
تــدريـــ�سالمملكة العربية السعودية الـــتــعلـيــــم  وزارة  قـــــررت 
نفقـتـها عــلــى  وطــبــعــه  ــاب  ــكــت ال ــذا  هـ

ق�م ب�لت�أليف والمراجعة
فريق من المتخ�ص�صين

ال�صف الرابع االبتدائي

الف�صول الدرا�صية الثالثة

طبعة   1444  ـــ  2022

الرتبية الفنية



www.moe.gov.sa
حقوق الطبع والن�صر حمفوظة لوزارة التعليم

FB.T4EDU.COM

مواد إثرائية وداعمة على "منصة عين ا�ثرائية"

تواصل بمقترحاتك لتطوير الكتاب المدرسي

IEN.EDU.SA

   

هـ ١٤٤٣وزارة التعليم ، حوزارة التعليم ، ١٤٤٣ هـح

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

وزارة التعليم 
التربية الفنية  - الصف الرابع ابتدائي - الفصول الدراسية الثالثة - 

هـ ١٤٤٣التعليم العام.  / وزارة التعليم .-  الرياض ، 
 ص ؛ ..سم ١٨٣

٨-١٧٦-٥١١-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

- التعليم االبتدائي - ٢- التربية الفنية - تعليم - السعودية   ١
السعودية  أ.العنوان 

١٤٤٣/٩٤٨٨ ٣٧٢٫٥ ديوي 

١٤٤٣/٩٤٨٨ رقم اإليداع: 
٨-١٧٦-٥١١-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

(مالحظة): ال يتم طباعة الجزء األسفل مع بطاقة الفهرسة
تأمل مكتبة الملك فهد الوطنية تطبيق ما ورد في نظام اإليداع بشكل 

معياري موحد ، و من هنا يتطلب تصوير الجزء االعلى باألبعاد 
المقننة نفسها خلف صفحة العنوان الداخلية للكتاب ، كما يجب طباعة 
الرقم الدولي المعياري ردمك مرة أخرى على الجزء السفلي األيسر 

من الغالف الخلفي الخارجي . 
و ضرورة إيداع نسختين من العمل في مكتبة الملك فهد الوطنية فور  
االنتهاء من طباعته، باإلضافة إلى إيداع نسخة الكترونية من العمل  

وشكرا ،،،  )  CD مخزنة على قرص مدمج ( 

   

    وزارة التعليم ، ١٤٤٣ هـح

رقم الإيداع : 9490/ 1443
ردمك : 2 - 178 - 511 - 603 - 978

فهرسة مكتبـة امللـك فهد الوطنيـة أثنـاء النـشـر
وزارة التعلـيـم

التربية الفنية - الصف السادس االبتدائي - الفصول الدراسية الثالثة - التعليم العام./   
وزارة التعليم.- الرياض، ١٤٤٣هـ.

   2٤5 ص ؛ 2١ × 25.5 سم  
   ردمـك : 2 - ١٧٨ - 5١١ - ٦٠٣ - ٩٧٨

١ -  التربية الفنية - تعليم - السعودية  2 -  التعليم االبتدائي -  السعوديـة                   
أ  -  العنوان

٩٤٩٠ / ١٤٤٣         ديـوي ٣٧2،5       

FB.T4EDU.COM

مواد إثرائية وداعمة على "منصة عين ا�ثرائية"

تواصل بمقترحاتك لتطوير الكتاب المدرسي

IEN.EDU.SA

حقوق الطبع والن�شر حمفوظة لوزارة التعليم
www.moe.gov.sa





4

 �لحمد هلل رب �لعالمين، و�ل�صالة و�ل�صالم على �أ�صرف �لمر�صلين، وعلى �آله و�صحبه �أجمعين وبعد:
ّمم هذ� �لكتاب - �لذي بين يديك - عزيزي �لطالب/�لطالبة - لإثر�ء معلوماتك وخبر�تك ومهار�تك  فقد �صُ
في مجالت �لتربية �لفنية �لمختلفة، وفيه من �لمعلومات و�لأن�صطة ما يجعله مرجعاً �أكاديمياً هاماً. تجد في 

محتوى �لجزء �لمخ�ص�ص للف�صل �لدر��صي �لأول ثالث وحد�ت، وتتكون 
�لوحدة �لأولى - وهي خا�صة بمجال �لر�صم ومعرو�صة في  ثالثة مو�صوعات على �لنحو �لتالي :

1- �لمو�صوع �لأول: مبادئ �لتكوين �لفني.
2- �لمو�صوع �لثاني: �ل�صوء و�لظل في �لثمار.

3- �لمو�صوع �لثالث: ر�صم �أور�ق �ل�صجر.
وُروعي في هذه �لمو��صيع منا�صبتها ل�صنِّ �لطالب/�لطالبة ومعالجتها لمفاهيم �صبق لهم �لتعّر�ص �إليها، كما 
ذيلت �لمو�صوعات باأن�صطة فكرية وتطبيقية ت�صاعد على تاأكيد �لمعارف و�لخبر�ت و�لمهار�ت �لمكت�صبة. 

�لوحدة �لثانية وهي خا�صة بمجال �لزخرفة، وتتكون من مو�صوعين، هما:
1- �لمو�صوع �لأول: �لزخرفة �لهند�صية.

2- �لمو�صوع �لثاني: �لأقطار في �لزخارف �لهند�صية.
وقد ُروعي في هذه �لمو��صيع �أن تكون �متد�د�ً لما �صبق �أن تعّلمه �لطالب/�لطالبة، و�صملت  �أن�صطة فكرية 

وتطبيقية.
�لوحدة �لثالثة وقد تناولت مجال �لطباعة، و�صملت �لمو��صيع �لتالية:

1- �لمو�صوع �لأول: �لطباعة بالقو�لب مختلفة �لخامات.
2- �لمو�صوع �لثاني: �لطباعة بقو�لب �ل�صكل و�لأر�صية.

وقد تناولت �لوحدة في مو�صوعيها طرق �لطباعة بالقالب، وقدمت نبذة تاريخية عنها، وتطّرقت بالتف�صيل 
لطباعة �لقالب و�ل�صتفادة منها في �لمنزل. كما ذيلت �لوحدة باأن�صطة �إثر�ئية فكرية وعملية.

وتجد في محتوى �لجزء �لمخ�ص�ص للف�صل �لدر��صي �لثاني ثالث وحد�ت:
�لوحدة �لأولى وقد خ�ص�صت لمجال �لخزف، وتكونت من مو�صوعين على �لنحو �لتالي:

�لمو�صوع �لأول: ت�صكيل �أو�ني بطريقة �لحبال.  -1
�لمو�صوع �لثاني: ت�صكيالت مبتكرة بطريقة �لحبال.  -2

وقد تناولت معلومات مهمة عن طر�ئق �لت�صكيل �لمختلفة، و�أكدت على طريقة �لت�صكيل بالحبال. كما ر�عت 
�لوحدة ت�صل�صل �لخبر�ت و�لهتمام بخطو�ت �لتنفيذ �لخا�صة بطريقة بناء �ل�صكل بالحبال �لطينية. كما 
ذيلت باأن�صطة �إثر�ئية علمية وعملية، �صوف ت�صاعد �لطالب/�لطالبة - �إن �صاء �هلل - في ممار�صة ما تعّلمه 

في �لمنزل و�ل�صتفادة من خ�صائ�ص �لمنتج �لخزفي �لنفعية.
�لوحدة �لثانية: مجال �لر�صم ويتكون من �لمو�صوعات �لآتية:

�لمو�صوع �لأول: �لت�صوير من �لطبيعة �ل�صامتة.  -1
�لمو�صوع �لثاني: ت�صميم �لجر�فيك.  -2

تاريخية وجمالية  �لطالب/ة، وتقديم فكرة  �إث��ر�ء خبر�ت ومهار�ت  �لوحدة  ُروعي في مو�صوعات هذه  وقد 
ومو�صوعية عن �لطبيعية �ل�صامتة كمو�صوع للتعبير تناوله �لعديد من �لفنانين وباأ�صاليب مختلفة. كما 
�أن �لت�صميم �لجر�فيكي مو�صوع محبَّب ومرتبط بم�صاهد�ت خبر�ت �لطالب/ة في �لحياة �ليومية. وقد 
ُذّيلت مو��صيع هذه �لوحدة باأن�صطة فكرية وثقافية وعملية ت�صاعد على تحقيق �لمتد�د �لأفقي للمنهج.

المقــدمـةالمقــدمـة
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�لوحدة �لثالثة: مجال �لزخرفة وتتكون من �لمو�صوعات �لآتية:
�لمو�صوع �لأول: �لتماثل �لكلي في زخارفنا �لإ�صالمية.  -1
�لمو�صوع �لثاني: �لتماثل �لكلي �لمتعاك�ص في زخارفنا.  -2

فيها  ُروع��ي  �لأول،  �لف�صل  �لزخرفة في  لمو�صوعات وحدة  �متد�د طبيعي  �لوحدة هي  ومو�صوعات هذه 
�لمجال.  نف�ص  في  للدرو�ص  �لإث��ر�ئ��ي  �لجانب  وتحقيق  و�ل��م��ه��ار�ت،  �لخبر�ت  في  �لت�صل�صل  تحقيق 
ومجمل �لمعارف و�لخبر�ت و�لمهار�ت �لمقدمة �صوف ترفع من م�صتوى خبر�ت �لطالب/ة �لمعرفي 

و�لتذوقي لهذ� �لفن �لإ�صالمي �لأ�صيل.
كما تجد في محتوى �لجزء �لمخ�ص�ص للف�صل �لدر��صي �لثالث ثالث وحد�ت وتتكون:

�لوحدة �لأولى: مجال �أ�صغال �لمعادن ويتكون من �لمو�صوعات �لآتية:
�لمو�صوع �لأول: لوحة فنية بال�صغط على �لنحا�ص.  -1

�لمو�صوع �لثاني: لوحة زخرفية باإ�صتخد�م �ألو�ن �لزجاج على �لنحا�ص.  -2
وتت�صمن  �لمعادن،  باأ�صغال  �لخا�صة  �لدرو�ص  في  �لمكت�صبة  �لخبر�ت  �إث��ر�ء  �لوحدة  هذه  في  ُروع��ي  وقد 
معلومات قيمة و�أن�صطة �إثر�ئية فكرية وعملية. ويمكن للطالب/ة و�أفر�د �لعائلة تعّلم ت�صكيل لوحات 
�لجدير  ومن  �لجميلة.  �لباردة  �لمينا  بمادة  وتلوينها  �للينة  �لمعادن  على  �ل�صغط  بو��صطة  وتحف 

بالذكر �أن �أدو�ت هذ� �لفن �لجميل وخاماته متوفرة في �لمكتبات ومحالت بيع �لأدو�ت �لفنية.
�لوحدة �لثانية: مجال �أ�صغال �لخ�صب ويتكون من �لمو�صوعات �لآتية:

�لمو�صوع �لأول: تكوين جمالي م�صطح بالخ�صب.  -1
�لمو�صوع �لثاني: تكوين جمالي مج�صم بالخ�صب.  -2

كما  و�قت�صادياته،  و�أنو�عه  �لخ�صب وم�صادره  �إثر�ئية عن  �لوحدة معلومات  �صملت مو�صوعات هذه  وقد 
و�أفكار لال�صتفادة من  �لبيئي، وقدمت حلول  �لوعي  �لأفقي، وتر�عي  �لربط  قدمت معلومات تر�عي 
�لتاأكيد على ما �كت�صبه �لطالب/ة في  بقايا �لأخ�صاب في عمل مج�صمات جمالية ونفعية، كما ر�عت 

درو�ص �لمجال.
�لوحدة �لثالثة: مجال �لن�صيج ويتكون من �لمو�صوعات �لآتية:

�لمو�صوع �لأول: �لن�صيج �لب�صيط.  -1
�لمو�صوع �لثاني: ت�صكيالت متنوعة بالن�صيج.  -2

�صبق  �لتي  و�إثر�ئها، وتعزيزها للخبر�ت  �لطالب /ة  �لوحدة منا�صبتها لعمر  وقد روعي في ت�صميم هذه 
�كت�صابها �أثناء �لدرو�ص �لف�صلية للمجالت. وقد قدمت مو��صيع هذه �لوحدة فكرة عامة عن �لن�صيج 

�لب�صيط و�لن�صيج �ل�صعبي كما ذيلت باأن�صطة فكرية وعملية.

وما على �لطالب/�لطالبة �إل قر�ءة �لتعليمات و�ّتباع �لخطو�ت للقيام بالأن�صطة �لتي �صوف تكون -  باإذن 
�أمر  وممار�صته  �لفن  تعلم  ؛لأن  بكاملها  لالأ�صرة  ولكن  فح�صب  للطالب/�لطالبة  لي�ص  مفيدة   - �هلل 

ممتع ومفيد.
تعلمهم  تح�صين  �إلى  يهدف  �لذي  �لجهد  بهذ�  وطالباتنا  ينفع طالبنا  �أن  �لكريم  �هلل  ن�صاأل  �لختام  وفي 

وممار�صتهم لمجالت �لتعبير �لفني �لمختلفة.
 و�آخر دعو�نا �أن �لحمد هلل رب �لعالمين.





الف�سل الدرا�سي الأول
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المحتــويــاتالمحتــويــات
�لوحدة �لأولى: مجال �لر�صم

�ل�صفحة��صم �لمو�صوع�لمو�صوع

13 - 2٠مبادئ �لتكوين �لفني�لمو�صوع �لأول

21 - 2٦�ل�صوء و�لظل و�لثمار�لمو�صوع �لثاني

2٨ - 3٤ر�صم �أور�ق �ل�صجر�لمو�صوع �لثالث

�لوحدة �لثانية: مجال �لزخرفة
�ل�صفحة��صم �لمو�صوع�لمو�صوع

3٧ - ٤2�لزخرفة �لهند�صية�لمو�صوع �لأول

٤3 - ٥٠�لأقطار في �لزخرفة �لهند�صية�لمو�صوع �لثاني

�لوحدة �لثالثة: مجال �لطباعة
�ل�صفحة��صم �لمو�صوع�لمو�صوع

٥3 - ٥٩�لطباعة بقو�لب مختلفة �لخامات�لمو�صوع �لأول

أر�صية�لمو�صوع �لثاني ٦٠ - ٦٧�لطباعة بقو�لب �ل�صكل و�ل

�ل�صفحة�لمو�صوع

٦٩فهر�ص �لأ�صكال  -  ٦٨

٧1مر�جع �لمجالت  -  ٧٠
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1- ��صتخد�م بع�ص خامات و�أدو�ت �لر�صم و�لتلوين في �إنتاج �أعمال فردية وجماعية. 
2- و�صف وتحليل ومقارنة �أعمال فنية �صعودية وعالمية ذ�ت �رتباط ببيئة �لطالب/�لطالبة. 

3- معرفة بع�ص فنون �لح�صار�ت �لقديمة و�أ�صاليب بع�ص مد�ر�ص �لفن �لحديث. 
٤- �لتمييز بين �أنو�ع �لزخارف �لإ�صالمية. 

٥- ت�صميم وحدة زخرفية وفق قو�عد �لزخرفة �لمتعارف عليها. 
٦- و�صف عمل فني زخرفي م�صتخدماً بع�ص �لم�صطلحات �لتي �كت�صبها. 

٧- معرفة م�صادر �لطينة �لطبيعية و�ل�صناعية. 
٨- تطبيق طرق بناء وت�صكيل �أعمال �لخزف في �إنتاج عمل فني.

٩- تطبيق �لزخارف �لبارزة و�لغائرة على �أ�صطح �لأعمال �لخزفية. 
1٠- معرفة �أنو�ع �لتعا�صيق �لن�صجية.

11- توظيف �لخامات و�لأدو�ت �لم�صتخدمة في �أعمال �لن�صيج ب�صورة جيدة.
12- ت�صكيل عمل ن�صجي با�صتخد�م �لنول �لخ�صبي. 

13- ت�صميم طباعة �لتفريغ )�ل�صتن�صل( و�لقو�لب. 
1٤- �إنتاج �أعمال فنية بطباعة �لتفريغ و�لقو�لب. 

1٥- و�صف وتحليل �لقيم �لجمالية في �أحد �لأعمال �لمطبوعة في �ل�صف. 
1٦- �إنتاج عمل فني ثالثي �لأبعاد من �لمعدن با�صتخد�م �لخامات �لم�صتهلكة.

 1٧- �كت�صاب بع�ص �لمهار�ت �لب�صيطة �لمتعلقة بال�صغط على �لمعادن.
1٨- �كت�صاب مهارة تقبيب �لنحا�ص �لأحمر �صابق �لتخمير.

1٩- و�صف وتحليل �لأعمال �لفنية �لجمالية �لمج�صمة من �صفائح �لعلب �لم�صتهلكة. 
2٠- ��صتخد�م �لأدو�ت و�لخامات �لخا�صة بت�صكيل �لخ�صب.

21- �إنتاج تر�كيب فنية من قطع خ�صبية �صابقة �لقطع. 
22- �إنتاج عمل فني بالحفر على �ل�صطح �لب�صيط على �لأخ�صاب. 

23- �إنتاج عمل نفعي جمالي با�صتخد�م �لأغ�صان �لمنا�صبة. 
2٤- �لقدرة على ل�صق قطع مختلفة من �لأخ�صاب بو��صطة �لغر�ء. 

2٥- �لتعبير بمجموعة متجان�صة من �لخامات في �لعمل �لفني.
2٦- و�صف عمل فني م�صير�ً �إلى مالم�ص �ل�صطوح و�لكتلة.

2٧- �إنتاج عمل فني با�صتخد�م �لخامات �لمتعددة. 
2٨- تنفيذ عمل فني با�صتخد�م �إحدى طرق تدوير �لخامات. 

اأهداف المرحلة البتدائية لل�سفوف العليااأهداف المرحلة البتدائية لل�سفوف العليا
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1- م�صاهدة �صور لأعمال ب�صيطة من فن �لطبيعة �ل�صامتة ومناق�صتها و�لتعرف على �أبرز فناني �لطبيعة 
�ل�صامتة.

�لمنتجة  �لفنية  لالأعمال  و�لتح�صير  �لمختلفة  �لفنية  للت�صميمات  تخطيطية  ر�صومات  �إنتاج   -2
لأغر��ص وظيفية في مجالت �لتربية �لفنية �لأخرى.

3- مناق�صة ما ينتجه زمالئه �لطالب من �لنو�حي �ل�صكلية في �أ�ص�ص �لت�صميم ومن �لنو�حي �لتعبيرية 
في معاني �لرموز و�لأ�صكال و�لألو�ن في �لر�صم.

٤- تمييز �أن��و�ع �لزخ���ارف.
٥- ر�صم وحدة زخرفية هند�صي��ة.

٦- �لتحدث عن بع���ص �لقي��م �لفني���ة و�لجم��الي���ة لأح��د �لنم��اذج �لزخرفية �لإ�صالمي���ة �لمعرو�ص����ة. 
٧-  معرفة �لم�صادر �لكيميائية للطينة.

٨-  �إنتاج عمل خزفي با�صتخد�م �لحبال �لطينية وزخرفته.
٩- �لتحدث عن بع�ص �إ�صهامات �لم�صلمين في تطور �صناعة �لفخار و�لخزف.

1٠- �إنتاج عمل ن�صجي ب�صيط با�صتخد�م �لنول.
11-  و�صف �أنو�ع �لتعا�صيق �ل�صطحية �لم�صتخدمة في �لأعمال �لفنية.

12-  توظيف �لخامات و�لأدو�ت �لمتعددة لتنفيذ �لعمل �لفني. 
13-  و�صف جمالي لأحد �لأعمال �لطباعية �لمنجزة.

1٤- �كت�صاب بع�ص �لمهار�ت �لب�صيطة �لمتعلقة بال�صغط على �لمعادن.
1٥- �لتعرف على طرق طالء �لمعادن بالمينا �لباردة على معدن �لنحا�ص.

 1٦- �لتحدث عن �لقيمة �لملم�صية في �لعمل �لفني.
1٧- �لتعرف على �لأدو�ت �لب�صيطة �لتي ت�صتخدم في �لتحكم في خامة �لخ�صب.

1٨- �لقدرة على ل�صق قطع مختلفة من �لأخ�صاب مع بع�صها بو��صطة �لغر�ء.
1٩- �لتعرف على جمال �لكتلة في �لتكوينات �لخ�صبية.

2٠- ��صتخد�م بع�ص �لمفاهيم �لب�صيطة �لمتعلقة باأنو�ع �لأخ�صاب و�لأدو�ت �لم�صتخدمة.
21- �إحد�ث مالم�ص مختلفة من �ل�صطوح بالت�صكيل بخامات متعددة.

22- �ختيار �لأعم��ال �لمتمي��زة من حي��ث �لتباي��ن �لملم�صي.

اأهداف التربية الفنية لل�سف الرابع البتدائياأهداف التربية الفنية لل�سف الرابع البتدائي
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المو�ضوعات
المو�ضوع الأول:

مبادئ التكوين الفني.
المو�ضوع الثاني:

ال�ضوء والظل في الثمار.
المو�ضوع الثالث:

ر�ضم اأوراق الأ�ضجار. 
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اأهداف مجال الر�ضم:
1     درا�شة العنا�شر ال�شكلية من خط و�شكل 

ع في اأعمال فنية منا�شبة. ولون بتو�شُّ
2     ال��ت��ع��ب��ي��ر ع���ن االن���ف���ع���االت ال��وج��دان��ي��ة، 
ال�شكل  في  التعبيرية  المعاني  ومالحظة 

واللون ورموز العمل الفني.
3    دم���ج م���ه���ارات ال��ر���ش��م وال���زخ���رف���ة مع 
ت�شميمات  عمل  ف��ي  االأخ����رى  ال��م��ج��االت 

نفعية ذات طبيعة تربوية وجمالية.
والتظليل  الر�شم  خ��ب��رات  على  ف  ال��ت��ع��رُّ     4
بقلم الر�شا�ص الإبراز التج�شيم لر�شوم من 

الطبيعة ال�شامتة.
الت�شكيلية  القيم  ف��ي  ال��ع��الق��ات  مناق�شة    5
ينتجها  التي  الفنية  االأعمال  في  المتوفرة 

الطالب.
االأع��م��ال  وتحليل  و���ش��ف  ع��ل��ى  ال��ت��دري��ب      6

المنتجة في ال�شف.
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مبادئ التكوين الفنيمبادئ التكوين الفنيالمو�ضوع الأول:

يعتبر التكوين من العوامل االأ�شا�شية في فن الر�شم، فهو ُيعنى بترتيب مكونات ال�شورة اأو 
طريقة تجميع العنا�شر بحيث تنتقل العين من جزء اإلى اآخر دون ملل. ونالحظ االختالف في 

تنظيم التكوين في  االأ�شكال )1- 2- 3(.

مفهوممفهوم  التكوين:التكوين:

ن�ضاط )ن�ضاط )11((
اأّي�ًا من االأ�شكال )1- 2- 3( ينال ا�شتح�شاننا؟ ولماذا؟

ال�شكل )1(
تكوين ع�شوائي غير منظم.

ال�شكل )3(
تكوين منظم 2 

ال�شكل )2(
تكوين منظم 1



14

اأ (  فاإذا ر�شمنا خّط��ًا ين�شاأ في الحال �شكالن ) 
الخطُّ  هذا  فيق�شم  االأ�شفل،  في  و)ب(  االأعلى،  في 

الم�شتطيَل اإلى ن�شفين، ال�شكل )4(.

)اأ(

)ب(

)اأ(

)اأ(

)ب(

)ب(

متباعدة  م�شافات  على  ال��خ��ط  و�شعنا  واإذا 
�شكل  في  الم�شاحة  ت�شبح  بحيث  متنا�شبة  وغير 
التوزيع  فاإن  ل�شكل )ب(  بالن�شبة  كبيرة جدًا  )اأ( 

الم�شاحي ي�شبح غير مت�شاوي، ال�شكل )5(.

واإذا حركنا الخط في موقع اأدنى من منت�شف 
ي�شاوي  تنا�شب  هناك  يكون  بحيث  الم�شتطيل 
اأف�شل  توزيع  لدينا  ين�شاأ  فاإنه  الثلثين  اإلى  الثلث 

للم�شاحة، ال�شكل )6(.

ال�شكل  )4(

ال�شكل  )5(

ال�شكل  )6(

وتتنوع اأ�شكال اللوحات الفنية، اإال اأن اأكثرها �شيوعًا الم�شتطيل، ويبداأ التكوين فيها عندما 
التق�شيمات  من  اال�شتفادة  ويمكننا  الورقة،  �شطح  على  التكوين  عنا�شر  من  عن�شر  اأي  ن�شع 
االأفقية والراأ�شية في توزيع وتنظيم العنا�شر على م�شاحة الم�شتطيل، االأ�شكال )4، 5، 6، 7، 8(.

اأ�ضكالاأ�ضكال  التكوين:التكوين:
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)ب(

)د(

)اأ(

)جـ(

)ب(

)د(

)اأ(

)جـ(

وعند اإ�شافة خط راأ�شي ين�شاأ و�شع اأكثر ت�شويقًا، االأ�شكال )7 ، 8(.

ن�ضاط )ن�ضاط )22((

من  االأف�شل  ُيعّد  ال�شابقة  االأ�شكال  في  االأو�شاع  اأيُّ 
حيث التوزيع الم�شاحي؟

التاأثير  كل  اإن   : ماتي�ص«  »هنري  الفرن�شي  الفنان  يقول 
في لوحاتي يعتمد على مبادئ التكوين، حيث ُيراعى الحّيز 
الذي ي�شغله العن�شر والفراغ حوله، فياأخذ كل منهما مكانه 

الخا�ص به في اللوحة، ال�شكل )9(. 

ال�شكل  )8(ال�شكل )7(

ال�شكل )9(
لوحة »ال�شتارة الم�شرية« )1948م( زيتية 

)89×116(، وا�شنطن.

يبدو لنا بو�شوح اأن و�شع عالمة ب�شيطة مثل الخط هو م�شاألة تكوين.
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)اأ()اأ(  ال�ضيادةال�ضيادة  عنعن  طريقطريق  
ألوان: ألوان:ال التباينالتباين  فيفي  ال

ظهور تفا�شيل في العن�شر 
يوؤكد  اأكثر من غيره  المر�شوم 
ال�شيادة عن طريق الحدة في 

التكوين، ال�شكل )11(.

