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هـ ١٤٤٣وزارة التعليم ، ح

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

وزارة التعليم 
التربية الفنية - الصف الثالث متوسط - الفصول الدراسية الثالثة - 

هـ ١٤٤٣التعليم العام.  / وزارة التعليم .-  الرياض ، 
 ص ؛ ..سم ٢٥٥

٥-١٨٠-٥١١-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

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

١٤٤٣/٩٤٩٢ ٣٧٢٫٥ ديوي 

١٤٤٣/٩٤٩٢ رقم اإليداع: 
٥-١٨٠-٥١١-٦٠٣-٩٧٨ 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 ( 
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المقدمةالمقدمة
�لحمد هلل رب �لعالمين و�ل�صالة و�ل�صالم على �أ�صرف �لمر�صلين وعلى �آله و�صحبه �أجمعين وبعد ...  

فق��د �صمم هذ� �لكتاب الإثر�ء معلومات �لطالب/���ة وخبر�ت��ه ومهار�ته في مجاالت �لتربية �لفنية �لمختلفة. 
وهو مرتبط بما تعلمته في درو���س �لتربية �لفنية في �أثناء �ل�ص��نو�ت �ل�ص��ابقة، وفيه من �لمعلومات و�الأن�صطة 
ا. نجد في محتوى �لجزء �لمخ�ص�س للف�صل �لدر��ص��ي �الأول ثالثة مجاالت،  ما يجعله مرجًعا �أكاديميًّا هامًّ

هي مجال �لر�صم ومجال �لزخرفة، ومجال �لطباعة. ويتكون كل مجال من عدة مو�صوعات.

الوحدة الأولى: مجال الر�سم: يحتوي على مو�صوع تحت م�صمى:

�لفن �لت�صكيلي �لمعا�صر و��صتخد�م �لخامات.

و�الجتماعي،  و�لعقلي،  �لج�صمي  نموه  ومر�حل  �لطالب/�ة  لقدر�ت  منا�صبته  �لمو�صوع  هذ�  في  روعي  وقد 
ومعالجته لمفاهيم �صبق له �لتعر�س �إليها في درو�صه، كما ذيلت مو�صوعات �لكتاب باأن�صطة فكرية وتطبيقية 

ت�صاعد على تاأكيد �لمعارف و�لخبر�ت و�لمهار�ت �لمكت�صبة. 

الوحدة الثانية: مجال الزخرفة: مكون من مو�صوع تحت م�صمى:

 �لقيم �لت�صكيلية للخط �لعربي.

وقد روعي في هذ� �لمو�صوع �أن يكون تعريًفا بالخطوط �لعربية �الإ�صالمية و�أ�صاليب ��صتخد�مها في �لزخرفة.

الوحدة الثالثة: مجال الطباعة: وقد ��صتمل على �لمو�صوع �الآتي:

طباعة �ل�صا�صة �لحريرية.

وقد تم تناول مو�صوعات تتعلق بطرق �لطباعة بال�صا�صة �لحريرية، وقدمت نبذة تاريخية عنها، و�آلية �لعمل 
بها وطرق توظيفها كما ذيلت �لوحدة باأن�صطة �إثر�ئية نظرية وعملية.
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 ∫Ééeh ±õ``îdG ∫Éée »g ,ä’É``ée çÓK »fÉãdG »``°SGQódG π``°üØ∏d ¢ü°üîªdG Aõ``édG iƒ``àëe »``a ó``éfh
.äÉYƒ°Vƒe IóY øe ∫Éée πc ¿ƒµàjh ,áaôNõdG ∫Ééeh º°SôdG

:»JB’G ƒëædG ≈∏Y ±õîdG øY ø««FGôKEG ø«Yƒ°Vƒe Ωób :±õîdG ∫Éée :≈dhC’G IóMƒdG

.á«HôY »JÉ«aõN :∫hC’G ´ƒ°VƒªdG-1

.á«Hô©dG ±õîdG ájƒg :»fÉãdG ´ƒ°VƒªdG-2

 ,áØ∏àîªdG ¬JÉ«æ≤J ôjƒ£Jh ,√ôHƒ£J »a º∏``°ùªdG ±GõîdG áªgÉ``°ùeh ,»Hô©dG ±õîdG øY á«îjQÉJ IòÑf Ωóbh
.¬æe êPÉªf ¢VôYh

:≈ª°ùe âëJ ´ƒ°Vƒe ≈∏Y …ƒàëj :º°SôdG ∫Éée :á«fÉãdG IóMƒdG

á«eÓ°SE’G äÉªæªæªdG

 ∞FÉXh ΩóîJ á«∏«µ``°ûJ äÉMƒd ≈dEG É¡∏jƒëJh äÉªæªæªdG ø``a øY çóëàJ ájDhQ ´ƒ°VƒªdG Gòg »``a »``YhQ ó``bh
 ó«cCÉJ ≈``∏Y óYÉ``°ùJ á«∏ªYh á«aô©e á``«FGôKEG á£``°ûfCÉH ´ƒ°VƒªdG π``jP Éªc ,á``«FÉYódG ∞``FÉXƒdG π``ãe IOó``©àe

.áÑ°ùàµªdG äGQÉ¡ªdGh äGôÑîdGh ±QÉ©ªdG

:≈ª°ùe âëJ ´ƒ°Vƒe øe ¿ƒµe :áaôNõdG ∫Éée :áãdÉãdG IóMƒdG

.á«HôY ¥ÉaBG á«HÉàµdG áaôNõdG

 áaôNõdG »a É¡eGóîà°SG Ö«dÉ°SCGh á«eÓ°SE’G á«Hô©dG •ƒ£îdÉH kÉØjô©J ¿ƒµj ¿CG ´ƒ°VƒªdG Gòg »a »YhQ óbh
.áYƒæàe Ö«dÉ°SCÉH IôµàÑe äÉMƒd ò«ØæJ á«Ø«ch É¡°üFÉ°üN »a á«dÉªédG º«≤dG í«°VƒJh

:ä’Éée çÓK ådÉãdG »°SGQódG π°üØ∏d ¢ü°üîªdG AõédG iƒàëe »a óéf Éªc

:Éªg ø«Yƒ°Vƒe øe ¿ƒµàjh :¿OÉ©ªdG ∫É¨°TCG ∫Éée :≈dhC’G IóMƒdG

.¢SÉëædG ≠jôØJ :∫hC’G ´ƒ°VƒªdG-1

.∂∏°ùdÉH äÉª°ùée :»fÉãdG ´ƒ°VƒªdG-2
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 ∫ÓN øe É¡``°ùµ©J »àdG IQÉ``°†ëdG Rƒ``eQh á«fó©ªdG ™``£≤dG ïjQÉJ í``«°VƒJ ∫ÉéªdG ™``«°VGƒe »``a »``YhQ ó``bh
 …OÉ°üàb’G óFÉ©dG ºYO ≈∏Y ÉgôKCGh ,á«fó©ªdG ä’ƒ¨``°ûª∏d ájQÉµàH’G ¥ô£dGh á«dÉªédG º«gÉØªdG ±É``°ûàcG

.∂∏°ùdÉH äÉª°ùée AÉ°ûfEGh ,¢SÉëædG ≠jôØJ ¥ô£H ≥∏©àJ äÉYƒ°Vƒe âdhÉæJh ,OGôaC’Gh ™ªàéª∏d

:Éªg ø«Yƒ°Vƒe ∫hÉæJ óbh :Ö°ûîdG ∫É¨°TCG ∫Éée :á«fÉãdG IóMƒdG

.Ö°ûîdG ≈∏Y ÆôØªdG ôØëdG :∫hC’G ´ƒ°VƒªdG-1

.á«Ñ°ûîdG Iô°û≤dÉH π«µ°ûàdG :»fÉãdG ´ƒ°VƒªdG-2

 »àdG äGôÑî∏d Égõjõ©Jh É¡FGôKEGh á«°SGQódG á```/ `ÑdÉ£dG á∏Môªd ¬àÑ°SÉæe ,∫ÉéªdG Gòg OGóYEG »a »YhQ óbh
 ôØëdG Ö«dÉ°SCG øY IòÑf IóMƒdG √òg ™«°VGƒe âeób óbh ,ä’Ééª∏d á«∏°üØdG ¢ShQódG AÉæKCG É¡HÉ``°ùàcG ≥Ñ``°S

.á«∏ªYh á«aô©e á«FGôKEG á£°ûfCÉH äÉYƒ°VƒªdG â∏jP óbh ,Ö°ûîdG ≈∏Y Iô°û≤dÉH π«µ°ûàdGh

:ø«Yƒ°Vƒe »a (ô«JÉµjQÉµdG) ¿ƒJôµdG Ωƒ°SQ øa :áãdÉãdG IóMƒdG

(1ô«JÉµjQÉµdG) ¿ƒJôµdG Ωƒ°SQ øa :∫hC’G ´ƒ°VƒªdG-1

(2ô«JÉµjQÉµdG) ¿ƒJôµdG Ωƒ°SQ øa :»fÉãdG ´ƒ°VƒªdG-2

 áédÉ©e »a √QhOh ¬YGƒfCGh ,¬æe ±ó¡dG ,¬JGõ«ªe ,ô«JÉµjQÉµdG øa í«°VƒJ ∫ÉéªdG Gòg ™«°VGƒe »a »YhQ óbh
.á«YÉªàL’G ÉjÉ°†≤dG

 ,á«YGóHE’G á```/`ÑdÉ£dG äGQÉ¡e á«ªæJ ≈dEG ±ó¡J »àdG á«∏°üØdG ™jQÉ``°ûªdÉH áKÓãdG ∫ƒ°üØdG ™«°VGƒe âªàNh
 á«©Øf á©«ÑW äGP á«YGóHEG º``«eÉ°üJ πª©d »``°SGQódG π°üØdG ∫ÓN É¡à``°SGQO ºJ »àdG á«æØdG ä’ÉéªdG è``eóH

.á«dÉªLh

 º¡ª∏©J ø«``°ùëJ ≈dEG ±ó``¡j …òdG ó``¡édG Gò¡H É``æJÉÑdÉWh É``æHÓW ™``Øæj ¿CG º``jôµdG ˆG ∫CÉ``°ùf ΩÉ``àîdG »``ah
.áØ∏àîªdG »æØdG ô«Ñ©àdG ä’Ééªd º¡à°SQÉªeh

.ø«ªdÉ©dG ÜQ ˆ óªëdG ¿CG ÉfGƒYO ôNBGh
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ارتدي المعطف الواقي لحم�ية مالب�صــي من الألوان 	 
و�صوائل التنظيف. 

ارتــدي الكم�مــة والنظــ�رة الواقيــة عند ا�صــتخدام 	 
وعنــد  والنفــ�ذة  المتط�يــرة  والخ�مــ�ت  الأدوات 

تنظيفه�.   

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

احر�ــص على التهوية الجيدة مثل فتح النوافذ وب�ب 	 
الف�صل عند العمل ب�لمواد ذات الرائحة النف�ذة. 

اح�فــظ على نظ�فة وترتيب المك�ن بعد النته�ء من 	 
العمل الفني. 

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

يف غرفة ال�صف

اأكون م�صوؤوًل
احر�ص على البتع�د عن زمالئي عند القي�م بعملية تتطلب ا�صتخدام اأدوات ح�دة واأتع�ون مع زمالئي في تنفيذ 

الأعم�ل الفنية واأع�مل الجميع ب�حترام. 

اأتبــع تعليمــ�ت ال�صــالمة دائمــً�، وخ�صو�صــً� عندم� اأرى 	 
اإ�ص�رة احذر »  « 

اأ�صغي جيــدًا لتوجيه�ت ال�صــالمة الخ��صة من معلمي / 	 
معلمتي. 

احــذر عنــد ا�صــتخدام الأدوات الحــ�دة مثــل المق�ــص 	 
والم�صــرط واآلت القطــع، اأدوات الحفــر علــى الطيــن 
وعنــد  والنح��ــص،  المعــ�دن  تقبيــب  اأدوات  والخ�صــب، 

ا�صتخدام المواد الح�رقة ك�لمنظف�ت ..وغيره�. 

ل اأ�صــتخدم المطرقة اأو المن�صــ�ر اإل ب�إ�صراف معلمي / 	 
معلمتي. 

ارتــدي القفــ�زات الواقيــة عنــد التع�مــل مــع ال�صــ�ئل 	 
والألــوان والخ�مــ�ت الفنيــة والأدوات الحــ�دة، واأقوم 

بغ�صل يدي بعد كل ن�ص�ط. 

تعليمات السالمةتعليمات السالمة
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المحتويات المحتويات 

املو�سوع: الفن الت�سكيلي املعا�سر وا�ستخدام اخلامات املتعددة

املو�سوع: القيم الت�سكيلية للخط العربي

املو�سوع: طباعة ال�سا�سة احلريرية

 املو�سوع: امل�سروع الف�سلي

تقومي الوحدة

تقومي الوحدة

تقومي الوحدة
20-13

21

44
43-25

63-49
64

67-65

املراجع
فهر�س الأ�سكال وال�سور

69-68
72-70

الوحدة الثالثة: جمال الطباعة

الوحدة الأولى: جمال الر�سم 

الوحدة الثانية: جمال الزخرفة

امل�سروع الف�سلي
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الف�صل الدرا�صي الأول





الوحدة األولى

مجال الرسممجال الرسم
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الوحدة األولى: مجال الرسـمالوحدة األولى: مجال الرسـم1212

موا�سيع جمال الر�سم:
املو�سوع: الفن الت�سكيلي املعا�سر, وا�ستخدام اخلامات 

                املتعددة.



م
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جــا
م

1313
متيز الفن الت�سكيلي يف القرن الع�سرين با�ستخدامه و�سائط متنوعة للتعبري عن فكرة 
عن  للتعبري  مزجها  وو�سائط  الأل��وان،  غري  اأخرى  خامات  باإ�سافة  وذلك  الفني،  العمل 
املو�سوع املتناول، بحيث ياأخذ اأبعاًدا اأكرث عمًقا وتاأثرًيا. كما اأن معطيات القرن الع�سرين 
وما �سهده من تطورات علمية وتقنية يف جمال الت�سالت واملوا�سالت وا�ستخدام ال�سور 
امللونة وال�سور الرقمية والتو�سع يف جمال الإعالن والدعاية، غري من نظرة الفنان املعا�سر.
فا�ستخدم الفنان اخلامات املختلفة مثل ق�سا�سات اجلرائد والنفايات ال�سناعية وغريها 
لإ�سفاء اأبعاد تخدم مو�سوع العمل الفني. فمثاًل اإذا اأراد الفنان اأن يعرب عن الإ�سراف يف 
ا�ستهالك املوارد الطبيعة، وما قد ينتج عنه من اأ�سرار بيئية و�سحية، فاإنه يلجاأ اإلى نف�س 
�سلبياتها  اإي�ساح  بغر�س  وذلك  يناق�سها.  التي  الق�سية  عن  للتعبري  امل�ستهلكة  اخلامات 
واإيجابياتها. واإذا كان يناق�س ق�سية هيمنة ال�سورة يف املجتمع املعا�سر فاإنه قد يلجاأ اإلى 

نف�س ال�سور للتعبري عما يحدث من حوله، ويعرب عنه بو�سائل غري تقليدية.

الفن التشكيلي المعاصر  

الفن التشكيلي المعاصر  
مجال الرسممجال الرسم

واستخدام الخامات المتعددة الموضوعالموضوع

واستخدام الخامات المتعددة 
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اخلامات  على  وتعرف  �سامتة  طبيعة   ،)1( ال�سكل  يف  الفني  للعمل  انظر/ي 
امل�ستخدمة فيه و�سع/ي اإ�سارة )✓(، بجانب الإجابة ال�سحيحة.

اأ( األوان زيتية.                   )         (
)         ( ب( خامات متنوعة.  
)         (  ج( معادن واأحجار.  

وجهة  من  باخلامة  املو�سوع  عالقة  ما 
نظرك؟ �سع عالمة )✓( على الإجابة 

ال�سحيحة.
 )         ( اأ( التعبير عن المو�سوع.  
)         ( ب( التعبير عن روؤية الفنان.  

  )         ( ج( التعبير عن م�سكلة في المجتمع.  

هل ت�ستطيع تخمني امل�سكلة التي يناق�سها الفنان؟
اأ( م�سكلة اجتماعية.                               )         (
ب( م�سكلة جمالية.                                )         (
ج( م�سكلة اقت�سادية.                             )         (

نشـاط نشـاط ))11((

ال�سكل )1(: طبيعة �سامتة للفنان بابلو بيكا�سو 1900م.

العني  اأ�سراًرا على  ت�سبب  اأو  الدماغ،  تتلف خاليا  قد  �سامة،  واأبخرة  واملواد حتتوي على مكونات  اخلامات  بع�س 

والرئتني، قم بعمل قائمة من املواد التي ت�ستخدم يف الرتبية الفنية ولها اآثار �سارة �سحًيا، مع اقرتاح البدائل املنا�سبة 

لها. كذلك ابحث عن الطرق املثلى للتعامل مع مثل هذه املواد. 

معلومة اإثرائية:
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انظر/ي اإلى العمل الفني ال�سكل )2(، ماذا ميثل؟
........................................................................................................................................................................

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

: ملاذا يعد هذا الأ�سلوب فن جيد؟
........................................................................................................................................................................

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

نشـاط نشـاط ))22((

ال�سكل )2(: عمل الفنان ال�سعودي اأحمد ماطر.

معلومة اإثرائية:
 تويل اململكة العربية ال�سعودية يف عهد خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود - حفظه اهلل -
 ، املتزايدة  الأعداد  وا�ستيعاب  الرحمن  �سيوف  املقد�سة؛ خلدمة  وامل�ساعر  ال�سريفني  باحلرمني  وعنايتها  اهتمامها  جّل   
وتبذل الغايل والنفي�س يف �سبيل عمارة وتطوير احلرمني ال�سريفني وامل�ساعر املقد�سة، وتقدمي اأرقى اخلدمات الع�سرية 

حلجاج بيت اهلل احلرام  والزائرين واملعتمرين.
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ت�ستخدم بودرة الرخام لإعطاء مالم�س متنوعة لالأ�سطح، كامللم�س اخل�سن والناعم، اأو 
ملم�س متدرج من النعومة اإلى اخل�سونة.

تاأمل/ي عمل الفنان بكر �سيخون )ال�سكل 3(، ثم اأجب/اأجيبي عن الأ�سئلة الآتية:

1( ما هي المادة الم�ستخدمة في تنفيذ اللوحة؟ بودرة الرخام اأم مادة اأخرى؟
2( هل يوجد اأجزاء بارزة في اللوحة؟ اأين توجد، في ال�سكل اأم في الأر�سية؟

3( اأعط/ي اأمثلة لخامات يمكن ا�ستخدامها في عمل مالم�س متنوعة على اللوحات الفنية.

نشـاط نشـاط ))33((

ال�سكل )3(: لوحة للفنان ال�سعودي بكر �سيخون.
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تاأم��ل/ي اللوح��ة الجانبية �س��كل )4(واكتب/ي 

قراءتك النقدية عنها:

- ا�ستخدام الألوان.
- تحليل الزخارف )الخط العربي(.

- تف�سير انطباعك عن العمل والحكم عليه.

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

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

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

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

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

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

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

نشـاط نشـاط ))44((

ال�سكل )4(: للفنان ر�سا وار�س.
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تاأمل/ي لوحة الفنان ال�سعودي عبداهلل احلّب�ي، ال�سكل )٥(، واكتب/ي قراءتك النقدية 
عنه من حيث:

الو�سف: ......................................................................................................................................................
التحليل: ......................................................................................................................................................
التف�سير: ......................................................................................................................................................
الحكم: .........................................................................................................................................................

نشـاط نشـاط ))55((

ال�سكل )٥(: لوحة الفنان ال�سعودي عبداهلل احلب�ّي. 
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تاأمل/ي الأ�سكال )٦- ٧ - ٨ (، ثم قارن/ي بينها من حيث: 

   المو�سوعات التي ناق�ستها اللوحات.
   الألوان الم�ستخدمة.

   الخامات الم�سافة كو�سائط لإ�سفاء اأبعاد للعمل الفني.

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

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

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

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

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

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

٦............................................................

نشـاط نشـاط ))66((

ال�سكل )٦(: لوحة الفنان ال�سعودي عبداهلل املرزوق.
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  ال�سكل )٧(: لوحة الفنانة ال�سعودية ملياء ال�ّسدّيد.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...........................................................
ال�سكل )٨(: لوحة الفنان ال�سعودي حممد ع�سريي. 
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تقويم الوحدةتقويم الوحدة

ال�سوؤال الأول:
�سع عالمة )✓( اأمام العبارة ال�سحيحة، وعالمة )✗( اأمام العبارة غري ال�سحيحة 

فيما ياأتي:
 1-  تميز الفن الت�سكيلي في القرن الع�سرين با�ستخدامه و�سائط متنوعة للتعبير عن

)       (  فكرة العمل الفني.       
 2-  ا�ستخدم الفنان الخامات المختلفة مثل ق�سا�سات الجرائد والنفايات

)       ( ال�سناعية وغيرها لإ�سفاء اأبعاد للعمل الفني.    
)       ( ا.    3- ل يناق�س الفنان في عمله الفني مو�سوًعا اأخالقي�ًّا اأو اجتماعيًّ





الوحدة الثانية

مجال الزخرفةمجال الزخرفة
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موا�ضيع جمال الزخرفة:

املو�ضوع: القيم الت�ضكيلية للخط العربي.

الوحدة الثانية: مجال الزخرفةالوحدة الثانية: مجال الزخرفة
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مجال الزخرفةمجال الزخرفة
القيم التشكيلية للخط العربي الموضوعالموضوع

القيم التشكيلية للخط العربي 

ي��ع��ت��ر اخل���ط ال��ع��رب��ي من 
الت�ضكيلي  الفن  جم��االت  اأه��م 
العربي واأكرثها اأ�ضالًة وارتباطًا 
بالفنان العربي وامل�ضلم وتراثه 
وث��ق��اف��ت��ه، وق���د ك���ان اخل��ط 
االأول  الفن��ان  ه��م  العربي 
للفن  االأ�ضا�ضي  العن�ضر  فه�و 
العربي واالإ�ضالمي ومل يتحقق 
الدولة  ا�ضتقرار  بعد  اإال  ه��ذا 
االإ�ضالمية، حيث بداأ اخللفاء يف 

بناء امل�ضاجد واالأبنية والق�ضور وبداأت العمارة االإ�ضالمية بالظهور فاأدخل الفنان العربي 
احلروف العربية كعن�ضر رئي�س من عنا�ضر الزخرفة وال �ضك اأن ا�ضتعمال الكتابة يف اأول 
االأمر على املنتجات الفنية كان و�ضيلة من و�ضائل احلمد وال�ضكر هلل، اإال اأن الفنان ا�ضتغل 
ا رائًعا ويالحظ ا�ضتعمال االآيات القراآنية لتزيني امل�ضاجد،  هذا العن�ضر ا�ضتغالاًل جماليًّ

ال�ضكل )٩(امل�ضجد النبوي يف املدينة املنورة.

ال�ضكل )٩(: زخارف من امل�ضجد النبوي.
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ا�ستنتج من اللوحة الت�لية م� ي�أتي:
كيف حقق الفن�ن التن�ظر في اللوحة؟

م� نوع الزخ�رف المر�سومة؟

الق�ضور  يف  العمارة  على  االإ�ضالمية  والزخرفة  العربي  اخلط  ا�ضتخدام  يقت�ضر  ومل 
بالتلوين  الفخارية واملعدنية واخل�ضب تارًة  واملباين وامل�ضاجد بل ا�ضتخدم على االأواين 

واأخرى باحلفر الغائر والبارز، ال�ضكالن )١٠، ١١(.

ال�ضكل )١١(: قطعة خ�ضبية مزخرفة باخلط الكويف.ال�ضكل )١٠(: اآنية فخارية مزخرفة باخلط الكويف.

تعريف اخلط العربي:
قال ابن خلدون يف مقدمته عن اخلط: )هو ر�ضوم واأ�ضكال حرفية تدل على الكلمات 

امل�ضموعة الدالة على ما يف النف�س االإن�ضانية من معاٍن وم�ضاعر(.

نشـاط نشـاط ))11((
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اأنواع اخلط العربي:
للخط العربي نوعان رئي�ضان وهما النوع اجلاف وحروفه امل�ضتقيمة ذات الزوايا احلادة 
ويعرف باخلط الكويف ال�ضكل )١٢( ولهذا النوع من اخلط عدة اأ�ضكال، اأما النوع الثاين 
الثلث  واخلط   )١٣( ال�ضكل  الن�ضخ  كخط  املقو�ضة  وحروفه  اللني  النوع  فهو  اخلط  من 
ال�ضكل )١٤( وخط الرقعة ال�ضكل )١٥( واخلط الفار�ضي ال�ضكل )١٦( واخلط الديواين 

ال�ضكل )١٧( واجللي ديواين ال�ضكل )١٨( وخط االإجازة ال�ضكل )١٩(.

ال�ضكل )١٢(: لفظ اجلاللة باخلط الكويف املظفر.
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ال�ضكل )١٣(: الب�ضملة بخط الن�ضخ.

ال�ضكل )١٥(: الب�ضملة بخط الرقعة.

ال�ضكل )١٤(:كتابة زخرفية بخط الثلث.

ال�ضكل )١٦(: )رب ا�ضرح يل �ضدري 
وي�ضر يل اأمري( خط فار�ضي.
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اأنواع الخط الكوفي:
تعود ت�ضمية هذا اخلط اإلى مدينة 
الكوف��ة العراقية، وغدت له م�ض��حة 
زخرفي��ة رائع��ة �ض��كلت املحاوالت 
االأول��ى لظه��ور اخلط الك��ويف الذي 
اقرتن با�ضم هذه املدينة؛ الأنه ابتكر 
ون�ض��ج فيها ومل يك��ن له وجود من 

قبل، ال�ضكل )٢٠(. 

ال�ضكل )١٧(: خط ديواين.

ال�ضكل )١٩(: خط االإجازة.ال�ضكل )١٨(: خط جلي ديواين.

ال�ضكل )٢٠(: كتابة باخلط الكويف يعود تاريخها اإلى �ضنة ٢٩٤ ه�.
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وق��د انتف��ع الفن��ان العربي من 
خ�ضائ���س اخلط الكويف امل�ض��تمد 
م��ن جمال��ه الزخ��ريف وتنا�ض��ب 
وتنا�ضقه����ا  واتزانه����ا  حروف����ه 
و�ضالبته��ا، فانتف��ع منها اأح�ض��ن 
انتفاع، وذلك با�ضتقاقه عدد كبري 
م��ن اأنواع اخلط الكويف، ال�ض��كل 

.)٢١(

ال�ضكل )٢١(: بع�س اأنواع اخلط الكويف.

اكتب اإحدى العب�رات الآتية ب�لخط الكوفي:

1- الحمد هلل     2- الرحمن الرحيم     3- اإل ر�سول اهلل

نشـاط نشـاط ))22((
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المميزات التشكيلية للخط العربي:

اأ�ضاليب اخلط العربي واأنواعه، بتنا�ضق بنائها، بالرغم من خ�ضوع كل  متتاز  خمتلف 
القائمة  احلروف  ونهايات  االأفقية  اخلطوط  لعبة  خالل  فمن  �ضارمة.  لقواعد  منها  واحد 
ا على االإيقاع  ا مبنيًّ واحللقات اجلميلة، تنتج خمتلف اأ�ضاليب اخلط العربي مفعواًل ت�ضكيليًّ

واحلركة، وهناك الكثري من املميزات الت�ضكيلية للخط العربي ومنها:
اط من عمل تراكيب واأ�ضكال خمتلفة.- ١ الطواعية ال�ضديدة التي متكن اخلَطّ
حتمل يف ثناياها ال�ضفات الزخرفية من خالل توايل بع�س احلروف وتكرارها.- ٢
احلرف العربي له �ضفة اختزالية، حيث اإن احلرف الواحد له �ضكل منفرد، و�ضكل - ٣

مت�ضل، )يف البدء ويف الو�ضط ويف نهاية الكلمة(.
ق�ضرية - ٤ م�ضافات  ا�ضتخدام  على  ي�ضاعد  مما  بع�ضها  فوق  احلروف  تركيب  اإمكانية 

لكلمات وحروف كثرية.
القدرة على اإعطاء التنوع يف االإيقاع والتنوع احل�ضي.- ٥
اط املتمكن التعبري عن احلركة، والكتلة.- ٦ اخلط العربي يتيح للخَطّ
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   ا�ستنتج بع�ض المميزات الت�سكيلية للخط العربي من اللوحة الآتية:

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

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

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

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

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

نشـاط نشـاط ))33((
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الزخرفة الكتابية:
عرفت الفنون القدمية الزخارف الكتابية، وظهرت على منتجاتها الفنية، وكانت خليًطا 
من العنا�ضر الفنية االأخرى مثل الزخارف النباتية واحليوانية وحتى الهند�ضية باأ�ضكالها 
املختلفة، وظهرت لتزين منتجاتها الفنية واأبنيتها، ولكن التجربة االإبداعية االأولى لظهور 
الكتابة الزخرفية مل تبداأ اإال على يد الفنان العربي امل�ضلم، بعد انت�ضار االإ�ضالم ون�ضاأة 

الفن العربي االإ�ضالمي.
الذي  احل�ضاري  النهو�س  مرحلة  يف  واإبداعية  فنية  كظاهرة  العربية  الكتابة  وبرزت 
كانت  التي  التقليدية  الكتابة  اإطار  من  خرجت  حيث  جميعها،  االإ�ضالمية  االأقطار  عم 
توؤدي الغر�س املطلوب اإلى اأمناط جمالية حالها حال اللوحة الفنية يف الر�ضم والت�ضوير 
امل�ضنوعات  تزيني جميع  ا يف  مهمًّ عن�ضًرا  العربي  اخلط  واأ�ضبح  ال�ضعرية،  الق�ضيدة  اأو 
من خزف ومعادن وزجاج واأخ�ضاب وكذلك زينت به االأقم�ضة وال�ضجاد، باالإ�ضافة اإلى 
ما ظهر منه يف تزيني اجلدران واالأعمدة والقباب يف امل�ضاجد والق�ضور واملدار�س، ومما 
ب�ضكل  اخلطوط  من  وجميلة  جديدة  الأنواع  املبتكرة  با�ضتعماالته  العربي  الفنان  �ضاعد 
ال�ضابقة  باملميزات  االأخرى،  اخلطوط  من  غريه  عن  امتاز  قد  العربي  اخلط  كون  وا�ضع 
والتي جعلت منه عن�ضًرا �ضهاًل يف الزخرفة، وقد اأ�ضبحت الزخارف الكتابية حتمل مادة 
عند  العربي  الفنان  يقف  ومل  االأثرية،  الدرا�ضات  يف  كبرًيا  دوًرا  لعبت  مهمة  تاريخية 
 هذا احلد من و�ضائل التعبري ال�ضوري يف فن الكتابة بل حاول اأن يبتكر �ضوًرا اأخرى،
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 وما زالت املتاحف واملكتبات العربية والعاملية حتتفظ باالأعداد الكبرية من التحف التي 
تزينها اخلطوط العربية الزخرفية التي اأنتجتها اأنامل ذلك الفنان، واأما اخلط اأو الكتابة 
اخلطاط  مهارة  عن  يك�ضف  اخلط  من  نوع  فهو  وعك�ًضا،  طرًدا  تقراأ  التي  اأي  املنعك�ضة 
وعبقريته اإذ هو يكتب الكلمة الواحدة اأو احلرف الواحد اأو العبارة الواحدة مرتني بحيث 
ميكن قراءتها من اليمني اإلى الي�ضار ومن الي�ضار اإلى اليمني وهو ميزج بني حروفها بحيث 

ا جمياًل. االأ�ضكال )٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧(. يخرج من هذا املزج �ضكاًل زخرفيًّ

ال�ضكل )٢٣(: زخرفة كتابية بتكرار منعك�س راأ�ضي.ال�ضكل )٢٢(: زخرفة كتابية بتكرار منعك�س اأفقي.
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ال�ضكل )٢٤(: زخرفة كتابية.
ال�ضكل )٢٥(: كتابة زخرفية بخط الثلث.

ال�ضكل )٢٧(: زخارف كتابية كوفية معقدة. ال�ضكل )٢٦(: م�ضكاة زجاج با�ضم ال�ضلطان نا�ضر الدين
ح�ضن متحف اللوفر- الفنون االإ�ضالمية.
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   من خالل الوحدات الزخرفية الآتية اأكمل اللوحة اأعاله لتكون زخرفة كت�بية.

الزخرفة بحرف:

بحرف  زخرفة  وحدة  ت�ضميم  باالإمكان  اأنه  العربي  باحلرف  الزخرفة  مميزات  من 
واحد باختالف اأنواع اخلطوط، وبعدة طرق منها طريقة التكرار اأو احلرف املنعك�س.

ال�ضكالن )٢٨، ٢٩(.

نشـاط نشـاط ))44((
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ال�ضكل )٢٨(: حرف بتكرار منعك�س.

ال�ضكل )٢٩(: التكرار باحلرف الواحد.
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خطوات تصميم وحدة زخرفية من حرف واحد بطريقة التكرار:

خطوة )١(: ر�ضم ال�ضكل هند�ضي للوحدة الزخرفية.

خطوة )٣(: تكرار احلرف من خالل املركز.

خطوة )٥(: م�ضح اخلط اخلارجي لل�ضكل الهند�ضي.

خطوة )٢(: ر�ضم احلرف االأول من خالل مركز الدائرة.

خطوة )٤(: التكرار مع احلفاظ على امل�ضافة بني احلروف.
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ال�ضكل )٣١(: تكرار كلمة واحدة اأكرث من مرتني.ال�ضكل )٣٠(: تكرار كلمة واحدة بطريقة منعك�ضة.

   ب��ستخدام الح��سب الآلي ومن خالل برن�مج الفوتو�سوب �سمم وحدة زخرفية من حرف 
واحد وب�أحد اأنواع الخطوط ال�س�بقة.

الزخرفة بكلمة اأو اأكرث:

ال يختلف ا�ضتخدام كلمة واحدة عن ا�ضتخدام حرف واحد يف ت�ضميم وحدة زخرفية 
كتابية كثرًيا ولكن ا�ضتخدام الكلمة اأكرث مرونة وحرية يف الت�ضميم االأ�ضكال )٣٠، 

.)٣١، ٣٢، ٣٣

نشـاط نشـاط ))55((
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ال�ضكل )٣٢(: كلمة مكررة باخلط الكويف املربع.

