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المحتــويــاتالمحتــويــات

الوحدة الأولى: مجال الر�سم
ال�سفحةا�سم المو�سوعالمو�سوع

١٠ - ١٧مبادئ التكوين الفنيالمو�سوع الأول
١٨ - ٢٤ال�سوء والظل والثمارالمو�سوع الثاني
٢٥ - ٣١ر�سم اأوراق ال�سجرالمو�سوع الثالث

الوحدة الثانية: مجال الزخرفة
ال�سفحةا�سم المو�سوعالمو�سوع

٣٤ - ٣٩الزخرفة الهند�سيةالمو�سوع الأول
٤٠ - ٤٦الأقطار في الزخرفة الهند�سيةالمو�سوع الثاني

ال�سفحةالمو�سوع

٦ - ٧المقدمة

الوحدة الثالثة: مجال الطباعة
ال�سفحةا�سم المو�سوعالمو�سوع

٤٩ - ٥٥الطباعة بقوالب مختلفة الخاماتالمو�سوع الأول
أر�سيةالمو�سوع الثاني ٥٦ - ٦٣الطباعة بقوالب ال�سكل وال



5

ال�سفحةالمو�سوع

٨٩فهر�س الأ�سكال  -  ٨٨

٩١مراجع المجالت  -  ٩٠

الوحدة الخام�سة: الم�سروع الف�سلي
ال�سفحةا�سم المو�سوعالمو�سوع

٨٧ - ٨٧الم�سروع الف�سليالمو�سوع الأول

الوحدة الرابعة: مجال الخزف 
ال�سفحةا�سم المو�سوعالمو�سوع

٦٦ - ٧٤ت�سكيل اأواني بطريقة الحبالالمو�سوع الأول
٧٥ - ٨٤ت�سكيالت مبتكرة بطريقة الحبالالمو�سوع الثاني
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اآله و�سحبه  المر�سلين، وعلى  اأ�سرف  وال�سالم على  العالمين، وال�سالة  الحمد هلل رب   
اأجمعين وبعد:

ّمم هذا الكتاب - الذي بين يديك - عزيزي الطالب/الطالبة - لإثراء معلوماتك  فقد �سُ
وخبراتك ومهاراتك في مجالت التربية الفنية المختلفة، وفيه من المعلومات والأن�سطة 
الدرا�سي  للف�سل  المخ�س�س  الجزء  محتوى  في  تجد  هاماً.  اأكاديمياً  مرجعاً  يجعله  ما 

الأول خم�س وحدات، وتتكون 
الوحدة الأولى - وهي خا�سة بمجال الر�سم ومعرو�سة في  ثالثة مو�سوعات على النحو التالي :

١- المو�سوع الأول: مبادئ التكوين الفني.
٢- المو�سوع الثاني: ال�سوء والظل في الثمار.

٣- المو�سوع الثالث: ر�سم اأوراق ال�سجر.
�سبق  الطالب/الطالبة ومعالجتها لمفاهيم  ل�سنِّ  الموا�سيع منا�سبتها  وُروعي في هذه 
على  ت�ساعد  وتطبيقية  فكرية  باأن�سطة  المو�سوعات  ذيلت  كما  اإليها،  التعّر�س  لهم 

تاأكيد المعارف والخبرات والمهارات المكت�سبة. 
الوحدة الثانية وهي خا�سة بمجال الزخرفة، وتتكون من مو�سوعين، هما:

١- المو�سوع الأول: الزخرفة الهند�سية.
٢- المو�سوع الثاني: الأقطار في الزخارف الهند�سية.

الطالب/الطالبة،  تعّلمه  اأن  �سبق  لما  ام��ت��داداً  تكون  اأن  الموا�سيع  هذه  في  ُروع��ي  وقد 
و�سملت  اأن�سطة فكرية وتطبيقية.

الوحدة الثالثة وقد تناولت مجال الطباعة، و�سملت الموا�سيع التالية:
١- المو�سوع الأول: الطباعة بالقوالب مختلفة الخامات.

٢- المو�سوع الثاني: الطباعة بقوالب ال�سكل والأر�سية.
وقد تناولت الوحدة في مو�سوعيها طرق الطباعة بالقالب، وقدمت نبذة تاريخية عنها، 
وتطّرقت بالتف�سيل لطباعة القالب وال�ستفادة منها في المنزل. كما ذيلت الوحدة 

باأن�سطة اإثرائية فكرية وعملية.

المقــدمـةالمقــدمـة
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الوحدة الرابعة وقد خ�س�ست لمجال الخزف، وتكونت من مو�سوعين على النحو التالي:
١- المو�سوع الأول: ت�سكيل اأواني بطريقة الحبال.

٢- المو�سوع الثاني: ت�سكيالت مبتكرة بطريقة الحبال.
وقد تناولت معلومات مهمة عن طرائق الت�سكيل المختلفة، واأكدت على طريقة الت�سكيل 
الخا�سة  التنفيذ  بخطوات  والهتمام  الخبرات  ت�سل�سل  الوحدة  راعت  كما  بالحبال. 
بطريقة بناء ال�سكل بالحبال الطينية. كما ذيلت باأن�سطة اإثرائية علمية وعملية، �سوف 
ت�ساعد الطالب/الطالبة - اإن �ساء اهلل - في ممار�سة ما تعّلمه في المنزل وال�ستفادة 

من خ�سائ�س المنتج الخزفي النفعية.
الوحدة الخام�سة الم�سروع الف�سلي:

ينفذ  اأن  على  الأول،  الدرا�سي  الف�سل  ف��ي   الرابع  لل�سف  تدري�س  كوحدة  فني  م�سروع   
الإب��داع مثل الطالقة،  با�ستراتيجية تدري�س منا�سبة لإك�ساب الطالب/ الطالبة مهارات 
وُت�ستخدم  الم�سكالت،  وح��ل  والح�سا�سية،  والخيال،  والتفا�سيل،  والأ�سالة،  والمرونة، 
الأف��ك��ار  بين  والتاأليف  ال��دم��ج  اإل��ى  ت���وؤدي  التي  الجديدة  وال���روؤى  الأف��ك��ار  اإل��ى  للو�سول 

والمعلومات والأدوات والخامات لالإنتاج الفني الإبداعي.
التي  التعليمات واّتباع الخطوات للقيام بالأن�سطة  اإل قراءة  وما على الطالب/الطالبة 
�سوف تكون -  باإذن اهلل - مفيدة لي�س للطالب/الطالبة فح�سب ولكن لالأ�سرة بكاملها 

؛لأن تعلم الفن وممار �سته اأمر ممتع ومفيد.
اإلى  الذي يهدف  الجهد  اأن ينفع طالبنا وطالباتنا بهذا  الكريم  ن�ساأل اهلل  الختام  وفي 

تح�سين تعلمهم وممار�ستهم لمجالت التعبير الفني المختلفة.
 واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رب العالمين.
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المو�صوع�ت
المو�سوع الأول:

مبادئ التكوين الفني.
المو�سوع الثاني:

ال�سوء والظل في الثمار.
المو�سوع الثالث:

ر�سم اأوراق الأ�سجار. 
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اأهداف مج�ل الر�صم:
١     درا�شة العنا�شر ال�شكلية من خط و�شكل 

ع في اأعمال فنية منا�شبة. ولون بتو�شُّ
ــة،  ــي ــوجــدان ٢     الــتــعــبــيــر عـــن النـــفـــعـــالت ال
ال�شكل  في  التعبيرية  المعاني  ومالحظة 

واللون ورموز العمل الفني.
ــم والـــزخـــرفـــة مع  ــش ــر� ــارات ال ــهـ ٣    دمـــج مـ
ت�شميمات  عمل  فــي  ــرى  الأخــ الــمــجــالت 

نفعية ذات طبيعة تربوية وجمالية.
والتظليل  الر�شم  خــبــرات  على  ف  الــتــعــرُّ     ٤
بقلم الر�شا�ص لإبراز التج�شيم لر�شوم من 

الطبيعة ال�شامتة.
الت�شكيلية  القيم  فــي  الــعــالقــات  مناق�شة    ٥
ينتجها  التي  الفنية  الأعمال  في  المتوفرة 

الطالب.
الأعــمــال  وتحليل  و�ــشــف  عــلــى  الــتــدريــب      ٦

المنتجة في ال�شف.



10

مب�دئ التكوين الفنيمب�دئ التكوين الفنيالمو�صوع االأول:

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

تنظيم التكوين في  الأ�شكال )1- 2- 3(.

مفهوممفهوم  التكوين:التكوين:

ن�ص�ط )ن�ص�ط )11((
اأّيـًا من الأ�شكال )1- 2- 3( ينال ا�شتح�شاننا؟ ولماذا؟

ال�شكل )1(
تكوين ع�شوائي غير منظم.

ال�شكل )3(
تكوين منظم مثالي.

ال�شكل )2(
تكوين منظم غير مثالي.
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اأ (  فاإذا ر�شمنا خّطــًا ين�شاأ في الحال �شكالن ) 
الخطُّ  هذا  فيق�شم  الأ�شفل،  في  و)ب(  الأعلى،  في 

الم�شتطيَل ول يريح النظر، ال�شكل )4(.

)اأ(

)ب(

)اأ(

)ب(

)اأ(

)ب(

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

الم�شاحي ي�شبح غير مريح للنظر، ال�شكل )5(.

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

للم�شاحة، ال�شكل )6(.

ال�شكل  )4(

ال�شكل  )5(

ال�شكل  )6(

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

اأ�سكالاأ�سكال  التكوين:التكوين:
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)ب(

)د(

)اأ(

)ج�(

)ب(

)د(

)اأ(

)ج�(

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

ن�ص�ط )ن�ص�ط )22((

من  الأف�شل  ُيعّد  ال�شابقة  الأ�شكال  في  الأو�شاع  اأيُّ 
حيث التوزيع الم�شاحي؟

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

الخا�ص به في اللوحة، ال�شكل )9(. 