)ج()ج(  ال�ضيادةال�ضيادة  عنعن  طريقطريق  القرب:القرب:

في  الرئي�شي  المو�شوع  مكان  يكون  وفيه 
بعيدة  الثانوية  والمو�شوعات  ال�شورة  مقدمة 

عنه في اآخرها، ال�شكل )12(. 

وفيه ت�شود الم�شاحة اللونية القاتمة في و�شط اأبي�ص 
اأو فاتح، والعك�ص �شحيح اأي�شًا، ال�شكل )10(.

ال�شكل )10(

ال�شكل )11(

ال�شكل )12(

اأي�شًا  وت�شمى  اللوحة،  داخ��ل  اإل��ى  الناظر  عين  جذب  على  ت�شاعد  التي  النقطة  وتعني: 
بال�شيادة، وتتحقق على النحو التالي:

تتعّدد االأ�ش�ص التي يعتمد عليها التكوين، ومن اأهمها:

اأ�ض�ساأ�ض�س  التكوين:التكوين:

11--  النقطةالنقطة  المحورية:المحورية:

ة:ة: )ب()ب(  ال�ضيادةال�ضيادة  عنعن  طريقطريق  الحدالحّدّ
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)د()د(  ال�ضيادةال�ضيادة  عنعن  طريقطريق  النعزال:النعزال:

اإذا و�شع عن�شر منعزل في اأحد اأجزاء ال�شورة 
وتواجدت عنا�شر اأخرى كمجموعة منعزلة في باقي 
الوحيد  العن�شر  ي�شود  اأن  الموؤكد  فمن  الم�شاحة 

المنعزل، ال�شكل )13(.

)هـ()هـ(  ال�ضيادةال�ضيادة  عنعن  طريقطريق  اختالفاختالف  ال�ضكل:ال�ضكل:

وتتحقق اإذا اختلف �شكل المو�شوع الرئي�شي عما حوله، ال�شكل )14(. 

22- الّن�ضب:- الّن�ضب:

وتعني العالقة بين طول وعر�ص اأجزاء العن�شر في الم�شطحات ثنائية االأبعاد، فمنذ نحو 
ال�شهير »ليوناردو دا فن�شي«، في كتابه )الت�شوير(، ما  اأربعمائة �شنة، قال الفنان االإيطالي 
يلي: »مرنوا نظركم وتعلموا اأن تقدروا بدقة طول االأ�شياء وعر�شها«. وفي هذه المقولة يوؤكد 
اأهمية تدريب العين على تقدير االأبعاد الحقيقة لالأج�شام المرئية، وفي الر�شم  الفنان على 

ال�شكل )13(

ال�شكل )14(
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المبا�شر البد اأن نقف على ُبْعد يعادل �شعف ارتفاع النموذج المراد ر�شمه؛ كي ن�شتطيع القيام 
بعملية المقارنة ومقابلة القيا�شات بع�شها ببع�ص، اإذ اإن ما نقوم به فعاًل هو ت�شغير ال�شيء 

الذي تراه اأعيننا، ب�شرط الحفاظ على الّن�شب في المقايي�ص، ال�شكل )15(.

ال�شكل )15(
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للقيام بعمل تكوين جيد ال بد اأن يكون هناك ن�شبة وتنا�شب بين العن�شر والعن�شر االآخر، 
ال�شكل )16(.

وهميين،  بخّطين  طواًل  ال�شكل  نق�شم  باأن  ذلك  ويكون  ال�شورة،  حدود  داخل  ال�شيادة  مركز 
وعر�شًا بخّطين اآخرين، على اأن يختار مركز ال�شيادة عند تقاطع اأحد الخطوط، ال�شكل )18(.

التكوين،  في  والتنا�شب  الن�شبة  على  لل�تاأكيد 
ال�شكل )17(.

 

ال�شكل )18(

ال�شكل )16(

ال�شكل )17(

اأ�شعة متوازنة منفرجة، وعندما يقع على ج�شم  الطبيعي وال�شناعي على  ال�شوء  ينت�شر 
غير �شفاف في م�شار هذه االأ�شعة تن�شاأ ثالث مناطق: االأولى م�شاءة تقابل ال�شوء، والثانية  
في الجهة االأخرى وهي غير م�شاءة ت�شمى الظّل الحقيقي، اأما الثالثة فتظهر على ال�شطح 

الموجود عليه الج�شم على �شكل خيال ي�شمى الظّل ال�شاقط، ال�شكل )19(. 

33--  ال�ضوءال�ضوء  والظل:والظل:
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ال�شكل )21(

اأّي��ًا من هذه التكوينات في ال�شكل )20 - 21( ي�شتحوذ على اهتمامنا؟ ولماذا؟

ن�ضاط )ن�ضاط )33((

ال�شكل )20(

ال�شكل )19(

1�� منطقة ال�شوء
2�� الظل الحقيقي
3�� الظل ال�شاقط

)1(

)2(

)3(
)1(

)2(

)3(

�شوء ال�شم�صمنبع �شوئي �شاطعمنبع �شوئي �شعيف

بوا�شطة ال�شوء نتعرف  اإلى األوان االأ�شياء واأ�شكالها وظاللها. وكلما كان ال�شوء �شاطعًا 
كلما ظهر ظل ال�شيء اأكثر قوة، وكلما كان ال�شوء خفيفًا كلما كانت درجة الظل اأخف واأقل.

�شوء قريب
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ال�ضوء والظّل والثمارال�ضوء والظّل والثمارالمو�ضوع الثاني:

تعتمد الروؤية الب�شرية على ح�شا�شية �شبكة العين لل�شوء المنبعث من االأج�شام الم�شيئة اأو 
المنعك�ص عن االأج�شام الم�شاءة، فال�شوء اإما اأن يكون من م�شدر طبيعي كال�شم�ص والنجوم، 

اأو من م�شدر �شناعي كالم�شابيح وال�شموع، ال�شكل )22(.

ال�شكل )22(
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هو من اأب�شط االأ�شكال الهند�شية، ويتكرر وجوده في الطبيعة في عنا�شر متنوعة، مثل: 
الفواكه والخ�شار، كما يظهر ب�شكل زخارف تغطي اأج�شام الكائنات الحية، ال�شكل )23(.

ماما  هوهو  الج�ضمالج�ضم  الكروي؟الكروي؟

ال�شكل )23(



23

ماما  هوهو  الإيهامالإيهام  بالتج�ضيم؟بالتج�ضيم؟

ن�ضاط )ن�ضاط )11((
بعد  مرة  الدائرية  الخطوط  ر�شم  واإع��ادة  ترّدد  دون  الدائري  ال�شكل  ر�شم  لنحاول 

اأخرى، نجد اأننا مع التدريب الم�شتمر نكون قد تمّكنا من ر�شم الدائرة ب�شكل �شحيح.

اأ�شاليب توزيع ال�شوء والظل على االأج�شام الكروية، ال�شكل )25(.

ي�شاعد على  والنور  الظل  توزيع  اأن  كما  ُبْعدين،  الثالثة على م�شطح ذي  االأبعاد  اإبراز  هو 
الم�شاحة الدائرية يعطينا اإح�شا�شًا بالتج�شيم في الج�شم الكروي، ال�شكل )24(.

ال�شكل )24(

ال�شكل )25(

اأ�شلوب التنقيطاأ�شلوب الدعكاأ�شلوب التخطيط
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وقد تناول العديد من الفنانين العالميين 
والمحليين مو�شوع ر�شم االأج�شام الكروية، 
التي تمثلت في ر�شم ثمار الفاكهة، وبرزت 
المجال  ه��ذا  ف��ي  ب��رز  وق��د  لوحاتهم.  ف��ي 
اأبرز  كاأحد  �شيزان«،  »بول  العالمي  الفنان 
والظّل  ال�شوء  دور  اأب��رزوا  الذين  الفنانين 
في اإبراز جمال اللون وقوته، ال�شكل )26(، 
واأي�شًا يت�شح الظّل وال�شوء في لوحة الفنانة 

ال�شعودية »زهرة ال�شامن« ال�شكل )27(. 

ال�شكل )27(
لوحة الفنانة ال�شعودية »زهرة ال�شامن«.

ال�شكل )26( 
لوحة الفنان العالمي »بول �شيزان«.

ر�ضمر�ضم  الأج�ضامالأج�ضام  الكروية:الكروية:



25

األواناألوان  البا�ضتيل:البا�ضتيل:

ويعتبر الر�شم باألوان البا�شتيل من اأكثر التقنيات ا�شتخدامًا، فهو ي�شاعد في الح�شول على 
األوان مظّللة اأو ممتزجة الواحدة في االأخرى.

توجد األوان البا�شتيل على �شكل ق�شبان اأو اأقالم، وتتميز االأقالم بال�شالبة، اأما الق�شبان 
فهي طرّية و�شهلة الك�شر، وتتنوع اأ�شكالها كما في ال�شكل )28(.

تطبيقتطبيق  علىعلى  األواناألوان  البا�ضتيل:البا�ضتيل:

ال�شكل  )28( 

ال�شكل  )29( 
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خطواتخطوات  ر�ضمر�ضم  الثمرةالثمرة  وتلوينها:وتلوينها:

�شنقوم بر�شم ثمرة وتلوينها باألوان البا�شتيل بالنظر ل�شكل الفاكهة الحقيقي

تحديد الخطوط الرئي�شة للثمرة �شكل الثمرة باالألواندائرة واحدة

تحديد الخطوط الرئي�شة للثمرة �شكل الثمرة باالألوانتقاطع دائرتين كبيرة و�شغيرة

�شكل الثمرة باالألوان تحديد الخطوط الرئي�شة للثمرة تقاطع مركز الدائرة

ال�شكل )30( 
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ن�ضاط )ن�ضاط )22((
 لنتاأمل معًا ال�شكل )31(، ون�شجل مالحظاتنا على التالي:

•  التنوع في اأ�شكال الثمار يدل على اإبداع الخالق العظيم �شبحانه وتعالى.
•  مهارة الفنان في التنويع في اأو�شاع اأوراق ال�شجر في اللوحات.

•  جماليات الدمج بين الثمرة واأوراق ال�شجر.
•  توزيع ال�شوء والظل على الثمار. 

•  الظالل على الخلفيات واالأر�شيات.

ال�شكل )31(
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 ر�ضم اأوراق ال�ضجر ر�ضم اأوراق ال�ضجرالمو�ضوع الثالث:

نبذة عن بدايات الر�ضم:
وكانت   القديم،  الحجري  الع�شر  في  الر�شم  مجال  في  القديم  االإن�شان  محاوالت  ب��داأت 
الفني، فقد كان رجل الكهف يخطُّ  التعبير  التي ا�شتخدمت في  الو�شائل  اأقدم  الخطوط هي 
باأ�شابعه عالمات في الطين الرطب، اأو ينحت على ال�شخور واالأ�شجار اأو ير�شم خطوطًا بقطعة 
االأ�شكال  بوا�شطتها عن  ر  يعبِّ م�شاحات  ليحدد  ال�شلبة؛  االأ�شطح  على  المحروق  الخ�شب  من 
التي يراها وانفعاالته تجاهها، ال�شكل )32(، كما تم اكت�شاف الكثير من الر�شوم ال�شخرية 
كان  وكيف  وبيئته  القديم  االإن�شان  تعك�ص حياة  والتي  ال�شعودية  العربية  المملكة  في  القديمة 
يعي�ص مثل منطقة حمى الثقافية التي �ُشجلت ك�شاد�ص موقع تراثي �شعودي ت�شيفه اليون�شكو 

اإلى قائمة التراث العالمي. ال�شكل )33(.

ال�شكل )32(
تخطيط بدائي، كهف االإخوة 

الثالثة.

ال�شكل )33(
الر�شوم ال�شخرية في منطقة حمى الثقافية 

بالمملكة العربية ال�شعودية
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التخطيط،  فن  اأو  اليدوي  الر�شم  وُيعّد 
االأ�شا�ص الأيِّ اإنتاج فني، �شواء كان ت�شميمًا، 

اأو مو�شوعًا،اأو طبيعة �شامتة.

الر�شا�ص  بالقلم  الر�شم  على  رئي�ص  ب�شكل  ويعتمد  الفني،  التعبير  اأنواع  من  نوع  فالتخطيط 
والفحم والري�شة، وله درجة لونية واحدة، اأو درجات لونية متعددة، ال�شكل )34( و)35(.

ال�شكل )35(
تخطيط مجموعة من االأ�شجار للفنان »تيتان«.

ال�شكل )34(
لوحة تخطيطية للفنان » ليونارد دافن�شي«.
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عنا�ضرعنا�ضر  التعبيرالتعبير  الفني:الفني:

هي مجموعة من العنا�شر التي يعتمد عليها الفنان للتعبير عن اأفكاره، وتتمثل في: النقطة، 
الم�شاحة، اللون، التكوين، والخطوط وهي محور در�شنا الحالي. 

اأدواتاأدوات  الر�ضم:الر�ضم:

من  مختلفة  اأنواعًا  للموا�شيع  ر�شمنا  عند  ن�شتخدم 
االأدوات، مثل: )ال�شكل 36(.

1- اأقالم ر�شا�ص متدرجة ما بين ال�شالبة والليونة. 
2- اأقالم ملونة وري�ص بخطوط مختلفة ال�شماكات.

3- اأقالم فحم.
ال�شكل )36(4- اأقالم �شمعية.

التنوعالتنوع  فيفي  اأوراقاأوراق  ال�ضجر:ال�ضجر:

لنتاأّمل الخطوط التي ُر�شمت بها اأوراق ال�شجر في ال�شكل )37(، ولنالحظ االختالف في 
اتجاهات الخطوط والتنوع في الم�شاحات التي ح�شرتها تلك الخطوط.

ال�شكل )37(
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خطواتخطوات  ر�ضمر�ضم  اأوراقاأوراق  ال�ضجر:ال�ضجر:

الخطوط،  واأ�شكال  اأن��واع  فيها  تظهر  ال�شجر  الأوراق  التخطيط  ر�شم  في  الخط  ن�شتخدم 
ال�شكل )38( )39(.

ال�شكل )38(

ال�شكل  )39(

اأ

ب

ج
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ن�ضاط )ن�ضاط )11((
لة لدينا في تلوين اأوراق ال�شجر واإبراز تفا�شيل الخطوط  لن�شتخدم االألوان المف�شّ

فيها ال�شكل )40(.

ن�ضاط )ن�ضاط )22((

نق��وم بتحدي��د اأن��واع الخط��وط الم�ش��تخدمة الموج��������ودة ف��ي لوح��ة الفنان »�ش��يمون 
الكودي�ص« التي اأطلق عليها م�شمى )حديقة مت�شابكة( ال�شكل )41(.

ال�شكل )40(

ال�شكل  )41(
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ن�ضاط )ن�ضاط )33((

لن���ذكر اأوج�����هًا اأخرى 
يمكن اال�شتفادة منها من 

اأ�ش���ك���ال اأوراق ال�ش���ج���ر، 
ال�شكل )42(. 

ن�ضاط )ن�ضاط )44((
لنالحظ جمال االأوراق التي تنمو على 
�شطح مياه االأنهار، والذي يتجلَّى في هذا 

المنظر البديع، ال�شكل )43(.
ولنتحدث عن: 

1- تنوع م�شاحات االأوراق وهي تتجه 
للعمق.

2- ال�����ش��وء وم���ا اأح��دث��ه م��ن ظ��الل 
ودرجات بين الفاتح والقاتم.

عن  ن�����ش��اأت  ال���ت���ي  ال��خ��ط��وط   -3  
التق�شيمات الداخلية لالأوراق.

ال�شكل )42(

ال�شكل )43(

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

...................................................
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العبارةالعبارة   اأماماأمام     ))(( وعالمةوعالمة   ال�ضحيحة,ال�ضحيحة,   العبارةالعبارة   اأماماأمام     ))(( عالمةعالمة   الأول:�ضع�ضع   الأول:ال�ضوؤال  ال�ضوؤال 
غيرغير  ال�ضحيحةال�ضحيحة  فيمافيما  يلي:يلي:

1. التكوين هو ترتيب مكونات ال�شورة بحيث تنتقل العني من جزء الى اآخر دون ملل.      )    (
2. كان االإن�شان احلجري يعرب عن االأ�شكال التي يراها و انفعاالته بالر�شم عن طريق اخلطوط.  )    (
3. توزيع الظل و النور على �شكل كروي يعطينا اإح�شا�ص بالتج�شيم.           )    (
4. الر�شم باألوان البا�شتيل ي�شاعد يف احل�شول على األوان مظللة وممزوجة مع بع�شها.    )   (
5. تعتمد اخلطوط ب�شكل رئي�ص على الر�شم بالقلم الر�شا�ص و الفحم و الري�شة.        )    (
6. كانت اخلطوط هي اأقدم الو�شائل التي ا�شتخدمت يف التعبري الفني.         )    (
7. ينت�شر ال�شوء الطبيعي و ال�شناعي على �شكل اأ�شعة منفرجة.          )    (
8. توجد األوان البا�شتيل على �شكل ) با�شتيل ناعم ق�شبان، با�شتيل خ�شن اأقالم (.          )    (

ال�ضوؤال الثاني:ال�ضوؤال الثاني:اأذكراأذكر  ثالثةثالثة  منمن  عنا�ضرعنا�ضر  التعبيرالتعبير  الفنيالفني..
................................................................. .1
................................................................. .2
................................................................. .3

ال�ضوؤال الثالث:ال�ضوؤال الثالث:  عندماعندما  يقعيقع  ال�ضوءال�ضوء  علىعلى  ج�ضمج�ضم  غيرغير  �ضفاف�ضفاف  تن�ضاأتن�ضاأ  ثالثثالث  مناطقمناطق  هي:هي:
................................................................. .1
................................................................. .2
................................................................. .3

تقويم الوحدة:تقويم الوحدة:
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المو�ضوعات
المو�ضوع الأول:

الزخرفة الهند�ضية.

المو�ضوع الثاني: 
الأقطار في الزخارف 

الهند�ضية.
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اأهداف مجال الزخرفة:

1     م�صاهدة  �صور و نماذج لوحدات  
زخرفية اإ�صالمية ب�صيطة ، ومالحظة 

اأنواعها:هند�صية ، نباتية ، كتابية.
2     تذّوق القيـم الفنيـة في ال�صور 

المعرو�صـة.
3     ر�صم وحدة زخرفية هند�صيـة يتحـقق 

فيهــا التمــاثـل والتكـرار.
4     اإدراك القيـم الجمالية للتماثـل 

والتكرار في الزخـرفة.
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الزخرفة الهند�ضيةالزخرفة الهند�ضيةالمو�ضوع الأول:

القرن  الفن في  الإ�صالمية، وقد ولد هذا  للح�صارة  المتميزة  المنجزات  الزخرفة من  تعتبر 
ال�صابع الميالدي والأول الهجري، في زمن بني اأمية، مع بداية اهتمام الأمراء ببناء الق�صور 
للدولة  ال�صابقة  الح�صارات  فنون  من  المقتب�صة  المتنوعة  بالزخارف  وتزيينها  والم�صاجد 
الإ�صالمية، ثم تاأكدت هوية الزخرفة الإ�صالمية وبلغت ذروتها في الع�صر العبا�صي، وانت�صرت 
بعد ذلك الأ�صاليب الفنية الإ�صالمية في �صائر الأقاليم الإ�صالمية، مما �صاهم في توحيد العالم 

الإ�صالمي ب�صخ�صية فنية واحدة.

لو تاأّملنا ال�صكل )44( وحّللنا ما فيه من عنا�صر لوجدنا اأنه يتكون من الأنواع التالية:
1- زخارف هند�صية.             2- زخارف نباتية.         3- زخارف كتابية.

ال�صكل )44(
محراب لم�صجد ُبني في القرن التا�صع الهجري الرابع ع�صر 

الميالدي، يوجد المحراب حاليًا في م�صجد مطار الملك 
عبدالعزيز الدولي بجدة.
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من  مختلفة  اأنواعًا  فيها  ا�صتخدم  طعمة«  »�صادق  العراقي  للفنان  لوحة   )45( ال�صكل 
الزخرفة الإ�صالمية في تكوين لوحة فنية معا�صرة.

د هذه العنا�صر الزخرفية التي ا�صتخدمها الفنان في لوحته. 1- نعدِّ
2- هل يمكننا معرفة نوع الخط العربي الذي ا�صتخدمه الفنان في اللوحة؟

م الفنان العنا�صر الزخرفية بنف�س الطريقة التي نظمت بها في ال�صكل )44(؟ 3- هل نظَّ

ال�صكل )45(
لوحة للفنان العراقي �صادق طعمة.
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لزخرفة الأ�صكال الهند�صية ن�صتخدم المحاور الأ�صا�صية التالية لل�صكل:
)اأ( المحور العمودي في ال�صكل )46: اأ-ب(، والذي يق�صمه اإلى ن�صفين مت�صاويين: اأيمن واأي�صر.

)ب( المحور الأفقي في ال�صكل )47: اأ-ب(، والذي يق�صمه اإلى ن�صفين مت�صاويين: علوي و�صفلي.

ويمكن ا�صتخدام كال المحورين اأو اأحدهما عند زخرفة الأ�صكال الهند�صية ال�صكل )48 اأ-ب(.
  

ال�صكل )46:ب(ال�صكل )46:اأ(

ال�صكل )47:ب(

ال�صكل )48:ب(

ال�صكل )47:اأ(

ال�صكل )48:اأ(
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هل ن�صتطيع كتابة تعريف للتماثل في الزخرفة؟
....................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

د نوعي التماثل؟ من ال�صكل )49-اأ( و)49-ب(؛ هل ن�صتطيع اأن نحدِّ

اإن محاور التناظر تنتج لنا اأ�صكاًل زخرفية تت�صف بالت�صابه والتطابق، ونطلق عليها )الزخارف 
المتماثلة(، ويعتبر التماثل اأحد قواعد الزخرفة.

ال�صكل )49:اأ( 
تماثل ن�صفي.                

ال�صكل )49:ب( 
تماثل كلي.

1- در�صنا في الريا�صيات م�صّمًى علميًا لهذه المحاور المتعامدة؛ فما هو م�صّماها؟
2- اإّن الأ�صكال التي تنتجها لنا محاور التناظر لها �صفة مميزة؛ هل ن�صتطيع و�صفها؟
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 اأ- هل التماثل يحقق التوازن؟ 
 ب- من خالل روؤيتك للتماثل؛ بماذا ت�صعر؟ بالهدوء والراحة اأم بالفو�صى والنزعاج؟ 

 ج- هل التماثل يتحقق من خالله النتظام في توزيع الأ�صكال؟ 
والراحة  والهدوء  بالتوازن  الإح�صا�س  لنا  يحقق  الزخرفي  التماثل  في  الجمالية  القيم  اإن 

والنظام. 

عند ر�صم وحدة زخرفية هند�صية تت�صف بالتماثل نّتبع التالي:
1- نر�صم اأحد الأ�صكال الهند�صية التالية: ال�صكل )50(.

2- نحّدد المحاور على ال�صكل المر�صوم، ونالحظ اأن المحور يق�صم ال�صكل اإلى ن�صفين، ال�صكل )51(.
ال�صكل )50(

ال�صكل )51(
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أ�صكال المر�صومة بال�صتعانة بالمحاور، ال�صكل )52(. 3- نر�صم اأ�صكاًل هند�صية على ال

أ�صكال الهند�صية باألوان من اختيارنا ال�صكل، )53- 54(. 4- نلّون ال

ال�صكل )53(

 

 

ال�صكل )52(

ال�صكل )54(
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الأقطارالأقطار  فيفي  الزخرفةالزخرفة  الهند�ضيةالهند�ضيةالمو�ضوع الثاني:

ال�صكل )55(
جدار من الموزاييك وقد تمَّ زخرفة الجدار بالأ�صكال الهند�صية والنباتية.

در�صنا في الدر�س ال�صابق المحاور في الزخارف الهند�صية المتماثلة، و�صنتناول خطوطًا هند�صية 
اأخرى تقوم عليها الزخرفة ب�صكل عام والهند�صية ب�صكل خا�س.

د اأيَّ الخطوط تمثل محاور ال�صكل الزخرفي. 1- ننظر اإلى ال�صكل )55(، ونحدِّ
الهند�صية  الخطوط  ي  ن�صمِّ بماذا  الريا�صيات؛  مادة  في  معلوماتنا  خالل  من   -2

الحمراء المائلة؟
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القطر هو خط مائل يق�صم ال�صكل اإلى ق�صمين متناظرين في المربع، والدائرة والمثلث مت�صاوي 
محاور  الأ�صكال  هذه  اأقطار  تعتبر  لذلك  المتعامدة،  المحاور  في  الحال  هو  كما  الأ�صالع 
الت�صابه  لتوفر  ن�صفيًا؛  تماثاًل  متماثلة  زخارف  عليها  المن�صاأة  الزخارف  وتعتبر  متناظرة، 

والتطابق والت�صاوي، ال�صكل )56: اأ- ب(.

ال�صكل )56:ب(ال�صكل )56:اأ(

ولر�صم وحدة زخرفية هند�صية تّت�صف بالتماثل با�صتخدام الأقطار نّتبع التالي:
اأ- نر�صم مربعًا، ال�صكل )58:اأ(

ب- نر�صم الأقطار، ال�صكل )58:ب(.

والأقطار،  المحاور  الهند�صية؛  خطوطه  نر�صم  57:ب(  )57:اأ،  ال�صكل  خالل  من 
ونحاول و�صف طريقة بناء ال�صكل الزخرفي.

ال�صكل )57:ب(ال�صكل )57:اأ(
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ال�صكل )58:جـ(ال�صكل )58:ب( ال�صكل )58:اأ(

ج- نر�صم زخارف على الأقطار، ال�صكل )58:جــ(.
د- نلّون الزخارف.

هـ- هل ن�صتطيع ال�صتفادة من ال�صكل الزخرفي في عمل نفعي؟

هل ن�صتطيع ر�صم وحدة زخرفية تقوم على التماثل الن�صفي من ال�صكل )59(، م�صتعينين 
بمحاورها واأقطارها؟

هل تعلم اأن الفنان الم�صلم ا�صتعان بالزخارف الإ�صالمية في زخرفة الكثير من الم�صّطحات 
منتجاته  جميع  تزيين  على  وحر�َس  والجمال،  المنفعة  بمبداأ  لهتمامه  مختلفة؛  لم�صغولت 
المنتج، مما  الم�صتخدمة في �صناعة  الخامات  ونوع  تتفق  فنية  باأ�صاليب  الحياتية وزخرفتها 

اأك�صبها الجمال والإبداع.