ال�ضكل )٣٣(: )من �ضر ظفر( عبارة مكررة ب�ضكل معكو�س.
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خطوة )١(: ر�ضم ال�ضكل هند�ضي للوحدة الزخرفية.

خطوة )٣(: يف جزء من ال�ضكل كتابة لفظ اجلاللة )اهلل(.

خطوة )٥(: تكرار لفظ اجلاللة.

خطوة )٢(: ر�ضم حماور ال�ضكل الهند�ضي.

خطوة )٤(: تكرار لفظ اجلاللة بطريقة منعك�ضة.

خطوة )٦(: م�ضح اخلطوط امل�ضاعدة.

خطوات تصميم وحدة زخرفية
من كلمة واحدة بالطريقة المنعكسة:
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   �سمم وحدة زخرفية من خالل الكلمة الآتية:

نشـاط نشـاط ))66((
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   حدد اأنواع الخطوط في النم�ذج الآتية:

ال�ضكل )٣٤(: اخلطاط ال�ضعودي نا�ضر امليمون.

ال�ضكل )٣٥(: اخلطاط ال�ضعودي ح�ضن ر�ضوان.

ال�ضكل )٣٦(: اخلطاط ال�ضعودي فهد املجحدي.

نشـاط نشـاط ))77((
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تقويم الوحدةتقويم الوحدة

ال�ضوؤال االأول:
�ضع عالمة )✓( اأمام العبارة ال�ضحيحة، وعالمة )✗( اأمام العبارة غري ال�ضحيحة 

فيما ياأتي:
)      ( ١- يعتبر الخط العربي من اأهم مجاالت الفن الت�ضكيلي العربي.  

 ٢-  الخط العربي هو ر�ضوم واأ�ضكال حرفية تدل على الكلمات الم�ضموعة
)      ( الدالة على ما في النف�س الب�ضرية من معاٍن وم�ضاعر.   
)      ( ٣- يعتبر الخط الفار�ضي من اأنواع الخط العربي الجاف.    
)      (  ٤- الخط العربي يتيح للخطاط المتمكن من التعبير عن الحركة والكتلة.  

ال�ضوؤال الثاين:
اخرت اجلواب ال�ضحيح فيما ياأتي:

١- من اأنواع الخط العربي الجاف:
 خط الن�ضخ.  الخط الكوفي.   الخط الثلث.    

٢- يتميز هذا الخط بجماله وتنا�ضب حروفه واتزانه و�ضالبته.
 خط الرقعة.  الخط الكوفي.   الخط الثلث.   
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ال�ضوؤال الثالث:
اأكمل الفراغ بالكلمة املنا�ضبة:
   من اأنواع الزخارف االإ�ضالمية:

......................... و ......................
   من اأنواع الخط العربي ما ياأتي:

.......................   و   .....................
   من اأنواع الزخرفة الكتابية:

الزخرفة .............،  والزخرفة ..........،  والزخرفة .........





الوحدة الثالثة

مجال الطباعةمجال الطباعة
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موا�ضيع جمال الطباعة:
املو�شوع: طباعة ال�شا�شة احلريرية.
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مجال الطباعةمجال الطباعة
طباعة الشاشة الحريريةالموضوعالموضوع

طباعة الشاشة الحريرية

أوالً: نبذة تاريخية عن فن طباعة الشاشة الحريرية: نبذة تاريخية عن فن طباعة الشاشة الحريرية: 
بد�أت �لفكرة �لأ�شا�شية للطباعة بال�شا�شة �حلريرية �أو 
�ل�شبلونة منذ �لزمن �لبعيد يف تنفيذ ر�شومات وزخارف 
ب�ش��يطة على من�ش��وجات خا�شة بال�ش��تعمال �ل�ش��خ�شي 

فكانت فكرة �لطباعة بطريقة �ل�شتن�شل. 
تعود �أ�شول �لطباعة بال�شا�ش��ة �حلريرية �إلى �ليابانيني 

�ل�شكل )٣٧(، ثم تطورت لديهم عملية �لطباعة بالتفريغ فا�شتخدمو� ن�شيجًا حريريًا يل�شق 
فوق لوح �ل�شتن�ش��ل �ملفرغ �أو بني لوحني من �ل�شتن�ش��ل �ملفرغني بنف���س �لر�ش��م، وذلك 
ملنع ت�ش��رب �لألو�ن �أثناء �لطباعة وليتم �حل�شول على توزيع متجان���س للألو�ن، ويف �أثناء 
�حلرب �لعاملية �لأولى ��ش��تخدمت يف �أمريكا كعملية �شناعية وكانت حمدودة �ل�ش��تعمال، 
حي��ث �قت�ش��ر ��ش��تخد�مها يف طباعة �لأع��لم و�لر�يات وكانت با�ش��تخد�م ل��ون و�حد �أو 
لون��ني، وم��ع م��رور �لوقت وظهور حت�ش��ني يف �لأحبار و�مل��و�د �لكيميائية تط��ور هذ� �لنوع 
من �لطباعة و��ش��تخدم يف جمالت و��ش��عة كطباعة �ملل�شقات �لتجارية و�لإعلنات �لكبرية 

و�مللب�س و�أ�شبحت هناك طباعات متعددة �لألو�ن بدًل من �للون �لو�حد.

ال�شكل )٣٧( 
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الأدوات واخلامات: 
�ل�شا�ش��ة  طباع��ة  يف  �مل�ش��تخدمة  و�خلام��ات  �لأدو�ت 
�حلريري��ة تعتمد عل��ى �لطريقة �مل�ش��تخدمة يف هذه �لطباعة 
حيث �أنه ميكن تنفيذ هذ� �لنوع من �لطباعة بعدة طرق خمتلفة 
وكث��رية. ويف م�ش��روعنا ه��ذ� �ش��وف ن�ش��تخدم بع�س منها 

وهي على �لنحو �لآتي:

ومع ��شتمر�ر �لتطور ��شتخدمت �ل�شا�شة �حلريرية ب�شكل �أف�شل، وذلك بتثبيت �ملن�شوج 
تثبيته ب�شكل جيد وي�شد بقوة حتى يكون  �لز�وية، ويتم  قائم  �إطار مفرغ  �حلريري على 

�لن�شيج م�شدوًد� وغري مرتخي عند �لطباعة عليه.

م�شرط اأو مق�ش.6قطعة قما�ش من الحرير.1

دبا�شة حائطية.7ا�شتيكر ل�شق حجم كبير.2

3
اأداة الم�شح )ا�شكويجي( ويمكن ا�شتخدام البطاقات 

البال�شتيكية بدًل عنها في حال عدم توفرها.
قلم ر�شا�ش + �شريط ل�شق عري�ش.8

ورق �شميك للطباعة.9األوان الطباعة على الحرير.4

اإطار خ�شبي.5

نشـاط نشـاط ))11((

   اأ�شنع �شا�شتي الحريرية واأطبع بها.

ال�شكل )٣٨( 
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اأوًل: جتهيز ال�شبلونة:

نغم���س قطع��ة �لقما���س يف �ملاء ثم ن�شعه��ا )2( على �لإطار - 	
�خل�ش��بي )٣( ونثبت��ه بو��ش��طة �لدبا�ش��ة �جلد�رية يف نقطة 

و�حدة )٣( كما يف ) �خلطوة �لأولى(.
نق��وم بعملي��ة �ل�ش��د يف �لجت��اه )�أ( ح�ش��ب �لر�ش��م ونثبته - 2

بو��شطة �لدبا�شة ونف�س �لطريقة يف �لجتاه )ب(. 
بع��د �لتثبي��ت م��ن �جلهة �لعلي��ا نقوم بال�ش��د للجهة �ل�ش��فلى - ٣

ونو��ش��ل عملي��ة �لتثبيت م��ع مو��شلة �ل�ش��د عن كل خطوة 
تثبيت )5(، كما يف )�خلطوة �لثانية(0

تو��ش��ل عملي��ة �لتثبي��ت من جه��ة �ليمني يف �لجت��اه )د(، - 	
ونثبت ثم يف �لجتاه )ج( ونثبت حتى نكمل عملية �لتثبيت 

حول �لإطار، كما يف )�خلطوة �لثالثة(.
بعد �لنتهاء من عملية �لتثبيت ن�شرع يف تنفيذ �لت�شميم. - 5
ر�شم �لت�شميم على ورق �أبي�س عادي، كما يف )�خلطوة �لر�بعة(.  - 	
نقوم بنقل �لت�شميم بو��ش��طة ورق �لكربون على �ل�شتيكر - ٧

�ل�شا�ش��ة  عل��ى  وكذل��ك  �خلام�ش��ة(.  )�خلط��وة  �لل�ش��ق، 
�حلريرية )�خلطوة �ل�شاد�شة(.

طريقة التنفيذ: طريقة التنفيذ: 

اخلطوة الأولى

اخلطوة الثانية

اخلطوة الثالثة

اخلطوة الرابعة
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تفري��غ �لت�شمي��م �ملوج��ود عل��ى �ل�ش��تيكر �لل�ش��ق - 	
بامل�ش��رط ونزي��ل �لأج��ز�ء �لت��ي مت تفريغها م��ع بقاء 
�لأج��ز�ء �لت��ي �ش��وف ن�ش��تخدمها عل��ى ورق �خللفية 

للإ�شتيكر، )�خلطوة �ل�شابعة(0
نق��وم بن��زع عنا�ش��ر �لت�شمي��م ول�شقها على �ل�شا�ش��ة - 	

�حلريرية ح�ش��ب ما هو مر�شوم م�شبًقا بو��شطة ورق 
�لكربون.

نحيط �ل�ش��بلونة من �خلارج ب�شريط �لل�شق ل�شمان - 0	
عدم ت�ش��رب �للون من �أطر�ف �ل�ش��بلونة، )�خلطوة 

�لثامنة(.
ن�شع �ل�شبلونة على �لورق �ملر�د �لطبع عليه مع مر�عاة - 		

مو�ق��ع �لتقاطع��ات �خلا�ش��ة بحدود �لطباع��ة )�خلطوة 
�لتا�شعة(.

نقوم ب�شحب �للون بو��شطة �لأ�شكويجي من �لأعلى - 2	
�إلى �لأ�ش��فل بتاأين ونكرر يف نف���س �لجتاه مع �لتاأكد 
م��ن �أن �لل��ون ق��د غط��ى كاف��ة �مل�ش��احة يف �ل�شا�ش��ة 

�حلريرية، كما يف )�خلطوة �لعا�شرة(.

اخلطوة 
اخلام�شة

اخلطوة 
ال�شاد�شة

اخلطوة 
ال�شابعة

اخلطوة 
الثامنة

اخلطوة 
التا�شعة
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اخلطوة 
العا�شرة

ال�شكل )٣٩( 

من خلل هذ� �لأ�شلوب يف �لطباعة ن�شتطيع �أن نطبع بع�س �لت�شاميم على �مللب�س على 
�لزجاج ولكن بالألو�ن �ملخ�ش�شة لذلك.

بعد �لنتهاء من �لطبع ميكنك نزع �لت�شميم من �ل�شبلونة وغ�شلها باملاء جيًد� و��شتخد�مها 
يف طبع ت�شاميم �أخرى من �إنتاجك.

�لوقت،  نف�س  و�لآلية يف  �ليدوية  �لطرق  من  �حلريرية  بال�شا�شة  �لطباعة  طريقة  وتعد 
ومن جهة �أخرى تعترب تطوير لطريقة �لطباعة بال�شتن�شل، فقد �أر�د �ليابانيون �أن يدخلو� 
يتعر�س  �أن  ليعي�س مدة طويلة دون  قالب �ل�شتن�شل  �لتح�شينات و�لإ�شافات على  بع�س 
للتلف و�لتمزق خا�شة �أن �أجز�ء وفو��شل �لربط تعترب �شعيفة على �ل�شتن�شل ومع �لتكر�ر 
يف �لطباعة لحظو� �أن �لألو�ن تخرج من �حلرير بدقة عالية ومنتظمة من خلل �مل�شامات 

�ملوجودة على �حلرير مما �أدى �إلى �إنتاج �أكرث دقة.

نقوم برفع �ل�شبلونة عن �لورق نلحظ �أن �للون قد - ٣	
�لطبع  عملية  ونكرر  �ملفرغة  �ملناطق  خلل  من  نفذ 

فينتج لدينا �ل�شكل 	٣	٣(.
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وجاء �لأمريكيون بعد ذلك و�أ�شافو� عليها تطويًر� �آخر يف منت�شف �لقرن �لتا�شع ع�شر، 
وترجع �لفكرة �إلى �شامويل �شيمون ) Samuel Simon (، وو�شعو� مادة �جليلتني �لتي 
لل�شوء بدرجة معينة تتجمد. ويتم دهن �ملناطق �لتي ل  يدهن بها �حلرير، وعند تعر�شها 
يرغب يف خروج �للون منها مبادة �جليلتني تلك، ثم جترى عليه عملية ت�شوير �شوئي ل�شد 

�لأجز�ء �ملدهونة فتجمد وتبقى �لأماكن غري �ملدهونة وتتم عملية �لطباعة.
�لآن هناك مادة كيميائية حديثة تقوم بنف�س �ملفعول وت�شمى �حل�شا�س وهي تتاأثر ب�شرعة 

بال�شوء وتوجد جاهزة يف �لعديد من �ملكتبات وحملت بيع �لأدو�ت �لفنية.

نشـاط نشـاط ))22((

�ش1/ هل يمكن عزل الألوان بخامة اأخرى غير الإ�شتيكر؟
ال�شا�شة  �شطح  على  م��رة  من  اأكثر  الأ�شكويجي  بوا�شطة  الحبر  تمرير  يتم  لماذا   ���ش2/ 

           الحريرية؟
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نشـاط نشـاط ))33((

�شنقوم يف هذ� �لن�شاط بالطباعة على �لقما�س با�شتخد�م �ل�شا�شة �حلريرية بنف�س �لطريقة 
�ل�شابقة يف �لن�شاط )	( جنهز �شا�شتنا �حلريرية وكذلك �لت�شميم �ملر�د طبعه �إل �أن يف هذ� 

�لن�شاط طباعتنا لي�شت على �لورق �إمنا على �لقما�س، لذلك يجب مر�عاة �لآتي:

ل بد �أن يكون �لقما�س على �شطح م�شتوي متاًما ل�شمان و�شول �للون على �مل�شاحات - 	
�ملحددة.

ل بد �أن يكون �لقما�س م�شدوًد� و�حلر�س على عدم وجود طّيات على �شطح �لقما�س.- 2

يجب �أن يكون �لقما�س �شميًكا.- ٣

��شتخد�م �ألو�ن تتنا�شب مع لون �لقما�س.- 	

ل تقم بطابعة �لوحدة �لطبعة �لثانية �إل بعد �لتاأكد من جفاف �لطبعة �لأولى.- 5

    تاأمل تجربتك الطباعية وناق�ش مع زمالئك ما ياأتي:
�ش1/ كيف ت�شتثمر هذه المهارة التي تعلمتها في الدخول ل�شوق العمل؟

�ش2/ ما ال�شعوبات التي واجهتك اأثناء الطباعة وكيف تغلبت عليها؟
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تتي��ح لنا �لطباعة بو��ش��طة �ل�شا�ش��ة �حلريرية �لكثري من �خلي��ار�ت �خلا�شة باخلامة �ملر�د 
�لطب��ع عليه��ا، حيث ميك��ن لنا �أن نطبع على �لقما���س كما يف �ل�ش��كل ) 0	( وعلى �لزجاج 
وعلى �أ�شطح �خل�شب �ملعالج وعلى �لأ�شطح �لبل�شتيكية0 فقط ما علينا �شوى �ختيار �لأحبار 

�ملنا�شبة �لتي ميكن ��شتخد�مها مع كل خامة من �خلامات �ملذكورة.

وم��ع تق��دم تقنية �حلا�ش��ب �لآيل ميكننا �أن ن�ش��تخدم �حلا�ش��ب �لآيل يف �إنتاج �لعديد من 
��ا عملية نقل  �لت�شامي��م �لت��ي ميك��ن طباعته��ا بو��ش��طة �ل�شا�ش��ة �حلريرية، و�ش��هل علينا �أي�شً
�لت�شميم �إلى �ل�ش��فافية، حيث ميكن طباعة �لت�شميم على �ل�ش��فافية مبا�شرة بو��شطة طابعات 
�لليزر، ومن ثمَّ معاجلتها باحلرب �ل�شيني للتاأكيد على تعبئة كافة �مل�شاحات �خلا�شة بالت�شميم 

و�شمان عدم نفاذ �ل�شوء من خللها.

فن طباعة الشاشة الحريرية:فن طباعة الشاشة الحريرية:

ال�شكل )٤٠( 
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 ثانًيا: معمل التحمي�ش:

نظ��ًر� ل�ش��تخد�م م��و�د كيميائية يف تنفيذ هذ� �لنوع من �لطباع��ة فلبد من وجود مكان 
خم�ش���س للتعام��ل مع ه��ذه �مل��و�د �لكيميائية، حي��ث �إن هذه �ملو�د �ش��ديدة �لتاأث��ر بال�شوء، 
كم��ا يج��ب توخي �حلذر عند ��ش��تخد�م هذه �ملو�د خا�شة من قبل �لأ�ش��خا�س �لذين لديهم 

ح�شا�شية من هذه �ملو�د، �أو ممن يعانون من �أمر��س تنف�شية مزمنة.
ويف ه��ذه �حلال��ة عليه��م ��ش��تخد�م مو�د بديل��ة مثل �ل�شم��غ �أو �أي مادة عازل��ة �إل �أنه لن 

تكون دقيقة يف عملية �لطباعة مثل مادة �حل�شا�س.

 ثالًثا: الأدوات الم�شتخدمة في طباعة ال�شا�شة الحريرية:
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اإطار خ�شبي.6قطعة قما�ش من الحرير.1

�شريط ل�شق.7�شندوق الإ�شاءة الخا�ش بالتحمي�ش.2

�شفافيات.8مادة الجالتين اأو الح�شا�ش.3

اأقالم وحبر �شيني.9اأ�شكويجي )ما�شحة الألوان(.4

مجفف.10دبا�شة حائطية.5

رابًعا: مراحل تنفيذ طباعة ال�شا�شة الحريرية:
طباعة �ل�شا�شة �حلريرية متر بعدة مر�حل وكل مرحلة تتم من خلل جمموعة من �خلطو�ت 

ماذ� نحتاج �إلى تنفيذ هذ� �لنوع من �لطباعة؟
�أ� �لت�شميم �ملر�د طبعه.

ب � قالب �لطباعة.
ج � �خلامة �ملر�د �لطباعة عليها، و�شوف نقوم هنا بالطباعة على قمي�س ريا�شي.

�أ� تنفيذ �لت�شميم �ملر�د طباعته:

فقط على  بلون و�حد  �شتكون  بتنفيذها  نقوم  �لتي �شوف  �لطباعة  �أن  نعلم  �أن  بد  ل   �	
�شطح ذو لون خمتلف عن �للون �مل�شتخدم يف �لطباعة.

ولتنفيذ �لت�شميم ميكننا �ل�شتعانة باحلا�شب �لآيل للقيام بعمل ت�شميم من خلل �لرب�مج   
�ملتاحة مثل �لأل�شرتيتور  و�لكوريل درو كما يف �ل�شكل )		(.
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�لت�شميم �ملر�د طباعته و�شوف نقوم بت�شميم مب�شط ميكن طباعته على  �لقيام بعمل   �2
�مللب�س كما يف �ل�شكل )2	(.

نق��وم بنقل��ه على �ل�ش��فافية �لبل�ش��تيكية و�لتاأك��د من تعبئ��ة كافة �مل�ش��احات �خلا�شة   �٣
بالت�شمي��م باللون �لأ�ش��ود بو��ش��طة �حلرب �ل�ش��يني �أو �أي حرب ل يتاأث��ر باملاء، كما يف 

�ل�شكلني رقم )٣	، 		(.

بهذ� نكون قد �نتهينا من �إعد�د �ل�شفافية �خلا�شة بالت�شميم.  

ال�شكل )٤٢( 

ال�شكل )٤٤( ال�شكل )٤٣( 

ال�شكل )٤١( 
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ب � �إعد�د قالب �لطباعة )�ل�شبلونة(:

�شكل  على  �لفنية  �لأدو�ت  بيع  وحم��لت  �ملكتبات  يف  جاهزة  توجد  �لقو�لب  هذه   
بالعودة  �ل�شبلونة  �إع��د�د  خطو�ت  معرفة  ميكن  �ملقا�شات،  خمتلفة  خ�شبية  �إط��ار�ت 

للخط�و�ت )	-	( �س )		(.
خطو�ت �لعمل:

جنفف �لقالب بعد �إعد�ده بو��شطة �ملجفف.  �	
ندخ��ل �إل��ى معم��ل �لطباع��ة ونطف��ئ �لإ�ش��اءة ونعم��ل   �2
فق��ط عل��ى �لإ�شاءة �حلم��ر�ء �خلافتة ونق��وم بو�شع مادة 
�حل�شا���س عل��ى �لإط��ار مع ملحظ��ة عدم و�ش��ع �لقالب 
على �أي �ش��طح وبا�شتخد�م �لإ�شكويجي نقوم بتوزيعها 
على �ش��طح �ل�شا�ش��ة �حلريرية كما يف �ل�ش��كل )5	(، 

وتنظيفه من �خللف من تر�شبات مادة �حل�شا�س بو��شطة �لإ�شكويجي.
نقوم بتجفيف �لقالب بو��شطة �ملجفف دون ت�شغيل �أي �إ�شاءة.  �٣

ن�ش��ع �ل�ش��فافية فوق �ل�شندوق عل��ى �لغطاء �لزجاجي   �	
يف �لو�ش��ط ون�ش��ع عليها �ل�ش��بلونة �ملدهون��ة باملادة 
عل��ى  �ل�ش��بلونة  تك��ون  �أن  ونحر���س  �حل�شا�ش��ة، 
�لت�شمي��م يف �لو�ش��ط، ون�ش��ع عليها قطع��ة من �لورق 
�لأبي���س �ملت��ني وعليه ثق��ل حتى ن�شم��ن عدم وجود 

ال�شكل )٤٥( 

ال�شكل )٤٦( 
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�أماك��ن مرتفع��ة ينفذ منه��ا �ل�شوء.كما يف �ل�ش��كل )		(، ثم نقوم بت�ش��غيل �لإ�شاءة 
�لبي�شاء �ملوجودة د�خل �ل�شندوق ملدة ما بني 2 و ٣ دقائق.

5�     نقوم بغ�شل �لقالب بو��شطة جريان �ملاء حتت �ل�شنبور حتى تز�ل كافة �مل�شاحات �لتي 
تتعر�س لل�شوء حتى ي�شبح �لقالب كما يف �ل�شكل )٧	(.

نرفع �لقالب للأعلى يف �ل�شوء لرنى �إن كانت هناك م�شامات مل تقفل يف �ملناطق �لتي ل   �	
نريد �أن ينزل منها �للون �إذ� لحظنا وجود فتحات ن�شع عليها من �ملادة �حل�شا�شة مرة 
�أخرى وبو��شطة �مل�شاحة �خل�شبية �ملثبتة بقطعة من �لبل�شتيك )�لإ�شكويجي( لأنه �أ�شهل 

يف �حلركة، وهنا ل يهم �إذ� كان �ملكان م�شاء لأننا نرغب يف �أن جتمد �ملادة ب�شرعة.
ن�شع �شريط ل�شق من جميع �جلهات على �ل�شبلونة من �لأطر�ف �لد�خلية و�خلارجية، ومهمة   �٧

هذ� �ل�شريط عزل �لأطر�ف ليحول دون دخول �للون حتت �لإطار مما يوؤدي لتلف �لعمل.
�إذ� كان لدينا كمية كبرية من �لقم�شان �لتي نرغب يف طباعتها يجب علينا �أن نثبت   �	

�لقالب على طاولة م�شتوية بو��شطة مف�شلت متحركة كما يف �ل�شكل )		(.

ال�شكل )٤٨( ال�شكل )٤٧( 
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نشـاط نشـاط ))55((

   الطباعة باأكثر من قالب، لحظ ال�شكل رقم )51(.

نشـاط نشـاط ))44((

   فلنظهر قدراتنا الفنية لمعلم التربية الريا�شية في ترقيم المالب�ش الريا�شية، 
ولنطبع �شعار للمدر�شة على هذه المالب�ش. وبنف�ش الطريقة ال�شابقة نحاول 

ا بنا على حقيبتنا المدر�شية. اأن نطبع �شعاًرا خا�شًّ

ملحظة:
ميكننا �أن نطبع باأكرث من لون، فقط علينا ��شتخد�م �أكرث من قالب، فلنتعاون مع زملئنا 
يف �لف�شل لإنتاج عدة قو�لب، ويف �لن�شاط �لآتي �شوف نتعلم كيف نطبع باأكرث من لون.

نقوم ب��رف����ع �لقال���ب ون����شع حتت��ه �لقمي�س �ملر�د �لطباع��ة عليه، ون�شع �لل��ون يف �أعلى   �	
�شح����ب  يف  نب��د�أ  ث���م  �لقال��ب، 
�لل�����ون بو��شطة )�لإ�شكويجي(، 

كما يف �ل�شكل )		(.
نقوم ب�رف�ع �لقالب ون�شاهد �لنتيج��ة   �	0

ك��م��ا ف��ي �ل�شك��ل )50(.
ال�شكل )٥٠( ال�شكل )٤٩( 
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نلح��ظ �أن هذ� �لت�شميم يحتوي عل��ى �أكرث من لون فهو يحتوي 
على �لألو�ن �لأ�شود و�لأحمر و�لأزرق و�لربتقايل و�لأخ�شر، لذلك 
عند طباعة مثل هذ� �لت�شميم بكافة �ألو�نه نحن نحتاج �إلى �أن نعمل 

قالًبا لكل لون، ويف هذه �حلالة نحن نحتاج �إلى خم�شة قو�لب.

ال�شكل )٥١(    تعاون مع زمالئك في عمل هذه القوالب.

	 -.)I( خلطوة �لأولى طباعة �حلرف�
�خلطوة �لثانية طباعة �شورة �لقلب.- 2
�خلطوة �لثالثة طباعة �لقو�س.- ٣
	 -.)SAUDI ARABIA( خلطوة �لر�بعة طباعة كلمة�
�خلطوة �خلام�شة طباعة رمز �ململكة �لعربية �ل�شعودية )�ل�شيفني و�لنخلة(.- 5

نشـاط نشـاط ))66((

�ش1/ هل ن�شتطيع اأن نطبع ت�شميًما به اأكثر من لون بقالب واحد؟

   �نظر �إلى �لتجربة �لآتية، و�شمم قو�لب طباعية جديدة بالإ�شتيكر �لل�شق �أو �أي 
و�شيط لتنفيذ قالب طباعي مبتكر.

   لحظ �أننا هنا ��شتخدمنا �لإ�شتيكر �لل�شق لر�شم �لعنا�شر �ملطبوعة، و�شوف نقوم 
بالطباعة خم�س مر�ت على نف�س �خللفية.
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تقويم الوحدةتقويم الوحدة

ال�شوؤال الأول:
العبارة غري ال�شحيحة  اأمام  العبارة ال�شحيحة، وعالمة )✗(  اأمام  �شع عالمة )✓( 

فيما ياأتي:
١- تعود اأ�شول الطباعة بال�شا�شة الحريرية اإلى اليابانيين.             )     (

٢-  ت�شتخدم طباعة ال�شا�شة الحريرية في مجالت وا�شعة كطباعة المل�شقات
التجارية والإعالنات الكبيرة.               )     (
٣- تعد طريقة الطباعة بال�شا�شة الحريرية من الطرق اليدوية والآلية في نف�س الوقت. )     (
٤- يمكن طباعة ت�شميم واحد ملون بقالب واحد.               )     (

ال�شوؤال الثاين:
اخرت اجلواب ال�شحيح فيما ياأتي:

١- الحبر الم�شتخدم في الت�شميم للطباعة بال�شا�شة الحريرية:
 اأي حبر يتاأثر بالماء.  الحبر ال�شيني.   األوان الحرير.   	

٢- طور الأمريكيون الطباعة بال�شا�شة الحريرية من خالل دهن المناطق التي ل يرغب بخروج 
اللون منها بمادة:

 الإ�شكويجي.  الجيالتين.   ال�شبلونة.   	
٣-اإ�شاءة معمل الطباعة ل بد اأن تكون:         

 اإ�شاءة بي�شاء.  خ�شراء خافتة.   حمراء خافتة.   
٤- اإذا كان لديك ت�شميم يحتوي على حروف واأ�شكال بــ ٤ األوان، فاإننا نحتاج اإلى: 

 قالبين، واحد لالأ�شكال وواحد للحروف.  قالب واحد فقط لكامل ال�شكل.  	
 اأربعة قوالب، قالب لكل لون.  
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المشروع الفصليالمشروع الفصلي
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المشروعالمشروع
أهداف المشروع الفنيالفصليالفصلي

أهداف المشروع الفني

	- تنمية مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي لدى �لطالب/�ة.
يف  وتطبيقها  �لدر��شي  �لف�شل  خلل  در��شتها  مت  �لتي  �لفنية  �ملجالت  بني  دمج   -2

�مل�شاريع �لفنية لدى �لطالب/�ه.
٣- تبادل �خلرب�ت �لفنية بني �لطلبة يف �مل�شاريع �لفنية �جلماعية.

	-  دعم �لجتاهات �لإيجابية لدى �لطلب نحو �لإبد�ع و�لتفكري �لإبد�عي.
5- �إك�شاب �لطالب/�ة �لقدرة على ر�شم ت�شاميم �إبد�عية للتعبري عن م�شكلت �أو ق�شايا 

�أو �أفكار وم�شاهد�ت حياتية.
	- مناق�شة �لعلقات يف �لقيم �لت�شكيلية �ملتوفرة يف �لأعمال �لفنية �لتي ينتجها �لطالب/�ة.
و�للون  �ل�شكل  �لتعبريية يف  �ملعاين  �لوجد�نية، وملحظة  �لنفعالت  عن  �لتعبري   -٧

و�لتج�شيم يف �لعمل �لفني.
	- �إك�شاب �لطالب/�ة مهار�ت �لتخطيط و�لتفكري للم�شاريع �لفنية.

	- �إك�شاب �لطالب/�ة �لقدرة على �لت�شكيل باخلامات �ملتعددة يف �لإنتاج �لفني.
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نوع
امل�شروع

ا�شم الم�شروع

-

-

-

-

تخطيط فكرة العمل

ا�شتمارة تنفيذ امل�شروع الف�شلي

التقومي:
النقد الفني والتقييم:

فــردي

جـمـاعـي

مل ُينـفـذُنــفذ

و�شف امل�شروع

اخلامات والأدوات

مراحل تنفيذ امل�شروع

طرق اإخراج وعر�ض امل�شروع

قيمة امل�شروع اجلمالية والنفعية

فكرة امل�شروع

اأ�سباب عدم التنفيذ:

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

اهداف امل�شروع
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�ملر�جع �لعربية
	- ح�ش��ني، �إينا���س، )2005( �لطبعة �لأولى، �أثر �لفن �لإ�ش��لمي على �لت�شوير يف ع�شر �لنه�شة، 

د�ر �جليل، بريوت، لبنان.
2- ريا���س، عب��د �لفت��اح، )2000م( �لطبعة �لر�بعة، �لتكوين يف �لفنون �لت�ش��كيلية،  جمعية معامل 

�لألو�ن،  �لقاهرة، م�شر.
٣- عرفات، �آمال حمدي )	200م( طباعة �ملن�شوجات.

	- ماهر، �شعاد حممد، )				م( �لفنون �لإ�شلمية، �لهيئة �مل�شرية �لعامة للكتاب. 
5- حممود، مهدي �ل�شيد، علم نف�شك �خلط �لكويف، د�ر �لف�شيلة، �لقاهرة، م�شر.

	- �لدري�ش��ة، حمم��د عبد �هلل، )2005م( �لطبعة �لأولى، �لر�ش��م �حلر و�لزخرف��ة و�خلطوط، مكتبة 
�ملجتمع �لعربي للن�شر، عمان، �لأردن.

٧- �ل�شابغ، �شمري، )				م( �لفن �لإ�شلمي، د�ر �ملعرفة، بريوت، لبنان �لطبعة �لأولى. 
	- �ملو�شوعة �لعربية �لعاملية: )				م( موؤ�ش�شة �أعمال �ملو�شوعة للن�شر و�لتوزيع. �جلزء �لر�بع.

مر�جع �أخ�����رى
	- رو�ئ��ع م��ن جمموعة �لفنون �لإ�ش��لمية مبتحف �للوف��ر )	200م(، معر�س للهيئة �لعليا لل�ش��ياحة، 

�شركة �ملدينة �ملنورة للطباعة و�لن�شر، جدة.
2- جملة �حلج و�لعمرة، �لعدد �حلادي ع�شر، ذو �لقعدة )	2		ه�(.

٣- كتاب �إلكرتوين، �ش��وحان، �أحمد، رحلة �خلط �لعربي من �مل�ش��ند �إلى �حلديث - در��ش��ة - من 
من�شور�ت �حتاد �لكتاب �لعرب دم�شق  )	200م(.
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املراجع الأجنبية:
• Burda, verlag Aenne: 1983, burda  (Grobes buntes Handarbeitsbuch 

2. folg) Burda Gmbh, Offenburg, West Germany.
• Creative Learning easy needlepoint: 1977,TH.De. Dillmont – 

mulhouse, France.
• Gresham, G. Austin: 1992.A colour Atlas of General Pathology,Wolfe 

Publishing, an imprint of Mosby – Year Book Europe limited, 
England.

• Koening, Marion and Spears Gill: 1980   Making Rugs For Pleasure 
& Profit, Arco Publishing inc. New York Printed in Great Britain.

• Phillips, Party: 1997. Living with Carpets, A Quarto Book, Thomas 
and Hudson ltd.Great Britain London

• Trooper, David: 1979: Crafts and Hobbies, The Reader s Digest 
Canada, printed in U.S.A.Association.