ال�شكل  )8(ال�شكل )7(

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

)89×116(، وا�شنطن.

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

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

التكوين، ال�شكل )11(.

)ج()ج(  ال�سيادةال�سيادة  عنعن  طريقطريق  القرب:القرب:

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

عنه في اآخرها، ال�شكل )12(. 

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

ال�شكل )10(

ال�شكل )11(

ال�شكل )12(

اأي�شًا  وت�شمى  اللوحة،  داخــل  اإلــى  الناظر  عين  جذب  على  ت�شاعد  التي  النقطة  وتعني: 
بال�شيادة، وتتحقق على النحو التالي:

تتعّدد الأ�ش�ص التي يعتمد عليها التكوين، ومن اأهمها:
اأ�س�ساأ�س�س  التكوين:التكوين:

١١--  النقطةالنقطة  المحورية:المحورية:

ة:ة: )ب()ب(  ال�سيادةال�سيادة  عنعن  طريقطريق  الحدالحّدّ
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)د()د(  ال�سيادةال�سيادة  عنعن  طريقطريق  النعزال:النعزال:

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

المنعزل، ال�شكل )13(.

)ه�()ه�(  ال�سيادةال�سيادة  عنعن  طريقطريق  اختالفاختالف  ال�سكل:ال�سكل:

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

٢٢- الّن�سب:- الّن�سب:

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

ال�شكل )13(

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

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

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

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

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

 

ال�شكل )18(

ال�شكل )16(

ال�شكل )17(

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

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

٣٣--  ال�سوءال�سوء  والظل:والظل:
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ال�شكل )21(

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

ن�ص�ط )ن�ص�ط )33((

ال�شكل )20(

ال�شكل )19(

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

)1(

)2(

)3(
)1(

)2(

)3(

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

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

�شوء قريب
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ال�صوء والظّل والثم�رال�صوء والظّل والثم�رالمو�صوع الث�ني:

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

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

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

ماما  هوهو  الج�سمالج�سم  الكروي؟الكروي؟

ال�شكل )23(
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ماما  هوهو  الإيهامالإيهام  بالتج�سيم؟بالتج�سيم؟

ن�شاط )ن�شاط )11((
بعد  مرة  الدائرية  الخطوط  ر�سم  واإع��ادة  ترّدد  دون  الدائري  ال�سكل  ر�سم  لنحاول 

اأخرى، نجد اأننا مع التدريب الم�ستمر نكون قد تمّكنا من ر�سم الدائرة ب�سكل �سحيح.

اأ�ساليب توزيع ال�سوء والظل على الأج�سام الكروية، ال�سكل )25(.

ي�ساعد على  والنور  الظل  توزيع  اأن  كما  ُبْعدين،  الثالثة على م�سطح ذي  الأبعاد  اإبراز  هو 
الم�ساحة الدائرية يعطينا اإح�سا�سًا بالتج�سيم في الج�سم الكروي، ال�سكل )24(.

ال�سكل )24(

ال�سكل )25(

اأ�سلوب التنقيطاأ�سلوب الدعكاأ�سلوب التخطيط
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وقد تناول العديد من الفنانين العالميين 
والمحليين مو�شوع ر�شم الأج�شام الكروية، 
التي تمثلت في ر�شم ثمار الفاكهة، وبرزت 
المجال  هــذا  فــي  بــرز  وقــد  لوحاتهم.  فــي 
اأبرز  كاأحد  �شيزان«،  »بول  العالمي  الفنان 
والظّل  ال�شوء  دور  اأبــرزوا  الذين  الفنانين 
في اإبراز جمال اللون وقوته، ال�شكل )26(، 
واأي�شًا يت�شح الظّل وال�شوء في لوحة الفنانة 

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

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

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

ر�سمر�سم  الأج�سامالأج�سام  الكروية:الكروية:
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األواناألوان  البا�ستيل:البا�ستيل:
ويعتبر الر�شم باألوان البا�شتيل من اأكثر التقنيات ا�شتخدامًا، فهو ي�شاعد في الح�شول على 

األوان مظّللة اأو ممتزجة الواحدة في الأخرى.
توجد األوان البا�شتيل على �شكل ق�شبان اأو اأقالم، وتتميز الأقالم بال�شالبة، اأما الق�شبان 

فهي طرّية و�شهلة الك�شر، وتتنوع اأ�شكالها كما في ال�شكل )28(.

تطبيقتطبيق  علىعلى  األواناألوان  البا�ستيل:البا�ستيل:

ال�شكل  )28( 

ال�شكل  )29( 



23

خطواتخطوات  ر�سمر�سم  الثمرةالثمرة  وتلوينها:وتلوينها:

�شنقوم بر�شم ثمرة وتلوينها باألوان البا�شتيل، مع التاأكيد على ال�شوء والظل فيها باّتباع ما 
يلي:

تحديد الخطوط الرئي�شة للثمرة �شكل الثمرة بالألواندائرة واحدة

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

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

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

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

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

•  الظالل على الخلفيات والأر�شيات.

ال�شكل )31(
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 ر�صم اأوراق ال�صجر ر�صم اأوراق ال�صجرالمو�صوع الث�لث:

نبذة عن بداي�ت الر�صم:
وكانت   القديم،  الحجري  الع�شر  في  الر�شم  مجال  في  القديم  الإن�شان  محاولت  بــداأت 
الفني، فقد كان رجل الكهف يخطُّ  التعبير  التي ا�شتخدمت في  الو�شائل  اأقدم  الخطوط هي 
خطوطًا  ير�شم  اأو  والأ�شجار  ال�شخور  على  ينحت  اأو  الرطب،  الطين  في  عالمات  باأ�شابعه 
عن  بوا�شطتها  ر  يعبِّ م�شاحات  ليحدد  ال�شلبة؛  الأ�شطح  على  المحروق  الخ�شب  من  بقطعة 
الر�شوم  الكثير من  اكت�شاف  تم  كما  ال�شكل )32(،  تجاهها،  وانفعالته  يراها  التي  الأ�شكال 
وبيئته  القديم  الإن�شان  حياة  تعك�ص  والتي  ال�شعودية  العربية  المملكة  في  القديمة  ال�شخرية 

وكيف كان يعي�ص. ال�شكل )33(.

ال�شكل )32(
تخطيط بدائي، كهف الإخوة الثالثة.

ال�شكل )33(
الر�شوم ال�شخرية في المملكة العربية ال�شعودية.
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التخطيط،  فن  اأو  اليدوي  الر�شم  وُيعّد 
الأ�شا�ص لأيِّ اإنتاج فني، �شواء كان ت�شميمًا، 

اأو مو�شوعًا،اأو طبيعة �شامتة.

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

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

ال�شكل )34(
لوحة تخطيطية للفنان » ليونارد دافن�شي«.



27

عنا�سرعنا�سر  التعبيرالتعبير  الفني:الفني:

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

اأدواتاأدوات  الر�سم:الر�سم:
من  مختلفة  اأنواعًا  للموا�شيع  ر�شمنا  عند  ن�شتخدم 

الأدوات، مثل: )ال�شكل 36(.
1- اأقالم ر�شا�ص متدرجة ما بين ال�شالبة والليونة. 

2- اأقالم ملونة وري�ص بخطوط مختلفة ال�شماكات.
3- اأقالم فحم.

ال�شكل )36(4- اأقالم �شمعية.
التنوعالتنوع  فيفي  اأوراقاأوراق  ال�سجر:ال�سجر:

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

ال�شكل )37(
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خطواتخطوات  ر�سمر�سم  اأوراقاأوراق  ال�سجر:ال�سجر:

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

ال�شكل )38(

ال�شكل  )39(

اأ

ب

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

فيها ال�شكل )40(.

ن�ص�ط )ن�ص�ط )22((

نقــوم بتحديــد اأنــواع الخطــوط الم�شــتخدمة الموجــــــــودة فــي لوحــة الفنان »�شــيمون 
لكودي�ص« التي اأطلق عليها م�شمى )حديقة مت�شابكة( ال�شكل )41(.

ال�شكل )40(

ال�شكل  )41(
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ن�شاط )ن�شاط )33((

لنـــذكر �أوجـــــهًا �أخرى 
يمكن �ال�ستفادة منها من 

�أ�ســـكـــال �أور�ق �ل�ســـجـــر، 
�ل�سكل )42(. 

ن�شاط )ن�شاط )44((
لنالحظ جمال �الأور�ق �لتي تنمو على 
�سطح مياه �الأنهار، و�لذي يتجلَّى في هذ� 

�لمنظر �لبديع، �ل�سكل )43(.
ولنتحدث عن: 

1- تنوع م�ساحات �الأور�ق وهي تتجه 
للعمق.

ــه مــن ظــالل  2- �لــ�ــســوء ومـــا �أحــدث
ودرجات بين �لفاتح و�لقاتم.

عن  نــ�ــســاأت  �لـــتـــي  �لــخــطــوط   -3  
�لتق�سيمات �لد�خلية لالأور�ق.

�ل�سكل )42(

�ل�سكل )43(

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

...................................................
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العبارةالعبارة   اأماماأمام     ))(( وعالمةوعالمة   ال�سحيحة،ال�سحيحة،   العبارةالعبارة   اأماماأمام     ))(( عالمةعالمة   االأول:�سع�سع   االأول:ال�صوؤال  ال�صوؤال 
غيرغير  ال�سحيحةال�سحيحة  فيمافيما  يلي:يلي:

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

ال�صوؤال الث�ني:ال�صوؤال الث�ني:اأذكراأذكر  ثالثةثالثة  منمن  عنا�سرعنا�سر  التعبيرالتعبير  الفنيالفني  ؟؟
................................................................. .1
................................................................. .2
................................................................. .3

ال�صوؤال الث�لث:ال�صوؤال الث�لث:  عندماعندما  يقعيقع  ال�سوءال�سوء  علىعلى  ج�سمج�سم  غيرغير  �سفاف�سفاف  تن�ساأتن�ساأ  ثالثثالث  مناطقمناطق  هي:هي:
................................................................. .1
................................................................. .2
................................................................. .3

تقويم الوحدة:تقويم الوحدة:
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المو�صوع�ت
المو�سوع الأول:

الزخرفة الهند�سية.

