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الف�صل الدرا�صي الث�لث

اآله  العالمين، وبه ن�ستعين، وال�سالة وال�سالم على نبي الهدى وعلى    الحمد هلل رب 
و�سحبه اأجمعين.. وبعد: 

م هذا الكتاب لإثراء معلومات الطالب/ــــة وخبراتهم ومهاراتهم في مجالت  مِّ   فقد �سُ
التربية الفنية المختلفة. وهو مرتبط بما تعلمته في درو�س التربية الفنية اأثناء الف�سل 
ا. تجد  الدرا�سي الثاني، وفيه من المعلومات والأن�سطة ما يجعله مرجعاً اأكاديميًّا مهمًّ
في محتوى الجزء المخ�س�س للف�سل الدرا�سي الثالث ثالث وحدات ُعر�ست على النحو 

التالي:
• الوحدة الأولى وهي بعنوان مجال الزخرفة، وتتكون من الموا�سيع التالية:

المو�سوع الأول: الزخرفة بالتكرار.
المو�سوع الثاني: الزخرفة بالتبادل.

• الوحدة الثانية وهي بعنوان مجال الطباعة، وتتكون من الموا�سيع التالية:
المو�سوع الأول: اأطبع الخطوط بالأ�سكال. 
المو�سوع الثاني: اأطبع اأ�سكاًل ذات مالم�س.

اأربعة  من  وتتكون  بالخامات،  المبا�سر  الت�سكيل  مجال  بعنوان  وهي  الثالثة  الوحدة   •
موا�سيع على النحو التالي:

المو�سوع الأول: من بالدي. 
المو�سوع الثاني: الطين مفيد.

المو�سوع الثالث: اأ�سنع اأ�سكاًل من الطين.
المو�سوع الرابع: العلب الكرتونية مفيدة.

اإ�سافية،  ومعلومات  الدرا�سي،  الف�سل  هذا  في  جديدة  موا�سيع  جميعها  تقدم  �سوف 
وتطبيقات عملية، واأن�سطة اإثرائية لتعميق الخبرات، والمفاهيم التي �سبق تعّلمها.

اإلــى تح�سين  الــذي يهدف  الجهد  بهذا  ينفع طالبنا  اأن  الكريم  ن�ساأل اهلل  الختام  وفي 
تعّلمهم وممار�ستهم لمجالت التعبير الفني المختلفة اإنتاًجا وا�ستجابة. 

 واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رب العالمين.

المقدمة
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فـي املنزل
اقوم بتنفيذ اأعم�لي الفنية تحت اإ�صراف والدي / والدتي اأو اأحد اأفراد االأ�صرة الم�صوؤولين. 	 

فـي غرفة ال�صف

اأكون م�صوؤواًل
احر�ص على االبتع�د عن زمالئي عند القي�م بعملية تتطلب ا�صــتخدام اأدوات ح�دة واأتع�ون مع زمالئي في 

تنفيذ االأعم�ل الفنية واأع�مل الجميع ب�حترام. 

اأتبع تعليم�ت ال�صالمة دائمً�، وخ�صو�صً� عندم� اأرى 	 
اإ�ص�رة احذر »  « 

اأ�صغــي جيــدًا لتوجيهــ�ت ال�صــالمة الخ��صــة مــن 	 
معلمي/ معلمتي. 

احذر عند ا�صــتخدام االأدوات الح�دة مثل المق�ص 	 
والم�صــرط واآالت القطع، اأدوات الحفر على الطين 
والخ�صــب، اأدوات تقبيب المع�دن والنح��ــص، وعند 
ا�صتخدام المواد الح�رقة ك�لمنظف�ت ..وغيره�. 

ب�إ�صــراف 	  اإال  المن�صــ�ر  اأو  المطرقــة  اأ�صــتخدم  ال 
معلمي/ معلمتي. 

ارتدي القفــ�زات الواقية عند التع�مل مع ال�صــ�ئل 	 
الحــ�دة،  واالأدوات  الفنيــة  والخ�مــ�ت  واالألــوان 

واأقوم بغ�صل يدي بعد كل ن�ص�ط. 

مــن 	  مالب�صــي  لحم�يــة  الواقــي  المعطــف  ارتــدي 
االألوان و�صوائل التنظيف. 

اأرتدي الكم�مــة والنظ�رة الواقية عند ا�صــتخدام 	 
وعنــد  والنفــ�ذة  المتط�يــرة  والخ�مــ�ت  االأدوات 

تنظيفه�.   

