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 2 اإلعزشارٛغٛخ انزؼهًٛخ
        

واعد ومبادئ التصميم تصميم مشاريع فنية تطبيقية متقنة على أساس ق  :انكفبءحيُظٕص 

 .المعاصر

 األْذاف  انزؼهًٛٛخ   :

ػهٗ يفٕٓو انزظًٛى انًؼبطش انًشرجط ثًخزهف انًًبسعبد انًُٓٛخ فٙ يٛذاٌ اإلَزبط انزطجٛمٙ ٔ  انزؼشف ـ1

 ااٍلرظبل ٔ انًٕػخ.

 اٍعزكشبف لٕاػذ ٔ يجبدئ انزظًٛى انًؼبطش ٔ رٕظٛفٓب فٙ يشبسٚغ فُٛخ.   ـ2 

 انًؾكى فٙ انزؾف انفُٛخ ٔ رؾذٚذ لًٛٓب انفُٛخ. جُبءان عًبلرزٔق   ـ 3

 نهًزؼهى نُغجخ ثب سطانذ  ًْٛخ أ

إٌ ْزا انذسط ًٚكٍ انزهًٛز يٍ يؼشفخ فٍ انزظًٛى فٙ يغبل انفٌُٕ ٔ رؾذٚذ أًْٛزّ فٙ انشعى ، ٔ رؾكى فٙ رمُٛبرّ يٍ 

ٛم انشعبئم انًشئٛخ فٙ ثؼغ األػًبل انفُٛخ ؽٛش رطجٛك لٕاػذ عهى انشعى لظذ إثشاص انمٛى انغًبنٛخ فٙ انزغغٛى ٔ رؾه

 انًغغًخ ، ٔ يؼشفخ طشق رشكٛجٓب، ٔانزؼشف ػهٗ األثؼبد انضالصخ نهًغغى .

انًُبعجخ ٔ فك  يًب ٚغؼهّ لبدسا ػهٗ إٚغبد انؾهٕل انًُبعجخ نهًشكالد فٙ ٔػؼٛبد رؼهًٛٛخ. ال عًٛب يٍ ؽٛش اخزٛبس األعغبو 

. لظذ انٕطٕل ثبنزهًٛز إنٗ اعزُزبط  بو انًغزٓذفخ، ٔ رغغٛذْب ػهٗ أعبط انمض ٔ انهظك لبػذح عهى انشعى فٙ انزظًٛى األعغ

ٔ رغغٛذِ فٙ يٕاػٛغ فُٛخ يخزهفخ األؽغبو ، ٔثُبء ػهٗ يب عهف ركشِ فٍبٌ انزهًٛز عـٕف   انخظبئض انفُٛخ نزظًٛى ٔ رغغٛذ .

 ٚزٕطم إنٗ رؾمٛك انكفبءح انزبنٛخ:

 الكفاءة الماعديت :*

  بسٚغ فُٛخ رطجٛمٛخ يزمُخ ػهٗ أعبط لٕاػذ ٔيجبدئ انزظًٛى انًؼبطشرظًٛى يش
 عناصس الكفاءة :* 

يفٕٓو انزظًٛى انًؼبطش انًشرجط ثًخزهف انًًبسعبد انًُٓٛخ فٙ يٛذاٌ اإلَزبط انزطجٛمٙ ٔ ااٍلرظبل ٔ  علً  يتعسف   ـ 1

 انًٕػخ.

 ظٛفٓب فٙ يشبسٚغ فُٛخ.اٍعزكشبف لٕاػذ ٔ يجبدئ انزظًٛى انًؼبطش ٔ رٕ  يستكشف   -2

 انًؾكى فٙ انزؾف انفُٛخ ٔ رؾذٚذ لًٛٓب انفُٛخ. انجُبء عًبل  يتروق   ـ3

دلٛمخ  نكم ؽظخ رٕصع فٙ  03ٚزطهت رؾمٛك ْزا انكفبءح صالس ؽظض رؼهًٛٛخ اَذيبعٛخ رهى ثبنًؾزٕٖ انًؼشفٙ نهٕؽذح، ثًؼذل 

نزا َزٕلغ يٍ انزهًٛز أٌ ٚكٌٕ  يب يغ انًكزغجبد انمجهٛخ نهغُخ انًبػٛخ.إطبس انخطخ أٔ انجشيغخ انغُٕٚخ ) انزٕصٚغ انغُٕ٘ ( اَغغب

ػهٗ دساٚخ كبفٛخ ثمٕاػذ انزشكٛت ٔ رُظٛى انؼُبطش انزشكٛهٛخ ػهٗ أعبط يجذأ انزٕاصٌ انخطٕط، ٔ انًغبؽبد،ٔ انكزم ٔ 

انمبػذح انهَٕٛخ نهشيبدٚبد انًهَٕخ، كًب ٚغزؾغٍ أٌ ٚكٌٕ لذ رؼشف ػهٗ أعظ رمُٛبد رهٍٕٚ األػًبل انفُٛخ ػهٗ أعبط األنٕاٌ.



