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المقدمة
اأجمعين  اآله و �شحبه  المر�شلين وعلى  اأ�شرف  العالمين وال�شالة وال�شالم على  الحمد هلل رب 

وبعد...
فقد �شمم هذا الكتاب الذي بين يديك عزيزي الطالب/ة الإثراء معلوماتك وخبراتك ومهاراتك 
ا.  في مجاالت التربية الفنية المختلفة، وفيه من المعلومات واالأن�شطة ما يجعله مرجعًا اأكاديميًّا مهمًّ
تجد في محتوى الجزء المخ�ش�ض للف�شل الدرا�شي الثالث ثالثة مجاالت يتكون كل مجال من عدد 

من المو�شوعات على النحو التالي:

الوحدة األأولى: مجال الزخرفة، ويتكون من مو�ضوعين هما:
المو�شوع االأول: ر�شم وحدة زخرفية هند�شية. 	•

المو�شوع الثاني: تكرار الوحدة الزخرفية الهند�شية على اأ�شطح مختلفة. 	•
حيث روعي في هذين المو�شوعين اأن تكونا امتداًدا لما �شبق تعلمه وي�شتمال على اأن�شطة فكرية 

وتطبيقية توؤكد المعلومة.

الوحدة الثانية:مجال الت�ضكيل المبا�ضر بالخامات:
المو�شوع: م�شكني ال�شغير.

�شيق  باأ�شلوب  والم�شتهلكة  الفارغة  الكرتونية  الخامات  ا�شتخدام  اأ�شاليب  المجال  هذا  تناول  وقد 
ومنا�شب.

الوحدة الثالثة: مجال الت�ضكيل بالخزف، وقد قدمت فيه ثالث موا�ضيع على النحو التالي:
المو�شوع االأول: الفخار. 	•

المو�شوع الثاني: زخرفة ال�شطوح المتجلدة. 	•
المو�شوع الثالث: الفخار في حياتنا اليومية.  	•



وقد تناول هذا المجال طرق ت�شكيل وتزيين ال�شكل الفخاري، واإحداث المالم�ض على ال�شطوح 
الموا�شيع  هذه  ناق�شت  كما  وغيرها.  الحز  الخد�ض،  مثل  لذلك  مختلفة  طرق  با�شتخدام  المتجلدة 
اأهمية الفخار في حياتنا اليومية ومدى حاجتنا اإليه. وقد ذيل المجال باأن�شطة اإثرائية فكرية وعملية 

ت�شاعد على العمل في المنزل لال�شتفادة من خ�شائ�ض المنتج الخزفي النفعية.
وفي الختام ما عليك عزيزي الطالب/ة اإال قراءة التعليمات و اإتباع الخطوات للقيام باالأن�شطة 
التي �شوف تكون باإذن اهلل مفيدة لي�ض لك فقط ولكن لالأ�شرة بكاملها، الأن التعرف على عالم الفن 

وممار�شته اأمر ممتع ومفيد.
اإلى تح�شين  الذي يهدف  المتوا�شع  الجهد  بهذا  ينفع طالبنا وطالباتنا  اأن  الكريم  ون�شاأل اهلل 

تعلمهم وممار�شتهم لمجاالت التعبير الفني المختلفة.

               واآخر دعوان� اأن الحمد هلل رب الع�لمين.



ارتدي المعطف الواقي لحماية مالب�ض��ي من األألوان 	 
و�ضوائل التنظيف. 

ارت��دي الكمام��ة والنظ��ارة الواقي��ة عند ا�ض��تخدام 	 
وعن��د  والنف��اذة  المتطاي��رة  والخام��ات  األأدوات 

تنظيفها.   

اطل��ب م�ض��اعدة معلم��ي / معلمت��ي عن��د ا�ض��تخدام 	 
اأجهزة الت�ضخين اأو ال�ضمغ الحراري. 

احر���ص على التهوية الجيدة مثل فتح النوافذ وباب 	 
الف�ضل عند العمل بالمواد ذات الرائحة النفاذة. 

احاف��ظ على نظافة وترتيب المكان بعد األنتهاء من 	 
العمل الفني. 

يف املنزل
اقوم بتنفيذ اأعمالي الفنية تحت اإ�ضراف والدي / والدتي اأو اأحد اأفراد األأ�ضرة الم�ضوؤولين. 	 

يف غرفة ال�ضف

اأكون م�ضوؤوأًل
احر�ص على األبتعاد عن زمالئي عند القيام بعملية تتطلب ا�ضتخدام اأدوات حادة واأتعاون مع زمالئي في تنفيذ 

األأعمال الفنية واأعامل الجميع باحترام. 

اأتب��ع تعليم��ات ال�ض��المة دائم��ًا، وخ�ضو�ض��ًا عندما اأرى 	 
اإ�ضارة احذر »  « 

اأ�ضغي جي��دًا لتوجيهات ال�ض��المة الخا�ضة من معلمي / 	 
معلمتي. 

اح��ذر عن��د ا�ض��تخدام األأدوات الح��ادة مث��ل المق���ص 	 
والم�ض��رط واآألت القط��ع، اأدوات الحف��ر عل��ى الطي��ن 
وعن��د  والنحا���ص،  المع��ادن  تقبي��ب  اأدوات  والخ�ض��ب، 

ا�ضتخدام المواد الحارقة كالمنظفات ..وغيرها. 

أل اأ�ض��تخدم المطرقة اأو المن�ض��ار اإأل باإ�ضراف معلمي / 	 
معلمتي. 

ارت��دي القف��ازات الواقي��ة عن��د التعام��ل م��ع ال�ض��ائل 	 
واألأل��وان والخام��ات الفني��ة واألأدوات الح��ادة، واأقوم 

بغ�ضل يدي بعد كل ن�ضاط. 

تعليمات السالمةتعليمات السالمة
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مجال الزخرفة

الوحدة األولى:
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المو�ضوع األأول:

ر�ضم وحدة زخرفية هند�ضية.

المو�ضوع الثاني:

تكرار الوحدة الزخرفية 

الهند�ضية على اأ�ضطح مختلفة.

المو�ضوعات
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الوحدة الزخرفية:
هي التي تتكون من األأ�ضكال الزخرفية والخطوط المتالقية تبعا لنوع الزخرفة 

ويمكن ت�ضنيفها اإلى ثالث اأنواع )نباتية - هند�ضية - كتابية(.

الوحدات الزخرفية الهند�ضية:
هي زخارف تعتمد على التكوينات التي يمكن ت�ضكيلها من العالقات الخطية 
باأنواعها     والمنحنية  الم�ضتقيمة  الخطوط  اأن���واع  بع�ض  تالقي  ع��ن  الناتجة 

�ضكل )1(  و�ضكل )٢(.          

�ضكل )٢(: زخرفة هند�ضية منحنية.�ضكل )1(: وحدات زخرفية هند�ضية.

مجال الزخرفة
رسم وحدة زخرفية هندسية الموضوع األول
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واألأ�ضكال  المثلث،  تنوعات  ت�ضم  التي  الثالثية  األأ�ضكال  على  تعتمد  كما 
األأ���ض��الع،    وم��ت��وازي  وال��م��ع��ي��ن،  والم�ضتطيل،  ال��م��رب��ع،  ال��ت��ي تجمع  ال��رب��اع��ي��ة 
واألأ�ضكال الخما�ضية، وال�ضدا�ضية المنتظمة، وغير المنتظمة، واألأ�ضكال النجمية 

الخما�ضية وال�ضدا�ضية والثمانية، �ضكل )٣(. 

تقاطعاتها  عن  ين�ضاأ  وما  والبي�ضاوية،  الدائرية  األأ�ضكال  على  تعتمد  كما 
وتما�ضها وتداخلها،�ضكل )٤(.

  �ضكل )٣(: الزخرفة باألأ�ضكال الهند�ضية الثالثية 

والرباعية والخما�ضية وال�ضدا�ضية.

 �ضكل )٤(: الزخرفة باألأ�ضكال الدائرية



14

فة
خر

لز
ل ا

جا
م

ن�ضاط )1(

وح���������دات   ،)٥( ال���������ض����ك����ل  ي����م����ث����ل 
زخرفية.......... تعتمد على الخطوط 
الم�ضتقيمة و.......، واألأ�ضكال الثالثية 
واألأ�ضكال  و.......،  والخما�ضية  و....... 

النجمية، واألأ�ضكال الدائرية و........

هل تعلمون اأن الوحدة الزخرفية الهند�ضية تطورت عبر الع�ضور!
اأ�ضاأل/ي المعلم/المعلمة عن ذلك؟

 �ضكل )٥(. 

