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المقــــــدمة
�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 �لتربية 
ا. نجد في محتوى �لجزء �لمتخ�ص�س  �لفنية �لمختلفة، وفيه من �لمعلومات و�الأن�صطة ما يجعله مرجًعا �أكاديميًّا مهمًّ
للف�صل �لدر��صي �الأول ثالث مجاالت، هي مجال �لر�صم  ومجال �لزخرفة، ومجال �لطباعة، 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.

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

ونجد في محتوى �لجزء �لمخ�ص�س للف�صل �لدر��صي �لثاني مجالين: 
�لمجال �الأول 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 
باأن�صطة فكرية  �الإثر�ئية  �لمو��صيع  ذيلت هذه  و�لطالبات. وقد  �لطالب  ل�صن  �لطريقة  �ل�صكل، لمنا�صبة هذه  منتظمة 

وتطبيقية مفيدة للطالب/ـة. 
�لمجال �لثاني مجال �لر�صم يحتوي على ثالثة مو�صوعات على �لنحو �الآتي: 

1- �لمو�صوع �الأول: �لر�صم باألو�ن �الأكريليك. 
2- �لمو�صوع �لثاني: �لتعبير في �للوحات. 

3- �لمو�صوع �لثالث: �للوحات �لت�صكيلية �لعربية. 
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وقد روعي في هذه المو�سوعات منا�سبتها لقدرات الطالب/ـة ومرحلة النمو الج�سمي والعقلي واالجتماعي. ومعالجتها 
لمفاهيم �سبق لهم التعر�س اإليها في درو�س التربية الفنية. كما ذيلت المو�سوعات باأن�سطة اإثرائية معرفية وعملية، ت�ساعد 

على تاأكيد المعارف، والخبرات، والمهارات المكت�سبة. 
 

كما نجد في محتوى الجزء المخ�س�س للف�سل الدرا�سي الثالث اأربعة مجاالت: 
المجال االأول:  مجال الزخرفة، ويتكون من مو�سوع واحد وهو: الزخارف المت�سعبة. 

وقد روعي في هذا المو�سوع اأن يكون امتداًدا لما �سبق اأن تعلمه/تعلمته في مجال الزخرفة االإ�سالمية، وا�ستمل على 
اأن�سطة اإثرائية معرفية وعملية ت�ساعد الطالب/ـة على االهتمام بتراثه وفنه الخالد. 

 
المجال الثاني مجال اأ�سغال المعادن وقد ا�ستمل على مو�سوعين على النحو االآتي: 

١-  المو�سوع االأول: تقبيب النحا�س. 
٢-  المو�سوع الثاني: الغائر والنافر على النحا�س. 

وقد تم تقديم نبذة مخت�سرة عن الخ�سائ�س المعدنية المتعلقة بالمرونة والليونة لبع�س اأنواع المعادن، وطريقة 
الت�سكيل الب�سيطة المتعلقة بتقبيب المعادن. كما تم التعرف على اأهم االأعمال الفنية المعدنية تاريخيًّا. وتفرد المو�سوع 
الثاني باإنتاج عمل فني يوظف فيه الم�سطحات النافرة والغائرة بوا�سطة ال�سغط على النحا�س بطرق و�سل ب�سيطة ومنا�سبة 

ل�سن الطلبة. 
 

المجال الثالث عن اأ�سغال الخ�سب، وقد قدم فيه مو�سوع اإثرائي وهو: 
الت�سكيل بالجذوع واالأغ�سان. 

وقد روعي في اإعداد مو�سوعات هذا المجال، منا�سبته لمرحلة الطالب/ـة الدرا�سية واإثرائها وتعزيزها للخبرات التي 
�سبق اكت�سابها اأثناء الدرو�س الف�سلية لمجال اأ�سغال الخ�سب. وقد قدمت الموا�سيع االإثرائية فكرة عامة حول التمكن من 
ا�ستخدام الخامات واالأدوات المنا�سبة لت�سكيل جذوع واأغ�سان االأ�سجار وكيفية اال�ستفادة من الخامات الخ�سبية الموجودة 

في البيئة الطبيعية. وقد خ�س�س المو�سوع الإنتاج اأعمال فنية ونفعية تعتمد على ا�ستخدام جذوع واأغ�سان االأ�سجار. 
 

المجال الرابع عن الن�سيج، وقد قدم مو�سوع واحد وهو: الن�سيج البارز. 
وقد روعي في اإعداد مو�سوع هذا المجال، منا�سبته لمرحلة الطالب/ـة الدرا�سية واإثرائها وتعزيزها للخبرات التي 
�سبق اكت�سابها اأثناء الدرو�س الف�سلية لمجال الن�سيج. وقد قدمت المو�سوعات االإثرائية فكرة عامة عن كيفية توظيف 
الن�سج البارز، وا�ستعرا�س اأعمال ن�سجية من التراث الفني االإ�سالمي وبرعوا فيها ب�سكل ملحوظ. كما ا�ستعر�ست بع�س اأنواع 

الن�سيج البارز وكيفية ا�ستغالل الخامات الموجودة في البيئات المختلفة واال�ستفادة منها.

فما عليك عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة اإال قراءة التعليمات واتباع الخطوات للقيام باالأن�سطة التي �سوف تكون باإذن 
اهلل مفيدة لي�س لك فقط ولكن لالأ�سرة بكاملها ، ذلك اأن التعلم عن عالم الفن وممار�سته اأمر ممتع ومفيد.

تعلمهم  تح�سين  اإلى  يهدف  الذي  المتوا�سع  الجهد  بهذا  وطالباتنا  ينفع طالبنا  اأن  الكريم  اهلل  ن�ساأل  الختام  وفي 
وممار�ستهم لمجاالت التعبير الفني المختلفة .

                                            واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رب العالمين . 
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الف�سل الدرا�سي االأول
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�ل�صفحة �ملو�صوع
جمال �لر�صم

1٠ �أ�ص�س �لت�صميم في �لر�صم �لمو�صوع �لأول

1٥ �لر�صم بالألو�ن �لزيتية �لمو�صوع  �لثاني

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

32 تقومي �لوحدة

جمال �لزخرفة
3٤ �لت�صعب �لزخرفي من نقطة �لمو�صوع �لأول

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

٥٧ تقومي �لوحدة

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

٨٦ تقومي �لوحدة
٨٧ ثبت �مل�صطلحات

٨٨ فهر�س �لأ�صكال

٩1 �ملر�جع

قائمة املحتويات
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مجال الرسممجال الرسم
المو�ضوعات المو�ضوعات 

المو�ضوع الأول: اأ�ض�س الت�ضميم في الر�ضم.
المو�ضوع الثاني: الر�ضم بالألوان الزيتية.
المو�ضوع الثالث: التجريدية في الر�ضم.



1010

املو�ضوع الأول

�أ�صـ�س �لت�صميم في �لر�صم�أ�صـ�س �لت�صميم في �لر�صم

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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اأوًل: 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 )٤(   

�ل�صكل )3(   

�ل�صكل )٥(   

 عبارة عن عنا�سر منتظمة ومتنا�سقة وذات اأبعاد مما ينتج عنها بناء متكامل.
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ثانًيا: مفهوم التوازن:

 

�ل�صكل )٦(    

�ل�صكل )٩(   �ل�صكل )٨(   

�ل�صكل )٧(   

  

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(.

ويق�سد به توزيع عنا�سر ووحدات واألوان العمل الفني بطريقة متكاملة ومتنا�سقة داخل العمل الفني
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بينما اللوحة يف ال�شكل )10( متوازنة يف توزيع عنا�شرها مقارنًة مب�شاحة اللوحة كما تظهر يف ال�شكل 
)11( اأي اأن امل�شاحات الفارغة حول اللوحة تقريًبا مت�شاوية.

ثالًثا: مفهوم التنوع:
تكرار  بطريقة  واللون،  ال�شكل  حيث  من  وتباينها  الفني  العمل  عنا�شر  خ�شائ�ص  اختالف  به  يق�شد 

متنا�شقة حتقق االيقاع واحلركة دون اأن تفقد العمل الفني وحدته.

على الرغم من اختالف العنا�شر املكونة للوحتني يف ال�شكل )12(، وال�شكل )13(، اإال اأن �شمتهما امل�شرتكة 
هو تكرار عن�شر واحد، ففي اللوحة ال�شكل )12( تكرر �شكل الكمرثى اأكرث من مرة، ويف اللوحة ال�شكل )13( تكرر 
�شكل االإبريق ال�شغري مرتني. بينما لو اأعدنا النظر يف اللوحة االأ�شلية، ال�شكل )1( وال�شكل )10(، جند اأن هنالك 

تنوًعا يف عنا�شر اللوحة، وتنوًعا يف االأ�شكال، واالأحجام، والذي ي�شّكل توزيع مريح للعني.

ال�شكل )13(ال�شكل )12( 

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

تلك  اللوحة  وار�سمها حمقًقا يف  ال�سامتة من حولك (  الطبيعة  اأ�سكال من عنا�سر  طبيعة �سامتة )اخرت ثالثة 

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؟

3- اأمامك يف ال�سكل )1٤( ثالث �سور لفواكه )تفاحة، برتقالة، موز( داخل اإطار لوحة، حاول اأن تر�سم 

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

الأن�شطة:

ال�شكل )14(
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املو�ضوع الثاين

�لر�صم بالألو�ن �لزيتية�لر�صم بالألو�ن �لزيتية

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 )1٥(: لحظ يف �لأمثلة �لأربعة تاأثري مل�صات �لفر�صاة على �لأقم�صة �ملختلفة من حيث �خل�صونة و�لنعومة 
و�خل�صونة �ملتو�صطة، ومدى �أثر �ألو�ن �لزيت على �لأ�صطح �ملختلفة. 

ر�بط �لدر�س �لرقمي

www.ien.edu.sa



1616

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 )1٦(: �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 )1٧(
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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 )1٨(

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 )1٩(
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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 )2٠(

�ل�صكل )22(�ل�صكل )21(
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اأدوات الر�ضم بالألوان الزيتية:
الألوان 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(: �لألو�ن �لأ�صا�صية �لثالثة، بعد مزجها �صكلنا منها د�ئرة �لألو�ن.

فر�س الر�ضم 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 )2٤(: 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 )2٥(: �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. 

�ضكينة الر�ضم:
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 )2٦(: في �لأعلى/�أ�صكال مختلفة ومتنوعة من �صكين �لر�صم، وفي �لأ�صفل/ �صكين �لر�صم �ل�صائع �ل�صتخد�م على قما�س �لر�صم �لكانفا�س.

مكونات الألوان 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 )2٧(: و�صائط زيتية ومذيبات لتخفيف �لألو�ن �لزيتية وتنظيف �لفر�س.
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خطوات ر�ضم لوحة بالألوان 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 )2٨( : 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 )2٩(: ن�صع �للونني �لأ�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 )3٠(

�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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الأن�ضطة:

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

املعلم/ على  نتائجك  اعر�س  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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�لتجريدية في �لر�صم�لتجريدية في �لر�صم

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 )3٤(: �لفنان �لعاملي وي�صلي كاندي�صكي )Wassily Kandinsky(- تلقائية رقم )٧(- �ألو�ن 
زيتية على قما�س- مقا�صها )131 × ٩٧ �صم(-عام  1٩1٠م. 

املو�ضوع 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 )3٥(: لوحة للفنان �لعر�قي �صياء �لعز�وي.
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.

الحظ ال�صكل )36( للفنان عبد اهلل ال�صيخ، كيف عرب الفنان عن احللم حيث قدم اأحالمه واآماله لل�صورة التي 

يود اأن يراها يف العامل واالإن�صان، يف روؤية جتريدية تت�صم بتنوع االألوان، م�صتخدمًا رموز وعالمات ب�صرية من بيئة 

وثقافة اململكة العربية ال�صعودية املحلية، توحي بالتفاوؤل واال�صتقرار ومتنح االإح�صا�س باملتعة واجلمال. 

ال�صكل )36(: الفنان عبداهلل ال�صيخ -جمموعة احُلُلم- معر�ض �صخ�صي اكتوبر 2013.
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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 )3٧(: �لفنان روي لين�ص�صتني-�صل�صلة حول �لثور- 1٩٧3م- �صت لوحات، كل لوحة مقا�صها 
)٩٨× ٦٨.٥ �صم(.

)1(

)3()4(

)5()6(

)2(
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وخطوطها  باألوانها  )ن�سعر(  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. 

الأن�ضطة:

�ل�صكل )3٨(   

�ل�صكل )٤٠(   

�ل�صكل )3٩(   

�ل�صكل )٤1(   
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تقويم الوحدةتقويم 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: 22

33

11

11

11

22

22

22

�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.   

11

11
22

33
44
55
66

اذكر اأ�س�س تكوين ال�سورة.  44

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

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

...........................................................
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مجال الزخرفةمجال الزخرفة
المو�ضوعات المو�ضوعات 

المو�ضوع الأول: الت�ضعب الزخرفي من نقطة.
المو�ضوع الثاني: الت�ضعب الزخرفي على اأ�ضطح متنوعة.
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�لت�صعب �لزخرفي من نقطة�لت�صعب �لزخرفي من نقطة

املو�ضوع الأول

الفن الإ�ضالمـي:
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 )٤2(: عنا�صر �لزخرفة �لإ�صالمية.

ر�بط �لدر�س �لرقمي

www.ien.edu.sa



3535

خ�سائ�ص الفن الإ�سالمي: 
تختلف خ�شائ�ص الفن الإ�شالمي باختالف اأنواع الفن والع�شر واملكان ومع  ذلك فهناك �شفات م�شرتكة فيه:

1- �شطحية الزخارف.

2- البعد عن الطبيعة.

3- التكرار.

4- امل�شحة الهند�شية.

5- حتويل الفن اإلى ثمني.

6- البعد عن الكائنات احلية. 

القواعد والأ�س�ص يف الزخرفة:
ت�شمل الأعمال الزخرفية على جمموعة من القواعد والأ�ش�ص التي تخدم الغاية يف التزيني والتجميل، ومنح 

الزخارف قيم فنية وجمالية، ومن هذه القواعد ما يلي: 

1- التوازن: وهو مبعناه ال�شامل يعرب عن التكوين الفني املتكامل عن طريق ُح�شن توزيع العنا�شر، والوحدات، 
من  بد  ل  اأ�شا�شية  قاعدة  التوازن  ويعترب  بها،  املحيطة  وبالفراغات  ببع�شها،  عالقاتها  وتنا�شق  والأل��وان، 

توفرها يف كل تكوين زخريف تزييني.

