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مقدمة الكتاب     
احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني �سيدنا حممد بن عبد اهلل وعلى اآله و�سحبه   

و�سلم اأجمعني وبعد... 

مم هذا الكتاب الذي بني يديك عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة لإثراء معلوماتك وخرباتك ومهاراتك  �سُ  

يف جمالت الرتبية الفنية املختلفة، وهو مرتبط مبا �سبق تعُلمه يف املراحل ال�سابقة.

ا. فنجد يف حمتوى اجلزء املخ�س�ض     وقد ورد يف هذا الكتاب من املعلومات والأن�سطة ما يجعله مرجعاً اأكادميياً مهمًّ

للف�سل الدرا�سي الأول اأربعة جمالت ويتكون كل جمال من عدد من املو�سوعات بْدءاً من:

املجال الأول: الر�سم 

والذي يحتوي على مو�سوعني كالآتي: 

 املو�سوع الأول: عنا�سر الت�سميم.

 املو�سوع الثاين: الإ�سكت�ض.

     ويتدرج هذا املجال بالأ�س�ض واملفاهيم العلمية؛ بحيث تتنا�سب مع مراحل النمو اجل�سمي والعقلي والجتماعي، 

ويناق�ض احلدث اليومي باأ�سلوب حمبب ومب�سط ي�ساعد على اكت�ساب املعلومة مبرونة ودقة، وقد ذيلت املو�سوعات 

باأن�سطة فكرية وتطبيقية ت�ساعد على تاأكيد املعارف واخلربات املكت�سبة.

املجال الثاين: هو جمال الزخرفة 

ويتكون من مو�سوعني هما:

املو�سوع الأول: الزخرفة.. البدائية وال�سعبية.  

املو�سوع الثاين: الزخارف ال�سعبية ال�سعودية.  

تعالج  حيث  تطبيقية،  اأن�سطة  على  وت�ستمل  تعلمه،  �سبق  ملا  امتداداً  تكون  اأن  املوا�سيع  هذه  يف  روعي  وقد   

الزخارف البيئية يف اململكة العربية ال�سعودية باأ�سكالها املتنوعة.



املجال الثالث: الطباعة 

 ويحتوي على ثالث مو�سوعات كالآتي: 

املو�سوع الأول: اأطبع بوحداتي الهند�سية.  

املو�سوع الثاين: تكوينات ومالم�ض مطبوعة.  

املو�سوع الثالث: طباعة وحدات ذات مالم�ض خمتلفة.  

ومالم�ض  بخامات  متنوعة  وحدات  وتكوين  الطباعة  قالب  اإعداد  بطرق  تتعلق  مو�سوعات  تناول  مت  وقد   

خمتلفة باأ�ساليب متنوعة م�سوقة وب�سيطة تتنا�سب واملرحلة العمرية التي يعي�سها الطالب/الطالبة. 

املجال الرابع: و�سيتناول جمال الن�سيج

وي�ستمل على:

املو�سوع: الن�سيج الب�سيط امللون:  

وهو مو�سوع يناق�ض بدايات ظهور فن الن�سيج، ويو�سح اأهمية هذا املجال.

ومدى ارتباطه بحياتنا منذ القدم كما يو�سح كيفية العمل بالنول الب�سيط لإنتاج ن�سيج ملون.  

التي  بالأن�سطة  للقيام  واتباع اخلطوات  التعليمات  اإل قراءة  الطالبة  الطالب/ عزيزتي  وما عليك عزيزي   

�سوف تكون باإذن اهلل مفيدة لي�ض لك فقط؛ ولكن لالأ�سرة بكاملها، لأن التعرف على عامل الفن وممار�سته اأمر ممتع 

ورائع.

وقد روعي يف اإعداد مو�سوعات هذا الكتاب، منا�سبتها ملرحلة الطالب/الطالبة الدرا�سية واإثرائها وتعزيزها   

للخربات التي �سبق اكت�سابها اأثناء الدرو�ض الف�سلية للمجالت.. كما ذيلت املو�سوعات باأن�سطة فكرية وعملية. 

ويف اخلتام ن�ساأل اهلل الكرمي اأن ينفع طالبنا وطالباتنا بهذا اجلهد املتوا�سع الذي يهدف اإىل حت�سني تعلمهم   

وممار�ستهم ملجالت التعبري الفني املختلفة.

واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني.         
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مو�سوعات الوحدة:
1- عنا�سر الت�سميم.

2- الإ�سكت�ض.

الوحدة األولى
مجال الرسم
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الوحدة الأوىل: الوحدة الأوىل: 
جمال الر�سمجمال الر�سم

املو�سوع الأولاملو�سوع الأول
تعريف الت�صميم:

     الت�سميم هو التخطيط ل�سيء معني واإن�ساوؤه بطريقة جميلة وممتعة.

              �سكل )1( ت�سميم للوحة فنية.        �سكل )2( ال�سكل النهائي للوحة.

اأهمية الت�صميم:
اإن معظم ما نقوم به من ملب�ض وتنظيم للمنزل يعتمد اأ�سا�ساً على الت�سميم، فالت�سميم ل ي�ستخدم   

يف الفنون فقط بل ي�ستخدم يف العمارة والأثاث اأي�ساً، وحتى األعابنا تعتمد على الت�سميم.

            �سكل )3( ت�سميم لبوابة ق�سر.                     �سكل )4( البوابة بعد التنفيذ.

عن��صر الت�صميم

 

   

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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اأما يف املجالت الفنية فقد اأ�سبح الت�سميم �سرورة لبد منها. حيث ي�ستحيل القيام باأي عمٍل فني   

دون الت�سميم له وهذا ما ي�سمى بالإ�سكت�ض، فمنذ بداية الفن الت�سكيلي ا�ستخدم الفنانون بجميع جن�سياتهم 
الت�سميم للوحاتهم الفنية. وهذه بع�ض خطوات ر�سم لوحة للفنان العاملي بابلو بيكا�سو �سكل )5(.

 

�سكل )5( خطوات تنفيذ لوحة للفنان بابلو بيكا�سو.

ن�ص�ط )١(:
انظر اإىل الت�سميم الآتي، هل هو ت�سميم لــ:

)4( اأثاث منزل )3( لعبة    )2( لوحة فنية   )1( طائرة   
 

�سكل )6( ت�سميم.
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العناصر التشكيلية للتصميم:
هن�ك عدة عن��صر ت�صكيلية للت�صميم منه�:

النقطة    اخلط     ال�سكل           احلجم        امللم�ض             اللون        

�سكل )7( العنا�سر الت�سكيلية للت�سميم.

النقطة:
النقطة هي اأب�سط عنا�سر الت�سميم وهي بداية اأي تكوين ولي�ض لها م�ساحة اأو اأبعاد هند�سية، ودائماً ما 

تاأخذ �سكل الدائرة.

�سكل )8( ت�سميم بالنقطة.

ولكن اأين جند النقطة؟
جند النقطة يف كثري من االأ�صي�ء منه�: )الفواكه، الأزهار، الأحذية، املالب�ض( �سكل )12،11،10،9(

             

             �سكل )9( يف بع�ض الفواكه.                   �سكل )10( يف الأزهار.
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          �سكل )11( يف الأحذية الريا�سية.                     �سكل )12( يف بع�ض املالب�ض.    

اخلط:
هو حركة نقطة يف اجت�ٍه م� وله عدة اأنواع منه�:

 

�شكل )13( بع�ض اأنواع اخلطوط. 

  

 

خط :متعرج	 
منحني	 
حلزوني 	 
منكسر	 
مموج	 
مائل	 
مستقيم	 
عامودي	 
أفقي	 
سميك 	 
رفيع 	 
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اعتمد الفنانون العامليون على اخلط كعن�سر اأ�سا�سي يف لوحاتهم الفنية:
ر�سم كثري من الفنانني العامليني لوحات فنية معتمدة على اخلط كعن�سر اأ�سا�سي يف لوحاتهم ومن اأ�سهرهم 

الفنان العاملي فيكتور فازاريللي �سكل )14( والفنان ال�سعودي عبد اهلل فتيني �سكل )15(. 

 

          �سكل )14( لوحة للفنان العاملي فيكتور فازاريللي.                 �سكل )15( لوحة للفنان عبد اهلل فتيني.     

واأين جند اخلط يف من حولن�؟
اخلط موجود يف كثري من االأ�صي�ء التي حولن� 

     

                  

�سكل )16( يف �ساعة والدي.      �سكل )17( يف احلمار الوح�سي.        
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�سكل )18( يف اأوراق الأ�سجار.              �سكل )19( يف مظلتي ال�سم�سية.      

ن�ص�ط )٢(:
لدينا يف �سكل )20(  ر�سم للطبيعة بعن�سر النقطة، كيف تر�سم الطبيعة بعن�سر اخلط يف املربع الفارغ؟ 

                 

        �سكل )20( ر�سم بالنقطة.
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دمج الفنانني للنقطة واخلط يف بع�ض اللوحات الفنية:
دمج بع�ض الفنانني اأكرث من عن�سر من عنا�سر الت�سميم يف لوحة واحدة ومنهم الفنان فيكتور فازاريللي 

�سكل )21(. 

�سكل )21( لوحة للفنان فيكتور فازاريللي.

هل جند النقطة واخلط معاً يف الأ�سياء من حولنا؟
اخلط والنقطة موجودان يف كثري من الأ�سياء منها.

�سكل )22( يف فرا�ساتي اجلميلة.            �سكل )23( يف �ساعة غرفتي.                
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ن�ص�ط )3(:
        اأنظر اإىل لوحة الفنان بابلو بيكا�سو �سكل )24( هل ا�ستخدم فيها اخلط اأم النقطة اأم كالهما معاً؟

 

�شكل )24( لوحة للفنان بابلو بيكا�شو.

ن�ص�ط )٤(:
لأحد هذه  منا�سباً  ماتراه  ار�سم من خيالك  )النقطة واخلط(  للت�سميم  الت�سكيلية  العنا�سر    من خالل 

العنا�سر اأو كالهما معاً؟
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الوحدة الأوىل:الوحدة الأوىل:
 جمال الر�سم جمال الر�سم

املو�سوع الثايناملو�سوع الثاين
االإ�صكت�س

يعترب الإ�سكت�ض املنطلق احلقيقي لأي عمل ويتم تنفيذه غالباً باأقالم الر�سا�ض وهو نوع من اأنواع الت�سميم 
ويعتمد اأ�سا�ساً على اخلط.

تعريف االإ�صكت�س:
هو التخطيط االأويل الأي عمل.  

 

�سكل )25( اإ�سكت�ض للفنانة �سفية بن زقر.
 