اأطلــب م�صــ�عدة معلمــي/ معلمتــي عنــد ا�صــتخدام 	 
اأجهزة الت�صخين اأو ال�صمغ الحراري. 

احر�ــص علــى التهويــة الجيدة مثــل فتــح النوافذ 	 
وبــ�ب الف�صــل عنــد العمــل ب�لمــواد ذات الرائحة 

النف�ذة. 

اح�فظ علــى نظ�فة وترتيب المــك�ن بعد االنته�ء 	 
من العمل الفني. 

تعليمات السالمةتعليمات السالمة



6

المحتوي�تالمحتوي�ت

الوحدة االأولى: مج�ل الزخرفة.
ال�سفحةالمجالا�سم المو�سوعالمو�سوع

8 - ١١الزخرفةالزخرفة بالتكرار.المو�سوع الأول

١٢ - ١٦الزخرفةالزخرفة بالتبادل.المو�سوع الثاني

١٧تقويم الوحدة.

الوحدة الث�لثة: مج�ل الت�صكيل المب��صر ب�لخ�م�ت.
ال�سفحةالمجالا�سم المو�سوعالمو�سوع

٣٢ - ٣٥الت�سكيل بالخاماتمن بالدي.المو�سوع الأول

٣٦ - ٤١الت�سكيل بالطينالطين مفيد. المو�سوع الثاني

٤٢ - ٤٦ الت�سكيل بالطيناأ�سنع اأ�سكاًل من الطين. المو�سوع الثالث

٤٧ - ٥٢الت�سكيل بالخاماتالعلب الكرتونية مفيدة.المو�سوع الرابع

٥٣تقويم الوحدة.

الوحدة الث�نية: مج�ل الطب�عة.
ال�سفحةالمجالا�سم المو�سوعالمو�سوع

٢٠ - ٢٣الطباعةاأطبع الخطوط بالأ�سكال.المو�سوع الأول

٢٤ - ٢8الطباعةاأطبع اأ�سكاًل ذات مالم�س.المو�سوع الثاني

٢٩تقويم الوحدة.

ال�سفحةالمو�سوع

٥٥ - ٥٩فهر�س الأ�سكال التو�سيحية واللوحات الفنية.
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الوحدة األولى:
مجــال الزخرفة

مو�ضوعات الوحدة:

1ـــ الزخرفة بالتكرار.

2ـــ الزخرفة بالتبادل.
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   ال�ضكل )٣(: نمر فقد البقع البنية.

 ال�ضكل )2(: نمر.

 ال�ضكل )1(: �ضمكة ملونة.

خلق اهلل هذه ال�ضمكة وعلى ج�ضمها خطوط ملّونة، هل ن�ضتطيع عّد الخطوط 
ال�ضفراء؟ ال�ضكل )1(.

وخلق هذا النمر وعلى جلده بقع 
�ضوداء متعددة ومت�ضابهة هل 

ن�ضتطيع عّدها؟ ال�ضكل )2(.

فقد هذا النمر بقعه البنية هل ن�ضتطيع 
ر�ضمها وتلوينها؟ ال�ضكل)٣(.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

المو�ضوع الأول

الزخرفة بالتكرار
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التكرار: هو اإعادة ال�ضكل عدة 
مرات، ال�ضكالن )٤، ٥(.

   ال�ضكل )٥(: اأكيا�س يظهر فيها الزخرفة بالتكرار.

   ال�ضكل )٤(: اأقم�ضة يظهر فيها الزخرفة بالتكرار.
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 ال�ضكل )٦(: التكرار بالمربعات.

 ال�ضكل )٧(: تكرار زخرفي في �ضينية.

المربعات مت�ضابهة.

المربعات مت�ضاوية.
المربعات بلون واحد.

ا، ال�ضكل )٦(. المربعات متكررة تكراًرا عاديًّ

ن�ضاط )1(

ن�ضاهد، ال�ضكل )٧(. 
هل يوجد تكرار في 

الزخارف الموجودة؟
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ن�ضنع باأنف�ضنا بالورق الملون مراكب �ضراعية، ال�ضكل )٨(:

ن�ضاط )2(

 ال�ضكل )٨(: مركب �ضراعي بالورق الملون.
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   ال�ضكل )1٠(: الزخرفة بالتبادل اللوني. 

در�ضنا التكرار لالأ�ضكال الزخرفية. 
هل توجد في اأوراق التغليف تكرارات مزخرفة؟ 

هل اأحجام الزخارف مت�ضاوية؟ ال�ضكل )٩(.