الخامات واألأدوات:
اإذا  الداخل  من  وزخرفتها  هند�ضية  زخرفيه  وح��دة  نر�ضم  اأن  ن�ضتطيع  نحن 
توافرت لدينا كرا�ضة الر�ضم، وورق �ضفاف، وقلم الر�ضا�ض، واألأدوات الهند�ضية، 

واألوان الفلوما�ضتر، �ضكل )٦(.       

  �ضكل )٦(: الخامات واألأدوات 
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خطوات ر�ضم وحدة زخرفية هند�ضية:
الخطوة األأولى: 

نختار ال�ضكل الهند�ضي )المثلث، المربع، الم�ضتطيل  الدائرة..... اإلخ(، ونر�ضمه 
بقلم الر�ضا�ض واألأدوات الهند�ضية.    

الخطوة الثانية: 
ق�ضمين  اإل���ى  ينق�ضم  بحيث  اأق���ط���ار،  اأو  م��ح��اور  اإل���ى  الهند�ضي  ال�ضكل  نق�ضم 

متطابقين. اأو نق�ضمه اإلى المحاور واألأقطار مًعا.    
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الخطوة الثالثة:
نباتية  اأو  هند�ضية،  اأو  نباتية،  زخرفيه  بوحدات  الهند�ضي  ال�ضكل  نزخرف 

وهند�ضية مًعا، ثم نلونها باألوان الفلوما�ضتر.
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اأفكار اأخرى، �ضكل )٧(:

 �ضكل )٧( 
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1. نكمل الر�سم والتلوين.
2. ق�سمنا ال�سكل )٨( اإلى........ وق�سمنا ال�سكل )٩( اإلى........ 
3. ن�سمي المجموعة اللونية الم�ستخدمه في تلوين ال�سكل )٩,٨( 

      باألألوان........ وهي اللون األأحمر, واللون....... واللون األأزرق.
4. �سمم وحدة هند�سية با�ستخدام المحاور, اأو األأقطار,  ونزخرفها من 

      الداخل بزخارف نباتية اأوهند�سية.

 �سكل )٩(. 

ن�ساط )2(

اأمامنا مثلث مت�ساوي األأ�سالع, زخرف من الداخل بزخارف نباتية �سكل )٨(, 
وزخارف هند�سية, �سكل )٩(, نتاأمل ال�سكلين جيًدا, ثم....

 �سكل )٨(.
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 �ضكل )1٠(: توظيف الزخارف الهند�ضية على المنتجات 

النفعية.

 ا�ضتخدامات الوحدات الزخرفية الهند�ضية:
     ا�ضتخدم الفنان الزخارف الهند�ضية ا�ضتخداماً ابتكارياً في جميع المجاألت،  
كزخرفة الم�ضاجد، واألأبواب، والنوافذ واألأثاث، والم�ضاحف، والتحف المختلفة 
�ضواء من الج�ض اأو الخزف اأو الن�ضيج اأو المعادن اأو الرخام وغيرها من المنتجات، 

الب�ضيطة،  األأ���ض��ك��ال  على  معتمًدا 
والدوائر  والمثلثات،  كالمربعات، 
واألأ�ضكال  والمتقاطعة،  المتما�ضة 
ال�ضدا�ضية والثمانية، �ضكل )1٠(.      

ن�ضاط )3(
الكثير  وتزيين  تجميل  في  الهند�ضية  الزخارف  الم�ضلم  الفنان  ا�ضتخدام 
 ،)11( �ضكل  المحاريب،  رخام  كزخرفة  النفعية؛  والم�ضغوألت  المنتجات  من 

تاأمل ال�ضكل جيًدا، ثم اأكتب/�ي رًدا عن األ�ضتف�ضارات التالية:
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نعدد األأ�ضكال الهند�ضية التي ا�ضتخدمت في زخرفة لوح الرخام.
.........................................................................................................................

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

نذكر بع�ض المنتجات والم�ضغوألت التي زخرفت بالوحدات الهند�ضية.  
.........................................................................................................................

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

  �ضكل )11(: لوح رخام من الع�ضر المملوكي القرن )1٥م(.
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العنا�ضر الزخرفية الهند�ضية التي ا�ضتخدمها الفنان في اللوحة.
.........................................................................................................................

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

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

ن�ضع عنواًنا لهذه اللوحة............................................

 �ضكل )1٢(: لوحة للفنان ال�ضعودي اإبراهيم بوق�ض.

ن�ضاط )٤(

ا�ضتخدم الفنان اإبراهيم بوق�ض الوحدات الزخرفية الهند�ضية في لوحته 
�ضكل )1٢( تاأمل ال�ضكل جيداً، ثم اأكتب/�ي رًدا عن األ�ضتف�ضارات التالية:
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 �ضكل )1٤(: �ضنابل القمح. �ضكل )1٣(: اأزهار.

 �ضكل )1٥(: اأ�ضراب الطيور.

واأ���ض��ا���ض  ال��ف��ن��ان،  اإل��ه��ام  م�����ض��در  ه��ي  عنا�ضرها  ب��اخ��ت��الف  الطبيعة  اإن 
من  كالتكرار  الزخرفية  نظمه  الفنان  ا�ضتمد  ولقد  تفكيره،  ومحور  علمه 
النباتات  تكرار  في  والمتمثلة  وتعالى  �ضبحانه  اهلل  خلقها  التي  الطبيعة 
 والزهور المنثورة في اأحوا�ضها، �ضكل )1٣(، وفي �ضنابل القمح في حقولها، 
 )1٥( �ضكل  ال�ضماء،  في  الطيور  كاأ�ضراب  الحية  الكائنات  وفي  �ضكل)1٤(، 

والتي تقدم لنا �ضوًرا رائعة من التكرار المتنا�ضب والمن�ضجم.

مجال الزخرفة
الموضوع الثاني

تكرار الوحدة الزخرفية الهندسية 
على أسطح مختلفة 
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 �ضكل )1٦(: �ضقف خ�ضبي من القرن)1٨(.

 �ضكل )1٨(: تكرار.........

 �ضكل )1٧(: تكرار.........

التكرار 
هو اإعادة ال�ضيء مرة بعد األأخرى، وله اأنواع متنوعة واتجاهات مختلفة. 
ومن النماذج التي تظهر فيها القيم الفنية والجمالية جانب من �ضقف خ�ضبي 

موؤلف من نجوم �ضدا�ضية ملونة  ومذهبه من القرن )1٨م(، �ضكل )1٦(.  

التكرار، نتاأمل األأ�ضكال )1٩،1٨،1٧(، ثم نكتب نوع  اأن��واع  �ضبق واأن �ضاهدنا 
التكرار تحت ال�ضكل. 

ن�ضاط )1(

 �ضكل )1٩(: تكرار.........
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اتجاهات التكرار:
المنتجات والم�ضغوألت  التكرار وفقا لم�ضارها على �ضطوح  تتعدد اتجاهات 
اأو  اأفقيًّا، �ضكل )٢1(،  اأو   التكرار مائاًل، �ضكل )٢٠(،  اتجاه  الفنية، وعادة يكون 

راأ�ضيًّا، �ضكل )٢٢(، اأو منحنًيا، �ضكل )٢٣(. 

مجاألت ا�ضتخدام التكرار واتجاهاته:
�ضطوح  لتزين  المختلفة  واتجاهاته  التكرار  اأن��واع  ا�ضتخدام  في  الفنان  ب��رع 
المنتجات ،والم�ضغوألت الفنية؛ كزخرفة األأواني الفخارية والمعدنية والزجاجية، 

وزخرفة األإطارات والبراويز، وزخرفة األأن�ضجة.... وغيرها، �ضكل )٢٤(. 

 �ضكل )٢٣(: تكرار باتجاه منحني. 

 )٢1(: تكرار باتجاه اأفقي. �ضكل )٢٠(: تكرار باتجاه مائل. 

 �ضكل )٢٢(: تكرار باتجاه عمودي.  
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• نعدد اأنواع الزخرفة الم�ضتخدمة........................
• نكتب نوع التكرار..................................................
• نحدد اتجاه التكرار..............................................

 �ضكل )٢٤(: بع�ض األأعمال النفعية والجمالية. 

 �ضكل: )٢٥(:عمل زخرفي

ا�ضتخدم التكرار في جميع الح�ضارات لملء الفراغ على اأ�ضطح الخامات المختلفة، 
نتاأمل ال�ضكل )٢٥(، ثم ننفذ الن�ضاط التالي:

ن�ضاط )٢(
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ونحن يمكننا األ�ضتفادة من الوحدة الزخرفية الهند�ضية في تزيين الكثير من 
األأ�ضطح المختلفة اإذا توفرت لدينا الخامات واألأدوات المنا�ضبة.

