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Colors عدد الوحدات المجموع عملي نظري 

 5 4 3 1 العربية ادةلغة التدريس للم
 
 

 :ة أهداف الماد
) اللونية، وانواع االلوان واستعماالتها وتقنياتها في الرسم. القات والنظميتعلم الطالب ماهية االلوان والعالعام: ف هدال

  (نظريا وعمليا 
ين بشكل عام، :  يكون الطالب قادراً على اختيار المادة اللونية المناسبة للتصميم ذي البعد الهدف الخاص 

 م ذي ـــــوالتصمي
ومعرفة نظرية  . ل خاص، والرسم بهاـــــــــــاالبعاد الثالثة )تصميم المجسمات( بشك                     
 بخصائص االلوان 
  في التصميم الداخلي                     

 

 المفردات النظرية

 تفاصيل المفردات النظرية األسبوع

 كلمة لون، الخواص المحددة للون )الصبغة(.تعاريف :  األول

 الخواص المحددة للون في علم الطبيعية. الثاني

 حدود االلوان )الضوئية( بحسب اطوالها الموجية. الثالث

 ظاهرة االنعكاس واالنتشار، االبيض والرمادي )المحايد(، واالسود. الرابع

 االسطح الالمعة وغير الالمعة. الخامس

 اء االلوان واالصباغ.اسم السادس

 تقسيم االصباغ. السابع

 االصباغ وخصائصها وكيفية استعمالها . الثامن

 عملية الرسم بااللوان المائية، الوان البوستر. التاسع

 الفرش: انواعها ، استعماالتها. العاشر

 الحادي عشر
ساسببية الثالثيببة مثلببث ثوبيبباس لاللببوان اال -ترتيببب نيببوتن، ب -ترتيببب او تنظببيم االلببوان:  

 )الضوئية(

 ترتيب او تصنيف اوزوالد -ج الثاني عشر

 طريقة نسل لتحديد مواصفات االلوان. -د الثالث عشر

 الرابع عشر
مبببزج االلبببوان، المقارنبببة ببببين االلبببوان الضبببوئية االوليبببة، وااللبببوان )االصبببباغ( االساسبببية، 

 والثنائية، والثالثية.

 و االضافة ، المزج بالطرح او النقصان.المزج بالجمع ا -  الخامس عشر

 قوانين مزج االلوان السادس عشر

 ذات االثني عشر لوناً. –دائرة االلوان  السابع عشر

 توزيع االلوان في الدائرة )االساسية ، الثنائية المركبة، الثالثية المركبة( وتعريفها. الثامن عشر

 االلوان المتكاملة. التاسع عشر

 وبناء االنسجام والتوافق بينهما لوان الحارة وااللوان الباردة.اال العشرون

 التدرج اللوني. الحادي والعشرون

 مقياس اودليل القيمة الضوئية )او اللونية( )المتدرجة بين االبيض واالسود(. الثاني والعشرون

 .مقياس القيمة اللونية لقياس قيم االلوان في الدائرة اللونية الثالث والعشرون

 طرائق التدرج اللوني. الرابع والعشرون

 تجاور االلوان، التباين او التضاد، مبادئ وقواعد التباين في اللون. الخامس والعشرون



 االلوان والعمارة السادس والعشرون

 .اللون والتصميم الداخلي  السابع والعشرون

 رمزية االلوان . الثامن والعشرون

 الفن البصري اللون في التاسع والعشرون

 .التاثيرالنفسي لاللوان الثالثون

 
 

 القسم 
 التصميم الداخلي

االولى الدراسية السنة   Colors الوان اسم المادة  

 

 

 المفردات العملية

 تفاصيل المفردات العملية األسبوع

 األول

يبة والمائيبة التعريف بااللوان )الصبغات( ودورها في التصميم الداخلي؛ الزيتيبة والدهنيبة، الغطائ -  
والمستحلبة، اللدنة )االكريلب((، واالدوات التبي تسبتخدم بوسبطتها، وعالقاتهبا بالخامبات كبالورق 
بانواعببو والقمبباش، والتاكيببد علببى االلببوان الغطائيببة والمائيببة واالقببالم الملونببة، مببع امثلببة مركببزة 

 عملياً.
صبميم البداخلي خاصبًة؛ عرض نماذج من اعمال الفنانين والمصممين عامة، والمختصبين فبي الت - ب

 التي تعتمد اللون كعنصر تعبيري، واالستفادة منها في التطبيقات العملية.

 عجلة االلوان "االلوان االساسية" االصفر، االزرق، االحمر. الثاني

 االلوان الثنائية المركبة ) االخضر، البنفسجي، البرتقالي( وكيفية استخراجها من االلوان االساسية. الثالث

 االلوان الثالثية المركبة )مركبة من الثالثة الوان االساسية(. الرابع

 الخامس
 االلوان المتكاملة المتضادة والمتقابلة في عجلة االلوان. -  

تطبيقببات فببي اسببتخدام االلببوان )الصبببغات( االساسببية علببى )مثلببث ثوبيبباس لاللببوان الضببوئية  - ب
 االولية(.