• J. I.  Biegeleisen, M. A.  Cohn. Silk Screen Techniques  ( Dover 
Craft Books ). ( Dover Publications, 1958 )
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الوحدة األولى: مجال الخزفالوحدة األولى: مجال الخزف

موا�ضيع جمال اخلزف:

املو�ضوع )1(: خزفياتي عربية.
املو�ضوع)2(: هوية اخلزف العربية.
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م��ن خ��ال مرورنا يف ال�ض��نوات املا�ضية عل��ى خربات متنوعة يف جمال الت�ض��كيل بخامة 
الط��ن, تعرفن��ا على الكثري من املعلومات, فكان اأهمها اأن عرفنا فخاريات بادنا  كونها من 
اأه��م عنا�ضر الرتاث ال�ض��عبي ال�ض��عودي, فاخلزف من اأهم الفن��ون )القدمية احلديثة( حيث 
ُع��رف من��ذ الع�ض��ور الأولى يف تاريخ الب�ض��رية, لذا مل يندثر ومل ينته ه��ذا الفن يف تطوره 
فظل ي�ض��تجيب للتطورات احلياتية لأنه من الأدوات املهمة للحياة اليومية, اإذ اأ�ضبح اليوم 

ا من فروع الفنون الت�ضكيلية.  ا وحيويًّ فرًعا مهمًّ
لق��د اهت��م خ��رباء الآثار مبتابعة تط��ور �ضناعة اخلزف, الت��ي تنوعت اأ�ض��كاله ما بن فخار 
وخ��زف, فمن خاله ا�ض��تطاعوا فهم احل�ض��ارات ومعرفة مراحل تطويره التي تك�ض��ف عن 

تفكري ومهارة �ضانعيه, وقد مر جمال اخلزف بعدة مراحل وم�ضميات من اأهمها: 
مرحل��ة الفخ��ار البدائ��ي: حيث - 	

الإن�ض��اين  الت�ض��كيل  بدائي��ات 
بخامة الطن, فقد كان ت�ض��كيله 
وتعامل��ه م��ع ه��ذه اخلام��ة, وليد 
احلاج��ة وط��رق ت�ض��كيله كان��ت 

يدوية بدائية, ال�ضكل )	(.

مجال الخزفمجال الخزف
خزفياتي عربيةالموضوع األولالموضوع األول

خزفياتي عربية

ال�ضكل )1(: مناذج من الفخار البدائي.
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نشـاط نشـاط ))11((

)ندون اأهم مميزات ال�ضكل البدائي من حيث: �ضماكة اجلدران ونعومة اخلامة و�ضكل الهيئة 
اخلارجية(. 

الهيئة اخلارجيةاخلامةال�ضماكة

فخار �ضعبي: 

بعد ما ا�ض��تقر الإن�ض��ان وكرثت خرباته, نتيجة تعداد ممار�ضاته وجتاربه, جاءت اأ�ضكاله 
اأك��رث اتزاًن��ا, حيث ناحظ اأن طرق ت�ض��كيله لأوانيه دخل فيها بع���ض الأدوات والأجهزة 

الب�ضيطة التي ُتعينه على اإتقان ال�ضكل, مثل عجلة الدولب والقوالب اجل�ضية. 
والفخ��ار ال�ض��عبي ُي�ض��كله احلرفيون من اأفراد �ض��عب ما, باأ�ض��كال له��ا خ�ضو�ضية املكان 
والتي تت�ضح من خال �ضكلها وزخارفها, فهي خا�ضة بهم حتمل طابعهم الذي مييزهم, حيث 

تختلف باختاف املنطقة.
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لذا كان لدينا اأ�ضكاًل متنوعة يف هيئتها وزخارفها, فللمدن العربية فخارها ال�ضعبي الذي 
مييزها عن غريها فعلى �ضبيل املثال: 

فخار �ضعبي �ضعودي:

كل ل�ضتخدامه يف احلياة اليومية, لذا جاءت الأ�ضكال غالًبا  ميتاز بوظائفه النفعية, فقد �ضُ
خالية من الزخارف الوا�ضحة, وجنده ابتعد عن التقنيات الزخرفية التي عرفها الفنان امل�ضلم.
وم��ن القط��ع الفخاري��ة امل�ض��هورة يف الرتاث ال�ض��عبي ال�ض��عودي, ال�ض��كل )٢( الأزيار  

والدوارق, واملباخر وفناجن القهوة.

ال�ضكل )2(: مناذج من الفخار ال�ضعودي.
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فخار �ضعبي مغربي:

امت��از باهتمام��ه بالناحي��ة النفعية, فكان من اأه��م الأواين هي القطع امل�ض��تخدمة يف احلياة 
اليومية, مثل القدور اخلا�ضة بالطهي, كما اأنه مل يهتم كثرًيا بالزخارف على ال�ضطح, فغالًبا 
م��ا كان��ت ال�ض��طوح خالية من اأي مام���ض اأو زخ��ارف اأو تنوع يف الأل��وان, حيث جند اأن 
الفخار املغربي ال�ض��عبي اكتفى بالطاء الزجاجي ال�ض��فاف, لأنه ي�ضاعد على حفظ ال�ضوائل 

ال�ضكل )٣(.

ال�ضكل )٣(: فخاريات �ضعبية من املغرب.

ومن اأهم ما مييز اخلزف ال�ضعبي املغربي, تلك القدور والأواين ذات الأغطية املرتفعة 
واملخروطية ال�ضكل. 

٢- فخ��ار �ض��عبي م�ض��ري: ا�ض��تهر الفن ال�ض��عبي امل�ض��ري؛ بالقل��ل والأواين والعرائ���ض 
ال�ض��عبية املجردة, وامتاز يف ت�ض��كيله ب�ضماكة جدرانه نوًعا ما, كغريه من اخلزفيات 
ال�ضعبية, ومن اأ�ضهر الفخاريات ال�ضعبية )�ضبابيك القلل( امل�ضهورة بالتثقيب, والتي 
عرف��ت يف الفن الإ�ض��امي كاأهم التقنيات الزخرفية الت��ي ابتكرها الفنان امل�ضري يف 

ذلك الوقت, ال�ضكل )٤(.
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�ض��ماكة  اأن  ناح��ظ  عام��ة؛  وب�ضف��ة 
اجل��دران يف الفخ��ار ال�ض��عبي, م��ع ع��دم 
الزخرفي��ة  بالأ�ض��اليب  كث��رًيا  الهتم��ام 
املتنوع��ة, والط��اءات الزجاجية امللونة, 

من اأهم �ضمات الفخار ال�ضعبي.  
الفخ��ار واخل��زف  اأن  وبذل��ك ناح��ظ 
ال�ض��عبي العرب��ي, ل��ه موا�ضف��ات عدي��دة 

انت�ض��رت عل��ى اأ�ض��طحه ومتيزت بها خطوطه اخلارجي��ة, حيث حافظ على طابع م�ض��تقل به, 
فيميزه عن غريه من خزفيات باقي الدول الإ�ضامية غري العربية.

لنقارن ون�ض��تنتج بالروؤية, مدى تطور ال�ض��كل اخلزيف ما بن بدائي و�ض��عبي, واإ�ضامي 
عربي فلنتفح�ض الآتي:

الفخار البدائي:

ا؛  الفخار البدائي وطريقة ت�ضكيله يدويًّ
تاأتي عن طريق عملية �ضغط  هيئته  حيث 
حجر اأو اأي خامة ت�ضاعد يف جتويف الكتلة 
الطيني���ة, فك��ان �ضبًبا لت�ضاب��ه الأ�ضك�ال, 
و�ضماكة اجل�ضم, نتيجة عدم توافر اأدوات 
لرتقيق اجلدار, مع قلة اإمكانات وخربة يف 

عملية الت�ضوية, فكثرًيا ما كان ي�ضتعمل اأوانيه دون ت�ضوية, ال�ضكل )٥(.

ال�ضكل )٤(: فخار �ضعبي.

ال�ضكل )٥(: فخار بدائي يت�ضح �ضماكة جدرانه.
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الفخار ال�ضعبي العربي:

الفخار ال�ض��عبي العربي يت�ضح خلوه من الزخارف ال�ض��طحية, والهتمام بتوازن ال�ض��كل 
اخلارجي, مع ترقيق �ضماكة اجلدران نوًعا ما نتيجة التنفيذ بوا�ضطة عجلة الدولب, لت�ضاعد 

على التزان يف اأبعاد اأجزاء اجل�ضم, ال�ضكل )٦(.

الفخار الإ�ضالمي العربي:

يظهر  العربي,  الإ�ضامي  واخل��زف  الفخار 
واملهارة  والزخرفة  الأل���وان  يف  اخل��زاف  تفنن 
الظاهرة من خال رقة �ضماكة اجلدران, كما متيز 
األوان الطاء الزجاجي خا�ضة اللون الأزرق  يف 

الإ�ضامي, ال�ضكل )٧(.

ال�ضكل )٦(: �ضعبي عربي ويت�ضح قلة �ضماكة اجل�ضم نتيجة ا�ضتخدام عجلة الدولب.

ال�ضكل )٧(: فخار وخزف اإ�ضامي عربي رقة يف 
ال�ضماكة ودقة يف الأداء وو�ضوح لطابع عربي مميز.
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اخلزف العربي املعا�ضر:

متي��ز بالر�ض��اقة يف �ض��كله ورق��ة جدران��ه ودقة عنا�ض��ر زخرفت��ه, كما حافظ عل��ى الهيئة 
اخلارجية, التي اأ�ضبحت �ضمة للفخار واخلزف العربي, وهي اتزان الأبعاد, ال�ضكل )٨(.

ومن هذا العر�ض ممكن اأن ن�ضتنتج مفهوم ل�ضكل اخلزف العربي فنقول: 

هو جمموعة الأ�ض��كال الفخارية واخلزفية ذات الطابع العربي املمي���ز م����ن حيث: الهيئ���ة 
يف ال�ض��كل اخلارجي, وت�ض��اوي رقة �ض��ماكة اجلدران, ومهارة التنفيذ, وتنا�ض��ق الأجزاء 
م��ن خ��ال موزون الأبعاد, اأم��ا نوعية عنا�ضر الزخرفة فهي امل�ض��توحاة م��ن البيئة العربية, 
وعنا�ض��ر الزخرف��ة الإ�ض��امية, ومن اأهمها احلرف العربي والأ�ض��كال الهند�ض��ية والنباتية 

واخلطوط الت�ضكيلية.

ال�ضكل )٨(: اأ�ضكال من اخلزف العربي املعا�ضر ويظهر الهتمام بعنا�ضر الزخرفة الإ�ضامية.
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وناحظ  اخل��زاف,  واإتقان  مهارة  يت�ضح  اأع��اه  ال�ضكل  ومن 
ا جلدران ال�ضكل اخلزيف, مع  قدرته على تنفيذ �ضماكة رقيقة جدًّ
حر�ضه على ا�ضتخدام طريقة التذهيب, الذي ي�ضفي رونقًا لاآنية, 

وقد تناوله بحذر �ضديد.
ومم��ا �ض��بق يت�ضح كيف تطورت اأ�ض��كال وهيئ��ات الفخار قدميًا, 
م��ن حي��ث التقني��ة اليدوية وال�ض��كل و�ض��ماكة اجل��دران, وكيف 
اأث��رت املحاولت املتكررة, لإك�ض��اب اخلربات املتنوعة تدريجيا 
حتى و�ضل لتقنيات ت�ضكيلية متطورة ومتنوعة, فا�ضتخل�ض تقنيات 
حديثة يف عملية البناء ويف الزخرفة و�ض��اعدته يف ذلك الأدوات 
والأجه��زة املتطورة كالعجلة وقوالب اجلب���ض لابتكار ال�ض��كان 

.)		 ,	٠(

كل ذل��ك يو�ض��ح مه��ارة 
م�����دى  ويت�ض���ح  اخل����زاف 
خرباته ال�ض��ابقة, ووظيفتها 
مبا يتاءم وهويته و�ضخ�ضيته 
العربي��ة الت��ي حاف���ظ عليها, 

ال�ضكل )٩(: موا�ضفات ال�ضكل اخلزيف العربي ومدى اإتقان موزون الأبعاد.ال�ضكل )٩(.

ال�ضكل )1٠(: عجلة الدولب.

ال�ضكل )11(: القوالب اجل�ضية.
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نشـاط نشـاط ))22((

ل ب��د اأن نع��رف اأه��م املوا�ضفات امل�ض��رتكة بن املناط��ق العربية, من حيث ال�ض��كل وخطوطه 
اخلارجي��ة, و�ض��ماكة جدران��ه, ودق��ة الإتق��ان فيه��ا ومقارنتها, وعلي��ه جنمع �ض��ور الفخاريات 

وخزفيات بع�ض الدول العربية. 

�ضماكة اجلدراناخلطوط اخلارجيةالبلدال�ضورة
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ويف كل الأح��وال يبق��ى متي��ز ال�ض��كل النهائ��ي وطابعه عائ��ًدا للمكان والبيئ��ة, فاجلزيرة 
العربي��ة عل��ى �ض��بيل املث��ال له��ا طابع مميز مييزه��ا عن غريه��ا, يتجلى من خال خط ال�ض��كل 

اخلارجي والزخارف واملام�ض ال�ضطحية والألوان املتنوعة اخلا�ضة بكل منطقة.
فمن��ذ ع�ض��ر الر�ض��ول �, ويف املدين��ة املن��ورة وحتدي��ًدا يف منطقة الرب��ذة الواقعة يف 
جنوب �ض��رق املدينة املنورة, كان ي�ض��كل الفخار من طينة املنطقة ذاتها التي عرفت بلونها 
الأبي�ض املائل لا�ضفرار, حيث كانت هيئة الأ�ض��كال يف عهد الر�ض��ول �, تت�ض��ابه حلد 
كب��ري وفخ��ار الع�ضر الأموي, من حيث النوعية والنفعية فكانت: اجلرار الكبرية, الأباريق, 

الأطباق, القدور, وقد لوحظت زخرفة هذه القطع بطريقة احلز على الأ�ضطح اخلارجية.
وم��ن خ��ال ما ُعرث عليه يف حفريات هذه املنطقة, جند اأن الأ�ض��كال يف ت�ض��كيلها تعتمد 
ا على �ضرورة تنا�ض��ق الأجزاء وموزون الأبعاد فيها, حيث ظهرت روائع مهارة ال�ضانع  اأي�ضً
وعبقريته, فقد عرف الت�ض��كيل اليدوي بعجلة الدولب والت�ضكيل بالقوالب, مع الهتمام 
بعملية ت�ض��اوي ال�ض��ماكة للجدران, مع دقة متناهية يف نعومة وت�ضاوي ال�ضطح مع احلر�ض 

على اأن تكون اأ�ضكالهم فيها ر�ضانة التماثل والتوازن يف جميع الأجزاء.
ورمب��ا كان حر�ض��ه عل��ى الت��زان, نابع من خ��ال كرثة تاأماته مل��ا حوله, كم��ا اأمره اهلل   
فاأولها اأجزاء الإن�ضان واتزانها وتطابق اجلزء الأمين بالأي�ضر يف منتهى الدقة من رب العباد, 
وم��ا ذل��ك اإل موؤثر غري مبا�ض��ر لتاأث��ره بعقيدته الت��ي تظهر يف منتجات جمي��ع جمالت احلياة  

فاأن�ضاف ال�ضكل ل بد اأن تكون متطابقة ال�ضكل ) ٢	(.
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والإجابة؛ اأن املنطقة واقعة على طريق احلج بن العراق والديار املقد�ض��ة. فكان احلجيج 
يجلب��ون اأوانيه��م الفخارية واخلزفية من �ضمن حاجياتهم, وقد يبيعوها اأو يرتكوها فتحققت 
الفائ��دة م��ن خال تبادل اخلربات, فع��رف اأهل املدينة الكثري من طرق الت�ض��كيل وطوروا 

�ضناعتهم اخلزفية وفق ذلك.
اأم��ا يف باد ال�ض��ام متيزوا باإنتاجه��م املحلي اخلا�ض بهم, خا�ض��ة يف مدينة )الرقة( التي 
�ض��ميت بالعا�ضم��ة ال�ضيفي��ة لعدد م��ن خلفاء بني العبا���ض )٧٠	 � ٩٣	 ه���(, فامتاز خزفهم 
بالدق��ة وامله��ارة يف الت�ض��كيل, كم��ا كان��ت زخارفهم بارزة على ال�ض��طح, واأغل��ب اأوانيهم 
ه��ي الأطب��اق الكب��رية والأواين املرتفعة ذات اخل�ضر ال�ضيق من الو�ض��ط, وامل�ض��كل بعجلة 
الدولب, وامتازت اأر�ضية الأج�ض��ام بلونها الأبي�ض وعنا�ضرها الزخرفية, التي تنوعت ما 
بن الر�ض��وم الآدمية واحليوانية, كما عند الفنان امل�ض��لم يف باقي الأقطار غري العربية وكذا 

و يتبادر للذهن �ضوؤال:
من اأين لأهل الربذة باملدينة املنورة كل هذه اخلربة والدقة يف التنفيذ؟

ال�ضكل )12(
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امت��ازت األوانه��م بالط��اء الأزرق املائل عل��ى الأخ�ضر )الف��ريوزي( واأبدع��وا يف الألوان 
الرباقة, واملذهبة, خا�ضة جمال الربيق املعدين ال�ضكل )٣	(.

ا يف خزف مدينة الف�ضطاط مب�ضر, وذلك لأنهم  وناحظ اأن هذه املوا�ضفات تتواجد اأي�ضً
توجه��وا اإل��ى باد ال�ض��ام وحتديًدا مدينة الرق��ة, فكان تبادل اخلربات الفني��ة دليل على اأن 
اجلزيرة العربية, تتحد يف �ضمات و�ضفات م�ضرتكة كثرية  جتعلنا نقول اإن هناك فخار عربي 

بطابع عربي. 
اأم��ا يف الع��راق فا�ض��تهروا بت�ض��كيل اجل��رار الكب��رية وامل�ض��ارج املتنوع��ة والأواين 
ال�ضغرية, وجدير بالذكر اأن طينتهم كانت خالية من ال�ضوائب, مما جعل اأ�ضطح الأ�ضكال 
ناعمة بعد الت�ض��وية. واألوانهم غالًبا حم�ضورة يف الأ�ض��ود والأحمر والأبي�ض, وهذا يعني 
ا�ضتخدامهم )اأك�ضيد املنجنيز � احلديد � الزنك والق�ضدير( كونهم امل�ضبب الوحيد لإيجاد 
ه��ذه الأل��وان, اأم��ا عنا�ضر زخرفته��م فكانت ما بن هند�ض��ية يف هيئة خط��وط متموجة اأو 

ال�ضكل )1٣(: األوان طالء الفخار.
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م�ضتقيمة, اأو وحدات نباتية يف هيئة اأغ�ضان الأ�ضجار, وبع�ض الكتابات العربية املتمثلة يف 
عبارات, مثل: )ا�ض��رب هنيًئا مريًئا واحمد الذي جعله عذًبا فراًتا( )ُكل وا�ض��كر( وبهذه 
العبارات نكون و�ضلنا لفهم وتفهم خ�ضو�ضية ال�ضكل العربي, حيث ميكننا اأن نقوم بت�ضكيل 
اآنية خزفية لها طابع عربي, م�ض��تفيدين من خربات كل من �ض��بقنا ومبتكرين اأ�ضهل الطرق 
واأ�ضرعها للح�ضول على اإناء خزيف متقن, ذا �ضماكة رقيقة و�ضطح م�ضتٍو واأجزاء مت�ضاوية, 
ويف النهاي��ة يذكرنا باأننا منتجون خلزفيات باأ�ض��لوب عرب��ي معا�ضر, ولإنتاج اإناء خزيف ذا 

طابع عربي باأب�ضط الطرق والإمكانات نتبع الآتي:

الأدوات والخامات:

�ضريحتن من الطن مقا�ض ٣٠×٣٠ �ضم, اأواين متنوعة العمق, عجلة ت�ضطيح )فرادة( 
�ضطح م�ضتو مغلف بقما�ض قطني, ديفر خزف, اإ�ضفنج, فر�ضاة, بخاخ للماء.

خطوات العمل:

�ضرح كيفية ال�ضتفادة من الأواين املتنوعة العمق, وعاقتها بال�ضكل اخلزيف النهائي,   
يف  ورقيقة  واأ�ضطحها  اأجزائها  يف  متقنة  اأ�ضكال  على  نح�ضل  اأن  ميكن  خالها  فمن 

�ضماكتها. 

نتخري اإناءين من الأواين ذات عمق متو�ضط.   

نطابق فوهة الإناءين املختلفن اأو املت�ضاوين يف ال�ضكل.   
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ناحظ ال�ضكل النهائي الذي ظهر لنا فهو ال�ضكل املبدئي لاإناء املراد تنفيذه.  

نبداأ يف فرد �ضرائح الطينة لنزيد من ت�ضطيح �ضماكتها حيث ل تقل عن ن�ضف �ضم.  

ال�ضكل )1٤(: التماثل يف الأ�ضكال الفخارية.
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اخلطوة الثالثة: اختيار مكان فتح الفوهة, لإ�ضافة واإكمال الت�ضميم, �ضواء بطريقة احلبال اأو 
ال�ضرائح, وت�ضطيب ال�ضطح من ال�ضماكة واملتانة, ثم اإزالة اأي نتوءات �ضطحية, وترتك 

الأعمال مغلفة باحلافظات البا�ضتيكية لإمتام زخرفتها يف الدر�ض القادم.
حلول لإكمال الت�ضميم من خال اإ�ضافة عنق مرتفع اأو منخف�ض له, اإما بال�ضرائح اأوباحلبال, 

ال�ضكل )٥	(.

اخلطوة الأولى: ننقل ال�ضريحة اإلى داخل الإناء العميق, بعد و�ضع القما�ض داخله, واإزالة 
. الزوائد عن فوهة الإناء 

اخلط��وة الثاني��ة: تكرار العملية يف الإناء الآخر, مع خد���ض فوهة اجلزاأين, وو�ضع ال�ض��ائل 
الطيني ومطابقة الفوهتن ومتا�ضهما واختيار مكان فتحة الفوهة.
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ال�ضكل )1٥(: مناذج حللول ا�ضتكمال الت�ضميم.

نشـاط نشـاط ))33((

لإكمال جماليات ال�ضكل اخلزيف, ل بد من اإ�ضافة مل�ضات وتقنيات زخرفية, ل�ضطحه مع �ضرورة 

مراعاة مائمة ما �ضوف تختار من عنا�ضر زخرفية واأ�ضاليب لتطبيقها, مع ال�ضكل النهائي املنتج.

   ما هي الأ�ضاليب والعنا�ضر الزخرفية التي تائم �ضطح املنتج اخلزيف ذو الطابع العربي؟

...................................................................................................................................................... -	
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مجال الخزفمجال الخزف
هوية الخزف العربيةالموضوع الثانيالموضوع الثاني

هوية الخزف العربية

الهوية العربية في ال�ضكل الخزفي:

تنوع��ت الأعم��ال الخزفي��ة ف��ي اأ�ض��اليب تنفيذها وط��رق بناء اأ�ض��كالها, ونوعي��ة زخرفة 
�ض��طوحها, وبتاأمل هذه الأعمال تت�ضح لنا الأ�ض��اليب التقنية الخا�ضة بالخزافين والتي تميز 
طاب��ع كًا منه��م عن الآخ��ر, فنتعرف على هويتهم و�ض��خ�ضياتهم الفنية م��ن خال مجموعة 

اأعمالهم. 
وعلي��ه فم��ن هيئ��ة الأعمال الفنية وطابعها و�ض��كلها العام؛ يمكن اأن نتع��رف على اأن هذه 
المجموعة تابعة لمدينة ما اأو دولة ما, لذا كان مهم جدًا اأن يهتم الفنانون والخزافون بهذه 
النقطة, ويعرفوا �ضرورة واأهمية معنى الهوية العربية في اأعمالهم الفنية عامة, وفي ال�ضكل 

الخزفي على وجه الخ�ضو�ض.  

مفهوم الهوية العربية: 

اإن الهوية هي لي�ض��ت �ض��يء مح�ضو���ض ن�ضع اأيدينا عليه, بل هي معنى, يُحدد من خال 
الدين والوطن, فعلى �ضبيل المثال: 

بادنا المملكة العربية ال�ضعودية هويتها )اإ�ضامية عربية(.
اإًذا في الفن لبد اأن نذكر اأن الهوية الفنية هي: ذاك الطابع الأخير الذي يظهر على هيئة 
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العمل الفني العام, وهي النطباع والإح�ضا���ض الذي ي�ضلنا كم�ض��اهدين من خال جزيئات 
العم��ل م��ن حيث: عنا�ضر زخارفه وخطوطه الخارجية اإن كان مج�ض��ًما, واألوانه ومام�ض��ه 
ال�ض��طحية. ف��كل هذه الجزيئات اإن تواجدت على �ض��طح العمل الفن��ي وكانت ماأخوذة من 
اأ�ضول عربية, حتًما �ضتجعلنا نطلق عليها حكم باأنها اأعمال ذات طابع عربي اأو هوية عربية.

نشـاط نشـاط ))11((

م��ن خ��ال مفهوم الهوي��ة العربية, نزخ��رف الأواين املوجودة اأمامنا مب��ا يجعلها ذات هوية 
وطابع عربي, ال�ضكل )٦	(.

ال�ضكل )1٦(: اأواين خزفية.
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نشـاط نشـاط ))22((

�ضنجمع بع�ض ال�ضور لعنا�ضر زخرفية تتاءم مع زخرفة اأ�ضطح الأعمال اخلزفية ذات الطابع 
العربي, ون�ضنفها يف اجلدول الآتي:

اأهمية اكتمال زخرفة �ضطح ال�ضكل الخزفي بما يائم هيئته وطابعه:

رغ��م جم��ال الأ�ض��كال المنفذة في الدر���ض الما�ضي م��ن خال خطوطه��ا الخارجية ودقة 
تنفيذها, اإل اأنها تفتقر لزخرفة ال�ض��طح ... فالزخرفة تزيد ال�ض��كل الخزفي جمال, خا�ضة 
اإذا ما زخرف ال�ضكل بما ينا�ضبه من عنا�ضر واألوان وتقنيات, فجمال ال�ضطح ورونقه يزيد 
من قيمة العمل الفني ويرفع قيمته الجمالية, كما اأن ُح�ض��ن اختيار عنا�ضر الزخرفة ي�ض��اعد 

على اإبراز هوية العمل وجماله.
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الحرف العربي والعناصر المالزمة له:
الحرف العربي من اأجمل العنا�ضر الزخرفية الإ�ضامية التي تميزنا كعرب, وتواجدها 
فهو  الفنية,  الأعمال  من  غيره  متميزة عن  يك�ضبه خ�ضو�ضية  فني  مج�ضم  اأو  م�ضطح  على 
عن�ضر خا�ض بالباد العربية, وحرف كتابنا الحكيم, حيث ناحظ تواجد الحرف مفرًدا 
اأ�ضبح الحرف �ضعار دائم  في بدايات بع�ض الآيات الكريمة مثل )�ض( )ن(, ومن هنا 

لكلمة )عربي( وبالتالي هو عن�ضر يبرز الهوية اأو الطابع العربي, ال�ضكل )٧	(.

ال�ضكل )1٧(: اأثر العن�ضر الزخريف )احلرف العربي( على اإبراز الطابع العربي.

ال�ضكل )1٨(: ا�ضتخدام عامات الت�ضكيل يف احلرف العربي 
كزخارف من اأعمال الفنانة ال�ضعودية ابتهاج اإدري�ض.

في  الت�ضكيل  ع��ام��ات  ا���ض��ت��خ��دام    
الحرف العربي كزخارف.
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ال�ضكل )1٩(: احلركات والنقاط كعن�ضر زخريف.

مما �ض��بق يت�ضح اأن الحرف العربي؛ اأكثر العنا�ضر مائمة لزخرفة �ض��كل خزفي ذا طابع 
عرب��ي, ول يق��ف الجم��ال عند جمال اأ�ض��كال الح��روف العربية, بل يتبعه بجم��ال عنا�ضره 

المازمة له وهي:

الحركات والنقاط:

فحركات الت�ضكيل والنقاط ت�ضاعد على نطق الكلمة ب�ضكلها ال�ضحيح.
ولكي نطبق هذه الأحرف وهذه العنا�ضر المازمة لها على الأ�ضطح الخزفية, ل بد اأن 

نتخير اأحد الأ�ضاليب الزخرفية على ال�ضطح المتجلد.
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 طرق تطبيق البطانات الملونة: 
يطبق الت�ضميم بالحروف العربية على ال�ضطح المتجلد باأداة الحز المتنوعة ال�ضماكة, ثم 

يطلى ال�ضطح باإحدى الطرق الآتية, والخا�ضة بتطبيق البطانات الملونة كالآتي:

الغمر في البطانة:

ال�ضكب بالبطانة:

الطالء بالفر�ضاة:



ف
خز

 ال
ال

جــ
م

9999

يت��رك ال�ض��كل يتجل��د ويمك��ن بعدها و�ض��ع طبقة اأخرى م��ن البطانة بلون اآخ��ر و باتجاه 
اآخ��ر, ثم يترك لمدة خم���ض دقائق ليتجلد ال�ض��كل العام جيًدا, وفي ه��ذه الأثناء ُيهذب ما 
علق بالحزوز من بطانة بوا�ضطة نف�ض اأداة الحز, ثم ي�ضقل باأداة ال�ضقل في اتجاه واحد اأو 
عدة اتجاهات, ويراعى اأن ال�ضقل يحدث تاأثيرات ومام�ض �ضطحية تحددها اتجاه حركة 
ا مختلًفا عن التلوين بالفر�ضاة مثًا, مما يحدث  اليد, وطريقة التطبيق, فالر�ض يعطي ملم�ضً
تموًجا لاألوان اأو خطوط وم�ضاحات لونية عري�ضة وغير ذلك من المام�ض ال�ضطحية, مع 
ماحظ��ة اأن��ه كل ما ج��ف العمل كان �ضقله يعطي لمعة اأكثر, ومن اأه��م ما يعطيه ال�ضقل من 
نتائج هي تلك اللمعة الهادئة التي ت�ضبه الرخام اأو الحجر الأمل�ض, كما ي�ضاعد ال�ضقل على 

�ضد م�ضامات ال�ضطح وزيادة تما�ضك جزيئات بنية الج�ضم الخزفي.
مما �ضبق نرى اأن ال�ضقل له اإمكانات, ويعطي جماليات لل�ضطح, ويمكن اأن ن�ضتخدم 
معه البطانات المتعددة الألوان, ومن ثمَّ نطبق عليها اأ�ضلوب ال�ضقل, مع مراعاة �ضروط 

التطبيق في الأعلى.

الر�ض بالبخاخ:
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نشـاط نشـاط ))33((

من الأ�ضاليب الزخرفية على ال�ضطح اخلزيف املتجلد تقنية ال�ضقل, نذكر الآتي:

فوائد ال�ضقل النفعية واجلماليةاأهم �ضروط تطبيق ال�ضقلال�ضقل
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تقويم الوحدةتقويم الوحدة

ال�ضوؤال الأول:
العبارة غري ال�ضحيحة  اأمام  العبارة ال�ضحيحة، وعالمة )✗(  اأمام  �ضع عالمة )✓( 

فيما ياأتي:
)    ( 1- الفخار ال�ضعبي يت�ضم ب�ضماكة الجدران مع عدم الهتمام بالأ�ضاليب الزخرفية. 

 2-  كانت هيئة اأ�ضكال الفخار في عهد بداية الإ�ضالم تت�ضابه اإلى حد كبير مع فخار
)    ( الع�ضر الأموي.         
)    ( ٣- كان للحجاج الأثر الكبير في تطور �ضناعة الخزف في المدينة.   

 
ال�ضوؤال الثاين:

اخرت اجلواب ال�ضحيح:
1- ات�ضم هذا النوع من الخزفيات بالر�ضاقة في �ضكله ورقة جدرانه:

 الفخار ال�ضعبي ال�ضعودي.  الفخار ال�ضعبي العربي.  	
 الفخار العربي المعا�ضر.  

2- المنطقة التي امتازت باإنتاج فخار ذو دقة ومهارة با�ضتخدام األوان الطالء الأزرق المائل اإلى 
الأخ�ضر )الفيروزي( هي ما ياأتي: 

 الف�ضطاط.  الرقة.   الربذة.  	
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ال�ضوؤال الثالث:
اأكمل الفراغات الآتية بالكلمات املنا�ضبة:

1-  من القطع الفخارية الم�ضهورة في التراث ال�ضعبي ال�ضعودي ......... ، ........... ، 
..........

2-  يتميز الفخار الإ�ضالمي العربي باألوان الطالء  الزجاجي خا�ضة   اللون .................... 
والإح�ضا�ض  النطباع  العام، وهي  الفني  العمل  لهيئة  الأخير  الطابع  ٣-  ............ هي 

الذي ي�ضل اإلى الم�ضاهد.
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الوحدة الثانية

مجال الرسممجال الرسم
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املو�ضوع: املنمنمات الإ�سالمية.

الوحدة الثانية: مجال الرسـمالوحدة الثانية: مجال الرسـم
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الموضوعالموضوع

فن املنمنمة الإ�سالمي:

الر�سم  فن  خدم  وقد  مبكًرا.  الإ�سالمي  العهد  يف  الر�سم  بفن  الهتمام  ب��داأ 

اأغرا�ض متعددة, ففي بداية الأمر كانت وظيفته الأ�سا�سية هي تو�سيح جتارب 

طبية اأو علمية اأو ر�سم النباتات والأع�ساب الطبية اأو اأجزاء احليوانات املفيدة.  

الكتب  من  ذل��ك  ويت�سح  التو�سيحية.  الر�سوم  مرحلة  ن�سميها  اأن  ون�ستطيع 

التي ظهرت فيها ر�سومات بحجم �سفحة الكتاب عرفت باملنمنمات )اأي الر�سوم 

اجلامع  احليل  وك��ت��اب  بختي�سوع  لب��ن  احل��ي��وان  منافع  كتاب  مثل  ال�سغرية( 

بني العلم والعمل للجزري وكتاب عجائب املخلوقات للقزويني وقد كانت هذه 

الر�سوم �سارحة للمنت ومو�سحة له.

وقد تطورت ر�سوم املنمنمات لت�سمل تو�سيح مواقف من الق�س�ض الأدبية ب�سكل جميل 

ومعرب, مثل ق�سة كليلة ودمنة ومقامات احلريري وغريها00 وتعرف هذه باملرحلة الأدبية, 

ثم انتقل الفنان اإلى غر�ض اآخر يف فن املنمنمات هو الوظيفة الدعائية والإعالنية, حيث 

ت�ستمل هذه املرحلة بالر�سومات التي تو�سح ال�سري والغزوات وبطولت احلكام والأمراء 

              المنمنمات اإلسالمية
              المنمنمات اإلسالمية
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يف العهود الإ�سالمية  املتاأخرة. وتعد املنمنمات التيمورية اأ�سدق مثال على ذلك. اإذًا يت�سح 
املنمنمة  ر�سم  فن  وكان  خمتلفة,  اأغرا�ض  وخدم  متعددة  مبراحل  مّر  املنمنمة  فن  اأن  لنا 

مرتبط ارتباط وثيق بفن الكتاب وتزيينه.