2- التناظر اأو التماثل: الذي ينظم بع�ص التكوينات الزخرفية بحيث ينطبق اأحد ن�شفيها على الآخر وذلك 
بوا�شطة م�شتقيم يدعى حمور التناظر، والتناظر نوعان: التناظر الن�شفي والتناظر الكلي.

3- الت�شعب: وهو خروج اخلطوط اأو العنا�شر النباتية من نقطة تعترب حمور اأو مركز الت�شميم اإلى اخلارج وقد 
يكون هذا املحور نقطة اأو خط. 

4- الت�شابك: وهو اأحد مميزات الزخرفة العربية الإ�شالمية عرب تداخل الأ�شكال الهند�شية اأو تزهري وتوريق 
�شكل  على  النبات  من  �شاقني  التفاف  عرب  وذلك  متعاك�ص  وت�شابك  التفاف  نوعني:  وهو  النباتية  الوحدات 

متعاك�ص تتخلله الأوراق والأزهار.

5- التكرار: ويتم عرب تكرار عن�شر اأو وحدة زخرفية على نحو متوا�شل.
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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 )٤3( : �لت�صعب.

٦- �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.

مفهوم الت�ضعب: 
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�ضا�ص توازين:  2- ت�ضعب 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 )٤٤(: �لت�صعب من نقطة في و�صع تماثلي.

ينق�ضم الت�ضعب كا�ضطالح فني اإىل اأربعة اأق�ضام:
1-  ت�ضعب من نقطة على اأ�ضا�ص 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 )٤٥(: �لت�صعب من نقطة و�صع يحقق �لتو�زن.
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3- ت�ضعب من خط على اأ�ضا�ص متاثلي: وفيه تت�سل اأجزاء الوحدة اأو فروع الت�سميم بخط تتفرع منه 
يف توزيع متماثل، ال�سكل )46(.

4- ت�ضعب من خط على اأ�ضا�ص توازين: تتوزع فيه اأجزاء الوحدة اأو فروع الت�سميم توزيًعا متوازًنا، 
ال�سكل )47(.

والتوازن: كا�سطالح فني يق�سد به توزيع عنا�سر ووحدات واألوان العمل الفني بطريقة متكاملة ومتنا�سقة 
داخل العمل الفني.

�ل�صكل )٤٦( 

�ل�صكل )٤٧( 
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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 )٤٩( 

�ل�صكل )٤٨( 
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ن�صاط )1(:
نتاأمل النماذج  يف ال�سكل )50(، ثم نحدد نوع الت�سعب الزخريف يف كل منوذج.

ن�صاط )2(:
نتاأمل، ثم نقارن بني ال�سكل )51(، وال�سكل )52( من حيث تاأثري الألوان على الزخرفة.

�ل�صكل )٥1( 

�ل�صكل )٥٠( 

�ل�صكل )٥2( 

ت�سعب  من

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

ت�سعب  من

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

ت�سعب  من

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

ت�سعب  من

................
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ال�سكل )53( 

القيم الفنية واجلمالية يف الت�ضعب 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 )٥٤(

ن�صاط )3(:

نتحدث عن اأهمية الت�سعب الزخريف كقيمة من القيم الفنية واجلمالية التي يعتمد عليها الفن الزخريف الإ�سالمي.
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ن�صاط )٤(:

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 )٥٥(
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�ل�صكل )٥٦(

�ل�صكل )٥٧(

ن�صاط )٥(:
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�صاط )٦(:
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 )٥٩(�ل�صكل )٥٨(

�ل�صكل )٦2(�ل�صكل )٦1(�ل�صكل )٦٠(
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�لت�صعب �لزخرفي على �أ�صطح متنوعة�لت�صعب �لزخرفي على �أ�صطح 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 )٦3(: وحدة زخرفية نباتية مت�صعبة. ال�سكلني )63( و )64(.

�ل�صكل )٦٤(: زخرفة �ملنتجات و�مل�صغولت �لفنية بالوحد�ت �ملت�صعبة.

املو�ضوع الثاين

ر�بط �لدر�س �لرقمي

www.ien.edu.sa
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ن�صاط )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 )٦٥(: وحدة زخرفية نباتية مت�صعبة.

�ل�صكل )٦٦(: 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.

ال�شكل )68(: تكرار ............ال�شكل )67(: تكرار ............

ال�شكل )69(: تكرار ............

 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 )٧٠(: �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�ضاقط:

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 )٧1(: �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  يختلف من  اأو حجمه  م�ساحته  اأن  واحًدا  �سيًئا  والقيمة عدا  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 )٧2(: �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 )٧٤(�ل�صكل )٧3(

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�صاط )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 �لأوىل: ن�سف الوحدة الزخرفية املت�سعبة على ورق ال�سفاف.

�ل�صكل )٧٥(:  �خلامات و�لأدو�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�ضكل )76(: 

�ل�صكل )٧٦( 
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ن�صاط )٤(:
هناك اأ�سطح اأخرى ميكن زخرفتها بالت�سعب الزخريف، ال�سكل )77، 78، 79(، نتاأملها جيًدا، ثم...

�ل�صكل )٧٨( وحدة زخرفية مت�صعبة.�ل�صكل )٧٧( 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 )٧٩(
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نكرر الوحدة الزخرفية املت�سعبة على �سطح اإطار ال�سورة باأحد اأنواع التكرار، ال�سكل )80(.

�ل�صكل )٨٠( 
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تقويم الوحدةتقويم 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.           

22

11

22

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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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.           
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مجال الطباعةمجال الطباعة
المو�ضوعات المو�ضوعات 

المو�ضوع: الحفر والطباعة بالقوالب.
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           �لحفر و�لطباعة بالقو�لب            �لحفر و�لطباعة بالقو�لب )) �لإعد�د و�لتنفيذ �لإعد�د و�لتنفيذ((

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�ضميم 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�ضميم 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�ضتخدمة 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 )٨1(: �حلفر و�لكتابة  على �ل�صخور.

�ل�صكل )٨2(: �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 )٨3(: 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 )٨٤(: 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�س 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؛ 

وبالتايل احل�سول على األوان نظيفة.

مراحل الطباعة اليدوية: 
حفر ال�سكل املطلوب على القوالب اخل�سبية اأو املعدنية. - 1

يغم�س القالب يف معجون ال�سبغة. - 2

يثبت القالب يف املكان املخ�س�س له على القما�س عند الطبع وي�ستعان بال�سغط عليه باآلت خا�سة. - 3

يتم نقل اللون من القالب للقما�س، ويرفع القالب يف كل مرة ويغم�س يف معجون اللون.- 4
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ن�صاط )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�س 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 

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

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(.

�ل�صكل )٨٥(: منظر طبيعي بطريقة �لر�صم �ليابانية.
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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�س( 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(. 

�ل�صكل )٨٦(: لوحة �حلمار �لوح�صي »لفازريلي«.

�ل�صكل)٨٨(: �لتاأكيد على �خلطوط عند �حلفر 
على �لالينو.

�ل�صكل)٨٧(: لوحة بيكا�صو.
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ن�صاط )2(:
اخل�سب  من  حمفورة  كلي�سه"  اأختام"  �سكل  على  املن�سوجات  لتزيني  وا�سُتخدمت  قدمًيا  القوالب  طباعة  ظهرت 

بطريقة البارز والغائر باأ�سكال هند�سية ونباتية وبع�س الكتابات الكوفية من خالل الإنرتنت فلنبحث عن �سور هذه  

املن�سوجات.  

اخل�ضائ�ص العامة للخامات امل�ضتخدمة يف عمل القوالب اخلا�ضة 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�صاط )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�س  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

�ل�صكل)٨٩(: قطعة قما�س من �لكتان عليها 
زخارف مطبوعة
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لنتعرف على اخلامات والأدوات ال�سرورية لعمل قوالب الطباعة؟

�ساحلة  اأخرى  خامة  اأي  اأو  مقوى،  ورق  اأو  قما�س  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�س م�ستوي ال�سطح ويوجد منه 
نوعني: 

النوع الأول: �سميك غالًبا ما يكون لونه اأخ�سر له �سطح اأمل�س  ويتميز ب�سهولة احلفر عليه، وهو رخي�س 
الثمن ل ي�ستغرق العمل به وقت طويل اإل اأن عيبه اأن �سطحه الأمل�س 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�س اللون وبالتايل اإعطاء نتائج جيدة، ال�سكل )92(.

�ل�صكل )٩٠( �خلامات �لالزمة للطباعة بالقالب.
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�ل�صكل )٩3(: �لُدفر �مل�صتخدمة عند �حلفر.    

1- اأنوا ع الُدفر امل�ضتخدمة عند احلفر على الالينوليم:
قد ل يختلف املقب�س كثرًيا يف دفر احلفر، ولكن يوجد اأنواع كثرية باأ�سكال خمتلفة ومتعددة ميكن تغيري راأ�سه.

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

  

مقب�س �لدفر    

ت�صتخدم  للحفر  للدفر  �أ�صنان خمتلفة 
ح�صب �لت�صميم

�ل�صكل )٩2(: قطع �لالينو �لبني.�ل�صكل )٩1(: قطع �لالينو �لأخ�صر.
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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.

�ل�صكل )٩٤(: �لألو�ن �مل�صتخدمة يف �لطباعة.

ن�صاط )٤(:
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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(. 

�ل�صكل )٩٥(: عجلة توزيع �للون.

�ل�صكل )٩٦(: ��صتخد�م عجلة �لتلوين كقالب.

ال�سكل )80( 
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�ل�صكل )٩٧(: مالم�س خمتلفة لعجلة �لتلوين.

ن�صاط )٥(:
من خالل ال�سورة يف ال�سكل )97(، فلنفكر مًعا يف اأ�سكال جديدة  ميكن ا�ستخدامها على عجلة التلوين  لعمل 

مالم�س واأ�سكال خمتلفة؟ 

اأوًل: احلفر على الالينو:

�ل�صكل )٩٨(: ت�صميمات خطية حرة ي�صهل حفرها على �لقو�لب.
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7373

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 كاماًل
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احلفر والطباعة على الفلني امل�ضغوط:
)1( نر�سم الت�سميم على الفلني با�ستخدام قلم الر�سا�س.

)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 مثاًل

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�س 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�س 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(.

�ل�صكل )1٠٠(: قالب �ل�صل�صال �حلر�ري.

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

�ل�صكل )٩٩(.
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اجلب�س 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�صاط )٦(:

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(.

                 

�ل�صكل )1٠1( : قالب �ل�صل�صال �لحر�ري.

�ل�صكل )1٠2( 

�ل�صكل )1٠٤(�ل�صكل )1٠3(
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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.

نر�عي عند �لر�صم �لب�صاطة و�لبعد عن �لتفا�صيل �لكثرية.

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 �لتحديد على �ل�صكل بحذر حتى ل نخرج عن حدود �ل�صكل.

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. 

 نر�عي عند نقل �لت�شميم على خامة �لقالب �أن يكون باملقلوب، �شكل 105.

�ل�شكل )105(: مر�عاة نقل �لت�شميم مقلوباً.

 يكفي �ل�شغط باليد على �لقالب جيًد� عند �لطباعة فوق �لورق.

اأما عند الطباعة على القما�ش فهناك عدة خطوات:

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

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

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

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

5- ميكن تكرار دهن ال�سكل باللون وطباعته بنف�ش الطريقة مع النتباه لكمية الكثافة يف اللون وال�سغط بنف�ش 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(.    

�ل�صكل )1٠٦(: تكوين زخرفي مبتكر بتكر�ر �لوحدة �لزخرفية بلون و�حد �أو باألو�ن مختلفة.

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

�ل�صكل )1٠٧(: لوحات للفنانة  �لم�صرية �أميرة قطب.



�ل�صكل )1٠٩(: لوحات حفر على قو�لب مختلفة  للفنان  �لبحريني عبا�س يو�صف.  8282

�ل�صكل )1٠٨(: لوحات طباعة للفنان �ل�صعودي �أحمد �لبار.
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 اإح�سان طالب يف ال�سف ال�ساد�س، 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�س 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�صمان مرونة �ل�صل�صال �حلر�ري وت�صهيل فرده يدهن �إح�صان يده بقليل من �لفازلني �أو �ملاء.  
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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�س 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؟

�ل�صكل )11٠( توظيف �لطباعة.
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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�س 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.   

11

11

22

44

33

55

عّرف كاّل من:

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

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

33

11

22

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

44

11

22

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

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

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

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

22

اأ

ب

ج
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ثبت المصطلحات
مجال �لزخرفة:

قو�عد و�أ�ص�س �لزخرفة: هي ر�صومات وت�صميمات ومو�صوعات زخرفية وطبيعية وهند�صية ماأخوذة �أو مقتب�صة من �لطبيعة  	
على �أ�ص�س �صليمة من �لناحية �لفنية و�لعلمية.

�لزخرفة �لنباتية : تقوم �لزخرفة �لنباتية �أو ما ي�صمى "فن �لتوريق" على زخارف م�صكلة من �أور�ق �لنبات �لمختلفة من  	
�لزهور �لمنوعة.