 واالبيض )مقياس القيم الرمادية(. التدرج اللوني باللونين االسود السادس

 التدرج اللوني باضافة الماء بدل اللون االبيض مع االسود وبقية االلوان. السابع

 الثامن
 تدرج اللون االحادي. -  

 التدرج اللوني باضافة اللون االسود. - ب

 ان االساسية.التدرج اللوني بمزج لونين من االلو -التدرج اللوني باضافة اللون الرمادي، د -ج التاسع

 التدرج اللوني بمزج لونين من االلوان المتكاملة وغيرها. -هـ  العاشر

 الحادي عشر
 دراسة تطبيقية عن التضاد اللوني -  

التغيير الفيزياوي للون، يعني هذا مايحدث للمشاهد مبن خبداع النظبر فبي تقيبيم االلبوان فبي حالبة  - ب
 تجاورها

 المهمة.زيارة لبعض المعارض الفنية  الثاني عشر

 دراسة تطبيقية لالنسجام والتوافق اللوني وربط ذل( بموضوعي اسس التصميم )النماذج المجسمة(. الثالث عشر

 الرابع عشر
دراسببة تطبيقيببة للقببيم الضببوئية لالجسببام الهندسببية االربعببة )مصببدر العديببد مببن االشببكال فببي الطبيعببة( 

 الماء(، وتوزيع الدرجات الرمادية بشكل عام."الكرة، المكعب، المخروط، االسطوانة" ، )باالسود و

 تجسيم الموضوع وفق تقنية الفاتح والغامق وايصالو الى المرحلة النهائية. الخامس عشر

 السادس عشر
تطبيقات في رسم حياة جامدة مع قطع اثباث ببااللوان الحبارة، ببالوان البوسبتر، توزيبع الظبل والضبوء 

 وتقرير الوان الموضوع.

 تجسيم الموضوع لدينا واظهار مالمس االشكال وايصالو الى المرحلة النهائية. رالسابع عش

 الثامن عشر
تطبيقات في رسم حياة جامدة مع قطع اثباث ببااللوان الحبارة، ببالوان البوسبتر، توزيبع الظبل والضبوء 

 وتقرير الوان الموضوع.

 و الى المرحلة النهائية.تجسيم الموضوع لونياً واظهار مالمس االشكال وايصال التاسع عشر

 العشرون
تطبيقات لرسوم من الطبيعة بااللوان المائية، تأليف الموضوع بكتل متالحقة، تحديد البدرجات اللونيبة، 

 وخط االفق، وايصالو الى المرحلة النهائية .



 الحادي والعشرون
تحديبد البدرجات اللونيببة تطبيقبات لرسبم مشبباهد معماريبة خارجيبة بببااللوان المائيبة واالقبالم الملونببة، و

 والضوئية للمشهد.

 الثاني والعشرون
تجسيم الموضوع لونياً من خالل تحديد مختلف ابعباد الموضبوع انطالقباً مبن البعبد االول وبيبان عمبق 

 المنظور اللوني، وتحديد درجات الظل والضوء لونيا.

 زيارة لبعض المعارض الفنية المهمة. الثالث والعشرون

 شرونالرابع والع
تطبيقببات لرسببم مشبباهد معماريببة داخليببة بببااللوان المائيببة واالقببالم الملونببة وتحديببد الببدرجات اللونيببة 

 والضوئية للمشهد.

الخامس 
 والعشرون

وتطبيقات عبن اللبون فبي تجسيم الموضوع لونيا وبيان الفوارق االضاءة الطبيعية واالضباءة الصبناعية
 الحاسوب 

 

السادس 
 والعشرون

حي )موديل كامل من الذكور( بااللوان المائيبة واالقبالم الملونبة، وفبق القياسبات والنسبب  رسم نموذج
 المتبعة، وتحديد الفوارق اللونية.

 تجسيم الموضوع لونياً وايصالو الى المرحلة النهائية. السابع والعشرون

 الثامن والعشرون
قبالم الملونبة، وفبق القياسبات والنسبب رسم نموذج حي )موديل كامل من االثاث( ببااللوان المائيبة واال

 المتبعة وتحديد الفوارق اللونية.

