؛  ا بذلك إىل تفسري مفهوم لإلبتكار عملياً فاالبتكار ميكن حتقيقه           ليحاولو؛  العريب واحلاسب اآليل    

وحتقيـق  ،  خالل القيم الفنية التشكيلية وأيضاً من خالل اخلامات واملواد املستخدمة يف احلاسب اآليل              
فاإلبتكار كما يرى زكريا إبراهيم بقوله      ،  من خالل عمل تصاميم يف احلاسب اآليل        ؛  عناصر التصميم   

الفنان يقدم لنا دائماً مظاهر خالصة فهو ال يعكس لنا صورة طبق األصل من الواقع بل هو يـضع                   إن  : 
حتت أنظارنا جمموعة من األعمال املبتكرة اليت ال ختلو من اخلروج عن الواقع ، وحتوير للحقيقة اخلارجية                 

  . وتعديل للعامل املوضوعي ، من ميكن أن جيد الفنان 
بة نفسهاجيب أن تتصف أعماهلا باجلدة واحلداثةواإلثارة فهي تكـشف          وحىت ميكن أن جتد الطال    

أن االبتكار مـرتبط بـالتفكري العقلـي        : عن شيء جديد مميز وأصيل ، فأوضح عبد الرمحن عيسوي           
احلساسية للمشكالت والقدرة على إنتاج كثري مـن  : ويفترض أن االبتكار يتضمن عناصر متعددة مثل      

 ووجود إجتاه مرن حنو حل املشكالت والقدرة على احلل والتركيب لسلـسلة             األفكار واحللول اجلديدة  
 هلذا جنـد أن  ؛من األفكار املعقدة ، فإحساس الطالبة باألمان والثقة بالنفس يفجر ينبوع االبتكار لديها           

  ،رضمادام اإلنسان يعيش على هذه األ ، فاحلاجة إليها مستمرة، لالبتكار أمهية كبرية يف حياة اإلنسان    
ويرى آفاقها لذلك جيب مراعاا وتنميتها لتتحقق االستفادة منها ، وعلى هذا علينا أن ال نقلل من شأن                  
األفكار اليت تأيت هبا الطالبات فهم قادرون على بلورا ومنائها ، إذا وجد معلم قادر على تقدمي الـدعم              

 إذا قدموا أفكار إجيابية غري مألوفة       ؛عقوبة  أو رفضها أو إنزال ال    ،  املعنوي هلم واحلذر من كبت أفكارهم       
  . لنا 

א א א א :א
 Factorيف ظل تفتيت القدرات العقلية إىل مكوناا األساسية وفق منهج التحليـل العـاملي   

Analysis           ل الظـاهرة    وهو مفهوم إحصائي نفسي يقوم على املعاجلات اإلحصائية املختلفة يف حتلي
للوصول إىل عناصرها وعواملها األساسية ، مت حتليل قدرات التفكري اإلبـداعي            ؛  النفسية واالجتماعية   

  ـ :كما يلي 
  : )Fluency: ( الطالقة : أوالً  

 و تقاس هذه القدرة حبـساب       ،وهي القدرة على إنتاج اكرب عدد ممكن من األفكار اإلبداعية           
  .رد عن موضوع معني يف وحدة زمنية ثابتة مقارنة مع أداء األقران عدد األفكار اليت يقدمها الف
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  :أنواع الطالقة
كأن يعطي الفرد رمسا على شكل دائرة :  ) Figural Fluency( طالقة األشكال . ١

  .و يطلب منه إجراء إضافات بسيطة حبيث يصل إىل أشكال متعددة و حقيقية 
و هي قدرة الفرد علـى   ): Word Fluency  ( طالقة الرموز أو طالقة الكلمات. ٢

توليد كلمات تنتهي أو تبدأ حبرف معني أو مقطع معني أو تقدمي كلمات علـى وزن معـني باعتبـار                    
  " .حصان " اذكر أكرب عدد ممكن من الكلمات على وزن كلمة : الكلمات تكوينات أجبدية ، مثل 

و تتمثل يف قدرة الفرد علـى   ): Ideational Fluency  ( طالقة املعاين و األفكار. ٣
إعطاء أكرب عدد ممكن من األفكار املرتبطة مبوقف معني و مدرك بالنسبة إليه ، كأن نطلب من  الفـرد                    

  ماذا حيدث لو وقعت حرب نووية ؟: إعطاء إجابات صحيحة للسؤال اآليت 
و تتمثل يف قدرة الفـرد علـى    ): Expressional Fluency (الطالقة التعبريية  . ٤

سرعة صياغة األفكار الصحيحة أو إصدار أفكار متعددة يف موقف حمدد شريطة أن تتصف هذه األفكار                
  .بالثراء و التنوع و الغزارة و الندرة 

و تتجسد يف قدرة الفرد على توليد  ): Association Fluency  ( طالقة التداعي. ٥
ن أحيانا  ــــــ و حيدد فيها الزم    عدد كبري من األلفاظ تتوافر فيها شروط معينة من حيث املعىن          

  . )١٩٨٥النشوايت ، ( 
   )Flexibility:  ( املرونة: ثانياً

و . وهي القدرة على تغيري احلالة الذهنية بتغري املوقف ، و هذا ما يطلق عليه بالتفكري التباعدي               
و ميكـن    .أي التمسك باملوقف أو الرأي أو التعـصب        )   Rigidity( عكسها اجلمود أو الصالبة     

  : حتديد نوعني من قدرات املرونة
   )Spontaneous Flexibility: ( املرونة التلقائية . ١

سرعة الفرد يف إصدار أكرب عدد ممكن من األفكار املتنوعة و املرتبطة مبشكلة أو موقف مثري و                 
  .ستجابةمييل الفرد وفق هذه القدرة إىل املبادرة التلقائية يف املواقف و ال يكتفي مبجرد اال

   )Adaptive Flexibility: ( املرونة التكيفية . ٢
قدرة الفرد على تغيري الوجهة الذهنية يف معاجلة املشكلة و مواجهتها، و يكون بذلك قد تكيف                

  .مع أوضاع املشكلة و مع الصور اليت تأخذها أو تظهر هبا املشكلة
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   )Originality: ( األصالة : ثالثاً  
اإلنتاج غري املألوف الذي مل يسبق إليه أحد ، و تسمى الفكرة أصـيلة إذا               : واملقصود باألصالة 

و الشخص صاحب الفكر األصيل هو الذي ميل من  . كانت ال ختضع لألفكار الشائعة و تتصف بالتميز         
  . )١٩٧٥عاقل، (استخدام األفكار املتكررة و احللول التقليدية للمشكالت 

   )Sensitivity of Problems: ( احلساسية للمشكالت : رابعاً 
القدرة على إدراك مواطن الضعف أو النقص يف املوقف املثري ، فالشخص املبدع يستطيع رؤية               
الكثري من املشكالت يف املوقف الواحد فهو يعي نواحي النقص و القصور بسبب نظرته للمشكلة نظرة                

  . )١٩٨٥النشوايت ، (  املعتاد غري مألوفة ، فلديه حساسية أكثر للمشكلة أو املوقف املثري من
   )Elaboration: ( إدراك التفاصيل : خامساً 

تتضمن هذه القدرة اإلبداعية تقدمي تفصيالت متعددة ألشياء حمدودة و توسيع فكرة ملخصة أو              
  . )١٩٩٢صبحي ، (  تفصيل موضوع غامض

  : )Maintaining Direction: ( احملافظة على االجتاه  : سادساً 
ظة على االجتاه يضمن قدرة استمرار الفرد على التفكري يف املشكلة لفترة زمنية طويلة حىت               احملاف

  :أشكال مواصلة اجتاه التفكري اإلبداعي ومن .يتم الوصول إىل حلول جديدة 
احملافظة على استمرار التتابع الزمين و التارخيي يف وصف احلدث،          : املواصلة الزمنية التارخيية    . ١
  .ط سري متتابع متدرج للفترة الزمنية اليت حيدث وفقها احلدث ملتزماً  خب
قدرة الفرد على تركيز ذهنه ضمن نفس السياق منذ بداية املـشكلة أو             : املواصلة الذهنية   . ٢

  . املوقف املثري و حىت الوصول إىل حل 
  . بني عناصرها القدرة على متابعة سري املشكلة ذهنياً  و توضيح العالقة: املواصلة اخليالية . ٣
  .احملافظة على املنطق يف خطوات السري و املراحل : املواصلة املنطقية . ٤

  : القدرة االبتكارية وعالقتها بالفن التشكيلي
إجياد عالقات بني األشياء مل يسبق أن قيـل أن بينـها            " أن اإلبداع   ) Smith( يرى مسيث   

الشخص املرن ذو األفكار األصـيلة ،       " أنه  املبدع ب  ) Lewinfield( عرف لوينفليد   ؛ و "عالقات  
واملتمتع بالقدرة على إعادة تعريف األشياء أو إعادة تنظيمها ، والذي ميكنـه التوصـل إىل اسـتخدام       

  األشياء املتداولة بطرق وأساليب جديدة تعطيها معان ختتلف عما هو متداول أو متفق
اء ممتلئ باالنفعاالت اليت تأتيه من كل املواقع ،         وع" وقد وصف بيكاسو املبدع بأنه      . "عليه بني الناس    

واملبدع يودع مـا    ... من السماء، من قصاصات الورق ،أو من شكل عابر ، أو من نسيج العنكبوت               
) ١٩٩٥(ويرى القريطي   . "يرى أو يسمع أو يقرأ لتخفف من وطأة االنفعاالت وازدحام عقله بالرؤى             



١٤٧ 

يرتبط مبحتوى األشكال أو املدركات احلسية البصرية كاخلطوط         " أن اإلبداع يف جمال الفنون التشكيلية     
  " .واألشكال واأللوان والكتل والفراغات وقيم السطوح 

  :ويضيف القريطي أن اإلبداع يف الفن التشكيلي يقوم على األبعاد التالية
 وتقاس من خـالل     وهي كمية األفكار اليت ينتجها الفرد خالل فترة زمنية حمددة         :  الطالقة التشكيلية    -

  .وفرة مفردات شكلية معينة ، غزارة اإلنتاج لألشكال املركبة باستخدام وحدة أو عدة وحدات 
وتشري إىل قدرة الفرد لتغيري رؤيته ووجهته العقلية يف تناول األشكال والرمـوز ،              :  املرونة التشكيلية    -

الوضـع والتفاصـيل ، واخـتالف       ومعاجلة اخلامات ، والتنوع يف عناصر املوضوع من حيث اهليئة و          
  .ينتجها من خالل حماوالته املتتالية  التكوينات اليت

  .  تعين متيز إنتاج الفرد بالندرة واجلدة وعدم التكرار من خالل مايقوم به : األصالة -
 تعبري عن عاطفة إنسانية حياول    ( ن الفن   إىل أ ) ٢٠٠٤(السنان   و تشري  التعبري الفين والتفكري االبتكاري   

هبا اإلنسان التكيف مع بيئته وجمتمعه، ما أنه يرغب يف تكرار اإلحساس باللذة الذي اعتراه عند املمارسة       
 ورؤيتها املتعـددة،   Cultureالثقايف األوىل للفن، وال خيرج تعبري اإلنسان إال من ذاته من خالل تراثه           

يقوم بإعادة متثيلها بصريا من خالل      وخمزون البصري والثقايف و الذي يتكون خالل معايشته تمع ما مث            
وميكن النظر إىل تعبريات األطفال على أهنا مجيع التعبريات الفنية اليت يقوم هبا األطفـال               . )العمل الفين   

ولقـد وصـف    . ويشكلوهنا من خالل اعماهلم الفنية اليت يقومون هبا ومن خالل اخلامات واالدوات             
اعتربها فن قائم بذاته     األطفال التشكيلية مبسميات عديدة فالبعض    العديد من املربني والباحثني تعبريات      

وقد القت هذه التسمية اعتراضات عديدة متحورت حول أن الفـن مبفهومـه             ) فنون األطفال   ( مسي  
التشكيلي كأداء مميز خيتلف عن تلك التعبريات الفنية اليت ينتجها األطفال ولذلك ال ينطبق تسمية فـن                 

جوانب فنية أخرى غـري التـشكيل فـإن          حيث أن مصطلح تعبري فين قد يشمل      . على تلك التعبريات  
  .وقد تكون األنسب ملا يقوم به الطفل من تعبريات فنية تشكيلية" رسم األطفال"التسمية 

  :ولعل من أهم األسس الالزمة إلمناء التفكري االبتكاري مايلي 
  .الل ذلك ميكن توجيه العملية االبتكارية ككلـ التعرف على طبيعة التعبري الفين لدى التالميذ، من خ

ـ أن التعبري الفين عند التالميذ جيب أن ال يكون الغرض منه ابتكارياً بقدر ما هو وسيلة تدفع بالتلميذ                   
للتفكري االبتكاري كبداية يرجى من خالهلا اخلوض يف العملية االبتكارية يف مستوياا األولية وتطويرها              

  .أكثر علواً وتعقيداًلتصل إىل مستويات 
بعض األسس اهلامة للربط بني التفكري االبتكاري كعمليات عقلية         ) ٢٠٠٣ (وقد حدد الغامدي  

  :تؤثر وتتأثر بالتعبري الفين كفعل ابتكاري ضمن مفهومه وهي على النحو التايل 
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اصة ضمن العملية    أن التفكري عملية عقلية عامة، أما التفكري االبتكاري فيمكن اعتباره حالة خ            - ) ١( 
العامة باعتباره مستوى نامياً من التفكري إال أنه ليس كل تفكري ابتكاري يؤدي بالـضرورة إىل نتيجـة                  

  .ابتكارية
 أن دوافع التفكري االبتكاري عمومية يف جمملها لكنها ختتلف يف قوا من فرد إىل فرد آخـر،                  - ) ٢( 

ر التفكري االبتكاري كعملية من خالل تنمية القدرات، مع         ولذلك فإنه ميكن تطوي   . ارتباطاً بعامل القدرة  
  مالحظة أن يف التعبري الفين تكون عملية التطوير أو اإلمناء

جبانب التفكري االبتكاري والتعبري الفين عملية تبادلية يصعب فصلها، فنحن نفكر من منطلقات ابتكارية              
  .بغرض إجياد تعبريات فنية هلا صفات ابتكارية

أن هنالك حركة دائرية متبادلة بني عملية التفكري والتعبريالفين مستمرة وال تتوقف ، إذ غالبـاً           - ) ٣( 
  .ما تتولد بعض الدوافع واألفكار األخرى باعتبارها نواة لفعل تعبريي آخر أثناء عملية التعبري ذاا

بتكاري ومن مث توجيه عملية      أن القدرات الفنية تلعب دوراً رئيسياً يف تفسري طبيعة التفكري اال           - ) ٤( 
ومن هنا ميكن النظر إىل عامل القدرة على أنه عامل مشترك إذ أن القدرة يف التعبري الفـين                  . التعبري الفين 

  .مسبوقة بالقدرة على التفكري االبتكاري
  :االبتكار واخلط العريب

إلبـداع منـذ    اخلط والكتابة وجهان لعملة واحدة، ومها عصارة فكر اإلنسان الذي فكر يف ا              
  .األزل، وسيبقى يفكر يف خلود الذكر واألثر إىل األبد

وقد امتاز اخلطاطون العرب واملسلمون باجلمع بني مجالية املقروء وإبداعية اخلطاط الفنان، مبعـىن              
وهم هبذا يزيدون   . أهنم كانوا خيتارون أمجل اللفظ فيودعون فيه أمجل ما لديهم من مجالية اخلط وروائعه             

  .عىن اللفظي مجال اخلط، فيكون يف ذلك إبداع الصورة واملعىنمجال امل

: ولقد حتدث عن ذلك القلقشندي حيث جعل اإلبداع يف اجلمع بني الشكل واملـضمون فقـال               
اللفظ إذا كان مقبوالً حلواً رفع املعىن اخلسيس وقربه من النفوس، وإذا كان غثاً مستكرهاً وضع املعىن                 (

  .بالرفيع وبعده من القلو

 الذي توصل إليه اخلطـاط       يف الفنون الزخرفية وخباصة اخلط العريب      واإلبداع العريب واإلسالمي    
والفنان املسلم يف األندلس حني وجد البيئة املناسبة لإلبداع والنبوغ، وحني كان التقدم والعطاء املستمر               

من هنـا   : ديدن كل مبدع، مما جيعلنا حني نقف على ما خلّفه العرب يف األندلس من آثار رائعة نقول                
ويف هـذه األرض    . ت احلضارة اإلسالمية إىل أوربـا     مرت احلضارة العربية اإلسالمية، ومن هناك عرب      

  .املعطاء انتعشت البذور الغضة اليت زرعها املفكرون العرب قبل دخوهلم إليها وبعده
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ظهور احلاسوب أدى إىل حصر أنواع اخلطوط الطباعية يف عدد حمدود يتناسب مع جمهـودات               وب
 اخلطوط وعالمات اإلعجام، تلك اهودات      املربجمني يف التغلب على الصعوبات اخلاصة بربجمة أشكال       

اليت حتقق جناحاً يوما بعد يوم، وسوف تصل يف عهد قريب إىل استيعاب كافة أشكال اخلـط العـريب                   
وقد أُعدت برامج حديثة للحاسوب حتتفظ للخط العريب خباصية رسـم           . وخصائصه اجلمالية واإلبداعية  

  . رياً يف جمال النشر احلديث للمصاحفكتابة املصحف العثماين، وحقق ذلك تقدماً كب
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  الدراسات السابقة: ًثانيا
:

اخلط العريب من أهم األشكال الفنية يف التراث، اليت تعكس اتساق الفن مع اإلميان، وتكـشف               
أبعاداً يف التعبري البصري عن الثقافة، جتعلها منظومة ال تنفصل، فمعىن الكالم كامن يف شكله، وانسياب                

 أو مجوده، تكوره أو استقامته ليست فقط عنصراً يف التعبري عن طبيعة الشخصية كمـا يقـول                  احلرف
علماء النفس؛ بل هي أيضاً حمددات لشخصية الفرد واألمة، ومالمح الثقافة العربية يف اإلمجال، وعلـى                

ـ       ل وجه التفصيل؛ ودراسة اخلط العريب وتدريسه جاء تعبرياً عن منجـزات احلـضارات، ورقـي العق
اإلنساين، حىت لقد كانت هناك دراسات تتناول التحليل البعدي للتطبيقات النفسية للخط واستخداماته             
يف تنمية اإلبداع والعالج النفسي، والذكاء االصطناعي يف تفعيل وحتسني وظائف احلاسب اآليل، وغري              

  . ما ذلك مما سوف تعرضه الدارسة يف هذا السياق
ام اخلط العريب دفعت باخلطـاط إىل أن يرهـف يف حـساسية             فكلما تعددت جماالت استخد     

التشكيل، وقدرته على االبتكار، وضبط اإليقاعات واحلروف وتوازهنا سواء العمودي أو األفقي، حبيث             
ميكن له تطويع تلك اخلطوط لتكون دائرة سقفية أو تستطيل على عمود أو تتخذ هلا أشكال مثمنـة أو                   

  . من حروف األلف والالم لتصبح خطاً مجالياً رائعاًخممسه حتدد أطرافها مبجموعة
وهكذا اتسع للخط العريب ما مل يتسع لغرية من الفنون األخرى يف التعدد والتنـوع والتطـور                   

واالستمرارية ، أيضاً حيث توحد اخلط مع احلضارة يف منظومة متكاملة ورائعة ليبقى لنا يف النهاية هذا                 
  .العصور واألزمنةالتشكيل اجلذاب املستمر عرب 

ومن هنا سوف يتم عرض الدراسات السابقة اليت استطاعت الدارسة اإلطالع عليها من خالل                
وبنـاء  . األحباث العلمية املنشورة وغري املنشورة، الكتب املخصصة ، الرسائل اجلامعية، االت الدورية           

لبحوث يف الدراسة احلالية على     على ما سبق من متهيد، فسوف تعرض الدارسة منط االستفادة من هذه ا            
  :النحو التايل

  . دراسات تتعلق مبجال استخدام اخلط أو اخلط العريب-:أوال 
  .  دراسات تتعلق باستخدام احلاسب اآليل يف التربية الفنية- :نياًثا

) الفنيـة ( دراسات تتعلق بالتحصيل الدراسي والقدرة االبتكارية وعالقتـهما بالقـدرة            -:ثالثاً  
  :ليةالتشكي
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א−: אמ א א א א(א ):א
  :هـ١٩٩٧دراسة عبد اهللا عبدة فتيين عام  .١

   دراسة نقدية إلثراء التكنولوجيا احلديثة على القيم الفنية يف اخلط :عنوان الدراسة 
  ـ :كان من بني أهدافها 

تقنيات احلديثة يف اخلط العـريب وبـني        الكشف على العالقة بني استخدام بعض جوانب ال        •
  .والتأثري السليب على التذوق الفين ألعمال اخلط العريب تشويه مجاليات هذا اخلط 

اليت ميكن استثمارها يف احملافظة     ) برامج الكمبيوتر ، أجهزة     ( الكشف عن التقنيات احلديثة      •
 .على األصول الفنية للخط العريب

  :عينة الدراسة
  .اخلط العريب يف اململكة العربية السعودية ومجهورية مصر العربيةخرباء أساتذة 
  : منهج الدراسة

  .استخدام املنهج التارخيي، وأيضاً املنهج التحليلي الوصفي
  : نتائج الدراسة

أثبتت الدراسة وجود فروق ذات دالله إحصائية يف درجة تذوق العينـة إذ أثـرت اخلطـوط     
ويعود ،  حيث انعدام التميز بني اخلطوط التكنولوجية واخلطوط التراثية         التكنولوجية سلبياً على التذوق     

ذلك النتشار أجهزة احلاسب اآليل وسهولة تناوله والستخدام الوسائل اإلعالمية له مما ساعده يف جعل               
صور احلروف التكنولوجية املشوهة مألوفة ومستساغة مع مرور الوقت وصاحب ذلك قلـة الـوعي               

  . الفين يف اخلط العريباجلمايل باملوروث
  :م١٩٩٥دراسة حممد على نصرة عام  .٢

العالقة بني املقومات التشكيلية للخط العريب املعاصر واألسس البنائية للتصميمات          : عنوان الدراسة 
  الزخرفية املسطحة 

  ـ :وكان من بني أهدافها 
ـ             • اليب تصنيف وحتليل بعض األعمال الفنية لبعض الفنانني العرب للتواصـل إىل األس

  .احلديثة اليت تناول هبا هؤالء الفنانني اخلط العريب 
معرفة العالقة بني املقومات التشكيلية للخط العريب املعاصـر واألسـس البنائيـة يف               •

 .األعمال الفنية املسطحة 
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استثمار تلك العالقات يف إثراء تدريس منهج اخلط العريب بـصفة خاصـة ومـادة                •
 .التصميمات الزخرفية بصفة عامة 

  :عينة الدراسة
  .طلبة الفرقة الثالثة بكلية التربية الفنية 

  : منهج الدراسة
  .استخدام املنهج الوصفي التحليلي واملنهج التجرييب 

  -:نتائج الدراسة 
  .جاءت نتائج التجربة إجيابية لصاحل طالب اموعة التجريبية وبفارق ذو دالله واضحة 

  :م٩٤١٩دراسة محد مناور حممد احلريب عام  .٣
  دراسة استخدام احلرف العريب كمفرد تشكيلي يف التعبري اللوين: عنوان الدراسة

  :وكان من بني أهدافها 
هدفت الدراسة إىل التعرف على األبعاد التعبريية واألسس التصميمية املتعلقة بتوظيف احلـرف             

ـ           ض أسـاليب األداء  العريب يف التشكيل الفين املعاصر يف جمال البعدين ، مع حماولة الكـشف عـن بع
التكنيكية " املستخلصة من ممارسات وجتارب الفنانني ، وما يرتبط هبا من الوسائط التشكيلية واألساليب 

  .الالزمة للصياغة الفنية" 
  :منهج الدراسة

  .استخدم الباحث املنهج التارخيي ، وأيضاً استخدم املنهج الوصفي
  -:نتائج الدراسة 

اإلسالمية جتاوز كونه رمزاً تدوينياً ليصبح قيمة فنية يف حـد           أن احلرف العريب يف الفنون       •
 .ذاته 

إن ممارسة التشكيل باحلرف العريب انقسمت يف جمملها بني منهجني رئيـسيني أحـدمها               •
يتضمن التزاماً نسيب بقواعد رسم احلروف العربية األصيلة ، واآلخر يتـضمن اسـتخدام              

  .  مع طبيعة البناء التصميمي يف اللوحة احلرف العريب بصورته العفوية اليت تتكيف 
  :م١٩٨٧دراسة حامت عبد احلميد عبد الرمحن عام  .٤

القيم البنائية للخط الكويف وإمكانية توظيفها يف اللوحات الزخرفية لطـالب            " - :عنوان الدراسة 
  " .كلية التربية الفنية 
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  - :وكان من بني أهدافها
صائص النظام البنائي حلروف اخلـط الكـويف بطرزهـا      استخالص القيم البنائية املنبثقة عن خ     

  .املتنوعة هبدف توظيفها يف تصميم اللوحات الزخرفية املسطحة لطالب كلية التربية الفنية
  -:عينة الدراسة 

  .طالب السنة الثانية لكلية التربية الفنية 
  -:منهج الدراسة 

  .استخدم الباحث املنهج الوصفي التجرييب 
  -:نتائج الدراسة 

توصل الباحث إىل أن هناك فرق بني مستوى الطالب عند تناول اخلط يف تصميمام املسطحة               
  . قبل معرفة اخلصائص والقيم اليت متكن لبنائيات وتنظيم تراكيبه وبعد معرفتها 

  :م١٩٨٧دراسة عبد احملسن حسن شيشتر عام  .٥
 لتدريس التصميم يف التربية     الوظيفة الزخرفية للحرف العريب كمدخل جترييب      " -:عنوان الدراسة   

  " . الفنية 
  - :وكان من بني أهدافها 

استعرضت تاريخ اخلط العريب ونشأته وتطوره وتناول بعض اخلصائص اليت يتحلى هبا اخلـط              
ف العربيـة يف تـصميمات      ولتناول احلـر  ؛  العريب ، وإمكانياته التشكيلية للوصول إىل مداخل جتريبية         

  .زخرفية 
  -:عينة الدراسة 

  .عرض لوحات وأعمال لبعض الفنانني العرب 
  -:منهج الدراسة 

  استخدم الباحث املنهج التجرييب 
  : م١٩٨٥دراسة حممد فهد عبد اهللا الفعر عام  .٦

تطور الكتابات والنقوش يف احلجاز منذ فجر اإلسالم حىت منتصف القـرن             " -:عنوان الدراسة   
  " .السابع اهلجري 

  - :وكان من بني أهدافها 
اولة مجع نقوش احلجاز وكتاباته ودراستها دراسة علمية حني كان احلجاز مركـز الثقـل               حم

  .السياسي للدولة العربية اإلسالمية قبل انتقال اخلالفة إىل الكوفة 
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  -:منهج الدراسة 
  .املنهج التارخيي 
  -:نتائج الدراسة 

 املدرسـة األم لكـل      عمل مقارنات وحتليالت فنية للنقوش وأن مدرسة احلجاز الكتابية هي         
  .املدارس الكتابية يف خمتلف األقطار اإلسالمية 

  :م١٩٧٩دراسة صربي أمحد السيد عام  .٧
دراسة القيمة الفنية للخط الكويف على املنسوجات اإلسالمية وحبث إمكانية           " -:عنوان الدراسة   

  "االستفادة منها يف تصميم املعلقات املطبوعة 
  - :وكان من بني أهدافها 

ت الدراسة إىل حماولة الكشف عن القيم اجلمالية التشكيلية ومن ضمنها اخلط الكويف على              هدف
املنسوجات اإلسالمية وعمل مقارنة حتليلية ألجبديات اخلط الكويف يف حماولة للتوصل إىل أجبدية موحدة              

  .سوجات احلديثة فن طباعة املني مما قد يثر ؛ميكن استخدامها تشكيلياً يف تصميمات املعلقات املطبوعة
   -:عينة الدراسة 

  .طالب كلية التربية الفنية 
   -:منهج الدراسة 

  .املنهج الوصفي التحليلي ، واملنهج التجرييب 
  -:نتائج الدراسة 

على أساس ما كـان يؤديـه   ،  آخر غري التقسيم التقليدي اًتوصل الباحث إىل أن هناك تقسيم 
  -:اخلط الكويف من أغراض وهي 

 .خط التحرير •
 .خط املصاحف •
 .خط اليابس أو التذكاري  •
  :م١٩٧٨دراسة مصطفى حممد رشاد عام  .٨

  طراز اخلط وموقعة ولونه يف اإلعالن : عنوان الدراسة
   - :وكان من بني أهدافها

إنشاء اخلط العريب وأنواعه وأوجه جتويده باإلضافة إىل هيئة وأشكال احلروف العربية وأسـس              
ط يف اإلعالن لتوصيل الرسالة إىل املستقبل ومكان تلك الكتابة وطرزهـا            بنائها والدور الذي يلعبه اخل    

  .ولوهنا 
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  :م١٩٧٧دراسة سهيلة ياسني اجلبوري عام  .٩
  أصل اخلط العريب وتطوره حىت هناية العصر األموي: عنوان الدراسة

  ـ :وكان من بني أهدافها 
دثني يف ذلك وحتـدثت عـن       تتبع أصول اخلط العريب واستعرضت آراء الباحثني القدامى واحمل        

عالقة خط األنباط باخلط العريب وتطور اخلط العريب قبل اإلسالم واستعرضت آراء العلماء ورجحـت               
  .الرأي القائل أن أصل اخلط العريب من اخلط النبطي ودرست النقوش العربية قبل اإلسالم دراسة مفصلة 

  . املنهج التارخيياتبعت الدراسة: منهج الدراسة 
  :م٠٩١٩عبد اهللا عبدة فتيين عام دراسة  .١٠

  دراسة القيم الفنية واجلمالية يف اخلط العريب: عنوان الدراسة
   ـ:وكان من بني أهدافها 

التعرف على نشأة اخلط العريب وأنواعه واشتمل على استخالص اآلراء الصحيحة يف تاريخ              •
 خطاطني العـرب    نشأة الكتابة العربية مث تتبع تطورها وتنوعها إىل أن خرجت من أيدي           

 .وهى الكويف والثلث والنسخ والفارسي و الرقعة والديواين واجللي الديواين 
وإيضاح القيم الفنية اجلمالية يف اخلط العريب اشتملت على إيضاح معىن القيمـة يف الفـن                 •

وحتليل القيم الفنية اجلمالية اليت يتضمنها اخلط العريب مثل التماثل ، والتناظر ، التـوازن ،                
 . لتوافق ، والتناسب ا
إيضاح العالقة بني اخلط العريب وفروع الفن اإلسالمي األخرى حيث ساعدت طبيعة اخلط              •

العريب على اختاذه عنصراً من عناصر التجميل والتزين فأصبح دورة مكمالً للعمل الفـين              
 .وللخط العريب أساسياً يف تصميم الفنون التطبيقية 

   -:عينة الدراسة 
  .لكتب  جمموعة من ا

   -: منهج الدراسة 
  .املنهج التارخيي 

  : نتائج الدراسة    
أظهرت الدراسة اخلصائص اجلمالية يف كل فن من فنون اخلط العريب وهي تلك اخلصائص اليت               

  .توصل إليها الفنان املسلم يف جمال اخلط العريب عرب قرون طويلة 
 التماثـل  -١ -:خلط العريب وهي مخـسة    وأيضاً مت استخالص القيم الفنية املوجودة يف فنون ا        

  .  والتناظر-٥ التوازن ، -٤ والتناسب ،-٣ والتوافق ، -٢،
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א−: א א א אמ :א

  ):٢٠٠٤ (Yi  -Ying, Chouدراسة ينج ـ يي تشاو  .١
من تقانة اإلنترنت يف أعمال ثالثة      تطبيقات واستكشافات   : اإلنترنت كبيئة إبداعية  : عنوان الدراسة 

  )جولييت مارتن، وشويل تشينج، ومايكل أوليفري(فنانني تشكيليني 
The Internet as creative environment: Practice and explorations 

with Internet technology of three selected artists (Juliet Martin, 

Shu Lea Cheang, Michael Oliveri)   

  :وكان من بني أهدافها 
اختيار جمموعة من الفنانني للتعرف على تأثري احلاسوب واإلنترنت يف أعماهلم التـشكيلية وعلـى               
قدرام وأعماهلم اإلبداعية، وعلى آرائهم اجلمالية يف الفن التشكيلي املنتج يف البيئات اإللكترونيـة أو               

ك عن مفاهيهمهم عن الفن املبث عرب اإلنترنـت،         مبساعدة احلاسوب أو املتاحة على اإلنترنت، وكذل      
كما سعت الدراسة إىل مجع بيانات عن مدى حتقيق فهم أفضل الستخدام هذه الوسائط اإللكترونيـة                

  . اجلديدة يف تدريس التربية الفنية لطالب التعليم بعد الثانوي
  :منهجية الدراسة وإجراءاا
    .اتبع الباحث املنهج الوصفي

  :سةنتائج الدرا
أعد الباحث دراسة نظرية وافية يف اجلزء األول من حبثه يؤصل فيها للتطبيقات الفنية واجلمالية ملـا                 

 ؛ ويف اجلزء امليداين من الدراسة، قام الباحـث مـن   Internet artامساه بالفن من خالل اإلنترنت 
 اإلنترنت يف سياق فن     خالل مقابالته مع ثالثة فنانني بوضع تعريف علمي مقنن ملفهوم الفن من خالل            

    .عصر ما بعد احلداثة
  ):٢٠٠٣ (Anne Diedre Hoelke  , Morrisonدراسة آن موريسون  .٢

مستويات استخدام الوسائط اإللكترونية يف الفنون البصرية ومراحل االهتمـام          : عنوان الدراسة 
  بالفن لدى معلمي الفنون التشكيلية

Levels of electronic media use in visual arts classrooms and art 
teachers' stages of concern   
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  :وكان من بني أهدافها 
 على مدى استخدام الوسائط اإللكترونية يف التربية الفنية واملدارس العامة يف الواليـات              التعرف

ـ            ،  املتحدة األمريكية    ن والتعرف على إمكانية االستفادة من احلاسوب واإلنترنت يف حبوث تعلـيم الف
وكذلك التعرف علـى مـدركات      ،  التشكيلي واالستفادة من تقنيات احلاسوب وإمكانيات اإلنترنت        

املعلمني واهتمامام باالستفادة من الوسائط اإللكترونية يف التربية الفنية يف صـفوف تعلـيم الفنـون                
س األساسية هلذه   التشكيلية البصرية يف والية تكساس األمريكية، ومستوى استخدام الدارسني يف املدار          

  .الوسائط
  :منهجية الدراسة
  . املنهج الوصفي باستخدام استبانة اتبعت الدارسة 

  :العينة
معلماً يف الفنون التشكيلية يف خمتلف املدارس االبتدائيـة والوسـطى           )  ١٥٠  (شارك يف الدراسة  

 إعداد هـول وجـورج      والثانوية الذين استجابوا على النسخة املعدلة من استبانة مراحل االهتمام من          
  ).١٩٧٩(ورزرفورد 

  :نتائج الدراسة
أظهرت نتائج الدراسة أن استخدام اإلنترنت يف حبوث الفنون التشكيلية ومن قبل الفنـانني هـو                

  .إحدى صور استخدام الوسائط اإللكترونية املستخدمة حالياً يف الصفوف واملدارس عينة الدراسة
ديو والصور املتحركة كان األقل تكراراً ضمن االستفادة من         أظهرت نتائج الدراسة أن استخدام الفي     

  . الوسائط اإللكترونية بينما زاد اهتمام املعلمني إىل أعلى مستوياته يف عمليات مجع املعلومات والتعاون
  ):٢٠٠٣ (Hyeri Ahn  , Parkدراسة هايري آن بارك  .٣

ربية الفنية يف املدارس الثانويـة يف       االستخدامات التربوية لإلنترنت يف جمال الت     : عنوان الدراسة 
  مدارس والية ميزوري األمريكية

Instructional use of the Internet by high school art teachers in 
Missouri   

  :وكان من بني أهدافها 
دف الدراسة احلالية إىل استجالء مدركات عينة الدراسة حول تطبيقات اإلنترنت وفوائدها يف             

والفن التشكيلي مع التركيز على منوذج التربية الفنية القائم على التنظـيم            . ريس التربية الفنية    حتسني تد 
  .املعريف
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  :منهجية الدراسة وإجراءاا
استخدمت الدارسة املنهج الوصفي باستخدام استبانة قامت بإرساهلا كأداة حبثية لعينة الدراسـة             

  .  معلماً للتربية الفنية٣٤٩واليت تشمل 
  :ائج الدراسةنت

 الدراسة بكثري يف جمال أدبيات التربية الفنية مربوطة بتوظيف تقنيات عصر املعلومـات؛              سامهت
أظهرت الدراسة أن معلمي التربية الفنية كانوا إىل حد ما أقدر على تنفيذ مناهج التربية الفنية القائمة                 و

ت مع تنامي وحتسن قـدرام يف تـدريس         على التنظيم املعريف يف إطار االستفادة من تطبيقات اإلنترن        
  .الثقافة البصرية، وذلك بتفحص االستخدامات التعليمية لإلنترنت

  : م٢٠٠٢دراسة مها عبد املنعم مزيد عام  .٤
   إمكانات الكمبيوتر يف إثراء تكوين الصور لطالب املرحلة اإلعدادية: عنوان الدراسة

  - :وكان من بني أهدافها 
انات استخدام الكمبيوتر يف إثراء تكوين الصور مبا يفيد تالميـذ املرحلـة   حماولة اإلفادة من إمك   

   .اإلعدادية بالتعليم العام
  -:الدراسة  عينة

  .من سن الثانية عشر إىل الثالثة عشر ) بنني ، بنات ( طالب املرحلة اإلعدادية 
  .استخدمت الدارسة املنهج الوصفي التجرييب : منهج الدراسة
إجياد مداخل جتريبية متنوعة ومعدة لتوظيف إمكانات الكمبيوتر يف تكوين الصور، مبـا             : نتائج الدراسة 

. يثري دوافع إجيابية لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية حنو عمليات التجريب املختلفة باستخدام الكمبيـوتر             
ات وجمال  وأيضاً رفع كفاءة املتعلم جتاه توظيف جديد للتدريس باستخدام الكمبيوتر يف كافة التخصص            

  .التربية الفنية بصفة خاصة 
  :٢٠٠٢دراسة إميان أمحد محدي إمام عام  .٥

استخدام تقنيات الكمبيوتر لتصميم برنامج لتذوق الفن املصري القدمي يطبـق           : عنوان الدراسة 
  كوسيلة تعليمية يف جمال التصوير
  - :وكان من بني أهدافها

والتصوير بكلية التربية الفنية ويصلح كوسـيلة       إنتاج برنامج تعليمي مقترح يطبق يف جمال الرسم         
تعليمية تساعد الطالب على تذوق الفن القدمي وحل بعض املشكالت الفنية اليت تواجه الطالـب عنـد                 

  .دراسة هذا الفن 
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  -:عينة الدراسة 
  .طلبة كلية التربية الفنية ومت تقسيمهم إىل جمموعتني ضابطة وجتريبية 

  -:منهج الدراسة 
  .لوصفي التحليلي أثناء تصميم الربنامج املقترح واملنهج التجرييب أثناء تطبيق الربنامج املنهج ا

   -:نتائج الدراسة 
أثبتت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً يف التذوق الفين لكل من اموعة التجريبية أثناء               •

 تطبيـق الربنـامج     تطبيق الربنامج التعليمي املقترح بالكمبيوتر ، واموعة الضابطة أثناء        
 .بالطريقة التقليدية لصاحل اموعة التجريبية 

 .أمهية استخدام التكنولوجيا احلديثة وتصميم الربامج التعليمية اليت تفيد دارس الفن  •
  : م٢٠٠١دراسة مرمي عبد املنعم مبارك عام  .٦

   يف التصوير إمكانات الكمبيوتر يف إعداد الرسوم التحضريية إلثراء التعبري:  عنوان الدراسة
  - :وكان من بني أهدافها

 .التعرف على إمكانيات الكمبيوتر يف إعداد الرسوم التحضريية لفن التصوير  •
 .اإلفادة من الرسوم التحضريية املنتجة بواسطة الكمبيوتر كأساس للتجريب يف تكوين الصور •

  :عينة الدراسة
  .ا يف جمال التصوير قامت الدارسة الشخصية بإنتاج رسوم حتضريية ميكن توظيفه

  .املنهج الوصفي التجرييب : منهج الدراسة
  -:نتائج الدراسة 

برامج الرسوم املختلفة حتتوي على إمكانات عديدة تساعد الفنان يف إعداد رسومه التحضريية              •
مبا يوفر له الكثري من اجلهد والوقت بعكس الطرق التقليدية إلعداد تلك الرسوم اليت كانـت                

 .لكثري من الوقت وكانت تستلزم من الفنان بذل جهد كبري تستغرق منه ا
التنوع اهلائل يف الرسوم املعدة بواسطة الكمبيوتر للموضوعات املختلفة أو للموضـوع الفـين               •

  .الواحد اليت تتيح للفنان إمكانية اختيار ما يناسب فكرته الفنية واليت ختدم موضوعة 
  : م٢٠٠١دراسة أمحد عبد الرمحن مرسي عام  .٧

  " الكمبيوتر لتحقيق اإلبتكار الشكلي يف اخلزف "- :عنوان الدراسة
  - :وكان من بني أهدافها

 .تنمية اإلبتكار بواسطة الكمبيوتر يف إنتاج حلول متنوعة للشكل اخلزيف برؤية معاصرة  •
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 يف إحـداث    3DSTUDIO.MAX.R3إجادة استخدام األدوات املتاحة بربنـامج        •
  .يف مبتكرة معاجلات تصميميه للشكل اخلز

  -:عينة الدراسة 
  .جتربة شخصية للباحث على إمكانات الكمبيوتر 

  -:منهج الدراسة 
  .يتبع املنهج الوصفي واملنهج التجرييب 

  -:نتائج الدراسة 
  -:من نتائج الدراسة ما يلي 

استخدام الكمبيوتر يف تصميم الشكل اخلزيف يتيح للمتعلم الوصول إىل تـصميمات شـكلية               •
 .تعددة عن طريق احملاور اليت وضعها الباحث متنوعة وم

إجياد حلول مبتكرة تتيح ملتعلم فن اخلزف اخلروج من أساليبه التقليدية ويعطيه ثقة يف إمكانياته                •
 . وقدراته يف توظيف الكمبيوتر للوصول إىل أشكال مبتكرة

 عـن أفكـاره     يتيح الفرصة للمتعلم من عدم التقيد بأسلوب معني دون اآلخر فيستطيع التعبري            •
التصميميه حبرية فيصبح الفكرة هي اهلدف احلقيقي للشكل اخلزيف بدالً من األثر الفين والتخلي              

 .عن املفاهيم التقليدية ، والتخلص من التأثريات الدخيلة عليه وامتالكه للغته التشكيلية املستقلة 
  :م٢٠٠١دراسة سامح حممد عبد اللطيف أبو يوسف عام  .٨

ربية الفنية من خالل طريقة     مدخل لتدريس مفاهيم التربية البيئية يف ميدان الت        " -:عنوان الدراسة   
  " .م الذايت بالكمبيوتر التعل

  - :وكان من بني أهدافها
الكشف عن العالقة بني تطبيق مفاهيم التربية البيئية يف ااالت املتعددة وبني تطبيقهـا يف ميـدان                 

  افة يف طرق تدريس التربية البيئية التربية الفنية ألن تدريسها يشكل إض
  -:نتائج الدراسة    

ن املفاهيم املعاصرة للتربية البيئية ميكن توظيفها يف جمال تدريس التربية الفنية باسـتخدام              إ •
 .احلاسب اآليل وأسلوب التعليم الذايت 

ريس ن هناك فروق ذات دالله إحصائية قبل تطبيق الربنامج املقترح للتعلم الذايت يف تـد              إ •
مفاهيم التربية املرتبطة مبجال التربية الفنية وبعد تطبيقه يف تنمية اجلوانب املعرفية لطـالب              

 .الكلية لصاحل األداء البعدي 



١٦١ 

  : م٢٠٠١دراسة أمحد حامت سعيد عبد املنعم عام  .٩
ـ             " -:عنوان الدراسة    ن تصميم برنامج باستخدام  فاعليات الكمبيوتر يف حتليل خمتارات من أعمال الف
  " .املصري املعاصر 

  - :وكان من بني أهدافها 
مشولية احلاسب اآليل على إمكانيات ميكن أن تسهم يف إثراء تدريس مادة التذوق الفـين مـن                 
خالل برامج التعليم مبساعدة احلاسب اآليل ، والتركيز على اجلوانب الغامضة واملثرية فيه للوصـول إىل                

  .الفنية عمالاكتساب خربة فنية من خالل دراسة األ
  -:الدراسة  نتائج 

 .إمكانية تصميم برنامج باالستفادة من فاعليات الكمبيوتر يصلح لتدريس التذوق الفين •
 فروق ذات دالله إحصائية بني مستويات التذوق الفين لدى الطالب قبل تطبيق الربنـامج             هناك   •

 . ب التعلم الذايت املربمج  لصاحل التطبيق البعدي باستخدام التعليم الذايت غري املربمج وأسلو
  :م٢٠٠٠ عبد الرمحن مرسي عام ىدراسة نشو . ١٠

إعداد برنامج تدرييب ملعلم التربية الفنية على استخدام نظم الكمبيوتر لتـدريس             " -:عنوان الدراسة   
  " .الرسم للمرحلة االبتدائية 

  - :وكان من بني أهدافها 
ميي واملهين وخاصة املعلمني القائمني على التدريس لعدم        حتسني مستوى إعداد معلم التربية الفنية األكاد      

أخذ كفايتهم من التدريب على الكمبيوتر ليساعد على خلق جو مشوق ومثري لدافعيه التعلـيم لطفـل           
  .املرحلة االبتدائية 

  -:عينة الدراسة 
  .معلمي التربية الفنية يف املدارس االبتدائية عشر مدرسني 

  -:نتائج الدراسة 
الله إحصائياً لصاحل الربنامج التدرييب ملعلم التربية الفنية وفق نظرية النظم وبني تزويـده              هناك د  •

 .مبهارة التدريس بالكمبيوتر يف جمال التربية الفنية 
يستطيع التلميذ أن يعدل يف رسومه بأن ميحوا ويغري ما هو رمسه وحفظ الصور اليت قام برمسهـا                   •

 .وتعديلها 
لتنوع الواسع يف التصورات اليت يئ العديـد مـن جوانـب التجريـب              تتيح الربامج الفنية ا    •

 .واستكشاف جوانب تعبريية خمتلفة من خالل برامج معاجلة الصور والرسوم اخلاصة بالكمبيوتر
 .إن وظائف الكمبيوتر قابلة للتغري والتطور وإنتاج العديد من احللول للصورة الواحدة  •
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  :م٢٠٠٠ دراسة داليا حسين حممد العدوي عام . ١١
   فعالية برنامج كمبيوتري يف تنمية الطالقة التشكيلية لدى طالب التعليم الثانوي: عنوان الدراسة

  - :وكان من بني أهدافها 
استخدام إمكانيات احلاسب اآليل وبراجمه من حذف وإضافة وتغري األلوان واملالمـس واخلطـوط              

العالقات الفنية بني الوحدات والعناصـر      لعرض مقترحات عديدة وحلول فنية متجددة ميكن أن تنمي          
التشكيلية حيث تفتح جماالت التفكري االبتكاري وتنمية الطالقة التشكيلية واإلفادة من هذه اإلمكانات             
يف إعداد برنامج تعليمي كمبيوتري قائم على برامج الرسوم لتنمية الطالقة التشكيلية لألشكال اهلندسية              

  .البسيطة اردة 
  -:سة عينة الدرا

  .طالبات املرحلة الثانوية 
  -:نتائج الدراسة 

توجد عالقة إجيابية ذات دالله إحصائية لصاحل اختبار الطالقة التشكيلية البعـدي لطـالب               •
 .املرحلة الثانوية بعد اجتياز الربنامج التعليمي 

ـ              • ي بنـسبة   أن النسبة املئوية للتطبيق البعدي أكرب يف جمملها من النسب املئوية للتطبيق القبل
وكانت لصاحل الربنامج ذو فاعلية يف تنمية الطالقة التشكيلية لدى طـالب التعلـيم              % ٩٠

 .الثانوي 
  :م٢٠٠٠دراسة أشرف أمحد حممد العتباين عام  . ١٢

 االجتاهات الفكرية واجلمالية حملتوى فنون الكمبيوتر التشكيلية ودورها يف إثراء التذوق            :عنوان الدراسة 
  الفين

  - :دافهاوكان من بني أه
الكشف عن حتديد أهم االجتاهات الفلسفية املوجودة باألعمال الفنيـة التـشكيلية املنتجـة               •

 .بالكمبيوتر 
 .توضيح املعايري اجلمالية املستحثة باستخدام التكنولوجيا بالدراسة التحليلية هلذه األعمال  •

  -:عينة الدراسة 
  .طلبة اجلامعة من دارسي مادة فن حديث وتذوق 



١٦٣ 

  -:الدراسة منهج 
  .املنهج الوصفي التحليلي ، واملنهج التجرييب 

  -:نتائج الدراسة 
تأكيد وجود نوعية متميزة من األعمال الفنية مرتبطة باالجتاهات الفكرية والتيارات الفلـسفية              •

 اليت احتواها القرن العشرين 
 .لى الدارسني إمكان إثراء االجتاهات الفنية من خالل عرض التيارات الفكرية والفلسفية ع •
ظهور مصادر ومنابع جديدة للرؤية الفنية من خالل فنون الكمبيوتر بعيداً عن األشكال املتوقعة               •

 .التقليدية بشكل مبتكر مرتبط بالفن والذكاء 
ساعدت الدراسة على توضيح وإزالة غموض أرتبط دائماً بأعمال فنون الكمبيـوتر ، حيـث                •

 .بلية وتذوق هذه األعمال لدى املتذوقني كانت التقنية تقف حائالً حول مدى قا
  : م١٩٩٩دراسة رمله حنا حبيب عام  . ١٣

اإلفادة من الكمبيوتر يف إنتاج تصاميم قائمة على تقنية إعـادة طبـع الـسطح                " -: عنوان الدراسة   
  " .الكوالجي 

  - :وكان من بني أهدافها 
ية جبامعة املينا مـن خـالل       الكشف عن إمكانات وقدرات إبداعية جديدة لدى طالب التربية الفن         

  .تدريبهم على استخدام أجهزة وأدوات تكنولوجية حديثة يف تصميم وإنتاج أعمال فنية مبتكرة 
  -:عينة الدراسة 

  . طالب وطالبة ) ٢٤(طبقت الدراسة على طالب كلية التربية الفنية جبامعة املينا وقوامها 
  -:منهج الدراسة 
  .املنهج التجرييب 
  -:ة نتائج الدراس

استخدام تقنية يدوية ألسلوب الكوالج باإلضافة إىل تقنية تكنولوجية حديثة وإعـادة طبـع               •
السطح الكوالجي باستخدام الكمبيوتر ، ومتكنوا طالب التربية الفنية من استخدام الكمبيـوتر             

 .وتوظيفه يف إنتاج وتصميم أعمال فنية مبتكرة 
ميكن أن يساعد الفنـان التـشكيلي علـى         التجريب من خالل احلاسب اآليل هو أهم نشاط          •

االنطالق حنو إبداعاته الفنية الالحمدودة ،وإن مثل هذا النشاط يسهم بشكل إجيـايب يف تنميـة        
 .القدرات التعبريية وزيادة ثراء أعمال الفنان 



١٦٤ 

  :م١٩٩٩دراسة هدى أنور حممد عام  . ١٤
فين والتفكري االبتكاري ، واالجتاهات     دراسة قوميه ألثر الكمبيوتر على التصميم ال      " -:عنوان الدراسة   

   "حنوه بني طالب التربية الفنية بكلييت التربية النوعية 
  ـ :وكان من بني أهدافها 

التعرف على مدى تأثري دراسة مقررات استخدام الكمبيوتر يف التخصص بصفة وسيلة تعليمية مساعدة               
اإلبتكاري واالجتاه حنو الكمبيوتر قبـل وبعـد        لدى طالب التربية النوعية على التصميم الفين والتفكري         

الدراسة واملقارنة بينهم وبني نظرائهم من طالب كلية التربية الفرقة الثالثة قسم التربية الفنية والـذين مل                 
  .يدرسوا املقرر للتأكد من مدى تأثريه 

  :عينة الدراسة
التربية الفنية الفرقة الثالثة شعبة التربيـة       طالب وطالبات كلية التربية النوعية الفرقة الثالثة ،وطالب كلية          

  .الفنية 
  .دراسة تقوميية : منهج الدراسة
  -:توصلت الدراسة إىل: نتائج الدراسة

 .وجود عالقة بني استخدام الكمبيوتر وعده عوامل من بينها االجتاه اإلجيايب حنوه  •
ـ                • ات هناك فروق بني اجلنسني حنو استخدام احلاسـب اآليل ، حيـث سـجلت البن

 .استجابات أعلى من األوالد يف االجتاه حنو الكمبيوتر 
ليس هناك فروق ذات دالله إحصائية يف اإلنتاج الفين وإمنا الفـرق يف االجتـاه حنـو                 •

 .استخدام الكمبيوتر 
ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد اموعات الثالث يف االجتاهات حنـو               •

 .ية التعليمية استخدام احلاسب اآليل يف العمل
  :م١٩٩٧دراسة سامح مخيس السيد إمساعيل عام  . ١٥

استخدام الكمبيوتر يف تعليم التصميم وأثره يف تنمية بعض القدرات العقلية  " -:عنوان الدراسة 
  " .املرتبطة باإلبداع 

  - :وكان من بني أهدافها 
 منو أو تدهور القدرات    حتديد أثر استخدام احلاسب اآليل يف إنتاج التصميمات التشكيلية ، على          

العقلية املرتبطة باإلبداع ،وحتديد أثر تغري نظام التعرض خلربة استخدام احلاسب اآليل يف منو أو التدهور                
  .احلادث ، كما دف هذه الدراسة إىل إظهار أثر اختالف التخصص يف هذا النمو أو التدهور 



١٦٥ 

  
  -:عينة الدراسة 

  .طالب املراحل األولية 
  -:اسة منهج الدر

  .استخدم الباحث املنهج التجرييب 
  -:نتائج الدراسة 

وجود فروق ذات دالله إحصائية بني مستخدمي وغري مستخدمي احلاسب يف أبعاد الطالقة والتفاصيل              
ويف االختبارات املستخدمة لصاحل مستخدمي احلاسب اآليل ، يف حني مل تظهر فروق جوهريـة بـني                 

التجريبية فيما يتعلق باملواد الفنية املستخدمة ، وتبني وجود فـروق بـني   اموعة الضابطة واموعات  
أنظمة التعرض خلربة احلاسب اآليل ، لصاحل اموعة التجريبية األوىل مما أشار إىل أن املبادرة باستخدام                

باستخدامه احلاسب اآليل مث مواكبة بالطريقة التقليدية يعد من أفضل منظومات اخلربة مما يدعو إىل البدء                
 .مع طالب املراحل األولية 

  :م١٩٩٦دراسة مها عبد املنعم مزيد عام  . ١٦
  " .توظيف الكمبيوتر يف التصوير و أبعاده التربوية " - :عنوان الدراسة

  - :وكان من بني أهدافها 
االستفادة من اإلمكانات األدائية يف جمال التصوير باستخدام احلاسـب اآليل لتحقيـق صـيغ                •

  .ملعرفة دور احلاسب اآليل يف جمال التشكيل الفين ؛حدثة وغري تقليدية تشكيلية مست
التعرف على جمموعة من    وربط التربية الفنية بااالت العلمية والتكنولوجيا يف العصر احلاضر ،            •

 األعمال اإلبداعية للفنانني يف جمال التصوير باستخدام احلاسب اآليل
  -:نتائج الدراسة 

ر يف التصوير احلديث قد مييز العصر احلايل عن العـصور الـسابقة ويعتـرب               استخدام الكمبيوت  •
 .استخدامه جماالً إبتكارياً جديداً 

إن ما أعدته الدارسة من أمثلة جتريبية قد تساعد يف إعداد معلم التربية الفنية وتدفعه إىل الدراسة                  •
 .والتجريب للوصول إىل صيغ مبتكرة جديدة يف جمال التصوير 



١٦٦ 

  : م١٩٩٦ إميان أمحد محدي إمام عام دراسة . ١٧
  " .استخدام إمكانيات الكمبيوتر كوسيلة تعليمية لتنمية اإلبداع الفين  " -:عنوان الدراسة 

  -:وكان من بني أهدافها 
اإلفادة من توظيف إمكانات الكمبيوتر املتاحة يف تنمية اإلبداع الفين ، من خالل اسـتخالص                •

الشكل ، اخلـط ، اللـون ،        (  وحتليل النبات ، من خالل       بعض العالقات التشكيلية ودراسة   
 ) .امللمس 

اإلفادة من بعض برامج الكمبيوتر اليت أعدت يف جمال الفن التشكيلي ، واستخدامها يف جمـال                 •
التطبيقي ، هبدف السعي وراء التأكد على التفكري اإلبداعي املتشعب ، يف حتقيق أهداف التربية               

 .تنمية اإلبداع الفين الفنية وحتديد دورها يف 
  -:عينة الدراسة 

طالباً وطالبة،  )  ١٣ (وعددهم) الفرقة الرابعة   ( مت اختيار عينة الدراسة من طلبه كلية التربية الفنية          
سنة تكونت منهم الدراسة أثناء األداء بالكمبيوتر وأثناء األداء         )  ٢٠(شهور  )  ٣ (متوسط أعمارهم ،  

  .بدون كمبيوتر
  - :نتائج الدراسة

أثبتت الدراسة أن استخدامات الكمبيوتر أضافت أبعاداً جديدة لكيفية تناول وحتليل عناصـر              •
من خالل اإلمكانات العديـدة الـيت أضـافها         ) شكل ، خط ، ملمس ، لون        ( البنائية من   

الكمبيوتر لألشكال اليت أنتجتها العينة باستخدام الكمبيوتر واليت أظهرت أبعاداً إبداعية أكـرب         
 .العينة اليت تستخدم الكمبيوتر من 

أثبتت الدراسة وجود فروق داله إحصائياً ، يف درجة اإلبداع الفين اليت حيصل عليها أفراد كالً                 •
 .من العينة أثناء األداء بدون الكمبيوتر وأثناء األداء بالكمبيوتر لصاحل األداء بالكمبيوتر 

  :م١٩٩٥دراسة إميان حممد توفيق السكري عام  . ١٨
  " .الكمبيوتر كأداة لالرتقاء بالناحية اإلبتكارية يف فن اجلرافيك  " - :الدراسةعنوان 

  - :وكان من بني أهدافها 
  .معرفة دور الكمبيوتر يف االرتقاء بالناحية االبتكارية يف فن اجلرافيك  •

  -:منهج الدراسة 
  .استخدمت الدارسة املنهج التارخيي التحليلي ، واملنهج التجرييب 



١٦٧ 

  -:الدراسة نتائج 
تفوق احلاسب اآليل كأداة تنفيذية ملادة أسس التصميم مقارنه باستخدام الطريقة اليدوية وذلك              •

 .ملدى ما حققته من ارتفاع بالوعي واحلس التصميمي لدى الطالب 
ضرورة تطوير مادة أسس التصميم من خالل تدريس تكنولوجيا احلاسب اآليل وقدراته العديدة           •

 .بتكارية لدى الطالبلتنمية القدرات اال
  :م١٩٩٤دراسة أمحد حامت سعيد عبد املنعم عام  . ١٩

أثر استخدام الكمبيوتر حلل بعض املشكالت الفنية لطلبة الدراسات العليا بكليـة             " -:عنوان الدراسة   
  " .التربية الفنية 

  - :وكان من بني أهدافها 
وم يف حل بعض املشكالت الفنية العديدة   استخدام برامج الكمبيوتر اخلاصة مبعاجلة الرس     الكشف عن أثر    

  .اليت تواجه طالب الدراسات العليا أثناء صياغة العمل الفين 
   -:عينة الدراسة 

  .مجيع طالب وطالبات الدراسات العليا بكلية التربية الفنية 
  -:منهج الدراسة 

  .املنهج الوصفي التجرييب 
  -:نتائج الدراسة 

 .خدام الكمبيوتر كوسيط إلنتاج التصميمات الفنية توصلت الدراسة إىل إمكانية است •
 .وجود فروق داله إحصائية لصاحل اموعة التجريبية إلنتاج التصميمات الفنية  •

  :م١٩٩٣دراسة إميلي رمسيس إبراهيم عام  . ٢٠
تدريس وحدة تصميم باستخدام الكمبيوتر لتالميذ الصف األول الثانوي وقيـاس         " - :عنوان الدراسة 

  " .تنمية التفكري االبتكاري أثرها على 
  - :وكان من بني أهدافها 

فاعلية استخدام الكمبيوتر لتالميذ املرحلة الثانوية يف مادة التصميم االبتكاري مـستخدمة األشـكال              
  .اهلندسية وقياس أثرها على تنمية التفكري االبتكاري 

  -:عينة الدراسة 
  ) .انوي الصف األول ث( طالب املرحلة الثانوية وحتديداً 



١٦٨ 

  -:منهج الدراسة 
  .املنهج التجرييب 
  -:نتائج الدراسة 

  .أثبتت الدراسة أن الربامج اجلاهزة تتيح الفرصة للتفكري حيث تتفق من نظرية التفكري العقلي جللفورد 
  : م١٩٩٢دراسة عالء الدين سليمان عام  . ٢١

دا مـن تطبيقـات مدرسـة       استخدام الكمبيوتر يف ابتكار أشكال جمسمة مستفي      " - :عنوان الدراسة 
  " .الباهوس للمجسمات 

  - :وكان من بني أهدافها 
الكشف عن أثر استخدام احلاسب اآليل يف إبتكار أشكال جمسمة من خالل تطبيقات مدرسة الباهوس               

  . للمجسمات 
استخدام الكمبيوتر يسهل من وضوح اخلطوات واألسس العلمية واملعلومات الفنية           : نتائج الدراسة 

 .م الشكل اسم واليت تؤدي إىل إظهار أشكال جمسمة مبتكرة لتصمي
استخدام نظرية حتليل النظم الرتباط برجمة الكمبيوتر مبفهوم النظم كطريقة لتحقيق اجلوانـب              •

 .االبتكارية يف التركيبات النهائية 
  :م١٩٩٠ عام Kerry freed manدراسة كريي فريد مان  . ٢٢