المو�سوع الثاني: 
الأقطار في الزخارف 

الهند�سية.
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اأهداف مجال الزخرفة:

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

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

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

فيهــا التمــاثـل والتكـرار.
4     اإدراك القيـم الجمالية للتماثـل 

والتكرار في الزخـرفة.
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الزخرفة الهند�صيةالزخرفة الهند�صيةالمو�صوع االأول:

القرن  الفن في  الإ�شالمية، وقد ولد هذا  للح�شارة  المتميزة  المنجزات  الزخرفة من  تعتبر 
ال�شابع الميالدي والأول الهجري، في زمن بني اأمية، مع بداية اهتمام الأمراء ببناء الق�شور 
للدولة  ال�شابقة  الح�شارات  فنون  من  المقتب�شة  المتنوعة  بالزخارف  وتزيينها  والم�شاجد 
الإ�شالمية، ثم تاأكدت هوية الزخرفة الإ�شالمية وبلغت ذروتها في الع�شر العبا�شي، وانت�شرت 
بعد ذلك الأ�شاليب الفنية الإ�شالمية في �شائر الأقاليم الإ�شالمية، مما �شاهم في توحيد العالم 

الإ�شالمي ب�شخ�شية فنية واحدة.

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

ال�شكل )44(
محراب لم�شجد ُبني في القرن التا�شع الهجري الرابع ع�شر 

الميالدي، يوجد المحراب حاليًا في م�شجد مطار الملك 
عبدالعزيز الدولي بجدة.
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من  مختلفة  اأنواعًا  فيها  ا�شتخدم  طعمة«  »�شادق  العراقي  للفنان  لوحة   )45( ال�شكل 
الزخرفة الإ�شالمية في تكوين لوحة فنية معا�شرة.

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

م الفنان العنا�شر الزخرفية بنف�ص الطريقة التي نظمت بها في ال�شكل )44(. 3- هل نظَّ

ال�شكل )45(
لوحة للفنان العراقي �شادق طعمة.
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لزخرفة الأ�شكال الهند�شية ن�شتخدم المحاور الأ�شا�شية التالية لل�شكل:
)اأ( المحور العمودي في ال�شكل )46: اأ-ب(، والذي يق�شمه اإلى ن�شفين مت�شاويين: اأيمن واأي�شر.

)ب( المحور الأفقي في ال�شكل )47: اأ-ب(، والذي يق�شمه اإلى ن�شفين مت�شاويين: علوي و�شفلي.

ويمكن ا�شتخدام كال المحورين اأو اأحدهما عند زخرفة الأ�شكال الهند�شية ال�شكل )48 اأ-ب(.
  

ال�شكل )46:ب(ال�شكل )46:اأ(

ال�شكل )47:ب(

ال�شكل )48:ب(

ال�شكل )47:اأ(

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

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

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

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

ال�شكل )49:اأ( 
تماثل ن�شفي.                

ال�شكل )49:ب( 
تماثل كلي.

1- در�شنا في الريا�شيات م�شّمًى علميًا لهذه المحاور المتعامدة؛ فما هو م�شّماها؟
2- اإّن الأ�شكال التي تنتجها لنا محاور التناظر لها �شفة مميزة؛ هل ن�شتطيع و�شفها؟



38

 اأ- هل التماثل يحقق التوازن؟ 
 ب- من خالل روؤيتك للتماثل؛ بماذا ت�شعر؟ بالهدوء والراحة اأم بالفو�شى والنزعاج؟ 

 ج- هل التماثل يتحقق من خالله النتظام في توزيع الأ�شكال؟ 
والراحة  والهدوء  بالتوازن  الإح�شا�ص  لنا  يحقق  الزخرفي  التماثل  في  الجمالية  القيم  اإن 

والنظام. 

عند ر�شم وحدة زخرفية هند�شية تت�شف بالتماثل نّتبع التالي:
1- نر�شم اأحد الأ�شكال الهند�شية التالية: ال�شكل )50(.

2- نحّدد المحاور على ال�شكل المر�شوم، ونالحظ اأن المحور يق�شم ال�شكل اإلى ن�شفين، ال�شكل )51(.
ال�شكل )50(

ال�شكل )51(
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أ�شكال المر�شومة بال�شتعانة بالمحاور، ال�شكل )52(. 3- نر�شم اأ�شكاًل هند�شية على ال

أ�شكال الهند�شية باألوان من اختيارنا ال�شكل، )53- 54(. 4- نلّون ال

ال�شكل )53(

 

 

ال�شكل )52(

ال�شكل )54(
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الأقطارالأقطار  فيفي  الزخرفةالزخرفة  الهند�سيةالهند�سيةالمو�صوع الث�ني:

ال�شكل )55(
جدار من الموزاييك وقد تمَّ زخرفة الجدار بالأ�شكال الهند�شية والنباتية.

در�شنا في الدر�ص ال�شابق المحاور في الزخارف الهند�شية المتماثلة، و�شنتناول خطوطًا هند�شية 
اأخرى تقوم عليها الزخرفة ب�شكل عام والهند�شية ب�شكل خا�ص.

د اأيَّ الخطوط تمثل محاور ال�شكل الزخرفي. 1- ننظر اإلى ال�شكل )55(، ونحدِّ
الهند�شية  الخطوط  ي  ن�شمِّ بماذا  الريا�شيات؛  مادة  في  معلوماتنا  خالل  من   -2

الحمراء المائلة لل�شكل الهند�شي الزخرفي؟
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والمثلث  والدائرة  المربع،  في  متناظرين  ق�شمين  اإلــى  ال�شكل  يق�شم  مائل  خط  هو  القطر 
الأ�شكال  هذه  اأقطار  تعتبر  لذلك  المتعامدة،  المحاور  في  الحال  هو  كما  الأ�شالع  مت�شاوي 
لتوفر  ن�شفيًا؛  تماثاًل  متماثلة  زخــارف  عليها  المن�شاأة  الزخارف  وتعتبر  متناظرة،  محاور 

الت�شابه والتطابق والت�شاوي، ال�شكل )56: اأ- ب(.

ال�شكل )56:ب(ال�شكل )56:اأ(

ولر�شم وحدة زخرفية هند�شية تّت�شف بالتماثل با�شتخدام الأقطار نّتبع التالي:
اأ- نر�شم مربعًا، ال�شكل )58:اأ(

ب- نر�شم الأقطار، ال�شكل )58:ب(.

والأقطار،  المحاور  الهند�شية؛  خطوطه  نر�شم  57:ب(  )57:اأ،  ال�شكل  خالل  من 
ونحاول و�شف طريقة بناء ال�شكل الزخرفي.

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

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

هـ- هل ن�شتطيع ال�شتفادة من ال�شكل الزخرفي في عمل نفعي؟

هل ن�شتطيع ر�شم وحدة زخرفية تقوم على التماثل الن�شفي من ال�شكل )59(، م�شتعينين 
بمحاورها واأقطارها؟

هل تعلم اأن الفنان الم�شلم ا�شتعان بالزخارف الإ�شالمية في زخرفة الكثير من الم�شّطحات 
منتجاته  جميع  تزيين  على  وحر�َص  والجمال،  المنفعة  بمبداأ  لهتمامه  مختلفة؛  لم�شغولت 
المنتج، مما  الم�شتخدمة في �شناعة  الخامات  ونوع  تتفق  فنية  باأ�شاليب  الحياتية وزخرفتها 

اأك�شبها الجمال والإبداع.

ال�شكل )59(
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1- زخرفة الم�شنوعات الخ�شبية بالر�شم.
2- زخرفة الم�شنوعات الخ�شبية بالتلوين والحفر، والتطعيم بالعاج والأحجار الكريمة، ال�شكل 

.)61 ،60(
3- زخرفة المن�شوجات مختلفة الأغرا�ص؛ كال�شجاد والمالب�ص وغيرها، ال�شكل )62(.

والأطباق،  والقمريات،  كالم�شكوات  المتعددة؛  باأغرا�شها  الزجاجية  الم�شغولت  زخرفة   -4
وزجاج النوافذ وغيرها، ال�شكل )63(.

                  

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

7- زخرفة الجدران بالر�شم والتلوين والتطعيم بالف�شيف�شاء.
8- زخرفة العمائر بالحليات المختلفة.

9- زخرفة المخطوطات والم�شاحف والكتب، ال�شكل )65(.

ال�شكل )62(ال�شكل )61(

ال�شكل )65(

ال�شكل )63( ال�شكل )60(

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

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

بالقوة والنطالق.

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

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

  نكّرر نف�ص العملية للجهة الثانية ون�شل ما بين )�ص( اإلى )ق(.
  نكّرر العملية نف�شها في المثلث )م ج د(.

  نلّون الأجزاء باألوان تحقق التماثل الن�شفي لل�شكل )66:اأ(.
  نر�شم دائرة مركزها )ع( على محور المثلث )اأ م ج(.

ال�شكل )66:اأ(

(ê)(¢U)(O)

(CG)(¢S)(Ü)

(h)

(∫)
(´)(Ω)(Ω)

(¥)

(`g)
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   نكّرر العملية نف�شها في المثلث )د م ج(.
   نلّون الأجزاء لتحقيق التماثل لل�شكل الزخرفي، ال�شكل )67:ب(.

