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 الحلقة الثالثة /الديكور لمساقالخطة الدراسية 

 

 التوزيع الزمني

 باألسبوع
 مالحظات المحتوى الدراسي

 اسابيع ثالثة

 التنسيق والديكور مقدمة عن فنالوحدة األولى: 

 .وأهميتهما والديكورالتنسيق  مفهوم -

 عناصر ومكونات الديكور. -

 الخامات المستخدمة في أعمال الديكور. -

       ا النوع )خننار،يا اداخ(ي  الموقع :من ننناةيننة تصنننننننني  أعمننال الننديكور -
) ديكور مسكنا مسرحا مةالت ت،اريةا فنادق...الخ ا الطراز)كالسيا 

األهمية ) أسننناسنننيا ثانوي  تق(يديا ةديث ا الشنننكل ) مسنننطما م،سنننم 
 الديكور" . تمكمال“

 

 
 الجانب العملي:

  .أعمال الديكور المسطحةوظيف التصميم الزخرفي في تنفيذ أو معالجة ت
 مواضنننننيع الدرو  ي،ت أن تتع(ق بعمل الديكور المنفس ولي  بالخامة مالحظة:
 كاآلتي: في العمل ويكونالمستخدمة  أو الطريقة

 الوطنيا يوم الميثاقا عيد الشننن،ر ا )العيدتنفيس لوةات ،دارية ل(مناسنننبات مثال  
 . عيد األسر ا يوم البيئة .... 

 .ل(نباتات الداخ(ية خزفية أةواض ت،ميل
 تنفيس خ(فية لمسرح المدرسة.
 تنفيس سور لةديقة المدرسة.

 .ت،ميل طاوالت وكراسي معمل الديكور
  .تمساةاالتنفيس فواصل لتقسيم 

   
 .في أعمال الديكور التصميمات الزخرفية طرق وأساليب تنفيذ. 1

زخار  عن طريق الرسم والت(وين مباشر  ع(ى  )تنفيسمع مسنتو  السنطم  -
األسننطم أو الطباعة أو ،مع وتركيت خامات مخت(فة مثل أعمال الموزايي  

 والديكوباج وغيرها   

الزخنار  ع(ى األسنننننننطم عن طريق تفريغ بعض األ،زا   )تنفينسالتفريغ   -
 منها مثل أعمال اآلركت وغيرها .

الزخنار  عن طريق الةفر بةيث تكون أ،زا  منها  )تنفينسالغنائر والبنارز  -
مثل أعمال النةت ع(ى ال،ب  والخشت عن السطم غائر  واألخر  بارز  

مع او عن طريق ،أعمنننال القوالنننت  اوالطرق والضنننننننغط ع(ى النةنننا 
  . وتركيت الخامات

 الخطوط(. مثل تصنيف التصميمات الزخرفية )هندسية، طبيعية، مجردة. 2

 . الزخارف في الطراز اإلسالمي، والتقليدي، والحديث.3
 

 التخطيط لإلنتاج:. 4

 ،مع المع(ومات مثال: .1

 تةديد مكان العمل والناةية ال،مالية والوظيفية له. -

 اإلمكانيات المادية المتاةة. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

 التوزيع الزمني

 باألسبوع
 مالحظات المحتوى الدراسي

 الخامات المستخدمة في العمل وخصائصها وطرق تشكي(ها. -

 األدوات المستخدمة في التشكيل وبدائ(ها. -
 وضع األفكار المناسبة .2

 ويكون عن طريق: التصميمات الزخرفية المناسبة ل(عملوضع  -

o عن طريق الةننس   هنناتطوير اختيننار الزخرفننة والعمننل ع(ى
 واإلضافة.

o   .تصميم وةد  زخرفية وتكرارها 

 
 تنفيس العمل باستخدام الخامات واألدوات. .3

األمن والسننننننالمة في المعمل وعند التعامل مع  تالتعر  ع(ى إ،را ا -
 الخامات واألدوات.

 تقييم العمل. .4

 اسابيع ثالثة

 األثاث ومكمالت الديكورالوحدة الثانية: 

 .استخدامهاقطع األثاث وأماكن مواصفات األثاث / أنواع و -

 ./ أنواع مكمالت الديكور وأهميتهامكمالت الديكور -

 قطع األثاث السكية. -

 مواصفات وطرق اختيار قطع األثاث. -

 الجانب العملي: .1
 الم،سنننمة أعمال الديكور قطع األثاث أو مكمالت الديكور ) تنفيس أةدتصنننميم و

 المواضيع المقترحة:
 تنفيس وةد  إضا  .

 .. ..وسطا كرسيطاولة قطعة أثاث )تنفيس 
 متعدد  االستخدام. أو صناديق ع(تتنفيس 

 تنفيس شموع ل(زينة.
 تنفيس م،سم يعبر عن أي موضوع.