  " . رسوم الكمبيوتر لتعليم الفن إمكانية تفاعل " -:عنوان الدراسة 
  - :وكان من بني أهدافها 

عمل هيكل الطرق اليت جيب أن يدرس هبا يف الكمبيوتر ، وتصور عملية اإلنتـاج والفاعليـة                 
االجتماعية ، اليت تنشأ من استخدام الكمبيوتر، وكيفية إمكان توظيف أقصى حدوده يف تعليم املفاهيم               

  .املفاهيم الفنية واملراحل العمرية املتقدمة هلاالفنية ، والتناسب بني هذه 
  -:نتائج الدراسة 

أن امليول االجتماعية هلا أدوار عديدة ، فليس دورها الوحيد هو منو عملية اإلنتـاج فقـط ،                   •
 ولكنها تساعد أيضاً على ختيل أشكال جديدة وحتقيق ظروفاً أوسع للعملية التعليمية 

مل طالب منفردين من أجل أغراض التقييم وأسباب التعبري         إعادة النظر بشأن التركيز على ع      •
 .الذايت 



١٦٩ 

  :م١٩٩٠دراسة محدي أمحد عبد اهللا عام  . ٢٣
  استخدام التعليم املربمج لتدريس بعض خربات الرسم لطالب التربية الفنية: عنوان الدراسة

  - :وكان من بني أهدافها 
قدمي بعض خربات الفن يف جمال الرسم من خـالل   االستفادة من توظيف تقنية التعليم املربمج وإمكانية ت       

  .إعداد برنامج تعليمي وتطبيقه يف التخصص
  -:عينة الدراسة 

اختيار عينة عشوائية من دارسي التربية الفنية ملقرر الرسم والتصميم من كلية التربية األساسـية               
  .للمعلمات بالكويت ، وطالب كلية التربية جامعة أم القرى بالسعودية 

  -:ج الدراسة نتائ
أسهمت يف اختصار الفترة الزمنية للحصول على اخلربة وتنمية مفهوم تذوقي للدارسني الـذي              

  .أصبح هلم دور فعال ومؤثر يف اإلنتاج الفين 
  : م١٩٨٩عام  Wedeverton piukeدراسة واد فريتون بايك  . ٢٤

  " . جماالت التربية الفنية التصورات الذاتية للطالب حول استخدام الكمبيوتر يف " - :عنوان الدراسة
  - :وكان من بني أهدافها

التعرف على اخلربة الفنية لدى طلبه املدارس االبتدائية والثانوية واليت تدور حول تقبلهم لـدور               
  .الكمبيوتر يف إعداد تصميمام الفنية 

  -:عينة الدراسة 
  .طلبة املدارس االبتدائية ، وطلبة املدارس الثانوية 

  -:سة نتائج الدرا
بالنسبة لطلبة املدارس االبتدائية اهتموا باكتشاف إمكانات الكمبيوتر ، غري أن موضـوع              •

 .الربامج مل يكن يشكل هلم قدراً من األمهية 
بالنسبة لطلبة املدارس الثانوية فقد اهتموا بالسيطرة على استخدام الكمبيوتر ألنه لـيس              •

وا عليها ، وكما حاولوا الـسيطرة علـى         كأحد وسائل التعبري الفين التقليدية اليت تعود      
 .التجارب اليت يقومون هبا قدر اإلمكان 

  ):١٩٩٢(دراسة إبراهيم السيد حممد عطية درويش  . ٢٥
تصميم منهج لتعليم الرسم الفين للنسيج لطالب املدارس الثانوية الصناعية باسـتخدام            : عنوان الدراسة 

  .الكمبيوتر وقياس أثره



١٧٠ 

  :وكان من بني أهدافها 
طوير منهج الرسم الفين للنسيج يف ضوء املستحدثات التكنولوجية احلديثة وذلك بوضع تصور             ت •

 .لألهداف العامة واإلجرائية للصفوف الثالثة  
 .التركيز على تنظيم حمتوى مقرر الصف األول يف صورة أربعة برامج وقياس فاعليته  •

  -:عينة الدراسة 
  .طالب الصف األول الثانوي 

  - :منهج الدراسة
  .املنهج التجرييب 
  -:نتائج الدراسة 

ينمي املقرر املقترح لدى الدارسني مهارة استخدام الكمبيوتر يف عمل الرسوم الفنية للنـسيج               •
 .حبلول ابتكاريه 

  .ضرورة إدخال احلاسب يف التعليم والذي يساعد يف العملية التعليمية •

א: א א א :א
  :دراسات التحصيل

  ):٢٠٠٤ (Belen  , Tuley-Palosدراسة بيلني بالوس ـ تويل  .١
دراسة استقصائية يف طبيعة العالقة بني خربات الفنـون اجلميلـة والـتفكري             : عنوان الدراسة 

اإلبداعي ومفهوم الذات والتحصيل الدراسي لدى عينة من مدارس الصفوف الثالث والرابع واخلـامس              
  .ن ذوي األصول اإلسبانية يف مدارس جنوب والية تكساس األمريكيةاألساسي م

An examination of the relationship between fine arts experiences 
and creative thinking, academic self-concept, and academic 
achievement of Hispanic students in grades 3, 4, and 5 in selected 
south Texas schools   

  :  من بني أهدافهاوكان
تبحث الدراسة احلالية يف فحص العالقة بني درجة اخنراط التالميذ من ذوي األصول اإلسبانية              
يف دراسة وممارسة الفنون التشكيلية وبني التفكري االبتكاري وقدراته وبني مفهوم الـذات األكـادميي               

ثالثة مقاييس ملفهوم الذات األكادميية ومقياس للتحصيل       استخدام مخسة مقاييس للتفكري االبتكاري و     و
  . الدراسي يف الرياضيات والقراءة
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  :نتائج الدراسة

أسفرت الدراسة عن وجود أثر ذي داللة قوية بني قدرات التفكري االبتكاري ومفهوم الـذات               
وسـيقى ومـستوى    األكادميية والتحصيل الدراسي يف الرياضيات والقراءة ومهارات االسـتماع إىل امل          

ومراعاة الفروق بني اجلنسني ومستوى االبتكار وبعد األصالة كأحد         . االهنماك يف ممارسة الفنون اجلميلة    
  .أبعاد التفكري االبتكاري

  ):٢٠٠٤(  Lori Anne, Quintilianiدراسة لوري آن كوينتلياين  .٢
يدا للتحصيل الدراسـي يف جمـال       اجتاهات معلمي التربية الفنية حنو معايري والية فلور       : عنوان الدراسة 
  الفنون البصرية

Art teachers' attitudes toward the Florida Sunshine State 
Standards for the Visual Arts   

  :وكان من بني أهدافها 
هدفت الدراسة إىل تقييم املعايري اخلاصة بالتحصيل الدراسي يف جمال التربية الفنيـة والفنـون                 

ية فلوريدا، وتقومي اجلهود املبذولة يف الدوائر التعليمية بالوالية لالرتقاء بتدريس الفنـون             البصرية يف وال  
  .البصرية واليت تشمل الفنون اجلميلة والتربية الفنية واخلط

  :عينة الدراسة 
  .  معلماً للتربية الفنية ٤٤٠مت إعداد دراسة مسحية أرسلت إىل 

  :منهج الدراسة 
  . استخدام االستبانة 

  :نتائج الدراسة 
أشارت نتائج الدراسة إىل أن غالبية الدارسني يدعمون مدخل تدريس الفنون البصرية كمدخل               

  . يف التربية الفنية اعتماداً على تدريسه يف سياق حمتوى معني
  ):٢٠٠٤ (Sean Wyman, Scanlanدراسة سني واميان اسكانالن  .٣

األنظمة الصوتية والبصرية ـ املكانية الفرعية كوسائط  : ةعجز االنتباه والذاكرة العامل: عنوان الدراسة
  لوظائف املخ التنفيذية وللتحصيل الدراسي لدى األطفال

Attention deficits and working memory: Phonological and 
visuospatial memory subsystems as mediators of central 
executive function and scholastic achievement in children   
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  : فقد كان من بني أهدافها 

هدفت هذه الدراسة إىل التحقق التجرييب من منوذج باديل لالنتباه والذاكرة العاملة وأثـره يف               
تفسري العوامل املؤثرة يف الذاكرة العاملة والذاكرة البصرية واملكانية كوسائط تتسبب يف عجز االنتباه أو               

  . ه يف التحصيل الدراسي لدى أطفل املدارسمنو الذكاء مما له أثر
  :العينة واملنهجية

 من أطفال املدارس بعد ضبط العوامل الدميوغرافية واالجتماعية باسـتخدام           ٣٠٠أجريت الدراسة على    
  .تصميم جترييب من نوع الدراسات الطولية

  : نتائج الدراسة
لذاكرة الصوتية والذاكرة قصرية املدى     تدعم نتائج الدراسة احلالية النظرية اليت ترى أمهية دور ا         

كمتغري مهم يف حتقيق اجلهاز العصيب املركزي لوظائفه التنفيذية وتنمية الذكاء املبكـر لـدى أطفـال                 
  .املدارس، ويف حتسني التحصيل الدراسي واستمراية التحسني لفترات أطول

  :دراسات اإلبداع
  ):٢٠٠٤(  Kevin Michael, Hurleyدراسة كيفن مايكل هرييل  .٤

دروس مستفادة من تـدريس التربيـة الفنيـة يف          : االبداع يف عصر احملاسبية   : عنوان الدراسة 
  . توسطة املدارس امل

Creativity in the time of accountability: Lessons from three 
middle schools    

  :فقد كان من بني أهدافها 
ة يف اإلبداع الفين لدى طالب املدارس الوسطى،        دف الدراسة احلالية إىل تبيان العوامل املؤثر      

وأثر القيود اليت تفرضها حركة احملاسبية يف التربية واليت تؤثر يف أداء املعلمني يف التدريس يف املـدارس                  
  . الوسطى بوالية ماساشوسيتس األمريكية

  :املنهجية واإلجراءات
  .  والثامن األساسي أجريت الدراسة على جمموعة عشوائية من طالب الصفوف السابع

  :منهج الدراسة 
ومقاييس معيارية للتعرف على مستوى االبتكار لدى الدارسني يف         قابالت شخصية   استخدام امل 

  .الفنون التشكيلية ويف فنون اللغة 
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  :نتائج الدراسة
انتهت الدراسة بضرورة تغيري املناخ التعليمي القائم وحتقيق درجة من التوازن بـني املنـاهج               

  . اسية بعضها البعض حىت ميكن تنمية اإلبداع لدى الدارسني يف هذه املرحلةالدر
  ): هـ١٩٩٥ (حيىي بن جابر بن حيىي البشريدراسة . ٥

  . تنمية القدرات اإلبداعية ـ دراسة جتريبية على عينة من تالميذ املرحلة املتوسطة :عنوان الرسالة
  :وكان من بني أهدافها 

 على مدى إمكانية تنمية القدرات اإلبداعية لدى جمموعة من تالميذ           هدفت الدراسة إىل التعرف   
  .الصف الثالث املتوسط عن طريق تعريضهم لربنامج تدرييب لتنمية القدرات اإلبداعية 

  : الدراسةمنهج
  . لتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث املنهج شبه التجرييب 

  :أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة
  :ئج الدراسة مايلي كشفت نتا

ـ أنّ الربنامج التدرييب قادر بإذن اهللا تعاىل على رفع مستوى األداء يف القدرة اإلبداعية وأنّ هذه                 ١
  .النتيجة تعزز النتائج اليت توصل إليها الباحثون اآلخرون حول تنمية القدرات اإلبداعية 

ء اموعة التجريبية اإلبداعي علـى   ـ أنّ الربنامج التدرييب فاعل إىل حد ما يف رفع مستوى أدا ٢
  .واملرونة واألصالة والتفاصيل اختبار الطالقة 

א א א :א
  ـ :مما سبق عرضه وحتليله من الدراسات تستنتج الباحثة ما يلي 

ط ور األول يتعلق مبجال استخدام اخل      حماور رئيسية ، فاحمل    ثالثة  وزعت الدراسات السابقة على     
 الثالـث  فيتعلق باستخدام احلاسب اآليل يف التربية الفنية ، أما احملـور             ينأو اخلط العريب ، أمااحملور الثا     

فيتعلق بالتحصيل الدراسي والقدرة االبتكارية وعالقتها بالقدرة الفنية التشكيلية ، وقد غطت الدراسـة              
ب اآليل يف اخلط العـريب وتنميـة القـدرة          احلالية هذه احملاور بأهنا اهتمت جبانبني مها استخدام احلاس        

والتحقـق مـن    وقد مت تصميم وحدتني دراسيتني تطبيق الوحدة األوىل         والتحصيل الدراسي   االبتكارية  
  . أما الوحدة الثانية فقد مت إقتراحها ، فاعليتها يف حتقيق هذا اهلدف 

نالحـظ أن   فمن خالل استعراض الدراسات اليت تتعلق مبجال اسـتخدام اخلـط العـريب               .١
هتمت باخلط العريب من خالل التعرف على العالقة بني جوانب التقنيات احلديثة يف اخلـط               االدراسات  

واستخدام ،   واستثمار تلك العالقة يف تدريس مقرر اخلط العريب           ،  واملقومات التشكيلية للخط    ، العريب
وتوظيفهـا يف تـصميم     ،  لفنيـة   و استخدام األساليب ا   ،  احلروف العربية كمفردة تشكيلية يف التعبري       
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، ) م  ١٩٩٥حممـد نـصرة     . د  ( ودراسـة   ) م  ١٩٩٠م ،   ١٩٩٧عبد اهللا فتيين    ( األعمال كدراسة   
صـربي  ( ودراسة  ) ١٩٨٧حامت عبد الرمحن     ( يت، ونالحظ أن دراس   ) م  ١٩٩٤محد احلريب   (ودراسة  
 استخالص القـيم البنائيـة      وذلك هبدف ؛   على اخلط الكويف بأنواعه املتعددة       اركزت) م  ١٩٧٩السيد  

عبـد  ( إلجياد تصميمات زخرفية مبتكرة وابتكار أجبديات تشكيلية مطورة ، وأيضاً تناولت دراسـة              
وذلك هبـدف كـشف     ؛  احلروف العربية بأساليبها اخلطية النمطية املتعددة       ) م  ١٩٨٧احملسن شيشتر   

فقد هدفت  ) م  ١٩٨٥حممد الفعر   ( سة   درا ، أما   إمكاناا الزخرفية إلنتاج تصميمات زخرفية مبتكرة       
  ، )م  ١٩٨٧مصطفى رشـاد    (  دراسة   ركزت  مجع النقوش وكتابتها ودراستها دراسة علمية ، و       إىل  

وأشكال احلروف العربية وأسس ، على نشأة اخلط العريب وأنواعه ) م  ١٩٨٧سهيلة اجلبوري   ( ودراسة  
وتطور اخلط العريب فنجـد أن      ،   وأسس بنائها    وأشكال احلروف العربية  ،  وتطور اخلط العريب    ،  بنائها  

الدراسة احلالية تركز على اإلمكانات التشكيلية للحروف العربية بأساليبها املتعددة مع التركيـز علـى               
وذلك للتعرف على الصياغات التشكيلية املختلفة وذلك لتتماشى مـع          ؛  اجلوانب التعبريية والتصميمية    

بتناول اخلطوط واحلروف العربية سـواء يف صـورا         أيضاً     احلالية   متطلبات العصر ، وتعتين الدراسة    
 . التقليدية أو يف صورا احلديثة 

ولقد أثبتت الدراسات والبحوث العربية السابقة مدى أمهية اسـتخدام احلاسـب اآليل يف               .٢
 التـشكيل   من خالل تطوير التقنيات واملهارات املرتبطة بتدريس مقرر       ؛  تدريس مقررات التربية الفنية     

ويرفع من أدائهن التعليمي ،     ،  الذي يساعد على تنمية احلس االبتكاري لدى الطالبات         ،  باخلط العريب   
تتيح هلم فرص التعامل بشكل كبري ، مما يـساعد          ،  من خالل التعامل مع احلاسب اآليل بطرق خمتلفة         

تكارية مما يزيد مـن إنتـاج       على تعزيز طريقة التفكري لدى الطالبات ويساعد على حدوث العملية االب          
  ، )م  ٢٠٠٢مهـا يزيـد     ( الطالبات مقارنة باسـتخدام الطـرق التقليديـة ، فـنالحظ دراسـة              

) م  ٢٠٠١مـرمي مبـارك     ( ، ودراسـة    ) م  ١٩٩٦م،٢٠٠٢إميان إمام   ( ودراســــــــة  
داليـا العـدوي    ( ودراسة  ،  ) م  ٢٠٠٠نشوى مرسي   ( دراسة  و،  ) م  ٢٠٠١أمحد مرسي   ( ودراسة  
سامح ( ، ودراسة   ) م  ١٩٩٩هدى حممد   ( ، ودراسة   ) م  ١٩٩٩رملة حبيب   ( ، ودراسة   ) م  ٢٠٠٠

فقـد  ) م  ١٩٩٤أمحد عبد املنعم    ( ، ودراسة   ) م  ١٩٩٥إميان سكري   (، ودراسة   ) م  ١٩٩٧إمساعيل  
بية متنوعـة ومعـدة لتوظيـف       يتوصلت مجيع هذه الدراسات مع الدراسة احلالية يف إجياد مداخل جتر          

 ؛واالستفادة من برامج احلاسب اآليل ،  وحل بعض املشكالت الفنية لدى الطالبات       ،   احلاسب   إمكانات
مما يـدفع الطالبـات إىل     ؛  مما يتيح الفرصة للطالبة بعدم التقيد بأسلوب معني          ؛إلنتاج تصاميم مبتكرة    

وإمتالكهـا  ،   فتصبح الفكرة هي اهلدف والتخلص من التأثريات الداخلية       ؛  التعبري عن أفكارهن حبرية     
وأيضاً وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد اموعة الضابطة واموعة           ،  للغة التشكيلية املستقلة    
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مما أدى إىل تفوق احلاسـب اآليل كـأداة         ؛  التجريبية حنو استخدام احلاسب اآليل يف العملية التعليمية         
الطرق التقليدية وذلك ملا حققته الطالبـات مـن         تنفيذية ملادة التشكيل باخلط العريب مقارنة باستخدام        

، استخدام برنـامج الفوتوشـوب      يف   الدراسات السابقة    ن الدراسة احلالية م   توعي حسي ، واستفاد   
تعزيز عملية التعلم واليت تؤكد على استخدام احلاسب اآليل كأداة تعليمية لتوفري املزيد مـن الوقـت                 ل

ومعاجلة املشكالت الفرديـة    ،  ية التعلم حنو اإلجتاه األفضل      هتمام بكل طالبة وتوجيه عمل    ليخصص لال 
مما يؤكد على استخدام احلاسب وبراجمـه       ؛  اليت يتعرض هلا الطالبات أثناء تطبيق التجربة وعملية التعلم          

اخلاصة بالفن التشكيلي كوسيلة تعليمية تساعد على جمال أرحب للتعليم من خالل إعـداد برنـامج                
اعد على التشويق وسرعة التعلم باإلضافة إىل توظيف إمكانـات احلاسـب اآليل             مما يس ؛  الفوتوشوب  

 .  دور هذه الربامج يف النهوضإليضاح مما يساعد الطالبة ؛ وبراجمه التطبيقية يف إنتاج الربامج 
تطبيقها  ختيار وبناء أدوات الدراسة أثناء    اوقد استفادت الباحثة من إطالعها على هذا اجلانب يف          

وركزت عينات الدراسة يف معظمها على طالب وطالبـات كليـة           ،  وأثناء بناءها للمقياس    ،  ة  للتجرب
حـامت عبـد الـرمحن      (  ودراسة    ، )م  ١٩٩٥حممد نصر   ( التربية الفنية وجامعة أم القرى مثل دراسة        

ودراسة ،  ) م  ١٩٩٦م،  ٢٠٠٢إميان إمام   ( ودراسة  ،  ) م  ١٩٧٩صربي السيد   ( ودراسة  ،  ) م١٩٨٧
، ) م  ١٩٩٩هدى حممـد    (ودراسة  ) م  ١٩٩٩رملة حبيب   ( ودراسة  ،  ) م  ٢٠٠٠ف العتباين   أشر( 

داليا العدوي  ( ودراسة  ،  ) م  ١٩٩٠محدي عبداهللا   ( ودراسة  ،  ) م  ١٩٩٤أمحد عبد املنعم    ( ودراسة  
واد ( ودراسة  ،  ) ١٩٩٢إبراهيم درويش   (ودراسة  ،  ) م  ١٩٩٣إميلي إبراهيم   ( ،  ودراسة  ) م  ٢٠٠٠
لطالب املرحلة اإلبتدائية والثانوية ، وطبقت دراسات أخرى على أسـاتذة           ،  ) م  ١٩٨٩ بايك   فريتون

( ودراسة  ،  ) م  ١٩٩٧عبد اهللا فتيين  ( اجلامعةومعلمات ومعلمني يف مراحل التعليم املختلفة مثل دراسة         
، ) م  ٢٠٠٠نشوى مرسي   (ودراسة  ) م٢٠٠٣هايري آن بارك    ( ودراسة  ،  ) م  ٢٠٠٣آن موريسون   

، بالعملية التعليمية باإلضافة إىل منو املهـارات االبتكاريـة          ) م  ٢٠٠٤لوري آن كوينتلياين    ( دراسة  و
  . والفنية اليت تنبع عن طريق االستفادة من املعرفة وتنمية املهارات واخلربة 

وقد استفادت الباحثة من الدراسات اليت تتعلق بالتحصيل الدراسي والقدرة االبتكاريـة يف              .٣
بيلني بـالوس   (بتكاري والتحصيل الدراسي كما يف دراسة       قة ذات داللة قوية بني التفكري اال      وجود عال 

 .  )م ٢٠٠٤تويل 
، ) م١٩٦٠م ،   ١٩٩٧عبد اهللا فتـيين     ( معظم الدراسات استخدمت مناهج خمتلفة فدراسة        .٤
ري سـهيلة اجلبـو   (  ودراسة    ، )م  ١٩٨٥حممد الفعر   ( ، ودراسة   ) م  ١٩٩٤محد احلريب   ( ودراسة  
حممـد  (استخدمت املنهج التارخيي التحليلي ، ودراسة       ) م  ١٩٩٥إميان شكري   ( ، ودراسة   ) م١٩٧٧

ودراسة ) م  ١٩٧٩صربي السيد   ( ودراسة  ،  ) م  ١٩٨٧حامت عبد الرمحن    ( ودراسة  ،  ) م  ١٩٩٥نصر  
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، ) م ٢٠٠١أمحـد مرسـي   ( ودراسـة  ، ) م ٢٠٠٢مها مزيد (ودراسة ، ) م ٢٠٠٠ينح يب تشاو  (
عبد اهللا فتيين   ( ، ودراسة   ) م  ١٩٩٤أمحد عبد املنعم    (، ودراسة   ) م  ٢٠٠٠أشرف العتباين   ( ة  ودراس
هايرآن ( ودراسة  ) م  ٢٠٠٣آن موريسون   ( استخدمت املنهج الوصفي التحليلي ، ودراسة       ) م  ١٩٩٧
لـوري آن كوينتاليـاين     (، ودراسـة    استخدمت املنهج الوصفي باستخدام استبانة      ) م  ٢٠٠٣بارك  
رملـة  ( و دراسة   ،    ) م  ١٩٨٧عبد احملسن شيشتر    (استخدمت املنهج املسحي ، أما دراسة       ) م٢٠٠٤
، ) م  ١٩٩٣إميلـي رمـسيس     ( ودراسة  ،  ) م  ١٩٩٧سامح إمساعيل   ( ودراسة  ،  ) م  ١٩٩٩حبيب  

حيـي البـشري    ( ودراسة  ،  ) م  ٢٠٠٤كيفن هرييل   (ودراسة  ،  ) م  ١٩٩٢إبراهيم درويش   ( ودراسة  
 . املنهج التجرييب شبه  تاستخدم) م٢٠٠٤سني وإميان اسكانالن ( اسة ودر، ) هـ ١٤١٦
العينة اليت طبقت عليها فبعضها طبقت على خرباء وأساتذة يف          يف  ومعظم الدراسات اختلفت     .٥

وبعضها على اللوحـات وأعمـال      ،  جامعات وكليات خمتلفة وبعضها على طلبة يف كلية التربية الفنية           
جمموعة من الكتب أو املقررات الدراسية أو طالبات ومعلمات ، أو طـالب             لبعض الفنانني العرب ، و    

ملدارس اإلبتدائية واملتوسطةوالثانوية ،    من املرحلة الثانوية واإلعدادية واالبتدائية ، أو معلمني يف خمتلف ا          
ـ                ن أو طالب وطالبات الدراسات العليا أو جتارب شخصية للباحثني ، وتكون العينة املختارة عبارة ع

جمموعة من الطالب والطالبات وتتفاوت مستويام ، واتفقت عينة الدراسة احلالية مع بعض الدراسات              
اليت توجهت لطالب املرحلة اجلامعية ، واختلفـت مـع بـاقي            ) م  ٢٠٠٠أشرف العتباين   ( كدراسة  

و منـاذج أو    إلبتكار ووحدات أ  اإلجتاهات ، ومقياس    ا ، ومقياس    صليالدراسات يف العينة واتمع األ    
حيي البـشري   ( ودراسة  ،  ) م  ٢٠٠٤بيلني بالوس لويل  (  ودراسة   ،  برامج تعليمية ومقابالت شخصية     

اسـتخدمت االختبـار التحـصيلي والـتفكري        ) م  ٢٠٠٣محدان إمساعيل   ( ودراسة  ،  ) هـ  ١٤١٦
ـ ،  ) م  ٢٠٠٣آن موريسون   ( اإلبتكاري ، وهناك دراسات استخدمت االستبانة مثل دراسة          ة ودراس

، ودراسـات اسـتخدمت     ) م  ٢٠٠٤لوري آن كوينتلياين    ( ودراسة  ،  ) م  ٢٠٠٣هايري آل بارك    (
، ) م  ٢٠٠٤كيفن مايكل هرييل    ( ودراسة  ،  ) م  ٢٠٠٤ينج يب تشاو    ( املقابالت الشخصية كدراسة    

دراسة وبالرغم من تشابه الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف بعض جوانبها وإجراءاا مثل منهج ال    
:  اليت طبقت هبا ، إال أهنا اختلفت عنها يف جوانب هامة هي               وأسلوهبا ، وأدواا ، واملرحلة الدراسية     

التعرف على أثر استخدام استراتيجية احلاسب اآليل والطريقة التقليدية         ( هدف الدراسة الذي حتدد يف      
بتكارية والتحصيل الدراسي لدى    على تنمية القدرة اال   ) ٤٣٤(يف تدريس مقرر التشكيل باخلط العريب       

طالبات املستوى السابع بقسم التربية الفنية جبامعة أم القرى مبدينة مكة املكرمة ، ومل تتشابه معهـا يف                  
 . ذلك أي دراسات أخرى 
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وهنا اختلفت نوعية املقررات املطبقة إذ اقتصرت الدراسة احلالية على معرفة أثر استخدام احلاسـب               
تشكيل باخلط العريب على تنمية القدرة االبتكارية والتحصيل الدراسي لدى طالبـات      اآليل يف مقرر ال   

 هذه الدراسة أيضاً يف عينتها اليت متثّلـت يف          انفردتقسم التربية الفنية جبامعة أم القرى فقط ، كما          
  . طالبات قسم التربية الفنية جبامعة أم القرى و مل تطبق معها يف أي دراسة أخرى 
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  الفصل الثالث 
  )إجراءات الدراسة ( 

  . منهج الدراسة : ًأوال 
  . جمتمع الدراسة : ًثانيا 
  . عينة الدراسة : ًثالثا 
  . أداة الدراسة : ًرابعا 

  . املعاجلة اإلحصائية : ًخامسا 
  .خطوات بناء املقرر املقرتح : ًسادسا 
  إجراءات تنفيذ الوحدة األوىل: ًسابعا 

.سها من املقرر وقيا
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وذلك من خالل احلديث عن منهج الدراسة ؛  يتناول هذا الفصل وصفاً تفصيلياً إلجراءات الدراسة        
وجمتمعها وعينتها ، وطريقة اختيارها ، مث االنتقال إىل احلديث عن أداةالدراسة وكيفية بناؤها ، وطريقة                

دانياً ، وختاماً توضيح املعاجلات     حساب صدقها وثباا ، وبعد ذلك االنتقال إىل طريقة تطبيق البحث مي           
  . اإلحصائية اليت متّ استخدامها يف حتليل البيانات 

א: :א
استخدمت الباحثة يف هذه الدراسة املنهج شبه التجرييب الذي هو أقرب إىل طبيعته ، حيث وصفه                

  الواقع ، وإمنا يقوم عامـداً      بأنه ال يكتفي مبجرد وصف الظاهرة أو       ) ٣٧٧م ، ص    ١٩٨٥( فان دالني   
هــ  ١٤١٧(مبعاجلة عوامل معينة ، حتت شروط مضبوطة ضبطاً دقيقاً ، وأضاف عبيدات وآخـرون               

بأنه يهدف إىل إحداث تغيري معتمد للظاهرة عينة الدراسة ، ومن مث مالحظة آثار ذلك التغري        ) ٢٨٠،ص
 الكشف عن أثر استخدام احلاسب اآليل       وألن الدراسة احلالية تسعى إىل    ،  يف الظاهرة موضوع الدراسة     

يف تدريس مقرر التشكيل باخلط العريب على تنمية القدرة االبتكارية والتحصيل الدراسي لدى طالبـات               
قسم التربية الفنية ـ عينة الدراسة ـ لذا كان املنهج الشبه التجرييب هو سبيل حتقيق أهـدافها ، مـن     

 حسب طبيعة املتغري املستقل ، مبا حيقق اهلـدف مـن هـذه              خالل توزيع جمتمع الدراسة إىل معاجلتني     
القـدرات االبتكاريـة ،     ( يف املتغريات التابعـة     ) احلاسب اآليل   ( الدراسة، ملعرفة أثر املتغري املستقل      

  ) . والتحصيل الدراسي 

  ـ :متغريات الدراسة 

  أ ـ املتغري املستقل 

  . استراتيجية التدريس باستخدام احلاسب اآليل 

  ب ـ املتغريات التابعة 

  . القدرة االبتكارية  •

 . التحصيل الدراسي  •

א: :א
.  التربية الفنية جبامعة أم القرى مبدينة مكة املكرمـة           قسميتكون جمتمع الدراسة من مجيع طالبات       

 معمل احلاسب اآليل    وقد حصلت الباحثة على املوافقة بإجراء التجربة من قسم التربية الفنية واستخدام           
  . يف مركز تقنية املعلومات
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א: :א
نمية القدرة االبتكارية    على ت  إىل قياس أثر استخدام استراتيجية احلاسب اآليل      الدراسة احلالية   دف  

 وأمهيته كعنصر يف جمال التشكيل باخلط العـريب       لدى طالبات قسم التربية الفنية ،       والتحصيل الدراسي   
 الذي يدرس يف جامعـة أم        ؛ واإلفادة منها يف تدريس مقرر التشكيل باخلط العريب       ،  بقسم التربية الفنية    

من طالبـات جامعـة أم القـرى        ولتحقيق ذلك فقد عمدت الباحثة إىل اختيار عينة قصدية          ؛  القرى  
لفصل الدراسـي األول    واملسجالت يف مقرر التشكيل باخلط العريب يف ا       ،  املنتظمات بقسم التربية الفنية     

) ٤٣٤(ملقرر التشكيل باخلط العريب      مجيع الطالبات املسجالت     وهن  ،  هـ  ١٤٢٤/ هـ  ١٤٢٣لعام  
  ـ :جمموعتني مت تقسيمهن إىل طالبة يتم إختيارهن بطريقة عشوائية بسيطة ) ٣٦ ( وعددهن 

  .  طالبة  )١٨(واموعة الضابطة وعددهن ، طالبة  ) ١٨( اموعة التجريبية وعددهن 

وقد قامت الباحثة بالتدريس والتطبيق للمجمـوعتني باسـتخدام احلاسـب اآليل للمجموعـة              
  . التجريبية،والطريقة التقليدية للمجموعة الضابطة فقط 

א:א א :א
  ـ :اعتمدت هذه الدراسة يف تطبيقها على إعداد أداتني مها 

א א אא א :א
وتتحقق فيه مواصفات االختبار التحصيلي اجليد ، من خالل االستعانة بأدبيات القياس والتقـومي              
التربوي على أن يتم تطبيقه قبل استخدام احلاسب اآليل ، مث يعاد تطبيقه بعد انتـهاء التجربـة ،وقـد                    

األوليـة مـن    صيغت مفردات االختبار يف ضوء قياس األهداف املعرفية ، ويتكون االختبار يف صورته              
حيث مت بناء مفرداته يف ضوء التعريف اإلجرائي لكل مستوى معـريف ، واألهـداف               ؛مفردة  ) ١٤٢(

صـح  (  مفردات االختبار من نـوع       صيغتكما  ،السلوكية اإلجرائية املتوقع بلوغها يف سلوك الطالبة        
 بشكل حمدد ودقيق ،     حيث اإلجابة على املفردة   ،  ) وخطأ، اختيار من متعدد ، مزواجة ، تكملة الفراغ          

  . وتعطى درجة واحدة فقط لكل مفردة صحيحة 

وبذلك متثل درجة كل طالبة يف االختبار عدد مفرداته الصحيحة ، وأيضاً يتضمن االختبار عـدداً                
  .  من التعليمات اليت توضح فكرة االختبار وطريقة اإلجابة عليه

  ـ :وتقوم الدارسة بإتباع اخلطوات التالية 

  . الغرض من االختبار ـ حتديد ١
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  . ـ إعداد اإلختبار يف صورته األولية ٢

  .ـ إعداد االختبار يف صورته النهائية بعد األخذ بآراء احملكمني ٣

  : صدق أدوات الدراسة وثباا 

  : صدق أداة االختبار التحصيلي 

  :  وذلك عن طريق ومت حساب معامل الثبات الدراسة ، ةتأكد من صدق أدالل

 عرض االختبار التحصيلي على عدد من املتخصصني من أساتذة اجلامعات ،وكلية التربية             ـ:أوالً  
مناسبة نوع أسئلة االختبـار ،      : ، للحصول على صدق احملكمني ، من خالل إبداء الرأي حول مدى             

ومناسبة فقرات االختبار وبنوده ، ومشوهلا ، وموضوعية االختبار ، وحتليل الوحدة اليت وضعت منـها                
  .  ألسئلة مث وضع فقرات االختبار التحصيليا

، ن للتجزئـة النـصفية      وحساب معامل ثبات االختبار التحصيلي ، باستخدام معادلة سبريمان برا         
وذلك بعد تطبيقه على عينة استطالعية باستخراج معامل االرتباط بني النصفني وتـصحيحه مبعادلـة               

  % . ٧٤سبريمان بروان كان تقديره 

  ـ: مقياس املنتج الفين يةاألداة الثان

  : صممت الدارسة مقياس لالبتكار ويتكون من 

  . ـ مقياس تقدير مستوى القدرة االبتكارية ١

  . ـ عناصر التصميم ٢

  ) . القيم الفنية التشكيلية ( ـ أساسيات التصميم ٣

  . ـ املهارات األدائية التقنية ٤

  . ـ اجلانب الوظيفي يف إنتاج الطالبات ٥

  : بناء املقياس قامت الدارسة مبا يلي إلعداد و

  . أ ـ اإلطالع على بعض الدراسات اليت تناولت قياس احملاور املتضمنة باملقياس 

  : ب ـ خطوات بناء املقياس املقترح ، وذلك وفقاً للخطوات التالية 

  . ـ حتديد الغرض من املقياس ١

 صورته املبدئية مع األخذ يف االعتبـار        مث حتديد عبارات املقياس يف    : ـ صياغة عبارات املقياس     ٢
  . األبعاد املكونة له 
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  . مت إعطاء أوزان تقديرية لكل حمور من حماور املقياس : ـ طريقة تقدير درجة الطالبة يف املقياس ٣

مت عرض املقياس على جمموعة من احملكمني من أسـاتذة املنـاهج وطـرق              : ـ صدق املقياس    ٤
، ويف انتمائه ألبعاده    ،   يف عبارات املقياس     آرائهمإلبداء  ؛  ة والتربية الفنية    التدريس وعلم النفس والتربي   

 مث حـذف   وتعديل العبارات يف ضواء آرائهم      ،  ومت حساب نسب اتفاق احملكمني على عبارات املقياس         
  . من احملكمني فأكثر % ٨٠وهي العبارات اليت مل يتفق عليها ؛ بعض العبارات أيضاً 

عمل من  )  ٣٠  (مت حساب ثبات املقياس وذلك بتطبيقه على عينة مكونة من          :س  ـ ثبات املقيا  ٥
 ) ١٠(  تطبيقه على نفس العينة بعد مـرور         إعادةأعمال الطالبات يف جمال التشكيل باخلط العريب ، مث          

رتباط بني درجات األعمال يف التطبيق األول والثاين باسـتخدام معادلـة             اال لأيام مث مت حساب معام    
  . باخ نباستخدام معادلة ألفا كر% ٨٤ نسبة الثبات توكان، باط بريسون رتا

א: :א
  ـ : ـ استخدمت الدارسة املعاجلة اإلحصائية التالية ١

  . معادلة سبريمان براون حلساب معامل ثبات االختبار باستخدام التجزئة النصفية  •

ختبار فرضيات الدراسة وحساب الداللة اإلحصائية      ال) Ancova(حتليل التباين املصحاب     •
، أنه ميكن اللجـوء      ) ٥١٣،  ٥١٢: ١٩٨٨العودة واخلليلي   ( لكل جمموعة وذلك كما أشار كل من        

عندما يفشل الباحث   ) (Ancovaإىل الضبط اإلحصائي واملتمثل يف استخدام حتليل التباين املصاحب          
 . يف الضبط التجرييب 

  . سون ، للكشف عن العالقات االرتباطية بني متغريي الدراسة ـ معامل ارتباط بري٢

  : خطوات بناء املقرر املقترح 

يتناول هذا الفصل الدراسة امليدانية ويتضمن خطوات بناء املقـرر املقتـرح وأدوات البحـث               
  . وكذلك إجراءات تنفيذ الوحدة األوىل من املقرر وقياس أثرها 

  : ية للمقرر املقترح تعريف األهداف التعليم: أوالً 

حيث إن هدف الدراسة يتمثل يف التعرف على أثر استخدام استراتيجية احلاسب اآليل والطريقة              
على تنمية القـدرة االبتكاريـة والتحـصيل        ) ٤٣٤(التقليدية يف تدريس مقرر التشكيل باخلط العريب        

فقد ،  أم القرى مبدينة مكة املكرمة      لدى طالبات املستوى السابع بقسم التربية الفنية جبامعة         ؛  الدراسي  
مت حتليل حمتوى هذا املقرر الستنباط أهدافه التعليمية ، حيث ال توجد له أهداف مكتوبة ومعتمدة ،ومت                 

  : هذه التحليل من خالل 
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ـ حتليل الكتب واملذكرات الدراسية اليت تدرس يف هذا املقرر ، للوصول إىل املفاهيم األساسية               ١
  . فيها 

ل األعمال الفنية اليت يطلب عملها من الطالبات يف هذا املقرر ، للتوصـل إىل بعـض                 ـ حتلي ٢
  . املهارات واملعلومات اليت تتناوهلا الطالبة من خالل تلك األعمال 

ـ حتليل املنتجات الفنية اليت تقدمها الطالبات يف بعض املقررات اليت تتعاون الدراسة فيها مع               ٣
  . الدراسة يف هذا املقرر 

ـ حسب من هذا التحليل إىل أهداف املقرر التعليمية ، وقد صنفت األهداف  خلصت الدارسة 
جوانب النمو ـ إىل أهداف معرفية وبلغ عددها تسعة أهداف ، وأهداف نفسحركية بلغ عددها أربعة  

  ـ : أهداف ، وأهداف وجدانية بلغ عددها مخسة أهداف ، وهي 

  ـ :األهداف املعرفية : أوالً 

  : اية تدريس هذا املقرر تصبح الطالبة قادرة على أن يف هن

  . تذكر ما تعرفه عن احلاسب اآليل  .١

  . تشرح معىن اخلط العريب  .٢

  . تشري إىل مجاليات اخلط العريب  .٣

  . تعدد أمناط خطوط الكتابة يف الفن اإلسالمي ومصادرها  .٤

  . تفسر القواعد الفنية ومقاييس احلروف العربية  .٥

ج اخلاصة باحلاسب اآليل واملستخدمة يف جمال التـشكيل بـاحلروف           تتعرف على  الربام    .٦
  . واخلطوط العربية 

تتعرف على األساليب املتعددة للتشكيل باحلروف والكلمات العربية باستخدام احلاسـب            .٧
  . اآليل 

  . تعدد العالقات اللونية يف العمل الفين  .٨

  . العامل العريب تذكر ما تعرفه عن الفنان احلرويف واملدرسة احلروفية يف  .٩

  : األهداف النفسحركية : ثانياً 

  : يف هناية تدريس هذا املقرر تصبح الطالبة على أن 
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تبتكر تصميمات جتمع فيها بني أنواع خمتلفة من احلروف والكلمات العربيـة باسـتخدام               .١
  . اخلاص باحلاسب اآليل يف ضوء العالقة بني الشكل واألرضية ) أدويب فوتوشوب (برنامج 

تقن عمل تصميمات متنوعة جتمع فيها بني أنواع خمتلفة من احلروف والكلمـات العربيـة               ت .٢
  . ومبقاييس مبتكرة حتقق فيها عالقة أو أكثر من العالقات اللونية) أدويب فوتوشوب ( باستخدام برنامج 

حتقق القيم اجلمالية والفنية والوظيفية يف عمل تصميمات مبتكرة جتمع بني حروف وكلمات              .٣
  ) . أدويب فوتوشوب ( بية خمتلفة باستخدام برنامج عر

بأسـاليب متنوعـة    جتيد تظليل تصميمات مستمدة من احلروف والكلمات العربية املختلفة           .٤
  ) . أدويب فوتوشوب ( باستخدام برنامج 

  : األهداف الوجدانية : ثالثاً 

  ـ :يف هناية تدريس هذا املقرر تصبح الطالبة قادرة على أن 

ماس عمل تصميمات جتمع بني كلمات وحروف عربية خمتلفة باستخدام برنـامج            متارس حب  .١
  . أدويب فوتوشوب 

تفاضل بني احلروف والكلمات العربية أثناء عمل تصميمات حتقق فيهـا اجلانـب الفـين                .٢
  . واجلمايل والوظيفي باستخدام برنامج أدويب فوتوشوب 

  . ونشأا وتطورها تبدي إهتماماً بالقراءة عن أنواع اخلطوط العربية  .٣

ختتار حبرية من العالقات اللونية أثناء عمل تصميمات جتمع بني حروف وكلمـات عربيـة                .٤
  . خمتلفة باستخدام برنامج أدويب فوتوشوب 

  . حتترم األعمال اليدوية الفنية القائمة على تشكيل احلروف العربية  .٥

  ـ :حتديد األهداف اإلجرائية للمقرر املقترح : ثانياً 

ء على األهداف التعليمية السابقة صاغت الدارسة األهداف اإلجرائية للمقرر ، كما تأكدت             بنا
من أهنا صحيحة الصياغة ، وقد صنفت األهداف ـ حسب جوانب النمو ـ إىل أهداف معرفية وبلغ   
عددها مخسة عشر هدفاً ، وأهداف نفسحركية بلغ عددها سبعة أهداف ، وأهداف وجدانيـة بلـغ                 

  ـ :ية أهداف ، وهي عددها مثان

  ـ :األهداف املعرفية : أوالً 

  : يف هناية تدريس هذا املقرر تصبح الطالبة قادرة على أن 
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، ومكوناته وخصائصه وإمكانياتـه وطـرق        تتعرف على كل من مفهوم احلاسب اآليل       .١
  . تشغيله 

  . حتدد مفهوم اخلط العريب ونشأته وتطوره وأنواعه  .٢

  .  وأساسياته ووظائفه تشرح معىن التصميم وعناصره .٣

  . يف العمل الفين ) القيم الفنية التشكيلية ( حتدد أساسيات التصميم  .٤

  . توضح بالشرح العالقة بني الشكل واألرضية يف العمل الفين  .٥

  . تشري إىل مصادر اشتقاق الكتابة العربية ومقاييسها وقواعدها الفنية  .٦

  . هتمت باخلط العريب تشري إىل أول مجاعة من اجلماعات الفنية اليت ا .٧

  . تعرف برنامج أدويب فوتوشوب  .٨

يف جمال التـشكيل بـاخلط العـريب        ) أدويب فوتوشوب   ( تلخص طريقة تشغيل برنامج      .٩
  . بأساليب متنوعة 

تفرق بني احلروف والكلمات احلرة املقروءة وغـري املقـروءة واحلـروف والكلمـات               .١٠
  . الكالسيكية املقروءة وغري املقروءة 

  .  كل من احلركة والتماثل والتناظر يف العمل الفين تشرح معىن .١١

  . تتعرف على أمساء بعض الفنانني التشكيلني الذين أبدعوا يف جمال التشكيل باخلط العريب  .١٢

  . تفرق بني اإلنسجام اللوين والتباين اللوين  .١٣

  . تشري إىل جمموعات لونية منسجمة وجمموعات لونية متباينة على دائرة األلوان  .١٤

  ـ :األهداف النفسحركية : اً ثاني

  : يف هنايةتدريس هذا املقرر تصبح الطالبة قادرة على أن 

تبتكر تصميمات جتمع بني احلروف والكلمات املقروءة وغري املقروءة باسـتخدام برنـامج              .١
  . أدويب فوتوشوب اخلاص باحلاسب اآليل توضح فيها العالقة الفنية بني الشكل واألرضية 

جتمع بني احلروف والكلمات الكالسيكية املقروءة وغـري املقـروءة          تستحدث تصميمات    .٢
تؤكد يف بعضها على االنسجام اللوين ويف البعض اآلخر علـى           ) أدويب فوتوشوب   ( باستخدام برنامج   

  .التباين اللوين
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تتحكم يف عمل تصميمات متنوعة ومبتكرة جتمع فيها بني احلروف والكلمات احلرة املقروءة   .٣
  . ومبقاييس خمتلفة ) أدويب فوتوشوب ( ة باستخدام برنامج وغري املقروء

تعمل بثقة يف استحداث تصميمات جتمع فيها بني احلروف والكلمات الكالسيكية املقروءة             .٤
  . حتقق فيها اجلانب الفين واجلمايل ) أدويب فوتوشوب ( وغري املقروءة باستخدام برنامج 

احلرة املقروءة وغري املقـروءة أو احلـروف        تبتكر تصميمات جتمع بني احلروف والكلمات        .٥
والكلمات الكالسيكية املقروءة وغري املقروءة باستخدام برنامج أدويب فوتوشوب حتقق فيها اجلانـب             

  . اجلمايل والوظيفي يف آن واحد 

جتيد استخدام برنامج أدويب فوتوشوب يف تظليل تـصميمات مـستمدة مـن احلـروف                .٦
 املقروءة أو احلروف والكلمات الكالسيكية املقروءة وغـري املقـروءة           والكلمات احلرة املقروءة وغري   

  . باخلطوط أو التنقيظ أو التسييح باللون 

حتقق التماثل والتناظر والنسبةوالتناسب واحلركة يف عمل تصميمات جتمع بـني احلـروف              .٧
 وغـري املقـروءة     والكلمات احلرة املقروءة وغري املقروءة أو احلروف والكلمات الكالسيكية املقروءة         

  . باستخدام برنامج أدويب فوتوشوب 

  : األهداف الوجدانية : ثالثاً 

  ـ :يف هناية تدريس هذا املقرر تصبح الطالبة قادرة على أن 

  . تقرأ عن اخلط العريب وأنواعه ومصادره  .١

تبدي إهتماماً باستخدام احلاسب اآليل وبرنامج أدويب فوتوشوب يف جمال التشكيل بـاخلط              .٢
  . ريبالع

تركز على النقاط األساسية املتعلقة باحلروف والكلمات احلرة املقـروءة وغـري املقـروءة               .٣
  . واحلروف والكلمات الكالسيكية املقرءوة وغري املقروءة 

تفاضل بني احلروف والكلمات احلرة املقروءةوغري املقروءة واحلروف والكلمات الكالسيكية           .٤
  . صميمات فنية باستخدام برنامج أدويب فوتوشوب املقروءة وغري املقروءة أثناء عمل ت

تم بتحقيق اجلانب الفين واجلمايل والوظيفي أثناء عمل تصميمات جتمع بـني احلـروف               .٥
  . والكلمات احلرة املقروءةوغري املقروءة واحلروف والكلمات الكالسيكية املقروءةوغري املقروءة 

 أثناء عمل تصميمات جتمـع بـني احلـروف          ختتار حبرية من األلوان املنسجمة أو املتباينة       .٦
  . والكلمات احلرة املقروءة وغري املقروءة أو احلروف والكلمات الكالسيكية املقروءة وغري املقروءة 
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  . تقدر أعمال الفنانني التشكيليني املهتمني باخلط العريب  .٧

  . حتترم األعمال اليدوية الفنية القائمة على تشكيل احلروف العربية  .٨

إعداد احملتوى واستراتيجيات التدريس واألنشطة التعليميةوالوسـائل التعليميـة وطـرق            : ثالثاً
  ـ :التقومي

بناء على األهداف التعليميةواإلجرائية السابقة ، أعدت الدارسة احملتوى واألنشطة التعليمية الـيت             
 ،وطرق التقومي ، وفقـاً      تساعد على تنفيذ احملتوى ، واستراتيجيات التدريس املناسبةوالوسائل التعليمية        

  : للخطوات التالية 

  ـ :ختيار احملتوى اأ ـ 

لكي يقدم حمتوى املقرر املقترح للطالبات بصورة شائقة ترتبط بواقع احلياة ، وحرصاً على  مبدأ                
تكامل املعرفة فإن الوحدات التدريسية تتضمن األبعاد األساسية للتكامل ، وتعد من أصلح التنظيمـات        

لي يف بناء املقررات واملناهج ، لذلك نظّـم احملتـوى التعليمـي يف وحـدتني                سلوب التكام لتنفيذ األ 
  : تدريسيتني حتقق الترابط والتكامل بني موضوعات كل وحدة ، وكانت عناوين الوحدتني هي 

  . التشكيل باحلروف والكلمات العربية احلرة املقروءة وغري املقروءة املفرغة من املعاين  •

  . روف والكلمات الكالسيكية العربية املقروءةوغري املقروءة املفرغة من املعاين التشكيل باحل •

وقد حددت أهداف الوحدتني بشكل عام ومت ختطيط حمتوى كل وحدة يف صورة دروس متتابعة               
، لكل درس أهدافه وحمتواه ، ولقد جلأت الدارسة إىل عدة مصادر يف اختيارها ملوضوعات كل وحدة،                 

ط العريب والتراث ، واملعارض املختلفة ، وجماالت تدريس الطالبةاملعلمة بعد خترجهـا ،              مراجع يف اخل  
واختارت موضوعات شائعة ، ومرتبطة باتمع ، وحولتها إىل تصميمات تطبيقية مرتبطة بالواقع بعداً              

  . وعمقاً ، وتنوعاً ، وروعي فيها مادرسته الطالبة يف مقرري التصميم وأسس التصميم 

  ـ :استراتيجيات التدريس ب ـ 

اعتمدت الباحثة يف ختطيطها للوحدتني اختيار استراتيجيات متعددة جبانب استراتيجية احلاسـب            
اآليل ، لكل وحدة تدريسية لتحقيق أهدافها ، فعندما يتطلب اهلدف معلومـات جديـدة تـستخدم                 

ريبه ، تكون اسـتراتيجية     استراتيجية املناقشة ، وعندما يكون هناك جانب من العمل جيب عرضه وجت           
التدريس البيان العملي ، ولكي تطبق الطالبة ما شاهدته من البيان العملي تستخدم استراتيجية املعمل ،                

  . وكانت استراتيجيات العمل يف صورة فردية ، أو يف جمموعات صغرية ، تبعاً لطبيعة العمل املطلوب 
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  ـ :ج ـ األنشطة التعليمية 

نشطة التعليمية اليت حتقق األهداف ، وتتناسب مع احملتوى ومستوى الطالبات           ختيرت الدارسة األ  
، وقد روعي أن تكون األنشطة التعليمية متنوعة ومتعددة ، حبيث تشمل أنشطة داخل قاعة الدراسـة                 

  : وأخرى خارجها ، تشمل البيئة احمليطة باملتعلمة ، مثل 

  . ر مجع بعض أعمال الصورة املرتبطة مبوضوعات املقر •

  . مشاهدة أعمال الفنانني املرتبطة مبوضوعات املقرر ، وأعمال من التراث  •

اإلطالع اخلارجي على بعض الكتب واالت والنشرات ، ومتابعة بعض الـربامج الثقافيـة               •
  . بالتلفزيون 

  ـ :د ـ الوسائل التعليمية 

نشطة التعليمية ، وقد تنوعـت      ختيرت الدارسة الوسائل التعليمية اليت تيسر حتقيق احملتوى ، واأل          
برامج احلاسب اآليل املتعلقة بالرسم والتـصميم ،  : هذه الوسائل بني ما هو داخل قاعة الدراسة ، مثل           

والصورة الفوتوغرافية ، واألفالم التسجيلية ، واألعمال الفنية املنفذة ، وبعض النماذج لألعمال املطلوبة              
  :  الدراسة ، مثل من الطالبات ، وبني ما هو خارج قاعة

  . زيارة املعارض الفنية  •

  . زيارة املساجد واألماكن األثرية اإلسالمية  •

  : هـ ـ طرق التقومي 

لتقييم اجلانب املعريف وضع االختبار املعريف ، لقياس مدى حتقق األهداف املعرفيـة ، ولتقيـيم                
الحظـة الدوريـة خـالل      اجلانب النفسحركي تنوعت األساليب تبعاً ألهداف كل وحدة ، فمنها امل          

  . الدروس املتتالية وتصميم مقياس لتنظيم املنتج الفين ، ودعوة حكام للحكم على األعمال 

ولتقييم اجلانب الوجداين لوحظ سلوك الطالبات أثناء الدروس ، لقياس مدى حتقق األهـداف              
  . الوجدانية املوضوعة 

ألنـشطة التعليميـة ، والوسـائل       وااحملتوى واستراتيجيات التدريس    استطالع الرأي حول    
  ـ :التعليمية ، وطرق التقومي 

مت إعداد استبانة الستطالع الرأي حول احملتوى ، واستراتيجيات التدريس ، واألنشطة التعليميـة         
ملحق األهداف اإلجرائيـة    ( والوسائل التعليمية ، وطرق التقومي ، ووضعت الدارسة يف هذه االستبانة            

ية ، وأمام األهداف واحملتوى يف نقاط رئيسة وفرعيـة ، وأمـام احملتـوى               لدروس كل وحدة تدريس   



١٨٩ 

واألنشطة التعليمية ، مث استراتيجيات التدريس والوسائل التعليمية ، وطرق التقومي ، وذلك يف خانات               
  . مستعرضة لتكون أمام احملكم صورة كاملة عن كل ما سبق 

  ـ : وقد طلب من احملكمني

أمام كل عنـصر    ) غري مناسب   ( ، و   ) مناسب  ( انة من خانتني    يف خ  ) ( وضع عالمة    •
من عناصر املقرر ، لتعرب عن مدى مناسبة كل بند من هذه البنود لتحقيق األهداف اإلجرائية لـدروس                  

  . كل وحدة تدريسية على حدة 

  . تعديل ما يلزم تعديله  •

  . إضافة ما يرونه مناسباً  •

  ـ :صدق االستبانة 

 وظاهري لالستبانة وذلك بعرضها على جمموع من احملكمني  ملعرفة رأيهم            مت عمل صدق منطقي   
من حيث مدى مناسبة كل بند من البنود ، وعناصره لتحقيق األهداف اإلجرائية لدروس كل وحـدة                 
تدريسية على حدة ، ورأي األعضاء احملكمني أن االستبانة صادقة إىل درجة كبرية ، وكانت هلم بعض                 

  . ت اخلاصة بصياغة بعض األهداف ، ومت تعديل بعض البنود يف ضوء آراء احملكمني اآلراء واملالحظا

  



١٩٠ 

א (א א: א א א א
א א :א (

  ـ :مقدمة الوحدة وأمهيتها 

ه ، وخصائصه ومهارات التعامل معـه ،        تم هذه الوحدة بدراسة ماهية احلاسب اآليل ومكونات       
ومفهوم اخلط العريب وأنواعه ، واحلروف والكلمات احلرة املقروءة وغري املقروءة املفرغة من املعـاين ،                
وأساسيات التصميم ، وعناصره ، واستخدام برنامج أدويب فوتوشوب ملا له من تأثري يف تنمية القـدرة                 

  . االبتكارية 

مل تصميمات جتمع بني احلروف والكلمات احلرة املقـروءة وغـري           وتتناول دروس الوحدة ع   
  . املقروءة املفرغة من املعاين بشكل فين ومجايل تصلح ملنتجات فنية تطبيقية ختدم استعماالت اإلنسان 

  ـ :أهداف الوحدة 

  : تشمل الوحدة جوانب النمو املختلفة للمتعلمة ، وهي 

  : األهداف املعرفية : أوالً 

  ـ : تدريس هذه الوحدة تصبح الطالبة قادرة على أن يف هناية

  . تتعرف على ماهية احلاسب اآليل وتاريخ تطوره ومكوناته وخصائصه وطرق تشغيله  .١

  . تعطي حملة تارخيية عن طرق تطوير احلاسب اآليل واستخدامه يف جمال التربية الفنية  .٢

  . نواعه تذكر نبذة خمتصرة عن مفهوم اخلط العريب ونشأته وتطوره وأ .٣

  . تشرح معىن التصميم وعناصره وأنواعه وأساسياته ووظائفه  .٤

  . تشرح العناصر التشكيلية والقيم الفنية التشكيلية ووظائفها يف العمل الفين  .٥

  . تشرح مواصفات التصميم اجليد  .٦

 .تلخص العالقة بني الشكل واألرضية يف العمل الفين  .٧

املكي وأول من أمر بكتابة عدة نـسخ منـه          تسمي أول من مجع القرآن الذي كُتب باخلط          .٨
 . وأرسلها إىل األمصار 

 . حتدد مصدر اشتقاق الكتابة العربية اليت كانت موجودة باحلجاز قبل البعثة احملمدية  .٩

تشرح عملية وضع أول نقاط على احلروف مشرية إىل أول شخص وضـعها وأول مـن                 .١٠
 . وضع قواعد ومقاييس للحروف العربية 



١٩١ 

ه عن مقاييس احلروف العربية وما اعتمد عليه أول مقياس لعرض قلم اخلط             تذكر ما تعرف   .١١
 . العريب 

تشري إىل من ابتكر اخلط الديواين وخط الرقعةوخط الطغراء وأول مجاعة من اجلماعـات               .١٢
 . الفنية اليت اهتمت باحلرف العريب كمفردة تشكيلية 

 وعالقته بأساليب تنفيـذ     وطريقة تشغيله واستخدامه  ) أدويب فوتوشوب   ( تعرف برنامج    .١٣
 . تشكيالت متنوعة باحلروف والكلمات احلرة املقروءة وغري املقروءة 

تتعرف على األساليب املتعددة للتشكيل باحلروف والكلمات احلرة املقروءة وغري املقروءة            .١٤
 ) . أدويب فوتوشوب ( باستخدام برنامج 

 . تشرح معىن االنسجام اللوين والتباين اللوين  .١٥

أدويب (طريقة التظليل باخلطوط والتنقيط والتسييح بـاللون باسـتخدام برنـامج            تلخص   .١٦
 ) .فوتوشوب 

طريقة حتقيق االنسجام اللوين والتباين اللوين يف تشكيل احلروف والكلمات احلرة           تلخص   .١٧
 ) . أدويب فوتوشوب ( املقروءةوغري املقروءة باستخدام برنامج 

 . ة واجلمالية واجلانب الوظيفي يف العمل الفين توضح بالشرح العالقة بني القيمةالفني .١٨

 . يف العمل الفين ) القيم الفنية التشكيلية ( تشرح كيف حتقق أساسيات التصميم  .١٩

 . تذكر معىن احلركة والتماثل والتناظر وكيفية حتقيقهم يف العمل الفين  .٢٠

عملوا احلـروف   تعرف الفنان احلرويف مشرية إىل أحد أبرز الفنانني التشكيلني الذين اسـت            .٢١
 . الشرقية والفترة الزمنية اليت ظهرت فيها الدراسة احلروفية يف العامل العريب 

  ـ :األهداف النفسحركية 

  : يف هنايةتدريس هذه الوحدة تصبح الطالبة قادرة على أن 

  . تستكشف مكونات احلاسب اآليل وخصائصه وإمكانياته  .١

أدويب ( غيل احلاسـب اآليل وبرنـامج       تعمل بكفاءة نسبية وبقليل من األخطـاء يف تـش          .٢
  ) . فوتوشوب 

جتيد استخدام أدوات برنامج أدويب فوتوشوب يف عمل تصميمات مبتكـرة جتمـع بـني                .٣
  . احلروف والكلمات احلرة املقروءة وغري املقروءة تتوافر فيها مواصفات وعناصر وأسس التصميم 



١٩٢ 

ةوغري املقروءة باستخدام برنامج    تبتكر تصميمات متنوعة باحلروف والكلمات احلرة املقروء       .٤
اخلاص باحلاسب اآليل خيتلف فيها ميل القلم وتتضح فيها العالقة الفنية بني الشكل             ) أدويب فوتوشوب   (

  . واألرضية 

جتيد عمل تصميمات متنوعة ومبتكرة باحلروف والكلمات احلرة املقـروءةوغري املقـروءة             .٥
  . ىل أنواع خمتلفة من اخلطوط العربية مستندة إ) أدويب فوتوشوب ( باستخدام برنامج 

تبتكر تصميمات متنوعة جتمع بني احلروف احلرة املقروءةوغري املقروءة باستخدام برنـامج             .٦
  . تضع فيها النقاط على احلروف بشكل فين ومبقاييس مناسبة ) أدويب فوتوشوب (

قـروءة وغـري    حتكم يف عمل تصميمات متنوعة جتمع فيها بني احلروف والكلمات احلرة امل            .٧
املقروءة حتقق يف بعضها االنسجال اللوين ويف البعض اآلخر التباين اللوين وشدة اللون باستخدام برنامج               

  ) . أدويب فوتوشوب (

حتقق التماثل والتناظر والنسبة واحلركة يف إنتاج تصميمات جتمع بني احلروف والكلمـات              .٨
  ) . دويب فوتوشوب أ( احلرة املقروءةوغري املقروءة وباستخدام برنامج 