ال�صكل )59(
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١- زخرفة الم�سنوعات الخ�سبية بالر�سم والتلوين.
٢- زخرفة الم�سنوعات الخ�سبية بالحفر، والتطعيم بالعاج والأحجار الكريمة، ال�سكل )60، 

.)6١
3- زخرفة المن�سوجات مختلفة الأغرا�س؛ كال�سجاد والمالب�س وغيرها، ال�سكل )6٢(.

والأطباق،  والقمريات،  كالم�سكوات  المتعددة؛  باأغرا�سها  الزجاجية  الم�سغولت  زخرفة   -4
وزجاج النوافذ وغيرها، ال�سكل )63(.

                  

5- زخرفة المعادن بالر�سم والتلوين والحفر والتطعيم، ال�سكل )64(.
6- زخرفة الخزفيات بالر�سم والتلوين والتذهيب.

بالحليات  العمائر  وزخرفة  بالف�سيف�ساء،  والتطعيم  والتلوين  بالر�سم  الجدران  زخرفة   -7
المختلفة.

8- زخرفة المخطوطات والم�ساحف والكتب، ال�سكل )65(.

ال�سكل )6٢(ال�سكل )6١(

ال�سكل )65(

ال�سكل )63( ال�سكل )60(

ال�سكل )64(
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بالحركة  ن�شعر  هل  )55(؛  ال�شكل  في  الزخرفية  وحداتها  في  الهند�شية  الأ�شكال  نتاأّمل   -1
وحيوية الخط واأنه يتحرك في اتجاهات مختلفة؟

2- هل ن�شعر با�شتقرار وثبات ال�شكل بروؤيتنا للوحدات الزخرفية الهند�شية؟
لذا؛ يكمن جمال الوحدات الزخرفية الهند�شية في قدرتها على التعبير عن الحركة والر�شاقة 
وال�شكون وال�شتقرار. والخطوط المائلة - التي تمثل اأقطار ال�شكل الهند�شي- تعطينا اإح�شا�شًا 

بالقوة والنطالق.

نر�شم وحدة زخرفية با�شتخدام المحاور والأقطار.
 نر�شم مربع )اأ ب ج د( بمقا�س )6×6( مركزها )م(.

  نر�شم قطريه )اأ  د( و)ب ج( ومحوري التناظر )�س �س( و)و هـ(، ال�شكل )66:اأ(.
  نر�شم خّطًا مائاًل من )�س( اإلى )ل( من المثلث )اأ م ب(.

   نكّرر نف�س العملية للجهة الثانية ون�شل 
ما بين )�س( اإلى )ق(.

  نكّرر العملية نف�شها في المثلث )م ج د(.
   نلّون الأجزاء باألوان تحقق التماثل الن�شفي 

لل�شكل )66:اأ(.
   نر�شم دائرة مركزها )ع( على محور المثلث

 )اأ م ج(.
ال�شكل )66:اأ(

(ê)(¢U)(O)

(CG)(¢S)(Ü)

(h)

(∫)
(´)(Ω)(Ω)

(¥)

(`g)

ميكنك استخدام التطبيقات احلاسوبية في تطبيق رسم الوحدات الزخرفية. 
معلومة إثرائية
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   نكّرر العملية نف�سها في المثلث )د م ج(.
   نلّون الأجزاء لتحقيق التماثل لل�سكل الزخرفي، ال�سكل )٦٦:ب(.

ال�سكل )٦٦:ب(
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العبارةالعبارة   اأماماأمام     ))(( وعالمةوعالمة   ال�ضحيحة,ال�ضحيحة,   العبارةالعبارة   اأماماأمام     ))(( عالمةعالمة   الأول:�ضع�ضع   الأول:ال�ضوؤال  ال�ضوؤال 
غيرغير  ال�ضحيحةال�ضحيحة  فيمافيما  يلي:يلي:

1. اهتم الفنان امل�صلم بتزيني امل�صاجد والق�صور.            )    (

2. بلغت ذروة الزخرفة الإ�صالمية يف الع�صر العبا�صي.          )    (

3. تعتمد الوحدة الزخرفية على املحاور والأقطار.           )    (

4. يعترب التماثل اأحد قواعد الزخرفة.            )    (

5. فن الزخرفة بداأ يف القرن التا�صع امليالدي والأول الهجري.         )    (

تقويم الوحدة:تقويم الوحدة:
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ثمثم   الكريم,الكريم,   الم�صحفالم�صحف   غالفغالف   علىعلى   الموجودةالموجودة   الزخرفيةالزخرفية   الأ�صكالالأ�صكال   الثاني:تاأملتاأمل   الثاني:ال�س�ؤال  ال�س�ؤال 
اذكراذكر  اأنواعاأنواع  الزخارفالزخارف  الإ�صالمية.الإ�صالمية.

5.

ال�شكل )67( 
)م�شحف من اإنتاج جممع امللك فهد لطباعة امل�شحف ال�شريف( 

اأنواع الزخارف الإ�شالمية: 
................................................................. .1
................................................................. .2
................................................................. .3
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الوحدة الثالثة

المو�ضوعات
 المو�ضوع الأول:

 الطباعة بقوالب مختلفة 
الخامات.  

المو�ضوع الثاني: 
الطباعة بقوالب ال�ضكل 

والأر�ضية.
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اأهداف مجال الطباعة:

التجارب  لبع�ض  �صور  م�صاهدة    1
لبـــع�ض  الــطــبـــــــــــاعــيــة  الــفــنــيــة 
الفنية  القيم  وتذّوق  الــفـــنانيـــن، 

فيها.
2   الطبع بالجمع بين اأكثر من طريقة 
تعّلمها،  �صبق  التي  الطرائق  من 

واكت�صاف طرائق اأخرى.
في  الجـــمالية  القـــيم  مناقــ�صة     3

أعمال المنجزة. ال
المــنــجزة،  أعــمــال  ال مناقــ�صة     4

واإ�صدار اأحكام جمالية عليها.
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 الطباعة بقوالب مختلفة الخامات. الطباعة بقوالب مختلفة الخامات.المو�ضوع الأول:

تعتبر طباعة القالب اأحد الأ�صاليب الم�صتخدمة في زخرفة المن�صوجات، ال�صكل )68(.
وقد ظهر هذا النوع من الطباعة منذ الِقَدم في ال�صين واليابان والهند وم�صر، وقد كانت 
َّاأ بمادة  القوالب ت�صنع من الحجر اأو الخ�صب، بحيث تحفـر الت�صميمات على �صــطحها، ثم ُتعبـ

ملونة، وُتنقل النقو�ض اإلى القما�ض، بال�صغط عليها فوق القما�ض، ال�صكل )69 - 70(.

ال�صكل )68(
قطعة قما�ض 
مطبوعة بالقالب.

ال�صكل )70(ال�صكل )69(
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وا�صُتمدت هذه  الأخرى،  ال�صعوب  ُتمّيزه عن  والتي  به  الخا�صة  ت�صميماته  �صعب  لكل  كان 
الت�صميمات من البيئة التي يعي�صون فيها، وقد كانت البداية نقو�صًا ب�صيطة، ومع التقدم المّطرد 
تّم اإنتاج ت�صميمات للطباعة تّت�صـم بالحداثة والبتكار، الأ�صكال )71 - 72 - 73 - 74 - 75( .

ال�صكل )74(
اأغلفة كتب مزّينة بطباعة القالب.

ال�صكل )75(
وحدة اإ�صاءة مزّينة 
بطباعة القالب.

ال�صكل )71(
جدار مزين بطباعة القالب.

ال�صكل )72(
اأوراق مزينة بطباعة القالب.

ال�صكل )73(
وحدات متنوعة مزّينة بطباعة القالب.
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يمكن الح�صول على تكوينات فنية مختلفة عند الطباعة بالقوالب نف�صها وذلك با�صتخدام 
تكرارات متنوعة قد تكون منتظمة، ال�صكل )76 - 77(، اأو غير منتظمة، ال�صكل )78(، اإل اأن 

جميعها نفذت با�صتخدام القالبين )اأ - ب(.

التنوعالتنوع  فيفي  طباعةطباعة  القالب:القالب:

)ب ()اأ(

ال�صكل )76(
وحدة زخرفية مطبوعة بالقالب.

ال�صكل )78(
اأ�صجار مطبوعة بالقالب.

ال�صكل )77(
وحدة زخرفية مطبوعة على ثوب بالقالب.
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القوالبالقوالب  الطباعية:الطباعية:

هناك نوعان من القوالب الطباعية.

يتكون فيه القالب من جزء واحد بحيث يحفر الت�صميم على نف�ض القالب، ال�صكل )79(.
 النوع الأول:

ال�صكل )79( 
قالب طباعي محفور من الخ�صب.

مكّون من جزاأين، جزء م�صطح يمثل قاعدة القالب الطباعي وي�صنع من خامات مختلفة 
على اأن تكون �صلبة وم�صطحة كالخ�صب والكرتون ال�صميك والرخام.. اإلخ، ال�صكل )80(

النوع الثاني:

ال�صكل )80( 
نماذج من الخ�صب والرخام.
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 هل يمكن ا�صتخدام الخامات التالية لعمل قاعدة لقالب طباعي؟ 

جلدخي�ضورققما�ض

الطريقتين  باإحدى  تكوينه  ويمكن  طباعته،  المراد  الت�صميم  فيمثَّل  الآخــر  الجزء  اأمــا 
التاليتين:

 1-الأ�ضكال المبا�ضرة:
الطبيعية؛ كاأوراق ال�صجر والري�ض والأ�صداف، ومنها: ال�صناعية؛ كالحبال والنقود المعدنية، 
بحيث تل�صق مبا�صرة على القاعدة؛ لتكوين القالب الطباعي، دون الحاجة اإلى عمل ت�صميم 

م�صبق.

 2-الأ�ضكال الم�ضّممة )غير المبا�ضرة(:

وهي الأ�صكال التي تعتمد على ت�صميم ير�صم على خامة منا�صبة قد تكون طبيعية كالجلد 
ولحاء الأ�صجار اأو �صناعية كالخي�ض والفلين، ال�صكل )81(.

ال�صكل )81(
 مجموعة من الخامات 

الطبيعية وال�صناعية.

 ن�ضاط )1(



58

1- اختيار الخامة المنا�صبة لعمل قاعدة القالب الطباعي.
2- ق�ّض الخامة بالحجم وال�صكل المنا�صب )على �صكل مربع مثاًل(.

3- اختيار خامة لعمل الت�صميم بها.
4- نقل الت�صميم على الخامة )ورقة �صجر - زهرة - اإناء.. اإلخ(.

5- ق�ّض الخامة المر�صوم عليها الت�صميم . 
ب�صكل  بال�صمغ  القاعدة  على  المق�صو�ض  الت�صميم  تثبيت   -6

جيد.
7- ترك القالب الطباعي حتى يجّف ال�صمغ قبل البدء في عملية 

الطباعة.

تكوينتكوين  قوالبقوالب  الطباعةالطباعة  ذاتذات  الجزاأين:الجزاأين:

اإجراءاتاإجراءات  الطباعةالطباعة  بالقوالب:بالقوالب:

1- تحديد ال�صطح الطباعي )قما�ض( وتثبيته بالدبابي�ض حتى ل يتحرك.
2- و�صع اللون على القالب.

3- و�صع وجه القالب الطباعي الذي يحتوي على اللون على ال�صطح الطباعي. 
4- ال�صغط بقوة وثبات على القالب.

5- رفع القالب للتاأكد من طباعة الت�صميم.
6- تكرار طباعة القالب ح�صب ال�صكل المطلوب.
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 لنقم بزيارة مكتبة المدر�صة اأو المكتبة العامة اأو لنبحث عن طريق ال�صبكة العنكبوتية، 
بالتاأكيد �صنجد نماذج طباعة ل�صعوب مختلفة من العالم.

 ن�ضاط )2(

لنحاول اإنتاج عدد من النماذج الطباعية م�صتخدمين نف�ض القوالب التي ا�صتخدمت في 
الدر�ض.

 ن�ضاط )3(

اأكثر من قالب، م�صتخدمين خامات  ن�صتخدم فيه  اإنتاج نموذج طباعي مبتكر  لنحاول 
مختلفة.

 ن�ضاط )4(
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الطباعة بقوالب ال�ضكل والأر�ضيةالطباعة بقوالب ال�ضكل والأر�ضيةالمو�ضوع الثاني:

الألــوان  فيها  ا�صتخدمت  وقد  بدائية،  اأدوات  با�صتخدام  يدويًا  الأمــر  اأول  القالب  طباعة  بــداأت 
الطباعة  ثم تطورت  الحيوانات، ومن  اأو  النباتات  يوؤخذ من  كان  فبع�صها  الطبيعة،  الم�صتمدة من 
بالقالب بعد ذلك، واأ�صبح لها م�صانع تحتوي على اآلت حديثة، تنتج العديد من الن�صخ المطبوعة في 
وقـت ق�صير، كما تنـوعت الألــوان وال�صبغـات التي ت�صتخدم في الطباعة بغيَة الح�صول على األوان 

جديدة وثابتة.
وقد بـرع الفنانون في ت�صميم اإنتاج نماذج طباعية ذات م�صتوى فني عاٍل، الأ�صكال )82- 83(.

ال�صكل )82( 
لوحة )تناغم(، لوحة حفر للفنان �صامي البار.

ال�صكل )83( 
لوحة )من تراث المدينة(، لوحة حفر 

للفنان اأحمد عبداهلل البار.

عند تكرار الطباعة وتوزيعها على الأ�صطح بت�صميم جيد واألوان متنا�صقة تتكون لدينا عالقات 
الفرح  فيها  وتبّث  النف�ض  على  اإيجابيًا  اأثــرًا  تترك  جمالية  قيمًا  المنتجات  على  ت�صفي  لونية 
اإلى جديدة تّت�صم بالجمال، ال�صكل )84(، وتحّول  وال�صرور، فالطباعة تحول المالب�ض القديمة 

غرف الأطفال اإلى غرف جميلة وحيوية، ال�صكل )85(.

العالقات اللونية في المطبوعات العالقات اللونية في المطبوعات 
واأثرها النف�ضي واأثرها النف�ضي 
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  مميزاتمميزات  الطباعةالطباعة  بالقالب:بالقالب:

تتميز الطباعة بالقالب بجوانب متعددة عن باقي اأ�صاليب الطباعة المختلفة، منها ما يلي:

 لي�ض من ال�صعب الح�صول على األوان لطباعة القالب، فيمكن ا�صتخدام األوان الجوا�ض اأو 
الألوان  تكون  اأن  القالب، ويمكن  المخ�ص�صة لطباعة  الألوان  اإلى  بالإ�صافة  الأكريليك  األوان 
ذات و�صط مائي اأو و�صط زيتي، كما يمكن تجهيز اللون من بع�ض المواد الموجودة في المنزل. 

 1- توفر الألوان:

 2- �ضرعة التطبيق:
تتميز طباعة القالب بال�صرعة في الح�صول على عدد كبير من التكرارات في وقت ق�صير 

بالمقارنة مع الأ�صاليب الأخرى للطباعة، ال�صكل )86(.

ال�صكل )86(
جدار مزين بطباعة القالب.

ال�صكل )85(
اأثر الطباعة على الجدار والأثاث.

ال�صكل )84(
اأثر الطباعة على المالب�ض.
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3- محدودية الأدوات 
والخامات الم�ضتخدمة:

في  الكتفاء  يمكن  حيث  والخامات،  الأدوات  من  كبير  عدد  اإلى  القالب  طباعة  تحتاج  ل 
تطبيق هذا النوع من الطباعة باأقل عدد من الأدوات والخامات قد ل تتعّدى القالب والألوان 

وال�صطح الطباعي، ال�صكل )87- 88(.

ال�صكل )88(
 ت�صميم فني بطباعة القالب.

ال�صكل )87( 
أدوات والخامات ال�صرورية في طباعة القالب. ال

 4- �ضهولة التطبيق:

تعتبر الطباعة بالقالب من اأكثر اأ�صاليب الطباعة تنوعًا بين ال�صهولة وال�صعوبة في اإنتاج 
التعرف  المختلفة من  المراحل  والطالبات في  الطالب  الطباعة، مما يمكن  القالب وتطبيق 

على طباعة القالب بما يتنا�صب مع العمر الزمني.
اإنتاج وا�صتخدام القوالب الطباعية بغر�ض الح�صول على ت�صميمات  وقد تنوعت اأ�صاليب 

زخرفية، منها على �صبيل المثال: التبادل في الطباعة بقوالب ال�صكل وقوالب الأر�صية.

 قطعة من
اخل�ضب

فلني
طبق

الالينو
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قوالبقوالب  ال�ضكلال�ضكل  والأر�ضيةوالأر�ضية

الت�صميم المراد طباعته يتمثل في قالبين:
قالب ال�صكل اأي: اأن ال�صكل المراد طباعته يكون بارزًا على 

القالب، ال�صكل )89(.

قالب الأر�صية اأي: اأن خلفية ال�صكل هي البارزة على القالب، 
بينما ال�صكل يكون غائرًا، ال�صكل )90(

ال�صكل )91( 
نماذج طباعية بقوالب يت�صابه 
أر�صية. ويختلف فيها ال�صكل وال

وقد يت�صابه ال�صكل مع الأر�صية اأو قد يختلف ال�صكل عن الأر�صية، ال�صكل )91(.
لنحاول اإحاطة النموذج الطباعي الذي يت�صابه فيه ال�صكل مع الأر�صية بخط. 

ال�صكل )89(
قالب لل�صكل

ال�صكل )90(
قالب الأر�صية
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1- الإعداد للطباعة بقوالب 
ال�ضكل والأر�ضية:

نح�صر الت�صميم المراد تنفيذه.

أولى( أولى(ال   )الخطوة)الخطوة  ال

قاعدة  لعمل  الكرتون  من  قطعتين  نق�ضُّ 
اأن تكونا م�صـاويتين  القالب الطباعي على 
لم�صـاحة الإطار المر�صوم حول الت�صميم.

  )الخطوة)الخطوة  الثالثة(الثالثة(

نق�ضُّ اأوًل على الخط الذي يحدد 
الإطار.

  )الخطوة)الخطوة  الخام�ضة(الخام�ضة(
ــول  ــقــ�ــضُّ الــتــ�ــصــمــيــم )حـ ن
اإتــالف  دون  بحذر  ال�صكل( 

أر�صية المحيطة بال�صكل. ال

  )الخطوة)الخطوة  ال�ضاد�ضة(ال�ضاد�ضة(

نــنــقــل الــتــ�ــصــمــيــم عــلــى الــخــامــة 
المراد عمل القالب الطباعي منها 

)فلين- اإ�صفنج - قما�ض.. اإلخ(.

  )الخطوة)الخطوة  الرابعة(الرابعة(

 نر�صم اإطارًا حول الت�صميم 
ــي تــحــديــد  ــ ــاعــدة ف ــص ــمــ� ــل ل

أر�صية. ال

  )الخطوة)الخطوة  الثانية(الثانية(

 ن�ضاط )1(
ماهي الإجراءات المتبعة في الطباعة بقوالب ال�صكل والر�صية ؟
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نق�صم ال�صطح الطباعي بخطوط متعامدة ت�صاعدك 
في عملية انتظام الطباعة بالقوالب.

نل�صق  ال�صمغ  با�صتخدام 
والأر�صية  قالب  على  ال�صكل 

الناتجة على قالب اآخر.

  )الخطوة)الخطوة  ال�ضابعة(ال�ضابعة(

نترك القوالب حتى يجّف 
ا�صتخدامها  قبل  ال�صمغ 

في الطباعة.

  )الخطوة)الخطوة  الثامنة(الثامنة(

  )الخطوة)الخطوة  الأولى(الأولى(

  )الخطوة)الخطوة  الثانية(الثانية(

  )الخطوة)الخطوة  الثالثة(الثالثة(

  )الخطوة)الخطوة  الرابعة(الرابعة(

)1(

)2(

)3(

)4(

2- العمل على �ضطح
 الطباعة:

نوّزع اللون على قالب ال�صكل ونطبع به على ال�صطح 
الطباعي. 

نوّزع اللون على قالب الأر�صية ونطبع به على ال�صطح 
الطباعي.

نكّرر العملية بالتبادل بين قالب ال�صكل وقالب الأر�صية 
م�صتعينين  بالتق�صيمات التي ق�صمنا بها ال�صطح الطباعي.

ثم نترك الألوان لتجّف على ال�صطح الطباعي.
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لحظنا عند الطباعة بقوالب ال�صكل والأر�صية اأننا نح�صل على تبادل زخرفي جميل، يمكن 
اأن نمالأ به الم�صاحات، ال�صكل )92(، اأو يمكن توزيعها على �صكل م�صارات، ال�صكل )93(. 

ال�صكل )92(
ألمعي. أر�صية للفنانة مها ال طباعة بال�صكل وال

ال�صكل )93(
أر�صية على قطعة من القما�ض. طباعة بال�صكل وال

 لننظر اإلى البيئة من حولنا، ونحاول اإيجاد األوان يمكن ا�صتخدامها في الطباعة بالقالب. 

مار�صوا طباعة  الذين  ال�صعوديين  الفنانين  العنكبوتية عن  ال�صبكة  لنبحث عن طريق   
القالب، ولنّطلع على اأعمالهم.

اأو  قالبًا  نعّد  اأن  يمكننا  بالتاأكيد  زخرفية.  لوحدة  اأمامنا  الذي  الت�صميم   
قالبين، �صكل واأر�صية، ونحاول اإنتاج نماذج مطبوعة مختلفة با�صتخدامها

 ن�ضاط )2(

 ن�ضاط )3(

 ن�ضاط )4(
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العبارةالعبارة   اأماماأمام     ))(( وعالمةوعالمة   ال�ضحيحة,ال�ضحيحة,   العبارةالعبارة   اأماماأمام     ))(( عالمةعالمة   الأول:�ضع�ضع   الأول:ال�ضوؤال  ال�ضوؤال 
غيرغير  ال�ضحيحةال�ضحيحة  فيمافيما  يلي:يلي:

1. تعترب طباعة القالب اأحد الأ�صاليب امل�صتخدمة يف زخرفة املن�صوجات.      )      (
2. كانت القوالب يف الطباعة ت�صنع من احلجر اأو اخل�صب.         )      (
3. ميكن ا�صتخدام األوان اجلوا�ض و الأكريليك على القالب للطباعة.       )      (
4. تتميز طباعة القالب بال�صرعة يف احل�صول على عدد متكرر من الأ�صكال يف وقت ق�صري. )      (

ال�ضوؤال الثاني:ال�ضوؤال الثاني:اأكملاأكمل  العباراتالعبارات  التاليةالتالية  بالكلماتبالكلمات  المنا�ضبة:المنا�ضبة:  
طباعته  املراد  ال�صكل  ويكون  ال�صكل،  ميثل  قالب  قالبني،  يف  يتمثل  طباعته  املراد  الت�صميم 
....................... على القالب، والقالب الآخر ميثل الأر�صية اأي خلفية ال�صكل هي ................... على 

القالب.

ال�ضوؤال الثالث:ال�ضوؤال الثالث:اأذكراأذكر  بع�ضبع�ض  الأ�ضياءالأ�ضياء  فيفي  حياتكحياتك  اليوميةاليومية  التيالتي  ت�ضتخدمت�ضتخدم  فيهافيها  الطباعة.الطباعة.
..............................................................................................................................................................

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

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

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

تقويم الوحدة:تقويم الوحدة:
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ال�ضفحةالمو�ضــوعال�ضفحةالمو�ضــوع
الوحدة الأولى: مجال الر�ضم.

المو�ضوع : مبادئ التكوين الفني:
ال�ضكل )1( تكوين ع�ضوائي غير منظم 

ال�ضكل )2( تكوين منظم 1
ال�ضكل )3( تكوين منظم 2

ال�ضكل )4( تق�ضيمات التكوين 
ال�ضكل )5( تق�ضيمات التكوين

ال�ضكل )6(  تق�ضيمات التكوين 
ال�ضكل )7(  تق�ضيمات التكوين 
ال�ضكل )8( تق�ضيمات التكوين
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ال�ضكل )14( ال�ضيادة باختالف عنا�ضر التكوين 
�ضب  ال�ضكل )15( النِّ

ال�ضكل )16( خطوات ر�ضم اإناء
ال�ضكل )17( خطوات ر�ضم اإناء

ال�ضكل )18( خطوات ر�ضم 
ال�ضكل )19(  ال�ضوء والظل

ال�ضكل )20( ن�ضاط )3(
ال�ضكل )21( ن�ضاط )3(

المو�ضوع الثاني: ال�ضوء والظل والثمار:
ال�ضكل )22( ال�ضوء والظل والثمار

ال�ضكل )23( ما هو الج�ضم الكروي؟
ال�ضكل )24( ما هو الإيهام بالتج�ضيم؟
ال�ضكل )25( ماهو الإيهام بالتج�ضيم؟

ال�ضكل )26( لوحة للفنان العالمي »بول �ضيزان«
ال�ضكل )27( الفنانة ال�ضعودية »زهرة ال�ضامن«

ال�ضكل )28( األوان البا�ضتيل
ال�ضكل )29( تطبيق على األوان البا�ضتيل

ال�ضكل )30( خطوات ر�ضم الثمرة
ال�ضكل )31( ن�ضاط )2(

المو�ضوع الثالث: ر�ضم اأوراق ال�ضجر:
ال�ضكل )32(  تخطيط بدائي »كهف الإخوة الثالثة«

ال�ضكل )33( �ضورة لر�ضم �ضخري قديم
ال�ضكل )34( لوحة تخطيطية للفنان » ليونارد دافن�ضي« 

ال�ضكل )35( تخطيط مجموعة من الأ�ضجار للفنان »تيتان« 
ال�ضكل )36( اأدوات الر�ضم
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ال�ضكل )39( خطوات ر�ضم اأوراق ال�ضجر
ال�ضكل )40( ن�ضاط )1(
ال�ضكل )41( ن�ضاط )2(
ال�ضكل )42( ن�ضاط )3(
ال�ضكل )43( ن�ضاط )4(

الوحدة الثانية: مجال الزخرفة.
المو�ضوع الأول: المحاور في الزخرفة الهند�ضية:

ال�ضكل )44( محراب لم�ضجد بني في القرن التا�ضع 
الهجري، مطار الملك عبد العزيز الدولي

ال�ضكل )45( لوحة للفنان العراقي »�ضادق طعمة«
ال�ضكل )46: اأ، ب( المحاور لزخرفة الأ�ضكال الهند�ضية
ال�ضكل )47: اأ،ب( المحاور لزخرفة الأ�ضكال الهند�ضية
ال�ضكل )48: اأ، ب( المحاور لزخرفة الأ�ضكال الهند�ضية

ال�ضكل )49: اأ،ب( اأنواع التماثل
ال�ضكل )50( ر�ضم وحدة زخرفية متماثلة با�ضتخدام المحاور
ال�ضكل )51( ر�ضم وحدة زخرفية متماثلة با�ضتخدام المحاور

ال�ضكل )52( ر�ضم وحدة زخرفية متماثلة با�ضتخدام المحاور
ال�ضكل )53( ر�ضم وحدة زخرفية متماثلة با�ضتخدام المحاور

ال�ضكل )54( ر�ضم وحدة زخرفية متماثلة با�ضتخدام المحاور
المو�ضوع الثاني: الأقطار في الزخرفة الهند�ضية:

ال�ضكل )55( جدار من الموزاييك، وقد تم زخرفة الجدار 
بالأ�ضكال الهند�ضية والنباتية

ال�ضكل )56: اأ، ب( الأقطار في المربع والدائرة 
ال�ضكل )57: اأ،ب( الأقطار في المربع والدائرة

ال�ضكل )58 اأ( خطوات ر�ضم مربع
ال�ضكل )58 ب( خطوات ر�ضم الأقطار

ال�ضكل )58 جـ( خطوات ر�ضم زخارف على الأقطار
ال�ضكل )59( ن�ضاط )3(

ال�ضكل )60( مجالت الزخرفة الإ�ضالمية 
ال�ضكل )61( مجالت الزخرفة الإ�ضالمية
ال�ضكل )62( مجالت الزخرفة الإ�ضالمية
ال�ضكل )63( مجالت الزخرفة الإ�ضالمية
ال�ضكل )64( مجالت الزخرفة الإ�ضالمية

ال�ضكل )65(  مجالت الزخرفة الإ�ضالمية 
ال�ضكل )66 اأ، ب( تطبيقات فنية 

ال�ضكل )67( م�ضحف من اإنتاج مجمع الملك فهد لطباعة 
الم�ضحف ال�ضريف. 
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ال�ضفحةالمو�ضــوع
الوحدة الثالثة: مجال الطباعة.