�لزخرفة �لهند�صية : يتكون من ر�صوم منبثقة عن �أ�صكال �أ�صا�صية متماثلة تتجمع فت�صكل �صبكة من �لخطوط. 	
�لوحدة �لزخرفية: عبارة عن خطوط منتظمة ومتنا�صقة وذ�ت �أبعاد ومت�صاوية وغير ذلك مما ينتج عن ذلك �صكل زخرفي  	

جميل ومع تكر�ر هذه �لوحدة ي�صبح هناك �صكل زخرفي متكامل.
�لتو�زن: ويق�صد به توزيع عنا�صر ووحد�ت و�ألو�ن �لعمل �لفني بطريقة متكاملة ومتنا�صقة د�خل �لعمل �لفني. 	
�لت�صعب: يظهر بو�صوح في �لتكوينات �لزخرفية �لنباتية، وهو خروج �لخطوط �أو �لعنا�صر �لنباتية من نقطة تعتبر محور  	

�أو مركز �لت�صميم �إلى �لخارج وقد يكون هذ� �لمحور نقطة �أو خط.
�لتكر�ر: هو تلك �لخا�صية �لتركيبية �لتي تحول �لوحدة �لب�صيطة في �لن�صق �إلى وحد�ت �أكثر ذ�ت قيمة جمالية. 	
�لتكر�ر �لمتناثر: وفيه تمتد �لوحد�ت �لزخرفية متكررة بال حدود، �أي في جميع �لتجاهات جانًبا بجانب �أو فوق بع�صها. 	
يمكن  	 حيث   ، �لممتدة  �ل�صطوح  في  �لمنثور  بالتكر�ر  وتتعاقب  تتجاور  �لتي  �لزخرفية  �لوحد�ت  هو  �لمت�صاقط:  �لتكر�ر 

ا، �أو ر�أ�صيًّا. ت�صاقط �صفوف تكر�ر�تها �أفقيًّ
�لتكر�ر �لمتدرج: وفيه ين�صاأ �لعن�صر �لو�حد �صغيًر�، ثم متو�صًطا فكبيًر� على �أنه ينمو من �ل�صغر �إلى �لكبر بنف�س مو��صفات  	

و�صفات �لعن�صر �ل�صغير في �ل�صكل و�لقيمة عد� �صيًئا و�حًد� �أن م�صاحته �أو حجمه يختلف.
ا �لتذهيب بالذهب. 	 �لزخرفة: هي �لزينة وكمال ح�صن �ل�صيء، وتعني �لزخرفة �أي�صً
�لزخرفة �لفنية: هي علم من علوم �لفنون �لتي تبحث في �لن�صب و�لتنا�صب و�لتكوين و�لفر�غ و�لكتلة و�للون و�لخط، وهي  	

�إما وحد�ت هند�صية �أو وحد�ت طبيعية تحورت �إلى �أ�صكالها �لتجريدية.
بو��صطة  	 وذلــك  �لآخــر  ن�صفيها على  �أحــد  ينطبق  �لزخرفية بحيث  �لتكوينات  بع�س  ينظم  �لــذي  �لتماثل: هو  �أو  �لتناظر 

م�صتقيم يدعى محور �لتناظر.
مجال �لطباعة:

�لتكر�ر: هو �أب�صط قو�عد �لتكوين �لزخرفي �إعادة طبع �لعن�صر مرة بعد مرة بت�صميمات تعمل على �إيجاد �إيقاعات متنوعة. 	
�لحفر على �لقالب: هي عملية �إحد�ث مالم�س ينق�صم �إلى ثالثة �أنو�ع حفر بارز بروًز� خفيًفا، حفر بارز بروًز� عالًيا، حفر  	

غائر في �لأر�صية. 
�لدفر: وهي �أدو�ت �لحفر �لتي ت�صتخدم في �إحد�ث �لمالم�س على �صطح �لقالب وتختلف باختالف �لخامة. 	
�لطباعة بالقالب: �إحدى مجالت �لطباعة �ليدوية و�لتي يتم خاللها طباعة �لأ�صطح �لبارزة بعد تحبيرها بو�صائط لونية  	

على �أ�صطح طباعيه مختلفة. 
عجلة �لألو�ن:)رول �لألو�ن (: هي �لأد�ة �لتي ت�صتخدم لفرد �لعجائن �للونية على �لقو�لب تمهيًد� لطبعها.   	
قالب �لطباعة: هو �لقالب �لم�صنع من خامة قابلة للحفر و�لمعد بت�صميمات قابلة للطبع عدة مر�ت.  	
مالم�س �ل�صطوح: �صطوح �لأ�صياء وتنوع مالم�صها ما بين �لنعومة و�لخ�صونة. 	
�إلى  	 وتق�صم  �لخطوط  من  مجموعة  �أو  خط  بين  �لمح�صور  �لفر�غ  باأنها  وتعرف  �لزخرفي  �لتكوين  �أ�صا�س  هي  �لوحدة: 

وحد�ت زخرفية هند�صية ووحد�ت زخرفية نباتية.
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المو�ضوع الأول

10�ضكل )1(: لوحة طبيعة �ضامتة.

11�ضكل )2(: لوحة طبيعة �ضامتة.

11�ضكل )3(: لوحة طبيعة �ضامتة.
11�ضكل )4(: خطوط خارجية لمجموعة من العنا�ضر الطبيعية.
11�ضكل )5(: خطوط خارجية لمجموعة من العنا�ضر الطبيعية.

12�ضكل )6(: لوحة طبيعة �ضامتة.

12�ضكل )7(: لوحة طبيعة �ضامتة.
12�ضكل )8(: خطوط خارجية لمجموعة من العنا�ضر الطبيعية.
12�ضكل )9(: خطوط خارجية لمجموعة من العنا�ضر الطبيعية.

13�ضكل )10(: لوحة طبيعة �ضامتة.
13�ضكل )11(: خطوط خارجية لمجموعة من العنا�ضر الطبيعية.

13�ضكل )12(: لوحة طبيعة �ضامتة.

13�ضكل )13(: لوحة طبيعة �ضامتة.
14�ضكل )14(: �ضورة لفواكه.

المو�ضوع الثاني

15�ضكل )15(:�ضور تو�ضح تاأثير اللون على لوحات القما�ش.
16ال�ضكل )16(: اأنواع مختلفة ومتعددة من قما�ش الكانفا�ش.

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

18�ضكل )22(: الكانفا�ش جاهًزا للر�ضم.
19�ضكل )23(: الألوان الأ�ضا�ضية ودائرة الألوان.
19�ضكل )24(: فر�ش ت�ضتعمل للألوان الزيتية.

20�ضكل )25(:اأنواع مختلفة من فر �ش الر�ضم الزيتي، على اأنواع مختلفة من قما �ش الكانفا �ش.
21�ضكل )26(: اأنواع مختلفة من �ضكاكين الر�ضم.

21�ضكل )27(: و�ضائط زيتية ومذيبات لتخفيف الألوان الزيتية وتنظيف الفر�ش.
22�ضكل )28(: لوحة زيتية.

22، 23، 24الأ�ضكال )29، 30 ، 31 ، 32 ، 33 (: خطوات ر�ضم لوحة زيتية. 

المو�ضوع الثالث 

26�ضكل )34 (: لوحة للفنان العالمي وي�ضلي كاندي�ضكي.
27�ضكل )35(: لوحة للفنان العراقي �ضياء العزاوي.

28�ضكل )36(: لوحة للفنان ال�ضعودي عبد اهلل ال�ضيخ.
29�ضكل )37 (: لوحة للفنان روي لين�ض�ضتين.

31اأ�ضكال الن�ضاط )38 ، 39(: لوحات فنية.

31اأ�ضكال الن�ضاط )40 ، 41(: لوحات فنية.

مجال الر�سم
فهرس األشكال
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مجال الزخرفة

المو�ضوع الأول

34�ضكل )42(: عنا�ضر الزخرفة الإ�ضلمية.
36�ضكل )43(: الت�ضعب.

37�ضكل )44(:  الت�ضعب من نقطة في و�ضع تماثلي.
37�ضكل  )45(:  الت�ضعب من نقطة و�ضع يحقق التوازن.

38�ضكل )46(: الت�ضعب من خط على اأ�ضا�ش تماثلي.

38�ضكل )47(: الت�ضعب من خط على اأ�ضا�ش توازني.
39�ضكل )48(: وحدات مت�ضعبة لأكثر من نوع في الطبيعة.
39�ضكل )49(: وحدات مت�ضعبة لأكثر من نوع في الطبيعة.

40�ضكل )50(: اأنواع مختلفة من الت�ضعب.
40�ضكل )51(: زخرفة مت�ضعبة ملونة.

40�ضكل )52(: زخرفة مت�ضعبة اأبي�ش واأ�ضود.
41�ضكل )53(: زخرفة نباتية اعتمدت على عنا�ضر طبيعية النخلة.

42�ضكل )54(: نخيل من الطبيعة.
43�ضكل )55(: ت�ضعب زخرفي.

44الأ�ضكال )56 ، 57(: مربعات.
45الأ�ضكال )58، 59 ، 60 ، 61 ، 62(.

المو�ضوع الثاني

46�ضكل )63(: وحدة زخرفية نباتية مت�ضعبة.
46�ضكل )64(: زخرفة المنتجات والم�ضغولت الفنية بالوحدات المت�ضعبة. 

47�ضكل  )65(: وحدة زخرفية نباتية مت�ضعبة.
47�ضكل  )66(: وحدات زخرفية مت�ضعبة بالتكرار.

48الأ�ضكال )67، 68، 69(: ثلثة اأنواع من التكرار.
49�ضكل )70(: التكرار المتناثر.

50�ضكل )71(: التكرار المت�ضاقط.
51�ضكل )72(: التكرار المتدرج.

52الأ�ضكال )73 ، 74(: �ضطوح مختلفة للزخارف. 
53�ضكل )75(: الخامات والأدوات اللزمة لتنفيذ بطاقة تهنئة.  

54�ضكل )76(: نماذج مختلفة لبطاقات التهنئة.
55الأ�ضكال )77 ، 78 ، 79 (: اأ�ضطح مختلفة يمكن زخرفتها بالت�ضعب الزخرفي.

56 �ضكل )80(: اإطار �ضورة.
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مجال الطباعة
61�ضكل )81(: حفر بدائي على ال�ضخور.

61�ضكل )82(: اأختام من الفخار.
61�ضكل )83(: قطع الخ�ضب والحفر.
62�ضكل )84(: قطعة معدنية قديمة.

64�ضكل )85(: منظر طبيعي بطريقة الر�ضم اليابانية.

65�ضكل )86(: لوحة الحمار الوح�ضي »لفازريلي«.           
65�ضكل )87(: لوحة بيكا�ضو.          

65�ضكل )88(: التاأكيد على الخطوط عند الحفر على اللينو.       
66�ضكل )89(: قطعة قما�ش من الكتان عليه زخارف مطبوعة في الع�ضر الفاطمي.

67�ضكل )90(: الخامات اللزمة للطباعة بالقالب.
68�ضكل )91(: قطع اللينو الأخ�ضر.

68�ضكل )92(: قطع اللينو البني.
68�ضكل )93(: الُدفر الم�ضتخدمة عند الحفر.  

69�ضكل )94(: الألوان الم�ضتخدمة في الطباعة.
70�ضكل )95(: عجلة توزيع اللون.

70�ضكل )96(: ا�ضتخدام عجلة التلوين كقالب.
71�ضكل )97(: ملم�ش مختلفة لعجلة التلوين. 

71�ضكل )98(: ت�ضميمات خطية حرة ي�ضهل حفرها على القوالب.
77�ضكل )99(: طباعة الت�ضميم باأكثر من لون.

77�ضكل )100(: قالب ال�ضل�ضال الحراري.

78�ضكل )101(: قالب ال�ضل�ضال الحراري.
78�ضكل )102(: م�ضتهلكات ورق الكرتون.

78�ضكل )103(: قالب الإ�ضفنج الم�ضغوط.
78�ضكل)104(: قالب الفلين الم�ضغوط.

80�ضكل )105(: مراعاة  نقل الت�ضميم مقلوًبا عندما يكون كتابيًّا.
81�ضكل )106(: تكوين زخرفي مبتكر بتكرار الوحدة الزخرفية بلون واحد اأو باألوان مختلفة.

81�ضكل )107(: لوحات للفنانة  الم�ضرية اأميرة قطب.
82�ضكل )108(: لوحات طباعة للفنان ال�ضعودي اأحمد البار.

82�ضكل )109(: لوحات حفر على قوالب مختلفة  للفنان  البحريني عبا�ش يو�ضف.  
85�ضكل )110(: توظيف الطباعة.
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�ل�صفحة �ملو�صوع

�لوحدة �لأوىل: جمال �خلزف
٩٨ ت�صكيل �آنية خزفية منتظمة �ل�صكل �ملو�صوع �لأول

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

12٨ تقومي �لوحدة

�لوحدة �لثانية: جمال �لر�صم
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1٤٩ �أهد�ف �مل�صروع �لفني 

1٥1 ثبت �مل�صطلحات

1٥2 فهر�س �لأ�صكال

1٥٥ �ملر�جع

قائمة املحتويات
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المو�ضوعات المو�ضوعات 
المو�ضوع الأول: ت�ضكيل اآنية خزفية منتظمة ال�ضكل.
المو�ضوع الثاني: تكوينات غائرة على �ضطح الطينية 

المتجلدة.

الوحدة األولىالوحدة األولى

مجال الخزفمجال الخزف
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يعترب فن اخلزف من الفنون الت�سكيلية الهامة يف حياة النا�س على مدى الع�سور، ملا يحتوي من جوانب وظيفية 

نفعية، بالإ�سافة اإلى القيم الفنية والتذوقية واجلمالية التي حتملها املنتجات اخلزفية، ال�سكل )3(.

    

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�س تكوينه وبناءه الوظيفي واجلمايل.

�ل�صكل )2(: �خلزف.

�ل�صكل )3(: �ملنتجات �خلزفية.

�لإناء بعد �لطالء �لزجاجي )�جلليز(
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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�ــس،  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�س 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 

} )١(، واللزوبة تعني التما�سك و�سعوبة  الكرمية {

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 )4(.

   

�ل�صكل )٤(

)1( �سورة ال�سافات الآية: 11.
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والطينة امل�ستخدمة يف املدار�س هي " الطينة ال�سل�سالية "  لأنها اأرخ�س الأنواع واأوفرها وتوجد على اأ�سطح 

اجلبال املنحدرة وبع�س 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 )5(. 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�س بها بودرة طينية ناعمة، كتل طينية 

داخل اأكيا�س بال�ستيك، ال�سكل )6(.

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.

�ل�صكل )٦(

�ل�صكل )٥( 
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بعجلة  ونطحنها  ننعمها،  ثم  ال�سورة )1(،  كما يف  باملطرقة،  كتل  �سكل  التي على  الطينة  ندق  �لأوىل:  �خلطوة 

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

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

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�س 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.
  

