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 ـ 1025/  4102امتحاف الفصؿ الدراسى األكؿ دكر يناير لمعاـ الجامعى 
 أجب عف األسئمة التالية : 

 أماـ العبارة الخاطئة مع)×( ( أماـ العبارة الصحيحة كعالمة √ع عالمة )ض السؤاؿ األكؿ :
 خطأ :  التصحيح 
وحذؼ األذف مف رسـ  الضوضاء ،مف خصائص تعبيرات الصـ والبكـ رسـ األشياء شديدة  -1

 ( . √الوجوه ) 
 ( . √)  75إلى  55نسبة ذكاء أفرادىا مف يتراوح  فئةفئة قابمى التعمـ ىـ  -2
ىـ مجموعة مف األفراد غير المتجانسيف فى قدراتيـ العقميو ، وخصائصيـ الصـ والبكـ  -3

مفيـو التخمؼ ) (  ×ى كفاءاتيـ أو تفاعميـ التمقائى ) السيكولوجيو ، والجسمية ، ومد
  ( . العقمى

 درة الغرائزيةػػمف معوقات التعبير الفنى فى مرحمة البموغ اإلعاقة البدنية والرغبة فى تأكيد الق -4
 (√ )  . 

مقارنو فف الطفؿ باألطفاؿ اآلخريف تعتبر مف دافع التعبير عند الطفؿ فى مرحمة ما قبؿ  -5
( ) مقارنة فف الطفؿ باألطفاؿ اآلخريف تعتبر مف معوقات التعبير الفنى عند  ×) البموغ 

 .الطفؿ فى مرحمة ما قبؿ البموغ ( 
األمؿ والقمؽ ، وميؿ الطفؿ يعتبر داللة الموف األخضر فى رسوـ األطفاؿ الحزف ، وفقداف   -6

( ) يعتبر داللة الموف األسود كموف محايد فى رسوـ األطفاؿ الحزف ،  ×)  لرفض الواقع 
 .وفقداف األمؿ ، وميؿ الطفؿ لرفض الواقع ( 

 .(  √) سنو  12وحتى  11مرحمة التعبير الواقعى تبدأ مف سف  -7
                                                                                                                                                                   

                 ( درجات 15) 
  السؤاؿ الثانى :

فى مرحمة المدرؾ الشكمى كأحد مراحؿ النمو الفنى عند األطفاؿ لنظرية ) فيكتور لونفمد وبريتف(      
سنوات يصبح الطفؿ قادرًا عمى التفاعؿ والتكيؼ اجتماعيًا ، ومف ثـ فإف  9وحتى سف  7ف مف س

 رموزه تكوف عمى صمو بالواقع .

 كلية التربية النوعية 

 



خاصية مف خالؿ ذلؾ أذكر خصائص تعبيرات الطفؿ البصرية ليذه المرحمة ، كتكمـ عف كؿ  -
  ، مع ذكر أمثمو .بإيجاز 

  سنكات كالتالى: 9كحتى  7ؾ الشكمى مف سف ج. خصائص تعبيرات الطفؿ البصرية لمرحمة المدر 
فى ىذه المرحمة يصبح الطفؿ قادرًا عمى التفاعؿ والتكيؼ اجتماعيًا ، ومف ثـ فإف رموز الطفؿ    

، حيث يقؿ عنده الخياؿ ويتجو نحو رموز الواقع ومعطياتو ، كما يظير  تكوف عمى صمة بالواقع
أى قيود تذكر ، وقد تـ تقسيـ ىذه المرحمة إلى عدة حرية الطفؿ وتمقائيتو فى أدائو لرسومو دوف 

 خصائص مميزة لتعبيرات الطفؿ البصرية كما يمى : 
 التسطيح والتبسيط والوضوح لمرموز واألشكاؿ  -2
 التكرار فى الرسـو  -1
 المبالغة والحذؼ ) االطالة والتكبير والتصغير (  -3
 الشفافية وفقًا لمنزعات الداخمية لمطفؿ  -4
 حات المختمفة فى حيز واحد الجمع بيف المسط -5
 الجمع بيف األزمنة واألمكنة المختمفة فى حيز واحد  -6
  االىتماـ بخط األرض  -7
 التسطيح كالتبسيط كالكضكح لمرمكز كاألشكاؿ    -2

، فقد يمجأ الطفؿ يعنى التسطيح رسـ الطفؿ لممدرؾ البصرى مف جميع االتجاىات                
إبراز ما يعرفو عف األشياء التى يرسميا ، فيو يرسـ السيارة مثبًل إلى التسطيح فى رسومو رغبو فى 

كأنو يراىا مف الجانبيف ، فيرسـ العجبلت األربعة بشكؿ مبسط ، كما نبلحظ ذلؾ فى رسمو لممنضدة 
يضاح أرجميا األربعة .  وا 

