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 1انصفحح 

 
  

 

 1وصف ذصًُى انًُطق انزقًٍ 

 وصف انًقزر

 

 كهٛح انفٌُٕ اندًٛهح  انًؤسسح انتؼهًٛٛح .1

 لسى انتصًٛى  انمسى اندايؼٙ / انًشكض .2

  D1/ انٕاٌ اسى / سيض انًمشس .3

 دٔاو سسًٙ  أشكال انحعٕس انًتاحح .4

 سُٕ٘  انفصم / انسُح .5

 120 ػذد انساػاخ انذساسٛح )انكهٙ( .6

   2018-2017 تاسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًمشس .8

  .تعريف الطالب بالمون ومواد وادوات التموين 
  أكساب الطالب مهارة أستعمال األلوان بمختمف انواعها في تطبيقات تشمل التخصصات األربعة

 ي ، طباعي ،صناعي ،أقمشة( . لمتصميم )داخم
   . تعميمه كيفية مزج األلوان واألنظمة المونية والعالقات المونية في تطبيقات مختمفة ، 

 ًٍَ((يزاخؼح أداء يؤسساخ انرؼهُى انؼانٍ ))يزاخؼح انثزَايح األكاد

األنظمة اللونية والعالقات اللونية في تطبيقات ون ومواد وادوات التلوين ،ونظريات اللون و للدراسة الطالب 
 مختلفة .
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 ة . أكساب الطالب مهارات  لتنفيذ التصاميم بتقنيات متنوع 

 يخشخاخ انًمشس ٔغشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى ٔانتمٛٛى .9

 االْذاف انًؼشفٛح -أ

 ح انهٌٕ ٔأدساكّ ٔأتؼادِ انذالنٛح ٔانساٚكٕنٕخٛح ٔاألختًاػٛح . انتؼشف ػهٗ ياْٛ -1أ

 تانتؼشف ػهٗ أْى َظشٚاخ انهٌٕ ٔأػاليٓا . 

 االْذاف انًٓاساتٛح انخاصح تانًمشس  -ب 

 أكساب انطانثح يٓاسج اتماٌ تُفٛز انتصايٛى تتمُٛاخ يتُٕػح . – 1ب

 نهَٕٛح .  أتماٌ تُفٛز انتصايٛى ػهٗ ٔفك األَظًح ٔانؼاللاخ ا-2

 

 غشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى      

 تاستؼًال انٕسائم انتؼهًٛٛح ٔيُٓا انؼشض انًشئٙ .  ػشض ٔششذ انًٕظٕع نهطهثح 

  . ٍٚأػتًاد اسهٕب األستكشاف فٙ يؼشفح انغهػ ٔانصٕاب اثُاء تُفٛز انتًاس 

 انتًاسٍٚ انٕٛيٛح داخم انماػح انذساسٛح ٔانٕاخثاخ انثٛتٛح نكم يٕظٕع اسثٕػ . ٙ 

  اسهٕب انتحفٛض ٔانًُافسح تٍٛ انطهثح فٙ اسثمٛح انًؼهٕيح ٔأػادج انتًاسٍٚ تٓذف تمًٕٚٓا ػٍ غشٚك

 دسخاخ تحفٛضٚح . 

  االغالع ػهٗ اخش انًستدذاخ فٙ يدال انهٌٕ ٔتمُٛاتّ غهٗ تؼط انًٕالغ األنكتشَٔٛح نألفادج يُٓا 

 

 غشائك انتمٛٛى      

 ذساسٛح ٔٔاخثاخ تٛتٛح . تًاسٍٚ اسثٕػٛح داخم انماػح ان 

  انًشاسكح فٙ لاػح انذسط فعال ػٍ االَشطح ٔانًثادساخ انطالتٛح خاسج انماػح انذساسٛح

 ٔاألشتشان تانًؼشض انسُٕ٘ نهمسى .  

  . انحعٕس ٔيستٕٖ االنتضاو فٙ تمذٚى انٕاخثاخ ٔانتًاسٍٚ االسثٕػٛح تانًٕػذ انًحذد 

  . ٙاختثاساخ تمًٛٛح َٓاٚح انفصم انذساس 

 

 االْذاف انٕخذاَٛح ٔانمًٛٛح -ج

األَذياج تٍٛ انطهثح ٔيغ انطهثح ٔاألستار فٙ تُفٛز انتصايٛى ٔانؼًم اندًاػٙ نتصايٛى فٙ اسٔلح  1ج

 انكهٛح نتؼضٚض انثمح نذٖ انطانة ٔصٚادج شغفّ نهًادج . 

 غشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى     
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 تُٛح انثشَايح  .1

 ًذجانشٓاداخ ٔانساػاخ انًؼت .2
 اسى انًمشس أٔ انًساق الرتميز انًستٕٖ / انسُح

انساػاخ 

 انًؼتًذجٔانٕحذاخ 

 120 انىاٌ D1 األول
 تكهىرَىص ذصًُى

 

 
 

  
 

 
   

    

    
    

    

    

    

    

 اداسج انماء انًحاظشج ػهٗ َحٕ تطثٛمٙ .

