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 2 3 3 ـ االنكليزية لغة التدريس للمادة

 
 أهداف المادة :
تمثيل االجسام واالسقاط  : يفهم الطالب مبادئ الرسم الهندسي واستخدام ادوات الرسم الهندسي وطرقالهدف العام 

 المقاطع. و
الفنية ومعرفة الرموز والمصطلحات الهندسية  الطالب مهارة الالزمة لقراءة المخطاتالهدف الخاص :  

  ن تحويل فكرته الى تصميم. ـوتمكينه م
 

 عمليةالمفردات ال

 تفاصيل المفردات األسبوع

 األول
االقيالم الرصياص،   ورق الرسيم اهمية الرسم الهندسيي  ادوات الرسيم الهندسيي  

  لوحة الرسم الهندسي قياسات اللوحة،.

 انواع الخطوط الهندسية  رسم لوحة على انواع المختلفة للخطوط الهندسية. الثاني

 جدول بيانات الرسم وكتابة الحروف العربية واالنكليزي. الثالث

 الرابع
قيم معلييوم الييى عييدد ميين تنصيييف مسييتقيم معلييوم  تقسيييم مسييت -العمليييات الهندسييية

االجيزاء المتسيياوية  تقسيييم مسيتقيم معلييوم الييى عييدة اقسيام تييير متسيياوية  تنصيييف 
 زاوية معلومة تقسيم زاوية الى عدد من االقسام المتساوية.

 الخامس

رسم مستقيم يوازي مستقيم معلوم على بعد معين  رسيم داريرة تمير بيرمول مثلي  
علوم  يالرم مستقيمين يصنعان ميع بعضيهما معلوم رسم داررة تمل اضالع مثل  م

زاوية حادة او منفرجة مع قول نصف قطره معلوم  تالرم مستقيمين متعامدين ميع 
 قول داخلي نصف قطره معلوم.

 السادس

رسييم ممييال ميين الخيياري لييداررتين معلييومتين  رسييم ممييال ميين الييداخل لييداررتين 
 معلومتين

الخاري  رسم قول نصيف قطيره رسم قول ينصف قطر معلوم يمل داررتين من 
معلوم يمل داررتين معلومتين مين اليداخل  رسيم قيول ينصيف قطير معليوم يميل 

 داررتين من الداخل والخاري

 السابع

رسم قول يالرم داررة معلومة بمعلومية نصف قطره ونقطة منه  رسم قيول يالريم 
اريرة رسيم مسيدل منيتدم داخيل وخياري د   داررة ومستقيم بمعلومية نصف قطرية

معلومة  رسيم مخميل منيتدم داخيل داريرة معلومة.رسيم ميثمن منيتدم داخيل داريرة 
 معلومة

 الثامن والتاسع والعاشر
تطبيقيييات عمليييية عليييى العملييييات الهندسيييية واالايييكال المنتدمييية واليييدوارر  عميييل 

 زخارف هندسية

 ارح ندرية االسقاط   رسم المساقط الثالثة من المجسم البسيط الحادي عشر

 ارح طرق وضع االبعاد على المساقط الثالثة  تطبيقات لرسم مساقط المجسمات ثاني والثالث عشرال

 مقيال الرسم واهميته في الرسم الرابع عشر

 ارح االسقاط لالجسام ذات السطوح المارلة مع تطبيقاتها. الخامس عشر



 ارح االسقاط لالجسام ذات تجاويف مختلفة مع تطبيقاتها. السادس عشر

 تطبيقات عامة ومختلفة لرسم المساقط للمجسمات المختلفة. السابع والثامن عشر

 رسم المجسم وتطبيقات  خطوط مارلة   تجاويف. التاسع عشر

 رسم الاكل البيضوي في المجسم وتطبيقات على اوجه الحجم المختلفة. العشرون

 

 الحادي والعشرون
ي مع ارح طريقة وضع االبعياد عليى تطبيقات على رسم المجسم والاكل البيضو

 المجسمات.

 رسم المجسم من المساقط الثالثة مع تطبيق مختلفة. الثاني والعشرون

 استخراي المسقط الثال  من المسقطين االخريين مع رسم المجسم. الثالث والعشرون

الرابع والخامس 
 والعشرون

 تطبيقات على استخراي المسقط الثال  ورسم المجسم.

 القطع في االجسام  التهاير واواعه  زاوية التهاير ادس والعشرونالس

 القطع في السطوح المارلة والتجاويف. السابع والثامن العشرون

 تطبيقات على القطع المجسمات مختلفة. التاسع والعشرون

 تطبيقات على القطع المجسمات مختلفة. الثالثون
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