وقد ا�ستهر عدد من الفنانني يف هذا امل�سمار منهم عبد اهلل بن الف�سل)619ه�( الذي 

كتب و�سور خمطوط يف خوا�ض العقاقري, �سمنه ثالثني لوحة موزعة يف متاحف عاملية 

يحركه  وع��اء  وبينهما  �سجرة  حتت  رجلني  ت�سور  منمنمة   اأ�سهرها  وم��ن  الآن.  خمتلفة 

مقامات  منمنمات  ر�سم  ال��ذي  الوا�سطي  حممود  بن  يحيى  اأم��ا  ي��ده.   يف  بع�سا  اأح��ده��م 

ويحتوي  الإ�سالمية,  املنمنمة  فن  اأع��الم  اأح��د  بحق  اعترب  فقد  )634ه���(  �سنة  احلريري 

كتاب مقامات احلريري على نحو مائة  منمنمة ت�سور كل واحدة منها موقف من مواقف 

املقامة, وتعطي يف الوقت نف�سه �سورة للحياة الجتماعية والأزياء واأمناط العمارة يف ذلك 

الع�سر.

من  العديد  بو�سعه  اإبداعية,  ر�سوم  املنمنمات  يف  يحقق  اأن  ا�ستطاع  امل�سلم  الفنان  اإن 

العنا�سر يف م�ساحة ل تتجاوز �سفحة كتاب مع العناية بالألوان واخلطوط والأ�سكال اأميا 

عناية.  وقد ا�ستهرت مدار�ض يف فن ر�سم املنمنمة مثل مدر�سة بغداد ومدر�سة �سمرقند 

الفنون  من  اعتربت  حيث  العامل,  متاحف  يف  املنمنمات  معظم  وتوجد  وغريها...  وه��راة 

حممد  ر�سوم  تو�سح  حيث  متاأخر,  وقت  اإلى  املنمنمة  فن  ا�ستمر  وقد  والراقية.  الرائعة 

را�سم يف اجلزائر ازدهار هذا الفن يف �ستى البقاع الإ�سالمية.



ية
ثان

 ال
دة

وح
ال

م
سـ

لـر
ل ا

جــا
م

106106107107

يف  اأ�ساليب  بعدة  ور�سمت  ومدار�ض  مراحل  بعدة  مرت  الإ�سالمية  املنمنمة 
وملعرفة  الإلكرتونية  البحث  مل�سادر  بالرجوع  املختلفة,  الإ�سالمية  الأقاليم 
املنمنمات  ر�سموا  الذين  الفنانني  اأب��رز  بح�سر  قم  املنمنمات  فن  عن  املزيد 

واملو�سوعات التي تناولوها.

نشـاط نشـاط ))11((

نشـاط نشـاط ))22((

عزيزي الطالب/��ة تاأمل ال�سكل رقم)٢0( واكتب و�سف للجماليات والقيم 
الفنية التي تناولها الفنان وعنا�سرها مركزا على:

1- عالقة الرجلين الذين يمتطيا الناقتين بالرجل الواقف اأمامهما؟

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

2- مظاهر الحياة االجتماعية؟

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

3- م�ضتويات توزيع العنا�ضر؟

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

ال�ضكل )2٠(: لوحة للفنان يحيى الوا�سطي
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ملعرك��ة  لوح��ة  ميث��ل   )٢1( ال�س��كل 
بحري��ة ق��ام بتنفيذه��ا الفنان حممد 

را�سم اجلزائري مواليد 1896م.
تاأم��ل املنمنم��ة ث��م اكتب عدة �س��طور 
القي��م  ح��ول  نظ��رك  وجه��ة  تب��ني 
اجلمالية يف املنمنمة واأوجه الت�س��ابه 

والختالف مع املنمنمات الأخرى.

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

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

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

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

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

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

نشـاط نشـاط ))33((

ال�ضكل )21(: لوحة الفنان الجزائري محمد را�سم.
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مجال: الرسممجال: الرسم
تقويم الوحدة
تقويم الوحدة

�ضع/ي عالمة )( اأمام العبارة ال�ضحيحة, وعالمة )( اأمام العبارة غير ال�ضحيحة فيما ياأتي:

)      ( 1 - ا�ستهرت مدار�ض فنية يف ر�سم املنمنمة مثل مدر�سة بغداد و�سمرقند وهراة. 

)      ( ٢ - املنمنمات الإ�سالمية هي عبارة عن ر�سومات �سغرية. 

)      ( 3 - من اأنواع املقامات ما ي�سمى مقامات احلريري. 

)      ( 4 - اهتم فن املنمنمات بر�سم النباتات والأع�ساب الطبية. 

5 - تطورت ر�سوم  املنمنمات الإ�سالمية لت�سمل تو�سيح مواقف من الق�س�ض 

الأدبية.                                                                                                                      )      (

)      ( 6 - اهتم فن املنمنمات بر�سم اأجزاء احليوانات املفيدة. 

)      ( 7 - كانت املنمنمات تو�سح جتارب طبية وعلمية. 

)      ( 8 - بداأ الهتمام بفن الر�سم يف العهد الإ�سالمي مبكًرا. 

 9 -  تو�سح املرحلة الدعائية والإ�سهارية �سري ومغازي وبطولت احلكام والأمراء 

)      ( يف العهود الإ�سالمية املتاأخرة. 

)      ( 10 - املنمنمات التيمورية اأ�سدق مثال للمرحلة الدعائية. 
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الوحدة الثالثة

مجال الزخرفةمجال الزخرفة
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املو�ضوع:�لزخرفة �لكتابية �آفاق عربية.

الوحدة الثالثة: مجال الزخرفةالوحدة الثالثة: مجال الزخرفة
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الموضوعالموضوع

عرفنا �أن �لزخرفة هي كل ر�صم ُيعمل به على م�صاحة ما بق�صد تزيينها, وقد 
برع �لفنان �مل�صلم يف نظم �لزخارف باأنو�عها, هند�صية �أو نباتية �أو خطية مفردة, 
وقد تتد�خل هذه �لعنا�صر لتخرج بتكوينات زخرفية مميزة تكون وحدة زخرفية 

مرت�بطة ت�صمى بفن »�لتو�صيح« �أو �لرق�ش وهو ما ي�صمى بـ »�لأر�بي�صك«.
وهو م�صطلح زخريف ملجموعة متكررة تعتمد على �لمتز�ج بني �لعن�صر �لنباتي 
�ملحور و�لعن�صر �لهند�صي و��صتخد�م �حلروف �لعربية كذلك  - و�ملز�وجة بينها 
وبني �لأ�صكال �لهند�صية و�لنباتية باأ�صاليب خمتلفة, بعد �أن �أدرك �لفنان �مل�صلم 
�أن �خلط �لعربي لي�ش كبقية �خلطوط �لتقليدية, بل خطًا يحمل ر�صالة وح�صارة 
نقلت  �لتي  �لر�صالة  روحانية  مــن  �لكثري  وحّمله  �خلــط  تطوير  يف  فتفنن  �أمـــة, 
متنا�صقة  جمالية  بهيئات  وملئها  �لفر�غات  فزخرف  عربية...  بلغة  حتديدً�  �إليه 
ت�صرتيح �إليها �لعني, ومن �أ�صهر �خلطوط �لتي زخرف بها �لفنان �مل�صلم, �خلط 
�خلط  )�لفار�صي(,  �لتعليق   / �لن�صتعليق  خط  �لن�صخ,  خط  �لثلث,  خط  �لكويف, 
�لديو�ين, خط �لرقعة, خط �لطومار, خط �لطغر�ء وخط �لن�صخ �لذي يكتب به 
يو�صح  كما  �لنا�ش.  بني  و�صهرته  وب�صاطته  لو�صوحه  غالبًا  عادة,  �لكرمي  �لقر�آن 

�ل�صكل )٢٢( �أ�صكال خمتلفة من �خلطوط �لعربية.

الزخرفة الكتابية آفاق عربية

الزخرفة الكتابية آفاق عربية
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نشـاط نشـاط ))11((

ال�ضكل )٢٣(:  مناذج لآيات من �لقر�آن �لكرمي ُكتبت بخطوط زخرفية خمتلفة  

ال�ضكل )٢٢(:  مناذج زخرفية كتابية متنوعة  

�للوحات �لآتية لنوعني من �أ�صهر �خلطوط �لعربية, �كتب حتت كل لوحة 
نوع �خلط �لذي كتبت به �للوحة... �ل�صكل )٢٣(

) زخرفة خط...........( ) زخرفة خط...........( 

�خلطاط �ل�صعودي نا�صر �مليمون

�خلطاطة �ل�صعودية �أماين 
�لوهيبي

�خلطاط �لتون�صي عامر جدو�خلطاطة �ل�صعودية فاطمة �ل�صر�مي
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�ل�صكل )٢٤(:  مناذج معمارية من �لرت�ث �لإ�صالمي بزخارف �إ�صالمية 
جمعت بني �لكتابي و�لهند�صي و�لنباتي

ال�ضكل )٢٥(:   مناذج معمارية من �لرت�ث �لإ�صالمي بزخارف �إ�صالمية جمعت بني �لكتابي و�لهند�صي و�لنباتي

وقد نفذ �لفنان �مل�صلم زخارفه �خلطية ر�صمًا وحفرً� على جدر�ن �مل�صاجد 
و�لق�صور �لتي برع يف تزيينها كما يف �ل�صكل )٢٤(.

ثم �ت�صع ��صتعمال �لكتابة باخلط �لعربي �إلى �لفنون �لت�صكيلية �لأخرى يف 
�لزخرفة فربع �خلز�ف �مل�صلم يف تزيني �لفخار و�خلزف... �ل�صكل )٢٥(.

جانب من م�صجد قبة �ل�صخرة يف �لقد�ش �ملباركجانب من �مل�صجد �لنبوي يف �ملدينة �ملنورة
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وحفر �لنجار �أجمل �لنقو�ش و�لزخارف �لكتابية على �خل�صب.. �ل�صكل )٢٦(.

كما طرزه �حلائك باأ�صالك �لذهب و�لف�صة وخيوط �حلرير على �لأن�صجة �ملتنوعة   

و�صممه �صناع �ل�صجاد �أطرً� على حو��صي �لب�صط و�ل�صجاجيد �ل�صكل )٢٧(.

ال�ضكل )٢٦(: مناذج خ�صبية من �لرت�ث �لإ�صالمي 
بزخارف �إ�صالمية جمعت بني �خلطي و�لهند�صي و�لنباتي 

ال�ضكل )٢٧(: مناذج ن�صيجية من �لرت�ث �لإ�صالمي 
بزخارف �إ�صالمية جمعت بني �خلطي و�لهند�صي و�لنباتي 
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كما ظهرت �أبدع �لنقو�ش و�أجملها على �لآنية �لنحا�صية و�لف�صية �ل�صكل )٢٨(. 

ال�ضكل )٢٨(: مناذج معدنية من �لرت�ث �لإ�صالمي بزخارف 
�إ�صالمية جمعت بني �لزخرفة �خلطية و�لهند�صية و�لنباتية
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نشـاط نشـاط ))22((

�لبيانات  لن�صجل  ومكانتها  قيمتها  يف  ثمينة  معدنية  قطعة   )٢٩( �ل�صكل  يف 
�خلا�صة بها يف �لأ�صفل:

�أنو�ع  وظيفتها.............  مكانها..............  �لقطعة..............  ��صم 
�لزخارف �ملنقو�صة عليها.............

ال�ضكل )٢٩(: �صورة لقطعة من �ملعدن



ثة
ثال

 ال
دة

وح
ال

فة
خر

الز
ل 

جــا
م

118118119119

القيم الزخرفية التشكيلية في الحرف العربي:
يظل �حلرف �لعربي يحمل يف مكنوناته �جلمالية و�لتعبريية بعدً� ر�قيًا ومميزً�, 

و�صيظل م�صدًر� ل�صتلهام �لعديد من �لفنانني؛ حيث �صاغه �لفنان �مل�صلم باأ�صكال 

متعددة,  فلونه تارة و��صتخدم خا�صية �لتكبري و�لت�صغري يف �حلجم تارة, وخا�صية 

�لذي  �لأمر  �أخــرى؛  تارة  فيها  و�لتحوير  �لعربية  �حلروف  و��صتد�ر�ت  �لتقو�ش, 

مكنه من نظم �أ�صكال فنية وجمالية تعطي تنوعا يف �لإيقاع و�لإح�صا�ش معًا, ففي 

�لتبادل بني �لرقة و�لغلظة يف حروف خط �لن�صخ يحدث �لإيقاع, وكذلك يف تبادل 

�لنحناء�ت و�لمتد�د�ت يف حروف �خلط �لفار�صي, وتبادل �لتماثل كما يف �خلط 

�لديو�ين, وتبادل �إ�صعاع �لقوة كما هو يف حروف خط �لثلث. �أما �لإح�صا�ش به: 

فاخلط �ملنحني ميثل �لر�صاقة كما يف حروف �لن�صخ و�لثلث و�لفار�صي. �أما �خلط 

فيثري  �لــهــنــد�ــصــي �لـــكـــويف بـــاأنـــو�عـــه 

هــذه  �لهند�صي,  �لريا�صي  �جلــمــال 

�خلط  حروف  يف  �لكامـنــة  �ل�صفــات 

�حلركة,  عن  �لتعبري  ت�صهل  �لعربي 

�إيقاًعا  يحقق  �لذي  �لأمــر  ؛  و�لكتلة 

ونف�صيًّا  ا  ب�صريًّ و�إحــ�ــصــا�ــًصــا  جمياًل 

و�أ�صول  بقو�عد  يخّل  �أن  دون  ر�قًيا, 

حروف ر�صم �خلط �لعربي لنالحظ �ل�صكل )٣٠(.

ال�ضكل )٣٠(: �أ�صهر �أنو�ع �خلط �لعربي
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مميزات الحرف العربي:
تتميز �حلروف �لعربية عن غريها من �حلروف باأنها قابلة للت�صكيل و�حلركة 
ذلك  يوؤثر  �أن  دون  كتابية  �صورة  �أي  على  تتما�صى  �لوقت  نف�ش  ويف  »�لطو�عية« 
على جوهرها, ومن هنا ياأتي �حل�صن و�جلمال للحروف �لعربية حتى لو تغريت 

�لأ�صكال يظل �جلوهر ثابًتا, على عك�ش حروف �للغات 

لنالحظ �ملرونة و�لطو�عية عند ��صتخد�منا حلرف �لو�و على �صبيل �ملثال, ميكن 
يف  و�حلــركــة  �حلجم  وتغيري  و�لت�صغري  �لتكبري  و��صتخد�م  وتــكــر�ره  �حلــرف  كتابة 
مو�صوع  �أو  كاأ�صا�ش  مت�صلة  �أم  منف�صلة  �صو�ء  �حلروف  ��صتخد�م  ميكننا  كما  �حلرف, 
�أن  ميكن  �حلــروف  من  زخرفية  ت�صكيالت  لدينا  لتكون  زخــريف,  �صكل  لها  فنية  لوحة 
نحولها �إلى وحد�ت زخرفية. لنتابع ��صتخد�م �للون و�حلركة و�لختالف يف �حلجم 

للت�صكيل باحلرف �لعربي �ل�صكل )٣١(.

ال�ضكل )٣١(: �حلروف �لعربية حروف 
مرنة قابلة للت�صكيل �لزخريف

�لأخـــــرى,  فــاإنــهــا ل متتلك �ملــرونــة و�لــطــو�عــيــة يف 
بحيث  �حلــقــيــقــي؛  ب�صكلها  �لإخــــالل  ــا  دومنـ �لت�صكيل 
على  �لــعــربــي  �خلــط  يف  و�لمـــتـــد�د�ت  �لــزو�يــا  ت�صاعد 
توزيع �لإ�صاءة و�جتاه �لب�صر يف �للوحة لت�صبح وحدة 

متكاملة غري جمز�أة �ل�صكل )٣١( .
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ال�ضكل )٣٢(: حرف �لو�و باأ�صلوب زخريف  

نشـاط نشـاط ))33((

منه  زخرفية  ت�صكيالت  بعمل  ولنقم  �لعربية  حروفنا  من  حرفًا  لنتخري   
على �صطح ورقة �لكر��صة با�صتخد�م �لتكر�ر, وبالأ�صلوب �لذي نرغب به.

زخرفية  �أ�صكال  لإنتاج  �لعربي  �حلــرف  على  �لت�صكيلي  �لفنان  عمل  وقد 
متنوعة.فلنالحظ �لأ�صكال �لآتية. �ل�صكل )٣٣(.

ال�ضكل )٣٣(: مناذج زخرفية خمتلفة باحلرف يف ت�صكيالت خمتلفة
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الزخرفة والقرآن الكريم
�هتم �لفنان �مل�صلم بالقر�آن �لكرمي بهدف �حلفاظ عليه من �ل�صياع و�لن�صيان 
حو��صي  زخرفة  يف  وبرعو�  �ملختلفة,  �خلطوط  باأنو�ع  بكتابته  �مل�صلمون  و�عتنى 
بكل  ور�صمو�  بالذهب,  �لكالم  جمل  بني  وملئو�  �ملختلفة,  بالزخارف  �ل�صفحات 
�خلطوط على �جللود �ملختلفة و�لأور�ق بالأدر�ج و�لرقاع باأ�صناف �ملد�د و�ألو�نه. 

�ل�صكل )٣٤(.

ال�ضكل )٣٤(: مناذج مزخرفة من �لقر�آن �لكرمي    

ال�ضكل )٣٥(: لوحة )�هلل نور 
�ل�صماو�ت و�لأر�ش(

يف  �هلل  كتاب  من  �آيــات  �مل�صلم  �لفنان  �صكَّل  وقد 
�ملعنى  توفيق  فيها  حاول  زخرفية  جمالية  �أ�صكال 
بها  زّيــن  وتعبدية  تعليمية  كو�صيلة  �مل�صمون  مع 
�إلــى  ذهـــب  كلما  �مل�صلي  يــر�هــا  بحيث  �ملــ�ــصــاجــد؛ 
�لعني  تــعــود  عــلــى  ي�صاعد  �لـــذي  �لأمــــر  �ملــ�ــصــجــد؛ 
ن�صيانها.  وعــدم  با�صتمر�ر  وقر�ءتها  �إليها  �لنظر 

�ل�صكل )٣٥(.
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�ل�صــكل )٣٦( ملج�صــم جمــايل نحتــه �لفنــان يف �لرخــام لنف�ــش �لآيــة �ل�صــابقة, 

فلنالحــظ كيــف طــّوع �لفنــان �حلرف �لعربي, ولن�صــجل �إبد�عاتنــا على �لورق يف 

ت�صميم لزخرفة كتابية يحتوي �إ�صافات زخرفية هند�صية �أو نباتية �ل�صكل )٣٦(.

نشـاط نشـاط ))44((

َماَو�ِت َو�ْلأْر�ِش »مج�صم جمالي في مدينة جدة «. ال�ضكل )٣٦(: �هلُل ُنوُر �ل�صَّ
Lafuente للفنان �لإ�صباين خوليو لفونتــي 

)�صورة �لنور, �لآية: ٣٥(
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القواعد واألسس المستخدمة في الزخرفة:
�عتمد �لفنان �مل�صلم على جمموعة من �لقو�عد و�لأ�ص�ش �لتي ت�صاهم يف �إظهار 
�لــتــو�زن,  مثل  بها,  �خلا�صة  دللتــهــا  ومنحها  �ملق�صود  �جلمال  �لــزخــارف  هــذه 
»�لــتــكــر�ر«  عن�صري  ويعترب  �لت�صابك.  �لتنا�صب,  �لــتــكــر�ر,  �لت�صعب,  �لتناظر, 
و�لتو�زن  �لتكر�ر  يحدث  حيث  �لزخرفة؛  جماليات  �إظهار  يف  �أ�صا�صًا  و»�لتو�زن« 

�ملتو�يل �أثرً� زخرفيًا ي�صفي على �لقطعة �لفنية جماًل ويزيدها تاألقًا.  
  ) ١( �لتو�زن:

�إطـــار�ت  �أ�صرطة  مــن  و�ل�صطوح  �مل�صاحات  جميع  ي�صمل  �لزخرفة  يف  �لــتــو�زن 
وح�صو�ت, ويعرب عن �لتكوين �لفني �ملتكامل بتوزيع �لعنا�صر و�لوحد�ت توزيعًا 
يعتمد على تنا�صق �لعالقات بني �لعنا�صر و�لألو�ن و�لفر�غات �ملحيطة, �أ�صا�صي 
لكل عمل فني بها؛ حيث   يعترب �لتو�زن قاعدة �أ�صا�صية ل بد من توفرها يف كل 

تكوين زخريف �أو عمل فني تزييني.
وعند تاأملنا �لأعمال �لزخرفية �خلطية, نالحظ �أن ��صتعمال �لتكر�ر و�لتناظر 
كما  عبادته,  �أثناء  يوميًا  �مل�صلم  يكرره  �لذي  �لت�صبيح  عن  كتعبري  جاء  �ملحوري 
يوؤكد فكرة حمورية وهي عبادته �صبحانه وتعالى, فالزخرفة �لإ�صالمية مل تكن 

ع�صو�ئية بل كانت منبثقة من �أ�صا�ش عقيدة �مل�صلم وقناعاته �لت�صريعية. 
)٢(  �لتكر�ر: 

يعترب ��صتخد�م �أ�صلوب �لتكر�ر �أب�صط �لقو�عد يف �لتكوين �لزخريف؛ لأنه عند 
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ال�ضكل )٣٧(: منوذج لوحدة زخرفية مكررة وممتدة

ناجت  وهو  بديع,  زخــريف  تكوين  على  نح�صل  زخرفية  وحــدة  �أو  عن�صر  �أي  تكر�ر 
لتعامل �لفنان مع جمموعة من �لعنا�صر, قد تكون �أ�صكال هند�صية �أو جمموعات 
لونية متباينة �أو متدرجة وبا�صتخد�م �أكرث من �صكل يف بناء �صيغ جديدة قائمة 
على توظيف تلك �لأ�صكال من خالل ترديد�ت عن�صر, �أو وحدة زخرفية على نحو 
متو��صل باأ�صاليب متنوعة, وين�صاأ عن تكر�ر�ت ملفردة و�حدة �أو �أكرث يعيد ر�صمها 
�لفنان مكونًا م�صارً� ب�صريًا, ت�صل معه �لعني �إلى نهاية �لقطعة. �أو ما يطلق عليه 

�لمتد�د �لزخريف, مما يعطي �لتكوين �لزخريف جماليات ر�ئعة �ل�صكل )٣٧( .



ثة
ثال

 ال
دة

وح
ال

فة
خر

الز
ل 

جــا
م

126126127127

ال�ضكل )٣٨(: مناذج زخرفية متنوعة

المزاوجة بين الزخرفة الهندسية والنباتية والكتابية:
�لفن �لإ�صالمي �لزخريف فن يعتمد �لتفكر و�لتدبر و�لنظر �إلى �لأ�صياء نظرة 
�صمولية حتليلية فهو يحلل �لأجز�ء, ثم يعيد تركيبها ب�صكل جديد يختلف عن 

�ل�صكل �لأ�صلي ظاهريًا, ولكنه يحمل نف�ش �مل�صمون.        
�لأرو�ح  ذو�ت  ر�صم  عن  �لبعد  على  حتثه  عقيدته  �أن  �مل�صلم  �لفنان  عرف  وقد 
كتابة  خالل  من  �ملعنى  على  �لد�لة  و�لإ�ــصــار�ت  �لرموز  بتكر�ر  عنها  فا�صتعا�ش 
�لو�صول  بهدف  و�قعيتها  من  �لأ�صكال  جرد  كما  وتكر�رها,  وزخرفتها  �خلطوط 

�إلى �جلوهر يف �أعماله �لفنية �ل�صكل )٣٨(.
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أنماط الزخرفة بالخط العربي: 
�لب�صري  لالإح�صا�ش  كنتيجة  تتحقق  �أ�صا�صية  بجماليات  �لعربي  �خلط  ينفرد 
�لناجت من �لتوزيع �لإيقاعي, لإمكانية �لزخرفة باأ�صلوب �خلط �ملنحني �لطيا�ش 
�لأ�صلوب �لهند�صي و�ختيار �لزخارف �ملر�فقة لهما؛ �لأمر �لذي ميكن للفنان �أن 
�لأجز�ء  بني  للت�صاد  نتيجة  جمالية,  فنية  باأ�صاليب  �لزخرفية  �لإيقاعات  ي�صوغ 

و�لألو�ن, �لتبادل بني �ل�صكل و�لأر�صية, �أنو�ع �لتكر�ر �ملختلفة وغري ذلك.

أساليب التكرار المتنوعة في التكوين الواحد ومنها:
�أ�صلوب �لتبادل بني �ل�صكل و�لأر�صية يف �لزخرفة فلندقق يف خلفية �للوحة. �ل�صكل )٣٩(.

توزيع للعنا�صر �لزخرفية �خلطية و�للونية د�خل �لتكوين. �ل�صكل )٤٠(.

ال�ضكل )٤٠(: توزيع للعنا�صر �لزخرفية �خلطية و�للونيةال�ضكل )٣٩(: �لتبادل بني �ل�صكل و�لأر�صية
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لنتابع معًا كيفية كتابة كلمة من حرفني ‘‘�صي’’ ب�صكل زخريف.

لنالحظ �صماكة كل حرف وتنا�صقه عند �ت�صاله باحلرف �لذي يليه.

مفهوم الخط المنحني الطياش:
�ملخ�ص�صة  �مل�صاحة  حدود  يف  و�نطالق  حرية  يف  متجوًل  يدور  �لذي  �خلط  هو 
للزخرفة ول يخرج عنها ولكنه يعطي �إح�صا�صًا بال�صتمر�ر �إلى ما ل نهاية. ويقف 
فوق  �أحيانًا  ويثب  ي�صتمر  �أن  يلبث  ل  ولكن  �نتفاخه  عند  ق�صرية  وقفة  �أحياًنا 

�خلطوط �أو مير حتتها �أو يتجاور معها.
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ال�ضكل )٤١(: �لفنان �ل�صعودي ع�صام �لع�صريي

ال�ضكل )٤٢(: �أ�صاليب �لتكر�ر يف حترير عنا�صر �لتكوين

حتقيق �أ�صلوب �لتبادل �للوين بالتكوين. 
�ل�صكل )٤١(.

دور �أ�صاليب �لتكر�ر يف حترير عنا�صر �لتكوين, ثم �إبد�ع �أ�صكال متعددة بها �ل�صكل )٤٢(.

لوحات زخرفية مبتكرة بالخط العربي:  
مُيثل �لعمل �لفني �لزخريف با�صتخد�م �خلط �لعربي حلظة تاأمل وحو�ر خا�صة مع 
�رتباط �لزخرفة �خلطية باآيات �لقر�آن �لكرمي؛ بحيث يدخل �لفنان �مل�صلم يف حو�ر مع 
مو�صوعه  و�لألــو�ن  �ملر�صومة  �حلروف  �أ�صكال  خالل  من  ليحقق  �لعمل,  ذلك  مكونات 
وبني  �ملــزخــرف  �خلــط  يف  �ملــقــروء  بــني  �لــعــالقــة  ليوؤ�ص�ش  �لتعبريية,  ودللتــــه  �لفني 
�ل�صياقني �جلمايل و�لتقني لي�صبح �لعمل يف حالة حركة م�صتمرة للعني تتنقل بها يف 

جميع �أجز�ء �للوحة �ل�صكلني )٤٣- ٤٤(. 
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ال�ضكل )٤٦(: �لفنانة �ل�صعودية نورة �لزهر�ينال�ضكل )٤٥(: �لفنان �ل�صعودي زكي �لطيب

ال�ضكل )٤٤(: �لفنان �لفل�صطيني �أحمد حممود �أبو حبلال�ضكل )٤٣(: �لفنان �لفل�صطيني توفيق عبد �لعال              

�أن  بعد  �لهوية  لبناء  كر�صالة   - �لفن  توجه  �لتي  �ل�صمنية  �ملعاين  على  وللتاأكيد 
�عترب �لفنان كتابته لالآيات �لقر�آنية, و�لأحاديث �لنبوية �ل�صريفة ودجمها بالرموز 
و��صتخد�م �حلرف و�لكلمة, �إطارً� ت�صكيليًا لإخر�ج زخريف �أ�صلوبًا معززً� ذلك - بدللت 
و�حلرف  �للون  م�صتخدًما  و�لهوية,  �لتاريخ  من  �ملنبثقة  �لعربية  �لزخرفة  وعنا�صر 
باأمته  �خلا�صة  و�لرت�ثية  �حل�صارية  و�لعنا�صر  بالرموز  ليدعمه  �لتعبري  يف  كلغة 

�لأ�صكال )٤٥- ٤٦- ٤٧-٤٨-٤٩-٥٠(.
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ال�ضكالن )٤٩- ٥٠(: لوحتان زخرفيتان باحلروف �لعربية للفنان �ل�صعودي فايز �أبوهري�ش

الأ�ضكال )٤٧- ٤٨(: لوحات ت�صكيلية حروفية للفنان �ل�صعودي يو�صف �إبر�هيم

تشكيالت كتابية زخرفية مبتكرة:
�لإمكانات؛  من  �لكثري  حمتو�ها  يف  حتمل  �لزخرفية  �لكتابية  �لتجربة  تظل 
نظًر� لل�صمات �لتي يحتويها للحرف �لعربي من جمالية كبرية ترتبط برتكيبته 
�لــرت�ث  ربــط  مــن  �لفنان  متكن  وقــد  �لــفــريــدة,  �لــروحــانــيــة  و�إيــحــاء�تــه  �لطيعة, 
�لزخرفية  �لوحدة  مع  وتتو�زن  تتنا�صب  معا�صرة,  �أ�صاليب  م�صتخدًما  بالأ�صالة 
حتى  �لفنان  �صكلها  �أن  بعد  و�ألو�نها  بهيئتها  �لآيــة,  �أو  �لكلمة  معنى  مع  وتندمج 
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�لفنان  عمل  وقــد  �لت�صكيلي.    �لعمق  يغذي  و�ل�صكل  �للون  �أي  منهما  كل  �أ�صبح 
وتعني  �لبكتوجر�ف  مدر�صة  خــالل  من  �حلــروف  على  طو�صون  حممد  �مل�صري 
�خلط �لعربي + �لر�صم و�حلرف �لعربي وحتتوي عنا�صر �لت�صكيل: �للون, �مل�صاحة,  
يف  غاية  جتدها  �لأولى  للوهلة  �للوحة  �إلى  تنظر  �لعربي.  �خلط  جمال  �ملو�صوع, 
�جلمال و�لإبد�ع وعندما تدقق فيها جتدها كلمة جمالية مكتوبة ب�صكل �إبد�عي 

وبد�خلها معنى �لكلمة بالر�صم و�لرمز و�للون. �لأ�صكال )٥١- ٥٢- ٥٣(. 

ال�ضكل )٥٢(: �هلل نور �ل�صماو�ت و�لأر�ش للفنان حممد طو�صونال�ضكل )٥١(: �لفنان حممد طو�صون

ال�ضكل )٥٣(: �صبحان �هلل للفنان حممد طو�صون
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�لفنية  �لــقــيــم  عــن  وحتـــدث   )٥٨  ,٥٧  ,٥٦  ,٥٥  ,٥٤( �لأ�ــصــكــال  تــاأمــل 
و�جلمالية يف �لأعمال �لفنية:

)�أ( �لفكرة و�لت�صميم.
)ب( �أ�صلوب �لدمج.

)ج( �لتوزيع �للوين.
)د( �لتو�زن يف مو�قع �لأ�صكال.

)هـ( �أ�صلوب �لتكر�ر للكلمة �أو �حلرف يف �للوحة.

نشـاط نشـاط ))55((

ال�ضكل )٥٦(:  لوحة �لفنان ال�ضكالن )٥٤- ٥٥(:  لوحتان ت�صكيليتان للفنان �ل�صعودي يو�صف �إبر�هيم  
�ل�صعودي عبد�هلل �لر�صيد   

ال�ضكل )٥٨(: �لفنانة �ل�صعودية لولوة �حلمودال�ضكل )٥٧(: لوحة �لفنان �ل�صعودي خالد �ل�صوينع 
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بتحويل  ونقوم  �لآتية  �ملجموعات  يف  �لزخرفية  �لأ�صاليب  لنالحظ 
�أ�صاليب  بــاإحــدى  تكر�رها  ثم  ومــن  كتابية  زخرفية  وحــدة  �إلــى  كتابتها 

�لتكر�ر �لزخرفية.

�لأ�صكال �لآتية )٦٠-٦١-٦٢(  مناذج زخرفية كتابية خمتلفة للب�صملة, ميكننا 
لعبارة:  مبتكرة  كتابية  زخرفية  وحدة  وت�صميم  �ملنفذة  �لأ�صاليب  �أحد  �نتقاء 
»�إل �أنت يا ر�صول �هلل« �للهم �صلِّ و�صلم وبارك على �صيدنا حممد و�آله و�صحبه 

�أجمعني.

نشـاط نشـاط ))66((

ال�ضكل )٥٩(: مناذج  كتابية زخرفية  خمتلفة للب�صملة.

 ال�ضكل )٦٠(: منوذج
)ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم(

 ال�ضكل )٦١(: منوذج
)ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم(

 ال�ضكل )٦٢(: منوذج
)ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم(
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كتابية  لــزخــارف  كخلفيات  ��صتخد�مه  ميكن  �لآتــيــة  �لأ�ــصــكــال  مــن  �أي 
مبتكرة, وملاذ�؟

نشـاط نشـاط ))77((

ال�ضكل )٦٥(ال�ضكل )٦٤(ال�ضكل )٦٣(
خلفيات مقرتحة للعمل عليها  �أو �أجز�ء منها.
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مجال: الزخرفةمجال: الزخرفة
تقويم الوحدة
تقويم الوحدة

�ضع/ي عالمة )( اأمام العبارة ال�ضحيحة, وعالمة )( اأمام العبارة غري ال�ضحيحة 
فيما ياأتي:

)   ( ١ - برع �لفنان �مل�صلم يف تطوير �خلط �لعربي. 
)   ( ٢ - �أبدع �لفنان �مل�صلم يف ��صتخد�م �خلط �لفار�صي و�لديو�ين. 