ال�شكل )67:ب(
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العبارةالعبارة   اأماماأمام     ))(( وعالمةوعالمة   ال�سحيحة،ال�سحيحة،   العبارةالعبارة   اأماماأمام     ))(( عالمةعالمة   االأول:�سع�سع   االأول:ال�صوؤال  ال�صوؤال 
غيرغير  ال�سحيحةال�سحيحة  فيمافيما  يلي:يلي:

1. اهتم الفنان امل�شلم بتزيني امل�شاجد والق�شور.            )    (
2. بلغت ذروة الزخرفة الإ�شالمية يف الع�شر العبا�شي.          )    (
3. تعتمد الوحدة الزخرفية على املحاور والأقطار.           )    (
4. يعترب التماثل اأحد قواعد الزخرفة.            )    (
5. فن الزخرفة بداأ يف القرن التا�شع امليالدي والأول الهجري.         )    (

ثمثم   الكريم،الكريم،   الم�سحفالم�سحف   غالفغالف   علىعلى   الموجودةالموجودة   الزخرفيةالزخرفية   الأ�سكالالأ�سكال   الث�ني:تاأملتاأمل   الث�ني:ال�صوؤال  ال�صوؤال 
اذكراذكر  اأنواعاأنواع  الزخارفالزخارف  الإ�سالمية؟الإ�سالمية؟

5.

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

تقويم الوحدة:تقويم الوحدة:
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الوحدة الثالثة

المو�صوع�ت
 المو�سوع الأول:

 الطباعة بقوالب مختلفة 
الخامات.  

المو�سوع الثاني: 
الطباعة بقوالب ال�سكل 

والأر�سية.
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اأهداف مج�ل الطب�عة:

التجارب  لبع�ص  �شور  م�شاهدة    ١
لبـــع�ص  الــطــبـــــــــــاعــيــة  الــفــنــيــة 
الفنية  القيم  وتذّوق  الــفـــنانيـــن، 

فيها.
من  ــر  اأكــث بــيــن  بالجمع  الــطــبــع     ٢
�شبق  التي  الطرائق  من  طريقة 

تعّلمها، واكت�شاف طرائق اأخرى.
في  الجـــمالية  القـــيم  مناقــ�شة     ٣

أعمال المنجزة. ال
المــنــجزة،  أعــمــال  ال مناقــ�شة     ٤

واإ�شدار اأحكام جمالية عليها.
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 الطب�عة بقوالب مختلفة الخ�م�ت. الطب�عة بقوالب مختلفة الخ�م�ت.المو�صوع االأول:

تعتبر طباعة القالب اأحد الأ�شاليب الم�شتخدمة في زخرفة المن�شوجات، ال�شكل )68(.
وقد ظهر هذا النوع من الطباعة منذ الِقَدم في ال�شين واليابان والهند وم�شر، وقد كانت 
َّاأ بمادة  القوالب ت�شنع من الحجر اأو الخ�شب، بحيث تحفـر الت�شميمات على �شــطحها، ثم ُتعبـ

ملونة، وُتنقل النقو�ص اإلى القما�ص، بال�شغط عليها فوق القما�ص، ال�شكل )69 - 70(.

ال�شكل )68(
قطعة قما�ص 
مطبوعة بالقالب.

ال�شكل )70(ال�شكل )69(
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وا�شُتمدت هذه  الأخرى،  ال�شعوب  ُتمّيزه عن  والتي  به  الخا�شة  ت�شميماته  �شعب  لكل  كان 
الت�شميمات من البيئة التي يعي�شون فيها، وقد كانت البداية نقو�شًا ب�شيطة، ومع التقدم المّطرد 
تّم اإنتاج ت�شميمات للطباعة تّت�شـم بالحداثة والبتكار، الأ�شكال )71 - 72 - 73 - 74 - 75( .

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

ال�شكل )75(
وحدة اإ�شاءة مزّينة 
بطباعة القالب.

ال�شكل )71(
جدار مزين بطباعة القالب.

ال�شكل )72(
اأوراق مزينة بطباعة القالب.

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

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

التنوعالتنوع  فيفي  طباعةطباعة  القالب:القالب:

)ب ()اأ(

ال�شكل )76(
وحدة زخرفية مطبوعة بالقالب.

ال�شكل )78(
اأ�شجار مطبوعة بالقالب.

ال�شكل )77(
وحدة زخرفية مطبوعة على ثوب بالقالب.



52

القوالبالقوالب  الطباعية:الطباعية:

هناك نوعان من القوالب الطباعية.

يتكون فيه القالب من جزء واحد بحيث يحفر الت�شميم على نف�ص القالب، ال�شكل )79(.
 النوع الأول:

ال�شكل )79( 
قالب طباعي محفور من الخ�شب.

مكّون من جزاأين، جزء م�شطح يمثل قاعدة القالب الطباعي وي�شنع من خامات مختلفة 
على اأن تكون �شلبة وم�شطحة كالخ�شب والكرتون ال�شميك والرخام.. اإلخ، ال�شكل )80(

النوع الثاني:

ال�شكل )80( 
نماذج من الخ�شب والرخام.
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 هل يمكن ا�ستخدام الخامات التالية لعمل قاعدة لقالب طباعي؟ 

جلدخي�شورققما�ش

الطريقتين  باإحدى  تكوينه  ويمكن  طباعته,  المراد  الت�سميم  فيمثَّل  الآخ��ر  الجزء  اأم��ا 
التاليتين:

 1-الأ�شكال المبا�شرة:
الطبيعية؛ كاأوراق ال�سجر والري�ش والأ�سداف, ومنها: ال�سناعية؛ كالحبال والنقود المعدنية, 
بحيث تل�سق مبا�سرة على القاعدة؛ لتكوين القالب الطباعي, دون الحاجة اإلى عمل ت�سميم 

م�سبق.

 2-الأ�شكال الم�شّممة )غير المبا�شرة(:

وهي الأ�سكال التي تعتمد على ت�سميم ير�سم على خامة منا�سبة قد تكون طبيعية كالجلد 
ولحاء الأ�سجار اأو �سناعية كالخي�ش والفلين, ال�سكل )81(.

ال�سكل )81(
 مجموعة من الخامات 

الطبيعية وال�سناعية.

 ن�شاط )1(
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1- اختيار الخامة المنا�شبة لعمل قاعدة القالب الطباعي.
2- ق�ّص الخامة بالحجم وال�شكل المنا�شب )على �شكل مربع مثاًل(.

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

5- ق�ّص الخامة المر�شوم عليها الت�شميم . 
ب�شكل  بال�شمغ  القاعدة  على  المق�شو�ص  الت�شميم  تثبيت   -6

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

الطباعة.

تكوينتكوين  قوالبقوالب  الطباعةالطباعة  ذاتذات  الجزاأين:الجزاأين:

اإجراءاتاإجراءات  الطباعةالطباعة  بالقوالب:بالقوالب:

1- تحديد ال�شطح الطباعي )قما�ص( وتثبيته بالدبابي�ص حتى ل يتحرك.
2- و�شع اللون على القالب.

3- و�شع وجه القالب الطباعي الذي يحتوي على اللون على ال�شطح الطباعي. 
4- ال�شغط بقوة وثبات على القالب.

5- رفع القالب للتاأكد من طباعة الت�شميم.
6- تكرار طباعة القالب ح�شب ال�شكل المطلوب.
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 لنقم بزيارة مكتبة المدر�شة اأو المكتبة العامة اأو لنبحث عن طريق ال�شبكة العنكبوتية، 
بالتاأكيد �شنجد نماذج طباعة ل�شعوب مختلفة من العالم.

 ن�ساط )٢(

لنحاول اإنتاج عدد من النماذج الطباعية م�شتخدمين نف�ص القوالب التي ا�شتخدمت في 
الدر�ص.

 ن�ساط )٣(

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

 ن�ساط )٤(
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الطب�عة بقوالب ال�صكل واالأر�صيةالطب�عة بقوالب ال�صكل واالأر�صيةالمو�صوع الث�ني:

الألــوان  فيها  ا�شتخدمت  وقد  بدائية،  اأدوات  با�شتخدام  يدويًا  الأمــر  اأول  القالب  طباعة  بــداأت 
الطباعة  ثم تطورت  الحيوانات، ومن  اأو  النباتات  يوؤخذ من  كان  فبع�شها  الطبيعة،  الم�شتمدة من 
بالقالب بعد ذلك، واأ�شبح لها م�شانع تحتوي على اآلت حديثة، تنتج العديد من الن�شخ المطبوعة في 
وقـت ق�شير، كما تنـوعت الألــوان وال�شبغـات التي ت�شتخدم في الطباعة بغيَة الح�شول على األوان 

جديدة وثابتة.
وقد بـرع الفنانون في ت�شميم اإنتاج نماذج طباعية ذات م�شتوى فني عاٍل، الأ�شكال )82- 83(.

ال�شكل )82( 
لوحة )تناغم(، لوحة حفر للفنان �شامي البار.

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

للفنان اأحمد عبداهلل البار.

عند تكرار الطباعة وتوزيعها على الأ�شطح بت�شميم جيد واألوان متنا�شقة تتكون لدينا عالقات 
الفرح  فيها  وتبّث  النف�ص  على  اإيجابيًا  اأثــرًا  تترك  جمالية  قيمًا  المنتجات  على  ت�شفي  لونية 
اإلى جديدة تّت�شم بالجمال، ال�شكل )84(، وتحّول  وال�شرور، فالطباعة تحول المالب�ص القديمة 

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

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

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

 لي�ص من ال�شعب الح�شول على األوان لطباعة القالب، فيمكن ا�شتخدام األوان الجوا�ص اأو 
الألوان  تكون  اأن  القالب، ويمكن  المخ�ش�شة لطباعة  الألوان  اإلى  بالإ�شافة  الأكريليك  األوان 
ذات و�شط مائي اأو و�شط زيتي، كما يمكن تجهيز اللون من بع�ص المواد الموجودة في المنزل. 

أمان:  ١- توفر ال

 ٢- �سرعة التطبيق:
تتميز طباعة القالب بال�شرعة في الح�شول على عدد كبير من التكرارات في وقت ق�شير 

بالمقارنة مع الأ�شاليب الأخرى للطباعة، ال�شكل )86(.

ال�شكل )86(
جدار مزين بطباعة القالب.