 اػٙ انتؼأَٙ نتفٛز انتصايٛى فٙ أَشطح الصفٛح . انؼًم اندً

 

 غشائك انتمٛٛى    

 

 انتًاسٍٚ االسثٕػٛح ٔانٕاخثاخ انثٛتٛح . 

 انحعٕس ٔيستٕٖ االنتضاو تتسهٛى انٕاخثاخ تانًٕػذ انًحذد . 

 انُشاغاخ انالصفٛح ٔاألشتشان تانًؼشض انسُٕ٘ . 

 انًٓاساخ األخشٖ انًتؼهمح تماتهٛح انتٕظٛف ٔانتطٕس انشخصٙ( انًٓاساخ  انؼايح ٔانتأْٛهٛح انًُمٕنح )  -د 

 تًُٛح لذسج انطانة ػهٗ يٓاسج أستخذاو األنٕاٌ َٔظشٚاتّ ٔأَظًتّ .  -1د

 أيكاَٛح تُفٛز انتصايٛى تكافح انتخصصاخ انطثاػٙ ،انصُاػٙ ،األلًشح ،انذاخهٙ تتمُٛاخ يختهفح .
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 انتخطٛػ نهتطٕس انشخصٙ .3

 
   ّصٚادج ثمافح انطهثح انًؼشفٛح نهٌٕ ٔيٓاساتّ ٔأَظًتّ ٔتمُٛات 

 

 انًؼٓذ(األَظًح انًتؼهمح تاالنتحاق تانكهٛح أٔ  غ)ٔظيؼٛاس انمثٕل  .4

 
  

 أْى يصادس انًؼهٕياخ ػٍ انثشَايح .5

 . انكتة انًتخصصح  ٔانًؼتًذج فٙ يدال انهٌٕ ٔانتصًٛى 

   تؼط انًٕالغ األنكتشَٔٛح 
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 تُٛح انًمشس .11

ع
ثٕ

س
أل

ا
خ 

ػا
سا

ان
 

 يخشخاخ انتؼهى انًطهٕتح
أٔ اسى انٕحذج / انًساق 

 انًٕظٕع
 غشٚمح انتمٛٛى غشٚمح انتؼهٛى

 انًشاركح  يُاقشح وحىار  انرؼزَف تانهىٌ ويىاد انرهىٍَ  يفاهُى اساسُح نهىٌ  4 1

 انًشاركح  يُاقشح وحىار انرؼزَف تاألدواخ وطزَقح اسرؼًانها  يصطهحاخ ذقُُح  4 2

 ذقُُى نكم ذًزٍَ  ذًارٍَ ػًهُح  األنىاٌ األساسُح  ذصُُف األنىاٌ  4 3

 ذقُُى نكم ذًزٍَ ذًارٍَ ػًهُح األنىاٌ انثاَىَح  ذصُُف االنىاٌ  4 4

 ذقُُى نكم ذًزٍَ ذًارٍَ ػًهُح ذهىٍَ األشكال تهىٌ واحذ  يهاراخ ذُفُذ تأنىاٌ انثىسرز  4 5

 ذقُُى نكم ذًزٍَ ذًارٍَ ػًهُح ذهىٍَ األشكال تهىٍَُ  يهاراخ ذُفُذ تأنىاٌ انثىسرز 4 6

 ذقُُى نكم ذًزٍَ ذًارٍَ ػًهُح ذهىٍَ األشكال تثالثح انىاٌ  يهاراخ ذُفُذ تأنىاٌ انثىسرز 4 7

 ذقُُى نكم ذًزٍَ ذًارٍَ ػًهُح انرذرج انهىٍَ  ػالقاخ نىَُح  4 8

 ذقُُى نكم ذًزٍَ ذًارٍَ ػًهُح انرضاد انهىٍَ   ػالقاخ نىَُح  4 9

 ذقُُى نكم ذًزٍَ ػًهُحذًارٍَ  دائزج يُسم  َظزَاخ نىَُح  4 11

 ذقُُى نكم ذًزٍَ ذًارٍَ ػًهُح انُظاو انالنىٍَ  اَظًح نىَُح  4 11

 ذقُُى نكم ذًزٍَ ذًارٍَ ػًهُح انُظاو انالنىٍَ يغ نىٌ  أَظًح نىَُح 4 12

 ذقُُى نكم ذًزٍَ ذًارٍَ ػًهُح َظاو انهىٌ انىاحذ  أَظًح نىَُح 4 13

 ذقُُى نكم ذًزٍَ ذًارٍَ ػًهُح انثالثٍ َظاو األنىاٌ   أَظًح نىَُح 4 14

 ذقُُى نكم ذًزٍَ ذًارٍَ ػًهُح َظاو األنىاٌ انسذاسٍ  أَظًح نىَُح 4 15

 ذقُُى نكم ذًزٍَ  ذًارٍَ ػًهُح  ايرحاٌ   4 16

 ذقُُى نكم ذًزٍَ ذًارٍَ ػًهُح َظاو األنىاٌ انًرىافقح  أَطًح نىَُح تاالنىاٌ انًائُح  4 17