تعمل بثقة يف تظليل تصميمات مستمدة من احلروف والكلمات احلرة املقروءة وغري املقروءة              .٩
باخلطوط أو التنقيط أو التسييح باللون وموكدة فيها على اجلانب الفين واجلمايل والوظيفي يف آن واحد                

  ) . أدويب فوتو شوب ( باستخدام برنامج 

ميمات جتمع بني احلروف والكلمات احلرة املقروءة وغري        تعمل بكفاءة يف إخراج تص     .١٠
  . تصلح ملنتجات فنية تطبيقية ختدم استعماالت اإلنسان ) أدويب فوتوشوب ( املقروءة باستخدام برنامج 

  ـ :األهداف الوجدانية 

  ـ :يف هناية تدريس هذه الوحدة تصبح الطالبة قادرة على أن 

  . يل وبرنامج أدويب فوتوشوب متارس حبماس طرق تشغيل احلاسب اآل .١

  . تبدي إهتماماً بشرح املعلمة وتوجيهاا أثناء سري الدرس  .٢

  . تشترك مع زميالا يف املناقشة حول النقاط األساسية يف دروس الوحدة  .٣

تراعي الدقة والنظافة يف عمل تصميمات جتمع بني احلروف والكلمات احلرة املقروءة وغري              .٤
  ) . أدويب فوتوشوب ( مج املقروءة باستخدام برنا

 . ختتار حبرية من احلروف والكلمات احلرة املقروءة وغري املقروءة أثناء ممارسة العمل الفين  .٥



١٩٣ 

تركز على حتقيق اجلانب الفين واجلمايل والوظيفي وعناصر و أسس التصميم يف تـشكيالت         .٦
 ) . يب فوتوشوب أدو( احلروف والكلمات احلرة املقروءة وغري املقروءة باستخدام برنامج 

 . تتذوق القيم الفنية واجلمالية املرتبطة جبماليات اخلط العريب  .٧

 . تبادر بالقراءة عن احلروف العربية ومصدر اشتقاق الكتابة العربية  .٨

 . تبدي إهتماماً برؤية أنواع خمتلفة من اخلطوط العربية أثناء ممارسة العمل الفين  .٩

يفة التظليل باخلطوط أو التنقيط أو التسييح باللون        تصغي بإهتمام إىل شرح املعلمة عن وظ       .١٠
 . والتباين يف اللون وامللمس وكيفية حتقيق احلركة الديناميكية والتماثل والتناظر والنسبة يف العمل الفين 

 . ختتار حبرية األلوان املنسجمة واملتباينة أثناء ممارسة العمل الفين  .١١

ة بشكيل احلروف والكلمات احلرة املقروءة وغـري        تعتين بإخراج التصميمات الفنية املتعلق     .١٢
 ) . أدويب فوتوشوب ( املقروءة يف شكلها النهائي باستخدام برنامج 

 . تقرأ عن الفنان احلرويف واملدرسة احلروفية يف عاملنا العريب  .١٣

 . حتترم األعمال اليدوية القائمة على تشكيل احلروف العربية  .١٤

  ـ :احملتوى 

  :  اآليل يف جمال التشكيل باخلط العريب دور احلاسب: أوالً 

  . احلاسب اآليل ومكوناته ، وخصائصه ، وإمكاناته ، وطرق تشغيله  .١

تطور احلاسب اآليل واستخدامه يف جمال التصميم باحلروف والكلمات احلرة املقروءة وغـري              .٢
  . املقروءة 

روف والكلمـات   يف التشكيل باخلط العريب باحل    ) أدويب فوتوشوب   ( بعض تقنيات برنامج     .٣
  . احلرة املقروءة وغري املقروءة 

  ـ :اخلط العريب وأنواعه والتشكيل باحلروف والكلمات احلرة املقروءة وغري املقروءة : ثانياً 

  . مفهوم اخلط العريب ، وخصائصه وأنواعه  .١

ـ ( عناصر العمل الفين ، أساسيات التصميم    .٢ ل القيم الفنية التشكيلية الواجب توافرها يف العم
  ) . الفين التشكيلي 

  . التصميم ، التصميم اجليد  .٣

  . العالقة بني القيمة الفنية والقيمة اجلمالية يف العمل الفين  .٤



١٩٤ 

  . االنسجام اللوين ، والتباين اللوين  .٥

  . املدرسة احلروفية يف عاملنا العريب  .٦

  . مناذج لبعض أعمال الفنانني يف جمال التشكيل باخلط العريب  .٧

  يف عمل تصميمات باحلروف والكلمات احلرة ) أدويب فوتوشوب ( ام برنامج استخد: ثالثاً 

  ـ :املقروءة وغري املقروءة 

  . حتقيق االنسجام اللوين والتباين اللوين يف التصميم  .١

أشكال التصميمات املتعلقة باحلروف والكلمات احلرة املقروءة وغري املقـروءة وإمكانيـة             .٢
  . ل الدعاية واإلعالن ، والزخرفة ،وغريها توظيفها يف أعمال فنية مثل أعما

  . اجلمع بني اجلانب االبتكاري والوظيفي يف التصميمات  .٣

  ـ :استراتيجيات التدريس 

تبدأ ممارسة الطالبات لألنشطة التعليمية من خالل العمل يف صورة فردية على احلاسـب اآليل ،                
 جمموعة ثالث طالبات الستخالص أهـم       ويتم تقسيم الطالبات أحياناً يف جمموعات صغرية ، عدد كل         

املفاهيم واملدركات والتعميمات األساسية املتعلقة مبوضوع الوحدة أثناء اسـتخدام احلاسـب اآليل ،              
عناصر العمـل الفـين ،      ( وتستخدم طريقة املناقشة عند عرض معلومات جديدة تتطلب التوضيح مثل           

تنفيذ منوذج لتصميم جيمع بني     (  البيان العملي مثل     ، وتعرض اجلوانب العملية من خالل     ) والقيم الفنية   
احلروف والكلمات احلرة املقروءة وغري املقروءة ، أو طريقة تظليل تصميم بـاخلطوط أو التنقـيط أو                 

ومـن مث تـأيت     ) أو طريقة خلط ومزج األلوان      ) أدويب فوتوشوب   ( التسييح باللون باستخدام برنامج     
  .  ، لتطبيق ما نفذ بالبيان العملي )املعمل ( استراتيجية الورشة 

  : األنشطة التعليمية 

  ـ :دراسة دور احلاسب اآليل يف جمال التشكيل باخلط العريب : أوالً 

  . دراسة عن احلاسب اآليل وخصائصه ومكوناته وطرق تشغيله  .١

  . يف جمال التشكيل باخلط العريب ) أدويب فوتوشوب ( سة تقنيات برنامج ادر .٢

عمال الفنية املستمدة من احلروف والكلمات احلرة املقروءة وغري املقروءة وما           تصميم بعض األ   .٣
  . تتميز به تلك األعمال 



١٩٥ 

وباستخدام بعض  ) القيم الفنية التشكيلية    ( حتقيق من خالل الدراسة بعض أساسيات التصميم         .٤
  . عناصر العمل الفين 

  ـ : وغري املقروءة دراسة عن تشكيل احلروف والكلمات احلرة املقروءة: ثالثاً 

  ـ ) :أدويب فوتوشوب ( باستخدام برنامج 

تنفيذ بعض التصميمات باحلروف والكلمات احلرة املقروءةوغري املقروءة باستخدام برنـامج            .١
حتقق قيماً فنية ، بأسلوب مبتكر من خالل الدراسة السابقة ألنواع اخلط العريب ،              ) أدويب فوتوشوب   (

  . نني املشهورين يف جمال التشكيل باخلط العريب واالستفادة من أعمال الفنا

دراسة التصميمات السابقة للتعرف على إمكانية توظيفها يف منتجات فنية ختدم استعماالت             .٢
  . اإلنسان 

  ـ :هذا باإلضافة إىل 

  . متابعة برامج التلفزيون الفنية والتخصصية ، وما يرتبط باخلط العريب  •

  . بية يف الفن اإلسالمي النقل األمني لبعض اخلطوط العر •

  . مجع بعض الصور املرتبطة مبوضوعات املقرر  •

  . االستعانة بالكتب والنشرات والدوريات واالت يف موضوعات الوحدة  •

  ـ :الوسائل التعليمية 

استخدم يف تدريس الوحدة بعض الوسائل املعينة لتيسري األنشطة التعليمية ، كنمـاذج لـبعض               
عربية املتنوعة من التراث الفين اإلسالمي ، واستخدمت أيضاً مناذج للملصقات           التشكيالت باخلطوط ال  

واملطويات وبطاقات دعوة ودعاية واستخدمت فيها احلروف والكلمات احلرة املقروءة وغري املقروءة ،             
 باإلضافة إىل صور من أعمال الفنانني املعاصرين يف جمال التشكيل باخلطوط العربية املتنوعـة ، وفـيلم                
تعليمي يوضح مهارات التشكيل باحلروف والكلمات احلرة املقروءة وغري املقروءة باستخدام احلاسـب             

  . اآليل 

  ـ :زمن الوحدة 

  . ، يستغرق الدرس ثالث ساعات أسبوعياً تتكون الوحدة من ستة دروس 



١٩٦ 

  ـ :دروس الوحدة 

  ـ :الدرس األول 

ككل ، ما هية احلاسـب اآليل ، مكوناتـه ،           إجراء االختبار التحصيلي القبلي ، تقدمي الوحدة        
  . خصائصه ، مهارات التعامل معه 

  ـ :الدرس الثاين 

اخلط العريب ، أنواعه ، التشكيل باحلروف والكلمات احلرة املقروءةوغري املقـروءة ، عناصـر               
  ) . القيم الفنية التشكيلية ( التصميم ، أساسيات التصميم 

  ـ :الدرس الثالث 

يف التشكيل باحلروف والكلمات احلـرة املقـروءةوغري        ) أدويب فوتوشوب   ( ج  استخدام برنام 
  . املقروءة 

  ـ :الدرس الرابع 

  . االنسجام اللوين والتباين اللوين يف التصميم 

  ـ :الدرس اخلامس 

  . حتقيق اجلانب اجلمايل والوظيفي يف العمل الفين 

  ـ :الدرس السادس 

  . دة ، إجراء االختبار التحصيلي استكمال العمل الفين ، إهناء الوح

  ـ :أساليب التقومي 

  ـ :أ ـ االختبار املعريف 

  ـ :بناء االختبار التحصيلي 

  ـ :ـ اهلدف من االختبار التحصيلي ١

كان اهلدف من االختبار التحصيلي قياس املستوى التحصيلي للطالبات للتعرف علـى مـدى              
ائق واألفكار وحتديد املستوى الفعلي للسلوك النـهائي        استفادن من الوحدة من حيث املعلومات واحلق      

  . الذي تصل إليه الطالبة بعد االنتهاء من دراسة الوحدة األوىل من املقرر 



١٩٧ 

  ـ :ـ اعتبارات روعيت عند صياغة مفردات االختبار ٢

اعتمدت الدارسة على االختبارات املوضوعية لسهولة تصميمها وصدقها وثباا وهي متنوعـة            
  ـ :اعتمدت على أربعة أنواع منها ولكن 

  . ـ الصواب واخلطأ ١

  . ـ اختيار من متعدد ٢

  . ـ املزواجة ٣

  . ـ التكملة ٤

  ـ :وقد روعي عند صياغة مفردات االختبار ما يلي 

أن تكون الفقرات مرتبطة باألهداف املعرفية اليت مت حتديـدها يف كـل درس مـن دروس                  •
  . الوحدة

) املـدركات األساسـية     ( بقياس احلقائق واملعلومات واملفاهيم     أن تكون الفقرات مرتبطة      •
  . بالوحدة

  . أن تكون املفردات مرتبطة بتقييم املضمون اللفظي للتعريف الصحيح للمدرك  •

  . أن تكون املفردات واضحة وقصرية ومناسبة ملستوى الطالبات  •

  . مكان روعي جتنب الغموض أو العبارات املضللة أو اجلمل الطويلة قدر اإل •

  ـ :ـ تعليمات االختبار ٣

صياغة األسئلة وترتيبها وضعت التعليمات بلغة سهلة ومناسبة ملستوى الطالبـات ، وقـد              بعد  
  ـ :تضمنت التعليمات ما يأيت 

  . التنبيه على الطالبات أن تقرأ كل سؤال بدقة قبل اإلجابة  .١

  .  من الطالبات كتابة اإلجابة يف املكان املخصص بورقة األسئلة ملا هو مطلوب .٢

  . التنبيه على الطالبات أال جتيب على األسئلة حىت يؤذن هلن  .٣

  . عدم وضع أي عالمة أو تسجيل أية كتابة إال يف حدود ما يطلب منهن يف السؤال  .٤

عدم التقيد بزمن حمدد يف اإلجابة ، حىت تفهم الطالبات أهنن غري مطالبات باإلجابة يف زمن                 .٥
  . حمدد

  



١٩٨ 

  ـ  :ـ صدق االختبار٤

يقصد بصدق االختبار مدى جناحه يف قياس األهداف التعليمية اليت صمم لقياسها وقد مت عمـل                
) ) ٢٩٦(جلنة احملكمني ـ ص  ( صدق منطقي وظاهري لإلختبار وذلك بعرضه على جلنة من احملكمني 

ة لتـدريس   ملعرفة رأيهم من حيث مدى ارتباط أسئلة االختبار اليت تقيس األهداف ، باألهداف املعرفي             
الوحدة وذلك إلبداء الرأي يف مدى مالئمة أسئلة االختبار اليت تقيس األهداف ، باألهـداف املعرفيـة     
لتدريس الوحدة ، وذلك إلبداء الرأي يف مدى مالئمة أسئلة االختبار ومشوهلا لألهداف املعرفية للوحدة               

ت هلم بعض اآلراء واملالحظـات      ورأي األعضاء احملكمني أن االختبار صادق إىل درجة كبرية ، وكان          
  . اخلاصة بصياغة األسئلة ـ ومت تعديل بعض مفردات االختبار يف ضوء آراء احملكمني 

  ـ :ـ ثبات االختبار ٥

يقصد بثبات االختبار أن يعطى نفس النتائج إذا ما أعيد تطبيقه على نفس األفـراد ويف نفـس                  
حدة األوىل على عينة من عشرة طالبات ، وأعيـد          وقد مت تطبيق االختبار األول اخلاص بالو      . الظروف

  . ، ومت حساب معامل الثبات باستخدام معادلة بريسون االختبار على نفس العينة بعد عشرة 

   )ح ص × ح س ( جمـ = ر 

   ص ٢جمـ ح×  س ٢ـ حجم     

احنراف درجة االختبار لكل طالبة عن متوسط درجات أفراد اموعـة يف أول             = حيث ح س    
  . بيق تط

  . احنراف درجة االختبار لكل طالبة عن متوسط درجات اموعة يف اإلعادة = ح ص 

) ٠,٠١(وهو ارتباط دال عنـد      ) ٠,٩١( وكان معامل ارتباط االختبار اخلاص بالوحدة األوىل        
وبذلك اعترب االختبار التحصيلي على قدر عال من الصدق والثبات وأصبح يف صورته النهائيـة معـد                 

  . يق للتطب

  ـ :ـ طريقة تصحيح االختبار ٦

درجة ، وبانتهاء جتربة البحث ،   ) ١٤٢(حددت الدرجة النهائية لالختبار اخلاص بالوحدة األوىل        
مث ) قبلياً  ( قامت الدارسة بتصحيح االختبار وفقاً ملفتاج التصحيح املستخدم يف تصحيح نفس االختبار             

  . دونت الدارسة نتائج االختبار لعينة البحث 

  ـ :ب ـ مقياس تقييم املنتج الفين يف جمال التشكيل باخلط العريب 



١٩٩ 

  : بناء املقياس 

  ـ :ـ اهلدف من املقياس ١

قامت الدارسة ببناء مقياس ، بغرض حتديد مستوى الطالبات الاليت درسن الوحدة األوىل مـن               
ساسيات التصميم ، والقـدرة     املقرر ، يتمثل هذا املستوى فيما يتضمنه االنتاج من عناصر التصميم ، وأ            

  . االبتكارية ، والقيم األدائية وصالحية األعمال نفعاً 

  ـ :ـ صياغة استبانة استطالع الرأي بشأن املقياس ٢

إنه للحكم على عناصر التصميم ، جبانب أساسيات التصميم ، والقدرة االبتكاريـة ، والقـيم                
حتديد هذه البنود مدعماً برؤية شاملة موثقة بـني         األدائية ، وصالحية األعمال نفعياً فضلت أن يكون         

خرباء يف جمال التربية والتربية الفنية ، وختصصات خمتلفة ، وال تقتصر علـى رأي الباحثـة اخلـاص ،                    
  . فأعدت كذلك استبانة متضمنة عناصر فرعية هلذه البنود 

  ـ : عند صياغة االستبانة تـ اعتبارات روعي٣

  ـ :االستبانة وهي روعيت عدة أمور يف صياغة 

  ـ :أ ـ مقدمة االستبانة 

مقدمة توضح عنوان البحث ، واهلدف منه ، واهلدف من االستبانة كما دف إىل تعريف احملكم                
باملقياس ، وإبداء رأيه اخلاص بصراحة وصدق ، وتشعره أيضاً بأمهية املقياس وفائدته ، كما حتثه علـى                  

  . االهتماما واالعتناء بإبداء الرأي 

عناصر التصميم ، وأساسيات التصميم ، والقدرة االبتكارية ، والقيم          : حتديد بنود املقياس وهي     
  . األدائية ، وصالحية األعمال نفعياً ، واملقصود بكل بند على حده 

  . توجيهات للمحكم توضح طريقة اإلجابة على مواقف املقياس املرغوب فيها  •

  . أن يكتب اخلبري إمسه  •

  ـ :ياغة العبارات واألسئلة ما يلي ب ـ روعي يف ص

  . أن تكون العبارات واألسئلة قصرية إىل حد كبري  •

بشكل يشتمل على جانب واحد يطلب إبداء رأيه        .. أن تكون العبارات واألسئلة حمددة املعىن        •
  . فيه 

  . صياغة العبارات واألسئلة بشكل الُيوحي بالتحيز إىل إجابة معينة  •



٢٠٠ 

  ـ :لة املواقف ج ـ االستجابات احملتم

  : كانت االستجابات احملتملة يف اإلجابات على العبارات ، واألسئلة مخسة استجابات وهي 

  ) . موافق بشدة ، موافق ، حمايد ، غري موافق ، غري موافق بشدة ( 

  ـ :وأخذت الباحثة هبذه االستجابات للسببني التاليني 

 ووضوح صياغتها ، وللكشف عـن       ـ حىت يصلح املقياس للكشف عن مدى صحة العبارات        ١
  . شدة الرأي يف اإلجابة عن األسئلة 

  . ـ باإلضافة إىل هذه االستجابات تزيد من معدل صدق املقياس ٢

  ـ :ـ حساب معامل صدق املقياس ٤

 املقياس على جمموعة من احملكمني ، وهم خرباء مـن           باحثةللتحقق من صدق املقياس عرضت ال     
املناهج وطرق التدريس ، وقسم التربية الفنية بكلية التربية ، جامعة أم القرى         أعضاء هيئة التدريس بقسم     

  . ملعرفة وجهة النظر بأمجعه على مواقف القياس )  حمكم ٢٤(  وكان عدد احملكمني 

د هذه اللجنة أي    ح بعض عبارات املقياس ، ومل تستع       يف تصحي  باحثةكان نتيجة هذا أن أفادت ال     
  . ، وفيما يلي يوضح نسبة إتفاق احملكمني موقف من مواقف القياس 

  كل حمور من حماور القياس ، والعناصر املكونة له نسبة إتفاق احملكمني على) ١(جدول 

  احملور األول 
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٢٠١ 

  ـ : ج ـ تقومي اجلانب الوجداين 

املوضوعة للوحدة من خالل مالحظة سلوك الطالبات       يتم قياس مدى حتقق األهداف الوجدانية       
  . أثناء الدروس املتتالية 

  



٢٠٢ 

א א(:א א א א
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  ـ :مقدمة الوحدة وأمهيتها 

ناتـه والتعـرف علـى خصائـصه        اهتمت هذه الوحدةمبراجعة عن ماهية احلاسب اآليل ومكو       
ومهارات التعامل معه ، فضالً على كونه من أهم التكنولوجيا احلديثة يف احلصول علـى املعلومـات ،                  
ودراسة عن مفهوم اخلط العريب وأنواعه ، ودراسة لبعض أعمال الفنانني اليت تذخر بالعديد من املقومات 

 تصلح ملنتجات فنية تطبيقية ختدم اسـتعماالت        التشكيلية للحروف العربية ، ودراسة للتصميمات اليت      
  . اإلنسان استخدمت فيها احلروف والكلمات العربية 

وتتناول دروس الوحدة عمل تصميمات باحلروف والكلمات الكالسيكية املقروءةوغرية املقروءة          
ـ  ( امج التعليمي   باستخدام الربن ؛  بأسلوب فين مبتكر    " املفرغة من املعاين    "   لتنميـة ) وب أدويب فوتوش

  . القدرة االبتكارية والتحصيل الدراسي لدى الطالبة 

  ـ :أهداف الوحدة 

  ـ :تشمل الوحدة جوانب النمو املختلفة للمتعلمة ، وهي 

  ـ :األهداف املعرفية : أوالً 

  : يف هناية تدريس هذه الوحدة تصبح الطالبة قادرة على أن 

  . تلخص طرق تشغيل احلاسب اآليل  .١

  . ح دور احلاسب اآليل يف إبراز مجاليات اخلط العريب توضح بالشر .٢

  . حتدد أنواع اخلط العريب املختلفة  .٣

  . حتدد معىن التصميم يف العمل الفين  .٤

  . تعدد عناصر العمل الفين وأساسيات التصميم املختلفة  .٥

  . تشري إىل وظيفة العناصر التشكيلية وأساسيات التصميم يف العمل الفين  .٦

  . لتصميم اجليد حتدد مواصفات ا .٧

  . تلخص املقومات التشكيلية يف اخلط العريب  .٨

  . تعدد مصادر اشتقاق الكتابة العربية  .٩



٢٠٣ 

تشري إىل أول شخص وضع أول نقاط علىاحلروف العربية وأول مـن وضـع قواعـد                 .١٠
  . ومقاييس هلا 

  . تفسر معىن مقاييس احلروف العربية  .١١

  . لعريب كمفردة تشكيلية تتعرف على اجلماعات الفنية اليت اهتمت باحلرف ا .١٢

يف عمل تشكيالت متنوعة بـاحلروف      ) أدويب فوتوشوب   ( تشرح طريقة تشغيل برنامج      .١٣
  . والكلمات الكالسيكيةاملقروءة وغري املقروءة 

تعدد األساليب املختلفة للتشكيل باحلروف والكلمات الكالسيكية املقروءة وغري املقروءة           .١٤
   . )أدويب فوتوشوب ( باستخدام برنامج 

تلخص طريقة املد والتدوير واملطاطية وقابلية الضغط والتزوية والتشابك والتداخل وقابليته            .١٥
أدويب (للتحريف وتعدد شكل احلرف الواحد والضخم وعالمات التشكيل والبياض باستخدام برنامج            

  ) . فوتوشوب 

لمـات  تلخص طريقة حتقيق االنسجام اللوين والتباين اللوين يف تـشكيل احلـروف والك             .١٦
  ) . أدويب فوتوشوب ( الكالسيكية املقروءةوغري املقروءة باستخدام برنامج 

توضح بالشرح كيف تتحقق العالقة بني القيمة الفنيـة واجلماليـةواجلانب الـوظيفي يف               .١٧
  . التصميم 

  . تشرح كيف تتحقق األسس البنائية للتصميم يف العمل الفين  .١٨

التناظر واالتزان واإليقاع واالنـسجام يف      تشرح كيف تتحقق كل من احلركة والتماثل و        .١٩
  . العمل الفين 

  . تعرف املدرسة احلروفية مشرية إىل أبرز فنانيها  .٢٠

  ـ :األهداف النفسحركية 

  ـ :يف هناية تدريس هذه الوحدة تصبح الطالبة قادرة على أن 

  ) . أدويب فوتوشوب ( جتيد تشغيل احلاسب اآليل وبرنامج  .١

احلروف والكلمات الكالسيكية املقروءةوغري املقروءة باسـتخدام       تبتكر تصميمات متنوعة ب    .٢
  . اخلاص باحلاسب اآليل ) أدويب فوتوشوب ( برنامج 



٢٠٤ 

تتحكم يف عمل تصميمات متنوعة جتمع فيها بـني احلـروف والكلمـات الكالسـيكية                .٣
  ) . ويب فوتوشوبأد(املقروءةوغري املقروءة حتقق فيها املقومات التشكيلية للخط العريب باستخدام برنامج

تعمل بثقة يف حتقيق األسس البنائية يف إنتاج تصميمات مبتكرة جتمع بني احلروف والكلمات               .٤
  . الكالسيكية املقروءة وغري املقروءة والتأكيد على اجلانب الفين واجلمايل والوظيفي 

حلـروف  حتقق االنسجام اللوين أو التباين اللوين يف عمل تصميمات متنوعة جتمع فيها بني ا              .٥
  ) . أدويب فوتوشوب ( والكلمات الكالسيكية املقروءة وغري املقروءة باستخدام برنامج 

حتقق القيم الفنية يف إنتاج تصميمات جتمع بني احلروف والكلمات الكالسيكية املقروءةوغري             .٦
  ) . أدويب فوتوشوب ( املقروءة وباستخدام برنامج 

مع بني احلروف والكلمـات الكالسـيكية       حتقق اجلانب الفين والوظيفي يف تصميمات جت       .٧
  ) . أدويب فوتوشوب ( املقروءة وغري املقروءة وباستخدام برنامج 

  ـ :األهداف الوجدانية 

  ـ :يف هناية تدريس هذه الوحدة تصبح الطالبة قادرة على أن 

يف جمال  ) أدويب فوتوشوب   ( تشترك يف املناقشة حول طرق استخدام احلاسب اآليل بربنامج           .١
 . لتصميم ا

 . تشارك املعلمة يف املناقشة حول النقاط األساسية يف الدرس  .٢

متارس حبماس عمل تصميمات باستخدام احلروف والكلمات الكالسيكية املقـروءة وغـري             .٣
 ) . أدويب فوتوشوب ( املقروءة باستخدام برنامج 

اسـتخدام  تفضل عمل تشكيالت باحلروف والكلمات الكالسيكية املقروءةوغري املقروءة ب         .٤
 . يتحقق فيها اجلانب الوظيفي واجلانب اجلمايل يف آن واحد ) أدويب فوتوشوب ( برنامج 

تشترك يف املناقشة مع زميالا عن املد والبسط واملطاطية والقابليـة للـضغط والـدوران                .٥
 . واستخدام األلوان واملالمس يف العمل الفين 

 . أثناء تنفيذ التصميمات ختتار حبرية من األلوان املنسجمة واملتباينة  .٦

تعتين بإخراج التصميمات أثناء تشكيلها باحلروف والكلمات الكالسيكية املقـروءة وغـري             .٧
 ) . أدويب فوتوشوب ( املقروءة يف شكلها النهائي باستخدام برنامج 

 . جتمع مادة علمية عن احلروف والكلمات الكالسيكية املقروءة وغري املقروءة  .٨



٢٠٥ 

ية أنواع خمتلفةمن احلروف والكلمات الكالسيكية املقروءةوغري املقـروءة         تبدي إهتماماً برؤ   .٩
 . سواء من التراث أو من أعمال الفنانني املشهورين 

 . تقدر األعمال اليدوية القائمة على تشكيل احلروف العربية املقروءة وغري املقروءة  .١٠

  ـ :احملتوى 

  .  التشكيل باخلط العريب ـ مهارات التعامل ممع احلاسب اآليل يف جمال:أوالً 

  . مكونات احلاسب اآليل ، وخصائصه ، وإمكاناته ، وطرق تشغيله ومهارات التعامل معه  .١

استخدام احلاسب اآليل يف جمال التصميم باحلروف والكلمات الكالسيكية املقروءة وغـري             .٢
  . املقروءة

يكية املقروءة وغري   تقنيات برنامج أدويب فوتوشوب يف التشكيل باحلروف والكلمات الكالس         .٣
  . املقروءة 

ـ عناصر العمل الفين ، واملقومات التشكيلية يف احلروف والكلمـات الكالسـيكية             :ثانياً  
  ـ :املقروءة وغري املقروءة 

  . التصميم ، عناصره ، أساسياته ، مواصفات التصميم اجليد  .١

  . القيمة الفنية والقيمة اجلمالية يف العمل الفين التشكيلي  .٢

  ) . االنسجام اللوين ، التباين اللوين ( قات اللونية العال .٣

بعض تقنيات التشكيل باحلروف والكلمات الكالسيكية املقروءة وغري املقروءة من أعمـال             .٤
  . الفنانني املعاصرين 

ـ استخدام برنامج أدويب فوتوشوب يف عمـل تـصميمات بـاحلروف والكلمـات              :ثالثاً  
  ـ  :الكالسيكية املقروءةوغري املقروءة

  . توافر عناصر التصميم وأساسياته واالنسجام اللوين أو التباين اللوين يف التصميمات  .١

  . بعض الزخارف والكتابات العربية املستخدمة يف الفنون اإلسالمية  .٢

اجلمع بني القيم الفنية واجلمالية واجلانب الـوظيفي يف التـصميمات املتعلقـة بـاحلروف                .٣
  .  وغري املقروءة والكلمات الكالسيكية املقروءة



٢٠٦ 

  ـ :استراتيجيات التدريس 

يتم اختيار كل استراتيجية حسب طبيعتها ، ومناسبتها لتحقيق األنـشطة التعليميـة ، وتلـك                
  ـ :االستراتيجيات هي 

  . استراتيجية احلاسب اآليل  .١

  . استراتيجية العمل يف جمموعات صغرية  .٢

  . استراتيحية املناقشة  .٣

  .  العملية بيان عملي لتوضيح اجلوانب .٤

  . معمل لتطبيق ما نفذ بالبيان العملي  .٥

  . العمل يف صورة فردية  .٦

  ـ :األنشطة التعليمية 

رات التعامل مع احلاسب اآليل يف جمال التشكيل باحلروف والكلمـات           ادراسة عن مه  : أوالً  
  ـ :الكالسيكية املقروءة وغري املقروءة 

  . مهارات التعامل مع احلاسب اآليل وطرق تشغيله  .١

يف جمال التشكيل باحلروف والكلمـات الكالسـيكية        ) أدويب فوتوشوب   ( تقنيات برنامج    .٢
  . املقروءة وغري املقروءة 

  ـ:دراسة عن التشكيل باحلروف والكلمات الكالسيكية املقروءة وغري املقروءة : ثانياً 

  . قروءة مجاليات اخلط العريب من خالل احلروف والكلمات الكالسيكية املقروءة وغري امل .١

دراسة لبعض الزخارف والكتابات العربية من التراث وبعض أعمال الفنانني املعاصـرين يف              .٢
  . جمال التشكيل باحلروف والكلمات الكالسيكية املقروءة وغري املقروءة 

تطبيق الطالبة ما اكتسبته من خربات ـ من خالل الدراسات السابقة ـ يف دراستها لعمل    .٣
  . لكلمات الكالسيكية املقروءةوغري املقروءة تصميمات من احلروف وا

حتقق الطالبة من خالل الدراسات السابقة بعض األسس البنائية للتصميم جبانـب عناصـر               .٤
  التصميم 



٢٠٧ 

ـ دراسة عن تشكيل احلروف والكلمات الكالسـيكية املقـروءة وغـري املقـروءة              :ثالثاً  
  ـ ) : أدويب فوتوشوب ( باستخدام برنامج 

تصميمات باحلروف والكلمات الكالسيكية املقروءة وغري املقروءة باسـتخدام         تنفيذ بعض ال   .١
برنامج أدويب فوتوشوب حتقق قيماً فنية ، بأسلوب مبتكر من خالل الدراسة السابقة ، واالستفادة مـن                 

  . أعمال الفنانني املشهورين يف جمال التشكيل باحلروف والكلمات الكالسيكية املقروءةوغري املقروءة 

اسة التصميمات السابقة للتعرف على إمكانية توظيفها يف منتجات فنية ختدم استعماالت            در .٢
  . اإلنسان 

  ـ :هذا باإلضافة إىل 

متابعة برامج التلفزيون الفنية والتخصصية ، وما يرتبط بـاحلروف والكلمـات الكالسـيكية              *
  . املقروءة وغري املقروءة 

  . لفن اإلسالمي النقل األمني لبعض اخلطوط العربية يف ا*

  . مجع بعض الصور املرتبطة مبوضوعات املقرر *

  . االستعانة بالكتب والنشرات والدوريات واالت يف موضوعات الوحدة *

  ـ :الوسائل التعليمية 

  . مناذج من التشكيالت باخلطوط العربية املتنوعة من التراث الفين  .١

يل باحلروف والكلمـات الكالسـيكية      صور من أعمال الفنانني املعاصرين يف جمال التشك        .٢
  . املقروءة وغري املقروءة 

مناذج متنوعة مللصقات ومطويات وبطاقات دعوةودعايـة اسـتخدمت فيهـا احلـروف              .٣
  . والكلمات الكالسيكية املقروءة وغري املقروءة 

فيلم تعليمي يوضح مهارات التشكيل باحلروف والكلمات الكالسـيكية املقـروءة وغـري              .٤
  . ستخدام احلاسب اآليل املقروءة با

  ـ :زمن الوحدة 

  . ساعات أسبوعياً  ) ٣( تتكون الوحدة من ستة دروس ، يستغرق الدرس 



٢٠٨ 

  :دروس الوحدة 
  

  ـ :الدرس األول 

  ) . املفرغة من املعاين ( التشكيل باحلروف والكلمات الكالسيكية املقروءة وغري املقروءة 

  ـ :الدرس الثاين 

لمات الكالسيكية املقروءة وغري املقروءة ، املقومات التشكيلية للخـط          التشكيل باحلروف والك  
  . العريب ، األسس البنائية للتصميم 

  ـ :الدرس الثالث 

استخدام برنامج أدويب فوتوشوب يف التشكيل باحلروف والكلمات الكالسيكية املقروءة وغـري            
  . املقروءة 

  ـ :الدرس الرابع 

واأللوان الثانوية ،وكيفية حتقيق االنـسجام اللـوين والتبـاين يف           دراسة متيز األلوان األساسية     
  . التصميم

  : الدرس اخلامس 

  . تصميم ملنتج فين جيمع بني اجلانب الفين والوظيفي يف آن واحد 

  ـ :الدرس السادس 

  . إهنا العمل الفين وإهناء الوحدة 

  ـ :أساليب التقومي 

  ـ :أ ـ تقومي اجلانب املعريف 

  . يق تطبيق اختبار معريف ، لقياس مدى حتقيق األهداف املعرفية وذلك عن طر

  ـ :ب ـ تقومي اجلانب النفسحركي 

  ـ :وذلك عن طريق 

  . ـ املالحظة الدورية من خالل الدروس املتتالية ١

  . ـ تطبيق مقياس تقومي املنتج الفين يف جمال التشكيل باخلط العريب ٢



٢٠٩ 

  ـ :ج ـ تقومي اجلانب الوجداين 

  .  عن طريق تصميم بطاقةمالحظة لسلوك الطالبة الدال على حتقيق األهداف الوجدانية وذلك

وبعد أن انتهت الدارسة من املراحل السابقة الالزمة وقبل البدء يف التجريب امليـداين ، بـدأت                 
 ساعة ، وأسفرت عـن      ١٨جتربة البحث بتطبيق الوحدة األوىل من املقرر املقترح ، واستغرق التدريس            

ائج يف جوانب النمو الثالثة بعد محع نتائج اإلختبار املعريف ، واملقـاييس الوجدانيـة ، واألعمـال                  نت
واملنتجات الفنية املتنوعة واملختلفة ، ومااتبعته الباحثة من أساليب تدريس ، وما صاحب ذلـك مـن                 

  . أنشطة الطالبات وممارستهن سوف توضحه الدارسة يف الفصل القادم 

  

  

  

  



٢١٠ 

  
  

  
  
  

  :فصل الرابع ال
  
  

 التصميم التجريبي للدراسة 



٢١١ 

  
 شرحاً تفصيلياً لتجربة البحث ، متضمناً التصميم التجرييب وإجـراءات التنفيـذ ، مث               تقدم الباحثة 

  . التقومي 
  : التصميم التجرييب للبحث 

  : موضوع التجربة : أوالً 
 بتحديـد موضـوع أثـر       اختيار موضوع التجربة هي أوىل خطوات التجربة حيث قامت الباحثة         

استخدام استراتيجية احلاسب اآليل يف تدريس مقرر التشكيل باخلط العريب على تنمية القدرة االبتكارية              
مبدينة مكة املكرمة مـستخدمة     ،  والتحصيل الدراسي لدى طالبات قسم التربية الفنية جبامعة أم القرى           

 املعلومات عن احلاسب اآليل وطريقة تـشغيله  ويف ضوء ذلك قامت الباحثة جبمع؛   التجرييب    شبه املنهج
  . والبحث يف شبكة وإمكانات برنامج الفوتوشوب الذي يسمح بإجراء التجربة بالقدر املناسب 

  : أمهية التجربة : ثانياً 
السعي إىل االستفادة من إمكانات برنامج الفوتوشوب يف إجياد طرق جديدة تفيد يف تـشكيل        .١

الواحد ، مما يعطي الطالبة فرصة لالختبار فيما بينها مبا يفتح هلا جمال             اخلط العريب للعمل الفين     
  . أوسع لالبتكار واالبداع 

واالستفادة من إمكانيـات    ،  توجيه األنظار إىل أمهية استخدام احلاسب اآليل وأدواته العديدة           .٢
بري يف  مبا يثري التع  ،  الستحداث طرق جديدة لتشكيل احلروف العربية       ؛  برنامج الفوتوشوب   

 . جمال التشكيل باخلط العريب 
تتيح التجربة الفرصة أمام الطالبات يف استخدام برنامج الفوتوشوب كإحـدى أدوات الفـن               .٣

 . احلديث اليت تفيد يف التجريب والكشف عن عالقات جديدة ونظم فنية مستحدثة 
  : اهلدف من تطبيق التجربة : ثالثاً 

إلفادة من كل اإلمكانات اليت ميكن أن يتحيها احلاسب اآليل          دف الباحثة من خالل التجربة إىل ا      
وبرنامج الفوتوشوب وتوظيفها يف إنتاج أشكال يف إنتاج أشكال جديدة للحروف العربية مبا يفتح جماالً        
أوسع لتشكيل احلروف العربية ، إذا قورنت باحلروف العربية التقليدية ، ويف ذلك حتقيـق ملـا هلـذه                   

س مدى استيعاب عينة التجربة موعة الطالبات الستخدام احلاسب اآليل يف تدريس            التطبيقات من قيا  
من حيث استخدام تقنيات احلاسب بواسطة برنامج أدويب فوتوشـوب          ؛  مقرر التشكيل باخلط العريب     

  . بإمكانيات املختلفة وإظهار األفكار يف صورة أعمال فنية مبتكرة 



٢١٢ 

 احلاسب اآليل اليت جيد البعض صـعوبة يف إدارك املقـصود            ـ االرتقاء مبستوى الطالبات ألعمال    
حيث تشكل صعوبة التنفيذ عائقاً يف كيفية الوصول إىل املفاهيم املراد           ؛  بشكل مباشر من تلك األعمال      

  . اإلشارة إليها 
ـ االرتقاء مبستوى خربة الطالبات من خالل التعامل مع األجهزة واألدوات احلديثة واالستفادة من  

كنولوجيا املعاصرة ملعايشة ركب التطور ، واالستفادة من اإلمكانات املتاحة حالياً بسهولة ويسر يف              الت
  . ابتكار أشكال مل تألفها العني وإحداث منابع جديدة للرؤية 

بتكار أشكال فنية جديدة غري متوقعة حيث يتيح احلاسب اآليل بإمكانياته املتطورة مـساعدة              اـ  
شكال غري متوقعة ، وتتميز بدقة عالية حتمل مالمح ومسات فنيـة نتيجـة العمليـة                الطالبة على إجياد أ   

  . التكنوجلية 
ـ تأكيد دور الطالبة يف انتاج األعمال الفنية مهما كانت درجة استخدام التكنولوجيا ، حيـث                

لنظر يؤدي ذلك إىل حدوث إزدهار يف اختبارات األفراد وزيادة االعتماد على احلواس األخرى وليس ا              
  . فقط ، حيث تزداد القيم املعرفية 

  : منطلقات التجربة : رابعاً 
  : املنطق التقين  .١

املنطلق التقين هو استخدام املنهج التجرييب الذي يسعى إىل الوصول إىل أقصر النتائج املرجوة مـن                
نامج من جتريب   خالل اإلمكانات املتاحة لوسائط التنفيذ ، واالستفادة واالعتماد كثرياً على قدرات الرب           

  . وغريها ... وتغيري وحتريك وحتويل وإضافة وحذف وعالقات لونية خمتلفة 
  : احملتوى العملي للتجربة : خامساً 

  : يبدأ اإلطار العملي للتجربة بعد أن تتوصل الطالبات إىل حتديد 
  : أ ـ األهداف الفنية للتجربة 

ملنهج شبه التجرييب وذلـك مـن مـداخل    مت وضع أفكار تشكيلية مقترحة على أساس استخدام ا    
  : تفترض اآليت 

  . إدراك عينة التجربة الستخدام احلاسب اآليل يف تدريس مقرر التشكيل باخلط العريب  .١
 . قدرة الطالبات على التنفيذ والتشكيل باحلروف العربية باستخدام احلاسب اآليل  .٢
 . عمال باحلاسب اآليل قدرة الطالبات على تنمية القدرة االبتكارية يف تنفيذ األ .٣

  : ب ـ احملتوى الفين 
إجراء تنفيذ أعمال قبلية لكل طالبة ، حيث يتيح ذلك فرصة للطالبات أن تظهر مواهبهن وختلصهن               

  . من فرض القيود ، وأيضاً عن طريق احلاسب اآليل 
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  : ج ـ املعاجلات التقنية للتجربة 
  :  اآليل وإمكانات برنامج الفوتوشوب مثل مت املعاجلات التقنية للتجربة باستخدام احلاسب

  . فتح وتشغيل الربنامج ، فتح صندوق األدوات  .١
 . جلب الصور إىل فوتوشوب والنماذج اللونية  .٢
 . استخدام أدوات الفوتوشوب  .٣
 . تنظيم العمل على الطبقات واستعراض طبقات الصورة  .٤
 . نقل الطبقات وحتريكها بني اخللفيات  .٥
 .  والربط والدمج بينهما حذف وتدوير العناصر .٦
 . اختيار اللون األمامي واخللفي والتدرجيات اللونية والتأثري اللونية املختلفة  .٧
 . تستطيع وجتسيم أجزاء من الصورة عن األخرى واملنحنيات  .٨
 .إزالة العناصر غري املرغوب فيها من العمل أو اإلضافة عنصر معني  .٩
 . استخدام املرشحات ـ الفالتر  .١٠

  : احلدود التشكيلية للتجربة : سادساً 
بناء على اإلمكانات التشكيلية اليت توصلت إليها الباحثة من خالل الدراسة يف إطارهـا النظـري                

  : قامت الباحثة بإجراء جتربتها على النحو التايل 
  . ـ تقدميها أشكال خمتلفة ومتنوعة وعديدة حول أشكال احلرف الواحد 

ـ       pentiumm 3 intel insideة جهـاز الكمبيـوتر   ـ استخدمت الباحثـة يف التجرب
  .  اإلصدار الثاين Microsoft windows: والنظام 

 Ram ٠,٦٤: السرعة 
 Giga bite ٥٢,٩: احلجم 
  .  بوصه ملونة ١٤: الشاشة 

 Dtk: لوحة املفاتيح 
 Dk: الفأرة 

 Intel: كرت الشاشة 
  : الطابعة من نوع 

ثراا املختلفة واملتنوعة وأيضاً الشكل اخلارجي حيـث الطالبـة          ُتسمح بتعدد الدرجات اللونية وتأ    
ختتار الشكل مربعاً أو مستطيالً أو دائرة واختيار األساس اإلنشائي للعمل الفين ، وااللتـزام باختيـار                 

  . العمل من خالل املوضوعات املطروحة 
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  : الواقع الزمين خلطوات التجربة : سابعاً 
يف  املـستوى الـسابع ،       ) التشكيل باخلط العـريب     ( الل دراسة مقرر    مت اختيار الطالبات من خ    

فظهرت جمموعة من الطالبات هلا ميول الستخدام احلاسب اآليل يف تنفيذ األعمال الفنية ، فقد اختريت                
اموعة على هذا األساس واستمرت التجربة ستة أسابيع حيث كانت تتاح فرص أكثـر للممارسـة                

  . ربة والتجريب وزيادة اخل
  : وصف التجربة : ثامناً 

أعدت الباحثة جتربة لقياس أثر استخدام استراتيجية احلاسب اآليل يف تدريس مقرر التشكيل باخلط              
العريب لتنمية القدرة االبتكارية والتحصيل الدراسي لدى طالبات قسم التربية الفنية جبامعـة أم القـرى           

  . مبدينة مكة املكرمة 
بني مستوى الطالبات عند تصميم أعماهلن عن طريـق اسـتخدام           لفرق   ا حيث يكشف التطبيق    

 وقد راعت الباحثة تثبيت adobe fotoshop" أدويب فوتوشوب " احلاسب اآليل متمثلة يف برنامج 
اخلامات واألدوات واملساحات الورقية وكذلك زمن املقابلة اليت مت فيها التنفيذ سواء فيما قبل تدريس               

  . أو بعد تدريسها  " adobe fotoshop" شوب برنامج أدويب فوتو
من طالبات املستوى السابع بقسم التربية الفنية بكلية التربية ) عينة ( وأجريت التجربة على جمموعة     

طالبة ، وهذا العدد ميثل الطالبات الالئي أكملن بانتظـام إجـراء            )  ٣٦( جبامعة أم القرى وعددهن     
   )٣( لقاءات مدة كل منـها      )  ٦  (لطالبات عينة التجربة والباحثة   التجربة وبلغ عدد اللقاءات بني ا     

 adobe" ساعات شاملة الشرح والتنفيذ سواء قبل أو بعد تـدريس برنـامج أدويب فوتوشـوب    
fotoshop . "   

التشكيل بـاحلروف   " وبناء على ما سبق قامت الباحثة بتطبيق الوحدة التعليمية املقترحة وعنواهنا            
واملبنية على استخدام احلاسـب اآليل      " ربية احلرة املقرؤة وغري املقرؤة املفرغة من املعاين         والكلمات الع 

  : لتنمية القدرة االبتكارية على عينة البحث ، وقد قامت مبا يلي 
  : أهداف الوحدة التعليمية املقترحة وطرق التدريس املتبعة فيها : أوالً 

  . أ ـ أهداف الوحدة التعليمية املقترحة 
  . ب ـ طرق التدريس املتبعة 

  : خطوات إعداد التجربة امليدانية : ثانياً 
  . أ ـ اختيار عينة  البحث 

  . ب ـ اختيار املادة العلمية 
  . ج ـ الربنامج الزمين 



٢١٥ 

  . د ـ املوضوعات املقترحة 
  . هـ التخطيط واإلعداد لألنشطة التعليمية 

  : وحدة تطبيق أدوات التجربة قبل تدريس ال: ثالثاً 
  قبل البدء يف تدريس الوحدة طبق االختبار املعريف لقياس اجلوانب العمليـة والفنيـة الـواردة يف                 

  . الوحدة ، وكذلك طبق مقياس تقيم املنهج الفين 
  : تدريس الوحدة التعليمية املقترحة : رابعاً 

دة ككل ، وذكـر     قامت الباحثة بشرح وتوضيح إجراء االختبار التحصيلي القبلي ، وتقدمي الوح          
ماهية احلاسب اآليل ، ومكوناته وخصائصه ، ومهارات التعامل معه وكل ذلك مدعوماً بتطبيق علـى                

  . احلاسب اآليل 
  : اللقاء الثاين 

  حيـث بـدأت اموعـة األوىل       ؛  قامت الباحثة بتقسيم الطالبات إىل جمموعتني ضابطة وجتريبية         
األدوات التقليدية واملتمثلة يف أقـالم الرصـاص واأللـوان          من خالل اخلامات و   ؛  العمل  ) الضابطة  ( 

باختالف أنواعها والورق األبيض لعمل تصميم لتشكيل احلروف أو الكلمات احلرة املقـروءة وغـري               
القيم " املقروءة وذلك بعد شرح ملفهوم اخلط العريب وأنواعه ، وعناصر التصميم ، وأساسيات التصميم               

  " . الفنية التشكيلية 
فتلقت تدريباً عملياً استهدفت التعرف على امكانيـات برنـامج          ) التجريبية  ( ا اجلموعة الثانية    أم

 واألدوات اليت ميكن لذلك الربنامج القيـام هبـا يف عمـل    adobe fotoshopأدويب فوتوشوب 
  . تشكيالت للحروف العربية املختلفة 

بة الفصلية القياسية للبحث اليت استهدفت      وقد مت اللقاء األول والثاين هبدف إعداد الطالبات للتجر        
  : فيما بعد اإلجابة على السؤال التايل عملياً 

  : نفذي تصميماً بتشكيل احلروف احلرة املقروءة وغري املقروءة يف املساحة اليت أمامك مراعية 
  . ب ـ أساسيات التصميم . أ ـ عناصر التصميم 

  : ث وحىت السادس كالتايل وكانت املواصفات اخلاصة باللقاءات من الثال
  : للطالبات الاليت أنتجن أعماهلن يدوياً : أوالً 
  .  ساعات ٣: ـ الزمن ١
  .  A4ورق أبيض : ـ املساحة ٢
   . A4أقالم رصاص وألوان خمتلفة األنواع ورق أبيض : ـ اخلامات واألدوات ٣
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  : اآليل للطالبات الاليت أنتجن أعماهلن عن طريق استخدام احلاسب : ثانياً 
  .  ساعات ٣: ـ الزمن ١
   . A4ورق أبيض : ـ املساحة ٢
" اإلمكانات واخليارات املتاحة لقـوائم برنـامج أدويب فوتوشـوب           : ـ اخلامات واألدوات    ٣

adobe fotoshop "   واليت سبق للباحثة بأن قامت بشرحها تفصيلياً يف اجلزء اخلاص بتوصـيف
   ) . ١٠٣( الربنامج راجع ص 

  : الباحثة بطرح املوضوع اآليت على اموعتني مث قامت 
ـ كيف ميكن عمل تصميماً مبتكراً بتشكيل احلروف والكلمات احلرة املقروءة وغـري املقـروءة               

  : حسب املساحة املتاحة أمامك مراعية 
  . عناصر التصميم . ١
  ) . القيم الفنية التشكيلية ( أساسيات التصميم . ٢
  . باين اللوين يف التصميم اإلنسجام اللوين والت. ٣
  . حتقيق اجلانب اجلمايل والوظيفي يف العمل الفين . ٤

  . وذلك يف اللقاءات من الثالث إىل السادس 
   وقد مت تطبيق االختبار املعريف البعدي وتسجيل خطوات التجربة يف تطويرها خطوة بعد األخرى              

ريها من خـالل العمليـات اإلحـصائية        وفق شروط حمددة ليسهل بعد ذلك تلخيصها وحتليلها وتفس        
  . للحصول على نتائج عملية سليمة 

وكذلك الطالبات الـاليت    ،  مث عرضت نتائج التجربة اخلاصة بالطالبات الاليت نفذن أعماهلن يدوياً           
نفذن أعماهلن من خالل برنامج أدويب فوتوشوب على املختصني مصحوبة مبقياس تقييم املنتج الفـين ،                

يف تقدير أعمال طالبات امـوعتني ،  )  درجات ٥صفر إىل ( فقرة من كل بند من حيث كانت كل    
وذلك للحصول على املتوسط احلسايب مث قامت الباحثة بإجياد املتوسط احلسايب يف نتائج الطالبات الاليت               

ـ               تخدام نفذن أعماهلن يدوياً وقارنتها باملتوسط احلسايب يف نتائج الطالبات الاليت نفذن أعمـاهلن باس
ويب فوتوشوب واملقارنة بينهما من خالل معرفة الفروق بني املتوسطات ودرجـة داللتـها              دبرنامج أ 

اإلحصائية حيث أثبت التحليل اإلحصائي وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أعمال الطالبات الاليت              
يل عن طريق برنامج    نفذن أعماهلن يدوياً وأعمال الطالبات الاليت نفذن أعماهلن من خالل احلاسب اآل           

  . أدويب فوتوشوب 
وقد عاجلت الباحثة البيانات الواردة باستمارات احملكمني ملقياس املنتج الفين وقياسها على النحـو              

  : التايل 
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  . حساب متوسط درجات نتائج أعمال الطالبات الاليت نفذن أعماهلن يدوياً  .١
أعماهلن باستخدام احلاسب اآليل    حساب متوسط درجات نتائج أعمال الطالبات الاليت نفذن          .٢

 . عن طريق استخدام برنامج أدويب فوتوشوب 
 . حساب الفروق بني املتوسطات  .٣
 . حتليل داللة هذه الفروق  .٤

  : تعليق الباحثة 
  : استخلصت الباحثة من خالل مناقشتها مع الطالبات ومالحظتها هلن النقاط التالية 

 العمل باستخدام احلاسب اآليل وذلك إلسهام هـذا         أبدت الطالبات إعجاباً وترحيباً بأسلوب     •
 . األسلوب يف تقدمي الطالبات أعماالً فنية على مستوى من األعمال اليت تقدمها الطالبة يدوياً 

منو العالقات اإلنسانية بني الطالبات بشكل مطرد ، وحرصهم على التعاون إلنتـاج أعمـال                •
 . رى غري قاعة العمل وأفكار ، وانتقلت تلك العالقة إىل أماكن أخ

 . منو روح املنافسة بني الطالبات بإطراد مع بقاء روح الود واملرح  •
استمتعت الطالبات موضوع الوحدة ، وما تتناوله من موضوعات فرعية ، وعقنب بأهنا مل تكن                •

تتصف بصعوبة الفهم ، والبصعوبة التنفيذ باستخدام احلاسب اآليل وبرنـامج فوتوشـوب ،              
 .  املستوى ، كما أكد أهنا كانت متثل هلن ممارسة ممتعة وشائقة وكانت راقية

أبدت الطالبات رضاً بالغاً عما درس هلن يف مقرر التشكيل باخلط العريب ، ومتنت لو يدرسـن                  •
 . املقرر هبذا األسلوب دائماً ، وال تتبع الطريقة التقليدية اليت تدرس هبا حالياً 

لفرصة هلن لإلبتكار يف اجلوانب املختلفـة ، مـن حيـث            أبدت الطالبات رغبتهن يف إتاحة ا      •
التصميم ، وأسلوب التنفيذ للعمل الفين باستخدام احلاسب اآليل ، وغري ذلك ، وهـذا مـن                 

 . خالل املقررات الفنية املختلفة 
وبعد إهناء التجربة مجعت الدراسة كل البيانات الالزمة لإلجابة عـن تـساؤالت البحـث ،                 •

 .  ، واستخلصت النتائج ، وهذا ما سيتم يف الفصل القادم وحللتها إحصائياً
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   امسالفصل اخل
  
  

  حتليل املعلومات واختبار الفرضيات: ًأوال 
  .نتائج الدراسة : ًثانيا 

  التوصيات واملقرتحات : ًثالثا             
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  حتليل البيانات واختبار الفرضيات

:

  مس نتـائج الدراسـة مـصنفة ، تبعـاً خلطـة الدراسـة املـشار إليهـا يف الفـصل               يتناول الفصل اخلا  

السابق ، وهي إنتاج أعمال للطالبات باستخدام احلاسب اآليل ، وأعمال أخرى بالطريقة التقليديـة ، وقـد أمكـن                    

ــة الدراســة باســتخدام احلاســب   ــها الطالبــات عين   احلــصول علــى كــثري مــن األعمــال الــيت أنتجت

 بعدم استخدامه ، وقد تفوقت النتائج تنوعاً شديداً وتنوعت أيضاَ األساليب املتبعـة يف التنفيـذ وخباصـة                   اآليل ، أو  

  . األعمال اليت أنتجتها العينة باستخدام احلاسب اآليل 

، وهبدف حتليلنا لنتائج العينة اليت حصلنا عليها من هذه الدراسة ، إىل املقارنة بني إنتاج العينة باحلاسب اآليل                   

أو بدونه ، واليت تساعد على الكشف عن الفروق التكنيكية واالبتكارية اليت تظهر يف كل من إنتاجي العينة ، وقـد مت                   

التوصل إىل هذه النتائج من خالل جلنة حتكيم بناءاَ على استعانتهم باستمارة أعدا الباحثة خصيصاَ هلذا الـشأن ، مث                    

  .  مث قامت بتفسري النتائج يف ضوء ما توصلت له من نتائج إحصائية قامت مبعاجلة النتائج معاجلة إحصائية ،

املتوسطات املعدلة لالختبارات البعدية اليت ختص      ـ  : التحليل الوصفي لنتائج الدراسة     : ـ أوالَ   
كل فرض من فروض الدراسة وذلك من حيث أمهيتها لتحديد الداللة اإلحصائية ألي من امـوعتني وهـي          

   ) ٢( جدول رقم                     ) . ٢(  رقم كما يف اجلدول

ويوضح اجلدول قيم املتوسطات البعدية املعدلة اليت قاسها االختبار البعدي للتحصيل الدراسي والقـدرة      

  . االبتكارية لدى كل من اموعتني التجريبية الضابطة 

  اموعة التجريبية  اموعة الضابطة املصدر

 اخلطأ املعياري  املتوسط اخلطأ املعياري  املتوسط  الفرض

  ٢, ٥٠  ١٠٤, ٤  ٢, ٥٣ ٨٤, ٠٣  األول

  ٠, ٩٣  ٢٨, ٨٨  ٠, ٩٣ ٢٣, ٢٠  الثاين

  ١, ٠٨  ٢٧, ٩٣  ١, ٠٨ ٢٥, ٣٢  الثالث

  ٠, ٤٠١  ١٣, ٠١  ٠, ٤٠١  ٩, ٤٦  الرابع

  ٠, ٥٥  ٢١, ٦٠  ٠, ٥٥ ١٥, ٠٨ اخلامس

  ٠, ٤٠  ١٢, ٥٠  ٠, ٤٠  ٩, ٤١ السادس

  ٦,٤ ١٠٤, ١٠  ٤, ٦ ٨١, ٤٣ السابع



٢٢٠ 

  . التحليل االستداليل لنتائج الدراسة : ثانياَ 

لتحليل املادة اخلام لدراستها شبه التجريبية مـع اختيـار           ) spss( استخدمت الباحثة برنامج    
  واملختصر )  one way anylysis of covariance( أسلوب حتليل التباين املصاحب ذو االجتاه الواحد 

 ) ANCOVA ( ذي مت تطبيقه بعد التأكد من حتقيق شروط جتانس معامالت االحندار يف التحصيل             وال
   ) . ٣( املعريف والقدرة اإلبتكارية للمتوسطات القبلية ، كما هو موضح يف اجلدول رقم 

   ) ٣( جدول رقم 

يوضح حتليل التباين للتأكد من جتانس معامالت االحندار بني اموعتني من التحصيل املعريف             
  . واالبتكاري 

مستوى الداللة  قيمة ف متوسط املربعات   درجة احلرية جمموعة املربعات التجانس اخلاص للفرض 

  ٠, ٣٤٣ ٠, ٩٢٥  ١٠٥, ٧٧  ١  ١٠٥, ٧٧  األول 

  ٠, ٤١  ٠, ٧٢  ٤, ٢٦  ١   ٤, ٢٦  الثاين 

  ٠, ٠٥  ٤, ٢٩  ٢١, ٩٠  ١   ٢١, ٩٠  الثالث 

  ٠, ٦٠  ٠, ٢٩  ٠, ٤٦٧  ١  ٤٦٧,٠  الرابع 

  ٠, ٥١  ٠, ٤٤  ١, ١٩  ١      ١٩.١  خلامس ا

  ٠, ١٨  ١, ٩٢  ١, ٨١  ١  ١, ٨١  السادس 

  ٠, ٦١  ٠, ٢٦  ١٨, ٧١  ١   ١٨, ٧١  السابع 

أن مستوى الداللة اإلحصائية جلميع معامالت االحندار غري دال          ) ٣( ويتضح من اجلدول رقم     
مـا عـدا    ،   ملعامالت االرتباط    وهذا حيقق املتجانس  ،  إحصائيا جلميع الفروض ما عدا الفرض الثالث        

  . جتانس الفرض الثالث 

  : الفرض األول 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات         " اختبار الفرض األول والذي نصه      
من وحدة من وحدات مقـرر التـشكيل        البعدي  اموعتني التجريبية والضابطة يف التحصيل الدراسي       

  " . اتيجية احلاسب اآليل املستخدمة وذلك بعد ضبط االختبار القبلي باخلط العريب تعزي إىل إستر

والختبار الفرض األول ، قامت الباحثة جبدولة حتليل التباين املصاحب لـدرجات التحـصيل              
   ) . ٤( كما هو موضح يف اجلدول رقم ، البعدي لدى اموعتني 



٢٢١ 

   ) ٤( جدول رقم 

لتحديد الداللة اإلحصائية بني التحصيل البعـدي       النسبية احملسوبة   ) ف  ( يوضح فيه قيمة    
  . للمجموعتني الضابطة التجريبية للفرض األول 

جمموع املربعات   املصدر 
درجة 

  احلرية 
مستوى الداللة اإلحصائية   )F( النسبية ) ف(قيمة متوسط املربعات 

  ٠, ٠٠٠  ١٨, ٧٧  ٢١٤٢, ٣٣  ٢  ٤٢٨٤, ٦٦النموذج املعدل 

  ٠, ٠٠١  ١٣, ٢٨  ١٥١٥, ٦٥  ١  ١٥١٥, ٦٥  التقاطع 

  ٠, ٠٨٦  ٣, ١٣  ٣٥٧, ٥٥  ١  ٣٥٧, ٥٥ املتغري املصاحب

   ٠, ٠٠٠  ٣٢, ٠٨  ٣٦٦١, ٣٨  ١  ٣٦٦١, ٣٨  اموعة 

      ١٣,١١٤  ٣٣  ٣٧٦٦, ٤٣  اخلطأ 

        ٣٦ ٣٢٧٢٧٦, ٠٠  اموع 

        ٣٥  ٨٠٥١, ٠٠ اموع املعدل 

وهذه القيمة  ) ٠٨,٣٢(النسبية تساوي   ) F(يتضح قيمة    ) 4( من دراسة اجلدول السابق رقم      
وهذه النتيجة تقود إىل رفـض الفـرض        ،  يف التحصيل البعدي     ) ٠٠٠,٠( دالة إحصائياَ عند مستوى     

