
- 1 - 

 

  خ سٛ٘بجــــــــــــــخبِؼ    :       مٌةـــــــــــجامعة / أكادٌ

 .شث١خ ـــــــــــــــــــــــــاٌز    :    / معهد  كلٌـــــــــــــــــــــة

  إٌّب٘ح ٚطشق اٌزذس٠س  :      قســــــــــــــــــــــــــــــــــم

 جىصيف مقشس دساسي
 تيانات املقشس -1

 ..  الولىاالفرقة  الفرقة/المستوى:  المهارات الفنٌة  اسم المقرر:  الكودي:الرمز 

 ....................................................................................رٌاض اطفال . التخصص:

 عملً 2 نظري 1 عدد الوحدات الدراسٌة:     

 

 

 :هذف املقشس -2

تها ومراحل تطورها وخصائصها واهمٌتها للطفل وللمعلمة ، ودراسة ظرٌادراسة رسوم االطفال ن 
 اللون ألهمٌته لمعلمة الرٌاض

 املسحهذف من جذسيس املقشس: -3

  املعلىمات واملفاهيم: -أ 
 .  ثشسَٛ االطفبي بد ٚاٌّفب١ُ٘ ٚاالسس اٌخبصخ اٌّصطٍح خؼشف اٌطبٌجر -1

 .ٌتها للطفل وللمعلمة ومراحل تطورها وخصائصها واهمسسَٛ االطفبي  خؼشف اٌطبٌجر -2

 اٌّسزخذِخ ثفصً اٌش٠بض  ػٕبصش اٌزص١ُّوأحذ  لون ألهمٌته لمعلمة الرٌاضل خاٌطبٌجفُٙ  -3

 .اٌؼ١ٍّخ  بفٟ ح١برٙ بٚأ١ّ٘زٙ ٌشسَٛ االطفبيب ثفُٙ ٌأل١ّ٘خ اٌزشث٠ٛخ ٌذساسزٙ خِٕبلشخ اٌطبٌج -4

ثففبٌخجشاد  برض٠ٚففذ٘، ٚٚاٌٍففْٛ فففٟ رؼٍفف١ُ طفففً اٌش٠ففبض  سسففَٛ االطفففبيثأ١ّ٘ففخ  خجففبٌرؼش٠ففا اٌط -5

 األسبس١خ اٌّزؼٍمخ ثبسزخذاِبرٙب.

  رسوم االطفال وتلوٌنها  الممارسات الفنٌة فً مجالالخاصة ب اٌّؼٍِٛبدٌجؼط  خاوسبة اٌطبٌج -6

 املهاسات الزهنية: -ب 

 سسَٛ االطفبي   ٔظش٠بد ِٚشاحً ٚا١ّ٘خث١ٓ  خ١ّض اٌطبٌجر -1

  ثبٌٕسجخ ٌٍخطٛط ٚاالٌٛاْ  ثؼط سسَٛ االطفبي ٌٍزؼشف ػٍٝ دالالرٙب خحًٍ اٌطبٌجر -2

 . ٌألٌٛاْ ٚاالشىبي إٌّبسجخ ٌٍطفً مزشذ اٌطبٌجخ ص١غ ِزؼذدح ر -3
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 خصبئص سسَٛ االطفبي ٚدٚس٘ب اردبٖ رٌه ث١ٓ  خ١ّض اٌطبٌجر -4

 اٌخبصخ ثبٌٍْٛ اٌّخزٍفخ  ٚاٌذسخبد ٚاٌزم١ٕبد ٌّسز٠ٛبداث١ٓ  خ١ّض اٌطبٌجر -5

  إٌّبسجخ ٌزؼ١ٍُ طفً اٌش٠بض اٌّخزٍفخ ٌألشىبي ٚاالٌٛاْ حٍٛي خّب١ٌخ  خسزٕزح اٌطبٌجر -6

 املهاسات املهنية اخلاصة تاملقشس: -ج
 ِٓ ر١ّٕخ ٚاثذاع أٔشطخ ف١ٕخ داخً اٌفصً .   خٓ اٌطبٌج١رّى -1

 ٌٛحبد رؼ١ّ١ٍخ ٌطفً اٌش٠بض إلػذاد اٌخبصخ ثبألٌٛاْ اٌزم١ٕبد اٌف١ٕخ  رطج١ك ِٓرّى١ٓ اٌطبٌجخ  -2

 .رؼ١ّ١ٍخ   ٌٛحبدٌؼًّ ٛاْ اٌّبئ١خ ثبألٌ اٌز٠ٍٛٓ ٌّٙبساد خاسزخذاَ اٌطبٌج -3

 ِدبي اػذاد اٌٛسبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ  اٌٍْٛ فٝ دساسخ  ِٓ  خاٌطبٌج سزفبدحا -4

 .ثّدبي اٌٛسبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ   االٌٛاْ اٌّبئ١خاسزخذاَ ِٙبسح  خاِزالن اٌطبٌج -5

   ٕٝراد ِسزٜٛ ف ٚسبئً رؼ١ّ١ٍخ إلٔزبج االٌٛاْ ٚخصبئصٙب ٚرم١ٕبرٙب دساسخ اسزفبدح اٌطبٌت ِٓ  -6