 تجسيم الموضوع لونياً وايصالو الى المرحلة النهائية. التاسع والعشرون

 نقد وتقييم ومناقشة االعمال المنجزة من الطلبة. الثالثون
 

 
 :قائمة المصادر

  

خلي، بيبروت: جامعبة بيبروت العربيبة، طببع دار االحبد ابوجد، حسن عبزت، الظبواهر البصبرية والتصبميم البدا -1
 .1701)البحيري اخوان( 

، بيببروت: دار المثلببث للتصببميم والطباعببة 1707-1707امهببز،  محمببود، الفببن التشببكيلي المعاصببر، التطببوير  -2
 .1771والنشر، 

واالجسببام،  حسببن، حسببن الششببتاوي وزميلببو، االسببس التشببكيلية للتصببميم فببي البعببدين وثالثببة االبعبباد للسببطوح -3
المملكة العربيبة السبعودية: جامعبة الملب( سعبـود، عمــبـارة شباون الجامعبات، مطبابع جامعبة الملب(  –الرياض 

 .1777سعود، 
 .1777حمودة، حسن علي، فن الزخرفة، بيروت:  -4
 .1707حمودة، يحيى، نظرية اللون، بيروت: دار المعارف،  -5
ون الجميلة ، جامعة بغداد، وزارة التعليم العالي والبحث العلمبي، حيدر، كاظم، التخطيط وااللوان ، اكاديمية الفن -6

 .1774مطابع جامعة الموصل، 
 .1765، مكتبة االنجلو المصرية، 1رياض، عبد الفتاح، التصوير الملون، ط -0
 .1703، التكوين في الفنون التشكيلية، القاهرة: دار النهضة العربية ------، ----- -7
، ترجمة عبد الباقي محمد ابراهيم، محمد محمود يوسف، مراجعة 2التصميم ، طسكوت، روبرت جيالم، اسس  -7

 .1777عبد العزيز محمد فهيم، تقديم عبد المنعم هيكل، القاهرة: دار نهضة مصر للطبع والنشر، يونيو 
 .1775شيرزاد، شيرين احسان، مبادئ في الفن والعمارة، بغداد: مكتبة النهظة، طبع الدار العربية ،  -17
صالح، قاسم حسبين، سبايكولوجية ادرا( اللبون والشبكل، بغبداد: وزارة الثقافبة واالعبالم ، دار الرشبيد للنشبر ،  -11

1772. 
 .1707ظاهر ، فارس متري، الضوء واللون، بحث علمي وجمالي، بيروت: دار القلم،  -12
، دولببة البحببرين، وزارة التربيببة 2طعبببد الحلببيم، فببتح الببباب وزميلببو، التصببميم فببي الفببن التشببكيلي المعاصببر،  -13

 .1775عبد الخالق ثروت  37والتعليم، القاهرة: الناشر عالم الكتب، 
 .1770عبد العزيز ، احمد فااد، تكنلوجيا الرسم، اكاديمية الفنون الجميلة، جامعة بغداد، مطبعة جامعة بغداد،  -14
ايطاليببا ، دار دلفببين  -لجميلبة، جامعببة بغببداد، ميالنبو، اكاديميبة الفنببون ا2، 1عببو، فببرج، علبم عناصببر الفببن، ج -15

 للطباعة 
 .1772والنشر،        

 .1707( الفنون التشكيلية، دار المعارف بمصر، 1فوزي، حسين، وآخرون، محيط الفنون ) -16
 .1777، 1كيوان، عبد، الرسم بااللوان المائية، بيروت: دار مكتبة الهالل، طـ  10
، 1،1777، بيببروت: دار الهيببثم، ط2، 1لتلببوين، ترجمببة لجنببة، بأشببراف عبببد الببراوف كيببوان، موسببوعة الرسببم وا -17

1771. 
 توبلر، ناثان، حوار الراية، مدخل الى تذوق الفن والتجربة الجمالية، ترجمة محمد فخري خليل، مراجعة جبرا  -17

 .1770ابراهيم جبرا،بغداد: دار المأمون للترجمة والنشر       



20- Bustanoby, J. H, Principles of color and Color Mixing, New York – London: 
Mc Graw- Hill Book Company, INC. 1947. 
21- FIENE, ERNEST, COMPLETE GUIDE To OIL PAINTING, NEW YORK: 
WATSON, GUPTILL PUBLICATIONS, Second Printing, 1967. 
22- Challenge, A, Water Color, New York: Leonard Books Van Nestrand 
Reinhold Company, 1975. 
23- Dem Sausmarez, M. Basic design, the dynamics of Visual Forms, London: 
Publishers, Herbert Presws Limited, 1980. 
24- Graves, Maitland, The Art of Color and Design,  

 طبع بمطابع دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، ب، ت .
25- Itten, Johannesm The Art of Color, New York Reinhold Publishing 
corporation, 1961. 
26- Macdonald & Co (Publishers) L. d, The designer’s handbook, London & 
Sydney: 1985. 
27- Ocvrik & others, Art Fundamentals, Theory and Practice, U.S.A: Wm. C. 
Brown Company Publishers, 1962. 
28- Osborne, Roy, Lights & Pigments, London: First Published by John Murray 
(Publishers), 1980. 
29- Smith, Stan & H.F Ten Holt, The Artist’s Manual, 1980. 

 