ال�ضكل )1٠(.
المربعات بلونين 

مختلفين.
المربعات متكررة 

تكراًرا متباداًل.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

المو�ضوع الثاني

الزخرفة بالتبادل

 ال�ضكل )٩(: الزخرفة في اأوراق التغليف.
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 ال�ضكل )12(: زخارف كتابية موجودة على باب الكعبة الم�ضرفة.

 ال�ضكل )11(: تكرار المربعات بالتبادل.

المربعات مت�ضاوية.
المربعات مختلفة في اللون.

المربعات مختلفة في ال�ضكل.

تكرارات المربعات: تكرارات متبادلة باختالف ال�ضكل واللون.

ن�ضاط )1(

الكتابات العربية عنا�ضر زخرفية.
ُزيِّن باب الكعبة بكتابات من االآيات القراآنية، 

ال�ضكل )12(.

ا         في المربعات الحمراء، ال�ضكل )11(. نر�ضم �ضكاًل نباتيًّ
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 ال�ضكل )1٤(: ال�ضكل النهائي للبطاقة.

ما نوع التكرار الم�ضتخدم في زخرفة البطاقة في ال�ضكل )1٤(؟
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ما الفرق بين ال�ضكلين؟ 
اختار/ي االإجابة ال�ضحيحة:

اذكر اأين �ضاهدت الزخرفة بالتكرار اأو بالتبادل؟

تقويم الوحدةتقويم الوحدة

11

22

)الزخرفة بالتبادل - الزخرفة بالتكرار(

...................................................................................................................

.................................................................................................. .1

.................................................................................................. .2

.................................................................................................. .٣

.......................................................................
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الوحدة الثانية
مجال الطباعة

مو�ضوعات الوحدة:

1ـــ اأطبع الخطوط بالأ�ضكال.

2ـــ اأطبع اأ�ضكاًل ذات مالم�س.
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ال�ضكل )1٥(: اأ�ضكال لها حواف خطية.

هناك اأ�ضياء كثيرة لها اأ�ضكال خطية جميلة. 
كقالب الحلوى، واألعابي البال�ضتيكية، والمالعق وغيرها كثير.

يمكنني ال�ضتفادة من هذه الأ�ضياء في اأعمال الطباعة، ال�ضكل )1٥(.

نالحظ كيف تتميز كل قطعة باأ�ضكال خطية مختلفة؟

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

المو�ضوع الأول

اأطبُع الخطوط بالأ�ضكال
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  ال�ضكل )1٩(: زخرفة من اأ�ضكال الطباعة التي ا�ضتخدمها الأجداد على الجدران.

   ال�ضكل )1٨(: نترك الأوراق حتى تجف.

بعد النتهاء اأتركها لتجف تماًما واأنتبه حتى ل تت�ضخ مالب�ضي، ال�ضكل )1٨(.

اأجدادنا في الما�ضي كانوا ي�ضتخدمون الطباعة ليزّينوا جدران المنازل، 
وال�ضكل )1٩( يو�ضح نوع من زخرفة الجدران الم�ضتخدمة.
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 ال�ضكل )2٠(: الطباعة بالأ�ضكال المتنوعة.

في المنزل وبالتعاون مع اأحد اأفراد 
با�ضتخدام  التجربة  كــرر  اأ�ــضــرتــك 

مواد اأخرى، ال�ضكل )2٠(. 

ن�ضاط

ما اأجمل الخطوط والأ�ضكال التي اأح�ضل 
عليها بطباعة الأ�ضكال المختلفة.
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 ال�ضكل )21(: البالونات داخل اأوعية من الألوان.

 من خالل اللم�س ن�ضتطيع اأن نميز بين المالم�س، كما ن�ضتطيع اأن نر�ضمها.
نحاول الآن اأن نطبع مالم�س متنوعة.. بطريقة �ضهلة وممتعة.

ُنح�ضر بالونات، ثم نغمر اأجزاء منها في وعاء لالألوان، ال�ضكل )21(.
 يجب اأن نالحظ اأن لكل بالون لوًنا واحًدا، فالبالون الأخ�ضر ُغمر في اللون 

الأزرق، والبالون الأحمر ُغمر في اللون الأحمر.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

المو�ضوع الثاني

اأطبُع اأ�ضكاًل ذات مالم�س
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 ال�ضكل )22(: 
الطبع بالبالون.