 ذقُُى نكم ذًزٍَ ذًارٍَ ػًهُح َظاو انهىاٌ انًرىافقح يغ حزكح يكًهح  َُح تاالنىاٌ انًائُح اَظًح نى 4 18

 ذقُُى نكم ذًزٍَ ذًارٍَ ػًهُح َظاو األنىاٌ انًركايهح  أَظًح نىَُح تاالنىاٌ انًائُح  4 19

 يهاراخ انردسى واألضاءج 4 21
انظم وانضىء تاسرؼًال انىاٌ 

 انثىسرز 
 قُُى نكم ذًزٍَذ ذًارٍَ ػًهُح

 ذقُُى نكم ذًزٍَ ذًارٍَ ػًهُح يدًىػح األخضز -يشج األنىاٌ  َسة يشج االنىاٌ  4 21

 ذقُُى نكم ذًزٍَ ذًارٍَ ػًهُح يدًىػح األحًز –يشج األنىاٌ  َسة يشج االنىاٌ  4 22

 ذقُُى نكم ذًزٍَ ذًارٍَ ػًهُح يدًىػح انثٍُ -يشج األنىاٌ  َسة يشج االنىاٌ  4 23

 ذهىٍَ االشكال انثُائُح األتؼاد  4 24
األنىاٌ انًزكثح فٍ ذصًُى ثُائٍ 

 األتؼاد 
 ذقُُى نكم ذًزٍَ ذًارٍَ ػًهُح

 ذهىٍَ األشكال انثالثُح االتؼاد 4 25
األنىاٌ انًزكثح فٍ ذصًُى ثالثٍ 

 األتؼاد 
 ذقُُى نكم ذًزٍَ ذًارٍَ ػًهُح

 ذقُُى نكم ذًزٍَ ذًارٍَ ػًهُح نىاٌ انخشثُح انظم وانضىء تاأل ذقُُح األنىاٌ انخشثُح  4 26

 ذقُُى نكم ذًزٍَ ذًارٍَ ػًهُح رسى انًدسًاخ تأألنىاٌ انخشثُح  ذقُُح االنىاٌ انخشثُح  4 27

 ذقُُح االنىاٌ انخشثُح  4 22
رسى انفضاءاخ انذاخهُح تاألنىاٌ 

 انخشثُح 
 ذقُُى نكم ذًزٍَ ذًارٍَ ػًهُح
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 انثُُح انرحرُح ،قاػاخ دراسح الغزاض ػًهُح تكافح يرطهثاذها .  .11

 ال ذىخذ / يقزر ػًهٍ      انكرة انًقزرج انًطهىب -1

 انًزاخغ انزئُسُح )انًصادر( -2
نؼانٍ وانثحث انؼهًٍ فزج ػثى : ػهى ػُاصز انفٍ، وسارج انرؼهُى ا

،1822 

انكرة وانًزاخغ انرٍ َىصً تها )انًدالخ  -ا 

 انؼهًُح , ....(

 َظزَح انهىٌ ، َحًُ حًىدج-

 ادراك انشكم وانهىٌ ، قاسى حسٍُ صانح . -

 انهىٌ َظزَاً وػًهُاً ، اتزاهُى انذيخهٍ .  -

 األَظًح انهىَُح ودورها فٍ االخزاج االػالٍَ ،اًَاٌ طه -

 ًزاخغ االنكرزوَُح , يىاقغ االَرزَد,.....ان -ب
http://www.paintbasket.com/go/colorbuster 

https://khawlahalageel.wordpress.com 

 

 

 

 ذقُُى نكم ذًزٍَ ذًارٍَ ػًهُح رسى األشخاص تاألنىاٌ انخشثُح حذقُُح االنىاٌ انخشثُ 4 28

    إيتحاٌ  4 31

نذساسٙ  : أظافح تمُٛاخ نَٕٛح اخشٖ تذػى انًمشس يثم االٚش تشش يغ تٕافش خطح تطٕٚش انًمشس ا -12

 االيكاَٛاخ انًادٚح . 

http://www.paintbasket.com/go/colorbuster
http://www.paintbasket.com/go/colorbuster
https://khawlahalageel.wordpress.com/
https://khawlahalageel.wordpress.com/
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 يخطظ يهاراخ انًُهح

 َزخً وضغ اشارج فٍ انًزتؼاخ انًقاتهح نًخزخاخ انرؼهى انفزدَح يٍ انثزَايح انخاضؼح نهرقُُى

 يخزخاخ انرؼهى انًطهىتح يٍ انثزَايح

 أساسٍ اسى انًقزر ش انًقزرري انسُح / انًستٕٖ

 أو اخرُارٌ
 انًهاراخ انؼايح وانًُقىنح يهاراخ انرفكُز انًهاراخ انخاصح تانًىضىع انًؼزفح وانفهى

) أو( انًهاراخ األخزي 

انًرؼهقح تقاتهُح انرىظُف 

 وانرطىر انشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 5ب 4ب 3ب 2ب 1ب 6أ 5أ 4أ 3أ 2أ 1أ

 / / / /   / /    / /     / / أساسي  ان الو  D1 األٔل 

                      
                       

                      

                       

                      

                       

 
                     