اإط��ار �ضورة من  لعمل  نحتاجها  التي  واألأدوات  الخامات  على  مًعا  نتعرف       
الورق، �ضكل )٢٦(.

 �ضكل)٢٦(: الخامات واألأدوات .  
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الخطوة األأولى:
 نختار ال�ضكل الخارجي ألإطار ال�ضورة )مربع، م�ضتطيل،  �ضدا�ضي، وغيره(.

  الخطوة الثانية:

 نفّرغ ال�ضكل من الداخل بالمق�ض.

الخطوة الثالثة: 
ن�ضف الوحدة الهند�ضية من المو�ضوع األأول على ورق �ضفاف، وننقلها على األإطار 

ب�ضكل مكرر.

خطوات عمل وحدة زخرفية هند�ضية بالتكرار: 
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الخطوة الرابعة:
 نلون الوحدات الهند�ضية باألوان فلوما�ضتر.

الخطوة الخام�ضة:
نل�ضق ال�ضور بالغراء من الخلف.
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ويمكننا ابتكار اأفكار اأخرى ألإطار ال�ضورة، �ضكل )٢٧(.

 �ضكل)٢٧(.
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 �ضكل)٢٨(: زخرفة هند�ضية على ورق المقوى. �ضكل )٢٩(: زخرفة هند�ضية على الخ�ضب.

 �ضكل)٣1(: زخرفة هند�ضية على الزجاج. �ضكل)٣٠(: زخرفة هند�ضية على ال�ضيراميك.

وهناك اأ�ضطح مختلفة يمكننا زخرفتها بالوحدات الزخرفية الهند�ضية، كما 
في �ضكل )٢٩،٢٨، ٣٠، ٣1(، لنتاأملها.
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ن�ضاط )٣(

 �ضكل)٣٢(. 

�ضكل)٣٣(. 

لن�ضتكمل ر�ضم وتلوين الوحدات الزخرفية في �ضكل )٣٢( ثم نق�ضها و نل�ضقها 
على ال�ضندوق الخ�ضبي في �ضكل )٣٣(. 
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ال�ضوؤال األأول:م

�ضل بين الم�ضمى وال�ضكل المنا�ضب :
• الزخرفة الهند�ضية 

• الزخرفة النباتية

ال�ضوؤال الثانى: اختر ما بين األأقوا�ض و�ضعه في المكان المنا�ضب في الفراغات التالية:
)الزخرفة بالخطوط، الزخرفة باألأ�ضكال الدائرية، الزخرفة باألأ�ضكال الهند�ضية(.

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

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

تقويم الوحدة
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......................

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

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

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

ال�ضوؤال الثالث: �ضع الكلمة المنا�ضبة ا�ضفل كل تكرار )افقى-منحنى- مائل- عمودى(.

ال�ضوؤال الرابع: اذكر مفهوم التكرار؟
    التكرار هو:.........................................................................................................
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مجال الت�شكيل المبا�شر بالخامات

الوحدة الثانية:

مجال التشكيل المباشر بالخامات
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المو�شوع 
م�شكني ال�شغير
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 �شكل )٣٤(: الكهوف كان ي�شكنها اإلإن�شان.

 �شكل )٣٥(: اأوراق اإلأ�شجار لبناء الم�شاكن.

ال�شكن لإلإن�شان هو المكان الذي ي�شكن فيه, وي�شتعيد فيه �شكينته وطماأنينته مع 
اأهله واأوإلده, ويجد فيه راحته وهدوئه بعد عودته من عمله وطلبه للرزق.

نها من الحيوانات المفتر�شة �شكل )٣٤(,  ثم  وقديًما �شكن اإلإن�شان الكهوف وح�شّ
واآمًنا,  مريًحا  �شكًنا  ليبني  وخامات  اأدوات  من  ل�شكنه  البيئة  توفره  ما  ا�شتخدم 
ومن  اإلأ���ش��ج��ار,  واأوراق  بال�شعف  بيته  وظلل  واإلأح��ج��ار,  ال�شخور  من  فا�شتفاد 
اإلأغ�شان كان يبني اإلأ�شقف واإلأعمدة ويرفع البنيان كما في اإلأ�شكال )٣٧,٣٦,٣٥(:

مسكني الصغير
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�شكل)٣٦(: الع�ش�ش ل�شكن اإلإن�شان.

 �شكل )٣٨(: ال�شكن في المناطق القطبية.

 �شكل)٣٧(: فروع اإلأ�شجار لبناء الم�شاكن.

الذي  المناخ  وح�شب  ي�شكنها,  التي  البيئة  بح�شب  اإلإن�شان  �شكن  وتطور 
ليحميهم  الثلج  من  قباب  داخ��ل  �شكنوا  الجليدية  المناطق  ف�شكان  يعي�شه, 
من درجات الحرارة المنخف�شة في الخارج, ومن الرياح الثلجية وال�شقيع. 

ال�شكل )٣٨(.
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 �شكل )٣٩(: منازل من ال�شخور والطين في حي الب�شطة - 

مدينة اأبها.

 �شكل)٤٠(: تطور �شكن اإلإن�شان- برج المملكة 

بمدينة الريا�ش.

بالخر�شانة  ي�شمى  ما  ظهر  حتى  التطور  في  اإلإن�شان  �شكن  اأخ��ذ  وهكذا 
واإلإ�شمنت والحديد, فبداأ البناء يزدهر, وال�شكن اأ�شبح مريًحا اأكثر في ظل 
الحديد  واأ�شبح  والهاتف,  والماء  كالكهرباء  فيه  المختلفة  الخدمات  توفر 

عامإًل م�شاعًدا للتطور واإلرتفاع بالمباني لإلأعلى.

وفي المناطق الجبلية ا�شتخدمت اإلأحجار وال�شخور والطين لبناء ال�شكن, ال�شكل )٣٩(.
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 �شكل )٤١(: برج الفي�شلية -مدينة الريا�ش.

اأ�شبح في هذه اإلأيام علًما ُيدر�ش, وله عإلقة بالفن من  والبناء لل�شكن 
النواحي الت�شميمية والجمالية للم�شاكن, فالمهند�ش الماهر في الت�شميم 
والبناء تجده ناجًحا في عمله ومحبوًبا عند النا�ش, لما لعمله من قيمة فنية 

تر�شي اأذواق النا�ش.ال�شكل )٤١(.
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 الخطوة )١(.

 الخطوة )2(.

 الخطوة )٣(.

اأح�شر كرتوناً �شغيرا وار�شم الخط الخارجي لمنزلك ال�شغير على الكرتون.

 ق�ش التحديد بمق�ش اأو اأطلب م�شاعدة من والديك.

ار�شم �شكإًل ي�شبه الباب على طرف ال�شكل الكرتوني.

ن�شاط )١(

ا�شتخدم العلب الكرتونية القديمة لت�شنع منها منزإًل �شغيراً وجميإًل.
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 الخطوة )٤(.

 الخطوة )٥(.

 الخطوة )٦(.

ق�ش ال�شكل من الحواف واترك الحافتين الخارجيتين بدون ق�ش    

كما ترى في اإلأعلى.

ثبت �شقًفا للمنزل.

ار�شم النوافذ.

 الخطوة )٧(.

لون ج�شم المنزل باأي لون يتوفر عندك.
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 �شكل )٤2(: م�شاكن من الكرتون.

 الخطوة )٨(.

لون النوافذ بلون مختلف ثم اأعد ال�شقف اإلى مكانه.
الم�شاكن تختلف من مكان اإلى مكان, ومن بلد اإلى بلد, ويتفنن ال�شكان 

بتزيين م�شاكنهم واإ�شفاء قيمة جمالية عليها, لت�شبح م�شاكنهم مميزة.

ن�شاط )2(

التزيين عليه م�شتفيًدا  واإ�شافة بع�ش  الخا�ش  اأن تبني م�شكنك  حاول 
من اإلأ�شكال التالية, ال�شكل )٤2(.
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ومجموعة الم�شاكن التي تقع خارج المدينة ت�شمى قرية عندما تكون �شغيرة, 
وعندما يزداد عددها كثيًرا وت�شبح متباعدة ت�شمى مدينة, وتنق�شم المدينة اإلى 

اأحياء متجاورة, ولكل مدينة اأو قرية اأو حي ا�شم ت�شتهر وتعرف به.
المدن اإما اأن تكون جبلية كالتي تقع على الجبال كمدينة الطائف والباحة 
واأبها, اأو تكون في اإلأودية مثل مكة المكرمة, اأو تكون �شاحلية تقع على البحر 

كمدينة الدمام اأو جدة.