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

ال�شكل )84(
اأثر الطباعة على المالب�ص.
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٣- محدودية الأدوات 
والخامات الم�ستخدمة:

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

وال�شطح الطباعي، ال�شكل )87- 88(.

ال�شكل )88(
 ت�شميم فني بطباعة القالب.

ال�شكل )87( 
أدوات والخامات ال�شرورية في طباعة القالب. ال

 ٤- �سهولة التطبيق:

تعتبر الطباعة بالقالب من اأكثر اأ�شاليب الطباعة تنوعًا بين ال�شهولة وال�شعوبة في اإنتاج 
التعرف  المختلفة من  المراحل  والطالبات في  الطالب  الطباعة، مما يمكن  القالب وتطبيق 

على طباعة القالب بما يتنا�شب مع العمر الزمني.
اإنتاج وا�شتخدام القوالب الطباعية بغر�ص الح�شول على ت�شميمات  وقد تنوعت اأ�شاليب 

زخرفية، منها على �شبيل المثال: التبادل في الطباعة بقوالب ال�شكل وقوالب الأر�شية.

 قطعة من
اخل�سب

فلني طبق

الالينو
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قوالبقوالب  ال�ضكلال�ضكل  والأر�ضيةوالأر�ضية
الت�صميم المراد طباعته يتمثل في قالبين:

قالب ال�صكل اأي: اأن ال�صكل المراد طباعته يكون بارزًا على 
القالب، ال�صكل )89(.

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

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

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

ال�صكل )89(
قالب لل�صكل

ال�صكل )90(
قالب الأر�صية
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١- الإعداد للطباعة بقوالب 
ال�سكل والأر�سية:

نح�شر الت�شميم المراد تنفيذه.

قاعدة  لعمل  الكرتون  من  قطعتين  نق�صُّ 
اأن تكونا م�شـاويتين  القالب الطباعي على 
لم�شـاحة الإطار المر�شوم حول الت�شميم.

نق�صُّ اأوًل على الخط الذي يحدد 
الإطار.

نل�شق  ال�شمغ  با�شتخدام 
والأر�شية  قالب  على  ال�شكل 

الناتجة على قالب اآخر.

 نر�شم اإطارًا حول الت�شميم 
ــي تــحــديــد  ــ ــاعــدة ف ــش ــمــ� ــل ل

أر�شية. ال

ــول  ــقــ�ــصُّ الــتــ�ــشــمــيــم )حـ ن
اإتــالف  دون  بحذر  ال�شكل( 

أر�شية المحيطة بال�شكل. ال

أولى( أولى(ال   )الخطوة)الخطوة  ال

  )الخطوة)الخطوة  الثالثة(الثالثة(

  )الخطوة)الخطوة  الخام�سة(الخام�سة(

  )الخطوة)الخطوة  ال�سابعة(ال�سابعة(

  )الخطوة)الخطوة  الثانية(الثانية(  )الخطوة)الخطوة  ال�ساد�سة(ال�ساد�سة(

 ن�ساط )١(
 ماهي الإجراءات المتبعة في الطباعة بقوالب ال�شكل والر�شية
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نــنــقــل الــتــ�ــشــمــيــم عــلــى الــخــامــة 
المراد عمل القالب الطباعي منها 

)فلين- اإ�شفنج - قما�ص.. اإلخ(.

نترك القوالب حتى يجّف 
ا�شتخدامها  قبل  ال�شمغ 

في الطباعة.

نق�شم ال�شطح الطباعي بخطوط متعامدة ت�شاعدك 
في عملية انتظام الطباعة بالقوالب.

  )الخطوة)الخطوة  الرابعة(الرابعة(  )الخطوة)الخطوة  الثامنة(الثامنة(

  )الخطوة)الخطوة  الأولى(الأولى(

  )الخطوة)الخطوة  الثانية(الثانية(

  )الخطوة)الخطوة  الثالثة(الثالثة(

  )الخطوة)الخطوة  الرابعة(الرابعة(

)1(

)2(

)3(

)4(

٢- العمل على �سطح
 الطباعة:

نوّزع اللون على قالب ال�شكل ونطبع به على ال�شطح 
الطباعي. 

نوّزع اللون على قالب الأر�شية ونطبع به على ال�شطح 
الطباعي.

نكّرر العملية بالتبادل بين قالب ال�شكل وقالب الأر�شية 
م�شتعينين  بالتق�شيمات التي ق�شمنا بها ال�شطح الطباعي.

ثم نترك الألوان لتجّف على ال�شطح الطباعي.
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لحظنا عند الطباعة بقوالب ال�شكل والأر�شية اأننا نح�شل على تبادل زخرفي جميل، يمكن 
اأن نمالأ به الم�شاحات، ال�شكل )92(، اأو يمكن توزيعها على �شكل م�شارات، ال�شكل )93(. 

ال�شكل )92(
ألمعي. أر�شية للفنانة مها ال طباعة بال�شكل وال

ال�شكل )93(
أر�شية على قطعة من القما�ص. طباعة بال�شكل وال

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

مار�شوا طباعة  الذين  ال�شعوديين  الفنانين  العنكبوتية عن  ال�شبكة  لنبحث عن طريق   
القالب، ولنّطلع على اأعمالهم.

اأو  قالبًا  نعّد  اأن  يمكننا  بالتاأكيد  زخرفية.  لوحدة  اأمامنا  الذي  الت�شميم   
قالبين، �شكل واأر�شية. لماذا ل نحاول؟

لنحاول اإنتاج نماذج مطبوعة مختلفة م�شتخدمين القوالب ال�شابقة.

 ن�ساط )٢(

 ن�ساط )٣(

 ن�ساط )٤(

 ن�ساط )٥(
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العبارةالعبارة   اأماماأمام     ))(( وعالمةوعالمة   ال�سحيحة،ال�سحيحة،   العبارةالعبارة   اأماماأمام     ))(( عالمةعالمة   االأول:�سع�سع   االأول:ال�صوؤال  ال�صوؤال 
غيرغير  ال�سحيحةال�سحيحة  فيمافيما  يلي:يلي:

1. تعترب طباعة القالب اأحد الأ�شاليب امل�شتخدمة يف زخرفة املن�شوجات.      )      (
2. كانت القوالب يف الطباعة ت�شنع من احلجر اأو اخل�شب.         )      (
3. ميكن ا�شتخدام األوان اجلوا�ص و الأكريليك على القالب للطباعة.       )      (
4. تتميز طباعة القالب بال�شرعة يف احل�شول على عدد متكرر من الأ�شكال يف وقت ق�شري. )      (

ال�صوؤال الث�ني:ال�صوؤال الث�ني:اأكملاأكمل  العباراتالعبارات  التاليةالتالية  بالكلماتبالكلمات  المنا�سبة:المنا�سبة:  
طباعته  املراد  ال�شكل  ويكون  ال�شكل،  ميثل  قالب  قالبني،  يف  يتمثل  طباعته  املراد  الت�شميم 
....................... على القالب، والقالب الآخر ميثل الأر�شية اأي خلفية ال�شكل هي ................... على 

القالب.

ال�صوؤال الث�لث:ال�صوؤال الث�لث:اأذكراأذكر  بع�سبع�س  الأ�سياءالأ�سياء  فيفي  حياتكحياتك  اليوميةاليومية  التيالتي  ت�ستخدمت�ستخدم  فيهافيها  الطباعة؟الطباعة؟  
..............................................................................................................................................................

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

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

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

تقويم الوحدة:تقويم الوحدة:
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الوحدة الرابعة

المو�صوع�ت
 المو�سوع الأول:

ت�سكيل اأواني بطريقة الحبال.
المو�سوع الثاني: 

ت�سكيالت مبتكرة بطريقة الحبال.
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اأهداف مج�ل الخزف:

١  معرفة الم�شدر الكيميائي لأنواع الطين 
المختلفة.

٢  معرفة طرائق الت�شكيل بالحبال 
الطينية وطرائق الزخرفة بها.

٣   ت�شكيل اأواٍن خزفية با�شتخدام الحبال 
الطينية وزخرفتها.

٤   اإدراك اأهمية التنوع في اأ�شكال الخزف 
المنتجة.

٥   معرفة اإ�شهامات الخزاف ال�شعبي في 
�شناعة الفخار المحلي.

٦   الإلمام ببع�ص الم�شطلحات التي 
ت�شاعد في التحدث والكتابة عن مجال 

الخزف.
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ت�صكيل اأواني بطريقة الحب�لت�صكيل اأواني بطريقة الحب�لالمو�صوع االأول:

حاجاته  ي  لتلبِّ التاريخ؛  فجر  منذ  الإن�شان  مار�شها  التي  الِحَرف  اأقدم  من  الفخار  �شناعة  تعتبر 
واأغرا�شه النفعية المتنوعة. ومن الأ�شباب التي �شاعدت على ظهور هذه ال�شناعة وانت�شارها توافُر 
متنوعة.  بطرائق  الأواني  ت�شكيل  في  الإن�شان  فا�شتخدمها  عليه،  الح�شول  و�شهولة  ال�شل�شال  مادة 
وُتعّد طريقة الت�شكيل اليدوي والبناء بالحبال الطينية اإحدى الطرائق الم�شتخدمة في الت�شكيل منذ ما 

يقرب من �شتة اآلف �شنة، وما زال ا�شتخدامها �شائعًا حتى الآن، الأ�شكال )94- 95- 96(.

طرائقطرائق  الت�سكيل:الت�سكيل:

ال�شكل )95(
)طريقة ال�شرائح(.

ال�شكل )94(
)طريقة ال�شغط(.

ال�شكل )96(
)طريقة الحبال(.
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اآنيةاآنية  الحبالالحبال  عبرعبر  التاريخ:التاريخ:

لنتاأّمل معًا نماذج لأواٍن فخارية اأثرية �شكلت بطريقة الحبال، الأ�شكال )97- 98- 99(.

