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المقـــــــــدمة
�لحمد هلل رب �لعالمين و�ل�صالة و�ل�صالم على �أ�صرف �لمر�صلين وعلى �آله و�صحبه �أجمعين وبعد  ...  

 فقد �صمم هذ� �لكتاب الإثر�ء معلومات وخبر�ت ومهار�ت �لطالب /ـة في �ل�صف �ل�صاد�س �البتد�ئي ، في مجاالت 
ا. نجد في محتوى �لجزء  �لتربية �لفنية �لمختلفة، وفيه من �لمعلومات و�الأن�صطة ما يجعله مرجًعا �أكاديميًّا مهمًّ
�لمتخ�ص�س للف�صل �لدر��صي �الأول �أربع مجاالت، هي مجال �لر�صم  ومجال �لزخرفة، ومجال �لطباعة، ومجال 
�لخزف، و�لم�صروع �لفني. ويتكون  كل مجال من عدد من �لمو�صوعات فمجال �لر�صم يحتوي على ثالثة مو�صوعات  

على �لنحو �الآتي:
1-�لمو�صوع �الأول: �أ�ص�س �لت�صميم في �لر�صم.

2-�لمو�صوع �لثاني: �لر�صم باالألو�ن �لزيتية.
3-�لمو�صوع �لثالث: �لتجريدية في �لر�صم.

وقد روعي في هذه �لمو�صوعات منا�صبتها لقدر�ت �لطالب/ـة  ومرحلة �لنمو �لج�صمي و�لعقلي و�الجتماعي. 
ومعالجتها لمفاهيم �صبق لهم �لتعر�س �إليها في درو�س �لتربية �لفنية. كما ذيلت �لمو�صوعات باأن�صطة متنوعة 

ت�صاعد على تاأكيد �لمعارف، و�لخبر�ت، و�لمهار�ت �لمكت�صبة. 
�لمجال �لثاني هو مجال �لزخرفة  ويتكون من مو�صوعين هما:

1-�لمو�صوع �الأول: �لت�صعب �لزخرفي من نقطة.
2-�لمو�صوع �لثاني: �لت�صعب �لزخرفي على �أ�صطح متنوعة.

وقد روعي في هذه �لمو�صوعات �أن تكون �متد�ًد� لما �صبق �أن تعلمته، عزيزي �لطالب/ عزيزتي �لطالبة في 
مجال �لزخرفة �الإ�صالمية، و��صتملت على �أن�صطة فكرية وتطبيقية ت�صاعدك على �الهتمام بتر�ثه وفنه �لخالد.

�لمجال �لثالث وقد تناول �لطباعة و��صتمل على مو�صوع و�حد وهو:
�لحفر و�لطباعة بالقو�لب.

وتطرقت  عنها،  تاريخية  نبذة  وقدمت  �لحفر،  )�لقالب(  �لطباعة  بطرق  تتعلق  مو�صوعات  تناول  تم  وقد 
بالتف�صيل لطباعة �لتفريغ وطرق �ال�صتفادة منها في �لمنزل. كما ذيلت �لوحدة باأن�صطة �إثر�ئية فكرية وعملية.

فما عليك عزيزي �لطالب عزيزتي �لطالبة �إال قر�ءة �لتعليمات و�تباع �لخطو�ت للقيام باالأن�صطة �لتي �صوف تكون 
باإذن �هلل مفيدة لي�س لك فقط ولكن لالأ�صرة بكاملها ، ذلك �أن �لتعلم عن عالم �لفن وممار�صته �أمر ممتع ومفيد.
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�لمجال �لر�بع عن �لخزف وقد قدم مو�صوعين �إثر�ئيين على �لنحو �الآتي:
1-�لمو�صوع �الأول : تنظيم �إناء منتظم �ل�صكل.

2-�لمو�صوع �لثاني : تكوينات زخرفية غائرة على �صطح �لطينة �لمتجلدة.
وقدم نبذة تاريخية عن �لخزف �لم�صطح ذو �لزخارف �لغائرة ، كما تم �لتعر�س الأ�صاليب عمل �لزخارف �لغائرة 
كالحذف  و�لتفريغ وغيرها من �أ�صاليب تزيين �لمنتج �لخزفي ، كما تم �لتعرف على �لت�صكيل بو��صطة �أ�صاليب مختلفة 
لتنفيذ �آنية منتظمة �ل�صكل، لمنا�صبة هذه �لطريقة ل�صن �لطالب و�لطالبات. وقد ذيلت هذه �لمو��صيع �الإثر�ئية 

باأن�صطة فكرية وتطبيقية مفيدة للطالب/ـة.
�مل�صروع �لفني: ينفذ با�صرت�تيجية تدري�س منا�صبة الإك�صاب �لطالب/ـة مهار�ت �الإبد�ع مثل �لطالقة، و�ملرونة، 
�إلى �الأفكار و�لروؤى �جلديدة  �مل�صكالت، وُت�صتخدم للو�صول  و�الأ�صالة، و�لتفا�صيل، و�خليال، و�حل�صا�صية، وحل 

�لتي توؤدي �إلى �لدمج و�لتاأليف بني �الأفكار و�ملعلومات و�الأدو�ت و�خلامات لالإنتاج �لفني �الإبد�عي.
وفي �لختام ن�صاأل �هلل �لكريم �أن ينفع طالبنا وطالباتنا بهذ� �لجهد �لمتو��صع �لذي يهدف �إلى تح�صين تعلمهم 

وممار�صتهم لمجاالت �لتعبير �لفني �لمختلفة .
                                            و�آخر دعو�نا �أن �لحمد هلل رب �لعالمين . 
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�ل�صفحة �ملو�صوع

جمال �لر�صم
8 �أ�ص�س �لت�صميم في �لر�صم �لمو�صوع �الأول

13 �لر�صم باالألو�ن �لزيتية �لمو�صوع  �لثاني

24 �لتجريدية في �لر�صم �لمو�صوع �لثالث

30 تقومي �لوحدة

جمال �لزخرفة
32 �لت�صعب �لزخرفي من نقطة �لمو�صوع �الأول

44 �لت�صعب �لزخرفي على �أ�صطح متنوعة �لمو�صوع  �لثاني

55 تقومي �لوحدة

جمال �لطباعة
58 �لحفر و�لطباعة بالقو�لب �لمو�صوع

84 تقومي �لوحدة

جمال �خلزف
86 ت�صكيل �آنية خزفية منتظمة �ل�صكل �ملو�صوع �الأول

105 تكوينات زخرفية غائرة على �صطح �لطينة �ملتجلدة �ملو�صوع  �لثاين

116 تقومي �لوحدة

117 �أهد�ف �مل�صروع �لفني 

119 ثبت �مل�صطلحات

121 فهر�س �الأ�صكال

125 �ملر�جع

قائمة املحتويات
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مجال الرسم
المو�سوعات 

المو�سوع االأول: اأ�س�س الت�سميم في الر�سم.

المو�سوع الثاني: الر�سم باالألوان الزيتية.

المو�سوع الثالث: التجريدية في الر�سم.



8

املو�سوع االأول

أسـس التصميم في الرسم

عندما بداأنا يف تعلم القراءة والكتابة، تعلمنا يف املدر�سة اأن هنالك اأ�س�س وقواعد لكتابة الأحرف الهجائية، 

ا. كذلك احلال بالن�سبة للر�سم وللوحات الت�سكيلية، توجد بع�س الأ�س�س والقواعد  وهنالك اأ�س�س وقواعد لقراءتها اأي�سً

)الوحدة،  وهي:  ال�سورة،  لتكوين  اأ�س�س  ثالثة  اأهم  على  املو�سوع  و�سنتعرف يف هذا  الفنان،  ُيراعيها  اأن  يجب  التي 

الإتزان، التنوع(، و�سن�ستخدم لوحة واحدة لتو�سيح تلك الأ�س�س، وهي لوحة طبيعة �سامتة كما يف ال�سكل رقم )1(.

�ل�صكل )1(

ر�بط �لدر�س �لرقمي

www.ien.edu.sa
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اأواًل: مفهوم الوحدة:

لحظ اأن اللوحتني ال�سابقتني تبدوان متطابقتني، لكن اللوحة يف ال�سكل )2( تباعدت عنا�سرها الثالثة عن 

بع�سها البع�س، بحيث اأ�سبح كل عن�سر وحدة بحد ذاته، كما يف ال�سكل )4(، بينما اللوحة يف ال�سكل )3( تداخلت 

عنا�سرها الثالثة فيما بينها، و�سكلت العنا�سر الثالثة فيما بينها وحدة واحدة، كما يف ال�سكل )5(، وهذا ما ن�سميه 

عنا�سرها  تتداخل  التي  الثانية  اللوحة  بعك�س  عنا�سرها،  بني  الوحدة  اإلى  تفتقد  الأولى  فاللوحة  ال�سكل".  "وحدة 
وت�سكل وحدة واحدة.

�ل�صكل )2(   

�ل�صكل )4(   

�ل�صكل )3(   

�ل�صكل )5(   
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ثانًيا: مفهوم التوازن:

 

�ل�صكل )6(    

�ل�صكل )9(   �ل�صكل )8(   

�ل�صكل )7(   

  

اللوحتني  اأن  اإل  ال�سكل )1(،  الأ�سلية  اللوحة  ت�سبهان  وال�سكل )7(  ال�سكل )6(،  اللوحتان يف  تبدوان  كما 

ال�سكل )6(، وال�سكل )7( تفتقران اإلى التوازن اأي توزيع عنا�سر اللوحة وفًقا مل�ساحتها. فاللوحة يف ال�سكل )7( 

متيل عنا�سرها نحو اليمني، كما تظهر يف ال�سكل )8(، واللوحة يف ال�سكل )6( متيل عنا�سرها نحو الأعلى، كما 

تظهر يف ال�سكل )9(.
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بينما اللوحة يف ال�سكل )10( متوازنة يف توزيع عنا�سرها مقارنًة مب�ساحة اللوحة كما تظهر يف ال�سكل 

)11( اأي اأن امل�ساحات الفارغة حول اللوحة تقريًبا مت�ساوية.

ثالًثا: مفهوم التنوع:

على الرغم من اختالف العنا�سر املكونة للوحتني يف ال�سكل )12(، وال�سكل )13(، اإل اأن �سمتهما امل�سرتكة 

هو تكرار عن�سر واحد، ففي اللوحة ال�سكل )12( تكرر �سكل الكمرثى اأكرث من مرة، ويف اللوحة ال�سكل )13( تكرر 

�سكل الإبريق ال�سغري مرتني. بينما لو اأعدنا النظر يف اللوحة الأ�سلية، ال�سكل )1( وال�سكل )10(، جند اأن هنالك 

تنوًعا يف عنا�سر اللوحة، وتنوًعا يف الأ�سكال، والأحجام، والذي ي�سّكل توزيع مريح للعني.

�ل�صكل )13(�ل�صكل )12( 

�ل�صكل )10(                                                                                    �ل�صكل )11(
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اأ�س�س تكوين ال�سورة الثالث )الوحدة، الإتزان، التنوع( قم بر�سم منظر  1- من خالل معرفتك ملفاهيم 

طبيعة �سامتة )اخرت ما ت�ساء من الأ�سكال ثالثة على الأقل( وار�سمها حمقًقا يف اللوحة تلك الأ�س�س الثالثة.

2- اجمع �سوًرا للوحات فنية ت�سكيلية، وتناق�س مع زمالئك من خالل و�سفها وحتليلها عن احتوائها للقيم 

الفنية الثالثة )الوحدة والإتزان والتنوع( اأم  ل؟

العنا�سر  تلك  تر�سم  اأن  حاول  لوحة،  اإطار  داخل  موز(  برتقالة،  )تفاحة،  لفواكه  �سور  ثالث  اأمامك   -3

الثالثة يف كرا�سة الر�سم، متبًعا الأ�س�س التي تعلمتها. 

االأن�سطة:

�ل�صكل )14(
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املو�سوع الثاين

الرسم باأللوان الزيتية

وتتميز  وقدمية،  تقليدية  تقنية  فهي  الفنانني،  قبل  من  ا�ستخداًما  الألوان  اأكرث  من  الزيتية  الألوان  تعترب 

ب�سهولة ت�سحيح الأخطاء مقارنًة بالألوان الأخرى، ويعاب عليها بطء جفاف األوانها. 

الأ�سطحة  اأكرث  اأي �سطح غري م�سقول، ومن  الر�سم على  اأنه ميكنك  الزيتية  املميزة لالألوان  الأ�سياء  من 

ا�ستخداًما قما�س الكانفا�س )Canvas(، وهو على عدة اأنواع خمتلفة، حيث يختلف كل نوع عن الآخر مبلم�سه 

املتدرج من الناعم اإلى اخل�سن ومتو�سط اخل�سونة كما يف ال�سكل )15(. 

�ل�صكل )15(: الحظ يف �الأمثلة �الأربعة تاأثري مل�صات �لفر�صاة على �الأقم�صة �ملختلفة من حيث �خل�صونة و�لنعومة 
و�خل�صونة �ملتو�صطة، ومدى �أثر �ألو�ن �لزيت على �الأ�صطح �ملختلفة. 

ر�بط �لدر�س �لرقمي

www.ien.edu.sa



14

للر�سم على هيئة  ومعد  الأقم�سة جاهز  تلك  وبع�س  املتعددة،  الأنواع  تلك  واملكتبات  الأ�سواق  وتتوفر يف 

قما�س م�سدود على برواز خ�سبي، والبع�س الآخر ُيباع على هيئة قما�س فقط، كما يف ال�سكل )16(. 

�ل�صكل )16(: �أنو�ع خمتلفة ومتعددة من قما�س �لكانفا�س، ولوحات قما�س �لكانفا�س م�صدود على برو�ز خ�صبي جاهز ومعّد للر�صم.

خطوات عمل لوحات الكانفا�س:

كما ميكننا عمل لوحات ت�سلح للر�سم الزيتي، وذلك من خالل اخلطوات الآتية:

اأوًل: نح�سر لفافة قما�س الكانفا�س، ومطرقة خفيفة، وزرادية، ودبا�سة، واأ�سالع الإطار من اخل�سب، وزوايا 

خ�سبية )اأ�سافني(، كما يف ال�سكل )17(.

�ل�صكل )17(
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ثانًيا: نثبت الأ�سالع اخل�سبية الأربعة لن�سنع منها اإطاًرا، ثم نق�س م�ساحة م�ستطيلة من قما�س الكانفا�س اأكرب 

من م�ساحة الإطار بحوايل 10 �سم من كل اجلوانب الأربعة، بحيث يكون وجه القما�سة املراد الر�سم عليه اإلى الأ�سفل، 

ثم نقوم بالتدبي�س بحيث يكون بني كل دبو�س والذي يليه م�سافة 5 �سم كما يف ال�سكل )18(.

�ل�صكل )18(

فيه  ثبت  الذي  الآخر  املعاك�س  ال�سلع  اإلى  و�سدها  القما�س،  املواجهة من  بالزرادية على احلافة  اقب�س  ثالًثا: 

القما�س، ثم دب�س يف منت�سف طرف القما�س حتى حتافظ على القما�س مفروًدا، وبعدها اأكمل التدبي�س مع ال�سلعني 

الآخرين بنف�س الطريقة، وجتنب تدبي�س الأركان، كما يف ال�سكل )19(.

�ل�صكل )19(
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رابًعا: �سع الزوايا اخل�سبية )الأ�سافني( يف الزوايا القائمة لالإطار، وا�سغطها باأ�سابعك، ثم دق عليها باملطرقة 

ا خفيًفا، وكرر ذلك ب�سكل قطري، اأي يف الزاوية املقابلة لها، ول ُتبالغ يف فرد القما�س عند هذه املرحلة، ثم كرر  دقًّ

العملية حتى النتهاء من الأركان الأربعة، كما يف ال�سكل )20(. 

خام�ًسا: هذب اأركان القما�س الزائدة بطي القما�س، اأو ت�سويته،كما يف ال�سكل )21( ليكون يف النهاية اإطار 

لوحة قما�س الكانفا�س جاهًزا للر�سم كما يف ال�سكل )22(.