 .أعمال الديكور الم،سمة تنفيسفي  المستخدمةاألساليت  -
،سوع األش،ارا نةت القوالت  )نةت الصامتةةفر ونةت األشكال  -

  .ال،بسيةا....الخ 
  .خ. ال..الورقع،ينة سيرامي ا ع،ينة  )طيناالع،ائن بتشكيل ال -

قطع خشنننننننبية أو أة،ار أوأي  )تركيت تركينتالت،ميع والقطع وال -
خامات بترتيبات مخت(فة لتشننننكي(هاا قج وت،ميع القطع عن طريق 

 . أو المفصالت وغيرها والمساميرال(صق أو التعاشيق 
إفراد المكعننننتا الهرما متوازي المسنننننننتطيالتا )واإلفراد الثني  -

  .خروط... الم
 .)ال،ب ا الشمع...الخ  التشكيل بالقوالت -

 .االخامات المستخدمة في تنفيس م،سمات الديكور وخواصه -

 التخطيط لإلنتاج )كما مر في الوحدة األولى(. -
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 التوزيع الزمني

 باألسبوع
 مالحظات المحتوى الدراسي

 أسابيع ستة

 تنسيق أعمال الديكور في الفراغ.الوحدة الثالثة: 

 األلوان:. 1

)وظيفة المكانا در،ات الةرار ا  العوامل المؤثر  في اختيار األلوان -
 .طبيعة مستخدمي المكانا العادات والتقاليدا نوع اإلضا   المستخدمة 

)ع،(ة األلوانا األلوان الةيادية  طرق اختيار األلوان المتناسقة ل(غر  -
والمتدر،ةا است(هام األلوان من الصور الطبيعية او الصور الفوتوغرافية 

 .المتناسقة 
 

 م،موعة لونية متناسقة ألةد غر  المنزل.تكوين  تمرين:
 تطبيق الم،موعة ال(ونية ع(ى الغرفة.         

 

 اإلضاءة: .2

 .)طبيعيةا صناعية  مصادر اإلضا   -

 ا غير مباشر  .)مباشر أنواع اإلضا   المستخدمة في الديكور  -

  الديكور.أعمال التخطيط لتوزيع اإلضا   في  -

اقترح نوع اإلضا   المناسبة لكل غرفة من غر  المنزل مع  تمرين: -
 سكر السبت.

 

 في الفراغ:ومكمالت الديكور تنسيق األثاث  .3

األمور الوا،ت مراعاتها عند تنسيق قطع األثاث في الفراغ. )وظيفة  -
 وة،م وشكل القطعةا سهولة الةركةا توزيع اإلضا  ا الناةية ال،مالية 

توزيع قطع األثاث )وةد  التكوينا التنوعا  التصميم ال،مالية فيأس   -
 .القيا  والتناستا اإليقاعا المركز البؤريا التوازن 

 ه.بداخ(رسم المسقط األفقي ألةد غر  المنزل مع توزيع األثاث  تمرين: -

 .مع توزيع اإلضا   و رسم منظور ألةد أركان الغرفة -

 
 الجانب العملي: .2

تناسق األلوان واإلضا   وتناسق  تنسيق أةد األركان في الفراغ مراعي ا
 األثاث ومكمالت الديكور المستخدمة.

 المواضيع المقترحة: -
 تنفيس ركن شعبي في المدرسة. -
 تنسيق غرفة مصادر التع(م بالمدرسة. -
 تنفيس م،سم توضيةي لمنزل من طابق واةد. -
 تنفيس م،سم لغرفة أطفال. -
 تنسيق ةديقة المدرسة. -
 الوحدة األولى(.التخطيط لإلنتاج )كما مر في  -

 

يمكن توظي  

أةد برامج 

الةاسوت مثل 

برنامج 

الفوتوشوت أو 

الباوربوينت 

اللتقاط األلوان 

من الصور 

وتكوين 

 م،موعات لونية

 أربعة اسابيع

 المشاريع الصغيرةالوحدة الرابعة: 

 .الصغير مفهوم المشاريع  -

 أنواع المشاريع الصغير . -

 ت،ارية .من ةيث النشاط: )إنتا،يةا خدميةا  -

 ةيث الة،م: )متناهية الصغرا صغير  ،د اا صغير  .   من -
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 التوزيع الزمني

 باألسبوع
 مالحظات المحتوى الدراسي

)رأ  المالا اآلالت والت،هيزاتا  عناصنننر ومكونات المشنننروع الصنننغير -
 .العمالةا اإلدار  

 .أهم الطرائق إلي،اد األفكار -
 الت،ديد: تطوير مشروع مو،ود. -

 اغتنام الفرج: و،ود ةا،ة ل(مسته(  ومةاولة ت(بيتها. -

 ابتكار نوع ،ديد من المشروعات.االبتكار:  -

 لبعض مشاريع الديكور الريادية.  أفكار مبتكر -

 إعداد خطة العمل ل(مشروع. -

 أفكار لتسويق المشروع. -

 عمل خطة عمل لمشروع ،ماعي وتنفيسه.  المشروع: -

 

 مالحظات:

  ةسنننت اإلمكانيات المتاةة مع التركيز ع(ى  الديكورل(مع(م الةرية في اختيار الخامات والمواد المسنننتخدمة في تنفيس أعمال

 قدر اإلمكان. والخامات المسته(كةالخامات الطبيعية  استغالل

 وفي المعمل وسائل األمن والسالمة في استخدام الخامات واألدوات التأكيد ع(ى إتباع. 

  لغرض تةقيق هد  معين سوا  المشاركة في معرض أو لديكور  ال،انت العم(يتنفيس  عند موضوع التعبير عن أييمكن

 المدرسة ع(ى سبيل المثال )االنتما  والمواطنةا التسامما السالم المواطنة البيئةا ثقافات الشعوت.... 

  الدرو  العم(ية.التنويع في مواضيع 

  قة والمهارات المطب بما يتناست وة،مهمع التوزيع الزمني لكل مشنروع مسنبق ا وضنع خطة المشناريع العم(ية ل(ديكور ي،ت

 .به

  المهارات العم(ية ل(وةد  األولى والثانية في مشروع واةد. من دمجمكن ل(مع(م وتالخطة مرنة 