نم�ضك باأحد البالونات، 
ونرفعه من الوعاء 

البال�ضتيكي، ثم ن�ضعه 
على ورقة بي�ضاء 

ون�ضغط عليه بقوة، 
ثم ننتقل اإلى مكان 

اآخر، وهكذا حتى تمتلئ 
الورقة، ال�ضكل )22(.

باإمكاني اأن اأتعاون مع 
زمالئي واأ�ضتخدم بالونات 
باألوان مختلفة كالأحمر، 

ال�ضكل )2٣(.

 ال�ضكل )2٣(: اأطبع مع زمالئي.
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 ال�ضكل )2٤(: الطبع بكرة التن�س.

يــمــكــنــنــا ا�ــضــتــخــدام كــرة 
مالم�س  لإعطاء  التن�س 
اأخــــــــرى مــخــتــلــفــة وفـــق 

الخطوات الآتية:
التن�س  كــرة  و�ضع  اأوًل: 
البال�ضتيكي  الوعاء  في 

لالألوان، ال�ضكل )2٤(.

يجب اأن اأترك الورقة لتجف في مكان جاف.
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 ال�ضكل )2٥(: طريقة الطبع بكرة التن�س.

اإلى الأعلى،  ثانًيا: نرفع الكرة 
ــة  ــورقــ ــم نــ�ــضــقــطــهــا عـــلـــى الــ ــ ثـ

البي�ضاء كما في ال�ضكل )2٥(.

ثالًثا: نجعل لكل كرة لوًنا واحًدا، 
ونكرر رمي الكرة على الورق.

النهاية  فــي  �ضنح�ضل  مــاذا  اأنــظــر 
كما في ال�ضكل )2٦(.

   ال�ضكل )2٦(: النتيجة النهائية 
للطباعة بكرة التن�س.
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 ال�ضكل )2٧(: اأ�ضكال مالم�س متنوعة مطبوعة.

ن�ضاط
ن�ضتخدم قطًعا من الإ�ضفنج، اأو القما�س غير الم�ضتخدم لطباعة اأ�ضكال ذات 

مالم�س متنوعة، ال�ضكل )2٧(.

كما يمكننا غم�س البالون في لونين، ونالحظ المالم�س الناتجة من التمازج 
اللوني، ال�ضكل )2٨(.

 ال�ضكل )2٨(: الطباعة بالبالونات مع غمرها في اأكثر من لون.
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مما تعلمته في مجال الطباعة اكتب/ي تحت كل �ضورة نوع الطباعة:

تقويم الوحدةتقويم الوحدة

)بالأ�ضكال - بالمالم�س(.

............................................................................................

....................................................... ..............................................................................................................

..............................................
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الوحدة الثالثة:
مجال التشكيل المباشر بالخامات

مو�ضوعات الوحدة:
مو�ضوعات الوحدة:

1ـــ من بالدي.

2ـــ الطين مفيد.

3ـــ اأ�ضنع اأ�ضكاًل من الطين.

4ـــ العلب الكرتونية مفيدة.
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 ال�ضكل )2٩(: لوحة للفنان �ضالح با�ضراحيل من مدينة جدة.

كم هي جميلة هذه اللوحة لفنان من بالدي، ال�ضكل )2٩(.
اأتمنى اأن اأ�ضبح فناًنا واأ�ضتخدم العجائن في لوحاتي.

يمكنني ا�ضتخدام عجينة ال�ضل�ضال في اأعمالي.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

المو�ضوع الأول

من بالدي
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عجينة ال�ضل�ضال لها األوان زاهية، وتمتاز بالليونة، ال�ضكل )3٠(.

 ال�ضكل )31(: ت�ضكيل عجينة ال�ضل�ضال باأ�ضابعنا.

 ال�ضكل )32(: �ضنع كرات من ال�ضل�ضال.

   ال�ضكل )33(: اآلت لت�ضكيل العجينة خا�ضة بالكبار.

 ال�ضكل )3٠(: عجينة ال�ضل�ضال.

طرق ت�ضكيل عجينة ال�ضل�ضال

اأوًل: نعجن ال�ضل�ضال باأ�ضابعنا لنتعرف على 
         ليونته، ال�ضكل )31(.

ثانًيا: ن�ضنع كراٍت من ال�ضل�ضال بتدوير ال�ضل�ضال بين 
           كّفينا، ال�ضكل )32(.