جند أن الداللة لصاحل اموعة التجريبية ذات املتوسط        ) ٢(وبالرجوع إىل اجلدول رقم     ،  الصفري األول   
 مما يؤكد أثر العامل     ؛ ) ٨٤ ,٠٣( بطة ذات املتوسط األصغر     مقابل اموعة الضا   ) ١٠٤ ,٤( األكرب  

  . التجرييب وهو استخدام احلاسب اآليل يف تدريس اموعة التجريبية 

  : الفرض الثاين 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات         " اختبار الفرض الثاين والذي نصه      
عناصر التصميم البعدي تعـزي إىل إسـتراتيجية التـدريس          اموعتني التجريبية والضابطة يف حتصيل      

والختبار الفرض الثاين ، قامت الباحثة جبدولـة حتليـل          " املستخدمة وذلك بعد ضبط التحصيل القبلي       
 ) ٥( التباين املصاحب لدرجات التحصيل البعدي لدى اموعتني كما هو موضح يف اجلدول رقـم               

  . ض الثاين والذي مت مبوجبه قبول أو رفض الفر



٢٢٢ 

   ) ٥( جدول رقم 

النسبية احملسوبة لتحديد الداللة اإلحصائية بـني التحـصيل البعـدي           ) ف  ( يوضح قيمة   
  للمجموعتني الضابطة والتجريبية للفرض الثاين 

 جمموع املربعات   املصدر 
درجة 

  احلرية 
) F(النسبية ) ف(قيمة متوسط املربعات 

مستوى الداللة 

  اإلحصائية 

  ٠, ٠٠٠  ٢٢, ١٤١  ١٣٠, ٠١٣  ٢  ٢٦٠, ٠٢٧ ذج املعدل النمو

  ٠, ٠٠٠  ٤٧, ١٢٦  ٢٧٦, ٧٢٩  ١  ٢٧٦, ٧٢٩  التقاطع 

  ٠, ٨٨٣  ٠, ٠٢٢  ١٣٠  ١  ١٣٠املتغري املصاحب 

  ٠, ٠٠٢    ١٢, ٠٩١  ٧١, ٠٠١  ١  ٧١, ٠٠١  اموعة 

      ٥, ٨٧٢  ٢٧  ١٥٨, ٥٤٧  اخلطأ 

        ٣٠ ٢٠٧٦٦, ٢٣٠  اموع 

        ٢٩  ٤١٨, ٥٧٤ اموع املعدل 

وهـذه  ) ١٢, ٠٩١ (النسبية تساوي ) F(يتضح أن قيمة ) ٥(من دراسة جلدول السابق رقم 
وهذه النتيجة تقـود إىل رفـض       ،  يف التحصيل البعدي    )  ٠,٠٠٢  (القيمة دالة إحصائياَ عند مستوى      

عة التجريبية ذات   جند أن الداللة لصاحل امو    ) ٢(وبالرجوع إىل اجلدول رقم     ،  الفرض الصفري الثاين    
مما يؤكد أثـر    ؛    )٢٣,٢٠( مقابل اموعة الضابطة ذات املتوسط األصغر       ) ٨٨.٢٨(املتوسط األكرب   

  . العامل التجرييب وهو استخدام احلاسب اآليل يف تدريس اموعة التجريبية 

  : الفرض الثالث 

ة بني متوسطي درجات    ال توجد فروق ذات داللة إحصائي     " اختبار الفرض الثالث والذي نصه      
ترجع إىل  البعدي  ) القيم الفنية التشكيلية    ( اوعتني التجريبية والضابطة يف حتصيل أساسيات التصميم        

  " . استخدام احلاسب اآليل وذلك بعد ضبط التحصيل القبلي 

والختبار الفرض الثالث ، قامت الباحثة جبدولة حتليل التباين املصاحب لـدرجات التحـصيل              
والذي مت مبوجبه قبـول أو رفـض        ،  ) ٦(كما هو موضح من اجلدول رقم       ،  ي لدى اموعتني    البعد

  . الفرض الثالث 



٢٢٣ 

   ) ٦( جدول رقم 

النسبية احملسوبة لتحديد الداللة اإلحصائية بـني التحـصيل البعـدي           ) ف(يوضح قيمة   
  . للمجموعتني الضابطة والتجريبية للفرض الثالث 

 جمموع املربعات  املصدر
رجة د

  احلرية
 )F(النسبية ) ف(قيمة  متوسط املربعات

مستوى الداللة 

  اإلحصائية

  ٠, ٠٠٠  ١٩, ٦٣١  ١١٢, ٥٣٢  ٢  ٢٢٥, ٠٦٥ النموذج املعدل 

  ٠, ٠٠٦  ٨, ٨٢٧  ٥٠, ٦٠٠  ١   ٥٠, ٦٠٠  التقاطع 

  ٠, ١٤٠  ٢, ٣٠٧   ١٣, ٢٢٢  ١  ١٣, ٢٢٢املتغري املصاحب 

  ١٩٨  ١, ٧٤٤  ٩, ٩٩٥  ١  ٩, ٩٩٦  اموعة 

      ٥, ٧٣٢  ٢٧  ١٥٤, ٧٧٦  اخلطأ 

        ٣٠ ٢١٦٥٣, ٤٨٢  اموع 

        ٢٩  ٣٧٩, ٨٤١ اموع املعدل 

وهـذه   ) ١,٧٤٤ ( النسبية تساوي   ) F(يتضح أن قيمة    ) ٦(من دراسة اجلدول السابق رقم      
ول رقم  القيمة غري دالة إحصائياَ وهذه النتيجة تعود إىل قبول الفرض الصفري الثالث وبالرجوع إىل اجلد              

لصاحل اموعة التجريبية مقابل اموعة الـضابطة ذات        جاء   ) ٢٧,٩٣( املتوسط األكرب   جند أن   ) ٢(
 وهذا مما يؤكد أثر العامل التجرييب وهو اسـتخدام احلاسـب اآليل يف              ؛ ) ٢٥,٣٢( املتوسط األصغر   

  . املطلوبة تدريس اموعة التجريبية إال أنه مل يصل إىل مستوى الداللة اإلحصائية 

  : الفرض الرابع 

ال توجد فورق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات         " اختبار الفرض الرابع والذي نصه      
املهارات األدائية التقنية ترجع إىل اسـتخدام برنـامج         البعدي  اموعتني التجريبية والضابطة يف حتصيل      

  " . بط التحصيل القبلي رسم وتلوين الصور املستخدمة يف هذه الدراسة وذلك بعد ض

والختبار الفرض الرابع ، قامت الباحثة جبدولة حتليل التباين املصاحب لـدرجات التحـصيل              
والذي مت مبوجبه قبول أو رفض الفرض       ،  ) ٧(البعدي لدى اموعتني كما هو موضح يف اجلدول رقم          

  . الرابع 



٢٢٤ 

   ) ٧( جدول رقم 

 الداللة اإلحصائية بـني التحـصيل البعـدي         النسبية احملسوبة لتحديد  ) ف(يوضح قيمة   
  . للمجموعتني الضابطة والتجريبية للفرض الرابع 

 جمموع املربعات  املصدر
درجة 

  احلرية
 مستوى الداللة اإلحصائية )F(النسبية ) ف(قيمة  متوسط املربعات

  ٠, ٠٠٠  ٢١, ٢٤٠   ٣٣, ١٤٣  ٢  ٦٦, ٢٨٧ النموذج املعدل

  ٠, ٠٠٠  ١٠١, ٥٨٩  ١٥٨, ٥٢٠  ١  ١٥٨, ٥٢٠  التقاطع

  ٠, ١٨٧  ١, ٨٣٥  ٨٦٣,٢  ١  ٢, ٨٦٣ التغري املصاحب

  ٠, ٠٠٠   ٢٩, ٠٣٩  ٤٥, ٣١٢  ١  ٤٥, ٣١٢  اموعة

      ١, ٥٦٠  ٢٧  ٤٢, ١٣١  اخلطأ

        ٣٠ ٣٨٩٧, ١٩٧  اموع

        ٢٩  ١٠٨, ٤١٨ اموع املعدل

وهـذه   ) ٢٩,٠٣٩( النسبية تساوي   ) F(يتضح أن قيمة    ) ٧(من دراسة اجلدول السابق رقم      
وهذه النتيجة تقـود إىل رفـض       ،  يف التحصيل البعدي     ) ٠٠٠.٠( القيمة دالة إحصائياًَ عند مستوى      

جند أن الداللة لصاحل اموعة التجريبية ذات       ) ٢(وبالرجوع إىل اجلدول رقم     ،  الفرض الصفري الرابع    
مما يؤكد أثـر    ؛   ) ٤٦.٩( صغر  مقابل اموعة الضابطة ذات املتوسط األ      ) ٠١.١٣( املتوسط األكرب   

  . العامل التجرييب وهو استخدام احلاسب اآليل يف تدريس اموعة التجريبية 

  : الفرض اخلامس 

ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية بـني متوسـطي           " اختبار الفرض اخلامس والذي نصه      
 ترجع إىل التعبري باسـتخدام      ي البعد درجات اموعتني التجريبية والضابطة يف حتصيل اجلانب الوظيفي       

  " . إستراتيجية احلاسب اآليل وذلك بعد ضبط التحصيل القبلي 

والختبار الفرض اخلامس ، قامت الباحثة جبدولة حتليل التباين املصاحب لدرجات التحـصيل             
والذي مت مبوجبه قبـول أو رفـض        ،  ) ٨(كما هو موضح يف اجلدول رقم       ،  البعدي لدى اموعتني    

  . اخلامس الفرض 



٢٢٥ 

   ) ٨( جدول رقم 

النسبية احملسوبة لتحديد الداللة اإلحصائية بـني التحـصيل البعـدي           ) ف(يوضح قيمة   
  . رض اخلامس فللمجموعتني الضابطة والتجريبية لل

 جمموع املربعات  املصدر
درجة 

  احلرية
 مستوى الداللة اإلحصائية )F(النسبية ) ف(قيمة  متوسط املربعات

  ٠, ٠٠٠  ٤٥, ٣٠٩  ١٤٣, ٨٠٨  ٢  ٢٨٧, ٦١٧ لالنموذج املعد

  ٠, ٠٠٠  ٧٧, ١٩٦  ٢٠٤, ٤١٣  ١  ٢٠٤, ٤١٣  التقاطع

  ٠, ٦٥١  ٠, ٢١٠   ٥٥٥,٠  ١    ٠, ٥٥٥ املتغري املصاحب

  ٠, ٠٠٠  ٤٩, ٣١٣  ١٣٠, ٥٧٩  ١  ١٣٠, ٥٧٩  اموعة

      ٢, ٦٤٨  ٢٧  ٧١, ٤٩٥  اخلطأ

        ٣٠ ١٠٤٤٩, ٧٨٠  اموع

        ٢٩  ٣٥٩, ١١٢ اموع املعدل

وهـذه   ) ٤٩,٣١٣( النسبية تساوي   ) F(يتضح أن قيمة    ) ٨(من دراسة اجلدول السابق رقم      
وهذه النتيجة تقـود إىل رفـض       ،  يف التحصيل البعدي     ) ٠,٠٠٠( القيمة دالة إحصائياً عند مستوى      

يـة  لتجريبجند أن الداللة لصاحل اموعـة ا      ) ٢(وبالرجوع إىل اجلدول رقم     ،  الفرض الصفري اخلامس    
 وهـذا   ؛ ) ١٥,٠٨( مقابل اموعة الضابطة ذات املتوسط األصغر        ) ٢١,٦٠( ذات املتوسط األكرب    

  . مما يؤكد أثر العامل التجرييب وهو استخدام احلاسب اآليل يف تدريس اموعة التجريبية 

  : الفرض السادس 

ـ        " اختبار الفرض السادس والذي نصه       ني متوسـطي   ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية ب
الطالقة املرونة ،   ( عناصر القدرة اإلبتكارية    لالبعدي  تحصيل  الدرجات اموعتني التجريبية والضابطة يف      

يف  " FOTO SHOP ADOBEفوتوشوب " ترجع إىل استخدام برنامج رسم وتلوين الصور ) األصالة
  . صيل القبلي تدريس الوحدة األوىل من مقرر التشكيل باخلط العريب وذلك بعد ضبط التح

والختبار الفرض السادس ، قامت الباحثة جبدولة حتليل التباين املصاحب لدرجات التحـصيل             
والذي مت مبوجبه قبـول أو رفـض        ،  ) ٩(كما هو موضح يف اجلدول رقم       ،  البعدي لدى اموعتني    

  . الفرض السادس 
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   ) ٩( جدول رقم 

 اإلحصائية بـني التحـصيل البعـدي        النسبية احملسوبة لتحديد الداللة   ) ف(يوضح قيمة   
   للفرض السادس ةللمجموعتني الضابطة والتجريبي

 جمموع املربعات  املصدر
درجة 

  احلرية
 مستوى الداللة اإلحصائية )F(النسبية ) ف(قيمة  متوسط املربعات

  ٠, ٠٠٠  ٣٧, ٤٤٩  ٣٦, ٤٧٤  ٢  ٧٢, ٩٤٩ النموذج املعدل

  ٠, ٠٠٠  ٥٠, ٩٣٦  ٤٩, ٦١٠  ١  ٤٩, ٦١٠  التقاطع

  ٠, ٩٥٧  ٠, ٠٠٣  ٢٩٤٢, ٠٣  ١  ٢٩٤٢, ٠٣ املتغري املصاحب

  ٠, ٠٠٠  ١٨, ٩٣٩  ١٨, ٤٤٦  ١  ١٨, ٢٩٧  اموعة

      ٠, ٩٧٤  ٢٧  ٢٦, ٢٩٧  اخلطأ

        ٣٠ ٣٦٩٨, ٩٤٩  اموع

        ٢٩  ٩٩, ٢٤٦ اموع املعدل

ه وهـذ  ) ١٨,٩٣٩( النسبية تساوي   ) F(يتضح أن قيمة    ) ٩(من دراسة اجلدول السابق رقم      
وهذه النتيجة تقـود إىل رفـض       ،  يف التحصيل البعدي     ) ٠,٠٠٠( القيمة دالة إحصائياً عند مستوى      

جند أن الداللة لصاحل اموعة التجريبيـة       ) ٢(وبالرجوع إىل اجلدول رقم     ،  الفرض الصفري السادس    
 مما يؤكد   ؛ ) ٩,٤١( مقابل اموعة الضابطة ذات املتوسط األصغر        ) ١٢, ٥٠( ذات املتوسط األكرب    

  . أثر العامل التجرييب وهو استخدام احلاسب اآليل يف تدريس اموعة التجريبية 

  : الفرض السابع 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات         " اختبار الفرض السابع والذي نصه      
ع إىل إسـتراتيجية التـدريس   بتكارية ترجلقدرة اال لالبعدي  تحصيل  الاموعتني التجريبية والضابطة يف     

  " . املستخدمة وذلك بعد ضبط التحصيل القبلي 

والختبار الفرض السابع ، قامت الباحثة جبدولة حتليل التباين املصاحب لـدرجات التحـصيل              
والذي مت مبوجبه قبـول أو رفـض        ،  ) ١٠(كما هو موضح يف اجلدول رقم       ،  البعدي لدى اموعتني    

  . الفرض السابع 
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   ) ١٠( رقم جدول 

النسبية احملسوبة لتحديد الداللة اإلحصائية بـنب التحـصيل البعـدي           ) ف(يوضح قيمة   
  . للمجموعتني الضابطة والتجريبية للفرض السابع 

  جمموع املربعات  املصدر
درجة 

  احلرية
 مستوى الداللة اإلحصائية )F(النسبية ) ف(قيمة  متوسط املربعات

  ٠, ٠٠٠  ٢٩, ٤٤٩  ٢٠٥٥, ٩٣٤  ٢  ٤١١١, ٨٦٨ النموذج األول

  ٠, ٠٠٠  ١٦, ١٦٢  ١١٢٨, ٣٢٠  ١  ١١٢٨, ٣٢٠  التقاطع

  ٠, ٩٨٧  ٠, ٠٠٠  ١٧٩٨, ٠٢  ١  ١٧٩٨, ٠٢ املتغري املصاحب

  ٠, ٠١١  ٧, ٤٥٧   ٥٢٠, ٦١٥  ١  ٥٢٠, ٦١٥  اموعة

      ٦٩, ٨١٣  ٢٧  ١٨٨٤, ٩٣٨  اخلطأ

        ٣٠ ٢٦٦٦١٠, ١٠٢  اموع

        ٢٩  ٥٩٩٦, ٨٠٥ اموع املعدل

وهـذه   ) ٧,٤٥٧(  النسبية تساوي    (F)يتضح أن قيمة    ) ١٠(من دراسة اجلدول السابق رقم      
 إىل رفـض    قـود وهذه النتيجة ت  ،  يف التحصيل البعدي    ) ٠,٠١١( القيمة دالة إحصائياً عند مستوى      

ت لتجريبية ذا جند أن الداللة لصاحل اموعة ا     ) ٢(وبالرجوع إىل اجلدول رقم     ،  الفرض الصفري السابع    
 مما يؤكد أثر    ؛ ) ٨١,٤٣(مقابل اموعة الضابطة ذات املتوسط األصغر        ) ١٠٤,١٠( املتوسط األكرب   

  . العامل التجرييب وهو استخدام احلاسب اآليل يف تدريس اموعة التجريبية 

  : تفسري نتائج الدراسة احلالية ومقارنتها بنتائج الدراسات السابقة 

  : ، واختبار فرضياا اتضح ما يلي من خالل التحليل اإلحصائي 

وق دالة إحصائياً بني اموعتني شبه التجريبية والضابطة يف التعلم عن طريق استخدام             روجود ف  •
وتعزو الباحثة هذه   ،  " املنتج الفين   " احلاسب اآليل واملتمثلة يف أداء الطالبات لألعمال املنتجة         

ي خياطب حاسة البصر عن طريق التفاعـل        الفروق إىل خصائص استخدام احلاسب اآليل الذ      
 إضـافة إىل     ، هم يف تنمية القدرة اإلبتكارية لدى الطالبات      امما يس ؛  باستخدام احلاسب اآليل    
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وهـذه  ،  األمر الذي يقلل مـن التـشتت        ،  االحتكاك املباشر بني الطالبات واحلاسب اآليل       
  .الضوابط قد تساهم يف عدم التسرب وامللل والسآمة للطالبات 

وجود فروق دالة إحصائياً بني اموعتني شبه التجريبية والضابطة يف تعلـيم الطالبـات أوالً                •
وثانياً جودة ودقة ونظافة إنتاج التـصاميم ،        ،  إخراج تصاميم عن اخلط العريب بصورة مبتكرة        

وتعزو الباحثة هذه الفروق إىل استيعاب التطبيق العملي والتفاعل املباشـر بـني  الطالبـات                
                 . واحلاسب اآليل 

  ؛ وهذا ما جنده متوفراً يف خصائص معمل احلاسب اآليل عند تعلم مقرر التشكيل باخلط العريب              
 ممـا   ؛باعتباره وسيلة مساندة ميكن عن طريقها تدريب الطالبات على استخدام احلاسب اآليل          

واليت يصعب على املعلمـة      ،يوفر الوقت واجلهد والدقة والنظافة يف إخراج التصاميم املبتكرة          
 . تفاديها مع الطالبات يف القاعة الدراسية 

أن مجيع النتائج اليت توصلت إليها الباحثة تتجه لصاحل اموعة شـبه التجريبيـة ، والـيت مت                   •
 مما يؤكد فاعليه اسـتخدام احلاسـب اآليل يف          ؛تدريسها عن طريق استخدام احلاسب اآليل       

العريب مقارنة بالتدريس بالطريقة التقليدية ، وهذا االخـتالف         تدريس مقرر التشكيل باخلط     
يتلخص يف الفرق بني الطريقة التقليدية لتدريس مقرر التشكيل بـاخلط العـريب ، وطريقـة                

عن طريق استخدام أكثـر مـن       ؛  التدريس باحلاسب اآليل الذي يتيح للطالبات فرص التعليم         
 يتيح هلـن فرصـة      و مع جهاز احلاسب اآليل ،       اتتفاعل الطالب ت إذ؛  طريقة ، وهذا ما مييزه      

مع زيادة فاعلية املشاركة الفردية يف نفس الوقت ، إضـافة إىل  ،  اكتشاف أخطائهن بأنفسهن    
تذليل الصعوبات اليت تواجههن ، كتفاوت قوة وضوح الرؤية عند التطبيق على احلاسب اآليل              

وإمنا هو أحـد  ، كون بديالً عن املعلمة     ، وهذا االختالف ال يعين أن احلاسب اآليل ميكن أن ي          
وتضاعف من فاعليتها إذا ما استخدم      ،  مسائل التقنيات التعليمية احلديثة اليت تعزز من دورها         

 . استخداما مثمراً من قبل مصلحة ذات كفاءة عالية 

 كما أن ما نتج من فروق يف املتوسطات املعدلة ُيفسر لصاحل البحث شبه التجرييب ، ويدل على                 •
وجود أثر الستخدام احلاسب اآليل يف تدريس مقرر التشكيل باخلط العريب على تنمية القـدرة   

 . بتكارية لطالبات قسم التربية الفنية جبامعة أم القرى مبكة املكرمة اال
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  التوصيات واملقرتحات 
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א
، توصي الباحثة بعدد من التوصيات ، اليت قـد          يف ضوء ما أسفرت عنه هذه الدراسة من نتائج            
  هم يف حتسني وتطوير العملية التعليمية بشكل عام ، والتعليم اجلامعي بشكل خاص ، تتمثل فيمـا                 اتس

  : يلي 

 االهتمام بتدريس مقرر التشكيل باخلط العريب يف مراحل التعليم العام بـشكل عـام ،                مضاعفة -١
كيد على مجاليات اخلط العريب ، وربطه بالفن ، عن طريق           ؛ من خالل التأ   واجلامعات بشكل خاص    

الدراسات التحليلية للفنون التشكيلية ، خاصة ما يتعلّـق بـاخلط العـريب واسـتخالص األسـس               
  .التصحيحية

استثمار مجاليات اخلط العريب املختلفة املتمثلة يف احلروف احلرة والكالسيكية املقـروءة وغـري               -٢
مة مل تدرك بعد ميكن التوصل إىل مداخل جتريبية عديدة من خالل دراستها             املقروءة ، حيث متثل أنظ    

النظر إىل ما حتمله القيم التشكيلية للحروف العربية مـن قيمـة            و،  يف مقرر التشكيل باخلط العريب      
 . تعبريية والبحث يف إمكانية استخدامها كمداخل تشكيلية جديدة 

ط العريب على طريقة اإللقاء بل جيب أن تـستخدم          عدم االقتصار يف تدريس مقرر التشكيل باخل       -٣
طرق االعتماد املتبادل اإلجيايب بني الطالبات واحلاسب اآليل حىت تزداد العالقات اإلجيابيـة ويرتفـع               

بالدراسات التحليلية للفنون التشكيلية وخاصة مبا يتعلـق        والقيام  مستوى إتقان الطالبات للمهارات     
 .  التصميمية والعناصر التشكيلية اليت طبقت يف هذه الدراسة باخلط العريب واستخالص األسس

زيادة وعي الطالبات بأمهية احلاسب اآليل يف التعليم ، ملا له من ضرورة للرقي بالعملية التعليمية                 -٤
وذلك من خالل إقامة احملاضرات والندوات ، واملؤمترات ، إقامة املعارض ، وذلك لنـشر الـوعي                 

تدريس فنون احلاسب اآليل من     و،  ام احلاسب اآليل يف جماالت احلياة املختلفة        والتعرف بأمهية استخد  
خالل إنشاء أقسام متخصصة داخل الكلية يف اجلامعة ، تم بتوضيح أعمـال فنـون التكنولوجيـا                 
واحلاسب اآليل ، وإقامة مراكز علمية متخصصة بالدراسات يف تلك الفنون املقترنة باملنهج العلمـي               

 .  تدريبية هبا وعمل دورات

 يف جمال التربية الفنية كوسائل تعليمية تساعد على تعلم املهارات والتقنيات            حاسوبيةإنتاج برامج    -٥
 إخل. . . اخلط العريب ، أشغال اخلشب ، معادن ، خزف ، طباعة            " االت التربية الفنية املتنوعة مثل      

ح الفرصة للطالبات على استخدام برامج      توفري أجهزة حاسب آيل داخل القسم بتقنيات حديثة تتي        ، و 
، خمتلفة إلنتاج تصميمات مبتكرة ألشكال احلروف العربية ، وبأعداد متناسقة مع عدد الطالبـات               

   .وإعداد قاعات مناسبة ومدربني ومدربات هلذه الربامج 
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علـى   مما يساعد    ؛املسطحة واسمة   توظيف واستخدام االستراتيجية املقترحة على التشكيالت        -٦
 . إثراء العملية التعليمية بقسم التربية الفنية

تطوير مناهج التربية الفنية من املرحلة االبتدائية وحىت هناية سنوات التعليم اجلامعي ، وضـرورة                -٧
االنتقال من مناهج احلفظ والتلقني واملمارسة الفنية إىل مناهج الفهم والنقد واالبتكـار والتعـبري ،                

القـدرة  ؛ حبيث ُتبىن املناهج املطورة لتنمية       احلرية والتفكري للذات واآلخرين     وترسيخ قيم الطالبات و   
على االبتكار يف التربية الفنية يف مراحل التعليم املختلفة لتحسني مهارات التعليم عنـد الطالبـات ،                 

على ، وتتبىن إقامة ورش عمل متخصصة لتنمية القدرة         وحتفيزهم على استخدام أمناط التفكري املختلفة       
  . لدى طالبات قسم التربية الفنية االبتكار 

عقد دورات للطالبات تتضمن تدريبهم على مهارة اسـتخدام احلاسـب اآليل وإسـتراتيجيته               -٨
باعتبارها أحد األساليب الفعالة يف عملية التدريس ، وإبراز مزاياه التربوية ، والتعرف علـى األدوار                

إتاحة دورات تدريبية جمانية أو ذات رسـوم        و  . ا األسلوب   اجلديدة لكل من الطالبة واملعلمة يف هذ      
طالبات قسم التربية الفنية على تصميم وإنتـاج بـرامج          رمزية متنوعة يف اجلامعة ، لتدريب طالبات        

على مبادئ استخدام احلاسـب     . حاسوبية يف خمتلف املواد من خالل تدريس مقرر خمصص للقسم           
وانتـاج بـرامج    ،  إلنتاج تصميمات تشكيلية وفنية متنوعة      ؛  تلفة  اآليل وسبل التعامل مع براجمه املخ     

وضع دليل الستخدام احلاسـب اآليل يف التعلـيم والـتعلم وحتـسني              و .حاسوبية يف خمتلف املواد     
 . استخدامه وتقي من خماطره وتزيد من فاعلية الكلفة بالتدريس به 

دم احلروف العربية كمفردة تشكيلية ،       معارض فنية خاصة باملمارسات التشكيلية اليت تستخ       إقامة -٩
.  وملتابعة ، وتوجيهها الوجهة السليمة إلنتاج حلول تشكيلية مبتكـرة            موختصيص جلان خاصة للتقيي   

واالهتمام بكتالوج املعارض ، الذي يفسر العمل ، ويوضح للطالبات كيفية استخدام احلاسب اآليل              
 . متذوقني أو االستفادة من إمكانياته وتوضيح الرؤية لل
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نظراً لندرة وجود دراسات يف جمال استخدام احلاسب اآليل وتطوير املقررات الدراسية ، ورغـم              
 عصرنا احلايل يف خمتلف جماالت احلياة اخلاصة والعامة ، وبعد أن أمتت الباحثة هذه               أمهية هذه التقنية يف   

يد من الدراسات والبحوث العلمية ، اليت تعمق        الدراسة وجدت الباحثة أن موضوعها يف حاجة إىل مز        
البحث ، وتكمل املسرية ، وتتابع اإلجناز ، لذا تقترح هذه الدراسة بعض البحوث والدراسات والعملية                

  : اليت تتمثل يف اآليت 

إجراء دراسة مماثلة أثر احلاسب اآليل يف تنمية أنواع خمتلفة من الـتفكري واالجتاهـات حنـو                  -١
 . اسية يف مراحل التعليم العام املقررات الدر

إجراء دراسة مماثلة إلعداد برامج تدريبية للطالبات املعلمات قائمة على استخدام إسـتراتيجية              -٢
 . احلاسب اآليل 

 . إجراء دراسة مماثلة الستخدام إستراتيجية مقترحة إلعداد معلمة التربية الفنية يف العصر احلايل -٣

دم احلاسب اآليل الكتساب الطالبة املعلمة مهارة تـدريس         إجراء دراسات مماثلة علمية تستخ     -٤
 . الفنون من مراحل التعليم العام 

إجراء دراسات مماثلة علمية تستخدم احلاسب اآليل وبراجمه املختلفـة الكتـساب الطالبـات               -٥
 . مهارات التدريس العامة واخلاصة بقسم التربية الفنية 

ر مناهج التربية الفنية لتنمية القـدرة علـى الـتفكري           إجراء دراسة مماثلة لربنامج مقترح لتطوي      -٦
 . اإلبتكاري لدى طالبات قسم التربية الفنية 

 . إجراء دراسة مماثلة جتريبية للعوامل املسامهة يف تنمية القدرة اإلبتكارية يف جمال التربية الفنية  -٧

 تدريس أخرى يف ضوء     إجراء دراسة مماثلة للعالقة بني إستراتيجية احلاسب اآليل واستراتيجيات         -٨
 . عدد من املتغريات التدريسية كامليول واملهارات واالجتاهات 

إجراء دراسة مماثلة ألثر استخدام إستراتيجية احلاسب اآليل يف حل بعض املشكالت اليت تواجه               -٩
 العملية التعليمية كصعوبات التعلم ونقص اإلمكانيات واالجتاهات غري اإلجيابية حنو دراسة املقررات           

 . املختلفة 

إجراء دراسة مماثلة لبناء وحدات أخرى لتحقيق أهداف تدريسية غري اليت ذكرت يف هـذه                - ١٠
 . الدراسة 
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إجراء دراسة مماثلة ملعرفة العالقة بني املقومات التشكيلية للخط العريب واألسـس البنائيـة               - ١١
 . للتصميم 

 . عليمية لتنمية اإلبداع إجراء دراسة مماثلة الستخدام إمكانيات احلاسب اآليل كوسيلة ت - ١٢

دراسة أثر استخدام إستراتيجية احلاسب اآليل يف حل بعض املشكالت اليت تواجه العمليـة               - ١٣
التعليمية واليت تعمل على إثارة الطاقات الكامنة لالبتكار وبناء وتشكيل عقلية ناقدة لدى الطالبات              

 . التكنولوجيا احلديثةتستطيع من خالهلا أن تتعايش مع املتغريات املتالحقة ومواكبة
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  قائمة املراجع
א: א :א
  :مصادر أساسية وخمطوطات. أ

  القرآن الكرمي .١
  .لبنان:  دار املعرفة، بريوتالفهرست،.). ت. د (،ابن الندمي .٢
الطبعة  . مقدمة بن خلدون. )١٩٨٤(عبد الرمحن بن حممد بن حممد احلضرمي ابن خلدون،  .٣

  .دار القلم: بريوت ، حتقيق عبد اهللا أمحد سليمان احلمد ، اخلامسة 
، مطبعـة   ١ حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد، ط         وفيات األعيان، ). ١٩٤٨ ( ، ابن خلكان  .٤

  .القاهرة: السعادة، مكتبة النهضة املصرية
  .القاهرة: دار املأمون مطبعة معجم األدباء،). ١٩٣٨. (احلموي، ياقوت .٥
دار . ن.دحتفة أويل األلباب يف صناعة اخلط والكتاب        ) ت.د(الصايغ ، عبد الرمحن بن يوسف        .٦

  . القاهرة : الكتب املصرية 
 اهليئة املـصرية العامـة       يف كتابة اإلنشا،   صبح األعشى ). ١٩٨٥. (القلقشندي، أمحد بن علي    .٧

  .القاهرة: للكتاب
الكاثوليكيـة ،   ) ١٥(  ، الطبعـة     املنجد يف اللغة   ) . ١٩٥٦. (اليوسوعي ، لويس معلوف      .٨

  بريوت 
  :كتب ومراجع. ب
  الطبعة األويل ، مكتبة األجنلو       مهارات التدريس الفعال  ) . م  ١٩٩٧( إبراهيم ، جمدي عزيز      .٩

 .القاهرة : املصرية 
طبعـة   ،ال لسان العرب )  هـ١٤١٤(ابن منظور ، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم            .١٠

  . لبنان –الثالثة ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  بريوت 
  .بغداد:  مكتبة النهضةتاريخ خطاطي بغداد املعاصرين،). ١٩٧٧. (األعظمي، وليد .١١
  . ، القاهرة  ) ٥(  ، ط خمتار الصحاح) م ١٩٣١. (الرازي ، حممد بكر  .١٢
، املكتبـة    ) ٢،  ١(اجلـزان    ،   ، املعجـم الوسـيط    ) ١٣٩٢.( أنيس ، إبراهيم وآخرون      .١٣

 .اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع ، إستانبول تركيا 
 ، دار مصر للطباعة ، القاهرة       فلسفة الفن يف الفكر املعاصر    ) . م  ١٩٦٦( إبراهيم ، زكريا     .١٤

  ٢٨، ص
دراسات يف تاريخ الكتابة وأصوهلا عند   : الكتابة العربية والسامية  ).١٩٨١. (بعلبكي، رمزي .١٥
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  .بريوت:  دار العلم للمالينيساميني،ال
  ٤٠ ، دار املعارف مبصر ، ص أصول التربية الفنية) . م ١٩٧٥. (البسيوين ، حممود  .١٦
، مطبعـة كليـة اآلداب، جامعـة        ١ ط مشكالت اللغة العربية،  ). ١٩٥٦. (تيمور، حممود  .١٧

  .القاهرة: القاهرة
. دار الكتاب اجلامعي     . اإلبداعاملوهبة والتفوق و   ) .١٩٩٨( جروان ، فتحي عبد الرمحن       .١٨

  .اإلمارات العربية املتحدة . العني 
 ، اإلمـارات    مفاهيم و تطبيقـات   : تعليم التفكري   ) ١٩٩٩ ( .فتحي عبد الرمحن  ،  جروان .١٩

  .دار الكتاب اجلامعي : العربية املتحدة ، العني 
 )٣٣( ص . ية للعلومالدار العرب . سيكولوجية اإلبداع) . بدون . ( اجلسماين ، عبد العلي  .٢٠
التحصيل الدراسي دراسات نظرية واقعية والعوامـل       . ) م  ١٩٩٦( احلامد ، حممد معجب        .٢١

 .الرياض :  ، الدار الصوليطية للتربية والنشر املؤثرة فيه
دار ابن حزم للطباعة و التوزيـع و        :  ، بريوت    صناعة اإلبداع ) ١٩٩٩ ( .علي،  احلمادي .٢٢

  .النشر 
:  ، الكويـت     جتارب عاملية يف تربية اإلبداع و تشجيعه      ) ١٩٩٩ ( .حبيبحممد  ،  احلوراين .٢٣

  مكتبة الفالح
:  ، دار املـسرية      "نظرية وممارسة   " التصميم التعليمي   ) . م  ١٩٩٩( احليلة ، حممد حممود        .٢٤

 .األردن 
 ، اجلزء الثـاين ،      األسس التارخيية للفن التشكيلي املعاصر    ) . ت  .د  ( حسن ، حسن حممد      .٢٥

   ٢٠ ، ١٩ الفكر العريب ، ص دار
 . القاهرة :   عامل الكتب حبوث نفسية وتربوية) .م ١٩٧٥( خري اهللا ، سيد وآخرون   .٢٦
 ، دار املعارف ، مصر ،       التذوق الفين ودور الفنان واملستمتع    ) . م  ١٩٧٥(مخيس ، محدي     .٢٧

  ٣٦القاهرة ، ص 
 .دار الفكر العريب :  القاهرة  ،تنمية قدرات االبتكار لدى األطفال) ١٩٩٦ ( .علي، راشد .٢٨
 .  بريوت رسالة اخلط العريب) . م ١٩٨٦/هـ ١٤٠٦(رضا ، أمحد   .٢٩
 ،عـامل   تصميم التدريس رؤية منظومـة    ) . م  ٢٠٠١/ هـ  ١٤٢١( زيتون، حسن حسني     .٣٠

  .القاهرة : الكتب 
  .بغداد: ، مطبعة اإلرشادآراء يف اللغة العربية). ١٩٦٢. (السامرائي، إبراهيم .٣١
دار :  ، األردن ، عمان      مدخل إىل تربية املتميزين و املوهوبني     )١٩٩٨ (.ناديا هايل،سرور .٣٢
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  . عمان : ، األردن الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
 تارخيهـا، لوازمهـا، وأدواـا، مناذجهـا،    : صنعتنا اخلطية ). ١٩٩٣. (سرين، حمي الدين   .٣٣

  .دمشق:  ونشر دار التقدماستنابول، طبع:منشورات أكادميية حتت القبة الوقفية
استراتيجيات لتعليم املوهوبني وتنميـة     : عقول املستقبل   ) ١٩٩٩( . علي السيد   ،  سليمان .٣٤

  . الرياض : ، اململكة العربية السعودية مكتبة الصفحات الذهبية :  ، الرياض اإلبداع
  .القاهرة:  اهليئة املصرية العامة للكتاباخلط العريب،). ١٩٨٣. (صاحل، زكي .٣٥
  .بغداد:  مكتبة النهضةتارخيه وأنواعه، :  اخلط العريب).١٩٨٤. (العباسي، حيى سلوم .٣٦
دار النهـضة   :  ، القـاهرة     التفوق العقلي و االبتكار   ) ١٩٧٧ ( .عبد السالم ،  عبد الغفار  .٣٧

   .، القاهرةالعربية
،   العلمي مفهومه وأدواته وأسـاليبه     الدراسة. ) هـ  ١٤١٧( عبيدات ، ذوقان وآخرون        .٣٨

  .الطبعة اخلامسة ، دار الفكر للطباعة  عمان 
  . ، دار الفكر ، عمان علم النفس التربوي . ) ١٩٩٩( عدس ، عبد الرمحن ،  .٣٩
دار :  ، األردن ، عمـان       املدرسة و تعليم الـتفكري      .)١٩٩٦ (.حممد عبد الرحيم  ،  عدس .٤٠

  عمان :  ، األردن الفكر للطباعة و النشر والتوزيع
 سيكلوجية اإلبداع دراسة يف تنمية السمات اإلبداعية      ) . ت  . د  ( رمحن ،   عيسوي ، عبد ال    .٤١

  ) . ٦٧ص ( ، دار النهضة العربية ، بريوت ، 
  مكتبـة دار القلـم        ،   ، تقنيات التعليم واإلتـصال    ) م  ١٩٩٣. ( العقيلي ، عبد العزيز      .٤٢

 . الرياض: والكتاب 
 ، الطبعة    يف التربية وعلم النفس    لدراسةامناهج  ) . م  ١٩٨٥. ( ب  . فان دالني ، ديو بولد       .٤٣

الثانية ، ترمجة حممد نبيل نوفل  وسليمان اخلضري ، وطلعت منصور ، مكتبة األجنلو املصرية 
  .القاهرة 

 جملة األحباث،   نشأا، تطورها، مشكالا،  : حروف اهلجاء العربية  ). ١٩٥٢. (فرحية، أنيس  .٤٤
  .، آذار،بريوت١، عدد ٥ج
. بـة اجلامعيـة   تاملك . رعاية املوهوبني واملتفـوقني  ) . ٢٠٠٠. (  حممد القذايف ، رمضان   .٤٥

   )١٥( ص .اإلسكندرية 
املكتـب  :  ، اإلسـكندرية     رعاية املوهوبني و املبدعني   . )١٩٩٦ ( .رمضان حممد ،  القذايف .٤٦

  .اجلامعي احلديث 
دار  . مدخل إىل سيكولوجية رسوم األطفـال      ) .١٩٩٥. (القريطي ، عبد املطلب أمني .٤٧
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  . )١٤٧( ص . مصر . املعارف 
 . ، دار الشرق ، نابلس سيكولوجية التعلم الصفي . ) ٢٠٠٠( قطامي ، يوسف و نايفة ،  .٤٨
:  املطبعة التجاريـة احلديثـة     تاريخ اخلط العريب وآدابه،   ). ١٩٣٨. (الكردي، حممود طاهر   .٤٩

  .القاهرة
معجم املصطلحات التربويـة     ) .هـ  ١٤١٩( اللقاين ، أمحد حسني واجلمل ، على أمحد            .٥٠

 .القاهرة :   الطبعة الثانية ، عامل الكتب املعرفية يف املناهج وطرق التدريس
، .ع.م. ، ج  رؤية إسـالمية  : مقدمة يف منهج اإلبداع      .)١٩٩٣ ( .زهري منصور ،  املزيدي .٥١

  .دار الوفاء للطباعة و النشر و التوزيع: املنصورة 
. دمشق  . دار البشائر    . الطريق إىل اإلبداع   ) .٢٠٠٠. ( املشيقح ، عبد الرمحن بن صاحل        .٥٢

   )٢٠( ص 
دار املناهل للطباعة   :  ، بريوت    الذكاء و التفوق و العقد النفسية      .)١٩٩٨ ( .عباس،  مهدي .٥٣

  بريوت.و النشر والتوزيع 
، جروس  نشأته، تطوره، مشكالته، دعوات إصالحه    : اخلط العريب ). ١٩٨٦. (يعقوب، إميل  .٥٤

  .لبنان: بلسبرس، طرا
:א:
تدريس وحدة تصميم باستخدام الكمبيـوتر لتالميـذ        ) . م  ١٩٩٣( إبراهيم ، اميلي رمسيس    .٥٥

 ، رسالة ماجستري غري منـشورة       الصف األول الثانوي وقياس أثرها على تنمية التفكري االبتكاري        
  .القاهرة  كلية التربية الفنية:،جامعة حلوان 

  .مكتبة مصر، القاهرة. مشكلة الفن). ١٩٦٨. (رياإبراهيم، زك .٥٦
مدخل لتدريس مفاهيم التربية البئية يف ميدان       ) . م  ٢٠٠١( أبو يوسف ، سامح عبد اللطيف        .٥٧

 ، رسالة دكتوراة غري منشورة ،جامعة حلوان        التربية الفنية من خالل طريقة التعلم الذايت للكمبيوتر       
  .القاهرة ، كلية التربية الفنية : 
استخدام الكمبيوتر يف تعليم التصميم وأثـرة يف        ) . م  ١٩٩٧( إمساعيل ، سامح مخيس السيد       .٥٨

:   رسالة دكتوراة غري منشورة ، جامعـة حلـوان            تنمية بعض القدرات العقلية املرتبطة باالبداع     
  .القاهرة ، كلية التربية الفنية

فصول مـن تـاريخ احلركـة       : من  . ملحق بيانات احلروفيني  .). ت. د. (آل الشيخ، الناصر   .٥٩
  . اجلزء األول، بغداد، دار آفاق عربيةالتشكيلية العراقية،

  .  بريوت،شرنشركة املطبوعات للتوزيع وال.  ، احلروفية العربية). ١٩٧٢. (، شاكرآل سعيد .٦٠
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ـ .احلوار التشكيلي مع العالمة اخلطّية يف الفن العريب املعاصر         .) .ت. د (احلبيب،،  بيدة .٦١ اة احلي
  . ١٢٦. ص٧١الثّقافية التونسية العدد 

 ،  أصل اخلط العريب وتطوره حىت هناية العصر األموي       . ) م  ١٩٧٧( اجلبوري ، سهيلة ياسني      .٦٢
  .رسالة ماجستري ، جامعة بغداد 

دراسة استخدام احلرف العريب كمفردة تـشكيلي       ،  ) هـ  ١٤١٤( احلريب ، محد مناور حممد       .٦٣
  .مكة املكرمة ، كلية التربية : الة ماجستري  جامعة أم القرى ، رسيف التعبري اللوين 

استخدام إمكانيات الكمبيوتر كوسيلة تعليمية     ) . م  ١٩٩٦/هـ  ١٤١٦( محدي ، إميان أمحد      .٦٤
 .القاهرة ، كلية التربية الفنية :  رسالة ماجستري ،جامعة حلوان لتنمية االبداع الفين ،

ستخدام تقنيات الكمبيوتر لتصميم برنامج لتذوق الفـن        ا) . م  ٢٠٠٢( محدى ، إميان أمحد      .٦٥
:  ، رسالة دكتوراة غري منشورة ، جامعة حلـوان           املصري القدمي يطبق كوسيلة يف جمال التصوير      

  .القاهرة ، كلية التربية الفنية 
القيم البنائية للخط الكـويف وإمكانيـة       ) . م  ١٩٨٧( خليل ، حامت عبد احلميد عبد الرمحن         .٦٦

 ، رسالة ماجستري غري منـشورة جامعـة          يف اللوحات الزخرفية لطالب كلية التربية الفنية       توظيفها
 .القاهرة ، كلية التربية الفنية : حلوان 

أثر استخدام استراتيجيات مقترحة يف تدريس القراءة على        ) ١٩٩٣ ( .نعيمة عبد اهللا  ،  اجةواخل .٦٧
 ، رسـالة    لصف األول الثانوي العلمـي    تنمية قدرات التفكري االبتكاري لدى عينة من طالبات ا        

  .جامعة البحرين ، كلية التربية، قسم التربية : ماجستري غري منشورة ، البحرين 
تصميم منهج لتعليم الرسم الفين للنـسيج       ) . م  ١٩٩٢(درويش ، إبراهيم السيد حممد عطية        .٦٨

لة دكتوراة غري منـشورة     ، رسا لطالب املدارس الثانوية الصناعية باستخدام الكمبيوتر وقياس أثرة         
 .القاهرة ، كلية التربية الفنية : جامعة حلوان 

مدخل جترييب لتناول املفردة الزخرفية االسـالمية يف  ) . م ٢٠٠٠( الديب ، السيد العريب على     .٦٩
  .القاهرة ، كلية التربية الفنية : ، رسالة ماجستري ، جامعة حلوان التصميم باستخدام الكمبيوتر 

، رسالة ماجـستري    طراز اخلط وموقعة ولونه يف االعالن       ) . م  ١٩٧٨(طفي حممد   رشاد ، مص   .٧٠
 .القاهرة ، كلية التربية الفنية : غري منشورة ، جامعة حلوان 

الكمبيوتر كأداة لالرتقاء بالناحية االبتكارية يف فن       . ) م  ١٩٩٥( السكري ، إميان حممد توفيق       .٧١
  . جامعة القاهرة ، كلية الفنون اجلميلة  ، رسالة دكتوراة غري منشورة ،اجلرافيك

 يف ابتكار أشكال جمسمة مستفيدا من       استخدام الكمبيوتر ) .م١٩٩٢(سليمان ، عالء الدين .٧٢
 ، رسالة دكتوراة غري منشورة ، جامعة حلوان  القـاهرة ،             تطبيقات مدرسة الباهوس للمجسمات   
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 .كلية التربية الفنية 
ملف الوحدة، التاصيل و التحديث يف الفنـون        . حة احلروفية اللّو ).ت. د(.موريس،  سنكري   .٧٣

  . ١٠٩.ص . ٧١-٧٠العدد / التشكيلية العربية
الوظيفة الزخرفية للحرف العريب كمدخل جتـرييب       ) . م  ١٩٨٧( شيشتر ، عبد احملسن حسن       .٧٤

 .ربية الفنية القاهرة ، كلية الت:  ، رسالة ماجستري غري منشورة،  جامعة حلوان لتدريس التصميم
وزارة : ، البحرين استخدام احلاسوب يف العملية التعليمية     ).١٩٨٨(ابراهيم يوسف   العبد اهللا،    .٧٥

  .م١٩٨٨التربية والتعليم، 
أثر استخدام الكمبيوتر حمل بعض املشكالت الفنية       .) م  ١٩٩٤( عبد املنعم ، أمحد حامت سعيد        .٧٦

القاهرة  كلية التربية    :  رسالة ماجستري ،جامعة حلوان       ، لطلبة الدراسات العليا بكلية التربية الفنية     
 .الفنية 

تصميم برنامج باستخدام فاعليات الكمبيـوتريف      ) .م  ٢٠٠١( عبد املنعم ، أمحد حامت سعيد        .٧٧
: رسالة دكتوراة غري منشورة ، جامعة حلـوان         .  حتليل خمارات من أعمال الفن املصري املعاصر      

 .ة القاهرة ، كلية التربية الفني
االجتاهات الفكرية واجلمالية حملتوى فنون الكمبيوتر      ) . م  ٢٠٠٠(العتباين ، أشرف أمحد حممد       .٧٨

القاهرة ،  :  ، رسالة دكتوراة غري منشورة ، جامعة حلوان          التشكيلية ودورها يف أثراء التذوق الفين     
  .كلية التربية الفنية 

كمبيوتري يف تنمية الطالقة التشكيلية     فعالية برنامج   ) . م  ٢٠٠٠(العدوي ، داليا حسن حممد       .٧٩
القاهرة ، كلية التربية    : ، رسالة ماجستري غري منشورة ، جامعة حلوان         لدى طالب التعليم الثانوي     

  .الفنية 
  .حبث غري منشور . التفكري االبتكاري) م ٢٠٠٣ ( .محدأالغامدي ،  .٨٠
 ، رسـالة    الية يف اخلـط العـريب     دراسة القيم الفنية واجلم   ) . م  ١٩٩٠(فتيين ، عبد اهللا عبدة       .٨١

 .مكة املكرمة ، كلية التربية :ماجستري ، جامعة أم القرى 
دراسة نقدية الثر التكنولوجيا احلديثـة علـى        ) .م  ١٩٩٧/هـ  ١٤١٨( فتيين، عبد اهللا عبده      .٨٢

 .القاهرة ، كلية التربية الفنية : ، رسالة دكتواراة ، جامعة حلوان القيم الفنية من اخلط العريب 
تطور الكتابات والنقوش يف احلجاز منـذ  ) . م ١٩٨٥/هـ١٤٠٥(الفعر ، حممد فهد عبد اهللا       .٨٣

 .جدة :  ، رسالة ماجستري منشورة ، امة للنشر فجر االسالم حىت منتصف القرن السابع اهلجري
إمكانا الكمبيوتر يف أعداد الرسوم التحـضريية إلثـراء         ) .م  ٢٠٠١( مبارك ، مرمي عبد املنعم       .٨٤

.                القاهرة ، كلية التربية الفنية :  ، رسالة ماجستري ، جامعة حلوان التعبري من التصوير
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 ،  الكمبيوتر لتحقق االبتكار الـشكلي يف اخلـزف       ) . م  ٢٠٠١( مرسي ، أمحد عبد الرمحن       .٨٥
  .القاهرة ، كلية التربية الفنية : ة حلوان رسالة دكتوراة غري منشورة ،جامع

إعداد برنامج تدرييب ملعلم التربيـة الفنيـة علـى          . ) م  ٢٠٠٠( مرسى ، نشوى عبد الرمحن       .٨٦
:  ، رسالة دكتوارة ، جامعـة حلـوان          استخدام نظم الكمبيوتر لتدريس الرسم املرحلة االبتدائية      

  .القاهرة  كلية التربية الفنية 
إمكانات الكمبيوتر يف إثراء تكوين الـصورة لطـالب         ) . م  ٢٠٠٢( املنعم  مزيد ، مها عبد      .٨٧

 .القاهرة ، كلية التربية الفنية :  ، رسالة دكتوراة  جامعة حلواناملرحلة اإلعداية 
 ، رسـالة    توظيف الكمبيوتر يف التصوير وأبعادة التربوية     ) . م  ١٩٩٦(مزيد ، مها عبد املنعم       .٨٨

 .القاهرة  كلية التربية الفنية :  حلوان ماجستري غري منشورة  جامعة
أثر تدريس االستقصائي لعلم األحيـاء علـى        ) . هـ  ١٤١٣( املشرف ، عبد اآللة عبد اهللا        .٨٩

 ، رسالة ماجستري غـري      التحصيل والتفكري االبتكاري لطالب الصف األول الثانوي مبدينة الرياض        
  .الرياض ، كلية التربية : منشورة جامعة امللك سعود 

العالقة بني املقومات التشكيلية للخط العريب املعاصر       ) . م  ١٩٩٥( نصرة ، حممد على حممود       .٩٠
القاهرة  كلية   : ، رسالة ماجستري ، جامعة حلوان       واألسس البنائية للتصميمات الزخرفية املسطحة      

 التربية الفنية 
يـوتر يف جمـاالت     التصورات الذاتية للطالب حول استخدام الكمب     ) . م  ١٩٨٩( واد فريتون    .٩١

  .التربية الفنية
. حبث غـري منـشور    . إمكانية تفاعل رسوم الكمبيوتر لتعليم الفن     ) . م  ١٩٩٠( يكرفريدمان   .٩٢

  .ERICقاعدة بيانات 
العالقة بني القدرة على التفكري االبتكاري والقدرة على التعبري الفـين           يوسف ، فينس عماد ،       .٩٣

  . ، رسالة ماجستري ) م١٩٨١(، لدى عينة من تالميذ املرحلة اإلعدادية 
   -:املؤمترات والندوات واالت العلمية 

. التعليم مبساعدة احلاسب اإللكتروين بني التأييد واملعارضة      ). ١٩٨٥. (اسكندر، كمال يوسف   .٩٤
  .٥٢ ـ ٤٠، ص ص ١٩٨٥، حزيران، ١٥، الكويت، عدد تكنولوجيا التعليم

  . الدوحة، قطر. جملة التربية. أساليب تنميتهاالبتكار و). ١٩٩٤. (حسن، حممد صديق حممد .٩٥
توظيف احلاسب اآليل واملعلوماتية    ،  ) م٢٠٠٠(حلمي ، أبو الفتوح ، عبد الباقي ، أبو زيد ،             .٩٦

 ، املؤمتر السادس عشر للحاسـب اآليل والتعلـيم املنعقـد يف             يف مناهج التعليم الفين بدولة البحرين     
  م ٢٠٠٠إبريل ٢٦ـ٢١الرياض ، 
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 .القاهرة :  ،عامل الكتب حبوث نفسية وتربوية) . م ١٩٧٥( ، سيد وآخرون خري اهللا .٩٧
 .، غري معروف ) م ١٩٨٥( دار املعارف العاملية يف التربية  .٩٨
اإلفادة من الكمبيوتر يف إنتاج تصاميم قائمة على تقنية إعادة          ) . م  ١٩٩٩(رملة ، حنا حبيب      .٩٩

تربية وعلم النفس ، الد الثالث عشر ، العدد الثاين           يف ال  الدراسة ، جملة عامل     طبع السطح الكوالجي  
 ). أكتوبر  ١( 
حنو مدخل جديد لتدريس مادة التربيـة       ) . م  ٢٠٠١/هـ١٤٢١(الرويس ، بدر عبد الرمحن       . ١٠٠

 ، املؤمتر العلمي الثالث عشر  منـاهج         الفنية يف ضوء متطلبات الثورة املعرفية والتكنولوجية املعاصرة       
 يوليو ، دار الضيافة ،جامعة عني       ٢٥ -٢٤عرفية والتكنولوجية املعاصرة ، الفترة من       التعليم الثورة امل  

 .مشس ، الد الثاين
 ، العـدد الرابـع      رسالة اخلليج العـريب   ) . م  ١٩٨٨/هـ١٤٠٨( السليماين ، ممدوح حممد      . ١٠١

 .والعشرون ، السنة الثامنة 
 ، جملـة التربيـة ، العـدد         ساحرالكمبيوتر ، اجلهاز ال   ،  ) م  ١٩٨٦(صديق ، حسن حممد ،       . ١٠٢
  م ١٩٨٦ـمايو ٧٧
استخدام التعليم املربمج لتدريس بعض خربات الرسـم        ) . م  ١٩٩٠( عبد اهللا ، محدي أمحد       . ١٠٣

 ).  أكتوبر ١( القاهرة ،: ، مؤمتر إعداد املعلم من كلية التربية ظ، جامعة امليناءلطالب التربية الفنية
عدد . جملة التربية . صميم برامج احلاسب اآليل التعليمية    مقدمة يف ت  ). ١٩٨٩. (العرتي، يوسف  . ١٠٤

  .١٩٨٩، السنة األوىل، أبريل ـ يونيو ، )١(
 ، جملة   مفهوم أصول التربية الفنية املعاصرة    . ) م  ١٩٩٧/ هـ١٤١٧(فضل ، حممد عبد ايد       . ١٠٥

  ) .٢(جامعة امللك سعود  الد التاسع ، العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية 
. الة العربية للتربية. مادة ووسيلة : استخدام احلاسوب يف التعليم   ). ١٩٨٦. (القال، فخر الدين   . ١٠٦

  .الد السادس، العدد األول، مارس
، مناهج التعليم الثورة املعرفية والتكنولوجية املعاصرة       ) . م  ٢٠٠١(املؤمتر العلمي الثالث عشر    . ١٠٧

  . القاهرة ، الد الثاين : ة ، جامعة عني مشس م  دار الضياف٢٠٠١ يوليو  ٢٥-٢٤الفترة من 
 ) .م ١٩٨٥( جملة دائرة املعارف العاملية يف التربية  . ١٠٨
دراسة تقوميية ألثر الكمبيوتر على التصميم الفين ، والـتفكري          ) . م  ١٩٩٩( حممد، هدى أنور     . ١٠٩

 ، جملة البحوث التربويـة      ةاالبتكاري، واالجتاهات حنوه بني طالب التربية الفنية بكليت التربية النوعي         
  ).م١٩٩٩أكتوبر  (٢ ، العدد ١٢وعلم النفس  كلية التربية ، جامعة أملينا ، م 

تقوم إدخال واستخدام الكمبيـوتر يف مـدارس التعلـيم          ) . م  ١٩٩٦(منصور ، أمحد حامد      . ١١٠



٢٤٣ 

ا التعليم  اجلمعية    الثانوي العام مبحافظة دمياط من خالل آراء القائمني عليه واملستفيدين منه ، تكنولوجي            
  .القاهرة ، الد السادس  الكتاب األول : املصرية للتكنولوجيا التعليم
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  :مصادر من اإلنترنت
١٥١ . ww.angelfire.com/ca5/Hat /اخلط العريب وأشهر اخلطاطني  
١٥٢ . www.angelfire.com/mh/almoalem/alkhat.htmتدريس اخلط العريب   
١٥٣ . www.torathi.com/mkzim/331.htmتطور اخلط يف كتابة املصحف الشريف   
١٥٤ . www.ezboard.comاخلط العريب فن إسالمي   
١٥٥ . .www.islamweb.net/fann/islamic-art-studies/masyra.htm 

  العريب يف اخلالفة اإلسالمية ـ فن وإبداع خلطمسرية ا
١٥٦ . .www.arabcin.net/areen/22/interview.htmاخلطاط أمحد عبد الباري. د  
١٥٧ . .www.ndukhan.comاخلط العريب املعاصر   
١٥٨ . .www.geocities.com/alktat/nbtha.htm    نبذة عن اخلط العـريب ـ أشـهر 

  اخلطاطني العرب ـ مناذج من اخلط العريب
١٥٩ . www.qatar.net.qa/hamdyqtv/khattaton.htm      بعض اخلطـوط العربيـة 

  خلطاطني قدماء ومعاصرين من الشبكة اإلسالمية
١٦٠ . www.e-resaneh.com/Arabic/tarikh/khat.htm    اخلطوط أوجدت عالقة 

  تواصل بني احلارتني العربية والفارسية ـ الدكتور عباس خامه يار
١٦١ . www.fustat.com/bibliography/aytash.shtml#top ــاش ــد آيت  حام

  اآلمدي ـ الدكتور حسن املعايرجي
١٦٢ . www.arabiccalligraphy.comأنواع اخلط العريب   
١٦٣ . www.station192.com   جملة التراث العريب ـ الكتابة العربية وفن الشعر والتـأريخ 

  .الشعري يف ما وراء النهر ـ الدكتور شاه رستم غياث شاه موساروف
١٦٤ . www.egyart.comتطور اخلط العريب .  
١٦٥ . www.hdrmut.netملتقى احلوار العريب .  
١٦٦ . www.4arts.s5.comبدائع اخلط العريب .  
١٦٧ . www.isesco.org.ma/lslam/arabe_write/index.html    فن اخلط العريب 

  .من خالل املصاحف واملخطوطات القرآنية ـ نبذة عن تاريخ الكتابة العربية
١٦٨ . www.geocities.com/abudanyalخطوط عربية .  
١٦٩ . www.islamset.com/Arabic/asl/fangry.html   العلوم اإلسالمية ـ علـم 

  .اخلط العريب
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١٧٠ . www.geocities.com/makkib/index.htmlمجال اخلط العريب . 
 ، منتدى الفنون ، موقـع املرسـم ، الـشبكة            ملاذا منارس الفن  ،  ) م  ٢٠٠٢( السنان ، مها     . ١٧١

  . اإللكترونية 
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  )٢(ملحق رقم 

قائمة بأمساء احملكمني 
 ألدوات الدراسة 



٢٥٨ 

أمساء احملكمني ألدوات ا
ّ

  لدراسة
  

  جهةالعمل  الدرجة العلمية  إسم احملكم  م

  ابتسام بنت حسني جفري. د    -١
أستاذ طرق التدريس 
  اللغة اإلجنليزية املشارك

  كلية التربية جامعة أم القرى

  أمحد بن عبد الرمحن الغامدي. د   -٢
أستاذ مناهج طرق 

التدريس التربية الفنية 
  املشارك

 .كلية التربية جامعة أم القرى 

  إهلام بنت عبد اهللا ريس. أ    -٣
حماضرة بقسم التربية 
  الفنية التعبري باللون

 .كلية التربية جامعة أم القرى 

  أمرية بن عبد الرمحن منري الدين. د    -٤
أستاذة املناهج وطرق 
تدريس التربية الفنية 

  املساعد
 .كلية التربية جامعة أم القرى 

  أمرية بنت مجيل خصيفان. أ    -٥
س حماضرة طرق تدري
  اللغة اإلجنليزية

  كلية التربية جامعة أم القرى

  ثروت بن متويل خليل. د    -٦
أستاذ التصميم الداخلي 
  واألثاث املشارك

 .كلية التربية جامعة أم القرى 

  مجيلة بنت عبد اهللا سقا. د    -٧
أستاذة  التربية اإلسالمية 

  املساعد
 .كلية التربية جامعة أم القرى 

 فظ املزروعيحفيظ بن حممد حا.د. أ    -٨
أستاذ املناهج وطرق 

  تدريسها
 .كلية التربية جامعة أم القرى 

  محزة بن عبد الرمحن با جودة. د    -٩
أستاذ الفنون اإلسالمية 

  املساعد
 .كلية التربية جامعة أم القرى 

 حنان بنت سرحان عواد النمري. د  - ١٠
أستاذ طرق تدريس اللغة 

  العربية املساعد
 .القرى كلية التربية جامعة أم 

  خدجية بنت حممد سعيد جان. د   - ١١
أستاذة طرق تدريس 
  العلوم املساعد

 .كلية التربية جامعة أم القرى 
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  جهةالعمل  الدرجة العلمية  إسم احملكم  م

