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 عدد الساعات األسبوعية

Drawing عدد الوحدات المجموع عملي نظري 

 3 4 4 ـ العربية لغة التدريس للمادة

 
 هداف المادة :أ
 

: يتعلم الطالب التخطيط وانواعه وتقنياته، ومعرفة انواع الخطوط وطاقاتها التعبيرية، والموواد التو  الهدف العام 
 تستعمل ف  التخطيط ويستعملها.

: يكتسب الطالب المهارة ف  تخطيط االشياء واالشكال والنماذج المختلفة المجسمة، علو  مسوا ة  الهدف الخاص
 ن، واظهار العمق وسعة الفراغ ف  تصاميم المجسمات. ذات بعدي

 

 تفاصيل المفردات األسبوع

 األول
والمووواد التوو  تسووتخدم فيهووا،   ، التخطوويط وايميتووه فوو  التصووميم فوو  التصووميم الووداخل 

 وتنوعاتها، وتقنياتها.

 الثاني
يوة بواسوطة تموارين تخطيط -تقنية الفاتح والغوامق وعناصوريا. ب -طريقة استعمال القلم: أ

 ت ريك الذراع. -استعمال القلم مسط اً، د -المعصم، ج

 الثالث
اسووا االجسووام الهندسووية االربعووة عمصوودر العديووود موون االشووكال فوو  الطبيعووة  عالكووورة ، 

 المكعب، المخروط، االسطوانة  ، مع امثلة عنها.

 الرابع
ريا الشكال يندسية تطبيقات ف  التخطيط بقلم الرصاص وفق تقنية الفاتح والغامق وعناص

منفردة ؛ كالهرم ، المكعوب ، االسوطوانة، وت ديود المسوا ات او وجووك االشوكال الم واءة، 
 وتلك الت  تقع ف  الظل.

 الخامس
 تطبيقات ف  التخطيط بقلم الرصاص وتقنياته لتكوين يندس  من:

 الكرة واالسطوانة والمخروط، وتوزيع الظل وال وء عل  المو وع بشكل عام.

 تجسيم المو وع وايصاله ال  المر لة النهائية، وفق تقنية الفاتح والغامق وعناصريا. سادسال

 السابع
 تطبيقات ف  التخطيط بقلم الرصاص وتقنياته لتكوين يندس  من :

 الهرم والمكعب واالسطوانة، وتوزيع الظل وال وء عل  المو وع بشكل عام.

 لة النهائية وفق تقنية الفاتح والغامق وعناصريا.تجسيم المو وع وايصاله ال  المر  الثامن

 تطبيقات ف  تخطيط قطع من االثاث المكتب ، مع مراعاة االنشاء، النسب ، المنظور. التاسع

 العاشر
تجسويم المو ووع وايصواله الو  المر لوة النهائيوة وفوق تقنيوة الفواتح والغوامق وعناصوريا، 

 ادة .وبيان مالما االشكال عالخواص السط ية للم

 الحادي عشر
 تطبيقات ف  تخطيط قطع من االثاث المنزل ، مع مراعاة االنشاء، النسب، المنظور. - أ
تجسووويم المو ووووع وايصووواله الووو  المر لوووة النهائيوووة وفوووق تقنيوووة الفووواتح والغوووامق  - ب

 وعناصريا.وبيان مالما االشكال.

 زيارة المت ف التاريخ الطبيع  وعمل تخطيطات عنه. الثاني عشر

 تطبيقات ف  تخطيط الزيور واالوراق واالغصان عالصناعية . ث عشرالثال

 تطبيقات ف  تخطيط الزيور واالوراق واالغصان عالصناعية . الرابع عشر

 الخامس عشر
تطبيقووات فوو  تخطوويط االوانوو  المعدنيووة، والقنووان  الزجاجيووة، والخزفيووة، وبيووان الفوووارق 

 الملمسية بين النماذج.



 
 

 السادس عشر
تقنيووات التخطوويط بوواالقالم الملونووة، واالقووالم الملونووة المائيووة، والف ووم منفووردة او مجتمعووة 

 لطبيعة صامتة الدوات منزلية مختلفة.

 السابع عشر
تقنيات التخطيط بال بر االسود والملون عبالريشة والفرشواة  للبسوط والسوجاد، او االقمشوة 

 والستائر، الوسائد والمساند والمفروشات.

 امن عشرالث
تقنيووات التخطوويط بووال بر عبالريشووة والفرشوواة  للصوووان  الن اسووية، دالل القهوووة، السوويوف 

 المعدنية، نماذج من المصنوعات ال رفية الشعبية.

 تخطيط ال دائق الداخلية وعالقتها بالعمارة. التاسع عشر

 تخطيط مشايد لف اءات معمارية خارجية. العشرون

 شايد لف اءات معمارية داخلية.تخطيط م الحادي والعشرون

 تخطيط عن الطبيعة العراقية عالريف العراق  . الثاني والعشرون

 الثالث والعشرون
تخطيط نماذج من التماثيل بقلوم الرصواص او الف وم وبيوان النسوب وتجسويم وايصواله الو  

 المر لة النهائية.

 زيارة لبعض المعارض الفنية المهمة. الرابع والعشرون

مس الخا
 والعشرون

 تخطيط نموذج    كامل عموديل من الذكور  وفق النسب المتبعة.

السادس 
 والعشرون

 تجسيم التخطيط وايصاله ال  المر لة النهائية .

 تخطيط نموذج    كامل عموديل من االناث  وفق النسب المتبعة. السابع والعشرون

 النهائية.تجسيم التخطيط وايصاله ال  المر لة  الثامن والعشرون

 التاسع والعشرون
تخطيط نموذج    نصف  عموديل من الوذكور او االنواث  وفوق النسوب المتبعوة. وتجسويم 

 التخطيط وايصاله ال  المر لة النهائية.

 نقد وتقييم ومناقشة االعمال المنجزة من الطلبة. الثالثون
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