إػبفخ إنٗ يب ٚؾظهــــّ يٍ يؼهٕيبد رزؼهك ثبنُغت ٔ انمٛبعبد انؼُبطش انزٙ ركٌٕ انًٕػٕع انفُٙ، ٔ انًٓبساد انزطجٛمٛخ انزٙ 

 رغبػذِ فٙ إَغبص انًشبسٚغ انفُٛخ انزشكٛهٛخ ثخبيبد يخزهفخ انزمُٛخ ٔ انًهًظ.

 أًْٛخ انًششٔع
رمهٛذٚخ كبَذ  أٔ   َفؼٛخ عًبنٛخيغزمجال نُٛغض أػًبال فُٛخ يخزهفخ انًزؼهى  رٓٛئ مُٛخ ٔ فُٛخاكزغبة يٓبساد ر 

 فٙ شزٗ يغبالد انؾٛبح يؼبطشح
 
 
 

 ٔػؼٛخ األَطالق( 1                التعليمي النشـاط
 .مراقبة األدوات وتفحصها و مراجعة املكتسبات القبلية  املتعلقة ابلرسم -

انزٙ  فُٛخان نًؼبسف نجؼغ اؽٕطهخ رًٓٛذٚخ  )  نزنك يٍ انٕاعت افبدرّ  ة :   الوكتسباث المبليت هسالبت أ(     

  (  فٙ ْزا انذسط ٚؾزبعٓب
 ؽٕل انؼُبطش انزشكٛهٛخ يُٓب ... ) انخط ـ انًغبؽخـ انكزهخ ـ األنٕاٌ األعبعٛخـ  

 .، انزشكٛت ٔإَٔاػّ.ط ـ لٕاػذ رجٕٚت انؼًم انفُٙاالَغغبو انهَٕٙ انجغٛ ٔانشيبدٚبد انؾٛبدٚخ  ٔانًهَٕخـ ٔ انضبَٕٚخـ

ٚطـهت األعزبر يٍ انزاليٛز يالؽظخ األشكبل انُٓذعٛـخ انًغغًخ نألشٛـبء انًٕعٕدح   : ب( وضعيت اشكاليت  

  فٙ انًؾٛط انًذسعخ.

دساعــخ أثؼبدْب ، ٔ كٛــف رجذٔ أشكبنٓب نهًشــــبْــــذ ػُذ سؤٚزٓب ٔ  ألصبسيغبءنخ انزاليٛــز ؽــٕل يظٓش اـ 

 انضالصـــــخ

  : ىيكــــــ( األثازة و التشج   

 ٚالؽظــٌٕ أشكبل األشٛبء انًغغًخ انًؾٛطخ ثٓى داخم يؾٛط انًذسعخ أٔ خبسعٓب. 

 ٚؾذدٌٔ لبنجٓب انُٓذعٙ )يكؼت ـ يزٕاص٘ انًغزطٛالد ـ أعطٕاَخ ـ يكؼت (ـ  

ٚغزشعؼٌٕ أًْٛخ انزكجٛش ٔ انزظغٛش فٙ رظًٛى  ـٚغٛجٌٕ اٍعبثبد يخزهفخ) ثُغجخ نهمٛبعبد ٔ األثؼبد (ـ  

     انًغغًخ ؽغبواأل

   . ــ اعزكشبف رمُٛخ ثُبء األعغبو انًكؼجخ ٔ األعطٕاَٛخ ٔ انًزٕاصٚخ األػالع 

 : د( اختباز الوعازف المبليت .