ال�شكل )97(
أ�شرات  )الدولة القديمة(الح�شارة الفرعونية. اإناء من ع�شر ال

أبعاد: الرتفاع )15( �شم، المتحف الم�شري القاهرة. ال

ال�شكل )98(
اإناء من الع�شر الإغريقي.

أبعاد: الرتفاع )42( �شم. ال
 المتحف اليوناني الروماني 

في الإ�شكندرية.

اإن المتتّبع للنماذج ال�شابقة يجد اأن طريقة 
الت�شكيل بالحبال قد ا�شتخدمت بمهارة عالية، 
اأخــذت  ــي قــد  ــ اأ�ــشــكــال الأوان اأن  حيث نــالحــظ 
ا�شتدارتها الكاملة وظهر التنا�شب بين اأجزائها، 
لهيكلها،  العام  البناء  في  الن�شيابية  فتحققت 
اإليها  و�شل  التي  المهارة  مقدار  على  يدل  مما 

�شّناع هذه الأواني )الخّزافون( منذ الِقَدم.

ال�شكل )99(
اإناء من القرن الثالث 

- الرابع هجري، 
المتحف الوطني مركز 

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

ال�شكل )100(

لنتمّكن من ت�شكيل اآنية بطريقة الحبال يلزمنا الخامات والأدوات التالية: ال�شكل )100(
ورقية،  مناديل  نايلون،  مفر�ص  �شلك،  خ�شبي،  لوح  دفر،  ال�شل�شال،  الطين  من  )قطعة 

طينة �شائلة.

لنح�شل على  بمقدار معين  الماء  اإليها  ال�شائلة: هي عبارة عن طينة ي�شاف  الطينة 
درجة من ال�شيولة المنا�شبة والّلزوجة المعتدلة.

تعريف:تعريف:
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خطواتخطوات  الت�سكيلالت�سكيل  بطريقةبطريقة  الحبال:الحبال:

نظهر مهارتنا في ت�شكيل اآنية بطريقة الحبال، م�شتر�شدين بخطوات العمل في ال�شكل )101(. 

  )الخطوة)الخطوة  الثانية(الثانية(

  )الخطوة)الخطوة  الثالثة(الثالثة(

أولى( أولى(ال   )الخطوة)الخطوة  ال

نقّطع اأجزاء مت�شاوية من الكتلة الطينية.

لي�شهل  ــد؛  ــي ــال ب الــطــيــن  قــطــعــة  نـــرّقـــق 
ت�شكيلها.

ندحرج قطعة ال�شل�شال على �شطح م�شتٍو 
أمام والخلف. اإلى ال

ال�شكل )101 (
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  )الخطوة)الخطوة  الرابعة(الرابعة(

  )الخطوة)الخطوة  الخام�سة(الخام�سة(

  )الخطوة)الخطوة  ال�ساد�سة(ال�ساد�سة(

ن�شتمرُّ بالبناء حتى ن�شل اإلى الرتفاع المطلوب، ال�شكل )102(.

نبداأ بلفِّ الحبل لت�شكيل قاعدة الإناء.

ندمج الحبال )�شطح القاعدة العلوي( 
بالدفرة من الأعلى اإلى الأ�شفل.

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

ال�شكل )102 (
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نراعي تنا�شب محيط القاعدة مع اأق�شى اّت�شاع لالآنية، �شكل )103(.

ال�شكل )103(

  )الخطوة)الخطوة  ال�سابعة(ال�سابعة(

  )الخطوة)الخطوة  الثامنة(الثامنة(

  )الخطوة)الخطوة  التا�سعة(التا�سعة(

ال�شائلة؛  بالطينة  الــقــاعــدة  حــافــة  نــدهــن 
لت�شاعد على ربط الحبل بالقاعدة.

م بناء ال�شكل با�شتدارة الحبل الطيني  نتمِّ
على القاعدة ويقطع عن تالقي اأطرافه.

يلحم الــحــبــل مــع الــقــاعــدة مــن الــداخــل 
با�شتخدام الدفرة.
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ال�شكل )107(

ال�شكل )106(ال�شكل )105(ال�شكل )104(

  طرائقطرائق  دمجدمج  الحبال:الحبال:
الإناء والإبقاء على �شكل الحبال من الخارج،  اأن تكون عملية الدمج من داخل  1- يمكن 

ال�شكل )104(.
2- ندمج الحبال من الخارج للح�شول على �شطح اأمل�ص مع اإبقاء �شكل الحبال من الداخل، 

ال�شكل )105(.
3- دمج الحبال من الداخل ومن الخارج للح�شول على قوة تما�شك اأكبر، ال�شكل )106(.

  تو�سياتتو�سيات  عندعند  الت�سكيلالت�سكيل  بالحبال:بالحبال:

على الرغم من ب�شاطة الت�شكيل بالحبال و�شهولة التعامل معها اإل اأنه يجب مراعاة التالي: 
•  ال�شغط الخفيف بباطن الكّفين على قطعة ال�شل�شال اأثناء برمها لعمل الحبل. 

اختيار ثخانة مت�شاوية لجميع الحبال الالزمة لبناء القطعة الواحدة.   •
•  لالإ�شراع في العمل يمكن تح�شير عدد منا�شب من الحبال ال�شل�شالية المتماثلة في 
الثخانة، وتغطيتها بقطعة قما�ص رطبة، وتغليفها بالنايلون؛ حتى ل تت�شقق وت�شبح غير �شالحة 

للت�شكيل، ال�شكل )107(.
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• يمكن تنفيذ القاعدة بطريقة ال�شرائح بحيث تفرد الطينة بالن�شابة، ال�شكل )108(.

• يعمل باترون من الورق، وتق�ص ال�شريحة بمقا�ص الباترون، ال�شكل  )109(.

• اإحداث خدو�ص على القاعدة، ثم و�شع طبقة من ال�شل�شال ال�شائل للم�شاعدة في ل�شق الحبل.

• ال�شغط والل�شق بلطف وعناية عند دمج الحبال للحفاظ على ت�شميم ال�شكل وتوازنه وتماثله.
• يمكن دمج الحبال من الداخل وترك �شكل الحبال من الخارج، كما يمكن تنفيذ العك�ص اأي�شًا. 

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

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

في ت�شييق الإناء، ال�شكل )110(. 

ال�شكل )108(

ال�شكل )109 (

ال�شكل )110(
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 ن�ساط )١(
اأبحث في ال�شبكة العنكبوتية عن �شور لما ابتدعته يد الفنان ال�شعبي و�شّمنها كرا�شتك.

 ن�ساط )٢(
ن�شاهد في ال�شكل )111(، عجائن �شكلت بطريقة الحبال؛ لنفّكر في خامات اأخرى 

يمكن الت�شكيل بها بهذه الطريقة.

 ن�ساط )٣(
  نقوم بت�شكيل اآنية مكونة من جزاأين، ال�شكل )112(، ثم ندمج الجزاأين، ال�شكل )113( 
ر في المبررات التي  لنح�شل على اآنية متكاملة، ال�شكل )114( وخالل عملية التنفيذ نفكِّ

تدعو لت�شكيل ن�شفين منف�شلين )جزء علوي، وجزء �شفلي( ومن ثم دمجهما.

ال�شكل )111(

ال�شكل )114(ال�شكل )113(ال�شكل )112(
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ت�صكيالت مبتكرة بطريقة الحب�لت�صكيالت مبتكرة بطريقة الحب�لالمو�صوع الث�ني:

الت�شكيل  ا�شتخدام  في  الحّر  التنوع  فيها  ظهر  التي  الع�شور  اأكثر  من  الع�شر  هذا  ُيعّد 
الحبال  ت�شكيل  لأن  ذلك  خا�ص،  ب�شكل  ال�شل�شالي  الحبل  وا�شتخدام  عام  ب�شكل  اليدوي 
ا�شتخدامها في  يمكن  يعطي فر�شًا غير محدودة لالبتكار، كما  ال�شكل  بنية  وتوزيعها على 

�شكل اإ�شافات جمالية.
مفهوم البتكار:

م�شتحدثة  بطريقة  الموجودة  والأدوات  والمعلومات  الأفكار  ا�شتخدام  على  القدرة  هو 
وفريدة.)1(

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

الفنان وتمّكنه من الت�شميم وتمّتعه بمهارة التنفيذ. 
لنتاأّمل �شورة المج�شم الجمالي الذي �شّكل يدويًا بالحبال ال�شل�شالية من ِقَبل مجموعة 
من طـــــالب كلية الفنون، لقد ابتكروا طريقة البناء عندما اأرادوا اإعالن رغبتهم في الخروج 
ز التعبير، ال�شكل )115(، )لن�شت�شعر معاني من وراء  من ت�شنيع الأ�شكال التقليدية اإلى حيِّ

هذا ال�شكل(.

ال�شكل )115 (

ف. )1( عبدالفتاح. د. ا�شماعيل )2003( البتكار وتنمية لدى اأطفالنا )الطبعة 1(. مدينة ن�شر: مكتبة دار الكتاب، �ص 16-17. بت�شرُّ
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بطريقة الحبال يمكننا عمل اأ�شكال متعددة متنوعة ومبتكرة كما في ال�شكل )116(.

ال�شكل )116(
مجموعة من الأ�شكال المتعددة بطريقة الحبال.

ن�شتعمل طريقة الت�شكيل بالحبال؛ للح�شول على قطع ذات بناء زخرفي.
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خطواتخطوات  الت�سكيل:الت�سكيل:

ن�شتر�شد بالخطوات في ال�شكل )117(، مع الحر�ص على ابتكار اأ�شكال مغايرة. 

  )الخطوة)الخطوة  الثانية(الثانية(

  )الخطوة)الخطوة  الثالثة(الثالثة(

أولى( أولى(ال   )الخطوة)الخطوة  ال

مــن  م�شــطحة  قطعــة  بو�شــع  نقــوم 
ال�شل�شال لت�شكيل القاعدة.