المو�ضوع الأول: الطباعة بقوالب مختلفة الخامات:
ال�ضكل )68(  قطعة قما�ش مطبوعة بالقالب

ال�ضكل )69( �ضيدة ترتدي غطاء للراأ�ش مطبوعًا بالقالب
ال�ضكل )70( فتاة ترتدي ثوب مطبوعًا بالقالب

ال�ضكل )71( جدار مزين بطباعة
ال�ضكل )72(  اأوراق مزينة بطباعة القالب

ال�ضكل )73( وحدات متنوعة مزينة بطباعة القالب
ال�ضكل )74( اأغلفة كتب مزينة بطباعة القالب

ال�ضكل )75( وحدة اإ�ضاءة مزينة بطباعة القالب
ال�ضكل )76( وحدة زخرفية مطبوعة بالقالب

ال�ضكل )77( وحدة زخرفية مطبوعة على ثوب بالقالب
ال�ضكل )78( اأ�ضجار مطبوعة بالقالب

ال�ضكل )79( قالب طباعي محفور من الخ�ضب
ال�ضكل )80(  نماذج من الخ�ضب والرخام

ال�ضكل )81( مجموعة من الخامات الطبيعية وال�ضناعية
المو�ضوع الثاني: الطباعة بقوالب ال�ضكل والأر�ضية:
ال�ضكل )82( تناغم لوحة حفر للفنان »�ضامي البار«

اهلل  عبد  »اأحمد  للفنان  حفر  لوحة  المدينة  تراث  لوحة   )83( ال�ضكل 
البار«

ال�ضكل )84( اأثر الطباعة على المالب�ش
ال�ضكل )85( اأثر الطباعة على الجدار والأثاث

ال�ضكل )86( جدار مزين بطباعة القالب
ال�ضكل )87( الأدوات والخامات ال�ضرورية في طباعة القالب

ال�ضكل )88( ت�ضميم فني بطباعة القالب
ال�ضكل )89( قالب لل�ضكل

ال�ضكل )90( قالب لالأر�ضية
ال�ضكل  فيها  وتختلف  تت�ضابه  بقوالب  طباعية  نماذج   )91( ال�ضكل 

والأر�ضية
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المو�سوعات
 المو�ضوع الأول:

ت�ضكيل اأواني بطريقة الحبال.
المو�ضوع الثاني: 

ت�ضكيالت مبتكرة بطريقة الحبال.

مجال الخزف
الوحدة األولى
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اأهداف مجال الخزف:

1   معرفة الم�صدر الكيميائي لأنواع 
الطين المختلفة.

2   معرفة طرائق الت�صكيل بالحبال 
الطينية وطرائق الزخرفة بها.

3   ت�صكيل اأواٍن خزفية با�صتخدام الحبال 
الطينية وزخرفتها.

4   اإدراك اأهمية التنوع في اأ�صكال الخزف 
المنتجة.

5   معرفة اإ�صهامات الخزاف ال�صعبي في 
�صناعة الفخار المحلي.

6   الإلمام ببع�ض الم�صطلحات التي 
ت�صاعد في التحدث والكتابة عن مجال 

الخزف.
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ت�سكيل اأواني بطريقة الحبالت�سكيل اأواني بطريقة الحبالالمو�سوع الأول:

حاجاته  ي  لتلبِّ التاريخ؛  فجر  منذ  الإن�صان  مار�صها  التي  الِحَرف  اأقدم  من  الفخار  �صناعة  تعتبر 
واأغرا�صه النفعية المتنوعة. ومن الأ�صباب التي �صاعدت على ظهور هذه ال�صناعة وانت�صارها توافُر 
متنوعة.  بطرائق  الأواني  ت�صكيل  في  الإن�صان  فا�صتخدمها  عليه،  الح�صول  و�صهولة  ال�صل�صال  مادة 
وُتعّد طريقة الت�صكيل اليدوي والبناء بالحبال الطينية اإحدى الطرائق الم�صتخدمة في الت�صكيل منذ ما 

يقرب من �صتة اآلف �صنة، وما زال ا�صتخدامها �صائعًا حتى الآن، الأ�صكال )١- ٢- ٣(.

طرائقطرائق  الت�ضكيل:الت�ضكيل:

ال�صكل )٢(
)طريقة ال�صرائح(.

ال�صكل )١(
)طريقة ال�صغط(.

ال�صكل )٣(
)طريقة الحبال(.
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اآنيةاآنية  الحبالالحبال  عبرعبر  التاريخ:التاريخ:

لنتاأّمل معًا نماذج لأواٍن فخارية اأثرية �صكلت بطريقة الحبال، الأ�صكال )٤- ٥- ٦(.

ال�صكل )٤(
أ�صرات  )الدولة القديمة(الح�صارة الفرعونية. اإناء من ع�صر ال

أبعاد: الرتفاع )١٥( �صم، المتحف الم�صري القاهرة. ال

ال�صكل )٥(
اإناء من الع�صر الإغريقي.

أبعاد: الرتفاع )٤٢( �صم. ال
 المتحف اليوناني الروماني 

في الإ�صكندرية.

اإن المتتّبع للنماذج ال�صابقة يجد اأن طريقة 
الت�صكيل بالحبال قد ا�صتخدمت بمهارة عالية، 
اأخ��ذت  اأ���ص��ك��ال الأوان����ي ق��د  اأن  حيث ن��اح��ظ 
ا�صتدارتها الكاملة وظهر التنا�صب بين اأجزائها، 
لهيكلها،  العام  البناء  في  الن�صيابية  فتحققت 
اإليها  و�صل  التي  المهارة  مقدار  على  يدل  مما 

�صّناع هذه الأواني )الخّزافون( منذ الِقَدم.

ال�صكل )٦(
اإناء من القرن الثالث 

- الرابع هجري، 
المتحف الوطني مركز 

الملك عبدالعزيز 
التاريخي في الريا�ض.
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أدوات: أدوات:وال الخاماتالخامات  وال

ال�صكل )٧(

لنتمّكن من ت�صكيل اآنية بطريقة الحبال يلزمنا الخامات والأدوات التالية: ال�صكل )٧(
ورقية،  مناديل  نايلون،  مفر�ض  �صلك،  خ�صبي،  لوح  دفر،  ال�صل�صال،  الطين  من  )قطعة 

طينة �صائلة.

لنح�صل على  بمقدار معين  الماء  اإليها  ال�صائلة: هي عبارة عن طينة ي�صاف  الطينة 
درجة من ال�صيولة المنا�صبة والّلزوجة المعتدلة.

تعريف:تعريف:
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خطواتخطوات  الت�ضكيلالت�ضكيل  بطريقةبطريقة  الحبال:الحبال:

نظهر مهارتنا في ت�صكيل اآنية بطريقة الحبال، م�صتر�صدين بخطوات العمل في ال�صكل )٨(. 

  )الخطوة)الخطوة  الثانية(الثانية(

  )الخطوة)الخطوة  الثالثة(الثالثة(

أولى( أولى(ال   )الخطوة)الخطوة  ال

نقّطع اأجزاء مت�صاوية من الكتلة الطينية.

لي�صهل  ب��ال��ي��د؛  ال��ط��ي��ن  ق��ط��ع��ة  ن���رّق���ق 
ت�صكيلها.

ندحرج قطعة ال�صل�صال على �صطح م�صتٍو 
أمام والخلف. اإلى ال

ال�صكل )٨(
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  )الخطوة)الخطوة  الرابعة(الرابعة(

  )الخطوة)الخطوة  الخام�ضة(الخام�ضة(

  )الخطوة)الخطوة  ال�ضاد�ضة(ال�ضاد�ضة(

ن�صتمرُّ بالبناء حتى ن�صل اإلى الرتفاع المطلوب، ال�صكل )٩(.

نبداأ بلفِّ الحبل لت�صكيل قاعدة الإناء.

ندمج الحبال )�صطح القاعدة العلوي( 
بالدفرة من الأعلى اإلى الأ�صفل.

نحدث خدو�صًا على حافة القاعدة؛ 
لتثبيت الحبل الأول.

ال�صكل )٩ (
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نراعي تنا�صب محيط القاعدة مع اأق�صى اّت�صاع لاآنية، �صكل )١٠(.

ال�صكل )١٠(

  )الخطوة)الخطوة  ال�ضابعة(ال�ضابعة(

  )الخطوة)الخطوة  الثامنة(الثامنة(

  )الخطوة)الخطوة  التا�ضعة(التا�ضعة(

ال�صائلة؛  بالطينة  ال��ق��اع��دة  ح��اف��ة  ن��ده��ن 
لت�صاعد على ربط الحبل بالقاعدة.

م بناء ال�صكل با�صتدارة الحبل الطيني  نتمِّ
على القاعدة ويقطع عن تاقي اأطرافه.

يلحم ال��ح��ب��ل م��ع ال��ق��اع��دة م��ن ال��داخ��ل 
با�صتخدام الدفرة.
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ال�صكل )١٤(

ال�صكل )١٣(ال�صكل )١٢(ال�صكل )١١(

  طرائقطرائق  دمجدمج  الحبال:الحبال:
الإناء والإبقاء على �صكل الحبال من الخارج،  اأن تكون عملية الدمج من داخل  ١- يمكن 

ال�صكل )١١(.
٢- ندمج الحبال من الخارج للح�صول على �صطح اأمل�ض مع اإبقاء �صكل الحبال من الداخل، 

ال�صكل )١٢(.
٣- دمج الحبال من الداخل ومن الخارج للح�صول على قوة تما�صك اأكبر، ال�صكل )١٣(.

  تو�ضياتتو�ضيات  عندعند  الت�ضكيلالت�ضكيل  بالحبال:بالحبال:

على الرغم من ب�صاطة الت�صكيل بالحبال و�صهولة التعامل معها اإل اأنه يجب مراعاة التالي: 
•  ال�صغط الخفيف بباطن الكّفين على قطعة ال�صل�صال اأثناء برمها لعمل الحبل. 

اختيار ثخانة مت�صاوية لجميع الحبال الازمة لبناء القطعة الواحدة.   •
•  لاإ�صراع في العمل يمكن تح�صير عدد منا�صب من الحبال ال�صل�صالية المتماثلة في 
الثخانة، وتغطيتها بقطعة قما�ض رطبة، وتغليفها بالنايلون؛ حتى ل تت�صقق وت�صبح غير �صالحة 

للت�صكيل، ال�صكل )١٤(.
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• يمكن تنفيذ القاعدة بطريقة ال�صرائح بحيث تفرد الطينة بالن�صابة، ال�صكل )١٥(.

• يعمل باترون من الورق، وتق�ض ال�صريحة بمقا�ض الباترون، ال�صكل  )١٦(.

• اإحداث خدو�ض على القاعدة، ثم و�صع طبقة من ال�صل�صال ال�صائل للم�صاعدة في ل�صق الحبل.

• ال�صغط والل�صق بلطف وعناية عند دمج الحبال للحفاظ على ت�صميم ال�صكل وتوازنه وتماثله.
• يمكن دمج الحبال من الداخل وترك �صكل الحبال من الخارج، كما يمكن تنفيذ العك�ض اأي�صًا. 

• يمكن دمج الحبال من الداخل والخارج معًا. 
• يف�صل التوقف عن العمل لفترة بعد بناء عدة حبال؛ حتى ل يت�صبب ثقل الحبال الجديدة في 

هبوط القطعة، خا�صًة اإذا كان العمل يتطلب عددًا كبيرًا من الحبال. 
• دفع الحبال للخارج تدريجيًا عند الرغبة في تو�صيع الإناء، ودفعها للداخل تدريجيًا عند الرغبة 

في ت�صييق الإناء، ال�صكل )١٧(. 

ال�صكل )١٥(

ال�صكل )١٦ (

ال�صكل )١٧(
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 ن�ضاط )1(
اأبحث في ال�صبكة العنكبوتية عن �صور لما ابتدعته يد الفنان ال�صعبي و�صّمنها كرا�صتك.

 ن�ضاط )2(
اأخرى  لنفّكر في خامات  الحبال؛  ال�صكل )١٨(، عجائن �صكلت بطريقة  ن�صاهد في 

يمكن الت�صكيل بها بهذه الطريقة.

 ن�ضاط )3(
  نقوم بت�صكيل اآنية مكونة من جزاأين، ال�صكل )١٩(، ثم ندمج الجزاأين، ال�صكل )٢٠( 
ر في المبررات التي  لنح�صل على اآنية متكاملة، ال�صكل )٢١( وخال عملية التنفيذ نفكِّ

تدعو لت�صكيل ن�صفين منف�صلين )جزء علوي، وجزء �صفلي( ومن ثم دمجهما.

ال�صكل )١٨(

ال�صكل )٢١(ال�صكل )٢٠(ال�صكل )١٩(
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ت�سكيالت مبتكرة بطريقة الحبالت�سكيالت مبتكرة بطريقة الحبالالمو�سوع الثاني:

الت�صكيل  ا�صتخدام  في  الحّر  التنوع  فيها  ظهر  التي  الع�صور  اأكثر  من  الع�صر  هذا  ُيعّد 
الحبال  ت�صكيل  لأن  ذلك  خا�ض،  ب�صكل  ال�صل�صالي  الحبل  وا�صتخدام  عام  ب�صكل  اليدوي 
ا�صتخدامها في  يمكن  يعطي فر�صًا غير محدودة لابتكار، كما  ال�صكل  بنية  وتوزيعها على 

�صكل اإ�صافات جمالية.
مفهوم البتكار:

م�صتحدثة  بطريقة  الموجودة  والأدوات  والمعلومات  الأفكار  ا�صتخدام  على  القدرة  هو 
وفريدة.)١(

فاإذا تاأملنا الحبل الطيني في الأعمال الفنية نجده قد اتخذ اأ�صكاًل كثيرة، وتحّرك في 
التنوع وهذه المغايرة جراأة  الت�صكيل. ووراء هذا  اتجاهات عدة، وله من الطواعية وقابلية 

الفنان وتمّكنه من الت�صميم وتمّتعه بمهارة التنفيذ. 
لنتاأّمل �صورة المج�صم الجمالي الذي �صّكل يدويًا بالحبال ال�صل�صالية من ِقَبل مجموعة 
من ط�����اب كلية الفنون، لقد ابتكروا طريقة البناء عندما اأرادوا اإعان رغبتهم في الخروج 
ز التعبير، ال�صكل )٢٢(، )لن�صت�صعر معاني من وراء  من ت�صنيع الأ�صكال التقليدية اإلى حيِّ

هذا ال�صكل(.

ال�صكل )٢٢ (

ف. )١( عبدالفتاح. د. ا�صماعيل )٢٠٠٣( البتكار وتنمية لدى اأطفالنا )الطبعة ١(. مدينة ن�صر: مكتبة دار الكتاب، �ض ١٦-١٧. بت�صرُّ
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بطريقة الحبال يمكننا عمل اأ�صكال متعددة متنوعة ومبتكرة كما في ال�صكل )٢٣(.

ال�صكل )٢٣(
مجموعة من الأ�صكال المتعددة بطريقة الحبال.

ن�صتعمل طريقة الت�صكيل بالحبال؛ للح�صول على قطع ذات بناء زخرفي.
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خطواتخطوات  الت�ضكيل:الت�ضكيل:

ن�صتر�صد بالخطوات في ال�صكل )٢٤(، مع الحر�ض على ابتكار اأ�صكال مغايرة. 

  )الخطوة)الخطوة  الثانية(الثانية(

  )الخطوة)الخطوة  الثالثة(الثالثة(

أولى( أولى(ال   )الخطوة)الخطوة  ال

م��ن  م�ص��طحة  قطع��ة  بو�ص��ع  نق��وم 
ال�صل�صال لت�صكيل القاعدة.

ن�ص��كل حب��ًا ويو�ص��ع ف��ي تما���ض م��ع 
القاع��دة وحاف��ة الإناء، ث��م يدمج الحبل 

مع القاعدة با�صتخدام الأ�صابع.

ن�ص��كل حب��ًا عل��ى اأيِّ هيئ��ة زخرفية، 
وعن��د و�صع��ه يت��م التاأك��د باأن��ه يام���ض 

الحبل ال�صابق.
ال�صكل )٢٤(نكمل العمل م�صتعينين بال�صكل )٢٥(.

)٢(

)١(

)٣(
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  )الخطوة)الخطوة  الرابعة(الرابعة(

  )الخطوة)الخطوة  الخام�ضة(الخام�ضة(

  )الخطوة)الخطوة  ال�ضاد�ضة(ال�ضاد�ضة(

أ�ص��كال تباع��ًا داخل  نثّب��ت الحب��ال ال�صل�صالي��ة متنوعة ال
الإناء بدّقة، والتاأكد من تما�صك الحبال.

الأعلى،  اإلى  الو�صول  حتى  الحبال  باإ�صافة  ال�صتمرار 
ويماأ الفراغ، ثم يو�صع لوح من الخ�صب فوق حافة الإناء.

يتم م�صح الإناء من الخارج وعمل خطوط زخرفية.

ي�ص��تكمل العمل بو�صع لم�ص��ات نهائية ويت��رك ليجف ببطء 
ويت��م تغطيته ببا�ص��تيك يحتوي على فتح��ات �صغيرة، ويمكن 
عم��ل اأ�ص��كال متع��ددة متنوعة ومبتك��رة بنف���ض الطريقة، كما 
يمكنن��ا ت�ص��كيل هيئ��ات مختلف��ة لاأوان��ي والفخاريات بنف���ض 

الطريقة.            

  )الخطوة)الخطوة  ال�ضابعة(ال�ضابعة(

ال�صكل )٢٥(

)٤(

)٥(

)٦(

)٧(
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 ن�ضاط )1(
اأمامنا ال�صكل )٢٦( لأعمال فنية �صّكلت بالحبال ال�صل�صالية، لنتاأّملها ثم نقوم بالتالي:

- ن�صُف الختافات التي ظهرت في �صكل وهيئة الحبال.
- هل اختلف �ُصْمك الحبال بين الأعمال؟ وهل اختلف �ُصْمكها في اأجزاء العمل الواحد؟

- هل ظهرت مام�ض وتاأثيرات على �صطح الحبال؟ هل اّت�صمت الأعمال بالبتكار؟
- هل كل الأعمال التي ن�صاهدها لها وجه نفعي؟

- ما المقترحات التي يمكننا اإجراوؤها على النماذج الجمالية لت�صبح اأعماًل نفعية؟

يمكننا اأن ن�صكل حباًل رفيعة جدًا اأو �صميكة من ال�صل�صال؛ لتكون محورًا لعمل فني مبتكر 
للنماذج التالية، ال�صكل )٢٧(.

دحرجتها  يمكن  مزخرفة  حبال  على  وللح�صول   
�صينتقل  ب�صيط  وب�صغط  مام�ض،  ذات  اأ�صطح  على 

النق�ض على الحبل، ال�صكل )٢٨(.
للحبال  مام�ض  لإح��داث  اآخر  اأ�صلوب  في  ر  لنفكِّ  

التي نقوم بت�صكيلها.

ال�صكل )٢٧(

ال�صكل )٢٨(

ال�صكل )٢٦(
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 ن�ضاط )2(
ارتبط مفهوم البتكار بمدى قدرة الفنان على التنوع في �صياغته الأ�صكال وما يقوم 

باإنتاجه بغر�ض تقديم حلول جديدة وبغر�ض الإبهار كذلك.
- هل تّت�صم الأواني التي اأمامنا بالجدة والحداثة والبتكار؟ لناحظ ال�صكل )٢٩(.

- هل هي مبتكرة اأم اأن بها خلًا يجب ت�صويبه؟

نقوم بمحاولة ت�صكيل هيئة مبتكرة للحبال، م�صتفيدين من الأفكار التي اأمامنا، ال�صكل 
 .)٣٠ - ٣١(

ال�صكل )٢٩(

ال�صكل )٣١(ال�صكل )٣٠(
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 ن�ضاط )3(
- ناحظ في النماذج الواردة اأمامنا في ال�صكل )٣٢(، اأن الحبل ال�صل�صالي اتخذ 
هيئة الحبل وقد ا�صتخدم في �صكل اإ�صافات جمالية، لنتحدث عن جماليات الفكرة، وهل 

ن�صفها باأنها اأعمال مبتكرة؟ ولماذا؟

 ن�ضاط )4(
- لنتحدث عن حركة الحبال في النماذج التالية، ال�صكل )٣٣(، وناحظ اأيها اأكثر 

ل؟ ابتكارًا؟ وما ال�صكل الذي نف�صّ

ال�صكل )٣٢(

ال�صكل )٣٣(
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 ن�ضاط )5 (
- النماذج في ال�صكل )٣٤(�ُصّكلت بخامات واأ�صاليب مختلفة، هل يمكننا اأن ن�صتوحي 
بمحاولة  لنقم  الحبال؟  بطريقة  ال�صل�صالية  بالطينة  ننفذها  مبتكرة  اأ�صكاًل  منها 

تجريبية، وحتمًا - باإذن اهلل - �صنتمكن من ذلك؛ لما نتمّتع به من موهبة ومهارة.

ال�صكل )٣٤(



95

 ن�ضاط )6(

- ابحث في المواق�ع الفنية على ال�صب�كة العن�كبوتية ع�ن م�واقع اأخ�رى لأعم�ال خ�زفية 
�ُصكلت بطريقة الحبال لفنانين محليين وعرب وعالميين.

- لنجمع �صور بع�ض الأعمال التي حازت على اإعجابنا، ون�صجل ا�صم الفنان، ونحتفظ 
بالم�صورات في ملفنا الفني الخا�ض، ثم نعر�ض على زمائنا ومعلمنا ما قمنا بعمله.
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ال�سوؤال الأول:ال�سوؤال الأول:اختراختر  الإجابةالإجابة  ال�ضحيحةال�ضحيحة  منمن  بينبين  الأقوا�سالأقوا�س  فيمافيما  يلي:يلي:
١. من اأقدم احِلَرف التي مار�صها الإن�صان منذ فجر التاريخ؛ لتّلبي اأغرا�صه النفعية. )ال�صيد 

- �صناعة الفخار -  الزراعة(.
٢. اخلامات والأدوات الأ�صا�صية يف �صناعة الأواين اخلزفية. ) البا�صتيك - احلديد - الطني (.

ال�سوؤال الثاني:ال�سوؤال الثاني:�ضع�ضع  عالمةعالمة  ))((  اأماماأمام  العبارةالعبارة  ال�ضحيحة,ال�ضحيحة,  وعالمةوعالمة  ))((  اأماماأمام  العبارةالعبارة  غيرغير  
ال�ضحيحةال�ضحيحة  فيمافيما  يلي:يلي:

١. ُتعّد طريقة الت�صكيل اليدوي اإحدى الطرائق امل�صتخدمة يف الت�صكيل من قرابة �صتة اآلف �صنة. )       (
٢. متّيز هذا الع�صر  با�صتخدام ال�صل�صال يف بناء العمل اخلزيف.                    )      (
٣. يتم تغطية الفخار ببا�صتيك ويرتك حتى يجف ببطء.        )      (

ال�سوؤال الثالث:ال�سوؤال الثالث:عرفعرف  الطينةالطينة  ال�ضائلة:ال�ضائلة:  
..............................................................................................................................................................

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

تقويم الوحدة:تقويم الوحدة:
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المو�ضوعات
 المو�ضوع الأول: 

الت�ضوير من الطبيعة 
ال�ضامتة.

المو�ضوع الثاني:
ت�ضميم الجرافيك.

مجال الرسم
الوحدة الثانية
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اأهداف مجال الر�ضم
و�شكل  خط  من  ال�شكلية  العنا�شر  درا�شة 

ع في اأعمال فنية منا�شبة. ولون بتو�شُّ
 التعبير عن االنفعاالت الوجدانية ومالحظة 
المعاني التعبيرية في ال�شكل واللون ورموز 

العمل الفني.
المجاالت  مع  والزخرفة  الر�شم  مهارات  دمج 
االأخرى في عمل ت�شميمات نفعية ذات طبيعة 

تربوية وجمالية.
بقلم  والتظليل  الر�شم  خبرات  على  التعّرف 
من  لر�شوم  التج�شيم  الإبراز  الر�شا�ص 

الطبيعة ال�شامتة.
مناق�شة العالقات في القيم الت�شكيلية 

المتوفرة في االأعمال الفنية المنجزة.
التدريب على و�شف وتحليل االأعمال المنتجة 

في ال�شف.

