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 صتر  منوذج توصيف خم
 124 رقم املكصتب             ت ف 201   رقم ورمز املق ر

 Halwetaid@ksu.edu.sa  الربيد االلكرتوين أو رقم اهلاتف رسوم األطفال اسم املق ر
 4 الساعات املكصتبية  2 دة معدد الساعات املعصت

 

ألطفال وخرائرها وأمهيصتها الرتبوية والنفسية والفنية ، ودراسة م احل منو رسوم يهدف هذا املق ر إىل تع يف الطالب ب سوم ا أهداف المقرر:( 1)
نية األطفال وعالقة ذلك مبظاه  النمو اجلسمي والعقلي واإلدراكي واالجصتماعي للطفل. كما يش ح يف هذا املق ر رسوم األطفال من اجلوانب الف

الصتعبري ، ودراسة العوامل املخصتلفة املؤث ة على الصتعبري الفين لدى الطفل ومصتطلبات هذا الصتعبري ودور  واجلمالية والرتبوية والنفسية ، ويبني دوافع الطفل إىل
 األس ة واملدرسة يف ذلك.

 
 عدد األسابيع ساعات الصتدريس املوضوعات( 2)

 الوحدة األولى: 
 مقدمة يف رسوم األطفال  -
 خرائص النمو النفسي واجلسدي وعالقصته ب سوم األطفال -

6 3 

 الوحدة الثانية:
 رسوم األطفال وترنيفاهتا الصتشكيلية -
 مفهوم الصتعبري الفين عند األطفال ودوافعه. -
 م احل رسوم األطفال. -

8 4 

 1 2 1االخصتبار الفرلي -
 الوحدة الثالثة:

 نشأة وتطور نظ يات رسوم األطفال وتطبيقاهتا الرتبوية. -
6 3 

 الوحدة الرابعة:
 األطفال واالسصتفادة منها.تطبيقات لصتحليل وتفسري رسوم  -

6 3 

 1 2 2االخصتبار الفرلي -
 1 2 االخصتبار النهائي.
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 ط ق الصتقييم  اسرتاتيجيات الصتدريس خم جات الصتعلم للمق ر(3)
 . أن تصتع ف الطالبة على رسوم األطفال.1 معارف:

.أن تصتع ف الطالبة على خرائص النمو اجلسدي والنفسي مل احل الطفولة 2
 .)بنني وبنات(وامل اهقني

أن تصتع ف الصترنيفات املخصتلفة لفنون األطفال الصتشكيلية و)رسم وحنت . 3
 وأشغال(

 . أن تصتع ف الطالبة على مفهوم الصتعبري الفين لدى األطفال.4
 . أن تصتع ف على دوافع الصتعبري الفين لدى األطفال.5
 أن تصتع ف الطالبة عل ترنيفات وم احل رسوم األطفال..6
 على نشأة وتطور نظ يات رسوم األطفال. . أن تصتع ف7
 . أن تصتع ف  الطالبة على نظ ية الواقعية الساذجة8
 . أن تصتع ف  الطالبة على النظ ية العقلية9

 . أن تصتع ف  الطالبة على النظ ية اإلدراكية.10
 . أن تصتع ف  الطالبة على النظ ية الصتحليلية.11
 ية.. أن تصتع ف  الطالبة على النظ ية السلوك12
يف جمال  .أن تفس  الطالبة بعض الصتطبيقات الرتبوية لبعض من النظ يات 13

 فنون الطفل.
 أن حتلل الطالبة بعض العوامل املؤث ة على منو الصتعبري اإلبداعي الفين..14
 .أن حتلل الطالبة بعض الف وق الف دية يف رسوم األطفال.15
ثقافية واإلجصتماعية واألس ية .أن تسصتنصتج الطالبة بعض املصتغريات البيئية وال16

 لدى الطفل.على الصتعبري الفين اليت تؤث  
 .أن حتلل الطالبة بعض رسوم األطفال يف ضوء النظ ية العقلية.17
 . أن حتلل الطالبة بعض رسوم األطفال يف ضوء النظ ية االدراكية.18
 . أن حتلل الطالبة بعض رسوم األطفال يف ضوء النظ ية الصتحليلية.19
 . أن حتلل الطالبة بعض رسوم األطفال يف ضوء النظ ية السلوكية.20
.أن تفس  الطالبة بعض الصتطبيقات الرتبوية لبعض من هذه النظ يات يف 21

 جمال فنون الطفل.
 . ان حتلل الطالبة بعض العوامل املؤث ة على منو الصتعبري اإلبداعي الفين.21

 حماض ات 
حماور ومناقشة وحتليل رسوم 

 األطفال.
 

 االخصتبارات 
 تقومي النقاش
 تقدمي ع وض

الصتفاعل عرب الصتطبيقات احلديثة 
 االيد مودو –مثل البالك بورد 
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  رسوم األطفال..أن حتلل الطالبة بعض الف وق الف دية يف22
.أن تسصتنصتج الطالبة املصتغريات امل تبطة بفنون األطفال يف ضوء حتليالته 23

 السابقة.
 مهارات مهنية:

املعلومات وحتللها وتصتواصل مع أعضاء ع الطالبة بعض أن جتم .1
 اجملصتمع احمللي واملدرسي من أجل االهصتمام باألطفال انفسهم.

 أن ترنف الطالبة رسوم األطفال تبعاً مل احلها الفنية والعم ية. .2
وتصتواصل مع أعضاء اجملصتمع  أن جتمع الطالبة املعلومات وحتللها .3

 م بفنون األطفال.احمللي واملدرسي من أجل االهصتما
أن ترمم وجت ي الدراسات النظ ية والصتطبيقية على أسس منهجية  .4

 سليمه هبدف االهصتمام ب سوم األطفال.
ت والبحوث الصتطبيقية لصتقف على مواطن القوة ءاأن جت ي االسصتقرا .5

 .والضعف واالسصتفادة منها يف الصتنمية اجملصتمعية

  

 توجهات مهنية:
 ن األطفال عامة، ورسوم األطفال خاصة.ان حترتم الطالبة وتقدر فنو  .1
 أن ت اعي الف وق الف دية )اجلسدية والنفسية( لدى األطفال. .2
 مييل إىل االهصتمام ب سوم األطفال. .3
 أن حترتم وتقدر دوافع الصتعبري الفين عند األطفال. .4
ان متيل إىل الصتفاعل بإجيابية مع أعضاء جمصتمع الصتعلم والعمل واجملصتمع  .5

 احمللي.

  

 

 الدرجة         األسبوع احملدد له طبيعة مهمة الصتقومي ) اخصتبار، مش وع مجاعي ، حبث ..  ( ( 4)
 20  1اخصتبار فرلي
 20  2اخصتبار فرلي 

 10  حضور ومناقشة
 10  مش وع ع ض
 40  اخصتبار هنائي
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 ( امل اجع املعصتمدة للمق ر: 5)

 م.2001-هـ1421، دار الفك  الع يب ، القاه ة ،  2جية رسوم األطفال" ، طالق يطي ، د. عبداملطلب أمني : "مدخل إىل سيكولو  -1

 م.1984، دار املعارف ، القاه ة ،  2البسيوين ، د.حممود : " سيكولوجية رسوم األطفال" ، ط -2

 م.1984، دار املعارف ، القاه ة ،  3البسيوين ، د.حممود : "الفن والرتبية" ، ط -3
 هيئة الصتدريس بذلك للصتنيسق  ب ذوي االحصتياجات اخلاصة وحباجة إىل خدمات مساندة ب جاء ابالغ عضو ** إذا كنت من ذوي طال