ثالًثا: فـــــــرد ال�ضل�ضـــال عـــلــى �ضــكــــــل �ضــرائــح، والــكــبــار
            ي�ضتخدمون اآلت خا�ضة للفرد كما في ال�ضكل )33(.
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 ال�ضكل )34(: ورق ال�ضنفرة.

عجينة ال�ضل�ضال تلت�ضق على ال�ضطح الخ�ضن جيًدا.
�ضاأح�ضر ورق ال�ضنفرة الخ�ضن واأ�ضنع منه لوحة جميلة، ال�ضكل )34(.

با�ضتخدام  ال�ضنفرة  ورق  على  واأر�ــضــمــه  الجميلة،  بــالدي  مــن  منظًرا  �ضاأختار 
اأو بعمل ُكرات  الــورق بالفرد  اأقــوم بل�ضق ال�ضل�ضال على  ال�ضمعية، ثم  الألــوان 

�ضغيرة، اأمالأ بها الم�ضاحات وباألوان متنوعة.
انظروا كم هي جميلة اأعمال ال�ضل�ضال، ال�ضكالن )3٥، 3٦(.

 ال�ضكل )3٦(: اأعمال من ال�ضل�ضال. ال�ضكل )3٥(: اأعمال من ال�ضل�ضال.
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النخل،  لجذوع  ا�ضتخدمت  التي  والم�ضتقيمة  المنحنية  الخطوط  اأجمل  ما 
ال�ضكل )3٧(.

 ال�ضكل )3٧(: جذوع النخيل.

�ضاأجّرب الت�ضكيل على ورق ال�ضنفرة بال�ضل�ضال الملّون ـــ لوحة من بالدي.

 ال�ضكل )3٨(: مدينتي الجميلة.
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 ال�ضكل )4٠(: الكهف والمغارة.

اتخذ الإن�ضان البدائي الكهوف والمغارات �ضكًنا وماأًوى له لتحميه من الحيوانات 
المفتر�ضة، ال�ضكل )3٩(.

 ال�ضكل )3٩(: الحيوانات المفتر�ضة في الع�ضور البدائية.

ما هو الكهف، وما هي المغارة؟

مغارة كهف

المغارات والكهوف تجويفات )فتحات( تتكون داخل الجبال، ال�ضكل )4٠(.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

المو�ضوع الثاني

الطين مفيد



٣٧

.AGôM QÉZ :(41) πµ°ûdG   



.Iô«¨°U IQÉ¨ªdG áMÉ°ùe           .Iô«Ñc ∞¡µdG áMÉ°ùe

1
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 ÉææWh »a áæjóeh πÑL …CG »ah ,QÉ¨dG ¿ƒµàj Éªe …/ÖàcGh IQƒ°üdG »a …/πeCÉJ

 ?AGôM QÉZ ™≤j »dÉ¨dG
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 ال�ضكل )42(: خامات لت�ضكيل الكهف اأو المغارة.

نحتاج عند ت�ضكيل كهف، اأو مغارة اإلى الخامات التالية: ال�ضكل )42(.

ن�ضتر�ضد بخطوات العمل التالية، ونبرز مهاراتنا واأ�ضلوبنا الخا�س في ت�ضكيل 
المغارة.

11

22

33

ناأخذ قدًرا منا�ضًبا من الطينة.

نعجن الطينة لتهيئتها للت�ضكيل.

ــلـــوب  ــضـ ــاأ�ـ ــة بـ ــنـ ــيـ ــّكـــل الـــطـ ــضـ ــ�ـ نـ
ال�ضغط في كتلة.

خطوات العمل:خطوات التنفيذ:
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44

55

66

نحدث تجويًفا با�ضتخدام اأ�ضابع 
اليد.

نحّدد �ضكل المغارة وهيئتها.

ــحـــدث فـــتـــحـــات بـــمـــا يــالئــم  نـ
فكرة التوظيف.

فكرة التوظيف

   ال�ضكل )43(: عمل من ال�ضل�ضال لو�ضع الأقالم.
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      ن�ضع الرمل الملّون في وعاء عميق.

ما راأيك في فكرة ال�ضكل )43(؟ وهل هي مفيدة؟
هل نقترح اأفكاًرا اأخرى للعمل الذي ن�ضاهده؟

ن�ضاط )2(

في  الملون  الــرمــل  عجائن  ا�ضتخدام  ــرب/ي  وجـ  )44( ال�ضكل  تــاأمــل/ي 
ت�ضكيل عنا�ضر مبتكرة، وفق الخطوات الآتية:

لنعّدد بع�س الأفكار المفيدة ل�ضتخدام الطين والتي فكرة التوظيف
يمكن توظيف اأعمالنا الفنية فيها:

11
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 ال�ضكل )44(: خطوات الت�ضكيل بالرمل الملّون.

