
 

 

 / العراق  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الجامعة التقنية الوسطى

 كلية الفنون التطبيقية

 قسم التصميم الداخلي

 

 
 

 مادة عمل نماذج
 قسم التصميم الداخلي في لطلبة المرحلة لثالثة

 

 

 

 

 اعـداد وتـصميـم

 شيماء زكي عبد الحميد د.م.أ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 2 - 

 

 

 

 
 -:(Target Population)الـفـئـة المستـهـدفـة  -أ
 

 هيئـة التـعـليم التـقـني. / /كلية الفنون التطبيقيةطلبـة المـرحـلة الثـالثة في قسم التصميم الداخلي      

 

 -:(Rationale) مادةمبـررات الـ -ب

تنمية قدرات الطالب التقنية وتدريبه على استتددا  ادووات والمعتدات وتوفيتل المتواو المدتلفتة فتي        

بالشتلل النهتا ي التيح ي قتص تواتيل الفلترة المطلوبتة للمشتاهد.وتملي  واخراجها  عمل النماذج المصغرة

الداخليتة وبتفااتيلها المتعتدوة مت  الطالب م  عمل نماذج الفضاءات المعمارية مع التاكيد على الفضاءات 

 خالل التعامل مع الدامات المدتلفة واستددا  ادووات والمعدات باسلوب علمي وتقني ا يح .
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 الوحدة االولى

 ادسبوع ادول

 

 -:(Central Ideas)الـفـكـرة المـركـزية  -ج

 اهمية النموذج المصغر .التعرف على  أوالً:

 النماذج المصغرة . انواع ثانياً:

 اشلال النماذج المصغرة . ثالثاً:

 -:(Objectivesأهـداف الـوحـدة ) -د

 سيلـون الـطالب بعـد وراستـِه لهـيه الـوحـدة قـاوراً عـلى أن:     

 النموذج المصغر. اهميةيتـعـرف عـلى  .1

 انواع النماذج المصغرة.يُـعـدو  .2

 .اشلال النماذج المصغرة يتـعرف عـلى .3

 

 االختبار القبلي :

 اما  ادجابة الص ي ة :)×( ضع عالمة 

 لماذا يكون النموذج المصغر مهما؟: -1

 توضيح الفلرة للعميل  -

 ديمل  ان يلون التصميم اد بعد تنفيي نموذج مصغر له. -

 ماهي انواع النماذج المصغرة التي تستخدم للمشاريع ؟ -2

  المجسم التوضي ي -

 المجسم الدراسي -

 الذي يستخدم في التصميم الداخلي؟المصغرماهو النموذج  -3

 المجسم اللتلي -

 المجسم ادحتوا ي -

 المجسمات الداخلية -
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 عرض الوحدة النمطية

 اهمية النماذج المصغرة : -1

ان النماذج المصغرة تعتبر م  اهم اساليب الدراستة والدعايتة دح مشتروع معمتارح اوتصتميمي او        

اح منتج اناعي ليا فان اناعة المجسمات والنمتاذج المصتغرة ااتب ن مت  اهتم التقنيتات التتي يتطلبهتا 

مونها ,ستتواء العمتتل للمصتتمم حيتتل ان الغالبيتتة العلمتتى متت  المصتتممي  والملاتتتب الهندستتية يستتتدد ستتو 

لدراستتة مراحتتل التصتتميم للمشتتروعات التتتي يقومتتون بتنفيتتيها ,او لتوضتتيح فلتترة التصتتميم للعميتتل وكتتيل  

لجيب العديد م  العمتالء لمشتروعات اخترو .وتقريبتا معلتم المشتروعات التتي يتتم تشتييدها ستواء كانتن 

وقد بدأت اناعة المجستمات مشروعات )اناعية ,تجارية ,ا ية ...الخ( يتم تنفييها اود بشلل مجسم . 

متت  متتاوة الصلصتتال رتتم تطتتورت واتتنعن متت  ادخشتتاب ومتتع فهتتور بتترامج ال استتوب التتتي تستتتدد  

 الرسومات رالرية ادبعاو فقد تطورت الدامات والمعدات والتقنيات التي تستدد  ف  اناعة المجسمات.

 انواع المجسمات : -2

 يوجد العديد م  اشلال وانواع المجسمات والنماذج المعمارية والتي تستدد  دغراض مدتلفة وهي:       

 PRESENTATIN MODEL)المجسم التوضي ي :) - أ

ييستدد  هيا النوع في عرض الفلرة النها ية للمشروع وكيل  الشلل الدارجي الفعلي اليح 

ه ويتم اعداو هيا النوع م  المجسمات بعد سوف يلون عليه المشروع بعد ادنتهاء م  تنفيي

ادنتهاء م  الرسومات ادبتدا ية للمشروع  , وذل  للي يتمل  المصمم م  توضيح فلرته للعميل 

.واحيانا يتم عمله بعد انتهاء مرحلة التصميمات والرسومات النها ية للمشروع . وذل  لمساعدة 

. وهيا النوع م  المجسمات ي تاج الى تقنيي   العميل في تسويص المشروع قبل البدء في تنفييه

-ومتدصصي  ذوح مهارات عالية , وم  الدامات التي تستدد  في اناعته ) اللرتون 

 خشب البلص( , وكيل  العديد م  الملمالت المعمارية .  -البالستي 
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 ( STUDY MODELالمجسم الدراسي :) - ب

يهدف هيا النوع م  المجسمات الى وراسة العالقات الوفيفية واللتلية للمبنى ويتم اعداوه ارناء 

المراحل ادبتدا ية دعداو المدططات والتصميمات المعمارية , ويطور بصفة مستمرة خالل 

مراحل التصميمالى ان يتم التوايل الى ال لول التصميمية المال مة للمشروع . ويستدد  في 

الفلي  (. وم  اهم انواع  –الدشب  –عة هيا النوع م  المجسمات خامات )اللرتون انا

 المجسمات التي تندرج ت ن النوعي  السابص ذكرهما ما يلي:

المجسم اللتلي : هيا النوع م  المجسمات يلهر المشروع في اورة كتلة معمارية بدون اح  -1

 تفاايل.