٣ - زخرف �لفنان �مل�صلم �لفر�غات ومالأها بهيئات جمالية متنا�صقة ت�صرتيح 
)   ( لها �لعني. 

٤ -  نفذ �لفنان �مل�صلم �أعماله �لت�صكيلية ر�صًم� وحفًر� على جدر�ن �مل�صاجد 
)   ( و�لق�صور �لتي برع يف تزيينها. 

٥ - يعد �خلط �لكويف من �أ�صهر �خلطوط �لتي ��صتخدمها �لفنان �مل�صلم
)   (  يف �لزخرفة �خلطية. 
)   ( ٦ - برع �لفنان �مل�صلم يف نظم �لزخارف باأنو�عها هند�صية ونباتية وخطية. 

٧ - �لتو�زن يف �لزخرفة ي�صمل جميع �مل�صاحات و�ل�صطوح من �أ�صرطة �إطار�ت 
)   ( وح�صو�ت. 
٨ - يعترب �لتو�زن قاعدة �أ�صا�صية ل بد من توفرها يف كل تكوين زخريف �أو عمل فني.)   (
)   ( ٩ -  يعترب ��صتخد�م �أ�صلوب �لتكر�ر �أب�صط �لقو�عد يف �لتكوين �لزخريف. 

١٠ - ��صتخدم خط �لن�صخ يف كتابة �لقر�آن �لكرمي لو�صوحه وب�صاطته و�صهرته
)   (  بني �لنا�ش. 

السؤال األولالسؤال األول
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�صمم/ي وحدة زخرفية كتابية يف �مل�صاحة �لتى �أمامك, مع مر�عاة ��صتخد�م �لألو�ن 

�ملنا�صبة, مو�صحًا �لقيم �لفنية, و�جلمالية, و�لت�صكيلية للخط �لعربي.

السؤال الثانيالسؤال الثاني



المشروع الفصليالمشروع الفصلي
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المشروع الفصليالمشروع الفصلي
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 المشروع المشروع
الفصليالفصلي

١- تنمية مهارات التفكري الإبداعي لدى الطالب/ـة .
٢-دمج بني املجالت الفنية التي مت درا�ضتها خالل الف�ضل الدرا�ضي وتطبيقها يف امل�ضاريع الفنية 

لدى الطالبـ/ـة.
٣- تبادل اخلربات الفنية بني الطلبة يف امل�ضاريع الفنية اجلماعية.

٤-  دعم الجتاهات الإيجابية لدى الطلبة نحو الإبداع والتفكري الإبداعي.
٥- اإك�ضاب الطالب/ـة القدرة على الإح�ضا�س بامل�ضكالت وتقدمي حلول لها بطرائق اإبداعية.
٦- مناق�ضة العالقات بني القيم الت�ضكيلية املتوفرة يف الأعمال الفنية التي ينتجهاالطالب/ـة .

٧- التعبري عن النفعالت الوجدانية, ومالحظة املعاين التعبريية يف ال�ضكل واللون والتج�ضيم يف 
العمل الفني.

٨- اإك�ضاب الطالب/ـة  مهارات التخطيط والتفكري للم�ضاريع الفنية.
٩- اإك�ضاب الطالب/ـة  القدرة على الت�ضكيل باخلامات املتعددة يف الإنتاج الفني.

أهداف المشروع الفني
أهداف المشروع الفني
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نوع
امل�شروع

ا�شم الم�شروع

-

-

-

-

تخطيط فكرة العمل

ا�شتمارة تنفيذ امل�شروع الف�شلي

التقومي:
النقد الفني والتقييم:

فــردي

جـمـاعـي

مل ُينـفـذُنــفذ

و�شف امل�شروع

اخلامات والأدوات

مراحل تنفيذ امل�شروع

طرق اإخراج وعر�ض امل�شروع

قيمة امل�شروع اجلمالية والنفعية

فكرة امل�شروع

اأ�سباب عدم التنفيذ:

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

اهداف امل�شروع

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

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

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

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

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

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

ء



142142

المصطلحاتالمصطلحات
مجال �لخزف

 مفهوم الهوية العربية:
هي لي�ضت �ضيء حم�ضو�س ن�ضع اأيدينا عليه بل هي معنى, يحدد من خالل الدين والوطن, فمثاًل بالدنا اململكة 
اإن الهوية العربية الفنية هي  اإًذا يف الفن نقول  اإ�ضالمي,  العربية ال�ضعودية هويتها )اإ�ضالمية عربية(  فنقول طابع 
الطابع الأخري الذي يظهر على هيئة العمل الفني العام من خالل جزئيات العمل من حيث عنا�ضره وزخارفه وخطوطه 

واألوانه ومالم�ضه.
  الفخار ال�ضعبي:

ُي�ضكله احلرفيون من اأفراد �ضعب ما, باأ�ضكال لها خ�ضو�ضية املكان, والتي تت�ضح من خالل �ضكلها وزخارفها, فهي 
خا�ضة بهم حتمل طابعهم الذي مييزهم, حيث تختلف باختالف املنطقة.

  الفخار ال�ضعبي العربي:
هو جمموعة اأ�ضكال فخارية وخزفية ذات طابع عربي مميز من حيث الهيئة العامة لل�ضكل اخلارجي حيث الت�ضاوي يف 
�ضماكة اجلدران ومهارة التنفيذ وتنا�ضق الأجزاء وتوازن الأبعاد, فمن خاللها نرى مهارة اخلزاف العربي وعبقريته.

  الفخار البدائي:
ا؛ حيث هيئته تاأتي عن طريق عملية �ضغط حجر اأو اأي خامة ت�ضاعد  الفخار البدائي ي�ضكله الرجل البدائي  يدويًّ
يف جتويف الكتلة الطينية فكان �ضببًا لت�ضابه الأ�ضكال, و�ضماكة اجل�ضم نتيجة عدم توافر اأدوات لرتقيق اجلدار, مع 

قلة اإمكانات وخربة يف عملية الت�ضوية, فكثرًيا ما كان ي�ضتعمل اأوانية دون ت�ضوية. 
  الفخار الإ�ضالمي العربي:

الفخار واخلزف الإ�ضالمي العربي يظهر فيه تفنن اخلزاف يف الألوان والزخرفة واملهارة الظاهرة من خالل رقة 
�ضماكة اجلدران, كما متيز يف األوان الطالء الزجاجي خا�ضة اللون الأزرق الإ�ضالمي.

  اخلزف العربي املعا�ضر:
متيز بالر�ضاقة يف �ضكله ورقة جدرانه وعنا�ضر زخرفته كما حافظ على الهيئة اخلارجية التي اأ�ضبحت �ضمة للفخار 

واخلزف العربي وهي اتزان اأبعاد ال�ضكل.
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  جتان�س الطينة:
ا, بحيث ت�ضبح كل جزئياتها وحدة متعادلة متجان�ضة وذلك قبل عملية الت�ضكيل  هي عملية اإدماج الطينة دجًما تامًّ

على الدولب اخلزيف اأو الت�ضكيل بوا�ضطة اليد.
  التذهيب:

يلجاأ اخلزاف اأحياًنا اإلى ا�ضتغالل اللون الذهبي يف زخارفه, في�ضتعمل اأحياًنا )كلوريد الذهب ( ال�ضائل للح�ضول 
هذه  وتذوب  الببرباق,  الف�ضي  اللون  على  للح�ضول  الف�ضة  واأكا�ضيد  اأمالح  ا�ضتعمال  وكذلك  الذهبي,  اللون  على 

ال�ضوائل مع اأحد الروابط, ليتم �ضمان ثباتها اأثناء التطبيق.
و ل ميكن اأن يو�ضع اإل على اجل�ضم املطلي بالطالء الزجاجي وين�ضج التذهيب يف درجة حرارة منخف�ضة ل تزيد 

عن 800 درجة مئوية واإل تبخر وتطاير اللون. 
  الهيئة:

الب�ضرية نتعرف على اخلط اخلارجي الذي يحدد  الروؤية  للقطعة اخلزفية, ومن خالل  العام اخلارجي  ال�ضكل  هي 
اجل�ضم ويح�ضره. 

مجال �لزخرفة.
  فن الرق�س:

 فن الرق�س العربي الإ�ضالمي ذلك الفن الذي اأخذ �ضكلني اأحدهما �ضورة اأفقية تبدو على هيئة تكرار اأو تنا�ضخ 
)وهو ما ي�ضمى بالرق�س اللني( والأخرى مركزية تبدو يف هيئة ومي�س متناوب, وتبدو خا�ضة يف الأ�ضكال ذات 

التخطيط الهند�ضي.
  خط الن�ضتعليق/ التعليق:

والتا�ضع  الثامن  القرنني  يف  خرا�ضان  يف  الن�ضتعليق  خط  ظهر  وقد  الفنية  العربية  اخلطوط  اأنببواع  من  نوع  هو 
هجريني/14-15م, بدمج خطي الن�ضخ والتعليق ومن هنا جاءت ت�ضميته ن�ضخ التعليق اأو الن�ضتعليق.

  التزان:
هو الإح�ضا�س بال�ضتقرار يف العمل بحيث ل يطغى عن�ضر اأو جزء على الآخر,  وهو مرحلة الثبات والقوة جلميع 

عنا�ضر املو�ضوع وعدم وجود خلل باأحد العنا�ضر.



144144

  الإيقاع:
جتمع  منتظمة  ب�ضورة  احلركة  تردد  يعني  م�ضطلح  متعددة  ب�ضورة  فالإيقاع  احلركة.  لتحقيق  جمال  الإيقاع  يعترب   
بني الوحدة والتغري, فالإيقاع يعرب عن احلركة ويتحقق عن طريق تكرار الأ�ضكال بغري اآلية. وهو عدة  اأنواع: اإيقاع 

رتيب, غري رتيب, متناق�س ويو�ضح »التكرار«.
  التكرار:

امل�ضافات  بنف�س  ال�ضكل  نف�س  وتكرار  احلركة  بتحقيق  املرتبطة  وال�ضتمرارية  المتداد  مظاهر  اإلى  ي�ضري   
وللتكرار قيمة جمالية اأوجدها اهلل �ضبحانه وتعالى يف املخلوقات وهو موجود ب�ضكل عام يف تكرار اأوراق الأ�ضجار 

وغريها يف الطبيعة من حولنا.
  خط الطومار:

ودقة  املعامل  وو�ضوح  احلجم  ب�ضخامة  ويتميز  ال�ضحيفة  خط  يعني  اخلط  هذا  باأن  ذلك  ومعنى  ال�ضحيفة  تعني  الطومار   
النهايات ي�ضلح للوحات الكبرية والكتابات على اجلداران وقد ا�ضتخدم هذا النوع من اخلط يف ديوان الإن�ضاء لدى اخللفاء.

  خط الطغراء:
يف  تكتب  �ضلطانية  عالمة  اأ�ضلها  اإن  وقيل:  خم�ضو�س,  ال�ضكل  على  الثلث  بخط  عادة  يكتب  جميل  �ضكل  هو 

الأوامر ال�ضلطانية وعلى النقود الإ�ضالمية حتى الآن, ويذكر فيها ا�ضم الدولة اأو ا�ضم ال�ضلطان ولقبه.
  مدر�ضة  البكتوجراف:

 هي �ضياغة الكلمات باأ�ضاليب خطية جمالية اإبداعية وبداخلها معنى الكلمة بالر�ضم والرمز واللون... 
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فهرس األشكال الفصل الدراسي الثانيفهرس األشكال الفصل الدراسي الثاني

جمال اخلزف: جمال اخلزف: املو�ضوع الأول  )خزفياتي عربية(
�ل�صكل )١(: نماذج من �لفخار �لبد�ئي.

�ل�صكل )٢(: نماذج من �لفخار �ل�صعودي.
�ل�صكل )٣(: فخاريات �صعبية من �لمغرب.

�ل�صكل )٤(:  فخار �صعبي.
�ل�صكل )٥(: فخار بد�ئي يت�صح �صماكة جدر�ن.

�ل�صكل )٦(: �صعبي عربي نتيجة ��صتخد�م عجلة �لدولب.
�ل�صكل )٧(: فخار وخزف �إ�صالمي عربي.

�ل�صكل )٨(: �أ�صكال من �لخزف �لعربي �لمعا�صر. 
�ل�صكل )٩(: مو��صفات �ل�صكل �لخزفي �لعربي. 

�ل�صكل )١٠(: عجلة �لدولب.
�ل�صكل )١١(: �لقو�لب �لج�صية.

�ل�صكل )١٢(: ر�صم مبدئي لأ�صكال فخارية.
�ل�صكل )١٣(: �ألو�ن طالء �لفخار.

�ل�صكل )١٤(: �لتماثل في �لأ�صكال �لفخارية.
�ل�صكل )١٥(: نماذج لحلول ��صتكمال �لت�صميم.

٧٧
٧٩
٨٠
٨١
٨١
٨٢
٨٢
٨٣
٨٤
٨٤
٨٤
٨٧
٨٨
٩٠
٩٢

�ضفحة

�ضفحةجمال اخلزف:جمال اخلزف: املو�ضوع الثاين  )هوية اخلزف العربية(
�ل�صكل )١٦(:  �أو�ني خزفية.

�ل�صكل )١٧(:  �أثر  �لعن�صر �لزخرفي على �إبر�ز �لطابع �لعربي.
�ل�صكل )١٨(: ��صتخد�م عالمات �لت�صكيل في �لحرف �لعربي. 

�ل�صكل )١٩(: �لحركات و�لنقاط كعن�صر زخرفي.

٩٤
٩٦
٩٦
٩٧
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�ل�صكل )٢٠(:  لوحة الفنان يحيى الوا�ضطي.
�ل�صكل )٢١(:  لوحة الفنان الجزائري محمد را�ضم.

١٠٧
١٠٨

جمال الر�ضمجمال الر�ضم ) املنمنمات الإ�ضالمية( 

جمال الزخرفةجمال الزخرفة )الزخرفة الكتابية اآفاق عربية (
�ل�صكل )٢٢(:  نماذج زخرفية  كتابية  متنوعة .

�ل�صكل )٢٣(:  نماذج لآيات من القراآن الكريم ُكتبت بخطوط زخرفية مختلفة .
�ل�صكل )٢٤(:   نماذج معمارية من التراث الإ�ضالمي بزخارف اإ�ضالمية جمعت بين الكتابي 

والهند�ضي والنباتي.
�ل�صكل )٢٥(:   نماذج معمارية من التراث الإ�ضالمي  بزخارف اإ�ضالمية جمعت بين الكتابي 

والهند�ضي والنباتي .
�ل�صكل )٢٦(:   نماذج خ�ضبية من التراث الإ�ضالمي بزخارف اإ�ضالمية جمعت بين الخطي 

والهند�ضي والنباتي.
 �ل�صكل )٢٧(:   نماذج  ن�ضيجية  من التراث الإ�ضالمي  بزخارف اإ�ضالمية جمعت بين الخطي 

والهند�ضي والنباتي .
 �ل�صكل )٢٨(:   نماذج  معدنية من التراث الإ�ضالمي  بزخارف اإ�ضالمية جمعت بين الزخرفة  

الخطية والهند�ضية والنباتية.
�ل�صكل )٢٩(:  �ضورة لقطعة من المعدن.

�ل�صكل )٣٠(:  اأ�ضهر اأنواع الخط العربي.
�ل�صكل )٣١(:  الحروف العربية حروف مرنة قابلة للت�ضكيل الزخرفي.

�ل�صكل )٣٢(:  حرف الواو باأ�ضلوب زخرفي .
�ل�صكل )٣٣(:  نماذج زخرفية مختلفة بالحرف  في ت�ضكيالت مختلفة.

�ل�صكل )٣٤(:  نماذج مزخرفة من القراآن الكريم.
ماَواِت َوالأْر�ِس(. �ل�صكل )٣٥(:  لوحة )اهللُ ُنوُر ال�ضَّ

ماَواِت َوالأْر�ِس »مج�ضم جمالي في مدينة جدة «. �ل�صكل )٣٦(:  اهللُ ُنوُر ال�ضَّ
�ل�صكل )٣٧(:  نموذج لوحدة زخرفية  مكررة  وممتدة.

١١٤
١١٤

١١٥

١١٥

١١٦

١١٦

١١٧
١١٨
١١٩
١٢٠
١٢١
١٢١
١٢٢
١٢٢
١٢٣
١٢٥

�ضفحة

�ضفحة
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 �ل�صكل )٣٨(:  نماذج زخرفية متنوعة.
 �ل�صكل )٣٩(:  التبادل بين ال�ضكل والأر�ضية.

 �ل�صكل )٤٠(:  توزيع للعنا�ضر الزخرفية الخطية واللونية.
 �ل�صكل )٤١(:  الفنان ال�ضعودي ع�ضام الع�ضيري.

 �ل�صكل )٤٢(:  اأ�ضاليب التكرار في تحرير عنا�ضر التكوين.
 �ل�صكل )٤٣(:  الفنان الفل�ضطيني توفيق عبد العال.

 �ل�صكل )٤٤(:  الفنان الفل�ضطيني اأحمد محمود اأبو حبل .
 �ل�صكل )٤٥(:  الفنان ال�ضعودي زكي الطيب.

 �ل�صكل )٤٦(:  الفنانة ال�ضعودية  نورة الزهراني.
 �ل�صكل )٤٧ - ٤٨(:  لوحات ت�ضكيلية حروفية للفنان ال�ضعودي يو�ضف اإبراهيم.

 �ل�صكل )٤٩ - ٥٠(:   لوحتان زخرفيتان بالحروف العربية للفنان ال�ضعودي فايز اأبوهري�س.
 �ل�صكل )٥١(:  الفنان محمد طو�ضون.

 �ل�صكل )٥٢(:  اهلل نور ال�ضماوات والأر�س للفنان محمد طو�ضون.
 �ل�صكل )٥٣(:  �ضبحان اهلل للفنان محمد طو�ضون.

 �ل�صكل )٥٤ - ٥٥(:  لوحتان للفنان ال�ضعودي يو�ضف اإبراهيم.
 �ل�صكل )٥٦(:  لوحة للفنان ال�ضعودي عبداهلل الر�ضيد.

 �ل�صكل )٥٧(:  الفنان ال�ضعودي خالد ال�ضوينع.

 �ل�صكل )٥٨(:  الفنانة ال�ضعودية لولوة الحمود.
 �ل�صكل )٥٩(:  نماذج  كتابية زخرفية  مختلفة للب�ضملة.

  �ل�صكل )٦٠(:  نموذج ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم.
 �ل�صكل )٦١(:  نموذج ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم.
 �ل�صكل )٦٢(:  نموذج ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم.

�ل�صكل )٦٣ - ٦٤ - ٦٥(: خلفيات مقترحة للعمل عليها  اأو اأجزاء منها.

١٢٦
١٢٧
١٢٧
١٢٩
١٢٩
١٣٠
١٣٠
١٣٠
١٣٠
١٣١
١٣١
١٣٢
١٣٢
١٣٢
١٣٣
١٣٣
١٣٣
١٣٣
١٣٤
١٣٤
١٣٤
١٣٤
١٣٥
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المـــــراجعالمـــــراجع
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المحتويات المحتويات 

املو�ضوع الأول: تفريغ النحا�س.
املو�ضوع الثاين: جم�ضمات بال�ضلك.

تقومي الوحدة.

املو�ضوع الأول: احلفر املفرغ على اخل�ضب.
املو�ضوع الثاين: الت�ضكيل بالق�ضرة اخل�ضبية.

تقومي الوحدة.

املو�ضوع الأول: فن ر�ضوم الكرتون )الكاريكاتري )1((.

املو�ضوع الثاين: فن ر�ضوم الكرتون )الكاريكاتري )2((.
تقومي الوحدة.

170-155
190-171

191

210-195
221-211

222

230-225
238-231

239

امل�ضروع الف�ضلي.
امل�ضطلحات.

فهر�س الأ�ضكال وال�ضور.
املراجع. 

243-241
247-244
252-248
255-253

ال�ضفحةاملو�ضوع 

الوحدة الأولى: جمال املعادن

الوحدة الثانية: جمال اأ�ضغال اخل�ضب

الوحدة الثالثة: فن ر�ضوم الكرتون )الكاريكاتري(
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الوحدة األولى

مجال المعادنمجال المعادن



ى
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ا
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الوحدة األولى: مجال المعادنالوحدة األولى: مجال المعادن

املو�ضوع )1(: تفريغ النحا�س.
املو�ضوع )2(: جم�ضمات بال�ضلك.



دن
عا

لم
ل ا

جــا
م
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الموضوع األولالموضوع األول

تعد زخرفة املعادن عن�ضرًا مميزًا يف تاريخ احل�ضارات، ومل يعرف غزارتها كالتي عرفتها 
التحف املعدنية يف الفنون الإ�ضالمية، يدل على ذلك الآثار النحا�ضية امل�ضنوعة من النحا�س 
التي  املعادن  من  والر�ضا�س وغريها  والزئبق  والف�ضة  والربونز  الأحمر  والنحا�س  الأ�ضفر 
امل�ضغولت  جلميع  تزيينية  كمادة  والكتابية  والنباتية  الهند�ضية  الت�ضكيالت  تتناول  كانت 
املنفذة مثل الأدوات، كاأدوات الكتابة والإ�ضاءة والتزيني، والأواين واملنحوتات وغريها، 

الأ�ضكال )١-٢-٣(.

ال�شكل )١(: اإبريق من العراق يف 
املتحف الربيطاين 

ال�شكل )٢(: �ضينية وقدر من 
النحا�س، اأفغان�ضتان

ال�شكل )٣(: �ضلطانية و�ضحن 
من النحا�س، �ضورية

زخارف الحرف المعدنية:
 لقد اأبدع الفنانني واحلرفيني يف اأ�ضاليب زخرفة املعادن واإن كانوا قد تاأثروا يف بداية 

تفريغ النحاس
تفريغ النحاس



ى
ول
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ة 
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ا
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ال�شكل )٤(: �ضحن مطعم باملينا
 وزخارف خمرمة

ال�شكل )٥(: علبة هندية، زخارف 
خمرمة

ال�شكل )٦(: �ضحن م�ضري، 
زخارفه خمرمة.

تكوين اأ�ضاليبهم الفنية املتميزة بفنون احل�ضارات الأخرى التي �ضبقت الإ�ضالم، اإل اأنهم 
ا�ضتطاعوا اإ�ضافة املفاهيم اجلمالية اجلديدة من خالل ما قدموه من طرق ابتكارية يف تنفيذ 

الزخرفة على امل�ضغولت املعدنية اليدوية وفيما ياأتي تو�ضيح لبع�س تلك الأ�ضاليب:
• التخريم اأو التثقيب.

• التفريغ.
التخريم اأو التثقيب:

ا�ضتخدمت هذه التقنية كي تظهر الزخارف ب�ضكل اأو�ضح، وت�ضمح بخروج النور من 
ال�ضمعدانات املغلقة ووحدات الإ�ضاءة كالنجف اأو للبخور من املباخر عرب اأغطيتها البديعة 
وي�ضتعمل يف الأدوات املعدنية ثقًبا ون�ضًرا و�ضًبا؛ حيث يتم تفريغ امل�ضاحات الناجتة من 
اأما يف الأطباق واحللي فاإن دورها يكون جمالًيا  الزخرفة لتعطي فراًغا يتخلل منه ال�ضوء، 
اإ�ضافة اإلى تقليل وزن القطعة امل�ضغولة، ولتنفيذ هذه الطريقة ي�ضتخدم اأزمياًل حاد الراأ�س 
يقوم بتفريغ امل�ضاحات املق�ضودة من �ضفائح املعدن الرقيقة به على هيئة الت�ضميم، وقد برع 
ال�ضناع يف اإحداث اأدق الزخارف على امل�ضغولت املعدنية وخا�ضة امل�ضنوعة من الف�ضة، 

الأ�ضكال )٤-٥-٦(.
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ال�شكل )٨(٬ طرق ا�ضتخدام اأزاميل ومن�ضار املعادن

ال�شكل )٧(:  م�ضباح برونزي، خمرم 

التفريغ:
تاأثريات  على  للح�ضول  وال�ضهلة  الب�ضيطة  الطريقة  هو 
وهو  املختلفة،  املعادن  اأ�ضطح  فوق  ومتنوعة  جميلة  زخرفية 
اإزالة م�ضاحات اأو اأجزاء من اأ�ضطح املعادن املختلفة للح�ضول 
على تاأثريات زخرفية جميلة ومتنوعة �ضواء كانت نباتية اأو 
اإ�ضاءة،  واأكرث  مرئية  القطعة  اأو خطية؛ حيث جتعل  هند�ضية 

ال�ضكل )٧(.
لإزالة  وحادة  مائلة  روؤو�س  ذات  اأزاميل  وت�ضتخدم 
من�ضار  اأو  ال�ضطح  على  م��ن  تفريغها  امل���راد  الأج���زاء 

املعادن، ال�ضكل )٨(.

ملحوظة هامة:
يجب علينا احلر�س عند ا�ضتخدام املن�ضار اليدوي لق�س املعدن ، وذلك بو�ضعه 

على اأر�ضية مالئمة وارتداء القفاز الواقي والنظارات الواقية.
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 كما ميكن التفريغ بوا�ضطة الأحما�س وتوجد طريقتني متبعتني يف التفريغ بالأحما�س 
تعترب الأكرث ا�ضتخداًما وهما: 

الطريقة الأولى:
 تغطية �ضطح املعدن املراد تفريغه مبادة تقاوم الأحما�س، مثل الورني�س اأو �ضمع الع�ضل، 
وعندما يجف ير�ضم الت�ضميم فوقه باأداة معدنية مدببة )�ضن قلم �ضلب( اأو اأداة ذات حافة 

حادة.
الطريقة الثانية:

ر�ضم الت�ضميم فوق �ضطح املعدن بالورني�س املقاوم لالأحما�س، ثم ترك خلفية الت�ضميم 
)اخلالية من الورني�س( لكي تتاآكل باحلم�س، وعند و�ضع القطعة املعدنية يف حو�س احلام�س 
تتاآكل جميع الأجزاء وامل�ضاحات املك�ضوفة ) غري املعزولة بالورني�س ( يف حني اأن الت�ضميم 

املر�ضوم بالورني�س ل يتاآكل في�ضبح بارًزا.
اإن عملية التفريغ على النحا�س عملية �ضهلة وتعطي نتائج رائعة وذلك يتوقف على نوع 
على  التفريغ  فلنطبق  املنفذة،  للقطعة  ال�ضكلي  التوظيف  ا  واأي�ضً املختار  الزخريف  الت�ضميم 

�ضرائح النحا�س الأحمر.
الأدوات واخلامات،

ال�ضكل )٩(:
   �ضرائح نحا�س.

   �ضمغ معادن.
ال�شكل )٩(: الأدوات واخلامات   م�ضرط.
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خطوات العمل:
اخلطوة الأولى: نقل الت�ضميم على النحا�س بوا�ضطة كربون النحا�س اأو من خالل ال�ضغط 
على الت�ضميم عند و�ضعه على �ضطح ال�ضريحة اأو ا�ضتخدام ال�ضبلونات اجلاهزة امل�ضتخدمة 

يف طباعة الإ�ضتن�ضل
) الطباعة بالتفريغ(.

اخلطوة الثانية: اإزالة امل�ضاحات املراد تفريغها بوا�ضطة امل�ضرط.

اخلطوة الثالثة: ميكن اإ�ضافة خلفية من النحا�س بلون اآخر ليظهر يف الأماكن التي مت تفريغها.

اخلطوة الرابعة: توظيف العمل.
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نشـاط نشـاط ))11((

ميكن اإجراء جتربة التثقيب على النحا�س بوا�ضطة امل�ضامري اأو الفرجار، اأو التخرمي 
بوا�ضطة خرامة الورق اأو خرامة اجللد اأو بوا�ضطة الأزاميل املختلفة، الأ�ضكال )١٣-

١٤-١٥(، فلنطبق اإحدى هذه التجارب.

 ال�شكل )١٤(:ال�شكل )١٣(: التثقيب بامل�ضامري اأو الفرجار
 التثقيب باخلرامة

 ال�شكل )١٥(:  التثقيب 
بالأزاميل

اأفكار اأخرى لتوظيف قطعة النحا�س املفرغة الأ�ضكال )١٠-١١-١٢( .

ال�شكل )١١(: �ضمعة ال�شكل )١٠(: جم�ضم من النحا�س
مغطاة بالنحا�س

ال�شكل )١٢(: اأباجورة 
من النحا�س
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املينا الباردة: 
هي عبارة عن م�ضاحيق لونية خالية من الزجاج وت�ضتخدم اإما على هيئة م�ضحوق اأو 
يف �ضكل ح�ضيات �ضغرية اأو ف�ضو�س اأو على هيئة خيوط اأو معاجني يلون بها وعندما 
جتف تعطي �ضفافية وبريًقا ي�ضبه بريق الزجاج وتتنوع األوانها فمنها يكون معتمًا، ال�ضكل 

)١٦( . ومنها ما يكون �ضفاًفا، ال�ضكل )١٧(.

طريقة استخدام المينا على المعادن:

تو�ضع املينا على �ضطح املعدن ويدخل الفرن حتى تذوب وتلت�ضق باملعدن، ويبدو لمًعا 
م�ضقوًل، وذلك بعد ت�ضخني البودرة على �ضطح املعدن حتى درجة حرارة معينة وتوؤدي اإلى 

ان�ضهار البودرة م�ضكلة طبقة طالء زجاجية فوق �ضطح املعدن، ال�ضكل )١٨( .

ال�شكل )١٦(: املينا املعتمة 

ال�شكل )١٧(:  املينا ال�ضفافة 
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ال�شكل )١٨(:  مراحل و�ضع املينا

ال�شكل )١٩(: األوان خا�ضة باملعادن

ال�شكل )٢١(: طريقة التجزيع على احللي ال�شكل )٢٠(: طريقة التجزيع

 ويوجد حاليًا األوان خا�ضة لتلوين املعادن مبا�ضرة دون احلاجة اإلى اإدخالها للفرن، كما 
ميكن ا�ضتخدام األوان تلوين الزجاج لإعطاء تاأثري املينا الباردة، ال�ضكل )١٩( .

ا�ضتعماًل،  واأكرثها  الطرق  هذه  اأ�ضهر  من  املعدن،  على  املينا  لتطبيق  طرق  عدة  وهنا 
واحد  مليمرت  ارتفاع  ذات  معدنية  اأ�ضالك  من  الزخرفة  تعد  )حيث  التجزيع  طريقة  هي 
تقريبًا، وتثبت على �ضطح املعدن على هيئة الت�ضميم، ثم تعباأ باملينا وتتعر�س للهب عدة 
املينا(،  داخل  كخطوط  الأ�ضالك  فتظهر  املينا،  ب�ضطح  ال�ضلك  ارتفاع  ويت�ضاوى  مرات. 

ال�ضكل)٢٠(، وت�ضتخدم هذه التقنية اأي�ضًا يف كثري من احللي، ال�ضكل )٢١(. 
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الت�ضكيل فوق اأ�ضطح املعادن باملينا الباردة:
     املينا enamel هو امل�ضمى العام الذي يطلق على �ضناعة تزجيج املعادن كما اأنها 
اأخرى ومواد ملونة  اإليه مواد �ضاهرة ومواد  هي )مادة زجاجية تتكون من الرمل م�ضاًفا 
من اأكا�ضيد املعادن التي تت�ضكل بال�ضهر فوق ال�ضطح املعدين فت�ضفي عليه األواًنا زجاجية 

متنوعة ويطلق على ال�ضكل بعد ذلك معدن مموه بالزجاج(، ال�ضكل )٢٢( .

ال�شكل )٢٢(: اأ�ضكال من املعادن مزججة باملينا
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ال�شكل )٢٣(: تنظيف املعادن وتلميعها

تنظيف المعادن وتلميعها: 

والذرات  الدهنية  واملواد  وال�ضوائب  والق�ضور  الأكا�ضيد  اختزال  اأو  اإزالة  عملية  هي 
ولتنظيف النحا�س يتم غمر القطعة امل�ضغولة يف اإناء مملوء مبحلول حم�ضي )حام�س الكربيتيك 
املركز بن�ضبة جزء واحد حام�س مع ع�ضرة اأجزاء من املاء العتيادي ون�ضبة قليلة من ملح 
الطعام( فرتة قليلة ل تزيد عن ع�ضرة دقائق، ولعملية اآمنة للتنظيف ن�ضتخدم بدياًل حلام�س 

. الكربيتيك، وهو الفحم املطحون والرماد لتلميع املعادن مثل الف�ضة والنحا�س 
)مادة الرمل الناعم و�ضوف احلديد ون�ضارة اخل�ضب تعترب جميعها عوامل حاكة و�ضاقلة  

ت�ضتخدم يف �ضقل الأ�ضطح املعدنية وتزيل املواد الدهنية وبقع الأكا�ضيد عنها(
معاجني،  اأو  �ضوائل  املعدن على �ضكل  لتلميع  الأ�ضواق  منظفات جاهزة يف  كما توجد 

ال�ضكل )٢٣(.
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اإن ط��الء املعادن باملين��ا يحقق تاأثريات جمالية جتمع بني القيمة املعدنية و�ش��فافية الطالءات 
الزجاجي��ة باالإ�شاف��ة اإل��ى احل�ش��ول على قيم ت�ش��كيلية ال تتوف��ر يف اخلامت��ني كل على حدة، 

فلنتحقق من تلك التاأثريات اجلمالية من خالل تطبيقها على املعدن.
االأدوات واخلامات، ال�شكل )٢٤(:

  األوان زجاج اأو معدن.
  قطعة نحا�س. 

  اأداة حتديد.
ال�شكل )٢٤(:  الأدوات واخلامات

نشـاط نشـاط ))22((

تنظيف املعادن قبل عملية التفريغ:
كي تتم عملية احلفر احلم�شي للمعادن بالطريقة ال�شليمة يجب تنظيف �شطح املعدن تنظيًفا 
كاماًل ب�شنفرة ناعمة اأو �شلك معدين )�شلك املطبخ(، ثم ي�شقل ال�شطح �شقاًل دقيًقا بوا�شطة 
متا�شك  من  تقلل  الدهون  واآثار  االأ�شابع  ب�شمات  الأن  وذلك  ال�شوف،  اأو  اللباد  من  قطعة 
الورني�س ب�شطح املعدن، كما اأنها ت�شعف عملية التفريغ نف�شها، وبعد ذلك ال يلم�س �شطح 
قطعة املعدن اإمنا ترفع من حوافها فقط وتكون املرحلة الثانية هي ر�شم الت�شميم بالورني�س.

