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 أهداف المادة :
التعرف على اهم االسس العامة والقواعد الصحيحه في تحقيق البعد الثالث لكافة انواع الفضاءات   الهدف العـــــام :

 .الداخلية 
قيط قطع االثاث واالشخاص والنباتات م المنظور مع تســــــتدريب الطلبة على اهم انواع طرق رس  الهدف الخاص :

 لكافة 

 .  انواع الفضاءات فضالً عن توقيع الفتحات                     
 

 المفردات العملية

 تفاصيل المفردات االسبوع

 االول والثاني

تعريف للنقاط والمستويات والسطوح والمصطلحات والخطووط المسوتخدمه فوي الرسوم   
( لفووق  وموع وتحوت مسوتون النظور لرسوم المنظوور  .S.P)وكيفية اختيار فضل نقطوة 

مووع عوورو النووواع المنظووور حسووب نقوواط التالشووي )نقطووة واحوودة نقطتان( مووع عوورو 
 شرائح تعليمية ورسوم توضيحية

 الثالث
عرو مبادنء رسم المنظور )الطريقة االولى( بنقطتي تالشي بمكعوب واحود وتوضويح 

 ن النظر(  عالقته مع خط االفق )فوق مع تحت مستو

 الرابع
التوودريب علووى رسووم المنظووور بطريقووة )نقطووة التالشووي ( )الثانيووه( التكبيوور مووع تطبيقووات 

 بمكعب واحد .

 الخامس
توظيف الطريقه االولى المنظور بنقطتي تالشوي لرسوم مكعبوين او ثالثوه فوي رسوم قطوع 

 اثاث باوضاع مختلفه للشخص الناظر

 السادس
خلووي بالطريقووه الثانيووة )نقطتووي تالشووي( باالعتموواد علووى تطبيقووات عمليووة لرسووم فضوواء دا

 مربعات الكاشي بمقياس رسم محدد

 السابع
تسقيط الفتحات )االبواب والنوافذ( للفضاء الداخلي الذي توم رسومه فوي االسوبوع السوابق 

 بمقياس رسم محدد

الثامن والتاسع 
 والعاشر

لفضوواء علووى الفضوواء تسووقيط بقطووع االثوواث والنباتووات والشووخوص حسووب وظيفووه كوول ا
 المرسوم مسبقاً  

 الحادي والثاني عشر
رسوووم منووواظير داخليوووة لقطوووع اثووواث والفتحوووات تحتووووي علوووى منحنيوووات او اقوووواس فوووي 

 المخططات االفقيه واظهارها منظورياً 

 الثالث والرابع عشر

تطبيقوووات عمليوووة لرسوووم منووواظير لفضووواءات داخليوووة ذات ارضووويات وسوووقوف مختلفوووه 
 ريقه التكبير بنقطتي تالشي . المستويات وبالط

تطبيقووات عمليووة لرسووم منوواظير لفضوواءات داخليووة توضووح المعالجووات الموجووود  علووى 
 الجدران والقواطع

 الخامس عشر
تطوووير المخططووات االوليووة الووى مخططووات نهائيووة وباعتموواد علووى مقيوواس رسووم محوودد 

 وباستخدام اقالم التحبير وااللوان

 السادس عشر
ى رسووم منظووور بنقطووة تالشووي واحوودة مووع تطبيقووات لفضوواء داخلووي توودريب الطلبووة علوو

 باالعتماد على تقسيم االرضيه )الكاشي(

 السابع عشر
رسم قطع اثاث منظورياً بنقطه تالشوي واحودة باعتمواد المكعوب وتسوقيطها علوى الفضواء 

 الداخلي المرسوم مسبقاً 



 الثامن عشر
البواب( وتسوقيطها ضومن محودد الفضواء رسم مناظير داخلية النواع الفتحات )النوافذ وا

 الداخلي

 التاسع عشر
تسقيط اجسام بشريه ونباتات داخل الفضواءات الداخليوة توضوح اهميوة المقيواس البشوري 

 بالنسبه للفضاء

العشرون والحادي 
 والعشرون

 تطبيقات عملية لرسم ارضيه فضاء ذات مستويات مختلفه لنقطة تالشي واحدة

الثاني والثالث 
 شرونوالع

تطبيقووات عمليووة لرسووم سووقوف فضوواء داخلووي مختلفووه المسووتويات باعتموواد نقطووه تالشووي 
 واحدة

الرابع والخامس 
 والعشرون

تطبيقات عملية لرسم مناظير داخلية بنقطه تالشي واحد  توضح المعالجات التصميميه 
 للجدران والقواطع

السادس والسابع 
 والعشرون

ة بنقطوه تالشوي واحود  الجسوام او تكوينوات محتويوه تطبيقات عملية لرسم منواظير داخليو
 على منحنيات او اقواس في المخططات االفقيه

الثامن والتاسع 
 والعشرون والثالثون

تطبيقات عمليوة )مشوروع( لموا توم تنفيوذ  فوي االسوابيع السوابقه لفضواءات داخليوه مختلفوه 
اعوات ( موع نقود ومتنوعه )سوكني   تجواري   تعليموي   صوحي   مطواعم   قاعوات اجتم

 وتقييم العمال الطلبة

 