�ل�صكل )20(

�ل�صكل )22(�ل�صكل )21(
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اأدوات الر�سم باالألوان الزيتية:

االألوان الزيتية:

ُتباع الألوان الزيتية عادًة يف اأنابيب، مكتوب عليها )oil color( اأي األوان زيتية، ومن خالل الألوان الأ�سا�سية 

الثالثة )الأزرق، الأ�سفر، الأحمر( ميكن تركيب جمموعة وا�سعة من الألوان املختلفة بوا�سطة املزج، و�سنحتاج اإلى 

اللون الأبي�س للح�سول على الألوان الفاحتة، كما يف ال�سكل )23(.

�ل�صكل )23(: �الألو�ن �الأ�صا�صية �لثالثة، بعد مزجها �صكلنا منها د�ئرة �الألو�ن.

فر�س الر�سم الزيتي:

للر�سم بالألوان الزيتية نحتاج اإلى ُفر�س ذات مقا�سات خمتلفة، وهي خا�سة بالألوان الزيتية، وميكن التعرف 
عليها من خالل ق�ساوة �سعرياتها، بعك�س فر�س الألوان املائية التي تتميز �سعرياتها بالنعومة، كما يف ال�سكل )24(.

�ل�صكل )24(: فر�س ت�صتعمل لالألو�ن �لزيتية.
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ولكـــل فـــر�ســـاة تاأثريهـــــا على القما�س، وبالتايل ا�ستخدامها يف اللوحة، وهذا ما ن�ساهده يف 

ال�سكل )25( الآتي. 

�ل�صكل )25(: �أنو�ع خمتلفة من فر�س �لر�صم �لزيتي، على �أنو�ع خمتلفة من قما�س �لكانفا�س.

وقد ل نحتاج اإلى جميع تلك الفر�س، وكل ما نحتاجه يف البداية ثالثة اأو اأربعة مقا�سات خمتلفة، وبعد التمرن 
عليها ميكن تعزيز جمموعتك بفر�س اأخرى. 

�سكينة الر�سم:
كما ميكن ا�ستخدام �سكينة خا�سة للر�سم، ولها ا�ستخدامات خمتلفة، من بينها مزج الألوان على لوحة الألوان 
التي ُتعرف با�سم البلته )palette(، ومنها نوع ميكن ا�ستخدامه على قما�سة الر�سم مبا�سرًة، ول�سكني الر�سم عدة 

اأ�سكال كما يف ال�سكل )26(.
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�ل�صكل )26(: في �الأعلى/�أ�صكال مختلفة ومتنوعة من �صكين �لر�صم، وفي �الأ�صفل/ �صكين �لر�صم �ل�صائع �ال�صتخد�م على قما�س �لر�صم �لكانفا�س.

مكونات االألوان الزيتية:

اأو اأكرث مع بع�سها البع�س، فنحن  اأو مزج لونني  اأ�سا�ًسا من زيوت واأ�سبغة، ولتخفيفها  تتكون الألوان الزيتية 

بحاجة اإلى و�سط دهني، ويتوفر يف املكتبات مواد تخفيف عديدة ومتنوعة، ومنها الزيت الأكرث �سيوًعا هو زيت الكّتان، 

واملادة الأكرث �سيوًعا بني اخلال�سات الزيتية هي خال�سة الرتبنتني، ويو�سح ال�سكل )27( جمموعات خمتلفة ومتنوعة 

من الو�سائط الزيتية، واملذيبات.  

�ل�صكل )27(: و�صائط زيتية ومذيبات لتخفيف �الألو�ن �لزيتية وتنظيف �لفر�س.
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خطوات ر�سم لوحة باالألوان الزيتية:

وفيما ياأتي �سن�ستخدم تلك الأدوات لر�سم لوحة فنية با�ستخدام الألوان الزيتية، فعلى �سبيل املثال لو اأردنا ر�سم 

هذه ال�سورة ال�سكل )28(. 

�ل�صكل )28( : زهرتين في �إناء خزفي.

1- نح�سر لوحة قما�س الكانفا�س التي اأعددناها، ونقوم بر�سم الزهرتني والإناء اخلزيف فيها، ونلّون اخللفية بخليط 

من اللون الأ�سفر والبني، ون�سع القليل من اللون الأبي�س، ون�ستخدم فر�ساة كبرية لدهن اخللفية كما يف ال�سكل )29(.

�ل�صكل )29(: ن�صع �للونني �الأ�صفر و�لبني يف �إناء بال�صتيكي، ون�صع معه قلياًل من �لزيت،
 ثم منزجهما جيًد� ونقوم بدهن �للوحة ما عد� �لزهرتني.
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2- ن�ستعمل فر�ساة رفيعة لر�سم الزهرة اليمنى، ونلونها بخليط من الأحمر والأ�سفر، ونلون ال�ساق والأوراق 

والقلب بفر�ساة اأخرى وبلون اأخ�سر خمتلط بلون اأزرق، ونكمل تلوين املزهرية اخلزفية باإ�سافة لون اأزرق، كما يف 

ال�سكلني )30( و )31(. 

�ل�صكل )30(

�ل�صكل )31(
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3- ولإ�سفاء بع�س احلجم واملادة على الزهور والأوراق، ن�سيف مل�سات حمددة على الزهرة الربتقالية، والزهرة 

اليمنى نلونها باللون الأزرق امل�ساف عليه اللون الأبي�س، كما نلون مركز الزهرة البي�ساء بالأ�سفر، ومنلئ امل�ساحات 

البي�ساء الفارغة بني الزهرتني، كما يف ال�سكل )32(. 

�ل�صكل )32(

�ل�صكل )33(

4- واأخرًيا، نر�سم �ساق الزهرة البي�ساء بخط اأزرق قامت، ون�سيف على بتالتها مل�سات رمادية لت�سفي عليها 

احلجم، وبع�س اللون الأبي�س على اأطراف البتالت، ون�ستخدم لذلك ري�سة رفيعة، كما يف ال�سكل )33(.
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االأن�سطة:

هند�سية  اأحجام  ذات  قطًعا  اخرت  وم�ستمر،  دائم  ب�سكل  التدرب  ينبغي  الزيتية  بالألوان  الر�سم  لإتقان   -1

املعلم/ على  نتائجك  اعر�ض  ر�سمهما،  حاول  طاولة،  على  واحد  ت�سكيل  يف  اجمعهما  املكعب(  املخروط،  )الهرم، 

املعلمة وعلى زمالئك/زميالتك.  

2- من ال�سروري اأن ُت�ساهد فنانني ت�سكيليني يقومون بر�سم لوحاتهم، وهنالك بع�س الربامج التلفزيونية، 

الربامج  تلك  �ساهد  اأعمالهم،  بر�سم  يقومون  وهم  فنانني  تعر�س  الإنرتنت  على  املواقع  وبع�س  الفيديو،  واأ�سرطة 

والأ�سرطة واملواقع، اأخرب معلمك/معلمتك عنها، وناق�س زمالئك/زميالتك حول اأداء الفنان فيها.

3- اإذا اأتيحت لك الفر�سة بزيارة معار�س ت�سكيلية حملية اأو خارجية، اقرتب من اللوحات الت�سكيلية، وحاول 

اأن تتعرف على الكيفية التي ر�سم بها الفنان لوحته، اأخرب زمالئك/زميالتك مبا �ساهدت، اأو اأعر�س عليهم ال�سور 

التي التقطتها، وناق�سهم يف تلك اللوحات. 
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التجريدية في الرسم

ل بد اأنك قد �سمعت عن "الفنون التجريدية"، اأو اأنك قراأت عن اللوحات التجريدية، اأو �ساهدت اأحد الأعمال 

املتداخلة يف  اللوحات  تلك  وتعجبت من  املعار�س،  لأحد  زيارتك  اأو من خالل  الإنرتنت  اأو  التلفاز  التجريدية، يف 

ا اأنك ا�ستغربت، وت�ساءلت: هل تلك اللوحات، متثل اأعمال فنية؟ومن  خطوطها واألوانها واأ�سكالها، ومن املمكن اأي�سً

اأمثلتها ال�سكل )34(، وال�سكل )35(.

�ل�صكل )34(: �لفنان �لعاملي وي�صلي كاندي�صكي )Wassily Kandinsky(- تلقائية رقم )7(- 
�ألو�ن زيتية على قما�س- مقا�صها )131 × 97 �صم(-عام  1910م. 

املو�سوع الثالث

ر�بط �لدر�س �لرقمي

www.ien.edu.sa
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ا، لأن ما ي�ساهدونه ل ميثل الواقع، ول ميثل  كثري من النا�س ل يعرفون الفن التجريدي، بل ويرونه لي�س فنًّ

الأ�سياء التي يعرفونها. ولكننا يف هذا املو�سوع �سنتعرف على ق�سة الفن التجريدي.

ي�ستهدف الفنان التجريدي اإزالة مالمح الأ�سياء التي ير�سمها، ويبقي بع�س املالمح، اأو يقوم بتجريد الأ�سياء 

ب�سكل كامل، فال تبقى �سوى الأ�سكال والألوان والأحجام فقط. ولذلك، فاإن بع�س اللوحات الفنية التجريدية، لي�س 

لها اأ�سماء، ويكتفي الفنان بو�سع اأرقام لها، فالفن التجريدي هو فن يعتمد يف الأداء على اأ�سكال جمرّدة تناأى عن 

م�سابهة امل�سخ�سات واملرئيات يف �سورتها الطبيعية والواقعية. 

�ل�صكل )35(: لوحة للفنان �لعر�قي �صياء �لعز�وي.
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.

لحظ ال�سكل )36( للفنان عبد اهلل ال�سيخ، كيف عرب الفنان عن احلروب والدمار الذي يحدث يف كثري من 

الدول، والتي يعلن عنها يوميًّا، ون�ساهدها من خالل التلفاز. مل ير�سم الفنان الدبابة والقنابل والنفجارات والقتلى، 

واإمنا اكتفى بر�سم م�ساحات �سفراء ممزوجة باللون الأحمر كتعبري عن الدماء، ويف الأ�سفل على ميني اللوحة، ما 

ي�سبه وجه اإن�سان، �سواء اأكان رجل اأم امراأة  اأم طفل، تخرتقها ثالث طلقات، ويف الي�سار ما ي�سبه فوهة امل�سد�س، الذي 

يتقاتل به النا�س. 

�ل�صكل )36(: �لفنان �ل�صعودي عبد �هلل �ل�صيخ -�أجو�ء هذ� �لع�صر-
 1417هـ )1997م(. 
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القدرة  الفنان  لدى  تكون  اأن  ت�ستلزم  اأنها  اإل  ب�ساطتها،  من  الرغم  على  التجريدية  اللوحات  اأن  لحظ 

اجليدة على التجريد والتلخي�س، فمثاًل قام الفنان روي لين�س�ستني )Roy Lichtenstein( بر�سم "الثور" 

يف �ست لوحات، حتى الو�سول اإلى اللوحة النهائية املجردة، وهي كما يف اللوحات الآتية ال�سكل )37(: 

�ل�صكل )37(: �لفنان روي لين�ص�صتني-�صل�صلة حول �لثور- 1973م- �صت لوحات، كل لوحة مقا�صها 
)98× 68.5 �صم(.

)1(

)3()4(

)5()6(

)2(



28

وخطوطها  باألوانها  )نح�س(  اأن  م�ساهدتها  عند  علينا  يجب  ال�سابقة،  التجريدية  الفنية  الأعمال  خالل  ومن 

واأ�سكالها، بدًل من اأن نحاول )فهمها(، فنحن مثاًل ن�سعر بالراحة اأو النزعاج من األوان بع�س الأماكن التي نزورها، 

ا ن�ستمع اإلى تغريد الع�سافري ون�ستمتع باأ�سواتها دون  ويكون ال�سبب األوان تلك الأماكن املريحة اأو املزعجة، ونحن اأي�سً

اأن )نفهم( ما تقول. 

فالأعمال التجريدية لها اإيقاع وتناغم بني الألوان والأ�سكال واخلطوط، مثل اإيقاع الأ�سوات اجلميلة التي ن�ستمع 

اإليها ون�سعر بال�ستمتاع والتناغم نظًرا لتاآلف وان�سجام الأ�سوات، كذلك  اإليها، فكثري من الأ�سوات اجلميلة ن�ستمع 

بالن�سبة للوحات الت�سكيلية التجريدية التي تتناغم فيها الألوان واخلطوط والأ�سكال فيما بينها. 
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زمالئك/ ناق�س  اإليها؟  النظر  عند  �سعرت  ماذا  نحوها،  م�ساعرك  وحدد  الآتيتني،  اللوحتني  �ساهد   -1

زميالتك يف ذلك.

2- ابحث عن لوحات ت�سكيلية جتريدية، �سواء اأكانت لفنانني حمليني اأو عامليني، وذلك من خالل حمركات 
البحث على الإنرتنت، قم بتجميعها يف ملف واعر�سها على زمالئك يف الف�سل.

3- اأمامك لوحتني من لوحات الفن الت�سكيلي ال�سعودي، حاول اأن تتعرف على الفنانني اللذين قاما بعمل 
تلك اللوحتني. 

االأن�سطة:

�ل�صكل )38(   

�ل�صكل )40(   

�ل�صكل )39(   

�ل�صكل )41(   
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تقويم الوحدة

اخرت الإجابة ال�سحيحة فيما ياأتي:
تتميز الألوان الزيتية بــ:

�سرعة اجلفاف.   بطء اجلفاف.
اخلامة املنا�سبة للر�سم عليها بالألوان الزيتية هي:

الكانفا�س )canvas(   الورق.
املادة املنا�سبة خللط الألوان الزيتية هي:
املاء.     الزيت.

ظّلل الدائرة عند اأ�سا�س التكوين املتحقق يف كل �سورة: 2

3

1

1

1

2

2

2

�سع عالمة )✓( اأمام العبارة ال�سحيحة، وعالمة )✗( اأمام العبارة غري ال�سحيحة فيما ياأتي:

)     ( تتميز الألوان الزيتية ب�سهولة ت�سحيح الأخطاء مقارنة بالألوان الأخرى. 
من الفنانني العرب يف الر�سم التجريدي الفنان ال�سعودي عبداهلل ال�سيخ

)     ( والعراقي �سياء العزاوي.        
)     ( الأعمال التجريدية لها اإيقاع وتناغم بني الألوان والأ�سكال واخلطوط.  
)     ( ي�ستهدف الفنان التجريدي اإزالة مالمح الأ�سياء التي ير�سمها.  
)     ( عند روؤية لوحة يغلب عليها اللون الأزرق ن�سعر باحلرارة.    
)     ( الزيت الأكرث �سيوًعا امل�ستخدم يف الر�سم الزيتي هو زيت الكتان.   

1

1

2

3

4

5

6

اذكر اأ�س�س تكوين ال�سورة.  4

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

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

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

اأ

ب

ج

اإتزان   الوحدة   التنوع اإتزان   الوحدة   التنوع اإتزان   الوحدة   التنوع
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مجال الزخرفة
المو�سوعات 

المو�سوع االأول: الت�سعب الزخرفي من نقطة.

المو�سوع الثاني: الت�سعب الزخرفي على اأ�سطح متنوعة.
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التشعب الزخرفي من نقطة

املو�سوع االأول

الفن االإ�سالمـي:

الفن الإ�سالمي هو الفن الذي ن�ساأ وازدهر يف البالد التي اتخذ اأهلها الإ�سالم ديًنا وكان الفن الإ�سالمي الزخريف 

ا التذهيب بالذهب.   يف بداياته متاأثًرا بالفنون والثقافات الأخرى، والزخرفة هي الزينة وكمال ُح�سن ال�سيء، وتعني اأي�سً

ثم ا�ستقل ب�سخ�سية ميزته عن بقية الفنون الأخرى، لتمتـعه بقيم جمالية وفل�سفية وفنية �سامية، نبعـت من قيم 

ومبادئ الدين الإ�سالمي احلنيف، ببـعده عـن تـ�سوير الأرواح، والعتماد على العنا�سر الهند�سية والنباتية املجردة 

واملحورة والكتابات العربية باأنواعها املختلفة، ال�سكل )42(.