   ن�ضيف غراء الخ�ضب )الغراء الأبي�س(
   للرمل.

تتكون عجينة  الــغــراء حتى  مــع  الــرمــل  نمزج 
متما�ضكة، ن�ضنع منها اأ�ضكاًل جديدة ومبتكرة.

مالحظة: 
يمكننا ال�ضتفادة من الرمل الطبيعي وبنف�س طريقة الإعداد، ون�ضيف الألوان 

المتوفرة لدينا.

22

33
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 ال�ضكل )4٦(: لنجرب ا�ضتخدام قوالب الحلوى في الت�ضكيل.

ُت�ضتخدم قوالب القطع الم�ضّطحة في ت�ضكيل الطينة لتعطينا هيئة القالب، 
ولها اأ�ضكال متنوعة، ال�ضكل )4٥(.

اإذا لم تتوفر لدينا قوالب القطع 
المخ�ض�ضـــة للطــيــن ال�ضل�ضال؛ 
ففي الــمــنــزل يــوجــد الــعــديــد من 
منها  ال�ضتفادة  يمكننا  العنا�ضر 
فـــي �ــضــنــع اأ�ـــضـــكـــاًل مــتــنــوعــة من 

الطين، كما في ال�ضكل )4٦(.

 ال�ضكل )4٥(: اأ�ضكال القوالب.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

المو�ضوع الثالث

اأ�ضنع اأ�ضكاًل من الطين
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اجمع الفائ�س من الطينة 
واعجنه لال�ضتفادة منه.

44

اأزح الطينة عن القالب. 33

ا�ضغط القالب على الطينة. 22

الخامات والأدوات التي نحتاجها 
للت�ضكيل بالقالب، ال�ضكل )4٧(.

 ال�ضكل )4٧(: الخامات والأدوات.

افرد الطينة. 11

نتابع خطوات العمل ونبرز مهارتنا 
في الت�ضكيل بالقالب.

خطوات العمل:خطوات التنفيذ:

خطوات ا�ضتخدام القوالب الم�ضطحة في الت�ضكيل:
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 ال�ضكل )4٨(: تاأثيرات ناتجة عن الأ�ضكال المنفذة.

لنبِد راأًيا في هذه التاأثيرات، ال�ضكل )4٨(.
هل اأعطت جماًل لالأ�ضكال؟

هل عن�ضرا النقطة والخط ظاهران؟
ما الأدوات التي نتوقع اأنها ا�ضتخدمت لعمل هذه التاأثيرات؟

لنفكر باأكثر عدد من التاأثيرات التي يمكن اأن ن�ضيفها على الأ�ضكال المنفذة 
لتكون اأكثر جماًل.
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 ال�ضكل )4٩(: اأنواع بع�س الطينات ال�ضناعية. 

هل يمكن اأن نقترح تاأثيرات اأخرى للنماذج التي ن�ضاهدها؟

نعّدد بع�س الأفكار المفيدة التي يمكن اأن نوظف فيها النماذج التي قمنا 
بت�ضكيلها.

ن�ضاط )1(

لنجّرب ا�ضتخدام بع�س الطينات ال�ضناعية في الت�ضكيل، ال�ضكل )4٩(.

فكرة التوظيف
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   ال�ضكل )٥٠(: ال�ضل�ضال ال�ضناعي الملون في الت�ضكيل.

 ال�ضكل )٥1(: �ضناعة اأ�ضكال بال�ضل�ضال.

بعد قيامنا بتجريب ال�ضل�ضال ال�ضناعي الملّون في الت�ضكيل، نذكر اأهم ميزاته.

ن�ضاط )2(

عند م�ضاهدة ال�ضورتين في ال�ضكل )٥1( ما هي الأفكار التي وردت في اأذهاننا؟
لنناق�س مع زمالئنا هذه الأفكار.
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العلب الكرتونية الفارغة مفيدة لأعمالنا الفنية.
الحليب واللبن غذاء يقّوينا وي�ضاعدنا على المذاكرة واللعب والنمو.

العلب الفارغة ل نرميها، ن�ضتفيد منها ون�ضاهم في نظافة مدينتنا، ال�ضكل )٥2(.