 

اسة طبوغرافية الموقع المرتفعات والمندفضات مجسمات المواقع: يستدد  هيا النوع في ور -2

 وعالقة المشروع بهيه الطبوغرافية.

 

المجسم ادحتوا ي : ي توح هيا المجسم على كتلة المشروع المراو تنفييه بادضافة الى كتل  -3

 المباني الم يطة به.
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الداخلية المجسمات الداخلية: يهدف هيا المجسم الى وراسة العالقات الوفيفية بالفراغات  -4

ومسارات ال ركة بينها وكيل  وراسة عناار الفرش الداخلي للمبنى وفي هي ا النوع يتم 

 ت ري  السقل او احد الجوانب الدارجية.

 

 

مجسمات الواجهات : هيا النوع م  المجسمات يساعد على وراسة واجهات المبنى وعالقة  -5

 ات.ادجزاء المصمتة بالفت ات ابواب شبابي  وجدران وبروز
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المجسم ذو القطاع: يستدد  هيا النوع في وراسة العالقات الوفيفية بي  الفراغات الرأسية  -6

واختيار ملان القطاع يجب ان يوضح العالقات ادكثر تعقيدا او التي ديمل  فهمها م  

 الرسومات.

 

 

 المجسم ادنشا ي : هيا النوع يلهر الفلرة ادنشا ية للمبنى. -7
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 : بعدياالختبار ال

 اما  ادجابة الص ي ة :)×( ضع عالمة 

 ة هو:العالقات الوفيفية بي  الفراغات الرأسي النموذج المصغر اليح يلهر -1

 المجسم ادنشا ي -

 مجسمات الواجهات -

 المجسم ذو القطاع -

 هو: يستدد  في وراسة طبوغرافية الموقع النموذج المصغر اليح -2

 مجسمات الواجهات -

 مجسمات المواقع -

 ادحتوا يالمجسم  -

 مواو تستدد  في:خشب البلص( -البالستي -)اللرتون  -3

 المجسم الدراسي -

 المجسم التوضي ي -

 كالهما -
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 الثانيةالوحدة 

 ادسبوع الثاني

 

 -:(Central Ideas)الـفـكـرة المـركـزية  -ج

 العدو وادووات المستددمة في اعداو المجسمات والنماذج .التعرف على  أوالً:

 وكيل  كيفية التعامل معها واستددامها . ثانياً:

 التعرف على الدامات المدتلفة في اناعة المجسمات. ثالثا:

 

 -:(Objectivesأهـداف الـوحـدة ) -د

 سيلـون الـطالب بعـد وراستـِه لهـيه الـوحـدة قـاوراً عـلى أن:     

 .والنماذجعلى العدو وادووات المستددمة في اعداو المجسمات يتـعـرف  -1

 يُـعـدو انواع الدامات المدتلفة في اناعة المجسمات. -2

 .يتـعرف عـلى كيفية التعامل معها واستددامها -3

 

 االختبار القبلي :

 اما  ادجابة الص ي ة :)×( ضع عالمة 

 :االدوات التي تستخدم في المرحلة االولية لصناعة النموذج هي -1

 اووات الرسم الهندسية -

 .والتشليلاووات التقطيع  -

 ؟ ماذا يستخدم للصق المساحات الواسعة  -2

 غراء المسدس -

 اابع الده  الصمغية -

 الغراء البداخ   -

 ؟ماهي المواد التي تستخدم في صناعة النموذج المصغر -3

 الدشب  -

 الور  -

 كالهما ومواو اخرو -
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 عرض الوحدة النمطية

 :اوال :العدد واالدوات 

استددامها في اناعة النماذج المعمارية م  اهم العناار التي تعتبر ادووات المدتلفة واساليب 

تساعد المصمم في اناعة المجسم واخراجه بصورته النها ية . ويمل  تقسيم تل  ادووات على الن و 

 التالي :

 drafting toolsادوات الرسم الهندسية   -1

وقياس ادبعاو , وكيل  نقل هي جميع ادووات التي يستددمها الرسا  المعمارح لرسم الدطوط ,     

الدطوط م  الرسومات المعمارية للمشروع الى الدامات التي سوف تستدد  في اناعة المجسم , 

 وتشمل ادووات التالية :

اووات رسم وافهار الدطوط والرسومات المعمارية للمشروع مثل المراسم باشلالها المدتلفة  -

 ادلوان وادقال  .

 

 في قياس ابعاو الدطوط مثل مساطر القياس . اووات القياس وتستدد  -

 

( في رسم الدطوط Tوتستدد  المسطرة حرف) اووات رسم الدطوط وتستدد  بجميع انواعها -

ادفقية اما الدطوط الرأسية والما لة فيستدد  في رسمها المثلثات . ويستدد  الفرجال ومسطرة 

 الدوا ر في رسم الدطوط الدا رية والمن نية .
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اووات اللصص والتنليل ويستدد  الشريط الالاص لتثبين الرسمات والدامات التي سوف  -

تستدد  في اناعة المجسم على طاودت الرسم اما اووات التنليل فتستدد  دزالة الدطوط 

 .الزا دة 

  

 

 ادوات التقطيع والتشكيل: -2

تتنوع هيه ادووات تبعا دنواع تشمل ادووات التي تستدد  في عملية تقطيع الدامات لصنع المجسم و

 وتنقسم الى ادووات التالية: الدامات التي سوف يتلون منها المجسم

 

 :ادوات التقطيع اليدوية  2-1

 وم  اهم هيه ادووات  

:وتستعمل المشارط بانواعها المدتلفة لتقطيع ادورا  واللرتون  MATTE KNIFالمشارط  - أ

اشلال المشارط حسب السماكة والشلل المطلوب تقطيعه .  والفلي  وخشب البلص . وتدتلل

ويجب استددا  المسطرة المعدنية والمثلل المعدني لتوجيه المشارط واجراء عملية القطع . 