�ل�صكل )42(: عنا�صر �لزخرفة �الإ�صالمية.

ر�بط �لدر�س �لرقمي

www.ien.edu.sa
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خ�سائ�س الفن االإ�سالمي: 

تختلف خ�سائ�س الفن الإ�سالمي باختالف اأنواع الفن والع�سر واملكان ومع  ذلك فهناك �سفات م�سرتكة فيه:

1- �سطحية الزخارف.

2- البعد عن الطبيعة.

3- التكرار.

4- امل�سحة الهند�سية.

5- حتويل الفن اإلى ثمني.

6- البعد عن الكائنات احلية. 

القواعد واالأ�س�س يف الزخرفة:

ت�سمل الأعمال الزخرفية على جمموعة من القواعد والأ�س�س التي تخدم الغاية يف التزيني والتجميل، ومنح 

الزخارف قيم فنية وجمالية، ومن هذه القواعد ما يلي: 

1- �لتو�زن: وهو مبعناه ال�سامل يعرب عن التكوين الفني املتكامل عن طريق ُح�سن توزيع العنا�سر، والوحدات، 

من  بد  ل  اأ�سا�سية  قاعدة  التوازن  ويعترب  بها،  املحيطة  وبالفراغات  ببع�سها،  عالقاتها  وتنا�سق  والألــوان، 

توفرها يف كل تكوين زخريف اأو عمل فني تزييني.

2- �لتناظر �أو �لتماثل: الذي ينظم بع�س التكوينات الزخرفية بحيث ينطبق اأحد ن�سفيها على الآخر وذلك 

بوا�سطة م�ستقيم يدعى حمور التناظر، والتناظر نوعان: التناظر الن�سفي والتناظر الكلي.

3- �لت�صعب: ويتجلى يف الزخارف النباتية.

4- �لت�صابك: وهو اأحد مميزات الزخرفة العربية الإ�سالمية عرب تداخل الأ�سكال الهند�سية اأو تزهري وتوريق 

�سكل  على  النبات  من  �ساقني  التفاف  عرب  وذلك  متعاك�س  وت�سابك  التفاف  نوعني:  وهو  النباتية  الوحدات 

متعاك�س تتخلله الأوراق والأزهار.

5- �لتكر�ر: ويتم عرب تكرار عن�سر اأو وحدة زخرفية على نحو متوا�سل.

6- �لتنا�صب: بني العنا�سر واأجزائها وقد جتتمع هذه القواعد والأ�س�س جميعها يف زخرفة �سطح ما اأو يتم تطبيق 

اأ�سلوب واحد منها، ومن هنا �سيتم اإلقاء ال�سوء على اأحد هذه الأ�س�س بالتو�سيح وال�سرح وهو الت�سعب.
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وميكن م�ساهدة ذلك يف كثري من الوحدات الطبيعية التي تنبثق اأجزاوؤها من نقطة واحدة كال�سبار وروؤو�س 

النخيل والزهور وذيول الطيور وغري ذلك اأو من خط  واحد كفروع الأ�سجار واأوراق النباتات واأجنحة الطيور وما �سابه.

�ل�صكل )43( : �لت�صعب.

مفهوم الت�سعب: 
يعترب من القواعد املهمة والأ�سا�سية يف الت�سميم الزخريف وهو خروج اخلطوط املتكونة من العنا�سر النباتية اأو 

الهند�سية من نقطة تعترب حمور اأو مركز الت�سميم اإلى اخلارج وقد يكون هذا املحور نقطة اأو خط. مما يعطي اإح�سا�ًسا 

بالليونة واحلركة يف الت�سميم، ال�سكل )43(.
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نقطة  الت�سميم من  فروع  اأو  الوحدة  اأجــزاء  فيه  تنبثق  اأ�سا�س توازين:  2- ت�سعب من نقطة على 

واحدة يف و�سع يحقق التوازن يف التوزيع وميثل وحدة متوازنة من الأع�ساب يف و�سع متوازن، ال�سكل )45(.

�ل�صكل )44(: �لت�صعب من نقطة في و�صع تماثلي.

ينق�سم الت�سعب كا�سطالح فني اإلى اأربعة اأق�سام:

1-  ت�سعب من نقطة على اأ�سا�س متاثلي: وفيه يالحظ انبثاق اأجزاء الوحدة اأو فروع الت�سميم من 

نقطة واحدة يف و�سع متاثلي الذي ميثل بع�س اأنواع الأع�ساب التي ت�سعبت وحداتها املختلفة الأطوال من نقطة واحدة، 

ال�سكل )44(.

�ل�صكل )45(: �لت�صعب من نقطة و�صع يحقق �لتو�زن.
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3- ت�سعب من خط على اأ�سا�س متاثلي: وفيه تت�سل اأجزاء الوحدة اأو فروع الت�سميم بخط تتفرع منه 

يف توزيع متماثل، ال�سكل )46(.

توزيًعا متوازًنا،  الت�سميم  اأو فروع  الوحدة  اأجزاء  تتوزع فيه  اأ�سا�س توازين:  4- ت�سعب من خط على 

ال�سكل )47(.

والتوازن: كا�سطالح فني يطلق على الت�سميمات غري املتماثلة، التي ل تتقيد يف تكوينها يف و�سع خا�س، واإمنا 

ترتكز على ح�سن وحداتها وتخطيطاتها، توزع توزيًعا جمياًل يتوقف جناحه على �سالمة الذوق وح�سن الت�سميم.

�ل�صكل )46( 

�ل�صكل )47( 
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ويجوز اجلمع بني نوعني اأو اأكرث من اأنواع الت�سعب يف ت�سميم واحد، وهذا ن�ساهده يف بع�س الوحدات الطبيعية فاإن 

الطيور تنبثق ذيولها من نقطة يف حني اأن اأجنحتها يت�سعب ري�سها من خط، ال�سكل )48(، وكذلك  ال�ساأن يف النخيل 

ا للت�سعب من نقطة يف حني اأن ال�سعف ميثل الت�سعب من خط، ال�سكل )49(. مثاًل فاإن تاج النخلة يعطي تاأثرًيا عامًّ

�ل�صكل )49( 

�ل�صكل )48( 
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ن�شاط )1(:
نتاأمل النماذج  يف ال�سكل )50(، ثم نحدد نوع الت�سعب الزخريف يف كل منوذج.

ن�شاط )2(:

نتاأمل، ثم نقارن بني ال�سكل )51(، وال�سكل )52( من حيث تاأثري الألوان على الزخرفة.

�ل�صكل )51( 

�ل�صكل )50( 

�ل�صكل )52( 

ت�سعب  من

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

ت�سعب  من

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

ت�سعب  من

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

ت�سعب  من

................
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ال�سكل )53( 

القيم الفنية واجلمالية يف الت�سعب من نقطة:

اعتمد الفنان امل�سلم يف ت�سميماته الزخرفية النباتية على عنا�سر الطبيعة امل�ستمدة من النباتات املتوفرة حوله 

يف الطبيعة؛ كالنخيل، حيث يتمثل ال�سكل الظاهري ل�سعف النخيل يف حمور جريدي ينتهي بنظام مراوحي يتالحم 

فيه اخلو�س من نقطة ات�ساله باجلريدة وحتى منت�سف طول اخلو�سة تقريًبا، ثم تبداأ اخلو�سات يف النف�سال عن 

بع�سها، ال�سكل )53(. 
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 كما يتخذ النظام البنائي اخلارجي ل�سعف النخيل ال�سكل املروحي تنبثق من مو�سع مركزي هو نقطة النمو، وتتجه 

اجتاًها انت�ساريًّا م�سكلة خطوًطا م�ستقيمة متجاورة، �سيقة عند مركز العنق وتت�سع كلما اجتهنا اإلى اأعلى، كما تقرتب 

تلك الهيئة من ال�سكل الدائري يعطي اإح�سا�س بالرفاهية والتحليق والنطالق، كما اأن انبثاقه من نقطة يحقق انت�ساًرا 

مت�سًعا ومتجًها اإلى الأعلى، ال�سكل )54(.

�ل�صكل )54(

ن�شاط )3(:

نتحدث عن اأهمية الت�سعب الزخريف كقيمة من القيم الفنية واجلمالية التي يعتمد عليها الفن الزخريف الإ�سالمي.
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ن�شاط )4(:

نتاأمل الت�سعب الزخريف يف ال�سكل )55(، ونحلل ما فيه من قيم فنية وجمالية من حيث:

● العنا�سر الزخرفية.

●  الألوان، )تنا�سقها، توزيعها، منا�سبتها(.

● نوع الت�سعب.

● عالقة العنا�سر ببع�سها داخل التكوين وتاآلفها.

● حركة العنا�سر.

�ل�صكل )55(
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�ل�صكل )56(

�ل�صكل )57(

ن�شاط )5(:

ن�سمم وحدة زخرفية مت�سعبة من نقطة، يف ال�سكل )56(، ووحدة زخرفية مت�سعبة من خط، يف ال�سكل )57(، ثم 

نلونها بالألوان املنا�سبة.
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ن�شاط )6(:
تناول الفنان الوحدة الزخرفية املت�سعبة، ال�سكل )58(، يف زخرفة العديد من املنتجات باأ�ساليب خمتلفة على 

خامات متنوعة مع احلفاظ على �سكل العن�سر الأ�سا�سي كما يف ال�سكل )59، 60، 61، 62(، نختار وحدة زخرفية 

مت�سعبة ونوظفها على اأ�سطح خمتلفة.

�ل�صكل )59(�ل�صكل )58(

�ل�صكل )62(�ل�صكل )61(�ل�صكل )60(
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التشعب الزخرفي على أسطح متنوعة

يعمد الفنان خالل الت�سميم اإلى الرتتيب والتنظيم لعنا�سر اخلط وال�سكل واللون والفراغ والكتلة يف �سكل من 

اأن يتحكم يف الت�سميم من  اإلى الوحدة والن�سجام والتوازن لأي عمل فني، وي�ستطيع الفنان  الأ�سكال، بحيث ي�سل 

الزخرفية  والت�ساميم  التكوينات  معظم  ويف  التنفيذ.  وطريقة  امل�ستخدمة،  والأدوات  اخلامات  طبيعة  معرفة  خالل 

ول �سيما النباتية منها ركز الفنان على 

اأ�س�س  من  هو  الــذي  الت�سعب  خا�سية 

الوحدة  تنطلق  ومنه  الزخرفة،  قواعد 

هذه  تتفرع  حيث  الــزخــريف  والعن�سر 

الوحدات وتت�سعب من خطوط م�ستقيمة 

اإما  حلزونية  اأو  متعرجة  اأو  ومنحنية 

اأطــراف،  اأو من عدة  من طرف واحــد 

�ل�صكل )63(: وحدة زخرفية نباتية مت�صعبة. ال�سكلني )63( و )64(.

�ل�صكل )64(: زخرفة �ملنتجات و�مل�صغوالت �لفنية بالوحد�ت �ملت�صعبة.

املو�سوع الثاين

ر�بط �لدر�س �لرقمي

www.ien.edu.sa
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ن�شاط )1(:

ونل�سقها  الت�سعب،  وفق خا�سية  الفنية زخرفت  وامل�سغولت  املنتجات  بع�س  العنكبوتية عن  ال�سبكة  نبحث يف 

داخل امل�ساحة.

وقد ا�ستخدم الفنان امل�سلم خا�سية التكرار، لتكرار الوحدة الزخرفية املت�سعبة فوق الأ�سطح املختلفة، والتكرار هو 

تلك اخلا�سية الرتكيبية التي حتول الوحدة الب�سيطة يف الن�سق اإلى وحدات اأكرث ذات قيمة جمالية، ال�سكل )65، 66(.

�ل�صكل )65(: وحدة زخرفية نباتية مت�صعبة.

�ل�صكل )66(: وحد�ت زخرفية مت�صعبة بالتكر�ر.
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وقد برع الفنان امل�سلم يف ا�ستخدام اأنواع التكرار املختلفة، ملا لها من اأهمية يف تنوع بناء التكوينات الزخرفية، 

التكرار  املتوالد،  التكرار  املتبادل،  التكرار  املتعاك�س،  التكرار  العادي،  ياأتي: )التكرار  �سيوًعا ما  التكرار  اأنواع  واأكرث 

الدائري، التكرار املتناثر، التكرار املت�ساقط، التكرار املتدرج، .... وغريها(.

ن�شاط )2(:

اأنواع من التكرار، كما يف ال�سكل )67، 68، 69(، نتاأمل الأ�سكال جيًدا، ثم نكتب نوع  �سبق واأن در�سنا ثالثة 

التكرار حتت كل �سكل.

�ل�صكل )68(: تكر�ر ............�ل�صكل )67(: تكر�ر ............

�ل�صكل )69(: تكر�ر ............

 نختار الإجابة من بني الأقوا�س ي�سمى التكرار الذي فيه تتجاور الوحدات الزخرفية يف و�سع واحد منتظم ثابت ل 

يتغري �سكلها بـ)التكرار املتوالد، التكرار العادي، التكرار الدائري(.

 التكرار ................................. هو تكرار منتظم لوحدتني زخرفتني قد تـختلف عنا�سرها اأو تتفاوت يف 

....................................
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1- التكرار املتناثر:

وفيه متتد الوحدات الزخرفية متكررة بال حدود. اأي يف جميع الجتاهات جانًبا بجانب اأو فوق بع�سها، ويكرث 

ا�ستخدامها يف زخرفة الأقم�سة وورق اجلدران والأر�سيات...  وغريها.

وميكن اأن ي�سمل تكوينها تكرارات عادية اأو معكو�سة اأو متبادلة اأو مت�ساقطة، ال�سكل )70(.

�ل�صكل )70(: �لتكر�ر �ملتناثر.

اأو   التكرار ... وفيه تتجاور الوحدات الزخرفية يف اأو�ساع مغايرة اإلى اأ�سفل واأعلى واإلى ميني و�سمال ويف تقابل 

ت�ساد.
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2- التكرار املت�ساقط:

وي�سمل التكوينات الزخرفية، التي تتجاور وتتعاقب وحداتها بالتكرار املنثور على ال�سطوح املمتدة، حيث ميكن 

ت�ساقط �سفوف تكراراتها اأفقيًّا كرتتيب اأحجار البناء، اأو راأ�سيًّا كما يف زخرفة ال�سرت.

كان  اإذا  اأما  كليًّا،  الت�ساقط  �سمى  الوحدة  ت�سغله  الذي  احلد  ن�سف  الوحدات مبقدار  �سفوف  ت�ساقطت  واإذا 

ت�ساقطها مبقادير اأقل عرف بالت�ساقط اجلزئي، ال�سكل )71(.

�ل�صكل )71(: �لتكر�ر �ملت�صاقط.
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3- التكرار املتدرج:  

وفيه ين�ساأ العن�سر الواحد �سغرًيا ثم متو�سًطا فكبرًيا و ينمو من ال�سغر اإلى الكرب بنف�س موا�سفات و�سفات 

العتدال حتى  اإلى  ال�سغر  من  يختلف  اأو حجمه  م�ساحته  اأن  واحًدا  �سيًئا  عدا  والقيمة  ال�سكل  ال�سغري يف  العن�سر 

الكرب ومن ميزات هذا النوع اأنه يحوي التغري كالتكرار العادي ولكنه اأكرث حركة وحيوية وحياة، لذا يكون من املفيد 

ا�ستخدامه وا�سطة تغيري للتدرج يف امل�ساحات والإيحاء بالعمق على م�سطح ال�سورة لذا ي�ستخدم يف خلفيات امل�سرح 

ونوافذ العر�س، ال�سكل )72(.

�ل�صكل )72(: �لتكر�ر �ملتدرج.
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اإبداعي لتغطية امل�ساحات وال�سطوح املختلفة بزخارف متنوعة،  ا�ستخدم الفنان امل�سلم التكرار كاأ�سلوب ت�سكيلي 

ال�سكل )73، 74(، نتاأملها جيًدا، ثم نذكر.

