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�مقدمة الكت

وUســحــبـ¬  اBلـ¬  وYل≈   øســـلـيSالمر اTCســـر±  Yل≈   ΩÓوال�ســـ والüسـÓة   øلمــيÉالع  Üر  ˆ الحـمـد 
اLCمـعـيø وبعـد ...  

aقد Uسمم هòا الكتÜÉ الò… بيø يديك õYيõ… الطÉلÖ/ـة لإKراA معلومJÉك وNبراJك وم¡ÉراJك 
 .É vم¡م ÉvديميÉcCا kÉعLعل¬ مرéي Éسطة م�fCوال äÉالمعلوم øي¬ مaتلفة، وîالتربية الفنية الم äلÉéم »a
 øدد مY øم ∫Ééم πc  ¿يتكو äلÉéربع مCو∫ اCس« الSالدرا πسüللف ¢üسüîالم Aõéال iمحتو »a دéJ

الموVسوa .äÉYمÉé∫ الرSسم يحتو… Yل≈ çÓK موVسوY  äÉYل≈ النحو التÉل«: 

1- الموVسوع الCو∫: الطبيعة a« بÓد….
2- الموVسوع الfÉã«: الفø والطبيعة.

3- الموVسوع الÉãلå: اLCدادÉf وøa الرSسم.

والعقل«  الé�سم«  النمو   πومراح الطÉلÖ/ـة   äلقدرا  É¡سبتSÉمن المواVسيع   √òه  »a  »Yرو وقد 
 âيلP  Éمc  ،¢Sالدرو  »a  É¡اإلي  ¢Vالتعـر Sسبـ≤  التـ«  للمفÉهيـم   É¡تéلÉومع والfفعÉل«   »YÉتمLوال
الموVسوäÉY بfCÉ�سطة معرaية وJطبيقية J�سYÉد Yل≈ cCÉJيد المعÉر± والîبراä والم¡Éراä المكت�سبة. 

:Éهم øيYسوVمو øويتكو¿ م  »aرNõسم الSالر ∫Ééهو م »fÉãال ∫Ééالم

1- الموVسوع الCو∫: fبJÉJÉ« الطبيعية زÉNر± Lميلة.
2- الموVسوع الfÉã«: اإÉWراL äميلة لÉNõرa« المتعcÉ�سة.

وقد روa »Y« هò√ المواVسيع اJ ¿Cكو¿ امتداداk لمS Éسب≤ اJ ¿Cعلم¬ واTستملY âل≈ اfC�سطة aكرية 
وJطبيقية.

المÉé∫ الÉãلa å« هòا الفüسøY π الن�سيè، وقد قدمa âي¬ çÓK مواVسيع Yل≈ النحو التÉل«:

1- الموVسوع الCو∫: اCلعÉب« المن�سوLة.
2- الموVسوع الfÉã«: اTCسكÉل« المن�سوLة.

3- الموVسوع الÉãلå: اfC�سè بÉîمäÉ متنوYة.
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 É¡FراKسية واإSـة  الدرا/ÖلÉلمرحلة الط É¡سبتSÉمن  ، ∫Ééا المòه äÉYسوVداد موYاإ »a »Yوقد رو
 √òسيع هVموا âوقد قدم .äلÉéسلية للمüالف ¢Sالدرو AÉنKCا É¡بÉت�سcسب≤ اS »الت äبراîلل ÉهõيõعJو
 ،  èالن�سي  »a المتنوYة   äÉمÉîال  ΩداîستSوا  ÉتنÄبي  »a المن�سوLة   ∫ÉسكTCال  øY ÉYمة  aكرة  الوحدة 
والCلعÜÉ الUÉîسة بÉلWCفÉ∫ والت« J�ستîدW Ωرق الن�سيJ »a èرcيب¡c .ÉمP Éيلâ الموVسوäÉY بfCÉ�سطة 

aكرية وYملية. 

المÉé∫ الرابع وقد JنÉو∫ الطبYÉة واTستمY πل≈ المواVسيع التÉلية:

1- الموVسوع الCو∫: الطبYÉة مø الطبيعة.
2- الموVسوع الW :»fÉãبYÉة اTCسكÉ∫ هندSسية. 

3- الموVسوع الÉãلW :åبYÉة زÉNر± هندSسية.