ن�شاط )٣(

 اختر البيئة المنا�شبة لك... وابني حّيك الخا�ش... وحاول اأن تحاكي البيئة 
�شواء كانت �شاحلية, اأو جبلية اأو غير ذلك...

  �شكل)٤٣(: ت�شميم لحي �شغير بعلب كرتونية.

 �شكل )٤٤(:نموذج منفذ لحي �شغير بالعلب الكرتونية.
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اأو بيئة �شاحلية نحيطها بم�شاكن حول البحر وهو عبارة عن مرايا و�شع 
حولها اأحجار �شغيرة و رمل ناعم.

اأ�شكال  �شناعة  ف��ي  منها  ن�شتفيد  اأن  يمكن  الفارغة  الكرتونية  العلب 
�شغيرة متنوعة كالمدر�شة والمتجر, وموقف �شيارة, ومنزل �شغير, ومتجر 
بيع اإلألعاب, وملعب كرة قدم كبير, ويمكن كذلك اأن ن�شنع �شيارات �شغيرة.

 �شكل )٤٥(: نموذج منفذ لبيئة �شاحلية.

 �شكل)٤٦(: اأ�شكال متنوعة للعلب الكرتونية.

مدر�شة

منزل �شغير

متجر األعاب
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وعندما ن�شنع م�شاكن واأ�شكال كثيرة يمكننا بناء مدينة كبيرة:

 �شكل)٤٧(: المدينة.
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ال�شوؤال اإلأول:مج
رتب ال�شور التالية ح�شب خطوات بناء م�شكن من الكرتون ؟

تقويم الوحدة
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ال�شوؤال الثاني: 
�شل بين الكلمة وال�شورة المنا�شبة لها فيما يلي:

• م�شكن حديث. 

• م�شكن كهوف.
 

• م�شكن من خ�شب اإلأ�شجار.

• م�شكن من ال�شخور والطين.
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مجال التشكيل بالخزف

الوحدة الثالثة:
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المو�ضوعات
المو�ضوع األأول:

الفخار.
المو�ضوع الثاني:

زخرفة ال�ضطوح المتجلدة.
المو�ضوع الثالث:

الفخار في حياتنا اليومية.
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يعتبر الطين من اأهم المواد الم�ضتخدمة عبر الح�ضارات في ال�ضناعات، وخا�ضًة 
وطالء  ال�ضيراميك  مواد  �ضناعة  اإلى  باألإ�ضافة  والبالط،  والطوب  الفخار  �ضناعة 

الورق، والمطاط. 
الليونة والرطوبة:

 ه��ي حال��ة تمر بها الطينة ب�ض��بب قيامنا باإ�ضافة ن�ض��بة م��ن الماء داخل هذه 
الطين��ة، حي��ث نق��وم بو�ضع الماء اأثناء العمل ك��ي نحول الطينة اإلى خامة طرية 

قابلة للت�ضكيل ألإنتاج اأ�ضكال مختلفة.
لذلك يمكننا القول باأن الماء الذي و�ضعناه هو المت�ضبب في رطوبة الطينة، 
ويمكنن��ا التخل���ض منه عن طريق تعر�ض ال�ض��كل الطيني لتيارات الهواء العادية 
داخ��ل الغرف��ة، عندها ي�ضبح ال�ض��كل جافاً وه�ض��اً وي�ض��مى �ض��كاًل طيني��اً وأل يمكن 
اأو غ�ض��له بالم��اء ألأن��ه معر���ض للذوب��ان والع��ودة اإل��ى حالت��ه  ا�ض��تخدامه فعلي��اً 

الطينية ال�ضابقة.

      ولذلك نحتاج لحل لنجعله �ضكاًل �ضلبا قوًيا، فكيف يمكننا تحقيق ذلك؟
معنى  نعرف  اأن  ألبد  اإذاً  �ضلبة.  و  قوية  تكون  اأن  ألأعمالنا  نريد  كلنا  نقول:   
ليونته  ليتحول من  اله�ض  الجاف  الطيني  ال�ضكل  بها  يمر  ال�ضالبة؟ هي حالة  
و�ضعفه في�ضبح قوًيا �ضلًبا وأل يعود اأبًدا لحالته األأولى �� لّيًنا رطًبا اأو جاًفا ه�ًضا�� 

ويتم ذلك عن طريق تعر�ضه لدرجات الحرارة العالية، �ضكل )٤٨(.

مجال الخزف 
الفـــخارالموضوع األول
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ا �ضعبيًّا �ضلًبا.   �ضكل)٤٨(: يو�ضح �ضكاًل فخاريًّ

 �ضكل)٤٩(:خامة الطين ال�ضل�ضال )طينية رطبة(.

ونالحظ مما �ضبق اأن اأعمالنا الطينية تتدرج بالترتيب في م�ضماها فكانت:
1-�ضكاًل طينًيا رطًبا.
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  �ضكل)٥1(.   �ضكل)٥٠(.

2- �ضكاًل طينًيا جاًفا ه�ًضا.              3- �ضكاًل �ضلًبا. 

يمر  اأن  ألب��د  ال�ضالبة  لمرحلة  ي�ضل  ال��رط��ب  الطيني  ال�ضكل  نجعل  ولكي   
بالمراحل التالية:

اأهمية  األأول  األإن�ضان  عرف  القديمة  الع�ضور  منذ  التجفيف:  مرحلة  اأوأًل:   
ليتمكن من  لتجف  ال�ضم�ض  تحت  ي�ضعها  فكان  الرطبة،  الطينية  اأوانيه  تجفيف 
ا�ضتخدامها بعد ذلك، لكننا اليوم نجففها بطريقة اأخرى لها عدة خطوات هامة 

ت�ضاعد على تحول العمل من �ضكله الطيني الرطب ليكون �ضكاًل �ضلًبا.   
     ولهذا ألبد اأن نعرف الطريقة ال�ضحيحة لتجفيف ال�ضكل الطيني الرطب 

والتي تت�ضح في الخطوات التالية:
من  قطعة  تحته  ومن  م�ضتوي،  �ضطحها  قاعدة  على  الرطب  ال�ضكل  اأ-ن�ضع   
اأو بع�ض الورق كي ي�ضاعد على امت�ضا�ض  الرطوبة من قاعدة  القما�ض القطني 

العمل.
ب -يترك ال�ضكل ليجف ببطء بعيدا عن تيارات الهواء المبا�ضرة، كما اإن الوقت 
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 �ضكل) ٥2 (: يو�ضح نتائج اأخطاء التجفيف ) ت�ضقق (.

الذي ياأخذه العمل ليجف يتراوح مابين يوم اإلى يومين، وبح�ضب حجم و�ضماكة 
ال�ضكل الطيني ٠

ج -نترك ال�ضكل مغطى بقطعة قما�ض خفيفة حتى أل يواجه الهواء المبا�ضر، 
والذي قد يت�ضبب في اإحداث بع�ض الت�ضققات.  

قف: لحظة !!! 
     نت�ضاءل كيف اعرف اأن عملي رطب اأو جاف؟

األإجابة: بب�ضاطة �ضع عملك  مالم�ًضا لوجنتيك، فاإذا �ضعرت ببرودة  فان 
عملك أل زال يحتفظ  بالماء، وما زال رطًبا٠

اأما اإن كانت حرارة العمل بنف�ض حرارة ج�ضدك تقريًبا، فان عملك جاف اأو 
�ضبه جاف، بح�ضب الفترة التي تعر�ض فيها للهواء.

انتبه: لحظة !!!
هناك اأخطاء قد نقع فيها ت�ضبب ت�ضويه للعمل في مرحلة الجفاف  مثل:

1- تعر�ض العمل للهواء مبا�ضرة ي�ضبب ت�ضقق في بع�ض األأطراف خا�ضة 
الفوهة لذا ألبد من تغطيه الفوهة ال�ضكل )٥2(.
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2- اإن كانت القاعدة التي ت�ضع عملك عليها غير م�ضتوية  فاإن  قاعدة ال�ضكل 
قد تتعر�ض لالإلتواء وتاأخذ �ضكل ال�ضطح المقو�ض، �ضكل )٥3(.

موا�ضفات ال�ضكل الطيني الجاف:
1- ه�ض. 2- �ضريع الك�ضر. 3- يمكن اأن يرجع لحالته األأولى)طينًيا(.

 هل هذا م�ضير اأعمالنا بعد بذل الجهد؟ ... اإذاً

1- كيف نحافظ على اأعمالنا �ضلبة قوية.

2- كيف نحافظ على جهدنا و وقتنا؟ 

يحب  أل  واهلل  م��ب��ذري��ن؟  فنكون  ُن�����ض��رف؟  وأل  خاماتنا  ن��ه��در  أل  كيف   -3
المبذرين لقوله تعالى: {  })1(.