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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ت�ريخ االإ�صكت�س:
    من بداية الفن الت�سكيلي ونرى اإ�سكت�سات لأغلب الفنانني العامليني.

                       �سكل )26( اإ�سكت�ض للفنان بابلو بيكا�سو.                 �سكل )27( اإ�سكت�ض للفنان ليوناردو دافن�سي.

الإ�سكت�ض والفن العربي:
ر�سم كثري من الفنانني العرب اإ�سكت�سات لأعمالهم الفنية ومنهم: 

                        �سكل )28( اإ�سكت�ض للفنان خالد اجلادر.                                        �سكل )29( اإ�سكت�ض للفنان �سياء عزيز.                     
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االإ�صكت�س والفن�ن ال�صعودي:
اهتم الفنان ال�سعودي كغريه من الفنانني بالإ�سكت�ض يف اأعماله الفنية ومنهم:

    

                       �سكل )30( اإ�سكت�ض للفنان �سياء عزيز.           �سكل )31( اإ�سكت�ض للفنان حممد مظهر.
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ن�ص�ط )١(:
ما مو�سوع الإ�سكت�ض يف ال�سكل )32(؟

�سكل )32( اإ�سكت�ض لأحد الفنانني العامليني.

فلنكمل معً�...
مو�سوع الإ�سكت�ض هو...........................................................................................
..................................................................................................................
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                   �سكل )33( منازل.                                   �سكل )34( اإ�سكت�ض منازل. 

اختي�ر االإ�صكت�س:
عندما ننظر اإىل الطبيعة ونرى العديد من ال�سور املختلفة لبد اأن نختار اأكرث جزء مميز يف هذه   

ال�سور، اإن رغبنا يف عمل اإ�سكت�ض للوحة فنية، ويتم ذلك من خالل ما ي�سمى بالتاأطري.
الت�أطري:

و هو و�سيلة مهمة حل�سر املو�سوع املنتقى من الطبيعة �سكل )35(، ويتم بعدة طرق منها �سباك   
من الورق �سكل )36( فعند حتريك الورقة والنظر من خاللها نحدد ال�سكل املراد ر�سمه �سكل )37(.

  

 

�سكل )35( حتديد ال�سكل من خالل ال�سباك الورقي.

اأهمية االإ�صكت�س:
الإ�سكت�ض مهم لت�سجيل فكرة ما عند روؤيتها ليبداأ من خاللها العمل الفني. 
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�سكل )37( حتديد ال�سكل من خالل ال�سباك الورقي.

وقد يحذف اأو ي�سيف الفنان للجزء املر�سوم ح�سب نظرته الفنية 

 

     

�سكل )36( طريقة ا�ستخدام �سباك الورق للتاأطري.
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ن�ص�ط )٢(:
    اخرت جزء من ال�سورة الآتية بتحريك �سباك الورق وحددها بالقلم الأ�سود.

�سكل )38( منظر طبيعي.

اأدوات االإ�صكت�س:
يحر�ض الفنان دائماً على حمل اأدواته معه لر�سم اأي فكرة اأو منظر قد يجده يف اأي مكان وهذه   

الأدوات هي دفرت الإ�سكت�ض واأقالم الر�سا�ض والقلم الأ�سود ال�سائل.
االإ�صكت�س كلوحة فنية:

تبدو اأغلب اإ�سكت�سات بع�ض الفنانني كلوحات دون اأي اإ�سافات لونية وقد يق�سد بع�سهم اأن تكون   

لوحاتهم اأبي�ض واأ�سود اإما بالقلم الر�سا�ض والقلم الأ�سود ال�سائل اأو باألوان الفحم.
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ن�شاط )3(:
�سع �لكلمة �ملن��سبة يف �لفر�غ لوحة )متك�ملة / �إ�سكت�ش( مم� ي�أتي

لوحة �لفن�ن حمي �لدين ط�لو عب�رة عن....................................................................

�سكل )39( �لفن�ن حمي �لدين ط�لو.

خطوات ر�شم الإ�شكت�ش:

        

       

�سكل )40( خطو�ت ر�سم �لإ�سكت�ش.
ن�شاط )4(:

�ر�سم �إ�سكت�ش للطبيعة م�ستخدم�ً �سب�ك �لورق لختي�ر �جلزء �ملر�د ر�سمه.

 

   

خطوة 5 �لإ�سكت�ش ك�ماًل  خطوة 4 ر�سم بع�ش �لتف��سيل

خطوة 3خطوة 2خطوة 1
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تقومي الوحدة االأوىل:
ال�صوؤال االأول:

�صع/ي عالمة )✓( اأم�م العب�رة ال�صحيحة وعالمة )✗( اأم�م العب�رة غري ال�صحيحة
مل� ي�أتي:

1. الإ�سكت�ض هو عدم التخطيط الأويل لأي عمل ) (.
2. يتم تنفيذ الإ�سكت�ض غالباً باأقالم الر�سا�ض ) (.

3. الإ�سكت�ض نوع من اأنواع الت�سميم ويعتمد على اخلط ) (.

ال�صوؤال الث�ين:
�صل بني ال�صكل وم� ين��صبه من الكلم�ت فيم� ي�أتي:

اخلط

اللون

احلجم

امللمس

الشكل
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مو�سوعات الوحدة:
1- الزخرفة البدائية ال�سعبية.

2- الزخارف ال�سعبية ال�سعودية.

الوحدة الثالثة
مجال الزخرفة
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بداية ظهور فن الزخرفة: 
اأ�سياء اأدركها واأح�ض بجمالها  منذ اأقدم الع�سور والإن�سان مييل اإىل التاأمل فيما يحيط به من   

ما  بع�ض  من  وا�ستوحى  اإلهامه،  م�سدر  الطبيعة  كانت  والزخرفة  التجميل  اإىل  حاجته  اأحلت  وعندما 
يحيط به عنا�سر زخرفيه خلطوط بدائية، فعمل على تزيني الكهف والكوخ والبيت الب�سيط بالزخارف 

املختلفة ورموز م�ستمدة من العادات والتقاليد واحلياة الجتماعية التي يعي�سها، �سكل )41(. 

�سكل )41(: زخرفة اجلدار بر�سوم معربة.

ورموزا  الأ�سكال  بزخارف متعددة  واأدواته  تزيني وزخرفة جميع مقتنياته  اأخذ يف  ذلك  بعد  ثم   

فنية ذات دللت �سعبية مرتبطة باملجتمع م�ستوحاة من البيئة املحيطة بهم، ظهرت وا�سحة على اأنواع 

الوحدة الثانية: الوحدة الثانية: 
جمال: الزخرفةجمال: الزخرفة

املو�ضوع الأولاملو�ضوع الأول
الزخرفة.. البدائية 

وال�صعبية

 

 شكل )�( : زخرفة الجدار برسوم معبرة
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احلرف حيث ا�ستخدموا الألوان يف تلوين الزخارف على اجلدران والأبواب والقما�ض واملعادن وغريها من 
املقتنيات، �سكل )42(.

�سكل )42(: زخرفة على املقتنيات.

اأ�ساليب الزخرفة القدمية:
اعتمد الإن�سان يف زخرفته على املوجودات املحيطة به كما ا�ستخدم كل ما يحيط به ليعرب عن هذه الزخرفة، �سكل )43(.  

    �سكل )43(: الأدوات البدائية يف الزخرفة.

   

 

 

الأدوات البدائية في  : )�شكل )
 الزخرفة
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وقد ُعرب بالنقطة واخلط املتعرج وامل�ستقيم واملنك�سر واحللزوين واملائل وغريها من اخلطوط   

حيث متكن من اإيجاد تاأثريات زخرفية من تكرار اخلطوط، كما عرب بالأ�سكال الهند�سية كالدائرة واملربع 
واملثلث وغريها، ثم اجته بعد ذلك اإىل التكرار ليكون زخرفة جديدة، �سكل )44(.

�سكل )44(: اأنواع من الزخرفه القدمية.

 العنا�سر الطبيعية التي ا�ستمد منها الفنان اأ�سكاله الزخرفية، �سكل )45(:

�سكل )45(: الطبيعة م�سدر الأ�سكال الزخرفية.

 

 ةمي أنواع من ألزخرفه القد: )�شكل )
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العن��صر املكونة للزخرفة البدائية وال�صعبية القدمية:
١- ت�صكيالت من النقطة، �صكل )٤6(: 

�سكل )46(: ت�سكيالت من النقطة.

٢- ت�صكيالت من اخلطوط، �صكل )٤7(:

�سكل )47(: ت�سكيالت من اخلط.
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تدريب )١(:
هي� ن�صتخدم اأنواع من اخلطوط فـي تكوين زخرفـي:

ميكننا ا�ستخدام اأقالم الألوان املختلفة مثل اأقالم الألوان املائية، واأقالم الفلوما�سرت. �سكل )48(،   
النباتية  الزخرفية  العنا�سر  لنطبق  اخلطوط  مبختلف  البدائية  الزخارف  عن  التعبري  يف   )49( �سكل 

والهند�سية

�شكل )48(: �شورة الأقالم، و �شورة اخلطوط.

�سكل )49(: التعبري عن اخلطوط بالأقالم املائية.

كما ميكن ا�ستخدام األوان الأنبوب، �سكل )50( يف اإعطاء �سمك للخط، �سكل )51(.

�سكل )50( األوان الأنبوب.
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�سكل )51(: التعبري عن اخلطوط با�ستخدام اأنابيب التحديد.

�سكل )52(: مناذج لتنفيذ اخلطوط على اأ�سطح خمتلفة.
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وميكننا كذلك ا�ستخدام خامات بديلة نعرب بها عن اخلطوط  تكوينات خطية متنوعة وجميلة، �سكل )53(.

�سكل )53( 

الن�ص�ط )١(:
     نزخرف امل�ساحة يف ال�سكل )54(، بتكوينات زخرفية م�ستمدة من الزخارف البدائية وال�سعبية القدمية 

با�ستخدام اخلطوط املتنوعة مع اختالف اأطوالها و�سماكاتها.
الن�ص�ط )٢(:

     يف ال�سكل )55( تخطيط ملجموعة من اأنواع اخلطوط، فلنظهر هذه اخلطوط بالتحبري عليها.

                                �سكل )54(                                                               �سكل )55(
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 3- ت�صكيالت من امل�ص�ح�ت:
وتتكون من امل�ساحات الهند�سية باأ�سكالها املتنوعة والتي منها:

املثلث، �صكل )56(:

�سكل )56(: ت�سكيالت من املثلث.
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الدائرة، �صكل )57(:

�سكل )57(: ت�سكيالت من الدائرة.
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امل�صتطيل، �صكل )58(:

�سكل )58(: ت�سكيالت من امل�ستطيل.
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الن�ص�ط )3(:
          ميكننا ال�ستفادة من الوحدات الزخرفية الب�سيطة ال�سابقة يف ملء هذه امل�ساحة الفارغة يف �سكل )59(، 

وتلوينها بالأقالم امللونة.