 التكرار فى الرسـك  -1
يكرره بصفو دائمة ، فنجد أنو بعد سـ رمز واحد ثـ فى ىذه المرحمة يمجأ الطفؿ إلى ر                

أف كاف دائـ البحث والتنوع واالختبلؼ فى رموزه ، أصبحت االف رموزه واضحة وثابتة يكررىا ليحس 
ذا حدث نوع مف أنواع التوتر أو الخوؼ أو بالفرح والسرور ، ويثبت لنفسو أنو حقؽ اليدؼ  ، وا 
 . التعب ، فيأخذ ىذا الرسـ تدريجيًا فى االضمحبلؿ

 لمبالغة كالحذؼ ) االطالة كالتكبير كالتصغير ( ا -3
فى ىذه المرحمة قد يمجأ الطفؿ لممبالغة والحذؼ فى رسومو لمتعبير عف رغباتو فى                

الحصوؿ عمى األشياء ، ويرجع ذلؾ لحالة الطفؿ االنفعالية ، فقد يبالغ فى بعض األجزاء مف أجؿ 



ى ، فالطفؿ الذى يريد اإلمساؾ بثمرة تفاح فوؽ شجرة عالية ، تحقيؽ ىدؼ ما ويمغى األجزاء األخر 
فيبالغ فى رسـ يده باستطالة حتى يصؿ بيا إلى ثمرة التفاح ليأخذىا ، بينما اليد األخرى ال قيمة ليا 
عنده ، فقد يرسميا صغيرة أو ال يرسميا اطبلقًا ، وذلؾ وفؽ استخداميا أو أىميتيا ، أى يريد بذلؾ 

 ر ذات األىمية بالنسبة لو .تأكيد العناص
 الشفافية كفقًا لمنزعات الداخمية لمطفؿ  -4

فى ىذه المرحمة يحاوؿ الطفؿ جاىدًا بإظيار األشياء الغير مرئية وكأنيا مرئية أى                
يرسـ المدركات غير المرئية ، فإنو يرسـ األسماؾ وىى تسبح فى الماء عمى الرغـ مف أنيا غير 

كاب داخؿ القطار أو العربة ... أى انو يرسـ مفيومو عف األشياء وليس واقعيتيا المرئية مرئية ، والر 
 ..أو البصرية 

 الجمع بيف المسطحات المختمفة فى حيز كاحد  -5
فى ىذه المرحمة يعبر الطفؿ عف األشياء ويوضحيا مف زوايا مختمفة فى حيز واحد ،                

جيًا لشخص ما أو حيواف ما ، فيو يعبر عنو مف األماـ ومف فنبلحظ أنو عندما يرسـ الطفؿ و 
الجانب ، أى يجمع بيف الوجو األمامية والوجو الجانبية ، فيحاوؿ بذلؾ أف يظير جميع األجزاء فى 

 أتـ صورىا المرئية ، ويجمعيا فى حيز واحد .
 الجمع بيف األزمنة كاألمكنة المختمفة فى حيز كاحد  -6

عندما يرسـ الطفؿ فإنو يجمع فى رسومو بيف األزمنة واألمكنة ىذه المرحمة  نجد فى               
المختمفة فى حيز واحد ، وكأنو يعرض عمينا شريطًا مف األحداث الذى يريد أخبارنا بيا ، فعندما 
يعبر فى موضوع لمنظر طبيعى فإنو يرسـ فى الجزء أسفؿ الموحة األسماؾ فى البحر والمركب فوؽ 

فنجد ىنا اختبلؼ فى األمكنة التى تتمثؿ فى سطح البحر وقاع البحر ، وفى الجزء  سطح البحر ،
أعمى الموحة يرسـ الشمس والسحب والقمر والنجـو ، فنجد ىنا اختبلؼ فى األزمنة التى تتمثؿ فى 
 الميؿ والنيار ، أيضًا عندما يعبر عف موضوع العيد ، فإنو يرسـ فى ركف مف الورقة بائع البالونات ،
واألسرة فى تجمع فى الركف األخر ، وفى األجزاء العميا لموحة أو الورقة يرسـ األطفاؿ يشتروف 
المبلبس الجديدة ، فنجد ىنا اختبلؼ فى األمكنة واألزمنة ، ألف كؿ ىذه المشاىد ال يمكف أف تحدث 

موحة أو فى وقت واحد أو فى مكاف واحد ، وعمى الرغـ مف ذلؾ فيو يقوـ برسميا مجتمعو فى ال
 الورقة .