 ال�ضكل )٥2(: علب فارغة.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

المو�ضوع الرابع

العلب الكرتونية مفيدة
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 ال�ضكل )٥4(: علب كرتونية خا�ضة 
بالحليب م�ضنوعة من ورق الكرتون.

 ال�ضكل )٥3(: اأدوات ل�ضنع �ضيارة 
با�ضتخدام علب الكرتون الملونة.

نحتاج في عملنا اإلى: ال�ضكالن )٥3، ٥4(.

•علب كرتونية.

•ورق ملّون.

•مق�س ورق.

•�ضمغ للورق.

•ل�ضق �ضفاف.

•اأقالم تحديد.

•ورق كرتون �ضميك.

�ضن�ضنع بالعلب الكرتونية الفارغة �ضيارة جميلة.
ال�ضيارة عبارة عن اأ�ضكال نعرفها:

ال�ضكل الدائري.ال�ضكل المربع.ال�ضكل الم�ضتطيل.

ترى كيف ن�ضتفيد من العلب الفارغة في اأعمال فنية؟
ن�ضاط )1(



49

وال��دائ��ري��ة  المربعة  الأ���ض��ك��ال  ن�ضاهد  اأي���ن  ف��ّك��روا 
والم�ضتطيلة في حياتنا؟

خطوات العمل:

11
نر�ضم اأربع دوائر على ورق مقوى با�ضتخدام 

اأي ج�ضم دائري كعلب الع�ضير.

22
نق�س الدوائر بحذر؛ لأن المق�س اآلة حادة.

33
نثبت الدوائر على العلب الكرتونية؛ 

ب�ضكل ي�ضبه عجالت ال�ضيارة.

فكرة التوظيف
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44
نقوم بل�ضق الورق الملّون على جميع جهات 

الكرتون ماعدا العجالت. 

55
ثم  الأ�ضود،  التحديد  بقلم  العجالت  نلّون 

نر�ضم تفا�ضيل ال�ضيارة.

اأنا فنان
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 ال�ضكل )٥٥(: �ضيارتنا الجميلة.

انظروا اإلى �ضيارتنا، كم هي جميلة، عندما نكبر �ضن�ضنع �ضيارات �ضعودية نتجول بها 
في بالدنا الحبيبة.

ل�ضالمتنا جميعا ... نرتدي حزام الأمان.
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ن�ضاط )2(

ا. يمكننا ال�ضتفادة من الكرتون الأكبر حجًما اأي�ضً
 بم�ضاعدة اأحد اأفراد العائلة ل�ضنع �ضيارة كرتونية حديثة، باتباع الخطوات 

الآتية:

11
نلّون الكرتون.

22
نر�ضم على ال�ضحون الورقية.

33
نثّبت ال�ضحون والخيط ال�ضميك على الكرتون. 

ــوان،  ــ نــحــتــاج فــقــط لــكــرتــون فـــارغ كــبــيــر، واألـ
و�ــضــحــون ورقـــيـــة، وخــيــط �ــضــمــيــك نــعــّلــق به 
�ضيارتنا  هـــذه  كــبــ�ــس.  ومــ�ــضــامــيــر  الــ�ــضــيــارة، 

ال�ضريعة، ال�ضكل )٥٦(.

 ال�ضكل )٥٦(: �ضيارتي من الكرتون.
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رّتب/ي خطوات الت�ضكيل بالطين في ال�ضور التالية:

اكتب/ي تحت كل �ضورة ما ينا�ضبها )كهف - مغارة(.

�ضع/ي رقًما لخطوات �ضنع ال�ضيارة بالكرتون )1-٥(.

تقويم الوحدةتقويم الوحدة

11

22

33

)    ()    ( )    ()    (

)    ()    ()    (

)    ( )    (

..............................................................................................................................
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المالحق:
• فهر�س الأ�ضكال وال�ضور.
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ال�ضكل                   ال�ضفحة

ال�ضكل )1( �ضمكة ملونة.
ال�ضكل )2( نمر.

ال�ضكل )3( نمر فقد البقع البنية.
ال�ضكل )4( اأقم�ضة يظهر فيها الزخرفة بالتكرار.
ال�ضكل )٥( اأكيا�س يظهر فيها الزخرفة بالتكرار.

ال�ضكل )٦( التكرار بالمربعات.
ال�ضكل )٧( تكرار زخرفي في �ضينية.