�سكل )59(
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تدريب )٢(
هي� ن�صتخدم االأ�صك�ل الهند�صية يف تكوين زخرفـي:

االأدوات واخل�م�ت:
ورق ملون، �سمغ، مق�ض.

خطوات العمل:
التي  بامل�ساطر  ال�ستعانة  اإمكانية  مع   .)60( �سكل  متنوعة،  هند�سية  اأ�سكاًل  نر�سم  االأوىل:  اخلطوة 

حتتوي على اأ�سكال هند�سية جاهزة، �سكل )61(.

�سكل )60(

�سكل )61(
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اخلطوة الث�نية: نق�ض هذه الأ�سكال بدقة.
اخلطوة الث�لثة: نثبتها بوا�سطة ال�سمغ على اأ�سطح خمتلفة، )بطاقة دعوة، اإطار �سورة، واجهة ملف، 

مقلمية(، وغريها، �سكل )62(.

�سكل )62(: اأ�سطح خمتلفة لتثبيت العنا�سر الزخرفية عليها.

ميكن ا�ستخدام الأوراق امللونة اجلاهزة املق�سو�سة باأ�سكال هند�سية، �سكل )63(.

�سكل )63( 
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ا�ستبدال الورق بالإ�سفنج امللون من خالل ق�سه باأ�سكال هند�سية اأو من خالل ا�ستخدام  وميكن اأي�ساً 
املق�سو�ض اجلاهز، �سكل )64(.

�سكل )64(        

 

 

٤- ت�صكيالت من العن��صر الطبيعية املحيطة: 
م�ستقة من اأجزاء النبات، مثل الأزهار واأ�سكالها املتنوعة اأو الثمار اأو الفواكه اأو الأ�سجار اأو اأوراقها   

اأو الأع�ساب اأو النخيل و�سعفه، �سكل )65(.

�سكل )65(: ت�سكيالت من العنا�سر الطبيعية.
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الن�ص�ط )٤(:
              نختار عن�سراً من جمموعة العنا�سر النباتية الظاهرة فـي �سكل )66(، ثم نقوم بتطبيقه على اأ�سطح 

خمتلفة.

�سكل )66( 

الإن�سان الذي ر�سم الزخارف القدمية غري متعلم ومع ذلك اأظهر نقو�ساً باألوان متنا�سقة وغنية   

تدل على البيئة التي عا�ض فيها، فال�ساكن يف ال�سحراء اأقل ا�ستخداماً للزخرفة بف�سل البيئة ال�سحراوية 
املناطق  يف  فالزخارف  البيئية  الطبيعة  بحكم  اأكرث  فيها  الزخرفة  جند  الأخرى  املناطق  بينما  اجلافة 
اجلبلية تاأخذ اأ�سكاًل حادة واأ�سكاًل هند�سية متداخلة بينما يف ال�سهول تكون الزخارف يف وحدات ب�سيطة 

غري معقدة، �سكل )67(.
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�سكل )67( 

 

 شكل )��( 
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اأثر الزخرفة على املنتج�ت احلرفية:
     تعترب الزخرفة من اأهم الفنون الت�سكيلية يف اإك�ساب معظم املنتجات احلرفية وغريها من ال�سناعات 

جماًل اإىل جانب ال�ستفادة النفعية، وترتبط املنتجات الزخرفية بواقع البيئة املحيطة بها، وهي تعك�ض 
مدى التطور لل�سعوب والقبائل باعتبارها و�سيلة تعبري، �سكل )68(. 

�سكل )68( 
الن�ص�ط )5(:

يف ال�سور الآتية، �سكل )69(، ن�سف نوع الزخرفة امل�ستخدمة يف تزيني امل�ساحات.  

�سكل )69(
و�صف الزخرفة امل�صتخدمة:

..................................................)2(  ...........................................)1(
 ..................................................)4(  ...........................................)3(

   

 

 

 

   

1234
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الن�ص�ط )6(:
     يف ال�سكل )70(، جمموعة من اخلطوط والأ�سكال، فلنكمل الأ�سكال ونلونها.

�سكل )70( 
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الوحدة الثانية: الوحدة الثانية: 
جمال: الزخرفةجمال: الزخرفة

املو�ضوع الثايناملو�ضوع الثاين
الزخ�رف ال�صعبية 

ال�صعودية
فن الزخرفة ال�صعبية: 

            متيزت اململكة العربية ال�سعودية برتاثها الفني ال�سعبي، وذلك لت�ساع م�ساحتها اجلغرافية، بالإ�سافة 

اإىل الختالف يف طبيعة البيئة وال�سكان، وحتتوي على كنوز فنية ومظاهر اجتماعية، تاريخية وبيئية مميزة، 
حيث متيزت بوفرة الأخ�ساب، وبطبيعتها ال�سخرية والتي تكرث بها الأحجار مبختلف اأنواعها وب�سبب ذلك 
ارتبطت العمارة ال�سعبية ارتباًطا وثيًقا بجغرافية املنطقة ومناخها من حيث توفر خامات البناء كالأحجار 

والطني واخل�سب، �سكل )71(.

�سكل )71(: البيوت ال�سعبية.
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            الزخرفة ال�سعبية اأو النق�ض �سمة بارزة يف املوروث ال�سعبي ويرتبط هذا الفن بالعمارة اأو املباين 

املنازل  به  ومتتاز  اجل�ض  على  النق�ض  عليه  ويطلق  والداخلية  منها  اخلارجية  التغطية  ويف  الأبواب  يف 
الكبرية، ويعتني به النا�ض باعتباره �سيئاً من التجميل، �سكل )72(.

�سكل )72(: نق�ض وتلوين املنازل.
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      وتتنوع الزخرفة من ال�سكل الدائري اإىل املثلث اأو املربع اأو املعني ومن خالل تكرار هذه العنا�سر تتكون 
الزخرفة، �سكل )73(.

�سكل )73(: اأ�سلوب الزخرفة ال�سعبية.

     ونرى النقو�ض على الأبواب واجلدران تتميز بالألوان اجلميلة كالأزرق والأخ�سر والبنف�سجي 
والأحمر والأ�سفر، �سكل )74(.

�سكل )74(: نق�ض وتلوين اجلدران والأبواب.
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فن الزخرفة ال�صعبية يف املن�زل:
     هو فن رائع ا�ستهرت به الكثري من املدن يف بلدنا احلبيب، والتي نراها على واجهات املنازل ويف داخلها، 
كما نراها يف تلك الأبواب اخل�سبية املتنوعة اجلميلة، حيث حتويل الأخ�ساب اإىل حتفه فنية تلفت النتباه، 
ونالحظ يف نقو�ض احلرفيني اأنهم يعتمدون يف الزخارف على الزخرفة الهند�سية والنباتية ب�سكل كبري 
مثل املثلث والدائرة واملربع واخلطوط باأنواعها والورود، والأوراق، ويعتمدون اأي�ساً على الألوان الزاهية، 

�سكل )75(.

�سكل )75(: نق�ض وتلوين املنازل من الداخل واخلارج.
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تدريب )١(:
هي� نعرب ب�للون عن الزخ�رف ال�صعبية يف تكوين�ت جميلة:

االأدوات واخل�م�ت:
 اأقالم ملونة.

 اأ�سطح للتلوين عليها، )ورق، خ�سب، زجاج، كرتون، وغريها(.
خطوات العمل:

اخلطوة االأوىل: نختار ال�سطح املراد زخرفته �سكل )76(.
اخلطوة الث�نية: نقوم بتلوينه مبختلف اخلطوط والأ�سكال الهند�سية.

�سكل )76( ميكن تنفيذ التلوين يف كرا�ض الر�سم، اأو ما يتوفر لدينا من خامات.

من�ذج اأخرى للتلوين على االأ�صطح املختلفة ب�الألوان، �صكل )77(:

�سكل )77(
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ن�ص�ط )١(:
هي� نعرب ب�خل�م�ت عن الزخ�رف ال�صعبية يف ت�صكيالت جميلة:  

االأدوات واخل�م�ت:
 ورق اأو اإ�سفنج ملّون، �سكل )78(

 �سمغ.
 مق�ض.

 خامات متنوعة )بطاقات، اإطارات، علب، وغريها(.
خطوات العمل:                   �سكل )78(

اخلطوة االأوىل: تق�س االأ�صك�ل الهند�صية من الورق اأو االإ�صفنج امللون، �صكل )79(:

                �شكل )79(

اخلطوة الث�نية: تثبت بوا�صطة ال�صمغ على االأ�صطح املتوفرة لدين�، �صكل )8٠(:

     

                       �سكل )80(

واأي�ساً  الأ�سكال،  توزيع  يف  والتنا�سق  والتنظيم  ال�سعبي  الفن  من  امل�ستمدة  الألوان  اختيار  مراعاة  مع 
الختيار املنا�سب لل�سطح امل�ستخدم لتثبيت الأ�سكال عليه. 
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احلرفـي ال�سعبي والزخرفة ال�سعبية 
اهتم احلرفـي ال�سعبي فـي  فن الزخرفة على املباين، والعديد من احلرف واملنتجات كاخلزف واملنتجات 

ال�سعفية وال�سجاد والأواين واملالب�ض واجللود وغريها، �سكل )81، 82، 83، 84(.
  

   

�سكل )82(: املنتجات ال�سعفية.�سكل )81(: املنتجات اخلزفية.

 

 

�سكل )84(: منتجات ال�سجاد.�سكل )83(: املنتجات اجللدية.
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ا يف ا�ستعمال اخلطوط الهند�سية، و�سياغتها يف اأ�سكال فنية رائعة، فظهرت  كما برع الحرفي ال�سعبي اأي�سً
امل�سلعات املختلفة، والأ�سكال النجمية، والدوائر املتداخلة، واعتمد على »التكرار«، الذي يعترب من اأهم 
مميزات الفن ال�سعبي، وهذه الزخارف قد تكون جمرد ر�سوم ذات لون واحد اأو اأكرث، وقد تكون حمفورة، 

�سكل )85(.

�سكل )85(
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  ن�ص�ط )٢(:
    ننظر اإىل اخلطوط يف ال�سكل )86(، ونر�سم اأ�سكاًل مماثلة.

�سكل )86(
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 ن�ص�ط )3(:
     هيا جنرب نلون على اخل�سب وحدات زخرفية م�ستمدة من الزخرفة ال�سعبية، 

االأدوات واخل�م�ت:
  األوان.