 
 



 االىتماـ بخط األرض   -7
ذه المرحمة عندما يرسـ الطفؿ عناصر موضوعو ، فإنو يرسميا مرتكزة عمى ػػػػفى ى               

خط أفقى ) خط األرض ( ، وقد يكوف الخط فى بعض رسومو أما أفقيًا أو رأسيًا حسب مفيومو ، 
الخط األفقى ، والخط الرأسى ، حيث يفعؿ الطفؿ ويرجع ذلؾ إلى إدراؾ الطفؿ لمدى العبلقة بيف 
 قو البصرية . ذلؾ معتمدًا عمى حقائقو المعرفية بدال مف حقائ

                                                                                         
 ( درجات 15)                                                                                                   

 السؤاؿ الثالث :  
 ا عمى رسكميـ كتعبيراتيـ الفنيو ، مع ذكر مثاؿ . أذكر الخصائص العامو لممراىقيف كأثارى -  

 ج. الخصائص العامو لممراىقيف كأثارىا عمى رسكميـ كتعبيراتيـ الفنية كالتالى : 
ى وبخاصة الجياز العظمى ونمو العضبلت ، ويبدو ذلؾ التطور السريع فى النمو الجسم -1

 اضحًا فى صبلبة الخطوط وحدتيا .و 
الرغبة فى العمؿ فى اليواء الطمؽ والتحرر مف القيود الجامدة ، ولذلؾ يفضؿ أف يعمؿ  -2

 المراىؽ فى األماكف المفتوحة بعيدًا عف الغير ولرغبتو فى التحرر .
ذلؾ يجب عمى المعمـ أف يقدـ موضوعات الفف التى االضطراب نتيجة التحوالت الجسمية ل -3

 يحاوؿ مف خبلليا تحقيؽ االتزاف اإلنفعالى .
الرغبة فى كثير مف األحياف إلى اعتزاؿ اآلخريف نتيجة التحوؿ الجسمى الذى يدفع المراىؽ  -4

 إلى إثارة تساؤالت داخمية ال يعرؼ اجابة ليا ويخشى إخبار اآلخريف بيا .
 والمحاكاة واالندفاع والسير وفقًا لمتيار العاـ .. الرغبة فى التقميد -5
ميؿ المراىؽ إلى الخياؿ واألحبلـ وسيطرة أحبلـ اليقظة ، والتوتر ، والقمؽ ، والخوؼ ،  -6

والبعد عف الحقيقة ، لذلؾ فيجب تقديـ الموضوعات المتصمة باألحبلـ والعقؿ الباطف 
 والتعبير عف الذات أو الوجداف أو العاطفة ...

 ، التى يجد فييا المراىؽ ذاتو.تجاه السريع إلى ممارسة األنشطة وبخاصة الفنوف بأنواعيا اال -7
التمرد عمى الواقع ومحاولة لتحقيؽ الذات ، وتكميؼ المراىؽ دائمًا بإثبات ذاتو مف خبلؿ ما  -8

 يمارسو مف أعماؿ .
ذلؾ مف قوانيف الحاجة الدائمة لئلقناع عندما تقدـ موضوعات الفف لممراىؽ ، وما يرتبط ب -9

 ينبغى أف تكوف قائمة عمى اإلقناع ألنو وسيمو إلكساب المراىؽ المفاىيـ والمعمومات .



االىتماـ بتسجيؿ ما يراه والرغبة فى التفسير مف قبؿ المعمـ ، ويجب أف يكف ذلؾ قائـ عمى   -15
يعتبر أسس عممية ، ألف المعمومات التى يقدميا المعمـ لممراىؽ ترسخ ويصعب تغيرىا ، حيث 

 المراىؽ المعمـ قدوه ومثؿ أعمى لو فى كؿ سموؾ وعمـ .
االختبلط بيف الحقيؽ والخياؿ لدى المراىؽ ، لذلؾ ينبغى عمى المعمـ أف يبدأ بتقديـ   -11

موضوعات متزنة فى البداية ، ويتدرج منيا إلى وضوح الحقيقة ، ألف االستمرار فى الخياؿ قد 
 يش دائمًا فى أحبلـ اليقظة .يفصؿ المراىؽ عف الواقع ، ويجعمو يع

األىتماـ بما ىو جديد مف تراكيب وأشكاؿ مثيرة لو ، لذا ينبغى عمى المعمـ تقديـ الجديد   -12
لممراىؽ ، إلثارة الدافعية لديو ، والعمؿ عمى تدفؽ المعانى والرموز واألشكاؿ تحقيقًا إلثبات 

 ذاتو.
ف لديو رغبة قوية فى الكشؼ عف كؿ البحث واالستكشاؼ ، فنجد أف المراىؽ كثيرًا ما يكو   -13

  جديد ..ما ىو 
الرغبة والميؿ فى العمؿ الجماعى ، فاألعماؿ الجماعية أحد المدخبلت لمتفاعؿ فى العممية   -14

 التعميمية مف خبلؿ الفف ، حيث يكسب ذلؾ المراىؽ قيمًا جديدة اجتماعية .
الكشؼ عف ما بداخمو مف  تأكيد الرمزية ، فالرمز لديو يعد لغة اتصاؿ يمكف بتحميميا  -15