  رقية بنت عبد اللطيف مندورة. د   - ١٢
أستاذة اإلتصال التربوي 
 وتكنولوجيا التعليم

  املساعد
 .كلية التربية جامعة أم القرى 

  زكريا بن حيي الل. د. أ    - ١٣
أستاذ االتصال التربوي 

  وتكنولوجيا التعليم 
 .كلية التربية جامعة أم القرى 

  زينب بنت إبراهيم السيد.د   - ١٤
أستاذة تصميمات 
  زخرفية مساعد

 .كلية التربية جامعة أم القرى 

 .كلية التربية جامعة أم القرى   أستاذ التصميم املساعد  سعيد بن سيد حسني. د   - ١٥

  باح بنت حممد صاحل اخلرجييص. د   - ١٦
أستاذ اإلتصال 

وتكنولوجيا التعليم 
املساعد          

 .كلية التربية جامعة أم القرى 

 عزيزة بنت عبد الرمحن العيدروس. د   - ١٧
أستاذة طرق تدريس 
  العلوم املساعد

.كلية التربية جامعة أم القرى 

التعليم أستاذ قسم تقنيات   عبد اهللا بن إسحاق عطار. د    - ١٨
بكلية إعداد املعلمني 
  .مبكةاملكرمة املساعد 

  علياء بنت عبد اهللا اجلندي. د    - ١٩
أستاذة االتصال التربوي 

وتكنولوجيا التعليم 
  شاركامل

 .كلية التربية جامعة أم القرى 

  عبد اهللا بن عبده فتيين. د    - ٢٠
أستاذ نقد وتذوق فين يف 

  شاركاخلط العريب امل
 .م القرى كلية التربية جامعة أ

  فايزة بنت مجيل معلم. أ    - ٢١
حماضرة طرق التدريس 
  التربية اإلسالمية

  كلية التربية جامعة أم القرى
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  جهةالعمل  الدرجة العلمية  إسم احملكم  م

  حممد بن أمحد هالل. د   - ٢٢
أستاذ  أشغال املعادن 

  املساعد
 .كلية التربية جامعة أم القرى

  نوال بنت حامد ياسني. د.أ    - ٢٣
 ة طرق تدريسأستاذ

  رياض األطفال
 .كلية التربية جامعة أم القرى 

  هالة بنت طه خبش. د   - ٢٤
أستاذة طرق تدريس 
  العلوم املشارك

 .كلية التربية جامعة أم القرى 
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  بسم اهللا الرحمن  الرحيم

     املوقر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………/ سعادة الدكتور 

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ،،،،

  :  حتية طيبة ،،، وبعد  

فنظراً خلربة سعادتكم يف جمال التربية واملتخصصني يف مناهج وطرق تدريس التربية الفنيـة ،               
م يف اجلوانب اخلاصة مبوضوع البحث الذي تقوم به الباحثة وهو         فإنه يسعد الباحثة أن تتعرف على رأيك      

أثر استخدام استراتيجية احلاسب اآليل يف تدريس مقرر التشكيل باخلط العريب علـى تنميـة               (( بعنوان  
القدرة االبتكارية والتحصيل الدراسي لدى طالبات قسم التربية الفنية جبامعة أم القرى مبدينـة مكـة                

  )) . املكرمة 
يهدف هذا البحث إىل التعرف على أثر استخدام اسـتراتيجية احلاسـب اآليل والطريقـة               و

على تنمية القدرة االبتكاريـة والتحـصيل        ) ٤٣٤(التقليدية يف تدريس مقرر التشكيل باخلط العريب        
قـد  الدراسي لدى طالبات املستوى السابع بقسم التربية الفنية جبامعة أم القرى مبدينة مكة املكرمة ، و               

  .  توصلت الباحثة إىل األهداف التعليمية للمقرر ، وبناء على ذلك صممت املقرر يف وحدتني تدريسيتني 
وتتشرف الباحثة أن تعرض على سعادتكم يف هذه االستبانة األهداف اإلجرائية لكل وحـدة              

يميـة ، وطـرق     تدريسية ، واحملتوى ، واألنشطة التعليمية ، واستراتيجيات التدريس ، والوسائل التعل           
  . التقومي ، اليت ترى أهنا مناسبة لتحقيق األهداف 

" ) غـري مناسـبة   " أو " مناسبة ( " يف إحدى اخلانتني   ) (  وترجو الباحثة وضع عالمة     
وذلك حسب رؤيتكم ملدى مناسبة كل بند من البنود ، وعناصره لتحقيق األهداف اإلجرائيـة لكـل                 

  . وحدة تدريسية على حده 
  .الباحثة أن تتفضلوا بإبداء ، أية مالحظات ترون إضافتها ويسعد 

  .والباحثة تشكر لسعادتكم حسن تعاونكم 
  مع خالص الشكر والتقدير ،،،

@òrybjÛa@ @
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  ) ستة دروس ٦: دروس الوحدة                                ( :                                                                                                          الوحدة األولى 

  ))التشكيل بالحروف والكلمات العربية الحرة المقروءة وغير المقروءة المفرغة من المعاني (( 
  : مقدمة 

ريب وأنواعه ، وقد اختريت احلروف والكلمات احلرة املقروءة وغري املقروءة املفرغة من املعاين ، ومن خالل تلك احلـروف                    تتناول الوحدة دراسة عن ماهية احلاسب اآليل ومكوناته ، وخصائصه ، ومهارات التعامل معه ، ومفهوم اخلط الع                 

مات احلرة املقروءة وغري املقـروءة باسـتخدام الربنـامج التعليمـي أدويب          مت حتلل الطالبة وتستخلص من تلك الدراسة التشكيالت الفنية باحلروف والكل          . وعناصره  ) القيم الفنية التشكيلية    ( والكلمات تتعلم الطالبة أساسيات التصميم      

وءة تتميـز بـاجلودة      وبناء على ذلك تتضح فكرة إنتاج أفكار لتصميمات متعددة لشكل احلروف والكلمات احلرة املقروءة وغري املقر                –فوتوشوب اخلاص باحلاسب اآليل استخداماً جيداً ينمي القدرة االبتكارية والتحصيل الدراسي لديها             

  . واحلداثة واألصالة مستفيدة من بعض أعمال الفنانني اليت تذخر بالعديد من القيم الفنية التشكيلية وتصل من ذلك إىل عمل تصميم بشكل فين ومجايل يصلح ملنتج فين تطبيقي خيدم استعماالت اإلنسان 

سب  األهداف المعرفية
منا

  

ر 
في

سب
منا

سب  األهداف المهارية  
منا

  

ر 
غي

سب
منا

سب  األهداف الوجدانية  
منا

  

ر 
غي

سب
منا

سب  المحتـــــــــــــــــوى  
منا

  

ر 
ي غ

سب
منا

سب  األنشـــــــــــــــطة التعليميــــــــــــــة  
منا

  

ر 
غي

سب
منا

سب  استراتيجات التدريس  
منا

  

ر 
غي

سب
منا

سب  الوسائل التعليمية  
منا

  

ر 
غي

سب
منا

سب  طرق التقويم  
منا

  

ر 
غي

سب
منا

  

  :البة أن تستطيع الط

 تذكر ماهية احلاسب – ١

اآليل ومكوناته وخصائصه  

  .وطرق تشغيله 

 تعطي حملة تارخيية عن – ٢

طرق تطوير احلاسب اآليل 

واستخدامه يف جمال التربية 

الفنية يف حدود عشرة 

  .أسطر 

 توضح بالشرح دور – ٣

احلاسب اآليل يف تأكيد 

وإبراز مجاليات اخلط 

  .العريب 

اخلط  تشرح معىن – ٤

    

  :بة أن تستطيع الطال

 تستكشف مكونات – ١

احلاسب اآليل وخصائصه 

  .وإمكاناته 

 تؤدي بقليل من – ٢

األخطاء طرق تشغيل 

  .احلاسب اآليل 

 تعمل بكفاءة نسبية – ٣

يف تشغيل احلاسب اآليل 

طقي أو متبعة املدخل املن

  املنظومي يف طرق التشغيل 

 تنفذ تصميمات – ٤

مبتكرة جتمع بني احلروف 

    

  :تستطيع الطالبة أن 

يالا  تشترك مع زم– ١

يف املناقشة حول النقاط 

  .األساسية يف الدرس 

 متارس حبماس طرق – ٢

تشغيل احلاسب اآليل 

  .املختلفة 

 تتقبل شرح – ٣

علمة عن وتوجيهات امل

 طرق تشغيل احلاسب اآليل 

 تشترك مع زميالا – ٤

حول النقاط األساسية يف 

  .الدرس 

    

 احلاسب اآليل – ١

  .ومكوناته ، وخصائصه 

 مهارات التعامل مع – ٢

  .احلاسب اآليل 

 اخلطر العريب ، – ٣

  .وأنواعه 

 التشكيل باحلروف – ٤

والكلمات احلرة املقروءة 

  .وغري املقروءة 

  . عناصر التصميم – ٥

 أساسيات التصميم – ٦

  ) .الفنية التشكيلية القيم (

    

 مناقشة حول مفهوم احلاسب اآليل – ١

ومكوناته وإمكاناته وأمهيته يف احلصول على 

املعلومات وتطويره ، واستخدامه يف جمال التربية 

  .الفنية وقيمته الثقافية 

 مناقشة الطالبات حول تشغيل احلاسب – ٢

  اآليل

 مشاهدة بيان عملي عن طريق تشغيل – ٣

  .احلاسب اآليل 

لطرق تشغيل احلاسب  تطبيق الطالبات – ٤

اآليل ، والوصول إىل إمكانات كل طريقة من 

  .طرق التشغيل 

 مشاهدة مناذج من التراث الفين ومناذج – ٥

من أعمال الفنانني املعاصرين يف جمال التشكيل 

  .باخلطوط العربية 

    

   احلاسب اآليل– ١

   املناقشة– ٢

  ملي البيان الع– ٣

  )املعمل ( الورشة – ٤

   التحليل واالستدالل– ٥

   حل املشكالت– ٦

  . االكتشاف املوجه – ٧

 العمل يف صورة – ٨

  فردية

    

 مناذج من – ١

التشكيالت باخلطوط 

العربية املتنوعة من التراث 

  .الفين اإلسالمي

 مناذج منفذة – ٢

باستخدام احلاسب اآليل 

لتصميمات متنوعة 

قروءة باحلروف احلرة امل

  .وغري املقروءة 

 صور من أعمال – ٣

الفنانني  املعاصرين يف جمال 

التشكيل باخلطوط العربية 

  .املتنوعة 

    

  :للجانب املعريف 

 تصميم اختبار معريف – ١

لقياس مدى حتقيق 

  .األهداف املعرفية 

 التقومي املرحلي من – ٢

خالل املناقشة أثناء 

الدروس املتتالية  من 

  .اجلانب املهاري 

 قياس لتقييم املنتج – ١

  .الفين 
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سب  األهداف المعرفية
منا

  

ر 
في

سب
منا

سب  األهداف المهارية  
منا

  

ر 
غي

سب
منا

سب  األهداف الوجدانية  
منا

  

ر 
غي

سب
منا

سب  المحتـــــــــــــــــوى  
منا

  

ر 
ي غ

سب
منا

سب  األنشـــــــــــــــطة التعليميــــــــــــــة  
منا

  

ر 
غي

سب
منا

سب  استراتيجات التدريس  
منا

  

ر 
غي

سب
منا

سب  الوسائل التعليمية  
منا

  

ر 
غي

سب
منا

سب  طرق التقويم  
منا

  

ر 
غي

سب
منا

  

  .العريب 

 تذكر خصائص اخلط – ٥

العريب وخصائص كل نوع 

  .منها 

 قصر اختالف ميل – ٦

القلم يف كتابة كل نوع 

  .من أنواع اخلط العريب 

 حتدد العناصر – ٧

التشكيلية ووظائفها يف 

  .العمل الفين 

 تشرح مفهوم كل – ٨

عنصر من العناصر 

  .التشكيلية على حده 

 تعطي أمثله للعناصر – ٩

التشكيلية يف بعض 

األعمال الفنية اليت تعرض 

  .عليها 
 توضح بالشرح - ١٠

العالقة بين الشكل 
   .واألرضية يف العمل الفين

 تشرح كيف حيدث – ١١

ة املقروءة والكلمات احلر

وغري املقروءة باستخدام 

  .احلاسب اآليل 

 تبتكر تصميمات – ٥

متنوعة باحلروف 

والكلمات احلرة املقروءة 

وغري املقروءة تتوافر فيها 

عناصر التصميم وأسسه 

  .باستخدام احلاسب اآليل 

 جتيد استخدام – ٦

احلاسب اآليل يف عمل 

تصميمات باحلروف 

والكلمات  احلرة سواء 

. ءة أو غري املقروءة املقرو

تتضح فيها العالقة الفنية 

  .بني الشكل واألرضية 

 ينتج تصميمات – ٧

مبتكرة باحلروف 

والكلمات احلرة املقروءة 

وغري املقروءة باستخدام 

 تستجيب التوجيهات – ٥

مل املعلمة أثناء ممارسة الع

  .الفين 

 تراعي الدقة يف عمل – ٦

التصميمات باستخدام 

  .احلاسب اآليل 

 ختتار حبرية من – ٧

احلروف والكلمات 

املقروءة وغري مقروءة أثناء 

  .ممارسة العمل الفين 

 تركز على حتقيق – ٨

القيم الفنية جبانب عناصر 

التصميم يف تشكيالت 

احلروف والكلمات احلرة 

  .ءة املقروءة وغري املقرو

 تتذوق القيم الفنية – ٩

  .املرتبطة باخلطوط العربية 

 تنتبه لشرح املعلمة – ١٠

عن مواصفات التصميم 

  .اجليد وأنواعه 

 برنامج أدويب -  ٧

فوتوشوب اخلاص 

  .باحلاسب اآليل 

 التشكيل باحلروف – ٨

والكلمات احلرة املقروءة 

  .وغري املقروءة 

 طرق استخدام – ٩

برنامج أدويب فوتوشوب 

اخلاص باحلاسب اآليل يف 

تشكيل احلروف 

والكلمات احلرة املقروءة 

  .وغري املقروءة 

اللوين  االنسجام – ١٠

  والتباين اللوين يف التصميم

 التظليل باخلطوط – ١١

والتنقيط والتسييح 

  .باستخدام اللون 

 طرق حتقق – ١٢

االنسجام اللوين والتباين 

اللوين يف تصميم احلروف  

والكلمات احلرة املقروءة 

 تدوين أهم النقاط األساسية يف الدرس – ٦

  .واستخالص التصميمات األساسية 

طالبات حول مفهوم اخلط  مناقشة ال– ٧

العريب ، وأنواعه وخصائص كل نوع على حده 

.  

 مناقشة  حلصر مناذج من التراث اإلسالمي – ٨

ألنواع اخلط العريب لتوضيح خصائص كل نوع 

على حده واختالف ميل القلم يف كتابة كل 

  :نوع باإلضافة إىل 

دراسة بعض لبعض األعمال الفنية يف )  أ ( 

  .سالمي التراث الفين اإل

مجع بعض الصور املرتبطة مبوضوع ) ب(

  .الوحدة

االستعانة بالكتب واالت عن موضوع )  جـ(

  .الوحدة 

مشاهدة أفالم تسجيلية عن بعض أنواع ) د (

  .خمتلفة من اخلطوط العربية 

مشاهدة بعض برامج التلفزيون عن ) هـ(

مهارات التشكيل باحلروف والكلمات احلرة 

  .قروءة املقروءة وغري امل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٦٥  

سب  األهداف المعرفية
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في

سب
منا

سب  األهداف المهارية  
منا
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غي

سب
منا

سب  األهداف الوجدانية  
منا
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غي

سب
منا

سب  المحتـــــــــــــــــوى  
منا

  

ر 
ي غ

سب
منا

سب  األنشـــــــــــــــطة التعليميــــــــــــــة  
منا

  

ر 
غي

سب
منا

سب  استراتيجات التدريس  
منا

  

ر 
غي

سب
منا

سب  الوسائل التعليمية  
منا

  

ر 
غي

سب
منا

سب  طرق التقويم  
منا

  

ر 
غي

سب
منا

  

  .اخلط 

 تشرح معىن – ١٢

  .التصميم

 حتدد مفهوم كل – ١٣

من اإليقاع واالتزان  

والوحدة والتنوع  

والتناسب والتباين 

واالنسجام يف العمل 

  .لفينا

 حتدد مواصفات – ١٤

  .التصميم اجليد 

 تذكر أنواع – ١٥

  .التصميم

 تسمي أول من مجع – ١٦

القرآن الكرمي الذي كتب 

يف عهد النيب عليه الصالة 

والسالم باخلط املكي 

وأول من أمر بكتابة عدة 

نسخ من القرآن الكرمي 

وإرساهلا إىل األمصار اليت 

احلاسب اآليل خيتلف فيها 

  .ميل القلم يف الكتابة 

 جتيد تشغيل – ٨

واستخدام برنامج أدويب 

فوتوشوب يف عمل 

كرة تصميمات مبت

باحلروف والكلمات احلرة 

  .املقروءة وغري املقروءة  

 تبتكر تصميمات – ٩

متنوعة جتمع بني احلروف 

والكلمات احلرة املقروءة 

وغري املقروءة باستخدام 

برنامج أدويب فوتوشوب 

تتضح فيها مواصفات 

  .التصميم اجليد 

 تنتج تصميمات – ١٠

مبتكرة باحلروف 

والكلمات احلرة املقروءة 

 املقروءة مستندة يف وغري

ذلك إىل أنواع خمتلفة من 

 تم بالقراءة عن – ١١

مصدر اشتقاق الكتابة 

العربية اليت كانت موجودة 

باحلجاز  قبل البعثة 

  .احملمدية 

 تبادر بالقراءة عن – ١٢

 اخلط امللكي وخط النسخ

  .وغريها 

 تبدي اهتماماً – ١٣

برؤية أنواع خمتلفة من 

اخلطوط العربية أثناء عمل 

تصميمات باحلروف 

والكلمات احلرة املقروءة ، 

  .وغري املقروءة 

 تستجيب لشرح – ١٤

املعلمة عن أول من وضع 

النقاط على احلروف 

العربية واملقاييس اليت اتفق 

عليها اخلطاطون يف كتابة 

  .ة احلروف العربي

 تبادر بعمل – ١٥

وغري املقروءة باستخدام 

  .برنامج أدويب فوتوشوب 

  اجلانب اجلمايل - ١٣

  .العمل الفين والوظيفي يف 

 عناصر وأساسيات – ١٤

  .التصميم يف العمل الفين 

  احلركة - ١٥

الديناميكية يف العمل الفين 

.  

 صالحية األعمال – ١٦

  .نفعياً 

  . الفنان احلرويف – ١٧

 املدرسة احلروفية – ١٨

  .يف عاملنا العريب 

 طرق إاء العمل – ١٩

الفين باستخدام برنامج 

  .أدويب فوتوشوب 

 حتليل الطالبات لبعض األعمال الفنية – ٩

املنفذة باحلروف والكلمات احلرة املقروءة وغري 

  .املقروءة الستخالص 

  .عناصر التصميم وأساسياته )  أ ( 

  .األلوان املميزة هلا ) ب (

  .عالقة الشكل باألرضية )  جـ(

عالقة الشكل اجلمايل بوظيفة املنتج الفين ) د ( 

.  

ارسة وجتريب الطالبات خلطوات  مم– ١٠

استخدام احلاسب اآليل يف التشكيل باحلروف 

  .والكلمات احلرة املقروءة وغري املقروءة 

 ممارسة وجتربب الطالبات خلطوات – ١١

استخدام احلاسب اآليل يف التشكيل باحلروف 

  .والكلمات احلرة املقروءة وغري املقروءة 

 مناقشة الطالبات حول خطوات – ١٢

ستخدام احلاسب اآليل يف تشكيل احلروف ا

  .املستخدمة 

 مناقشة الطالبات حول مواصفات – ١٣

التصميم اجليد وأنواعه باإلضافة إىل االستعانة 

بالكتب والدوريات واالت اليت تتناول 

  

  

  

  

  

  

  

  

 مناذج مللصقات – ٤

ومطويات دعوة ودعاية 

استخدمت فيها احلروف 

  .املقروءة وغري املقروءة 

 بعض الكتب الفنية – ٥

املتخصصة يف موضوع 

  .حدة الو

 فيلم تعليمي يوضح – ٦

مهارات التشكيل 

باحلروف والكلمات احلرة 

املقروءة وغري املقروءة 

  .باستخدام احلاسب اآليل 

  

  

  

  

  

  

  

 املالحظة الدورية – ٢

  .أثناء الدروس

  :للجانب الوجداين

 مالحظة سلوك -١

  .الطالبات أثناء الدروس 
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منا
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منا
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سب
منا

  

  .فتحها املسلمون 

صدر  تشري إىل م– ١٧

اشتقاق الكتابة العربية 

اليت كانت موجودة 

باحلجاز  قبل البعثة 

  .احملمدية 

 تفسر عملية وضع – ١٨

  .أول نقاط على احلروف 

 تسمي أول شخص – ١٩

وضع النقاط على احلروف 

العربية وأول من وضع 

قواعد فنية ومقاييس 

  .للحروف العربية 

  حتدد أنواع اخلط - ٢٠

 الذين العريب القدمي واخلطني

مت ظهورمها بعد أن وضعت 

  .أول مقاييس للحروف 

 تعرف خط الطفراء – ٢١

.  

 حتدد أول ما اعتمد – ٢٢

عليه أول مقياس لعرض 

  .اخلط العريب 

 تنتج عمل – ١١

تصميمات متنوعة ومبتكرة 

باحلروف والكلمات احلرة 

املقروءة وغري املقروءة 

وتتضح فيها النقاط على 

احلروف بشكل فين 

  .ومبقاييس مناسبة 

 تتحكم يف عمل – ١٢

تصميمات متنوعة ومبتكرة 

روف  جنمع فيها بني احل

والكلمات احلرة املقروءة  

وغري املقروءة وحتقق يف 

بعضها عالقة االنسجام 

اللوين ويف بعض اآلخر 

عالقة التباين اللوين 

باستخدام برنامج أدويب 

  .فوتوشوب 

 تعمل بثقة يف – ١٦

تظليل تصميمات جتمع بني 

احلروف والكلمات احلرة 

تصميمات متنوعة ومبتكرة 

باحلروف والكلمات احلرة 

املقروءة ، وغري املقروءة 

باستخدام برنامج أدويب 

  .فوتوشوب 

 تستمع بيقظة إىل – ١٦

شرح املعلمة عن معىن 

االنسجام اللوين والتنقيط 

  .اللوين 

 تشترك يف املناقشة – ١٧

مع زميالا عن مصادر 

 قدمياً اشتقاق األلوان

  .ومواصفاا 

 تصغي باهتمام إىل – ١٨

شرح املعلمة عن وظيفة 

التظليل باخلطوط أو 

التنقيط أو التسييح باللون 

.  

 متارس حبماس عمل ٠ ١٩

تصميمات مستمدة من 

احلروف والكلمات احلرة 

  .مواصفات التصميم اجليد وأنواعه 

 مناقشة الطالبات عن أول من مجع – ١٤

خلط املكي وأول القرآن الكرمي الذي كتب با

من أمر بكتابة عدة نسخ من القرآن الكرمي 

وكذلك مصدر اشتقاق الكتابة العربية اليت 

  .كانت موجودة باحلجارة قبل البعثة احملمدية 

 تفسري عملية وضع أول نقط على – ١٥

احلروف العربية وأول من وضع هذه النقاط 

والقواعد الفنية ومقاييس احلروف  العربية 

إىل االستعانة برسوم توضيحية لتوضيح باإلضافة 

  .ذلك 

 مناقشة الطالبات حول أنواع اخلطوط - ١٦

العربية مع اإلشارة إىل من ابتكر اخلط الديواين  

واجلماعات الفنية اليت اهتمت باحلروف كمفردة 

تشكيلية مع االستعانة بصورة لنماذج من أعمال 

  .هؤالء الفنانني 

ل مقياس  مناقشة الطالبات حول أو– ١٧

لعرض قلم اخلط العريب الذي اتفق عليه 

  .اخلطاطون يف بداية الدولة األموية 

 أفالم تسجيلية – ٧

تسجيلية عن التشكيل 

  .باخلط العريب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مناذج تركيبية – ٨

للحروف احلرة املقروءة 

وغري املقروءة ميكن حتليلها 

ات متنوعة وترتيبها بتكوين

  .وخمتلفة 

  استخدام الكمبيوتر - ٩
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قلم اخلط العريب يف بداية 

الدولة األموية واتفق عليه 

اخلطاطون يف ذلك الوقت 

من أي خامة متت صناعته 

.  

 تعرف برنامج – ٢٣

أدويب فوتوشوب وعالقته 

ليب تنفيذ تشكيالت بأسا

متنوعة باحلروف 

والكلمات احلرة  املقروءة 

  .وغري املقروءة 

 تشرح طريقة – ٢٤

تشغيل واستخدام برنامج 

أدويب فوتوشوب يف عمل 

تصميمات مبتكرة 

باحلروف املقروءة وغري 

  .املقروءة 

 تعدد مصادر – ٢٥

اشتقاق األلوان قدمياً 

  .ومواصفاا 

 تتعرف على وظيفة – ٢٦

املقروءة وغري املقروءة 

 باخلطوط أو  التنقيط أو

التسييح باللون عن طريق 

احلاسب اآليل وباستخدام 

  .برنامج أدويب فوتوشوب 

 تبتكر تصميمات – ١٧

متنوعة من احلروف 

والكلمات احلرة املقروءة 

وغري املقروءة تؤكد فيها 

  .على شدة اللون 

 تبتكر تصميمات – ١٨

متنوعة جتمع بني احلروف 

والكلمات احلرة املقروءة 

فيها وغري املقروءة يتحقق 

اجلانب الفين واجلمايل يف 

آن واحد باستخدام 

  .برنامج أدويب فوتوشوب 

 تنتج تصميمات من – ١٩

احلروف والكلمات 

املقروءة وغري املقروءة 

تتحقق فيها أساسيات 

التصميم اجليد باستخدام 

املقروءة وغري املقروءة 

باستخدام برنامج أدويب 

فوتوشوب حتقق فيها 

  .مس التباين يف اللون املل

 ختتار حبرية من – ٢٠

األلوان املنسجمة واملتباينة 

أثناء عمل تصميمات جتمع 

بني احلروف والكلمات 

احلرة املقروءة وغري 

املقروءة باستخدام 

  .احلاسب اآليل  

 تراعي الدقة يف – ٢١

تنفيذ تصميمات متنوعة 

احلروف والكلمات احلرة 

املقروءة وغري املقروءة 

  . باستخدام احلاسب اآليل

 تم بتحقيق – ٢٢

اجلانب اجلمايل والفين 

والوظيفي يف عمل 

 مناقشة الطالبات حول طريقة تشغيل – ١٨

واستخدام برنامج أدويب فوتوشوب يف عمل 

تصميمات بأساليب مبتكرة جتمع بني احلروف 

  .والكلمات احلرة املقروءة وغري املقروءة 

م الطالبة بعمل  بناء على ما سبق تقو– ١٩

تصميم حبلول ابتكارية باحلروف والكلمات 

احلرة املقروءة وغري املقروءة مستفيدة من أنواع 

  .اخلطوط العربية املختلفة 

 تقدمي عدة حلول للمشكالت التصميمية – ٢٠

اخلاطئة يف التصميمات املقدمة للطالبة للوصول 

  .إىل منتج جديد 

ل من  مناقشة الطالبات حول مفهوم ك– ٢١

االنسجام اللوين والتباين اللوين مستفيدة من 

ذلك بدائرة األلوان ملساعدة الطالبات يف 

  .التوصل إىل جمموعات لونية منسجمة ومتباينة 

 مناقشة الطالبات حول خطوات تنفيذ – ٢٢

التصميمات مبجموعات لونية منسجمة أو 

متباينة باستخدام برنامج أدويب فوتوشوب مع 

  . أمامهن لتوضيح ذلك عمل بيان عملي

 مناقشة الطالبات حول مفهوم التظليل – ٢٣

باخلطوات والتنقيط والتسييح باللون باستخدام 

برنامج أدوبوي فوتوشوب باإلضافة إىل مشاهدة 

للحصول على تصميمات 

متعددة وحلول تصميمية 

  .خمتلفة 
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سب  األهداف المعرفية
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ر 
في

سب
منا

سب  األهداف المهارية  
منا

  

ر 
غي

سب
منا

سب  األهداف الوجدانية  
منا

  

ر 
غي

سب
منا

سب  المحتـــــــــــــــــوى  
منا

  

ر 
ي غ

سب
منا

سب  األنشـــــــــــــــطة التعليميــــــــــــــة  
منا

  

ر 
غي

سب
منا

سب  استراتيجات التدريس  
منا

  

ر 
غي

سب
منا

سب  الوسائل التعليمية  
منا

  

ر 
غي

سب
منا

سب  طرق التقويم  
منا

  

ر 
غي

سب
منا

  

ظليل باخلطوط  أو الت

التنقيط أو التسييح باللون 

.  

 تفسر معىن كل من – ٢٧

االنسجام اللوين والتباين 

اللوين بإعطاء ثالثة أمثلة 

  .لكل منهما 

 تشرح معىن التباين – ٢٨

  .يف اللون وامللمس 

 توضح العالقة بني – ٢٩

القيمة الفنية والقيمة 

اجلمالية واجلانب الوظيفي 

  .يف التصميم 

 تلخص وظيفة كل – ٣٠

من اإليقاع واالتزان 

والوحدة والتنوع 

والتناسب والتباين 

واالنسجام اللوين يف 

  .التصميم 

 توضح بالشرح – ٣١

كيف حتقق الوحدة 

  .برنامج أدويب فوتوشوب 

 تتقن عمل – ٢٠

تصميمات مستمدة من 

احلروف والكلمات احلرة 

ة وغري املقروءة املقروء

تتوافر فيها احلركة 

الديناميكية باستخدام 

  .برنامج أدويب فوتوشوب 

 حتقق التماثل – ٢١

والتناظر والنسبة يف عمل 

تصميمات جتمع بني 

احلروف والكلمات احلرة 

املقروءة وغري املقروءة 

باستخدام برنامج أدويب 

  .فوتوشوب 

 تستحدث – ٢٢

تصميمات متنوعة ومبتكرة 

روف والكلمات من احل

تصميمات متنوعة جتمع 

بني احلروف والكلمات 

احلرة املقروءة وغري 

  .املقروءة يف العمل الفين 

 تبذل جمهود يف – ٢٣

حتقيق أساسيات التصميم 

) القيم الفنية التشكيلية (

  .يف العمل الفين 

 تستجيب لشرح – ٢٤

 كيفية حتقيق املعلمة عن

احلركة الديناميكية 

والتماثل والتناظر والنسبة 

يف عمل تصميمات جتمع 

بني احلروف والكلمات 

احلرة املقروءة وغري 

املقروءة باستخدام 

  .احلاسب اآليل 

 تشترك يف املناقشة – ٢٥

مع زميالا حول النقاط 

  .بيان عملي لتوضيح هذه املفاهيم 

 قيام الطالبات بعمل معمل وفقاً ملا مت يف – ٢٤

  .البيان العملي  

بات حول كيفية حتقيق  مناقشة الطال– ٢٥

امللمس يف العمل الفين وكيفية حتقيق التباين يف 

  .اللون وامللمس باإلضافة إىل 

مشاهدة فيلم تعليمي يوضح تلك ) أ ( 

  .اخلطوات

  .بيان عملي أمام الطالبات ) ب(

  .قيام الطالبات بعمل معمل وفقاً ملا مت )  جـ(

  مناقشة الطالبات حول كيفية حتقيق - ٢٦

جام اللوين يف بعض التصميمات والتباين االنس

اللوين يف البعض اآلخر جبانب التظليل باخلطوط 

أو التسييح باللون وحتقيق التباين اللوين يف 

اللون وامللمس باستخدام برنامج أدويب 

  .فوتوشوب اخلاص باحلاسب اآليل 

 تطبيق الطالبات حبماس طريقة تلوين – ٢٧

  . عليها وتظليل التصميمات اليت استقرت

  مناقشة الطالبات حول تصميمان - ٢٨

  .للتوصل إىل أحسن النتائج 
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ر 
غي
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سب  طرق التقويم  
منا

  

ر 
غي

سب
منا

  

  .والتنوع يف العمل الفين 

 تفسر  احتياج – ٣٢

األمناط اإليقاعية للخطوط 

  .إىل بعض التكرار 

 تفسر ضرورة – ٣٣

كية  توافر احلركة الدينامي

  .يف العمل الفين 

 تلخص معىن – ٣٤

التماثل والتناظر والنسبة 

  .يف العمل الفين 

 تعرف الفنان – ٣٥

  .احلرويف 

 تذكر أبرز الفنانني – ٣٦

الذين استلهموا احلروف 

  .الشرقية 

 حتدد الفترة الزمنية – ٣٧

اليت ظهر فيها املدرسة 

  .احلروفية يف عاملنا العريب 

  

احلرة املقروءة وغري 

املقروءة يتحقق فيها 

اجلانب اجلمايل والوظيفي 

يف آن واحد باستخدام 

  .برنامج أدويب فوتوشوب 

  

 تعمل وبثقة يف – ٢٣

استكمال وإاء تصميمات 

جتمع بني احلروف 

والكلمات احلرة املقروءة 

وغري املقروءة باستخدام 

برنامج أدويب فوتوشوب 

اسب اآليل اخلاص باحل

حتقق فيها اجلانب الفين 

واجلمايل والوظيفي يف آن 

  .واحد 

  تتحكم يف إخراج - ٢٤

تصميمات مستمدة من 

احلروف والكلمات احلرة 

األساسية ملوضوع الدرس 

.  

 تعتين بإخراج – ٢٦

يت جتمع األعمال الفنية ال

بني احلروف والكلمات 

احلرة املقروءة وغري 

املقروءة باستخدام برنامج 

  .أدويب فوتوشوب 

 تقرأ عن الفنان – ٢٧

  .احلرويف 

 جتمع مادة علمية – ٢٨

عن املدرسة احلروفية يف 

  .عاملنا العريب 

 حتترم األعمال – ٢٩

اليدوية القائمة على 

  .تشكيل احلروف العربية 

م الفنية  تتذوق القي– ٣٠

املرتبطة جبماليات اخلط 

  .العريب 

  

  مناقشة مفهوم عناصر التصميم - ٢٩

  ) .القيم الفنية التشكيلية (وأساسياته 

  مناقشة الطالبات حول كيفية حتقيق - ٣٠

اجلانب الفين واجلمايل والوظيفي يف العمل الفين 

  :باإلضافة إىل 

اذج من التراث الفين اإلسالمي مشاهدة من) أ ( 

.  

مشاهدة مناذج من أعمال الفنانني ) ب (

  .املعاصرين 

 حتليل لبعض أعمال الفنانني الستنتاج – ٣١

مفهوم احلركة الديناميكية يف العمل الفين 

  .وأمهيتها يف جناح التصميمات فنياً 

 مناقشة الطالبات حول مفاهيم التماثل – ٣٢

ناسب وكيفية حتقيقها يف والتناظر  والنسبة والت

العمل الفين باستخدام برنامج أدويب فوتوشوب 

.  

 تبتكر الطالبات يف استخدام املفاهيم – ٣٣

  .السابقة يف تنفيذ تصميمان 

 تقومي عدة حلول للتسكيالت التصميمية – ٣٤

اخلاطئة يف التصميمات املقدمة من الطالبات 
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سب
منا

  

  

  

  

  

املقروءة وغري املقروءة 

باستخدام برنامج أدويب 

فوتوشوب مؤكدة يف 

بعضها على االنسجام 

اللوين والبعض اآلخر على 

ليل التباين اللوين جبانب التظ

باخلط أو النقطة أو التسييح 

  .باستخدام اللون 

  

  

 تعمل بكفاءة يف – ٢٥

إخراج تصميمات جتمع 

بني احلروف والكلمات 

احلرة املقروءة وغري 

املقروءة باستخدام برنامج 

أدويب فوتوشوب تصلح 

ملنتجات فنية تطبيقية ختدم 

  .استعماالت اإلنسان 

ها للتوصل إىل معرفة األخطاء اليت جيب تفادي  

للوصول إىل منتج فين مبتكر والتوصل إىل 

  .أحسن النتائج من خالل التقومي 

 مناقشة الطالبات حول توصيف الفنان – ٣٥

احلرويف وأهم ما مييز أعماله الفنية التشكيلية 

وعن املدرسة احلروفية يف عاملنا العريب وأهم 

فنانيها ومسات أعماهلن الفنية باإلضافة إىل 

من األعمال الفنية السابقة االستعانة بصورة 

  .واحللول االبتكارية اليت متيزها 

 مناقشة الطالبات حول إنتاجهن واختيار – ٣٦

  .أفضلها لإلخراج 

  

 تنفيذ الطالبات للتصميمات املختارة – ٣٦

بابتكارية يف التصميم أثناء استكماهلا هلا 

وإخراجها للوصول إىل إنتاج فين يتميز باالبتكار 

ف يف منتجات تطبيقية ختدم ويصلح أن يوظ

استعماالت اإلنسان باستخدام برنامج أدويب 

  :فوتوشوب باإلضافة إىل 

دراسة ألهم القواعد واملبادئ والقيم اليت ) أ ( 

  .درستها يف الوحدة 
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منا

  

ر 
غي

سب
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مجع بعض الصور املرتبطة مبوضوع الوحدة ) ب(

  .وتوظيفها يف أعماهلا الفنية 

االت االستعانة بالكتب والدوريات و) جـ(

  .املرتبطة بالتراث الفين اإلسالمي 

مشاهدة األفالم التسجيلية اخلاصة ) د ( 

  .بالتراث الفين اإلسالمي 

متابعة برامج التلفزيون اليت تقدم فنون ) هـ ( 

التراث الفين اإلسالمي املرتبطة مبجال التشكيل 

  باخلط العريب ز

  

  



٢٧٢  

  

  ) ستة دروس ٦: دروس الوحدة                                                          ( :                                                                                الوحدة الثانية 

  ))التشكيل بالحروف والكلمات الكالسيكية العربية المقروءة وغير المقروءة المفرغة من المعاني (( 
  : المقدمة 

ه وخصائصه       تتناول الوحدة التشكيل بالحروف والكلمات الكالسيكية العربية المقروءة          وغير المقروءة المفرغة من المعاني ، فتدرس الطالبة دراسة مستفيضة عن ماهية الحاسب اآللي ومكونات
روءة                               يكية المق الحروف والكلمات الكالس شكيل ب ة الت ي وأنواعه ، وآيفي وم الخط العرب ى المعلومات ، ودراسة مستفيضة عن مفه ه في الحصول عل ر  ومهارات التعامل معه ، وأهميت ، وغي

ة                             درتها االبتكاري ة ق المقروءة المفرغة من المعاني بأسلوب فني مبتكر من خالل بعض عناصر العمل الفني وباستخدام البرنامج أدوبي فوتوشوب الخاص بالحاسب اآللي ، هذا لكي تنمي الطالب
يكي         ال            وتحصيلها الدراسي وتقوم بعمل تصميمات بأفكار متعددة لشكل الحروف والكلمات الكالس ة بعض أعم درس الطالب ة واألصالة ، وت ة والطالق ز بالمرون روءة تتمي ر المق روءة وغي ة المق

اه الفنانين التي تذخر بالعديد من المقومات التشكيلية للحروف العربية ، لكي تتمكن من عمل تصميمات فنية وجمالية مبتكرة تصلح لمنتجات فنية تطبيقية تخدم استعماالت اإلنسان وتجذب االنتب                    
 .  

א א אא א אא א א אאא אא א
א

אאא

  : تستطيع الطالبة أن 

 توضح بالشرح ماهية    – ١

احلاسب اآليل ومكوناتـه    

ــات  ــصه وإمكان وخصائ

  . وطرق تشغيله 

 تتعرف على مهارات    – ٢

 . التعامل مع احلاسب اآليل 

 تشري إىل استخدامات    – ٣

احلاسـب اآليل يف اـال   

  . لفين التشكيلي ا

 توضح بالشرح دور    – ٤

احلاسب اآليل يف تـشكيل     

  : تستطيع الطالبة أن     

 جتيد تشغيل احلاسب    – ١

  . اآليل 

 تتقن مهارات التعامل    – ٢

  . مع احلاسب اآليل 

ــشف دور  – ٣  تستكـ

احلاسب اآليل يف تـشكيل     

ــات   ــروف والكلم احل

الكالسيكية املقروءة وغري   

  . املقروءة 

 جتيد عمل تصميمات    – ٤

  : تستطيع الطالبة أن     

 إىل  تــستمع بيقظــة– ١

شرح املعلمة عن مهارات    

 . التعامل مع احلاسب اآليل 

ــات – ٢ ــع التعليم  تتب

النظرية املتعلقـة بطـرق     

  . تشغيل احلاسب اآليل 

 تتقبل النقد والتوجيه    – ٣

مع املعلمة أثنـاء تـشغيل      

  . احلاسب اآليل 

 تشترك يف املناقـشة     – ٤

      

ــب اآليل ، – ١  احلاسـ

ــصه ،  ــه ، خصائ مكونات

  . طرق تشغيله 

 مهارات التعامل مع    – ٢

  . احلاسب اآليل 

 التشكيل بـاحلروف    – ٣

والكلمات الكالسـيكية   

  .املقروءة وغري املقروءة 

 التشكيلية   املقومات – ٤

  . للخط العريب 

ــة – ٥ ــس البنائي  األس

      

 مناقشة مفهوم احلاسـب اآليل ومكوناتـه      – ١

ــشكيلي   ــين والت ــال الف ــه يف ا وإمكانات

  . واستخداماته يف جمال التربية  الفنية 

 تقدمي بيان عملي عـن طريـق تـشغيل          – ٢

  . احلاسب اآليل ومهارات التعامل معه 

إىل  تطبيق الطالبـة ملـا سـبق للتوصـل           – ٣

إمكانات تشغيل احلاسب اآليل وفقاً للمـدخل       

  . املنطقي واملنظومي يف طرق التشغيل 

 مناقشة الطالبة حول دور احلاسـب اآليل        – ٤

يف تأكيد وإبراز مجاليات احلروف والكلمـات       

      

  .  احلاسب اآليل – ١

  .   املناقشة – ٢

   البيان العملي – ٣

  ) .املعمل (  الورشة – ٤

 التحليل واالستدالل   – ٥

.  

  .  حل املشكالت – ٦

  .  االكتشاف املوجه – ٧

 العمل يف جمموعات     – ٨

  . صغرية 

      

 صـــور لـــبعض – ١

ــذة   ــصميمات املنف الت

ــاحلروف وال ــات ب كلم

الكالسيكية املقروءة وغري   

املفرغـة مـن    " املقروءة  

  " .املعاين

 شرائح ملونة لبعض    – ٢

ــة يف  ــات احلديث االجتاه

ــاحلروف   ــشكيل ب الت

والكلمات الكالسـيكية   

      

  : للجانب املعريف 

 تصميم اختبار معريف    – ١

ــق  ــدى حتقي ــاس م لقي

  . األهداف املعرفية 

 التقييم املرحلي مـن     – ٢

ــاء  ــشة أثن خــالل املناق

  . الدروس املتتالية  

  : للجانب املهاري 

 مقياس لتقومي املنـتج    – ١

  . الفين 
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ــات   ــروف والكلم احل

الكالسيكية املقروءة وغري   

  .املقروءة بشكل مجايل 

 تتعرف على كيفيـة     – ٥

ــاحلروف   ــشكيل ب الت

والكلمات املقروءة وغـري   

  .  املقروءة  

ــصائص – ٦ ــدد خ  تع

ــات   ــروف والكلم احل

الكالسيكية املقروءة وغري   

  . وءة املقر

ــات  – ٧ ــدد املقوم  تع

ــروف   ــشكيلية للح الت

والكلمات الكالسـيكية   

  . املقروءة وغري املقروءة 

 تشرح مفهوم كـل     – ٨

عنصر من عناصر املقومات    

التشكيلية للخط العـريب    

  . على حده 

 تــشرح كيــف  – ٩

تستخدم عناصر املقومات   

مبتكرة ومتنوعة جتمع بني    

ــات   ــروف والكلم احل

الكالسيكية املقروءة وغري   

املقــروءة باســتخدام  

  . احلاسب اآليل 

  تبتكر تـصميمات     - ٥

ــاحلروف  ــة بـ متنوعـ

والكلمات الكالسـيكية   

املقروءة وغـري املقـروءة     

تتوافر فيهـا املقومـات     

التشكيلية للخط العـريب    

 .  باستخدام احلاسب اآليل 

 تتقن عمل تصميمات    – ٦

ــات  ــاحلروف والكلم ب

الكالسيكية سواء املقروءة   

أو غري املقروءة تتضح فيها     

 العالقة الفنية بني الـشكل    

ــتخدام   ــية باس واألرض

  . احلاسب اآليل 

ــصميمات – ٧ ــتج ت  تن

مبتكـــرة بـــاحلروف 

مع زميالا حول املقومات    

  . التشكيلية للخط العريب 

 تستجيب لتوجيهات   – ٥

املعلمة أثناء ممارسة العمل    

  .الفين 

  

 متارس حبماس عمـل     – ٦

التــصميمات باســتخدام 

  . احلاسب اآليل 

 ختتــار حبريــة مــن – ٧

ــات   ــروف والكلم احل

الكالسيكية املقروءة وغري   

املقروءة أثناء ممارسة العمل    

  . الفين 

 تم بتحقيق القـيم     – ٨

الفنيــة جبانــب عناصــر 

 تــشكيالت التــصميم يف

ــات   ــروف والكلم احل

الكالسيكية املقروءة وغري   

املقروءة  أثنـاء ممارسـة      

  . للتصميم 

ــامج أدويب – ٦  برنــ

فوتوشــوب اخلــاص  

  . باحلاسب اآليل 

 التشكيل بـاحلروف    – ٧

والكلمات الكالسـيكية   

  . املقروءة وغري املقروءة 

ــتخدام – ٨ ــرق اس  ط

برنامج أدويب فوتوشـوب    

اخلاص باحلاسـب اآليل يف     

ــاحلروف   ــشكيل ب الت

لكالسـيكية  والكلمات ا 

  . املقروءة وغري املقروءة 

ــوين – ٩ ــسجام الل  االن

والتبـــاين اللـــوين يف 

  .التصميم

 التظليل بـاخلطوط    – ١٠

ــسييح   ــيط والت والتنق

باســـتخدام األلـــوان 

 . املنسجمة واأللوان املتباينة

الكالسيكية املقروءة وغري املقروءة باإلضافة إىل      

 :  

مشاهدة مناذج من التراث الفين اإلسالمي      ) أ  ( 

 .  

رؤية مناذج من أعمال الفنانني املعاصرين      ) ب  (

  . يف هذا اال 

 استخالص الطالبات ألهـم التعميمـات       – ٥

  . والنقاط األساسية يف الدرس 

ــات حــول احلــروف – ٦ ــشة الطالب  مناق

والكلمات الكالسيكية املقروءة وغري املقـروءة      

  : باإلضافة إىل 

المي مشاهدة مناذج من التراث الفين اإلس     ) أ  ( 

  . ألنواع اخلط العريب 

مشاهدة منـاذج مـن أعمـال الفنـانني         ) ب(

لتشكيالت باحلروف والكلمات الكالسـيكية     

  .  املقروءة وغري املقروءة 

 مناقشة الطالبات حول املقومات التشكيلية      – ٧

للحروف والكلمات الكالسيكية املقروءة وغري     

املقروءة واستدالل الطالبات على العالقة الفنية      

  . بني الشكل واألرضية يف العمل الفين 

" املقروءة وغري املقـروءة     

  " . املفرغة من املعاين 

 نشرات ودوريـات    – ٣

عن التشكيل باخلط العريب    

 .  

  

  

  استخدام احلاسـب   – ٤

اآليل يف عمل تـصميمات     

ــاحلروف  ــة بـ متنوعـ

والكلمات الكالسـيكية   

" املقروءة وغري املقـروءة     

  " .  املفرغة من املعاين 

 شرائح ملونة لبعض    – ٥

ــة   ــصميمات املرتبط الت

  . مبوضوع الوحدة 

ــة يف – ٦ ــب علمي  كت

  . موضوع الوحدة 

 استخدام احلاسـب    – ٧

اآليل لتحليل تـصميمات    

دوريــة  املالحظــة ال– ٢

  . أثناء الدروس املتتالية 

  

  

  

  

  : للجانب الوجداين 

ــلوك – ١ ــة س  مالحظ

  .الطالبات أثناء الدرس 
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التشكيلية للخط العريب يف    

تكوينات خطية بـصورة    

كيل الفين  منظمة ختدم التش  

للعمل وحتافظ علـى روح     

اخلط العريب كاملد والبسط    

والتزوية والعجم وشـغل    

  . الفراغ 

 حتــدد املقومــات – ١٠

ــروف   ــشكيلية للح الت

والكلمات الكالسـيكية   

اليت تتمشى مع األسـس     

  البنائية للعمل الفين 

 حتدد مفهوم كـل     – ١١

من اإليقـاع واالتـزان     

ــب   ــدة والتناس والوح

جام يف والتبــاين واالنــس

  . العمل الفين

ــىن  – ١٢ ــشرح مع  ت

التدرج يف احلجم وفق نظم     

التكرار املتعددة وتبـادل    

الشكل واألرضية والتعادل   

والكلمات الكالسـيكية   

املقروءة وغـري املقـروءة     

باستخدام احلاسـب اآليل    

خيتلف فيها ميل القلـم يف      

  . الكتابة 

 جتيـــد تـــشغيل – ٨

واستخدام برنـامج أدويب    

ــل   ــوب يف عم فوتوش

تــصميمات مبتكــرة  

ــات  ــاحلروف والكلم ب

سيكية املقروءة وغري   الكال

  . املقروءة 

 تستحدث تصميمات   – ٩

متنوعة جتمع بني احلروف    

والكلمات الكالسـيكية   

املقروءة وغـري املقـروءة     

باستخدام برنـامج أدويب    

فوتوشوب تتـضح فيهـا     

مواصفات التصميم اجليد   

.  

 تنتج تـصميمات    – ١٠

  . العمل الفين 

 تركز علـى حتقيـق      – ٩

األسس البنائيـة والقـيم     

الفنية املرتبطة بـاحلروف    

والكلمات الكالسـيكية   

املقروءة وغري املقروءة يف    

  . التصميم 

 تستمع بيقظـة إىل     – ١٠

شرح املعلمة عن مفهـوم     

  . ميم وأسسه التص

 تبادر بالقراءة عن    – ١١

ــات   ــروف والكلم احل

الكالسيكية املقروءة وغري   

  . املقروءة 

 تبادر بالقراءة عن    – ١٢

ــات   ــروف والكلم احل

الكالسيكية املقروءة وغري   

  . املقروءة 

 تبدي اهتماماً بعمل    – ١٣

تــصميمات متنوعــة   

ــق  – ١١ ــرق حتقي  ط

االنسجام اللوين والتبـاين    

اللوين يف تصميم احلروف    

والكلمات الكالسـيكية   

قروءة وغـري املقـروءة     امل

باستخدام برنـامج أدويب    

  .فوتوشوب 

  .  التصميم اجليد – ١٢

ــة  – ١٣ ــيم الفني  الق

  . التشكيلية

  . عناصر التصميم – ١٤

 اجلانــب اجلمــايل – ١٥

  . والوظيفي 

ــين – ١٦ ــب الف  اجلان

  .واجلمايل والوظيفي 

 الوحدة والتنـوع    – ١٧

  . يف العمل الفين 

 طرق إاء العمـل     – ١٨

فين باستخدام برنـامج    ال

  .أدويب فوتوشوب 

 مناقشة الطالبات حول خطوات استخدام      – ٨

احلاسب اآليل يف التشكيل باحلروف والكلمات      

  . الكالسيكية املقروءة وغري املقروءة 

 تطبيق الطالبـات خلطـوات اسـتخدام        – ٩

احلاسب اآليل يف عمل تـصميمات بـاحلروف        

  .  املقروءة والكلمات الكالسيكية املقروءة وغري

 تقدمي عدة حلول للمشكالت التصميمية      – ١٠

اخلاطئة يف التصميمات املقدمـة للتوصـل إىل        

معرفة األخطاء اليت جيب تفاديها ولالسـتفادة       

بقدر اإلمكان من آراء بعضهن وآراء املعلمـة        

  . للوصول إىل أفضل نتائج فنية جيدة 

 مناقشة مفهوم التـصميم ومواصـفاته       – ١١

الستعانة مبهارات التدريس املناسـبة     وأنواعه با 

باالستعانة ببعض الوسائل التعليميـة املناسـبة       

  . واملتاحة 

 مناقـشة الطالبـات حـول احلــروف    – ١٢

والكلمات الكالسيكية املقروءة وغري املقروءة ،      

  : باإلضافة إىل

مشاهدة صورة لنماذج من أعمال الفنانني      ) أ  ( 

  . املعاصرين 

ــات  ــاحلروف والكلم ب

قروءة وغـري املقـروءة     امل

  " .املفرغة من املعاين "
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فيما بينـها مـن خـالل       

  . األلوان 

 تشري إىل مـصدر      – ١٣

حتقق الوحـدة يف العمـل      

الفين من خالل استخدام     

التنوع والتراكب والتماس   

  . واحلجم 

ــس  – ١٤ ــدد أس  حت

  .  اجليد التصميم

ــواع  – ١٥ ــدد أن  تع

  .التصميم

 تفــسر معــىن  – ١٦

ــات   ــروف والكلم احل

الكالسيكية املقروءة وغري   

  . املقروءة 

 تذكر ما تعرفه عن     – ١٧

برنامج أدويب فوتوشـوب    

وعالقته بأساليب تنفيـذ    

تـــشكيالت متنوعـــة 

ــات  ــاحلروف والكلم ب

  . املقروءة وغري املقروءة 

مبتكـــرة بـــاحلروف 

والكلمات الكالسـيكية   

 املقروءة وغـري املقـروءة    

مؤكدة علـى التنـوع يف      

  . التصميمات 

 تنـــتج عمـــل – ١١

تصميمات متنوعة مبتكرة   

ــات  ــاحلروف والكلم ب

الكالسيكية املقروءة وغري   

املقروءة مؤكـدة علـى     

ــب يف   ــسبة والتناس الن

  .التصميمات 

 جتيـــد عمـــل – ١٢

تصميمات متنوعة ومبتكرة   

جتمع فيها بـني احلـروف    

والكلمات الكالسـيكية   

قـروءة  املقروءة وغـري امل   

وحتقق يف بعضها عالقـة     

ــوين ويف  ــسجام الل االن

البعض اآلخر عالقة التباين    

اللوين باستخدام برنـامج    

  . أدويب فوتوشوب 

باحلروف املقروءة وغـري    

  . املقروءة 

يف  تبذل جمهـوداً     – ١٤

عمل تصميمات متنوعـة    

مبتكـــرة بـــاحلروف 

والكلمات الكالسـيكية   

املقروءة وغـري املقـروءة     

باستخدام برنـامج أدويب    

  . فوتوشوب 

ــه إىل شــرح – ١٥  تنتب

املعلمة عن معىن كل مـن      

األلوان األساسية واأللوان   

الثانوية واالنسجام اللوين   

  . والتباين اللوين 

ــاس – ١٦ ــارس حبم  مت

أو التنقيط  عملية التظليل   

أو التسييح  باللون أثنـاء      

عمل تصميمات باستخدام   

  . احلاسب اآليل 

 تركز على حتقيـق     – ١٧

االنسجام اللوين أو التباين    

  . التراث الفين اإلسالمي أعمال فنية من ) ب (

مشاهدة األفالم التـسجيلية اخلاصـة      ) جـ  ( 

  . باخلط العريب 

متابعة برامج التليفزيون اليت تقدم فنـون       ) د  ( 

  . التراث الفين اإلسالمي املرتبطة باخلط العريب 

 مناقشة الطالبات حول إمكانية االستفادة      – ١٣

 من أعمال الفنانني املعاصرين والتـراث الفـين       

اإلسالمي إلجياد حلول ابتكارية أثناء تـشكيل       

احلروف والكلمات الكالسيكية املقروءة وغـري   

  . املقروءة يف عمل تصميمات متنوعة 

 مناقشة الطالبات حول طريقة تـشغيل       – ١٤

واستخدام برنامج أدويب فوتوشـوب يف عمـل        

تصميمات بأساليب مبتكرة جتمع بني احلـروف       

  . وءة وغري املقروءة والكلمات الكالسيكية املقر

 تطبق الطالبات خطوات تشغيل برنامج      – ١٥

أدويب فوتوشوب يف عمل تـصميمات متنوعـة        

  . وحبلول ابتكارية خمتلفة 

 متابعــة ومناقــشة الطالبــات حــول – ١٦

تصميمان للتوصل إىل معرفة األخطاء اليت جيب       

تفاديها إلجياد حلول ابتكارية أثناء اسـتكمال       
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ــة – ١٨ ــشرح طريق  ت

 برنامج  تشغيل واستخدام 

أدويب فوتوشوب يف عمل    

تــصميمات مبتكــرة  

ــات  ــاحلروف والكلم ب

الكالسيكية املقروءة وغري   

  . املقروءة 

ــىن  – ١٩ ــشرح مع  ت

االنسجام اللوين والتبـاين    

  . اللوين 

 تشري إىل األلـوان     – ٢٠

اليت حتقق االنسجام اللوين    

واأللوان اليت حتقق التباين    

  . اللوين يف التصميم 

ــشرح كي– ٢١ ــة  ت في

ــاخلطوط أو   ــل ب التظلي

التنقيط أو التسييح باللون    

  . باستخدام احلاسب اآليل 

 توضح بالـشرح    – ٢٢

ــل  – ١٣ ــتقن تظلي  ت

تــصميمات جتمــع بــني 

ــات   ــروف والكلم احل

الكالسيكية املقروءة وغري   

ــاخلطوط أو  ــروءة ب املق

التنقيط أو التسييح باللون    

عن طريق احلاسـب اآليل     

استخدام برنـامج أدويب    ب

  . فوتوشوب 

 تـــــستحدث – ١٤

تــصميمات جتمــع بــني 

ــات   ــروف والكلم احل

الكالسيكية املقروءة وغري   

املقروءة  باستخدام برنامج    

أدويب فوتوشوب يتـضح    

  . فيها شدة اللون 

 تـــــستحدث – ١٥

تصميمات متنوعة جتمـع    

بني احلروف والكلمـات    

الكالسيكية املقروءة وغري   

اللوين جبانب امللمس أثناء    

  . تنفيذ التصميمات 

ــل  – ١٨ ــضل عم  تف

تــصميمات متنوعــة   

ــات  ــاحلروف والكلم ب

الكالسيكية املقروءة وغري   

املقــروءة باســتخدام  

اسب اآليل ليتحقق فيها    احل

اجلانب الفين والوظيفي يف    

  . آن واحد 

 تركز على حتقيـق     – ١٩

اجلانب اجلمـايل والفـين     

والــوظيفي يف عمــل  

تصميمات متنوعة جتمـع    

بني  احلروف والكلمـات     

الكالسيكية املقروءة وغري   

  . املقروءة 

 تبــذل جمهــود يف – ٢١

حتقيق أساسيات التصميم    

  . التصميمات 

 مناقشة الطالبات حول مفهوم األلـوان       – ١٧

األساسية واأللوان الثانويـة وكيـف يتحقـق        

االنسجام اللوين أو التباين اللوين يف التـصميم        

  . من خالهلما

 مناقشة الطالبات حول خطوات حتقيـق       – ١٨

االنسجام اللوين أو التباين اللـوين باسـتخدام        

  : برنامج أدويب فوتوشوب باإلضافة إىل 

مشاهدة بيان عملي عن خطوات حتقيـق       ) أ  ( 

  . كل من االنسجام اللوين والتباين اللوين 

االستعانة بالكتب واملراجع اليت تتنـاول      ) ب  (

  . نظرية اللون 

 مناقشة مفهـوم التظليـل بـاخلطوط        – ١٩

والتنقيط والتسييح باللون باسـتخدام برنـامج       

أدويب فوتوشوب مع عمل بيان عملـي أمـام         

  . الطالبات 

 تطبق الطالبات من خالل معمل ملفهـوم        – ٢٠

التظليل باخلط والتنقـيط والتـسييح بـاللون        

  . باستخدام برنامج أدويب فوتوشوب 

 مناقشة الطالبات حول مفهوم امللمـس       – ٢١
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معىن التبـاين يف اللـون      

  . وامللمس

 تذكر معىن شـدة     – ٢٣

  . اللون يف التصميم 

 توضح العالقة بني    – ٢٤

اجلانب اجلمايل  والوظيفي    

  . يف التصميم 

 تشرح القيم الفنية    – ٢٥

   . يف التصميم

ــاط – ٢٦ ــسر احتي  تف

األمنـــاط واإليقاعيـــة 

للخطوط إىل بعض التكرار    

 .  