 طشػ اعئهخ ؽٕل ...  ـ 
 ( .انزشكٛت أٔ انجُبء .انزٕصٚغ.....ٙـ انًؼهٕيبد انزٙ رى رمذًٚٓب )نهؼُبطش انزشكٛهٛخ , انزجٕٚت انغُذ انفُ 
 ـ طهت ؽٕطهخ فشدٚخأ عًبػٛخ شفٓٛب نًب طشػ فٙ انؾظـــــخ 

أعبط ثُبء األؽغبو ْٕ سعـــــــى انًخطط ٔفك لبػــــــــــذح عهى انشعى إلػطبئّ انجؼــذ انٕالؼٙ يــٍ ؽٛش ـ    ط اعزُزب       

 .انزكجٛــــــــش ٔ انزظغٛش

(  1/133 – 1/03 -1/13ــــــــــــٕ عهى خبص ثبنزغغٛى ٔ ْـٕ انُغجخ انًئٕٚخ انزٙ ُٚفـــز ثٓب انؼًم انفُٙ. ) ْ   :سلم الرسم *

 . ْٕٔ ركجٛش شكم يــــٍ انؾغى انؾمٛمــــــٙ اٍنٗ ؽغى أكجش أٔ انؼكـــظ رظغٛش عغى أٔ شكم

 ـتــخالص 

 دلٛمخ  05     األٔنـــًٗٛخ   ٛانزؼه انؾظــخ 



أ٘ انجٛئخ ب اإلَغــبٌ بل فٙ انجٛئخ انزٙ ٚؼٛش فْٕٛٓ يؼبنغخ األشك "Design " انزظًٛى إٌ    :هفهىم التصوين 
   ."انًظًًخ"   انًجُٛخ ٔثكالو آخش انجٛئخ

 

نٓب ػهى ٔأطٕل ،  انزظًٛى ْٕ فٍ انشكم انٕظٛفٙ . فكم رظًٛى نّ ٔظٛفخ ٔكم ٔظٛفخ    المعاصرمفهوم التصميم  -   

ٔركُٕنٕعٛخ . نزنك فبنزظًٛى نٛظ فُب   ٔأعشاس ػهًٛـخ  شٔعٔػهٛـّ فهكم َٕع يٍ رظبيٛى انٕظبئف انُفؼٛخ نّ أطٕل ٔعزٔس ٔف   

 . فبنزظًٛى ْٕ انضمبفخ: ٔكم صمبفـخ ٚغت يٕػٕع ٔاؽـذ أطجؼ " صمبفخ "    انفٍ ٔانؼهى فـــٙ فمط ثـــم فٍ ٔػهى. ٔإرا يب اعزًغ
بنزظًٛى ػًم ٚمٕو ثّ كم اَغبٌ ؽغت ف. َُٔششْب َغزطٛغ رؼًٛى انؼهى ٔانًؼشفخ ٔنكٍ َغزطٛغ أٌ َؼًى انضمبفخ  رؼًًٛٓب.إَُب ال 

ٔٚزًضم فٙ اخزٛبسَب نًالثغُب  ٔرُظٛى يُبصنُب  أٔ ؽزٗ  اػذاد طؼبيُب أٔ يشرجطب ثبنًكبٌ  ٔانضيبٌ ) انًؼبطشح (صمبفزّ  ٔلذسرّ 

 رُغٛك افكبسَب  فٕٓ ػشٔس٘ نزهجٛخ

 نفٌُٕ انزطجٛمٛخ ٔانزمهٛذٚخ  ٔانزؼجٛشٚخ  ٔانؼًبسح ؽبعبرُب انٕٛيٛخ  انخبطخ ٔانؼبيخ  ؽٛش ايزذ نٛشًم يغبالد يزُٕػخ يضم  ا 

 ٔانظُبػبد انًخزهفخ...ٔانذٚكٕس 

نزكُٕٚبد  ٔرشكٛجبد  يًٛضح  رغًغ ثٍٛ  انطبثغ  انُفؼٙ  ٔانغًبنٙ  ؽٛش ثذاع انزشكٛهٙ انزظًٛى انًؼبطش ْٕ االثزكبس ٔاال   

 .  ٕٚش نًب ْٕ رمهٛذ٘ ٔلذٚىرؼزًذ ػهٗ لذسح انًظًى ػهٗ انزخٛم ٔسطذ األفكبس انغذٚذح أٔ رط

ٔلٕاػذ صبثزخ ٔيزكبيهخ يًب  الثذ أٌ َالؽع أَّ ثُٙ ٔفك يجبدئ بنٕ َظشَب انٗ ػًم فُٙ َبعؼ  نشخض ي: التصميم المعاصر قواعد