 انفعاالت ، وصراعات نفسية أو عاطفية أو وجدانية أو مشكبلت يعانييا .. 
 المثاؿ : 

" البالغ مف العمر السابعة عشر عامًا ، حضر  Mikeكالرسوـ التعبيرية التى قدميا الفتى " مايؾ " " 
سيارة ترؾ أثره عمى رأسو  إلى المستشفى لمعبلج مف أعراض انسحابية ، أما أبوه قد تعرض لحادث

وأصبح قاببًل لبلستثارة ألى سبب نتيجة ىذه اإلصابة ، وأخذ " مايؾ " يشعر بالوحدة التامة والرفض 
مف جانب أبية ، وفى رسـ الفتى نبلحظ التقسيـ إلى أجزاء ، وىذا األسموب يستخدمو األطفاؿ لعزؿ 

سافة تفصؿ بيف " مايؾ " وأبية ، وأف " أنفسيـ عف اآلخريف وإلنكار مشاعرىـ ، الحظ أف ىناؾ م
مايؾ " يتوجو نحو الثبلجة كرمز لمصدر الغذاء ، وليس لمبشر مف حولو بمف فييـ األـ التى تدير 

 ظيرىا لو عمى الرغـ مف وجودىا فى المطبخ .
ويقوؿ أحد الباحثيف أنو عمى الرغـ مف أننا ال نيدؼ إلى محاولة تطوير مؤثرات ألية        
ت تشخيصية أو عبلجية مف ىذه الرسوـ ، فإنو مف المثير أف الرسـ الذى قدمو " مايؾ " محاوال

 يمكننا مف مبلحظة بعض العوامؿ التى تدفعنا إلى ىذا اليدؼ 



ويذكر أنو قد قاـ أحدنا بعبلج ىذا الفتى ، وعمى الرغـ مف إحرازنا لبعض التقدـ والنجاح فى        
شعور بالعزلة والفشؿ واالنسحاب االجتماعى ، فإف بعض األعراض حالتو مف حيث تراجع أغراض ال

بقيت عمى ما ىى عميو ، فكاف " مايؾ " يشعر بأف أباه بفضؿ أخاه األكبر عميو ، وأف عميو أف 
يكوف طيبًا حتى يناؿ رضاء أبية ، أما األـ فإنيا موجودة عمى الدواـ لتمبية االحتياجات األساسية 

ف " مايؾ " يشعر بالخوؼ مف أخية لؤلسرة ، وال تظير ال حناف والدؼء إال حيف تمعب دور األـ ، وا 
، وبالعزلة عف أخواتة البنات ، وكاف مف العسير عميو االعتراؼ بأنو مرفوض منيـ ، ولكنو كاف مف 
الواضح أنو كاف يشعر بيذا الرفض طواؿ الوقت ، ففى المراحؿ المبكرة مف سف المراىقة اقتمعو أبواه 

يط األسرة وأرسبله إلى عدة مدارس داخمية ، حيث دأب عمى الفشؿ الدراسى وارتكاب عدة مف مح
مخالفات تكشؼ عف جنوح سموكى والشعور الدائـ بالخجؿ وعدـ الجاذبية لآلخريف ، وكاف أصدقائو 
المقربوف دائمًا مف ىؤالء الذيف ينتموف إلى جماعات مف الجيراف أو مف بيف طبلب المدارس التى 

 فييا . درس
وقد عبر عف مشاعره ىذه فى الرسـ الذى قدمو ، كاإلحساس بالعزلة ، وذلؾ مف خبلؿ         

تقسيـ الرسـ إلى أقساـ منفصمة ، واألخ الباتر والعزلة عف أبوية وعف شقيقاتو وحتى سرقة الطعاـ مف 
 الثبلجة ) رمز الحب ( والحرماف منو مف جية أسرتو . 

 
 جاه الطفؿ المتخمؼ عقميًا ) قابمى التعمـ ( .كضح دكر مربى الفف ت -

 ج. دور مربى الفف تجاه الطفؿ المتخمؼ عقميًا ) قابمى التعمـ ( كالتالى : 
 أف يضع فى اعتباره الفروؽ الفردية عند اختيار األنشطة الفنية . -1
 أف يحصؿ عمى معمومات كافية عف كؿ فرد مف الممؼ الخاص بو . -2
حسيًا ، انفعاليًا مف خبلؿ األنشطة الفنية التى يدخؿ فييا أف يعمؿ عمى إثارة الطفؿ  -3
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 ؟  أذكر مع التكضيح مراحؿ التخطيط مف سف سنتيف كحتى أربع سنكاتب ( 
 ج. مراحؿ التخطيط مف سف سنتيف كحتى أربع سنكات كالتالى : 

 وتنقسـ إلى أربعة أقساـ مف التخطيطات المختمفة كما يمى :        
  التخطيط غير المنتظـ 
  التخطيط المنتظـ 



