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Abstract 

 ع

يهدف البحث إلى إعداد برناام  تعليماي باساتخدام الوساائط المتعاددة لاتعلم مهاارال رسام النماوذج 
وقياا  مادف فاعلياة البرناام  المقتار  فاي " Aldrich"األساسي المريح المعدل لطريقة ألادريت  

 .إكساب الطالب بعض المعارف والمهارال الخاصة برسم النموذج 
ماا  طااالب ال رقااة الشالشااة شااعبة المالباا  والنسااي  بكليااة  (03)وتكوناال عينااة البحااث ماا  عاادد 

االقتصااد المنزلااي عامعااة حلااوا  درسااوا معااارف ومهااارال رساام النمااوذج األساسااي المعاادل لطريقااة 
 .ع  طريق برنام  كمبيوتر قامل الباحشتا  بإعداده  Aldrichألدريت  

بالنساابة ( 3.30)داللااة وماا  أ اام نتااائ  البحااث وعااود فااروق ذال داللااة إحصااائية عنااد مسااتوف 
لصالح التطبيق البعدي ، مما يؤكاد علاى فعالياة البرناام  المقتار  ( التحصيلي والمهاري)لالختبار 

 .في تعلم معارف ومهارال رسم النموذج 
وم  أ م توصيال البحث تعميم تعلم وتدري   ذا البرنام  لطلبة الكليال المتخصصة باإلضافة 

 .ليمية أخرف إلى إنتاج برام  لمقررال تع
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The research aims to develop an educational program using 

multimedia to learn basic drawing skills form convenient way 

Amended Aldrich "Aldrich" and measure the effectiveness of the 

proposed program in providing the students with some knowledge and 

skills of drawing form. 

The sample consisted of a number (30) of the third year students 

Clothing and Textile Division, Faculty of Home Economics, Helwan 

University studied the knowledge and skills to draw the basic model 

Amended way Aldrich Aldrich by a computer program researchers has 

set up. 

One of the most important results of research and there were 

statistically significant differences at the level (0.01) for the test (grades 

and skills) in favor of the post, which confirms the effectiveness of the 

proposed program to learn the knowledge and skills to draw form. 

1. One of the main recommendations of the research dissemination 

of learning and teaching program for college students in 

addition to specialized programs for production other 

educational decisions 
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