1

2

3

4

5

6
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الت�ضوير من الطبيعة ال�ضامتةالت�ضوير من الطبيعة ال�ضامتة

يعتبر ر�شم الطبيعة ال�شامتة من الموا�شيع التي ت�شاعد على تعلُّم اأ�شول الر�شم. 
ويق�شد بالطبيعة ال�شامتة تلك االأ�شكال الثابتة التي تو�شع اأمام الر�ّشام لير�شمها، مثل: 
ال�شكون وعدم الحركة،  اأو ع�شوية لها قابلية  اأ�شكال هند�شية،  اأي  اأو  الفواكه والخ�شراوات، 

ال�شكل )35(

ال�شكل )35(
لوحة للفنان الفرن�شي بول �شيزان األوان زيت على توال قما�ص )1895 - 1900م(.

المو�ضوع الأول
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تمنح الر�ّشام الفر�شة للروؤية ال�شحيحة لالأ�شكال المراد ر�شمها نظرًا لخا�شية ثباتها. 1
ت�شاعد على اختيار مو�شوع معين، مثل مجموعة فواكه، اأو اأواني منزلية، اأو مجموعة زهور.. 2
ت�شاعد على التحكم في االإ�شاءة وم�شدرها والمالم�ص وتنوعها، ال�شكل )36(. 3

ال�شكل )36(
لوحة مرا�شم ملونة للفنان وليم بيري.

ي�شتخدم الر�شامون عادة تقنيات واأ�شاليب لر�شم الطبيعة ال�شامتة، �شن�شتعر�ص 
منها مايلي:

 االأ�شكال االآتية )3٧اأ- 3٧ب - 3٧ج( للوحة واحدة في اأو�شاع مختلفة، لندّقق معًا 
فيها ولنكت�شف التغيرات الحا�شلة فيها

ن�ضاط )ن�ضاط )11((

مميزات الطبيعة ال�ضامتةمميزات الطبيعة ال�ضامتة
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�أواًل ال�شكل )3٧ اأ( ظّلل الفنان العنا�شر المر�شومة؛ لتبدو كاأنها ذات اأبعاد ثالثية، الحظ اأن 
التظليل هو تغيير تدريجي من الفاتح اإلى الغامق. 

 اأين نرى التظليل في هذه اللوحة؟

ثانياً ال�شكل )3٧ب( زاد الفنان في ن�شبة الغامق والفاتح حتى اأحدث ما ُيعرف في لغة الفن بـ 
)الت�شاّد( انظر اإلى االأماكن التي تجد فيها هذا الت�شاد، في درجات الفاتح والغامق. 

ال�شكل )3٧اأ(

ال�شكل )3٧ب(

ثالثاً في ال�شكل )3٧ج( تمّكن الفنان من ر�شم بع�ص االأ�شكال وتلوينها بدرجات مختلفة، مما 
جعل اللوحة تبدو كت�شميم م�شطح، فبدت االأ�شكال المر�شومة لي�شت ثالثية االأبعاد.
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ن�ضاط )ن�ضاط )33((

ال�شامتة،  الطبيعة  الفنانين في ع�شور مختلفة بر�شم  العديد من  ا�شتهر  وقد 
وباأ�شاليب متفاوتة، مثل: بول �شيزان، وبابلو بيكا�شو، ووليم بيري. وعلى الم�شتوى 
المحلــي بــرز الفنــان عبدالحليــم ر�شـــوي، ومحمــد ال�شليـــم، وعــبدالجبار اليحيــى 

وغيرهم من الفنانين. لنالحظ االأ�شكال )38- 39- 40(  
لننظر اإلى اللوحات في االأ�شكال ولنحدد االآتي:

ال�شكل )3٧ج(

هل ال تزال االأ�شكال ثالثية االأبعاد؟ 
لنالحظ كيف و�شع الفنان االأ�شكال المراد ر�شمها في تكوين حّقق به عن�شر الوحدة.

ن�ضاط )ن�ضاط )22((
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1- ما اللوحات التي تقارب ال�شكل الطبيعي؟
2- ما اللوحات التي ال تماثل االأ�شكال الموجودة في الطبيعة؟

ل؟ ولماذا؟ 3- اأّيهما تف�شّ

ال�شكل )39(
لوحة طبيعة �شامتة للفنان االإ�شباني بيكا�شو.

ال�شكل )40(
مزهرية على من�شدة )زيت على قما�ص( الفنان 

ال�شعودي عبدالحليم ر�شوي.

ال�شكل )38( 
الفنان وليم بيري.
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لنختار اأ�شكااًل من الطبيعة ونر�شمها مع مراعاة اأ�ش�ص التكوين . 

ن�ضاط )ن�ضاط )44((

لنجاح  �لمهمة  �الأ���س�����س  م��ن   ع��دد  فيه  تتوفر  �أن  يجب  �لجيد  �لفني  و�لعمل 
�لتكوين وهي: 

وحدة  	 ال�شكل،  وحــدة  وت�شمل  الفًني،  العمل  عنا�شر  وحــدة  وتعني  الــوحــدة: 
التالم�ص،  )التقارب،  طريق  عن  الوحدة  وتتحقق  الفكرة،  ووحدة  االأ�شلوب، 

وتراكب العنا�شر(، بحيث تكون اأمام بع�شها اأو داخل بع�شها. 
االتزان اأو التوازن: هو تعادل القوى الم�شادة بالعمل الفني مما ي�شعر المتلقي  	

باالرتياح وعدم ال�شعور بالقلق، وقد يكون التوازن تقليدي وهو ظهور العنا�شر 
من  االأي�شر  بالن�شف  المنظر  بنف�ص  التكوين  من  االأيمن  بالن�شف  الموجودة 
التكوين، وقد يكون التوازن غير تقليدي وهو ما يجعل العنا�شر الموجودة في 

التكوين غير متماثلة اأو مت�شاوية ما بين الن�شف االأيمن والن�شف االأي�شر.
مركز االهتمام: هو النقطة االأ�شا�شية في التكوين والتي تجذب عين المتلقي  	

ليدخل اإلى العمل الفني. 
االإيقاع: ويعني تكرار الكتل، اأو الم�شاحات التي يتكون منها العمل الفني.  	
االن�شجام: وهو وحدة العمل من حيث االأ�شلوب ويعني التوافق في تنظيم عنا�شر  	

العمل الفني من حيث االألوان، والخطوط، والقرب والبعد، والم�شاحة، والكتلة. 
الت�شاد والتباين: وهو الجمع بين االأطراف المتناق�شة في العمل الفني 	
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 ت�ضميم الجرافيك ت�ضميم الجرافيك
في عالمنا المعا�شر تنّوعت اأنواع الفنون، فهناك فن الر�شم وفن الطباعة والنحت والخزف 
التي  المطبوعة  الت�شميمات  اأ�شبحت  حاجاته  وتعّدد  االإن�شان  تطور  ومع  الفنون،  من  وغيره 

ُتعرف بفن الجرافيك جزءًا من ثقافة االإن�شان المعا�شر.
وم�شدر كلمة جرافيك في االأ�شل كلمة اأجنبية م�شتقة من كلمة »جرافو�ص«، ويق�شد بها 
الخط المكتوب اأو المر�شوم، وقد اخُتلف في ت�شميته باللغة العربية، فاأطلق على: فنون الحفر، 

الفنون المطبوعة، الت�شميم الطباعي، فنون الجرافيك. 
االألواح  معالجة  فيها  بما  فنية،  اأعمال  اإن�شاء  هو  العام  معناه  في  الجرافيكي  والت�شميم 
الخ�شبية، والمعدنية والحجر باالعتماد على) ال�شور التو�شيحية، الكلمات، الرموز .. الخ( 
الر�شوم  وت�شمل  مختلفة،  ت�شكيالت  ذات  طباعية  اأ�شطح  على  الح�شول  بهدف  معًا  واالألــوان 
التو�شيحية والكرتونية التي تنتج بوا�شطة الحا�شب االآلي اأو التطبيقات الرقمية في االأجهزة 

الذكية، ال�شكل )41(

ال�شكل )41(
لوحة حفر جرافيك للفنان ال�شوداني
محمد خليل بعنوان اأر�ص م�شتركة.

المو�ضوع الثاني
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اإن تاريخ فن الجرافيك تاريخ قديم ِقَدم االإن�شان، اإال اأنه ُعرف وانت�شر مع انت�شار الطباعة 
والتو�شع في فنون الن�شر والدعاية واالإعالن وتغليف المنتجات. 

واالإعالن  الدعاية  مجاالت  في  هامة  ونفعية  فنية  جوانب  الجرافيكية  الفنون  ُتمثل  حيث 
ومل�شقات  المعايدة  وبطاقات  والمجالت  والجرائد  الكتب  كت�شميم  الحديث،  ع�شرنا  في 
المنتجات االإعالنية وغيرها، كما في النماذج االآتية، االأ�شكال )42- 43- 44- 45- 46- 4٧(

1- الدعاية واالإعالن.                        2- ت�شميم المطبوعات واأغلفة الكتب.
3- ت�شميم ال�شعارات والرموز.         4- ت�شميم المواقع االإلكترونية.

ي�شتخدم الت�شميم الجرافيكي في جوانب جمالية ونفعية عديدة من اأهمها مجال : 

ال�شكل )44(ال�شكل )43(ال�شكل )42(

ال�شكل )4٧(ال�شكل )46(ال�شكل )45(

فن الجرافيكفن الجرافيك

مجالت ا�ضتخدام فنون الجرافيكمجالت ا�ضتخدام فنون الجرافيك
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     اختار/ي الرمز المعبر عن الفكرة المراد اإي�شالها للمتلقي في ال�شكل )42( ؟ 
     في االأ�شكال )43، 44، 45، 46، 4٧( وظيفة اإعالنية لنحدد �شكلين منها )  ( و)  (. 

ن�ضاط )ن�ضاط )11((

اأختار فكرة ت�شلح لعمل بطاقة دعوة بمنا�شبة اإجراء م�شابقة للر�شم في مدر�شتي، 
واأعّبر عنها بطريقة اإبداعية با�شتخدام الر�شم مع الكتابة، متذكرًا ما عملته في در�ص 

عمل بطاقة معايدة.

ن�ضاط )ن�ضاط )22((
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ال�ضوؤال الأولال�ضوؤال الأول  �ضع/ي عالمة )�ضع/ي عالمة )( اأمام العبارة ال�ضحيحة, وعالمة )( اأمام العبارة ال�ضحيحة, وعالمة )( اأمام ( اأمام 
العبارة غير ال�ضحيحة فيما ياأتيالعبارة غير ال�ضحيحة فيما ياأتي

1. ر�شم الطبيعة ال�شامتة من املوا�شيع التي ال ت�شاعد على تعلم اأ�شول الر�شم.   )    (
2. من اأ�شهر الفنانني العامليني يف ر�شم الطبيعة ال�شامتة الفنان بول �شيزان .           )     (
3. م�شدر كلمة جرافيك م�شطلح اأجنبي م�شتق من كلمة جرافو�ص.         )    (

ال�ضوؤال الثانيال�ضوؤال الثاني  عرف/ي كل منعرف/ي كل من
  اأ. الت�شاد يف الفن .................................................................
ب. اجلرافيك ..........................................................................

ال�ضوؤال الثالثال�ضوؤال الثالث  اذكر/ي ثالثة من مجالت ا�ضتخدام فنون الجرافيك؟اذكر/ي ثالثة من مجالت ا�ضتخدام فنون الجرافيك؟
................................................................. .1
................................................................. .2
................................................................. .3

تقويم الوحدةتقويم الوحدة
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المو�ضوعات
المو�ضوع الأول: 

التماثل الكلي في زخارفنا 
الإ�ضالمية.

المو�ضوع الثاني: 
التماثل الكلي المتعاك�س 

في زخارفنا.

مجال الزخرفة
الوحدة الثالثة
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اأهداف مجال الزخرفة

1   م�صاهدة �صور نماذج وحدات 
زخرفية اإ�صالميـة ب�صيطــة ومالحظــة 

اأنواعهــا: هند�صية، نباتيـة، كتابية.
2   تذّوق القيـم الفنيـة في ال�صور 

المعرو�صـة.
3   ر�صم وحدة زخرفية هند�صيــة 

يتحــقق فيهــا التمــاثــل والتكــرار.
4   اإدراك القيــم الجمــالية للتمــاثــل 

والتكـرار في الزخــرفـــة.
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التماثل الكلي في زخارفنا الإ�ضالميةالتماثل الكلي في زخارفنا الإ�ضالمية المو�ضوع الأول

الزخرفة من اأهم المجاالت في الفنون الت�صكيلية، و يمكن تق�صيم الوحدات الزخرفية اإلى: 
زخارف )هند�صية، طبيعية وكتابية(. 

الخطوط  اأنــواع  بع�ض  تالقي  من  الناتجة  الخطية  العالقة  عن  الهند�صية  الزخرفة  وتنتج 
الم�صتقيمة والمنحنية وغيرها مثل: الم�صلعات، المثلثات، االأ�صكال الرباعية و المعين ومتوازي 
اال�صالع واالأ�صكال الخما�صية و ال�صدا�صية و الدوائر والنجوم، وت�صتخدم الزخارف الهند�صية في 
كافة اأنواع االأ�صطح المنحنية والكروية والمائلة وغير المائلة، ومن القواعد الزخرفية التي يجب 

معرفتها: )التوازن، التكرار، الت�صعب والتناظر اأو التماثل(.

ال�صكل )4٨(
جدار في م�صجد قبة ال�صخرة، ُزّين بزخارف هند�صية ونباتية 

يت�صح فيها التكرار القائم على التماثل الكلي لل�صكل.
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فلنكتب تعريًفا للتماثل الكلي في الزخرفة؟
........................................................................................................................................................................

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

لنتعرف على التماثل الكلي انظر/ي اإلى ال�صكل )4٨(  جدار في 
ونجيب عن  ونباتية  هند�صية  بزخارف  زُين  ال�صخرة  قبة  م�صجد 

االأ�صئلة االآتية:
1- نحّدد الوحدة الزخرفية ال�صكل )4٩( في ال�صكل )٥٠( بلون

      مخالف.
2- هل تكّررت الوحدة الزخرفية في ال�صكل )4٩( باأكملها اأم

      بجزء منها؟
3- لقد تكّررت الوحدة في ال�صكل )4٩( عدة مرات؛ كيف كان التكرار؟

 اأ / متتاليًا.  ب/ متباداًل مع وحدة زخرفيه اأخرى.
4- لو قارنا بين ال�صكلين )٥٠-٥1(؛ ماذا نالحظ في التكرار؟

ال�صكل )4٩(

ال�صكل )٥٠( ال�صكل )٥1(

ن�ضاط )ن�ضاط )11((
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 المبادئ الفنية للتماثل الكلي:
 المبادئ الفنية للتماثل الكلي:

1- تتطابق الوحدة الزخرفية بكاملها عدة مرات. 
2- ت�صتخدم لملء فراغ الم�صطحات المختلفة وامتداد االأ�صكال. 

3- هو نوع من اأنواع التكرار المتتالي.
 وقد بداأ اهتمام الم�صلمين في ا�صتخدام التماثل الكلي للزخرفة، فا�صتخدموا التماثل الكلي في 

زخرفة الم�صاحات الكبيرة، مثل:
 اأ- تزيين جدران الم�صاجد والق�صور والقباب والماآذن واالأعمدة وغيرها، ال�صكل )٥2(.
 ب- زخرفة االأبواب والنوافذ الكبيرة واالأثاث باأ�صاليب فنية مختلفة؛ كالتطعيم والر�صم

       والتلوين والحفر وغيره. 

ال�صكل )٥2(
جدار من م�صجد في المغرب يو�صح التكرار المتماثل الكلي على هيئة اإطارات دائرية.
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تكمن القيم الجمالية في التماثل الكلي في الزخرفة االإ�صالمية بما ياأتي :
•  الدّقة، والتي تظهر في الت�صميم الزخرفي للوحدة.

ة بجوار •  النظام، والذي ن�صعر به ونالحظه في ترتيب الوحدات وهي متجاورة ومترا�صّ
   بع�صها.

•  االتزان، والذي يتاأكد من ا�صتخدامنا ال�صكل نف�صه بنف�ض موا�صفاته وم�صاحاته وقيمه
   الفنية والت�صكيلية.

ا نّتبع االآتي:  الإحداث تكرارات من النوع المتماثل تماثاًل كليًّ
•  ر�صم وحدة زخرفية مب�صطة داخل اأحد المربعات في ال�صكل )٥3(.

•  �صف الوحدة الزخرفية بورق �صفاف.
•  تحديد م�صارات وتخطيطها اإلى مربعات مت�صاوية تتنا�صب مع مقا�ض الوحدة، ال�صكل )٥3(.

•  طبعها عدة مرات، في حدود اأربع مرات. 
•  نلّون الوحدات المتكررة تكراًرا تماثليًّا كليًّا، ننظر ال�صكل )٥3(.

ال�صكل )٥3(
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ن�ضاط )ن�ضاط )٢٢((

من الممكن ا�صتخدام الحا�صب االآلي في الت�صميم والتكرار القائم على التماثل 
من  االأ�صا�صية  االأ�صكال  با�صتخدام   )Word( برنامج  خالل  من  لل�صكل  الكلي 

االأ�صكال التلقائية، وا�صتخدام اأداة الن�صخ والل�صق.

ن�ضاط )ن�ضاط )٣٣((
تطبيقات بالر�صم والتلوين على ال�صكل )٥4(.

1- ن�صيف خطوطًا اأو م�صاحات لت�صميم وحدة
      زخرفية تقوم على التماثل الن�صفي.

2- نلّون الم�صاحات ونترك م�صاحات، نذكر اأفكارًا
      جميلة لكيفية ا�صتغالل هذه االأ�صكال في المجاالت

      المختلفة للحياة العملية المنزلية والمدر�صية.
3- نكّرر اأحد االأ�صكال تكراًرا تماثليًّا كليًّا على ملف

      �صفاف ونلّونه باالأقالم الملونة. 

ال�صكل )٥4(



116

التماثل الكلي المتعاك�س في زخارفناالتماثل الكلي المتعاك�س في زخارفنا

ال�صكل )٥٥(
 لوح خ�صبي مطعم بلوؤلوؤ وعاج واأبنو�ض وعظم وفيروز و�صدف 
نع في الن�صف الثاني من القرن العا�صر الهجري،  وذهب، �صُ
الحظ االأ�صكال الهند�صية المتكررة في و�صط اللوح واأطرافه.

ال�صكل )٥٦(
 جدار محراب القبلة االأ�صا�صي لم�صجد ذاتا )thatta( في 

باك�صتان اأن�صئ عام 1٦47م، تظهر فيه الزخارف الهند�صية 
في تكرار عك�صي.

اأن�صاأ الفنان الم�صلم زخارف غاية في الروعة والجمال، ومالأ بها جدران الم�صاجد والق�صور، 
والتحف واالأواني وغيرها. 

وقد اأن�صاأ زخارفه معتمدًا على قواعد واأ�ص�ض قامت عليها الزخارف في الفن االإ�صالمي. 
لو حللنا ال�صكلين )٥٥- ٥٦( �صوف ن�صل اإلى جميع القواعد التي قامت عليها الزخرفة في 

الفن االإ�صالمي،  ولذلك �صوف نجيب عن االأ�صئلة االآتية لنحقق معرفتنا بها:
1- في تنظيم الوحدات الزخرفية الهند�صية؛ هل ن�صعر بنوع من الفو�صى وعدم االنتظام؟
2- عندما اأراد الفنان الم�صلم اأن يمالأ فراغ جدران الم�صجد بالزخارف؛ ما الطريقة التي

     اعتمد عليها؟

المو�ضوع الثاني
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3-  هل نالحظ تكّد�ض الزخارف في جهة وقّلتها في جهة اأخرى؟
4- �صّمم الفنان الم�صلم وحدته الزخرفية على نظام التماثل، وكّررها على نظام التماثل

      الكلي؛ فهل لهاتين ال�صفتين اأثر على توازن عمله الفني؟ 
٥- من خالل االإجابة عن االأ�صئلة ال�صابقة؛ هل ن�صتطيع اأن ن�صف اأحد هذين ال�صكلين

      و�صًفا فنيًّا؟
في كال ال�صكلين نجد اأن الفنان الم�صلم �صّمم وحداته بدّقة، ونظمها بنظام هند�صي دقيق،  

وكّررها ليمالأ الفراغ بمقا�صات متنا�صبة ومت�صاوية، جعلت الزخارف منظمة ومتوازنة. 
من الو�صف ال�صابق ن�صتطيع اأن ن�صل اإلى: 

1- التماثل.
٢- التوازن.
٣- التكرار.

در�صنا التماثل الكلي في الدر�ض ال�صابق، وهو كما نالحظ اإحدى قواعد الزخرفة، والذي 
يتمثل في التكرار، و�صوف نتعرف على نوع اآخر للتماثل الكلي وهو التماثل المتعاك�ض.

اأو اتجاهها االأ�صلي؛ اإما من  هو تكرار الوحدة الزخرفية في اأو�صاع مختلفة و عك�ض و�صعها 
الراأ�ض، اأو من الجنب اأو من االأعلى واالأ�صفل، االأ�صكال )٥7- ٥٨- ٥٩(.

ال�صكل )٥7( 
تماثل متعاك�ض 
من الراأ�ض.

ال�صكل )٥٩( 
تماثل متعاك�ض من 

االأعلى واالأ�صفل. ال�صكل )٥٨( 
تماثل متعاك�ض من الجنب.
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ن�ضاط )ن�ضاط )11((طططططططططططط )1(:
  من الممكن ا�صتخدام الحا�صب االآلي في الت�صميم والتكرار القائم على التماثل 
الكلي المتعاك�ض لل�صكل من خالل برنامج »word« وبرنامج »الر�صام« با�صتخدام 

االأ�صكال االأ�صا�صية من االأ�صكال التلقائية، وا�صتخدام اأداة الن�صخ والل�صق. 

جماليات التماثل الكلي:
جماليات التماثل الكلي:

والتي  الزخرفية  الوحدات  وتوزيع  تنظيم  تنوع  في  المتعاك�ض  الكلي  التماثل  جماليات  تكمن 
ت�صعرنا بالحركة الم�صتمرة لّلون والخط والم�صاحة والتي تتحقق في عملية الزخرفة وتكراراتها. 

ا متعاك�ًضا  تكرار الوحدة الزخرفية تكراًرا تماثليًّ

•  ت�صميم وحدة. 
•  تكرار الوحدة عدة مرات؛ اإما من الراأ�ض اأو من اأحد الجانبين، اأو من االأعلى ومن االأ�صفل.
   وتنوع اتجاهات التكرار يعطينا تنوعًا في حركة الخطوط واالأ�صكال واالألوان، ال�صكل )٦٠(

•  تلوين الوحدات المتكررة تكراًرا تماثليًّا متعاك�ًصا.

ال�صكل )٦٠(
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ال�ضوؤال الأولال�ضوؤال الأول ما هي عنا�ضر الزخرفية الإ�ضالمية؟ ما هي عنا�ضر الزخرفية الإ�ضالمية؟
  اأ.  ..........................................................................
ب.  ..........................................................................
 ج.  ..........................................................................

ال�ضوؤال الثانيال�ضوؤال الثاني  �ضع/ي عالمة )�ضع/ي عالمة )( اأمام العبارة ال�ضحيحة, وعالمة )( اأمام العبارة ال�ضحيحة, وعالمة )( اأمام ( اأمام 
العبارة غير ال�ضحيحة فيما ياأتيالعبارة غير ال�ضحيحة فيما ياأتي

1. التماثل الكلي تطابق الوحدة الزخرفية بكاملها عدة مرات.                                       )    (
2. ا�صتخدم امل�صلمني زخرفة التماثل الكلي يف تزيني جدران امل�صاجد والقباب واملاآذن.                  )    (
3. زخرفة االأبواب والنوافذ واالأثاث بالتطعيم والر�صم والتلوين واحلفر لي�صت من الفن االإ�صالمي . )    (
4. التماثل املتعاك�ض هو تكرار الوحدة الزخرفية يف اأو�صاع متعاك�صة عن اجتاهها االأ�صلي.           )    (
٥. الدقة والنظام و االتزان من القيم اجلمالية يف التماثل الكلي.                   )    (

ال�ضوؤال الثالثال�ضوؤال الثالث  ما هي قواعد الزخرفة؟ما هي قواعد الزخرفة؟
................................................................. .1
................................................................. .2
................................................................. .3

تقويم الوحدة:تقويم الوحدة:
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الوحدة الرابعة

المشروع
الفصلي
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اأهداف الم�شروع الفني:
تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى 

الطالب/ الطالبة .
على  القدرة  الطالبة  الطالب/  منح 
والأدوات  الخامات  وتوظيف  اختيار 

الم�ستخدمة لتنفيذ العمل الفني. 
ت�سجيع الطالب/ الطالبة على التفكير 

بطريقة غير ماألوفة.
تم  التي  الفنية  المجالت  بين  دم��ج 
ال��درا���س��ي  الف�سل  خ��ال  درا���س��ت��ه��ا 
ونفعية  اإبداعية  ت�سميمات  عمل  في 
م�ستدامة ذات طبيعة تربوية وجمالية.
تبادل الخبرات الفنية بين الطلبة في 

الم�ساريع الفنية الجماعية.

دعم التجاهات الإيجابية لدى الطاب 
نحو الإبداع والتفكير الإبداعي.

اإك�ساب الطالب/ الطالبة القدرة على 
حلول  وتقديم  بالم�سكات  الإح�سا�س 

لها بطرائق اإبداعية.
مناق�سة العاقات بين القيم الت�سكيلية 
التي  الفنية  الأع��م��ال  ف��ي  المتوفرة 

ينتجها الطالب/ الطالبة.
الوجدانية,  الن��ف��ع��الت  ع��ن  التعبير 
وماحظة المعاني التعبيرية في ال�سكل 

واللون والتج�سيم في العمل الفني.
الطالب��ة مه��ارات  الطال��ب/  اإك�س��اب 

التخطيط والتفكير للم�ساريع الفنية.
اإك�س��اب الطال��ب/ الطالب��ة الق��درة عل��ى 
الت�س��كيل بالخام��ات المتعددة ف��ي النتاج 

الفني.