�ل�صكل )74(�ل�صكل )73(

نوع ال�سطح املزخرف يف ال�سكل )73(......................، ويف ال�سكل )74( ......................

الأ�سلوب الزخريف امل�ستخدم يف ال�سكل )73(.....................، ويف ال�سكل )74( ................

نوع التكرار امل�ستخدم يف ال�سكل )73(.....................، ويف ال�سكل )74( .......................

ن�شاط )3(:
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اإذا توفرت لدينا  الأ�سطح املختلفة  الكثري من  املت�سعبة لزخرفة  الوحدة زخرفية  ونحن ميكننا ال�ستفادة من 

الأدوات املنا�سبة لكل �سطح.

نتعرف مًعا على اخلامات والأدوات التي نحتاجها لعمل بطاقة تهنئة، ال�سكل )75(. 

�خلطوة �الأولى: ن�سف الوحدة الزخرفية املت�سعبة على ورق ال�سفاف.

�ل�صكل )75(:  �خلامات و�الأدو�ت �لالزمة لتنفيذ بطاقة تهنئة.
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�خلطوة �لثانية: نكرر بال�سفاف الوحدة الزخرفية على الورق باأحد اأنواع التكرار. 

�خلطوة �لثالثة: ن�ستخدم الألوان املائية والفر�ساة يف تلوين الوحدة الزخرفية باألوان منا�سبة.

�خلطوة �لر�بعة: نثني الورق املزخرف اإلى الن�سف حتى نح�سل على بطاقة تهنئة للمنا�سبات.

مناذج اأخرى لبطاقات التهنئة، ال�سكل )76(: 

�ل�صكل )76( 
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ن�شاط )4(:

هناك اأ�سطح اأخرى ميكن زخرفتها بالت�سعب الزخريف، ال�سكل )77، 78، 79(، نتاأملها جيًدا، ثم...

�ل�صكل )78( وحدة زخرفية مت�صعبة.�ل�صكل )77( وحدة زخرفية مت�صعبة. 

نعدد بع�س الأ�سطح الأخرى التي ميكن اأن نزخرفها بالت�سعب الزخريف.

..................... -3 .................... -2 .................. -1

..................... -6 .................... -5 .................. -4

...................... -9 ................... -8 .................. -7

�ل�صكل )79(
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نكرر الوحدة الزخرفية املت�سعبة على �سطح اإطار ال�سورة باأحد اأنواع التكرار، ال�سكل )80(.

�ل�صكل )80( 
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تقويم الوحدة

�سع عالمة )✓( اأمام العبارة ال�سحيحة، وعالمة )✗( اأمام العبارة غري ال�سحيحة فيما ياأتي:

من خ�سائ�س الفن الإ�سالمي �سطحية الزخارف والبعد عن الطبيعة والتكرار وامل�سحة الهند�سية وحتويل 

)     ( الفن اإلى ثمني والبعد عن الكائنات احلية.        

اعتمد الفنان امل�سلم يف تق�سيماته الزخرفية النباتية على عنا�سر الطبيعة امل�ستمدة من النباتات املتوفرة 

)     ( حوله يف الطبيعة.           

2

1

2

عّدد خ�سائ�س الفن الإ�سالمي.

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

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

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

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

اذكر اثنني من اأنواع التكرار لبناء التكوين يف الت�سعب الزخريف.

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

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

اذكر قواعد واأ�س�س تكوين الزخرفة ذات قيم فنية وجمالية.

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

  .............................................   ............................................
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1

123

2

2

45

اأ

ب

ج



56

حّدد نوع الت�سعب يف الزخارف الآتية، وهل هو من نقطة اأم من خط وهل هو متاثلي اأو توازين.

اأكرث ذات  اإلى وحدات  التن�سيق  الب�سيطة يف  الوحدة  الوحدة الزخرفية هي حتول  التكرار يف  خا�سية 

)     ( قيمة جمالية.           

اإن التكوينات والت�ساميم الزخرفية ول �سيما النباتية تعتمد على خا�سية الت�سعب الذي هو من اأ�س�س 

)     ( قواعد الزخرفة.           

3

4

3

.اأ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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مجال الطباعة
المو�سوعات 

المو�سوع: الحفر والطباعة بالقوالب.
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           الحفر والطباعة بالقوالب ) اإلعداد والتنفيذ(

مفهوم الطباعة بالقالب؟

اأو الوحدات ح�سب الت�سميم من الأماكن البارزة يف  هو ا�ستخدام القوالب اليدوية كو�سيط لنقل اللون والزخارف 

القالب اإلى الأ�سطح املختلفة لزخرفتها بحيث يظل اللون حم�سوًرا يف امل�ساحة البارزة ول يتعداها اإلى امل�ساحات املجاورة.  

ت�سميم قالب الطباعة:

عبارة عن اأمنوذج يتم اإعداده وفق ت�سميم خطي م�سبق على خامات خمتلفة. حيث يتم حفر الت�سميم على 

خطوط الوحدة امل�سممة نف�سها بحيث تكون اخلطوط حمفورة واأعمق مما حولها، ويظهر التحبري على القالب 

كليًا و ل ميثل �سكاًل واأر�سية اإمنا �سكل البارز والغائر. وذلك لكي ي�ستخدم كو�سيط لنقل املواد امللونة والأ�سباغ اإلى 

ال�سطح الذي يراد الطباعة عليه.

الت�سميم اخلطي:

توظيفه على عدة  لالأ�سكال وميكن  الأبعاد  لتحقيق  والكتل  والأج�سام  الأ�سكال  تفا�سيل  لإظهار  و�سيلة  اخلط 

خامات ويعطي اخلط اإيحاء بالربوز اأو احلركة من خالل التنوع، ويو�سح التنظيم اجليد للعن�سر، ويوؤثر عن�سر 

اخلط يف التكوين حيث يق�سم الفراغ ويظهر الأ�سكال و ين�سئ امل�ساحات. 

اخلامات امل�ستخدمة لعمل القوالب:

ُي�سعب  الذي  الأمر  ال�سلبة؛  الطبيعية  وال�سخور من اخلامات  والعظام،  ال�سخور  البدائي على  الإن�سان  حفر 

احلفر عليها وكان الت�سميم املر�سوم على �سطحها يغطى باحلرب والزيت املبلل باملاء، ثم يتم نقله على الورق بوا�سطة 

ال�سغط، ال�سكل )81(.

كما حفر على الفخار لعمل اأختام ل�سك العمالت منذ اأقدم الع�سور التي عرف فيها الإن�سان الفن، ال�سكل )82(. 

ر�بط �لدر�س �لرقمي

www.ien.edu.sa
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�ل�صكل )81(: �حلفر و�لكتابة  على �ل�صخور.

�ل�صكل )82(: �أختام من �لفخار.

 وقد �ساع  قدمًيا احلفر على اخل�سب باأ�سلوب الغائر والبارز لتوفر اخلامة يف الطبيعية، ويعود تاريخ اأول �سورة على 

لوح خ�سبي حمفور اإلى �سنة 868 ق. م وقد بداأت الطباعة بالأختام كما نعرفها اليوم، منذ حوايل 500 عام. قبل 

ذلك كان كل �سيء مقروء ين�سخ بخط اليد، اأو يحفر ويطبع على قوالب خ�سبية، ال�سكل )83(.

�ل�صكل )83(: قطع �خل�صب و�حلفر عليه كقالب طباعة.
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 كما ا�ستخدم  امل�سريون القدماء و�سكان اآ�سيا قدمًيا النحا�س الأحمر الذي يتميز ب�سهولة احلفر عليه، وقد 

ا�ستخدم النحا�س الأ�سفر يف القرون  الو�سطى وتعترب املعادن من اخلامات املميزة يف احلفر لتما�سكها وقوة  مقاومتها، 

ال�سكل )84(.

 

وقد حدثت النتفا�سة يف طباعة احلروف عندما طّور "جوهان�س جوتنربج " الأملاين احلروف املتحركة حوايل 

عام 1440م، حيث عمد اإلى �سنع حروف معدنية منف�سلة، وبهذه الطريقة ا�ستطاع الطّباع اأن يح�سل يف وقت ق�سري 

."graphic art" على عدد وفري من الن�سخ املطبوعة لكتاب، مما �سهل طباعة الكتب باأ�سلوب

  "graphic art" ما هو فن اجلرافيك؟

هو ن�سخ طبعات متماثلة من اأختام منقو�سة " كلي�سيه " ُحفرت اأو خد�ست على اأ�سطح من اخل�سب اأو املعدن اأو 

اأي خامة ميكن احلفر عليها؛ للح�سول على م�ساحات بارزة وغائرة بت�سكيالت متنوعة على اأ�سطح اخلامات املختلفة، 

وكان ال�سينيون هم ال�سباقون يف عمل الزخارف اخلا�سة بطباعة الأقم�سة يف ال�سرق.   

�ل�صكل )84(: قطعة معدنية قدمية مت �حلفر عليها.
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الطباعة اليدوية بالقوالب:

تعد الطباعة بالقوالب فن من الفنون اليدوية القدمية وهي مكلفة وبطيئة ن�سبيًّا؛ ولذا ت�ستعمل هذه الطريقة 

يف البالد التي تكون فيها تكاليف العمالة منخف�سة؛ حيث يرغب بع�ض الهواة وجامعي التحف يف اقتناء اأعمال فنية 

اأ�سلية بعيدة ال�سعور عن  الآلية، ومن مميزات هذه الطريقة اإمكانية ا�ستعمال عدد كبري من القوالب يف الت�سميم 

وقد ي�سل عدد  الثمن،  قيمة وغالية  املطبوعة  القطعة  بالت�سميم كانت  املوجودة  الألوان  زاد عدد  وكلما  الواحد، 

القوالب التي ت�ستعمل لت�سميم واحد )80( قالًبا لكل قالب لون خمتلف مما ي�ساعد على عدم اختالط الألوان؛ 

اأوًل حفر ال�سكل املطلوب على القوالب  األوان نظيفة، ولعمل هذا النوع من الطباعة يجب  وبالتايل احل�سول على 

اخل�سبية اأو املعدنية، ثم يغم�ص القالب يف  معجون ال�سبغة، وعند الطبع يثبت القالب يف املكان املخ�س�ص له على 

القما�ص وي�ستعان بال�سغط عليه باآلت خا�سة، ثم يتم نقل اللون من القالب للقما�ص ويرفع القالب كل مرة ويغم�ص 

يف معجون اللون.
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ن�شاط )1(:

فلنعلل مًعا الأ�سباب التي توؤدي  اإلى بطء عمليات الطباعة اليدوية بالقالب. 

تطور فن الطباعة بالقوالب:  

كانت الطباعة بالقوالب اخل�سبية هي ال�سائدة يف القرن اخلام�ص ع�سر ميالديًّا، حيث كانت تطبع بها الكتب 

باأ�سلوب يدوي بدائي ب�سيط، ويف بداية القرن ال�سابع ع�سر للميالد ظهرت حركة فنية ت�سويرية برع فيها اليابانيون 

تقوم على اأ�سلوب "الر�سم" ومعناه )الطباعة بر�سوم بارزة( وفيه يقوم الفنان بر�سم لوحاته على اأوراق �سفافة يتم 

الورق.  األواح خ�سبية وطباعتها على  الر�سومات على  يتم نحت  ثم  الأ�سجار،  األواح من خ�سب  اأخرى على  نقلها مرة 

وكانت معظمها م�ساهد من احلياة اليومية اإلى جانب الر�سومات التقليدية ومت تطوير هذا الأ�سلوب للطباعة باأكرث من 

لون  حيث ظلت هذه الطريقة مزدهرة حتى نهاية القرن التا�سع ع�سر، ال�سكل )85(.

ال�شكل )85(: منظر طبيعي بطريقة الر�شم اليابانية.
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وقد اأثرت هذه املدر�سة يف فنانني كبار من املدر�سة الغربية )فان جوخ، مونيه، مانيه، دوغا، رونوار وغريهم(، وكانت 

�سبًبا يف ظهور حركة فنية جديدة انت�سرت يف فرن�سا ت�سمى )Japonisme( وبداأ ا�ستخدام م�سمع الالينوليم عام 

م�سمع  ا�ستعمل  من  اأول  وكانا  القنطرة،  جماعة  ع�سوي  )كري�سز(  وزميله  بلييل(  )فرتز  الفنانني  يد  على  1906م 

برز  كما   ،)86( ال�سكل  )فازريلي(،  مثل  الفنانني  من  كثري  ذلك  بعد  ا�ستخدمه  ثم  للطباعة،  كو�سيط  الالينوليم 

)بيكا�سو(، ال�سكل )87(، و)كاندن�سكي( و)هرني ماتي�ص( يف احلفر على الالينوليم لفرتة، ليعود ويظهر مرة اأخرى 

يف القرن الع�سرين بدًل من القالب اخل�سبي يف عام 1950 م، ال�سكل )88(. 

ال�شكل )86(: لوحة احلمار الوح�شي »لفازريلي«.

ال�شكل)88(: التاأكيد على اخلطوط عند احلفر 
على الالينو.

ال�شكل)87(: لوحة بيكا�شو.
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ن�شاط )2(:

ظهرت طباعة القوالب يف عهد الفاطميني وا�سُتخدمت لتزيني املن�سوجات على �سكل اأختام" كلي�سه" حمفورة من 

اخل�سب بطريقة البارز والغائر باأ�سكال هند�سية ونباتية وبع�ص الكتابات الكوفية من خالل الإنرتنت فلنبحث عن �سور 

هذه  املن�سوجات.  

اخل�صائ�ص العامة للخامات امل�صتخدمة يف عمل القوالب اخلا�صة بالطباعة: 

1-  اأن تكون مرنة لدنة وقابلة للحفر.

2- اأن تكون اأ�سطحها م�ستوية وناعمة.  

3- اأن يكون �سطحها غري م�سامي لي�ساعد على ت�سريب اللون.

ن�شاط )3(:
عند اإعداد قالب خ�سبي للطباعة به من ال�سروري اأن يكون احلفر يف 

اجتاه األياف القطعة اخل�سبية  فلنعلل ال�سبب؟

اخلامات والأدوات امل�ستخدمة لعمل القالب: تعترب اخلامة  هي الو�سيط املادي الذي ي�ستخدم لعمل القوالب لنقل 

اللون على الأ�سطح الطباعية، وبعد اأن تعرف الإن�سان على الطباعة بالقالب فكر يف جتريب خامات جديدة من البيئة 

مثل  الأ�سهل يف احلفر  والأ�سطح  وقوالب اجل�ص  اللني  قوالب اخل�سب  مثل  به، فحفر على خامات خمتلفة  املحيطة 

ال�سل�سال احلراري واجللد والعجائن باأنواعها وال�سمع وال�سابون و�سرائح م�سمع الأر�سيات، ونظًرا حلاجة الإن�سان 

القوالب  لعمل  املخ�س�سة  الالينوليم  العملية ف�سنع قطع  ت�ساعده على هذه  ا�ستخدام خامات  الطباعة فكر يف  اإلى 

ا لإعداد قوالب الطباعة. الزخرفية وهو نوع من امل�سمع ُي�سنع خ�سي�سً

ال�شكل)89(: قطعة قما�ش من الكتان عليها 
زخارف مطبوعة من  الع�شر الفاطمي.
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لنتعرف على اخلامات والأدوات ال�سرورية لعمل قوالب الطباعة؟

�ساحلة  اأخرى  خامة  اأي  اأو  مقوى،  ورق  اأو  قما�ص  بلتة،  رول،  الطباعة،  األوان  احلفر،  اأدوات  الالينوليم، 

للطباعة فوقها كاجللود اأو ورق الربدي اأو غري ذلك، ال�سكل )90(.

الالينوليم: عبارة عن خامة من البال�ستيك مطاطي امل�سنع لها �سطح اأمل�ص م�ستوي ال�سطح ويوجد منه 

نوعني: 

النوع الأول: �سميك غالًبا ما يكون لونه اأخ�سر له �سطح اأمل�ص  ويتميز ب�سهولة احلفر عليه، وهو رخي�ص 

الثمن ل ي�ستغرق العمل به وقت طويل اإل اأن عيبه اأن �سطحه الأمل�ص ل يت�سرب اللون متاًما مما قد يعطي نتائج 

لي�ست جيدة متاًما، ال�سكل )91(.