  التخطيط الدائرى 
 ط الرمزى ) الرموز المسماه ( التخطي 

ففى مرحمة التخطيط يصبح الطفؿ أكثر نموًا مف حيث قواه العضمية ، ومدى قدرتو عمى التحكـ فى 
حداث خطوط متنوعة ومختمفة الييئة والتى  القمـ او األداة المستخدمو فى عمميات التخطيط ، وا 

 كما يمى :   تصنؼ وفقًا لمتقسيـ السابؽ ويمكف تناوؿ كؿ منيا بالتفصيؿ
   مرحمة التخطيط غير المنتظـ 

عبارة عف تخطيطات غير منتظمة ) عشوائية ( ال تستند ليدؼ أو غاية يحدثيا                
الطفؿ عندما يتناوؿ قممًا أو أداة عمى أى سطح متاح لو ، عمى الورؽ أو عمى األرض أو عمى 

فإنو يشعر بالمتعة والمذة حيف يخطط ويعبر عف الجدراف ، ... ، حيث تستثيره الخامة أو األداة ، 
ذاتو بيذه الخطوط أو الخدوش ، فيى مصحوبة بانفعاالت مختمفة ، تتفاوت فيما بينيا وفقًا لشحنة 
الطفؿ االنفعالية  ، عمى الرغـ مف أنيا ال تستند لثقافة أو رموز ثقافية ، فإنيا تعتبر داللة مف 

وؿ عف طريقيا أف يصؿ نفسو بالعالـ مف حولو ، وىى ليا دالالت المخاطبة البصرية عنده يحا
   دالالتيا عنده عمى الرغـ مف أنيا بالنسبة لمكبار كنوع مف الشخبطة الخطية العشوائية . 

     
  مرحمة التخطيط المنتظـ 

عبارة عف تخطيطات شبو منتظمة ، حيث يبدأ الطفؿ فى تنظيـ تخطيطاتو فى صورة                
بو مستقيمة عرضية وطولية ومائمة نوعًا ما فى حركة بندوليو ، وذلؾ وفقًا لطبيعة خطوط ش

العضبلت ، وغالبًا ما يبدأ التخطيط البندولى كنشاط يتمشى مع حركة الذراع مف اليميف إلى اليسار 
والعكس ، أيضًا فى ىذه المرحمة ال تشير الخطوط لمغذى معيف لدى الطفؿ ، فيى مجرد تخطيطات 

طة بطاقة انفعالية ناتجة عف مثير ) أداة أو خامة ما ( ، كما تعتبر ترجمة النفعاؿ جسمانى مرتب
 ورغبة عقمية وعضمية الكتشاؼ الجديد .

  مرحمة التخطيط الدائرل 

عبارة عف تخطيطات متخذه الييئة الدائرية الشكؿ فى صورة إيقاع دائرى منظـ وذلؾ                
يرة ، مشكمو كمجموعات تتداخؿ وتتشابؾ حسب الحالة االنفعالية لمطفؿ ، فى شكؿ دوائر صغيرة وكب

وىى أشبو بمجموعة مف األسبلؾ الدائرية غير منتظمة المركز متراكب أجزاء منيا عمى أجزاء أخرى 



، ويرجع ذلؾ إلى مدى النمو لمقوى العضمية لمطفؿ ، كما يبعد  فى تخطيطاتو فى ىذه المرحمة  عف 
 كاؿ أو المسميات .الرمزية واألش

  ( الرمكزمرحمة التخطيط الرمزل  ) المسماه 

فى ىذه المرحمة يحاوؿ الطفؿ رسـ خطوط وأشكاؿ ويطمؽ عمييا أسماء ، وىى تعتبر                
ببادرة اتجاىات رمزية فى رسوـ األطفاؿ ، كما تعد بداية متقدمة لنمو تعبيراتو ومدركاتو ، حيث 

بما تحتويو مف رموز وأشكاؿ ، فنراه يرسـ خطًا ويضع فى نيايتو دائرة أو  إدراؾ البيئة المحيطة
عبلمة ما ، ويطمؽ عميو مسمى شخص ما يعرفو ) بابا ، ماما ، اخى ، ...( ، أو يطمؽ مسمى 
عمى نبات أو حيواف أو ... وىو الذى يعرؼ رموزه فقط دوف غيرة فيى خيالية ال يمكف التعرؼ 

سميات ، ولكف بعد فتره لو قدمنا لو الرسـ مرة أخرى ، نبلحظ أنو ال يعرؼ عمييا إال مف خبلؿ الم
مسميات ىذه األشكاؿ الذى أطمقيا عمييا مف ذى قبؿ ، لذلؾ نرى اف تمؾ المسميات ما ىى إال 
مسميات وقتية مرتبطة بالمحظة التى رسـ فييا الطفؿ أشكالو ، كما أف األلواف التى يستخدميا بشكؿ 

ا عبلقة بالواقع ، حيث يميز الطفؿ أشكالو مف خبلؿ الموف ، فمثبًل : يقوـ بتمويف ماما خيالى ليس لي
 بالموف األخضر ، وبابا بالموف األصفر ، فينا الموف لمتمييز فقط .

