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 التعامل مع الخط العربي وتوظيفه في: تطوير قدرات الطالب الذهنية وقابلياته الفنية والحسية في أهداف المادة 
 اعمال تقنيات االعالن.                  
 : توظيف الخط العربي والزخرفة في اعمال تقنيات االعالن واكتساب المهارة في ذلك. الهدف العام

 

 تفاصيل المفردات / العملية األسبوع

 األول
ياغتها حسوب مقواييك كول تطبيقات عملية عن الحرف المنفرد للخط الكووفي وكيفيوة  و

 حرف وابعاده والتنويعات التي تطرأ عليه.

 الثاني
تطبيقات للحروف المت لة والمنف لة للخط الكوفي الستكمال المعرفة لقواعده والتمكن 

 منها.

 تكوين نماذج للكلمات وجمل ومعرفة موازين الحروف فيها. الثالث

 الرابع
معالجووة نووي خطووي علووت اورا  الخطوووط  تطبيقووات علووت التكوووين واالن ووا  موون خووالل
 البيانية بهدف التوزيع والضبط الهندسي.

 الخامس والسادس
تطبيقات علت امكانيات الخط الكوفي والتحويرات التوي يمكون ان تطورأ عليوه وتوظيفهوا 

 في مجال االعالن.

 السابع
الورا  والوحودات المكونوة لهوا مشول  وكل ا النباتيوة  تمرينات وتطبيقات علوت الزخرفوة

 واالزهار والبراعم.

 بتوظيف االغ ان الحلزونية. النباتية تمرينات وتطبيقات علت الزخرفة  الثامن

 التاسع
 -تطبيقات علت التكرارات الزخرفية وتوظيفها داخل مسواحات معينوة الاالطوار الزخرفوي

 الزوايا، الدائرة، المربع، المستطيل(.

 ة بسيطة وتكوينها.تطبيقات علت عمل تكوينات زخرفي العاشر

 الحادي عشر
دراسة تطبيقات عن الحروف المنفردة والمت لة للخط الكوفي المربع والتنويعوات التوي 

 تطرأ عليها وات االت االحرف.

 الثاني والثالث عشر
تطبيقات علت كتابة جمل وعبارات بالكوفي المربع مع معرفة امكاناته في توظيفه داخول 

 المشلث، الدائرة، المستطيل(.مساحات هندسية الالمربع، 

 الرابع عشر
تطبيقات عن الزخارف الهندسية المعتمدة علت المربع بو فها وحودة اساسوية وتنويعوات 

 مختلفة اال كال.

 تطبيقات علت القواعد المعتمدة في ا تقا  وتكوين الزخارف الهندسية. الخامس عشر

 السادس عشر
ن معتمدة في كتوب الخوط تتضومن خوط كووفي تمرينات علت نماذج سابقة للوحات خطاطي

 وزخرفة هندسية.

 السابع عشر
تكوووين نموواذج خطيووة فووي الخووط الكوووفي ضوومن زخووارف هندسووية معتموودة علووت اال ووكال 

 السداسية والشمانية ومضاعفاتها.

الثامن والتاسع عشر 
 والعشرون

، ب ، ج ، تمارين وتطبيقات علت حروف خط الرقعة الالحروف االساسية(. الالنقطة ، أ 
 ي ،   ، م ، ي ، هـ ( من ناحية القياك والت كيل.

 
 



لحادي والثاني ا
 والعشرون

تمارين وتطبيقات لكيفية ا تقا  و ياغة الحروف الشانوية من الحروف االساسية(. 
 الر، ع ، ف ، و ، ك ، ط ، ل ، ك، ن ، ال(.

 االحرف وتكوين كلمات. تمارين وتطبيقات علت كتابة ات االت الثالث والعشرون

 تمارين وتطبيقات علت كتابة الجمل والعبارات وميزانها بالنسبة للسطر. الرابع والعشرون

 الخامس والعشرون
تمارين تجريبية علت عبارات م ممة لخط الرقعة الغراض النس  والتمكن حسب ما 

 ورد في كراسة الخط العربي الها م الخطاط(.

 السادس والعشرون
ت علت التراكيب الخطية لخط الرقعة لخطاطين معروفين. او كتب الخط تطبيقا

 العربي.