�ل�صورة )3(�ل�صورة )2(�ل�صورة )1(

�ل�صورة )٥(�ل�صورة )٤(
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�خلطوة �خلام�صة: 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�س املبلل، اأو تغليفها 

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

�خلطوة �لثالثة: نقلب الطينة 

جيًدا لت�سبح ذات قوام واحد، ثم 

ن�سفيها مب�سفاة خا�سة، كما يف 

ال�سورتني )6( و)7(.

اأحوا�س،  يف  امل�سفاة  الطني  ن�سع  �لــر�بــعــة:  �خلــطــوة 
ويعر�س لل�سم�س والهواء للتخل�س من املاء الزائد عن طريق 

التبخر الطبيعي، ويقلب يوميًّا حتى يخرج املاء الزائد منه، 

كما يف ال�سورة )8(.  

�ل�صورة )٦(

�ل�صورة )٨(

�ل�صورة )1٠(�ل�صورة )٩(

�ل�صورة )٧(
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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 )7(.

�لت�صكيل باحلبال                                 �لت�صكيل بال�صريحة                                �لت�صكيل بال�صغط                          �لت�صكيل بالعجلة
�ل�صكل )٧(

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 )8(. 

�ل�صب في �لقالب                         �ل�صغط في �لقالب                     �لت�صكيل في �لقالب
�ل�صكل )٨(: �لت�صكيل �لغير مبا�صر.
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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 )9(، وغري منتظمة، ال�سكل )10(.

ن�صاط )1(:

نتاأمل ال�سكلني )9، 10(، وندّون الفرق بني ال�سكل املنتظم وال�سكل غري املنتظم.

      ال�سكل املنتظم                                              ال�سكل غري املنتظم

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

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

�ل�صكل )٩( : �أعمال خزفية منتظمة �ل�صكل.

�ل�صكل )1٠( : �أعمال خزفية غري منتظمة �ل�صكل. 
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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�س خمتلفة منها ما هو حلفظ الأغذية اأو حلفظ املاء اأو للزينة اأو الطبخ، ال�سكل )11(.

                    زير و�صر�ب لحفظ �لماء.                                            �إناء لحفظ �لقهوة وفناجين ت�صتخدم في �صرب �لقهوة.

دورق حلفظ �لزمزم.                                                مركن زرع.                                                     برطمان حلفظ �لطعام.

�ل�صكل )11( بع�س �لأعمال خزفية من �لرت�ث �ل�صعبي �ل�صعودية.
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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(.

وعندما نتاأمل الإناء الفخاري ال�سعبي يف ال�سكل )12(، جند اأنه مكّون من 

ثالثة اأ�سكال هند�سية وهي:

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

خطوطها باجتاه القاعدة، ال�سكل )12: 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 )12: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�س وتر 

الدائرة املكونة للج�سم، ال�سكل )12:اأ(. 

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

البنائية  الأ�س�س  عن  نتحدث  ثم  جيًدا،  نتاأملها   ،)13( ال�سكل  واجلمالية. 

الهند�سية املكون منها كل �سكل.

�ل�صكل )12(

�ل�صكل )12:�أ(

ن�صاط )2(: 
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.................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�ل�صكل )13(

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 )14(.

3- قطعة قما�س �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�س بال�ستيك حلفظ الطينة.

�ل�صكل )1٤(

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 )15(.

  

املج�سمات  وبع�س  الب�سيطة،  الأواين  بع�س  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:

�ل�صكل )1٥(



111111

�خلطوة �لأوىل: 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(.

�خلطوة �لثانية: 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(

  

�ل�صورة )1(

�ل�صورة )٤(�ل�صورة )3(

�ل�صورة )2(

�ل�صورة )٥(
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�خلطوة �لثالثة: ن�ستخدم الأ�سابع اأو بع�س الأدوات اخلزفية الب�سيطة يف معاجلة ما ا�ستحدثت من ممار�سة ال�سغط 

كت�سوية احلواف ومعاجلة ال�سقوق واللتواء، كما يف ال�سورة )6( و نراعي عند ا�ستخدامنا الأدوات احلادة ارتداء 

القفاز الواقي والعمل حتت اإ�سراف املعلم، ثم مترر اأ�سفنجة منداة باملاء على ال�سكل من الداخل لزيادة املعاجلة، كما 

يف ال�سورة )7(.

�خلطوة �لر�بعة: 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(. 

�خلطوة �خلام�صة: ن�سع الإناء ب�سكل مقلوب ونلفه بقطعة قما�س اأو كي�س بال�ستيك، حتى ل يجف لنزخرفه فيما 

بعد، كما يف ال�سورة )11(.

�ل�صورة )٦(

�ل�صورة )1٠(�ل�صورة )٩(�ل�صورة )٨(

�ل�صورة )٧(

�ل�صورة )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:

�خلطوة �لأوىل: 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�س اأو بالطول، كما يف ال�سورتني )1( و)2(.

�ل�صورة )1(

�ل�صورة )3(

�ل�صورة )2(

�ل�صورة )٤(
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اخلطوة الثانية: نفرغ كل ن�صف على حدة بالدفرات مع مراعاة جتان�س �صمك اجلدار، كما يف ال�صورتني )3( و)4(.

اخلطوة الثالثة: ن�صوي ال�صكل من الداخل بالإ�صبع اأو بتمرير اإ�صفنجة منداة باملاء، ثم نخد�س حواف ن�صفي ال�صكل، 

ثم نربط الن�صفني ببع�س با�صتخدام الطينة ال�صائلة. كما يف ال�صور )5(و)6(.

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

حتى ل يجف لنزخرفه فيما بعد، كما يف ال�صورة )٧(. اأفكار اأخرى للتفريغ املنتظم يف الكتلة، ال�صكل )١6(.

ال�شكل )١٦(: التفريغ المنتظم في الكتلة.

 

ال�شورة )5(

ال�شورة )7(

ال�شورة )٦(
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ن�شاط )3(:   
�صبق واأن تعلمن� بن�ء اآنية منتظمة ال�صكل بطرق الت�صكيل املب��صر  يف ال�صف الرابع واخل�م�س. نت�أمل اخلطوات 

الآتية وندون ا�صم الطريقة فوق ال�صور.

�صكل )١٧( طريقة ........                               �صكل )١٨( طريقة ........

يجب اأن نكون حذرين 
عند ا�صتخدامن� الأدوات 
احل�دة واأدوات الت�صكيل، 
مع اأهمية ارتداء املالب�س 
والقفــ�زات الواقيـة اأثن�ء 

العمل. 

معلومة إثرائية
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ن�صاط )٤(:
تظل �سناعة اخلزف لغة ت�سكيلية رائدة لها جماليتها اخلا�سة، ولها مفرداتها واأ�ساليبها التعبريية الإبداعية. 

نتاأمل الأعمال اخلزفية يف ال�سكل )19، 20، 21(، 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�س البنائية الهند�سية املكون منها ال�سكل ...........................................................

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

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

�ل�صكل )21(�ل�صكل )2٠(�ل�صكل )1٩(



١١٧١١٧

 ,¢TóÿG πãe á£«°ùÑdG áaôNõdG Ö«dÉ°SCGh π«µ°ûàdG ¥ôWh .±õÿGh QÉîØdG áYÉæ°U Ωó≤dG òæe ¿É°ùfE’ G ±ôY

,(23) πµ°ûdG ,¿Gƒ«◊Gh ¿É°ùfE’G ∫Éµ°TCG πã“ äÉeƒ°SQ hCG ,(22) πµ°ûdG ,´ƒæ°üŸG QÉîØdG ¿ƒd ™e øjÉÑàJ ¿GƒdCÉH øjƒ∏àdG hCG

.(24) πµ°ûdG ,áØ∏àîŸG É¡YGƒfCÉH  •ƒ£ÿG hCG ,äÉ©HôŸGh ôFGhódÉc á£«°ùH á«°Sóæg ∫Éµ°TCG hCG

     

 Ö«dÉ°SCG  ∑Éægh  ,Égò«ØæJ  ¥ôW âYƒæJh  ,á«aõÿG äÉéàæŸG  ≈∏Y áaôNõdG  Ö«dÉ°SCG  äQƒ£J  Qƒ°ü©dG  Qƒ£J  ™eh

:»JCÉj Ée É¡æe IÒãc

.Ió∏éàe hCG áfód âfÉc AGƒ°S á«æ«£dG äÉéàæŸG ≈∏Y áaôNõdG -1

.(õ«∏÷G â– ±QÉNR) «âjƒµ°ùH» ∫hC’G ≥jô◊G á«∏ªY ó©H á«aõÿG äÉéàæŸG ≈∏Y áaôNõdG -2



Ió∏éàªdG áæ«£dG í£°S ≈∏Y IôFÉZ á«aôNR äÉæjƒµJIó∏éàªdG áæ«£dG í£°S ≈∏Y IôFÉZ á«aôNR äÉæjƒµJ

     

.øjƒ∏àdÉH ±ôNõe AÉfEG: (22) πµ°ûdG äÉeƒ°SôH ±ôNõe AÉfEG: (23) πµ°ûdG

 .¿Gƒ«◊Gh ¿É°ùfE’G

 •ƒ£îH ±ôNõe AÉfEG : (24) πµ°ûdG

.áYƒæàe

»ªbôdG ¢SQódG §HGQ

www.ien.edu.sa
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3- �لزخرفة على �ملنتجات �خلزفية بعد �حلريق �لثاين " �جلليز " " زخارف فوق �جلليز".

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

  1- الزخرفة با�ستخدام املالم�س.

  2- الزخرفة باخلد�س 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 )25، 26(، وميكننا تنفيذ التكوينات الزخرفية الغائرة خمتلفة العمق بعدة طرق 

من اأهمها:



١١٩١١٩



 ≥ªY ≈dEG ¬JQÉZEG OGôŸG ô°üæ©dG øe Ú£dG äÉÄjõL ádGREG øY IQÉÑY »gh

 ôFÉ¨dG ôØ◊G ºàj ,(27) πµ°ûdG ,í£°ùdG øe ≥ªYCG ±QÉNõdG ô¡¶àa Oófi

.(28) πµ°ûdG ,áfƒæ°ùe ájôéM á©£b hCG É v«Ñ°ùf IOÉM IGOCG á£°SGƒH

 ÊGhC’G  í£°S áaôNõd IôFÉ¨dG  á«aôNõdG äÉæjƒµàdG  ±GõÿG óªà°SG  óbh

 πµ°ûdG ,á«HÉàµdG ±QÉNõdG hCG  ,á«°Sóæ¡dG hCG  ,á«JÉÑædG ±QÉNõdG øe á«aõÿG

.(30) πµ°ûdG ,ájôFGódGh á«fhõ∏◊Gh ,á«°SCGôdGh á«≤aC’G •ƒ£ÿG hCG ,(29)

 .≥«ª©dG ôFÉ¨dG ôØ◊ÉH áaôNõdG :(27) πµ°ûdG.ôFÉ¨dG ôØ◊G äGhOCG :(28) πµ°ûdG

.ó∏éàe »æ«W í£°S :(25) πµ°ûdG.±ÉL »æ«W í£°S :(26) πµ°ûdG

 äGRÉØ≤dG AGóJQG »YGôf

 ÉæeGóîà°SG  óæY   á`̀«`̀bGƒ`̀dG

 ΩÉ`̀«`̀≤`̀dGh  ,ô`̀`Ø`̀`◊G  äGhOCG

 »æØdG πª©dG äGƒ£N ò«ØæàH

 áª∏©ŸG /º∏©ŸG ±Gô°TEG â–

.ÉæjódGh hCG
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�ل�صكل )2٩(

�ل�صكل )3٠(
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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  �سطحي  اأثر  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�س "احلفر"، ال�سكل )31(.

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�س متنوعة، ال�سكل )32(.

�ل�صكل )31(: �لزخرفة �لغائرة باحلز.
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�ل�صكل )32(: �لزخرفة بالك�صط في �لبطانة. 

ن�صاط )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 )33، 34، 35(، ثم جناوب:

�ل�صكل )3٥( �ل�صكل )3٤( �ل�صكل )33( 
  طريقة الت�سكيل امل�ستخدمة.    اأ�سلوب الزخرفة.   كيفية ال�ستفادة من العمل نفعيًّا.
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نطّبق مًعا خطوات الزخرفة الغائرة باحلفر، كما يف ال�سكل )36(.

�خلطوة �لأوىل:  جنهز الأدوات اخلا�سة باحلفر وتكون حادة وم�سنونة، 

كما يف ال�سورة )1(.

�خلطوة �لثانية: جنهز الت�سميم على الورق، نق�س برتون لالإناء، ونختار اجلزء املنا�سب لالإناء، 

كما يف ال�سورتني )2( و)3(.

ن�صاط )2(:
 

ن�سـتــــخدم  �لثـــالــثــــة:  �خلــطــــوة 
اأطــراف  لتحديــد  امل�ســننة  الأداة 
الأداة  ن�ســتخدم  ثــم  الت�سميــم، 
احلــادة للحفــر حــول الت�سميــم، 

كما يف ال�سورتني )4( و)5(.

   

�ل�صورة )2(

�ل�صورة )٤(

�ل�صورة )1(

�ل�صورة )3(

�ل�صورة )٥(
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اأفكار اأخرى لتكوينات زخرفية غائرة ، ال�ضكل )3٧(:

�ل�صكل )3٧(

�ل�صكل )3٦( : �ل�صكل �لنهائي للحفر على �لإناء.
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٤- �لزخرفة �لغائرة بطريقة �لأختام: 
     تنفذ هذه الزخرفة على اجل�سم الفخاري الرطب اأو الطري اأو املتجلد بطريقتني: 

الطريقة الأوىل: الأختام اجلاهزة: 

ال�سكل )38(، يوجد على �سطحها زخارف بارزة   اأو �سناعية،  اأ�سكال متنوعة طبيعية       وهي عبارة عن 

ي�ستخدمها اخلّزاف لإحداث زخارف غائرة بطريقة ال�سغط بها على الطينة املتجلدة، ال�سكل )39(. 

�ل�صكل )3٨(

�ل�صكل )3٩(
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الطريقة الثانية: الأختام امل�ضنوعة من الطني:

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

�خلطوة �لثانية: ن�سع الت�سميم على �سطح 
يجف،  ونرتكه  مدببة  باأداة  ونحفره  الطينة 

ثم نحرقه.