 )األوان الزجاج( ذات رائحة نفاذة توؤثر �شلًبا على الدماغ، لذلك اأنا اأ�شتخدمها يف مكان مفتوح وجيد 

التهوية، وباإ�شراف معلمي/ معلمتي اأو والدي.

معلومة اإثرائية:
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خطوات العمل:
اخلطوة الأولى: ر�ضم الت�ضميم يف ورقة، ثم طبعه على �ضطح النحا�س بال�ضغط على 

الت�ضميم.

اخلط��وة الثاني��ة: التاأكيد على احلدود اخلارجية للت�ضميم بوا�ض��طة اأداة م�ض��ننة، ثم 
يقلب الت�ضميم.

اخلطوة الثالثة: �ضغط م�ضاحات العن�ضر بال�ضغط للداخل عن احلدود.
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نشـاط نشـاط ))33((

 ن�ضتطيع اإجراء تنفيذ الطالء بالمينا الباردة من خالل تجربة جديدة وهي ا�ضتعمال طالء الأظفار  

فلنطبق هذه التجربة على قطعة من المعدن، ال�ضكل )٢٥( .  

اخلطوة الرابعة: توزيع الألوان وتركها 
حتى جتف.

القطع��ة  توظي��ف  اخلام�ض��ة:  اخلط��وة 
ب�ضكل منا�ضب.

ال�شكل )٢٥(: طالء الأظفار
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الفنون الت�ضكيلية املعدنية:

ا�ضتغل  احلديث  الع�ضر  يف  الفنان 
ما توفر له من زخارف، وما تهياأت له 
قبل  اإمكانيات مل تكن متوفرة من  من 
احلفر  فا�ضتخدم  املعادن،  ت�ضكيل  يف 
باملينا  لون  وكذلك  والتفريغ  والنق�س 
وغريها،  املقلدة  الف�ضو�س  وا�ضتخدم 
مراحل  اإل���ى  امل��ع��دين  بالفن  وارت��ق��ى 
مبتكرة  اأ�ضكال  اإل��ى  وتو�ضل  متقدمة 
مل تتوقف عند حد الإبداع والإجادة، 

ال�ضكل )٢٦(.
اأنتجه  م��ا  ذل��ك  على  ���ض��اع��ده  وق��د 
حديثة  اآلت  م���ن  احل���دي���ث  ال��ع�����ض��ر 

ال�شكل )٢٦(: اأعمال مبتكرة من املعدن.

ال�شكل )٢٧(: اأعمال م�ضطحة من املعدن.

ال�شكل )٢٨(: لوحة الفنانة ال�ضعودية: 
م�ضعودة قربان.

وقد ا�ضتعملت املعادن يف القرن الع�ضرين ب�ضكل طغى على 
كافة اخلامات ودخلت املعادن يف الكثري من الأعمال اجلمالية 
وغري ذلك من جمالت ا�ضتخدام املعادن يف خدمة الإن�ضان وما 

�ضهدته احلياة املعا�ضرة من تطور هائل، ال�ضكل )٢٨(.

وتقنيات متطورة وخامات، وذلك ينطبق على كافة امل�ضغولت 
املعدنية التي دخلت يف �ضائر املنتجات حولنا يف احلياة الع�ضرية 
الأعمال  اإلى  امتدت  بل  والأواين  احللي  على  قا�ضرة  تعد  ومل 

الفنية امل�ضطحة واملج�ضمة، ال�ضكل )٢٧(.
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نشـاط نشـاط ))44((

نشـاط نشـاط ))55((

املع��ادن  اأعم��ال  اأهمي��ة  تاأت��ي   
وت�ض��كيلها نتيج��ة دوره��ا الفع��ال يف 
املجتم��ع وحيات��ه اليومية ومل��ا لها من 
الجتماعي��ة  احلي��اة  يف  ق��وي  تاأث��ري 
القت�ض��ادي  فالعام��ل  والقت�ضادي��ة 
ي��وؤدي دورًا مهما اإلى جانب العوامل 

 نظرًا حلاجة الإن�ضان ل�ضتخدام اأثاث ذات قيمة جمالية ومتانة مثل اأطقم اجللو�س التي 

املقاعد  ل�ضنع  احلديد  ا�ضتخدام  اإلى  امل�ضممون  جلاأ  فقد  ال�ضتقبال  قاعات  اأو  احلدائق  تالئم 

فلنتاأمل  الزخريف،  وال��رثاء  الب�ضاطة  من  نوعًا  تعطي  والتي  احلديدية  وامل�ضابيح  واملنا�ضد 

الأ�ضكال )٢٩-٣٠-٣١(، ونحلل القيم الفنية واجلمالية  لواحٍد منها فقط من خالل:

ال�شكل )٢٩(:
م�ضباح معدين

ال�شكل )٣٠(:
م�ضباح معدين

ال�شكل )٣١(:
م�ضباح معدين

الجتماعي��ة الأخ��رى، حي��ث كث��ري م��ن 
املجتمعات تعترب اأ�ض��غال املعادن النفعية منه��ا واجلمالية من امل�ضادر القت�ضادية املهمة، نتاأمل 
الأ�ضكال )٢٩-٣٠-٣١( ونكتب تقرير يف ن�ضف �ضفحة عن البعد املهني والعائد القت�ضادي 

املمكن من جمال اأ�ضغال املعادن.
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 التقنيات الفنية التي تناولها العمل: 
........................................................................

 الفكرة التي بني عليها العمل:
........................................................................

 ارتباط ال�ضكل بالوظيفة:
........................................................................

 الأ�ضلوب الزخريف يف العمل:
........................................................................

 ما اأنواع اخلطوط يف ال�ضكل؟
........................................................................

 هل حتقق التزان يف العمل؟
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 الفراغات املوجودة يف العمل وتوزيعها: 
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 األوان العمل، ومدى منا�ضبتها مع ال�ضكل:
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ال�شكل )٣٢(:  عمل 
م�ضطح بال�ضلك 

 ال�شكل )٣٣(:  عمل 
جم�ضم بال�ضلك 

 ال�شكل )٣٤(:
  معلقة بال�ضلك 

الموضوع الثانيالموضوع الثاني

اأعمال فنية بال�ضلك:
تاأثرت الفنون الت�ضكيلية املعدنية ك�ضائر املجالت الأخرى بالتطور امل�ضاحب للتقنية 
احلديثة فتناول الفنان خمتلف اخلامات املعدنية لي�س لتج�ضيم الأعمال وت�ضكيلها فقط اإمنا 
اأ�ضبح فن املج�ضمات قائمًا ب�ضكل اأ�ضا�ضي على درا�ضة بنية اخلامة امل�ضتخدمة وطبيعتها 
ومعرف��ة م��دى ا�ض��تجابتها مل��ا يطراأ عليها نتيجة الت�ض��كيل به��ا وفق تخي��ل الفنان وفكره 
وابتكاره، فكانت اأ�ضغال ال�ضلك من اخلامات التي عمل بها وا�ضتفاد من تقنياته ومميزاته 
واأنواع��ه يف ت�ض��كيل العدي��د م��ن الأعمال الفنية الرائعة امل��ضط�ح���ة م�نه���ا واملج�ض��مة 

واملعلقة، الأ�ضكال )٣٢-٣٣-٣٤(.

مجسمات بالسلك
مجسمات بالسلك
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نبذة تاريخية عن الت�ضكيل بال�ضلك:
ا�ض��تخدم ال�ض��لك من��ذ القدم يف تكفي��ت امل�ض��غولت املعدنية، مثل تكفي��ت الربونز 

بالنحا�س الأحمر والأ�ضفر والذهب بالف�ضة.
وامل�ضري��ون القدم��اء عرف��وا طريق��ة التكفي��ت باأنها تعني حفر ر�ض��وم وزخ��ارف على 
�ض��طوح املع��ادن املراد زخرفتها حف��رًا عميقًا، ثم متالأ احلفر مبعدن اآخ��ر يكون عادة اأغلى 
م��ن امل��ادة الأ�ضلية، وخمتلف��ًا يف اللون لتظهر الزخارف بلون خمالف للون املعدن امل�ض��كل 

منه القطعة املعدنية، كما يف ال�ضكل )٣٥(.

ال�شكل )٣٥(: طريقة التكفيت

 ال�شكل )٣٦(:   كاأ�س مزين 
بالأقوا�س والزخارف من ال�ضلك

ال�شكل )٣٨(:  �ضحن مزين 
بالزخارف النباتية املطرزة 

بالأ�ضالك

ال�شكل )٣٧(:  �ضلة وعلبة مزينتان 
بزخارف حلزونية مطرزة باأ�ضالك دقيقة
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ولف الأ�ضالك وربطها ببع�س تظهر الزخارف مطرزة باأ�ضالك املعدن، ال�ضكل )٣٦-٣٧-٣٨(.
وقد عمل الفنانون با�ضتخدام ال�ضلك يف الأعمال الفنية منذ الِقدم، والأ�ضالك الأولى 
�ضنعت من الربونز واحلديد والألومنيوم، ومن ثم ازدهر الت�ضكيل بال�ضلك بجميع اأنواعه 

واألوانه و�ضماكاته املختلفة.
ماذا نعرف عن ال�ضلك؟

منظم  عر�ضي  مقطع  ذو  مرنة،  طويلة  ق�ضبان  اأو  خيوط  اإل��ى  �ضحب  معدن  هو  ال�ضلك: 
وت�ضتخدم الفلزات القابلة لل�ضحب والطرق يف �ضنع ال�ضلك مثل النحا�س والفولذ 
ويوجد  وال�ضالبة،  الليونة  حيث  من  ويتنوع  والق�ضدير،  والألومنيوم  واحلديد 
ب�ضماكات واألوان خمتلفة تبعًا لنوع الفلز امل�ضنوع منه، كما توجد اأ�ضالك مغطاة بطبقة 

من البال�ضتيك وباألوان خمتلفة، ال�ضكل )٣٩(.

ال�شكل )٣٩(:  اأ�ضكال واأنواع من ال�ضلك 
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نشـاط نشـاط ))11((

نكتب تقريًرا يف ن�ضف �ضفحة عن �ضنع ال�ضلك وا�ضتخداماته.

ال�شكل )٤١(:  و�ضل الأ�ضالكال�شكل )٤٠(:  اأ�ضالك رفيعة للربط

ال�شكل )٤٣(:  بوا�ضطة اللحامال�شكل )٤٢(:  ت�ضابك الأ�ضالك

مميزات ال�ضلك:
ال�ضلك مادة ممتعة للعمل به فهو ل ي�ضبه اأي مادة فنية اأخرى، حيث اإنه رخي�س الثمن 
ال�ضالبة  ال�ضتعمال والأنواع ودرجة  والثني ومتعدد  لل�ضحب والطرق  قابل  وطيع ومرن 
وال�ضماكة، ومن خالل ا�ضتغالل �ضماكات ال�ضلك واألوانه ومميزاته ن�ضتطيع تنفيذ العديد 

من الأعمال الفنية.
ولتنفيذ اأعمال من ال�ضلك يتم ا�ضتخدام اأ�ضالك رفيعة اأخرى  للربط اأو من خالل ت�ضابك 
الأ�ض��الك م��ع بع�ضه��ا البع���س اأو من خالل و�ضل الأ�ض��الك اأو بوا�ض��طة اللحام، الأ�ض��كال 

.)٤٠-٤١-٤٢-٤٣(
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�أو  �ملعدنية  �لأج���ز�ء  �أو  �ملعدنية  �لقطع  و�صل  هو  ال��ل��ح��ام: 
�أو  �ل�صغط،  بت�صليط  �أو  �حل���ر�رة  بو��صطة  �لأ���ص��اك 
با�صتخد�م �حلر�رة و�ل�صغط معًا، ويهدف �إلى ربط �لقطع 
ومعقدة  ومركبة  كبرية  منتجات  �إلى  لتحويلها  �ملعدنية 

بحيث تكون مفيدة يف �حلياة �لعملية.

اأ�س��اك اللحام: ت�ص��تخدم �أ�صاك �للحام كمادة �إ�صافية مللء 
�لفجو�ت �للحامية، بحيث تكون �لأ�ص��اك �مل�ص��تخدمة 
للم�ص��غولة،  �لأ�صا�ص��ية  �مل��ادة  خو����ص  نف���ص   م��ن 

�ل�صكل )٤٤(.

ال�شكل )٤٤(: اأ�ساك اللحام

ال�شكل )٤٥(: النوع الأول ) حلام 
الن�سهار  با�ستخدام الطاقة احلرارية (.

 ال�شكل )٤٦(: النوع الثاين
) حلام البارد با�ستخدام ال�سمغ (.

وينق�صم �للحام �إلى نوعني، �ل�صكل )٤٥-٤٦(:

 طريقة اللِحام احلار با�شتخدام الطاقة احلرارية من اخت�شا�ص املحرتف يف مهنة احلدادة، لذلك اقوم با�شتخدام 

ال�شمغ وتطبيق تقنية اللِحام البارد حتت اإ�شراف معلمي / معلمتي اأو والدي.

معلومة اإثرائية:
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ال�شكل )٤٧(:  اأ�ضاليب لف ال�ضلك

ال�شكل )٤٨(: اأدوات اأ�ضغال لف الأ�ضالك

وهناك عدة اأ�ضاليب للف الأ�ضالك 
ن�ضاهدها يف ال�ضكل )٤٧(.

ب�ضماكاتها  الأ�����ض����الك  ل��ت��ح��وي��ل 
اإلى عالقات خطية جمالية وما  املختلفة 
حت�ضره بينها من م�ضاحات وفراغات يف 
مو�ضوعات تعبريية م�ضطحة اأو جم�ضمة 

نحتاج اإلى:

الأدوات واخلامات، ال�ضكل )٤٨(:
  زرادية.

  قطاعة اأ�ضالك.
  اأ�ضالك خمتلفة ال�ضماكات.

  �ضريط ل�ضق.
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ح��دود  عل��ى  ال�ض��لك  يو�ض��ع  الثاني��ة:  اخلط��وة 
الت�ضميم حتى ياأخذ ال�ضكل التجويف الداخلي لها.

اخلط��وة الثالثة: يثنى ال�ض��لك م��ن املنت�ضف حتى 
نح�ض��ل على ال�ض��كل v، ونكرر ه��ذه اخلطوة  حتى 

نح�ضل على ثالث اأ�ضالك مثنية.

اخلط��وة الرابع��ة: يت��م رب��ط الأ�ض��الك الث��الث 
املثنية م�ض��بقًا مع بع�ضها البع�س بوا�ض��طة �ضلك رفيع 

يف املنت�ضف.

خطوات العمل: 
اخلط��وة الأول��ى: ر�ض��م ت�ضمي��م لل�ض��كل امل��راد 

تنفيذه بال�ضلك، وليكن ال�ضكل �ضلة.
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لف  ثم  ومن  ل�ضق،  �ضريط  بوا�ضطة  قاعدته  وتثبيت  ال�ضكل  قلب  اخلام�ضة:  اخلطوة 
اأطراف ال�ضلك على �ضلك مربوم اأو �ضلك �ضميك دائري ال�ضكل وقفله ليكون دائرة، تعترب 

فوهة ال�ضلة.

لتعمل على  لل�ضلة وذلك  اأ�ضالك رفيعة يف الأ�ضالك الأ�ضا�ضية  ال�ضاد�ضة: ربط  اخلطوة 
ربط ال�ضلك الذي لف على �ضكل دائري.

اخلطوة ال�ضابعة: يتم لف ال�ضلك ال�ضميك ب�ضكل دائري على احلواف املثبتة �ضابقًا مع 
مراعاة الربط اجليد لل�ضلك الدائري مع احلواف ب�ضكل م�ضتمر حتى فوهة ال�ضلة، وبذلك 

يتكون جدار ال�ضلة ويكتمل كما يف ال�ضكل )٤٩(.
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ال�شكل )٤٩(:  ال�ضكل النهائي لل�ضلة 

ال�شكل )٥٠(:   جم�ضمات خمتلفة من ال�ضلك

مج�ضمات اأخرى بوا�ضطة ال�ضلك، ال�ضكل )٥٠(.
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ال�ضتفادة من اأعمال ال�ضلك الفنية:

اأن��واع  خمتلف  ا�ضتخدام  عند 
وامل�ضتهلك  منه  اجل��دي��د  ال�ضلك 
وقابلية  طواعية  من  به  يتميز  وما 
وتعدد  ثمنه  ورخ�����س  للت�ضكيل 
ن�ضتفيد  فاإننا  ت�ضكيله  اإمكانيات 

الفراغ،    اأوقات  لق�ضاء  التطبيقية كهواية  تنفيذ الأ�ضكال اجلمالية  العامة يف  منه يف حياتنا 
ميكننا ت�ضويقها كي تعطي عائدًا ماديًا منا�ضبًا، وهنا ميكن القول اأن الفن م�ضدر من م�ضادر 
الرثوة، فقد يحمل العمل الفني حينما يتحول اإلى �ضلع لها قيمتها اجلمالية والتطبيقية قيمًا 

مادية اأكرث من قيمة الو�ضائل واخلامات الداخلة يف تكوينه، ال�ضكل )٥١(.

نشـاط نشـاط ))22((

   ي��م��ك��ن ت��ن��ف��ي��ذ ال��ع��دي��د من 
اأنواع  مختلف  من  الب�ضيطة  الأعمال 
وتقديمها   ،)٥٢( ال�ضكل  ال�ضلك، 

كهدية لوالدينا اأو اأقاربنا.

ال�شكل )٥٢(:  اأ�ضاليب متنوعة يف توظيف ال�ضلك 

ال�شكل )٥١(: اأعمال ال�ضلك الفنية
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 ُحلي من ال�ضلك:

ميكن تنفيذ اأ�ضكال ُحلي عديدة 
من خمتلف اأنواع ال�ضلك وي�ضاعد 
يف ذلك مميزاته من مرونة و�ضهولة 
وم��ت��ان��ة  الت�ضكيل  يف  وق��اب��ل��ي��ة 
يكون  وب��ذل��ك  م��ت��ن��وع،  و�ضمك 
الت�ضكيل يف  اإحدى طرق  ال�ضلك 

�ضناعة احللي، ال�ضكل )٥٣(.

فلنتعرف على بع�س طرق الت�ضكيل في �ضنع الحلي ال�ضعبية:

يف اململكة العربية ال�ضعودية تعد احللي ال�ضعبية وما حتتويه من اأ�ضكال وزخارف رمزًا من 
رموز احل�ضارة، حيث تعك�س املهارات احلرفية والثقافية والفنية لذلك فاإن �ضناعة احللي تعد 
من اأقدم الفنون الت�ضكيلية، ونظرًا لت�ضاع رقعة اململكة فقد وجدت بع�س الختالفات من 
منطقة اإلى اأخرى يف طرق ت�ضكيل و�ضياغة احللي واأ�ضمائها من حيث ال�ضكل اأو الوظيفة، 

ال�ضكل )٥٤( .

ال�شكل )٥٣(: ُحلي من ال�ضلك

ال�شكل )٥٤(: �ضنع حلي من ال�ضلك
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طرق ال�صناعة:
ا�صتخدمت طرقًا عدة يف �صناعة احللي التقليدية مبهارة فائقة و�صياغة دقيقة وزخرفة ذات 
جمال اأّخاذ، ومن املعروف اأن احللي الف�صية البديعة متر يف �صناعتها مبراحل متعددة وهي 

كما ياأتي:

املادة اخلام، ومن ثم تنظيفها، ثم تقطع وتو�صع يف بوتقة، ومن ثم  يتم احل�صول على 
تو�صع البوتقة على النار حتى تذوب الف�صة وتتحول اإلى �صائل، بعد ذلك ت�صب لعمل ق�صبان 
بطائن ت�صتخدم لإنتاج  اأو  اأو �صفائح  للطرق وال�صحب  ال�صمك جاهزة  متنوعة من حيث 
الألواح امل�صتخدمة يف حلى ال�صدر و�صناعة احلبوب الكبرية، اأو لإنتاج مناذج مكررة من 
قطع ف�صية، ثم تاأتي عملية ال�صحب واجلر والطبع، حيث يتم طبع بع�ض الزخارف على قطع 

الف�صة والرقائق جلعلها جاهزة لال�صتخدام، ال�صكل )٥٥(.

ال�شكل )٥٥(: طرق �صناعة احللي

معلومة اإثرائية:
اخت�شا�ص  من  لها  املخ�ش�شة  الأف��ران  مع  والتعامل  الت�شكيل  واإع��ادة  التذويب  بطريقة  احللي  �شناعة  تعد 

املحرتفني يف هذه املهنة.
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واأي�ضًا يتم اإعداد اأن�ضاف الكرات واحلبوب والأجرا�س مبقا�ضات خمتلفة وتزخرف بطرق 
متنوعة، وكل نوع من احلبوب ت�ضنع له عروة لتعلق بها حبة اأخرى اأو يف �ضال�ضل. واأي�ضًا 

اإعداد حلقات الو�ضل والفوا�ضل.

بعد ذلك يتم جتهيز جميع الوحدات الأ�ضا�ضية املكونة للحلية وتتم عملية التجميع اليدوي من 
قبل ال�ضائغ، ويعتمد على عملية اللحام يف تثبيت العنا�ضر والأجزاء للحلية، ال�ضكل )٥٧(.

ال�شكل )٥٧(: عملية اللحام وتثبيت العنا�ضر

ال�شكل )٥٦(: �ضال�ضل متنوعة

 بعد ذلك يتم اإعداد ال�ضال�ضل باأ�ضكال مربومة اأو جمدولة اأو منفذة على ال�ضكل حلقات 
لعمل ال�ضال�ضل وزخرفتها مبقا�ضات خمتلفة ومتنوعة، ال�ضكل )٥٦(.
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ثم تاأتي �ملرحلة �لنهائية يف عملية �ل�شياغة وهي �لتن�شيف وفيها تغم�س �حللية يف �إناء 
لال�شتخد�م،  جاهزة  نا�شعة  بي�شاء  فتظهر  �ملاء  من  تن�شف  حيث  �خل�شب،  بن�شارة   مملوء 

�ل�شكل )٥٩(.

ال�شكل )٥٩(: عملية التن�شيف

وبعدها تخ�شع ملر�حل �لت�شطيب �لنهائي �لتي ت�شمل �لت�شفية وتتم بو�شع �حللية يف مادة 
�لأ�شيد٭ لبع�س �لوقت، ثم تنظيفها بو�شعها يف وعاء به ماء و�شابون وتفر�س حتى تزول 

�ل�شو�ئب و�لألو�ن �لقامتة �لناجتة عن �للهب، �ل�شكل )٥٨(.

ال�شكل )٥٨(: تنظيف احللية مبادة الأ�شيد

 ٭ مادة الأ�شيد: مادة كيميائية حارقة يجب اأخذ احليطة واحلذر من ا�شتخدامها.
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 كما ي�ضتخدم اخلرز اأو الأحجار يف تنظيم عقود كاملة ل تقت�ضر على عدد معني اأو نوع 
معني دون ا�ضتخدام الف�ضة، ال�ضكل )٦١(.

فن تطعيم الُحلي:

من  متنوعة  بف�ضو�س  الف�ضية  وامل�ضوغات  احللي  تزين  حيث  قدميًا،  فنًا  التطعيم  فن  يعترب 
مكان  يف  الف�س  ال�ضائغ  ي�ضع  حيث  عليها،  اجلمال  لإ�ضفاء  عديدة  وباألوان  واخلرز  الأحجار 
ي�ضمى بيت الف�س ويكون على ح�ضب �ضكله اإما م�ضتديرًا اأو بي�ضاويًا ويتم حلمه من الأ�ضفل 

يف القطعة الف�ضية وتثنى الأطراف مت�ضمنة الف�س داخلها، ال�ضكل )٦٠(.

ال�شكل )٦٠(: تطعيم احُللي

ال�شكل )٦١(: اخلرز والأحجار يف العقود
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وقد ت�ضتخدم الف�ضة ب�ضكل ن�ضبي يف عقود اخلرز اأو ت�ضتخدم كفوا�ضل بني قطع الف�ضة، 
ال�ضكل )٦٢(.  

القيم اجلمالية يف احللي ال�ضعبية:
     لقد ورد ذكر احللي يف القراآن الكرمي يف �ضورة النور الآية )٣١(، يف قوله تعالى: زب

 ، رب
ما  �ضوت  ي�ضمع  ل  حتى  امل�ضي  باأرجلهن يف  ي�ضربن  اأن  عن  للن�ضاء  نهي  الآي��ة  هذه  ففي 
 يلب�ضنه يف اأرجلهن، وهو اخللخال. وكذلك يف �ضورة الإن�ضان الآية )٢١(، يف قوله تعالى:
ذك��ر  وه��ن��ا  رب،  زب

لنوع من اأنواع احللي وهي الأ�ضاور وتلب�س يف اليد.
بارز من قدمي  لها دور  الفنية، حيث كان  اأول منتجات الإن�ضان       وتعترب احللي من 
فاهتم  املجتمع،  وتقاليد  وعادات  باأذواق  والتعريف  اجلمالية  الأهمية  تو�ضيح  يف  الزمان 
ال�ضائغ بالزخرفة والإخراج النهائي للحلية والناجم عن القيم اجلمالية التي يعرب عنها والذي 
يت�ضمن ال�ضكل والن�ضب والتكوين واملواد والتقنيات امل�ضتخدمة، فعندما نتاأمل احللية يف 
ال�ضكل)٦٣(، جندها تتكون من ياقة عالية حتمل اأ�ضرطة �ضيقة اثنان منها حمببان يتناوبان 
قمة و�ضطها  بثالث م�ضكوكات: واحدة يف  والياقة مر�ضعة  ملتوية ومزهرية،  اأوراق  مع 

ال�شكل )٦٢(: الف�ضة بني اخلرز
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واثنتان على طرفيها. وتقفل من اخللف ب�ضريط مقو�س 
ينتهي بكالبني مثبتني بثقبني يف طريف الياقة. تتدلى من 
اأجرا�س  ثم  النمطية،  املعلقات  اأدوار من  �ضبعة  احللية 
�ضغرية تليها نقود من فئة ربع ريال ويف اأ�ضفلها اأجرا�س 
بارزة  اأقرا�س  و�ضطها  يف  اأ�ضطوانية  خرز  بها  وتتعلق 

وحمببة وتنتهي ب�ضال�ضل ومعلقات جر�ضية.
زخارف الحلي ال�ضعبية:

الفني  والإب��داع  احل�ضاري  الوجه  تعك�س  وفنية،  اإن�ضانية  ذات دللت  ال�ضعبية  احللي 
واملهارة الت�ضنيعية لأهايل املنطقة املنفذة لها، تتمتع باملهارة الفنية الفائقة يف اأ�ضلوب الزخرفة 
والت�ضكيل وا�ضتخدام اخلطوط امل�ضتقيمة واملنحنية واملنك�ضرة والأ�ضكال الهند�ضية، مثل 
املثلثات والدوائر واأن�ضافها، حيث كان ال�ضائغ يعتمد على فطرته اجلمالية والبتكار الداخلي 
لديه في�ضتنبط اأ�ضكاًل وت�ضاميم من خميلته، كما يعتمد على موروثه الفني والأ�ضكال التي 

حوله يف الطبيعة املحيطة به.

ال�شكل )٦٣(:  قالدة �ضعودية  
ت�ضمى »خناقة «

نشـاط نشـاط ))33((

من  وه��ي  وروعتها  بجمالها  القدمية  احللي  تتميز 
الف�ضة  من  ت�ضنع  كانت  وقد  القدمي  الإن�ضان  ابتكار 
فيها  ا  جدًّ وب�ضيطة  �ضهلة  زخارفها  وكانت  والنحا�س 
جمال واأ�ضالة، فلنتاأمل ال�ضكل )٦٤(، ومن ثم نعمل 

ال�شكل )٦٤(: ُحلي قدميةت�ضميم زخريف حللية م�ضتلهمة من الرتاث ال�ضعبي.
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نشـاط نشـاط ))44((

متيزت احللي ال�ضعبية يف اململكة العربية ال�ضعودية مبميزات خا�ضة، فلنتاأمل ال�ضكلني )٦٥-
٦٦(، ولنكت�ضف هذه املميزات وندّونها.

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

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

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

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

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

................................
ال�شكل )٦٦(: احُللي ال�ضعبيةال�شكل )٦٥(: احُللي ال�ضعبية

نشـاط نشـاط ))55((

الأ�ض��الك عل��ى اخت��الف اأنواعه��ا ميكن اعتباره��ا اأنواع من اخلط��وط وباإمكاننا ت�ض��كيل قطع 
مذهلة من احللي الفنية والبديعة امل�ض��غولة بدقة، 
ون�ضتطيع ال�ضتعانة باأ�ضاليب لف ال�ضلك ال�ضابق 

عر�ضها ولتحقيق ذلك �ضنحتاج اإلى:
الأدوات واخلامات، ال�ضكل )٦٧(: 

اأ�ضالك، زرادية، عمود خ�ضبي، مطرقة.
ال�شكل )٦٧(: اأدوات لف ال�ضلك 
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اخلطوة الأولى: يق�س ال�ضلك مبقدار ١٥ �ضم، 
ومن ثم يلف طرفيه ب�ضكل دائرة �ضغرية.

اخلطوة الثانية: تلف قطعة ال�ضلك على العمود 
اخل�ضبي حتى يتقو�س، ثم يو�ضع على �ضطح 
�ضلب والطرق عليه بوا�ضطة املطرقة لتوازنه 

وت�ضويته.

 خطوات العمل:

اخلط��وة الثالث��ة: يل��ف �ض��لك رفي��ع عل��ى اأحد 
حواف ال�ض��كل الأ�ضا�ضي ومن ثم تثبيته على 
احلاف��ة املقابلة، وتك��رار ذلك حتى تنتج لدينا 

خطوط متقاطعة من الأ�ضالك.
اخلط��وة الرابعة: يعقد خي��ط اآخر من منت�ضف 
اخلط��وط املتقاطع��ة، ومن ثمَّ يل��ف على جميع 
اخلطوط مع اللف امل�ض��تمر حت��ى يتكون لدينا 

ال�ضكل املراد ك� ) بيت العنكبوت ( مثاًل. 
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اخلطوة اخلام�ضة: تلف خيوط من القيطان امللون يف الأطراف التي �ضبق ومت لفها، كما 
ميكن اإ�ضافة قطع من اخلرز وغريها للتزيني. 

ال�شكل )٦٨(: حلي باأ�ضاليب لف الأ�ضالك 

نشـاط نشـاط ))66((

التعلم  م�ضادر  ابحث/ي يف  منطقة،  بح�ضب كل  الغايل  بلدنا  ال�ضعبية يف  احللي  تنوعت   
املتاحة عن ذلك واكتب/ي تقريرًا خمت�ضرًا عن اأنواع احللي يف املنطقة التي تعي�س فيها.

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

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

................................................................................
................................................................................
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مجال: المعادنمجال: المعادن
تقويم الوحدة
تقويم الوحدة

�شع/ي عالمة )( اأمام العبارة ال�شحيحة، وعالمة )( اأمام العبارة غري ال�شحيحة 
فيما ياأتي:

 1 -  تاريخ الفنون يف كل احل�ضارات مل يعرف غزارة كالتي عرفتها التحف املعدنية 
)   ( يف الفنون الإ�ضالمية. 
)   ( 2- التخرمي والتثقيب يف الأطباق واحللي دوره يكون جماليًا فقط. 

)   ( 3- حام�س الكربيتيك ي�ضتخدم ل�ضهر النحا�س واإذابته. 

)   ( 4- من اأ�ضهر طرق تطبيق املينا على املعدن طريقة التجزيع. 

 ٥-  الفنان يف الع�ضر احلديث ا�ضتغل ما توفر له من زخارف ت�ضكيل املعادن با�ضتخدام 

)   ( احلفر والنق�س والتفريغ. 

)   ( 6- اأثر ا�ضتعمال املعادن يف القرن الع�ضرين يف احلياة القت�ضادية واجلمالية. 

7-  يف اململكة العربية ال�ضعودية تعد احللي رمزًا من رموز احل�ضارة حيث تعك�س املهارات 

)   ( احلرفية والثقافية والفنية. 

السؤال األولالسؤال األول
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كيف ا�شتطاع الفن الإ�شالمي اإ�شافة املفاهيم اجلمالية اجلديدة والطرق البتكارية باإبراز 
الزخرفة على امل�شغولت املعدنية؟

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

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

ورد يف القراآن الكرمي ذكر الأ�شاور من احللي، اذكر الآية.
........................................................................................................................................................

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

السؤال الثانيالسؤال الثاني

السؤال الثالثالسؤال الثالث



193193

الوحدة الثانية

مجال أشغال الخشب مجال أشغال الخشب 
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الوحدة الثانية: مجال أشغال الخشبالوحدة الثانية: مجال أشغال الخشب

املو�شوع )1(: احلفر املفرغ على اخل�شب.
املو�شوع)2(: الت�شكيل بالق�شرة اخل�شبية.
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تنوع��ت اأ�ش��اليب الت�ش��كيل عل��ى اخل�ش��ب كاحلف��ر والنح��ت والتفري��غ وغريه��ا عرب 
احل�شارات املختلفة ملا تتميز به الأخ�شاب من �شهولة يف الت�شنيع وجمال يف ال�شكل0 

ويع��د »احلف��ر والتفريغ« من الفن��ون التطبيقية التي تطورت ع��رب التاريخ وازدهرت 
يف الع�شور ال�ش��ابقة، حيث ا�ش��تطاع الفنان اأن يعتني بها عناية فائقة ويبدع يف اأ�ش��اليب 
زخرفته��ا يف اإطار الطابع الإ�ش��امي العام، ويوؤكد عل��ى ذلك العديد من املنتجات الفنية 
اخل�ش��بية الإ�ش��امية القدمي��ة املحف��ورة بزخارف هند�ش��ية ونباتي��ة وكتابي��ة  كالأبواب 
والنواف��ذ اإ�شاف��ة لبع�ض القطع املنحوتة كقط��ع الأثاث واملكمات وال�شناديق اخل�ش��بية 

وغريها...
 وناحظ الباب اخل�شبي املزخرف باحلفر » البارز واملفرغ « يف اأ�شكال نباتية وهند�شية 

على كامل �شطحه اإ�شافة لبع�ض الكتابات الدينية املحفورة اأعاه ال�شكل )٦٩(0

الموضوع األولالموضوع األول

 ال�شكل )٦٩(:   اأجزاء تف�شيلية مكربة لباب خ�شبي
 حمفور نهاية القرن الرابع ع�شر »متحف عبدالروؤوف 

خليل«

الحفر المفرغ على الخشب
الحفر المفرغ على الخشب
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اأنواع الأخ�شاب امل�شتخدمة يف احلفر:

نفذ احلفر باأ�شاليبه املتعددة على الأخ�شاب الطبيعية امل�شتوردة باأنواعها املختلفة ال�شلبة 
واللينة، نظًرا لفتقار الأقطار الإ�شامية والعربية لاأخ�شاب املحلية اجليدة للحفر، اإ�شافة 
لبع�ض من الأخ�شاب ال�شناعية، ومن اأف�شل اأنواع الأخ�شاب امل�شتخدمة  يف احلفر واملتوفرة 

يف الأ�شواق املحلية باململكة العربية ال�شعودية هي:

ومن القطع الرتاثية املحفورة باأ�شلوب »النحت« جند »ال�شمعدان« املزخرف من جميع 
اإلى »الهون« وهو  اإ�شافة  اجلوانب بزخارف نباتية »بارزة« ومن اأعاه »حفًرا غائًرا«0 
ا�شطواين وزخرفت بخطوط هند�شية »غائرة«،  ب�شكل  نحتها  عبارة عن كتلة خ�شبية مت 

نعر�شها يف ال�شكل )٧0(0 

 ال�شكل )٧٠(: »�شمعدان وهون« خ�شبي من 
الرتاث ال�شعودي، وجزء تف�شيلي للهون باحلفر البارز
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�شورتهمميزاتها�شم اخل�شب

خ�شب الزان:

من اأجود الأخ�شاب ال�شلبة املائمة 

لونه  جلمال  ال�شتخدام  �شائع  للحفر، 

اأثناء  ملجهود  يحتاج  اأنه  اإل  الطبيعي، 

ا0 حفره اأو نحته يدويًّ

املاهوجني:

خ�شب �شلب ميتاز بجمال األيافه، من 

الأنواع اجليدة للحفر والنحت و�شناعة 

الأثاث الفاخر والق�شرات وغريها.