 .وكيل  يتم التقطيع على لوحة خااة م  الفينيل ل ماية اسطح الطاودت او م  الزجاج 
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اليدوح واستدداماته تبعا لطبيعة ونوعية وسماكة الدامة تتنوع اشلال المنشار  : المنشار اليدوح - ب

التي سوف تستدد  في اناعة المجسم . فمثال يستدد  المنشار العاوح لقطع ادخشاب الطبيعية 

والصناعية ذات السماكات اللبيرة ,بينما يستدد  منشار ادركن لقطع البالستي  واخشاب البلص, 

   لقطع المعاون .اما المنشار اليدوح المعدني فيستدد

   

 :وتستدد  في تقطيع ادورا  بجميع اشلالها وانواعها . SCISSORSالمقصات  - ت

 

 ادوات تقطيع آلية : 2-2

تتنوع هيه ادووات تبعا للغرض م  استددامها . فمنها ما يستدد  في اعمال تقطيع الدامات مشل المنشار 

ادت التدريم ,او ما يستدد  في اعمال التنعيم , واخرو تستدد  في اعمال التثقيب مثل الشنيور و

 والتشليل . وبعضها يستدد  استددامات متعدوة .
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 ادوات ومواد اللصق والتركيب : -3

يعتبر اختيار واستددا  المواو اداقة لتجميع ادجزاء المدتلفة الملونة للنموذج م  المراحل المهمة في 

اناعته , واليح يساعد في ال فافعليها ارناء نقلها او حمايتها م  العوامل الجوية . وتوجد عدة انواع م  

 :المواو الالاقة تدتلل حسب الغرض م  استددامها 

وتستعمل في لصص ادجزاء الدقيقة للنماذج المصنعة م  الور   السريعة جدا :المواد الالصقة  -

واللرتون والفلي  , وفيها يتم ضم ادجزاء المطلوب لصقها بسرعة بعد وضع ماوة الغراء  عليها 

 .,وتباع هيه المواو في شلل انابيب متعدوة ادحجا 
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وهو ما يعرف م ليا بمسدس السيليلون ويعتبر م   : HOT GLUE GUNغراء المسدس  -

لما يمتاز به م  قوة وسرعة لصص زوهو عاوة يستدد  اكثر انواع المواو الالاقة استدداما 

 للصص اجزاء القطع الدااة بالنماذج المصغرة لالراث وتثبيتها بنموذج الفضاء الداخلي المصغر.

 

 

وقتاً طويالًلتثبين ادجزاء المراو لصقها , ويستدد  في  هيا النوع م  الغراء يأذ :الغراء االبيض  -

 لصص ادخشاب الطبيعية وخشب البلص وكيل  في اعداو وتجهيز قاعدة المجسم .

 

 

يتميز هيا النوع م  الغراء بانه يغطي مساحات كبيرة , ويستدد  عاوة في تثبين  الغراء البخاخ  : -

 .واعداو قاعدة المجسم 

 

وهي تستدد  للصص ادورا  مع بعضها بمساحات  : GLUE STICKية اصبع الدهن الصمغ -

 م دووة وبشلل جاف وون ان تشوه الورقة الملصوقة او تترك ارر سم  واضح .

 

 ادوات الدهان والتشطيب : -4
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واعطا ه الشلل النها ي المطلوب اليح ي اكي هي ادووات التي تستدد  في انهاء واخراج النموذج    

 , وم  هيه ادووات مايلي :ويمارل الطبيعة 

 وتوجد في عدة اشلال ومقاسات كما هو موضح في الشلل . فرشاة التلوين : -

  

 

  

 

توجد عدة طر  للرش , اما باستددا  بعض ادجهزة وادووات الدااة اويدوياً  التلوين بالرش : -

باستددا  علب ادلوان الجاهزة .ويوضح الشلل اوناه  بعض ادووات المستددمة في التلوي  

 بالرش .

 

 

 

 

 

 : الخامات : ثانياً 

عية الدامة على مدو تتعدو وتتنوع الدامات التي تستدد  في اناعة المجسمات , ويتوقل اختيار نو

توافر ادووات التي سوف تستدد  في تشليلها , وكيل  على نوعية المجسم ومقياس رسمه , هيا 



 

 

- 16 - 

بادضافة الى خبرة التقني والمصمم في التعامل معها . وتعتبر الدامات م  اهم العوامل المؤررة في 

 ل  الدامات ما يلي :اناعة النماذج سواء على الشلل الدارجي له و التللفة . وم  اهم ت

 :الورق الملون  -1

 بالوان واحجا  مدتلفة ويباع بمقاسات مدتلفة دحظ الشلل اوناه: ويوجد    

 

 الكرتون : -2

يصنع م  مجموعة م  رقا ص الور  المضغوط ويوجد بالوان واحجا  مدتلفة . والسماكات الشا عة      

 ادستددا  م  ملليميتر الى رالرة مليميترات . 