 تفسر معىن احلركة    – ٢٧

  . يف العمل الفين 

ــىن  – ٢٨ ــص مع  تلخ

التماثل والتناظر والنـسبة    

  . يف العمل الفين 

 حتــدد املقومــات – ٢٩

 فيهــا املقــروءة يتحقــق

اجلانب الفـين واجلمـايل     

ــتخدام   ــوظيفي باس وال

  . برنامج أدويب فوتوشوب 

 جتيـــد عمـــل – ١٦

تصميمات من احلـروف    

والكلمات الكالسـيكية   

املقروءة وغـري املقـروءة     

تتوافر فيها األسس البنائية    

  . للتصميم 

 تؤكد على عنصر    – ١٧

ــة   ــة الديناميكي احلرك

باستخدام برنـامج أدويب    

 عمـل   فوتوشوب أثنـاء  

تصميمات مستمدة مـن    

ــات   ــروف والكلم احل

الكالسيكية املقروءة وغري   

  . املقروءة 

ــل - ١٨ ــق التماث   حتق

والتناظر والنسبة يف عمل    

تــصميمات جتمــع بــني 

) ليةالقيم الفنية التـشكي   (

  . يف العمل الفين 

  

 تتابع املعلمة أثنـاء     – ٢٢

عمل بيان عملي عن كيفية     

حتقيق التماثـل والتنـاظر     

ــل  ــسبة يف عمـ والنـ

تــصميمات جتمــع بــني 

ــات   ــروف والكلم احل

الكالسيكية املقروءة وغري   

املقــروءة باســتخدام  

  . احلاسب اآليل 

 تثري نقاط جديـدة     – ٢٣

حول حلول ابتكارية أثناء    

  . يمات عمل التصم

ــإخراج – ٢٤ ــتين ب  تع

األعمال الفنية اليت جتمـع     

بني احلروف والكلمـات    

الكالسيكية املقروءة وغري   

  :  وكيفية حتقيقه يف العمل الفين باإلضافة إىل 

مشاهدة فيلم تعليمي لتوضيح خطـوات      ) أ  ( 

 . لوين والتباين اللوين حتقيق امللمس واالنسجام ال

مناذج من أعمال الفنـانني املعاصـرين       ) ب  ( 

يتضح فيها امللمس واالنسجام اللوين والتبـاين       

  . اللوين 

 تطبق الطالبـات تنفيـذ التـصميمات        – ٢٢

السابقة بالتظليـل بـاخلطوط أو التنقـيط أو         

  . التسييح باللون 

  .  مناقشة الطالبات وتلخيصهن ملا سبق – ٢٣

قومي عدة حلول للمشكالت التصميمية      ت – ٢٤

اخلاطئة يف التظليل والتلـوين يف التـصميمات        

املقدمة للطالبة لالسـتفادة مـن آراء املعلمـة         

وللتوصل إىل أحد النتائج وملمارسة العمل الفين       

  . حبماس 

 مناقشة لتذكر الطالبات بعناصر التصميم      – ٢٥

  ) . القيم الفنية التشكيلية ( وأساسياته 

 مناقشة الطالبات حول كيفيـة حتقيـق        – ٢٦

اجلانب الفين واجلمايل والوظيفي يف العمل الفين       

  :  باإلضافة إىل 
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  . التشكيلية للخط العريب

 تلخص األسـس    – ٣٠

البنائية اليت جيب توافرهـا     

  . ميم يف التص

 توضح بالـشرح    – ٣١

كيفية حتقيق الفىن واجلمايل    

  .والوظيفي يف العمل الفين

 تلخص مفهوم كل    – ٣٢

من الوحدة والتنـوع يف     

  . العمل الفين 

 تشري إىل طرق إاء     – ٣٣

العمل الفـين باسـتخدام     

  . برنامج أدويب فوتوشوب 

  

ــات   ــروف والكلم احل

الكالسيكية املقروءة وغري   

املقروءة باستخدام برنامج   

  . أدويب فوتوشوب 

ــب  – ١٩ ــق اجلان  حتق

ـ     اء اجلمايل والوظيفي أثن

عمل تصميمات جتمع بني    

ــات   ــروف والكلم احل

الكالسيكية املقروءة وغري   

املقروءة باستخدام برنامج   

  . أدويب فوتوشوب 

ــة يف – ٢٠ ــل بثق  تعم

استكمال وإاء تصميمات   

ــروف   ــني احل ــع ب جتم

والكلمات الكالسـيكية   

املقروءة وغـري املقـروءة     

باستخدام برنـامج أدويب    

فوتوشــوب اخلــاص  

 حتقق فيهـا    باحلاسب اآليل 

اجلانب الفـين واجلمـايل     

  . والوظيفي يف آن واحد 

 تتحكم يف إخراج    – ٢١

تصميمات مستمدة مـن    

املقروءة باستخدام برنامج   

  . أدويب فوتوشوب 

 جتمع مادة علميـة     – ٢٥

عن احلروف والكلمـات    

الكالسيكية املقروءة وغري   

  . املقروءة 

ــال – ٢٦ ــرم األعم  حتت

 على  الفنية اليدوية القائمة  

  . تشكيل احلروف العربية 

 تتذوق القيم الفنية    – ٢٧

املرتبطة جبماليات اخلـط    

  . العريب 

مشاهدة مناذج من التراث الفين اإلسالمي      ) أ  ( 

  . للخط العريب 

االستعانة بنماذج مـن أعمـال الفنـانني        ) ب(

  . املعاصرين 

 مناقشة مع الطالبات حول ربط املفاهيم       – ٢٧

مبفهوم احلركة الديناميكيـة يف العمـل       السابقة  

  . الفين 

 مناقشة مفاهيم التماثل والتناظر والنسبة      – ٢٨

وكيفية حتقيقها يف العمل الفين باستخدام برنامج       

  . أدويب فوتوشوب 

 مناقشة الطالبات حول نقاط جديدة عن       – ٢٩

املدرسة احلروفية يف عاملنا العريب وأهم  فنانيهـا         

  : ية باإلضافة إىل ومسات أعماهلم الفن

مشاهدة مناذج من هذه األعمال واحللول      ) أ  ( 

  . االبتكارية واليت متيزها 

مشاهدة بيـان عملـي عـن احللـول         ) ب  ( 

  . االبتكارية للخط العريب 

 تطبق الطالبـات اسـتكمال وإخـراج        – ٣٠

التصميمات للوصول إىل إنتـاج فـين يتميـز         

ـ        ة باالبتكار ويصلح ألن يوظف يف منتجات فني
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ــات   ــروف والكلم احل

الكالسيكية املقروءةوغري  

املقروءة باستخدام برنامج   

أدويب فوتوشوب مؤكـدة    

يف بعضها على االنـسجام     

اللوين والبعض اآلخر على    

التبــاين اللــوين جبانــب 

خلط أو النقطة أو    التظليل با 

 . التسييح باستخدام اللون 

 تعمل بكفـاءة يف     – ٢٤

إخراج تصميمات جتمـع    

بني احلروف والكلمـات    

الكالسيكية املقروءة وغري   

املقروءة باستخدام برنامج   

أدويب فوتوشوب تـصلح    

ملنتجات فنية تطبيقية ختدم    

  . استعماالت اإلنسان 

تطبيقية ختدم استعماالت اإلنـسان باسـتخدام       

  . برنامج أدويب فوتوشوب 

 تطبق الطالبات حبماس لعملية استكمال      – ٣١

  . وإخراج التصميمات يف شكلها النهائي 

 التركيز على النقاط األساسية ومراجعة      – ٣٢

مع الطالبات عن أهم القواعد واملبـادئ الـيت         

لى ما قمن   درستها يف هذه الوحدة وتشجيعهن ع     

  . به من أعمال فنية 
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  ) ٤٣٤ -٢٤٠( مقرر التشكيل باخلط العربي رقم 
  يف وحدتي املقرر االثنتني 

   التشكيل باحلروف و الكلمات  احلرة املقروءة وغري املقروءة -:الوحدة األوىل 

:−
تناول هذه الوحدة دراسة عن ماهية احلاسب اآليل ومكوناته والتعرف على خصائصة ومهـارات              ت

  .التعامل معه والذي يعترب من أهم وسائل التكنولوجيا احلديثة يف احلصول على املعلومات 
ويف مرحلة ثانية تدرس الطالبة مفهوم اخلط العريب وأنواعه وكيفية التـشكيل الفـين بـاحلروف                 

القيم الفنيـة   ( ت  احلرة املقروءة وغري املقروءة بأسلوب فين مبنية   على أساسيات التصميم                   والكلما
ومؤكدة على بعض عناصر التصميم عن طريـق اسـتخدام الربنـامج التعليمـي  أدويب                ) التشكيلية  

  .فوتوشوب اخلاص باحلاسب اآليل 
 أدويب فوتوشوب اخلاص باحلاسب اآليل      واملرحلة الثالثة دراسة ملهارات استخدام الربنامج التعليمي      

  .يف جمال التشكيل باخلط العريب استخداماً جيداً ينمي القدرة االبتكارية والتحصيل الدراسي لدى الطالبة
املرحلة الرابعة تتناول استخدام احلسب اآليل يف إنتاج أفكار لتصميمات متعددة لشكل احلـروف              

 تتميز باجلدة واحلداثة واألصالة ، فتدرس الطالبة بعض أعمـال           والكلمات احلرة املقروءة وغري املقروءة    
  .الفنانني الىت تذخر بالعديد من القيم الفنية التشكيلية حماولة تنفيذ منتج بشكل فين ومجايل 

وتنتهي الوحدة بإنتاج الطالبة لتصميمات تصلح ملنتجات فنية تطبيقية ختدم استعماالت اإلنسان من             
  .رة املقروءة وغري املقروءة بشكل فين مجايل احلروف  والكلمات احل

وتوظف الطالبة خالل دروس الوحدة احلروف والكلمات  احلرة املقروءة وغـري املقـروءة تبعـاً                
  .الحتياجات األعمال الفنية 

  -:زمن تدريس الوحدة
  .ساعات أسبوعياً  ) ٣( ستة أسابيع بواقع ) ٦( 

   -:دروس الوحدة 
 االختبار التحصيلي القبلي ، تقدم الوحدة ككل ، ماهية احلاسب   إجراء-:الدرس األول   •

 .هـ  مكوناته ، خصائصه ، مهارات التعامل معه ١٤٢٣/ ١٠  / ٢٣ اآليل 
  اخلط العريب ، أنواعه ، التشكيل باحلروف والكلمات  احلرة املقروءة وغري -:الدرس الثاين  •

  ) .القيم الفنية التشكيلية ( سيات التصميمعناصر التصميم ، أساهـ  ١٤٢٣ / ١٠ / ٢٨املقروءة 
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 استخدام برنامج أدويب فوتوشوب يف تشكيل احلروف والكلمات احلرة - :  الدرس الثالث  •
  .هـ ١٤٢٣ / ١١/ ٥ املقروءة وغري املقروءة

 . االنسجام اللوين والتباين يف التصميم -:الدرس الرابع  •
  هـ   ١٤٢٣ / ١١/ ١٢ •
 .جلانب اجلمايل والوظيفي يف العمل الفين  حتقيق ا-:الدرس اخلامس  •
  هـ ١٤٢٣  / ١٩/١١ •
 هـ ١٤٢٣ / ١١/ ٢٦. استكمال العمل الفين ، االختبار التحصيلى البعدي - :الدرس السادس  •

  -:أهداف الوحدة 
  -:األهداف املعرفية 

  -يف اية تدريس الوحدة تصبح الطالبة قادرة على أن ك
اريخ   تطوره ومكوناته وخصائصه و إمكاناته وطرق تتعرف على ماهية احلاسب اآليل وت .١

 .تشغيله
تعطي نبذه خمتصرة عن تاريخ استخدام احلاسب اآليل يف الفن التشكيلي ودورة يف تأكيد وإبراز  .٢

 .مجاليات اخلط العريب وأمهيته يف جمال التربية الفنية 
 .تذكر نبذه خمتصرة عن مفهوم اخلط العريب ونشأته وتطوره وأنواعه   .٣
 .تشرح معىن التصميم وعناصره وأنواعه وأساسياته ووظائفه  .٤
 .تشرح العناصر التشكيلية والقيم الفنية التشكيلية ووظائفها يف العمل الفين  .٥
 .تشرح مواصفات التصميم اجليد  .٦
 .تلخص العالقة بني الشكل واألرضية يف العمل الفي .٧
مر بكتابه عدة نسخ منه وأرسلها تسمي أول من مجع القرآن الذي كتب باخلط املكي وأول من أ .٨

 .إىل األمصار 
 .حتدد مصدر اشتقاق الكتابة العربية اليت كانت موجودة باحلجاز قبل البعثة احملمدية  .٩
تشرح عملية وضع أول نقاط على احلروف العربية مشرية إىل أول شخص وضعها وأول من  .١٠

 .وضع قواعد فنية ومقاييس للحروف العربية 
مقاييس احلروف العربية وما اعتمد عليه أول مقياس لعرض قلم اخلط تذكر ما تعرفه عن  .١١

 .العريب
تشري إىل من ابتكر اخلط الديواين وخط الرقعة وخط الطغراء وأول مجاعة من اجلماعات الفنية  .١٢

 .اليت اهتمت باحلرف العريب كمفردة تشكيلية 
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ساليب تنفيذ تشكيالت تعرف برنامج أدويب فوتوشوب وطريقة تشغيله واستخدامه وعالقته بأ .١٣
 .متنوعة باحلروف والكلمات   احلرة املقروءة وغري املقروءة 

تتعرف على األساليب املتعددة للتشكيل باحلروف و الكلمات احلرة املقروءة وغري املقروءة  .١٤
 .باستخدام برنامج أدويب فوتوشوب 

  .تشرح معىن االنسجام اللوين والتباين اللوين .١٥
 .خلطوط والتنقيط والتسيح باللون باستخدام برنامج أدويب فوتوشوب تلخص طريقة التظليل با .١٦
تلخص طريقة حتقيق االنسجام اللوين والتباين اللوين يف تشكيل احلروف  و الكلمات احلرة  .١٧

 .املقروءة وغري املقروءة باستخدام برنامج   أدويب فوتوشوب 
 . الوظيفي يف العمل الفين توضح بالشرح العالقة بني القيمة الفنية واجلمالية واجلانب .١٨
 .يف العمل الفين ) القيم الفنية التشكيلية ( تشرح كيف حتقق أساسيات التصميم  .١٩
  .تذكر معىن احلركة والتماثل والتناظر وكيفية حتقيقهم يف العمل الفين  .٢٠
تعرف الفنان احلرويف مشري إىل أحد أبرز الفنانني التشكيليني  الذين استلهموا احلروف الشرقية  .٢١

  .والفترة الزمنية اليت ظهرت فيها املدرسة احلروفية يف العامل العريب 
  -:األهداف النفسحركية 

  -:يف اية تدريس الوحدة تصبح الطالبة قادرة على أن 
 .تستكشف مكونات احلاسب اآليل وخصائصه و إمكانياته .١
 .ويب فوتوشوب تعمل بكفاءة نسبية وبقليل من األخطاء يف تشغيل احلاسب اآليل وبرنامج أد .٢
جتيد استخدام أدوات برنامج أدويب فوتوشوب يف عمل تصميمات مبتكرة جتمع بني احلروف  .٣

 .والكلمات احلرة املقروءة وغري املقروءة تتوافر فيها مواصفات وعناصر وأسس التصميم 
تبتكر تصميمات متنوعة باحلروف والكلمات احلرة املقروءة وغري املقروءة باستخدام برنامج  .٤

دويب فوتوشوب اخلاص باحلاسب اآليل خيتلف فيها ميل القلم وتتضح فيها العالقة الفنية بني أ
 .الشكل واألرضية 

جتيد عمل تصميمات متنوع ومبتكرة باحلروف والكلمات احلرة املقروءة وغري املقروءة  .٥
 .باستخدام برنامج أدويب فوتوشوب مستندة إىل أنواع خمتلفة إىل اخلطوط العربية 

كر تصميمات متنوعة جتمع بني احلروف احلرة املقروءة وغري املقروءة باستخدام برنامج تبت .٦
 .أدويب فوتوشوب تضع فيها النقاط على احلروف بشكل فين ومبقاييس متناسبة 
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تتحكم يف عمل تصميمات متنوعة جتمع فيها بني احلروف والكلمات احلرة املقروءة وغري  .٧
م اللوين ويف البعض اآلخر التباين اللوين وشدة اللون املقروءة حتقق يف بعضها االنسجا

 .باستخدام برنامج أديب فوتوشوب 
حتقق التماثل والتناظر والنسبة واحلركة يف إنتاج تصميمات جتمع بني احلروف والكلمات احلرة  .٨

 .املقروءة وغري املقروءة وباستخدام برنامج أدويب فوتوشوب 
 من احلروف والكلمات احلرة املقروءة وغري املقروءة تعمل بثقة ي تظليل تصميمات مستمدة .٩

باخلطوط أو التنقيط أو التسيح باللون ومؤكدة فيها على اجلانب الفين واجلمايل والوظيفي يف 
 .آن واحد باستخدام برنامج أدويب فوتوشوب 

روءة تعمل بكفاءة يف إخراج تصميمات جتمع بني احلروف والكلمات احلرة املقروءة وغري املق.١٠
 .باستخدام برنامج أدويب فوتوشوب تصلح ملنتجات فنية تطبيقية ختدم استعماالت  اإلنسان 

  -:األهداف  الوجدانية 
  -:يف اية تدريس الوحدة تصبح الطالبة قادرة على أن 

 .متارس حبماس طرق تشغيل احلاسب اآليل وبرنامج أدويب فوتوشوب  .١
 . أثناء  سري  الدرس تبدي اهتماماً بشرح املعلمة وتوجيهاا .٢
 .تشترك مع زميالا يف املناقشة حول النقاط األساسية يف  دروس  الوحدة  .٣
تراعي الدقة والنظافة يف عمل تصميمات جتمع بني احلروف  و الكلمات  احلرة املقروءة  .٤

 .وغري املقروءة باستخدام برنامج أدويب فوتوشوب 
 .قروءة وغري املقروءة أثناء ممارسة العمل الفين ختتار حبرية من احلروف و الكلمات احلرة امل .٥
تركز على حتقيق اجلاين الفين واجلمايل والوظيفي وعناصر وأسس التصميم يف تشكيالت  .٦

 .احلروف و الكلمات احلرة املقروءة وغري املقروءة باستخدام  برنامج أدويب فوتوشوب 
 .لعريب تتذوق القيم الفنية واجلمالية املرتبطة جبماليات اخلط ا .٧
 .تبادر بالقراءة عن احلروف العربية ومصدر اشتقاق الكتابة العربية  .٨
 .تبدي إهتماماً برؤية أنواع خمتلفة من اخلطوط العربية أثناء ممارسة العمل الفين  .٩
تصغي باهتمام إىل شرح املعلمة عن وظيفة التظليل باخلطوط أو التنقيط أو التسييح والتباين  .١٠

 .ية حتقيق احلركة الديناميكية والتماثل والنتاظر والنسبة يف العمل الفين يف اللون وامللمس وكيف
 .ختتار حبرية من األلوان املنسجمة واملتباينة أثناء ممارسة العمل الفين  .١١
تعتين بإخراج التصميمات الفنية املتعلقة بتشكيل احلروف و الكلمات احلرة املقروءة وغري  .١٢

 .ام برنامج  أدويب فوتوشوب املقروءة يف شكلها النهائي باستخد
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 .تقرأ عن الفنان احلريف واملدرسة احلروفية يف عاملنا العريب  .١٣
  .حتترم األعمال اليدوية القائمة على تشكيل احلروف العربية  .١٤

  -:حمتوى الوحدة 
  -: دور احلاسب اآليل يف جمال التشكيل باخلط العريب -:أوالً 

 .اناته ، وطرق تشغيلة احلاسب اآليل ، ومكوناته ، وخصائصة، وإمك .١
تطور احلاسب اآليل واستخدامة يف جمال التصميم باحلروف والكلمات احلرة املقروءة وغري  .٢

 .املقروءة
بعض تقنيات برنامج أدويب فوتوشوب يف التشكيل باخلط العريب باحلروف والكلمات احلرة  .٣

 .املقروءة وغري املقروءة 
  .احلروف والكلمات احلرة املقروءة وغري املقروءة  اخلط العريب وأنواعة والتشكيل ب- :ثانياً

 .مفهوم اخلط العريب ، وخصائصة ، وأنواعة  .١
الواجب توافرها يف العمل الفين ) القيم الفنية التشكيلية ( عناصر العمل الفين ، أساسيات التصميم  .٢

 .التشكيلي
 .التصميم ، التصميم اجليد  .٣
 .ية يف العمل الفين العالقة بني القيمة الفنية والقيمة اجلمال .٤
 .اإلنسجام اللوين ، والتباين اللوين  .٥
 .املدرسة احلروفية يف عاملنا العريب  .٦
 .مناذج لبعض أعمال الفنانني يف جمال التشكيل باخلط العريب  .٧

 استخدام برنامج أدويب فوتوشوب يف عمل تصميمات باحلروف والكلمـات احلـرة             -:ثالثاً  
  -:املقروءة وغري املقروءة 

 .ق اإلنسجام اللوين والتباين اللوين يف التصميم حتقي .١
أشكال التصميمات املتعلقة باحلروف والكلمات احلرة املقروءة وغري املقروءة وإمكانية توظيفها يف  .٢

 .أعمال فنية مثل أعمال الدعاية واإلعالن والزخرفة وغريها 
  .اجلمع بني اجلانب اإلبتكارى والوظيفي يف التصميمات  .٣

  -:عليمية األنشطة الت
  -: دراسة دور احلاسب اآليل يف جمال التشكيل باخلط العريب -:أوالً 
 .دراسة عن احلاسب اآليل وخصائصة ومكوناته وطرق تشغيلة  .١
 .دراسة تقنيات برنامج أدويب فوتوشوب يف جمال التشكيل باخلط العريب  .٢
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  احلرة املقروءة و غري  دراسة عن اخلط العريب وأنواعة والتشكيل باحلروف والكلمات- :ثانياً 
  :املقروءة 

دراسة فنية ألنواع اخلط العريب ومجالياته مع التأكيد على احلروف والكلمات احلرة املقروءة وغري  .١
 .املقروءة 

دراسة لبعض األعمال الفنية من التراث وبعض أعمال الفنانني املشهورين يف جمال التشكيل باخلط  .٢
 .العريب 

ة املستمدة من احلرف والكلمات احلرة  املقروءة وغري املقروءة وما تتميز تصميم بعض األعمال الفني .٣
 .به تلك األعمال 

وباستخدام ) القيم الفنية التشكيلية ( حتقيق من خالل الدراسة السابقة بعض أساسيات التصميم  .٤
 .بعض عناصر العمل الفين 

ري املقروءة باستخدام برنامج  دراسة عن تشكيل احلروف والكلمات احلرة  املقروءة وغ- :ثالثاً 
  -:أدويب فوتوشوب 

تنفيذ بعض  التصميمات باحلروف والكلمات احلرة املقروءة وغري املقروءة باستخدام برنامج أدويب  .١
فوتوشوب  حتقق قيماً فنياً ، بأسلوب مبتكر من خالل الدراسة السابقة ألنواع اخلط العريب ، 

 .ين يف جمال التشكيل باخلط العريب واالستفادة من أعمال الفنانني املشهور
فنية ختدم استعماالت منتجات دراسة التصميمات السابقة للتعرف على امكانية توظيفها يف  .٢

 .االنسان 
  -:هذا باإلضافة إىل 

 .متابعة برامج التلفيزون الفنية  و التخصصية ، وما يرتبط باخلط العريب  •
 .إلسالمي النقل األمني لبعض اخلطوط العربية يف الفن ا •
 .مجع بعض الصور املرتبطة مبوضوعات  املقرر  •
 .االستعانة بالكتب والنشرات والدوريات واالت يف  موضوعات الوحدة  •

  -:استراتيجيات التدريس 
  .استراتيجية احلاسب اآليل 

  -:هذا مع اإلستعانة باالستراتيجيات التالية 
 .العمل يف صور ة فردية  •
 .طريقة املناقشة  •
 .ملي لتوضيح اجلوانب العملية بيان ع •
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 .عمل فردي ) املعمل ( استراتيجية الورشة  •
  -:الوسائل التعليمية  

 .مناذج من التشكيالت باخلطوط العربية املتنوعة من التراث الفين  .١
 .صور من أعمال الفنانني املعاصرين يف جمال التشكيل باخطوط العربية املتنوعة  .٢
ت دعوة ودعاية استخدمت فيها احلروف احلرة املقروءة مناذج للملصقات ومطويات وبطاقا .٣

 .وغري املقروءة 
فليم تعليمي يوضح مهارات التشكيل باحلروف والكلمات  احلرة املقروءة وغري  املقروءة  .٤

 .باستخدام احلاسب اآليل 
  -:طريقة التقيم 

  -:بالنسبة للجانب املعريف 
 .أسئلة شفهية  .١
 .أسئلة حتريرية  .٢
 .ياس مدى حتقيق األهداف املعرفية اختبار معريف لق .٣
  -:بالنسبة للجانب النفسحركي و
 .مقياس لتقيم املتنج الفين  .١
 :املالحظة الدورية خالل الدروس املتتالية  .٢
  -:بالنسبة للجانب الوجداين و

س وأسـلوب    للتأكد من مدى مـشاركتهن يف الـدر        من خالل مالحظة الطالبات أثناء الدروس     
  .تعاملهن 
  -:املراجع 

استخدام الكمبيوتر يف تعليم التصميم وأثره يف تنمية        ) .م  ١٩٩٧(مساعيل ، سامح مخيس السيد      إ .١
كليـة  : بعد القدرات العقلية املرتبطة باإلبداع ، رسالة دكتوراة غري منشورة ، جامعة حلـوان               

 .التربية الفنية 
 تـشكيلية يف    دراسة استخدام احلرف العريب كمفردة    ) .هـ  ١٤١٤(احلريب ، محد مناور حممد       .٢

 .مكة املكرمة ، كلية التربية : التعبري اللوين ، رسالة ماجيستري ، جامعة أم القرى 
تطور الكتابات والنقوش يف احلجاز منذ      ) . م  ١٩٨٥/ هـ  ١٤٠٥( الفعر ، حممد فهد عبد اهللا        .٣

فجر اإلسالم حىت منتصف القرن السابع اهلجري ، رسالة ماجيستري منـشورة ، امـة للنـشر       
 .جدة:
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استخدام إمكانات الكمبيوتر كوسيلة تعليميـة  ) .م ١٩٩٦/هـ  ١٤١٦(ميان أمحد   &محدى ، إ   .٤
 .القاهرة ، كلية التربية الفنية :لتنمية اإلبداع الفين ، رسالة ماجيستري ، جامعة حلوان 

طراز اخلط وموقعه ولونه يف اإلعالن ، رسالة ماجيستري غري          ) .م  ١٩٧٨(رشاد ، مصطفي حممد      .٥
 .القاهرة ، كلية التربية الفنية : ة ، جامعة حلوان منشور

املقومات التشكيلية واجلمالية للخـط العـريب ، جملـة          ) .م  ١٩٨٨(ـرشاد ، مصطفي حممد      .٦
 .دراسات وحبوث ، جامعة حلوان ، الد احلادي عشر ، العدد الثاين ، مايو 

ة ، ترمجة حممـد حممـد       أسس التصميم ، لبطبعة الثاني    ) . م  ١٩٨٠( سكوت ، روبرت جيالم      .٧
 .يوسف وعبد الباقي حممد إبراهيم ، دار النهضة مصر ، القاهرة 

التصميم يف الفن التشكيلي ، دار      ) .م  ١٩٧٤( رشدان ، أمحد حافظ وعبد احلليم ، فتح الباب           .٨
 .املعارف مبصر ، القاهرة 

خل جتـرييب   الوظيفة الزخرفية للحرف العريب كمـد     ) . م  ١٩٨٧( شيشتر ، عبد احملسن حسن       .٩
 .القاهرة ، كلية التربية الفنية : لتدريس التصميم ، رسالة ماجيستري غري منشورة ، جامعة حلوان 

دراسة نقدية ألثر التكنولوجيا احلديثة علـى       ) . م  ١٩٩٧/هـ  ١٤١٨(فتيين ، عبد اهللا عبده       .١٠
 .ة التربية الفنية القاهرة ، كلي: القيم الفنية من اخلط العريب ، رسالة دكتوراه ، جامعة حلوان 

دراسة تقوميية ألثر الكمبيوتر على التصميم الفين ، والـتفكري         ) . م  ١٩٩٩(حممد ، هدى أنور      .١١
اإلبتكاري ، واإلجتاهات حنوه بني طالب التربية الفنية بكلية التربية النوعيـة ، جملـة البحـوث                 

 ) . م ١٩٩٩أكتوبر  ( ٢، العدد ١٢التربوية وعلم النفس ، كلية التربية ، جامعة املينا ، م



٢٨٩  

  التشكيل باحلروف والكلمات احلرة املقروءة وغري املقروءة : الوحدة األوىل 
  الدرس األول

  .التشكيل باحلروف والكلمات  احلرة املقروءة وغري املقروءة : عنوان الوحدة 
يل ، مكوناته ، إجراء اإلختبار التحصيلي القبلي ، تقدمي الوحدة ككل ، ماهية احلاسب اآل   : درس اليوم   

  .خصائصة ، مهارات التعامل معه 
  .هـ ٢٣/١٠/١٤٢٣األربعاء  : التاريخ 

  .السابع : املستوى 
  . ساعات٣: الزمن 

  -:تقدمي الدرس 
تقوم املعلمة بتقدمي الوحدة ككل للطالبات يف هذا الدرس ، وتوضح للطالبات بأهنن سـوف يدرسـن                

تخدام احلروف والكلمات  احلرة املقروءة وغـري املقـروءة          وحدة يف جمال التشكيل  باخلط العريب باس       
باستخدام احلاسب اآليل ، وذلك لعمل تصميمات مبتكرة تصلح لتطبيقات وظيفية ختدم اسـتعماالت              

  .اإلنسان ، وسوف تستمر دراستها ستة أسابيع متتالية بواقع ثالث ساعات أسبوعياً 
اً ملعرفة معلوماتكن لبعض املعلومات واحلقائق يف هـذا  وقبل أن نبدأ دراستها سوف جنري اختباراً بسيط   

ويف درس اليوم يتم التعرف على ماهية احلاسب اآليل ، مكوناته ، وخصائـصة ، ومهـارات                 . اال  
  ) .ويتم إجراء اإلختبار التحصيلي القبلي على الطالبات .( التعامل معه 

  -:املدركات األساسية 
  .احلاسب اآليل مكوناته ، خصائصة )١
 .مهارات التعامل مع احلاسب اآليل  )٢

  -:األهداف السلوكية 
  -:يف هناية تدريس هذا الدرس تصبح الطالبة قادرة على أن 

  -:األهداف املعرفية 
 .تذكر ماهية احلاسب اآليل ومكوناته وخصائصه و امكاناته وطرق تشغيله  .١
جمال التربية الفنية يف حدود تعطي حملة تارخيية خمتصرة عن تطوير احلاسب اآليل واستخدامه يف  .٢

 .أسطر 
 .توضح بالشرح دور احلاسب اآليل يف تأكيد وإبراز مجاليات اخلط العريب  .٣



٢٩٠  

  -:األهداف النفسحركية 
 .تستكشف مكونات احلاسب اآليل وخصائصة وإمكاناته  .١
 .تؤدي يقليل من األخطاء طرق تشغيل احلاسب اآليل  .٢
 .يل متبعة املدخل املنطقي أو املنظومي يف طرق التشغيلتعمل بكفاءة نسبية يف تشغيل احلاسب اآل .٣

  -:األهداف الوجدانية 
 .تشترك مع زميالا يف املناقشة حول النقاط األساسية يف الدرس  .١
 .متارس حبماس طرق تشغيل احلاسب اآليل املختلفة  .٢
 .تتقبل شرح وتوجيهات املعلمة عن طريق تشغيل احلاسب اآليل  .٣

  :اخلامات واألدوات 
  . ، أحبار طابعة ملونه A 4رق تصوير أبيض وورق كانسون ملون  مقاس و

  :األنشطة التعليمية 
تناقش املعلمة مع الطالبات حول ماهية احلاسب اآليل ومكوناته وإمكاناته والذي يعترب من أهم  •

 .وسائل التكنولوجيا احلديثة يف احلصول على املعلومات 
ن تطوير احلاسب اآليل واستخدامه يف جمال التربية الفنية تعطي املعلمة حملة تارخيية خمتصرة ع •

 .وذلك لتأكيد القيمة الثقافية لدى الطالبات ، وتتيح الفرصة هلن للمناقشة وإبداء الرأي 
تشرح املعلمة طرق تشغيل احلاسب  اآليل ، وتقوم بعمل بيان عملي يتبعه معمل عن طرق  •

 .تشغيل احلاسب اآليل 
 .إمكانات كل طريقة من طرق تشغيل احلاسب اآليل تتوصل الطالبات إىل  •
توضح املعلمة للطالبات دور احلاسب اآليل يف تأكيد وإبراز مجاليات اخلط العريب باالستعانه  •

بوسائل تعليمية عبارة عن مناذج من التراث الفين ومناذج من أعمال الفنانني املعاصرين يف جمال 
 .التشكيل باخلطوط العربية 

 .البات التعميمات وتقمه بتدوين أهم النقاط األساسية يف الدرس تستخلص الط •
  -:التقييم 
يتم التقييم عن طريق مالحظة سلوك الطالبات ملعرفة مدى ما حتقق من األهداف النفسحركية  .١

 .والوجدانية 
 -:وأيضاً عن طريق األسئلة الشفهية التالية  .٢
 اته يف جمال التربية الفنية ؟ اشرحي ماهية احلاسب اآليل ومكوناته وخصائصه وإمكان •
 ماهي طرق تشغيل احلاسب اآليل املختلفة ؟ •



٢٩١  

 اشرحي دور احلاسب اآليل يف تأكيد وإبراز مجاليات اخلط العريب ؟ •

  الدرس الثاني
اخلط العريب ، أنواعة ، التشكيل باحلروف والكلمات  احلرة املقروءة وغري املقروءة ، : درس اليوم 

  ) .القيم الفنية التشكيلية ( ات التصميم عناصر التصميم ، أساسي
  هـ١٠/١٤٢٣  /٢٨األربعاء    : التاريخ 

  السابع : املستوى 
    ساعات٣: الزمن 

  :تقدمي الدرس 
يتم يف درس اليوم التعرف على مفهوم اخلط العريب ، وأنواعة ، وكيفية التشكيل باحلروف والكلمات 

شكيالت متنوعة ومبتكرة يتم التعرف على عناصر التصميم احلرة املقروءة وغري املقروءة ، ولتنفيذ ت
وأسس كل على حدة حىت يتأكد من فهم الطالبات هلا ، ويعد هذا الدرس مرحلة متهيدية الستخدام 

الربنامج التعليمي أدويب فوتوشوب احلاسب باحلاسب اآليل يف تشكيل احلروف والكلمات احلرة 
  .املقروءة وغري املقروءة 

  :ألساسية املدركات ا
 اخلط العريب ، وأنواعة  .١
 .التشكيل باحلروف والكلمات احلرة املقروءة وغري املقروءة  .٢
 .عناصر التصميم  .٣
 ) .القيم الفنية التشكيلية ( أساسيات التصميم  .٤

  :األهداف السلوكية 
  :يف هناية تدريس هذا الدرس تصبح الطالبة قادرة على أن 

  :األهداف املعرفية 
 .العريب تشرح معىن اخلط  .١
 .تذكر أنواع اخلط العريب وخصائص كل نوع على حدة  .٢
 .تفسر اختالف ميل القلم يف كتابة كل نوع من أنواع اخلط العريب  .٣
 .حتدد العناصر التشكيلية ووظائفها يف العمل الفين  .٤
 .تشرح مفهوم كل عنصر من العناصر التشكيلية على حدة  .٥
 .مال الفنية اليت تعرض عليها تعطي أمثلة للعناصر التشكيلية يف بعض األع .٦



٢٩٢  

 .توضح بالشرح العالقة بني الشكل واألرضية يف العمل الفين  .٧
 .تشرح كيف حيدث اخلط  .٨
 .تشرح معىن التصميم  .٩
حتدد مفهوم كل من اإليقاع واإلتزان والوحدة والتنوع والتناسب والتباين واإلنسجام يف العمل .١٠

 .الفين 
  :فسحركية ن األهداف ال

ات مبتكرة جتمع بني احلروف والكلمات  احلرة املقروءة وغري املقروءة باستخدام تنفذ تصميم .١
 .احلاسب اآليل 

تبتكر تصميمات متنوعة باحلروف والكلمات احلرة املقروءة وغري املقروءة تتوافر فيها عناصر  .٢
 .التصميم وأسسة باستخدام احلاسب اآليل 

روف والكلمات احلرة سواء املقروءة أو جتيد استخدام احلاسب اآليل يف عمل تصميمات باحل .٣
 .غري املقروءة تتضح فيها العالقة الفنية بني الشكل واألرضية 

تنتج تصميمات مبتكرة باحلروف والكلمات احلرة املقروءة وغري املقروءة باستخدام احلاسب  .٤
 .اآليل خيتلف فيها ميل القلم يف الكتابة 

  :األهداف الوجدانية 
 .مع زميالا حول النقاط األساسية يف الدرس تشترك يف املناقشة  .١
 .تستجيب لتوجيهات املعلمة أثناء ممارسة العمل الفين  .٢
 .تراعي الدقة يف عمل التصميمات باستخدام احلاسب اآليل  .٣
 .ختتار حبرية من احلروف  والكلمات احلرة املقروءة وغري املقروءة أثناء ممارسة العمل الفين  .٤
الفنية جبانب عناصر التصميم يف تشكيالت احلروف والكلمات احلرة تركز على حتقيق القيم  .٥

 .املقروءة وغري املقروءة 
 .تتذوق القيم الفنية املرتبطة باخلطوط العربية  .٦

  :اخلامات واألدوات 
  .  أحبار طباعة ملونهA4ورق تصوير أبيض  وورق كانسون ملون مقاس 

  -:األنشطة التعليمية 
ات حول مفهوم اخلط العريب ، وأنواعه ، وخصائص كل نـوع علـى              تتناقش املعلمة مع الطالب    •

 .حدة



٢٩٣  

تقوم املعلمة بعرض وسائل تعليمية عبارة عن مناذج من التراث اإلسالمي  ألنواع اخلط العـريب                 •
 .لتوضيح خصائص كل نوع على حدة واختالف ميل القلم يف كتابة كل نوع 

ساسياته موضحة ذلك بعرض وسائل تعليمية      تتنافس املعلمة مع الطالبات عن عناصر التصميم وأ        •
عبارة عن صور متنوعة ألعمال فنانني منفذة باحلروف والكلمات  احلرة املقروءة وغري املقروءة              

 .ومؤكدة على العالقة الفنية بني الشكل واألرضية يف العمل الفين 
روءة وعن خطـوات  تتنافس املعلمة مع الطالبات عن احلروف والكلمات احلرة املقروءة وغري املق   •

استخدام احلاسب اآليل يف التشكيل هبذه احلروف وتعطـي الفرصـة للطالبـات للممارسـة               
 .والتجريب

 .تتابع املعلمة الطالبات أثناء العمل  •
حتاول املعلمة أن تساعد الطالبات يف التوصل إىل معرفة األخطاء اليت جيب تفاديها للوصـول إىل                 •

 .نتائج فنية جيدة 
 .ات العمل تستكمل الطالب •
 .تنافش الطالبات مع املعلمة حول أعماهلن التجريبية  •
 .حتاول الطالبات االستفادة بقدر اإلمكان من آراء بعضهم وأي املعلمة للتوصل إىل أحسن النتائج •

  :التقيم 
 -:عن طريق األسئلة الشفهية التالية .تتناقش املعلمة مع الطالبات فيما مت تنفيذه من أعمال  .١

  اخلط؟اشرحي معين •
 اذكري خصائص كل نوع من أنواع اخلط العريب على حدة؟ •
 فسري اختالف ميل القلم يف الكتابة كل نوع من أنواع اخلط العريب ؟ •
 اشرحي مفهوم ووظائف العناصر التشكيلية يف العمل الفين كل عنصر على حده؟ •
 وضحي بالشرح العالقة الفنية بني الشكل واألرضية يف التصميم ؟ •
وم كل من اإليقاع و اإلتزان والوحدة والتنوع والتناسب والتباين يف العمل اشرحي مفه •

 الفين ؟
  .......، ........، ........، .......،........،.......، ......:..أنواع اخلط العريب هي  •
  ......... ، .........،.......، ........، .........، : ........العناصر التشكيلية ممثلة يف  •



٢٩٤  

  لدرس الثالثا
استخدام برنامج أدويب فوتوشوب يف التشكيل باحلروف والكلمات  احلرة املقروءة وغري : درس اليوم 

  .املقروءة 
   هـ١١٤٢٣  /٥/١١األربعاء : التاريخ 

  السابع : املستوى 
   ساعات ٣: الزمن 

  : تقدمي الدرس 
حلرف والكلمات احلرة املقروءة وغري يتم يف درس اليوم البدأ  يف تنفيذ تصميمات متنوعة ومبتكرة با

املقروءة باستخدام برنامج أدويب فوتوشوب اخلاص باحلاسب اآليل يتحقق فيها اجلانب الفين والوظيفي 
  .يف آن واحد واالستفادة من أعمال الطالبات التجريبية السابقة 

  :املدركات األساسية 
 .برنامج أدوىب فوتوشوب اخلاص باحلحاسب اآليل  .١
 .ل باحلروف والكلمات احلرة املقروءة وغري املقروءة التشكي .٢
طرق استخدام برنامج أدوىب فوتوشوب اخلاص باحلحاسب اآليل يف التشكيل باحلروف  .٣

 .والكلمات احلرة املقروءة وغري املقروءة 
  -:األهداف السلوكية 

  :يف هناية تدريس هذا الدرس تصبح الطالبة قادرة على أن 
  :األهداف املعرفية 

 .دد مواصفات التصميم اجليد حت .١
 .تذكر أنواع التصميم  .٢
تسمي أول من مجع القران الكرمي الذي كتب يف عهد النيب علية الصالة والسالم باخلط املكـي                  .٣

 .وأول من أمر بكاتبه عدة نسخ من القران الكرمي وإرساهلا إىل األمصار الىت فتحها املسلون 
 .اليت كانت موجودة باحلجاز قبل البعثة احملمدية يشري إىل مصدر اشتقاق الكتابة العربية  .٤
 .تفسري عملية وضع أول نقاط على احلروف العربية  .٥
تسمى أول شخص وضع النقاط على احلروف العربية وأول من وضع قواعد فنيـة ومقـاييس                 .٦

 .للحروف العربية 



٢٩٥  

قـاييس  حتدد أنواع اخلط العريب القدمي واخلطني اللذين مت ظهورهـا بعـد أن وضـعت أول م                 .٧
 .للحروف

 .تعرف خط الطغراء  .٨
حتد أول ما اعتمد علية أول مقياس لعرض قلم اخلط العريب يف بداية الدولة األموية واتفق عليـة                   .٩

 .اخلطاطون يف ذلك الوقت ومن أي خامة متن صناعته 
تعرف برنامج أدويب فوتوشوب وعالقته بأساليب تنفيذ تـشكيالت متنوعـة بـاحلروف و               .١٠

 .ملقروءة وغري املقروءة الكلمات  احلرة ا
تشرح طريقة تشغيل واستخدام برنامج  أدويب فوتوشوب يف عمل تصميمات مبتكرة باحلروف              .١١

  .احلرة املقروءة وغري املقروءة 
  -:األهداف النفسحركية

جتيد تشغيل واستخدام برنامج  أدويب فوتوشوب يف عمل تصميمات مبتكرة باحلروف و  .١
 . املقروءة الكلمات  احلرة املقروءة وغري

تبتكر تصميمات متنوعة جتمع بني احلروف و الكلمات احلرة املقروءة وغري املقروءة باستخدام  .٢
 .برنامج أدوىب فوتوشوب تتضح فيها مواصفات التنصميم اجليد 

تنيج تصميمات مبتكرة باحلرف و الكلمات احلرة املقروءة وغري املقروءة مستندة يف ذلك إىل  .٣
 .ط العريب أنواع خمتلفة من اخل

تنتج عمل تصميمات متنوعة ومبتكرة باحلروف و الكلمات احلرة املقروءة وغري املقروءة تضع  .٤
 .فيها النقاط على احلروف بشكل فين ومبقاييس متناسبة 

  :األهداف الوجدانية
 .تنتبة لشرح املعلمة عن مواصفات التصميم اجليد وأنواعه .١
 .عربية اليت كانت موجودة باحلجاز قبل البعثة احملمديةتم بالقراءة عن مصدر اشتقاق الكتابة ال .٢
 .تبادر بالقراءة عن اخلط املكي وخط النسخ وغريها  .٣
تبدي اهتماماً برؤية أنواع خمتلفة من اخلطوط العربية أثناء عمل تصميمات باحلروف و الكلمات   .٤

 .احلرة املقروءة وغري املقروءة 
قاط على احلروف العربية واملقاييس اليت إتفق عليها تستجيب لشرح املعلمة عن أول من وضع الن .٥

 .اخلطاطون يف كتابه احلروف العربية 
تبادر بعمل تصميمات متنوعة ومبتكرة باحلروف و الكلمات  احلرة املقروءة وغري املقروءة  .٦

 .باستخدام برنامج أدويب فوتوشوب 
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  -:اخلامات واألدوات 
  . ، أحبار طباعة ملونه A4ورق تصوير أبيض  وورق كانسون ملون مقاس 

  :األنشطة التعليمية 
تبدأ املعلمة يف شرح مواصفات التصميم اجليد وأنواعه وتراعي استخدام مهارات التدريس  •

وكذلك تعزيز . املناسبة مثل األسئلة حىت تتأكد من فهم الطالبات هلا وحىت تشاركهن يف الدرس 
 .يمية املناسبة املتاحة لديها استجابان ،واملناقشة واستخدام الوسائل التعل

تتناقش املعلمة مع الطالبات عن أول من مجع القران الكرمي الذي كتب باخلط املكي وأول من  •
أمر بكتابة عدة نسخ من القران الكرمي وكذلك مصدر اشتقاق الكتابة العربية اليت كانت 

على احلروف العربية وأول موجودة باحلجاز قبل البعثة احملمدية كما تفسر عملية وضع أول نقط 
 .من وضع هذه النقاط 

تفسر املعلمة للطالبات القواعد الفنية ومقاييس احلروف العربية وتقوم بعمل رسوم توضيحية أمام  •
 .الطالبات لتوضح ذلك 

تتناقش املعلمة مع الطالبات عن أنواع اخلط الكويف وعن كل من اخلط الديواين وخط الرقعة  •
ىل من ابتكر اخلط الديواين واجلماعات الفنية اليت إهتمت باحلرف كمفردة وخط الطغراء مشرية إ

تشكيلية مستعينة ببعض الوسائل التعليمية عبارة عن صور لنماذج من أعمال هؤالء الفنانني كما 
تشري أيضاً  إىل أول مقياس لعرض قلم اخلط العريب الذي إتفق عليه اخلطاطون يف بداية الدولة 

 .األموية 
قش املعلمة مع الطالبات حول إمكانتة االستفادة من أنواع اخلطوط العربية السابقة يف إجياد تتنا •

 .حلول ابتكارية أثناء تشكيل احلروف  و الكلمات احلرة املقروءة وغري املقروءة 
تشرح املعلمة طريقة تشغيل واستخدام برنامج أدويب فوتوشوب يف عمل تصميمات بأساليب  •

 .حلروف  و الكلمات احلرة املقروءة وغري املقروءة مبتكرة جتمع بني ا
 .تتناقش املعلمة مع الطالبات حول خطوات العمل اليت ستتبعها كل واحد ة منهن  •
 .تتابع املعلمة كل طالبة أثناء العمل  •
حتاول املعلمة أن تساعد الطالبات يف التوصل إىل معرفة األخطاء اليت جيب تفاديها للوصول إىل  •

 .منتج جيد 
 .تتحمس الطالبات الستكمال العمل  •
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  -:التقييم 
يتم التقييم من خالل مناقشة املعلمة مع الطالبات فيما مت تنفيذه من أعمال أثناء املوقف التعليمي  .١

 .للتحقق من األهداف النفسحركية والوجدانية 
 :للتحقق من األهداف املعرفية عن طريق األسئلة التحريرية التالية  .٢
 لتصميم اجليد وأنواعة ؟حددي موصفات ا •
مسى أول من مجع القرآن الكرمي الذي كتب باخلط املكي وأول من أمر بكتابة عدة نـسخ                  •

 من القرآن ؟
 حددي مصدر اشتقاق الكتابة العربية اليت كانت موجودة باحلجاز قبل البعثة احملمدية ؟ •
 فسري عملية وضع أول نقاط على احلروف العربية ؟ •
 كويف القدمي ؟إذكري أنواع اخلط ال •
 اشرحي ما اعتمد عليه أول مقياس لعرض قلم اخلط العريب يف بداية الدولة األموية ؟ •
اشرحي طريقة تشغيل واستخدام برنامج أدويب فوتوشوب يف تنفيذ تـصميمات متنوعـة              •

 باحلروف و الكلمات  احلرة املقروءة وغري املقروءة؟ 
وأول من وضع قواعـد فنيـة       ..... ..أول شخص وضع النقاط على احلروف العربية هو          •

 ..........ومقاييس للحروف العربية هو 
 ...............................خط الطغراء هو  •
 .....وخط الطغراء هو ....... وخط الرقعة هو......... أول من إبتكر اخلط الديواين هو  •
  .........يلية هي شكأول مجاعة من اجلماعات الفنية اليت أهتمت باحلرف العريب كمفردة ت •

  الدرس الرابع
   .االنسجام اللوين ، والتباين اللوين يف التصميم: درس اليوم 

  .هـ ١١/١٤٢٣/ ١٢االربعاء   -:التاريخ 
  .السابع  -:املستوى 

  . ساعات ٣ -:الزمن 
   -:تقدمي الدرس 

وين وكيفية حتقيقها يف يف درس اليوم تتعرف الطالبات على مفهوم كل من االنسجام اللوين والتباين الل
تصميمان السابقة الىت جتمع بني احلروف  والكلمات احلرة املقروءة وغري املقروءة باستخدام برنامج 

  .أدويب فوتوشوب اخلاص باحلاسب اآليل 
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  -:املدركات األساسية 
 .اإلنسجام اللوين والتباين اللوين يف التصميم  .١
 .خدام اللون التظليل باخلطوط والتنقيط والتسييح باست .٢
طرق حتقيق االنسجام اللوين والتباين اللوين يف تصميم  احلروف والكلمات احلرة املقروءة وغري  .٣

 .املقروءة باستخدام برنامج أدويب فوتوشوب 
  -:األهداف السلوكية 

  :يف هناية تدريس هذا الدرس تصبح الطالبة قادرة على أن 
  :األهداف املعرفية 

 .وان قدمياً ومواصفاا تعدد مصادر اشتقاق األل .١
 .تتعرف على وظيفة التظليل باخلطوط أو التنقيط أو التسييح  باللون  .٢
 .تفسري معىن كل من اإلنسجام اللوين والتباين اللوين بإعطاء ثالثة أمثلة لكل منهما  .٣
 .تشرح معىن التباين يف اللون وامللمس  .٤
 .تذكر معىن شدة اللون  .٥

  -:األهداف النفسحركية 
 عمل تصميمات متنوعة ومبتكرة جتمع فيها بني احلروف والكلمات  احلرة املقروءة تتحكم يف .١

وغري املقروءة وحتقق يف بعضها عالقة االنسجام اللوين ويف البعض األخر عالقة التباين اللوين 
 .باستخدام برنامج أدويب فوتوشوب 

قروءة وغري املقروءة تعمل بثقة يف تظليل تصميمات جتمع بني احلروف والكلمات احلرة امل .٢
 .باخلطوط أو التنقيط أو التسيح عن طريق احلاسب اآليل وباستخدام برنامج أدويب فوتوشوب 

تبتكر تصميمات متنوعة من احلروف والكلمات احلرة املقروءة وغري املقروءة تؤكد فيها على  .٣
 .شدة اللون 

  :األهداف الوجدانية 
 .نسجام اللوين والتباين اللوين تستمع بيقظة إىل شرح املعلمة عن معىن اال .١
 .تشترك يف املناقشة مع زميالا عن مصادر اشتقاق األلوان  قدمياً ومواصفاا  .٢
 .تصغي باهتمام إىل شرح املعلمة عن وظيفة التظليل أو التنقيط أو التسيح  .٣
متارس حبماس عمل تصميمات مستمدة من احلروف والكلمات احلرة املقروءة وغري املقروءة  .٤

 .استخدام برنامج أدويب فوتوشوب حتقق فيها التباين يف اللون وامللمس ب
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ختتار حبرية من األلوان املنسجمة واملتباينة أثناء عمل تصميمات جتمع بني احلروف والكلمات  .٥
 .احلرة املقروءة وغري املقروءة باستخدام احلاسب اآليل 

ت احلرة املقروءة وغري املقروءة تراعي الدقة يف تنفيذ تصميمات متنوعة باحلروف والكلما .٦
 .باستخدام احلاسب اآليل 

  -:اخلامات واألدوات 
  . ، أحبار طباعة ملونه A4ورق تصوير أبيض وورق كانسون ملون  مقاس 

  -:األنشطة التعليمية 
تتناقش املعلمة مع الطالبات حول مفهوم كل من االنسجام اللوين والتباين اللوين مستعينة يف  •

 .األلوان ملساعدة الطالبات يف التوصل إىل جمموعات لونية منسجمة ومتباينهذلك بدائرة 
تتناقش املعلمة مع الطالبات حول خطوات تنفيذ التصميمات مبجموعات لونية منسجمة أو  •

 .متباينة باستخدام برنامج أدويب فوتوشوب مع عمل بيان عملي أمام الطالبات لتوضيح ذلك 
م التظليل باخلطوط أو التنقيط أو التسييح باللون وباستخدام توضح املعلمة للطالبات مفهو •

برنامج أدويب فوتوشوب مع عمل بيان عملي أمامهن وتقمن بعمل معمل وتوجههن املعلمة 
 .التوجه املناسب 

تناقش املعلمة الطالبات يف كيفية حتقيق امللمس يف العمل الفين وكيفية حتقيق التباين يف اللون  •
 . بفيلم تعليمي توضح من خالله تلك اخلطوات وامللمس وتستعني

تتناقش املعلمة مع الطالبات حول حتقيق االنسجام اللوين يف بعض التصميمات والتباين اللوين  •
يف البعض اآلخر جبانب التظليل باخلطوط أو التنقيط أو التسيح باللون وحتقيق التباين اللوين يف 

 .توشوب اخلاص باحلاسب اآليل اللون وامللمس باستخدام برنامج أدويب فو
 .تبدأ الطالبات يف التلوين والتظليل التصميمات اليت استقرت عليها يف الدرس السابق  •
 .تتناقش املعلمة مع الطالبات حول أعماهلن  •
 .حتاول الطالبات االستفادة بقدر اإلمكان من آراء املعلمة للتوصل إىل أحسن النتائج  •
 .العمل الفي متارس الطالبات حبماس تنفيذ  •

  : التقييم 
يتم التقييم عن طريق مالحظة سلوك الطالبات ملعرفة مدى ماحتقق من األهداف النفسحركية  )١

 :والوجدانية وكذلك عن طريق األسئلة الشفهية التالية 
 حددي مصادر إشتتقاق األلوان قدمياً ومواصفاا ؟  •
 اشرحي وظيفة التظليل باخلطوط أو التنقيط أو التسييح ؟ •
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 خلصي معىن كل من االنسجام اللوين والتباين اللوين مع إعطاء ثالثة أمثلة لكل منهما ؟ •
 اشرحي معىن التباين يف اللون وامللمس ؟ •
 اذكري معىن شدة اللون ؟ •

   اخلامس-:الدرس 
  .حتقيق اجلانب اجلمايل والوظيفي يف العمل الفين  -:درس اليوم 

  .هـ ١١/١٤٢٣  /١٩األربعاء    -:التاريخ 
  .السابع  -:املستوي 

  . ساعات ٣ -:الزمن 
  -:تقدمي الدرس 

يتم يف درس اليوم التعريف على كيفية حتقيق اجلانب األول يف التصميمات وهو اجلانب اجلمايل 
القيم الفنية ( ولتحقيق اجلانب اجلمايل يف إنتاج الطالبات البد من توافر عناصر وأساسيات التصميم 

الثاين وهو اجلانب الوظيفي أي صالحية التصميمات نفعياً يف جماالت تشكيلية ، واجلانب ) التشكيلية 
  .اخل ...أخرى ختدم استعماالت اإلنسان كالتجارة واملعادن واخلزف والنسيج والزخرفة 

  :املدركات األساسية 
  .اجلانب اجلمايل والوظيفي يف العمل الفين  .١
 .عناصر وأساسيات التصميم يف العمل الفين  .٢
 .ة الدنياميكية يف العمل الفين احلرك .٣
 .صالحية األعمال نفعياً  .٤

  -:األهداف السلوكية 
  -:يف هناية تدريس هذا الدرس تصبح الطالبة قادرة على أن 

  :األهداف املعرفية 
 .توضح العالقة بني القيمة الفنية والقيمة اجلمالية واجلانب الوظيفي يف التصميم  .١
ان والوحدة والتنوع والتناسب والتباين واإلنسجام يف تلخص وظيفة كل من اإليقاع واإلتز .٢

 .التصميم 
 .توضح بالشرح كيف حتقق الوحدة والتنوع يف العمل الفين  .٣
 .تفسر احتياج األمناط اإليقاعية للخطوط إىل بعض التكرار  .٤
 .تفسر ضرورة توافر احلركة الدنياميكية يف العمل الفين  .٥
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 .يف العمل الفين تلخص معىن التماثل والتناظر والنسبة  .٦
  -:األهداف النفسحركية 

تبتكر تصميمات متنوعة   جتمع بني احلروف و الكلمات  احلرة املقروءة وغري املقروءة يتحقق  .١
 .فيها ا جلا نب الفين واجلمايل يف آن واحد باستخدام برنامج أدويب فوتوشوب 

ءة تتحقق فيها أساسيات تنتج تصميمات من احلروف و الكلمات  احلرة املقروءة وغري املقرو .٢
 التصميم اجليد باستخدام 

تتقن عمل تصميمات مستمدة من احلروف و الكلمات  احلرة املقروءة وغري املقروءة تتوافر فيها  .٣
 .احلركة الدنياميكية باستخدام برنامج أدويب فوتوشوب 

حلرة املقروءة حتقق التماثل والتناظر والنسبة يف عمل تصميمات جتمع بني احلروف و الكلمات  ا .٤
 .وغري املقروءة باستخدام برنامج أدويب فوتوشوب 

تستحدث تصميمات متنوعة ومبتكرة من احلروف و الكلمات  احلرة املقروءة وغري املقروءة  .٥
 .يتحقق فيها اجلانب اجلمايل والوظيفي يف آن واحد باستخدام برنامج أدويب فوتوشوب 

  -:األهداف الوجدانية 
ب اجلمايل والفين والوظيفي يف عمل تصميمات متنوعة جتمع بني احلـروف و             تم بتحقيق اجلان   .١

 .الكلمات  احلرة املقروءة وغري املقروءة يف العمل الفين 
 .يف العمل الفين ) القيم الفنية التشكيلية ( تبذل جمهود يف حتقيق أساسيات التصميم  .٢
التماثل والتناظر والنسبة يف عمـل      تستجيب لشرح املعلمة عن كيفية حتقيق احلركة الدنياميكية و         .٣

تصميمات جتمع بني  احلروف و الكلمات  احلرة املقروءة وغري املقروءة باسـتخدام احلاسـب                
 .اآليل

 .شترك يف املنافسة مع زميالا حول النقاط األساسية ملوضوع الدرس  .٤
  -:اخلامات واألدوات 

  .عة ملونة  ، أحبار طباA4ورق تصوير أبيض وورق كانسون ملون  مقاس 
  -:األنشطة التعليمية 

اليت درستها يف ) القيم الفنية التشكيلية ( تذكر املعلمة الطالبات بعناصر التصميم وأساسياه  •
 .الدرس الثاين 

تتناقش املعلمة مع الطالبات حول كيفية حتقيق اجلانب الفين واجلمايل والوظيفي يف العمل الفين  •
ملتاحة وهي مناذج من التراث وأيضاً من أعمال الفنانني مع استخدامها للوسائل التعليمية ا

 .املعاصرين تتضح فيها املفاهيم السابقة 
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تقوم املعلمة بربط املفاهيم السابقة مبفهوم احلركة الدنياميكية يف العمل الفين وأمهيتها يف جناح  •
 .التصميمات فنياً 

والنسبة وكيفية حتقيقها يف العمل الفين تتناقش املعلمة مع الطالبات عن مفاهيم التماثل والتناظر  •
 .من خالل برنامج أدويب فوتوشوب 

 .تتابع املعلمة الطالبات أثناء استكمال العمل الفين وحتقيق املفاهيم السابقة  •
توجة املعلمة الطالبات أثناء العمل للتوصل إىل معرفة األخطاء اليت جيب تفاديها للوصول إىل  •

 .منتج فين مبتكر 
 .طالبات التوصل إىل أحسن النتائج من خالل توجيهات املعلمة حتاول ال •

  -:التقييم 
 .يتم تقيم األهداف النفسحركية والوجدانية عن طريق مالحظة سلوك التلميذات أثناء الدرس  .١
 -:أما األهداف املعرفية فيتم تقييمها عن طريق األسئلة الشفهية التالية  .٢
  واجلمالية واجلانب الوظيفي يف العمل الفين ؟ وضحي باشرح العالقة بني القيمة الفنية •
اشرحي وظيفة كل من اإليقاع واإلتزان والوحدة والتنوع والتناسب والتباين واالنسجام يف  •

 التصميم ؟
 اشرحي كيف تتحقق الوحدة والتنوع واحلركة الدنياميكية يف العمل الفين ؟ •
 ر ؟فسري احتياج األمناط اإليقاعية للخطوط إىل بعض التكرا •
 اشرحي معىن التماثل والتناظر والنسبة يف العمل الفين ؟ •

  السادس: الدرس 
  .استكمال العمل الفين ، إهناء الوحدة ، إجراء االختبار التحصيلي البعدي -:درس اليوم 

  .هـ ١٤٢٣ /٢٦/١١األربعاء    -:التاريخ 
  .السابع : املستوى 

  . ساعات ٣ -:الزمن 
   -:تقدمي الدرس 

 اليوم استكمال تنفيذ التصميمات ، كل طالبة تبعاً ملا ختريت من تصميمات ، ويعد هـذا                 يتم يف درس  
الدرس املرحلة النهائية للعمل حيث يتم حتقيق اجلانب الفين واجلمايل والوظيفي يف العمل الفين جبانـب                

تحصيلي البعـدي   ويتم إجراء الختبار ال   ) . ( القيم الفنية التشكيلية    ( توافر عناصر وأساسيات التصميم     
  ) . على الطالبات 



٣٠٣  

  :املدركات األساسية 
 .الفنان احلرويف  .١
 .املدرسة احلروفيه يف عاملنا العريب  .٢
  .طرق إهنا العمل الفين باستخدام برنامج أدويب فوتوشوب  .٣

  -:األهداف السلوكية 
  -:يف هناية تدريس هذا الدرس تصبح الطالبة قادرة على أن 

   :األهداف املعرفية
 .لفنان احلرويف عرف ا .١
 .تذكر أحد أبرز الفنانني الذين استلهموا احلروف الشرقية  .٢
  .حتدد الفترة الزمنية اليت ظهرت فيها املدرسة احلروفية يف عاملنا العريب  .٣