�خلطوة �لأوىل: جنهز حبل من الطني الطري 
ب�سمك عري�س ونقطعه باأداة حادة اإلى ن�سفني.

�خلطوة �لثالثة: ن�سع جمموعة من الأختام 
بنف�س الطريقة لنح�سل على ختم بارز.    

�خلطوة �لر�بعة: نطبع على ال�سطح الطينة 
بطريقة منتظمة اأو ع�سوائية. 

�ل�صكل )٤٠(: زخارف غائرة على �صطح �لطينة بالختم.
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ال�سكل  فاأعطت  الفخارية بطرق خمتلفة،  ت�سكيالته  ال�سعبي يف زخرفة  اتبعها اخلّزاف  التي  الأ�ساليب  تنوعت 

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

نتاأمل ال�سكلني )41، 42(، ونعدد بع�س الأ�ساليب الزخرفية التي ا�ستخدمها اخلزاف ال�سعبي، ون�سجلها يف اأ�سفل 

ال�سفحة.

�ل�صكل )٤2(: �لفنان �ل�صعودي عمار �صعيد.�ل�صكل )٤1(: �لفنانة �ل�صعودية عو�طف �لقنيبط.

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

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

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

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

ن�صاط )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�س على مدى الع�سور.  

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

11

11
22

33

44

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

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

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

22

11

22

عّدد ثالثة من الزخرفة املنفذة على املنتجات اخلزفية فوق اجلليز.

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

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

33
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33

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

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

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

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

44

11

22

33



الوحدة الثانيةالوحدة الثانية

مجال الرسممجال الرسم
المو�ضوعات: المو�ضوعات: 

المو�ضوع الأول: الر�ضم باألوان الأكريليك.
المو�ضوع الثاني: التعبير في اللوحات.

المو�ضوع الثالث: اللوحات الت�ضكيلية العربية.
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 É k°†jCG ó©oj ∂«∏jôcC’G ¿GƒdCÉH º°SôdG ¿EÉa ,Ú«∏«µ°ûàdG ÚfÉæØdG ÚH É k©FÉ°T á«àjõdG ¿GƒdC’ÉH º°SôdG ¿Éc ¿EG
 ,É¡JÉ©jƒæJ ‘ ájôKh ,ΩGóîà°S’G á∏¡°S »¡a .IOó©àŸG É¡JGõ«ªŸ G kô¶f ∂dPh á«àjõdG ¿GƒdCÓd É kÑ°SÉæe kÓjóH
 ∞Œh ,á«àjõdG  ¿GƒdC’G  Éªc âjõdÉH  ¢ù«dh AÉŸÉH  ÜGòoJ  …CG  ,á«FÉŸG  ¿GƒdC’G  ΩGóîà°SG  ¬Ñ°ûj  É¡eGóîà°SGh

 .á«àjõdG ¿GƒdC’Éc É¡eGóîà°SG óæY áëFGQ äGP â°ù«d É¡fCG Éªc ,á«àjõdG ¿GƒdC’G ±ÉØL øe ´ô°SCG πµ°ûH
 (43) πµ°ûdG ô¡¶jh ÜƒÑfC’G ƒg É¡æe É kYƒ«°T ÌcC’G πµ°ûdGh ,áØ∏àfl ∫Éµ°TCÉH ∂«∏jôcC’G ¿GƒdCG ´ÉÑ oJh

 .∂«∏jôcC’G ¿GƒdC’ IOó©àŸGh áØ∏àîŸG ´GƒfC’G



.∂«∏jôcC’G ¿GƒdCG øe áØ∏àfl ´GƒfCGh ∫Éµ°TCG :(43) πµ°ûdG

»ªbôdG ¢SQódG §HGQ

www.ien.edu.sa
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الزيتية،  الألوان  ا�ستخدام  مياثل  ب�سكل  ا�ستخدامها  ميكن  اأنه  الأكريليك  األوان  مميزات  ومن 
وبالتايل �سنحتاج اإلى فر�س ذات وبر قا�سي، كما يف ال�سكل )44(. كما ميكن ا�ستخدام األوان الأكريليك 
ب�سكل مياثل ا�ستخدامنا لالألوان املائية، وبالتايل �سنحتاج اإلى فر�س ذات وبر ناعم، كما يف ال�سكل )45(.

 فكلما زدنا كمية املاء، يفقد اللون قوته وي�سبح �سفاًفا، وبذلك يتوقف نوع الري�سة اأو الفر�سة التي 
�سن�ستخدمها على الطريقة التي نرغب الر�سم بها، وال�سكل )46( يو�سح قوة اللون عند و�سع كمية قليلة 

من املاء، و�سفافيته عند اإ�سافة املزيد من املاء.

ال�سكل )45(: اأنواع الفر�س ذات الوبر الناعم.ال�سكل )44(: اأنواع الفر�س ذات الوبر القا�سي.

ال�سكل )46(: قوة اللون مع كمية املاء.
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ولذلك ي�ستخدم بع�س الفنانني، الرول الإ�سفنجي لتغطية امل�ساحات الكبرية من �سطح اللوحة، كما 
يف ال�سكل )47(. 

�سنحاول ر�سم لوحة ب�سيطة، كما يف ال�سكل )48(، با�ستخدام الفر�س املائية، و�سنتبع اخلطوات الآتية:
اخلطوة الأولى: ن�ستخدم فر�ساة واحدة، كما يف ال�سكل )49(. 

يف  كما  منحنية،  خطوط  لعمل  الفر�ساة،  جانبي  ل�ستخدام  متارين  بعدة  نقوم  الثانية:  اخلطوة 
ال�سكل )50(.

ال�سكل )50(: اخلطوة الثانية.ال�سكل )48(: لوحة. ال�سكل )49(: اخلطوة الأولى.

ال�سكل )47(: الرول الإ�سفنجي.

تدريب:



133133

اخلطوة الثالثة: نر�سم اأفرع احل�سائ�س باللون الأخ�سر، وبلم�سات 
�سريعة من الأ�سفل اإلى الأعلى، كما يف ال�سكل )51(.

 اخلطوة الرابعة: نقلب الفر�ساة، ثم ن�سحبها اإلى اجلانب، وبلم�سات 
�سريعة نر�سم الأوراق اخل�سراء، كما يف ال�سكل )52(.

مالحظة:
األوان الأكريليك �سريعة اجلفاف، حيث ت�سكل  لنتذكر دائًما باأن 
بعد  باإحكام  الأنابيب  اإغالق  على  نحر�س  اأن  ينبغي  لذا  عازلة،  ق�سرة 

ا�ستعمالها، كما يف ال�سكل )53(.

ال�سكل )51(: اخلطوة الثالثة.

ال�سكل )52(: اخلطوة الرابعة.

ال�سكل )53(: كيفية ا�ستخدام األوان الأكريليك اجلافة.
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�لفر�صاة �لعري�صة: وت�ستخدم لتغطية امل�ساحات الكبرية، كتلوين لون ال�سماء باللون الأزرق مع 

اللون الأبي�س ال�سكل )54(. 

فر�صاة �لتوريق: وت�ستخدم لإعطاء تاأثري اأوراق ال�سجر اأو التنمي�س، ال�سكل )55(.

ال�سكل )54(: الفر�ساة العري�سة.

�أنو�ع �لفر�س �مل�صتخدمة يف �لر�صم:
 تلعب الفر�س دورًا كبريًا يف عملية اإجناح العمل الفني، حيث يعتمد ذلك على ح�سن اختيار الفر�ساة 
املنا�سبة لكل نوع من اأنواع الر�سم، ولذلك �سيتم التعرف على بع�س اأنواع الفر�س و اأثرها يف الر�سم.

كما يف الأ�سكال الآتية:

ال�سكل )55(: فر�ساة التوريق.
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فر�صاة �لتاأثري�ت �خلطية: وت�ستخدم لر�سم احل�سائ�س اأو تعرقات اخل�سب مثاًل، ال�سكل )56(.

�لفر�صاة �ملروحية: وت�سخدم لر�سم الأ�سجار، واأوراق الأ�سجار مثاًل، كما يف ال�سكل )57(.

�لفر�صاة �لرفيعة �أو �ملدببة: وت�ستخـدم لر�سـم اخلطـوط كر�سـم الأع�سـاب مثاًل، والتف�سيـالت 
الدقيقـة، كـمـا يف ال�سكل )58(.

ال�سكل )57(: الفر�ساة املروحية.

ال�سكل )58(: الفر�ساة الرفيعة اأو املدببة.

ال�سكل )56(: فر�ساة التاأثريات اخلطية.
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1- ابحث/ي عن تقنيات الت�سوير الت�سكيلي يف اململكة العربية ال�سعودية، و�ساهد/ي اللوحات الت�سكيلية 
التي ُر�سمت باألوان الأكريليك، ثم �سف/ي تقنيات الفنانني الت�سكيليني ال�سعوديني يف الر�سم باألوان 

الأكريليك. 
مع  وحتاور/ي  فيهما  تاأمل/ي  و�سكل)60(،   )59( �سكل  الأكريليك  باألوان  ُر�سمتا  لوحتني  اأمامنا   -2

زمالئك/زميالتك حول الآتي:
• اقرتاح مو�سوع جديد للوحتني.

• توزيع الألوان يف اللوحتني.
• هل يمكن ا�ستخدام األوان الأكريليك كما ت�ستخدم الألوان المائية؟

3- ابحث/ي يف م�سادر البحث الإلكرتوين عن الألوان الزيتية واألوان الأكريليك واكتب/ي فيما يت�سابهان 
وفيما يختلفان، لعر�سها على زمالئك/زميالتك.

ال�سكل )59(: لوحة الفنان ال�سعودي ح�سن 
عبداملجيد، »تكوين« 1991 م.

ال�سكل )60(: لوحة الفنان ال�سعودي فهد 
خليف، »تكوين« 1997 م .

الأن�ضطة:
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 ¿ÉæØdGh .G kÌf hCG ká°üb hCG G kô©°T áHÉàµdÉH hCG ,É¡æY åjó◊ÉH ÉeEG ,√ôYÉ°ûeh ¬°ù«°SÉMCG øY ¿É°ùfE’G È©j
 ,á«∏«µ°ûàdG  ¬JÉMƒd  ÈY  ,¬©ªà›  ÉjÉ°†b  øYh  ,¬°ù«°SÉMCGh  √ôYÉ°ûe  øY  È©j  ƒgh  Ωó≤dG  òæe  »∏«µ°ûàdG
 GÒeÉµdG É¡«a ´ÎîoJ ⁄ »àdG Qƒ°ü©dG ∂∏J ‘ Éª«°S ’ ,ógÉ°ûŸG ≈dEG ¢ù«°SÉMC’Gh ôYÉ°ûŸG ∂∏J π≤æJ »àdGh
.ó«MƒdG »FôŸG πbÉædG »g á«∏«µ°ûàdG áMƒ∏dG π¶àd ,zâfÎfE’G{ á«JƒÑµæ©dG áµÑ°ûdG hCG RÉØ∏àdG hCG ,á«aGôZƒJƒØdG

.Ω1975 zQÉ¨°üdG ácGƒØdG ƒ©FÉH{ ,(Murillo) ƒ∏∏jQƒe ÊÉÑ°SE’G ¿ÉæØdG áMƒd :(61) πµ°ûdG
.(Oil on canvas) ¢SÉØfÉc ≈∏Y á«àjR ¿GƒdCG

»ªbôdG ¢SQódG §HGQ

www.ien.edu.sa

 å«M (61) πµ°ûdG ‘ Éªc ,∫ÉØWC’G øY ¬d πªY øe ÌcCG ‘ (Murillo) ƒ∏∏jQƒe ÊÉÑ°SC’G ¿ÉæØdG ÈY
.¬dƒM øe ¢SÉædG É¡°û«©j ¿Éc »àdG IÉ«◊G ôgÉ¶e ôjƒ°üàd (QÉ¨°üdG ¬cGƒØdG ƒ©FÉH) ¬àMƒd ¿ÉæØdG º°SQ
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ال�سكل )62(: �سلفادور دايل )Salvador Dali( اإ�سرار الذاكرة )ال�ساعات(.

كر�سم  عاي�سوها،  التي  الق�سايا  بع�س  ر�سم   العامليني،  الت�سكيليني  الفنانني  من  العديد  تناول  كما 
الفنان �سلفادور دايل )Salvador Dali( لوحة تعرب عن اأهمية الزمن ال�سكل )62(؛ حيث �سورت الوقت يف 

ت�سارعه بالذوبان، وكان ذلك تعبرًيا عن التحولت وت�سارع الوقت يف منط احلياة الع�سرية احلديثة.
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يف  للمملكة  املختلفة  البــــيـئـات  وتـ�سـويــــر  ر�ســــم  ال�سعوديني،  الفنانـني  من  العــديــد  تنـاول  كما 
لوحاتهم، ومن بينها لوحــتـي الفنـانـيـن عـبـد الـحـليــم ر�سوي، والفــنـان مــــحـــمـــد الـ�ســليــم »رحــمـهـما 

اهلل تــعـــالى«  الـ�سـكــــــــالن )63(،)64(:

ال�سكل )63(: لوحة الفنان عبداحلليم ر�سوي، 
»اأطالل الريا�س« 1979م.

ال�سكل )64(: لوحة الفنان حممد ال�سليم، 
»من البيئة« 1986م.
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كما عرب بع�س الفنانني ال�سعوديني عن املالب�س والأزياء الرتاثية التي كنا يف ال�سابق نرتديها، ومن 
ذلك لوحة الفنانة الت�سكيلية �سفية بن زقر، وامل�سماة »الزبون«، ال�سكل )68(.

ال�سكل )65(: لوحة الفنان عبداجلبار اليحيا، »البناء« 1983 م .

ال�سكل )66(: لوحة الفنانة �سفية بن زقر، »الزبون« 1970 م.