عليه،  احلفر  عند  اأكرث  ووقت  يتطلب جهد  النوع   وهذا  ن�سبيًّا  �سلب  و�سطحه  بني  لون  له  الثاين:  النوع 

كما يتطلب الدقة والنتباه املتناهي يف احلفر، ويتميز باأن جزيئات �سطحه قابلة للت�سريب مما ي�ساعد على 

امت�سا�ص اللون وبالتايل اإعطاء نتائج جيدة، ال�سكل )92(.

ال�شكل )90( اخلامات الالزمة للطباعة بالقالب.
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ال�شكل )93(: الُدفر امل�شتخدمة عند احلفر.    

1- اأنوا ع الُدفر امل�صتخدمة عند احلفر على الالينوليم:

قد ل يختلف املقب�ص كثرًيا يف دفر احلفر، ولكن يوجد اأنواع كثرية باأ�سكال خمتلفة ومتعددة ميكن تغيري راأ�سه 

ويطلق عليه م�سمى �سالح.

 ويختلف باختالف املكان الذي ي�ستخدم فيه على الت�سميم، ال�سكل )93(. 

  

مقب�ش الدفر    

ت�شتخدم  للحفر  للدفر  اأ�شنان خمتلفة 
ح�شب الت�شميم

ال�شكل )92(: قطع الالينو البني.ال�شكل )91(: قطع الالينو الأخ�شر.
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2- اأنواع الألوان:

 توجداأنواع خمتلفة من األوان الطباعة:

1- الألوان املائية: منها األوان الإكريلك وهي �سميكة نوًعا ما و�سريعة اجلفاف.

2- األوان الزيت: وتتميز باأنها ل جتف ب�سرعة؛ مما ي�ساعد على اأن تتاح فر�سة اأكرب ملزج الألوان ون�سرها 

على ال�سطح املحفور، ال�سكل )94(.  

فلنفكر مًعا اأيهما اأف�سل يف ال�ستعمال عند الطباعة على القالب املحفور بالألوان املائية �سريعة اجلفاف، اأم 

الألوان الزيتية التي ميكن اأن نكرر بها الطباعة اأكرث من مرة نظًرا لعدم اجلفاف ال�سريع وملاذا؟

نالحظ اأن نوع اللون امل�ستخدم، يختلف باختالف خامة القالب للح�سول على نتائج جيدة عند ا�ستخدام اللون 

يف طباعة القالب.

ال�شكل )94(: الألوان امل�شتخدمة يف الطباعة.

ن�شاط )4(:
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عجلة توزيع اللون:

ميكننا ا�ستخدام عجلة توزيع اللون كقالب باإ�سافة ال�سريط الال�سق اإليها للح�سول على طباعة منتظمة، ال�سكل )96(. 

ال�شكل )95(: عجلة توزيع اللون.

ال�شكل )96(: ا�شتخدام عجلة التلوين كقالب.



69

ال�شكل )97(: مالم�ش خمتلفة لعجلة التلوين.

ن�شاط )5(:
من خالل ال�سورة يف ال�سكل )97(، فلنفكر مًعا يف اأ�سكال جديدة  ميكن ا�ستخدامها على عجلة التلوين  لعمل 

مالم�ص واأ�سكال خمتلفة؟ 

اأوًل: احلفر على الالينو:

ال�شكل )98(: ت�شميمات خطية حرة ي�شهل حفرها على القوالب.
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عند ا�ستخدام الدفر يكون اجتاه ال�سالح اإلى الأمام بعيًدا عن الوجه والأيدي لل�سالمة.

ننقل اللون إلى سطح الالينو
الذي قمنا باحلفر عليها باستخدام فرشاة مناسبة

أو رولة، ونتأكد أننا قمنا بتعبئة السطح كامال
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احلفر والطباعة على الفلني امل�ضغوط:

)1( نر�سم الت�سميم على الفلني با�ستخدام قلم الر�سا�ص.

)2( التاأكيد على التفا�سيل التي يجب اأن حتدد يف الر�سم بال�سغط على الر�سم بقوة لرتك اأثر غائر على الفلني. 

نضع القالب على سطح الطباعة أو العكس )حسب حجم كل 
منهما( مع مراعاة تثبيت القالب األسفل على طاولة العمل، ثم 

نضغط على القالب أو السطح ]حسب األعلى منهما[ باستخدام 
أداة مناسبة كاملدق )مطرقة خشبية( أو ملعقة مثال

ثم نرفع السطح أو لوح الطباعة باجتاه واحد 
كي ال متتزج األلوان ومن ثم نتركه حتى يجف

وميكن الطباعة بأكثر من لون
بحيث يكون قالب لكل لون أو نقوم بتنظيف 

وغسل القالب بحيث ال يتبقى من اللون 
السابق أي تأثير
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)3( ا�ستخدام عجلة التلوين على الر�سم باللون املرغوب.

 )4( جتهيز ال�سطح املراد الطباعة عليه ونحدد املكان الذي �ستتم الطباعة عليه.  

 )5( ن�سع الت�سميم على ال�سطح الذي �سنطبع عليه مع التاأكيد بال�سغط.

            عدم العك�ص عند نقل الت�سميم على القالب لأن  الت�سميم املطبوع يكون معكو�ًسا.
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)6( النتيجة النهائية للطباعة با�ستخدام الفلني. 

الطباعة بقالب الالينوليم.....

)1( بعد اأن جنهز القالب ونختاراللون الذي نرغب به. 

)2( منرر عجلة اللون على الت�سميم املعد م�سبًقا.  

)3( نقلب القالب على ال�سطح املعد للطباعة بحر�ص وعناية. 
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)4( نتابع الطباعة بالأ�سلوب الذي نرغب به على اأ�سطح خمتلفة.

ميكننا كذلك اختيار خامات بديلة ميكن احلفر عليها ب�سهولة.

ال�سل�سال احلراري خامة بديلة ي�سهل احلفر عليها، ال�سكل )100(.

ال�شكل )100(: قالب ال�شل�شال احلراري.

)5( ميكننا توظيف الطباعة بال�سكل الذي نرغب، ال�سكل )99(. 

ال�شكل )99(.
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اجلب�ص من اخلامات البديلة التي ي�سهل احلفر عليها، ال�سكل )101(.

م�ستهلكات ورق الكرتون ال�سميك يعترب خامة ي�سهل احلفر بالر�سم عليها ثم اإزالة اأجزاء من الأوراق ليتكون 

لدينا قالب بارز وغائر، ال�سكل )102(.  

ن�شاط )6(:

فلنالحظ  امل�سغوط  والفلني  الأ�سفنج  املثال  �سبيل  على  عليها  احلفر  ي�سهل  بديلة  خامات  يف  مًعا  فكرنا  هال 

اخلامة والأداة، ال�سكل )103(، )104(.

                 

ال�شكل )101( : قالب ال�شل�شال الحراري.

ال�شكل )102( 

ال�شكل )104(ال�شكل )103(
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قواعد عامة لعمل قوالب احلفر:

اأوًل: نختار اخلامة التي نرغب العمل بها، ثم نر�سم عليها ال�سكل الذي نريد على ورق �سفاف بوا�سطة القلم.

نراعي عند الر�شم الب�شاطة والبعد عن التفا�شيل الكثرية.

ثانًيا: نعمل على اإبراز ال�سكل بال�سغط عليه بوا�سطة القلم على الأر�سية املوجودة حول الر�سم اإلى اأ�سفل لي�سبح 

ال�سكل بارًزا عن الأر�سية.  

يجب التحديد على ال�شكل بحذر حتى ل نخرج عن حدود ال�شكل.

ثالًثا: نقوم بتحبري الأجزاء البارزة من الت�سميم بتوزيع الألوان  املنا�سبة  للخامة با�ستخدام عجلة التلوين.

فلنتذكر عند احلفر والتلوين اأن الأجزاء البارزة هي التي تطبع الألوان اأما الأجزاء الغائرة فهي الأر�سية.
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رابًعا: ن�سغط بالقالب على الورق فيرتك اأثًرا م�سابه لطبيعة ال�سطح املحرب مقلوًبا. 

 نراعي عند نقل الت�شميم على خامة القالب اأن يكون باملقلوب خا�شة اإذا كان الت�شميم يت�شمن زخارف 

كتابية، �شكل )105(.

ال�شكل )105(: مراعاة  نقل الت�شميم مقلوًبا عندما يكون كتابيًّا.

 يكفي ال�شغط باليد على القالب جيًدا عند الطباعة فوق الورق.

اأما عند الطباعة على القما�ص فهناك عدة خطوات:

1- نغ�سل القما�ص ونكويه ونفرده على طاولة مغطاة باللباد.

2- ن�سد القما�ص من اللباد ونثبته بالدبابي�ص تثبيًتا جيًدا من جميع اجلهات.

3- نحدد املكان الذي نرغب الطباعة فيه بدقة ثم ن�سع قالب الطباعة بحيث يالم�ص ال�سكل البارز امللون �سطح القما�ص. 

4- نكرر الدق يف كل اجتاه فوق قالب الطباعة حتى ن�سمن اأن جميع ال�سكل قد طبع فوق القما�ص.

5- ميكن تكرار دهن ال�سكل باللون وطباعته بنف�ص الطريقة مع النتباه لكمية الكثافة يف اللون وال�سغط بنف�ص الأ�سلوب.
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ميكننا احل�سول على تكوين زخريف مبتكر بتكرار ال�سكل اأو الوحدة الزخرفية بلون واحد اأو باألوان خمتلفة 

عدة مرات ح�سب الت�سميم ال�سكل ولكي تطبع ال�سورة بعدة األوان يجب اأن يقطع الفنان قطعة خمتلفة لكل لون، 

ال�سكل )106(.    

ال�شكل )106(: تكوين زخرفي مبتكر بتكرار الوحدة الزخرفية بلون واحد اأو باألوان مختلفة.

مناذج طباعة بقوالب متنوعة لفنانني ت�ضكيلني من العامل العربي، )107،  108، 109(.

ال�شكل )107(: لوحات للفنانة  الم�شرية اأميرة قطب.



80
ال�شكل )109(: لوحات حفر على قوالب مختلفة  للفنان  البحريني عبا�ش يو�شف.  

ال�شكل )108(: لوحات طباعة للفنان ال�شعودي اأحمد البار.
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 اإح�سان طالب يف ال�سف ال�ساد�ص، تعلم مع معلمه يف املدر�سة كيف يحفر، وكيف يطبع على قالب من ال�سل�سال 

احلراري؟

لنتابع مًعا كيف يعمل اإح�سان:

 اإح�ضان يجهز الأدوات ال�ضرورية وهي:

)اأ( �سل�سال حراري، األوان، عجلة التلوين، اأقالم جافة براأ�ص مدبب، ت�سميم خطي ب�سيط.  

)ب( قام  اإح�سان بتحديد الت�سميم على ال�سل�سال احلراري بعد �سف الت�سميم عليه وال�سغط بقوة على حدود الت�سميم.

ل�شمان مرونة ال�شل�شال احلراري وت�شهيل فرده يدهن اإح�شان يده بقليل من الفازلني اأو املاء.  
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)ج( يبداأ بتوزيع اللون على القالب بالفر�ساة، ثم يزيل اللون الزائد با�ستخدام عجلة التلوين.

)د( القالب الآن جاهز للطباعة به،  يحدد مكان الطباعة، ثم يرفع القالب ببطء حتى ل يتحرك وي�سغط بيده على 

القالب، ثم يقلبه بحر�ص يف املكان املحدد. 
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)هـ( يرفع الورقة ببطء ويكرر العملية ح�سب رغبته.

وّظف اإح�ضان طباعته كاإطار �ضورة، ال�ضكل )110(: 

 

والآن هل حتب اأن نقوم بتجربة الطباعة بالقالب كما قام بها اإح�سان؟

ال�شكل )110( توظيف الطباعة.
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تقويم الوحدة

�سع عالمة )✓( اأمام العبارة ال�سحيحة، وعالمة )✗( اأمام العبارة غري ال�سحيحة فيما ياأتي:

)    ( يعود تاريخ اأول �سورة للطباعة على لوح خ�سبي حمفور اإلى �سنة 868 ق.م.   

)    ( ي�ساعدنا فن اجلرافيك يف احل�سول على ن�سخ متعددة من نف�ص ال�سكل.   

)    ( يجب اأن يكون �سطح القالب متعرج وخ�سن.       

)    ( تعترب الألوان اخل�سبية منا�سبة للطباعة.       

)    ( ا�سُتخدم الالينوليم بدًل من القالب اخل�سبي يف عام 1950م.   

1

1

2

4

3

5

ف كالاّ من: عراّ

الالينوليم: ............................................................................................................................................. 

فن اجلرافيك: ........................................................................................................................................

3

1

2

اأكمل العبارات الآتية بالكلمات املنا�سبة:

توجد اأنواع خمتلفة من األوان الطباعة وهي ................................................ و ................................................ .

من اخلامات والأدوات ال�سرورية لعمل قوالب الطباعة اأدوات احلفر، و................................................................ األوان 

الطباعة، و................................................ و ................................................ .

4

1

2

اذكر اخل�سائ�ص العامة للخامات امل�ستخدمة يف عمل القوالب اخلا�سة بالطباعة:

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

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

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

2

اأ

ب

ج
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مجال الخزف
المو�صوعات 

المو�ضوع الأول: ت�ضكيل اآنية خزفية منتظمة ال�ضكل.

المو�ضوع الثاني: تكوينات غائرة على �ضطح الطينية 

المتجلدة.
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الفخار واخلزف:

يعترب الفخار واخلزف من اأرقى الفنون التي عرفها الإن�سان عرب احل�سارات املختلفة.

طبيعية  جديدة  �سفات  ويكت�سب  جفافه  بعد  النار  يف  اأُحــرق  ثم  الطني،  من  نع  �سُ ما  هو  بالفخار  ويق�سد 

وكيميائية، ويتغري لونه ويتحول اإلى ج�سم �سلب م�سامي له رنني و ل ميكن اإرجاعه اإلى احلالة الطينية الالزبة مرة 

اأخرى لفقدانه ماء الحتاد ب�سبب احلريق، ال�سكل )111(.

وي�سبح الفخار خزًفا عند طالء اأو تغطية املنتج الفخاري )الطني املحروق( بطبقة رقيقة من مادة زجاجية ن�سميها 

الطالء الزجاجي )اجلليز(، ثم نحرقها مرة ثانية حتى ين�سج اجلليز وين�سهر ويلت�سق باجل�سم الفخاري، فتغلق امل�سام 

وي�سبح لمًعا ويكت�سب املنتج بريًقا وجماًل. ويف هذه احلالة نطلق على القطعة اجلديدة كلمة خزف، ال�سكل )112(.

     

ال�شكل )111(: الفخار.

تشكيل آنية خزفية منتظمة الشكل

املو�صوع الأول

رابط الدر�ش الرقمي

www.ien.edu.sa
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يعترب فن اخلزف من الفنون الت�سكيلية الهامة يف حياة النا�ص على مدى الع�سور، ملا يحتوي من جوانب وظيفية 

نفعية، بالإ�سافة اإلى القيم الفنية والتذوقية واجلمالية التي حتملها املنتجات اخلزفية، ال�سكل )113(.

    

ويعتمد اخلزف يف اإنتاجه على خامة الطني، التي ل غني للخزاف عنه؛ ملا له من ا�ستخدامات وا�سعة يف جمال 

اخلزف، فاملنتج اخلزيف ل يكون خزًفا اإل والطني اأ�سا�ص تكوينه وبناءه الوظيفي واجلمايل.

ال�شكل )112(: اخلزف.

ال�شكل )113(: املنتجات اخلزفية.