  اأ�سطح خ�سبية )اإطار، �سندوق، وغريها(.
خطوات العمل:

 نلون مبا�سرة الأ�سطح املتوفرة لدينا. ال�سكل )87(.

�سكل )87(
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الفن�ن الت�صكيلي والرتاث ال�صعبي:
اهتم الفنانون الت�سكيليون والفنانات بالرتاث ال�سعبي اهتماماً كبرياً، حيث عربوا عن احلرف   

واملنازل القدمية، واأ�ساليب املعي�سة يف لوحات خمتلفة، وقد جذبتهم الزخرفة ال�سعبية، فاأخذوا من 
زخارفها ال�سيء الكثري ووظفوها بطريقتهم اخلا�سة، �سكل )88، 89، 90، 91(.

 

   

�سكل )89(: لوحة الفنان » اإبراهيم بوق�ض «.�سكل )88(: لوحة الفنان » اأحمد الأعرج «.

   

�سكل )91(: لوحة الفنان » �سعود النفيعي «.�سكل )90(: لوحة الفنان » �سعيد العالوي «.
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 ن�ص�ط )٤(:
ا�ستخدم الفنان ال�سعبي الألوان ال�ساخنة امل�سيئة والتي تعطي حركة  يف تلوين وحداته الب�سيطة،   

وتكوينات هند�سية وتكراراً جمياًل للعنا�سر، فلنتاأمل هذه الزخارف يف ال�سكل )92(، ومن خالل املناق�سة 
نحلل ما فيها من قيم فنية وجمالية من خالل: 

�سكل )92(

 الألوان امل�ستخدمة.....................................................
 الأ�سكال الهند�سية.....................................................

 اجتاهات اخلطوط يف كل �سكل...........................................
 اأين ميكن روؤية هذه الأ�سكال............................................

 ن�سف كل �سكل كما نراه...............................................
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تقومي الوحدة الث�نية:
�سع/ي عالمة )✓( اأما العبارة ال�سحيحة وعالمة )✗( اأمام العبارة غري ال�سحيحة ملا ياأتي:

1. من اأقدم الع�سور والإن�سان مييل اإىل التاأمل فيما يحيط به من الأ�سياء ) (.
العادات  املختلفة ورموز م�ستمدة من  بالزخارف  والأكواخ  الكهوف  القدمي على تزيني  الإن�سان  2.  عمل 

والتقاليد واحلياة التي يعي�سها ) (.
3. مل يعتمد الإن�سان يف زخرفته على املوجودات املحيطة به ) (.

4. الت�سميم هو تخطيط ال�سيء واإن�ساءه بطريقة جميلة وممتعة ) (.
5. معظم ما تقوم به من ملب�ض وتنظيم للمنزل ل يعتمد على الت�سميم ) (.

6. األعابنا تعتمد على الت�سميم ) (.
7. الت�سميم ي�ستخدم يف الفنون والعمارة والأثاث فقط ) (.
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مو�سوعات الوحدة:
1- اأطبع بوحداتي الهند�سية.

2- تكوينات ومالم�ض مطبوعة.
3- طباعة وحدات ذات مالب�ض مختلفة.

الوحدة الثالثة
مجال الطباعة
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الوحدة الثالثة: الوحدة الثالثة: 
جمال:الطباعةجمال:الطباعة
املو�ضوع الأولاملو�ضوع الأول

اأطبع بوحداتي 
الهند�صية   

    جربت طباعة كفي على الورق بلون واحد وباألوان متعددة، جربت اأكرث من مرة كما در�ست يف ال�سف 

الأول، فنتج عندي اأ�سكال متعددة وخمتلفة ال�سكل )93(.

 

وفجاأة 
 

 

�سمعت ق�سة اكت�ساف الطباعة يف مدر�ستي. اأنه كان �سياٌد مي�سي يف الغابة   

 فابتلت مالب�سه فبحث عن مكان جاف يحتمي به جل�ض ال�سياد على الأر�ض تعباً 
 

نزل املطر 

 

ونام حتت �سجرة على كومة من اأوراق الأ�سجار اجلافة.

 وبعد اأن توقف املطر ا�ستيقظ ال�سياد،

فوجد اآثار اأ�سكال الأوراق والنباتات على

 مالب�سه ومن هنا جاءت فكرة تزيني مالب�سه

وتلوينها.

    

     

�سكل )93( جتارب طباعة بكف يدي.
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فاأتذكر كيف كنت اأطبع باأوراق ال�سجر الطبيعية، ال�سكل )94(
     

 

 

ال�سكل )94( الطباعة بالأثر مبا�سرة.

اأن نكرر طباعة الوحدات الزخرفية، ب�سكل  ال�سطح املطبوع، ميكن              ولبناء عالقات جمالية على 

م�ستمر لي�سبح لدينا م�ساحات مطبوعة.
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وكذلك ميكننا اأن نطبع وحداتنا الهند�سية ، كما يف تراثنا ال�سعبي حيث يزخر بتكرارات هند�سية جميلة، 
زين بها الأجداد جدران منازلهم الأ�سكال )95، 96(.  

اأنواع التكرار 
للتكرار اأ�ساليب متنوعة ميكننا اأن ن�ستخدم بع�سها يف طباعتنا ومنها:  

 1. تكرار منتظم تظهر فيه الوحدة الزخرفية متجاورة تتاىل بو�سع ثابت ال�سكل )97(.

2. تكرار متعاك�ض تتكرر فيه الوحدة الزخرفية وتتاىل باأ�سلوب عك�سي ال�سكل )98(.

3. التكرار املتبادل ويكون يف تعاقب وتتكون من وحدتني خمتلفتني ال�سكل )99(. 
 

 

 

ال�سكل )96( زخارف �سعبية متكررة يف بالدنا. ال�سكل )95( تكرار الطباعة.

ال�سكل )97( تكرار منتظم.

ال�سكل )98( تكرار متعاك�ض.

ال�سكل )99( تكرار متبادل من وحدتني خمتلفتني.
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ن�ص�ط )١(: 
الطباعة  ن�ستخدمها يف  نباتية  زخرفية  وحدات  نكون  اأن  الهند�سية ميكننا  الأ�سكال  بتكرار وجتميع      

لنزين بها اأ�سياءنا؟
فلنكون وحدات جديدة باأ�سكال نباتية ثم نطبعها على مالب�سنا واأ�سيائنا ال�سكل )100(. 

ا�ستخدمت الأ�سكال الهند�سية يف تكوين وحدة زخرفية ال�سكل)101(. 

 

 

اأن نطبع عليه�  اأجمل بعد  ميكنن� طب�عة وحدات هند�صية وملونة على مالب�صن�. تبدو مالب�صن� 
اأ�صك�لن� ال�صكل ١٠٢ )اأ، ب(.

ن�ص�ط )٢(:
فلنعدد معاً الأدوات التي نحتاج اإليها عند الطباعة ال�سكل )103(.

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

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

�سكل )100( تكوين وحدات من الأ�سكال الهند�سية.

�سكل )101( 

قبل الطباعة �سكل )102( اأ

�سكل )103( اأدوات الطباعة.

بعد الطباعة �سكل )102( ب
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تدريب )١(:
اأطبع بوحداتي الهند�صية اأ�صك�اًل نب�تية 

اخلطوة االأوىل: 
  ق�ض الفلني باأ�سكال هند�سية متعددة )ميكن احل�سول على الفلني باأ�سكال هند�سية مق�سو�سة يف 

املكتبات(، ال�سكل )104(. 

اخلطوة الث�نية:    ال�سكل )104(
  ميكننا تكوين اأ�سكال نباتية على القالب، با�ستخدام الأ�سكال الهند�سية.. ميكننا تكوين اأكرث من 

�سكل، ال�سكل )105(.

اخلطوة الث�لثة:                          ال�سكل )105( 
توزيع اللون ح�سب الختيار با�ستخدام الفر�ساة على ال�سكل الزخريف، ال�سكل )106(.   

                      ال�سكل )106(
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اخلطوة الرابعة: 
ن�سع القالب على ال�سطح الذي نريد الطباعة عليه، مع ال�سغط عليه بقوة، مع تكرار العملية مرة   

بعد مرة بالأ�سلوب الذي نرغب، مع مالحظة اأنه ميكننا اأن نطبع باأكرث من لون، ال�سكل )107(.

 

ال�سكل  )107(         

اخلطوة اخل�م�صة:
اإطار �سورة  بها  اأن نزين  اأغلفة ملفاتنا. كما ميكن  الهند�سية بطباعتها على  ا�ستخدام وحداتنا  ميكننا 

نريد تزيينها بالطباعة اأو غري ذلك ال�سكل )108(.

   

   

   

ال�سكل )108( نتائج خمتلفة للطباعة.
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الوحدة الثالثة: الوحدة الثالثة: 
جمال: الطباعةجمال: الطباعة
املو�ضوع الثايناملو�ضوع الثاين

تكوين�ت ومالم�س  
مطبوعة

جّمل اخلالق عز وجل ري�ض الطيور وجلود   

 احليوانات، واأجنحة الفرا�سات يف تكوينات زخرفية

هند�سية متنوعة فتبارك اهلل اأح�سن اخلالقني.

يظهر ري�ض الطاوو�ض يف تكرار جميل ال�سكل )109(. 

كما تظهر الزخارف على اأجنحة الفرا�سات 

 يف تنوع بديع ال�سكل )110(. 

بينما تقوم النحلة ببناء خالياها بتكرار جميل ومنظم باأ�سكال هند�سية متقنة ف�سبحان اخلالق، الذي 
األهمها عمل ذلك ال�سكل )111، 112(.

لعمل تكوينات مطبوعة نزين بها اأ�سياءنا، ن�ستخدم الوحدة والتكرار باأ�ساليب خمتلفة.
لنت�ص�ءل معً� م�هي الوحدة؟

الوحدة هي عالقات الأ�سكال ببع�سها البع�ض وعالقة اجلزء منها بالكل ولي�ض �سرطاً اأن تكون   

الأ�سكال كلها مت�سابهة، هناك اأنواع خمتلفة اأو مت�سابهة للوحدات الزخرفية التي نزخرف بها مالب�سنا. 

 

ال�سكل )109( ري�ض الطاوو�ض.

�سكل )112( خاليا النحل. �سكل )111( وحدات خاليا النحل.

ال�سكل )110( اأجنحة الفرا�سات.
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    من الأ�سكال الهند�سية الب�سيطة ال�سغرية نكون اأ�سكاًل اأكرب، ال�سكل )113، 114(.  