البناء  والرجل يف  املراأة  بني  التعاون  »بناء«، عن  لوحته  اليحيا يف  ال�سعودي عبداجلبار  الفنان  وعرب 
والتعمري والت�سييد، ال�سكل )65(. 
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1- نطلع على الكتب املتخ�س�سة يف جمال الفنون الت�سكيلية، ون�ساهد الأعمال املعرو�سة فيها، نختار 
اللوحة؟ عن ماذا  الآتية: ما مو�سوع  الأ�سئلة  الإجابة عن  ون�سفها، من خالل  الأعمال،  تلك  اأحد 

ُتعرب؟ ما الأ�سكال املوجودة يف اللوحة؟
2- نختار مو�سوًعا اأو ق�سية نريد ر�سمها، ونقوم بر�سمها م�ستخدمني الألوان الزيتية اأو األوان الأكريليك، 

ثم نعر�س اللوحات على معلم/معلمة الرتبية الفنية وعلى زمالئنا/زميالتنا. 
3- ن�ساهد اللوحة الآتية:

ال�سكل )69(: لوحة لأحد الفنانني ال�سعوديني.
نحاول اأن نتعرف على ا�سم الفنان الذي ر�سمها، وماذا ق�سد الفنان بهذه اللوحة، وما هي الألوان 

التي ا�ستخدمها؟ 

الأن�ضطة:

ال�سكل )67(: لوحة لأحد الفنانني 
ال�سعوديني.



١٤٢١٤٢





 å«M øe º¡æ«H ¬HÉ°ûàdG øe ´ƒf ßMÓf ÚjOƒ©°ùdGh Üô©dG ÚfÉæØdG iDhQh QÉµaCG ÜQÉ≤àd káé«àf
 ióe  ßM’h  äÉMƒ∏dG  ∂∏J  πeCÉJ  ,ájOƒ©°Sh  á«HôY  äÉMƒ∏d  ¢VôY  »JCÉj  Éª«ah  (Üƒ∏°SC’G  ,´ƒ°VƒŸG)

 .Üô©dG ÚfÉæØdG Ö«dÉ°SCG ÚH ±ÓàN’G hCG ÜQÉ≤àdG

 ÜQO{ ,πeÉc ∞°Sƒj …ô°üŸG ¿ÉæØdG áMƒd :(68) πµ°ûdG
         .Ω1919 zá©∏≤dG »ëH áfÉÑ∏dG

,QÉØ°üdG »∏Y …Oƒ©°ùdG ¿ÉæØdG áMƒd :(69) πµ°ûdG
.Ω1994  zá«Ñ©°T IQÉM{   

»ªbôdG ¢SQódG §HGQ

www.ien.edu.sa
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ال�سكل )70(: لوحة الفنان امل�سري حممد القباين،           
»احلارة« 1993م.        

 ال�سكل )72(: لوحة الفنان امل�سري كامل م�سطفى،    
»فالحون يف احلقل«.

ال�سكل )71(: لوحة الفنان ال�سعودي عبداهلل ال�سيخ، 
»حارة«  1996م.

ال�سكل )73(: لوحة الفنان ال�سوداين حممد عبداملجيد ف�سل،
»القرية«،  1996م.
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ال�سكل )74(: لوحة الفنان العراقي فائق ح�سن.

ال�سكل )75(: لوحة الفنان ال�سعودي ه�سام بنجابي، 
»الفار�س« 1985م.
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ال�سكل )76(: لوحة الفنان الإماراتي ح�سن ال�سريف،  
»الربج« 1980م.

ال�سكل )78(: لوحة الفنان البحريني عبا�س املو�سوي، 1984م.

ال�سكل )77(: لوحة الفنان امل�سري �سيف وانلي، 
 »وجبة �سمك« 1960م.        
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ال�سكل )79(: لوحة الفنان الكويتي 
عبداهلل ال�سامل، 1982م.

ال�سكل )81(: لوحة الفنان العراقي حافظ الدروبي،  
»�سوق �سعبي« 1980م.

  ال�سكل )80(: لوحة الفنان ال�سعودي �سعود العثمان،
 »من البادية« 1995م.
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ال�سكل )82(: لوحة الفنان امل�سري �سالح طاهر، »منظر ريفي« 1952م.

1. من خالل مكتبة املدر�سة، اأو من خالل الإنرتنت نبحث عن اأعمال فنية لفنانني عرب، نحاول اأن 
جنمع تلك الأعمال الفنية ون�سعها يف ملف لنقدمه اإلى زمالئنا/زميالتنا يف املدر�سة.

2. هنالك العديد من املو�سوعات التي تناولها الفنان الت�سكيلي العربي، نختار اأحد تلك املو�سوعات 
وجنمع  املو�سوعات(  من  ذلك  وغري  ال�سحاري،  )احلروفية(،  العربية  احلروف  ال�سعبية،  )البيوت 

جميع الأعمال الفنية التي تناولت مو�سوًعا واحًدا، ونالحظ مدى الت�سابه والختالف فيها.
3. نختار اإحدى اللوحات الفنية العربية التي اأعجبتنا مع ذكر م�سدرها، ونحاول اأن نعيد ر�سمها 

با�ستخدام الألوان الزيتية اأو األوان الأكريليك. 

الأن�ضطة:
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تقويم الوحدةتقويم الوحدة

عّدد/ي ثالثة من �أنو�ع �لفر�س بالر�صم:

تناول العديد من الفنانني ال�سعوديني يف ر�سم لوحاتهم البيئات املختلفة للمملكة العربية ال�سعودية، 
اذكر /ي خم�سة منهم:

الع�سرية  احلياة  منط  يف  الوقت  وت�سارع  التحولت  عن  »الزمن«  لوحته  يف  عرب  عاملي  فنان 
احلديثة فمن هو؟ 

22

33

11

11

2233

44

22

33

55

�صع/ي عالمة )✓( �أمام �لعبارة �ل�صحيحة، وعالمة )✗( �أمام �لعبارة غري �ل�صحيحة فيما ياأتي:

من اأنواع الألوان يف ر�سم اللوحات الت�سكيلية الألوان الزيتية فقط.                       )     (
الفنان الت�سكيلي يعرب عن م�ساعره واأحا�سي�سه نحو ق�سايا جمتمعه عرب لوحاته الت�سكيلية.)     (

11

11
22

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

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

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

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

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

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

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

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

اأ

ب
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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�س 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(أهداف المشروع الفني )الفصلي(
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امل�ضروع 
الف�ضلي

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�ض امل�ضروع:
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ثبت المصطلحات
مجال �لخزف: 

�لحزوز: هي عبارة عن تاأثير�ت �أو خدو�س لزخرفة �لم�صغولت �لطينية �أو للم�صاعدة في و�صل �أجز�ء �لم�صغولت �لطينية  	
مع بع�صها �لبع�س.  

�لحالة �لمتجلدة: هي عبارة عن �لمرحلة �لتي يت�صلب فيها �لطين ويتعذر ثنيه دون ك�صره. 	
�لخزف: هو عبارة عن �لطين �لمحروق �لمزجج. 	
�لزخرفة: �لتح�صين و�لتزيين. 	
�لحز  	 خطوط  وتكون  ب�صيط،  بعمق  لكن  �لمتجلد  �لطين  �صطح  على  �أثــر  �إحــد�ث  عن  عبارة  هو  بالحز:  �لغائرة  �لزخرفة 

عري�صة �أو رقيقة على ح�صب عر�س ر�أ�س �لأد�ة �لم�صتخدمة.
�لزخرفة �لغائرة بالحفر �لعميق: هي عبارة عن �إز�لة جزيئات �لطين من �لعن�صر �لمر�د �إغارته �إلى عمق محدد فتظهر  	

�لزخارف �أعمق من �ل�صطح.
�لزخرفة �لغائرة بالك�صط: هي عبارة عن �إز�لة جزئيات �صطحية غير عميقة من �لطين. 	
�ل�صكل �لمنتظم: هو عبارة عن �صكل هند�صي يتناظر حول محوره في �لو�صط ويق�صم كل محور �إلى �صكلين متطابقين. 	
�لطينة: هي عبارة عن مادة غروية لدنة لي�صت �أ�صيلة بل نا�صئة عن تفكك و�نحالل �أنو�ع معينة من �صخور �أ�صيلة، وهي  	

خامة طبيعية م�صدرها �لأر�س، وتتكون بتاأثير عو�مل �لتعرية في �ل�صخور �لفل�صبارية.    
�لطينة �ل�صائلة: هي عبارة عن طينة ي�صاف �إليها �لماء بقدر معين �إلى �أن نح�صل على درجة من �للزوجة �لمعتدلة. 	
�لفخار: هو عبارة عن �لطين �لمحروق غير �لمزجج. 	
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فهرس األشكال

مجال الخزف

المو�ضوع الأول

98�ضكل )١(: �ضورة للفخار. 
99�ضكل )٢(: �ضورة للخزف.

99�ضكل )٣(: المنتجات الخزفية.
١00�ضكل )٤(: اأنواع من الطين.
١0١�ضكل )٥(: اأنواع من الطين.

١0١�ضكل )٦(: اأ�ضكال هيئة الطين.
١0٤�ضكل )٧(: طرق الت�ضكيل المبا�ضر.

١0٤�ضكل )8(: طرق الت�ضكيل الغير المبا�ضر.
١0٥�ضكل )9(: اأعمال خزفية منتظمة ال�ضكل.

١0٥�ضكل )١0(: اأعمال خزفية غير منتظمة ال�ضكل.
١0٦�ضكل )١١(: اأ�ضكال من الخزف في المملكة.                      

١0٧�ضكل )١٢(: اإناء فخاري �ضعبي. 
١08�ضكل )١٣(: مجموعة اأواني فخارية.

١09�ضكل )١٤(: الأدوات والخامات الم�ضتخدمة في ت�ضكيل اآنية خزفية.
١١0�ضكل )١٥(: �ضور لفخار قديم.

١١٤�ضكل )١٦(: التفريغ المنتظم في الكتلة.
١١٥�ضكل )١٧(: طريقة بناء اآنية منتظمة ال�ضكل بطريقة ال�ضرائح.
١١٥�ضكل )١8(: طريقة بناء اآنية منتظمة ال�ضكل بطريقة الحبال.

١١٦�ضكل )١9، ٢0، ٢١(: �ضور لأواني خزفية.

المو�ضوع الثاني

١١٧�ضكل )٢٢(: اإناء مزخرف بالتلوين. 
١١٧�ضكل )٢٣(: اإناء مزخرف بر�ضومات اآدمية وحيوانية.

١١٧�ضكل )٢٤(: اإناء مزخرف بخطوط متنوعة.
١١9�ضكل )٢٥(: �ضطح طيني متجلد.

١١9�ضكل )٢٦(: �ضطح طيني جاف.
١١9�ضكل )٢٧(: الزخرفة بالحفر الغائر العميق.

١١9�ضكل )٢8(: اأدوات الحفر الغائر.
١٢0�ضكل )٢9(: الزخارف النباتية والكتابية على الخزف. 

١٢0�ضكل )٣0(: الزخارف باأنواع الخطوط.
١٢١�ضكل )٣١(: الزخرفة الغائرة بالحز.

١٢٢�ضكل )٣٢(: الزخرفة بالك�ضط على البطانة.
١٢٢�ضكل )٣٣، ٣٤، ٣٥(: زخارف طينية بطرق مختلفة.

١٢٤�ضكل )٣٦(: اآنية تو�ضح ال�ضكل النهائي للزخرفة الغائرة بالحز.
١٢٤�ضكل )٣٧(: اأفكار اأخرى لتكوينات زخرفية غائرة.

١٢٥�ضكل )٣8(: اأختام طبيعية و�ضناعية.
١٢٥�ضكل )٣9(: الزخرفة على الطينة المتجلدة.

١٢٦�ضكل )٤0(: زخارف غائرة على �ضطح الطينة بالختم.
١٢٧�ضكل)٤١، ٤٢(: �ضور لأواني تحتوي على بع�ض الأ�ضاليب الزخرفية.
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مجال الر�سم

المو�ضوع الأول

١٣0ال�ضكل )٤٣(: اأ�ضكال واأنواع مختلفة من األوان الأكريليك.
١٣١ال�ضكل )٤٤(: اأنواع الفر�ض ذات الوبر القا�ضي.
١٣١ال�ضكل )٤٥(: اأنواع الفر�ض ذات الوبر الناعم.

١٣١ال�ضكل )٤٦(: قوة اللون مع كمية الماء.
١٣٢ال�ضكل )٤٧(: الرول الإ�ضفنجي.

١٣٢ال�ضكل )٤8(: لوحة. 
١٣٢-١٣٣الأ�ضكال )٤9، ٥0، ٥١، ٥٢(: خطوات ا�ضتخدام الفر�ض المائية. 

١٣٣ال�ضكل )٥٣(: كيفية ا�ضتخدام األوان الأكريليك الجافة. 
١٣٤ال�ضكل )٥٤(: الفر�ضاة العري�ضة. 

١٣٤ال�ضكل )٥٥(: فر�ضاة التوريق.
١٣٥ال�ضكل )٥٦(: فر�ضاة التاأثيرات الخطية.

١٣٥ال�ضكل )٥٧(: الفر�ضاة المروحية.
١٣٥ال�ضكل )٥8(:الفر�ضاة الرفيعة اأو المدببة.

١٣٦    ال�ضكل )٥9(: لوحة الفنان ال�ضعودي ح�ضن عبدالمجيد )تكوين(.
١٣٦ال�ضكل )٦0(: لوحة الفنان ال�ضعودي فهد خليف )تكوين(.

المو�ضوع الثاني

١٣٧ال�ضكل )٦١(: لوحة اآكلو البطيخ والعنب- الفنان الأ�ضباين موريللو.
١٣8لوحة رقم )٦٢(: �ضلفادور دالي )Salvador Dali( اإ�ضرار الذاكرة )ال�ضاعات(.

١٣9ال�ضكل )٦٣(: لوحة »اأطالل الريا�ض« - للفنان عبد احلليم ر�ضوي.
١٣9ال�ضكل )٦٤(: لوحة »من البيئة« - للفنان حممد ال�ضليم.
١٣9ال�ضكل )٦٥(: لوحة »البناء« - للفنان عبد اجلبار اليحيا.

١٣9ال�ضكل )٦٦(: لوحة »الزبون« - للفنانة �ضفية بن زقر.
١٤0ال�ضكل )٦٧(: لوحة لأحد الفنانني ال�ضعوديني.

