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 أهداف المادة :
يتتعل  الاللتم ملتلتال اليتلليم والتتنيتلت المتبعتة اتي الترا  واظطتلر الملااتلت المعملريتة  الهدف العـــــام :

 والتصلمي  الداللية .
اتتتلت يتتتي ول الاللتتتم  تتتلدراا علتتتا التتترا  واظطتتتلر الللمتتتلت بملتل  تتت ال التتنيتتتلت للملا الهددددف الخدددا  :

 ، واجطلت ( وللفضلءات الداللية .المعملري     ة )ميل ا ، متلاع 

 تفاصيل المفردات االسبوع

 االول
التعرال علا اهمية الظطتلر واللترا  لملااتلت معملريتة واضتلءات دالليتة متل لت   عتر  

والمصتالحلت للمتواد  نملذ  وريو  توضيحية لمبلدىء علمة ل ظطلر المعملري مع شرح للرموز
 والملاالت الملتلفه اي متلاع الاتيه والعموديه والواجطلت .   

 يابق الاللم ملاالت بيياه لمل دريه اي اليبوع الو  .  الثاني

 الثالث والرابع
ينفتتذ الاللتتم تتنيتته الظطتتلر تعلتتي  الرصتتلم وا تت   الفحتت  )التنتتتيا والتطشتتير وملتتاء الميتتلحلت 

 ا الاتي والعمودي ومنلظير لتصلمي  داللية .واظطلر الميل 

 الخامس والسادس
تعلي       الالل  م تتني   ة الظط        لر وبللحبر الصيني وايتعمل  ادوات التحبير  وتابيتتلت علتا 

 اظطلرملاا   لت بأ                      .

 يتلت علا انواع الللملت( .ايتعمل  الوال اللشم اي اظطلر الللملت الملتلفه )تاب السابع

 تابيتلت علا ايتعمل  اللوال اللشبيه لظطلر ملاالت لتصلمي  داللية . الثامن والتاسع

 ايتعمل  اللوال الملئية والبويتر تابيتلت ملتلفه علا اظطلر اللوال لظطلر الللملت المتنوعه . العاشر

الحادي والثاني 
 عشر

 لريه مل واجطلت ، متلاع وتصلمي  داللية بلللوال الملئية .تابيتلت اي تلويل ملاالت معم

الثالث والرابع 
 عشر

 اظطلر ملاالت لتصلمي  داللية بليتعمل  ا ثر مل تتنية اي تصمي  الاللم ) تحبير وتلويل( .

الخامس والسادس 
 عشر

 ( الرش للرا  الحيلة الجلمدة .AIR BRASHتابيتلت علا الظطلر باريتة )
 ( الرش للرا  للابيعة.AIR BRASHت علا الظطلر باريتة )تابيتل

 ( الرش للرا  الش ل  الطنديية .AIR BRASHتابيتلت علا الظطلر باريتة ) السابع عشر

الثامن والتاسع 
 عشر والعشرون

( للتترا   ) الملااتتلت المعملريتتة ، متتتلاع AIR BRASHتابيتتتلت علتتا الظطتتلر باريتتتة )
 ت وتصلمي  داللية ( .،واجطلت ،واضلءا

الحادي والثاني 
 والعشرون

 تابيتلت علا اظطلر الش ل  الطنديية و اع الثلث بليتعمل  الورق الملول )ال ول ( .

الثالث والرابع 
 والعشرون

 تابيتلت بليتعمل  الورق الملول )ال ول ( للملاالت المعملرية والتصلمي  الداللية .

 الخامس
 والعشرون

 لعمل  المالوبة بللصوره النطلئية .ا مل  ا

السادس والسابع 
 والعشرون

 اظطلر  اع الثلث لملاا ي ني مع اظطلر الملمس بتل  التحبير واللوال .

الثامن والتاسع 
والعشرون 
 والثالثون

ري  مت لم  لبيت ي ني )ملاا ، واجطلت ، متلاع( . مع ري  المنظور الداللي بليتتعمل  ا ت   
 ( ) مشروع ( .AIR BRASH، التلويل او اريتة )التحبير 

 