الإناء بعد الطالء الزجاجي )اجلليز(
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ما هي الطينة؟

اأ�سيلة،  اأنواع معينة من �سخور  وانحالل  تفكك  نا�سئة عن  بل  اأ�سيلة  لي�ست  لدنة  الطينة عبارة عن مادة غروية 

الأ�سا�سية  والعنا�سر  الفل�سبارية،  ال�سخور  يف  التعرية  عوامل  بتاأثري  وتتكون  الأر�ــص،  م�سدرها  طبيعية  خامة  وهي 

اأثناء تكويناتها مواد  اأنواع الطني هي: )ال�سيليكا، الألومينا املاء متحدة مًعا احتاًدا طبيعيًّا(، ثم يختلط بها  جلميع 

اأخرى جتعلها قابله للذوبان يف املاء، وقابلة للت�سكيل، وحتدد تقبلها لنوع الطالءات الزجاجية، ون�سبة حتملها لدرجات 

احلرارة العالية، وهذه املواد مثل  احلديد واملنجنيز وال�سليكا واجلري والألومنيا وال�سودا وغريها. 

خوا�ص الطينة ال�ضاحلة لعملية اخلزف:

 اأن تكون ناعمة امللم�ص ل تت�سقق بعد اجلفاف، لينة عند ال�سغط عليها.. تتحمل درجات احلرارة العالية، تتحلل 

ب�سهولة يف املاء ول تعود حلالتها الأولى بعد حرقها )احلريق الأول(، ولها �سفة املرونة اأو اللزوبة، كما ورد يف الآية 

واللزوبة   ،]11 اآيــة  ال�سافات،  ]�سورة   { } الكرمية 

تعني التما�سك و�سعوبة النقطاع مبعنى املطاطية.  

والطينات امل�ستخدمة يف اخلزف لها م�سميات، ولها اأنواع عدة منها: الطينة اجلريية والطينة ال�سل�سالية والطينة 

الكاولينية، والطينة احلرارية، ال�سكل )114(.

   

ال�شكل )114(
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والطينة امل�ستخدمة يف املدار�ض هي " الطينة ال�سل�سالية "  لأنها اأرخ�ص الأنواع واأوفرها وتوجد على اأ�سطح 

اجلبال املنحدرة وبع�ص الأودية التي ترت�سب فيها املياه، وتتميز بنعومتها وليونتها وقوة متا�سكها، وتتحمل درجات 

احلرارة  العالية. وحتتوي على مواد معدنية مع ن�سبة متزايدة من اأك�سيد احلديد والذي يعطيها اللون الأحمر. 

ويكون لونها رمادي اإذا زادت ن�سبة احلديد واملنجنيز، ال�سكل )115(. ف�سبحان اهلل ما اأكرمه واأعظمه اإذ �سخر 

كل ما يف الكون لينتفع الإن�سان به.

  

وت�سنع الطينات وتباع يف الأ�سواق على الهيئات والأ�سكال الآتية: اأكيا�ص بها بودرة طينية ناعمة، كتل طينية 

داخل اأكيا�ص بال�ستيك، ال�سكل )116(.

جتهيز الطينات:

تعترب عملية حت�سري وجتهيز الطينة من اأهم العمليات املوؤثرة يف �سفات املنتج اخلزيف، لذلك ل بد من اتباع 

اخلطوات الآتية يف حت�سريها حتى نح�سل على طينة جيدة  للت�سكيل.

ال�شكل )116(

ال�شكل )115( 
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ننعمها، ونطحنها بعجلة  ال�سورة )1(، ثم  باملطرقة، كما يف  التي على �سكل كتل  الطينة  الأول��ى: ندق  اخلطوة 

الفرد، كما يف ال�سورة )2(، وننخلها مبنخل ل�ستبعاد ال�سوائب، كما يف ال�سورة )3(.  

كما يف ال�سورة )4(، ثم ن�سيف املاء على الطني  اخلطوة الثانية: ن�سع الطني املنخول يف وعاء من البال�ستيك، 

املنخول مل�ستوى الغمر ويكون اأعلى بحوايل )7�سم(، ويرتك ملدة )3( اأيام لتتمكن جزيئاتها من الت�سبع باملاء وت�سمى هذه 

الطريقة )بالتخمري(، كما يف ال�سورة )5(.

ثم تخل�ص الطينة من الأمالح وذلك ب�سكب املاء من اأعلى الطينة املخمرة قبل حتريكها، ثم اإ�سافة ماء مرة اأخرى 

وحتريكها وتكرار هذه العملية عدة مرات.
  

ال�شورة )3(ال�شورة )2(ال�شورة )1(

ال�شورة )5(ال�شورة )4(
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اخلطوة اخلام�شة: نعجن الطينة جيًدا بالأيدي 

الهواء  فقاعات  من  خالية  متجان�سة  ت�سبح  حتى 

يف  اخلزفية  القطع  وك�سر  ت�سقق  اإلــى  ــوؤدي  ت التي 

الت�سوية، كما يف ال�سورة )9(، ونحفظها يف درجة 

رطوبة منا�سبة اأو تغطيتها باخلي�ص املبلل، اأو تغليفها 

بعازل من البال�ستيك، كما يف ال�سورة )10(.

اخلطوة الثالثة: نقلب الطينة 

جيًدا لت�سبح ذات قوام واحد، ثم 

ن�سفيها مب�سفاة خا�سة، كما يف 

ال�سورتني )6( و)7(.

اأحوا�ص،  يف  امل�سفاة  الطني  ن�سع  ال��راب��ع��ة:  اخل��ط��وة 

ويعر�ص لل�سم�ص والهواء للتخل�ص من املاء الزائد عن طريق 

التبخر الطبيعي، ويقلب يوميًّا حتى يخرج املاء الزائد منه، 

كما يف ال�سورة )8(.  

ال�شورة )6(

ال�شورة )8(

ال�شورة )10(ال�شورة )9(

ال�شورة )7(
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طرق الت�ضكيل:

تتعدد طرق الت�سكيل اليدوي، وتختلف اأ�ساليب التنفيذ ح�سب الت�سميم وفكرة  املو�سوع، وينق�سم الت�سكيل اليدوي 

الت�سكيل باحلبال   بال�سريحة،  الت�سكيل  تقنيات منها:  والذي ي�سم عدة  املبا�سر  الت�سكيل  اإلى ق�سمني رئي�سني هما: 

ال�سغط يف الكتلة، الت�سكيل بعجلة اخلزاف... وغريها، ال�سكل )117(.

الت�شكيل باحلبال                                 الت�شكيل بال�شريحة                                الت�شكيل بال�شغط                          الت�شكيل بالعجلة
ال�شكل )117(

اأما الق�سم الثاين فهو الت�سكيل الغري مبا�سر ويندرج حتته عدة تقنيات مثل ال�سب يف القالب، ال�سغط يف القالب، 

الت�سكيل فوق القالب، ال�سكل )118(. 

ال�شب في القالب                         ال�شغط في القالب                     الت�شكيل في القالب
ال�شكل )118(: الت�شكيل الغير مبا�شر.
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اخلزاف  عند  الإبــداع  عملية  تظهر  التي  الب�سيطة  الطرق  من  مبا�سر  والغري  املبا�سر  اليدوي  الت�سكيل  ويعد 

وت�ساعده يف اإنتاج اأعمال خزفية متنوعة منتظمة ال�سكل، ال�سكل )119(، وغري منتظمة، ال�سكل )120(.

ن�شاط )1(:

ن الفرق بني ال�سكل املنتظم وال�سكل غري املنتظم. نتاأمل ال�سكلني )119، 120(، وندواّ

      ال�سكل املنتظم                                              ال�سكل غري املنتظم

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

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

ال�شكل )119( : اأعمال خزفية منتظمة ال�شكل.

ال�شكل )120( : اأعمال خزفية غري منتظمة ال�شكل. 
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وقد برع اخلزاف ال�سعبي ال�سعودي يف كثري من مناطق اململكة العربية ال�سعودية يف اإنتاج اأواين خزفية منتظمة 

ال�سكل لأغرا�ص خمتلفة منها ما هو حلفظ الأغذية اأو حلفظ املاء اأو للزينة اأو الطبخ، ال�سكل )121(.

                    زير و�شراب لحفظ الماء.                                            اإناء لحفظ القهوة وفناجين ت�شتخدم في �شرب القهوة.

دورق حلفظ الزمزم.                                                مركن زرع.                                                     برطمان حلفظ الطعام.

ال�شكل )121( بع�ش الأعمال خزفية من الرتاث ال�شعبي ال�شعودية.
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وقد ا�ستمد اخلزاف ال�سعبي هيئة الأواين املنتظمة ال�سكل من الأ�سكال الهند�سية مثل: )امل�ستطيل، املربع، 

الأ�سطواين، املخروطي،  الدائرة(.

ن من  وعندما نتاأمل الإناء الفخاري ال�سعبي يف ال�سكل )122(، جند اأنه مكواّ

ثالثة اأ�سكال هند�سية وهي:

امتدت  اإذا  القاعدة  ويت�سح �سغرها عن  اأ�سطوانة،  الفوهة عبارة عن   -1

خطوطها باجتاه القاعدة، ال�سكل )122: اأ(.

ال�سفلي  اجلــزء  عند  الكرة  امتالء  يزيد  كــروي  �سبه  فهو  الإنــاء  ج�سم   -2

علوي  ن�سفني،  اإلى  اجل�سم  يف�سل  الكرة  قطر  اأن  كما  القاعدة.  من  بالقرب 

وي�سمل  الأكتاف واإن كانت م�سحوبة باجتاه القاعدة، ون�سف �سفلي ي�سمل قمة 

التحدب لل�سكل والقاعدة، ال�سكل )122:اأ(.

3- القاعدة عبارة عن خمروط اإذا امتدت خطوط من خارجها اإلى داخل 

الإناء تكون خمروط �سغري راأ�سه اإلى الأعلى يقع يف منت�سف الإناء، مي�ص وتر 

الدائرة املكونة للج�سم، ال�سكل )122:اأ(. 

النفعية  الأغرا�ص  متنوعة  خزفية  اأعمال  ال�سعودي  ال�سعبي  اخلزاف  ينتج 

البنائية  الأ�س�ص  عن  نتحدث  ثم  جيًدا،  نتاأملها   ،)123( ال�سكل  واجلمالية. 

الهند�سية املكون منها كل �سكل.

ال�شكل )122(

ال�شكل )122:اأ(

ن�شاط )2(: 
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.................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ال�شكل )123(

1

2

4 3
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ونحن ن�ستطيع اأن ننتج ون�سكل اأواين خزفية منتظمة ال�سكل باإحدى طرق الت�سكيل املبا�سرة )الت�سكيل بال�سريحة، 

الت�سكيل باحلبال، ال�سغط يف الكتلة( اإذا توفرت لدينا اخلامات والأدوات املنا�سبة. 

اخلامات والأدوات امل�ستخدمة يف ت�سكيل اآنية خزفية منتظمة ال�سكل: ال�سكل )124(.

3- قطعة قما�ص �سميكة.    1- كيلو طني طري.         2- طني �سائل.      

6- فر�ساة. 4- الن�سابة )املرقاق(.       5- خ�سبتني.         

7- اأدوات لقطع الطني، واأدوات للحام الطني، واأدوات لتفريغ الطني.

8- اأكيا�ص بال�ستيك حلفظ الطينة.

ال�شكل )124(

1

2

8

7

6

3 5

4
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ت�ضكيل اآنية منتظمة ال�ضكل )بطريقة ال�ضغط يف الكتلة(:

الطرق  اأب�سط  من  ا  اأي�سً وهي  ن�ساأتها،  يف  الطرق  اأقــدم  من  الطني  كتلة  يف  بال�سغط  الت�سكيل  طريقة  تعترب 

امل�ستخدمة يف الت�سكيل اخلزيف.

وقد ا�ستخدم فخاري ما قبل التاريخ هذه التقنية ول �سيما يف بداية ت�سكيله لأوانيه، ال�سكل )125(.

  

املج�سمات  وبع�ص  الب�سيطة،  الأواين  بع�ص  اإنتاج  يف  الطني  كتلة  يف  بال�سغط  الت�سكيل  طريقة  وت�ستخدم       

والأ�سكال املنتظمة والغري املنتظمة. وتنق�سم هذه الطريقة اإلى ق�سمني هما: )الت�سكيل بال�سغط يف الكتلة، الت�سكيل 

بالتفريغ يف الكتلة املنتظمة(.

1- طريقة ال�ضغط املنتظم يف الكتلة:  

تعتمد هذه الطريقة على اليد يف عملية ال�سغط والرتقيق يف الكتلة الطينية بحيث ينمو ال�سكل من مركز ال�سغط 

اإلى اخلارج، بحيث تعطينا �سكاًل منتظًما وميكننا اتباع اخلطوات الآتية:

ال�شكل )125(
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اخلطوة الأولى: نبداأ ال�سغط بتكوير قطعة من الطني يف حالة متعادلة من الليونة بعد دجمها جيًدا؛ لتما�سك 

ذراتها وتدار بني راحتي اليدين لت�سبح كرة مل�ساء م�ستديرة متاًما ويراعى األ ترتك فرتة زمنية طويلة حتى ل تفقد 

من املاء ما يجعلها تت�سقق، كما يف ال�سورتني )1( و)2(.

اخلطوة الثانية: يتم ال�سغط يف مركز الكرة باإبهام اأحد اليدين اأو كالهما مًعا، مع دوران الكرة يف راحة اليد، 

اإلى �سكل منتظم ال�سمك والأطراف، حتى تبلغ الكرة عمقها، كما يف ال�سور  وي�ستمر ال�سغط حتى تتحول الكرة 

.)5( ،)4( ،)3(

  

ال�شورة )1(

ال�شورة )4(ال�شورة )3(

ال�شورة )2(

ال�شورة )5(
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ممار�سة  من  ا�ستحدثت  ما  معاجلة  يف  الب�سيطة  اخلزفية  الأدوات  بع�ص  اأو  الأ�سابع  ن�ستخدم  الثالثة:  اخلطوة 

ال�سغط كت�سوية احلواف ومعاجلة ال�سقوق واللتواء، كما يف ال�سورة )6(، ثم مترر اأ�سفنجة منداة باملاء على ال�سكل 

من الداخل لزيادة املعاجلة، كما يف ال�سورة )7(.

اخلطوة الرابعة: ميكننا اإ�سافة قاعدة لالإناء بل�سق حبل طيني وتثبيته باإ�سبع اأو باأداء خ�سبية، ثم ت�سوية خارج 

الإناء باإ�سفنجة منداة باملاء، كما يف ال�سور )8(، )9(، )10(. 

اخلطوة اخلام�شة: ن�سع الإناء ب�سكل مقلوب ونلفه بقطعة قما�ص اأو كي�ص بال�ستيك، حتى ل يجف لنزخرفه فيما 

بعد، كما يف ال�سورة )11(.

ال�شورة )6(

ال�شورة )10(ال�شورة )9(ال�شورة )8(

ال�شورة )7(

ال�شورة )11(
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2- طريقة التفريغ املنتظم يف الكتلة:

يعترب اأ�سلوب التفريغ يف الكتلة الطينية املنتظمة من الأ�ساليب التي ت�ساعدنا يف بناء جم�سمات واأ�سكال واأواين 

منتظمة ال�سكل، تعتمد هذه الطريقة على ا�ستخدام اأدوات خا�سة للتفريغ وهي الدفرات، ويكون التفريغ من اأعلى 

ال�سكل اأو من اأ�سفل ال�سكل اأو التجزئة الن�سفية.

وميكننا اأن نتعلم طريقة التفريغ بالتجزئة الن�سفية من خالل اتباع اخلطوات الآتية:

اخلطوة الأولى: ناأخذ قطعة من الطني وجنهزها، ونتاأكد من خلوها من الهواء، ثم ن�سكلها على هيئة هند�سية، 

ثم جنتزئ ال�سكل اإلى ن�سفني بالعر�ص اأو بالطول، كما يف ال�سورتني )1( و)2(.

اخلطوة الثانية: نفرغ كل ن�سف على حدة بالدفرات مع مراعاة جتان�ص �سمك اجلدار، كما يف ال�سورتني )3( و)4(.