 املهاسات العامة:-د

  باٌخبصخ ثٙ ٚاٌّٙبساد اٌف١ٕخ االٌٛاْ اٌّبئ١خ )اٌدٛاش (ػٍٝ طج١ؼخ  خرؼشف اٌطبٌج -1

 ثبٌفصًخزاثخ ث١ئخ رشث٠ٛخ  إل٠دبد ِٙبسارٗٚاسزخذاَ  ثبٌٍِْٛٓ اٌزؼج١ش  خرّىٓ اٌطبٌج -2

 اٌؼًّ فٟ فش٠ك. خاٌطبٌج د١ذر -3

 : حمحىي املقشس -4

 ( فالتطور رسوم االطالفصل االول : )

  نظرٌات تطور رسوم االطفال 

  مراحل تطور رسوم االطفال 

  6 – 4رسوم االطفال من سن  

  خصائص رسوم االطفال بمرحلة الرٌاض 

 ( رسوم االطفال الثانً :  )الفصل 

  رسوم االطفال والتعبٌرات الفنٌة 

  اهمٌة رسوم اطفال الرٌاض 

  رسوم االطفال لمعلمة الرٌاض اهمٌة 

  الفنٌة كأحد اهم اسالٌب تعلٌم طفل الرٌاض الخبرات 

  اهمٌة الرسوم فى تعلٌم طفل الرٌاض 

 الفصل الثالث :) اللون فى رسوم االطفال (

  خواص اللون 
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  ادوات وتقنٌات اللون 

  دائرة االلوان 

  عالقات االلوان 

  مفهوم حرارة االلوان 

  تأثٌر اللون داخل المجموعة اللونٌة 

 م:أسالية الحعليم والحعل -5

 .) اٌّحبظشح )ثبسزخذاَ ثشٔبِح اٌؼشٚض اٌجبٚسث٠ٕٛذ 

 . اٌحٛاس ٚ إٌّبلشخ 

 . اٌزؼٍُ فٟ ِدّٛػبد 

 ٌ ٍٛحبد رؼ١ّ١ٍخ ٌطفً اٌش٠بض ػشٚض رٛظ١ح١خ  

 أسالية الحعليم والحعلم للطالب روي القذسات احملذودة:  -6

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

 جقىيم الطالب: -7

 :األسالية املسحخذمة -أ 

 ٞرم٠ُٛ اإلػّبي اٌف١ٕخ اٌفشد٠خ ٚاٌدّبػ١خ  ثشىً دٚس 

 .اِزحبْ اٌؼٍّٝ                    ٌزم١١ُ اٌّٙبساد ا١ٌّٕٙخ ٚاٌز١ٕ٘خ 

 خ.اِزحبْ إٌظشٜ                  ٌزم١١ُ اٌّٙبساد اٌّؼشف١خ ٚاٌز١ٕ٘ 

 : الحىقيث -ب 

  اٌثبِٓ االسجٛع  

  اٌحبدٞ ػشش االسجٛع 

 ػشش اٌثبٟٔسجٛع اال  

 جىصيع الذسجات: -ج

  35   الدراسًامتحان نهاٌة الفصل% 

  11                    العملًامتحان% 

 5                  امتحان أعمال السنة% 

 قائمة الكحة الذساسية واملشاجع: -8

 املزكشات: - أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 كحة ملضمة: - ب

  ،ٟداس اٌش٠بض ، ،  ِذخً إٌٝ س١ىٌٛٛخ١خ سسَٛ األطفبي ،2003 ػجذ اٌّطٍت أ١ِٓ اٌمش٠ط

 ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غاٌض٘شاء 

 .داس اٌثمبفخ.اٌمب٘شح. ، اٌزوبء ٚسسَٛ األطفبي، 1332،  صفٛد فشج : 

  ، ٌٍٕشش سَٛ االطفبي اٌزح١ًٍ ٚاٌذالٌخ ، داس اٌض٘شاء ، س 2014سٕبء ػٍٝ ِحّذ اٌس١ذ

 ٚاٌزٛص٠غ 

 كحة مقرتحة  - ج

 ِٟٕىزجخ األٔدٍٛ اٌّصش٠خ،، اٌمب٘شح ،   فٟ سسَٛ االطفبي ػّك اٌثمبفخ 1331، ٔج١ً اٌحس١ 

 ٕاٌمب٘شح  ، ِؤسسخ  اٌذالٌخ إٌفس١خ ٌزطٛس سسَٛ االطفبي،  2002،  ٝخبٌذ ِحّذ ػجذ اٌغ ،

 ط١جخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ 

 ِشاخؼخ   :دٚس٘ب رص١ٕفٙب ِصبدس٘ب سِض٠زٙب ٚدالٌزٙب رأ١ٌا الٌٛاْ،   2013،   وٍٛد ػج١ذ

ٚرمذ٠ُ: اٌذوزٛس ِحّذ حّٛد : ِدذ اٌّؤسسخ اٌدبِؼ١خ ٌٍذساسبد 

 ٚإٌشش ٚاٌزٛص٠غ

  

  ة أو نششاتدوسيات علمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د / ٍٔٙخ ِحّذ فبسٚق أسزبر اٌّمشس: 

 ........................................  :  سئ١س ِدٍس اٌمسُ اٌؼٍّٝ

https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%22
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%22
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%89%22