 ْٔزا انجُبء انًؾكى ( نذٖ انُبظشٍٚ ..) يٍ ؽٛش انٕظٛفخ  ٔانًظٓش انغًبنٙٔفّٛ إثذاع  ٚغؼهّ يزًٛضا ٔعًٛال  ٔيمجٕال 

 : انفُٛخ ْزِ انمٕاػذ زًذ  ػهٗٚؼ

 انزٕاصٌ.االَغغبو انٕؽذح. يشكض انغٛبدح.انؾشكخ.ٔاإلٚمبع

  ػُبطش انؼًهٛخ انزظًًٛٛخ  ٔيشاؽهٓب انًُطمٛخ
د أٔ عًبػخ ًٔٚكٍ أٌ ٚكٌٕ فش) *انؾشفٙ انًُفز( انشعبو انًزخظضانًظًى )  *( سغجزّيهكٛزّ ٔ)انفُٙانشخض طبؽت انؼًم  

 ( رارّ انشعبو

ثزخطٛط  كشكٛٓبد  ٔإثذاع ًَبرط   اإلشكبنٛخؽم   2    اإلشكبنٛخفٓى   1   سكضَب  ػهٗ ػُظش  انًظًى َظشا نًًٓزخ انغْٕشٚخ  ٔعت ػهّٛ  ٔارا 

  انًزؼخ  انجغبطخ  ٔانزأصٛش اخزٛبس انؾم  األَغت 3يظغشح )يبكٛذ (     

 

 ٛمٛخػهٗ  كشاط  األػًبل  انزطج رًبسٍٚ  *   ..  ـ انؼًم انًٕعّ    .

 شبسٚغ فُٛخ رطجٛمٛخ يزمُخ ػهٗ أعبط لٕاػذ ٔيجبدئ انزظًٛى انًؼبطشنً درظًًٛب أ َغض ـ 

لبثهخ نهزغغٛذ  ثبنٕسق     (كشعٙ خضاَخَفؼٛخ  )ألنجغخ  أٔ عٛبساد  أٔ نٕاصو اعزؼًهٛخ    ) كشٔكٛٓبد(ًُظٕسنرخطٛطبد أٔنٛخ ثب

عى  نكشاط  األػًبل  انزطجٛمٛخ ثٕعٛهخ   لهى انشطبص   األلالو ػهٗ ٔسلخ  انش   يزٕفشح  الؽمبانًمٕٖ أٔ خبيبد أخشٖ  

 انًهَٕخ... نجبد  عبفخ   ثبعزبل....

 انزٕاصٌ.االَغغبو انٕؽذح. يشكض انغٛبدح.انؾشكخ.ٔاإلٚمبع  ثزطجٛك لٕاػذ انزظًٛى

 نهؼًم انفُٙ انزظًًٛٙألعظ انجُبء ٔ انزُظٛى انًؾكى انفٓى نزأكٛذ  

 

                                            
 

 مييالتعل النشـاط
    وضعيت بناء التعلن( 2                  

               
 التمارين  واحملاوالت تكملة ..التجريب 0

 يشاعؼخ انًكزغجبد انخبطخ نهززكٛش ثًب عبء فٙ انؾظخ األٔنٗ. 

 طٕل إنٗ رؾذٚذ فكشح يٍ خالل ثُبء خطٕطانمٛبو ثزغبسة فشدٚخ ػهٗ انكشاط انمظذ يُٓب ثُبء انًششٔع ٔ انٕ

 نزؾمٛك انزُبظش ٔالرُبظش ٕٚظف فٛٓب انزكشاس ٔانزشرٛت كشٔكٛٓبد ٔرشكٛالد خطٛخ ٔنَٕٛخ 

 انزٕاصٌ.االَغغبو انٕؽذح. يشكض انغٛبدح.انؾشكخ.ٔاإلٚمبع

  .......ثبنٕعبئم انالصيخ يضم انًغطشح ٔانًذٔسالعزؼبَخ أ  

 لٛمخد  05      انضبَٛخًٛخ   ٛانزؼه خ انؾظ



مقوى مع امكانية استعمال خامات أخرى  متوفرة  أو الورق  عل  ورق ازالشروع يف االجن  التجسيد 2
 سم 22سم /   22  العادي

 شبسٚغ فُٛخ رطجٛمٛخ يزمُخ ػهٗ أعبط لٕاػذ ٔيجبدئ انزظًٛى انًؼبطشنًرظًًٛبد  أ َغض ـ :    تطبيك