 

 

 االخشاب : -3

ومنه ادخشاب الطبيعية مثل خشب  .يعتبر الدشب م  اهم الدامات التي تدخل في اناعة النماذج   

الموسلي وادخشاب الصناعية  مثل ادبالكاش يستدد  في تجهيز قاعدة النموذج , هيا بادضافة الى 

ص والتي تستدد  في اناعة نوعية ادخشاب اللينة التي تتميز بسهولة التقطيع والتشليل مثل خشب البل

 كتل المجسم .
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 : الورق االصق  -4

ويوجد منه بشلل رودت م  الور  او المشمع  ويدتلل بعضها ع  والمعروف م ليا باسم الفابلون        

بعض في الملمس فمنها الصقيل ومنها المطبع ومنها بالملمس المدملي اليح عاوة يستدد  للمسط ات 

, ومنها مطبوع عليها خامات مدتلفة كالدشب اوالمرمر ال جر ي النموذج المصغرالدارجية كال دا ص ف

 وغيرها لل  يجب وضع بنلر ادعتبار مقياس الرسم المناسب للنموذج .

 البالستيك : -5

البالستي  ادبيض والملون في اناعة اللتل المدتلفة  للنموذج هيا بادضافة الى استددا  يستدد         

منه في عمل الغالف الدارجي للمجسم ويباع البالستي  في عدة الوان وسماكات وهو النوع الشفاف 

 .ي تاج الى عناية وخبرة عالية في تشليله والتعامل معه

 الفلين الصناعي : -6

يستدد  بسماكاته المدتلفة وحسب مقياس الرسم للمجسم في ومتعدوة النوعيات الواح وهي        

تهيئة الجدران الدارجية بالنسبة للنماذج المعمارية وم  الممل  اناعة النماذج المصغرة لالراث 

 .في حال السماكات القليلة 

 خامات ومواد اخرى : -7

 كالجبس او الرمل والقماشقد ي تاج لصناعة النموذج مواو وخامات اخرو غير التي سبص ذكرها      

خااة في النماذج المصغرة الدااة اوحتى الطي  الصناعي   والديوط المدتلفة والشرا ط والدبابيس

 بالنماذج المصغرة للتصميم الداخلي .

 المكمالت المعمارية االخرى : -8

رات وقطع وهي الوحدات الجاهزة مثل ادشجار والمسط ات الما ية ووحدات ادنارة وادشداص والسيا 

اراث وتستدد  حسب مايناسب مقياس رسم النموذج والجدول اوناه يوضح الرمز ومقياس الرسم الممارل 

 له للملمالت التي تباع في ادسوا .

 مقياس الرسم الرمز

O 1-11 

S 1-51 

HO 1-111 

TT 1-125 

N 1-211 

Z 1-251 
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 االختبار البعدي :

 الص ي ة :اما  ادجابة )×( ضع عالمة 

 :لصناعة جدران النموذج المصغر نستخدم  -1

 اللرتون -

 الفلي  الصناعي -

 ادخشاب -

 :للصق الورق مع بعضه نستخدم مادة اللصق -2

 اابع الده  الصمغية -

 غراء المسدس -

 :لتلوين المساحات الواسعة نستخدم   -3

 التلوي  بالفرشاة -

 التلوي  بالرش -

  للمكمالت يرمز لها  : 05-1مقياس الرسم  -4

- O 

- TT 

- HO 
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 الثالثةالوحدة 

 ادسبوع الثالل

 

 -:(Central Ideas)الـفـكـرة المـركـزية  -ج

 التعرف على اهمية الرسو  الهندسية في اعداو المجسمات والنماذج . أوالً:

تعريل الطالتب بالعالقتة بتي  نتوع المجستم ومقيتاس الرستم ومستتوو الرستومات المطلتوب  ثانياً:

 توافرها .

 

 -:(Objectivesأهـداف الـوحـدة ) -د

 سيلـون الـطالب بعـد وراستـِه لهـيه الـوحـدة قـاوراً عـلى أن:     

 يتـعـرف على اهمية الرسو  الهندسية في اعداو المجسمات والنماذج. -1

 .العالقة بي  نوع المجسم ومقياس الرسم ومستوو الرسومات المطلوبةي دو  -2

 

 االختبار القبلي :

 اما  ادجابة الص ي ة :)×( ضع عالمة 

 :ماهو مقياس الرسم المناسب للنماذج الداخلية   -1

- 1-411 

- 1-25  

 ؟  على ماذا يعتمد اختيار مقياس الرسم -2

 حجم المشروع -

 الغرض م  مجسم المشروع  -

 ادرنان معا -

 ؟التي تستخدم في صناعة النموذج المصغر المخططات التصميميةماهي  -3

  المسقط ادفقي -

 المسقط العمووح) القطاعات( -

 حسب نوع النموذج اخرو رسوماتكالهما و -
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 عرض الوحدة النمطية

 دراسة المخططات وتحديد مقياس الرسم المالئم:

 تحديد مقياس الرسم للمجسم:  -1
 ان مقياس الرسم المال م دعداو المجسم يعتمد على عاملي  ر يسيي  :     
 

 حجم المشروع: - أ
ان حجم المشروع ومساحة ادرض التي سوف يقا  عليها يؤرر بشلل كبير على اختيار 

مشروع لمبنى سلني اغير ممل  ان يعمل   َ مقياس الرسم المال م لتنفيي المجسم , فمثالً

بينما لو كان المشروع لمبنى كبير يصنع (  51-1)او( 25 -1)له مجسم بمقياس رسم 

,اما مجسم مدطط مدينة كبيرة او منطقة (  211-1 )او( 111-1 ) النموذج بمقياس رسم

تبعا  (2111-1 )او (1111-1 )او( 511-1 )سلنية فان مقياس الرسم المناسب هو  

ل جم المشروع ويعتبر هيا العامل م  العوامل المهمة التي تؤرر في ت ديد مقياس الرسم 

 اكثر وبدقة اكبر . مقياس الرسم كان م  الممل  افهار تفاايلالمال م . وكلما كبر 

 : المشروعالغرض من مجسم  - ب

 

نوعيته ,وبالتالي التي تؤرر في ت ديد م  العوامل المهمة  المجسم  يعتبر الغرض م     

لصناعته . والجدول اوناه يوضح انواع المجسمات ومقياس  مقياس الرسم المال مت ديد 

 الرسم المال م لها .