 ؟  ما ىى معكقات التعبير الفنى فى مرحمة البمكغ ج (
 :  ج. معكقات التعبير الفنى فى مرحمة البمكغ كالتالى

 جة اإلحباط فى مواقؼ مختمفة ، حيث يؤثر ذلؾ عمى أبعاد البالغ عف التعبير العزلة نتي
 المباشر الواضح المرئى . 

 . الضغوط النفسية أو االجتماعية القاسيو 
  . اإلعاقة البدنية والرغبة فى تأكيد القدرة الغرائزية 
  األسرية بعدـ فيميا كراىية التعبير بالرسـ نتيجة سوء معاممة معمـ التربية الفنية أو الضغوط

 لدور الفف فى الحياة .
  الخوؼ مف اآلخريف ، حيث يمجأ المراىؽ إلى االنطواء والعزلة ، والتى تنعكس بشكؿ كبير

 عمى سموكياتو .
  .االنطواء نتيجة الخوؼ مف الفشؿ أو رؤية آخريف أكثر واقعية منو 



 . القصور فى الخبرة الفنية لمفرد واألسرة والمجتمع 
 ى استخداـ الخامة أو األداة كوسائؿ ألحداث التعبير .القصور ف 
 . عدـ فيـ وتقدير اآلخريف لما يفعمو البالغ 
 . سوء تقدير ما يقوـ بو البالغ مف أعماؿ تعبر عف ذاتو 
 . الضغوط البيئية المختمفة وفقًا لنوع الثقافة 
 . تبمد الحواس نتيجة لموت اإلحساس 

 
 ؟  عند الطفؿ فى مرحمة ما قبؿ البمكغ  تكمـ عف دكافع التعبير الفنى د ( 

  ج. دكافع التعبير الفنى عند الطفؿ فى مرحمة ما قبؿ البمكغ  كالتالى :
   اإلشباع الحس حركى 

تزداد سيطرة الطفؿ عمى حركاتو مف السنو الثانية تقريبًا ، فيبدأ فى مسؾ األشياء ، والقبض 
لديو األقبلـ .. ، فإف الطفؿ خبلؿ ىذه عمييا ، ويستطيع أف يمارس الشخبطة إذا توافرت 

الفترة يكوف مولعًا بحركات أعضاء جسمو ، وكذلؾ يكوف الطفؿ خبلؿ ىذه المرحمة مشغواًل 
باكتشاؼ العبلقة بيف أحاسيسو وسموكو الحركى ، وبالتالى ينتج التخطيطات العشوائية الذى 

 يحقؽ مف خبلليا التواصؿ المستمر مع اآلخريف .. 
 ف المشاعر كاالنفعاالت التنفيس ع 

فتبدأ معو الصراعات أف الطفؿ عندما يبدأ حياتو حرًا طميقًا ، ثـ يتعرض لضغوط الكبار ، 
والكبت النفعاالتو ورغباتو التى قد ال تجد طريقيا لئلشباع ، مما يؤدى ذلؾ إلى الشعور 

الوسيمة المناسبة بالتوتر والقمؽ ، وربما يصؿ إلى حد االضطراب النفسى ، ما لـ يجد الطفؿ 
التى يمكف عف طريقيا التعبير عف مخاوفو وانفعاالتو وصراعاتو ، مف خبلؿ التعبير بالرسـ 
، فيسمح ذلؾ لممشاعر عند الطفؿ بالظيور ، حيث ال يمكف التعبير عنيا لفظيًا ، كما تيسر 

 الفرصة إلشباع الرغبات التى لـ تجد فرصة لئلشباع فى الواقع ...
 لذات التعبير عف ا 

تعتبر الحاجة إلى التعبير واالتصاؿ مف أىـ ما يدفع الطفؿ إلى الرسـ ، ويمكف اعتبار فف 
لى  لى زمبلئو ، وا  الطفؿ رسائؿ موجيو منو إلى كؿ مف يحيطوف بو ) أى إلى والديو ، وا 
مدرسيو ، ... ( ، فالعمؿ الفنى تعبير رمزى شأنو فى ذلؾ شأف الجمؿ المفظية التى 

فؿ فى حياتو اليومية ، وكذلؾ فإف الطفؿ يستخدـ ) المغة الشكمية البصرية ( يستخدميا الط



كوسيط لنقؿ أفكاره وتمثيؿ خبراتو وخياالتو ، السيما فى السنوات األولى ، عندما يعجز عف 
 نقميا مف خبلؿ المغة المفظية ، وبالتالى يحاوؿ التعبير عف مشاعره برسومو وتخطيطاتو ... 

