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 2 3 3 ـ العربية لغة التدريس للمادة
 

 -اهداف المادة:
فق وسية في المنظور، ويطبقها في تخطيط االشكال ايطلع الطالب على النظريات العامة والنظريات االسالعامة: 

 زوايا نظر متعددة.
د المنظور في تحقيق البعد الثالث او العمق ، لالشكال التي يشاهدها ــــــــة قواعــــبوساطيتمكن الطالب الخاصة: 
 امامه، ويحسها على سطح مستو ذي بعدين.             كما تبدو

 

 العمليتفاصيل المفردات  األسبوع

 مقدمة: نشأة المنظور وتطوره. األول

 تعريف المنظور ، تعاريف هندسية. الثاني

 اشعة النظر. -2كيفية عرض االشكال،  -1القواعد والنظريات االساسية في المنظور. لثالثا

 اللوحة. -4المسافة ،  -3 الرابع

 االفق او مستوى النظر. -6خط االرض،  -5 الخامس

 السادس
 نقاط التالشي. -8الخطوط المتالشية،  -7

 تطبيق النظريات االساسية على االشكال الهندسية المسطحة.

 المربع -1 السابع

 الوضعيات المختلفة للمربع المتالشي. -2 الثامن

 الحالة الرابعة. -الحالة الثالثة، د -ج الحالة الثانية. -الحالة االولى ، ب -أ التاسع

 اختزال االشكال او نقصانها. -المستطيل ، ب -أ العاشر

 الشخاص.تطبيق السلم على ا -السلم القياسي المتالشي: أ الحادي عشر

 الثاني عشر
 تطبيق السلم على االبينية وغيرها من االشكالب ـ 

 تطبيق السلم على السطوح المائلة المتالشية. -ج

 قطرا المربع والخطوط المتوازية. الثالث عشر

 الرابع عشر
 تطبيقات مباشرة لقطري المربع. - أ

 تطبيقات على االشجار واالعمدة الشاقولية. - ب

 الخامس عشر
شمكل يتضممن عمدة مربعمات يجمعهمم  -2     تضممن اعمداد معينمة ممن المربعمات.سطح ي -1

 تطبيق قواعد المنظور على المجسمات.  الخطوط المتوازية. -3مركز واحد.

 المكعب. -1 السادس عشر

 الدائرة واالشكال االسطوانية.  الوضعيات المختلفة للمكعب. -2 السابع عشر

 الدائرة. -1 الثامن عشر

 الوضعيات المختلفة للدائرة. -2 عشر التاسع

 االشكال االسطوانية. العشرون

 المخروط. -5رأس االنسان ، الزهور ،  -4 الحادي والعشرون

 الثاني والعشرون
االقممممواس يالتممممي ترسممممم بمسمممماعدة مثلممممث متمممموازي  -7 االقممممواس الدائريممممة. -6 - أ

 االضالع(.

 االقواس يقوس قمته منخفضة(. -8 الثالث والعشرون

 االقواس يحادة القمة(. -9 الرابع والعشرون

 االقواس يالتي تتكون من تقاطع دوائر(. -11 الخامس والعشرون

 االبواب -1تطبيقات على اشكال أُخر ؛  السادس والعشرون



 الكتب. -3الشبابيك ،  -2 السابع والعشرون

 المخمس والمسدس والمثمن .الظالل واالنعكاسات -4 الثامن والعشرون

 الظالل. -1 التاسع والعشرون

 االنعكاسات. -2 الثالثون
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