ال�ضكل )٨( مركب �ضراعي بالورق الملون.
ال�ضكل )٩( الزخرفة في اأوراق التغليف.
ال�ضكل )1٠( الزخرفة بالتبادل اللوني.
ال�ضكل )11( تكرار المربعات بالتبادل.

ال�ضكل )12( زخارف كتابية موجودة على باب الكعبة الم�ضرفة.
ال�ضكل )13( الخامات والأدوات.

ال�ضكل )14( ال�ضكل النهائي للبطاقة.

٨
٨
٨
٩
٩
1٠
1٠
11
12
12
13
13
14
16

مجال الزخرفةمجال الزخرفةالوحدة الأولى:
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ال�ضكل                         ال�ضفحة

ال�ضكل )1٥( اأ�ضكال لها حواف خطية.
ال�ضكل )1٦( الطباعة على �ضطح �ضلب تحت الورقة.

ال�ضكل )1٧( ال�ضكل النهائي للورقة.
ال�ضكل )1٨( نترك الأوراق حتى تجف.

ال�ضكل )1٩( زخرفة من اأ�ضكال الطباعة التي ا�ضتخدمها الأجداد على الجدران.
ال�ضكل )2٠( الطباعة بالأ�ضكال المتنوعة.

ال�ضكل )21( البالونات داخل اأوعية من الألوان.
ال�ضكل )22( الطبع بالبالون.

ال�ضكل )23( اأطبع مع زمالئي.
ال�ضكل )24( الطبع بكرة التن�س.

ال�ضكل )2٥( طريقة الطبع بكرة التن�س.
ال�ضكل )2٦( النتيجة النهائية للطباعة بكرة التن�س.

ال�ضكل )2٧( اأ�ضكال مالم�س متنوعة مطبوعة.
ال�ضكل )2٨( الطباعة بالبالونات مع غمرها في اأكثر من لون.

2٠
21
21
22
22
23
24
25
25
26
2٧
2٧
2٨
2٨

مجال الطباعةمجال الطباعةالوحدة الثانية:
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ال�ضكل            ال�ضفحة

ال�ضكل )2٩( لوحة للفنان �ضالح با�ضراحيل من مدينة جدة.
ال�ضكل )3٠( عجينة ال�ضل�ضال.

ال�ضكل )31( ت�ضكيل عجينة ال�ضل�ضال باأ�ضابعنا.
ال�ضكل )32( �ضنع كرات من ال�ضل�ضال.

ال�ضكل )33( اآلت لت�ضكيل العجينة خا�ضة بالكبار.
ال�ضكل )34( ورق ال�ضنفرة.

ال�ضكل )3٥( اأعمال من ال�ضل�ضال.

ال�ضكل )3٦( اأعمال من ال�ضل�ضال.
ال�ضكل )3٧( جذوع النخيل.

ال�ضكل )3٨( مدينتي الجميلة.
ال�ضكل )3٩( الحيوانات المفتر�ضة في الع�ضور البدائية.

ال�ضكل )4٠( الكهف والمغارة.
ال�ضكل )41( غار حراء.

ال�ضكل )42( خامات لت�ضكيل الكهف اأو المغارة.
ال�ضكل )43( عمل من ال�ضل�ضال لو�ضع الأقالم.

ال�ضكل )44( خطوات الت�ضكيل بالرمل الملون.

32
33
33
33
33
34
34
34
35
35
36
36
3٧
3٨
3٩
41

مجال الت�ضكيل الم�ضطح والمج�ضممجال الت�ضكيل الم�ضطح والمج�ضمالوحدة الثالثة:
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áëØ°üdG                          πµ°ûdG

 .ÖdGƒ≤dG ∫Éµ°TCG (45) πµ°ûdG 
.π«µ°ûàdG »a iƒ∏ëdG ÖdGƒb ΩGóîà°SG Üôéæd (46) πµ°ûdG

.äGhOC’Gh äÉeÉîdG (47) πµ°ûdG
.IòØæªdG ∫Éµ°TC’G øY áéJÉf äGô«KCÉJ (48) πµ°ûdG

.á«YÉæ°üdG äÉæ«£dG ¢†©H ´GƒfCG (49) πµ°ûdG
.π«µ°ûàdG »a ¿ƒ∏ªdG »YÉæ°üdG ∫É°ü∏°üdG (50) πµ°ûdG

.∫É°ü∏°üdÉH ∫Éµ°TCG áYÉæ°U (51) πµ°ûdG
.áZQÉa Ö∏Y (52) πµ°ûdG
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