 �ضكل )٥3(: الو�ضع ال�ضحيح لمالم�ضة القاعدة لالأر�ضية  الم�ضتوية 

العمل للخزافة ابتهاج ادري�ض.

)1( �ضورة األأنعام اآية )1٤1(.
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  �ضكل )٥٤(:�ضكل فخاري.

ن�ضاط )1(

�ضع عالمة )( اأو )( اأمام العبارات التالية:
- أل ي�ضترط جفاف ال�ضكل الطيني قبل الحرق                      )     (
- كلما تبخر الماء الموجود في العمل الطيني اأ�ضبح العمل رطباً       )     (
- أل يتحول العمل الطيني الجاف اله�ض اإلى �ضلب اإأل بطريقة الحرق )      ( 

اإذاً ما هو الفخار، وما موا�ضفاته؟

الفخار هو:"كل عمل �ُضكل بالطين المرن وبعد جفافه التام تعر�ض لدرجات 
كيميائًيا   معه  المتحد  الماء  من  فتخل�ض  خا�ضة  اأف���ران  داخ��ل  العالية  ال��ح��رارة 
وبذلك ي�ضبح فخاًرا �ضلًبا م�ضامًيا أل يحتفظ بال�ضوائل كما في الفخاريات ال�ضعبية 

ال�ضعودية " �ضكل  )٥٤(. 
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ن�شاط )2(

خ��ط  بو�ش��ع  ل��ه  المنا�ش��بة  و)الموا�شف��ات(  الطين��ي(  )ال�ش��كل  بي��ن  �ش��ل     
)������������������������������������������������������������������( ي�شل بينهما.

الموا�شفاتال�شكل الطيني
اإذا تح�ش�شناه نجده طري وباردال�شكل ال�شلب للطينة
اإذا لم�شناه ن�شعر ب�شعف قوامة ال�شكل الرطب للطينة

و�شريع الك�شر
ال�شكل الجاف للطينة 

)الفخار(
نالحظ قوة قوامه وال ن�شتطيع 
اإرجاعه لحالته الطينية االأولى

     اإذاً كيف ُن�شكل اأطباق طينية ونحولها الأطباق فخارية �شلبة؟
طريقة ت�شكيل االأطباق الفخارية:

اأواًل: تجهيز االأدوات
 وهي كاالآتي:

• اأطباق بال�شتيكية متنوعة العمق.

• قطعة خي�ش.

• عجلة ت�شطيح الطين.

• اأدوات ت�شكيل الخزف.

• اأكيا�ش تغليف.

• فوط للتنظيف. 
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 �ضكل )٥٥(: فرد ال�ضريحة الطينية على قما�ض 

ذا ملم�ض.

 �ضكل )٥٦(: نقل ال�ضريحة بالقما�ض لداخل طبق 

البال�ضتيك ودفعها من الو�ضط بقطعة األإ�ضفنج.

12

اأن  ثالثاً: اختيار ال�ضكل والعمق المنا�ضب للطبق البال�ضتيكي . حيث أل بد 
تتنوع اأ�ضكال اأطباقنا من حيث العمق وال�ضكل، وذلك ياأتي نتيجة تنوع األأواني 
لل�ضريحة  وداع��م  كم�ضاند  �ضن�ضتخدمها  والتي  العمق،  المختلفة  البال�ضتيكية 

الطينية المجهزة م�ضبقاً.

عن  الطينية  ال�ضريحة  نجهز  ث��ان��ًي��ا: 
�ضمكها  لي�ضبح  ت�ضطيحها  زي����ادة  ط��ري��ق 
تقريباً. ال��ع��ادي��ة  األأط��ب��اق  ل�ضمك  م��ق��ارب 
طريق  عن  ذلك  ويتم  �ضنتيميتر(،  )ن�ضف 
على  الفرد  بعجلة  الطينية  ال�ضريحة  فرد 
الخي�ض  ملم�ض  لناأخذ  الخي�ض  من  قطعة 

كما في �ضكل )٥٥(.

رابعاً: ننقل ال�ضريحة بحر�ض 
ع���ن ط���ري���ق األإم�������ض���اك ب���اأط���راف 
عمق  في  واإن��زال��ه��ا  الخي�ض  قطعة 
ال��ط��ب��ق ال��ب��ال���ض��ت��ي��ك، م���ع دف��ع��ه��ا 
ب���ب���طء م����ن ال���و����ض���ط اإل������ى داخ����ل 
الطبق البال�ضتيك بوا�ضطة قطعة 

األإ�ضفنج كما في ال�ضكل )٥٦(.
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 �شكل ٥٧ ب: اأطباق خزفية مختلفة في العمق والفوهة.

خام�شاً: نهذب فوهة األأطباق 
نتركها  اأو  ال��م��ن��ا���ش��ب  ب��ال�����ش��ك��ل 
لتذكرنا  الع�شوائية  بخطوطها 
كما  ال��ب��دائ��ي،  األإن�����ش��ان  باأطباق 

في ال�شكل )٥٧:اأ،ب(.

 �شكل:)٥٧:اأ(:طبق جاهز داخل القما�ش.
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 �ضكل ) ٥٨ (: اأ�ضكال طينية م�ضكلة يدوياً.  

بدايات تطور �ضناعة الفخار: 
تعر�ضها  وبعد  الطين،  خامة  من  الم�ضنوعة  األأ�ضكال  هو  الفخار  اأن  عرفنا 
بدايات  على  معاً  فلنتعرف  )فخار(،  �ُضميت  قوية  �ضلبة  ألأ�ضكال  تحولت  للحرارة 

هذا الفن )ت�ضكيل الفخار(.         

وعميقة   مجوفة  ألأ�ضكال  يحتاج  وال��غ��اب��ات  الكهوف  ف��ي  األأول  األإن�����ض��ان  "ك��ان 
ليحفظ اأكله وحبوبه وثماره، فما وجد اإأل الطين كخامة �ضهلة لُي�ضكل منها اأ�ضكاأًل 
وباأب�ضط  اليد  للم�ضات  �ضريًعا  ت�ضتجيب  فالطينة  اليومية،  ي�ضتخدمها في حياته 

الطرق "، ال�ضكل )٥٨(.

مجال الخزف 
زخرفة السطوح المتجلدة الموضوع الثاني
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وبهذه الطريقة الب�ضيطة �ضنع األإن�ضان األأطباق واألأواني المجوفة المتنوعة 
اأدوات متنوعة كاليوم فقد كانت  في عمقها و�ضماكة جدرانها، وألأنه أل يملك 
تربة  الطين من  ُيح�ضر  كان  الطينية خ�ضنة، حيث  �ضميكة وعجينته  اأطباقه 

بيئته التي يعي�ض فيها، �ضكل )٥٩: اأ، ب(. 

وكان يترك اأوانيه تجف في حرارة ال�ضم�ض، ثم ي�ضتخدمها في حياته اليومية، 
�ضكل )٦٠(.

 �ضكل )٥٩:ب( طينة جاهزة.  �ضكل )٥٩:اأ( تح�ضير الطين. 

  �ضكل )٦٠( اأ�ضكال طينية م�ضكلة يدوًيا.
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" لكنه واجه م�ضكلة           وهي:اأن ال�ضكل الم�ضنوع من الطين اإذا ما جف وترك 
يوما بعد يوم ومع األ�ضتعمال المتكرر ي�ضبح ه�ًضا �ضعيفا �ضريع الك�ضر، واإذا جاء 
المطر عاد كما كان طيًنا أل �ضكل له، وبذلك يظل ا�ضم عمله )�ضكاًل طينًيا(، ومع 
�ضلبة  اأعماله  تجعل  كي  النار  ألأهمية  اهتدى  والمالحظة،  والتخيل  التفكير 
قوية، ولم يكن حينها لديه اأفران كهربائية كاليوم، بل حرق األأعمال بادئ األأمر 
على �ضطح األأر�ض حيث يغطيها بكثير من األأغ�ضان، وي�ضعل فيها النار، ثم فكر 
في عمل ُحفره في عمق األأر�ض مملوءة باأغ�ضان األأ�ضجار ومغطاة بقطع من 
و�ُضميت  �ضلبة  اأعماله  اأ�ضبحت  وبذلك  ج(،  ب،  اأ،   :٦1( �ضكل  والق�ض  األأخ�ضاب 

)�ضكاَل فخارًيا(، وال�ضورة تو�ضح كيف كانوا يحرقون اأعمالهم. 