 

ن�ص�ط )١(:
املتنوعة،  الهند�صية  االأ�صك�ل  من  كثريًا  حتتوي  مب�ص�هد  حولن�  من  البيئة  متتلئ              

فلنتذكر معً� بع�س هذه االأ�صك�ل ولنعدده�؟  
خمتلفة،  وب�أ�ص�ليب  متغ�يرة،  لوحدات  املنظمة  العن��صر  من  جمموعة  خالل  من              

ميكنن� اأن نكون وحدات خمتلفة من جمموعة من االأ�صك�ل الهند�صية املختلفة، ميكن اأن 
ن�صتخدمه� يف الطب�عة ب�لق�لب ال�صكل )١١5، ١١6(.   

�سكل )115( تكوين �سكل قارب من وحدات هند�سية.

�سكل )114( بناء متكامل من وحدات هند�سية خمتلفة.�سكل )113( اأ�سكال هند�سية.
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باأ�ساليب  الوحدة والتكرار  التنوع يف حجم  اأ�سياءنا، ن�ستخدم  بها  لعمل تكوينات مطبوعة نزين   

خمتلفة. عند تنظيمنا للعنا�سر الهند�سية ميكننا اأن نح�سل على تكوينات مطبوعة جميلة لأ�سكال من 
الطبيعة ال�سكل )117(.

ن�ص�ط )٢(:
اأمامنا م�ساحات هند�سية مف�سلة، كلٌّ على حدة لننقلها على ورق �سفاف ون�ستخدمها كوحدات طباعة 

منف�سلة ونطبع بها تكوينات متنوعة ال�سكل )118(.  

 

�سكل )116( تكوين �سكل منزل و�سجرة من وحدات هند�سية.

�سكل )117( تكوين منظر طبيعي من وحدات هند�سية خمتلفة.

�سكل )118( مناذج لأ�سكال هند�سية مفككة ميكن ا�ستخدامها لت�سميم طباعة.
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تدريب )١(
اأكون اأ�صك�يل ب�لطب�عة.

اخلطوة االأوىل:
نق�ض الفلني باأ�سكال هند�سية متعددة )ميكن احل�سول 
على الفلني باأ�سكال هند�سية مق�سو�سة يف املكتبات(، 

ال�سكل )119(.

اخلطوة الث�نية: 
اأجهز اأ�سكايل الهند�سية بتنظيمها يف اأ�سكال، كما �سبق 

وتعلمت يف الدر�ض ال�سابق، ال�سكل )120(.

اخلطوة الث�لثة:
التي  بالألوان  بعناية  القالب  �سطح  اللون على  اأوزع 

اأرغب، ال�سكل )121(. 

 

 

 

ال�سكل )119(

ال�سكل )120(

ال�سكل )121(
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اخلطوة الرابعة:
ابداأ بالطباعة با�ستخدام القوالب واحداً بعد الآخر 

بعد و�سع اللون على القالب، ال�سكل )122(. 

اخلطوة اخل�م�صة: 
اأكـرر طباعـة الأ�سـكال لتكويـن ال�سكـل املرغــوب على 

امل�ساحة املطلوبة، ال�سكل )123(.

اخلطوة ال�ص�د�صة:
اأمتم الطباعة بالقوالب واأكون منظراً طبيعيًّا مكوناً من 
طباعة قوالب خمتلفة باألوان خمتلفة، ال�سكل )124(.  

 

 

 

ال�سكل )122(

ال�سكل )123(

ال�سكل )124(
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ن�ص�ط )3(:  
ن�ستخدم القوالب التي نفذناها مع زمالئنا، اأو نقوم بعمل قوالب جديدة بت�سميمات اأخرى، ثم   

نطبعها على اأ�سيائنا اخلا�سة فلنفكر يف اأ�سياء اأخرى ميكن اأن ننفذ عليها تكويناتنا املطبوعة الأ�سكال 
.)126 ،125(

 

 

�سكل )125( توظيف النتائج. 

�سكل )126( توظيف النتائج.
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الوحدة الثالثة:الوحدة الثالثة:
جمال: الطباعةجمال: الطباعة
املو�ضوع الثالث املو�ضوع الثالث 

طب�عة وحدات ذات
مالم�س خمتلفة

فن طب�عة الق�لب
            يعتمد هذا النوع من الطباعة على املالم�ض وهذه املالم�ض يتم تكوينها بوا�سطة احلفر على اخلامة 

املنا�سبة ل�ستخدامها كقالب للطباعة.
            وهناك كثري من اخلامات التي لها مالم�ض خا�سة بها، ويعترب هذا امللم�ض اإما طبيعياً اأو �سناعياً 

على �سبيل املثال: الأحجار واملرجان فمالم�سها طبيعية تكونت دون اأي تدخل من الإن�سان. اأما املالم�ض 
ال�سناعية: فهي التي تكونت بتدخل الإن�سان مثل الفلني واخلي�ض وميكن ا�ستخدامها يف عملية الطباعة 

دون احلاجة اإىل تكوين هذا امللم�ض من قبلنا.
لنجرب معا: لنح�سر قطعة نقود معدنية �سكل )127( وقم بو�سع لون �سائل على وجه هذه القطعة ثم 

�سعها على ورقة وا�سغط عليها ماذا نالحظ؟ 

�سكل )127( قطعة نقود معدنية.

نالحظ اأنه متت طباعة العنا�سر البارزة يف قطعة النقود على الورق ولكن ب�سكل معكو�ض ال�سكل )128(.
 

�سكل )128( العنا�سر البارزة يف قطعة النقود مطبوعة.
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تدريب )١(
�سوف نقوم الآن بعمل قالب. ون�ستخدمه يف طباعة احلروف العربية، وكما تعلمنا من خالل التجربة 
ال�سابقة اأن الأثر الذي طبع على الورقة هو اأثر الأجزاء البارزة يف العملة املعدنية، لذلك يجب اأن يكون 

اجلزء البارز الذي �سوف نطبعه هو احلرف العربي.

االأدوات واخل�م�ت املطلوبة لعمل ق�لب طب�عة املالم�س:
1ـ قطعة خ�سب م�ستوية مقا�ض 10�سم ×10�سم.

2ـ �سمغ.
3ـ قطعة من املطاط الداخلي لإطارات كفرات ال�سيارات اأو الدراجات.

4ـ ورق كان�سون مقا�ض 15×45 �سم.
5ـ األوان اأكريليك.

6ـ مق�ض.
7ـ قلم ر�سا�ض.

8ـ فر�ساة.
9ـ فليك�ض

خطوات العمل:
اأواًل: نق�ض قطعة املطاط لتكون 10×10 ونثبت عليها قطعة الفليك�ض بوا�سطة الغراء.

ثانياً: بقلم الر�سا�ض نر�سم على �سطح الفليك�ض حرفني عربيني على �سبيل املثال حريف العني والألف 
املق�سورة )ع، ى( ال�سكل )129(.

�سكل )129( حريف العني والألف املق�سورة.
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ث�لثً�: بوا�سطة املق�ض نقوم بق�ض احلرفني بحذر ال�سكل )130(.

�سكل )130( احلروف بعد ق�سها. 

رابعً�: نقوم بتثبيت احلرفني على قطعة البال�ستيك بوا�سطة ال�سمغ بطريقة معكو�سة كما يف ال�سكل 
)131( ليكون ال�سطح الظاهر هو وجه الفليك�ض.

 

 

ال�سكل )131( احلرفني مثبتني على قطعة البال�ستيك.

خ�م�صً�: ن�سع قطع مربعة من املطاط على اأركان قطعة اخل�سب حتى نتاأكد من عدم طبع اللون الذي 
قد ي�سل على �سطح قطعة اخل�سب كما يف ال�سكل )132(.

ال�سكل )132( تثبيت قطع مربعة من املطاط على اأركان قطعة اخل�سب.

جاهزاً  بالطباعة  اخلا�ض  القالب  يكون  وبذلك  ال�سمغ  يجف  حتى  الوقت  بع�ض  ننتظر  �ص�د�صً�: 
لال�ستعمال.

�ص�بعً�: ن�سع ورق الكان�سون على طاولة م�ستوية ونثبت اأطرافه جيداً.
ث�منً�: نقوم بو�سع اللون الذي نريده على �سطح احلروف بوا�سطة الفر�ساة )ميكن ا�ستخدام اأكرث من لون واحد(.
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ت��صعً�: نقوم بعملية الطبع على الورق بال�سغط على القالب برفق فوق �سطح الورق، ثم رفعه.
ع��صرًا: نكرر العملية على الأوراق اخلا�سة بزمالئنا حتى نتبادل احلروف، ال�سكل )133(.

�سكل )133( طباعة الأحرف العربية. 

ن�ص�ط )١(:
  بنف�ض اخلامات والأدوات ال�سابقة ميكننا ا�ستخدام هذا الأ�سلوب يف طباعة الأرقام التي ن�ستخدمها 

يف الريا�سيات ال�سكل )134(. 

�سكل )134( الأرقام مطبوعة.
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ن�ص�ط )٢(:
كذلك ميكننا طباعة م�ساحات هند�سية غري منتظمة بطريقة ع�سوائية مع تعدد الألــوان كما يف ال�سكل )135(.

�سكل )135( م�ساحات هند�سية بطريقة ع�سوائية.

ن�ص�ط )3(:
 مالم�س من �صنعي:

بتتبع اخلطوات ال�سابقة وبنف�ض اخلامات ميكنني اأن اأ�سنع مالم�ض من اختياري با�ستخدام   

اإحدى اخلامات الآتية:
1ـ حلقات املطاط.    2ـ التدبي�ض على الوجه املطاطي بالدبا�سة اجلدارية.

3ـ بوا�سطة الر�سم الع�سوائي ب�سمغ الزجاج �سطح خ�سبي.
الطريقة االأوىل: مالم�س بوا�صطة حلق�ت املط�ط:

الطريقة: 
اأواًل: جتهيز قطعة اخل�سب مبقا�ض 10×10 �سم، �سكل )136(. 

�سكل )136( قطعة من اخل�سب. 
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ثانياً: اأقوم بو�سع الغراء على وجه القالب، كما يف ال�سكل )137(.

�سكل )137( الغراء على وجه القالب.

ثالثاً: بوا�سطة الغراء اأقوم بتثبيت قطع حلقات املطاط ح�سب الأ�سكال التي اأرغبها، كما يف ال�سكل )138(. 

 

�سكل رقم )138( تثبيت قطع حلقات املطاط.

رابعاً: ميكن عمل اأ�سكال متعددة من املالم�ض وطباعتها ال�سكل )139(.

