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 :أهداف المادة
واد ــــيتعلم الطالب التخطيط وانواعه وتقنياته، ومعرفة انواع الخطوط وطاقاتهاالتعبيرية، والمالعامة:         

 التي
 تستعمل في التخطيط ويستعملها.                  

: يكتسب الطالب المهارة في تخطيط االشياء واالشكال المجسمة على مساحة ذات بعدين الخاصة       
 )االعالن(

          

 تفاصيل المفردات العملية األسبوع

 تها.التخطيط واهميته في تقنيات االعالن، والمواد التي تستخدم فيه وتنوعاتها، وتقنيا األول

 الثاني
تماارين تخطيطياة بوسااطة  -تقنية الفاتح والغامق وعناصرها. ب -طريقة استعمال القلم: أ

 تحريك الذراع. -استعمال القلم مسطحاً، د -المعصم، ج

 الثالث
اسااا االجسااام الهندسااية االربعااة )مصاادر العديااد ماان االشااكال فااي الطبيعااة(. )الكاارة، 

 امثلة عنها.المكعب، المخروط، االسطوانة( مع 

 الرابع
تطبيقااات فااي التخطاايط بقلاام الرصاااة وفااق تقنيااة الفاااتح والغااامق وعناصاارها الشااكال 
هندسااية منفااردةل كااالهرم، المكعااب، االسااطوانة، وتحديااد المساااحات او وجااو  االشااكال 

 المضاءة، وتلك التي تقع في الظل، ومناطق شبه الظل.

 الخامس
 قنياته لتكوين هندسي من:تطبيقات في التخطيط بقلم الرصاة وت

 الكرةواالسطوانة والمخروط، وتوزيع الظل والضوء عليها بشكل عام.

 تجسيم الموضوع وايصاله الى المرحلة النهائية، وفق تقنية الفاتح والغامق وعناصرها. السادس

 السابع
تطبيقااات فااي التخطاايط بقلاام الرصاااة وتقنياتااه لتكااوين هندسااي ماان: الهاارم والمكعااب 

 طوانة، وتوزيع الظل والضوء على الموضوع بشكل عام.واالس

 

 تجسيم الموضوع وايصاله الى المرحلة النهائية وفق تقنية الفاتح والغامق وعناصرها الثامن

 تخطيطات للزهور واالوراق واالغصان. التاسع

 العاشر

ل، االقااالم الملونااة، مفهااوم التقنيااة )التكنيااك( لمااواد الفحاام والطباشااير، الباسااتي - أ
 وعالقتها بمالما االشكال.

تخطيط لطبيعة صامتة من االواني والقنااني الزجاجياة، وتوزياع الظال والضاوء  - ب
 على الموضوع بشكل عام.

 تجسيم الموضوع وايصاله الى المرحلة النهائية. الحادي عشر

 عشر الثاني
قااالم الملونااة، وتوزيااع الظاال تخطاايط الاارأا تمثااال بااالفحم والطباشااير او الباسااتيل او اال

 والضوء على الموضوع بشكل عام.

 تجسيم الموضوع وايصاله الى المرحلة النهائية. الثالث عشر



 الرابع عشر
عمل تخطيطات من المخيلة عن االنسان والحيوان والنباات، )اناواع الرساوم التوضايحية، 

 (.الضاحك، الكارتوني، الخيالي، الواقعي، وتخطيطات عن العمارة

 تخطيطات سريعة لبعض التماثيل االثرية، او االشخاة في حركات مختلفة. الخامس عشر

 دراسة لطبيعة صامتة من التراث الشعبي، توزيع الظل والضوء بشكل عام. السادس عشر

 تجسيم الموضوع وايصاله الى المرحلة النهائية. السابع عشر

 ات عنه.زيارة المتحف العراقي وعمل تخطيط الثامن عشر

 التاسع عشر
تخطيطااات التماثياال بشاارية يسااتهدف ماان وراءهااا زيااادة خباارة الطالااب بهااذا المجااال ، 
الستغالله بشكل دقيق في تصميم االعالن، توزياع الظال والضاوء علاى الموضاوع بشاكل 

 عام.

 تجسيم الموضوع وايصاله الى المرحلة النهائية. العشرون

 عة.تخطيطات عن الطبي الحادي والعشرون

 تخطيطات عن العمارة ذات الطابع البغدادي. الثاني والعشرون

 تخطيطات عن العمارة االسالمية. الثالث والعشرون

 زيارة لبعض المعارض الفنية المهمة. الرابع والعشرون

 تخطيطات عن االشخاة )موديل من الذكور( ، توزيع الظل والضوء بشكل عام. الخامس والعشرون

 تجسيم الموضوع وايصاله الى المرحلة النهائية. رونالسادس والعش

 تخطيطات عن االشخاة )موديل من االناث(، توزيع الظل والضوء بشكل عام. السابع والعشرون

 تجسيم الموضوع وايصاله الى المرحلة النهائية. الثامن والعشرون

 تخطيطات بالحبر والريشة او الفرشاة وتقنياتهما. التاسع والعشرون

 نقد جماعي وتقييم ومناقشة االعمال المنجزة من الطلبة. الثالثون

 