  �ضكل )٦1:اأ(: الطريقة البدائية  األأولى لحرق األأ�ضكال الطينية الجافة على �ضطح األأر�ض  

قطع من اأغ�ضان األأ�ضجار، غطاء للحفرة، �ضطح األأر�ض، عمق الحفرة.

  �ضكل )٦1:ب(: الطريقة البدائية  الثانية لحرق األأ�ضكال الطينية الجافة في حفره  

تحت األأر�ض.
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وال��ث��ان��ي��ة،  األأول����ى  الطريقتين  ب��ي��ن  يجمع  ف���رن  �ضنع  لطريقة  اه��ت��دى   ث��م 
ال�ضكل ) ٦1:ج(.

وا�ضتمر تفكير األإن�ضان         في تطوير �ضناعة األأ�ضكال الطينية وفي طريقة 
حرقها. فاأبتكر في �ضنع اأ�ضكاله بوا�ضطة عجلة ت�ضمى )عجلة الدوألب( �ضكل )٦2(، 

وهي طريقة ت�ضهل العمل لكنها تحتاج لتدريب.

 �ضكل)٦2(: تطور الت�ضكيل اليدوي عن طريق ا�ضتخدام عجلة الدوألب.

  �ضكل )٦1: ج( الطريقة البدائية  الثالثة تو�ضح 

�ضكل الفرن وطريقة ر�ض األأعمال ومكان تغذية النار.
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ن�ضاط )1(

وا�ضتمر التطوير حتى جاء بفكرة �ضناعة األأفران الكهربائية، �ضكل )٦3(.

في بالدنا ت�ضتهر بع�ض المدن ب�ضناعة الفخار، نذكر اأهم هذه المدن:
.................................-3 .................................-2 .................................-1

ولكل مدينة اأ�ضكالها الفخارية التي تميزها عن غيرها، والفخار في المملكة 
مدينة  من  اأ�ضكاله  وتختلف  ال�ضعبي،  الفخار  با�ضم  ع��رف  ال�ضعودية  العربية 

ألأخرى.

�ضكل)٦3(: األأفران الكهربائية.
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ن�ضاط )2(

نجمع �ضور ألأ�ضكال فخارية لمدينتين مختلفتين في المملكة العربية ال�ضعودية 
ونل�ضقها في الم�ضاحتين التاليتين... ثم نتاأمل و نقارن بينهما.

م��ن خ��الل روؤي��ة الفخ��ار البدائ��ي والفخ��ار الحدي��ث، يمكنن��ا اأن ُن�ض��كل اأطب��اق 
طينية ذات عمق متنوع بطريقة ال�ض��ريحة الطينية، ثم نجففها جيدا حتى نتمكن 
م��ن اإدخاله��ا لالأف��ران الخا�ض��ة بالخ��زف، فنحوله��ا م��ن اأطب��اق طيني��ة اإل��ى اأطباق 
فخارية، في�ضبح لدينا قطعة فخارية خا�ضة بنا، وتحمل اأ�ضمائنا، وفي كل األأحوال 
فاإن جميع القطع الطينية حين نجففها تمر بمرحلة ا�ضمها التجلد، وهي المرحلة 
الت��ي حاولن��ا الحف��اظ عليه��ا من الدر���ض ال�ض��ابق، لنكم��ل زخرفتها الي��وم، فو�ضلت 

األآن لمرحلة تدعى مرحلة التجلد....فما معنى التجلد؟ 

فخار مدينة ..................................فخار مدينة ..................................
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مفهوم التجلد: 

     هو حالة ي�ضل لها ال�ضكل الطيني الرطب، بحيث ي�ضبح قا�ضًيا متما�ضًكا لكنه 
ُي�ضَبه  ب��األأدوات عليه ب�ضيء من القوة، فهو كثيًرا ما  لي�ض جاًفا، ويتقبل ال�ضغط 
بالجلد ال�ضميك الخا�ض بالحقائب المدر�ضية،  ومحافظ النقود اإذ يكون متما�ضك 
ولي�ض طري، والطين في هذه الحالة المتجلدة يزخرف باأ�ضلوبين هما: )الخد�ض، 

الحز(.
الخد�ض على الطين: 

     هو اإحداث اأثر �ضطحي ذا عمق ب�ضيط أل يقا�ض على ال�ضطح الطيني المتجلد، 
ويتم ذلك بوا�ضطة بع�ض اأدوات الخزف ذات الروؤو�ض المتعددة األأ�ضنان، فكل اأداة 

تعطي اأثر مختلف عن األأداة األأخرى، ال�ضكل )٦٤(.

 �ضكل)٦٤(: اأثر اأدوات ت�ضكيل الخ�ضب  

)الدفر( على �ضطح الطين المتجلد.
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الطيني مج ال�ضكل  يعطي  وه��ذا  ال�ضطح،  بخ�ضونة  اإح�ضا�ض  يعطينا  والخد�ض 
ي�ضبه  التراثية، حيث  ال�ضعبية  األأ�ضكال  اأو  القديمة،  الع�ضور  باأنه من  اإح�ضا�ض 

األأ�ضكال الفخارية ال�ضعبية في المملكة العربية ال�ضعودية.
ومن الزخارف األأخرى التي تعطي نف�ض األإح�ضا�ض ال�ضعبي زخرفة اأخرى 

ت�ضمى بالحز.

الحز: 

األإن��اء  �ضطح  على  غائر  اأث��ر  ألإح���داث  الحز  اأداة  بوا�ضطة  �ضغط  عملية  هو 
المتجلد على اأن يكون بعمق ب�ضيط ويمكن اأن ينفذ براأ�ض قلم الر�ضا�ض المدبب، 
وخطوط الحز قد تكون عري�ضة اأو رقيقة على ح�ضب عر�ض راأ�ض األأداة، فعلى 
تباعدها  اأو  وتقاربها  اأ�ضنانها  عر�ض  في  المتنوعة  فاألأم�ضاط  المثال  �ضبيل 

تعطينا تنوًعا كبيًرا في خطوط الحز، �ضكل )٦٥(.

  �ضكل)٦٥(:الم�ضط كاأداة بديلة للحّز.



67

 �ضكل )٦٦(: اأثر اأدوات الحز على �ضطح األإناء.

ن�ضاط )3(

ويمتاز الفخار ال�ض��عبي ال�ض��عودي بزخارفه واأج�ض��امه الب�ض��يطة في �ضكلها 
الخارج��ي، ويمت��از ب�ض��ماكة جدران��ه وقل��ة األوان��ه، والخد���ض والح��ز طريقتين 
ت�ض��تخدم بكثرة لزخرفة �ض��طوح الفخار ال�ض��عبي بالمملكة العربية ال�ض��عودية 

بجميع مناطقها. 
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  �ضكل)٦٧(: فخار �ضعبي. 

  �ضكل)٦٨( الحز على �ضطح األإناء. 

الخد�ض                                   الحز
............................

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

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

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

وبالتاأمل في ال�ضكل )٦٧( دعونا ن�ضتنتج الفرق بين الخد�ض والحز على األأ�ضطح الخزفية.
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واألآن تعالوا نزخرف باطن اأطباقنا المتجلدة بوا�ضطة اأداة الخد�ض اأو الحز 
اأو كالهما.

ولكن زخرفتنا ألبد اأن تكون متميزة. 
ال�ضكل  العربية،  وحروفنا  بخطنا  الجميلة  اأ�ضمائنا  توقيع  عن  عبارة  فهي  لذا 
)٦٩(، ويكون  مكانها داخل اأو خارج  األإناء، مع اإ�ضافة بع�ض الخطوط المتعرجة  
والمتوازية والمنك�ضرة و الحلزونية، ويمكن اأن ن�ضع توقيع األ�ضم كاماًل، اأو اأن 
نتخير بع�ض األأحرف منه ونكررها، وفي �ضكله النهائي �ضي�ضبه الفخار ال�ضعبي 

لكن ب�ضكل جديد، واأجمل ما فيه اأ�ضمائنا العربية.
�ضابقاً،    ذكرنا  كما  تجف  الفخارية  اأ�ضكالنا  فلنترك  الزخرفة  من  انتهينا  األآن 

ا. لن�ضتطيع اأن ندخلها األأفران، فت�ضبح فخاًرا �ضلًبا قويًّ

 �ضكل)٦٩( اأ�ضماء على الفخار. 
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 �ضكل)٧٠(: اأواني خزفية مكتملة.

ن�ضاط )٤(

)اأ(: نختار األإجابة ال�ضحيحة من بين األأقوا�ض.
بعد خروج اأطباقنا من الفرن  ماذا ن�ضميها ) �ضكل طيني، �ضكل جاف، �ضكل 

�ضلب ، �ضكل فخاري (؟
)ب(: ما هي م�ضميات ال�ضكل الم�ضنوع من طينة الخزف بالترتيب؟

......................................................،......................................................