16

7

8

9

10

11

2

3

4

5
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الأدواتالأدوات  والخاماتوالخامات

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

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

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

ا�شــــــم الم�شــــروع

فردي

جماعي

تخطيطتخطيط  فكرةفكرة  العملالعمل

الم�شروع الف�شلي

النقد الفني والتقييم :.............................................................. التقومي:........................................... 

مل ينفذ نفذ ....................................................................................
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فهر�س الأ�شكالفهر�س الأ�شكال
ال�شفحةالمو�شــوعال�شفحةالمو�شــوع

الوحدة الأولى: مجال الخزف.
المو�سوع الأول: ت�سكيل الأواني بطريقة الحبال:   

ال�سكل )١( طرائق الت�سكيل اليدوي 
ال�سكل )٢( طرائق الت�سكيل اليدوي 
ال�سكل )٣( طرائق الت�سكيل اليدوي 
ال�سكل )٤( اآنية الحبال عبر التاريخ 
ال�سكل )٥( اآنية الحبال عبر التاريخ
ال�سكل )٦( اآنية الحبال عبر التاريخ

ال�سكل )٧( الخامات والأدوات
ال�سكل )٨( خطوات الت�سكيل بطريقة الحبال 
ال�سكل )٩( خطوات الت�سكيل بطريقة الحبال 

ال�سكل )١٠( خطوات الت�سكيل بطريقة الحبال 
ال�سكل )١١( طرائق دمج الحبال
ل�سكل )١٢( طرائق دمج الحبال

ال�سكل )١٣( طرائق دمج الحبال 
ال�سكل )١٤( تو�سيات عند الت�سكيل بالحبال 
ال�سكل )١٥( تو�سيات عند الت�سكيل بالحبال
ال�سكل )١٦( تو�سيات عند الت�سكيل بالحبال
ال�سكل )١٧( تو�سيات عند الت�سكيل بالحبال 

ال�سكل )١٨( ن�ساط )٢(  
ال�سكل )١٩( ن�ساط )٣( 
ال�سكل )٢٠( ن�ساط )٣(
ال�سكل )٢١( ن�ساط )٣(

المو�سوع الثاني: ت�سكيات مبتكرة بالحبال:
ال�سكل )٢٢( ت�سكيات مبتكرة بالحبال 

ال�سكل )٢٣( مجموعة من الأ�سكال المتعددة بطريقة الحبال
ال�سكل )٢٤( خطوات الت�سكيل بالحبال
ال�سكل )٢٥( خطوات الت�سكيل بالحبال 

ال�سكل )٢٦( ن�ساط )١(
ال�سكل )٢٧( مام�س الحبال

٧٨
٧٨
٧٨
٧٩
٧٩
٧٩
٨٠
٨١
٨٢
٨٣
٨٤
٨٤
٨٤
٨٤
٨٥
٨٥
٨٥
٨٦
٨٦
٨٦
٨٦
٨٦

٨٧
٨٨
٨٩
٩٠
٩١
٩١

ال�سكل )٢٨( مام�س الحبال
ال�سكل )٢٩( ن�ساط )٢(

ال�سكل )٣٠( اأفكار للت�سكيل
ال�سكل )٣١( اأفكار للت�سكيل

ال�سكل )٣٢( ن�ساط )٣(
ال�سكل )٣٣( ن�ساط )٤(
ال�سكل )٣٤( ن�ساط )٥(

الوحدة الثانية: مجال الر�شم.
المو�سوع الأول: الت�سوير من الطبيعة:

ال�سكل )٣٥( لوحة للفنان الفرن�سي بول �سيزان األوان 
زيت على توال قما�س )١٨٩٥ - ١٩٠٠م(.

ال�سكل )٣٦(  لوحة مرا�سم ملونة للفنان وليم بيري.
ال�سكل )٣٧: اأ, ب(  ن�ساط )١(.

ال�سكل )٣٧ج(  ن�ساط )٢(.
ال�سكل )٣٨( لوحة للفنان وليم بيري.

ال�سكل )٣٩(لوحة طبيعة �سامتة للفنان الإ�سباني بيكا�سو.
ال�سكل )٤٠( مزهرية على من�سدة )زيت على قما�س( 

الفنان ال�سعودي عبدالحليم ر�سوي.
المو�سوع الثاني: ت�سميم الجرافيك

ال�سكل )٤١(لوحة حفر جرافيك للفنان ال�سوداني محمد 
خليل بعنوان اأر�س م�ستركة.

ال�سكل )٤٢( نماذج جرافيك.

ال�سكل )٤٣( نماذج جرافيك.

ال�سكل )٤٤( نماذج جرافيك.

ال�سكل )٤٥( نماذج جرافيك.

ال�سكل )٤٦( نماذج جرافيك.

ال�سكل )٤٧( نماذج جرافيك.

٩١
٩٢
٩٢
٩٢
٩٣
٩٣
٩٤

٩٩

١٠٠
١٠١
١٠٢
١٠٣
١٠٣
١٠٣

١٠٥

١٠٦
١٠٦
١٠٦
١٠٦
١٠٦
١٠٦
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ال�شفحةالمو�شــوع
الوحدة الثالثة: مجال الزخرفة.

المو�سوع الأول: التماثل الكلي في زخارفنا الإ�سامية:
ال�سكل )٤٨( جدار في م�سجد قبة ال�سخرة, ُزّين 

بزخارف هند�سية ونباتية يت�سح فيها التكرار القائم 
على التماثل الكلي لل�سكل.

ال�سكل )٤٩( التماثل الكلي.

ال�سكل )٥٠( التماثل الكلي.

ال�سكل )٥١( التماثل الكلي.
ال�سكل )٥٢(جدار من م�سجد في المغرب يو�سح 

التكرار المتماثل الكلي على هيئة اإطارات دائرية.
تماثلًيا  تكراًرا  المتكررة  الوحدات  تلوين   )٥٣( ال�سكل 

كلًيا.
ال�سكل )٥٤( تكررات زخرفية من التماثل الكلي.

المو�سوع الثاني: التماثل الكلي المتعاك�س في زخارفنا:
واأبنو�س  وع��اج  بلوؤلوؤ  مطعم  خ�سبي  ل��وح    )٥٥( ال�سكل 
الثاني  الن�سف  في  نع  �سُ وذهب,  و�سدف  وفيروز  وعظم 
الهند�سية  الأ�سكال  لحظ  الهجري,  العا�سر  القرن  من 

المتكررة في و�سط اللوح واأطرافه.
ال�سكل )٥٦(  جدار محراب القبلة الأ�سا�سي لم�سجد ذاتا 
اأن�سئ عام ١٦٤٧م, تظهر فيه  )thatta( في باك�ستان 

الزخارف الهند�سية في تكرار عك�سي.
ال�سكل )٥٧( تماثل متعاك�س من الراأ�س.
ال�سكل )٥٨( تماثل متعاك�س من الجنب.

ال�سكل )٥٩( تعاك�س من الأعلى والأ�سفل.
ا  تماثليًّ ت��ك��راًرا  الزخرفية  الوحدة  تكرار   )٦٠( ال�سكل 

متعاك�ًس.

١١١

١١٢
١١٢
١١٢

١١٣

١١٤

١١٥

١١٦

١١٦

١١٧
١١٧
١١٧
١١٨
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المراجع العربية:
١- اأبو الخير, جمال, ٢٠٠٠م, تاريخ التربية الفنية, ال�سركة الم�سرية, القاهرة, جمهورية م�سر العربية.

٢- المفتي, اأحمد, ١٤١٢ه�, فنون الر�سم والتلوين, دار دم�سق, الجمهورية العربية ال�سورية. 
٣- المفتي, اأحمد, ١٤١٩ه�, فن �سناعة الخزف, دار طارق بن زياد, الجمهورية العربية ال�سورية. 

٤- بهن�سي, عفيف, ١٩٩٥م, معجم العمارة والفن, مكتبة لبنان نا�سرون.
٥- ح�سن, محمد, زكي, فنون الإ�سام, دار الرائد العربي, القاهرة, بيروت. 

٦- ريا�س, عبد الفتاح, ١٩٧٣م, التكوين في الفنون الت�سكيلية, دار النه�سة, القاهرة, جمهورية م�سر العربية.
اإ�سماعيل, ١٩٨٩م, فنون ال�سرق الأو�سط في الع�سور الإ�سامية, دار المعارف, القاهرة,  ٧- عام, نعمت, 

جمهورية م�سر العربية, ط٤.
٨- عام, نعمت, اإ�سماعيل, ١٩٩٢م, فنون ال�سرق الأو�سط والعالم القديم, دار المعارف, القاهرة,جمهورية 

م�سر العربية, ط٦.
٩- طالو, محي الدين, ١٩٩٣م, الر�سم واللون, دار دم�سق للن�سر والتوزيع والطباعة, الجمهورية العربية ال�سورية.

١٠- طالو, محي الدين, ١٩٩٥م, اللون علم وفن, دار دم�سق للن�سر والتوزيع والطباعة, الجمهورية العربية ال�سورية. 
١١- طالو, محي الدين, اليد المبدعة, دار دم�سق للن�سر والتوزيع والطباعة, الجمهورية العربية ال�سورية.
١٢- كيوان, عبدو, ٢٠٠٠م, اأ�سول الر�سم والتلوين, دار مكتبة الهال, القاهرة, جمهورية م�سر العربية.

١٣- كيوان, عبدو, ١٩٩٥م, الر�سم بالبا�ستيل, دار مكتبة الهال, القاهرة, جمهورية م�سر العربية.
١٤- كيوان, عبدو, ١٩٩٥م, الر�سم بالجوا�س, دار مكتبة الهال, القاهرة, جمهورية م�سر العربية.

١٥- كيوان, عبدو,٢٠٠٠م , مبادئ الر�سم والتلوين, دار مكتبة الهال, القاهرة, جمهورية م�سر العربية.
١٦- محمد عارف, ١٩٨٥, فن الر�سم اليدوي, موؤ�س�سة المعاهد الفنية.

١٧- المهدي, عنايات, ١٩٨٩م, فن الر�سم والطباعة على القما�س, مكتبة ابن �سينا.
١٨- المهدي, عنايات, ١٩٩٣م, فن الر�سم, مكتبة ابن �سينا.
١٩- المهدي, عنايات, فن �سناعة الخزف, مكتبة ابن �سينا.

٢٠- موفق, الظال والأ�سواء, المكتبة الحديثة للطباعة.
٢١- فار�س, �سم�س الدين,١٩٨٠م, تاريخ الفن القديم, دار المعرفة.

٢٢- فليك�س �ستون, �سل�سلة كيف ولماذا, اأر�سنا, دار ال�سرق.
المو�شوعات والمعاجم:

١- دار الر�سيد, الخزف والفخار, ١٩٦٩م, ق�سم التاأليف والترجمة, دار الراتب الجامعية.
٢- �ساهين, نقول, المو�سوعة العلمية المي�سرة بالألوان وال�سور التو�سيحية, مكتبة لبنان, ط٢.

٣- مطلق, البير, ٢٠٠٠م, مو�سوعة المعارف الم�سورة, مكتبة لبنان نا�سرون, بيروت, لبنان.
٤- مطلق, البير, ٢٠٠١م, مو�سوعة عالمنا, مكتبة لبنان نا�سرون, بيروت, لبنان. 

٥- مدبك, ج, ١٩٩٦م, مو�سوعة الفنون الت�سكيلية.

مراجع المجاالتمراجع المجاالت
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٦- موؤ�س�سة اأعمال المو�سوعة للن�سر والتوزيع, ١٩٦٦م, المو�سوعة العربية العالمية.
٧- موؤ�س�سة اأعمال المو�سوعة للن�سر والتوزيع, ١٩٦٦م, المو�سوعة العربية العالمية, الجزء الخام�س.

للمناهج وتقنيات  العامة  المديرية  التقليدية,  للمناهج, الحرف  العامة  المديرية  والتعليم,  التربية  ٨- وزارة 
التعّلم, المملكة الأردنية, وزارة التربية والتعليم, الوحدات التدريبية في التربية الفنية.

المراجع الأجنبية:
- things tomake and do.
- Brommer. G. F 1978 . Exploring Drawing – Dawis Publications, INC. 
Worcester, Massac- huse. U.S.A.
- Ceramic Review-Special Loots Issue-July August-1986.
- Cezanne – Text by Pamelapritzker.
- Drawing Flowers – Margaret Stevens-U.S.A – New Jersey 2004.
- Htm9http://members. aol. com/ukpetd/trad.
- Lowenfeld Brittaion 1966 Creative and mental growth. sixth. ed. New York، 
jhon eiley and son. 
- Selected Works of Vadoud Moazzen
- Step – by – Step – Fabric paiting.
- Summer Sweets -By- Brenda Heels Tustin.
- The Art of Arabian Costume – Heather Colyer Ross.
- The Drawing Course- Angela Gair 2002.
- The Fundamentals of The Drawing Still Life- Barring ton Barber Capella.
- The great rigami book/zulal ayture-scheele. sterling publishing co. inc. new york.
- The Instantartis- Collins and Brown.
- Working With Clay- Susan Peterson-Published1998 Laurence.
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الف�سل الدرا�سي الثالث
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المحتــويــاتالمحتــويــات
الوحدة الأولى: مجال اأ�شغال المعادن

ال�ضفحةا�ضم المو�ضوعالمو�ضوع

135-140لوحة فنية بال�ضغط على النحا�سالمو�ضوع الأول

141-145لوحة زخرفية با�ضتخدام األوان الزجاج على النحا�سالمو�ضوع الثاني

146تقويم الوحدة.

الوحدة الثانية: مجال اأ�شغال الخ�شب
ال�ضفحةا�ضم المو�ضوعالمو�ضوع

149-155تكوين جمالي م�ضطح بالخ�ضبالمو�ضوع الأول

156-159تكوين جمالي مج�ضم بالخ�ضبالمو�ضوع الثاني

160تقويم الوحدة.
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الم�شروع الف�شلي
ال�ضفحةا�ضم المو�ضوعالمو�ضوع

183الم�ضروع الف�ضليالمو�ضوع الأول

184-185فهر�س الأ�ضكال

186-187مراجع المجالت

الوحدة الثالثة: مجال الن�شيج 
ال�ضفحةا�ضم المو�ضوعالمو�ضوع

163-172الن�ضيج الب�ضيطالمو�ضوع الأول

173-179ت�ضكيالت متنوعة بالن�ضيجالمو�ضوع الثاني

180تقويم الوحدة.
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المو�شوعات
المو�شوع الأول: 

لوحة فنية بال�شغط على 
النحا�س.

المو�شوع الثاني: 
لوحة زخرفية با�شتخدام 

المينا الباردة على النحا�س.

مجال أشغال 
المعادن

الوحدة األولى
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اأهداف مجال اأ�شغال المعادن

العامة  الخ�صائ�ص  على  ف  التعرُّ
والأ�صا�صية لبع�ص المعادن.

الب�صيطة  المهارات  بع�ص  اكت�صاب 
المتعلقة بال�صغط على المعادن.

الفني  العمل  بجمـال  الإح�صا�ص 
في  والبارزة  الغائرة  للم�صطحات 

الأ�صكال المعدنية. 
المعادن  طالء  طرائق  على  ف  التعرُّ

بالمينا الباردة على معدن النحا�ص.
وقراءة  �صابقة  فنية  اأعمال  م�صاهدة 

وتك�ّصف القيم الملم�صية فيها. 

1

٢

٣

٤

٥
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لوحة فنية بال�شغط على النحا�سلوحة فنية بال�شغط على النحا�س

اأبرز هذه  الأر�ص وما عليها وما بداخلها من خيرات كثيرة، ومن  خلق اهلل - عز وجل - 
الخيرات: المعادن. ولقد حبا اهلل تعالى المملكة العربية ال�صعودية بعدد من المعادن المهمة 
والمتنوعة، ول يزال البحث والتنقيب جاري با�صتمرار عن هذه المعادن؛ ل�صتخراجها والنتفاع 

بها. 

ال�صكل )1(
�صخرة تحتوي على معدن الكريزول المتميز باللون الأزرق.

اأهم اأنواع المعادناأهم اأنواع المعادن

 ومن اأهّم اأنواع المعادن: الذهب، والف�صة، والنحا�ص، والحديد، والر�صا�ص، والق�صدير، 
والتي توجد في اأماكن كثيرة من بالدنا الحبيبة.  

المو�شوع الأول
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المعادن في حياتناالمعادن في حياتنا

برع الفنان الم�صلم في �صناعة المعادن والتحف المعدنية. وظهرت فنون المعادن باأنواعها 
)الذهب والف�صة والنحا�ص والبرونز وغيرها( في الُحلي وال�صيوف وتذهيب الم�صاحف وغير 
الذي  الم�صرفة«  الكعبة  »باب  الذهب:  معدن  فيها  ا�صُتخدم  التي  الإبداعات  اأبرز  ومن  ذلك. 

نع باأيدي فنيين �صعوديين مهرة، ال�صكل )٢(  �صُ

وقد ا�صتفاد الإن�صان من هذه المعادن في �صنع م�صتلزمات حياته النفعية والجمالية، ال�صكل )٣(.

ال�صكل )٣( 
نعت يدويًّا. �صورة لقطع ذهبية قديمة �صُ

ال�صكل )٢( 
باب الكعبة الم�صرفة م�صنوع من 
الذهب الخال�ص.
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�صنقوم بتنفيذ عمل فني قائم على فكرة اأوراق الأ�صجار با�صتخدام رقائق النحا�ص.

الأدوات والخاماتالأدوات والخامات
لتنفيذ عمل فني با�صتخدام رقائق النحا�ص نحتاج اإلى الخامات والأدوات الآتية:

•  ورق اأبي�ص لر�صم الت�صميم عليه. 
•  قلم ر�صا�ص. 

•  ورق طبع »كربون«.
•  قطعة نحا�ص )اأو رقيقة األمونيوم( )٣ ملم( م�صاحتها )9 × 1٥�صم(

•  مق�ّص لقطع المعدن. 
•  اأداة لتحديد و�صغط النحا�ص »ويمكن ال�صتعا�صة عنها بالقلم الر�صا�ص«.

ال�صكل )٤( 
خامات واأدوات
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خطوات العمل:خطوات العمل:

)الخطوة الأولى()الخطوة الأولى(
 نقوم بر�صم الت�صميم على الورق الأبي�ص. 	

)الخطوة الثانية()الخطوة الثانية(
 نق�ّص المعدن بالم�صاحة المطلوبة 	

      با�صتخدام المق�ص. 

)الخطوة الثالثة()الخطوة الثالثة(
نقوم بطبع الت�صميم على قطعة المعدن  	

      بال�صغط با�صتخدام ورق الكربون اأو الورق 
     ال�صفاف.

)الخطوة الرابعة()الخطوة الرابعة(
بعد و�صع الت�صميم على قطعة النحا�ص  	

       نقوم بتحديدها بحيث يكون التحديد بارزًا
      على �صطح المعدن.

)الخطوة الخام�شة()الخطوة الخام�شة(

نقوم بعمل »الترميل« في بع�ص اأجزاء 	
      العمل الفني.

اأو  التخدي�ص  اأو  بالتنقيط  والأ�صكال  الخطوط  من  مختلفة  مالم�ص  الم�صاحات  بع�ص  اإعطاء  هو  الترميل: 
التحزيز لتعطي في �صكلها النهائي تاأثيرات زخرفية تخدم العمل.

)١(

)2(

)3(

)4(

)5(
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)الخطوة ال�شاد�شة()الخطوة ال�شاد�شة(
ثم نقوم ب�صغط المعدن من الخلف في  	

      الأجزاء المراد اإظهارها بارزة. 
)6(

)7(

)8(

)الخطوة ال�شابعة()الخطوة ال�شابعة(

التاأكيد على اإظهار التفا�صيل البارزة للعنا�صر  	
      با�صتخدام الأدوات الخا�صة بذلك.

)الخطوة الثامنة()الخطوة الثامنة(

نقلِّب �صريحة النحا�ص على الوجه الآخر؛  	
      للتاأكد من و�صوح تاأثيرات ال�صغط عليها.

نكمل العمل ليخرج بال�صكل النهائي ال�صكل )٥(

ال�صكل )٥(
لوحة زخرفية من النحا�ص. 
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من خالل ما �صبق عر�صه لخطوات تنفيذ عمل لوحة بال�صغط على النحا�ص؟
اذكر/ي اأهم خطوات العمل التي يجب اتباعها؟

1- من خالل ال�صبكة العنكبوتية يمكننا اأن نزور متاحف للفنون التقليدية ونعمل
      بياًنا اأو ت�صنيًفا للم�صغولت المعدنية.

ا باأ�صلوب ال�صغط على النحا�ص با�صتخدام عنا�صر من الحروف  ٢- ننّفذ عماًل فنيًّ
      الأبجدية العربية.

٣- ننفذ عماًل فنيًّا بتوظيف بع�ص الم�صتهلكات المعدنية.

ن�شاط )ن�شاط )١١((

ن�شاط )ن�شاط )22((
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لوحة زخرفية با�شتخدام األوان لوحة زخرفية با�شتخدام األوان 
الزجاج على النحا�سالزجاج على النحا�س

زخرت الفنون الإ�صالمية با�صتخدام العديد من التقنيات في فنونها التطبيقية، ومن هذه 
التقنيات: ا�صتخدام الخامات اللونية الخا�صة بالمينا.

وكانت خامات المينا ت�صتخدم على الأ�صطح المعدنية المنف�صلة اأو الم�صافة �صمن خامات 
اأخرى كالخ�صب والفخار والزجاج ومختلف الفنون التطبيقية، ال�صكل )6(

والمينا من الخامات التي ا�صتخدمت بطرائق مختلفة؛ لكونها تثبت عند ا�صتخدامها على 
البارد اأو على ال�صاخن، بمعنى: اأن هناك من الأكا�صيد الخا�صة بالمينا ما يثبت على ال�صطح 

المعدن دون تعّر�صه لدرجات الحرارة، ومنها ما يثبت بعد تعّر�صه لدرجات حرارة معينة. 

المينا في زخرفة المعادنالمينا في زخرفة المعادن

ال�صكل )6(
�صندوق خ�صبي لحفظ الأقالم ُغطيت اأ�صطحه بقطع النحا�ص الملونة باألوان المينا الباردة.

المو�شوع الثاني
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تعليمات هامة:
)األوان الزجاج( ذات رائحة نفاذة توؤثر �صلًبا على الدماغ، لذلك اأنا اأ�صتخدمها في   

مكان مفتوح وجيد التهوية، وباإ�صراف معلمي/ معلمتي اأو والدي 

تلوين الأ�صطح المعدنية، ويتم  التي يمكن ا�صتخدامها في  اللونية  اإحدى الخامات  المينا   
التلوين بطريقتين:

الطريقة الأولى: ا�صتخدام المينا على البارد.
الطريقة الثانية: ا�صتخدام المينا على ال�صاخن.

للت�صميم،  وفقًا  الباردة  المينا  باألوان  مبا�صرة  المعدنية  الأ�صطح  تلون  الأولى  الحالة  في 
ويمكن ا�صتخدام العديد من الدرجات اللونية التي تتكون منها المينا.

اأما الطريقة الثانية: فبعد ا�صتخدام الدرجات اللونية للمينا ال�صاخنة على الأ�صطح المعدنية 
يتم و�صع العمل في اأفران وفي درجات حرارة معينة؛ لتثبيتها.

ما هي المينا؟ما هي المينا؟

�صنقوم بتنفيذ لوحة زخرفية با�صتخدام المينا الباردة على رقائق النحا�ص. 

الخامات والأدواتالخامات والأدوات

•  اأدوات ق�ّص لقطع النحا�ص.
•  اأداة تحديد و�صغط النحا�ص. 

•  األوان المينا الباردة، ويمكن ال�صتعا�صة 
ال�صكل )7(عنها باألوان الزجاج، ال�صكل )7(

الأدوات والخامات.



143

خطوات تنفيذ لوحة زخرفيةخطوات تنفيذ لوحة زخرفية

)الخطوة الأولى()الخطوة الأولى(

•  نقوم بر�صم الت�صميم على الورق الأبي�ص.

)الخطوة الثانية( )الخطوة الثانية( 
)اأ - ب - ج()اأ - ب - ج(

•  نطبع الت�صميم على قطعة النحا�ص با�صتخدام ورق الطبع الكربون.

)الخطوة الثالثة()الخطوة الثالثة(

•  نقوم بتحديد الت�صميم على قطعة النحا�ص 
الم�صطحة.

)الخطوة الرابعة()الخطوة الرابعة(

ــرة  ــائ ــغ •  نـــقـــوم بــعــمــل الأجــــــــزاء ال
بالت�صميم. 

(ج)(ب)(اأ)
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)الخطوة الخام�شة()الخطوة الخام�شة(

•   نقوم بتلوين الأجزاء الغائرة من الت�صميم. 

)الخطوة ال�شاد�شة()الخطوة ال�شاد�شة(

•  نقوم بتاأطير الت�صميم بعد النتهاء من التلوين، 
ال�صكل )8( 

ال�صكل )8(
لوحة نحا�ص ملونة بالمينا.
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باأ�صلوب  النحا�ص  اأ�صطح  على  للتطبيق  ت�صلح  التي  النماذج  من  مجموعة  ن�صّمم 
الغائر والبارز.

نختار اأحد الت�صميمات. وننفذه على م�صطح النحا�ص، ثم نلونه باألوان المينا اأو األوان 
الزجاج.

نزور المكتبات العامة اأو الإلكترونية لالّطالع على كتب الفن الإ�صالمي ونجمع �صور 
لنماذج تطبيقية ا�صتخدمت فيها األوان المينا.