 

 اعداد ودراسة المخططات التصميمية : -2
يجب على منفي النموذج المصغر التأكد م  توافر جميع الرسومات الالزمة لصناعة    

المجسم بمقياس الرسم المال م . ويدتلل مستوو التفاايل ونوعية وحجم الرسومات 

موقع عا   –قطاعات )مساقط عمووية (  –واجهات  –المطلوب توافرها ) مساقط افقية 

لنوعية المجسم والغرض منه والجدول التالي يوضح  تبعاتفاايل وقطاعات انشا ية (  –

 العالقة بي  نوعية المجسم وحجم ونوعية الرسومات المطلوب توافرها .
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نوعية وحجم  مقياس الرسم نوع المجسم ت

 الرسومات
–مساقط افقية  111-1الى 51-1 المجسم التوضي ي 1

موقع   –واجهات 

 عا 

الى     211-1الى  111-1 المجسم اللتلي 2

1-411 

 موقع عا  

 موقع عا      111-1الى 51-1 موقعمجسم ال 3

موقع عا   511-1الى  111-1 المجسم ادحتوا ي   4

للمشروع 

والمنطقة الم يطة 

 –واجهات  –

 قطاعات 

 51-1او  25-1او  21-1 المجسمات الداخلية  5

 

مساقط افقية 

ا موض وعمووية 

عليها توزيع 

 ادراث 

 واجهات  51-1او  25-1 مجسمات الواجهات  6

 –مساقط افقية  25-1او  11-1 المجسم ذو القطاع  7

مساقط  –واجهات 

 عمووية قطاعات

قطاعات وتفاايل  25-1او  11-1 المجسم ادنشا ي  8

 انشا ية
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 االختبار البعدي :

 ادجابة الص ي ة :اما  )×( ضع عالمة 

 :هو لمجسم ذو القطاعمقياس الرسم المناسب ل -1

 25-1او  1-11 -

- 1-411 

- 1-111 

 :الرسومات التي المستخدمة للنموذج المصغر الخاص بالفضاءات الداخلية هي -2

 موقع عا  -

 مساقط افقية وعمووية موض ا عليها توزيع ادراث -

 :الواجهات لمجسممقياس الرسم المناسب ل  -3

 51-1او 1-25 -

- 1-411 

 : على ماذا يعتمد اختيار مقياس الرسم -4

 حجم المشروع -

 الغرض م  مجسم المشروع  -

 ادرنان معا -
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 الرابعةالوحدة 

 ادسبوع الرابع والدامس

 

 -:(Central Ideas)الـفـكـرة المـركـزية  -ج

 وراسة تطبيقية لعمل  نماذج لبعض العناار المعمارية ادزمة دعداو وتنفيي المجسمات . أوالً:

 تدريب الطالب على تنفيي بعض عناار المجسم. ثانياً:

 

 -:(Objectivesأهـداف الـوحـدة ) -د

 سيلـون الـطالب بعـد وراستـِه لهـيه الـوحـدة قـاوراً عـلى أن:     

 .ادزمة لصناعة النموذج بمقياس رسم مناسبيهيئ الرسومات والمدططات  -3

 .قاعدة النموذج نفيي -4

 ينفي الجدران وادبواب والشبابي  والساللم الدااة بالنموذج  -5

 

 

 االختبار القبلي :

 اما  ادجابة الص ي ة :)×( ضع عالمة 

 :ي مواصفات القاعدة الجيدةماه -1

 رقيلة -

 خفيفة الوزن ومتينة ورابتة -

 ؟  جدران النموذجماذا نحتاج لصناعة  -2

 تجهيز الرسومات -

 ت ديد نوعية الدامات -

 ادرنان معا  -

 ؟متى يتم تحديد النوافذ على الجدران  -3

  قبل لصقها مع بعضها -

 بعد لصقها مع بعضها -
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 عرض الوحدة النمطية -

 اوال : اعداد وتنفيذ قاعدة المجسم والموقع العام : 

المراحل المهمة في اعداو وتنفيي المجسمات المعماريتة مرحلة اعداو وتجهيز القاعدة م  تعتبر     

. ويجب ان تلون خفيفة الوزن ومتينة ورابتة , ليسهل حملها ونقلها ووكتيل  يجتب ان تلتون جيتدة 

التشطيب ومنتلمة الشلل الدارجي , ويستدد  فتي اعتداوها خشتب ادلبالكتاش بستم  ارنتى عشتر 

تصتتنع متت  الفلتتي  واللرتتتون للنمتتاذج البستتيطة  ملليميتتترات . واطتتار متت  الدشتتب الموستتلي , او

والصتتغيرة وي تتتاج تصتتنيع القاعتتدة التتى رستتومات الموقتتع العتتا  بالمقيتتاس التتيح ستتوف يتتتم عمتتل 

 المجسم به . وتوجد رالث نماذج م  القواعد كما يلي :

 :FLAT PLATالقاعدة المستوية  -1

بادبعتاو يتم تصنيعها بنقل رسومات الموقع العا  مباشترة علتى لتوح مت  الدشتب ادلبالكتاش       

التتتي تتناستتب ومقيتتاس رستتم النمتتوذج , رتتم ت ديتتد المنتتاطص المبنيتتة وامتتاك  الطرمتتات والمنتتاطص 

الدضراء لل دا ص بستددا  الدهانات وبعض الدامات مثل الرمل ونشارة الدشب والواح الصنفرة 

تأريرات المدتلفة للموقع العا  . ويتم وضتع اللتلتة المعماريتة للمجستم بعتد ادنتهتاء منهتا دعطاء ال

 تماما.