  -:األهداف النفسحركية 
عمل بثقة يف إستكمال وإهناء تصميمات جتمع بني احلروف  و الكلمات احلرة املقـروءة وغـري      .١

استخدام برنامج أدوىب فوتوشوب اخلاص باحلاسب اآليل حتقق فيهـا اجلانـب الفـين      املقروءة ب 
  .واجلمايل والوظيفي يف آن واحد 

تتحكم يف اخراج تصميمات مستمدة من احلروف و الكلمات احلرة املقروءة  ، وغري املقـروءة                 .٢
 اآلخر على   باستخدام برنامج أدوىب فوتوشوب مؤكدة يف بعضها على االنسجام اللوين والبعض          

  .التباين اللوين جبانب التظليل باخلط أو النقطة أو التسيح باستخدام اللون 
تعمل بكفاءة يف إخراج تصميمات جتمع بني احلروف و الكلمات احلـرة  املقـروءة  ، وغـري                  .٣

املقروءة باستخدام برنامج أدوىب فوتوشوب تصلح ملنتجات فنية تطبيقيـة ختـدم اسـتعماالت              
  .اإلنسان 

  -:داف الوجدانية األه
عتين باخراج األعمال الفنية اليت جتمع بني احلروف و الكلمات احلرة  املقروءة  ، وغري املقروءة  .١

  .باستخدام برنامج أدوىب فوتوشوب
 .تقراء عن الفنان احلريف  .٢
 .جتمع مادة علمية عن املدرسة احلروفية يف عاملنا العريب  .٣
 .يل احلروف العربية حتترم األعمال اليدوية القائمة على تشك .٤
 .تذوق القيم الفنية املرتبطة جبماليات اخلط العريب  .٥



٣٠٤  

  -:اخلامات واألدوات 
  . ، أحبار ملونة A4وق تصوير أبيض  وورق كانسون ملون مقاس 

  -:األنشطة التعليمية 
 .تتناقش املعلمة مع الطالبات حول توصيف الفنان احلريف وأهم ما مييز أعمالة الفنية التشكيلية  •
تثري املعلمة نقاط جديدة عن املدرسة احلروفيه  يف عاملنا العريب وأهم فنانيها ومسات أعمـاهلم                 •

الفنية وتستعني بوسائل تعليمية لنماذج من هذه األعمال مشرية إىل احللول االبتكاريـة الـيت               
 .متيزها

ل وإخراج العمل   حتاول املعلمة أن تساعد الطالبات يف التوصل إىل حلول ابتكارية أثناء استكما            •
الفين للوصول إىل إنتاج فين يتميز باالبتكار ويصلح أن يوظف يف منتجـات تطبيقيـة ختـدم                 

 .استعماالت اإلنسان باستخدام برنامج أدويب فوتوشوب 
متارس الطالبات حبماس عملية استكمال وإخراج التصميمات يف شكلها النهائي مع مالحظـة              •

 .املعلمة وتوجيهها 
 .ات مع املعلمة حول إنتاجهن تتناقش الطالب •
 .تنهى املعلمة الدرس وتركز على أهم النقاط األساسية  •
 .تسترجع املعلمة مع الطالبات أهم القواعد واملبادئ والقيم اليت درستها يف هذه الوحده •

  -:التقييم 
أيضاً يتم التقييم عن طريق مالحظة املعلمة ملدى استجابة الطالبات هلا ومشاركتهن يف املناقشة و .١

 .من خالل توجيه بعض األسئلة اليت سبق توجيهها أثناء دروس الوحده
 .تتناقش املعلمة حول ما مت تنفيذه من أعمال فنية أثناء الدرس وأثناء تدريس الوحدة ككل  .٢
 .ويتم التقييم النهائي للوحدة بتقدمي االختبار التحصيلي البعدي لقياس اجلانب املعريف  .٣
 .ن خالل مقياس تقييم املنتج الفين وتقييم املنتج الفين م .٤

  
  



٣٠٥  

 التشكيل باحلروف والكلمات  الكالسيكية -:الوحدة الثانية  
   "املعاني  ملفرغة منا" املقروءة وغري املقروءة 

:−
سوف تتناول هذه الوحدة مراجعة عن ماهية احلاسب اآليل ومكوناته والتعرف علـى خصائـصه                

  .يعترب من أهم وسائل التكنولوجيا احلديثة يف احلصول على املعلومات ومهارات التعامل معه،  والذي 
  ـ: ثانيةالرحلة املو

 مراجعة عن مفهوم اخلط العريب وأنواعه ، وكيفية التشكيل باحلروف والكلمات الكالسيكية             تتناول
العمل الفين  مبتكر مؤكدة على بعض عناصر      بأسلوب فين   " املفرغة من املعاين    " املقروءة وغري املقروءة    

  .استخدام الربنامج التعليمي أدويب فوتوشوب  اخلاص باحلاسب اآليل ب
  واملرحلة الثالثة 

استخدام الربنامج التعليمي أدويب فوتوشوب اخلاص باحلاسـب         األساسية املتعلقة ب   مهاراتلدراسة ل 
املفرغـة  ( ري املقروءة   باحلروف والكلمات الكالسيكية املقروءة وغ    اآليل يف جمال التشكيل باخلط العريب       

  .استخداماً جيداً ينمي القدرة االبتكارية والتحصيل الدراسي لدى الطالبة ) من املعاين 
  املرحلة الرابعةو

 طريق استخدام احلاسب اآليل أفكار لتصميمات متعددة لشكل         تقوم الطالبات بعمل تصميمات عن    
تتميز باملرونة و الطالقة  واألصالة ، فتـدرس         احلروف والكلمات  الكالسيكية املقروءة وغري املقروءة        

الطالبة بعض أعمال الفنانني اليت تذخر بالعديد من املقومات  التشكيلية للحروف العربية  حماولة تنفيـذ                 
  .منتج بشكل فين ومجايل 

 تنتهي الوحدة بإنتاج الطالبة لتصميمات تصلح ملنتجات فنية تطبيقية ختدم استعماالت اإلنسان من              و
  .روف والكلمات الكالسيكية  املقروءة وغري املقروءة بشكل فين مجايل  مبتكر احل

  ـ :اإلنتباه 
وتوظف الطالبة خالل دروس الوحدة احلروف والكلمات  الكالسيكية املقروءة وغري املقروءة تبعـاً              

  .الحتياجات األعمال الفنية 
  -:زمن تدريس الوحدة

  .بوعياً ساعات أس ) ٣( ستة أسابيع بواقع ) ٦( 



٣٠٦  

   -:دروس الوحدة 
   دراسة عن مهارات التعامل مع احلاســـب اآليل        الوحدة ككل ،       مي  تقد  -:الدرس األول      •

 . هـ  ١٤٢٤/    / 
احلروف والكلمات الكالسيكية  املقـروءة      ب هـ التشكيل   ١٤٢      /      / -:الدرس الثاين    •

  .  ، األسس البنائية للتصميم وغري املقروءة ،  املقومات التشكيلية للخط العريب
 ـروف والكلمات   وب يف تشكيل احلـدام برنامج أدويب فـوتوشـ استخ- :  الدرس الثالث  •

 .هـ  الكالسيكية املقروءة وغرياملقروءة ١٤٢    /    /        
 أو  دراسة عن األلوان األساسية واأللوان الثانوية وكيفية حتقيق االنسجام اللوين          -:الدرس الرابع    •

  هـ ١٤٢    /     /   التباين اللوين يف التصميم 
 تصميم ملنتج فين جيمع بني اجلانب الفين والوظيفي يف آن واحد-:الدرس اخلامس  •

  هـ  ١٤٢    /   /       
  .إهناء العمل يف املنتج الفين وإهناء الوحدة  -:الدرس السادس  •

  -:أهداف الوحدة 
  -:األهداف املعرفية 

  -دريس الوحدة تصبح الطالبة قادرة على أن كيف اية ت
 . تلخص طرق تشغيل احلاسب اآليل  .١
  .توضح بالشرح دور احلاسب اآليل يف إبراز مجاليات اخلط العريب  .٢
  .حتدد أنواع اخلط العريب املختلفة  .٣
  .حتدد معىن التصميم يف العمل الفين  .٤
  .تعدد عناصر العمل الفين وأساسيات التصميم املختلفة .٥
  .شري إىل وظيفة العناصر التشكيلية وأساسيات التصميم يف العمل الفين ت .٦
 .تذكر معىن التصميم اجليد  .٧
 .تلخص املقومات التشكيلية يف اخلط العريب .٨
  .تعدد مصادر اشتقاق الكتابة العربية  .٩
تشري إىل أول شخص وضع أول نقاط على احلروف العربية وأول من وضع قواعد ومقـاييس                 .١٠
 .هلا

  .عىن مقاييس احلروف العربية تفسر م .١١
  .تتعرف على اجلماعات الفنية اليت أهتمت باحلرف العريب كمفردة تشكيلية  .١٢



٣٠٧  

يف عمل تـشكيالت متنوعـة بـاحلروف        ) أدويب فوتوشوب   ( تشرح طريقة تشغيل برنامج      .١٣
  .والكلمات الكالسيكية املقروءة وغري املقروءة 

   .تعدد األساليب  .١٤
 والتدوير واملطاطية وقابلية للضغط والتزويه والتـشابك والتـداخل          تلخص طريقة املد والبسط    .١٥

وقابليته للتحريف و تعدد شكل احلرف الواحد والعجم وعالمات التشكيل والبياض  باستخدام برنامج              
 .أدويب فوتوشوب 

تلخص طريقة حتقيق االنسجام اللوين والتباين اللوين يف تشكيل احلروف والكلمات الكالسيكية        .١٦
 .روءة وغري املقروءة باستخدام برنامج   أدويب فوتوشوب املق

 القيمة الفنية اجلمالية واجلانب الوظيفي يف العمل الفـين          كيف حتقق العالقة بني   توضح بالشرح    .١٧
 .يف التصميم 

 .تشرح كيف حتقق األسس البنائية للتصميم يف العمل الفين  .١٨
إلتزان واإليقاع واإلنسجام وكيفيـة      احلركة والتماثل والتناظر وا    تشرح كيف تتحقق كل من       .١٩

 .حتقيقهم يف العمل الفين 
 . تعرف املدرسة احلروفيةمشرية إىل أبرز فنانيها  .٢٠
عرف الفنان احلرويف مشري إىل أحد أبرز الفنانني التشكيليني  الذين استلهموا احلروف الشرقية               .٢١

  . والفترة الزمنية اليت ظهرت فيها املدرسة احلروفية يف العامل العريب
  -:األهداف النفسحركية 

  -:يف اية تدريس الوحدة تصبح الطالبة قادرة على أن 
  .) أدويب فوتوشوب ( وبرنامج  احلاسب اآليل تشغيلجتيد  .١
 تصميممات متنوعة  باحلروف والكلمات الكالسيكية  املقروءة وغري املقروءة باسـتخدام             تبتكر .٢

 .برنامج أدويب فوتوشوب اخلاص باحلاسب اآليل 
تتحكم يف عمل تصميمات متنوعة جتمع فيها احلروف والكلمات الكالسيكية املقـروءة وغـري               .٣

 .املقروءة حتقق فيها املقومات التشكيلية للخط  العريب  باستخدام برنامج أدويب فوتوشوب 
تعمل بثقة فت حتقيق األسس البنائية يف انتاج تصميمات مبتكرة جتمع بني احلروف والكلمـات                .٤

ة املقروءة وغري املقروءة والتأكيد على اجلانب الفين واجلمايل والوظيفي باسـتخدام برنـامج        الكالسيكي
 .أدويب فوتوشوب 



٣٠٨  

 يف عمل تصميمات متنوعة جتمع فيهـا بـني احلـروف             حتقق اإلنسجام اللوين أوالتباين اللوين     .٥
ويف البعض اآلخر التباين    والكلمات الكالسيكية املقروءة وغري املقروءة حتقق يف بعضها االنسجام اللوين           

 .اللوين وشدة اللون باستخدام برنامج أديب فوتوشوب 
 يف إنتاج تصميمات جتمع بني احلروف والكلمات الكالسيكية املقروءة وغـري            القيمة الفنية حتقق   .٦

 .املقروءة وباستخدام برنامج أدويب فوتوشوب 
الكلمات الكالسيكية املقـروءة    حتقق اجلانب الفين والوظيفي يف تصميمات جتمع بني احلروف و          .٧

 ) . أدويب فوتوشوب ( وغري املقروءة باستخدام برنامج 
  -:األهداف الوجدانية 

  -:يف اية تدريس الوحدة تصبح الطالبة قادرة على أن 
يف جمـال    طرق استخدام احلاسب اآليل بربنـامج  أدويب فوتوشـوب            تشترك يف املناقشة حول    .١

 .التصميم 
 . حول  النقاط األساسية يف الدرس املناقشةشارك املعلمة يف ت .٢
استخدام احلروف والكلمات الكالسـيكية املقـروءة       متارس حبماس  يف عمل تصميمات سواء ب        .٣

 .وغري املقروءة باستخدام برنامج أدويب فوتوشوب 
 تشكيالت احلروف والكلمات الكالسيكية املقروءة وغـري املقـروءة باسـتخدام             تفضل عمل    .٤

 .يتحقق فيها اجلانب الوظيفي واجلانب اجلمايل يف آن واحد فوتوشوب برنامج أدويب 
إخل .... عن املد والبسط واالملطاطية والقابلية للضغط والـدوران          تشترك يف املناقشة مع زميالا       .٥

 .واستخدام اإللوان واملالمس يف العمل الفين 
  .ميمات تنفيذ التصتار حبرية من األلوان املنسجمة واملتباينة أثناء خت .٦
تصميمات فنية مبتكرة متعلقة بتشكيل احلروف والكلمات الكالسيكية املقـروءة    التعتين باخراج    .٧

 .وغري املقروءة يف شكلها النهائي باستخدام برنامج أدويب فوتوشوب 
  احلروف والكلمات الكالسيكية املقروءة وغري املقروءة جتمع مادة علمية عن  .٨
احلروف والكلمات الكالسيكية املقروءة وغـري املقـروءة        تلفة من   تبدي إهتماماً برؤية أنواع خم     .٩

 .سواء من التراث أو من أعمال الفنانني املشهورين 
  .املقروءة وغري املقروءة تقدر األعمال اليدوية القائمة على تشكيل احلروف العربية  .١٠

  -:حمتوى الوحدة 
  -: باخلط العريب  يف جمال التشكيلمهارات التعامل مع احلاسب اآليل -:أوالً 
 .، ومهارات التعامل معه  احلاسب اآليل، وخصائصة، وإمكاناته ، وطرق تشغيلة مكونات .١



٣٠٩  

وغري املقروءة   يف جمال التصميم باحلروف والكلمات الكالسيكية املقروءة         استخدام احلاسب اآليل   .٢
 التعرف على  

سيكية املقـروءة وغـري     تقنيات برنامج أدويب فوتوشوب يف التشكيل باحلروف والكلمات الكال         .٣
 .املقروءة 

عناصر العمل الفين ، واملقومات التشكيلية يف احلروف والكلمات الكالسيكية املقـروءة             -:ثانياً
   .وغري املقروءة 

 . عناصره ، أساسياته ، مواصفات التصميم اجليد التصميم ،  .١
 .التشكيلي القيمة الفنية والقيمة اجلمالية يف العمل الفين  .٢
  . )اإلنسجام اللوين ، والتباين اللوين( ت اللونية العالقا .٣
بعض تقنيات التشكيل باحلروف والكلمات الكالسيكية املقروءة وغري املقـروءة مـن أعمـال               .٤

  .الفنانني املعاصرين 
 استخدام برنامج أدويب فوتوشوب يف عمل تصميمات باحلروف والكلمات الكالسيكية           -:ثالثاً  

  -:املقروءة وغري املقروءة 
 . توافر عناصر التصميم وأساسياته واالشباع اللوين أو التباين اللوين يف التصميمات  .١
 . بعض الزخارف والكتابات العربية املستخدمة يف الفنون اإلسالمية  .٢
اجلمع بني القيم الفنية واجلمالية واجلانب الوظيفي يف التصميمات املتعلقة باحلروف والكلمـات              .٣

  . ري املقروءة الكالسيكية املقروءة وغ
  -:األنشطة التعليمية 

عن مهارات التعامل مع احلاسب اآليل يف جمال التشكيل بـاحلروف والكلمـات              دراسة   -:أوالً  
  - :الكالسيكية املقروءة وغري املقروءة 

 . احلاسب اآليل وطرق تشغيلة مهارات التعامل مع  .١
والكلمـات الكالسـيكية     بـاحلروف   تقنيات برنامج أدويب فوتوشوب يف جمال التـشكيل          .٢

 .املقروءةوغري املقروءة 
  :  دراسة التشكيل باحلروف والكلمات الكالسيكية املقروءة و غري املقروءة -:ثانياً 
 . والكلمات الكالسيكية املقروءة وغري املقروءة مجاليات اخلط العريب من خالل احلروف .١
 يف جمـال    املعاصـرين مال الفنانني    من التراث وبعض أع    الزخارف والكتابة اللونية  دراسة لبعض    .٢

  .باحلروف والكلمات الكالسيكية املقروءة وغري املقروءة التشكيل 



٣١٠  

 من احلرف والكلمـات الكالسـيكية       تطبق من خالل الدراسات السابقة دراستها لتصميمات       .٣
 .املقروءة وغري املقروءة وما تتميز به تلك األعمال 

  .جبانب عناصر التصميم سس البنائية للتصميم حتقيق من خالل الدراسة السابقة بعض األ .٤
 

 دراسة عن تشكيل احلروف والكلمات الكالسيكية املقروءة وغري املقروءة باسـتخدام            -:ثالثاً  
  -:برنامج أدويب فوتوشوب 

تنفيذ بعض  التصميمات باحلروف والكلمات الكالسيكية املقروءة وغري املقـروءة باسـتخدام              .١
قق قيماً فنياً ، بأسلوب مبتكر مـن خـالل الدراسـة الـسابقة ،               برنامج أدويب فوتوشوب  حت    

باحلروف والكلمـات الكالسـيكية     واالستفادة من أعمال الفنانني املشهورين يف جمال التشكيل         
  .املقروءة وغري املقروءة 

فنية ختـدم اسـتعماالت     منتجات  دراسة التصميمات السابقة للتعرف على امكانية توظيفها يف          .٢
 .االنسان 

  -:هذا باإلضافة إىل 
باحلروف والكلمات الكالسيكية املقروءة  متابعة برامج التلفيزون الفنية  والتخصصية ، وما يرتبط           •

  .وغري املقروءة 
 .النقل األمني لبعض اخلطوط العربية يف الفن اإلسالمي  •
 .مجع بعض الصور املرتبطة مبوضوعات املقرر  •
 . واالت يف  موضوعات الوحدة االستعانة بالكتب والنشرات والدوريات •

  -:استراتيجيات التدريس 
  .استراتيجية احلاسب اآليل 

  -:هذا مع اإلستعانة باالستراتيجيات التالية 
 .العمل يف صور ة فردية  •
 .طريقة املناقشة  •
 .بيان عملي لتوضيح اجلوانب العملية  •
 .عمل فردي ) املعمل ( استراتيجية الورشة  •

  - :الوسائل التعليمية 
 .مناذج من التشكيالت باخلطوط العربية املتنوعة من التراث الفين  .١



٣١١  

باحلروف والكلمات الكالسيكية املقروءة    صور من أعمال الفنانني املعاصرين يف جمال التشكيل          .٢
  .وغري املقروءة 

مللصقات ومطويات وبطاقات دعوة ودعاية استخدمت فيها احلروف والكلمات         متنوعة  مناذج   .٣
 . املقروءة وغري املقروءة الكالسيكية

فليم تعليمي يوضح مهارات التشكيل باحلروف والكلمات الكالسيكية املقروءة وغري  املقروءة             .٤
 .باستخدام احلاسب اآليل 

  -:طريقة التقيم 
  -:بالنسبة للجانب املعريف 

 .أسئلة شفهية  .١
 .أسئلة حتريرية  .٢
 .اختبار معريف لقياس مدى حتقيق األهداف املعرفية  .٣
  -:النسبة للجانب النفسحركي بو
 .مقياس لتقيم املتنج الفين  .١
 :املالحظة الدورية خالل الدروس املتتالية  .٢
  -:بالنسبة للجانب الوجداين و

من خالل مالحظة الطالبات أثناء الدروس للتأكد من مدى مـشاركتهن يف الـدروس وأسـلوب                
  .تعاملهن

  الدرس األول
  .) املفرغة من املعاين (  ة املقروءة وغري املقروءةالتشكيل باحلروف احلر: عنوان الوحدة 

  .دراسة عن مهارات التعامل مع احلاسب اآليل تقدمي الوحدة ككل ، : درس اليوم 
  هـ ١٤٢   /     / :التاريخ 

  .السابع : املستوى 
   . ساعات٣: الزمن 

  -:تقدمي الدرس 
 وتوضح للطالبات بأهنن سوف يدرسن   تقوم املعلمة بتقدمي الوحدة ككل للطالبات يف هذا الدرس ،         

 باخلط العريب باستخدام احلروف احلرة املقروءة وغـري املقـروءة            أخرى  يف جمال التشكيل     وحدة



٣١٢  

جتمع بني اجلانب الفين والوظيفي يف آن       باستخدام احلاسب اآليل ، وذلك لعمل تصميمات مبتكرة         
  .ث ساعات أسبوعياً ، وسوف تستمر دراستها ستة أسابيع متتالية بواقع ثالواحد 

 ماهية احلاسـب اآليل ، مكوناتـه ، وخصائـصة ،            يتم مراجعة ملا مت دراسته عن     ويف درس اليوم    
  . ومهارات التعامل معه
  -:املدركات األساسية 

 .، وطرق تشغيله احلاسب اآليل مكوناته ، خصائصة  .١
 .مهارات التعامل مع احلاسب اآليل  .٢

  -:األهداف السلوكية 
  -:ريس هذا الدرس تصبح الطالبة قادرة على أن يف اية تد

  -:األهداف املعرفية 
 . ماهية احلاسب اآليل ومكوناته وخصائصه و امكاناته وطرق تشغيله توضح بالشرح  .١
  .تتعرف على مهارات التعامل مع احلاسب اآليل  .٢
  .تشري إىل استخدامات احلاسب اآليل يف اال الفين التشكيلي  .٣
احلاسب اآليل يف تشكيل احلروف والكلمات الكالسيكية املقروءة وغري توضح بالشرح دور .٤

 . املقروءة بشكل مجايل 
  -:األهداف النفسحركية 

 . تشغيل احلاسب اآليل جتيد  .١
  .تتقن مهارات التعامل مع احلاسب اآليل  .٢
  تستكشف دور احلاسب اآليل يف تشكيل احلروف والكلمات الكالسيكية املقروءة وغري املقروءة .٣

  -:األهداف الوجدانية 
  .تستمع بيقظة إىل شرح املعلمة عن مهارات التعامل مع احلاسب اآليل  .١
 .تتبع التعليمات النظرية املتعلقة بطرق تشغيل احلاسب اآليل  .٢
 . تتقبل النقد والتوجيه من املعلمة أثناء تشغيل احلاسب اآليل  .٣

  :اخلامات واألدوات 
  . طابعة ملونه  ، أحبارA 4ورق تصوير أبيض مقاس 

  :األنشطة التعليمية 
 .يف اال الفين التشكيليتناقش املعلمة مع الطالبات حول ماهية احلاسب اآليل ومكوناته وإمكاناته  •



٣١٣  

 جمال التربية الفنية وذلك لتأكيد القيمة الثقافية        توضح املعلمة بالشرح استخدامات احلاسب اآليل يف       •
 .لمناقشة وإبداء الرأي لدى الطالبات ، وتتيح الفرصة هلن ل

 .ومهارات التعامل معه  يتبعه معمل عن طرق تشغيل احلاسب اآليل تقوم املعلمة بيان عملي •
وفقاً للمدخل املنطقي أو    تتوصل الطالبات إىل إمكانات كل طريقة من طرق تشغيل احلاسب اآليل             •

 .املنظومي يف طرق التشغيل 
احلـروف والكلمـات الكالسـيكية    يف تأكيد وإبراز    توضح املعلمة للطالبات دور احلاسب اآليل        •

 باالستعانه بوسائل تعليمية عبارة عن مناذج من التراث الفين ومنـاذج مـن              املقروءة وغري املقروءة    
  .يف هذا اال أعمال الفنانني املعاصرين يف جمال التشكيل 

 .درس تستخلص الطالبات التعميمات وتقمه بتدوين أهم النقاط األساسية يف ال •
  -:التقييم  •
يتم التقييم عن طريق مالحظة سلوك الطالبات ملعرفة مدى ما حتقق من األهـداف النفـسحركية                 •

 .والوجدانية 
 -:وأيضاً عن طريق األسئلة الشفهية التالية  •
  ؟  وطرق تشغيلهاشرحي ماهية احلاسب اآليل ومكوناته وخصائصة وإمكاناته •
  ؟ل الفين التشكيلياشرحي استخدامات احلاسب اآليل يف جما •
 ؟تشكيل احلروف والكلمات املقروءة وغري املقروءة بشكل مجايلاشرحي دور احلاسب اآليل يف  •

  الدرس الثاني
( التشكيل باحلروف احلرة املقروءة وغري املقروءة ، عناصر التصميم ، أساسيات التصميم : درس اليوم 

   .)القيم الفنية التشكيلية 
  هـ١٤٢    /         /:التاريخ 

    السابع:املستوى 
    ساعات٣: الزمن 

  :تقدمي الدرس 
يتم يف درس اليوم التعرف على كيفية التشكيل باحلروف احلرة املقروءة وغـري املقـروءة ، ولتنفيـذ                  
تشكيالت متنوعة ومبتكرة يتم التعرف على عناصر التصميم وأسس كل على حدة حىت يتأكد من فهم                

الدرس مرحلة متهيدية الستخدام الربنامج التعليمي أدويب فوتوشوب احلاسـب          الطالبات هلا ، ويعد هذا      
  .باحلاسب اآليل يف تشكيل احلروف احلرة املقروءة وغري املقروءة 



٣١٤  

  :املدركات األساسية 
 .التشكيل باحلروف احلرة املقروءة وغري املقروءة  .١
 .عناصر التصميم  .٢
 ) .القيم الفنية التشكيلية ( أساسيات التصميم  .٣

  :األهداف السلوكية 
  :يف اية تدريس هذا الدرس تصبح الطالبة قادرة على أن 

  :األهداف املعرفية 
  .تتعرف على كيفية التشكيل باحلروف والكلمات الكالسيكية املقروءة وغري املقروءة  .١
  .تعدد خصائص احلروف والكلمات الكالسيكية املقروءة وغري املقروءة  .٢
  .ة للحروف والكلمات الكالسيكية املقروءة وغري املقروءة تعدد املقومات التشكيلي .٣
 .تشرح مفهوم كل عنصر من العناصر التشكيلية على حدة  .٤
تشرح كيف تستخدم عناصر املقومات التشكيلية للخط العريب يف تكوينات خطية بصورة  .٥

ويه والعجم منظمة ختدم التشكيل الفين للعلم وحتافظ على روح اخلط العريب كاملد والبسط والتز
  .اخل ... وشغل الفراغ 

حتدد املقومات التشكيلية للحروف والكلمات الكالسيكية اليت تتمشى مع األسس البنائية للعمل  .٦
  .الفين 

 والوحدة والتنوع والتناسب والتباين واإلنسجام يف العمل حتدد مفهوم كل من اإليقاع واإلتزان  .٧
 .الفين 

ظم التكرار املتعددة وتبادل الشكل واألرضية والتعادل فيما تشرح معىن التدرج يف احلجم وفق ن .٨
 . بينها من خالل األلوان 

تشري إىل مصدر حتقق الوحدة يف العمل الفين من خالل استخدام التنوع والتراكب والتماس  .٩
 .اخل ... واحلجم 

  : األهداف الفسحركية 
قروءة وغري املقروءة باستخدام    جتمع بني احلروف احلرة امل    ومتنوعة   تصميمات مبتكرة    جتيد عمل  .١

 .احلاسب اآليل 
تبتكر تصميمات متنوعة باحلروف احلرة املقروءة وغري املقروءة تتوافر فيها عناصـر التـصميم               .٢

 .وأسسة باستخدام احلاسب اآليل 



٣١٥  

 عمل تصميمات باحروف احلرة سواء املقروءة أو غري املقروءة تتضح فيها العالقة الفنية بني               تتقن   .٣
 .باستخدام احلاسب اآليل األرضية الشكل و

تنتج تصميمات مبتكرة باحلروف احلرة املقروءة وغري املقروءة باستخدام احلاسب اآليل خيتلـف              .٤
 .فيها ميل القلم يف الكتابة 

  :األهداف الوجدانية 
  .املقومات التشكيلية للخط العريبتشترك يف املناقشة مع زميالا حول  .١
 .أثناء ممارسة العمل الفين تستجيب لتوجيهات املعلمة  .٢
 . يف عمل التصميمات باستخدام احلاسب اآليل متارس حبماس .٣
 .ختتار حبرية من احلروف  احلرة املقروءة وغري املقروءة أثناء ممارسة العمل الفين  .٤
 القيم الفنية جبانب عناصر التصميم يف تشكيالت احلروف احلرة املقروءة وغري تم بتحقيق .٥

 . ممارسة العمل الفينأثناءاملقروءة 
تركز على حتقيق األسس البنائية والقيم الفنية املرتبطة باحلروف والكلمات الكالسيكية  .٦

  .املقروءةوغري املقروءة يف التصميم 
  :اخلامات واألدوات 

  .  أحبار طباعة ملونهA4ورق تصوير أبيض مقاس 
  -:األنشطة التعليمية 

 .وف والكلمات الكالسيكية املقروءة وغري املقروءة احلرتتناقش املعلمة مع الطالبات حول  •
تقوم املعلمة بعرض وسائل تعليمية عبارة عن مناذج من التراث اإلسالمي  ألنواع اخلط العـريب                 •

وكذلك مناذج من أعمال الفنانني لتشكيالت باحلروف والكلمات الكالسيكية املقروءة وغـري            
  .املقروءة 

قومات التشكيلية للحروف والكلمات الكالسيكية املقروءة وغري       املتتنافس املعلمة مع الطالبات      •
  .املقروءة ومؤكدة على العالقة الفنية بني الشكل واألرضية يف العمل الفين 

تتنافس املعلمة مع الطالبات عن احلروف احلرة املقروءة وغري املقروءة وعن خطوات اسـتخدام               •
 .الفرصة للطالبات للممارسة والتجريباحلاسب اآليل يف التشكيل هبذة احلروف وتعطي 

 .تتابع املعلمة الطالبات أثناء العمل  •
حتاول املعلمة أن تساعد الطالبات يف التوصل إىل معرفة األخطاء اليت جيب تفاديها للوصـول إىل                 •

 .نتائج فنية جيدة 
 .تستكمل الطالبات العمل  •



٣١٦  

 .تنافش الطالبات مع املعلمة حول أعماهلن التجريبية  •
أي املعلمة للتوصـل إىل أحـسن       رون  ل الطالبات االستفادة بقدر اإلمكان من آراء بعضه       حتاو •

 .النتائج 
  :التقيم 

 -:عن طريق األسئلة الشفهية التالية .تتناقش املعلمة مع الطالبات فيما مت تنفيذه من أعمال 
 احلروف والكلمات الكالسيكية املقروءة وغري املقروءة ؟ اشرحي معين  •
 ؟احلروف والكلمات الكالسيكية املقروءةوغري املقروءة ئص اذكري خصا •
  ؟احلروف والكلمات الكالسيكية املقروءة وغري املقروءةفسري اختالف ميل القلم يف كتابة  •
  التشكيلية يف العمل الفين كل عنصر على حده؟وضحي بالشرح مفهوم املقومات •
  ؟ العالقة الفنية بني الشكل واألرضية يف التصميماشرحي •
 مفهوم كل من األسس البنائية يف تصميم العمل الفين ؟ اشرحي  •
  .........، .........، .......،........،........، :..........أنواع اخلط العريب هي  •
  ......... ، .........،.......، ........، .........، : ........العناصر التشكيلية ممثلة يف  •

  الدرس الثالث
استخدام برنامج أدويب فوتوشوب يف التشكيل باحلروف احلـرة املقـروءة وغـري              :درس اليوم   

  .املقروءة
   هـ ١٤٢    /    /األربعاء   : التاريخ 

  السابع : املستوى 
    ساعات٣: الزمن 

  : تقدمي الدرس 
وءة يتم يف درس اليوم البدأ  يف تنفيذ تصميمات متنوعة ومبتكرة باحلرف احلرة املقروءة وغري املقر               

باستخدام برنامج أدويب فوتوشوب اخلاص باحلاسب اآليل يتحقق فيها اجلانب الفين والـوظيفي يف              
  .آن واحد واالستفادة من أعمال الطالبات التجريبية السابقة 

  :املدركات األساسية 
 .برنامج أدوىب فوتوشوب اخلاص باحلحاسب اآليل  .١
 .التشكيل باحلروف احلرة املقروءة وغري املقروءة  .٢
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طرق استخدام برنامج أدوىب فوتوشوب اخلاص باحلحاسب اآليل يف التشكيل بـاحلروف احلـرة               .٣
 .املقروءة وغري املقروءة 
  -:األهداف السلوكية 

  :يف اية تدريس هذا الدرس تصبح الطالبة قادرة على أن 
  :األهداف املعرفية 

 . التصميم اجليد أسسحتدد  .١
 . أنواع التصميم تعدد .٢
 . روف والكلمات الكالسيكية املقروءة وغري املقروءة تفسر معىن احل .٣
برنامج أدويب فوتوشوب وعالقته بأساليب تنفيذ تشكيالت متنوعة باحلروف         ذكر ما تعرفه عن     ت .٤

 .احلرة املقروءة وغري املقروءة 
تشرح طريقة تشغيل واستخدام برنامج  أدويب فوتوشوب يف عمل تصميمات مبتكرة باحلروف              .٥

  .ة وغري املقروءة احلرة املقروء
  -:األهداف النفسحركية

جتيد تشغيل واستخدام برنامج  أدويب فوتوشوب يف عمل تصميمات مبتكرة بـاحلروف احلـرة                .١
 .املقروءة وغري املقروءة 

 تصميمات متنوعة جتمع بني احلروف احلرة املقروءة وغري املقروءة باستخدام برنـامج             ستحدثت .٢
 . التنصميم اجليد أدوىب فوتوشوب تتضح فيها مواصفات

 .مؤكدة التنوع يف التصميمات ج تصميمات مبتكرة باحلرف احلرة املقروءة وغري املقروءة تتن .٣
مؤكدة على النسبة والتناسب يف     تنتج عمل تصميمات متنوعة ومبتكرة باحلروف احلرة املقروءة          .٤

 . التصميمات 
  :األهداف الوجدانية

 .لتصميم وأسسه تستمع بيقظة إىل شرح املعلمة عن مفهوم ا .١
  .احلروف والكلمات الكالسيكية املقروءة وغري املقروءة تبادر بالقراءة عن  .٢
 .باحلروف احلرة املقروءة وغري املقروءة متنوعة عمل تصميمات بتبدي اهتماماً  .٣
 تصميمات متنوعة ومبتكرة باحلروف احلـرة املقـروءة وغـري املقـروءة             تبذل جهوداً يف عمل    .٤

 .ويب فوتوشوب باستخدام برنامج أد
  -:اخلامات واألدوات 

  . ، أحبار طباعة ملونه A4ورق تصوير أبيض مقاس 
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  :األنشطة التعليمية 
ومواصفاته وأنواعـه مـستخدمة مهـارات        التصميم اجليد وأنواعة     مفهومتبدأ املعلمة يف شرح      •

  تبطة بالدرستدريس مناسبة وكذلك تعزيز استجابتهن واملناقشة واستخدام الوسائل التعليمية املر
تفسر املعلمة للطالبات القواعد الفنية ومقاييس احلروف العربية وتقوم بعمل رسوم توضيحية أمام              •

 .الطالبات لتوضح ذلك 
 .مستعينة بالوسائل التعليميةاحلروف احلرة املقروءة وغري املقروءة عن تتناقش املعلمة مع الطالبات  •
االستفادة من التراث وأعمال الفنانني املعاصـرين يف        تتناقش املعلمة مع الطالبات حول إمكانية        •

إجياد حلول ابتكارية أثناء تشكيل احلروف والكلمات الكالسيكية املقروءة وغـري املقـروءة يف              
 . تصميمات متنوعة 

تشرح املعلمة طريقة تشغيل واستخدام برنامج أدويب فوتوشوب يف عمل تصميمات بأسـاليب              •
 .رة املقروءة وغري املقروءة مبتكرة جتمع بني احلروف  احل

 .تتناقش املعلمة مع الطالبات حول خطوات العمل اليت ستتبعها كل واحد ة منهن  •
 .تتابع املعلمة كل طالبة أثناء العمل  •
حتاول املعلمة أن تساعد الطالبات يف التوصل إىل معرفة األخطاء اليت جيب تفاديها للوصـول إىل                 •

 .ومبتكر منتج جيد 
  .إلجياد حلول إبتكارية أثناء عمل التصميمات واستكمال العملبات تتحمس الطال •

  -:التقييم 
يتم التقييم من خالل مناقشة املعلمة مع الطالبات فيما مت تنفيذه من أعمال أثناء املوقف التعليمي                 .١

 .للتحقق من األهداف النفسحركية والوجدانية 
 :يرية التالية للتحقق من األهداف املعرفية عن طريق األسئلة التحر .٢
  ؟أسس التصميم اجليدحددي  •
  ؟عددي أنواع التصميم  •
 أذكري أنواع اخلط الكويف القدمي ؟ •
  ؟فسري معىن احلروف والكلمات الكالسيكية املقروءة وغري املقروءة  •
اشرحي طريقة تشغيل واستخدام برنامج أدويب فوتوشوب يف تنفيذ تصميمات متنوعة باحلروف             •

  املقروءة ؟احلرة املقروءة وغري
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  الدرس الرابع
دراسة عن األلوان األساسية واأللوان الثانوية وكيفية حتقيق االنسجام اللوين أو التباين : درس اليوم 

   .اللوين يف التصميم 
  .هـ ١٤٢     /    /االربعاء         -:التاريخ 

  .السابع  -:املستوى 
  . ساعات ٣ -:الزمن 

   -:تقدمي الدرس 
م تتعرف الطالبات على مفهوم كل من االنسجام اللوين والتباين اللوين وكيفية حتقيقها يف درس اليو

يف تصميمان السابقة الىت جتمع بني احلروف احلرة املقروءة وغري املقروءة باستخدام برنامج أدويب 
  .فوتوشوب اخلاص باحلاسب اآليل 

  -:املدركات األساسية 
 .يف التصميم اإلنسجام اللوين والتباين اللوين  .١
  .األلوان املنسجمة واأللوان املتباينة التظليل باخلطوط والتنقيط والتسييح باستخدام  .٢
طرق حتقيق االنسجام اللوين والتباين اللوين يف تصميم  احلروف احلرة املقروءة وغري املقروءة  .٣

 .باستخدام برنامج أدويب فوتوشوب 
  -:األهداف السلوكية 
  :درس تصبح الطالبة قادرة على أن يف اية تدريس هذا ال

  :األهداف املعرفية 
 . تشرح معىن االنسجام اللوين والتباين اللوين  .١
 . تشري إىل األلوان اليت حتقق االنسجام اللوين واأللوان اليت حتقق التباين اللوين يف التصميم  .٢
 .  اآليل تشرح كيفية التظليل باخلطوط والتنقيظ أو التسييح باللون باستخدام احلاسب .٣
 . توضح بالشرح معىن التباين يف اللون وامللمس  .٤
 . تذكر معىن شدة اللون يف التصميم  .٥

  -:األهداف النفسحركية 
 عمل تصميمات متنوعة ومبتكرة جتمع فيها بني احلروف احلرة املقروءة وغري املقروءة وحتقق              جتيد .١

اين اللوين باستخدام برنامج أدويب     يف بعضها عالقة االنسجام اللوين ويف البعض األخر عالقة التب         
 .فوتوشوب 
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 تظليل تصميمات جتمع بني احلروف احلرة املقروءة وغري املقروءة باخلطوط أو التنقـيط أو               تتقن .٢
 .التسيح عن طريق احلاسب اآليل وباستخدام برنامج أدويب فوتوشوب 

باستخدام برنامج  ة   احلروف احلرة املقروءة وغري املقروء     جتمع بني    تصميمات متنوعة    تستحدث .٣
 . أدويب فوتوشوب يتضح فيها شدة اللون 

  :األهداف الوجدانية 
االنسجام اللـوين والتبـاين     األلوان األساسية واأللوان الثانوية و     إىل شرح املعلمة عن معىن       تنتبه .١

 .اللوين 
ـ       التظليل أو التنقيط أو التسيح       متارس حبماس عملية   .٢ ب أثناء عمل التصميمات باسـتخدام احلاس

 .اآليل 
 . تركز على حتقيق االنسجام اللوين أو التباين اللوين جبانب امللمس أثناء تنفيذ التصميمات  .٣
  تصميمات متنوعة باحلروف احلرة املقروءة وغري املقروءة باستخدام احلاسـب اآليل           تفضل عمل  .٤

  .يتحقق فيها اجلانب الفين والوظيفي يف آن واحد 
  -:اخلامات واألدوات 

  . ، أحبار طباعة ملونه A4أبيض وملون  مقاس ورق تصوير
  -:األنشطة التعليمية 

األلوان األساسية والثانوية وكيف يتحقق االنسجام اللوين       تتناقش املعلمة مع الطالبات حول مفهوم        •
  .أو التباين اللوين يف التصميم من خالهلا 

 باسـتخدام   و التباين اللـوين     حتقيق االنسجام اللوين أ   تتناقش املعلمة مع الطالبات حول خطوات        •
 .برنامج أدويب فوتوشوب مع عمل بيان عملى أمام الطالبات لتوضيح ذلك 

توضح املعلمة للطالبات مفهوم التظليل باخطوط أو التنقيط أو التسييح باللون وباستخدام برنامج              •
ـ                ة أدويب فوتوشوب مع عمل بيان عملي أمامهن وتقمن بعمل معمل وتـوجههن املعلمـة التوج

 .املناسب 
حتقيقه جبانب االنسجام اللوين     امللمس يف العمل الفين وكيفية       حول مفهوم تناقش املعلمة الطالبات     •

 . أو التباين اللوين وتستعني بفيلم تعليمي توضح من خالله تلك اخلطوات 
سجام واالنلتباين اللوين   بعرض وسائل تعليمية للتصميمات يتحقق فيها ا       املعلمة مع الطالبات     قومت •

امللمس باستخدام برنامج أدويب    جبانب   جبانب التظليل باخلطوط أو التنقيط أو التسيح باللون          اللوين
 .فوتوشوب اخلاص باحلاسب اآليل 

  .تنفيذ التصميمات بالتظليل باخلطوط أو التنقيط أو التسييح باللون تبدأ الطالبات يف  •
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 .تتناقش املعلمة مع الطالبات حول أعماهلن  •
 .الطالبات االستفادة بقدر اإلمكان من آراء املعلمة للتوصل إىل أحسن النتائج حتاول  •
 .متارس الطالبات حبماس تنفيذ العمل الفين  •

  : التقييم 
يتم التقييم عن طريق مالحظة سلوك الطالبات ملعرفة مدى ماحتقق من األهداف النفسحركية والوجدانية 

 :وكذلك عن طريق األسئلة الشفهية التالية 
 ؟ وضحي بالشرح كيف يتحقق االنسجام اللوين والتباين اللوين يف التصميم باستخدام احلاسب اآليل •
 ؟ووظائفها يف العمل الفين  التظليل باخلطوط أو التنقيط أو التسييح اشرحي مفهوم كل من  •
 التباين يف اللون وامللمس ؟كل من اشرحي معىن  •
يتحقق فيه االنـسجام    )  أدويب فوتوشوب    (خلصي خطوات عمل تصميم باستخدام برنامج        •

 . اللوين أو التباين اللوين جبانب التظليل أو التنقيظ أو التسييح باللون وامللمس 

   اخلامس-:الدرس 
   .تصميم ملنتج فين جيمع بني اجلانب الفين والوظيفي يف آن واحد -:درس اليوم 

   .هـ١٤٢     /     /األربعاء       -:التاريخ 
  .السابع  - :املستوي
  . ساعات ٣ -:الزمن 

  -:تقدمي الدرس 
يتم يف درس اليوم التعريف على كيفية حتقيق اجلانب األول يف التصميمات وهـو اجلانـب اجلمـايل                  

   من توافر عناصر وأساسيات التصميم ولتحقيق ذلك البدولتحقيق اجلانب اجلمايل يف إنتاج الطالبات 
انب الثاين وهو اجلانب الوظيفي أي صالحية التـصميمات نفعيـاً يف            ، واجل ) القيم الفنية التشكيلية    ( 

جماالت تشكيلية أخرى ختدم استعماالت اإلنسان كالتجارة واملعادن واخلـزف والنـسيج والزخرفـة              
   .وامللصقات والدعاية واإلعالن وغريها 

  :املدركات األساسية 
  .التصميم اجليد .١
 . القيم الفنية التشكيلية  .٢
 . ميم عناصر التص .٣
  . اجلانب الوظيفي  .٤
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  -:األهداف السلوكية 
  -:يف اية تدريس هذا الدرس تصبح الطالبة قادرة على أن 

  :األهداف املعرفية 
  .اجلانب اجلمايل والوظيفي يف التصميم توضح العالقة بني  .١
 . تشرح القيم الفنية يف التصميم  .٢
 .ر تفسر احتياج األمناط اإليقاعية للخطوط إىل بعض التكرا .٣
  .معىن احلركة يف العمل الفين تفسر  .٤
 .تلخص معىن التماثل والتناظر والنسبة يف العمل الفين  .٥
 . حتد املقومات التشكيلية للخط العريب  .٦
 . تلخص األسس البنائية اليت جيب توافرها يف التصميم  .٧

  -:األهداف النفسحركية 
اجلانب وغري املقروءة يتحقق فيها      تصميمات متنوعة  جتمع بني احلروف احلرة املقروءة          ستحدثت .١

 . باستخدام برنامج أدويب فوتوشوب الفين واجلمايل والوظيفي
يتوافر ليهـا األسـس البنائيـة        تصميمات من احلروف احلرة املقروءة وغري املقروءة         جتيد عمل  .٢

 . للتصميم 
تـصميمات  أثناء عمل    احلركة الدنياميكية باستخدام برنامج أدويب فوتوشوب        تؤثر على عنصر     .٣

 .مستمدة من احلروف والكلمات الكالسيكية املقروءة وغري املقروءة 
حتقق التماثل والتناظر والنسبة يف عمل تصميمات جتمع بني احلروف احلرة املقروءة وغري املقروءة               .٤

 .باستخدام برنامج أدويب فوتوشوب 
والكلمات الكالسيكية  أثناء عمل تصميمات جتمع بني احلروف        اجلانب اجلمايل والوظيفي     حتقق   .٥

 .باستخدام برنامج أدويب فوتوشوب املقروءة وغري املقروءة 
  -:األهداف الوجدانية 

قيق اجلانب اجلمايل والفين والوظيفي يف عمل تصميمات متنوعة جتمع بني احلروف            تركز على حت   .١
 .احلرة املقروءة وغري املقروءة يف العمل الفين 

 .يف العمل الفين ) القيم الفنية التشكيلية ( تصميم تبذل جمهود يف حتقيق أساسيات ال .٢
التماثل والتناظر والنسبة يف عمل تصميمات      تتابع املعلمة أثناء عمل بيان عملي عن كيفية حتقيق           .٣

 .جتمع بني  احلروف احلرة املقروءة وغري املقروءة باستخدام احلاسب اآليل 
  .صميمات تثري نقاط جديدة حول حلول ابتكارية أثناء عمل الت .٤
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  -:اخلامات واألدوات 

  . ، أحبار طباعة ملونة A4ورق تصوير أبيض مقاس 
  -:األنشطة التعليمية 

اليت درستها يف الـدرس     ) القيم الفنية التشكيلية    ( تذكر املعلمة الطالبات بعناصر التصميم وأساسياه        •
 .الثاين 

واجلمايل والوظيفي يف العمل الفين مـع       تتناقش املعلمة مع الطالبات حول كيفية حتقيق اجلانب الفين           •
 . وأيضاً من أعمال الفنانني املعاصريناخلط العريباستخدامها للوسائل التعليمية املتاحة وهي مناذج من 

تقوم املعلمة بربط املفاهيم السابقة مبفهوم احلركة الدنياميكية يف العمل الفـين وأمهيتـها يف جنـاح                  •
 .التصميمات فنياً 

مة مع الطالبات عن مفاهيم التماثل والتناظر والنسبة وكيفية حتقيقها يف العمل الفين مـن               تتناقش املعل  •
 .خالل برنامج أدويب فوتوشوب 

 .تتابع املعلمة الطالبات أثناء استكمال العمل الفين وحتقيق املفاهيم السابقة  •
اديها للوصول إىل منتج فين     توجة املعلمة الطالبات أثناء العمل للتوصل إىل معرفة األخطاء اليت جيب تف            •

 .مبتكر 
 .حتاول الطالبات التوصل إىل أحسن النتائج من خالل توجيهات املعلمة  •

  -:التقييم 
 .يتم تقيم األهداف النفسحركية والوجدانية عن طريق مالحظة سلوك التلميذات أثناء الدرس  .١
 -:ية أما األهداف املعرفية فيتم تقييمها عن طريق األسئلة الشفهية التال .٢
 شرح العالقة بني القيمة الفنية واجلمالية واجلانب الوظيفي يف العمل الفين ؟ لوضحي با •
اشرحي وظيفة كل من اإليقاع واإلتزان والوحدة والتنوع والتناسب والتباين واالنسجام يف             •

 التصميم ؟
 اشرحي كيف تتحقق الوحدة والتنوع واحلركة الدنياميكية يف العمل الفين ؟ •
 ياج األمناط اإليقاعية للخطوط إىل بعض التكرار ؟فسري احت •
 اشرحي معىن التماثل والتناظر والنسبة يف العمل الفين ؟ •



٣٢٤  

  السادس: الدرس 
   .اهناء العمل يف املنتج الفين وإهناء الوحدة -:درس اليوم 

  .هـ ١٤٢     //     األربعاء   -:التاريخ 
  .السابع : املستوى 

  . ساعات ٣ -:الزمن 
   -: الدرس تقدمي

يتم يف درس اليوم استكمال تنفيذ التصميمات ، كل طالبة تبعاً ملا ختريت من تصميمات ، ويعـد                  
هذا الدرس املرحلة النهائية للعمل حيث يتم حتقيق اجلانب الفين واجلمايل والوظيفي يف العمل الفين               

  ) . القيم الفنية التشكيلية ( جبانب توافر عناصر وأساسيات التصميم 
  :املدركات األساسية 

  .اجلانب اجلمايل واجلمايل الوظيفي  .١
  .الوحدة والتنوع يف العمل الفين  .٢
  .طرق إهنا العمل الفين باستخدام برنامج أدويب فوتوشوب  .٣

  -:األهداف السلوكية 
  -:يف اية تدريس هذا الدرس تصبح الطالبة قادرة على أن 

   :األهداف املعرفية
 . ق اجلانب الفين واجلمايل والوظيفي يف العمل الفين توضح بالشرح كيفية حتقي .١
 . تلخص مفوم كل من الوحدة والتنوع يف العمل الفين  .٢
 . تشري إىل طرق إهناء العمل الفين باستخدام برنامج أدويب فوتوشوب  .٣

  -:األهداف النفسحركية    
وغـري املقـروءة    عمل بثقة يف إستكمال وإهناء تصميمات جتمع بني احلروف احلرة املقـروءة             ت .١

باستخدام برنامج أدوىب فوتوشوب اخلاص باحلاسب اآليل حتقق فيها اجلانب الفـين واجلمـايل              
  .والوظيفي يف آن واحد 

تتحكم يف اخراج تصميمات مستمدة من احلروف احلرة املقروءة  ، وغري املقروءة باسـتخدام                .٢
البعض اآلخر علـى التبـاين      برنامج أدوىب فوتوشوب مؤكدة يف بعضها على االنسجام اللوين و         
  .اللوين جبانب التظليل باخلط أو النقطة أو التسيح باستخدام اللون 



٣٢٥  

تعملبكفاءة يف إخراج تصميمات جتمع بني احلروف احلرة  املقروءة  ، وغري املقروءة باسـتخدام                 .٣
  .برنامج أدوىب فوتوشوب تصلح ملنتجات فنية تطبيقية ختدم استعماالت اإلنسان 

  -:وجدانية األهداف ال
عتين باخراج األعمال الفنية اليت جتمع بني احلروف احلرة  املقروءة  ، وغري املقروءة باستخدام                ت) ١

  .برنامج أدوىب فوتوشوب
  .احلروف والكلمات الكالسيكية املقروءةوغري املقروءة جتمع مادة علمية عن ) ٣
 .ية حتترم األعمال اليدوية القائمة على تشكيل احلروف العرب) ٤
 .تذوق القيم الفنية املرتبطة جبماليات اخلط العريب ) ٥

  -:اخلامات واألدوات 
  . ، أحبار ملونة A4وق تصوير أبيض مقاس 

  -:األنشطة التعليمية 
 املعلمة نقاط جديدة عن املدرسة احلروفية يف عاملنا العريب وأهم فنانيها ومسات أعمـاهلم               ناقشت •

 .لنماذج من هذة األعمال مشرية إىل احللول االبتكارية اليت متيزهاالفنية وتستعني بوسائل تعليمية 
حتاول املعلمة أن تساعد الطالبات يف التوصل إىل حلول ابتكارية أثناء استكمال وإخراج العمـل                •

الفين للوصول إىل إنتاج فين يتميز باالبتكار ويصلح أن يوظـف يف منتجـات تطبيقيـة ختـدم      
 . برنامج أدويب فوتوشوب استعماالت اإلنسان باستخدام

متارس الطالبات حبماس عملية استكمال وإخراج التصميمات يف شكلها النهائي مـع مالحظـة               •
 .املعلمة وتوجيهها 

 .تتناقش الطالبات مع املعلمة حول إنتاجهن  •
 .تنهى املعلمة الدرس وتركز على أهم النقاط األساسية  •
 .بادئ والقيم اليت درستها يف هذة الوحدة تسترجع املعلمة مع الطالبات أهم القواعد وامل •

  -:التقييم 
يتم التقييم عن طريق مالحظة املعلمة ملدى استجابة الطالبات هلا ومشاركتهن يف املناقشة وأيضاً               •

 .من خالل توجيه بعض األسئلة اليت سبق توجيهها أثناء دروس الوحدة 
 . الدرس وأثناء تدريس الوحدة ككل تتناقش املعلمة حول ما مت تنفيذه من أعمال فنية أثناء •
 .ويتم التقييم النهائي للوحدة بتقدمي اختبار حتصيلي لقياس اجلانب املعريف  •
 .وتقييم املنتج الفين من خالل مقياس تقييم املنتج الفين  •
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  املوقر.....             / ..................................................سعادة الدكتور 
  

  ...السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 
  

  ـ :حتية طيبة وبعد 
أثر استخدام استراتيجية احلاسب اآليل يف تدريس مقـرر التـشكيل           ( جتري الباحثة دراسة بعنوان     

جبامعة أم  باخلط العريب على تنمية القدرة االبتكارية والتحصيل الدراسي لدى طالبات قسم التربية الفنية              
، كجزء من متطلبات احلصول على درجة املاجستري من قـسم املنـاهج             ) القرى مبدينة مكة املكرمة     

  . وطرق التدريس بكلية التربية جبامعة أم القرى مبكة املكرمة 
ودف هذه الدراسة إىل أثر استخدام استراتيجية احلاسب اآليل والطريقـة التقليديـةيف تـدريس      

  . على تنمية القدرة االبتكارية والتحصيل الدراسي لدى الطالبات ) ٤٣٤(ط العريب مقررالتشكيل باخل
وقد توصلّت الباحثة إىل وضع تصور للمقرر املقترح ، وسيتم تطبيق الوحـدة األوىل منـه علـى             

  . طالبات املستوى السابع بقسم التربية الفنية بكلية التربية جبامعة أم القرى مبكة املكرمة 
ر الوحدة يف اكتساب الطالبات للمعلومات واألفكار اخلاصةمبوضوع الوحـدة مت بنـاء             ولقياس أث 

  . األهداف العامة للوحدة واألهداف املعرفية لدروس الوحدة اختبار حتصيلي يف ضوء 
  . وسيتم تطبيق هذا االختبار قبل وبعد تدريس الوحدة ملعرفة أثرها على الطالبات 

د وقع االختيار على سعادتكم للتكرم باملوافقة علـى االشـتراك           وللتحقق من صدق االختبار ، فق     
كعضو يف جلنة اخلرباء إلبداء الرأي حول مدى ارتباط أسئلة االختبار اليت تقـيس األهـداف املعرفيـة      

  . لتدريس الوحدة 
حتت العبارات اليت تصف مدى ارتباط اهلدف بـسؤال          ) ( واملرجو من سعادتكم وضع عالمة      

 املكان املخصص لذلك أمام اهلدف مع العلم بأن كل هدف جبواره رقم السؤال الذي يقيسه                االختبار يف 
  .. وإذا كان لدى سعادتكم أي مالحظات أو إقتراحات أرجو تدوينها 

  شاكرة ومقدرة جلهدكم وتعاونكم واهللا حيفظكم ويرعاكم ،،،
  

  الباحثة
  سحر بنت كمال صاحل عبد احلي 



٣٢٨  

  ـ :ن الذي تراه مناسباً يف املكا ) ( ضع عالمة 
  األهداف املعرفية لتدريس الوحدة  م  أسئلة االختبار

  رقم السؤال  رقم البند

مرتبط إىل حد 
  كبري

  غري مرتبط  مرتبط إىل حد ما

١  
تذكر ماهية احلاسب اآليل ومكوناته 
  وخصائصه وإمكاناته وطرق تشغيله

  رابعاً
٣، ٢ ، ١ 

 ،٤  
      

٢  
صرة عن تطري تعطي حملة تارخيية خمت

احلاسب اآليل واستخدامه يف جمال 
  التربية الفنية يف حدود أسطر

        ٥  رابعاً

٣  
توضح بالشرح دور احلاسب اآليل يف 
  تأكيد وإبراز مجاليات اخلط العريب

        ٦  رابعاً

  تشرح معىن اخلط العريب  ٤
  أوالً
  ثالثاً

٢١، ١١،  
٢  

      

٥  
تذكر أنواع اخلط العريب وخصائص 

  ى حدةكل نوع عل
        ٨  ثانياً

٦  
تقيس اختالف ميل القلم يف كتابة كل 

  نوع من أنواع اخلط العريب
        ٩  أوالً

٧  
حتدد العناصر التشكيلية ووظائفها يف 

  العمل الفين
        ١٠، ٩  رابعاً

٨  
تشرح مفهوم كل عنصر من العناصر 

  التشكيلية على حدة
        ٣، ٢  ثالثاً

٩  
 بعض تعطي أمثلة للعناصر التشكيلية يف

  األعمال الفنية اليت تعرض عليها

  أوالً
  
  
  رابعاً

٧، ٥ ،٣ 
 ،١٢ ،
٢١، ١٤،  

١٥  

      

١٠  
توضح بالشرح العالقة بني الشكل 

  واألرضية يف العمل الفين
        ٤  ثالثاً

  تشرح كيف حيدث اخلط   ١١
  ثالثاً
  رابعاً

٢  
١٢  

      

  تشرح معىن التصميم  ١٢
  أوالً
  ثالثاً

١٩ ، ٣  
٥  

      

١٣  
م كل من اإليقاع واإلتزان حتدد مفهو

والوحدةوالتنوع والتناسب والتباين 
  واالنسجام يف العمل

  أوالً
  
  
  رابعاً

٢٥، ٤  
٢٨، ٢٧  
٣٠، ٢٩  

١١  

      

  أوالً  حتديد مواصفات التصميم اجليد  ١٤
١٩، ١٧ 
،٢٠  

      

  تذكر أنواع التصميم  ١٥
  أوالً
  ثالثاً

١٨  
٥  
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  األهداف املعرفية لتدريس الوحدة  م  ختبارأسئلة اال
  رقم السؤال  رقم البند

مرتبط إىل حد 
  كبري

  غري مرتبط  مرتبط إىل حد ما

١٦  

تسمى أول من مجع القرآن الكرمي 
الذي كتب يف عهد النيب صلى اهللا عليه 

وسلم باخلط املكي وأول من أمر 
بكتابة عدةنسخ من القرآن الكرمي 
 وأرسلها إىل األمصار اليت فتحها املسلمون

        ٧، ٦  ثانياً

١٧  
تشري إىل مصدر اشتقاق الكتابة العربية 
اليت كانت موجودة باحلجاز قبل البعثة 

  احملمدية
        ٥  ثانياً

١٨  
تفسر عملية وضع أول نقاط على 

  احلروف العربية
        ١  ثانياً

١٩  
تسمي أول شخص وضع النقاط على 
احلروف العربية وأول من وضع قواعد 

  فنية ومقاييس للحروف العربية
        ٤، ٢  ثانياً

٢٠  
حتدد أنواع اخلط العريب القدمي واخلطني 
اللذين مت ظهورمها بعد أن وضعت أول 

  مقاييس للحروف
        ١٠  ثانياً

        ٨  أوالً  تعرف خط الطغراء  ٢١

٢٢  

حتدد أول ما اعتمد عليه أول مقياس 
لعرض قلم اخلط العريب يف بداية الدولة 

لك األموية واتفق عليه اخلطاطون يف ذ
  الوقت ومن أي خامة مت صناعته

        ٩  ثانياً

٢٣  

تعريف برنامج أدويب فوتوشوب 
وعالقته بأساليب تنفيذ تشكيالت 
متنوعة باحلروف والكلمات احلرة 

  املقروءة وغري املقروءة

        ٨  رابعاً 

٢٤  

تشرح طريقة تشغيل واستخدام برنامج 
أدويب فوتوشوب يف عمل تصميمات 

 املقروءةوغري مبتكرة باحلروف احلرة
  املقروءة

        ٧  رابعاً

٢٥  
تعدد مصادر اشتقاق األلوان قدمياً 

  ومواصفاا
        ٢٢  أوالً

٢٦  
تتعرف على وظيفة التظليل باخلطوط 

  أو التنقيط أو التسييح
        ٢  ثالثاً

٢٧  
تفسري معىن كل من االنسجام اللوين 
والتباين اللوين بإعطاء ثالثة أمثلة لكل 

  منها
        ٢  ثالثاً



٣٣٠  

  األهداف املعرفية لتدريس الوحدة  م  أسئلة االختبار
  رقم السؤال  رقم البند

مرتبط إىل حد 
  كبري

  غري مرتبط  مرتبط إىل حد ما

  تشرح معىن التباين يف اللون وامللمس  ٢٨
  أوالً 
  ثالثاً 
  رابعاً

١٥ ، ٢  
٢  
١٤  

      

  تذكر معىن شدة اللون  ٢٩
  ثالثاً
  رابعاً

٣  
١٣  

      

٣٠  
القة بني القيمة الفنية والقيمة توضح الع

  اجلمالية واجلانب الوظيفي يف التصميم
        ١٧، ١٦  أوالً

٣١  
تلخص وظيفة كل من اإليقاع واإلتزان 
والوحدة والتنوع والتناسب والتباين 

  واالنسجام يف التصميم
  أوالً

٥، ٤  
٧، ٦  

      

٣٢  
توضح بالشرح كيف حتقق الوحدة 

  والتنوع يف العمل الفين
  أوالً

٢٤، ٢٣  
٢٥  

      

٣٣  
تفسري إحتياج األمناط اإليقاعية 
  للخطوط إىل بعض التكرار

        ١  ثالثاً

٣٤  
تفسر ضرورة توافر احلركة الديناميكية 

  يف العمل الفين
        ١  ثالثاً

٣٥  
تلخص معىن التماثل والتناظر والنسبة 

  يف العمل الفين
  أوالً
  ثانياً

٢٨، ٢٧  
٣٠، ٢٢  

      

        ١٠  أوالً  تعرف الفنان احلريف  ٣٦

٣٧  
تذكر أبرز الفنانني الذين استلهموا 

  احلروف الشرقية
        ١٢  ثانياً

٣٨  
حتدد الفترة الزمنية اليت ظهرت فيها 
  املدرسة احلروفية يف عاملنا العريب

        ١٣  ثانياً

  
  ـ :مالحظات 

...........................................................................................  
...........................................................................................  
...........................................................................................  