المو�ضوع الثالث 

١٤٢ال�ضكل )٦8(: لوحة الفنان امل�ضري يو�ضف كامل )درب اللبانة(.
١٤٢ال�ضكل )٦9(: لوحة الفنان ال�ضعودي علي ال�ضفار )حارة �ضعبية(.

١٤٣ال�ضكل  )٧0(: لوحة الفنان امل�ضري حممد القباين )احلارة(.
١٤٣ال�ضكل )٧١(: لوحة الفنان ال�ضعودي عبد اهلل ال�ضيخ )حارة(.

١٤٣ال�ضكل )٧٢(: لوحة الفنان امل�ضري كامل م�ضطفى )فالحون يف احلقل(.




154154

المو�ضوع الثالث

١٤٣ال�ضكل )٧٣(: لوحة الفنان ال�ضوداين حممد عبداملجيد ف�ضل )القرية(.
١٤٤ال�ضكل )٧٤(: لوحة الفنان العراقي فائق ح�ضن.

١٤٤ال�ضكل )٧٥(: لوحة الفنان ال�ضعودي ه�ضام بنجابي )الفار�ض(.
١٤٥ال�ضكل )٧٦(: لوحة الفنان الإماراتي ح�ضن ال�ضريف )الربج(.

١٤٥ال�ضكل )٧٧(: لوحة الفنان امل�ضري �ضيف وانلي )وجبة �ضمك(.
١٤٥ال�ضكل )٧8(: لوحة الفنان البحريني عبا�ض املو�ضوي.

١٤٦ال�ضكل )٧9(: لوحة الفنان الكويتي عبداهلل ال�ضامل.
١٤٦ال�ضكل )80(: لوحة الفنان ال�ضعودي �ضعود العثمان )من البادية(.

١٤٦ال�ضكل )8١(: لوحة الفنان العراقي حافظ الدروبي )�ضوق �ضعبي(.
١٤٧ال�ضكل )8٢(: لوحة الفنان امل�ضري �ضالح طاهر )منظر ريفي(.
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الأ�سكال الهند�سية:
الهند�سية  النباتية،  الزخرفة  بها  التي  �سيغت  العنا�سر  اأهم  اأحد  الهند�سية  الأ�سكال  تعترب 

والكتابية باأ�ساليب متنوعة، وكثرًيا ما جاءت الزخارف النباتية والكتابية بقوالب هند�سية خمتلفة. 

فلنالحظ الأ�سكال الآتية: )1، 2(.

ال�سكل )1(: مجموعة من البالطات الخزفية �سدا�سية الأ�سالع 
م�سنوعة من الخزف المر�سوم تحت الطالء ال�سفاف باللون 

الأزرق تحمل زخارف نباتية متعددة.

ال�سكل )2(:  الخط الكوفي الهند�سي.

ما هي الوحدة الزخرفية الهند�سية؟
اأو غري مت�ساوية، ينتج من ذلك �سكل  اأبعاد مت�ساوية  هي عبارة عن خطوط منتظمة ومتنا�سقة لها 

زخريف جميل مكوًنا وحدة زخرفية وبتكرار هذه الوحدة ي�سبح هناك �سكل زخريف متكامل.
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ن�شاط )1(:

فلنعدد �لعنا�شر و�لأ�شكال �لتي ميكن �أن ت�شاغ بها زخارف نباتية، كتابية �أو هند�شية.
عنا�شر �لزخرفة:  

مع  هند�شية  زخرفية  وح��د�ت  �إىل  �لطبيعية  عنا�شر�لأ�شكال  حتوير  يف  �مل�شلم  �لفنان  برع  لقد 
و�إمنا ي�شفي عليها  ت�شويه معامله،  �إىل  يوؤدي  �لأ�شلي؛ بحيث ل  �ل�شكل  �حتفاظه بخ�شائ�ص ومميز�ت 
من �لب�شاطة و�جلمال �لزخريف ما يتفق مع �ل�شطح �لذي �شتنفذ عليه �لزخرفة مع مر�عاة �لتنا�شب بني 
�ل�شطح و�لوحدة �لزخرفية و�لفر�غ �حلا�شل بينهما، منطلًقا من نقطة ).( يبد�أ بها �لوحدة �لزخرفية.
ا باأنها و�شع جمرد من �لطول و�لعر�ص كمركز �لد�ئرة   فما هي �لنقطة؟ تعرف �لنقطة هند�شيًّ

مثاًل. �أما زخرفيًّا فقد مت ت�شكيلها باأب�شط �شورة لتكون �نطالًقا للخط باأنو�عه.
فما هو �خلط؟ هو �لأثر �لناجت من حترك نقطه يف م�شار كتتابع ملجموعة من �لنقاط �ملتجاورة فهو 

ميتد طوًل ولي�ص له عر�ص ول �شمك �أو عمق. 
وقد ��شتلهم �لفنان �مل�شلم وحد�ته �لزخرفية  كنتيجة لتاأمله يف هذ� �لكون �لو��شع من �لأ�شكال 
�ملحيطة به ك�شبكة �لعنكبوت و�حل�شى و�لنجوم �ملتالألئة يف �ل�شماء، و�أ�شكال �لنبات و�لثمار. كذلك من 

بع�ص �لأزهار بعد �أن قام بت�شكيلها هند�شيًّا، �ل�شكالن )3، 4(. 

�ل�شكل )3(: �شكل هند�شي خما�شي 
م�شتلهم من نجمة �لبحر.       

�ل�شكل )4(: �أ�شكال هند�شية م�شتلهمة من نبات �ل�شرخ�شي.     
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تتبع/ي النقاط املرقمة يف ال�سكل الطبيعي للوردة �سكل )5( وتعرف/ي على ال�سكل الهند�سي الناجت .
ا ل�سكل هند�سي ميكن اأن نكّون منه وحدة هند�سية زخرفية.  لنالحظ اأن النطالق من النقطة يكون خطًّ

الوحدات  لنتاأمل  هند�سي،  �سكل  داخل  نقطة  من  بها  نبداأ  مت�سعبة  زخرفية  وحدة  نر�سم  اأن  ميكننا   
الزخرفية الآتية يف ال�سكل )6(.

ال�سكل )5(: �سكل طبيعي يمكن اأن ن�ستخل�س منه اأ�سكاًل هند�سية 
ال�سكل  الهند�سي الناتج هو ال�سكل ..................................

ال�سكل )6(: �سكل هند�سي م�ستخل�س من �سبكة العنكبوت.

ن�ساط )2(:
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ال�سكل )7(: اأ�سكال زخرفية مت�سعبة م�ستخدمة  كزخارف اإطارات.

ال�سكل )8(: اأ�سكال هند�سية دائرية م�ستخل�سة من عن�سر طبيعي  ونماذج منفذة.

فما هي اأ�سكال الت�سعب الزخريف؟
الت�سعب من نقطة واحدة: وفيه تنبثق الوحدة الزخرفية من نقطة اإلى اخلارج.

الت�سعب من خط: وفيه تتفرع الأ�سكال والوحدات الزخرفية من خطوط م�ستقيمة اأو منحنية من جانب 
واحد اأو من جانبني ومتتد. ويبدو هذا النوع من الت�سعب يف زخرفة الأ�سرطة والإطارات، ال�سكل )7(.

مفهوم الت�سعب: 
هو خروج اخلطوط املكونة 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�سًا بالليونة واحلركة يف الت�سميم.
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متكن الفنان من ر�سم الأ�سكال الهند�سية امل�ستوحاة من العنا�سر الطبيعية وحتويلها اإلى اأ�سكال 
زخرفية با�ستخدام املفردات الب�سيطة كما يف ال�سكل)10(.

ال�سكل )9(: الدائرة ور�سم الزخارف من خاللها.

ال�سكل )10(:  اأ�سكال هند�سية م�ستخل�سة من خلية النحل.
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ن  وحدة زخرفية مت�سعبة  داخل �سكل هند�سي؟ كيف ميكننا اأن نكوِّ
يتم ت�سكيل وحدة زخرفية داخل �سكل هند�سي با�ستخدام عدد من الأ�سكال وتكرارها ب�سكل ميكننا من 

بناء وحدة زخرفية هند�سية مت�سعبة داخل �سكل هند�سي.
ا، كما  وكذلك با�ستخدام امتداد اخلطوط وتنظيمها داخل �سكل هند�سي يف ت�سكيالت يربط بع�سها بع�سً

يف الأ�سكال )11 ، 12 ، 13 ، 14(.

ال�سكل )11(: ر�سم وحدة زخرفية مت�سعبة داخل �سكل هند�سي.
ال�سكل )12(: ر�سم وحدة زخرفية داخل �سكل هند�سي  

با�ستخدام مجموعة من الأ�سكال الهند�سية.

ال�سكل )13(: ر�سم وحدة زخرفية مت�سعبة داخل �سكل 
هند�سي   با�ستخدام امتداد الخطوط.

ال�سكل )14(: نتيجة لوحدة زخرفية هند�سية مت�سعبة.
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كيف نر�سم وحدة زخرفية ب�سيطة مت�سعبة من خالل �سكل هند�سي؟
 اأمامنا ال�سكل اخلما�سي الآتي. باإ�سافة مثلث مت�ساوي الأ�سالع  والتنوع يف امل�ساحات والأحجام ميكننا اأن 

نح�سل على اأب�سط الطرق لر�سم وحدة زخرفية هند�سية مت�سعبة كما يف ال�سكل )15(. 

اإذًا ميكننا من خالل ر�سم الأ�سكال الهند�سية )النجوم، الدوائر، املعني، متوازي الأ�سالع والأ�سكال 
اخلما�سية وال�سدا�سية املنتظمة وغري املنتظمة( تكوين وحدة زخرفية ب�سيطة مت�سعبة داخل �سكل هند�سي، 

وبنهاية جتميع هذه الأ�سكال الهند�سية يتكون لنا �سكاًل زخرفًيا بديًعا كما يف ال�سكل )16(.

ال�سكل )15(: وحدة زخرفية ب�سيطة مت�سعبة.

ال�سكل )16(: وحدة زخرفية ب�سيطة مت�سعبة داخل 
�سكل هند�سي.
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مع  اتزانها  يعتمد على  تبادل  مت�سعبة يف  تكوينات زخرفية  ت�سكيل  اأنه ميكننا  ا: جند  اأي�سً فلنتابع هنا 
الفراغ وتكرارها لإنتاج عالقات زخرفية متنوعة جميلة، ال�سكل )17(.

وقد وا�سل الفنان امل�سلم اإبداعه للزخرفة، حيث جعلها ميدان اإبداعه، وو�سل بابتكاراته يف هذا املجال اإلى 

ما مل ي�سل اإليه غريه من اأهل الفن يف اأي نطاق ح�ساري اآخر، حيث اعتمد الفنان امل�سلم على عن�سري 

»التكرار« و»التوازن«؛ فالتكرار املتوايل لأي هيئة يحدث اأثًرا زخرفيًّا جمالـــــيًّا. والتوازن كذلك له نف�س 
اإطار لوحدة زخرفية مت�سعبة،  اأن نح�سل على  الأثر. ومن خالل وحدتني زخرفييني خمتلفتني ميكننا 

ال�سكل )18(.

ال�سكل )17(: وحدة زخرفية ب�سيطة مت�سعبة.

ال�سكل )18(: تكرار لوحدة زخرفية ب�سيطة مت�سعبة.
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ال�سكل )19(: المتدادات في الأطباق النجمية.

ال�سكل )20(: نماذج لالأطباق النجمية ملونة ومنفذة على خامات مختلفة.

  ال�سكل )21(: جزء من باب الم�سجد 
النبوي وتظهر عليه الزخارف المختلفة.

ن�ساط )3(:

اأمامنا ال�سكل )21( يحتوي على زخارف خمتلفة لندقق 
النظر فيها وجنيب على الآتي: 

• ماذا ت�سبه الزخارف الهند�سية املمتدة؟
• مــا نــوع الــزخــارف املــوجــودة يف الــدائــرة الــتــي يف 

املنت�سف؟

ومن خالل هذا الأ�سلوب تو�سل الفنان امل�سلم اإلى ما ي�سمى بالطبق النجمي، وهي زخارف م�ستديرة الهيئة 

ت�سنع خطوطها جنًما يف و�سطها، ال�سكالن )19، 20(.
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ال�شكل )22(: باب الم�شجد النبوي ال�شريف بالمدينة المنورة.

ن�شاط )4(:

ال�شكل )22( جزء من باب امل�شجد النبوي, تظهر عليه الزخارف املختلفة, لنتاأملها ونحدد الآتي:
• نوع الزخارف املوجودة.

 • لنجرب كتابة ا�شم النبي حممد  بطريقة الزخرفة املت�شعبة داخل �شكل هند�شي.
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تقويم الوحدةتقويم الوحدة

�صع/ي عالمة )✓( �أمام �لعبارة �ل�صحيحة، وعالمة )✗( �أمام �لعبارة غري �ل�صحيحة فيما ياأتي:

)    ( تعترب الزخارف الهند�سية اإحدى اأهم الزخارف التي �سيغت بها الزخرفة النباتية والكتابية. 

توجه الفنان امل�سلم اإلى البعد عن الإ�سراف بالب�ساطة يف ا�ستعمال اخلامات كاجل�س، واخل�سب، 

)    ( وال�سل�سال، وحتويلها اإلى اأعمال ذات قيمة جمالية.      

)    ( التكرار والتوازن من عنا�سر تكوين وحدة زخرفية ب�سيطة مت�سعبة.     

11

11

22

33

عّرف/ي كاّل من:

الت�سّعب من نقطة واحدة: ...................................................................................................................................................................................................................

