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المادة:مبادئ التربية الفنية                              جامعة ديالى        

                                 المرحلة :االولى                                   كلية الفنون الجميلة  

 مدرس المادة : م.عمر قاسم علي                        قسم التربية الفنية   

 8:30وقت المحاضرة:االثنين الساعة                                            

 2ملخص المحاضرة :                                                        

 الفنيةر التربية مراحل تطو
 (1916-1843النقل من االمشق ) -1

اللقق   المشققه  ققم الماققسن الذيققح الققه  تذلققهل  ققم ملالققه يلققل ايمققسن ال  ققس تح ال  ققس 
مققمح  عملتققل ل لتققح س ممذس سليققس ذ  تققس   ققسح لعقق ع يلققل الل متققه ذتققي  ققس ما ت م

المح س تح ب اا سلم يلل  ت تل  يم االش سن الي حيتل الل  قماميس خاقما ميقل تمل 
 يم يلل ل متح الميسذست مع م ايسة الحقل  ميقحم خق م  م ذ تل ام حائ تل ام تح  ام

  ممح ا م ا حاف الل  تل ال  تل     هه الم ذلل :االلماح يح ااس  الميسذست 

 اال لمسم  سلجس ب الع ل  للملعلمتح . -1
 م ال يم ليم .تل ت -2

 ايجابيات مرحلة النقل من االمشق :

 ال يم المعلمحة يلل الم اذن .الل مته ا ت ل لعلتم  -1
 اللح      اياسء المعلممست مح اليين الل الصعب . -2
 اال شسح ماللمجتم . -3
 لح تب الل مته  عع الميس ات الميمل . -4
 ل شتا الم ذظل لحل الل مته . -5
 الحقل    العمن . -6

 السلبيات لمرحلة النقل من االمشق
 تعتشما م ذلل الا ملل .تيلاتع االا سن اح  ي قلل  مم الل مته  ذتي ال -1
 يملتل الل متم ايلمحت يلل محل ماس  ل العمن لل ممه  الم يمم . -2
 اغ سن ال ات  مح الجما ب الشخصتل مال  يتل للا ن . -3
 الل تح  سل ممه  اا سء ال يم . -4
 لم ت ح   سك لمازح  تح حم  المح س مالللمته     هه الم ذلل . -5
 ل لل يخ .تلذمن الللمته الل ال -6
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 م(1948-1916الرسم من الطبيعة والنماذج المصنعة )-2

 اليمت  هه الم ذلل

 سه  الا تعتل مالمص ميل لل متل ملم تح مل ل الم ذظل للملعلمتح . يم ال م  -1
  ح ايل االلماح لل  ا  تح مسحل  ال يم ماالشغسن التحمتل .ال تسم  -2
  ق  االشقتسء الم ذظقل مالل  تق ال يم مح الها  ة لل متقل ققما م الع لتقل مل متقل ققمة  -3

 مصم  ي لتل ق ن ال حء  عملتل ال يم .ماش سليس المخلل ل للذصمن يلل اش سن 
 م ال يم اللختل  لل متل ال مل الع لتل لحل االا سن اله  تيسيح الل مته يلقل اللع تق  -4

 لامت  مل ل الختسن لحتيم .
 
 

 
 :ايجابيات الرسم في هذه المرحلة

 الم ظم     يح م   ة .لعلتم الل مته  -1
 ل متل الخ  ات ال ص تل لحل الل مته . -2
 لح تب الل مته يلل الخ  ات الل  تذلسجيس. -3
 

 

 سلبيات الرسم في هذه المرحلة :
 يحم م ايسة ال  مق ال  حتل . -1
 مقم م مذ مقس يم مقح  الل متقه مي قلقلمل  قس مقع ام س تقست  لم ت قح  قها القحم  -2

  مما شسمن مل سمن.
 الل  ته  تح   مح االا سن م  مح ال  س  .يحم  -3
 ل تتح الل مته  سلممضمع الم اح  يمم . -4
   ت اال حاع ماال ل س  لحل الل مته . -5
 يملتل شسقل يلل المح س    الجيح الم همن    الش ح. -6
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 :م(1967-1948 )مطلقالحر التعبير مرحلة ال-3

م ذلققل االيلقق اف   يققمم االا ققسن حمح اح ققل لققحخن مققح ق ققن المققح س ام ذلققل       
اح ل لمجتم ما مس اللشقجتع للل متقه  ذتقي  قسح اليقحف   قس اذلق ام هالتقل الل متقه  ق  

الممضققميست   إياققسءيققح ا  عققسالليم ماذسيتيققيم  ذتققي  ققسح المققح س ت ققمم اللع تقق  
متعاقق  المققح س  يققس المخلل ققل مت ققمم الا ققن  قق  مذسملققل ا لشققسف االشققتسء مي قسل