 : URED PLAT CONTOالقاعدة الكونتورية  -2

تصتتنع هتتيه القاعتتدة بوضتتتع طبقتتات متت  الفلتتي  ذح ستتتماكة تتناستتب ومقيتتاس الرستتم بتتتي        

ات لتمارل مناسيب المستويات الموجووة في المستويات اللونتور المدتلفة . رم يتم تقطيع هيه الطبق

والمسط ات توضيح اماك  الممرات والشوارع والمناطص الدضراء رسومات الموقع العا  رم يتم 

 الما ية ويجب ان يتم تنفيي وبناء اللتلة البنا ية للمجسم على القاعدة مباشرة .
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 : HILLSIDE PLATالقاعدة ذات الميول الكبيرة  -3

المجسم ت تاج الى اسلوب اخر في  قاعدةعندما يلون الموقع ذا ميول كبيرة فان تنفيي 

التنفيي حيل تستدد  شرا ح م  ادخشاب لتشليل ميول ادلرض رم تغطى هيه الشرا ح 

بشبلة معدنية . رم يوضع فو  هيه الشبلة طبقة م  المونة بسم  خمسة مليميترات 

الياف معدنية + الوان جافة +ماء . ويمل   %م 51%م  المصيص +  51ملونة م  

وفي هيه ال الة يتم تثبين اللتلة .استددا  ادلوان الزيتية دفهار امناطص الدضراء 

 البنا ية للمجسم على القاعدة .

 

 

 

 ثانيا : اعداد وتنفيذ الكتلة البنائية للمجسم :

 

في اعداوه والتي تتطلب مهارة فا قة في  م  المراحل المهمة للمجسم ان تنفيي اللتلة البنا ية       

ت ديد نوعية الدامات واساليب تقطيعها وتجميعها . ولتنفيي اللتلة البنا ية للمجسم يجب اتباع 

 الدطوات التالية :

 تجهيز الرسومات : -1

 موقع عا  ( -قطاعات  –واجهات  –مساقط يجب اود تجهيز الرسومات الدااة بالمشروع )

 سوف يتم تصنيع المجسم منه . بمقياس الرسم اليح

 تحديد نوعية الخامات : -2

. وم  هيه ت دو نوعية الدمات الالزمة والمال مة لتنفيي المجسم تبعا لنوعية ومقياس رسمه 

الدامات )الدشب الموسلي والدشب البلص والفلي  الصناعي واللرتون والبالستي  ....الخ( 

لنموذج , كما يمل  ادستعانة ببعض الدامات ,ويجب ان تلون بسماكات تتناسب ومقياس رسم ا

التي توضح اللثير م  العناار المعمارية لل وا ط مثل ادبواب مثل الفابلون البالستيلية 



 

 

26 

ثل )الطابو  وال جر والشبابي  , وبعض المواو المستددمة في تشطيب ال وا ط الدارجية م

 والدشب والمرمر والدرسانة (.

 تقطيع الخامات وتجهيزها : -3

 يتم تجهيز وتقطيع كل عنصر م  عناار اللتلة البنا ية للمجسم وتجميعها كما يلي :       

الجدران : يتم رسم جميع الجدران على الدامات المستددمة وعاوة تلون م  الفلي    -

( والمثلثات . رم تقطيع حواف الجدران بعناية فا قة باستددا  Tبواسطة مسطرة حرف )

 رط ذح سالح حاو . المسطرة المعدنية ومش

 
 

وقبل تثبين الجدران مع بعضها يتم تدريمادبواب والشبابي  حسب قياساها ومواقعها كما يتم    

ورجة , رم  45تجهز حواف اماك  التقاء الجدران على زاوية تغليل الجدران بمواوها ادنها ية و 

ضاً بزاوية قا مة مع الجدار لصص كل جدار في الملان الم دو له على المسقط ادفقي , ولصقه اي

التي تساعد على سند جوانب الجدار المتعامد معه . وتستدد  في ذل  المواو الالاقة والدنابيس 

 حتى يتم جفاف الماوة الالاقة .
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 االختبار البعدي :

 اما  ادجابة الص ي ة :)×( ضع عالمة 

 :نستخدملتقطيع الجدران  -1

 (Tمسطرة ) -

 المثلل -

 المسطرة المعدنية -

 :في يجب ان يتم تنفيذ وبناء الكتلة البنائية للمجسم على القاعدة مباشرة -2

 القاعدة ذات الميول اللبيرة  -

 القاعدة المستوية -

 القاعدة اللونتورية -

 :كيف نحدد تعامد الجدران مع بعضها  -3

 45مثلل  -

 دنستدد  اح اواة -

 : الجدران عند اللصقماذا نستخدم السناد  -4

 الشريط اداص -

  الدنابيس -

 ادرنان معا -
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 خامسةالالوحدة 

 سابعال و ساوس ادسبوع ال

 

 -:(Central Ideas)الـفـكـرة المـركـزية  -ج

 ادزمة دعداو وتنفيي المجسمات . للسقوف وادقواس وادعمدةوراسة تطبيقية لعمل  نماذج  أوالً:

 لمجسم.لعناار ال هيه تدريب الطالب على تنفيي  ثانياً:

 

 -:(Objectivesأهـداف الـوحـدة ) -د

 سيلـون الـطالب بعـد وراستـِه لهـيه الـوحـدة قـاوراً عـلى أن:     

 النموذج. سقلينفي  -1

 .الدااة بالنموذج  ادعمدة وادقواسينفي  -2

 

 

 االختبار القبلي :