......................................................،......................................................

)ج(: في ال�ضكل )٧٠( فلنتخير زخرفة اأو اأ�ضكال ع�ضوائية لتزيين الطبق؟
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من اأجمل اللحظات في حياتنا جميًعا، هي تلك التي ننتج فيها اأ�ضكاأل واأعماأًل 
ُتلبي احتياجاتنا اليومية، �ضكل )٧1(، فيكون ال�ضكل ُمعبًرا عن اأفكارنا فهو ُمنفًذا 

باأيدينا ويحمل ذوقنا الخا�ض من حيث: ال�ضكل، اللون  الزخرفة.... اإلخ.

ل��ذا �ض��وف نفتخ��ر بهذا، العمل الذي �ضنعته اأيدين��ا، ألأنه اأخذ جزء من وقتنا 
الثمي��ن، ل��ذا ألب��د اأن ن�ض��تفيد م��ن الوقت ب�ض��كل �ضحي��ح، خا�ضة اأن اهلل �ض��بحانه 
وتعال��ى من��ذ اأن خل��ق األإن�ض��ان اأكرمه بنعمة العقل والذكاء، فجعل��ه قادًرا على اأن 

يفكر في كيفية عمل كل ما يحتاجه بنف�ضه.

اأول من فكر في األ�ضتفادة من طين األأمطار،  ال�ضوؤال: لنتذكر �ضوًيا من هو 
اأدوات��ه، من هذا  اأوانيه الفخارية وبع�ض   وتربة الجبال، كما فكر في كيفية عمل 

الطين؟
جواب: هو:....................................

 �ضكل )٧1(: اأ�ضكال واأعمال من الحياة اليومية.

ن�ضاط )1(

مجال الخزف 
الفخار في حياتنا اليوميةالموضوع الثالث
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اأ�ضكاأًل  بيديه  لينتج  بذكاء؛  ُيفكر  البدائي  األإن�ضان  كان  كيف  فهمنا  واأن  �ضبق 
اأنه  كثيرة تفيده في حياته اليومية، مثل األأواني الفخارية، �ضكل )٧2( وألحظنا 

�ُضكل اأغلب هذه األأ�ضكال بطريقة ال�ضغط في الكتلة الطينية.
اإًذا تعالوا ن�ضتفيد من اأفكاره الب�ضيطة، لننتج �ضكاًل فخارًيا مميًزا يفيدنا اليوم 

كطالب وطالبات في ال�ضف الثالث األبتدائي.
اأن يكون لدينا واجبات كثيرة، فنن�ضى دائًما  وألأننا طلبة علم؛ فمن الطبيعي 

تجهيز اأو تاأدية بع�ض الواجبات، فكيف لنا اأن نتذكر هذه التفا�ضيل؟
فعلى �ضبيل المثال:

أل بد اأن أل نن�ضى و�ضع علبة األألوان، وكرا�ضة الر�ضم في الحقيبة، وهكذا دائًما 
نحتاج لو�ضع ورقة مالحظات �ضغيرة، لنكتب المالحظات الهامة، ثم ن�ضعها في 
مكان ظاهر اأمامنا مثل:ن�ضعها على مرايا غرفتنا، اأو على الباب اأو على المكتب،  

�ضكل )٧3(.

 �ضكل )٧2( اأواني بطريقة بدائية.
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 �ضكل)٧3(:لو�ضع ورقة مالحظات �ضغيرة.

 �ضكل)٧٤(:ما�ضكة ألأوراق المالحظات.

وباأ�ضكال  الهامة،  المالحظات  ألأوراق  ما�ضكة  األأ���ض��واق  ف��ي  نجد  واأح��ي��اًن��ا 
متنوعة �ضكل )٧٤(. 
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تحقيق  ف��ي  �ضاعدت  وال��ت��ي  الما�ضكات،  ه��ذه  موا�ضفات  اأه��م  مًعا  فلنتاأمل 
وظيفتها:

اأن تكون كتله اأو �ضريحة.. 1
اأن يكون بها مكان لتثبيت الورقة.. 2
م�ضنوعة غالًبا من البال�ضتيك اأو المعدن اأو الخ�ضب.. 3
اأن يتنا�ضب عر�ض وعمق مكان و�ضع الورقة مع حجم و�ضماكة الورق الم�ضتخدم.. ٤

اأو تحتوي على زخرفة  ن��ادًرا ما نجد )ما�ضكات ورق( بخامة الفخار،  ولكن 
بزخرفته  ويميز  يميزنا  فهو  �ضابًقا،  عرفناه  ال��ذي  ال�ضعودي،  ال�ضعبي  الفخار 

فخارنا ال�ضعودي عن فخار غيرنا.
ال�ضوؤال األآن:

دعونا نتاأمل ونتذكر اأ�ضكال الفخار ال�ضعبي، �ضكل )٧٥( ونفكر كيف ن�ضتفيد 
من ذلك لعمل ما�ضكة األأوراق الخا�ضة بنا.

  �ضكل)٧٥(: الفخار ال�ضعبي. 
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ن�ضاط )2(

اأمامنا،  من خالل مالحظة ال�ضور التي 
  يمكن اأن نلخ�ض اأهم الموا�ضفات ال�ضطحية

 لل�ضكل الفخاري ال�ضعبي:
........................................................-1
........................................................-2
........................................................-3
........................................................-٤

وروؤي��ة  ال�ضعبي،  للفخار  ال�ضطحية  الموا�ضفات  روؤي��ة وتذكر       وم��ن خ��الل 
بع�ض األأ�ضكال لما�ضكة األأوراق الموجودة باألأ�ضواق، ن�ضتطيع اأن نبتكر حامله اأوراق 
المالحظات ب�ضكل مميز، ونزيد من تميزها بان نكتب عليها تاريخ تنفيذها وتوقيع 
اأ�ضماءنا، وبذلك نحتفظ بذكرى اأجمل اللحظات التي عملنا فيها مًعا في ال�ضف 

الثالث  األبتدائي.
     قبل البدء في معرفة خطوات التنفيذ، ألبد اأن نتفهم معنى ال�ضغط في 

الكتلة الطينية.



76

ف
خز

 ال
ال

مج
  �ضكل)٧٦(: الكتلة الطينية. 

مفهوم ال�ضغط في الكتلة الطينية:

     هي كتلة طينية رطبة متما�ضكة غير مفرغة وأل �ضكل لها، ون�ضكلها  على 
الحالة  ه��ذه  �ضكل )٧٦( وه��ي في  اإل��خ،   .… �ضكل هرمي  اأو  اأو مكعب  ك��رة  هيئة 
جاهزة لتقبل ال�ضغط في جوانبها، �ضواء باليد اأو ببع�ض األأدوات  للح�ضول على 

الهيئة العامة لل�ضكل المراد تنفيذه.
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  الخطوة األأولى:
 ن�ضكل من الكتلة الطينية ال�ضكل العام للحاملة الورقية، فقد تكون على 

�ضكل حجر، اأو �ضخرة، اأو جبل، اأو بيت �ضعبي.

الخطوة الثانية:
 نحدد مكان لو�ضع ورقة المالحظات، وذلك با�ضتخدام عر�ض الم�ضطرة 
ن�ضتفيد من  اأو  اأوراق  الما�ضكة لمجموعة  اإن كانت  الفتحة،  لتو�ضيع  الخ�ضبية 
عر�ض  تنفيذ  باإتقان  األهتمام  مع  واح��دة،  لورقة  كانت  اإن  األآي�ضكريم  عيدان 

وعمق الفتحة التي �ضتم�ضك الورقة حتى أل ت�ضقط.

الخطوة الثالثة: 
نبداأ بالتفكير بزخرفة ال�ضكل بما يالءم الهيئة العامة، م�ضتخدمين اأدوات 
لالأم�ضاط  اإ�ضافة  روؤو�ضها،  في  المتنوعة  الر�ضا�ض  )اأق��الم  والخد�ض  الحز 
الفخاريات  في  الموجودة  الخطوط  بع�ض  ون�ضتوحي  اأ�ضنانها(  في  المتنوعة 

ال�ضعبية لن�ضعها على ال�ضطح المتجلد.

 خطوات تنفيذ )ما�ضكة ورق( من الطين:
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ن�ضاط )3(

 لنتاأمل اأعمالنا جيًدا ثم نذكر:
بع�ض خطوط . 1 وعليها  الطين،  بخامة  الورقية  الما�ضكة  اأهمية عمل  ما 

زخرفة الفخار ال�ضعبي؟ 
.............................................................................................................................