ن�شــكل حبــاًل ويو�شــع فــي تما�ــص مــع 
القاعــدة وحافــة الإناء، ثــم يدمج الحبل 

مع القاعدة با�شتخدام الأ�شابع.

ن�شــكل حبــاًل علــى اأيِّ هيئــة زخرفية، 
وعنــد و�شعــه يتــم التاأكــد باأنــه يالم�ــص 

الحبل ال�شابق.
ال�شكل )117(نكمل العمل م�شتعينين بال�شكل )118(.

)2(

)1(

)3(
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  )الخطوة)الخطوة  الرابعة(الرابعة(

  )الخطوة)الخطوة  الخام�سة(الخام�سة(

  )الخطوة)الخطوة  ال�ساد�سة(ال�ساد�سة(

أ�شــكال تباعــًا داخل  نثّبــت الحبــال ال�شل�شاليــة متنوعة ال
الإناء بدّقة، والتاأكد من تما�شك الحبال.

الأعلى،  اإلى  الو�شول  حتى  الحبال  باإ�شافة  ال�شتمرار 
ويمالأ الفراغ، ثم يو�شع لوح من الخ�شب فوق حافة الإناء.

يتم م�شح الإناء من الخارج وعمل خطوط زخرفية.

ي�شــتكمل العمل بو�شع لم�شــات نهائية ويتــرك ليجف ببطء 
ويتــم تغطيته ببال�شــتيك يحتوي على فتحــات �شغيرة، ويمكن 
عمــل اأ�شــكال متعــددة متنوعة ومبتكــرة بنف�ــص الطريقة، كما 
يمكننــا ت�شــكيل هيئــات مختلفــة لالأوانــي والفخاريات بنف�ــص 

الطريقة.            

  )الخطوة)الخطوة  ال�سابعة(ال�سابعة(

ال�شكل )118(

)4(

)5(

)6(

)7(



79

 ن�ساط )١(
اأمامنا ال�شكل )119( لأعمال فنية �شّكلت بالحبال ال�شل�شالية، لنتاأّملها ثم نقوم بالتالي:

- ن�شُف الختالفات التي ظهرت في �شكل وهيئة الحبال.
- هل اختلف �ُشْمك الحبال بين الأعمال؟ وهل اختلف �ُشْمكها في اأجزاء العمل الواحد؟

- هل ظهرت مالم�ص وتاأثيرات على �شطح الحبال؟ هل اّت�شمت الأعمال بالبتكار؟
- هل كل الأعمال التي ن�شاهدها لها وجه نفعي؟

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

يمكننا اأن ن�شكل حباًل رفيعة جدًا اأو �شميكة من ال�شل�شال؛ لتكون محورًا لعمل فني مبتكر 
للنماذج التالية، ال�شكل )120(.

دحرجتها  يمكن  مزخرفة  حبال  على  وللح�شول   
�شينتقل  ب�شيط  وب�شغط  مالم�ص،  ذات  اأ�شطح  على 

النق�ص على الحبل، ال�شكل )121(.
للحبال  مالم�ص  لإحــداث  اآخر  اأ�شلوب  في  ر  لنفكِّ  

التي نقوم بت�شكيلها.

ال�شكل )119(ال�شكل )119(

ال�شكل )120(

ال�شكل )121(
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 ن�ساط )٢(
ارتبط مفهوم البتكار بمدى قدرة الفنان على التنوع في �شياغته الأ�شكال وما يقوم 

باإنتاجه بغر�ص تقديم حلول جديدة وبغر�ص الإبهار كذلك.
- هل تّت�شم الأواني التي اأمامنا بالجدة والحداثة والبتكار؟ لنالحظ، ال�شكل )122(.

- هل هي مبتكرة اأم اأن بها خلاًل يجب ت�شويبه؟

نقوم بمحاولة ت�شكيل هيئة مبتكرة للحبال، م�شتفيدين من الأفكار التي اأمامنا، ال�شكل 
 .)124 - 123(

ال�شكل )122(

ال�شكل )124(ال�شكل )123(
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 ن�ساط )٣(
- نالحظ في النماذج الواردة اأمامنا في ال�شكل )125(، اأن الحبل ال�شل�شالي اتخذ 
هيئة الحبل وقد ا�شتخدم في �شكل اإ�شافات جمالية، لنتحدث عن جماليات الفكرة، وهل 

ن�شفها باأنها اأعمال مبتكرة؟ ولماذا؟

 ن�ساط )٤(
- لنتحدث عن حركة الحبال في النماذج التالية، ال�شكل )126(، ونالحظ اأيها اأكثر 

ل؟ ابتكارًا؟ وما ال�شكل الذي نف�شّ

ال�شكل )125(

ال�شكل )126(
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 ن�شاط )5 (
- �لنماذج في �ل�سكل )127(�ُسّكلت بخامات و�أ�ساليب مختلفة, هل يمكننا �أن ن�ستوحي 
بمحاولة  لنقم  �لحبال؟  بطريقة  �ل�سل�سالية  بالطينة  ننفذها  مبتكرة  �أ�سكااًل  منها 

تجريبية, وحتمًا - باإذن �هلل - �سنتمكن من ذلك؛ لما نتمّتع به من موهبة ومهارة.

�ل�سكل )127(
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 ن�ساط )٦(

- ابحث في المواقـع الفنية على ال�شبـكة العنـكبوتية عـن مـواقع اأخـرى لأعمـال خـزفية 
�ُشكلت بطريقة الحبال لفنانين محليين وعرب وعالميين.

- لنجمع �شور بع�ص الأعمال التي حازت على اإعجابنا، ون�شجل ا�شم الفنان، ونحتفظ 
بالم�شورات في ملفنا الفني الخا�ص، ثم نعر�ص على زمالئنا ومعلمنا ما قمنا بعمله.
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ال�صوؤال االأول:ال�صوؤال االأول:اختراختر  الإجابةالإجابة  ال�سحيحةال�سحيحة  منمن  بينبين  الأقوا�سالأقوا�س  فيمافيما  يلي:يلي:
1. من اأقدم احِلَرف التي مار�شها الإن�شان منذ فجر التاريخ؛ لتّلبي اأغرا�شه النفعية. )ال�شيد 

- �شناعة الفخار -  الزراعة(.
2. اخلامات والأدوات الأ�شا�شية يف �شناعة الأواين اخلزفية. ) البال�شتيك - احلديد - الطني (.

ال�صوؤال الث�ني:ال�صوؤال الث�ني:�سع�سع  عالمةعالمة  ))((  اأماماأمام  العبارةالعبارة  ال�سحيحة،ال�سحيحة،  وعالمةوعالمة  ))((  اأماماأمام  العبارةالعبارة  غيرغير  
ال�سحيحةال�سحيحة  فيمافيما  يلي:يلي:

1. ُتعّد طريقة الت�شكيل اليدوي اإحدى الطرائق امل�شتخدمة يف الت�شكيل من قرابة �شتة اآلف �شنة. )       (
2. متّيز هذا الع�شر  با�شتخدام ال�شل�شال يف بناء العمل اخلزيف.                    )      (
3. يتم تغطية الفخار ببال�شتيك ويرتك حتى يجف ببطء.        )      (

ال�صوؤال الث�لث:ال�صوؤال الث�لث:عرفعرف  الطينةالطينة  ال�سائلة:ال�سائلة:  
..............................................................................................................................................................

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

تقويم الوحدة:تقويم الوحدة:
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اأهداف الم�صروع الفني:
لدى  الإبداعي  التفكير  تنمية مهارات    ١

الطالب/ الطالبة .
على  الــقــدرة  الطالبة  الطالب/  منح    ٢
والأدوات  الخامات  وتوظيف  اختيار 

الم�شتخدمة لتنفيذ العمل الفني. 
٣   ت�شجيع الطالب/ الطالبة على التفكير 

بطريقة غير ماألوفة.
تم  التي  الفنية  المجالت  بين  دمــج    ٤
الــدرا�ــشــي  الف�شل  خـــالل  درا�ــشــتــهــا 
ونفعية  اإبداعية  ت�شميمات  عمل  في 
م�شتدامة ذات طبيعة تربوية وجمالية.
٥  تبادل الخبرات الفنية بين الطلبة في 

الم�شاريع الفنية الجماعية.

٦    دعم التجاهات الإيجابية لدى الطالب 
نحو الإبداع والتفكير الإبداعي.

القدرة على  الطالبة  الطالب/  اإك�شاب    ٧
حلول  وتقديم  بالم�شكالت  الإح�شا�ص 

لها بطرائق اإبداعية.
٨   مناق�شة العالقات بين القيم الت�شكيلية 
التي  الفنية  الأعـــمـــال  فــي  الــمــتــوفــرة 

ينتجها الطالب/ الطالبة.
الوجدانية،  النــفــعــالت  عــن  التعبير    ٩
ومالحظة المعاني التعبيرية في ال�شكل 

واللون والتج�شيم في العمل الفني.
مهــارات  الطالبــة  الطالــب/  اإك�شــاب   ١٠

التخطيط والتفكير للم�شاريع الفنية.
القــدرة علــى  الطالبــة  الطالــب/  اإك�شــاب   ١١
الت�شــكيل بالخامــات المتعــددة فــي النتــاج 

الفني.
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الأدواتالأدوات  والخاماتوالخامات

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

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

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

ا�س������م الم�س����روع
فردي

جماعي

تخطيطتخطيط  فكرةفكرة  العملالعمل

الم�صروع الف�صلي

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

مل ينفذ نفذ ....................................................................................
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ال�صفحةالمو�صــوعمال�صفحةالمو�صــوعم
الوحدة االأولى: مج�ل الر�صم.