ال�شورة )1(

ال�شورة )3(

ال�شورة )2(

ال�شورة )4(
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اخلطوة الثالثة: ن�سوي ال�سكل من الداخل بالإ�سبع اأو بتمرير اإ�سفنجة منداة باملاء، كما يف ال�سور )5(، )6(، )7(، 

ثم نخد�ص حواف ن�سفي ال�سكل، ثم جنمع ن�سفي ال�سكل، ونربط الن�سفني بع�سهما ببع�ص با�ستخدام الطينية ال�سائلة.

اخلطوة الرابعة: نعمل فوهة لالإناء من الأعلى، وننظف الإناء من اخلارج. ونلفه بقطعة قما�ص اأو كي�ص بال�ستيك 

حتى ل يجف لنزخرفه فيما بعد، كما يف ال�سورتني )8( و)9(. 

اأفكار اأخرى للتفريغ املنتظم يف الكتلة، ال�سكل )126(.

ال�شكل )126(: التفريغ المنتظم في الكتلة.

  

ال�شورة )5(

ال�شورة )9(ال�شورة )8(

ال�شورة )7(ال�شورة )6(
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ن�شاط )3(:   

�سبق واأن تعلمنا بناء اآنية منتظمة ال�سكل بطرق الت�سكيل املبا�سر  يف ال�سف الرابع واخلام�ص. نتاأمل اخلطوات 

الآتية وندون ا�سم الطريقة فوق ال�سور.

�سكل )127( طريقة ........                               �سكل )128( طريقة ........
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ن�شاط )4(:

تظل �سناعة اخلزف لغة ت�سكيلية رائدة لها جماليتها اخلا�سة، ولها مفرداتها واأ�ساليبها التعبريية الإبداعية. 

نتاأمل الأعمال اخلزفية يف ال�سكل )129، 130، 131(، ثم نتحدث عن اجلوانب الفنية واجلمالية لإحدى الأ�سكال 

من حيث:

  1- طريقة الت�سكيل امل�ستخدمة، واأيهما اأ�سهل يف عملية بناء ال�سكل املنتظم

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

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

  2- ال�ستخدام النفعي.......................................................................................

  3- الأ�س�ص البنائية الهند�سية املكون منها ال�سكل ...........................................................

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

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

ال�شكل )131(ال�شكل )130(ال�شكل )129(
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عرف ا لإن�سان منذ القدم �سناعة الفخار واخلزف. وطرق الت�سكيل واأ�ساليب الزخرفة الب�سيطة مثل اخلد�ص، 

اأو التلوين باألوان تتباين مع لون الفخار امل�سنوع، ال�سكل )132(، اأو ر�سومات متثل اأ�سكال الإن�سان واحليوان، ال�سكل )133(، 

اأو اأ�سكال هند�سية ب�سيطة كالدوائر واملربعات، اأو اخلطوط  باأنواعها املختلفة، ال�سكل )134(.

     

اأ�ساليب  وهناك  تنفيذها،  وتنوعت طرق  املنتجات اخلزفية،  الزخرفة على  اأ�ساليب  تطورت  الع�سور  تطور  ومع 

كثرية منها ما ياأتي:

1- الزخرفة على املنتجات الطينية �شواء كانت لدنة اأو متجلدة.

2- الزخرفة على املنتجات اخلزفية بعد عملية احلريق الأول »ب�شكويت« )زخارف حتت اجلليز(.

املو�صوع الثاين

تكوينات زخرفية غائرة على سطح الطينة المتجلدة

ال�شكل )133( :اإناء مزخرف بر�شومات ال�شكل )132( :اإناء مزخرف بالتلوين.
الإن�شان واحليوان. 

ال�شكل )134( : اإناء مزخرف بخطوط 
متنوعة.

رابط الدر�ش الرقمي

www.ien.edu.sa
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3- الزخرفة على املنتجات اخلزفية بعد احلريق الثاين " اجلليز " " زخارف فوق اجلليز".

وقد اتبع اخلزاف اأ�ساليب متنوعة لزخرفة املنتجات الطينية اللدنة اأو املتجلدة اأو اجلافة من اأهمها: 

  1- الزخرفة با�ستخدام املالم�ص.

  2- الزخرفة باخلد�ص والك�سط.

  3- الزخرفة باحلز واحلفر.         

  4- الزخرفة البارزة والغائرة.

  5- الزخرفة بالتفريغ.

  6- الزخرفة بالتطعيم.   

  7- الزخرفة بال�سقل.

  8- الزخرفة بالإ�سافة.

  9- الزخرفة بالأختام.

  10- الزخرفة با�ستخدام البطانات اأو الأكا�سيد امللونة........ وغريها.

     و�سوف نتعلم يف هذا املو�سوع عمل تكوينات زخرفية غائرة على �سطح الطينة.

املتجلدة، اأو اجلافة، �سكل )135، 136(، وميكننا تنفيذ التكوينات الزخرفية الغائرة خمتلفة العمق بعدة طرق 

من اأهمها:
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1- الزخرفة الغائرة باحلفر العميق:

وهي عبارة عن اإزالة جزيئات الطني من العن�سر املراد اإغارته اإلى عمق حمدد فتظهر الزخارف اأعمق من 

ا اأو قطعة حجرية م�سنونة، ال�سكل )138(. ال�سطح، ال�سكل )137(، يتم احلفر الغائر بوا�سطة اأداة حادة ن�سبيًّ

اأو  النباتية،  الزخارف  من  اخلزفية  الأواين  �سطح  لزخرفة  الغائرة  الزخرفية  التكوينات  اخلزاف  ا�ستمد  وقد 

الهند�سية، اأو الزخارف الكتابية، ال�سكل )139(، اأو اخلطوط الأفقية والراأ�سية، واحللزونية والدائرية، ال�سكل )140(.

ال�شكل )138(: اأدوات احلفر الغائر.ال�شكل )137(: الزخرفة باحلفر الغائر العميق. 

ال�شكل )136(: �شطح طيني جاف.ال�شكل )135(: �شطح طيني متجلد.
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ال�شكل )139(

ال�شكل )140(
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2- الزخرفة الغائرة باحلز:

تعترب الزخرفة باحلز يف اجل�سم الفخاري من اأقدم اأ�ساليب الزخرفة اليدوية واأكرثها �سيوًعا بني اخلزافني، 

ال�سطح  باأداة مدببة على  ال�سغط  نتيجة  ب�سيط  ذا عمق  اأثر �سطحي  اإحداث  بوا�سطة  يتم  اأ�سلوب زخريف  وهو 

املتجلد للقطعة اخلزفية مثل التنقيط، اأو اإحداث خطوط حمزوزة متوازية قد تكون دائرية، اأو طولية اأو حلزونية 

اأو منك�سرة، وتوزيعها يف تكوينات متنوعة. وتكون اخلطوط الناجتة عن عملية التحزيز قليلة العمق غري حادة، 

بعك�ض "احلفر"، ال�سكل )141(.

3- الزخرفة الغائرة بالك�ضط:

يتم بوا�سطة اأداة خا�سة اأو �سكني لإزالة جزء من ال�سطح اخلارجي يف �سكل زخريف. �سرط  اأن تكون الإزالة 

�سطحية اأي غري عميقة واإل فاإنها تكون »حفر« والأهم اأن ال�سطح يكون مدهوًنا بطبقة من البطانة لأن الك�سط 

دائًما ما يكون لإزالة طبقة من البطانة لإظهار لون اجل�سم ويعطي مالم�ص متنوعة، ال�سكل )142(.

ال�شكل )141(: الزخرفة الغائرة باحلز.
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ال�شكل )142(: الزخرفة بالك�شط في البطانة. 

ن�شاط )1(:

قد مر فن اخلزف الإ�سالمي بتطورات عديدة  عرب تاريخه الطويل وظهر ذلك يف طرق الت�سكيل وطرق الزخرفة، 

حتى طرق الت�سميم تطورت ملواجهة متطلبات الإن�سان النفعية واجلمالية.

وقد اأثرت احل�سارات املختلفة على �سكل املنتج اخلزيف وزخرفته بتكوينات زخرفية غائرة خمتلفة العمق، نتاأمل 

الأ�سكال الآتية )143، 144، 145(، ثم جناوب:

ال�شكل )145( ال�شكل )144( ال�شكل )143( 

  طريقة الت�سكيل امل�ستخدمة.    اأ�سلوب الزخرفة.   كيفية ال�ستفادة من العمل نفعيًّا.
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نطباّق مًعا خطوات الزخرفة الغائرة باحلفر، كما يف ال�سكل )146(.

اخلطوة الأولى:  جنهز الأدوات اخلا�سة باحلفر وتكون حادة وم�سنونة، 

كما يف ال�سورة )1(.

اخلطوة الثانية: جنهز الت�سميم على الورق، نق�ص برتون لالإناء، ونختار اجلزء املنا�سب لالإناء، 

كما يف ال�سورتني )2( و)3(.

ن�شاط )2(:
 

اخل��ط�����وة الث���ال��ث�����ة: ن�سـتــخـــدم 
الأداة امل�سننـــة لتحديـــد اأطـــراف 
الت�سميـــم، ثـــم ن�ستخـــدم الأداة 
الت�سميم،  احلـــادة للحفر حـــول 

كما يف ال�سورتني )4( و)5(.

   

ال�شورة )2(

ال�شورة )4(

ال�شورة )1(

ال�شورة )3(

ال�شورة )5(
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اأفكار اأخرى لتكوينات زخرفية غائرة ، ال�ضكل )147(:

ال�شكل )147(

ال�شكل )146( : ال�شكل النهائي للحفر على الإناء.
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4- الزخرفة الغائرة بطريقة الأختام: 

     تنفذ هذه الزخرفة على اجل�سم الفخاري الرطب اأو الطري اأو املتجلد بطريقتني: 

الطريقة الأولى: الأختام اجلاهزة: 

     وهي عبارة عن اأ�سكال متنوعة طبيعية اأو �سناعية، ال�سكل )148(، يوجد على �سطحها زخارف بارزة  

اف لإحداث زخارف غائرة بطريقة ال�سغط بها على الطينة املتجلدة، ال�سكل )149(.  ي�ستخدمها اخلزاّ

ال�شكل )148(

ال�شكل )149(



114

الطريقة الثانية: الأختام امل�ضنوعة من الطني:

 وميكننا اأن ن�سنع هذه الأختام ب�سهولة كما يف اخلطوات الآتية:

اخلطوة الثانية: ن�سع الت�سميم على �سطح 

يجف،  ونرتكه  مدببة  باأداة  ونحفره  الطينة 
ثم نحرقه.

اخلطوة الأولى: جنهز حبل من الطني الطري 

ب�سمك عري�ص ونقطعه باأداة حادة اإلى ن�سفني.

اخلطوة الثالثة: ن�سع جمموعة من الأختام 

بنف�ص الطريقة لنح�سل على ختم بارز.    
اخلطوة الرابعة: نطبع على ال�سطح الطينة 

بطريقة منتظمة اأو ع�سوائية. 

ال�شكل )150(: زخارف غائرة على �شطح الطينة بالختم.
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ال�سكل  فاأعطت  الفخارية بطرق خمتلفة،  ت�سكيالته  ال�سعبي يف زخرفة  اف  اتبعها اخلزاّ التي  الأ�ساليب  تنوعت 

الفخاري قيمة جمالية متميزة وفريدة تت�سم بالب�ساطة والعفوية والتلقائية يف التعبري.

نتاأمل ال�سكلني )151، 152(، ونعدد بع�ص الأ�ساليب الزخرفية التي ا�ستخدمها اخلزاف ال�سعبي، ون�سجلها يف 

اأ�سفل ال�سفحة.

ال�شكل )152(: الفنان ال�شعودي عمار �شعيد.ال�شكل )151(: الفنانة ال�شعودية عواطف القنيبط.

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

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

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

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

ن�شاط )3(:
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تقويم الوحدة

�سع عالمة )✓( اأمام العبارة ال�سحيحة، وعالمة )✗( اأمام العبارة غري ال�سحيحة فيما ياأتي:

)   ( نع من الطني، ثم اأُحرق يف النار بعد جفافه.     الفخار يق�سد به ما �سُ

)   ( ي�سبح الفخار خزًفا عند طالء املنتج مبادة اجلليز الزجاجية، وحرقه مرة ثانية.   

)   ( ل يعترب فن اخلزف من الفنون الت�سكيلية املهمة يف حياة النا�ص على مدى الع�سور.  

)   ( العنا�سر الأ�سا�سية جلميع اأنواع الطني هي )ال�سيليكا والألومينا(.     

1

1

2

3

4

تنق�سم طرق ت�سكيل الآنية بال�سغط على الكتلة الطينية اإلى ق�سمني هما:

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

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

2

1

2

د ثالثة من الزخرفة املنفذة على املنتجات اخلزفية فوق اجلليز. عداّ

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

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

3

12

3

ما هي الزخارف التي ي�ستخدمها الفنان على اخلزف لتجميلها؟

 الزخارف ................................................................

الزخارف ................................................................

الزخارف ................................................................ 

4

1

2

3
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1-تنمية مهارات التفكري الإبداعي لدى الطالب/ــة.

2- منح الطالب/ـة القدرة على اختيار وتوظيف اخلامات والأدوات امل�ستخدمة لتنفيذ العمل الفني.

3- ت�سجيع الطالب/ـة على التفكري بطريقة غري ماألوفة.

4- دمج بني املجالت الفنية التي مت درا�ستها خالل الف�سل الدرا�سي يف عمل ت�سميمات اإبداعية ونفعية 

م�ستدامة ذات طبيعة تربوية وجمالية.

5- تبادل اخلربات الفنية بني الطلبة يف امل�ساريع الفنية اجلماعية.

6- دعم الجتاهات الإيجابية لدى الطالب نحو الإبداع والتفكري الإبداعي.

7- اإك�ساب الطالب/ـة القدرة على الإح�سا�ص بامل�سكالت وتقدمي حلول لها بطرائق اإبداعية.

8- مناق�سة العالقات بني القيم الت�سكيلية املتوفرة يف الأعمال الفنية التي ينتجها الطالب/ـة.

9- التعبري عن النفعالت الوجدانية، ومالحظة املعاين التعبريية يف ال�سكل واللون والتج�سيم يف العمل الفني.

10- اإك�ساب الطالب/ـة مهارات التخطيط والتفكري للم�ساريع الفنية.

11- اإك�ساب الطالب/ـة القدرة على الت�سكيل باخلامات املتعددة يف الإنتاج الفني.

أهداف المشروع الفني )الفصلي(
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امل�ضروع 

الف�صلي

ا�ضم الم�ضروع

الأدوات واخلامات:

-

-

-

-

-

-

تخطيط فكرة العمل

التقومي:
النقد الفني والتقييم:

فــردي

جـمـاعـي

مل ُينـفـذ ..............................................ُنــفذ

- نوع امل�ضروع:

 

- مراحل تنفيذ امل�ضروع:

 

- طرق اإخراج امل�ضروع:

- قيمة امل�ضروع اجلمالية والنفعية:

- طرق عر�ص امل�ضروع:
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ثبت المصطلحات
مجال الزخرفة:

• قواعد واأ�ش�ش الزخرفة: هي ر�شومات وت�شميمات ومو�شوعات زخرفية وطبيعية وهند�شية ماأخوذة اأو مقتب�شة من الطبيعة 	
على اأ�ش�ش �شليمة من الناحية الفنية والعلمية.

• الزخرفة النباتية : تقوم الزخرفة النباتية اأو ما ي�شمى "فن التوريق" على زخارف م�شكلة من اأوراق النبات المختلفة من 	
الزهور المنوعة.