 الص ي ة :اما  ادجابة )×( ضع عالمة 

 :اسهل انواع االسقفماهي  -1

 ادسقل الجملونية -

 ادسقل المستوية -

 ادسقل المن نية -

 النموذج  ؟ سقفماذا نحتاج لصناعة  -2

 تجهيز الرسومات -

 ت ديد نوعية الدامات -

 ادرنان معا  -

 ؟ ماهي انواع السقوف المستخدمة في النماذج -3

  الثابتة  -

 المت ركة -

 كالهما -
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 عرض الوحدة النمطية -

 :  المجسم سقفاوال : 

تتطلب مرحلة اعداو وتجهيز ادسقل ت ديد طبيعة السقل بالنسبة للمجسم ) رابن او مت رك ( ,   

فاذا كان السقل مت رك فالبد م  وراسة الفراغات الداخلية , وتوجد رالرة اشلال م  ادسقل كمتا 

 يلي :

  : ادسقل المستوية -1

تعتبر ادسقل المستوية م  اسهل انواع ادستقل وفتي هتيا النتوع يملت  استتددا  طبقتات 

 المطلوب .م  الور  الناعم او الدش  ولصقها على شري ة م  اللرتون رم وهنها باللون 

 ادسقل الجملونية : -2

في هيه النوعية يتم تشليل ميول السقل باستددا  شرا ح م  الور  المقوو ولصتقها علتى          

قاعدة السقل مت  اللرتتون . امتا ادستقل المعدنيتة فتيمل  توضتي ها باستتددا  شترا ح مت  التواح 

الستتقل المعتتدني ذات اللمعتتة ووهانهتتا بتتاللون الفضتتي او الن استتي . كمتتا يملتت  استتتددا  بعتتض 

 ت التي تباع في الملتبات مثل القرميد لتغطية السقل الجملوني .الداما

 ادسقل المن نية : -3

 يتم تصنيعها باستددا  ادسالك وشرا ح م  ادخشاب بمقياس رسم مناسب .

 ثانيا: اعداد وتنفيذ سقف المجسم :

صتميم تأتي اناعة السقل بعد ادنتهتاء مت  اتناعة الجتدران والفراغتات الداخليتة ويملت  ت      

على الرسومات الدااة بالسقل او يتتم ذلت  مباشترة فتو  اجتزاء المجستم التيح تتم  وتنفيي السقل

ويمل  استتددا  متاوة الفلتي  وتغليفهتا بمتاوة ادنهتاء المشتابهة للتصتميم المتراو تنفيتيه ادنتهاء منه .

ملت  منفصل ع  النموذج اومتصتل معته مت  احتدو حافاتته ب يتل يوم  الممل  ان يلون السقل 

  فت ه وغلقه حسب ال اجة .
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 االختبار البعدي :

 اما  ادجابة الص ي ة :)×( ضع عالمة 

 فاذا كان السقف متحرك فالبد من دراسة: -1

 الفراغات الداخلية  -

 ماوة القاعدة -

 ؟سقف متحرك  لماذا نصنع -2

  لسهولته -

 دفهار التصميم الداخلي للمبنى -

 :سقفال تاتي عملية تنفيذ   -3

 قبل الجدران  -

 بعد الجدران -
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 السادسةالوحدة 

 ادسبوع الثام   و التاسع والعاشر

 

 -:(Central Ideas)الـفـكـرة المـركـزية  -ج

 الدااة بمجسمات الفضاءات الداخلية  . للساللموراسة تطبيقية لعمل  نماذج  أوالً:

 تدريب الطالب على تنفيي هيه  العناار للمجسم. ثانياً:

 

 -:(Objectivesأهـداف الـوحـدة ) -د

 سيلـون الـطالب بعـد وراستـِه لهـيه الـوحـدة قـاوراً عـلى أن:     

 . النموذجب الدااة انواع الساللمينفي  -3

 

 

 االختبار القبلي :

 اما  ادجابة الص ي ة :)×( ضع عالمة 

 :الساللمالمواد المستخدمة في نماذج ماهي  -4

 الدشب البلص -

 اللرتون -

 كالهما -

 ؟  مع نموذج الفضاء الداخلي الساللمماذانستخدم للصق نماذج  -0

 مسدس السيليلون -

 اابع الده  الصمغي -

  امغ سريع الجفاف -
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 عرض الوحدة النمطية -

كغيرها م  اجزاء النموذج ت تاج الى عناية قد تلون اكثر م  غيرها فهي تعتبر  ان الساللم        

ولصتناعتها تستتدد  الدامتات التتي ت تاكي الدامتات المستتددمة م  ادجزاء الصعبة في النموذج 

 ال قيقية.دحظ النموذج المصمم وقارنه بالصورة ال قيقية. في الساللم
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 االختبار البعدي :

 يلهر في الصورة نفي السلم اليح
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 ةبعالساالوحدة 

 ثاني عشرالادسبوع ال اوح   و 

 

 -:(Central Ideas)الـفـكـرة المـركـزية  -ج

 . ادراث الدااة بمجسمات الفضاءات الداخلية وراسة تطبيقية لعمل  نماذج  أوالً:

 تدريب الطالب على تنفيي هيه  العناار للمجسم. ثانياً:

 

 -:(Objectives) أهـداف الـوحـدة -د

 سيلـون الـطالب بعـد وراستـِه لهـيه الـوحـدة قـاوراً عـلى أن:     

 . النموذجب قطع ادراث الدااةينفي  -4

 . كوحدات ادنارة والوحدات النباتية الملمالت ادخروينفي  -5

 

 

 االختبار القبلي :

 اما  ادجابة الص ي ة :)×( ضع عالمة 

 :نماذج االثاثالمواد المستخدمة في ماهي  -6

 الدشب البلص -

 اللرتون -

 كالهما -

 ؟  ماذانستخدم للصق نماذج االثاث مع نموذج الفضاء الداخلي -7

 مسدس السيليلون -

 اابع الده  الصمغي -

 

 ؟ذا نستخدم لتغليف وجه السنك الخاص بالمطبخما -8

  اللرتون -

 ور  ادلمنيو  -

 كالهما -
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 عرض الوحدة النمطية -

 اوال : اثاث المجسم : 

يستدد  اللرتون وخشب البلص وطبقات الفلي  الرقيقتة والصتابون فتي اتناعة قطتع ادرتاث       

كتتيل  المناويتتل الورقيتتة متتع الديتتوط وادستتالك المدتلفتتة وور  التتتريس وغيرهتتا متت  المتتواو فتتي 

 اناعة هيه النماذج وهي ت تاج الى الدقة والعناية في لصص اجزاءها وبشلل نليل . 