 انزُٕع.........ٔ ؽذحاإلٚمبع، انٕ  ، انؾشكخ،االَغغبو ’  انزٕاصٌ :  لٕاػذ  انزظًٛى انًؼبطشػهٗ أعبط 

 انؾٛبدٚخ  ٔانًهَٕخ انشيبدٚبدٔ انضبنضٛخ   ٔ انضبَٕٚخ ثبألنٕاٌ األعبعٛخ ٓبُٕٚٔره

 خبيبد ٚشاْب انًزؼهى  يُبعجخ...ايكبَٛخ  رٕظٛف  انٕسق انًهٌٕ ٔ ٔانًبئٛخثٛخ اأألنٕاٌ انزش: انخبيخ 

 انزُٕع..........ٔ انٕؽذح اإلٚمبع،ٔ  ، انؾشكخ االَغغبو انهَٕٙ’  انزٕاصٌغغذ فّٛ لبػذح ٚ
 

 -ٔانزذاخم انزشاثط -ٔ انالرُبظشانزُبظش–انزُبٔةانزكشاس  –)ٔٚطجك فّٛ انمٕاػذ انفُٛخ ٔاألعظ انؼهًٛخ  

 .....ٔانمٛى   األنٕأٌاألؽغبو ٔ شكبلٔاأل فٙ انخطٕط ٔانًغبؽبد ٔانٕطٕل إنٗ انُظبو ٔانزٕاصٌ (انزشرٛت

 ٔانزمُٛخ .......ء ثؼغ انزٕعٛٓبد انزشثٕٚخ ٔانؼًهٛخ .....أصُبء انؼًم ٔإػطب انًزؼهًٍٛ يزبثؼخ 

 

 
 التعليمي النشـاط   

 اػبدح اإلعزضًبسٔػؼٛخ ( 3                     
 .....صى األػًبل  انفُٛخ نهًزؼهًٍٛ نهكفبءح انًمزشؽخـ ركًهخ  إرًبو ٔ إَٓبء  

 نهؾظخ حاألخٛشفٙ َظف انغبػخ ػشع األػًبل انًُغضح ٔيُبلشزٓب َٔمذْب... * 

لٕاػذ  انزظًٛى انًؼبطش  يبيذٖ رطجٛك انمٕاػذ انفُٛخ ٔ األعظ انؼهًٛخ ٔانزجٕٚت يُٓب  ثًغبػذح األعزبر َمذ ٔ رؾهٛم عًبػٙ *

انشيبدٚبد  )ٔرهُٕٚٓب ثبألنٕاٌ األعبعٛخ ٔ انضبَٕٚخ انضبنضٛخ  ٔ انزُٕع......ٔ اإلٚمبع، انٕؽذح  ، انؾشكخ،االَغغبو ’  انزٕاصٌ :

لبػذح عهى   ٔ انُغت ٔانمٛبعبد انظؾٛؾخرٕظٛف   ٖفٙ األػًبل انفُٛخ ٔيب يذ( ٔايكبَٛبد رطجٛمٓب ؾٛبدٚخ  ٔانًهَٕخان

رمُٛبد انمض ٔيٓبساد اعزؼًبل  انخبيخ انًمزشؽخ   ثزنك ػُذ رٕظٛف انٕعبئم انُٓذعٛخ انخبطخنخطٕط إرمبٌ أداء ا يغ.. انشعى

                     ثؼُبٚخ َٔظبفخ يغ انؼًم انزظًًٛٙ. انٕاٌ يبئٛخ  ألالو يهَٕخ  ٔألالو  انهجبد ٔانهظك.ٔانخبيبد  انًغزشعؼخ ٔرُبعجٓب 
 ٔ رنك ثمشاءح انؼًم يٍ طشف يُغضِ مذ فشدَ٘    *

ٔ انشأ٘ اٜخش ثٍٛ انًزؼهًٍٛ  انشأ٘يغ سفغ انؼًم انغٛش يزمٍ فٙ انشكم ٔ انهٌٕ يغ اؽزشاو  رظؾٛؾٓب ٔرمٛٛى األػًبل   *

 انزُبفظ األخٕ٘ انُضّٚ ٔانششٚف   بسح سٔػٔإص

 وسائل تىضيحيت            

 لٛمخد 05انزؼهًٛٛخ   انضبنضخ     ظــخ انؾ
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