لماذا جعلنا العمل بطريقة الكتلة الطينية، ولي�ض بطريقة ال�ضرائح؟. 2
.............................................................................................................................

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

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

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

الخطوة الرابعة: 
ف���ي م��رح��ل��ة ال��ت��ج��ل��د ن��خ��ت��ار م��ك��ان 
ا�ضم  وم��ع��ه  التنفيذ،  ي���وم  ت��اري��خ  لنكتب 
لتجف  اأعمالنا  نترك  ثم  للعمل،  المنفذ 
وان  ���ض��ب��ق  ال��ت��ي  ال�ضحيحة  ب��ال��ط��ري��ق��ة 

تعرفنا عليها �ضابًقا.
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وبعد اأن اأنتجنا �ضكاًل نفعًيا وجمالًيا، وزخرفنا �ضطحه وو�ضعنا اأ�ضماءنا عليه، 
و�ضجلنا تاريخ هذا اليوم الممتع المثمر، فهل ينفع اأن نقدم جهدنا كهدية وتذكار 

لهذا اليوم؟
.............................................................................................................................

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

اإًذا لمن �ضنقدم جهدنا الفني المميز الذي �ضكلناه باأيدينا من خامة الطين 
وزخرفناه بزخارف خا�ضة ببيئتنا ال�ضعودية؟  

لنكتب هنا: 
اأ�ضم المهدى اإليه مع توقيع اأ�ضمنا وكلمة اإهداء له 

اإلى:.......................................................................................................................

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

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

.............................................................................................................................
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 ال�ضوؤال الثاني: 

�ضع الكلمة المنا�ضبة في المكان المنا�ضب فيما يلي: 
)التجلد - الحز - الخد�ض على الطين (

)اأ( ........... هو اإحداث اأثر �ضطحي ذا عمق ب�ضيط.
)ب(.......... هو حالة ي�ضل اإليه ال�ضكل الطيني الرطب، بحيث ي�ضبح قا�ضياً 

متما�ضكاً ولي�ض جافاً.
)ج(.......... هو عملية �ضغط اأداة الحز ألإحداث اأثر غائر.

 ال�ضوؤال الثالث: 

ما مفهوم ال�ضغط في الكتلة الطينية؟ 
الجواب:.........................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

ال�ضوؤال األأول: 
�ضل بين العبارات  من القائمة )اأ( مع ما ينا�ضبها من القائمة )ب(. 

) ب ( )اأ(

اإذا و�ضعته على خدي كان بارداً. ال�ضكل ال�ضلب.  -

قوي وأل يرجع لحالته الطينية األأولى. ال�ضكل الطيني الرطب.   -

ه�ض �ضعيف �ضريع الك�ضر. ال�ضكل الجاف.  -

تقويم الوحدة
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ف�ه���ر�ض األأ�ض��ك�ال
ال�ضفحةالرقمال�ضكل

مجال الر�ضم 
ال�ضكل

مجال الزخرفة
)1(وحدات زخرفية هند�ضية.

12
)2(زخرفة هند�ضية منحنية.

)3(الزخرفة باألأ�ضكال الهند�ضية الثالثية والرباعية والخما�ضية وال�ضدا�ضية.
13

)٤(الزخرفة باألأ�ضكال الدائرية.
)٥(ن�ضاط.

1٤
)٦(الخامات واألأدوات.

1٧)٧(اأفكار اأخرى.
1٨)٩،٨(ن�ضاط.

1٩)1٠(توظيف الزخارف الهند�ضية على المنتجات النفعية.
2٠)11(ن�ضاط: لوح رخام من الع�ضر المملوكي القرن )1٥م(.

21)12(لوحة للفنان اإبراهيم بوق�ض.
)13(اأزهار.

22 )1٤(�ضنابل القمح.
)1٥(اأ�ضراب الطيور.

)1٦(�ضقف خ�ضبي من القرن )1٨م(.

23
)1٧(ن�ضاط: تكرار عادي.

)1٨(تكرار المتعاك�ض..
)1٩(تكرار متبادل.

)2٠، 21، 22 اتجاهات التكرار.
)23

2٤

)2٤(بع�ض األأعمال النفعية والجمالية.
2٥

)2٥(عمل زخرفي.
2٦)2٦(الخامات واألأدوات.

2٩)2٧(اأفكار اأخرى ألإطار ال�ضورة.
)2٨(ن�ضاط: زخرفة هند�ضية على ورق المقوى.

3٠
)2٩(زخرفة هند�ضية على الخ�ضب.

)3٠(زخرفة هند�ضية على ال�ضيراميك.
)31(زخرفة هند�ضية على الزجاج.

)32(وحدة زخرفيه هند�ضية .
31

)33(علبة خ�ضبية.
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ال�ضفحةالرقمال�ضكل
مجال الت�ضكيل المبا�ضر بالخامات

)3٤(الكهوف كان ي�ضكنها األإن�ضان.
3٦

)3٥(اأوراق األأ�ضجار لبناء الم�ضاكن.
)3٦(الع�ض�ض ل�ضكن األإن�ضان.

3٧ )3٧(فروع األأ�ضجار لبناء الم�ضاكن.
)3٨(اأ�ضكال طينية م�ضكلة يدوًيا.

)3٩(منازل من ال�ضخور والطين في حي الب�ضطة - اأبها.
3٨

)٤٠(تطور �ضكن األإن�ضان - برج المملكة بمدينة الريا�ض.
3٩)٤1(برج الفي�ضليه في الريا�ض.

٤2)٤2(م�ضاكن من الكرتون.
)٤3(ت�ضميم لحي �ضغير بعلب كرتونية.

٤3
)٤٤(نموذج منفذ لحي �ضغير بالعلب الكرتونية.

)٤٥(نموذج منفذ لبيئة �ضاحلية.
٤٤

)٤٦(اأ�ضكال متنوعة للعلب الكرتونية.
٤٥)٤٧(�ضكل المدينة.

مجال الخزف
)٤٨(يو�ضح �ضكال فخاريا �ضعبيًّا �ضلًبا.

٥1
)٤٩(خامة الطين ال�ضل�ضال )طينية رطبة(.

)٥٠(�ضكاًل طينًيا جاًفا ه�ًضا.
٥2

)٥1(�ضكاًل �ضلًبا.
٥3)٥2(يو�ضح نتائج اأخطاء التجفيف ) ت�ضقق (.

٥٤)٥3(الو�ضع ال�ضحيح لمالم�ضة القاعدة لالأر�ضية  الم�ضتوية.
٥٥)٥٤(�ضكل فخاري.

٥٧)٥٥(فرد ال�ضريحة الطينية على قما�ض ذا ملم�ض.
بوا�ضطة  الو�ضط  من  ودفعها  البال�ضتيك  الطبق  لداخل  بالقما�ض  ال�ضريحة  نقل 

قطعه األإ�ضفنج.
)٥٧)٥٦

)٥٧اأ(طبق جاهز داخل القما�ض.
٥٨

)٥٧ب(اأطباق خزفية مختلفة في العمق والفوهة.

٥٩)٥٨(األأ�ضكال الطينية الم�ضكلة قديًما يدويًّا.
)٥٩: اأ( تح�ضير الطين.

٦٠ )٥٩:ب( طينة جاهزة.
)٦٠(اأواني خزفية ي�ضع فيها ثمار وحبوب.

)٦1 اأ(الطريقة البدائية  األأولى لحرق األأ�ضكال الطينية الجافة على �ضطح األأر�ض.
٦1

)٦1 ب(الطريقة البدائية  الثانية.
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ال�ضفحةالرقمال�ضكل
)٦1 ج(الطريقة البدائية  الثالثة.

٦2
)٦2(تطور الت�ضكيل اليدوي عن طريق ا�ضتخدام عجلة الدوألب.

٦3)٦3(�ضناعة األأفران الكهربائية.
٦٥)٦٤(اأثر اأدوات الخزف.

٦٦)٦٥(اأدوات الحز.
٦٧)٦٦(اأثر اأدوات الحز على �ضطح األإناء.

)٦٧(فخار �ضعبي.
٦٨

)٦٨(الحز على �ضطح األإناء.
٦٩)٦٩(اأ�ضماء على الفخار.

٧٠)٧٠( اأواني خزفية مكتملة.

٧1)٧1(اأ�ضكال واأعمال من الحياة اليومية.
٧2)٧2(اأواني بطريقة بدائية.

)٧3(لو�ضع ورقة مالحظات �ضغيره.
٧3

)٧٤(ما�ضكة ألأوراق المالحظات.
٧٤)٧٥(الفخار ال�ضعبي.

٧٦)٧٦(الكتلة طينية.
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