كيف يتم تنفيذ لوحة زخرفية با�صتخدام المينا الباردة على رقائق النحا�ص؟

ن�شاط )ن�شاط )١١((

ن�شاط )ن�شاط )22((

ن�شاط )ن�شاط )33((
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ال�شوؤال الأولال�شوؤال الأول  �شع/ي عالمة )�شع/ي عالمة )( اأمام العبارة ال�شحيحة, وعالمة )( اأمام العبارة ال�شحيحة, وعالمة )( اأمام ( اأمام 
العبارة غير ال�شحيحة فيما ياأتي:العبارة غير ال�شحيحة فيما ياأتي:

1.من اأنواع املعادن النحا�ص واحلديد والر�صا�ص والق�صدير.                  )    (
٢.برع الفنان امل�صلم يف �صناعة التحف املعدنية وتذهيب امل�صاحف و�صنع باب الكعبة امل�صرف.    )    (
٣.خامات املينا ت�صتخدم على الأ�صطح املعدنية امل�صافة �صمن خامات كاخل�صب والفخار والزجاج. )    (

ال�شوؤال الثانيال�شوؤال الثاني  رتب/ي الكلمات الآتية في جملة مفيدة؟رتب/ي الكلمات الآتية في جملة مفيدة؟
  اخلامات اللونية - اإحدى - الأ�صطح املعدنية - يف تلوين - املينا. 

..................................................................................................................... -

تقويم الوحدة:تقويم الوحدة:
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المو�ضوعاتالمو�ضوعات
المو�ضوع الأول:المو�ضوع الأول:

  تكوين جمالي م�ضطح تكوين جمالي م�ضطح 
بالخ�ضب.بالخ�ضب.

المو�ضوع الثاني:المو�ضوع الثاني:  
تكوين جمالي مج�ضم تكوين جمالي مج�ضم 

بالخ�ضب.بالخ�ضب.

مجال أشغال 
الخشب

الوحدة الثانية
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اأهداف مجال اأ�ضغال الخ�ضب

التعرف على اأنواع الخ�شب.
للتحّكم  الب�شيطة   الأدوات  ا�شتخدام 

بالخامة وت�شكيلها.
الكيميائي  الو�شل  طرائق  توظيف 

)دون تع�شيق(.
الأدوات  بوا�شطة  الب�شيط  التعديل 

البدائية على اأخ�شاب �شابقة القطع.
قطع  من  مكونة  فنية  تراكيب  اإنتاج 

خ�شبية �شابقة القطع.
ا�شتخدامات  بدايات  تاريخ  على  ف  التعرُّ

الأخ�شاب في الحياة.
الأفقية  العالقات  التحدث عن جمال 

والراأ�شية في التكوين.

1
٢

٣

٤

٥

٦

٧
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تكوين جمالي م�ضطح بالخ�ضبتكوين جمالي م�ضطح بالخ�ضب

الأنواع  مختلفة  الأ�شجار  منها:  الأر���ض،  هذه  على  كثيرة  مخلوقات  وجل-  -عز  اهلل  خلق 
والأحجام والأ�شكال، وقد بنى الإن�شان البدائي بيته منها بعد اأن جمع ما تناثر منها في الغابات، 
ر بعد ذلك في ال�شتفادة من خ�شب الأ�شجار، فقطعها وا�شتخرج منها خامة الخ�شب،  ثم فكَّ

ال�شكلين )٩ - 1٠(

ال�شكل )٩(
خامة الخ�شب.

ال�شكل )1٠(
 خامة الخ�شب.

ُيعرف الخ�شب اأنه خامة جامدة �شلبة 
توجد تحت لحاء جذوع ال�شجر.

ّناع المحراث والعجلة من  اأوائل �شُ وكان ال�شومريون الذين �شكنوا بالد ما بين النهرين من 
خامة الخ�شب، وقد كان لهما دور كبير في تطور الحياة بعد اأن �شّهل المحراث عملية الزراعة،  
و�شاعدت العجالت على الحركة والنتقال بُي�ْشر و�شهولة من مكان اإلى اآخر، ال�شكلين )11-1٢( 

ال�شكل )11(
 عجالت خ�شب.

ال�شكل )1٢( 
 حراثة الأر�ض.

المو�ضوع الأول
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1- قطع جذوع الأ�شجار بقواطع اآلية كبيرة،
      ال�شكل )1٣(

المراحل الأ�ضا�ضية لتجهيز الأخ�ضابالمراحل الأ�ضا�ضية لتجهيز الأخ�ضاب

ال�شكل )1٣(
المرحلة الأولى

ال�شكل )1٤(
المرحلة الثانية

ال�شكل )1٥(
المرحلة الثالثة

٢- نقل جذوع الأ�شجار بناقالت كبيرة، ال�شكل )1٤(

٣- ا�شتخراج طبقة اللحاء من جذوع الأ�شجار
      باأجهزة متخ�ش�شة، ال�شكل )1٥(
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ال�شكل )1٦(
المرحلة الرابعة

ال�شكل )1٧(
المرحلة الخام�شة

ال�شكل )1٨(
المرحلة ال�شاد�شة

٤- تقطيع جذوع الأ�شجار اإلى كتل و�شرائح
       مختلفة الأ�شكال والأحجام، ال�شكل )1٦(

٥- تر�شيف الكتل وال�شرائح الخ�شبية لتجفيفها، ال�شكل )1٧(

٦- ت�شكيل الكتل وال�شرائح وت�شنيعها وفق
      متطلبات الحياة، ال�شكل )1٨(
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وقد ا�شتخدم الإن�شان الأخ�شاب في بناء القوارب والمنازل والعربات وغيرها من م�شتلزمات 
الحياة، الأ�شكال )1٩- ٢٠- ٢1(

ال�شكل )٢1(ال�شكل )٢٠(ال�شكل )1٩(

لنتذّكر معًا بع�ض القطع الخ�شبية التي ن�شتخدمها في المنزل.

ن�ضاط )1(

اأنواع الخ�ضباأنواع الخ�ضب  
الخ�صب ال�صلب: األيافه �شغيرة ومتما�شكة وهو ثقيل الوزن.

الخ�صب اللين: األيافه كبيرة ومتما�شكة وخفيفة اإلى حدٍّ ما. 
وتعتبر خامة الخ�شب من اأكثر الخامات قابليًة للت�شكيل الآلي واليدوي، ولها عدة مميزات، 

اأهمها:
1- تعّدد الأنواع والأ�شكال والأحجام.

٢- �شهولة الق�ّض والت�شكيل ح�شب الحتياجات المطلوبة.
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اأدوات النجارةاأدوات النجارة

ال�شكل )٢٢(
اأدوات النجارة

ال�شكل )٢٣(
اأدوات النجارة

لو تاأّملنا ال�شكلين )٢٢- ٢٣( لوجدنا اأنه يحتوي على بع�ض اأدوات النجارة، �شنذكر 
اأ�شماءها

ن�ضاط )2(

الت�ضكيل الخ�ضبيالت�ضكيل الخ�ضبي
خامة  على  تعتمد  متنوعة،  ويدوية  اآلية  واأ�شاليب  طرائق  فيها  ت�شتخدم  فنية  تقنية  عملية 

الخ�شب بجميع اأنواعه، لت�شنيع تكوينات خ�شبية م�شطحة ومج�شمة.

التكوين الم�ضطحالتكوين الم�ضطح
هو التكوين الذي له ُبْعدان فقط، هما: الطول والعر�ض. 

ولعمل تكوين م�شطح من خامة الخ�شب نّتبع ما ياأتي:
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خطوات عمل م�ضطح خ�ضبيخطوات عمل م�ضطح خ�ضبي

)الخطوة الأولى()الخطوة الأولى(

نختار القطع المنا�شبة لعمل م�شطح خ�شبي.

)الخطوة الثانية()الخطوة الثانية(

ن�شتخدم المبرد في تنظيم الحواّف 
غير المنتظمة في القطع الخ�شبية. 

 )الخطوة الثالثة( )الخطوة الثالثة(

القطع مع  المادة الال�شقة لجمع  ن�شيف 
بع�شها البع�ض باأ�شلوب مبتكر.

ال�شكل )٢٤(
الخطوة الأولى

ال�شكل )٢٥(
الخطوة الثانية

ال�شكل )٢٦(
الخطوة الثالثة

ال�شكل )٢٧(
الخطوة الثالثة
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ذ باأعواد الثقاب )الكبريت(، نحاول اأن نبتكر  ال�شكل )٢٨( عمل جمالي م�شطح،  ُنفِّ
اأ�شكاًل اأخرى با�شتخدام اأعواد الثقاب اأو اأعواد الآي�شكريم.

ن�ضاط )3(

ال�شكل )٢٨(
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تكوين جمالي مج�ضم بالخ�ضبتكوين جمالي مج�ضم بالخ�ضب

الم�شتحدثة؛  الخامات  من  كثير  ظهور  ُرغم  الحالي  ع�شرنا  في  كبيرة  مكانة  الخ�شب  يحتلُّ 
اأنواع ل ح�شر لها من  اآليًّا، وهناك  اأو  ا  اأكثر الخامات القابلة للت�شنيع، والت�شكيل يدويًّ لأنه من 
الأخ�شاب ال�شناعية والطبيعية كخامة اأ�شا�شية ُت�شتخدم في مجال ت�شنيع الأثاث، ال�شكل )٢٩(.

ال�شكل )٢٩(

عندما يتم تقطيع الأخ�شاب لت�شكيلها وت�شنيعها تنتج قطع �شغيرة ت�شمى )بقايا الأخ�شاب(، وهي 
عبارة عن مخلفات تقوم الم�شانع والمناجر والور�ض عادًة بالتخّل�ض منها، ال�شكلين )٣٠- ٣1(.

 ال�شكل )٣٠( 
م�شتهلكات خ�شبية

 ال�شكل )٣1(
م�شتهلكات خ�شبية

عند زيارتنا لإحدى الور�ض اأو المناجر اأو الم�شانع �شنجد كميات كبيرة من الم�شتهلكات 
الخ�شبية وهي قطع منتظمة وغير منتظمة مختلفة الأ�شكال والأحجام. 

المو�ضوع الثاني
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لنفّكر معًا كيف يمكننا ال�شتفادة من هذه البقايا في عمل تكوينات جمالية مج�شمة، لحظ 
ال�شكل )٣٢(

ن�ضاط )1(

ال�شكل )٣٢(
التكوين الجمالي المج�ضمالتكوين الجمالي المج�ضم

هو التكوين الجمالي المج�شم الذي له ثالثة اأبعاد.
يمكننا اإنتاج تراكيب فنية خ�شبية جمالية، عند جمعنا للقطع الخ�شبية الم�شتهلكة )بقايا 

الأخ�شاب( لنت�شاءل اإذًا: ما التراكيب الخ�شبية؟
اأ�ش�ض فنية،  باأ�شاليب تعتمد على  العنا�شر  الفنية الخ�شبية هي عملية الجمع بين  التراكيب 

وتتحقق بما ياأتي:
1- اأن يكون لكل تركيب خ�شبي له نقطة محورية تجذب انتباه الرائي.

٢- اأن يتعادل توزيع العنا�شر في التركيب الفني �شواًء كان منظمًا تنظيمًا متماثاًل اأو غير متماثل.

٣- اأن يكون هناك وحدة في الخامة، مع اإمكانية اختالف الأ�شكال والألوان والأحجام اأو ت�شابهها.
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ُنظمت القطع الخ�شبية في الأ�شكال الآتية باأ�شاليب مختلفة، هل نالحظ اختالف حركة 
التكوين في كل قطعة منها؟

ن�ضاط )2(

ال�شكل )٣٣(

ال�شكل )٣٦(ال�شكل )٣٥(ال�شكل )٣٤(
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جمالي  تكوين  لإنتاج  بها  نفعل  اأن  يمكن  ماذا  مك�شورة؛  خ�شبية  مالب�ض  عاّلقة  لدينا 
مج�شم بالخ�شب؟

ن�ضاط )3(

خطوات تكوين مج�ضم جمالي خطوات تكوين مج�ضم جمالي 

)الخطوة الأولى()الخطوة الأولى(

1- نجمع كمية من الأخ�شاب �شابقة القطع المختلفة
      في الأ�شكال والأحجام والألوان.

)الخطوة الثانية()الخطوة الثانية(
٢- ن�شتخدم المبرد في تنظيم الحواّف غير

     المنتظمة في القطع  الخ�شبية. 
٣- ن�شيف المادة الال�شقة لجمع القطع مع بع�شها

      البع�ض باأ�شلوب مبتكر.

ال�شكل )٣٧(
تكوين مج�شمات خ�شبية.
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ال�ضوؤال الأولال�ضوؤال الأول  �ضع/ي عالمة )�ضع/ي عالمة )( اأمام العبارة ال�ضحيحة, وعالمة )( اأمام العبارة ال�ضحيحة, وعالمة )( اأمام ( اأمام 
العبارة غير ال�ضحيحة فيما ياأتي:العبارة غير ال�ضحيحة فيما ياأتي:

1. اخل�شب خامة جامدة �شلبة توجد حتت حلاء جذوع ال�شجر               )    (.

٢. ال�شومريون الذين �شكنوا بالد ما بني النهرين من اأوائل �شناع املحراث والعجلة         )    (.

٣. الت�شكيل اخل�شبي عملية تقنية فنية لت�شنيع تكوينات خ�شبية م�شطحة وجم�شمة           )    (.

٤. الرتاكيب الفنية اخل�شبية ل ي�شرتط لها نقطة حمورية جتذب النتباه                            )    (.

تقويم الوحدةتقويم الوحدة
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المو�ضوعاتالمو�ضوعات
المو�ضوع الأولالمو�ضوع الأول    

الن�ضيج الب�ضيط.الن�ضيج الب�ضيط.
المو�ضوع الثانيالمو�ضوع الثاني    

ت�ضكيالت متنوعة ت�ضكيالت متنوعة 
بالن�ضيج.بالن�ضيج.

مجال النسيج

الوحدة الثالثة
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اأهداف مجال الن�ضيج:
معرفة الأنماط المختلفة لأنواع التعا�شيق 
التركيب  تما�شك  في  ودورها  الن�شجية 

الن�شجي.
ت�شكيل عمل ن�شجي با�شتخدام نول 

ب�شيط.
اإنتاج عمل ن�شجي 1/1.

تذوق القيمة الجمالية للن�شيج اليدوي 
المحلي.

تقدير التراث الن�شجي ال�شعبي القديم.

1

٢

٣
٤

٥
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الن�ضيج الب�ضيطالن�ضيج الب�ضيط

تعتبر �شناعة الَغْزل والن�شيج من اأقدم ال�شناعات التي عرفها الإن�شان منذ الِقَدم. وهنالك 
اأنواع عديدة من الأن�شجة المحبوكة، منها: الح�شير وال�ّشالل، لكن اأهّمها القما�ش.

ما الفرق بين الغزل والن�ضيج؟
الغزل هو: تحويل كتل ال�شوف اأو الكتان اأو القطن 
اإلى خيوط، حيث يتم ربط اأطراف الخيوط من الكتل 
لتلّف  باليد  العجلة  ُت��دار  ثم  )ب��ك��رات(  مكبات  في 
الخيوط على البكرات، وكان ذلك يتم في ال�شابق عن 

طريق دولب الغزل، ال�شكل)٣٨(
الخيوط  تلك  ون�شج  توظيف  ف��ه��و:  الن�سيج  اأم��ا 

المنتجة في �شنع الأقم�شة المختلفة والمتعددة.

من اأين تاأتي خيوط الأقم�ضة التي نرتديها؟!
الألياف  لمعظم  الرئي�شي  الم�شدر  النباتات  ُتعّد 
الن�شيجية، ويعتبر القطن م�شدرًا رئي�شًا لإنتاج معظم 
الأقم�شة التي نرتديها، فهي ت�شنع من خيوط القطن 
الم�شنوعة من الخيوط الم�شتخرجة من زهرة القطن، 
كجمهورية  الحارة؛  المناطق  في  زراعتها  تكثر  التي 

م�شر العربية، ال�شكل )٣٩(

ال�شكل )٣٩(
 ثمار القطن وقطعة قما�ش وبكرة خيط من القطن.

ال�شكل )٣٨(
دولب للغزل، وفيه يتم تحويل الخيوط اإلى �شلل.

المو�ضوع الأول
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اأما الكتان فُي�شتخرج من األياف �شيقان نبات »الكتان«، التي 
يكثر نمّوها في المناطق الرطبة، مثل: رو�شيا، ال�شكل )٤٠(

ومن الماعز والغنم والجمال يجّز ال�شوف لإنتاج الأقم�شة 
ال�شوفية، ال�شكل )٤1(

�شرنقة  منه  لت�شنع  القّز،  دودة  فتفرزه  الحرير  اأم��ا 
تتحول في داخله اإلى فرا�شة، ثم تو�شع تلك ال�شرانق في 
الماء ليتّم فرز الدودة عن ال�شرنقة والح�شول على خيوط 
الحرير. من�شوجات واأقم�شة نرتديها اليوم، هذا بالإ�شافة 

اإلى الخيوط ال�شناعية المختلفة، ال�شكل )٤٢(

ال�شكل )٤٢( 
خامة الحرير.

ال�شكل )٤٠(
خامة الكتان.

ال�شكل )٤1(
خامة ال�شوف.
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اإن جميع الأنواع ال�شابقة )القطن، الكتان، ال�شوف، الحرير( هي مواد �شالحة للغزل 
لتكوين من�شوجات واأقم�شة نرتديها اليوم، بالإ�شافة اإلى الخيوط ال�شناعية المختلفة.

 وقد اأنتج اأجدادنا ال�شابقون العديد من الأقم�شة التي كانوا ي�شنعونها باأيديهم، م�شتخدمين 
اأدوات ب�شيطة. وقد احتوت تلك الأن�شجة على العديد من الأ�شكال والر�شوم الجميلة، كما تميزت 
باألوانها واأ�شكالها المتنوعة. والأ�شكال الآتية تو�شح �شناعة المن�شوجات في مملكتنا الحبيبة.

ال�شوف  بغزل  تقوم  البدوية  المراأة  كانت  والتنّقل،  الترحال  حياة  ومن  ال�شحراء،  من 
العربية  المملكة  في  المراأة  كانت  كما   .)٤٣( ال�شكل  واإتقان،  دّقة  بكل  المغزل،  با�شتخدام 
ال�شعودية تقوم بتحويل خيوط ال�شوف والقطن والكتان اإلى قطع جميلة، يمكن اأن ت�شتخدم 

في المنزل، وال�شكل )٤٤( يبين اإحدى الن�شاء وهي تقوم بالن�شج م�شتخدمة نوًل قديمًا.

ال�شكل )٤٣(
اإحدى الن�شاء تقوم بالغزل.

ال�شكل )٤٤(
اإحدى الن�شاء تقوم بالن�شج.

ن�ضاط )ن�ضاط )١١((
ف على اأنواع الأقم�شة من حولنا؛ هل هي من ال�شوف اأم من القطن؟ - لنحاول اأن نتعرَّ

- متى نلب�ش ال�شوف؟ ومتى نلب�ش القطن؟ ومن يلب�ش الحرير؟
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من  العديد  كان  بل  فقط،  الن�شاء  على  القما�شية  المن�شوجات  �شناعة  مهنة  تقت�شر  ولم 
الرجال يمار�شون هذه المهنة لإنتاج الأن�شجة بدّقة واإتقان كبيرين، فال�شكل )٤٥( يظهر فيه 
منها  انتهى  ن�شيج  تظهر قطع  وخلفه  الن�شيج  كبيرة من  بن�شج قطعة  يقوم  وهو  الرجال  اأحد 

معّلقة على حبل.

فة،  لعلَّ ِمْن اأ�شرف واأهمِّ واأبرز ال�شناعات الن�شيجية في المملكة �شناعة ك�شوة الكعبة الم�شرَّ
التي ت�شنع من الحرير الخال�ش الم�شبوغ باللون الأ�شود، ثم تطرز اآياتها بخيوط من الذهب، 
وقد دّون الفنان ال�شعودي هذا العمل الكريم فر�شم مجموعة من العمال المهرة وهم يقومون 
ب�شنع ك�شوة الكعبة با�شتخدام اأنوال يدوية قديمة قبل اأن يكون لك�شوة الكعبة الم�شّرفة م�شنع 

اآليٌّ حديث، ال�شكل )٤٦(

ال�شكل )٤٥( 
اأحد الرجال يقوم بالن�شج على نول اأر�شي كبير.

ال�شكل )٤٦(
لوحة زيتية لمجموعة من الرجال ين�شجون في م�شنع الك�شوة بمكة المكرمة.
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كيف يتكّون الن�ضيج؟
 اإن عمل قطعة ن�شيج يعتبر من الأ�شغال الفنية الممتعة والجميلة، وهي تحتاج اإلى معرفة 
ب�شيطة �شيتم تو�شيحها لحقًا. تقوم فكرة الن�شيج على الترابط بين الخيوط، حيث تتقاطع 
الخيوط ب�شكل اأفقي وراأ�شي، اأحدهما ن�شّميه خيط )ال�شداة(، والآخر خيط )اللحمة(. وليكن 
خيط ال�شداة -كما هو مو�شح في ال�شكلين- الخيَط الأ�شود، وخيط اللحمة الخيط الأبي�ش، 

ال�شكل )٤٧(.

ال�شكل )٤٧(
تو�شيح للترابط بين خيوط ال�شداة واللحمة.
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خطوات عملخطوات عمل
قطعة من الن�ضيج الب�ضيطقطعة من الن�ضيج الب�ضيط

نقوم بق�شِّ قطعة من الكرتون بمقا�ش 
)1٥×٢٥ �شم(.

ينبغي اأن نحذر عند ا�شتعمال الم�شرط فهو حادٌّ جدًا.

٢٥�شم

شم
�1

٥
خّطين  بر�شم  الكرتون  جانبي  نق�شم 
الكرتون  اأط��راف  على  متوازيين  اأفقيين 

بطول)1٥�شم(، وعلى ُبْعد )٢�شم(.

في  المح�ش�ورة  الم�ش���احة  نق�ش��م 
الجانبين  اإلى خطوط متباعدة بمقدار 

)1�شم( ونقطع بوا�شطة المق�ش.

الخطوة الثالثةالخطوة الثالثة

أولى الخطوة الثانية الخطوة الثانية أولى الخطوة ال  الخطوة ال
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ن��ق��وم ب��ع��ق��د ب��داي��ة خ��ي��ط ال��ت�����ش��دي��ة، 
ن�شدُّ  ثم  وم��ن  اأخ���دود،  اأول  في  واإدخ��ال��ه 
في  ون��دخ��ل��ه  ال��ن��ول  ط��رف��ي  على  الخيط 

أخدود المقابل. ال

جميع  على  العمل  نف�ش  في  ن�شتمّر 
أخاديد حتى النتهاء بعقد اآخر حبل  ال

الت�شدية.

يمكن اأن ت�شتخدم قطعة من الخ�شب 
»المكوك«، اأو الم�شطرة لت�شاعدك

على تمرير خيط اللحمة.

اأ�شفل  من  اللحمة  خيط  بتمرير  نقوم 
الخيط  فوق  ومن  للت�شدية،  أول  ال الخيط 

الثاني وهكذا بالتوالي وحتى النهاية
٢٥�شم

شم
�1

٥

٢٥�شم

شم
�1

٥

٢٥�شم

شم
�1

٥

يجب اأن ل ن�شّد الخيوط بقوة زائدة اأو بتراٍخ �شديد.

 الخطوة الخام�ضة الخطوة الخام�ضة الخطوة الرابعة الخطوة الرابعة

 الخطوة ال�ضابعة الخطوة ال�ضابعة الخطوة ال�ضاد�ضة الخطوة ال�ضاد�ضة
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 الخطوة الثامنة الخطوة الثامنة

بعمل��يتي  نقوم  اأن  يجب  اللحمة  عمل  اأثناء 
ة  اللّز وال�شبط، اأي: نجعل خيوط اللحمة مترا�شّ

ومتجاورة.
٢٥�شم

شم
�1

٥

قبل النتهاء يجب اأن نقوم بقفل جهتي الن�شيج 
اليمنى والي�شرى، لن�شمن عدم تفكك الن�شيج 

بعد اإخراجه، ال�شكل )٤٨(

٢٥�شم

شم
�1

٥

الن�شيج،  اأن نختبر مدى جودة ودّقة ومتانة  الآن  ن�شتطيع  الن�شيج،   مما �شبق معرفته عن 
وذلك من خالل �شّد الن�شيج بقوة، فاإن تباعدت الخيوط عن بع�شها البع�ش وظهرت خيوط 
واإن  حتى  حالته  على  فيبقى  الجيد  الن�شيج  اأما   )٤٩( ال�شكل  جيد،  غير  ن�شيج  فهو  ال�شدى 

�شددته نالحظ ال�شكل )٥٠(

ال�شكل )٥٠(
الن�شيج الجيد.

ال�شكل )٤٩(
اأخطاء في الن�شيج.

 ال�شكل )٤٨(
جودة الن�شيج
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ن�ضاط )ن�ضاط )٢٢((
بطريقة  �شوفية  خيوط  ن�شيج  بعمل  ونقوم  الكرتون،  من  نول  بعمل  القيام  نحاول   -1

)1/1( م�شتخدمين لونين من ال�شوف لنحدث تنويعات مختلفة ومتعددة.
٢- نقوم بن�شج قطعة ن�شيج بتنويعات مختلفة، ال�شكل )٥1(

ال�شكل )٥1(
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ال�شكل )٥٢(
اأ�شكال متنوعة لقطع من�شوجة.

ن�ضاط )ن�ضاط )٣٣((
اأمامك ثالثة اأ�شكال مختلفة ومتنوعة ل�شور قطع من�شوجة )وقد كّبرنا اأجزاء منها(؛ هل 

ت�شتطيع التعّرف على كيفية تكوينها؟ هل ت�شتطيع اأن تنتج قطعًا مماثلة لها؟ ال�شكل )٥٢(
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ت�ضكيالت متنوعة بالن�ضيجت�ضكيالت متنوعة بالن�ضيج
نحن ل�شنا بحاجة اإلى اأجهزة غالية الثمن لكي ن�شنع قطعة ن�شيج، فاإنه بو�شعنا اأن نحّول قطعة 
من الكرتون اأو الورق المقّوى ب�شهولة لكي يكون نوًل نن�شج عليه، كذلك كان اأجدادنا، ي�شتخدمون 
اأدوات ب�شيطة - ال�شكالن )٥٣ - ٥٤( - لينتجوا قطعًا جميلة من الن�شيج - ال�شكل )٥٥( - وقد 

كانوا ي�شتخدمونها في اأغرا�ش عديدة ومتنوعة.

ال�شكل )٥٤( 
ن�ّشاجون ي�شتخدمون النول ال�شعبي الب�شيط.