 âطرقJو ،É¡نY يةîريÉJ ةòبf âوقدم ،ÖلÉلقÉة بYÉتعل≤ بطرق الطبJ äÉYسوVو∫ موÉنJ مJ وقد
aكرية  اإKراFية  بfCÉ�سطة  الوحدة   âيلP  Éمc  .∫õالمن  »a  É¡من والSستفÉدة   ÖلÉالق لطبYÉة   πسيüلتفÉب

وYملية.

ومY Éليك õYيõ… الطÉلÖ/ـة اإل قراAة التعليمäÉ واإJبÉع الîطواä للقيΩÉ بÉلfC�سطة الت« Sسو± 
Jكو¿ بÉإP¿ اˆ مفيدة لي�¢ لك aق§ ولكø لSCÓسرة بكÉمل¡É، لC¿ التعر± Yل≈ ÉYلم الفø وممÉرSست¬ 

اCمر ممتع ومفيد.

وa« الîتf ΩÉ�سCÉ∫ اˆ الكريم اC¿ ينفع ÓWبنÉ وÉWلبJÉنÉ ب¡òا الé¡د المتواVسع الò… ي¡د± اإل≈ 
Jح�سيJ øعلم¡م وممÉرSست¡م لمÉéلä التعبير الفن« المîتلفة.

.øلميÉالع Üالحمد ˆ ر ¿Cا ÉfواYر دNBوا
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صوالموصوالمو ال�صفحةا�صم

   

االأول صوالموبالد في ١البيعة  ١٠
صوالمو

والبيعةالث�ني ٢الفن  ٢٠

صوالمو
الر�صمالث�ل وفن اأجدادن�  ٢

    

االأول صوجميلةالمو خ�ر البيعية ٤٤نب�ت�تي  
صوالمو

المتع�ك�صةالث�ني لخ�رفي جميلة اإط�را٢  ٤

   

االأول صوالمن�صوجةالمو ٢األع�بي  ٤
صوالمو

المن�صوجةالث�ني ٢اأصك�لي  

صوالمو
متنوعةالث�ل �بخ�م اأن�ص٢  

�الكت �ق�ئمة محتوي�الكت �ق�ئمة محتوي
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صوالموصوالمو ال�صفحةا�صم

   

االأول صوبيعةالموال من الب�عة  ٤
صوالمو

هند�صيةالث�ني اأصك�ل ١٠طب�عة  ٤

صوالمو
هند�صيةالث�ل خ�ر ١١٤طب�عة  ١٠٤

االأصــكـ�ل �١١فــهــر  ١١

١٢١الــمـــراجـــــ  ١٢٠





º°SôdG ∫Éée
المج�ل صيموا

االأول صوالمو
.بالد في البيعة   

الث�ني صوالمو
والبيعة. الفن   

الث�ل صوالمو
الر�صم. وفن اأجدادن�   

≈dhC’G IóMƒdG
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الموصو االأول

 بيعة في بالدال
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الموصو الث�ني

الفن والبيعة
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الث�ل صوالمو

اأجدادن� وفن الر�صم
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أنواع التكرار في الزخرفة: 








٤٣

             




5

 







 

 








٤٤





٤٥

      
      
    








1



 


 







www.ien.edu.sa





 

 








٤٦

2




    
 
       

 




 


3





٤٧











 

 








٤٨








4







٤٩

        


5









 

 








٥٠





 (53)  




٥١






 


 
 �

  
 
 

 

     





 

 








٥٢



 
    

 
    

 
     

è«°ùædG ∫Éée
 

áãdÉãdG IóMƒdG



٥٤

















 





    
     


  : 

    : 



www.ien.edu.sa



٥٥




         
  




 




.     



      






 

   

 



٥٦




















 

 




   : 



٥٧

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

 





   
     



  : 

  : 







٥٨











  

     : 

     : 



٥٩

ا�دوات والخامات:
           








   : 

   
    
   








٦٠
























٦١




          
 



  : 



٦٢













 




   : 



٦٣






 


      


     



 : 



www.ien.edu.sa



٦٤


















 

 

 
       





٦٥


             
        



     

      

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

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

  






٦٦
















 



٦٧



     


     



     

خطوات عمل 
مقلمية بالنسيج

    

1

2

3

4

5

6


        







٦٨


















  

  



٦٩

           


 
 

 



   
     
  





   



1

2

خطوات عمل قطعة نسيج بشرائط الساتان 
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