.وعتتاوة تستتتوحى ن هتتيه القطتتع يجتتب ان يتتتال م مقيتتاس رستتمها متتع النمتتوذج العتتا  وبالتاكيتتد فتتا   

تصاميمها م  قطع اراث حقيقية في اول المنفي مت  م اكاتهتا بتاكبر قتدر مملت  واستتددا  النقتوش 

الصتتغيرة ب يتتل تال تتم مقيتتاس الرستتم الم تتدو للنمتتوذج.ويتم فتتي النهايتتة لصتتقها بواستتطة مستتدس 

 لعا .السيليلون مع النموذج ا
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ختي اتورة لستجاوة معينتة مت  كتاتلوج او اما بالنستبة للمفروشتات مثتل الستجاو فتيمل  ا             

 استددا  اللرتون خش  الملمس اما الستا ر فيمل  استددا  ور  التريس او المناويل الورقية .

 

                                            

 

 االختبار البعدي :

  25-1تمري  نفي قطع ادراث الموجووة في هيه الصورة ضم  مقياس رسم 
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 ةثامنالالوحدة 

 ادسبوع الثالل   و الرابع عشر

 

 -:(Central Ideas)الـفـكـرة المـركـزية  -ج

 وربط اجزاءهتنفيي نموذج مصغر      

 

 -:(Objectivesأهـداف الـوحـدة ) -د

 سيلـون الـطالب بعـد وراستـِه لهـيه الـوحـدة قـاوراً عـلى أن:     

 نموذج مصغر متلامل ينفي  -1

 االختبار البعدي

 اختر تصميم وارسم مدططاته ونفيه .     

 

 

 

 التاسعةالوحدة 

 ادسبوع الدامس عشر   

 

 -:(Central Ideas)الـفـكـرة المـركـزية  -ج

 وتقييم ادعمال السابقة نقد      

 

 -:(Objectivesأهـداف الـوحـدة ) -د

 سيلـون الـطالب بعـد وراستـِه لهـيه الـوحـدة قـاوراً عـلى أن:     

 .يتعرف على نقاط الضعل والقوة في اعماله -1
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 العاشرةالوحدة 

 ادسبوع الساوس والسابع والثام  والتاسع عشر   

 

 -:(Central Ideas)الـفـكـرة المـركـزية  -ج

 وربط اجزاءه ي وح على فضاءات متعدوة تنفيي نموذج مصغر     

 

 -:(Objectivesأهـداف الـوحـدة ) -د

 سيلـون الـطالب بعـد وراستـِه لهـيه الـوحـدة قـاوراً عـلى أن:     

 متلامل ي وح على فضاءات متعدوة ينفي نموذج مصغر  -1

 

 البعدي:االختبار  

 كالنموذج اوناهنفي نموذج 
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 الحادية عشرالوحدة 

 ادسبوع العشرون والواحد والثاني والثالل والرابع والعشرون   

 

 -:(Central Ideas)الـفـكـرة المـركـزية  -ج

متلامل دحد الفضاءات الداخلية العامة طابص واحد متضمنا كافة مصغرمعمارح نموذج  عمل     

 ووحدات ادراث المدتلفة اخراجها بالشلل النها ي . شبابي  ...الخ(العناار المعمارية )ابواب 

 

 -:(Objectivesأهـداف الـوحـدة ) -د

 سيلـون الـطالب بعـد وراستـِه لهـيه الـوحـدة قـاوراً عـلى أن:     

مصتتغرمتلامل دحتتد الفضتتاءات الداخليتتة العامتتة طتتابص واحتتد متضتتمنا كافتتة ينفتتي نمتتوذج  -1

)ابتواب شتبابي  ...التخ( ووحتدات ادرتاث المدتلفتة اخراجهتا بالشتلل العناار المعماريتة 

 النها ي .

 الثانية عشرالوحدة 

 ادسبوع الدامس والساوس والسابع والثام  والتاسع  والعشرون والثالرون   

 

 -:(Central Ideas)الـفـكـرة المـركـزية  -ج

او عتا  مت  عتدة  طوابتص مصغرمتلامل دحد الفضاءات الداخلية ستلني نموذج عمل       -1

متتع الواجهتتات العماريتتة وباستتتددا  الدامتتات المدتلفتتة متتع افهتتار الفضتتاءات الدارجيتتة 

 الم يطة به .

 -:(Objectivesأهـداف الـوحـدة ) -د

 سيلـون الـطالب بعـد وراستـِه لهـيه الـوحـدة قـاوراً عـلى أن:     

ستلني او عتا  مت  عتدة  طوابتص متع مصغرمتلامل دحتد الفضتاءات الداخليتة ينفي نموذج  -2

الواجهات العمارية وباستددا  الدامات المدتلفة مع افهار الفضاءات الدارجية الم يطة 

 به وبمقياس رسم مال م واخراجه بالشلل النها ي .
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 المراجع

  , تدصص التقنية المعمارية ,مجسمات ونماذج - -1

2- MILS, CRISS B,(DESIGNING WITH MODELS A STUDIO 

GUIDE TO MAKING AND USING ARCHITECTURAL  

DESIGN MODELS, (2000), NEW YORK 

 

 

 