 ير كتحقيؽ الذات الحاجة إلى التقد 
أف لمطفؿ حاجات نفسية ، كأف يشعر بشكؿ دائـ بالتقدير واالحتراـ مف قبؿ المحيطيف بو ، 
والشعور بقيمو وتأكيده لذاتو خبلؿ تعاممو مع اآلخريف ، وتفاعمو مع البيئة التى يعيش فييا ، 

يساعد الطفؿ عمى وتوجد ىناؾ صمو وثيقة بيف التعبير الفنى والذات ، ذلؾ أف التعبير الفنى 
 تنمية مفيـو الذات وعمى الشعور بالرضا عف النفس ...

  التسمية كشغؿ كقت الفراغ 
فيى عند الطفؿ تعتبر عممية ترويحية ينفس بيا الطفؿ عف نفسو ، وانفعاالتو النفسية 

 والوجدانية ..
  اإليضاح كاالتصاؿ 

 ـ ، ونقميا لآلخريف ...يحقؽ الطفؿ ذاتو وذلؾ بتسجيؿ خبرتو عف طريؽ التعبير بالرس
 ب ػػػالمع 

فالرسـ عف الطفؿ يعتبر أحد مظاىر المعب ، فيو عندما يستطيع المسؾ أو القبض عمى 
القمـ ويحدث آثارًا عمى الورؽ أو عمى األرض أو عمى الجدراف ، فيو بذلؾ يمعب ويكوف 

 فرحًا ومسرورًا باآلثار التى يتركيا عمى ىذه السطوح ... 
 ػػػػميد التق 

أف لمطفؿ فى كثير مف األحياف رغبات ممحو فى تقميد الغير مف الصغار والكبار عمى حد 
سواء ، ويتضح ذلؾ مف خبلؿ رسومو التى أنتجيا ، وىناؾ نوعاف مف التقميد ، النوع األوؿ 
مف التقميد ىو  تقميد سيئ عمى الطفؿ وكمو سمبيات وىو ما يسمى بالتقميد األعمى دوف فيـ 

ء وذلؾ عندما يقمد الطفؿ األشخاص الذيف يكبرونو فى السف ، وىذا النوع يقتؿ ووعى باألشيا
المواىب فى الطفؿ ويكبتيا ، أما النوع الثانى مف التقميد ، فيو التقميد المبنى عمى نوع مف 

دراكو لما يفعؿ الفرد الذى يقوـ بتقميده ...   الفيـ والوعى باألشياء وا 
                                              

 ؟  كضح دكر البيئة كمؤثر فنى فى رسـك األطفاؿ ، مع ذكر امثموق ( 
  ج. دكر البيئة كمؤثر فنى فى رسـك األطفاؿ

لمبيئة دور مؤثر عمى رسـو األطفاؿ ويظير ذلؾ فى رسوـ وتعبيرات الطفؿ الفنية ، فالطفؿ إذا ما 
مثبًل ، حيث الصحارى ، والتبلؿ أو الخضرة ، قاـ مع إخواتو برحمة  فى أى مكاف فى الخبلء إلى 



واألنيار أو لمكاف لمريؼ ، حيث المناظر الخبلبو والعناصر المختمفة فى الطبيعة ، كالفبلح 
والفبلحة فى الحقؿ والحيوانات ، كالجاموس ، والحمار ، والبقرة ، .. ، والطيور كاأبو قرداف ، والبط 

. وما إلى ذلؾ مف عناصر متعددة ومختمفة ، فبالتأكيد نرى أف ، واألوز ، والدجاج ، .. والترع ، .
ىذه الرحمة تركت فى نفسة آثارًا باقية ، بمعنى أنيا وما فييا مف عناصر آثرت فيو ، فيرى أنيا 
فرصة لمتعبير عما شاىد مف مناظر خبلبو بمغة األشكاؿ ، كما لممدرس دور لتشجيعة  عمى ذلؾ 

ذلؾ يجد الطفؿ فرصتو ليحدث مدرسة بمغة األشكاؿ الفنية ، عما رأى ويعبر بمغة األشكاؿ ، وعند 
، وأحس ، وعما عاش مف خبرة ، والطفؿ عندما يفعؿ ىذا يعبر تمقائيًا بمغة فنية ، فالفف ليس تقميدًا 
آليًا لمطبيعة أو محاكاة فوتوغرافية لما ىو كائف خارج الفرد ، بؿ البد لمفناف مف أف يتأثر تأثرًا ما 

موجود خارجًا عنو ، وعندما يريد التعبير عف ىذا التأثير نجده يبالغ مرة ، فيكبر بعض األجساـ ، بال
وذلؾ رغبة منو فى إظيار قيمة ىذا الشئ ، فيو يستخدـ التكبير كمغة رمزية لمداللة عمى األىمية 

 أو العظمة ..
عف سطوتو ، وفى نفس الوقت  فقد استخدـ قدماء المصرييف تكبير الفرعوف ليعبروا  المثاؿ :      