• الزخرفة الهند�شية : يتكون من ر�شوم منبثقة عن اأ�شكال اأ�شا�شية متماثلة تتجمع فت�شكل �شبكة من الخطوط.	
• الوحدة الزخرفية: عبارة عن خطوط منتظمة ومتنا�شقة وذات اأبعاد ومت�شاوية وغير ذلك مما ينتج عن ذلك �شكل زخرفي 	

جميل ومع تكرار هذه الوحدة ي�شبح هناك �شكل زخرفي متكامل.
• التوازن: ويق�شد به توزيع عنا�شر ووحدات واألوان العمل الفني بطريقة متكاملة ومتنا�شقة داخل العمل الفني.	
• الت�شعب: يظهر بو�شوح في التكوينات الزخرفية النباتية، وهو خروج الخطوط اأو العنا�شر النباتية من نقطة تعتبر محور 	

اأو مركز الت�شميم اإلى الخارج وقد يكون هذا المحور نقطة اأو خط.
• التكرار: ويتم عبر تكرار عن�شر اأو وحدة زخرفية على نحو متوا�شل.	
• التكرار المتناثر: وفيه تمتد الوحدات الزخرفية متكررة بال حدود، اأي في جميع التجاهات جانًبا بجانب اأو فوق بع�شها.	
• يمكن 	 حيث   ، الممتدة  ال�شطوح  في  المنثور  بالتكرار  وتتعاقب  تتجاور  التي  الزخرفية  الوحدات  هو  المت�شاقط:  التكرار 

ا، اأو راأ�شيًّا. ت�شاقط �شفوف تكراراتها اأفقيًّ
• التكرار المتدرج: وفيه ين�شاأ العن�شر الواحد �شغيًرا، ثم متو�شًطا فكبيًرا على اأنه ينمو من ال�شغر اإلى الكبر بنف�ش موا�شفات 	

و�شفات العن�شر ال�شغير في ال�شكل والقيمة عدا �شيًئا واحًدا اأن م�شاحته اأو حجمه يختلف.
• ا التذهيب بالذهب.	 الزخرفة: هي الزينة وكمال ح�شن ال�شيء، وتعني الزخرفة اأي�شً
• الزخرفة الفنية: هي علم من علوم الفنون التي تبحث في الن�شب والتنا�شب والتكوين والفراغ والكتلة واللون والخط، وهي 	

اإما وحدات هند�شية اأو وحدات طبيعية تحورت اإلى اأ�شكالها التجريدية.
• بوا�شطة 	 وذل��ك  الآخ��ر  ن�شفيها على  اأح��د  ينطبق  الزخرفية بحيث  التكوينات  بع�ش  ينظم  ال��ذي  التماثل: هو  اأو  التناظر 

م�شتقيم يدعى محور التناظر.

مجال الطباعة:
• التكرار: هو اأب�شط قواعد التكوين الزخرفي اإعادة طبع العن�شر مرة بعد مرة بت�شميمات تعمل على اإيجاد اإيقاعات متنوعة.	
• الحفر على القالب: هي عملية اإحداث مالم�ش ينق�شم اإلى ثالثة اأنواع حفر بارز بروًزا خفيًفا، حفر بارز بروًزا عالًيا، حفر 	

غائر في الأر�شية. 
• الدفر: وهي اأدوات الحفر التي ت�شتخدم في اإحداث المالم�ش على �شطح القالب وتختلف باختالف الخامة.	
• الطباعة بالقالب: اإحدى مجالت الطباعة اليدوية والتي يتم خاللها طباعة الأ�شطح البارزة بعد تحبيرها بو�شائط لونية 	

على اأ�شطح طباعيه مختلفة. 
• عجلة الألوان:)رول الألوان (: هي الأداة التي ت�شتخدم لفرد العجائن اللونية على القوالب تمهيًدا لطبعها.  	
• قالب الطباعة: هو القالب الم�شنع من خامة قابلة للحفر والمعد بت�شميمات قابلة للطبع عدة مرات. 	
• مالم�ش ال�شطوح: �شطوح الأ�شياء وتنوع مالم�شها ما بين النعومة والخ�شونة.	
• اإلى 	 وتق�شم  الخطوط  من  مجموعة  اأو  خط  بين  المح�شور  الفراغ  باأنها  وتعرف  الزخرفي  التكوين  اأ�شا�ش  هي  الوحدة: 

وحدات زخرفية هند�شية ووحدات زخرفية نباتية.
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• مجال الخزف: 	
• الحزوز: هي عبارة عن تاأثيرات اأو خدو�ش لزخرفة الم�شغولت الطينية اأو للم�شاعدة في و�شل اأجزاء الم�شغولت الطينية 	

مع بع�شها البع�ش.  
• الحالة المتجلدة: هي عبارة عن المرحلة التي يت�شلب فيها الطين ويتعذر ثنيه دون ك�شره.	
• الخزف: هو عبارة عن الطين المحروق المزجج.	
• الزخرفة: التح�شين والتزيين.	
• الحز 	 وتكون خطوط  ب�شيط،  بعمق  لكن  المتجلد  الطين  �شطح  على  اأث��ر  اإح��داث  عن  عبارة  هو  بالحز:  الغائرة  الزخرفة 

عري�شة اأو رقيقة على ح�شب عر�ش راأ�ش الأداة الم�شتخدمة.
• الزخرفة الغائرة بالحفر العميق: هي عبارة عن اإزالة جزيئات الطين من العن�شر المراد اإغارته اإلى عمق محدد فتظهر 	

الزخارف اأعمق من ال�شطح.
• الزخرفة الغائرة بالك�شط: هي عبارة عن اإزالة جزئيات �شطحية غير عميقة من الطين.	
• ال�شكل المنتظم: هو عبارة عن �شكل هند�شي يتناظر حول محوره في الو�شط ويق�شم كل محور اإلى �شكلين متطابقين.	
• الطينة: هي عبارة عن مادة غروية لدنة لي�شت اأ�شيلة بل نا�شئة عن تفكك وانحالل اأنواع معينة من �شخور اأ�شيلة، وهي 	

خامة طبيعية م�شدرها الأر�ش، وتتكون بتاأثير عوامل التعرية في ال�شخور الفل�شبارية.    
• الطينة ال�شائلة: هي عبارة عن طينة ي�شاف اإليها الماء بقدر معين اإلى اأن نح�شل على درجة من اللزوجة المعتدلة.	
• الفخار: هو عبارة عن الطين المحروق غير المزجج.	
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مجال الر�صم

المو�شوع الأول

8�شكل )1(: لوحة طبيعة �شامتة.

9�شكل )2(: لوحة طبيعة �شامتة.

9�شكل )3(: لوحة طبيعة �شامتة.
9�شكل )4(: خطوط خارجية لمجموعة من العنا�شر الطبيعية.
9�شكل )5(: خطوط خارجية لمجموعة من العنا�شر الطبيعية.

10�شكل )6(: لوحة طبيعة �شامتة.

10�شكل )7(: لوحة طبيعة �شامتة.
10�شكل )8(: خطوط خارجية لمجموعة من العنا�شر الطبيعية.
10�شكل )9(: خطوط خارجية لمجموعة من العنا�شر الطبيعية.

11�شكل )10(: لوحة طبيعة �شامتة.
11�شكل )11(: خطوط خارجية لمجموعة من العنا�شر الطبيعية.

11�شكل )12(: لوحة طبيعة �شامتة.

11�شكل )13(: لوحة طبيعة �شامتة.
12�شكل )14(: �شورة لفواكه.

المو�شوع الثاني

13�شكل )15(:�شور تو�شح تاأثير اللون على لوحات القما�ش.
14ال�شكل )16(: اأنواع مختلفة ومتعددة من قما�ش الكانفا�ش.

14�شكل )17(: اأدوات عمل اإطار للوحة الكانفا�ش.
15-16الأ�شكال )18، 19 ، 20 ، 21(: تثبيت قما�ش الكانفا�ش على الإطار. 

16�شكل )22(: الكانفا�ش جاهًزا للر�شم.
17�شكل )23(: الألوان الأ�شا�شية ودائرة الألوان.

17�شكل )24(: فر�ش ت�شتعمل لالألوان الأ�شا�شية.
18�شكل )25(: اأنواع مختلفة من فر�ش الر�شم.

19�شكل )26(: اأنواع مختلفة من �شكاكين الر�شم.
19�شكل )27(: و�شائط زيتية ومذيبات لتخفيف الألوان.

20�شكل )28(: لوحة زيتية.
20، 21، 22الأ�شكال )29، 30 ، 31 ، 32 ، 33 (: خطوات ر�شم لوحة زيتية. 

المو�شوع الثالث 

24�شكل )34 (: لوحة للفنان العالمي وي�شلي كاندي�شكي.
25�شكل )35(: لوحة للفنان العراقي �شياء العزاوي.

26�شكل )36(: لوحة للفنان ال�شعودي عبد اهلل ال�شيخ.

27�شكل )37 (: لوحة للفنان روي لين�ش�شتين.
29اأ�شكال الن�شاط )38 ، 39(: لوحات فنية.
29اأ�شكال الن�شاط )40 ، 41(: لوحات فنية.

فهرس األشكال
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مجال الزخرفة

المو�شوع الأول

32�شكل )42(: عنا�شر الزخرفة الإ�شالمية.

34�شكل )43(: الت�شعب.

35�شكل )44(:  الت�شعب من نقطة في و�شع تماثلي.

35�شكل  )45(:  الت�شعب من نقطة و�شع يحقق التوازن.

36�شكل )46(: الت�شعب من خط على اأ�شا�ش تماثلي.

36�شكل )47(: الت�شعب من خط على اأ�شا�ش توازني.

37�شكل )48(: وحدات مت�شعبة لأكثر من نوع في الطبيعة.

37�شكل )49(: وحدات مت�شعبة لأكثر من نوع في الطبيعة.

38�شكل )50(: اأنواع مختلفة من الت�شعب.

38�شكل )51(: زخرفة مت�شعبة ملونة.

38�شكل )52(: زخرفة مت�شعبة اأبي�ش واأ�شود.

39�شكل )53(: زخرفة نباتية اعتمدت على عنا�شر طبيعية النخلة.

40�شكل )54(: نخيل من الطبيعة.

41�شكل )55(: ت�شعب زخرفي.

42الأ�شكال )56 ، 57(: مربعات.

43الأ�شكال )58، 59 ، 60 ، 61 ، 62(.

المو�شوع الثاني

44�شكل )63(: وحدة زخرفية نباتية مت�شعبة.

44�شكل )64(: زخرفة المنتجات والم�شغولت الفنية بالوحدات المت�شعبة. 

45�شكل  )65(: وحدة زخرفية نباتية مت�شعبة.

45�شكل  )66(: وحدات زخرفية مت�شعبة بالتكرار.

46الأ�شكال )67، 68، 69(: ثالثة اأنواع من التكرار.

47�شكل )70(: التكرار المتناثر.

48�شكل )71(: التكرار المت�شاقط.

49�شكل )72(: التكرار المتدرج.

50الأ�شكال )73 ، 74(: �شطوح مختلفة للزخارف. 

51�شكل )75(: الخامات والأدوات الالزمة لتنفيذ بطاقة تهنئة.  

52�شكل )76(: نماذج مختلفة لبطاقات التهنئة.

53الأ�شكال )77 ، 78 ، 79 (: اأ�شطح مختلفة يمكن زخرفتها بالت�شعب الزخرفي.

54 �شكل )80(: اإطار �شورة.
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مجال الطباعة
59�شكل )81(: حفر بدائي على ال�شخور.

59�شكل )82(: اأختام من الفخار.

59�شكل )83(: قطع الخ�شب والحفر.

60�شكل )84(: قطعة معدنية قديمة.

62�شكل )85(: منظر طبيعي بطريقة الر�شم اليابانية.

63�شكل )86(: لوحة الحمار الوح�شي »لفازريلي«.           

63�شكل )87(: لوحة بيكا�شو.          

63�شكل )88(: التاأكيد على الخطوط عند الحفر على الالينو.       

64�شكل )89(: قطعة قما�ش من الكتان عليه زخارف مطبوعة في الع�شر الفاطمي.

65�شكل )90(: الخامات الالزمة للطباعة بالقالب.

66�شكل )91(: قطع الالينو الأخ�شر.

66�شكل )92(: قطع الالينو البني.

66�شكل )93(: الُدفر الم�شتخدمة عند الحفر.  

67�شكل )94(: الألوان الم�شتخدمة في الطباعة.

68�شكل )95(: عجلة توزيع اللون.

68�شكل )96(: ا�شتخدام عجلة التلوين كقالب.

69�شكل )97(: مالم�ش مختلفة لعجلة التلوين. 

69�شكل )98(: ت�شميمات خطية حرة ي�شهل حفرها على القوالب.

75�شكل )99(: طباعة الت�شميم باأكثر من لون.

75�شكل )100(: قالب ال�شل�شال الحراري.

76�شكل )101(: قالب ال�شل�شال الحراري.

76�شكل )102(: م�شتهلكات ورق الكرتون.

76�شكل )103(: قالب الإ�شفنج الم�شغوط.

76�شكل)104(: قالب الفلين الم�شغوط.

78�شكل )105(: مراعاة  نقل الت�شميم مقلوًبا عندما يكون كتابيًّا.

79�شكل )106(: تكوين زخرفي مبتكر بتكرار الوحدة الزخرفية بلون واحد اأو باألوان مختلفة.

79�شكل )107(: لوحات للفنانة  الم�شرية اأميرة قطب.

80�شكل )108(: لوحات طباعة للفنان ال�شعودي اأحمد البار.

80�شكل )109(: لوحات حفر على قوالب مختلفة  للفنان  البحريني عبا�ش يو�شف.  

83�شكل )110(: توظيف الطباعة.
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مجال الخزف

المو�شوع الأول

86�شكل )111(: �شورة للفخار. 
87�شكل )112(: �شورة للخزف.

87�شكل )113(: �شورة للخزف الملون.
88�شكل )114(: اأنواع من الطين.
89�شكل )115(: اأنواع من الطين.

89�شكل )116(: اأ�شكال هيئة الطين.
92�شكل )117(: طرق الت�شكيل المبا�شر.

92�شكل )118(: طرق الت�شكيل الغير المبا�شر.
93�شكل )119(: اأعمال خزفية منتظمة ال�شكل.

93�شكل )120(: اأعمال خزفية غير منتظمة ال�شكل.
94�شكل )121(: اأ�شكال من الخزف في المملكة.                      

95�شكل )122(: اإناء فخاري �شعبي. 
96 �شكل )123(: مجموعة اأواني فخارية.

97�شكل )124(: الأدوات والخامات الم�شتخدمة في ت�شكيل اآنية خزفية.
98�شكل )125(: �شور لفخار قديم.

102�شكل )126(: التفريغ المنتظم في الكتلة.
103�شكل )127(: طريقة بناء اآنية منتظمة ال�شكل بطريقة ال�شرائح.
103�شكل )128(: طريقة بناء اآنية منتظمة ال�شكل بطريقة الحبال.

104�شكل )129، 130، 131(: �شور لأواني خزفية.

المو�شوع الثاني

105�شكل )132(: اإناء مزخرف بالتلوين. 
105�شكل )133(: اإناء مزخرف بر�شومات اآدمية وحيوانية.

105�شكل )134(: اإناء مزخرف بخطوط متنوعة.
107�شكل )135(: �شطح طيني متجلد.

107�شكل )136(: �شطح طيني جاف.
107�شكل )137(: الزخرفة بالحفر الغائر العميق.

107�شكل )138(: اأدوات الحفر الغائر.
108�شكل )139(: الزخارف النباتية والكتابية على الخزف. 

108�شكل )140(: الزخارف باأنواع الخطوط.
109�شكل )141(: الزخرفة الغائرة بالحز.

110�شكل )142(: الزخرفة بالك�شط على البطانة.
110�شكل )143، 144، 145(: زخارف طينية بطرق مختلفة.

112�شكل )146(: اآنية تو�شح ال�شكل النهائي للزخرفة الغائرة بالحز.
112�شكل )147(: اأفكار اأخرى لتكوينات زخرفية غائرة.

113�شكل )148(: اأختام طبيعية و�شناعية.
113�شكل )149(: الزخرفة على الطينة المتجلدة.

114�شكل )150(: زخارف غائرة على �شطح الطينة بالختم.
115�شكل)151، 152(: �شور لأواني تحتوي على بع�ش الأ�شاليب الزخرفية.
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