...........................................................................................  
...........................................................................................  
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٣٣٢  

  اململكة العربية السعودية 
    وزارة التعليم العايل 

     جامعة أم القرى 
       كلية التربية 

  قسم املناهج وطرق التدريس 
  

  صيل الطالبات للمعلومات املتعلقة بالوحدة األوىل اختبار حت
  " التشكيل باحلروف والكلمات العربية احلرة املقروءة وغري املقروءة املفرغة من املعاين " 

  

  . درجة :          الدرجة النهائية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اسم الطالبة 
تاريخ إجراء   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠الرقم اجلامعي

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: املستوى الدراسي     ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠االختبار
  : أخيت الطالبة 

هذا االختبار معد لِك ملعرفة مدى استفادتك من دراسة وحدة التشكيل باحلروف والكلمات العربيـة               
  . قوميك يف املقرر احلرة املقروءة وغري املقروءة املفرغة من املعاين ، ولن تؤثر نتائجه على ت

إن هذا االختبار يستهدف معرفة أثر استخدام إستراتيجية احلساب اآليل يف تدريس مقـرر التـشكيل                
باخلط العريب على تنمية القدرة االبتكارية والتحصيل الدراسي لدى الطالبات لإلسهام يف حتقيق أهداف              

  هذا املقرر 
 ، اختيار من متعدد ، مزاوجة ، تكملـة          صواب وخطأ ( سؤاالً موضوعياً    " ٨٠" وفيما يلي    •

 ) الفراغات 
واملطلوب منِك بعد أن تقرئي كل سؤال بدقة ، كتابة اإلجابة يف املكان املخـصص بورقـة                  •

 . األسئلة وفقاً ملا هو مطلوب منِك 
 . حاويل أن تقرئي السؤال جيداً قبل أن تبدئي باإلجابة  •
 .  حدود ما يطلب منِك يف السؤال ال تضعي أي عالمة أو تسجلي أية كتابة إال يف •
 . ليس املطلوب منِك التقيد بزمن حمدد لإلجابة عن األسئلة  •

  مع متنيايت للجميع بالتوفيق ،،،،،،، 
  إعداد                     

  سحر بنت كمال بن صاحل عبد احلي                          
  الباحثة مبرحلة املاجستري                        
  بقسم املناهج وطرق التدريس                                         



٣٣٣  

  
  : أجييب عن األسئلة التالية بعد قراءا جيداً 

للعبارة غري  )  X (بني القوسني على يسار العبارة الصحيحة ، وعالمة          ) √( ضعي عالمة   : أوالً  
  : الصحيحة 

  )      (    العناصر التشكيلية هي أجزاء من الصفات البصرية ألي شيء يرى . ١
  )   (     . ال خيلق اخلط أو التباين يف اللون أو يف امللمس شكالً مربزاً عما حييط به . ٢
  )   (          . الشكل أو اهليئة يف التصميم هو منطقة توضح املساحة . ٣
  )   (              . اإليقاع هو جتميع من املؤتلف واملختلف . ٤
  )   (         . يم أو التكوين تسهم املالمس يف الوحدة الكلية العامة للتصم. ٥
  )   (     النسب واإليقاع ، واالتزان األفقي والرأسي تسهم يف الوحدة العامة للتصميم . ٦
 املوجودة يف العمل الفين بعـضها       ةليس من الضروري أن ترتبط كل األشكال اإلجيابية والسلبي        . ٧

  )   (                . ببعض يف وحدة واحدة 
  )    (            . باسم النستعليق خط الطغراء كان يعرف . ٨
  )   (         . خيتلف ميل القلم يف كل نوع من أنواع اخلط العريب . ٩
  )   (      . الفنان احلرويف هو الذي يستلهم احلروف العربية الكالسيكية يف أعماله . ١٠
  )   (            . يعترب اخلط العريب حرفة وليس فناً . ١١
  )   (      . ورة للون األسود نوعاً من أنواع التوافق اللوين متثل األلوان الساخنة اا. ١٢
  )   (       . من أنواع التوافق اللوين " اللون ودرجاته " يعترب املنو كروم . ١٣
  )   (       . تعترب األلوان الباردة ااورة للون األبيض من أنواع التوافق اللوين . ١٤
  )   (         .  األسود واألبيض أبرز مثال للتباين اللوين جتاور اللون. ١٥
  )   (             . تتولد القيمة الفنية من القيمة اجلمالية . ١٦
  )   (     . التصميم اجليد جيمع بني اجلانب الوظيفي والشكل اجلمايل يف آن واحد . ١٧
  )   (          . للتصميم نوع واحد فقط هو التصميم املغلق . ١٨
  )   (     . ملصمم على عملية التجديد واالبتكار تعتمد عملية التصميم على قدرة ا. ١٩
وجود النقطة داخل الدائرة كان نادراً يف أعمال الفنان البدائي نظراً لكوهنا أصعب عناصـر               . ٢٠

  )   (                    . التصميم 
  اخلط هو التـأثري الفيـسيولوجي لألشـعة الـضوئية الـيت  تعكـسها األجـسام علـى                   . ٢١

  )     (                  . شبكة العني 

٣٠
٣٠

درجه 



٣٣٤  

  )   (   األلوان املشتقة قدمياً من املواد النباتية واحليوانية والتربة كانت ضعيفة يف شدا . ٢٢
ميكن أن تتحقق الوحدة عن طريق تكرار الشكل أو اللون أو قيمة اللون أو اخلـط أو القـيم       . ٢٣

  )   (                     . السطحية 
  )   (      . وع يف الوحدة عالقات اللون يف التصميم ال تعتمد على التن. ٢٤
  حتدث الوحدة بـني األلـوان عـن طريـق اسـتخدام األلـوان متقاربـة بـدالً مـن                    . ٢٥

  )   (                  . تكرار األلوان ذاا 
  )   (     . األشكال واخلطوط تقسم حيز العمل الفين إىل فواصل سطحية أو مكانية . ٢٦
  )   (      . ال يتطلب التنوع التماثل أعقد طريق من طرق حتقيق االتزان ، و. ٢٧
  )   (     . النسبة هي عالقة بني شيئني بينما التناسب هو عالقة بني ثالثة أو أكثر . ٢٨
  )   (     . عالقة اخلطوط مع بعضها تؤدي معىن ألهنا حتدد التباين التشكيلي للصورة . ٢٩
  )   . (  ب األيسر أعقد صور حتقيق االتزان هو تعادل وتكافؤ اجلانب األمين مع اجلان. ٣٠
  

  :  ضعي دائرة حول احلرف الدال على اإلجابة الصحيحة من بني البدائل املعطاة :ثانياً 
  
  : أول نقاط وضعت على احلروف العربية كانت  .١

ب ـ للداللة على مواضع الوقف الالزم والوقف      . أ ـ للداللة على حركة احلرف 
  . اجلائز 

  . د ـ للتزين وإظهار القيم الفنية للخط العريب   . ج ـ للداللة على صوت احلرف 
  : أول من وضع النقاط على احلروف العربية هو  .٢

  . ب ـ اخلليل بن أمحد الفراهيدي       . أ ـ حكيم بن حزام 
  . د ـ أبو األسود الدؤيل       . ج ـ زيد بن ثابت 

  : ثاين إصالح للكتابة العربية متثل يف وضع نقاط أخرى وكانت  .٣
  . ب ـ للتزين وإظهار القيم الفنية للخط العريب     . داللة على مواضع الوقف أ ـ لل

  . د ـ للداللة على حركة احلرف   . ج ـ للداللة على صوت احلرف 
  : أول من وضع قواعد فنية ومقاييس للحروف العربية  .٤

  . ب ـ الوزير حممد بن مقله     . أ ـ اخلليل بن أمحد الفراهيدي 
  . د ـ الوليد بن عبد امللك       . دؤيل ج ـ أبو األسود ال

  

٣٠

٣٠
 درجه



٣٣٥  

  : ـ اشتقت الكتابة العربية اليت كانت موجودة باحلجاز قبل البعثة احملمدية من ٥
  . ب ـ الكتابة النبطية       . أ ـ اخلط املسند احلميدي 

  . د ـ الكتابة املصرية القدمية       . ج ـ الكتابة السينالية 
  : ي كتب يف عهد النيب عليه الصالة والسالم باخلط املكي هو  ـ أول من مجع القرآن الكرمي الذ٦

  . ب ـ علي بن أيب طالب       . أ ـ أبو بكر الصديق 
  . د ـ عمر بن اخلطاب       . ج ـ عثمان بن عفان 

  : أول من أمر بكتابة عدة نسخ من القرآن الكرمي وأرسلها إىل األمصار اليت فتحها املسلمون هو . ٧
  . ب ـ علي بن أيب طالب       . يق أ ـ أبو بكر الصد

  . د ـ عمر بن اخلطاب       . ج ـ عثمان بن عفان 
  : للخط الكويف القدمي ثالث أنواع وأحد مما يلي ليس من أنواع اخلط الكويف القدمي  . ٨

  . ب ـ اخلط الرئاسي      . أ ـ اخلط الكويف املصحفي 
  . د ـ اخلط التذكاري       . ج ـ خط املراسالت 

مد أول مقياس لعرض قلم اخلط العريب يف بداية الدولة األموية واتفق اخلطاطون يف ذلـك                اعت . ٩
  :  شعرة من شعر ذيل حيوان امسه ٢٤" الكامل " الوقت أن يكون عرض القلم 

  ) . احلصان التركستاين ( ب ـ الربذون     ) . القط ( أ ـ السنور 
  . د ـ الفارسي والديواين      . ج ـ طائر النورس 

  : بعد أن وضعت أول املقاييس للحروف تبع ذلك ظهور خطان مها . ١٠
  . ب ـ الرقعة والنسخ      . أ ـالثلث الديواين 

  . د ـ الفارسي والديواين     ) . البديع ( ج ـ الثلث والنسخ 
اخلط الديواين وخط الطغراء من اخلطوط اليت تذخر بالقيم اجلمالية من الذين ابتكـر هـذه                . ١١

  : اخلطوط 
  . ب ـ اخلطاطون األتراك       . أ ـاخلطاطون العرب 

  . د ـ اخلطاطون املغاربة       . ج ـ اخلطاطون الفرس 
  : من أبرز الفنانني الغربيني الذين استلهموا احلروف الشرقية . ١٢

  . ب ـ جورج بريو         . أ ـ بول سيزان 
  . د ـ بور كلى       . ج ـ هنري ماتيس 



٣٣٦  

  : ة يف عاملنا العريب يف ظهرت املدرسة احلروفي. ١٣
  . ب ـ التسعينات         . أ ـ الستينات 

  . د ـ الثمانينات         . ج ـ السبعينات 
  
  : من أول اجلماعات الفنية اليت اهتمت باحلرف العريب كمفردة تشكيلية مجاعة . ١٤

  . ب ـ فن األرض        . أ ـ لبيلو 
  . د ـ البعد الواحد     . ج ـ الفارس األزرق 

   

  : بأي نوع من أنواع اخلط العريب كتبت هذه اللوحة . ١٥
  

  . أ ـ اخلط الديواين 
  . ب ـ خط الثلث 
  . ج ـ خط النسخ 

  . د خط الرقعة 
  
  : ميثل هذا التصميم منوذج للخط . ١٦
  

  . أ ـ الثلث 
  . ب ـ النسخ 
  . ج ـ كويف 

  . د ـ الديواين 
  
  :  هو كتبت هذه اللوحة بنوع من أنواع اخلط العريب. ١٧
  

  . أ ـ خط النسخ 
  . ب ـ خط الثلث 
  . ج ـ خط الرقعة 

  د ـ اخلط الديواين 



٣٣٧  

  : اخلط العريب املستخدم يف هذا التصميم هو . ١٨
  

  . أ ـ خط الثلث 
  . ب ـ خط الرقعة 
  . ج ـ خط النسخ 

  د ـ خط الفارسي 
  
  : منط اخلط العريب املستخدم يف كتابة هذه اللوحة هو . ١٩
  

  . ديواين جل أ ـ خط 
  . ب ـ خط فارسي 

  . ج ـ خط كويف 
  .د ـ خط الثلث 

  
  : اخلط العريب املستخدم يف كتابة هذه اللوحة هو . ٢٠
  

  . أ ـ خط النسخ 
  . ب ـ خط الثلث 
  . ج ـ خط الرقعة 
  . د ـ خط كويف 

  
  : نفذت هذه اللوحة بنوع من أنواع اخلط العريب هو . ٢١
  

  . أ ـ خط الديواين 
  . ط النسخ  ب ـ خ

  . ج ـ خط الثلث 
  . د ـ خط الفارسي 

  



٣٣٨  

 من أعمال الفنان حممد حداد "هو ا الذي ال إله إال هو " : اللوحة اليت أمامك قوله تعاىل . ٢٢

  : وتذخر بالعديد من القيم الفنية التشكيلية من أبرز هذه القيم 
  

    . أ ـ االتزان 
  . ب ـ التناظر 
  . ج ـ التماثل 

  . افق د ـ التو
  
وهي من أعمال الفنان جالل أمني صاحل وتتوفر " ما شاء اهللا كان " اللوحة اليت أمامك عبارة . ٢٣

  : هبا بعض القيم الفنية التشكيلية من أبرز هذه القيم 
  

  . أ ـ الوحدة 
  . ب ـ التناظر 

  . ج ـ التناسب 
  . د ـ االتزان 

  
وهي من أعمال الفنان جالل أمني " عتمادي يا هادي عليك ا" اللوحة اليت أمامك عبارة . ٢٤

  : صاحل وتذخر بالعديد من القيم الفنية التشكيلية من أبرز هذه القيم 
  

  . أ ـ اإليقاع 
  . ب ـ االتزان 
  . ج ـ التناظر 

  د ـ أ ، ب ، ج 
  



٣٣٩  

حممد حداد  وهي من أعمال الفنان } وننمِؤ املْحلَفْ أَد قَ{: اللوحة اليت أمامك قوله تعاىل . ٢٥

  : وتذخر بالعديد من القيم التشكيلية من أبرز هذه القيم 
  

  . أ ـ التنوع 
  . ب ـ اإليقاع 

  . ج ـ االنسجام 
  .  د ـ التماثل 

  

 وهي من أعمال الفنان نسيب مكارم وتذخر  "نياملَالعَ ّب  ردماحلَ" اللوحة اليت أمامك عبارة . ٢٦

  : شكيلية من أبرز هذه القيم بالعديد من القيم الفنية الت
  

  . أ ـ التماثل 
  . ب ـ التوافق 
  . ج ـالوحدة 

  . د ـ أ ، ب ، ج 
  

 وهي من أعمال الفنان حممد حداد  "ضِرأَالْ واتِوم السّورا �ُ" اللوحة اليت أمامك قوله تعاىل . ٢٧

  : وتذخر بالعديد من القيم التشكيلية من أبرز هذه القيم 
  

  . يقاع أ ـ اإل
  . ب ـ االنسجام 

  . ج ـ االتزان 
  .  د ـ التماثل 

  
  



٣٤٠  

وهي من " إن اهللا إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن يرى أثرها عليه " اللوحة اليت أمامك عبارة . ٢٨
  : أعمال الفنان حممد حداد وتذخر بالعديد من القيم الفنية التشكيلية من أبرز هذه القيم 

  
  . أ ـ التماثل 

  . التزان ب ـ ا
  . ج ـالتنوع 

  . د ـ أ ، ب ، ج 
  

وهي من أعمال الفنان جالل أمني   }ثدِّح فَكبِ رةِمعنِا بِأمّ و{اللوحة اليت أمامك قوله تعاىل . ٢٩

  : صاحل وتذخر بالعديد من القيم الفنية التشكيلية من أبرز هذه القيم 
  

  . أ ـ التوافق 
  . ب ـ االنسجام 

  . ج ـ االتزان 
  . د ـ اإليقاع 

  
وهي من أعمال الفنان جالل أمني صاحل وتذخر " ما شاء اهللا كان " اللوحة اليت أمامك عبارة . ٣٠

  : بالعديد من القيم الفنية التشكيلية من أبرز هذه القيم 
  

  .أ ـ االتزان 
  . ب ـ التناسب 

  . ج ـ التنوع 
  . د ـ أ ، ب 



٣٤١  

      ) : ب ( ما يناسبها من اموعة ) أ (  صلي من عبارات اموعة :ثالثاً 
  ) ب (   ) أ ( 

  . إذا حدث تغري يف أحد العناصر التشكيلية / ١
  

  ينبغي أن تبين وتركب النسب بني العناصر 
  . املرتبطة 

  
  . حتتاج األمناط اإليقاعية للخطوط إىل بعض التكرار 

  
ينبغي أن تسهم مجلة احلركة الديناميكية يف التصميم يف 

  . توحيد التصميم 
  

  . العمل الديناميكي يف التصميم ضروري 
  
  
  
  . حيدث اخلط حينما يكون هناك / ٢
  

  . انكسار الظالل ميكن أن 
  

  
  . التباين يف اللون وامللمس ميكن أن 

  
  . التظليل باخلطوط أو التنقيط أو التسييح 

  

  .لكي تعطي إحساساً بالوحدة 
  

، وأثرت يف التصميم تغريت بقية العناصر إىل درجة ما 
  . كله 

  
  . حىت ترى العني بوضوح الفرق احلقيق بينهما 

  
ألن العملية الديناميكية هي إحساس باحلركة داخل 

  . التصميم 
  

  . حىت ال تفتقد العالقة بني العناصر 
  

  . لن الرؤية عملية إجيابية ال سلبية 
  

  . يعطي تأثري اخلط 
  

  . د أو احلرف فرق واضح بني مساحتني يعطي مظهر احل
  

  . جيعل حركة العني تسري هينة ناعمة 
  

  . يسهل التعرف على بعض التغيري يف مساحتني 
  

  . يعطي تأثري اخلط كذلك 
  

٣٠

٣٠
 درجة



٣٤٢  

إذا كانت املالمس اخلشنة كلها يف ركن واحد من / ٣
  العمل الفين 

  
  سيطرة الشكل ميكن أن 

  
اللون ميكن إسكاته أو كتمه بواسطة ترامي ظالل السطوح 

  
  . أبسط طريقة إلظهار األشياء يف الفراغ 

  
  

  تستخدم حدة اللون أو قوته 
  
  
  
  لألرضية / ٤
  

  األرضية غالباً 
  

  االختالف بني الشكل واألرضية ضروري 
  

  يدرك الرائي الشكل غالباً 
  

  يدرك الرائي األرضية على أهنا 

  . ختفف تباين املالمس 
  
  

  .  فإن هذا الركن سوف يظل ثقيالً 
  

ار تباين أقل من األشياء البعيدة باملوازنة إىل األشياء بإظه
  . اليت تقترب منها 

  
أن يعطي شيء بعضاً من شيء آخر ، ورسم أشياء أكرب أو 

  . أصغر حىت يظهر القرب أو البعد 
  

  . عن طريق دهان اللون اخلشن 
  

  . تربز تباين السطوح 
  

  . مسطح أو فراغ 
  

  . فوق األرضية أو أمامها 
  

  . جزءاً من التصميم ليست 
  

  . لرؤية هيئات األشكال 
  

  . مساحة وشكل 
  

  . أكثر من الشكل بساطة 



٣٤٣  

  يف التصميم املفتوح يبدو الشكل أو الوحدة / ٥
  

  يف التصميم املقفول يكو ن اإلطار 
  

  األشكال اإلجيابية هي 
  

  القيم السطحية هي 

  . حيتوي كل احلركة الناشئة من الشكل أو الوحدة 
  

  . ال اليت يقوم عليها التصميم األشك
  

  . ملمس السطوح كما حيسها العقل 
  

  . توحي بالبعد الثالث 
  

  . ممتداً وراء الصورة 

  



٣٤٤  

    :  أكملي العبارات التالية بكلمة أو مجلة مناسبة :رابعاً 
  احلاسب  اآليل هو  .١

  
  مكونات احلاسب اآليل هو  .٢

  
  : تتلخص خصائص احلاسب اآليل فيما يلي  .٣

  / أ 
  / ب 
  / ج 
  / د 
  : تتم طرق تشغيل احلاسب اآليل وذلك بأن . ٤
  / أ 

  / ب 
  / ج 
  : تطور احلاسب اآليل واستخدم يف جمال التربية الفنية على النحو التايل . ٥
  
  
  
 : يتلخص دور احلاسب اآليل يف تأكيد وإبراز مجاليات اخلط العريب فيما يلي . ٦

  / أ 
  / ب 
  / ج 
  / د 
  : ويب فوتوشوب هو برنامج أد. ٧

  

٣٠

٣٠
 درجة



٣٤٥  

تتلخص خطوات تشغيل برنامج أدويب فوتوشوب يف تنفيذ تشكيالت متنوعة باحلروف احلرة . ٨
 : املقروءة وغري املقروءة فيما يلي 

  / أ 
  / ب 
  / ج 
  / د 
   . ....... و....... و....... و....... و....... و.......و.......العناصر التشكيلية ممثلة يف . ٩
  : لعناصر التشكيلية هي وظائف ا .١
  ) أ 

  ) ب 
  ) ج 
لتشكيلية من جهة أخرى ....... يعتمد التصميم السار على تكامل وظيفته من جهة ، وعلى . ١١

  . ....... و...... و....... و...... و....... و....... و.......فهما يتفاعالن خللق األثر اجلميل 
 حوهلا لكي ختلق إحساساً باحلدود ....... أو ....... حتتاج األشكال اليت ترى واضحة إىل  .١٢

 .  ، وهو يف جانب كل منها ....... أو ....... أحياناً ....... فيقترح .......اليت توضح 
 بني األلـوان قـد      ....... ومقدار   ....... شدة اللون هي نقاوة اللون ، فأنقى األلوان هو           .١٣

 .  داخل التكوين ....... وقد يسبب .......يسهم ويعاون يف وحدة 
 .......................................................تباين األلوان هي تلك الظاهرة اليت .١٤
 التشكيلية امتاعـاً    ....... املنفرد ، وهي أكثر      ....... أو   .......األشكال أكثر تعقيداً من      .١٥

 .  الفنان .......وأمهية ، وحتدياً 
  
  

  ق ،،،،،، مع متنيايت للجميع بالتوفي
                  

  
  الباحثة   



٣٤٦  

  
  
 

  

  

  ) ٦( حق رقم املل
א א

א א
א( א אא

א א א  )א



٣٤٧  

  اململكة العربية السعودية 
    وزارة التعليم العايل 

     جامعة أم القرى 
       كلية التربية 

  قسم املناهج وطرق التدريس 
  

  اختبار حتصيل الطالبات للمعلومات املتعلقة بالوحدة األوىل 
  " وءة وغري املقروءة املفرغة من املعاين التشكيل باحلروف والكلمات العربية احلرة املقر" 

  

  . درجة :          الدرجة النهائية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اسم الطالبة 
 تاريخ إجراء  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠الرقم اجلامعي

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: املستوى الدراسي     ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠االختبار
   :أخيت الطالبة 

هذا االختبار معد لِك ملعرفة مدى استفادتك من دراسة وحدة التشكيل باحلروف والكلمات العربيـة               
  . احلرة املقروءة وغري املقروءة املفرغة من املعاين ، ولن تؤثر نتائجه على تقوميك يف املقرر 

ـ              رر التـشكيل   إن هذا االختبار يستهدف معرفة أثر استخدام إستراتيجية احلساب اآليل يف تدريس مق
باخلط العريب على تنمية القدرة االبتكارية والتحصيل الدراسي لدى الطالبات لإلسهام يف حتقيق أهداف              

  هذا املقرر 
صواب وخطأ ، اختيار من متعدد ، مزاوجة ، تكملـة           ( سؤاالً موضوعياً    " ٨٠" وفيما يلي    •

 ) الفراغات 
 اإلجابة يف املكان املخـصص بورقـة        واملطلوب منِك بعد أن تقرئي كل سؤال بدقة ، كتابة          •

 . األسئلة وفقاً ملا هو مطلوب منِك 
 . حاويل أن تقرئي السؤال جيداً قبل أن تبدئي باإلجابة  •
 . ال تضعي أي عالمة أو تسجلي أية كتابة إال يف حدود ما يطلب منِك يف السؤال  •
 . ليس املطلوب منِك التقيد بزمن حمدد لإلجابة عن األسئلة  •

  يايت للجميع بالتوفيق ،،،،،،، مع متن
  إعداد                     

  سحر بنت كمال بن صاحل عبد احلي                        
  الباحثة مبرحلة املاجستري                  
  بقسم املناهج وطرق التدريس                                         



٣٤٨  

  
  : أجييب عن األسئلة التالية بعد قراءا جيداً 

للعبارة غري   ) X( بني القوسني على يسار العبارة الصحيحة ، وعالمة          ) √( عالمة  ضعي  : أوالً  
  : الصحيحة 

  )      √(    العناصر التشكيلية هي أجزاء من الصفات البصرية ألي شيء يرى . ١
  )    X(     . ال خيلق اخلط أو التباين يف اللون أو يف امللمس شكالً مربزاً عما حييط به . ٢
  )   √(          .  اهليئة يف التصميم هو منطقة توضح املساحة الشكل أو. ٣
  )   √(              . اإليقاع هو جتميع من املؤتلف واملختلف . ٤
  )   √(         . تسهم املالمس يف الوحدة الكلية العامة للتصميم أو التكوين . ٥
  )   √(     صميم النسب واإليقاع ، واالتزان األفقي والرأسي تسهم يف الوحدة العامة للت. ٦
 املوجودة يف العمل الفين بعـضها       ةليس من الضروري أن ترتبط كل األشكال اإلجيابية والسلبي        . ٧

  )   X(                . ببعض يف وحدة واحدة 
  )   X (            . خط الطغراء كان يعرف باسم النستعليق . ٨
  )   √(         . خيتلف ميل القلم يف كل نوع من أنواع اخلط العريب . ٩
  )     X(    . الفنان احلرويف هو الذي يستلهم احلروف العربية الكالسيكية يف أعماله . ١٠
  )   X(            . يعترب اخلط العريب حرفة وليس فناً . ١١
  )     √(    . متثل األلوان الساخنة ااورة للون األسود نوعاً من أنواع التوافق اللوين . ١٢
  )   √(       . من أنواع التوافق اللوين " جاته اللون ودر" يعترب املنو كروم . ١٣
  )   √(       . تعترب األلوان الباردة ااورة للون األبيض من أنواع التوافق اللوين . ١٤
  )   √(         . أبرز مثال للتباين اللوين جتاور اللون األسود واألبيض . ١٥
  )   √(             . تتولد القيمة الفنية من القيمة اجلمالية . ١٦
  )   √(     . التصميم اجليد جيمع بني اجلانب الوظيفي والشكل اجلمايل يف آن واحد . ١٧
  )   X(          . للتصميم نوع واحد فقط هو التصميم املغلق . ١٨
  )   √(     . تعتمد عملية التصميم على قدرة املصمم على عملية التجديد واالبتكار . ١٩
 يف أعمال الفنان البدائي نظراً لكوهنا أصعب عناصـر          وجود النقطة داخل الدائرة كان نادراً     . ٢٠

  )   X(                    . التصميم 
  اخلط هو التـأثري الفيـسيولوجي لألشـعة الـضوئية الـيت  تعكـسها األجـسام علـى                   . ٢١

  )     X(                  . شبكة العني 

٣٠
٣٠

درجه 



٣٤٩  

  )   √(    يف شدا األلوان املشتقة قدمياً من املواد النباتية واحليوانية والتربة كانت ضعيفة. ٢٢
ميكن أن تتحقق الوحدة عن طريق تكرار الشكل أو اللون أو قيمة اللون أو اخلـط أو القـيم       . ٢٣

  )   √(                     . السطحية 
  )   X(      . عالقات اللون يف التصميم ال تعتمد على التنوع يف الوحدة . ٢٤
  قاربـة بـدالً مـن      حتدث الوحدة بـني األلـوان عـن طريـق اسـتخدام األلـوان مت              . ٢٥

  )   √(                  . تكرار األلوان ذاا 
  )   √(     . األشكال واخلطوط تقسم حيز العمل الفين إىل فواصل سطحية أو مكانية . ٢٦
  )   X(      . التماثل أعقد طريق من طرق حتقيق االتزان ، وال يتطلب التنوع . ٢٧
  )   √(     . القة بني ثالثة أو أكثر النسبة هي عالقة بني شيئني بينما التناسب هو ع. ٢٨
  )    √(     . عالقة اخلطوط مع بعضها تؤدي معىن ألهنا حتدد التباين التشكيلي للصورة . ٢٩
  )   X. (  أعقد صور حتقيق االتزان هو تعادل وتكافؤ اجلانب األمين مع اجلانب األيسر . ٣٠

  
  : يحة من بني البدائل املعطاة  ضعي دائرة حول احلرف الدال على اإلجابة الصح:ثانياً 
  
  : أول نقاط وضعت على احلروف العربية كانت . ١

ب ـ للداللة على مواضع الوقف الالزم والوقف      . أ ـ للداللة على حركة احلرف 
  . اجلائز 

  . د ـ للتزين وإظهار القيم الفنية للخط العريب   . ج ـ للداللة على صوت احلرف 
  
  : على احلروف العربية هو أول من وضع النقاط . ٢

  . ب ـ اخلليل بن أمحد الفراهيدي       . أ ـ حكيم بن حزام 
  . د ـ أبو األسود الدؤيل       . ج ـ زيد بن ثابت 

  
  : ثاين إصالح للكتابة العربية متثل يف وضع نقاط أخرى وكانت . ٣

  . العريب ب ـ للتزين وإظهار القيم الفنية للخط     . أ ـ للداللة على مواضع الوقف 
  . د ـ للداللة على حركة احلرف     . ج ـ للداللة على صوت احلرف 

  

٣٠
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٣٥٠  

  : أول من وضع قواعد فنية ومقاييس للحروف العربية . ٤
  . ب ـ الوزير حممد بن مقله     . أ ـ اخلليل بن أمحد الفراهيدي 

  . د ـ الوليد بن عبد امللك       . ج ـ أبو األسود الدؤيل 
  
  :  العربية اليت كانت موجودة باحلجاز قبل البعثة احملمدية من ـ اشتقت الكتابة٥

  . ب ـ الكتابة النبطية       . أ ـ اخلط املسند احلميدي 
  . د ـ الكتابة املصرية القدمية       . ج ـ الكتابة السينالية 

  
  : و  ـ أول من مجع القرآن الكرمي الذي كتب يف عهد النيب عليه الصالة والسالم باخلط املكي ه٦

  . ب ـ علي بن أيب طالب       . أ ـ أبو بكر الصديق 
  . د ـ عمر بن اخلطاب       . ج ـ عثمان بن عفان 

  
  : أول من أمر بكتابة عدة نسخ من القرآن الكرمي وأرسلها إىل األمصار اليت فتحها املسلمون هو . ٧

  . ب ـ علي بن أيب طالب       . أ ـ أبو بكر الصديق 
  . د ـ عمر بن اخلطاب       . ج ـ عثمان بن عفان 

  
  : للخط الكويف القدمي ثالث أنواع وأحد مما يلي ليس من أنواع اخلط الكويف القدمي  . ٨

  . ب ـ اخلط الرئاسي      . أ ـ اخلط الكويف املصحفي 
  . د ـ اخلط التذكاري       . ج ـ خط املراسالت 

  
ولة األموية واتفق اخلطاطون يف ذلـك       اعتمد أول مقياس لعرض قلم اخلط العريب يف بداية الد          . ٩

  :  شعرة من شعر ذيل حيوان امسه ٢٤" الكامل " الوقت أن يكون عرض القلم 
  ) . احلصان التركستاين ( ب ـ الربذون     ) . القط ( أ ـ السنور 

  . د ـ الفارسي والديواين      . ج ـ طائر النورس 
  
  : هور خطان مها بعد أن وضعت أول املقاييس للحروف تبع ذلك ظ. ١٠

  . ب ـ الرقعة والنسخ      . أ ـالثلث الديواين 
  . د ـ الفارسي والديواين     ) . البديع ( ج ـ الثلث والنسخ 



٣٥١  

  
اخلط الديواين وخط الطغراء من اخلطوط اليت تذخر بالقيم اجلمالية من الذين ابتكـر هـذه                . ١١

  : اخلطوط 
  . اك ب ـ اخلطاطون األتر      . أ ـاخلطاطون العرب 

  . د ـ اخلطاطون املغاربة       . ج ـ اخلطاطون الفرس 
  
  : من أبرز الفنانني الغربيني الذين استلهموا احلروف الشرقية . ١٢

  . ب ـ جورج بريو         . أ ـ بول سيزان 
  . د ـ بور كلى       . ج ـ هنري ماتيس 

  
  : ظهرت املدرسة احلروفية يف عاملنا العريب يف . ١٣

  . ب ـ التسعينات          .أ ـ الستينات 
  . د ـ الثمانينات         . ج ـ السبعينات 

  
  : من أول اجلماعات الفنية اليت اهتمت باحلرف العريب كمفردة تشكيلية مجاعة . ١٤

  . ب ـ فن األرض        . أ ـ لبيلو 
  . د ـ البعد الواحد     . ج ـ الفارس األزرق 

   
  :  اللوحة بأي نوع من أنواع اخلط العريب كتبت هذه. ١٥
  

  . أ ـ اخلط الديواين 
  . ب ـ خط الثلث 
  . ج ـ خط النسخ 

  . د خط الرقعة 
  



٣٥٢  

  : ميثل هذا التصميم منوذج للخط . ١٦
  

  . أ ـ الثلث 
  . ب ـ النسخ 
  . ج ـ كويف 

  . د ـ الديواين 
  
  : كتبت هذه اللوحة بنوع من أنواع اخلط العريب هو . ١٧
  

  . أ ـ خط النسخ 
  . لثلث ب ـ خط ا

  . ج ـ خط الرقعة 
  د ـ اخلط الديواين 

  
  
  : اخلط العريب املستخدم يف هذا التصميم هو . ١٨
  

  . أ ـ خط الثلث 
  . ب ـ خط الرقعة 
  . ج ـ خط النسخ 

  د ـ خط الفارسي 
  
  : منط اخلط العريب املستخدم يف كتابة هذه اللوحة هو . ١٩
  

  . أ ـ خط ديواين جل 
  . ب ـ خط فارسي 

  . ج ـ خط كويف 
  .د ـ خط الثلث 



٣٥٣  

  
  : اخلط العريب املستخدم يف كتابة هذه اللوحة هو . ٢٠
  

  . أ ـ خط النسخ 
  . ب ـ خط الثلث 
  . ج ـ خط الرقعة 
  . د ـ خط كويف 

  
  : نفذت هذه اللوحة بنوع من أنواع اخلط العريب هو . ٢١
  

  . أ ـ خط الديواين 
  . ب ـ خط النسخ  

  . ج ـ خط الثلث 
  . د ـ خط الفارسي 

  

 من أعمال الفنان حممد حداد  "وا هلَّ إِهلَذي ال إِ الّ اُوه" : اللوحة اليت أمامك قوله تعاىل . ٢٢

  : وتذخر بالعديد من القيم الفنية التشكيلية من أبرز هذه القيم 
  

  . أ ـ االتزان 
  . ب ـ التناظر 
  . ج ـ التماثل 
  . د ـ التوافق 

  



٣٥٤  

وهي من أعمال الفنان جالل أمني صاحل وتتوفر " ما شاء اهللا كان " لوحة اليت أمامك عبارة ال. ٢٣
  : هبا بعض القيم الفنية التشكيلية من أبرز هذه القيم 

  
  . أ ـ الوحدة 

  . ب ـ التناظر 
  . ج ـ التناسب 

  . د ـ االتزان 
  
من أعمال الفنان جالل أمني وهي " يا هادي عليك اعتمادي " اللوحة اليت أمامك عبارة . ٢٤

  : صاحل وتذخر بالعديد من القيم الفنية التشكيلية من أبرز هذه القيم 
  

  . أ ـ اإليقاع 
  . ب ـ االتزان 
  . ج ـ التناظر 

  د ـ أ ، ب ، ج 
  

 وهي من أعمال الفنان حممد حداد } نونمِؤ املْحلَفْ أَد قَ{: اللوحة اليت أمامك قوله تعاىل . ٢٥

  : ر بالعديد من القيم التشكيلية من أبرز هذه القيم وتذخ
  

  . أ ـ التنوع 
  . ب ـ اإليقاع 

  . ج ـ االنسجام 
  .  د ـ التماثل 

  



٣٥٥  

 وهي من أعمال الفنان نسيب مكارم وتذخر  "نياملَ العبِّ  ردماحلَ" اللوحة اليت أمامك عبارة . ٢٦

  : ز هذه القيم بالعديد من القيم الفنية التشكيلية من أبر
  

  . أ ـ التماثل 
  . ب ـ التوافق 
  . ج ـالوحدة 

  . د ـ أ ، ب ، ج 
  

 وهي من أعمال الفنان حممد حداد  "ضأرالْ واتِوم السّورا �ُ" اللوحة اليت أمامك قوله تعاىل . ٢٧

  : وتذخر بالعديد من القيم التشكيلية من أبرز هذه القيم 
  

  . أ ـ اإليقاع 
  . االنسجام ب ـ 

  . ج ـ االتزان 
  .  د ـ التماثل 

  
  
وهي من " إن اهللا إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن يرى أثرها عليه " اللوحة اليت أمامك عبارة . ٢٨

  : أعمال الفنان حممد حداد وتذخر بالعديد من القيم الفنية التشكيلية من أبرز هذه القيم 
  

  . أ ـ التماثل 
  . ب ـ االتزان 

  . ـالتنوع ج 
  . د ـ أ ، ب ، ج 

  



٣٥٦  

وهي من أعمال الفنان جالل أمني   }ثدِّح فَكبِّ رةِمعنِا بِ وأمّ{اللوحة اليت أمامك قوله تعاىل . ٢٩

  : صاحل وتذخر بالعديد من القيم الفنية التشكيلية من أبرز هذه القيم 
  

  . أ ـ التوافق 
  . ب ـ االنسجام 

  . ج ـ االتزان 
  . قاع د ـ اإلي

  
وهي من أعمال الفنان جالل أمني صاحل وتذخر " ما شاء اهللا كان " اللوحة اليت أمامك عبارة . ٣٠

  : بالعديد من القيم الفنية التشكيلية من أبرز هذه القيم 
  

  .أ ـ االتزان 
  . ب ـ التناسب 

  . ج ـ التنوع 
  . د ـ أ ، ب 

  



٣٥٧  

      ) : ب ( اسبها من اموعة ما ين) أ (  صلي من عبارات اموعة :ثالثاً 
  ) ب (   ) أ ( 

  . إذا حدث تغري يف أحد العناصر التشكيلية / ١
  

  ينبغي أن تبين وتركب النسب بني العناصر 
  . املرتبطة 

  
  . حتتاج األمناط اإليقاعية للخطوط إىل بعض التكرار 

  
ينبغي أن تسهم مجلة احلركة الديناميكية يف التصميم يف 

  . لتصميم توحيد ا
  

  . العمل الديناميكي يف التصميم ضروري 
  
  
  
  . حيدث اخلط حينما يكون هناك / ٢
  

  . انكسار الظالل ميكن أن 
  

  
  . التباين يف اللون وامللمس ميكن أن 

  
  . التظليل باخلطوط أو التنقيط أو التسييح 

  

  .لكي تعطي إحساساً بالوحدة 
  

ثرت يف التصميم تغريت بقية العناصر إىل درجة ما ، وأ
  . كله 

  
  . حىت ترى العني بوضوح الفرق احلقيق بينهما 

  
ألن العملية الديناميكية هي إحساس باحلركة داخل 

  . التصميم 
  

  . حىت ال تفتقد العالقة بني العناصر 
  

  . لن الرؤية عملية إجيابية ال سلبية 
  

  . يعطي تأثري اخلط 
  

  . د أو احلرف فرق واضح بني مساحتني يعطي مظهر احل
  

  . جيعل حركة العني تسري هينة ناعمة 
  

  . يسهل التعرف على بعض التغيري يف مساحتني 
  

  . يعطي تأثري اخلط كذلك 
  

٣٠

٣٠
 درجة



٣٥٨  

إذا كانت املالمس اخلشنة كلها يف ركن واحد من / ٣
  العمل الفين 

  
  سيطرة الشكل ميكن أن 

  
 اللون ميكن إسكاته أو كتمه بواسطة ترامي ظالل السطوح

  
  . أبسط طريقة إلظهار األشياء يف الفراغ 

  
  

  تستخدم حدة اللون أو قوته 
  
  
  
  لألرضية / ٤
  

  األرضية غالباً 
  

  االختالف بني الشكل واألرضية ضروري 
  

  يدرك الرائي الشكل غالباً 
  

  يدرك الرائي األرضية على أهنا 

  . ختفف تباين املالمس 
  
  

  .  فإن هذا الركن سوف يظل ثقيالً 
  

بإظهار تباين أقل من األشياء البعيدة باملوازنة إىل األشياء 
  . اليت تقترب منها 

  
أن يعطي شيء بعضاً من شيء آخر ، ورسم أشياء أكرب أو 

  . أصغر حىت يظهر القرب أو البعد 
  

  . عن طريق دهان اللون اخلشن 
  

  . تربز تباين السطوح 
  

  . مسطح أو فراغ 
  

  . ا فوق األرضية أو أمامه
  

  . ليست جزءاً من التصميم 
  

  . لرؤية هيئات األشكال 
  

  . مساحة وشكل 
  

  . أكثر من الشكل بساطة 



٣٥٩  

  يف التصميم املفتوح يبدو الشكل أو الوحدة / ٥
  

  يف التصميم املقفول يكو ن اإلطار 
  

  األشكال اإلجيابية هي 
  

  القيم السطحية هي 

  . وحدة حيتوي كل احلركة الناشئة من الشكل أو ال
  

  . األشكال اليت يقوم عليها التصميم 
  

  . ملمس السطوح كما حيسها العقل 
  

  . توحي بالبعد الثالث 
  

  . ممتداً وراء الصورة 

  
  

    :  أكملي العبارات التالية بكلمة أو مجلة مناسبة :رابعاً 
 جهاز إلكتروين صمم بطريقة خاصة ودقيقة جداً ،:  احلاسب  اآليل هو. ١
لقدرة على إجياد البدائل واحللول يف شكل صيغ تشكيلية جديدة ، ويستخدم كوسيلة مساعدة  له ا

يف تنمية القدرة اإلبتكارية ، وذلك بتوظيف إمكانياته غري احملدثة يف التخزين واالسترجاع وعمل 
  . صياغات ال هنائية ميكن االستفادة منها يف األعمال الفنية 

  :مكونات احلاسب اآليل هو . ٢
  ، مساعات ، الطابعة ) cpu ٠(، وحدة النظام ) الفأرة ( الشاشة ، لوحة املفاتيح ، املاوس 

  : تتلخص خصائص احلاسب اآليل فيما يلي . ٣
  إتاحة الفرصة يف التعلم وفقاً لسرعة املتعلم وجهده / أ 

  التغذية الراجعة / ب 
  تقسيم املادة إىل سلسلة من التتابعات/ ج 
  . اه املتعلم إثارة إنتب/ د 

٣٠

٣٠
 درجة



٣٦٠  

  : تتم طرق تشغيل احلاسب اآليل وذلك بأن . ٤
    . التأكد من أن مجيع األسالك موصلة  بشكل صحيح/ أ 

 .  Cpu إيصال التيار الكهربائي جبهاز /ب 
  . الذهاب إلىقائمة إبدأ واختيار الربنامج احملدد  Powerالضغط على زر / ج 

  : التربية الفنية على النحو التايل تطور احلاسب اآليل واستخدم يف جمال . ٥
ـ استخدام احلاسب اآليل كوسيلة تعليمية متلك العديد من الوسائط التفاعلية كالصورة والصوت ١

والنص املقروء وقدرة الربامج التطبيقية به على حتليل الصور واألعمال الفنية هبدف الوقوف على قيم 
  . ومفاهيم وعناصر العمل الفين 

احلاسب اآليل كآداة للتعبري الفين مبا ميتكله من قدرات حتظى هبا برامج احلاسب اآليل ـ استخدام ٢
  . للمعاجلات الفنية للصورة ذات البعدين 

 : يتلخص دور احلاسب اآليل يف تأكيد وإبراز مجاليات اخلط العريب فيما يلي . ٦
  . خلق أساليب خطية جديدة / أ 

 أشكال حاضرية تتمثل يف األخذ باحلروف أو العالمات كيفية اإلنطالق من التراث خللق/ ب 
  . املستوحاة من احلرف العريب وجعلها أساساً لتراكيب جتريدية 

  . التجدد املتواصل تبعاً للديناميكية اليت أمتاز هبا فن جتويد اخلطوط العربية عرب التاريخ / ج 
الستفادة من املتغريات واإلمكانيات معاجلة أشكال احلروف العربية املوجودة داخل التكوين وا/ د 

إخل ... احلذف و اإلضافة ، التكبري و التصغري ، التركيب و التحوير : اخلاصة باحلاسب اآليل مثل 
  .وذلك من خالل تقنيات عالية يف القدرة واإلحكام اليت ال ميكن أن ترقى هلا املهارات اليدوية 

  : برنامج أدويب فوتوشوب هو . ٧
التطبيقية ذات التجهيزات الكبرية اليت تكمن يف إحتوائه على العديد من األدوات الـيت  أحد الربامج   

حيتاجها املصمم و اخلاصة مبجال الرسم وتكوين الصورة وتصميم املطبوعات إىل جانب املرشحات             
ملاسـح  القيمة الفنية وهو الربنامج املعين بالتعامل مـع ا        املعنية بتحقيق تأثريات مجالية متنوعة وعالية       

  . الضوئي 



٣٦١  

تتلخص خطوات تشغيل برنامج أدويب فوتوشوب يف تنفيذ تشكيالت متنوعة باحلروف . ٨
 : احلرة املقروءة وغري املقروءة فيما يلي 

  .  تشغيل احلاسب اآليل وحتميل الربنامج على اجلهاز / أ 
   . Adobe Fotoshopالتوجه إىل قائمة إبدأ واختيار برنامج / ب 
   ) Adobe P.s.s mes( مث  ) sher Arabic laun(ئمة بعد ذلك تظهر قا/ ج 
  . تظهر بعد ذلك شاشة الربنامج / د 
  . امللمس  واللون واألرضية والشكل واملساحة واخلط والنقطةالعناصر التشكيلية ممثلة يف . ٩
  : وظائف العناصر التشكيلية هي .١٠

  . هالً طيعاً تساعد الفنان يف عملية التخطيط وجتعل عمالً س) أ 
  . تساعد الفنان يف تقيم تصميمه وتطويره ) ب 
  . تساعد يف تقدير أعمال املصممني وتذوقها ) ج 
 التشكيلية مـن جهـة      العناصريعتمد التصميم السار على تكامل وظيفته من جهة ، وعلى            .١١

 التبـاين  و التنـوع  و الوحدة و التناسب و اإلتزان و اإليقاعأخرى فهما يتفاعالن خللق األثر اجلميل       
   . اإلنسجامو
 حوهلا لكي ختلق إحساساً باحلدود اليت   فراغ أو   مساحةحتتاج األشكال اليت ترى واضحة إىل        .١٢

 .  ، وهو يف جانب كل منها أرضية أو شكالً أحياناً اخلط فيقترح  شكلهاتوضح
د يـسهم   بني األلوان ق  التباين ومقدار   أقواهاشدة اللون هي نقاوة اللون ، فأنقى األلوان هو           .١٣

 .  داخل التكوين تشويشاًوقد يسبب التكوين ويعاون يف وحدة 
تزيد من اختالف األلوان عند جتاورها فعندما يتجـاور         تباين األلوان هي تلك الظاهرة اليت        .١٤

  . لونان خمتلفان ، يكون التباين هو الزيادة يف درجة االختالف بينهما
التـشكيلية امتاعـاً    العناصر  فرد ، وهي أكثر      املن  اخلط  أو النقطةاألشكال أكثر تعقيداً من      .١٥

 .  الفنان لقدرةوأمهية، وحتدياً 
  مع متنيايت للجميع بالتوفيق ،،،،،، 

  
  الباحثة   



٣٦٢  

  

  

  ) ٧( حق رقم املل
א א א א א

מ א מ א א מ
א( א מ )א

א א מ א א )א(א
א א

א
א א א  א



٣٦٣  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  حفظه اهللا    / ..........................................سعادة الدكتور 
  أستاذ مساعد  

   أستاذ مشارك
   أستاذ

  
  وبعد          ...السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

يف تدريس مقرر التشكيل باخلط     أثر استخدام استراتيجية احلاسب اآليل      ( جتري الباحثة حبثاً بعنوان     
العريب على تنمية القدرة االبتكارية والتحصيل الدراسي لدى طالبات قسم التربية الفنية جبامعة أم القرى               

جزء من متطلبات احلصول على درجة املاجستري من قسم املناهج وطرق التدريس            ك) مبدينةمكة املكرمة   
  . بكلية التربية جبامعة أم القرى مبكة املكرمة 

ويهدف هذا البحث إىل التعرف على أثر استخدام استراتيجية احلاسب اآليل يف تـدريس مقـرر                
دى طالبات قسم التربية الفنية بكليـة       على تنمية القدرة االبتكارية ل    ) ٤٣٤(التشكيل باخلط العريب رقم     

) التقنية( والقيم األدائية   ) القيم الفنية التشكيلية    ( التربية مبكةاملكرمة وتوافر عناصر التصميم وأساسياته       
  . جبانب صالحية إنتاجهن نفعياً 

وقد توصلت الباحثة إىل وضع تصور للمقرر املقترح ، وطبقت إحدى الوحدات التدريسية منـه               
  . طالبات املستوى السابع بقسم التربية الفنية على 

وقد أسفر التجريب عن جمموعة من النتائج الفنية ،ولتقييم هذا املنتج الفـين يف اجلوانـب الفنيـة                  
  . والوظيفية فيه 

ونرجو من سعادتكم قراءة كل حمور من احملاور املوضحة والعناصر املكونة له يف الصفحات املرفقة               
 على ما ورد فيها ، مث إبداء الرأي حول موافقتكم عليها أو عدم ذلك ، وذلك بوضـع                   باملقياس ، بناء  

  . يف خانة من مخس خانات أمام العبارة يف املكان املناسب  ) ( عالمة 
  شاكرة ومقدرة جلهودكم وتعاونكم واهللا حيفظكم ويرعاكم ،،،

  
  الباحثة

 سحر بنت كمال بن صاحل عبد احلي 



٣٦٤  

  ـ :ناصر التصميم ع: احملور األول 
 غري موافق بشدة  غري موافق  حمايد  موافق موافق بشدة  العناصر الفرعية  م

١  

تعد النقطة أصغر وحدة يف الشكل اهلندسي ، فتبدو صاعدة  : النقطة
أو هابطة ، متحركة ، مندفعة أو منجذب والنقطة بأحجامها املختلفة 

 عددها يعطي هلا تعطي اإلحساس بالقرب والبعد أيضاً العمق ، وزيادة
نشاطاً ، وتغري احلجم للنقطة يعطي اإلحساس بالتباين ، وإذا تقاربت 

  .النقاط شكلّت خطاً منفصالً 

          

٢  
عبارة عن عدة نقاط متالصقة هلا بعد واجتاه ، حتدده األشكال  : اخلط

سواًء أكانت مسطّحة أو جمسمة وهو الذي حيدد األشكال ، ويقسم 
  ركات ، وجيزء املساحاتالفراغ وينشيء احل

          

٣  

 هي ذلك الفراغ املوجود بني اخلطوط اليت تتخذ اجتاهات :املساحة 
وتفرض شخصيتها على املساحات احمليطة تبعاً لشكلها ودرجة خمتلفة 

تباينها ومكاا ، لنجد أن لكل مساحة كيان له مالحمه الوصفية اليت 
ث ال تر املساحة منفصلة تنعكس على طبيعة هذه املساحة وذاتيتها حي

  .وإمنا تدرك يف إطار الكل 

          

٤  
وهو ما مييز األشياء ، سواء كان باخلط ، أم بالنقطة ، أم  : الشكل

  املساحة ، أم اللون ، أم بأي عنصر من العناصر الفنية األخرى
          

٥  
هي ما يقع بني كل مفردة تشكيلية ، وأخرى من مسافات  : األرضية

 بط تلك املسافات األرضية لكل مفردة تشكيلية الشكل متنوعة وترت
          

٦  
 هو تأثري فسيولوجي على شبكية العني سواء كان ناجتاً عن :اللون 

املادة الصباغية امللونة ، أم عن الضوء امللون ، وهو مادة صباغية 
  . تستعمل للتلوين ومنها األلوان األساسية والثانوية 

          

٧  
 السطحي يف عناصر الطبيعة ، وختتلف املالمس اءهو البن: امللمس 

  .بني الناعم واخلشن املضلّع واملموج ، وتدرك املالمس مبجرد النظر 
          

  
  ـ) :القيم الفنية التشكيلية ( أساسيات التصميم : احملور الثاين 

 غري موافق بشدة  غري موافق  حمايد  موافق موافق بشدة  العناصر الفرعية  م

١  

وهو تكرار أي عنصر من عناصر الشكل املتماثلة ، وغري : اإليقاع 
املتماثلة كتكرار اخلطوط أو الكتل ، أواملساحات ، أو األلوان يف نظام 
سواء بينها مسافات أم ال ، على أن تتنوع يف األطوال ، أو املساحات 

  ، أو الكتل 

          

٢  

مرئي ويقصد به موازنة مجيع األجزاء املوجودة يف حقل  : اإلتزان
بالوحدة الفنية ،وميكن أن يتم حتقيقه معني ، حبيث يعطينا إحساساً 

باستخدام خطوط متنوعة السمك واالجتاهات ومساحات هندسية 
  . خمتلفة الشكل كل يف مكانه 

          



٣٦٥  

 
 غري موافق بشدة  غري موافق  حمايد  موافق موافق بشدة  العناصر الفرعية  م

٣  

بني األجزاء ، وتنوع حجوم أجزائه يعين توزيع املسافات : التـناسب
وفقاً لنظام معني ينأى ا عن امللل وهو عالقة حسية بني أبعاد العمل 

الفين ككل أوبني أبعاد عنصر من العناصر األخرى املشاة له يف 
  العمل الفين ، كالعالقة بني أطوال اخلطوط  

          

٤  

اصر التشكيلية ، تعين اإلندماج أو الترابط التام بني العن : الوحدة
وإضافة كل عنصر إىل ما جياوره شيئاً من تأثريه ، كما يتأثر مبا حوله ، 
ويتألف كل عنصر مع اآلخر خللق إحساس بالصلة املستمرة بني هذه 

  . العناصر ، فينتج ما يسمى بالوحدة 

          

٥  
ويقصد به التغري يف بعض عناصر العمل الفين ، كالتغري يف : التنوع 
خلطوط ، أو اخنفاءاا ، أو اجتاهات السطوح ، أو نوعية أطوال ا

  .املالمس أو غريها 

          

٦  
هو التضاد بني األلوان واملساحات ، واخلطوط ، واألشكال : التباين 

مثل اللون وعكسه ، أو االختالف يف أجناس األلوان كالباردة 
  . والساخنة ومسك اخلطوطج وطوهلا واجتاهاا 

          

٧  
هو التوافق اللوين بني األلوان األساسية والثانوية : ام االنسج

أو التدرج ) أصفر+برتقايل+أمحر(املشتركة معها يف دائرة األلوان 
  اللوين أو اللون مضاف إليه األسود تدرجيياً أو األبيض

          

  
  ـ ) :عناصر القدرة االبتكارية ( القدرة االبتكارية : احملور الثالث 

 غري موافق بشدة  غري موافق  حمايد  موافق موافق بشدة  ةالعناصر الفرعي  م

١  
هي القدرة على استدعاء أكرب عدد ممكن من األفكار : الطالقة 

  املناسبة يف فترة زمنية حمددة ملشكلة أو موقف مثري 
          

٢  
وهي القدرة على إنتاج استجابات متغرية مناسبة ملشكلة أو : املرونة 

م بالتنوع والالمنطية وبقدر زيادة موقف مثري ، استجابات تتس
  . االستجابات الفريدة اجلديدة تكون زيادة املعرفة 

          

٣  
وهي مقدار إنتاج استجابات أصلية أي قليلة التكرار : األصالة 

باملعىن اإلحصائي داخل اجلماعة اليت ينتمي إليها الفرد أي أنه كلما 
  . قلت درجة شيوع الفكرة زادة درجة أصالتها 
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  ـ :وتتمثل يف ) التقنية ( القيم األدائية : احملور الرابع 
 غري موافق بشدة  غري موافق  حمايد  موافق موافق بشدة  العناصر الفرعية  م

            االستخدام غري التقليدي للخامة  ١
            العناية والدقة يف االستخدام التقليدي للخامة  ٢
            اإلجادة يف استخدام أدوات العمل  ٣
           التحكم يف تظليل التصميمات باخلطوط أو التنقيط أو التسييح باللون  ٤
            الدقة يف إخراج التصميمات  ٥

  
  ـ :صالحية األعمال نفعياً : احملور اخلامس 

 غري موافق بشدة  غري موافق  حمايد  موافق موافق بشدة  العناصر الفرعية  م

١  
ية يف اخلط العريب حيث هو أحد العناصر األساس: عنصر املنفعة 

  يستخدم لتحقيق مطلباً واحتياجاً إنسانياً واجتماعياً يف املقام األول 
          

٢  
إنه من خالل التأمل للجمال املرتبط باملنفعة : اجلمال املرتبط باملنفعة 

يف جمال اخلط العريب تترسخ يف حواس اإلنسان حب اخلري واحلق 
  م باملنفعة واجلمال فريى مدى ارتباط هذه القي

          

٣  

يقصد ا يف املنتج املراد تقييمه أن توافق : صالحية األعمال نفعياً 
التصميمات ملنتجات فنية تطبيقية ختدم استعماالت اإلنسان يف جمال أو 

التصميمات اخلاصة بالدعاية واإلعالن ، : أكثر من ااالت التالية 
خارف جدارية وتصميم أغلفة الكتب ، وجمال الزخرفة ، من ز

للحوائط الداخلية واخلارجية والواجهات ، وأعمال الفيسفساء 
باختالف خاماا ، وزخرفة األواين واملنسوجات ، وورق احلائط ، 
واملشغوالت اجللدية ، وأشغال الزجاج ، وخلفيات املسرح ونوافذ 

  . العرض ، واملعلقات اجلدارية والتابلوهات وغريها 

          

  
فرعية أخرى ذات أمهية من وجهة نظرك مل ترد ضمن احملاور والعناصـر الفرعيـة               حماور وعناصر   

  : السابقة 
  ......................................................................................ـ ١
  ......................................................................................ـ ٢
  ......................................................................................ـ ٣
  ......................................................................................ـ ٤
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  حفظه اهللا    ........................./ .........................سعادة الدكتور 
   أستاذ مساعد
   أستاذ مشارك

   أستاذ
   حماضر
   معيد

  
  وبعد           ....السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

جتري الباحثة حبثاً كجزء من متطلبات احلصول على درجة املاجستري من قسم املنـاهج وطـرق                
أثر استخدام استراتيجية احلاسـب اآليل يف  ( كة املكرمة عنوانه التدريس بكلية التربية جبامعة أم القرى مب      

تدريس مقرر التشكيل باخلط العريب على تنمية القدرة االبتكارية والتحصيل الدراسي لدى طالبات قسم              
  ) . التربية الفنية جبامعة أم القرى مبكة املكرمة 

ت جبانب تـوافر عناصـر التـصميم        إىل تنمية القدرة االبتكارية لدى الطالبا     ويهدف هذا البحث    
  . وجبانب صالحية إنتاجهن نفعياً ) التقنية ( والقيم األدائية ) القيم الفنية التشكيلية ( وأساسياته 

وقد أسفر التجريب عن اموعة من النتائج الفنية ، ولتقييم هذا املنتج الفين ، وضـعت الباحثـة                  
  ـ :حماور رئيسية وهي مقياساً هلذا الغرض وتضمن هذا املقياس مخسة 

  . عناصر التصميم   -أ 
  ) . القيم الفنية التشكيلية ( أساسيات التصميم   -ب 
  . القيم األدائية التقنية   -ج 
  . صالحية األعمال نفعياً   -د 

ونرجو من سعادتكم قراءة كل بند من البنود املوضحة ، والعناصر املكونة له يف الصفحات املرفقة،                
 املنتج املوجود أمام سعادتكم ، وذلك بوضع درجة من مخس درجات            بناء على ما ورد فيها ، مث تقييم       

  . لتعرب عن مستوى أداء الطالبة يف كل عنصر 
  والباحثة تشكل لسعادتكم تعاونكم ،،،

  الباحثة   
 سحر بنت كمال بن صاحل عبد احلي 
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  عناصر التصميم  البنود
  أساسيات التصميم

  )القيم الفنية التشكيلية (
  القدرةاالبتكارية

  )عناصر القدرة االبتكارية(
  القيم الفنية

  )التقنية ( 
  صالحية األعمال نفعياً
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