صغروا حجـ األشخاص الذيف يمثموف الرعية تعبيرًا منيـ عمى أف ىؤالء قـو ليـ قيمة ثانوية ، 
فالتكبير والتصغير لغة فنية رمزية يمجأ إلييا الفناف والطفؿ ، فنجد أف الفناف يقصد إلييا بوعيو مع 

ستخدميا بإحساسو الطبيعى كمغتو الفنية إدراكو أف ىذه النسب غير حقيقة ، فى حيف أف الطفؿ ي
الخاصة بو ، ليقوؿ لنا شيئًا عف إىمية ما يرسـ ، فيو كثيرًا ما يرسـ المدرس أضخـ مف حجـ 
التبلميذ ، وعسكرى المرور أضخـ مف المارة ، فيكبر عنصر ويصغر فى باقى العناصر ، ليوضح 

 األخرى ذو أىمية ثانية ..لنا أف العنصر األكبر ذو أىميو أولى ، وباقى العناصر 
كما أف الطفؿ يحذؼ بعض األجزاء وال ييتـ برسميا ألنيا مف وجية نظره ليست ذات قيمة        

فى رسمو ، فقد يرسـ أفراد األسرة وىـ يشاىدوف فيممًا شيقًا وىـ بدوف أزرع ، فمما سئؿ لماذا حذؼ 
كما أنو فى رسومو يتضح فييا الشفافية ،  األزرع أجاب ألنيـ يشاىدوف الفيمـ بأعينيـ ال باألزرع ،

ويظير العناصر خارج نطاؽ أماكنيا الطبيعية ، كأنو يرسـ السمؾ ظاىرًا مف الماء ، فى حيف أف 
مكانو الطبيعى داخؿ الماء ، والركاب ظاىريف خارج عربة األتوبيس ، فى حيف أف أماكنيـ الطبيعية 

 داخؿ األتوبيس ، ... 
ذكره أف الطفؿ فناف صغير فى عالمو الخاص بو ، ال يأبو بالواقع كما ىو  فنرى مما سبؽ       

مألوؼ ، وال بالطبيعة عمى أنيا مجموعة قوانيف ) فوتوغرافية ( ، وال ييتـ بقواعد الرسـ ، مف ظؿ 
ونور ، وأبعاد ، ومنظور ، ... أو ما إلى ذلؾ ، أما إذا أراد أف يعبر ، فيعبر بقوانيف خاصو بو 



فييا سائر أطفاؿ العالـ ، لذلؾ فإننا عندما نعامؿ ىذا الطفؿ بمغتو الفنية ، فينبغى أف  ويشاركو
 نقرأىا مف وجية نظره ، ونفيـ ما يبغى قولو لنا ..  

ذا كاف الفف ) الرسـ ( ىو لغة الطفؿ التعبيرية األولى قبؿ أف يتعمـ الكتابة ، فينبغى إذًا أف         وا 
أنواع الخبرات ، فعند استخدامو الورؽ واألقبلـ يستطيع أف يعبر لنا عف نتخذه أساسًا فى تعميمة 

مشاىد مف وحى البيئة المحيطة بو باستخداـ قوانينو الخاصة بو ، كمشاىد أتخذىا كمثير فنى يمكف 
التعبير عنيا ، فمثبًل مشاىد كثيرة لؤلزدحاـ فى ) محطة القطار ، محطة األتوبيس ، المدرسة ، 

وؽ ، ... وما إلى ذلؾ مف المشاىد المتعدده ( ، فسوؼ يعبر مثبًل فى محطة األتوبيس الشارع ، الس
عف عربات األتوبيس ، وسواقى األتوبيسات ، والركاب وأزدحاميـ داخؿ وخارج األتوبيس ، 
والكومسرى لقطع التذاكر، ... ، وفى السوؽ سوؼ يعبرعف الباعة ، والزبائف ، والخضروات 

 ؿ التى يبيعونيا ، والموازيف التى يستخدمونيا ، ... والفاكية فى السبل
فينبغى عمى معمـ التربية الفنية أف يراعى ربط الموضوعات التى يقوـ الطفؿ برسميا بالبيئة        

المحيطة لمطفؿ كمؤثر فنى يمكف التعبير عف ما بيا مف عناصر واشكاؿ مف خبلؿ لغة الشكؿ..، 
لبيئة المحيطة مف أشكاؿ البيوت ، وطبيعة التجمعات التى فتنعكس فى رسوـ األطفاؿ سمات ا

تحدث فى األسواؽ ، والناس وما يرتدوف مف مبلبس مختمفة األشكاؿ واأللواف ، والعادات الدينية فى 
  رمضاف ، والموالد ، واألعياد ، .. 

                                                                            
 ( درجات 15)                                                                                                
 
 

 مع أطيب التمنيات بالنجاح كالتفكؽ                                                                             
  / إنجى دركيش د                                                                                    