البلوط:

ا  جتاريًّ يعرف  متني،  �شلب  خ�شب 

مائل  رم����ادي  ل��ون��ه  ب�)ال�شنديان( 

احلفر  اأعمال  يف  وي�شتخدم  للبيا�ض، 

والنحت.

ال�شنوبر الأ�شفر:

م��ن الأخ�����ش��اب ال��ل��ي��ن��ة، وي��ع��رف 

امل��و���ش��ك��ي(  اأو  )ال�����ش��وي��دي  ب��ا���ش��م 

رخي�ض الثمن  وهو منا�شب للحفر عليه 

ب�شهولة0
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بف�شل  باأنواعها  ال�شلبة  الأخ�شاب  للحفر هي  منا�شبة  الأخ�شاب  اأكرث  فاإن  وبالتايل 
قوتها و�شابتها، واندماج األيافها، مع قابليتها الكبرية لل�شقل والتنعيم، ولكن هناك من 

يف�شل الأخ�شاب اللينة ل�شهولة ت�شكيلها واحلفر عليها.
اأما اأف�شل اأنواع الأخ�ش��اب ال�شناعية املنا�شبة للحفر والتفريغ، خ�شب )M.D.F( وهو 

عبارة عن األواح م�شنعة من بقايا الأخ�شاب، تتميز ب�شهولة الت�شكيل واحلفر عليها.

نشـاط نشـاط ))11((

بع�ض  ولنجمع  المحلية،  النجارة  ور�ض  اإحدى  بزيارة  نقوم  الرا�شدين  الأقارب  اأحد  بم�شاعدة 
القطع الخ�شبية من اأنواع الأخ�شاب الطبيعية اأو ال�شناعية الجيدة و�شهلة الحفر والتفريغ ولنعر�شها 

على زمائنا.

طرق احلفر على اخل�شب:

هناك عدة طرق للحفر على اخل�شب من اأهمها ما ياأتي:
ا  1-احلفر الغائر: وحتفر فيه الزخارف مب�شتوى اأدنى عن �شطح اخل�شب اإما يدويًّ

اأو باآلة احلفر الكهربائية ال�شكل )٧1(0

ال�شكل )٧١(: حفر غائر للفنان ال�شعودي حممد فلفالن
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2-احلفر البارز: وهو نوعان  اإما »بارز منخف�ض« ل تزيد ارتفاع الزخارف فيه عن      
)٦-8 ملم( كما يف ال�شكل)٧2(، اأو» بارز مرتفع« ينفذ على خ�شب اأكرث �شمًكا 

لأن ارتفاع الزخارف تكون فيه ما بني )1-٦�شم( اأو اأكرث كما يف ال�شكل )٧٣(0

٣-احلفر املفرغ:
اأر�شية  اأجزاء  اأو جميع  اأو لوحدات متما�شكة، مع تفريغ بع�ض  وهو احلفر لوحدة 

�شطح العمل باملن�شار الآركت، كما يف ال�شكل )٧٤( و )٧٥(0

ال�شكل )٧٣(: حفر »بارز مرتفع«ال�شكل )٧٢(: حفر» بارز منخف�ض«    

ال�شكل )٧٤(: اإطار باحلفر البارز املفرغ    
ال�شكل )٧٥(: قر�شة من�شدة 

باحلفر البارز املفرغ
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٤-احلفر املج�شم )النحت(: وهو اأدق واأ�شعب اأنواع احلفر، حيث حتفر القطعة اخل�شبية 
من جميع اجلهات لإظهار �شكلها جم�شما، وي�شتخدم الفنان كل تقنيات اأو طرق احلفر حتى 

يربز القيمة اجلمالية للقطعة املنحوتة الأ�شكال)٧٦-٧٧(0

وميكننا اجلمع بني اأكرث من طريقة للحفر يف العمل الواحد، فيظهر العمل غائًرا وبارًزا يف 
اآن واحد اأو بارًزا ومفرًغا يف تكوين جمايل مبتكر. 

ال�شكل )٧٦(: جم�شمان جماليان منحوتان ومفرغان على اخل�شب للفنان علي املحيمد

ال�شكل )٧٧(: جم�شم جمايل للطالبة ندى جريان -  جامعة اأم القرى
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201201 احلفر البارز املفرغ يف بع�ض الأعمال اخل�شبية املعا�شرة:

نتيجة للتطور التقني ووفرة الإنتاج واخرتاع الآلت يف ع�شرنا احلايل الذي انعك�ض على 
جممل املجالت التطبيقية والت�شكيلية، خا�شة جمال »اأ�شغال اخل�شب« الذي يدخل يف �شلب 
حياتنا اليومية، ابتداء باأعمال الديكور وقطع الأثاث، وانتهاء باملج�شمات اجلمالية والقطع 
الفنية ال�شغرية كالرباويز والألعاب وغريها، والتي �ش��كلت بت�شميمات وزخارف ت�شكيلية 

�شمتها الب�شاطة.
فنج��د يف الأ�ش��كال )٧8- ٧٩-80-81(، اأن الفنانني املعا�شرين جمعوا بني اأ�ش��لوبني 
م��ن احلفر هما »احلفر البارز«، و»احلفر املفرغ«، لعمل كًا من وحدة الإ�شاءة والكر�ش��ي 
والقطع الفنية اخل�ش��بية الأخرى  يف ت�شميمات مب�ش��طة اأ�شا�شها اخلطوط املنحنية الب�شيطة، 

ليخرجوا لنا اأعماًل فنية ونفعية ب�شورة جمالية مبتكرة.

ال�شكل )٧٩(:  كر�شي معا�شر  

نشـاط نشـاط ))22((

تاأمل/�ي المج�شمات الجمالية في �شوارع مدينتك و�شَمم/�ي مج�شمًا جماليًا يمكن ت�شكيله بقطع 
الأخ�شاب، التي �شبق جمعها من الور�ض، ب�شكل تعاوني مع اأفراد مجموعتك. 

ال�شكل )٧٨(:  وحدة اإ�شاءة حائطية
للطالبة اأمل فلمبان - جامعة اأم القرى 
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 طرق م�شك الأزاميل للحفر والنحت على اخل�شب:

وللقيام بت�شكيل اأي عمل خ�شبي باأ�شلوب احلفر املفرغ ل بد من اتباع الآتي:
:)Materials اأوًل: )جتهيز الأدوات واخلامات

 الأدوات: وهي �شنفرة، مبارد، اأزاميل، من�شار اآركت مع كما�شة، م�شرط.

اخلامات: وهي خ�شب MDF اأو خ�شب البل�شا، وغريه. ال�شكل )82(.

 ال�شكل )٨٠(: دولب بخ�شب البل�شا 
حمفور ومفرغ -  للطالبة غالية �شاعاتي

ال�شكل )٨٢(: الأدوات واخلامات

ال�شكل )٨١(: لوحة فنية باحلفر البارز 
املفرغ على خ�شب البل�شا

1- م�شك الأزميل بطريقة عمودية عند حتديد حدود الت�شميم.
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2- م�شك الأزميل مع املدق مائًا يف اجتاه معاك�ض 
للحفر على اخل�شب ال�شلب.

٣- م�شك الأزميل مائًا يف اجتاه معاك�ض مع ال�شغط 
اأثناء احلفر.

٤- م�شك الأزميل عك�شًيا باجتاه األياف اخل�شب.

الأزم��ي��ل  �شحذ  ط��ري��ق��ة   -٥
يدوًيا اأو باآلة خا�شة.
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خ�شب  قطعة  على  ونتدرب  الأزاميل  م�شك  لطريقة  ال�شابقة  ال�شور  ناحظ  بالعمل  البدء  قبل 
�شغيرة.

ثانًيا: خطوات العمل:

اأ- احلفر على اخل�شب الطبيعي ) البل�شا(:

1. اإعداد ت�شميم من عن�شر واحد اأو عدة عنا�شر مرتابطة.
2. نقل الت�شميم على �شطح اخل�شب املراد ت�شكيله باحلفر والتفريغ.

٣.حتديد ال�شكل بال�شغط عاموديًا بالأزميل على حدود الت�شميم.

نشـاط نشـاط ))33((
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٤. تفريغ الأجزاء املراد اإزالتها عن �شطح العمل باملن�شار الآركت.

٥. احلفر بالأزميل املنا�شب مائًا مع ال�شغط، باجتاه األياف اخل�شب.

ال�شكل )٨٣(: قطعة فنية من خ�شب البل�شا، للفنانة اإميان عبد اهلل 



ية
ثان

 ال
دة

وح
ال

206206

:)M.D.F( ب - احلفر على اخل�شب ال�شناعي

 للح�شول على اأف�شل النتائج نتبع اخلطوات الآتية:

1.ثقب وتفريغ الأجزاء املراد اإزالتها.

ا0 ٣. احلفر بالأزميل مائًا مع ال�شغط.2. حتديد الت�شميم بالأزميل عاموديًّ

٤.حفر الزوايا واحلواف با�شتخدام الأزميل املنا�شب.

٥.تنعيم �شطح القطعة اخل�شبية باملربد، ثم ال�شنفرة.
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ال�شكل )٨٤(: عمل الطالب: با�شل بن اأحمد

اأوًل:  فلنحاول  ت�شكيله،  مهارة يف  ونكت�شب  للخ�شب  املفرغ  احلفر  على خطوات  لنتدرب 
اختيار الت�شميم املنا�شب واإعداده م�شبًقا كما يف النماذج )1، 2، ٣( الآتية:

٣- وحدة نباتية.2- وحدة هند�شية.1- وحدة خطية.

نشـاط نشـاط ))44((
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ثالًثا: التجريب على خامات اأخرى م�شابهة للخ�شب مثل ) الفلني امل�شغوط 
الناعم (.

ال�شكل )٨٥- ب(: احلفر على الفلني ال�شكل )٨٥- اأ(: الر�شم على الفلني امل�شغوط
امل�شغوط

ال�شكل )٨٥- ج(: التفريغ على الفلني 
امل�شغوط

ال�شكل )٨٥(:   عمل الطالبة: ب�شائر اأحمد رملي
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ال�شكل )٨٦(: طريقة الو�شل الكيميائي

نشـاط نشـاط ))55((

والآن فلنتابع طريقة الو�شل الكيميائي ب�� )الغراء والو�شائل الأخرى( لت�شكيل واإنتاج عمل 
)فني/نفعي( بالقطع اخل�شبية املحفورة، وبقليل من التاأمل يف ال�شكل )8٦- ج(، نقوم بو�شف 

القيمة اجلمالية فيه من حيث: 

التنا�شب: 0000000000000000000000000000000000000000000000000

الوحدة: 00000000000000000000000000000000000000000000000000

الن�شجام: 000000000000000000000000000000000000000000000000

) ج() ب() اأ(
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نشـاط نشـاط ))66((

املختلفة،  بطرقه  اخل�شب  على  احلفر  فن  يف  ومهارات  معلومات  من  اكت�شبناه  ما  خال  من 
فلناحظ الأعمال اخل�شبية الآتية، ونحدد اأ�شلوب توظيف العمل وطريقة ت�شكيله:

000000000000000000000000000000000000000000:)1( رقم   العمل 
000000000000000000000000000000000000000000:)2( رقم   العمل 
000000000000000000000000000000000000000000:)٣( رقم   العمل 

وفيما ل يزيد عن �شطرين لنعرب عن البعد القت�شادي لتلك الأعمال:

00000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000 
ا من احللي اخل�شبية باأ�شاليب احلفر والت�شكيل  والآن بقليل من التفكري ميكننا اأن ن�شكل بع�شً

املختلفة، م�شتخدمني يف ذلك زوائد القطع الناجتة عن التفريغ لأعمال احلفر0

)1 ()2 ()٣ (
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ال�شناعية  الأخ�شاب  على  للح�شول  الرئي�ض  امل�شدر  الطبيعية  الأخ�شاب  تعد 
والق�شرة اخل�شبية التي ا�شتخرجت منذ القدم، وازدهرت با�شتخداماتها املتعددة 
يف الع�شر الإ�شامي حتى اأ�شبحت ميداًنا لتجميل الأ�شطح اخل�شبية يف كثري من 
الأقطار الإ�شامية، منذ بداية ع�شر املماليك الذي عا�شر نه�شة فنية رائعة يف 

منتجات الأخ�شاب لاأثاث والأبواب والعلب وحوامل امل�شاحف وغريها0
الهند�شية  الزخرفة  وازده��ار  تقوية  على  اأثر  الإ�شامي  الدين  لنواهي  وكان 
والنباتية والكتابية والآيات القراآنية بت�شكيلها على اأ�شطح الأعمال اخل�شبية عن 

طريق فن التطعيم بال�شدف والعاج والق�شرة اخل�شبية، ال�شكل )8٧(0  

الموضوع الثانيالموضوع الثاني

ال�شكل )٨٧(: لوح خ�شبي مف�شل ومطعم بالعاج 
وبخ�شب ملون )م�شر القرن 14م(

التشكيل بالقشرة الخشبية
التشكيل بالقشرة الخشبية
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اخلزائن  لتزيني  الإ�شامية  الزخرفة  باأ�شاليب  ذلك  بعد  الأوروبية  الفنون  تاأثرت  وقد 
وقطع الأثاث بالق�شرة اخل�شبية، ال�شكل)88(0

ال�شكل )٨٨(:  زخارف نباتية بالق�شرة اخل�شبية لقطعة 
اأثاث باأملانيا ) يف اأواخر القرن17م(

:)Industrial Wood( الأخ�شاب ال�شناعية   

هي التي ت�شنع من خملفات الأخ�شاب ويتم معاجلتها كيميائًيا لتكون بديًا جيًدا للخ�شب 
الطبيعي، وباأقل تكلفة مادية، وي�شتخدم يف �شناعة الأثاث واأ�شغال الديكور الداخلي ويف 

كثري من القطع اخل�شبية الفنية والنفعية.
 :) Veneer ( الق�شرة اخل�شبية   

هي عبارة عن �شرائح اأو األواح رقيقة ت�شتخرج من الأخ�شاب ال�شلبة الثمينة، وهي جميلة 
يف األيافها واألوانها، وخالية من العيوب، يرتاوح �شمكها بني 2-٣ملم اأو اأكرث. وت�شتخدم 
الق�شرة يف تلبي�ض الأ�شطح اخل�شبية امل�شنعة من اأخ�شاب رخي�شة لإعطائها اأ�شطح جميلة يف 
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مظهرها اأو يتم ت�شكيلها بتكوينات زخرفية متعددة على اأ�شطح الأعمال اخل�شبية لإك�شابها 
قيمة جمالية.

  اأنواع الق�شرة اخل�شبية: 
فهناك  منها،  امل�شتخرجة  الأخ�شاب  اأنواع  لتعدد  نظًرا  اخل�شبية  الق�شرة  اأنواع  تعددت 
ق�شرة الأخ�شاب الطبيعية: كالبلوط، واملاهوجني، والزان وغري ذلك. ال�شكل )8٩(،  

ومن هذه الأ�شجار املنتجة للق�شرة ما هو داكن اللون، ومنها ما هو فاحت اللون.

كما توجد الق�شرة ال�شناعية التي ت�شنع من خملفات الأخ�شاب ويتم ت�شوية اأ�شطحها 
بتاأثريات فنية و�شباغتها بالألوان ال�شناعية املتعددة ال�شكل )٩0( 

ال�شكل )٨٩(:   ق�شرة طبيعية بدرجاتها اللونية املتعددة 

ال�شكل )٩٠(: ق�شرة �شناعية باألوان خمتلفة



ية
ثان

 ال
دة

وح
ال

214214

  اأ�شاليب الت�شكيل بالق�شرة اخل�شبية: 

مهارة  تتطلب  التي  البيئية  واحلرف  الت�شكيلية  الفنون  من  اخل�شبية  بالق�شرة  الت�شكيل 
عالية، وتطورت ا�شتخداماتها الفنية واأ�شاليبها الت�شكيلية يف وقتنا املعا�شر، حيث مت تطويع 
ا على اأ�شطح امل�شغولت  ا اأو جزئيًّ خامة الق�شرة اخل�شبية لتنفيذ لوحات فنية مت ت�شكيلها كليًّ

اخل�شبية باأ�شاليب متعددة من اأهمها ما ياأتي:
 :)Marquetry( 1- فن املاركرتي

وهو اأ�شلوب خا�ض لت�شكيل الق�شرات اخل�شبية قي �شورة ح�شوات بت�شميمات لوحدات 
زخرفية اإ�شامية نباتية وحلزونية اأو كتابات خطية مفرغة ال�شكل )٩1(0

ال�شكل )٩١(: ت�شميمات نباتية بالق�شرة اخل�شبية » املاركرتي«

 :)Parquetry( 2- فن الباركرتي

يتم فيه ت�شكيل الق�شرات اخل�شبية يف �شورة ح�شوات ذات تكوينات وخطوط هند�شية 
ال�شكل )٩2(0
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4- الفلتو:

ح�شر  يف  وت�شتخدم  اخل�شبية  الق�شرة  من  رقيق  �شمك  ذات  اأ�شرطة  عن  عبارة  وهي 
ح�شوات املاركرتي والباركرتي وغريها من اأ�شغال الق�شرة، ال�شكل )٩٤(. 

3- النرتا�شيا:

وهي كلمة اإيطالية معناها تطعيم املناظر الطبيعية والأماكن الأثرية لإعطاء جو فني ي�شبه 
املناظر الت�شويرية، ال�شكل )٩٣(. 

ال�شكل )٩٢(: وحدات هند�شية بالق�شرة » الباركرتي «

ال�شكل )٩٣(: مناظر طبيعية بالق�شرة » انرتا�شيا«

ال�شكل )٩٤(: فلتات خ�شبية خمتلفة الألوان والزخارف
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    ت�شكيل الق�شرة اخل�شبية باأ�شلوب  » الباركرتي «

اأوًل: الأدوات واخلامات:

قبل البدء بالعمل ل بد من جتهيز الأدوات واخلامات الازمة وميكن احل�شول عليها من 
املحات اخلا�شة بالأ�شواق املحلية اأو املكتبات وهي مو�شحة يف ال�شكلني )٩٥-٩٦(.

ثايًنا: خطوات العمل:

1- اإعداد الت�شميم م�شبًقا ويراعى عند تنفيذ اأول عمل اأن تكون الوحدات الهند�شية 
للت�شميم ب�شيطة يتم تكبريها بحجم ينا�شب م�شاحة �شطح العمل، ال�شكل)٩٧-اأ( 0
2- ت�شوية ال�شطح اخل�شبي للعمل املراد الت�شكيل عليه، ب�شد الثقوب و�شنفرته0

 ال�شكل )٩٥(: خامات واأدوات الت�شكيل

 ال�شكل )٩٧-اأ (: اإعداد الت�شميم وتثبيته

ال�شكل )٩٦(: اأدوات الت�شطيب النهائي
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٣- نثبت طبقتني من الق�شرة اخل�شبية على لوح القطع، ثم يتم نقل الر�شم على اأحدهما0
٤-  و�شع �شريط ل�شق �شفاف على �شطح الق�شرة اخل�شبية حلماية اأجزائها من الك�شر اأثناء 

القطع، ال�شكل )٩٧-ب(0

٥-  قطع اأو تفريغ اأجزاء الوحدات الزخرفية مب�شرط اأو مق�ض ونف�شلها بحر�ض �شديد، 
ثم نقوم بتجميعها بالتبادل ب�شريط ل�شق للحفاظ على ترتيبها، ال�شكل ) ٩٧- ج (0

٦- نثبت الوحدات على �شطح العمل ب�شمغ اخل�شب الأبي�ض ون�شع عليه ثقًا ونرتكه حتى 
يجف متاًما، ال�شكل )٩٧- د(.

ال�شكل )٩٧- ب(

ال�شكل )٩٧- ج ( 

ال�شكل )٩٧- د(
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ال�شكل )٩٧(:  عمل: اإميان حلواين 

نشـاط نشـاط ))11((

ابحث/�ي يف م�شادر التعلم املتاحة لك عن الأعمال الفنية التي مت ت�شكيلها باأحد اأ�شاليب 

الت�شكيل بالق�شرة اخل�شبية )Veneer Wood أو Marquetry  art( �شواًء اأكانت تلك 
الأعمال )جمالية اأو نفعية  اأو كاهما معًا(.
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 ال�شكل )٩٩(: �شكل م�شطح بالق�شرة اخل�شبيةال�شكل )٩٨(: عمل الطالبة: حنني ماليو

 ال�شكل )١٠١(: جم�شم مطعم  ال�شكل )١٠٠(: �شندوق بالق�شرة اخل�شبية
بالق�شرة اخل�شبية

نشـاط نشـاط ))22((

تاأمل/�ي الأ�شكال من )٩8- 101( وحدد/ي  حتت كا منها اأ�شلوب الت�شكيل امل�شتخدم.

مناذج لقطع فنية باأ�شاليب الت�شكيل املختلفة للق�شرة اخل�شبية:

000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000 000000000000000000000
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نشـاط نشـاط ))33((

اأمامك ثاث خطوات متتالية للت�شكيل بالق�شرة اخل�شبية، فلنو�شحها بعبارات خمت�شرة حتت كاًّ 
منها، ولنتحدث عن العمل الناجت يف ال�شكل )102( من حيث الآتي:

اأ-  القيم اجلمالية للعمل من حيث ) الوحدة، والإيقاع (: 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000

ب-  القيمة الفنية والقت�شادية للعمل:

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000

ال�شكل )١٠٢(: �شندوق وبرواز لل�شور) ٣() 2() 1(

000000000000000000000000000000
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ال�شكل )١٠٣(: قاعدات لالأكواب و�شناديق 
وحلي خ�شبية بـــ» فن الباركرتي، واملاركرتي«

 اأعمال فنية ميكن ت�شكيلها بالق�شرة اخل�شبية:

نشـاط نشـاط ))44((

من خال درا�شتنا لأ�شاليب الت�شكيل بالق�شرة، فلناحظ القطع اخل�شبية الرخي�شة اأو القدمية يف 
منزلنا )�شندوق خ�شبي اأو �شينية خ�شبية �شغرية، ... اأو غري ذلك(، وبقليل من التفكري واإبداع 

يف الت�شميم، اإ�شافة اإلى دقة يف الت�شكيل.هل ميكننا حتويلها اإلى قطعة فنية باأقل التكاليف؟

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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مجال: أشغال مجال: أشغال 
تقويم الوحدة الخشب الخشب

تقويم الوحدة

اأكمل/ي اجلمل الآتية:
1 -  من اأنواع الأخ�شاب الطبيعية املنا�شبة للحفر يف اململكة العربية ال�شعودية خ�شب 

. ................... ،....................... ،..............
2- اأف�شل اأنواع الأخ�شاب ال�شناعية املنا�شبة للحفر والتفريغ، خ�شب .................... .

3-  كان لنواهي الدين الإ�شالمي اأثر على تقويه وازدهار الزخرفة ..................، 
..................، ................... والآيات القراآنية بت�شكيلها على اأ�شطح الأعمال 

اخل�شبية.

عدد/ي اأنواع كل مم� ي�أتي:
2- الق�شرة اخل�شبية. 1- طرق احلفر على اخل�شب.   

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

م� الفرق بني فن امل�ركرتي وفن الب�ركرتي؟
........................................................................................................................................................

السؤال األولالسؤال األول

السؤال الثالثالسؤال الثالث

السؤال الثانيالسؤال الثاني



223223

الوحدة الثالثة

مجال فن رسوم مجال فن رسوم 
الكرتون )الكاريكاتير(الكرتون )الكاريكاتير(
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الوحدة الثالثة: مجال فن رسوم الكرتون )الكاريكاتير(الوحدة الثالثة: مجال فن رسوم الكرتون )الكاريكاتير(224224

املو�ضوع )1(: فن ر�سوم الكرتون )الكاريكاتري()1(.
املو�ضوع)2(: فن ر�سوم الكرتون )الكاريكاتري()2(.
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الموضوع األولالموضوع األول

هو ر�شم ب�شيط وتعليق فكاهي اأو ر�شم فكاهي دون تعليق يع�شقه كثري من الفنانني   
ب�شكل  وال�شيا�شية  االجتماعية  للم�شاكل  ومعاجلتهم  للأ�شياء  وروؤيتهم  انتقاداتهم  الإظهار 

ظريف ومبالغ فيه.

ال�سكل )1٠٤(: كاريكاتري للفنان ال�سعودي عبد الرحمن هاجد.

فن رسوم الكرتون )الكاريكاتير ) )11((((

فن رسوم الكرتون )الكاريكاتير
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ال�سخ�سية الكاريكاتريية :
مو�شوع  حولها  يدور  والتي  الكاريكاتريي  الر�شم  يف  امل�شتخدمة  ال�شخ�شية  هي  	

الكاريكاتري، وتكون �شخ�شية خا�شة بالفنان ومن اخرتاعه. يعتمد ر�شم الكاريكاتري على 
اأ�شا�شيني يف ت�شميم ال�شخ�شية الكاريكاتريية خ�شو�شًا والر�شم  النقطة واخلط كعن�شرين 

الكاريكاتريي ب�شكل عام.	

 
 

�سخ�سية �سلطانة للفنان
 ال�سعودي حممد اخلنيفر

�سخ�سية فلفل للفنان
 امل�سري زهدي العدوي

ال�سكل )1٠٥(: بع�ض �سخ�سيات الفنانني العرب.
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ال�سكل )1٠٦(: ر�سم الوجه باخلط الب�سيط والنقطة.

نشـاط نشـاط ))11((

انظر اإلى ال�شكل املجاور هل ال�شورة ل�شخ�شية حقيقية 
اأم �شخ�شية كاريكاتريية؟

 
ال�سكل )1٠٧(: �سخ�سية ) �سطة ( للفنان امل�سري زهدي.
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ال�سكل )1٠٨(: كاريكاتري للفنان ال�سعودي ربيع.

مميزات ال�سخ�سية الكاريكاتريية:
اأن تتميز بالب�شاطة وو�شوح الرموز مع  حتى تكون ال�شخ�شية مثرية ومميزة يجب   
اإذا كانت  اإظهارها، مبعنى  ال�شخ�شية وعيوبها واملبالغة يف  اأهم تفا�شيل هذه  الرتكيز على 

ال�شخ�شية �شمينة مثًل نبالغ يف اإظهار هذه ال�شمنة وهكذا.

طرق ر�سم ال�سخ�سية الكاريكاتريية:
اأول ما يجب ر�شمه يف ال�شخ�شية الكاريكاتريية الوجه وانفعاالته.  
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لنتابع معًا اخلطوات الآتية.....

     

     

يف حالة الغ�سب

يف حالة الذهول

الوجه يف �سكله العادي

يف حالة احلزن

ال�سكل )1٠٩(: �سكل الوجه يف حالت انفعالية خمتلفة.

يف حالة التعجب

يف حالة ال�سعادة
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نشـاط نشـاط ))22((

ار�شم وجه ل�شخ�شيتك الكاريكاتريية.
ما هي خطوات ر�شم هذه ال�شخ�شية كاملًة؟

لنتابع معًا اخلطوات الآتية.....

   

3 2 1

ال�سكل )11٠(: خطوات ر�سم ال�سخ�سية الكاريكاتريية.

اأدوات ر�ضم الكاريكاتري:
قلم  اأ�شا�شية وهي  اأدوات  تعتمد على  الكاريكاتريي ولكنها  الر�شم  امل�شتخدمة يف  االأدوات  تتنوع 

الر�شا�ص بكل درجاته. القلم االأ�شود ال�شائل.

نشـاط نشـاط ))33((

ال�������ش���ك���ل)١٠٩(  يف  ت����اأم����ل/ي 
و�ش�م�م/ي �ش�خ�ش�ي�ة ك�����اريكاتريية 

ترى اأنها تعرب عن �شخ�شيتك.
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الموضوع الثانيالموضوع الثاني

اأ�شبح  حتى  العر�ص  طرق  وتطورت  النا�ص  لعامة  ُيعر�ص  وهو  الفن  هذا  ظهور  منذ   
ُيعر�ص يف ال�شحف واملجلت وال تكاد تخلو �شحيفة اأو جملة يف وقتنا احلا�شر اإال وبها ر�شم 
كاريكاتريي باختلف اأنواعه. واأ�شبح لكل جملة اأو �شحيفة ر�شامها الكاريكاتريي اخلا�ص كما 

اأقام بع�ص الفنانني املعار�ص اخلا�شة بهم يف الر�شم الكاريكاتوري.

ال�سكل )112(: كاريكاتري )الكتاب(.ال�سكل )111(: كاريكاتري للفنان ال�سعودي ر�سيد ال�سليم.

فن رسوم الكرتون )الكاريكاتير ) )22((((
فن رسوم الكرتون )الكاريكاتير



ثة
ثال

 ال
دة

وح
ال

232232

ال�سكل )11٣(: كاريكاتري للفنان ال�سعودي باري.

اأنواع الكاريكاتري:

هناك ثلثة اأنواع للكاريكاتري وهي:
كاريكاتري ال�شخ�شية وقد �شبق واأن تناولناه ب�شيء من التف�شيل. والكاريكاتري االجتماعي 

وهناك اأي�شًا الكاريكاتري ال�شيا�شي.
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نشـاط نشـاط ))11((

 �شع رقم ال�شورة املنا�شبة يف مكانها املنا�شب يف الكاريكاتري االآتي:

 

   

  

ال�سكل )11٤(: كاريكاتري للفنان ال�سعودي اأمين الغامدي.
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الكاريكاتري الجتماعي:

اإلى طبيعة ال�شعر ال�شاخر املرتبط ب�شعر الهجاء،  يعود الر�شم الكاريكاتريي عند العرب 
اأو بواقع احلياة وتناق�شاتها وتطوراتها عرب الع�شور.  وقد ُعرف  ب�شعر الفكاهة الذي يعتمد 
على التقاط العيوب من املجتمع وت�شخيمها يف ال�شور ال�شعرية، ومن ذلك قول ال�شاعر يف 

ر�شم �شورة البخيل:
ت بامل�شامري دَّ ِطيُع ب�شطهما                             كاأن كفيه �شُ َيْب�ِص اليدين فما َي�شْ

وقد تفاوتت املعلومات حيال ن�شاأة هذا الفن ب�شورته احلالية. وتعد ال�شورة الكاريكاتريية 
ر�شالة من الفنان اإلى املتلقي من خلل �شياق م�شرتك قائم على بنية الواقع الذي يعي�شونه 
مًعا، مما يتطلب من الفنان الكاريكاتوري اأن يكون واعيًا و متوا�شًل مع جمتمعه ومتمكنا من 

فنه؛ ليتحقق له النجاح . 
والفكرة الكاريكاتريية تنق�شم اإلى عدة اأنواع، اأحدها )الكاريكاتري االجتماعي( الذي يربز 
من خلل ق�شايا وتناق�شات الواقع االجتماعي، ويتميز ب�شخريته اللذعة وتهكمه ال�شديد 
وتاأثريه املحدود ، ويتفّرع منه )الكاريكاتري الريا�شي(.  وتربز وظيفة الكاريكاتري كفن 

دعائي قائم على وجود ر�شالة ومر�شل ومتلقي للر�شالة.

مر�سل 
فنان الكاريكاتري

املر�سل اإليه 
اجلمهور

الر�سالة 
الر�سم الكاريكاتريي
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االإن�شان، حيث  الق�شايا االجتماعية كالدفاع عن حقوق  بع�ص   له دور يف معاجلة  اأن  كما 
وامل�شمون  املعنى  ينتقل  الب�شيطة  الر�شم  فبخطوط  لعلجها.  حلول  يف  التفكري  يف  ي�شهم 
انتقااًل مبا�شًرا. ومن َثمَّ يوؤدي اإلى حركة فاعلة تقدمية ب�شاأن احلدث الكاريكاتريي الهزيل 

ال�شاخر بالتغيري اأو التجديد للواقع وامل�شتقبل.

نشـاط نشـاط ))22((

اأبحُث عن كاريكاتري اإيجابي اجتماعي يف اململكة العربية ال�شعودية، ثم اأ�شُعه ُهنا.
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ال�سكل )11٥(: احلركة باخلط يف ر�سم �ساخر 
ينتقد فيه الفنان ظاهرة القيادة بتهور مع رمي 

النفايات على الطريق العام.

دور احلركة واخلط يف الر�سم الكاريكاتريي:
الكاريكاتريي  ال��ر���ش��م  يتميز   
بحرية احلركة يف اخلطوط وميكن حتريك 
ح�شب  ال�ف�ن�ان  ي��ري��د  ك��م��ا  اخل��ط��وط 
هذا  اأن  كما  احلركة  ون�وع  ال�ش�خ��شية 
الفن يتميز بالب�شاطة فيمكن ر�شم العني 
مثًل نقطة اأو دائرة اأوخط اأو اأي �شكل 

يختاره الفنان.