�سكل )139( اأ�سكال متعددة.
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خام�ساً: بوا�سطة الفر�ساة اأقوم بو�سع الألوان على وجه القالب ال�سكل )140(.

�سكل )140( و�سع الألوان على وجه القالب.

�ساد�ساً: ومن ثم طباعتها على قطعة الورق بال�سغط على القالب برفق لتنتج معنا مطبوعات متعددة 
ال�سكل )141(.

 

�سكل )141( نتائج الطباعة با�ستخدام حلقات املطاط.

الطريقة الث�نية: مالم�س ع�صوائية بوا�صطة التدبي�س:
اأوًل:   كما يف الن�ساط الأول الذي قمنا من خالله بعمل قالب للحروف الهجائية، نقوم بعمل نف�ض القالب 
وبنف�ض اخلامات اإل اأنه ل نحتاج خلامة الفليك�ض فقط ن�ستخدم مطاط الإطار الداخلي لعجالت 

ال�سيارات.
ثانياً:  بعد تثبيت احلروف املطاطية نقوم بتدبي�ض �سطح هذه احلروف بوا�سطة الدبا�سة اجلداريةبطريقة 

ع�سوائية اأو منتظمة ح�سب امللم�ض املراد طباعته.
ثالثاً:  بنف�ض الأ�سلوب ال�سابق نقوم باإجراء الطباعة على الورق ال�سكل )142(.

 

ال�سكل )142( طباعة بتدبي�ض احلروف.
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الطريقة الث�لثة: ر�صم خطوط ع�صوائية ب��صتخدام �صمغ الزج�ج على �صطح خ�صبي
اأوًل: نقوم باإح�سار قطعة خ�سب مقا�ض 10�سم ×10�سم.

ثانياً: بوا�سطة �سمغ الزجاج نقوم بر�سم خطوط ع�سوائية على ال�سطح اخل�سبي ال�سكل )143(.

�سكل )143( ر�سم خطوط ع�سوائية با�ستخدام �سمغ الزجاج.

ثالثاً: ننتظر حتى يجف ال�سمغ ونتاأكد من �سالبته.
رابعاً:  نقوم بنف�ض العمليات ال�سابقة يف تنفيذ الطباعة با�ستخدام الفر�ساة يف ت�سبيع �سطح القالب باللون 

ومن ثم الطبع على ال�سطح املراد الطباعة عليه.
خام�ساً: بتكرار عملية الطبع بعدة األوان ينتج لنا ال�سكل )144(.

�سكل )144( الطباعة با�ستخدام مالم�ض من ال�سمغ.
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تقومي الوحدة الث�لثة:
رتب /ي خطوات تنفيذ اأ�صك�ل ب�لطب�عة:

١. اأق�ض الفلني باأ�سكال هند�سية متعددة.
2. اأبداء الطباعة بو�سع القوالب التي �سنعتها على اللون.

3. اأوزع اللون على �سطح القالب بعناية وبالألوان التي اأرغب.
4. اأكرر الطباعة بالأ�سكال الهند�سية حلني اكتمال العمل الفني.

5. اأجهز اأ�سكايل الهند�سية املختلفة يف جمموعات.

االإج�بة:
.........................................................................................................-1 
.........................................................................................................-2 
.........................................................................................................-3 
.........................................................................................................-4 
.........................................................................................................-5 
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مو�سوعات الوحدة:

الن�سيج الب�سيط الملون.

الوحدة الراببعة
مجال النسيـج
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الوحدة الرابعة: الوحدة الرابعة: 
جمال: الن�سيججمال: الن�سيج

الن�صيج الب�صيط امللوناملو�سوع: الن�سيج امللوناملو�سوع: الن�سيج امللون
بداي�ت ظهور فن الن�صيج:

يعترب الن�سيج من اأقدم احلرف وال�سناعات التي ن�ساأت مع الإن�سان، وقد ظهر نتيجة حلاجته اإىل �سرت   

نف�سه ووقايتها من العوامل اجلوية، وقد ا�ستخدم الإن�سان الألياف والفروع النباتية التي اأمدته بها بيئته، 
لين�سج منها مالب�سه التي يرتديها واحل�سري الذي يجل�ض عليه وغري ذلك من احتياجاته ال�سكل، )145(.

 

�سكل )145( مناذج لأن�سجة من الطبيعة.

تعريف الن�صيج:
هو ت�سابك وتقاطع خيوط طولية ت�سمى ال�سدى مع خيوط عر�سية ت�سمى اللحمة، ال�سكل )146(.

�سكل )146( تقاطع خيوط ال�سدى واللحمة.
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اأهمية الن�صيج يف حي�تن� اليومية:
            هناك الكثري من املن�سوجات التي نعرفها ون�ساهدها 

ون�ستخدمها فمجالت ا�ستخدام املن�سوجات كثرية ومتعددة، 
تتمثل يف جميع اأنواع املالب�ض التي نرتديها، واأقم�سة املناديل، 
وال�ستائر، واملفار�ض، والأقم�سة امل�ستخدمة يف تنجيد الكرا�سي 
 .)147( ال�سكل  احلقائب...الخ  اأنواع  وبع�ض  وال�سيارات، 
الأمن،  رجال  مالب�ض  يف  املنزل  خارج  ذلك  نالحظ  كما 
مالب�ض عمال النظافة، مالب�ض الطبيب... اإلخ جميعها 
لبد واأن تكون م�سنوعة من الن�سيج، كما اأن هناك بع�ض 
القطع الن�سجية اجلمالية مثل: املعلقات الن�سجية، املفار�ض 

املتنوعة... اإلخ �سكل )148(، )149(.

 

عنه.  ال�ستغناء  ميكن  ل  بحيث  اليومية،  حياتنا  يف  الن�سيج  اأهمية  مدى  على  ن�ستدل  هنا  من   

وهناك املن�سوجات ال�سعبية القدمية يف اململكة العربية ال�سعودية، والتي حتمل قيماً جمالية من خالل 

 
 

 

�سكل )147( من�سوجات متنوعة من حياتنا اليومية.

�سكل )149( مفر�ض ن�سجي.�سكل )148( معلقة ن�سجية.
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الت�سميمات الزخرفية امل�ستخدمة واملتميزة با�ستخدام الوحدات الهند�سية الب�سيطة، واخلطوط املتنوعة، 
ذات الألوان البديعة مثل الأحمر، الأ�سود، الأخ�سر والأبي�ض املائل لال�سفرار. وقد ا�ستخدم يف ن�سج تلك 
القطع، ال�سوف الطبيعي املوجود يف البيئة بعد �سباغته بالألوان، وكانت الن�ساء غالباً ما يقومن بتلك 

العملية، اأي بال�سباغة والن�سج، فا�ستخدمت اأ�ساليب وتقنيات خا�سة تتنا�سب مع الناحية النفعية لها.
ومن تلك القطع الن�سجية ما يكون لها دوراً نفعيًّا نذكر منها، ال�سكل )150(:

اخليمة والتي كانت لل�سكن.  

ال�سملة وت�ستخدم كمفرو�سات لالأر�سية.  
اأكيا�ض حلفظ النب واحلبوب.  
�ستائر ت�ستخدم داخل اخليمة.  

خرج وجلام للجمال.  
غطاء �سعر.  

�سكل )150( من�سوجات �سعبية من البيئة ال�سعودية.
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ن�ص�ط )١(:
�سنقوم بالبحث عن �سور ملن�سوجات فنية قدمية من البيئة ال�سعودية، ثم نقوم بعمل بيان عنها   

يحتوي على النقاط الآتية:

1. ا�سم القطعة. ----------------------------------------------  

2. الألوان امل�ستخدمة. -------------------------------------------  

3. الوحدات الزخرفية. -------------------------------------------  

4. الناحية الوظيفية.  ---------------------------------------------  
االأدوات واخل�م�ت امل�صتخدمة يف الن�صيج الب�صيط ال�صكل )١5١(:  

اأواًل: االأدوات.

�سكل )151( الأدوات امل�ستخدمة يف عمل الن�سيج الب�سيط.

 

املكوك

امل�سطرة

النول

امل�سط

املق�ض
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1. النول: وهي الأداة التي ت�ستخدم للن�سج عليها. وهناك عدد من الأنوال يتدرج من النول البدائي 
الب�سيط ال�سكل )152( و�سوًل اإىل النول الآيل امل�ستخدم يف امل�سانع. 

2. املكوك: وهو قطعة خ�سبية �سغرية يلف حولها اخليط امل�ستخدم يف عملية الن�سج، وميكن ا�ستخدام الإبر 
ذات الثقب الوا�سع بدًل منه.

3. امل�سط: وهو غالباً ما يكون م�سنوعاً من اخل�سب، ذو اأ�سنان معدنية، وي�ساعد على متا�سك اخليوط 
و�سمها وتنظيمها.

4. امل�سطرة: وهي �سريحة خ�سبية رقيقه ت�ستخدم يف ف�سل خيوط ال�سدى الزوجية عن الفردية لعمل 
الن�سيج.

5. املق�ض: وي�ستخدم لق�ض الألياف.
ث�نًي�: اخل�م�ت.

وهي الألياف التي يتم الن�سج بها. وهناك عدد كبري جداً من اخلامات املتنوعة امل�سدر منها ما هو   
طبيعي مثل: الـقـطـن، الأ�سـواف، الـحـريـر، ومـنـها مـا هـو �سـنـاعي مثل: الف�سكوز، النايلون، الأكريلك. 

وبهذا ميكن لنا ا�ستخدام كافة الـخـامـات املـتـنـوعـة لإنـتـاج عـمـل فـنـي ن�سجي مبتكر، من خـالل التجريب 
والتوليف بني اخلامات وامل�ستهلكات املتنوعة، ال�سكل )153(.

 

�سكل )152( النول البدائي الب�سيط.

�سكل )153( خامات وم�ستهلكات متنوعة.
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وتعترب اخلامات امل�ستهلكة جماًل وا�سعاً ومنا�سباً للتجريب والتوليف، بتجميع خامات متنوعة   

مما يتيح فر�ساً لالبتكار، وتتمثل تلك امل�ستهلكات يف جميع اخلامات التي متت ال�ستفادة منها م�سبقاً 
باأي �سكل، وبقى منها ما ميكن ا�ستثماره، مثل البال�ستيك من فارغ القوارير والأكواب...الخ والكراتني 
والأوراق، بقايا الأقم�سة وال�سرائط، اجللود، ري�ض الطيور، اأجزاء من النباتات كالفروع وال�سعف، وغري 

ذلك من خمتلف اخلامات.
تدريب )١(

عمل ن�صيج بخ�م�ت ملونة:
االأدوات واخل�م�ت امل�صتخدمة: 

فلني م�سطح لعمل النول مبقا�ض30 ×20 �سم، خيوط قطنية لل�سدى، مق�ض اآمن لالأطفال،   
خامات ن�سجية ملونة، وهى جمموعة م�ستهلكات ن�سجية من بقايا اأقم�سة متنوعة، جلود طبيعية اأو 

�سناعية، قيطان ب�سماكات متنوعة، �سرائط، كلف دانتيل، خي�ض ال�سكل )154(.