ال�شكل )٥٥(
 منتجات ن�شجية �شعبية ك� )الو�شائد مثاًل(.

ال�شكل )٥٣(
 نول اأر�شي ب�شيط. 

المو�ضوع الثاني
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وكذلك الحال بالن�شبة لبقية المنتجات ال�شعبية القديمة كانت م�شنوعة من خامات بيئية 
التطريز  واأعمال  البيوت،  وجدران  والأباريق،  الفخار،  واأواني  وال�ّشالل،  كالح�شير،  محلية؛ 

رق على النحا�ش والحلي. على المالب�ش، والطَّ
الخامات  ا�شتخدام  على  تعتمد  كانت   - ال�شعبية  الفنون  -كاأحد  الن�شيجية  وال�شناعات 
البيئية؛ كجريد النخل، وال�شعف، والحبال، والخيوط ال�شوفية، وغير ذلك من خامات بيئية 

مختلفة ومتعددة.
ومن المعروف اأن عملية الن�شج لم تقت�شر على الأقم�شة فقط، بل �شملت العديد من الخامات 
وفرزها  تجميعها  ويتم  الجلود.  وبع�ش  وجريدها،  النخيل  كخو�ش  للن�شج؛  ال�شالحة  الأخ��رى 
ح�شب الجودة والقوة والحجم والطول كما هو مو�شح في ال�شكل )٥٦( ومن ثم يقوم الن�ّشاج 

بت�شكيلها على هيئة ح�شير، ال�شكل )٥٧( اأو �شالل )زنابيل( اأو قبعات، ال�شكالن )٥٨- ٥٩(

ال�شكل )٥٦(
الن�شاج ين�شج الخو�ش.

ال�شكل )٥٨(
رجل ين�شج الخو�ش.

ال�شكل )٥٧(
منتجات من الخو�ش.

ال�شكل )٥٩(
منتجات ن�شيج �شعبية.
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ويالحظ اأن اأغلب القطع مزخرفة بزخارف جميلة ومتعددة، حيث كان الحرفيون يلجئون 
األوانًا مختلفة  لتكت�شب  النخل؛  اأو جريد  ال�شوف  نباتات ع�شبية ل�شبغ خيوط  ا�شتخدام  اإلى 

ومتعددة، كما يظهر في القبعة والح�شير الذي يجل�شون عليه في ال�شكل )٥٧( 
ولم تكن تلك الأ�شكال الزخرفية مقت�شرة على الن�شيج فقط، فقد ن�شاهدها على خامات 

مختلفة كالفخار اأو المعدن اأو حتى على بع�ش جدران البيوت ال�شعبية القديمة. 
وي�شعى الفنان ال�شعبي دومًا اإلى التزيين والتجميل، ون�شاهد في ال�شكل )٥٩( من�شوجات 

متنوعة قد زّينت باأ�شكال مختلفة ومتعددة ومتنوعة.
اإلى  اأن الرابط بينها هو ا�شتخدام الزخارف الهند�شية، حيث تميل تلك الوحدات   ويبدو 
ال�شكل الهند�شي وفي الغالب ال�شكل المثلث، كما تزخرف بخطوط متوازية، ومنك�شرة، وملتوية، 

ومائلة، ال�شكل )٦٠(

ال�شكل )٦٠(
اأ�شكال مختلفة للن�شيج ال�شعبي، نالحظ اأن المثلث هو ال�شكل ال�شائد، واأن اللونان الأحمر والأ�شود هما اللونان الم�شتركان.
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لحظ اأن كل قطعة من الن�شيج يمكن اأن ت�شّمم على �شبكة المربعات، ال�شكل )٦1( ومع 
ذلك فاإن الفنان ال�شعبي كان ين�شج تلك القطع دون اأن ي�شتخدم ورق المربعات، ال�شكل )٦٢( 
اأي: اأنه ين�شج ب�شكل تلقائي وفطري، وي�شتخدم اأ�شكاًل يكّررها بطرائق مختلفة ومتعددة، مما 

ينتج تنوعًا في الأ�شكال.

ال�شكل )٦٣(
ال�شكل )٦٤(

ال�شكل )٦٢(ال�شكل )٦1(

واليوم وبعد ظهور الآلت الحديثة وال�شريعة، والتقدم ال�شناعي الكبير الذي �شهده العالم، 
بداأت تقّل تلك ال�شناعات والفنون ال�شعبية، وبداأنا ن�شتخدم الأقم�شة والأن�شجة الم�شتوردة، 
والتي قد ل تكون بجودة ال�شناعات ال�شعبية القديمة، فهي م�شنوعة من خامات )خيوط( قد 

ل تتنا�شب مع بيئتنا، وتحتوي على اأ�شكال ل تتالءم مع اأذواقنا
وم�ع ذلك فهن�الك الع��ديد من الم�شّممي�ن والفن�انين، اأعادوا ت�شمي�م الرم�وز والأ�شك��ال 

ال�شعبية ب�شكل ع�شري وجديد
كما اأن البع�ش الآخر اأعاد ا�شتخدام تلك المن�شوجات ال�شعبية، في بناء بيوت ال�شعر، كما 

في ال�شكلين )٦٣( و )٦٤(  وا�شتخدام المفار�ش واللحف ذات ال�شبغة ال�شعبية.
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خطوات عملخطوات عمل
قطعة ن�ضيج دائريةقطعة ن�ضيج دائرية

نختار كرتونًا دائري ال�شكل، اإما اأن تكون 
اأمامنا،  ظاهر  هو  كما  ال�شكل  مثلثة  حواّفه 
اإلى  الكرتونية  الدائرة  بتق�شيم  نقوم  اأن  اأو 
م�شافات مت�شاوية فيما بينها. ثم نقوم بعمل 
فتحة دائرية في منت�شف الدائرة الكرتوني.

كما تعلمنا �شابقًا، نقوم بعمل الت�شدية، 
ومن اأي مكان تختاره )لماذا؟(

يمكننا اأن ن�شتخدم اإبرة خا�شة بال�شوف، 
اأن  وذلك لت�شهيل عملية اللحمة، كما يمكن 

نختار األوانًا متنا�شقة لن�شج اللحمة.  

ن�شيجية،  األوان  من  منا�شبًا  نراه  ما  نختار 
وذلك لعمل اللحمة.

نالحظ اأن تق�شيم الدائرة يتم بناء على درجات ولي�ش 
�شنتيمترات.

 الخطوة الثانية الخطوة الثانية الخطوة الأولى الخطوة الأولى

الخطوة الرابعةالخطوة الرابعة الخطوة الثالثة الخطوة الثالثة
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اأ�شكاًل  لنا  ينتج  مما  ومتنوعة،  مختلفة  اأ�شكال  ذات  كرتونية  اأطباق  ا�شتخدام  يمكننا 
مختلفة ومتنوعة، ال�شكل )٦٥( ثم لنفكر في اأّي �شيء يمكن اأن ن�شتخدم هذه القطع.

ن�شتطيع اأن ن�شتخدم كراتين ذات اأ�شكال مختلفة ومتعددة كال�شكل ن�شف الدائري مثاًل، 
ال�شكل )٦٦(

ال�شكل )٦٥(

ال�شكل )٦٦(

 ن�ضــاط ) ن�ضــاط )١١((

 ن�ضــاط ) ن�ضــاط )٢٢((
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نحاول اأن ن�شنع حقيبة من الن�شيج ال�شوفي، فلنتاأّمل ال�شور ونتعّرف على الخطوات 
ال�شابقة، ال�شكل )٦٧(

ال�شكل )٦٧(

 ن�ضــاط ) ن�ضــاط )٣٣((
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ال�ضوؤال الأولال�ضوؤال الأول  ما الفرق بين الغزل والن�ضيج؟ما الفرق بين الغزل والن�ضيج؟
......................................................................................................

ال�ضوؤال الثانيال�ضوؤال الثاني  �ضع/ي عالمة )�ضع/ي عالمة )( اأمام العبارة ال�ضحيحة, وعالمة )( اأمام العبارة ال�ضحيحة, وعالمة )( اأمام ( اأمام 
العبارة غير ال�ضحيحة فيما ياأتيالعبارة غير ال�ضحيحة فيما ياأتي

1. يعترب القطن م�شدرًا غري رئي�شًا لإنتاج الأقم�شة.                                    )    (
٢. الكتان ي�شتخرج من �شيقان نبات الكتان ويكرث يف رو�شيا.             )     (
٣. الأقم�شة ال�شوفية ت�شنع من �شعر املاعز والغنم والأبل.                  )    (
٤. �شناعة اأقم�شة احلرير من اإفرازات دودة القز                                                  )     (
٥. �شناعة املن�شوجات من الفنون ال�شعبية اجلميلة يف اململكة العربية ال�شعودية.                )     (

٦. قام العديد من امل�شممني والفنانني باإعادة ت�شميم الرموز والأ�شكال ال�شعبية ب�شكل ع�شري
     وجديد.               )    (

ال�ضوؤال الثالثال�ضوؤال الثالث  اأكمل/ي الفراغات الآتيةاأكمل/ي الفراغات الآتية
1. يتكون الن�شيج من الرتابط بني اخليوط املتقاطعة ب�شكل راأ�شي مبا ن�شميه .................... وب�شكل 

     اأفقي مبا ن�شميه ...............................
٢. ال�شناعات الن�شيجية كانت تعتمد على اخلامات البيئية غري الأقم�شة مثل ................ وال�شعف

     ........................ و .......................

تقويم الوحدة:تقويم الوحدة:
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اأهداف الم�ضروع الفني
تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى 

الطالب/ة .
اختيار  على  القدرة  الطالب/ة  منح 
والأدوات  ال��خ�����������ام��ات  وت��وظ��ي��������ف 

الم�شتخدمة لتنفيذ العمل الفني. 
التفكير  ع��ل��ى  ال��ط��ال��ب/ة  ت�شجيع 

بطريقة غير ماألوفة.
تم  التي  الفنية  المجالت  بين  دم��ج 
درا�شتها خالل الف�شل الدرا�شي 
ونفعية  اإبداعية  ت�شميمات  عمل  في 
م�شتدامة ذات طبيعة تربوية وجمالية.
تبادل الخبرات الفنية بين الطلبة في 

الم�شاريع الفنية الجماعية.

دعم التجاهات الإيجابية لدى الطلبة 
نحو الإبداع والتفكير الإبداعي.

اإك�������ش���اب ال���ط���ال���ب/ة ال���ق���درة على 
حلول  وتقديم  بالم�شكالت  الإح�شا�ش 

لها بطرائق اإبداعية.
مناق�شة العالقات بين القيم الت�شكيلية 
التي  الفنية  الأع��م��ال  ف��ي  ال��م��ت��وف��رة 

ينتجها الطالب/ة.
الوجدانية،  الن��ف��ع��الت  ع��ن  التعبير 
ومالحظة المعاني التعبيرية في ال�شكل 

واللون والتج�شيم في العمل الفني.
اإك�ش��اب الطالب/ة مهارات التخطيط 

والتفكير للم�شاريع الفنية.
اإك�شاب الطالب/ة القدرة على الت�شكيل 
بالخامات المتعددة في النتاج الفني.

1

٢

٣

٤

٥1٠

11

٦

٧

٨

٩
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الم�ضروع الف�ضلي

نوع
امل�ضروع

ا�ضم الم�ضروع

................................................................................................................................................... -

................................................................................................................................................... -

................................................................................................................................................... -

................................................................................................................................................... -

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

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

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

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

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

تخطيط فكرة العمل

ا�ضتمارة تنفيذ امل�ضروع الف�ضلي

التقومي:
النقد الفني والتقييم:

فــردي

جـمـاعـي

مل ُينـفـذُنــفذ

و�ضف امل�ضروع

اخلامات والأدوات

مراحل تنفيذ امل�ضروع

طرق اإخراج وعر�ض امل�ضروع

قيمة امل�ضروع اجلمالية والنفعية

فكرة امل�ضروع

اأ�سباب عدم التنفيذ:

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

اأهداف امل�ضروع
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فهر�ض الأ�ضكالفهر�ض الأ�ضكال
ال�شفحةالمو�ش��وعال�شفحةالمو�ش��وع

الوحدة الأولى: مجال اأ�ضغال المعادن.
المو�شوع الأول: لوحة فنية بال�شغط على النحا�ش:

باللون  المتميز  الكريزول  معدن  على  تحتوي  �شخرة   )1( ال�شكل 
الأزرق.

ال�شكل )٢( باب الكعبة الم�شرفة م�شنوع من الذهب الخال�ش.
ال�شكل )٣( قطع ذهبية قديمة �شنعت يدويًّا.

ال�شكل )٤( الأدوات والخامات.
ال�شكل )٥( لوحة زخرفية من النحا�ش.

المو�شوع الثاني: لوحة زخرفية با�شتخدام المينا الباردة على 
النحا�ش:

بقطع  اأ�شطحه  ُغطيت  الأق��الم  لحفظ  خ�شبي  �شندوق   )٦( ال�شكل 
النحا�ش الملونة باألوان المينا الباردة.

ال�شكل )٧( الخامات والأدوات.
ال�شكل )٨( لوحة نحا�ش ملونة بالمينا.

الوحدة الثانية: مجال اأ�ضغال الخ�ضب.
المو�شوع الأول: تكوين م�شطح جمالي بالخ�شب:

ال�شكل )٩( خامة الخ�شب.
ال�شكل )1٠( خامة الخ�شب.

ال�شكل )11( العجالت  الخ�شبية.
ال�شكل )1٢( حراثة الأر�ش.

ال�شكل )1٣( المراحل الأ�شا�شية لتجهيز الأخ�شاب.

ال�شكل )1٤( المراحل الأ�شا�شية لتجهيز الأخ�شاب.

ال�شكل )1٥( المراحل الأ�شا�شية لتجهيز الأخ�شاب.

ال�شكل )1٦( المراحل الأ�شا�شية لتجهيز الأخ�شاب.

ال�شكل )1٧( المراحل الأ�شا�شية لتجهيز الأخ�شاب.

ال�شكل )1٨( المراحل الأ�شا�شية لتجهيز الأخ�شاب.
ال�شكل )1٩( نماذج ل�شتخدامات الخ�شب.
ال�شكل )٢٠( نماذج ل�شتخدامات الخ�شب.
ال�شكل )٢1( نماذج ل�شتخدامات الخ�شب.

ال�شكل )٢٢( اأدوات النجارة.
 ال�شكل )٢٣( اأدوات النجارة.

ال�شكل )٢٧/٢٦/٢٥/٢٤( خطوات عمل م�شطح خ�شبي.

ال�شكل )٢٨( عمل جمالي م�شطح منفذ باأعواد الكبريت.

1٣٥

1٣٦
1٣٦
1٣٧
1٣٩

1٤1

1٤٢
1٤٤

1٤٩
1٤٩
1٤٩
1٤٩
1٥٠
1٥٠
1٥٠
1٥1
1٥1
1٥1
1٥٢
1٥٢
1٥٢
1٥٣
1٥٣
1٥٤
1٥٥

المو�شوع الثاني: تكوين مج�شم جمالي بالخ�شب:
ال�شكل )٢٩( منتجات خ�شبية.

ال�شكل )٣٠( م�شتهلكات خ�شبية.

ال�شكل )٣1( م�شتهلكات خ�شبية.
ال�شكل )٣٢( ن�شاط )1(.
ال�شكل )٣٣( ن�شاط )٢(.
ال�شكل )٣٤(  ن�شاط )٢(.
ال�شكل )٣٥( ن�شاط )٢(.
ال�شكل )٣٦( ن�شاط )٢(.

ال�شكل )٣٧( خطوات تكوين مج�شم جمالي.

1٥٦
1٥٦
1٥٦
1٥٧
1٥٨
1٥٨
1٥٨
1٥٨
1٥٩

الوحدة الثالثة: مجال الن�ضيج.
المو�شوع الأول: الن�شيج الب�شيط.

ال�شكل )٣٨( نول خ�شبي قديم.
ال�شكل )٣٩( خامة القطن.
ال�شكل )٤٠( خامة الكتان.

ال�شكل )٤1( خامة ال�شوف.
ال�شكل )٤٢( خامة الحرير.

ال�شكل )٤٣( اإحدى الن�شاء تقوم بالغزل.
ال�شكل )٤٤( اإحدى الن�شاء تقوم بالن�شيج.

نول  على  بالن�شج  يقوم  ال��رج��ال  اأح��د   )٤٥( ال�شكل 
اأر�شي كبير.

ال��رج��ال  م��ن  لمجموعة  زيتية  ل��وح��ة   )٤٦( ال�شكل 
ين�شجون في م�شنع الك�شوة بمكة المكرمة.

ال�شكل )٤٧(تو�شيح للترابط بين خيوط ال�شداة 
واللحمة.

ال�شكل )٤٨( جودة الن�شيج.
ال�شكل )٤٩( اأخطاء في الن�شيج.

ال�شكل )٥٠( الن�شيج الجيد.
ال�شكل )٥1( ن�شاط )٢(.

ال�شكل )٥٢( اأ�شكال متنوعة لقطع من�شوجة.

1٦٣
1٦٣
1٦٤
1٦٤
1٦٤
1٦٥
1٦٥
1٦٦

1٦٦

1٦٧

1٧٠
1٧٠
1٧٠
1٧1
1٧٢

ال�شفحةالمو�ش��وع

المو�شوع الثاني: ت�شكيالت متنوعة بالن�شيج:
ال�شكل )٥٣( نول اأر�شي ب�شيط.

ال�شكل )٥٤( ن�شاجون ي�شتخدمون النول ال�شعبي الب�شيط.
ال�شكل )٥٥( منتجات ن�شجية �شعبية ك� )الو�شائد مثال(.

ال�شكل )٥٦( الن�شاج ين�شج الخو�ش.
ال�شكل )٥٧( منتجات من الخو�ش.

ال�شكل )٥٨( رجل ين�شج الخو�ش.
ال�شكل )٥٩( منتجات ن�شيج �شعبية.

ال�شكل )٦٠( اأ�شكال مختلفة للن�شيج ال�شعبي، نالحظ اأن المثلث هو 
ال�شكل ال�شائد، واأن اللونان الأحمر والأ�شود هما اللونان الم�شتركان.

ال�شكل )٦1( ن�شيج مر�شم.
ال�شكل )٦٢( مفرو�شات حديثة بزخارف ن�شيجية من الما�شي.

ال�شكل )٦٣( ت�شميم ن�شيج ع�شري.
ال�شكل )٦٤( بيت قديم من ال�شعر ُن�شج باآلت حديثة. 

ال�شكل )٦٥( ن�شاط )1(.

ال�شكل )٦٦( ن�شاط )٢(.

ال�شكل )٦٧( ن�شاط )٣(.

1٧٣
1٧٣
1٧٣
1٧٤
1٧٤
1٧٤
1٧٤
1٧٥

1٧٦
1٧٦
1٧٦
1٧٦
1٧٨
1٧٨
1٧٩
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ال�شفحةالمو�ش��وع

المو�شوع الثاني: ت�شكيالت متنوعة بالن�شيج:
ال�شكل )٥٣( نول اأر�شي ب�شيط.

ال�شكل )٥٤( ن�شاجون ي�شتخدمون النول ال�شعبي الب�شيط.
ال�شكل )٥٥( منتجات ن�شجية �شعبية ك� )الو�شائد مثال(.

ال�شكل )٥٦( الن�شاج ين�شج الخو�ش.
ال�شكل )٥٧( منتجات من الخو�ش.

ال�شكل )٥٨( رجل ين�شج الخو�ش.
ال�شكل )٥٩( منتجات ن�شيج �شعبية.

ال�شكل )٦٠( اأ�شكال مختلفة للن�شيج ال�شعبي، نالحظ اأن المثلث هو 
ال�شكل ال�شائد، واأن اللونان الأحمر والأ�شود هما اللونان الم�شتركان.

ال�شكل )٦1( ن�شيج مر�شم.
ال�شكل )٦٢( مفرو�شات حديثة بزخارف ن�شيجية من الما�شي.

ال�شكل )٦٣( ت�شميم ن�شيج ع�شري.
ال�شكل )٦٤( بيت قديم من ال�شعر ُن�شج باآلت حديثة. 

ال�شكل )٦٥( ن�شاط )1(.

ال�شكل )٦٦( ن�شاط )٢(.

ال�شكل )٦٧( ن�شاط )٣(.

1٧٣
1٧٣
1٧٣
1٧٤
1٧٤
1٧٤
1٧٤
1٧٥

1٧٦
1٧٦
1٧٦
1٧٦
1٧٨
1٧٨
1٧٩
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المراجع العربية:
1- اأبو الخير، جمال، ٢٠٠٠م، تاريخ التربية الفنية، ال�شركة الم�شرية، القاهرة، جمهورية م�شر العربية.

٢- المفتي، اأحمد، 1٤1٢ه�، فنون الر�شم والتلوين، دار دم�شق، الجمهورية العربية ال�شورية. 
٣- المفتي، اأحمد، 1٤1٩ه�، فن �شناعة الخزف، دار طارق بن زياد، الجمهورية العربية ال�شورية. 

٤- بهن�شي، عفيف، 1٩٩٥م، معجم العمارة والفن، مكتبة لبنان نا�شرون.
٥- ح�شن، محمد، زكي، فنون الإ�شالم، دار الرائد العربي، القاهرة، بيروت. 

٦- ريا�ش، عبد الفتاح، 1٩٧٣م، التكوين في الفنون الت�شكيلية، دار النه�شة، القاهرة، جمهورية م�شر العربية.
اإ�شماعيل، 1٩٨٩م، فنون ال�شرق الأو�شط في الع�شور الإ�شالمية، دار المعارف، القاهرة،  ٧- عالم، نعمت، 

جمهورية م�شر العربية، ط٤.
٨- عالم، نعمت، اإ�شماعيل، 1٩٩٢م، فنون ال�شرق الأو�شط والعالم القديم، دار المعارف، القاهرة،جمهورية 

م�شر العربية، ط٦.
٩- طالو، محي الدين، 1٩٩٣م، الر�شم واللون، دار دم�شق للن�شر والتوزيع والطباعة، الجمهورية العربية ال�شورية.

1٠- طالو، محي الدين، 1٩٩٥م، اللون علم وفن، دار دم�شق للن�شر والتوزيع والطباعة، الجمهورية العربية ال�شورية. 
11- طالو، محي الدين، اليد المبدعة، دار دم�شق للن�شر والتوزيع والطباعة، الجمهورية العربية ال�شورية.
1٢- كيوان، عبدو، ٢٠٠٠م، اأ�شول الر�شم والتلوين، دار مكتبة الهالل، القاهرة، جمهورية م�شر العربية.

1٣- كيوان، عبدو، 1٩٩٥م، الر�شم بالبا�شتيل، دار مكتبة الهالل، القاهرة، جمهورية م�شر العربية.
1٤- كيوان، عبدو، 1٩٩٥م، الر�شم بالجوا�ش، دار مكتبة الهالل، القاهرة، جمهورية م�شر العربية.

1٥- كيوان، عبدو،٢٠٠٠م ، مبادئ الر�شم والتلوين، دار مكتبة الهالل، القاهرة، جمهورية م�شر العربية.
1٦- محمد عارف، 1٩٨٥، فن الر�شم اليدوي، موؤ�ش�شة المعاهد الفنية.

1٧- المهدي، عنايات، 1٩٨٩م، فن الر�شم والطباعة على القما�ش، مكتبة ابن �شينا.
1٨- المهدي، عنايات، 1٩٩٣م، فن الر�شم، مكتبة ابن �شينا.
1٩- المهدي، عنايات، فن �شناعة الخزف، مكتبة ابن �شينا.

٢٠- موفق، الظالل والأ�شواء، المكتبة الحديثة للطباعة.
٢1- فار�ش، �شم�ش الدين،1٩٨٠م، تاريخ الفن القديم، دار المعرفة.

٢٢- فليك�ش �شتون، �شل�شلة كيف ولماذا، اأر�شنا، دار ال�شرق.
المو�سوعات والمعاجم:

1- دار الر�شيد، الخزف والفخار، 1٩٦٩م، ق�شم التاأليف والترجمة، دار الراتب الجامعية.
٢- �شاهين، نقول، المو�شوعة العلمية المي�شرة بالألوان وال�شور التو�شيحية، مكتبة لبنان، ط٢.

٣- مطلق، البير، ٢٠٠٠م، مو�شوعة المعارف الم�شورة، مكتبة لبنان نا�شرون، بيروت، لبنان.
٤- مطلق، البير، ٢٠٠1م، مو�شوعة عالمنا، مكتبة لبنان نا�شرون، بيروت، لبنان. 

٥- مدبك، ج، 1٩٩٦م، مو�شوعة الفنون الت�شكيلية.

مراجع المجاالتمراجع المجاالت
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٦- موؤ�ش�شة اأعمال المو�شوعة للن�شر والتوزيع، 1٩٦٦م، المو�شوعة العربية العالمية.
٧- موؤ�ش�شة اأعمال المو�شوعة للن�شر والتوزيع، 1٩٦٦م، المو�شوعة العربية العالمية، الجزء الخام�ش.

للمناهج وتقنيات  العامة  المديرية  التقليدية،  للمناهج، الحرف  العامة  المديرية  والتعليم،  التربية  ٨- وزارة 
التعّلم، المملكة الأردنية، وزارة التربية والتعليم، الوحدات التدريبية في التربية الفنية.

المراجع الأجنبية:
- things tomake and do.
- Brommer. G. F 1978 . Exploring Drawing – Dawis Publications, INC. 
Worcester, Massac- huse. U.S.A.
- Ceramic Review-Special Loots Issue-July August-1986.
- Cezanne – Text by Pamelapritzker.
- Drawing Flowers – Margaret Stevens-U.S.A – New Jersey 2004.
- Htm9http://members. aol. com/ukpetd/trad.
- Lowenfeld Brittaion 1966 Creative and mental growth. sixth. ed. New York، 
jhon eiley and son. 
- Selected Works of Vadoud Moazzen
- Step – by – Step – Fabric paiting.
- Summer Sweets -By- Brenda Heels Tustin.
- The Art of Arabian Costume – Heather Colyer Ross.
- The Drawing Course- Angela Gair 2002.
- The Fundamentals of The Drawing Still Life- Barring ton Barber Capella.
- The great rigami book/zulal ayture-scheele. sterling publishing co. inc. new york.
- The Instantartis- Collins and Brown.
- Working With Clay- Susan Peterson-Published1998 Laurence.
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