نشـاط نشـاط ))33((

�شع عنواًنا منا�شًبا للكاريكاتري، �شف القيم املت�شمنة يف ال�شكل)١١٦(.

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

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

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

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

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

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

ال�سكل )11٦(: كاريكاتير للفنانة ال�سعودية الجوهرة.

الكاريكاتري ال�سيا�سي:

يتمثل الكاريكاتري ال�شيا�شي يف طرح االأحداث ال�شيا�شية يف العامل.
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نشـاط نشـاط ))44((

�شع عنواًنا منا�شًبا للكاريكاتري، �شف القيم املت�شمنة يف ال�شكل)١١٧(.

ال�سكل )11٧(: كاريكاتير للفنانة ال�سعودية الجوهرة.

امل�سل�سل الكاريكاتريي:
     ال يختل��ف فن��ان الكاريكاتري عن كاتب الق�شة اأو الرواية ولكن يختلف اأ�ش��لوب التعبري 
وقد جند امل�ش��هد الكاريكاتريي يف لوحة واحدة يعرب عن الق�شية املراد طرحها وقد يطرح 

امل�شهد يف اأكرث من لوحة اأو مقطع وهذا ما ي�شمى بامل�شل�شل الكاريكاتريي.

....................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
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نشـاط نشـاط ))55((

ار�شم م�شل�شًل كاريكاترييًا م�شتخدمًا �شخ�شية كاريكاتريية جاذبة للتعليق عن ظاهرة �شلوكية 
منت�شرة يف مدر�شتك، مع و�شع التعليقات ال�شاخرة.  

ر�سم امل�سل�سل الكاريكاتريي:
    نعلم اأن الر�شم الكاريكاتريي ر�شم �شاخر فرنى مثًل يف ال�شكل )١١٨-اأ( لوحة ل�شخ�ص 
يقوم بتو�شيل وجبات طعام اإلى اأحد املنازل، ولو اكتفينا بهذه ال�شورة ملا اأ�شبح كاريكاتريًا 

حيث فقد عن�شر ال�شخرية، ولكن حتى يكتمل الكاريكاتري نر�شم ال�شكل )١١٨- ب(.

ال�سكل )11٨( كاريكاتري للفنان ال�سعودي ربيع.
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مجال: رسوم مجال: رسوم 
تقويم الوحدةالكاريكاتيرالكاريكاتير

تقويم الوحدة

السؤال األولالسؤال األول

السؤال الثانيالسؤال الثاني

ف كل من: عرِّ
1- فن الكاريكاتري.

..................................................................................    
2- ال�سخ�سية الكاريكاتريية.

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

ما هي اأنواع الكاريكاتري؟

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

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

................................... 
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المشروع الفصليالمشروع الفصلي

�ضع/ي عالمة )( اأمام العبارة ال�ضحيحة, وعالمة )( اأمام العبارة غري ال�ضحيحة 
فيما ياأتي:

1 - ي�سور الكاريكاتري الجتماعي حياتنا اليومية وما نراه من �سلبيات يف املجتمع.)   (
)   ( 2- يختلف فنان  الكاريكاتري عن كاتب الق�سة اأو الرواية. 

)   ( ٣- ر�سم  الكاريكاتري ر�سم �ساخر. 

 ٤-  يعتمد ر�سم  الكاريكاتري  على النقطة واخلط كعن�سرين اأ�سا�سيني يف ت�سميم 

)   ( ور�سم ال�سخ�سية  الكاريكاتريية. 

 ٥-  ال�سخ�سية  الكاريكاتريية حتى ت�سبح مثرية ومميزة يجب اأن تتميز بالب�ساطة 

)   ( وو�سوح الرموز واملبالغة يف تفا�سيل ال�سخ�سية. 

السؤال الثالثالسؤال الثالث
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المشروع الفصليالمشروع الفصلي
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 المشروع المشروع
الفصليالفصلي

1- تنمية مهارات التفكري الإبداعي لدى الطالب/ـة .
2-دمج بني املجالت الفنية التي مت درا�ضتها خالل الف�ضل الدرا�ضي وتطبيقها يف امل�ضاريع الفنية 

لدى الطالبـ/ـة.
3- تبادل اخلربات الفنية بني الطلبة يف امل�ضاريع الفنية اجلماعية.

4-  دعم الجتاهات الإيجابية لدى الطلبة نحو الإبداع والتفكري الإبداعي.
5- اإك�ضاب الطالب/ـة القدرة على الإح�ضا�س بامل�ضكالت وتقدمي حلول لها بطرائق اإبداعية.
6- مناق�ضة العالقات بني القيم الت�ضكيلية املتوفرة يف الأعمال الفنية التي ينتجهاالطالب/ـة .

7- التعبري عن النفعالت الوجدانية, ومالحظة املعاين التعبريية يف ال�ضكل واللون والتج�ضيم يف 
العمل الفني.

8- اإك�ضاب الطالب/ـة  مهارات التخطيط والتفكري للم�ضاريع الفنية.
9- اإك�ضاب الطالب/ـة  القدرة على الت�ضكيل باخلامات املتعددة يف الإنتاج الفني.

أهداف المشروع الفني
أهداف المشروع الفني
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98989898

نوع
امل�شروع

ا�شم الم�شروع

-

-

-

-

تخطيط فكرة العمل

ا�شتمارة تنفيذ امل�شروع الف�شلي

التقومي:
النقد الفني والتقييم:

فــردي

جـمـاعـي

مل ُينـفـذُنــفذ

و�شف امل�شروع

اخلامات والأدوات

مراحل تنفيذ امل�شروع

طرق اإخراج وعر�ض امل�شروع

قيمة امل�شروع اجلمالية والنفعية

فكرة امل�شروع

اأ�سباب عدم التنفيذ:

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

اهداف امل�شروع

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................
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المصطلحاتالمصطلحات
مجال المعادن.

  التخرمي اأو التثقيب:
تفريغ امل�شاحات الناجتة من الزخرفة لتعطي فراًغا يتخلل منه ال�شوء اأو البخور على هيئة الت�شميم.

  التفريغ:
اأو  نباتية  كانت  �شواء  متنوعة  تاأثريات زخرفية  على  للح�شول  املختلفة  املعادن  اأ�شطح  من  اأجزاء  اأو  م�شاحات  اإزالة    هو 

هند�شية اأو خطية حيث جتعل القطعة مرئية واأكرث اإ�شاءة.
  تنظيف املعادن:

 هي عملية اإزالة االأكا�شيد والق�شور وال�شوائب واملواد الدهنية وذرات املعادن العالقة والبقع ال�شوداء من �شطح املعدن.
  املينا:

  هي مادة زجاجية تتكون من الرمل م�شاًفا اإليه مواد �شاهرة ومواد اأخرى ومواد ملونة من اأكا�شيد املعادن التي تت�شكل بال�شهر 
فوق ال�شطح املعدين فت�شفي عليه األواًنا زجاجية متنوعة ويطلق على ال�شكل بعد ذلك معدن مموه بالزجاج.

  املينا الباردة:
  هي عبارة عن م�شاحيق لونية خالية من الزجاج وت�شتخدم اإما على هيئة م�شحوق اأو على �شكل معاجني يلون بها وعندما 

جتف تعطي �شفافية وبريًقا ي�شبه بريق الزجاج ومنها يكون معتمًا، ومنها ما يكون �شفاًفا.
  التكفيت:

  تعني حفر ر�شوم وزخارف على �شطوح املعادن املراد زخرفتها حفرًا عميقًا، ثم متلأ احلفر مبعدن اآخر يكون عادة اأغلى من املادة 
االأ�شلية وخمتلفًا يف اللون لتظهر الزخارف بلون خمالف للون املعدن امل�شكل منه القطعة املعدنية.

  ال�شلك:
 هو معدن �شحب اإلى خيوط اأو ق�شبان طويلة مرنة، ويتنوع من حيث الليونة وال�شلبة، ويوجد ب�شماكات واألوان خمتلفة 
تبعًا لنوع الفلز امل�شنوع منه وت�شتخدم الفلزات القابلة لل�شحب والطرق يف �شنع ال�شلك مثل النحا�ص والفوالذ واحلديد 

االألومنيوم  والق�شدير.
  اللحام:

 هو و�شل القطع املعدنية اأو االأجزاء املعدنية اأو االأ�شلك بوا�شطة احلرارة اأو بت�شليط ال�شغط، اأو با�شتخدام احلرارة وال�شغط 
معًا، ويهدف اإلى ربط القطع املعدنية لتحويلها اإلى منتجات كبرية ومركبة ومعقدة بحيث تكون مفيدة يف احلياة العملية.
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  حلام االن�شهار:
هو الذي ت�شتخدم فيه الطاقة احلرارية للحم وو�شل االأجزاء ببع�ص.

  اللحام البارد:
 هو الذي ت�شتخدم فيه الرب�شمة بامل�شامري وال�شل�شل واحللقات اأو ال�شمغ اخلا�ص بتثبيت املعادن.

  احللي :
 كلمة تطلق على الزينة التي يلب�شها النا�ص، وتتكون من املعادن واالأحجار الكرمية، م�شوغة يف اأ�شكال فنية.

  تطعيم احللي:
 هو تزين احللي وامل�شوغات الف�شية بف�شو�ص من االأحجار وخرز متنوعة وباألوان عديدة الإ�شفاء اجلمال عليها.

  قيمة:
اللونية  القيم  النجاح والتكامل، مثل  فيه من ن�شب  الفني من قيم مبقدار ما  العمل  الفني، ومبقدار ما يف  العمل  به   ما يقيم 

واخلطية وغريها.
  قيمة فنية:

 ي�شري امل�شطلح للقيمة التي تكمن يف العمل الفني �شواء يف م�شمونه اأو �شكله، وهي التي تتوقف عليها قيمة العمل وم�شتواه.
  قيمة جمالية:

 معايري ومناذج تقا�ص بها االأعمال الفنية مثل العلقات بني االأ�شكال واالن�شجامات اللونية واتزان التكوين وغريها.
  تلقائية:

اأ�شلوب يف الفن يت�شم بالفطرية والعفوية، ال حتكمه مقايي�ص معينة وتت�شم الفنون ال�شعبية بهذه ال�شفة.
  �شقل املعادن:

تلميع املعادن بطرق معينة منها الورني�شات اخلا�شة اأو بفر�ص معروفة ُت�شمى فر�ص تلميع لتك�شب ال�شطح ملعانًا جذابًا اأمل�شًا.
  ت�شكيل جم�شم:

والعر�ص  كالطول  اأبعاد  على  يحتوي  الذي  العمل  وهو  امل�شطلح،  هذا  منها  طرق،  عدة  طريق  عن  عمله  الفنان    ي�شكل 
واالرتفاع اأو العمق الفراغي.

  اأ�شغال املعادن:
هو الفن الذي يتفاعل مع خامات املعادن جميعها، كما اأن فن ال�شياغة وفن املينا املعدنية يدخلن يف هذا النطاق اأي�شًا.

  تقنية:
الطريقة املتبعة الإخراج العمل الفني يف اأ�شول �شناعية �شحيحة.

  مثقاب يدوي:
 اآلة للتثقيب يف املعادن ولها راأ�ص مبقا�شات خمتلفة تبعًا حلجم الثقب.
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  زخرفة:
 اأي التزيني والتحلية فتكون وحدات ال�شكل الفني يف تكرار ون�شق ي�شر امل�شاهد، فاخلطوط واالألوان واالإيقاعات كلها 

تثري ح�شًا زخرفيًا �شارًا.
  اآالت احلفر:

وت�شمى دفرات بع�شها للخ�شب وال�شل�شال واملعادن، ولكل خامة اآالتها اخلا�شة واأ�شكالها املتعددة.
مجال اأ�سغال الخ�سب.

اأواًل: طرق احلفر على اخل�شب:
 احلفر الغائر:

وحتفر فيه الزخارف مب�شتوى اأدنى عن �شطح اخل�شب اإما يدويا اأو باآلة احلفر الكهربائية.
   احلفر البارز:

 وهو نوعان  اإما »بارز منخف�ص« ال تزيد ارتفاع الزخارف فيه عن  ) ٦-٨ ملم(، اأو » بارز مرتفع« ينفذ على خ�شب اأكرث 
�شمكا، الأن ارتفاع الزخارف تكون فيه ما بني )١-٦�شم ( اأو اأكرث٠

  احلفر املفرغ:
 وهو احلفر لوحدة اأو وحدات مرتابطة مع تفريغ بع�ص اأجزاء الت�شميم من �شطح العمل باملن�شار االآركت.

   احلفر املج�شم )النحت(:
 وهو اأدق واأ�شعب اأنواع احلفر، حيث يتم على كتلة خ�شبية من جميع اجلهات فتظهر جم�شمة.

: Industrial Wood ثانًيا: االأخ�شاب ال�شناعية
هي التي ت�شنع من خملفات االأخ�شاب ويتم معاجلتها كيميائيا لتكون بديل جيدا للخ�شب الطبيعي، وباأقل تكلفة مادية٠

:Veneer ثالًثا: الق�شرة اخل�شبية
هي عبارة عن �شرائح رقيقة ت�شتخرج من االأخ�شاب ال�شلبة الثمينة، وهي جميلة يف األيافها واألوانها٠

رابًعا: اأ�شاليب الت�شكيل بالق�شرة:
:Parquetry فن الباركرتي   

هو ت�شكيل الق�شرة يف تكوينات من خطوط واأ�شكال هند�شية٠
:Marquetry فن املاركرتي   

وهو ت�شكيل الق�شرة اخل�شبية يف وحدات نباتية اأو حلزونية اأو كتابية اأو خطية٠
    االتناري�شي:

كلمة اإيطالية معناها الت�شكيل بالق�شرة للمناظر الطبيعية واالأماكن االأثرية والرتاثية بالق�شرة اخل�شبية٠
   الفلتو:

 عبارة عن اأ�شرطة ذات �شمك رقيق من الق�شرة اخل�شبية وت�شتخدم يف ح�شر ح�شوات املاركرتي والباركرتي وغريها من 
اأ�شغال اخل�شب٠
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:)Cutting Panel ( ا: لوحة القطع خام�شً
 عبارة عن �شطح م�شتوي من اللباد اأو اخل�شب، خا�ص لقطع الق�شرة عليه٠

ا: اأنواع االأخ�شاب اجليدة للحفر: �شاد�شً
:)Beech Wood( خ�شب الزان   

 من اأجود االأخ�شاب ال�شلبة امللئمة للحفر، �شائع اال�شتخدام جلمال لونه الطبيعي٠
 اإال اأنه يحتاج ملجهود اأثناء حفره اأو نحته يدويا٠

:Mahogany املاهوجني   
خ�شب �شلب ميتاز بجمال األيافه، من االأنواع اجليدة للحفر والنحت و�شناعة االأثاث الفاخر والق�شرات وغريها.

:Oak البلوط   
خ�شب �شلب متني، يعرف جتاريا ب�»ال�شنديان« لونه رمادي مائل للبيا�ص، وي�شتخدم يف اأعمال احلفر والنحت.

:Pine Wood ال�شنوبر االأ�شفر  
من االأخ�شاب اللينة، ويعرف با�شم »ال�شويدي اأو املو�شكي« رخي�ص الثمن وهو منا�شب للحفر عليه ب�شهولة. 
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ال�ضكل )1(: اإبريق من العراق في المتحف البريطاني .
ال�ضكل )2(: �ضينية وقدر من النحا�س, اأفغان�ضتان.

ال�ضكل )3(: �ضلطانية و�ضحن من النحا�س, �ضورية.
ال�ضكل )4(: �ضحن مطعم بالمينا وزخارف مخرمة.

ال�ضكل )5(: علبة هندية, زخارف مخرمة.
ال�ضكل )6(: �ضحن م�ضري, زخارفه مخرمة.

ال�ضكل )7(: م�ضباح برونزي, مخرم.
ال�ضكل )8(: طرق ا�ضتخدام اأزاميل ومن�ضار المعادن.

ال�ضكل )9(: الأدوات والخامات.
ال�ضكل )1٠(: مج�ضم من النحا�س.

ال�ضكل )11(: �ضمعة مغطاه بالنحا�س.
ال�ضكل )12(: اأباجورة من النحا�س.

ال�ضكل )13(: التثقيب بالم�ضامير اأو الفرجار.
 ال�ضكل )14(: التثقيب بالخرامة.
ال�ضكل )15(: التثقيب بالأزاميل.

ال�ضكل )16(: المينا المعتمة.

ال�ضكل )17(: المينا ال�ضفافة.
ال�ضكل )18(: مراحل و�ضع المينا.

ال�ضكل )19(: األوان خا�ضة بالمعادن.
ال�ضكل )2٠(: طريقة التجزيع.

ال�ضكل )21(: طريقة التجزيع على الحلي.
ال�ضكل )22(: اأ�ضكال من المعادن مزججة بالمينا.

ال�ضكل )23(: تنظيف المعادن وتلميعها .
ال�ضكل )24(: الأدوات والخامات .

ال�ضكل )25(: طالء الأظفار.

155
155
155
156
156
156
157
157
158
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16٠
161
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163
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165
167

�ضفحةجمال املعادن جمال املعادن املو�ضوع الأول  )تفريغ النحا�س(

فهرس األشكال والصورفهرس األشكال والصور
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ال�ضكل )26(: اأعمال مبتكرة من المعدن.
ال�ضكل )27(: اأعمال م�ضطحة من المعدن.

ال�ضكل )28(: عمل الفنانة ال�ضعودية: م�ضعودة قربان.
ال�ضكل )29(: م�ضباح معدني.
ال�ضكل )3٠(: م�ضباح معدني.
ال�ضكل )31(: م�ضباح معدني.

ال�ضكل )32(: عمل م�ضطح بال�ضلك .
ال�ضكل )33(: عمل مج�ضم بال�ضلك .

ال�ضكل )34(: معلقة بال�ضلك .
ال�ضكل )35(: طريقة التكفيت.

ال�ضكل )36(: كاأ�س مزين بالأقوا�س والزخارف من ال�ضلك.
ال�ضكل )37(: �ضلة وعلبة مزينتان بزخارف حلزونية مطرزة باأ�ضالك دقيقة.

ال�ضكل )38(: �ضحن مزين بالزخارف النباتية المطرزة بالأ�ضالك.
ال�ضكل )39(: اأ�ضكال واأنواع من ال�ضلك .

ال�ضكل )4٠(: اأ�ضالك رفيعة للربط .
ال�ضكل )41(: و�ضل الأ�ضالك.

ال�ضكل )42(: ت�ضابك الأ�ضالك.
ال�ضكل )43(: بوا�ضطة اللحام.
ال�ضكل )44(: اأ�ضالك اللحام.

ال�ضكل )45(: النوع الأول )لحام الن�ضهار با�ضتخدام الطاقة الحرارية(.
ال�ضكل )46(: النوع الثاني )لحام البارد با�ضتخدام ال�ضمغ(.

ال�ضكل )47(: اأ�ضاليب لف ال�ضلك.
ال�ضكل )48(: اأدوات اأ�ضغال لف الأ�ضالك.

ال�ضكل )49(: ال�ضكل النهائي لل�ضلة.
ال�ضكل )5٠(: مج�ضمات مختلفة من ال�ضلك.
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174
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179
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�ضفحة جمال املعادن جمال املعادن املو�ضوع الثاين )جم�ضمات بال�ضلك(
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18٠
18٠
181
181
182
183
183
184
184
185
185
186
187
187
188
188
188
19٠

195
196
198
199
199
199

ال�ضكل )51(: اأعمال ال�ضلك الفنية.
ال�ضكل )52(: اأ�ضاليب متنوعة في توظيف ال�ضلك.

ال�ضكل )53(: ُحلي من ال�ضلك.
ال�ضكل )54(: �ضنع الُحلي من ال�ضلك.

ال�ضكل )55(: طرق �ضناعة الُحلي.
ال�ضكل )56(: �ضال�ضل متنوعة.

ال�ضكل )57(: عملية اللحام وتثبيت العنا�ضر.
ال�ضكل )58(: تنظيف الحلية بمادة الأ�ضيد.

ال�ضكل )59(: عملية التن�ضيف.
ال�ضكل )6٠(: تطعيم الُحلي.

ال�ضكل )61(: الخرز والأحجار في العقود.
ال�ضكل )62(: الف�ضة بين الخرز.

ال�ضكل )63(: قالدة �ضعودية  ت�ضمى »خناقة«.
ال�ضكل )64(: ُحلي قديمة.

ال�ضكل )65(: الُحلي ال�ضعبية.

ال�ضكل )66(: الُحلي ال�ضعبية.
ال�ضكل )67(: اأدوات لف ال�ضلك.

ال�ضكل )68(: حلي باأ�ضاليب لف الأ�ضالك.

ال�ضكل )69(:  اأجزاء تف�ضيلية مكبرة لباب خ�ضبي محفور نهاية القرن الرابع ع�ضر »متحف عبدالروؤف 
خليل«.

ال�ضكل )7٠(: »�ضمعدان وهون« خ�ضبي من التراث ال�ضعودي, وجزء تف�ضيلي للهون بالحفر البارز.
ال�ضكل )71(: حفر غائر للفنان محمد فلفالن.

ال�ضكل )72(: حفر» بارز منخف�س«.
ال�ضكل )73(: حفر »بارز مرتفع«.

ال�ضكل )74(: اإطار بالحفر البارز المفرغ.

�ضفحةجمال اأ�ضغال اخل�ضب: جمال اأ�ضغال اخل�ضب: املو�ضوع الأول  )احلفر املفرغ على اخل�ضب(
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ال�ضكل )75(: قر�ضة من�ضدة  بالحفر البارز المفرغ.
ال�ضكل )76(: مج�ضمان جماليان منحوتان ومفرغان على الخ�ضب للفنان علي المحيمد.

ال�ضكل )77(: مج�ضم جمالي للطالبة ندى جريان - جامعة اأم القرى.
ال�ضكل )78(: وحدة اإ�ضاءة حائطية للطالبة اأمل فلمبان - جامعة اأم القرى.

ال�ضكل )79(: كر�ضي معا�ضر .
ال�ضكل )8٠(: دولب بخ�ضب البل�ضا  محفور ومفرغ -  للطالبة غالية �ضاعاتي.

ال�ضكل )81(: لوحة فنية بالحفر البارز المفرغ على خ�ضب البل�ضا.
ال�ضكل )82(: الأدوات والخامات.

ال�ضكل )83(: قطعة فنية من خ�ضب البل�ضا , للفنانة اإيمان عبد اهلل.
ال�ضكل )84(: عمل الطالب: با�ضل بن اأحمد.

ال�ضكل )85(: )اأ, ب, ج( التجربة على الفلين الم�ضغوط.
ال�ضكل )85(: عمل الطالبة: ب�ضائر اأحمد رملي.

ال�ضكل )86(:  طريقة الو�ضل الكيميائي.

ال�ضكل )78(: لوح خ�ضبي مف�ضل ومطعم بالعاج وبخ�ضب ملون )م�ضر القرن 14م(.
ال�ضكل )88(: زخارف نباتية بالق�ضرة الخ�ضبية لقطعة اأثاث باألمانيا ) في اأواخر القرن17م(.

ال�ضكل )89(: ق�ضرة طبيعية بدرجاتها اللونية المتعددة .
ال�ضكل )9٠(: ق�ضرة �ضناعية باألوان مختلفة.

ال�ضكل )91(: ت�ضميمات نباتية بالق�ضرة الخ�ضبية » الماركتري«.
ال�ضكل )92(: وحدات هند�ضية بالق�ضرة » الباركتري «.

ال�ضكل )93(: مناظر طبيعية بالق�ضرة »انترا�ضيا«.
ال�ضكل )94(: فلتات خ�ضبية مختلفة الألوان والزخارف.

ال�ضكل )95(: خامات واأدوات الت�ضكيل.
ال�ضكل )96(: اأدوات الت�ضطيب النهائي.

ال�ضكل )97(: )اأ( اإعداد الت�ضميم وتثبيته.
ال�ضكل )97(: )ب, ج, د( اأ�ضلوب الباركتري.

ال�ضكل )97(: عمل اإيمان حلواني.
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�ضفحةجمال اأ�ضغال اخل�ضب: جمال اأ�ضغال اخل�ضب: املو�ضوع الثاين  )الت�ضكيل بالق�ضرة اخل�ضبية(
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ال�ضكل )98(: عمل الطالبة:حنين ماليو.
ال�ضكل )99(: �ضكل م�ضطح بالق�ضرة الخ�ضبية.

ال�ضكل )1٠٠(: �ضندوق بالق�ضرة الخ�ضبية.
ال�ضكل )1٠1(: مج�ضم ُمطعم بالق�ضرة الخ�ضبية.

ال�ضكل )1٠2(: �ضندوق وبرواز لل�ضور.
ال�ضكل )1٠3(: قاعدات لالأكواب و�ضناديق وحلي خ�ضبية بـــ» فن الباركتري, والماركتري«.

219
219
219
219
22٠
221

جمال فن ر�ضوم الكرتون )الكاريكاتري(جمال فن ر�ضوم الكرتون )الكاريكاتري(

ال�ضكل )1٠4(: كاريكاتير للفنان ال�ضعودي عبد الرحمن هاجد.
ال�ضكل )1٠5(: بع�س �ضخ�ضيات الفنانين العرب.

ال�ضكل )1٠6(: ر�ضم الوجه بالخط الب�ضيط والنقطة.
ال�ضكل )1٠7(: �ضخ�ضية ) �ضطة ( للفنان الم�ضري زهدي.

ال�ضكل )1٠8(: كاريكاتير للفنان ال�ضعودي ربيع.
ال�ضكل )1٠9(: �ضكل الوجه في حالت انفعالية مختلفة.
ال�ضكل )11٠(: خطوات ر�ضم ال�ضخ�ضية الكاريكاتيرية.

�ضفحةاملو�ضوع الأول:  فن ر�ضوم الكرتون )الكاريكاتري )1((

�ضفحةاملو�ضوع الثاين:  فن ر�ضوم الكرتون )الكاريكاتري )2((

225
226
227
227
228
229
23٠

231
231
232
233
236
236
237
238

ال�ضكل )111(: كاريكاتير للفنان ال�ضعودي ر�ضيد ال�ضليم.
ال�ضكل )112(: كاريكاتير )الكتاب(.

ال�ضكل )113(: كاريكاتير للفنان ال�ضعودي باري.
ال�ضكل )114(: كاريكاتير للفنان ال�ضعودي اأيمن الغامدي.

ال�ضكل )115(: الحركة بالخط.
ال�ضكل )116(: كاريكاتير للفنانة ال�ضعودية الجوهرة.
ال�ضكل )117(: كاريكاتير للفنانة ال�ضعودية الجوهرة.

ال�ضكل )118(: كاريكاتير للفنان ال�ضعودي ربيع.
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المـــــراجعالمـــــراجع
املراجع العربية

اإبراهيم ح�شني،  حممود، )١٩٨٧(. االأرابي�شك، القاهرة.- 
اأبو زيد، عبد الوهاب حممد، )١٩٩٠(. درا�شة جتريبية لتنمية الت�شكيل املج�شم لطلب كلية الرتبية - 

عن طريق قدرة التخيل الب�شري، كلية الرتبية، جامعة حلوان.
للن�شر -  العاملية  اليازروي  دار  والنحا�ص،  املعادن  على  والت�شميم  الر�شم  نعيم، حممود، )2٠٠٧(.  اأبو 

والتوزيع، االأردن.
بهن�شي، عفيف، )١٩٩٨(. اأثر اجلمالية االإ�شلمية يف الفن احلديث، دار الكتاب العربي، دم�شق.- 
جودي، حممد ح�شن، )١٩٩٦(. فنون واأ�شغال املعادن، دار امل�شرية للن�شر والتوزيع، عمان معر�ص - 

بقاعة الفن االإ�شلمي، )١4٠٨(. زخرفة الف�شة واملخطوطات عند امل�شلمني، مركز امللك في�شل للبحوث 
والدرا�شات االإ�شلمية، الريا�ص.

حران، تاج ال�شر اأحمد )١422(. العلوم والفنون يف احل�شارة االإ�شلمية، دار اأ�شبيليا للن�شر والتوزيع، - 
ط١، الريا�ص.

ح�شني ن�شر،  �شعيد، )١٩٨4(. الفل�شفة واالأدب والفنون اجلميلة، عكاظ للن�شر.- 
الإثراء -  كم�شدر  الت�شكيلي  الفن  يف  للتوليف  اجلمالية  القيم   .)١42٧( حممد  اهلل  عبد  اإميان  حلواين، 

الت�شميم يف امل�شغولة اخل�شبية، ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة، ق�شم الرتبية الفنية، جامعة اأم القرى، 
مكة املكرمة - اململكة العربية ال�شعودية.

للطباعة -  الن�شر  �شركة  خليل،  ح�شن  ال��روؤوف  عبد  متحف   .)١4٠5( ح�شن،  ال��روؤوف  عبد  خليل، 
والتغليف، جدة.

زهران، حممد اأحمد، )١٩٦5(. فنون اأ�شغال املعادن والتحف، مكتبة االجنلو امل�شرية، القاهرة.- 
عبد الواحد، اأنور حممد، )١٩٦٧(. طرق ت�شكيل املعادن، عامل الكتب القاهرة.- 
علي، وجدان، )١٩٨٨(. التعريف بالفن االإ�شلمي، دار الب�شري، عمان.- 
ماهر،  �شعاد، )١٩٨٧(. الفنون االإ�شلمية، الهيئة امل�شرية العامة للكتاب، القاهرة. - 
حممد، �شعاد ماهر، )١422(. الفنون االإ�شلمية، مكتبة الفنون الت�شكيلية، هل للن�شر والتوزيع، م�شر.- 
الفنية -  الرتبية  منها يف  واالإف��ادة  ابتكاريًا  و�شياغتها  اخلامات  بقايا  لبيب حممد، )١٩٧٧(.  ندا، حممد 

باملرحلة االإعدادية، ر�شالة ماج�شتري، جامعة حلوان.
وارد، را�شيل، )١4١٨(. االأعمال املعدنية االإ�شلمية، دار الكتاب العربي، دم�شق.- 
ويل�شون، اإيفا، الزخارف والر�شوم االإ�شلمية، ترجمة اآمال مريود، دار قاب�ص، بريوت.- 
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البا�شا، ح�شن، )١٩٩4(. مو�شوعة العمارة والفنون االإ�شلمية، الدار امل�شرية اللبنانية، القاهرة. - 
العدد -  التا�شع،  املجلد  املورد،  جملة  العربية،  والزخرفة  اخلط  جماليات  اجلبوري،  حممود، )١٩٨٠(. 

الثاين، بغداد.
والتوزيع، -  للن�شر  املفردات  دار  ربه، )2٠٠5(. جذور وتراث، )ط١(،  عبد  العزيز  عبد  احلازمي، 

الريا�ص-اململكة العربية ال�شعودية٠
ال�شيد، عبد الرزاق حممد، )2٠٠١(. اأ�شغال املعادن واملينا، موؤ�ش�شة طيبة للن�شر والتوزيع، القاهرة.- 
ال�شائغ، �شمري )١٩٨٨(. الفن االإ�شلمي، ) ط١ (، دار املعرفة للطباعة والن�شر، بريوت - لبنان.- 
عليه -  اهلل  الر�شول »�شلى  ع�شر  احلجاز يف  وال�شناعات يف  احلرف  العزيز، )١٩٨5(.  عبد  العمري، 

و�شلم«، موؤ�ش�شة اخلليج للن�شر والطباعة، الدوحة، قطر.
الفريق الوطني للإ�شراف على التاأليف، )١4١5(. الوحدات التدريبية يف الرتبية الفنية »وحدة اأ�شغال - 

املعادن ال�شف التا�شع« وزارة الرتبية والتعليم، املديرية العامة للمناهج، مطبعة ال�شفدي، االأردن. 
القحطاين، دليل مطلق، )١42٠(. احللي الن�شائية التقليدية، مكتبة امللك فهد الوطنية للن�شر، الريا�ص.- 
املفتي، اأحمد، )١٩٩٩(. فنون الزخرفة على الزجاج واملعادن، دار دم�شق، �شوريا.- 
املهدي، عنايات، ) بدون(: فن املاركرتي، دار الطلئع للن�شر والتوزيع القاهرة ٠- 
املو�شوعة العربية العاملية، )١٩٩٦(. موؤ�ش�شة اأعمال املو�شوعة للن�شر والتوزيع، ج / ١3.- 
املهدي، عنايات، )١٩٩4(. فن اأ�شغال املعادن وال�شياغة، مكتبة ابن �شينا.- 
متحف عبد الروؤوف ح�شن خليل )١٩٨5(. املقدمة، )ط١(، �شركة الن�شر للطباعة والتغليف، جدة - - 

اململكة العربية ال�شعودية.
معر�ص عن الفن االإ�شلمي، )١4٠5(. وحدة الفن االإ�شلمية، مركز امللك في�شل للبحوث والدرا�شات - 

االإ�شلمية ،  الريا�ص.
معر�ص بقاعة الفن االإ�شلمي، زخرفة الف�شة واملخطوطات عند امل�شلمني، )١4٠٨(. مركز امللك في�شل - 

للبحوث والدرا�شات االإ�شلمية، الريا�ص.

املراجع االأجنبية:
• Baskett , Mickey, (2001).Wire g bead crafts , Sterling Publishing , New York.
• Broun, Jeremy, (1993). The Encyclopedia of Wood Working Techniques, Quarto Publishing, 

Britain, London.
• Cook, William & sons, (2003). How to Repair & Restore Furniture, Joanna Lorenz, Anness 
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Publishing Ltd, London.
• Edition , Revised , (2001). Direct Metal Sculpture ,  Schiffer Publishing , Lower Valley Road.
• Guinovart, Magda, (2000). Painting on Wood for Beginners Managements, Italy.
• Guinovart, Magda, (2000). Painting on Wood for Beginners Managements, Italy.
• Hill , Simona (1999) . Folk Art Gifts , Lorenz Books , published in the USA by- new York.
• House , Hermes , (2002). Crafts Compendium  , Anness Publishing Ltd , New York
• Nadim , Asaad , Traditioal Arts and Crafts from cairo , AL-Ahram commercial press, 

kalyoub , Ejypt.
• Ross , Heather Colyer, (1989). L’Orfevrerie Bedouine , Premiere edition , Netherlands.
• Ross , Heather Colyer , (1996). Bedouin Jewellery In Saudi Arabia , Stacey International, London.
• Topham , john , (2005). Traditional Crafts Of Saudi Arabia , Al- Turath , Stacey international.
•  Wiesk , Ellen , (2001). Wire Work , Sterling Publishing , New York.




