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Colours عدد الوحدات المجموع عملي نظري 

 5 4 3 1 العربية لغة التدريس للمادة
 

 
 أهداف المادة :

م الطالب ماهية االلوان والعالقات اللونية، وانواع االلوان واستعماالتها، وتقنياتها في الرسم : يتعلالهدف العام  
 والتصميم.

 : يكون الطالب قادراً على استخدام االلوان في تصميم االعالن والرسم بها.الهدف الخاص  
 

 تفاصيل المفردات األسبوع

 األول

هففا ففي تقنيفات االعفالن وطباعتفي، ال يتيففة التعريفف بفااللوان الاالصفبال الملونفةو ودور - أ
والدهنيففة، الاطاةيففة والماةيففة والمسففتللبة، اللدنففة الاالكريلففاو، واالدوات التففي تسففتخدم 
بوسففاطتها، وعالقتهففا بالخامففات كففالوره وانواعففي، والقمففاع، والتاكيففد علففى االلففوان 

 الاطاةية والماةية واالقالم الملونة مع امثلة مرك ة لها عملياً.
ض نماذج من اعمال الفنانين والمصممين عامًة، والمختصين ففي تصفميم االعفالن عر- ب

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

 عجلة االلوان: االلوان االساسية "االصفر ، اال ره، االلمر". الثاني

 الثالث
البنفسففجي، البرتقففالي"  وكيفيففة اسففتخراجها مففن االلففوان الثناةيففة المركبففة: "االخ ففر ، 

 االلوان االساسية.

 االلوان الثالثية المركبة المركبة من الثالثة الوان االساسيةو. الرابع

 الخامس
 االلوان المتكاملة المت ادة والمتقابلة في عجلة االلوان. - أ
لاللففوان  تطبيقففات فففي اسففتخدام االلففو ان الاالصففبالو االساسففية علففى : المثلفف  ثوبيففا - ب

 ال وةية االوليةو.

 التدرج اللوني باللونين االسود واالبيض المقيا  القيم الرماديةو. السادس

 التدرج اللوني با افة الماء بدل اللون االبيض مع االسود ومع بقية االلوان. السابع

 التدرج اللوني با افة اللون االسود. -تدرج اللون االلادي، ب -أ الثامن

 التاسع
التففدرج اللففوني بمفف ج لففونين مففن االلففوان  -التففدرج اللففوني با ففافة اللففون الرمففادي، د -ج

 االساسية.

 التدرج اللوني بم ج لونين من االلوانالمتكاملة وغيرها. -هـ  العاشر

 الحادي عشر
التاييفر الفي يفاوي للفون، يعنفي هفذا مفا يلفد   -دراسة تطبيقية عن الت فاد اللفوني. ب -أ

 اع النظر في تقييم االلوان في لالة تجاورها.للمشاهد من خد

  يارة لبعض المعارض الفنية المهمة. الثاني عشر

 الثالث عشر
دراسة تطبيقيفة لالنسفجام والتواففه اللفوني وربطفي بمو فوعي اسف  التصفميم واالعفالن 

 المرةي وطباعتي.

 الرابع عشر
المصفدر العديفد مفن االشفكال ففي دراسة تطبيقية للقيم ال وةية لالجسام الهندسفية االربعفة 

الطبيعفففةو "الكفففرة ، المكعفففب ، المخفففروط، االسفففطوانة"  الباالسفففود والمفففاءو، وتو يفففع 
 الدرجات الرمادية بشكل عام.

 تجسيم المو وع وفه تقنية الفاتح والاامه وايصالي الى المرللة النهاةية. الخامس عشر

 
 



 

 السادس عشر

بسفيط ففي المعالجفة الفنيفة للمو فوع المرسفوم، وهفو مفا شرح معنى االخت ال ومفهوم الت
يعبففر عنففي بتقنيففة الرسففم للطباعففة بلففون والففد أو بعففدة الففوان مففن االلففوان الاطاةيففة، مففع 

 استعراض نماذج من اعمال فناني الكرافيا، ومصممي االعالن المشهورين.
 تطبيه تقنيتي االخت ال والتبسيط في رسم المو وعات اآلتية:

 شرالسابع ع
دراسة تطبيقية لطبيعة صامتة فولكلورية تسيطر عليهفا االلفوان اللفارة، وتو يفع درجفات 

 الظل وال وء لونياً العلى شكل مسالاتو بشكل عام.

 تجسيم المو وع لونياً وايصالي الى المرللة النهاةية. الثامن عشر

 التاسع عشر
بفاردة، وتو يفع درجفات الظفل دراسة تطبيقية لطبيعة فولوكلورية تسيطر عليها االلفوان ال

 وال وء لونياً العلى شكل مسالاتو بشكل عام.

 تجسيم المو وع لونياً وايصالي الى المرللة النهاةية. العشرون

 الحادي والعشرون
رسم التماثيل وفه تقنيتي االخت ال والتبسيط بلفون الفادي، وبيفان منفاطه الظفل وال فوء 

 لونياً العلى شكل مسالاتو بشكل عام.

 تجسيم التمثال وفه تقنيتي الفاتح والاامه وايصالي الى المرللة النهاةية. الثاني والعشرون

  يارة لبعض المعارض الفنية المهمة. الثالث والعشرون

 الرابع والعشرون
رسم تفصيلي بااللوان الماةية واالقالم الملونة لبعض االمثلة اآلتسية: الالورود واالغصان 

النلاسيات، الفواكي، علب المنتجات الوطنية، االواني ... الخو هفذا واالوراه، البسط ، 
 على سبيل التمثيل ال اللصر، وتو يع الظل وال وء لونياً على المو وع بشكل عام.

 تجسيم المو وع لونياً وايصالي الى المرللة النهاةية. الخامس والعشرون

 السادس والعشرون
 التبسيط بااللوان الاطاةية الالرسم للطباعةو.رسم االشخاص وفه تقنيتي االخت ال و

 الموديل من الذكورو وتلديد مناطه الظل وال وء بمسالات لونية.

 تجسيم المو وع لونياً وايصالي الى المرللة النهاةية. السابع والعشرون

 الثامن والعشرون
 اعةو.رسم االشخاص وفه تقنيتي االخت ال والتبسيط بااللوان الاطاةية الالرسم للطب

 الموديل من االنا و وتلديد مناطه الظل وال وء بمسالات لونية.

 تجسيم المو وع لونياً وايصالي الى المرللة النهاةية. التاسع والعشرون

 نقد وتقييم ومناقشة االعمال المنج ة من الطلبة. الثالثون

 
 


