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عةمنفأعمال جمیلة ممتعة و لھا  ألنتاجو الخلق و االبداع التشكیلي  األبتكارالتصمیم ھو 

العناصر وفقا لنمط او و تجمیع تنظیمالمصمم ھو دور 
compositionما یسمى  لتكوین معینمنھج 



 

:منیتكون العمل الفني ¡

.اصرالعنشكل ھندسي مجرد من األبعاد و تعتبر أبسط : النقطة1.

.عرضطول و لیس لھ لھ ھو مجموعة نقاط : الخط2.

المساحة3.

الحجم أو الكتلة4.

القیم السطحیة5.

عناصر التصمیم



أنواع الخط

: الى ینقسمو ھو اقرب مسافة بین نقطتین : المستقیمالخط ¡

.رأسیة و أفقیة و مائلةخطوط ¡

ي ھو خط ملتوي یحدث نتیجة تحرك نقطة ف: الخط المنحني¡
.اتجاه متغیر

 لیسولكن خطوط مستقیمة مجموعة مكون من : الخط المتعرج¡
.على إستقامة واحدة ، كأنھ خط مستقیم قد إنكسر

:  وھي الصفة التي تطلق على نوع الخط ومنھا :الخطصفة ¡
إتصال أو تقطع الخط -طول الخط    -سماكة الخط  



مساحات و أشكال بدون زوایا

أنواع المساحات



أشكال بثالث زوایا

أنواع المساحات



أشكال بأربعة زوایا

أنواع المساحات



أشكال لھا اكثر من أربعة زوایا

أنواع المساحات



ALIGNING & TAPING PAPER ثبت المسطرة1.

مسطرة تي



ALIGNING & TAPING PAPER ثبت المسطرة1.

بأستقامةثبت الورقة على حافة مسطرة التي 2.

الورقة

مسطرة تي



ALIGNING & TAPING PAPER ثبت المسطرة1.

بأستقامةثبت الورقة على حافة مسطرة التي 2.

الصق الزوایا العلویة3.

الورقة

مسطرة تي



ALIGNING & TAPING PAPER ثبت المسطرة1.

بأستقامةثبت الورقة على حافة مسطرة التي 2.

الصق الزوایا العلویة3.

الصق الزوایا السفلیة4.

الورقة

مسطرة تي



DRAWING LINES

)خطوط العرض(تستخدم مسطرة تي لرسم الخطوط األفقیة ¡



DRAWING LINES

.و الخطوط المائلة) خطوط الطول(الخطوط العمودیة تستخدم مسطرة المثلثات مع مسطرة التي لرسم ¡



طریقة تحدید اللوحة



تحدید و تحبیر اطار البیانات

سم ٢٠١٦٢الفصل األول مقرر أسس تصمیمالثالثي األسم



تحدید خطوط العرض

٢٠١٦الفصل األول مقرر أسس تصمیمالثالثي األسم

سم ٣

سم١٢

سم ٣

سم١٢



تحدید خطوط الطول

٢٠١٦الفصل األول مقرر أسس تصمیمالثالثي األسم

سم١٢ سم ٨سم١٢ سم ٩



تحبیر المربعات و مسح الخطوط

٢٠١٦الفصل األول مقرر أسس تصمیمالثالثي األسم



تحدید اللوحة

سم ٢٠١٦٢الفصل األول مقرر أسس تصمیمالثالثي األسم
سم ٣

سم١٢

سم ٣

سم١٢

سم ٣

سم١٢ سم ٨سم١٢ سم ٩