 اعداد م روع لوحة فنية لغرض الت ميم. السابع والعشرون

 تنفيذ م روع لوحة في  ياغة فنية. الثامن والعشرون

التاسع والعشرون 
 والثالثون

عمل واحد مرتبطة اعداد لوحة تعكك قابلية الطالب علت استخدام خطوط مختلفة في 
 استخداماتها في االعالن.

 

 

 تفاصيل المفردات / النظرية ألسبوعا

 األول
فكرة عامة عن ن و  وتطور الخط العربي الب طريه الجاف واللين(. وتعدد انواعوه واالمبوررات 

 لمختلفة ومنها االعالن.الحضارية والتاريخية لهذا التعدد شم مجاالت استخدامه في الت اميم ا

 دراسة ميزان الحروف وعالقتها مع بعضها وقواعدها الخا ة بكل حرف. الثاني

 دراسة ربط الحروف وموازينها وعالقة الكلمات مع بعضها. الثالث

 توضيح عملية التكوين واالن ا  والمعالجات الخطية. الرابع

 حويرات التي تطرأ عليه وخا ة في مجال االعالن.دراسة امكانيات الخط الكوفي والت الخامس والسادس

 السابع
فكرة عامة عن الزخرفة والزخرفة البنائية والوحدات المكونة لها وم ادرها االساسية الاالورا  

 واال جار والبراعم(.

 دراسة مجاالت الزخرفة البنائية والتحوير الزخرفي الاال كال الحلزونية(. الثامن

 التاسع
تكرار الزخرفي وكيفية توظيفه داخل مساحات معينة الاالطار الزخرفي، الزوايوا، دراسة طر  ال

 الدائرة، المربع ، المستطيل(.

 دراسة التكوينات الزخرفية وعالقتها باللون. العاشر

 فكرة عامة علت الخط الكوفي المربع الالن أة والتطور، والتسمية(. الحادي عشر

الثاني عشر والثالث 
 عشر

 كانات الخط الكوفي المربع ومجاالت استخدامه وطر  توظيفه.دراسة ام

 دراسة الزخرفة الهندسية وموا فاتها واستخداماتها ووحداتها االساسية. الرابع عشر

 دراسة القواعد المعتمدة في تكوين الزخارف الهندسية. الخامس عشر

 رفة الهندسية.دراسة طر  المزاوجة والتكوين بين الخط الكوفي والزخ السادس عشر

 توضيح طر  التكوين للوحات ضمن معالجات خطية مع زخرفة هندسية. السابع عشر

 واهم مميزات واستخداماته في مجاالت االعالن. ـالن أة والتطور ـفكرة عامةعن خط الرقعة الثامن عشر

 نها.توضيح الهم مميزات احرف خط الرقعة وميزانها الخطي وعالقاتها فيما بي التاسع عشر

 دراسة االحرف االساسية وعالقتها باالحرف الشانوية وكيفية الربط واال تقا . االعشرون

 دراسة االحرف الشانوية وعالقتها بالكلمات والجمل واال تقاقات االخرى لالحرف المت لة. الحادي والعشرون

 توضيح ميزان االحرف جميعها وعالقتها بالسطر الكتابي. الثاني والعشرون

 دراسة ربط االحرف لتكوين كلمات واختيار ا كالها المتنوعة حسب موقعها. لثالث والعشرونا

 دراسة عالقة الكلمات فيما بينها وتكوين الجمل والعبارات وعالقتها بالسطر الكتابي. الرابع والعشرون

 ويعاتها.دراسة االساليب المستخدمة في خط الرقعة وطر  التركيب والح و وتن الخامس والعشرون

 االطالع علت نماذج مختلفة لخط الرقعة لخطاطين معروفين او كتب الخط العربي. السادس والعشرون

 دراسة كيفية اعداد اللوحة الفنية لغرض ت ميمها. السابع والعشرون

 دراسة كيفية تنفيذ اللوحة الخطية. الثامن والعشرون

 التاسع والعشرون
ت باستخدام خطوط وزخارف واالطالع علت نماذج هذا توضيح طر  واساليب اعداد لوحا

 النوع.

 والوقوف علت اهم االيجابيات والسلبيات فيها. –نقد ومناق ة اعمال الطلبة  الثالثون

 