وتتميز تلك اخلامات بالطابع ال�سعبي ال�سعودي القدمي، من حيث الألوان املحددة وهي الأحمر، الأ�سفر، 
الأخ�سر، الأ�سود، والأبي�ض امل�سفر.

خطوات التنفيذ: 
 اخلطوة االأوىل: جتهيز النول، وتتم باتباع الآتي: 

1.   اإح�سار قطعة فلني م�سطحة.  
2.   تو�سع عالمة للبدء بعد م�سافة 1�سم من بداية طرف قطعة الفلني من اجلهتني املتقابلتني.  

3.   و�سع عالمات بالقلم الر�سا�ض على م�سافة 1�سم من بعد عالمة البدء، يف جهتني متقابلتني   
على قطعة الفلني، مع التاأكيد على �سرورة تقابل كل عالمتني اأمام بع�سهما.

�سكل )154( اخلامات والأدوات امل�ستخدمة.
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4.  ال�سغط بطرف امل�سطرة احلاد على تلك العالمات، لتحديد وتهيئة مكان و�سع خيوط   
ال�سدى ال�سكل )155(.

  

اخلطوة الث�نية: ت�سدية النول، وهي عملية �سد خيوط ال�سدى على النول
)قطعة الفلني( وتتم باإتباع الآتي: 

ربط اخليط اخلا�ض بعمل ال�سدى حول قطعة الفلني من طرفها، وعند عالمة البدء.  
املرور باخليط من اخللف اإىل الأمام، وو�سعه يف املكان املحدد الأول.   

الرجوع باخليط من الأمام اإىل اخللف، وو�سعه يف املكان املحدد الثاين.   
الفلني كاملة، مع  الت�سديه لقطعة  النتهاء من عملية  اأن يتم  اإىل  الطريقة  بنف�ض  وال�ستمرار   
مراعاة عدم �سد اخليط كثرياً، اأو تركه رخواً، واأن تكون خيوط ال�سدى منتظمة ومتوازية  ال�سكل )156(.

اخلطوة الث�لثة: عملية الن�سج، وتتم باتباع الآتي:
اإدخال اخلامة املحددة لعمل اللحمة؛ فوق اأول خيط من خيوط ال�سدى، وحتت الثاين، وفوق   

 

�سكل )155( و�سع عالمات خليوط ال�سدى على النول.

�سكل )156( ت�سدية النول.
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الثالث، وحتت الرابع، وهكذا اإىل نهاية ال�سطر الأول.
  نبداأ بن�سج ال�سطر الثاين ويكون عك�ض الأول، اأي باإدخال خامة اللحمة حتت اأول خيط من 

خيوط ال�سدى وفوق الثاين، وحتت الثالث، وفوق الرابع، وهكذا اإىل نهاية ال�سطر، ثم ال�سطر الثالث 
ويكون عك�ض الثاين، وبذلك جند اأن كل �سطر يكون عك�ض ال�سابق له اإىل اأن تنتهي عملية ن�سج 

القطعة كاملة ال�سكل )157(.

اخلطوة الرابعة: اإخراج القطعة من النول، وتتم باتباع الآتي:
   1. تثبيت اللحمات وذلك بعمل عُقدة ب�سيطة بني كل حلمتني متجاورتني. 

   2. ق�ض خيوط ال�سدى من خلف النول.
   3. تثبيت خيوط ال�سدى، بعمل عُقدة ب�سيطة بني كل خيطني متجاورين من خيوط ال�سدى.

 اخلطوة اخل�م�صة: ت�سطيب القطعة:
ق�ض الزوائد اخليطية من ال�سدى واللحمة، وميكن لنا توظيف تلك القطعة مبا يتنا�سب معها. ال�سكل )158(.

�سكل )157( عملية الن�سج.

�سكل )158(  الن�سيج يف �سكله النهائي.
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ن�ص�ط )٢(: 
�سنقوم بعمل دلية ن�سجية من خامات م�ستهلكة وهي: ال�سرائح البال�ستيكية امللونة لأغلفة   

الدو�سيهات القدمية، الأكيا�ض البال�ستيك امللونة.
 ومن اأدوات ب�سيطة ال�سكل )159( وهي:

1. امل�سط.  
2. مق�ض اآمن لالأطفال.   

3. اإبرة بال�ستيكية ذات ثقب وا�سع.  
4. حلقة معدنية.  

خطوات التنفيذ:
اخلطوة االأوىل: جتهيز النول وذلك بعمل �سقوق طوليه بوا�سطة املق�ض على ال�سريحة البال�ستيكية.

اخلطوة الثانية: البدء يف عملية الن�سج بالطريقة الب�سيطة 1/1 بال�سرائط امللونة )الأكيا�ض 
البال�ستيك(. ال�سكل )160(.

 

�سكل )159( اخلامات والأدوات  امل�ستخدمة.

�سكل )160( خطوات عملية الن�سج.
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اخلطوة الث�لثة: بعد النتهاء من عملية الن�سج، نثبت طرفيها بنف�ض ال�سرائط امل�ستخدمة، ثم نثبت 
احللقة املعدنية يف طرفها، �سكل )161(.

 

ن�ص�ط )3(: 
نحاول عمل قطعة ن�سجية با�ستخدام خامة الورق امللون لعمل ال�سدى واللحمة، ال�سكل )162(.  

ثم توظيف تلك القطعة يف عمل تلبي�سة لعلبة معدنية، ت�ستخدم مقلمة تو�سع على املكتب، وميكن   

اأي�ساً توظيفها يف عمل تغليف دو�سيه اأو كرا�سة ال�سكل )163(.

 

�سكل )163( الن�سيج الورقي.

�سكل )162( اخلامات والأدوات امل�ستخدمة.

�سكل )161( الدلية الن�سجية امللونة يف ال�سورة النهائية.

 

 

 



92

ن�ص�ط )٤(:
هل ميكننا ا�ستخدام خامة اخلي�ض بدًل عن النول؟ ومن ثم الن�سج عليها؟  

 لنحاول عمل ذلك باإح�سار قطعة خي�ض واإزالة بع�ض خيوط اللحمة منها، ال�سكل )164( ثم ن�سج تلك 
الأجزاء بخامات ملونة، ال�سكل )165(.

 

�سكل )164( اإزالة بع�ض خيوط اللحمة.

�سكل )165(  عملية الن�سج بعد الإزالة.
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تقومي الوحدة الرابعة:
اأكمل /ي م� ي�أتي:

)الن�سيج - تقاطع - اللحمة(
1. يعترب...........من اأقدم احلرف وال�سناعات التي ن�ساأت مع الإن�سان.

2. الن�سيج هو ت�سابك و........... خيوط طويلة ت�سمى ال�سدى مع خيوط عر�سية ت�سمى...........

اأجب/اأجيبي بنعم اأو ال:
1. جمالت ا�ستخدام املن�سوجات كثرية ومتعددة............
2. ت�ستعمل القطع الن�سجية يف حياتنا اليومية............

3. مل ي�ستخدم الإن�سان الألياف والفروع النباتية التي اأمدته بها البيئة لين�سج منها مالب�سه............
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فهر�ض الأ�سكال 
جمال الر�شم

ال�شفحةالرقمال�شكل
الت�شميم

10)1(ت�شميم للوحة فنية.
10)2(ال�شكل النهائي للوحة.
10)3(ت�شميم لبوابة ق�شر.

10)4(البوابة بعد التنفيذ.
11)5(خطوات تنفيذ لوحة للفنان بابلو بيكا�شو.

11)6(ت�شميم.
12)7(العنا�شر الت�شكيلية للت�شميم.

12)8(ت�شميم بالنقطة.
12)9(يف بع�ض الفواكه.

12)10(يف الأزهار.
13)11(يف الأحذية الريا�شية.

13)12(يف املالب�ض.
13)13(بع�ض اأنواع اخلطوط.

14)14(لوحة للفنان العاملي فيكتور فازاريللي.
14)15(لوحة للفنان عبد اهلل فتيني.

14)16(يف �شاعة والدي.
14)17(يف احلمار الوح�شي.

15)18(يف اأوراق الأ�شجار.
15)19(يف مظلتي ال�شم�شية.

15)20(ر�شم بالنقطة.
16)21(لوحة للفنان فيكتور فازاريللي.

16)22(يف فرا�شاتي اجلميلة.
16)23(يف �شاعة احلائط.

17)24(لوحة للفنان بابلو بيكا�شو.
الإ�شكت�ض

18)25(اإ�شكت�ض للفنانة �شفية بن زقر.
19)26(اإ�شكت�ض الفنان بابلو بيكا�شو.

19)27(اإ�شكت�ض للفنان ليوناردو دافن�شي.
19)28(اإ�شكت�ض للفنان خالد اجلادر.
19)29(اإ�شكت�ض للفنان �سياء عزيز.
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20)30(اإ�شكت�ض للفنان �شياء عزيز.

20)31(اإ�شكت�ض للفنان حممد مظهر.
21)32(اإ�شكت�ض لأحد الفنانني العامليني.

22)33(منازل.
22)34(اإ�شكت�ض منازل.

22)35(حتديد ال�شكل من خالل ال�شباك الورقي.
23)36(طريقة ا�شتخدام �شباك الورق للتاأطري.

23)37(حتديد ال�شكل من خالل ال�شباك الورقي.
24)38(منظر طبيعي.

25)39(لوحة الفنان حمي الدين طالو.
25)40(خطوات ر�شم الإ�شكت�ض.

مــجـــال الــزخــرفــة
الزخرفة.. البدائية ال�شعبية

28)41(�شكل: زخرفة اجلدار بر�شوم معربة.
29)42(�شكل: زخرفة على املقتنيات.

29)43(�شكل: الأدوات البدائية يف الزخرفة.
30)44(�شكل:  اأنواع من الزخرفة القدمية.

30)45(�شكل: الطبيعة م�شدر الأ�شكال الزخرفية.
31)46(�شكل:  ت�شكيالت من النقطة.

31)47(�شكل: ت�شكيالت من اخلط.
32)48(�شكل: �شورة الأقالم، و �شورة اخلطوط.

32)49(�شكل: التعبري عن اخلطوط با�شتخدام األوان اأنابيب.
32)50(�شكل: األوان الأنبوب.