ال  صل للملعلمتح    لج  ل خسمست مخلل ل ل   لل مح لحتيم خ  ات مل ميقل  مت قمم 
المخلل ققل  قق  يلققم ال صقق تست ماللققمح ماح اك االشققتسء مققع يققحم ال ظ تققست   إياققسئيم

الزاميم  يهه ال ظ تست  لغ ع ااس ة ا لمسم الملعلمتح ممذسملل اللعق ف يلقل ا تعقل 
م اذققن  مققم م ماللعقق ف يلتيققس  مخصققسئ الجمسلتققل  قق   يققمم االا ققسن  اال مققسا
 لمجتييس.ممذسملل 

 ايجابيات المرحلة

 اذل ام متمن الل مته . -1
 لع ت  الل مته يح هاليم . -2
 اياسء الل مته الذ تل    اللع ت . -3
 ام ال يم مح الا تعل .  سألمشهيحم ل تح الملعلمتح  -4
 اياسء ا متل للعب مح خ ن ال ح . -5

 

 سلبيات المرحلة

 الل مته  ذسجل الل اللمجتم ماال شسح . -1
 ماغ سن حم ه .احم  المح س   س يل تس  -2
 يحم اللمازح  تح حم  الللمته مالمح س. -3
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 لغاية االن ( -1967الدور الحالي )التربية عن طريق الفن ()-4

  شن الم اذن اليقس  ل  هه الم ذلل  عح اح ا ت  سل   سح للل  متتح جسءت             
  مس لمت االيل سحة م يس ميقسيح  جمتعس    ل متل شخصتل  الل مته مح جمتع ال ماذ 

مغت  ققس  قق  هلققك ال اتقق  مققح ال ظ تققست ال  تققل مالل  متققل مال  يققتل ما ائققه اللققح تس 
 ماللقق  ايلمققحت يلقققل ال ظ تققست مم يققس االح اك م تقققف تذققحي ملعلتمققم ماال لمقققسم 

 ققتح الل متققه ماللقق   س ققت ميمشققل خصمصققس  قق  الم ذلققل االملققل   ققسل  مق ال  حتققل
ام ا ت ققل اللققح تس ال  حتققل مايققلمب ل تققتم يملتققل الققلعلم  مايققلخحام مالاس تققل  مايققلخح

 مقققح لاققم ت الم ققس   ايققسلتب اللمجتققم ماال شققسح اللقق  ا ل ققحت التيققس الم ذلققل الاسلاققل 
لقح تس الل  تقل ال  تقل مالعمقن مااليسلتب مايقل سحت مقح الخ ق ات العسلمتقل  ق  مجقسن 

يلل ا شسء المحا س للم اذن المخلل قل ما شقسء ال لتقست مالجسمعقست اللق  لخق   جقت  
ملعلمس ممح  س مما  س ماله  ا ع س  حم ه يلل العملتل اللعلتمتل  مالل  اخقهت الشق ن 

 لققق ا القققل المققق ي  القققه    سإلضقققس لالملقققمازح  قققتح احما   ققق  مقققح المقققح س مالللمتقققه 
ماص ح م ئمس مماس  س ممذ  قس لع سصق  يملتقل القلعلم مقح الذحتال لللح تس  أليسلتب س

 خ ن اال شال اللعلتمتل .

ممح خ ن ح ايل س لل ل ات اليس  ل  جح ا يس ا لمت  سللخاتا للعمامن المشقل  ل  قتح 
الملعلمتح  سل ل ة االملل ا ل ضت اح  ن الملعلمتح تمل قمح ققمل ي لتقل   يقمت ال قح 

مللك ال مل مال ل ة الاس تل ا ل ضت اح الل متقه تمل قمح مل قست  تل ءمل اجزاء  مس ال
اققح   أل قم تح صم ة الش ء مالع ن اله  تح  م  سلمعلم تصذح للل متقه  ال   قما م 

مقق يم يلققل الم ذظققل مال ققح ة يلققل ال يققم  امققس ال لقق ة الاسلاققل  س ل ضققت اح جمتققع 
ال يقققم ممضقققع يسمقققن اليقققح   يقققسس لللقققك خصقققسئ  مشقققل  ل  ققق  الل متقققه ليقققم 
  الخصسئ  .

ا يقسب المقلعلم  امس ال ل ة ال ا عل   ح ا لمقت   قن مقس ل قحم م قح ت القل  ت تقل         
الل يسحات مم س تم مالجسه ممعلممست ذتي اح  مالل  ذلن م يمميسالخ  ات الل  متل 

مقح س الل  تقل ال  تقل   تا لمق س هه الخ  ة ملغت ة ممل ت ل مقع الممققف اللعلتمق    مق
حاخققن  لمجتققم الملعلمققتحيلققل اللخاققتا الجتققح مم ح لققم يلققل ميملتققل ايققحاحه مقح لققم 

 غ  ل الصف ماحا لم   سيلتل .

 

 