المو�شوع : مبادئ التكوين الفني:
ال�شكل )1( مفهوم التكوين 

ال�شكل )2( تكوين منظم غير مثالي
ال�شكل )3( تكوين منظم مثالي
ال�شكل )4( تق�شيمات التكوين 
ال�شكل )5( تق�شيمات التكوين

ال�شكل )6(  تق�شيمات التكوين 
ال�شكل )7(  تق�شيمات التكوين 

ال�شكل )8( تق�شيمات التكوين
)1948م(  الم�شرية«  »ال�شتارة  لوحة   )9( ال�شكل 

زيتية 89 × 116، وا�شنطن
ال�شكل )10( ال�شيادة بالتباين في الألوان 

ال�شكل )11( ال�شيادة عن طريق الحدة
ال�شكل )12( ال�شيادة عن طريق القرب 

ال�شكل )13( ال�شيادة عن طريق النعزال
ال�شكل )14( ال�شيادة باختالف عنا�شر التكوين 

�شب  ال�شكل )15( النِّ
ال�شكل )16( خطوات ر�شم اإناء
ال�شكل )17( خطوات ر�شم اإناء

ال�شكل )18( خطوات ر�شم 
ال�شكل )19(  ال�شوء والظل

ال�شكل )20( ن�شاط )3(
ال�شكل )21( ن�شاط )3(

المو�شوع الثاني: ال�شوء والظل والثمار:
ال�شكل )22( ال�شوء والظل والثمار

ال�شكل )23( ما هو الج�شم الكروي؟
ال�شكل )24( ما هو الإيهام بالتج�شيم؟
ال�شكل )25( ماهو الإيهام بالتج�شيم؟

ال�شكل )26( لوحة للفنان العالمي »بول �شيزان«
ال�شكل )27( الفنانة ال�شعودية »زهرة ال�شامن«

ال�شكل )28( األوان البا�شتيل
ال�شكل )29( تطبيق على األوان البا�شتيل

ال�شكل )30( خطوات ر�شم الثمرة
ال�شكل )31( ن�شاط )2(

المو�شوع الثالث: ر�شم اأوراق ال�شجر:
ال�شكل )32(  تخطيط بدائي »كهف الإخوة الثالثة«

ال�شكل )33( �شورة لر�شم �شخري قديم
ال�شكل )34( لوحة تخطيطية للفنان » ليونارد دافن�شي« 
ال�شكل )35( تخطيط مجموعة من الأ�شجار للفنان »تيتان« 

ال�شكل )36( اأدوات الر�شم
ال�شكل )37(  التنوع في اأوراق ال�شجر 

ال�شكل )38( خطوات ر�شم اأوراق ال�شجر
ال�شكل )39( خطوات ر�شم اأوراق ال�شجر

ال�شكل )40( ن�شاط )1(
ال�شكل )41( ن�شاط )2(
ال�شكل )42( ن�شاط )3(
ال�شكل )43( ن�شاط )4(

10
10
10
11
11
11
12
12
12

13
13
13
14
14
15
16
16
16
17
17
17

18
19
20
20
21
21
25
22
23
24

25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30

الوحدة الث�نية: مج�ل الزخرفة.
المو�شوع الأول: المحاور في الزخرفة الهند�شية:
ال�شكل )44( محراب لم�شجد اإيراني في القرن 

التا�شع الهجري، مطار الملك عبد العزيز الدولي
ال�شكل )45( لوحة للفنان العراقي »�شادق طعمة«

ال�شكل )46: اأ، ب( المحاور لزخرفة الأ�شكال الهند�شية
ال�شكل )47: اأ،ب( المحاور لزخرفة الأ�شكال الهند�شية
ال�شكل )48: اأ، ب( المحاور لزخرفة الأ�شكال الهند�شية

ال�شكل )49: اأ،ب( اأنواع التماثل
ال�شكل )50( ر�شم وحدة زخرفية متماثلة با�شتخدام المحاور
ال�شكل )51( ر�شم وحدة زخرفية متماثلة با�شتخدام المحاور
ال�شكل )52( ر�شم وحدة زخرفية متماثلة با�شتخدام المحاور

ال�شكل )53( ر�شم وحدة زخرفية متماثلة با�شتخدام المحاور
ال�شكل )54( ر�شم وحدة زخرفية متماثلة با�شتخدام المحاور

المو�شوع الثاني: الأقطار في الزخرفة الهند�شية:
ال�شكل )55( جدار من الموزاييك، م�شجد الجمعة 

في اإيران، بالأ�شكال الهند�شية والنباتية
ال�شكل )56: اأ، ب( الأقطار في المربع والدائرة 
ال�شكل )57: اأ،ب( الأقطار في المربع والدائرة

ال�شكل )58 اأ( خطوات ر�شم مربع
ال�شكل )58 ب( خطوات ر�شم الأقطار

ال�شكل )58 جـ( خطوات ر�شم زخارف على الأقطار
ال�شكل )59( ن�شاط )3(

ال�شكل )60( مجالت الزخرفة الإ�شالمية 
ال�شكل )61( مجالت الزخرفة الإ�شالمية
ال�شكل )62( مجالت الزخرفة الإ�شالمية
ال�شكل )63( مجالت الزخرفة الإ�شالمية
ال�شكل )64( مجالت الزخرفة الإ�شالمية

ال�شكل )65(  مجالت الزخرفة الإ�شالمية 
ال�شكل )66 اأ( تطبيقات فنية 

 ال�شكل )67 ب( تطبيقات فنية 
الوحدة الث�لثة: مج�ل الطب�عة.

المو�شوع الأول: الطباعة بقوالب مختلفة الخامات:
ال�شكل )68(  قطعة قما�ص مطبوعة بالقالب

ال�شكل )69( �شيدة ترتدي غطاء للراأ�ص مطبوعًا بالقالب
ال�شكل )70( فتاة ترتدي ثوب مطبوعًا بالقالب

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

ال�شكل )73( منتجات متنوعة مزينة بطباعة القالب
ال�شكل )74( اأغلفة كتب مزينة بطباعة القالب

ال�شكل )75( وحدة اإ�شاءة مزينة بطباعة القالب
ال�شكل )76( وحدة زخرفية مطبوعة بالقالب

ال�شكل )77( وحدة زخرفية مطبوعة على ثوب
ال�شكل )78( اأ�شجار مطبوعة بالقالب

ال�شكل )79( قالب طباعي محفور من الخ�شب
ال�شكل )80(  نماذج من الخ�شب والرخام
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ال�صفحةالمو�صــوعمال�صفحةالمو�صــوعم
ال�شكل )81( مجموعة من الخامات الطبيعية وال�شناعية

المو�شوع الثاني: الطباعة بقوالب ال�شكل والأر�شية:
ال�شكل )82( تناغم لوحة حفر للفنان »�شامي البار«

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

ال�شكل )84( اأثر الطباعة على المالب�ص
ال�شكل )85( اأثر الطباعة على الجدار والأثاث

ال�شكل )86( جدار مزين بطباعة القالب
ال�شكل )87( الأدوات والخامات ال�شرورية في طباعة القالب

ال�شكل )88( ت�شميم فني بطباعة القالب
ال�شكل )89( قالب لل�شكل

ال�شكل )90( قالب لالأر�شية
ال�شكل )91( نماذج طباعية بقوالب تت�شابه وتختلف 

فيها ال�شكل والأر�شية
ال�شكل )92(  طباعة بال�شكل والأر�شية للفنانة »مها 

الألمعي«
ال�شكل )93(  طباعة بال�شكل والأر�شية على قطعة من 

القما�ص
الوحدة الرابعة: مج�ل الخزف.

المو�شوع الأول: ت�شكيل الأواني بطريقة الحبال:   
ال�شكل )94( طرائق الت�شكيل اليدوي 
ال�شكل )95( طرائق الت�شكيل اليدوي 
ال�شكل )96( طرائق الت�شكيل اليدوي 
ال�شكل )97( اآنية الحبال عبر التاريخ 
ال�شكل )98( اآنية الحبال عبر التاريخ
ال�شكل )99( اآنية الحبال عبر التاريخ

ال�شكل )100( الخامات والأدوات
ال�شكل )101( خطوات الت�شكيل بطريقة الحبال 
ال�شكل )102( خطوات الت�شكيل بطريقة الحبال 
ال�شكل )103( خطوات الت�شكيل بطريقة الحبال 

ال�شكل )104( طرائق دمج الحبال
ل�شكل )105( طرائق دمج الحبال

ال�شكل )106( طرائق دمج الحبال 
ال�شكل )107( تو�شيات عند الت�شكيل بالحبال 
ال�شكل )108( تو�شيات عند الت�شكيل بالحبال
ال�شكل )109( تو�شيات عند الت�شكيل بالحبال
ال�شكل )110( تو�شيات عند الت�شكيل بالحبال 

ال�شكل )111( ن�شاط )2(  
ال�شكل )112( ن�شاط )3( 
ال�شكل )113( ن�شاط )3(
ال�شكل )114( ن�شاط )3(

المو�شوع الثاني: ت�شكيالت مبتكرة بالحبال:
ال�شكل )115( ت�شكيالت مبتكرة بالحبال 

ال�شكل )116( مجموعة من الأ�شكال المتعددة بطريقة الحبال
ال�شكل )117( خطوات الت�شكيل بالحبال
ال�شكل )118( خطوات الت�شكيل بالحبال 

ال�شكل )119( ن�شاط )1(
ال�شكل )120( مالم�ص الحبال
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م�شر العربية، ط6.
9- طالو، محي الدين، 1993م، الر�شم واللون، دار دم�شق للن�شر والتوزيع والطباعة، الجمهورية العربية ال�شورية.

10- طالو، محي الدين، 1995م، اللون علم وفن، دار دم�شق للن�شر والتوزيع والطباعة، الجمهورية العربية ال�شورية. 
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6- موؤ�ش�شة اأعمال المو�شوعة للن�شر والتوزيع، 1966م، المو�شوعة العربية العالمية.
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للمناهج وتقنيات  العامة  المديرية  التقليدية،  للمناهج، الحرف  العامة  المديرية  والتعليم،  التربية  8- وزارة 
التعّلم، المملكة الأردنية، وزارة التربية والتعليم، الوحدات التدريبية في التربية الفنية.

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