33)51(�شكل:التعبري عن اخلطوط با�شتخدام اأنابيب التحديد.
33)52(�شكل: مناذج لتنفيذ اخلطوط على اأ�شطح خمتلفة.

34)53(�شكل  الن�شاط )1(.
34)54(�شكل الن�شاط )2(.
34)55(�شكل الن�شاط )3(.

35)56(�شكل خطوات العمل.
36)57(�شكل: ت�شكيالت من الدائرة.

37)58(�شكل: ت�شكيالت من امل�شتطيل.
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38)59(�شكل: م�شاحة فارغة.

39)60(�شكل: اأ�شكال هند�شية متنوعة.

39)61(�شكل: اأ�شكال هند�شية متنوعة.
40)62(�شكل: اأ�شطح خمتلفة لتثبيت العنا�شر الزخرفية عليها.

40)63(�شكل: اأوراق ملونة ق�شت باأ�شكال هند�شية.
41)64(�شكل: ورق مق�شو�ض جاهز.

41)65(�شكل: ت�شكيالت من العنا�شر الطبيعية.
42)66(�شكل  الن�شاط )5(.
43)67(�شكل  الن�شاط )5(.
44)68(�شكل  الن�شاط )5(.
44)69(�شكل  الن�شاط )6(.
45)70(�شكل الن�شاط )7(.

الزخارف ال�شعبية ال�شعودية
46)71(�شكل: البيوت ال�شعبية.

47)72(�شكل: نق�ض وتلوين املنازل.
48)73(�شكل: اأ�شلوب الزخرفة ال�شعبية.

48)74(�شكل: نق�ض وتلوين اجلدران والأبواب.
49)76(�شكل: نق�ض وتلوين املنازل من الداخل واخلارج.

50)76(�شكل:  ميكن تنفيذ التلوين يف كرا�ض الر�شم، اأو ما يتوفر لدينا من خامات.
50)77(�شكل الن�شاط )1(.
51)78(�شكل الن�شاط )2(.
51)79(�شكل الن�شاط )2(.
51)80(�شكل الن�شاط )2(.

52)81(�شكل: املنتجات اخلزفية.
52)82(�شكل: املنتجات ال�شعفية.
52)83(�شكل: املنتجات اجللدية.

52)84(�شكل: منتجات ال�شجاد.
53)85(�شكل: الزخرفة املحفورة.

54)86(�شكل  الن�شاط )3(.

55)87(�شكل  الن�شاط )4(.
56)88(�شكل: لوحة الفنان اأحمد الأعرج.

56)89(�شكل: لوحة الفنان اإبراهيم بوق�ض.
56)90(�شكل: لوحة الفنان �شعيد العالوي.
56)91(�شكل: لوحة الفنان �شعود النفيعي.

57)92(�شكل: الن�شاط )5(.
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جمال الطباعة
اأطبع بوحداتي الهند�شية   
60)93(جتارب طباعة بكف يدي.

61)94(الطباعة بالأثر مبا�شرة.
62)95(تكرار الطباعة.

62)96(زخارف �شعبية متكررة  يف بالدنا.
62)97(تكرار منتظم.

62)98(تكرار متعاك�ض.
62)99(تكرار متبادل.

63)100(تكوين وحدات من الأ�شكال الهند�شية.
63)101(ا�شتخدام الأ�شكال الهند�شية يف تكوين وحدة زخرفية.

63)102(طباعة وحدات هند�شية وملونة على مالب�شنا.
63)103(اأدوات الطباعة.

64)104(�شكل: اأ�شكال هند�شية من الفلني.
64)105(ري�ض الطاوو�ض.
64)106(ري�ض الطاوو�ض.

65) 107(اأجنحة الفرا�شات.
65)108(وحدات خاليا النحل.

تكوينات ومالم�ض مطبوعة
66)109(ري�ض الطاوو�ض.

66)110(اأجنحة الفرا�شات.
66)111(وحدات خاليا النحل.

66)112(خاليا النحل.
67)113(اأ�شكال هند�شية خمتلفة.

67)114(بناء متكامل من وحدات هند�شية خمتلفة.
67)115 (تكوين �شكل قارب من وحدات هند�شية.

68)116(تكوين �شكل منزل و�شجرة من وحدات هند�شية خمتلفة.
68)117(تكوين منظر طبيعي من وحدات هند�شية خمتلفة.

68)118(منوذج لأ�شكال هند�شية مفككة ميكن ا�شتخدامها لت�شميم طباعة.
69)119(�شكل: اأ�شكال هند�شية مق�شو�شة من املكتبات.
69)120(�شكل: اأ�شكال هند�شية مق�شو�شة من املكتبات.
69)121(�شكل: اأ�شكال هند�شية مق�شو�شة من املكتبات.
70)122(�شكل: اأ�شكال هند�شية مق�شو�شة من املكتبات.
70)123(�شكل: اأ�شكال هند�شية مق�شو�شة من املكتبات.
70)124(�شكل: اأ�شكال هند�شية مق�شو�شة من املكتبات.
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71)125(�شكل: توظيف النتائج.

71)126(�شكل: توظيف النتائج.
طباعة وحدات ذات مالم�ض خمتلفة

72)127(قطعة نقود معدنية .
72)128(العنا�شر البارزة يف قطعة النقود مطبوعة.

73)129(حريف العني والألف املق�شورة.
74)130(احلروف بعد ق�شها.

74)131(احلرفني على قطعة البال�شتيك.
74)132(تثبيت قطع مربعة من املطاط على اأركان قطعة اخل�شب.

75)133(طباعة الأحرف العربية.
75)134(الأرقام مطبوعة.

76)135(م�شاحات هند�شية بطريقة ع�شوائية.
76)136(قطعة من اخل�شب.

77)137(الغراء على وجه القالب.
77)138(تثبيت قطع حلقات املطاط.

77)139(اأ�شكال متعددة.
78)140(و�شع الألوان على وجه القالب.

78)141(نتائج الطباعة با�شتخدام حلقات املطاط.
78)142 (طباعة بتدبي�ض احلروف.

79)143(ر�شم خطوط ع�شوائية با�شتخدام �شمغ الزجاج.
79)144(الطباعة با�شتخدام مالم�ض من ال�شمغ.

جمال الن�شيج
الن�شيج الب�شيط امللون

82)145(مناذج لأن�شجة من الطبيعة.
82)146(تقاطع خيوط ال�شدى واللحمة.

83)147(من�شوجات متنوعة من حياتنا اليومية.
83)148(معلقة ن�شجية.
83)149(مفر�ض ن�شجي.

84)150(من�شوجات �شعبية من البيئة ال�شعودية.
85)151(الأدوات امل�شتخدمة يف عمل الن�شيج الب�شيط.
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جمال الن�شيج

الن�شيج الب�شيط امللون
86)152(النول البدائي الب�سيط.

86)153(خامات وم�ستهلكات متنوعة.
87)154(اخلامات والأدوات امل�ستخدمة.

88)155(و�سع عالمات خليوط ال�سدى على النول.
88)156(ت�سدية النول.
89)157(عملية الن�سج.

89)158(الن�سيج يف �سكله النهائي.
90)159(اخلامات والأدوات  امل�ستخدمة.

90)160(خطوات عملية الن�سج.
91)161(الدلية الن�سجية امللونة يف ال�سورة النهائية.

91)162(اخلامات والأدوات امل�ستخدمة.
91)163(الن�سيج الورقي.

92)164(اإزالة بع�ض خيوط اللحمة.
92)5 16(عملية الن�سج بعد الإزالة.
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•  ف�سل، حممد عبد املجيد، )2000م( - الرتبية الفنية مداخلها تاريخها وفل�سفتها - الن�سر العلمي واملطابع، ط 2، الريا�ض، اململكة 

العربية ال�سعودية

فيا�ض، عبد احلفيظ، واآخرون، )2005 م( - مو�سوعة الزخرفة امل�سورة - الأهلية للن�سر والتوزيع ط 1، عمان، الأردن.  •
طالو، حمي الدين، )1995 م( اللون علماً وعماًل، دار دم�سق، دم�سق، �سوريا.  •

طالو، حمي الدين، )1982م(. مبادئ الر�سم، الطبعة الثانية. دار دم�سق للطباعة والن�سر والتوزيع، دم�سق، �سوريا.  •
طالو، حمي الدين، )2004 م( املو�سوعة العملية يف الر�سم والتلوين، دار دم�سق، دم�سق، �سوريا.  •

طالو، حمي الدين، )2000م(- املر�سد الفني اإىل اأ�سول اإن�ساء وتكوين الزخرفة الإ�سالمية - دار دم�سق للطباعة والن�سر والتوزيع،   •
دم�سق، �سوريا 

طالو، حمي الدين، )2000م( - الفنون الزخرفية - دار دم�سق، ط 6، دم�سق، �سوريا.  •
طالو، حمي الدين، )1995م( - الفنون الزخرفية زخارف عرب التاريخ - دار دم�سق للطباعة والن�سر والتوزيع، ط5، دم�سق، �سوريا.  •

•  طالو، حمي الدين، )1999م( - فنون زخرفية معمارية عرب مراحل التاريخ - دار دم�سق، ط 1، دم�سق، �سوريا.
كيوان، عبد، )1995م(. الر�سم بالغوا�ض، دار ومكتبة الهالل، بريوت، لبنان.  •



102

كيوان، عبد، )2000 م(، اأ�سول الر�سم والتلوين، دار ومكتبة الهالل، بريوت، لبنان.  •
كيوان، جوزيف عبد )اإعداد(، مو�سوعة تعلم الر�سم، دار ال�سرق العربي، حلب، �سوريا.  •

لوري، اآرنولد، )2006 م(. �سم�ض للطباعة والن�سر، بريوت، لبنان.  •
يو�سف، ح�سني حممد، واآخرون، )بدون( - فن ابتكار الأ�سكال الزخرفية وتطبيقاتها العملية - مكتبة ابن �سينا للن�سر والتوزيع   •

والت�سدير، ط ن، القاهرة، م�سر.

)يحيى، ح�سن، بدون( - املو�سوعة العربية يف الزخارف والر�سوم الإ�سالمية - دار حراء، القاهرة، م�سر(.   •
هاري�سون، تريي، )2006 م(. �سم�ض للطباعة والن�سر، بريوت، لبنان.  •

املراجع الأجنبية 

• Rowe, C. (1992) The Potter›s Workbook. Batsford Limited, London

•  Bawden, J. (1997) Decorative Stabbing Sourcebook. Collings and Brown 
Limited, London.

• Solga, K. (1991) Make Prints. Clare Finney. Cincinnati, Ohio.