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

الوحدة الزخرفية الهند�سية: ...........................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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الوحدة الثانيةالوحدة الثانية

مجال أشغال المعادنمجال أشغال المعادن
المو�ضوعات: المو�ضوعات: 

المو�ضوع الأول: التقبيب على النحا�س.
المو�ضوع الثاني: الغائر والنافر على النحا�س.
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.ΩÉÿG ¿OÉ©ŸG øe IQÉàfl áYƒª› :(23) πµ°ûdG



:ÉædƒM øe ¿OÉ©ŸG

 ¿OÉ©ŸG âëÑ°UCGh ,äGhOCG ≈dEG É¡dƒMh ¿OÉ©ŸG ¿É°ùfE’G ∞°ûàcG ÚM á«YÉæ°üdG IQÉ°†◊G äCÉ°ûf

 .á«eƒ«dG äÉjQhô°†dG øe Òãc ‘ πNóJ É¡YGƒfCG ∞∏àîÃ

 :Úª°ùb ≈dEG ¿OÉ©ŸG º«°ù≤J øµÁh

 ájó`jó`ë``dG ÒZh ,õfhÈdGh í`«Ø`°üdGh õ«`æ`¨ŸGh Ωhô`µdGh ô``gõdGh Ö∏°üdG :πãe ájójó◊G »gh
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خو��س �ملعادن:
للمعادن خوا�س عامة متتاز بها وتتوقف عليها مدى �سالحيتها لالأغرا�س ال�سناعية املختلفة، ومن 

اأهم هذه اخلوا�س ما يلي: 

الثقل النوعي للمعدن:

طرق  من  طريقة  باأي  النوعي  الثقل  يتغري  ول  حجمها،  اإلى  املعدن  من  كتلة  وزن  بني  الن�سبة  وهو 

املعاجلة مثل الطرق اأو ال�سحب اأو غريها.   

ال�سالدة:

التي  باملقاومة  املعدن  تقا�س �سالدة  اأن  يوؤثر فيه. مبعنى  اآخر  وهي مدى مقاومة ج�سم ما جل�سم 

يبديها �سطح ناعم لعوامل احلك واخلد�س، مبعنى القدرة على مقاومة الت�سوه والنقر وغريه.

ال�ستطالة:
وهو املدى الذي ي�ستطيل اإليه املعدن فعاًل قبل انك�ساره من جّراء ت�سليط قوة �سد عليه، وعلى ذلك 

فال�ستطالة تعترب دلياًل على قابلية املعادن لل�سحب.

قابلية الثني واللتواء:

وهي اخلا�سية التي ميكن للج�سم بوا�سطتها مقاومة الك�سر بالثني اأو اللتواء.



178178

قابلية ال�سهر:

جميع املعادن املعروفة قابلة لل�سهر اأي يتم حتويلها اإلى �سوائل بوا�سطة احلرارة ولكنها تختلف يف 

مقدار احلرارة الالزمة لكل معدن. 

قابلية التما�سك واملتانة:

وهي مقاومة املعدن ملا يقع عليه من قوى ال�سد دون اأن ينك�سر مع قوة احتماله لالجهادات املوؤثرة 

عليه.

قابلية التطاير:

وت�سمى  ــرارة،  احل بوا�سطة  بخار  اإلــى  ب�سهولة  التحول  ميكنها  املعادن  فبع�س  التبخر  قابلية  اأي 

باملتطايرة القابلة للتبخر، حيث ميكن تقطريها بت�سخينها وا�ستقبال بخارها يف مكثفات ثم تربيدها.

قابلية ال�سحب وال�سد:

وهي خا�سية ت�ساعد املعادن على ال�ستطالة يف اجتاه طويل، ويحدث عن طريق �سد املعدن، ويتم يف 

حالة الربودة واللدونة.

قابلية اللحام:

وهي خا�سية اأن تت�سل قطعتني من معدن واحد اأو معدنني خمتلفني باللحام.

قابلية الطرق: 

وهي اخلا�سية التي ت�ساعد اجل�سم على ال�ستطالة والتمدد وبقدر ثابت يف جميع الجتاهات دون اأن 

ينك�سر وذلك من جراء تعر�سه للطرق.
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قابلية ال�سك اأو الن�سياب:

وهي خا�سية تظهر يف حالة اللدونة وميكن بوا�سطتها اأن يقبل الت�سكيل بوا�سطة القوى ال�ساغطة.

التخمري:

يف  نق�س  ذلك  على  ويرتتب  ببطء،  ليربد  تركه  ثم  الحمرار  درجــة  اإلــى  املعدن  ت�سخني  وهو 

�سالبته اأي ي�سبح قاباًل للت�سكيل، ال�سكل )24(.

املرونة واللدونة:

فيه  حتدث  التي  القوة  زوال  بعد  الأ�سليني  وحجمه  �سكله  ا�ستعادة  على  اجل�سم  مقدرة  وهي 

التغيري، وهي خا�سية م�سرتكة بني جميع املعادن ولكن بدرجات متفاوتة.

اجلوية  العوامل  مقاومة  ا  واأي�سً والكهربائي،  احلــراري  التو�سيل  على  القدرة  اإلى  بالإ�سافة 

والكيميائية ومقاومة ال�سدم.

التقبيب:

يعرف باأنه اخلا�سية التي ت�سمح باإمكانية اإحداث تغري دائم يف �سكل املعدن بالطرق عليه �سواء 

يتعر�س  اأن  ت�سهل متدد �سطحه دون  التي  اللدونة  اأو بعد رفع درجة حرارته، لإك�سابه  بارًدا  كان 

للك�سر اأو الت�سقق اأو الت�سويه، الأ�سكال )25، 26، 27(.

ال�سكل )24(: التخمير.
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البدايات الأولى للطرق:

اأول مطرقة  باأدوات ب�سيطة، وقد كانت  التاريخ والإن�سان يحاول ت�سكيل رقائق املعادن  منذ فجر 

بوا�سطة  تتم  كانت  فقد  اأول عملية طرق  اأما  الأحجار،  مدببة من  عبارة عن قطعة  الإن�سان  ا�ستعملها 

ال�سكل )26(: اآنية مطروقة.ال�سكل )25(: الطرق على املعادن.

ال�سكل )27(: التخمري »ت�سخني املعدن لإك�سابه اللدونة«.
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ويعترب امل�سريون القدماء من اأوائل الذين برعوا يف ت�سكيل املعادن بالطرق على البارد، اإل اأنهم 
العملية  هذه  وت�سمى  النحا�س،  بت�سخني  ذلك  تاليف  فاأمكنهم  بعد طرقه  ا  ه�سًّ ي�سبح  املعدن  اأن  وجدوا 
تك�سية  يف  املطروقة  النحا�س  �سفائح  ا�ستعملت  وقد  ال�سعف،  مبقدار  �سالدته  من  زاد  وقد  بالتخمري، 

ا الأبواب، ال�سكالن )29، 30(. املج�سمات اخل�سبية واأي�سً

ال�سكل )28(: اأ�سلوب الطرق القدمي.

ال�سكل )39(: تزيني اخل�سب بالنحا�س.

ال�سكل )30(: تزيني الأبواب بالنحا�س.

حني  يف  كمطرقة  ت�ستخدم  الأولــى  الأحجار  من  قطعتني 

يتم  كــان  الطريقة  وبهذه  ك�سندان،  الأخـــرى  ت�ستخدم 

ت�سكيل العديد من الأدوات والأ�سلحة التي كانت ت�ستخدم  

يف حياته اليومية، ال�سكل )28(.   



182182

ال�سكل )32(: �سندان من اخل�سب.ال�سكل )31(: �سندان من احلديد.

و�سائل الطرق:

 يوجد العديد من الو�سائل التي يتم بها طرق املعادن وهي:

الو�سائل امليكانيكية: مثل الكب�س وال�سغط وال�سحب.

الو�سائل اليدوية: بوا�سطة الأزاميل املعدنية.

كيف تتم عملية التقبيب بالطرق؟

العالية  واحلــرارة  والت�سكيل  للطرق  حتمله  مقدار  معرفة  الأحمر  النحا�س  ا�ستخدام  عند  ينبغي  

مبعرفة كثافته و�سالدته، فهو �سهل الت�سكيل والتطويع بالت�سخني.

الأدوات الالزمة للطرق:

الطرق.  متطلبات  ح�سب  وذلــك  والدائري  وامل�ستطيل  املربع  ال�سندان  على  الطرق  عملية  جتري 

وال�سندان م�سنوع من احلديد، ال�سكل )31( اأو اخل�سب، ال�سكل )32( وميكن ا�ستخدام اأكيا�س الرمل.
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ا مطارق خ�سبية. منها  واأي�سً الأ�سكال وخمتلفة الأحجام،  ا مطارق حديدية متنوعة  اأي�سً ت�ستخدم 

للتعميق واأخرى للت�سكيل والت�سطيح والتنعيم وغريه، ال�سكل )33(.

ت�ستخدم األواح من النحا�س الأحمر، ال�سكل )34(، بالإ�سافة اإلى موقد لهب لت�سخني النحا�س، ال�سكل )35(.

ال�سكل )33(: جمموعة من املطارق.

ال�سكل )35(: موقد لهب.ال�سكل )34(: األواح نحا�س.
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طريقة تنفيذ التقبيب:

حتديد ال�سكل الهند�سي املطلوب تنفيذه على قطعة املعدن املراد تقبيبه، وطباعته با�ستخدام ورق 

الكربون على النحا�س، ال�سكالن )36، 37(.

ال�سكل )37(: الطبع على النحا�س. ال�سكل )36(: حتديد ال�سكل.

تقطع باملق�س امل�ساحة املطلوبة واإزالة الزيادات، ال�سكل )38(.

ال�سكل )38(: ق�س النحا�س.
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تو�سع القطعة املعدنية فوق ال�سندان اخل�سبي املحفور اأو املنخف�س يف الو�سط، ال�سكل )39( اأو 

احلديدي، ال�سكل )40(.

املركز  اإلـــى  احلــافــة  مــن  النحا�س  قطعة  على  يــطــرق 

بطرقات خفيفة منتظمة باملطرقة،  ال�سكل )41(.

ال�سكل )40(: �سندان حديد.

ال�سكل )41(: طرق على النحا�س.

ال�سكل )39(: �سندان خ�سبي.
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يتم تدوير املعدن ببطء  اأثناء الطرق باإ�سبعي ال�سبابة والإبهام.

 يتم من جراء عملية الطرق املتدرجة اندفاع اأجزاء املعدن وتن�ساب يف جميع الجتاهات في�ستطيل 

ويتمدد وياأخذ بالتجمع والتقو�س �سيًئا ف�سيًئا.

يلزم يف هذه العملية اأن نخمر املعدن )ي�سخن حتى الحمرار( بني فرتة واأخرى اأثناء عملية الطرق لكي 

اإلى املعدن لي�س بثقل زائد واإمنا  اأن يكون رفع املطرقة والنزول بها  ي�سهل متديده وا�ستطالته. ويجب 

ب�سربات خفيفة منتظمة.

تعدل وتنعم وت�سوى ال�سطوح الغري منتظمة واملرتفعة اأو املنخف�سة التي جنمت عن �سربات املطرقة 

اأثناء الطرق با�ستخدام دقماق الت�سطيح، ال�سكل )42(.

ال�سكل )42(: ت�سوية ال�سطح.

     ما الفرق بني ال�سغط على النحا�س وتقبيب النحا�س؟

 ن�ساط )1(:



187187

 الأعمال الفنية التي لها خا�سية التقبيب:

اإن ا�ستخدام املعادن يعطي اأ�سكاًل جماليًة ونفعيًة وميكن ت�سكيل العديد من امل�ستلزمات اأو الأ�سكال 

امل�سطحة اأو املج�سمة، فجعل الفنان حرفة التقبيب على النحا�س من احلرف الفنية؛ حيث يتمازج فيها 

الفن مع الإبداع، حتى اأن بع�س الفنانني جعل من الطرق والتقبيب مو�سوًعا تاريخيًّا ملرحلة مهّمة من 

خالل اللوحة، ال�سكل )43(. وقد متكن الفنان 

فنية  اأعــمــال  ت�سكيل  يف  النحا�س  تطويع  مــن 

جمالية ونفعية واخلروج بالعمل الفني من جمود 

طرق  خــالل  من  املعرب  الت�سكيل  اإلــى  اخلامة 

باأ�ساليب  النحا�س  على  الزخرفة  فن  وتقنيات 

عديدة ومنها التقبيب على النحا�س، ال�سكل )44(، حيث املهارة اليدوية والحرتافية هي الأ�سا�س يف هذا 

العمل، ومعرفة كيفية التعامل مع النحا�س كمادة جامدة وحتويله اإلى عمل فني متكامل، ال�سكل )45(. 

ال�سكل )43(: الأعمال الفنية التي لها خا�سية التقبيب.

ال�سكل )45(: عمل فني له خا�سية التقبيب.ال�سكل )44(: عمل فني له خا�سية التقبيب.
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�لتقبيب �لب�صيط على �لنحا�س:
�سطح  على  اجلمالية  الــتــاأثــريات  نحقق  هيا 

النحا�س بتنفيذ التقبيب الب�سيط اأو ال�سغط على 

النحا�س لأ�سكال متنوعة، ال�سكل )46(. 

الأدوات واخلامات، ال�سكل )47(:

اأقالم خ�سبية متنوعة الروؤو�س والأحجام اأو الأقالم احلديدية املدببة.

نحا�س اأحمر خفيف.

�سطح لني )لباد اأو فلني(.

خامات م�ساعدة.

خطوات العمل:
اخلطوة الأولى:

ن�سع �سريحة النحا�س على ال�سطح الطري، ونر�سم الت�سميم املراد تنفيذه عليها.

ال�سكل )46(: التقبيب الب�سيط.

ال�سكل )47(: الأدوات واخلامات.
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اخلطوة الثانية:

 نقوم بتخفي�س الأ�سكال املر�سومة على ال�سطح با�ستخدام اأقالم خ�سب ذات روؤو�س مدورة اأو م�سننة.

اخلطوة الثالثة:

 ن�سغط الطرف الأ�سفل لقلم ال�سغط �سغًطا جيًدا على الأجزاء والتفا�سيل لالأ�سكال للح�سول عليها 

بارزة من اجلهة الأخرى.

مالحظة: ال�سغط �سيتم يف امل�ساحات الداخلية للزخرفة وذلك بني اخلطوط املر�سومة »امل�سغوطة« 

وت�سمى هذه العملية بالتقبيب الب�سيط.

     يتم ال�سغط باأداة �سغط نهايتها كروية اأو ذات نهاية ن�سف دائرية، وميكن ال�ستغناء عن الأداة 

با�ستخدام عود من اخل�سب ذو نهاية ن�سف دائرية اأو كروية مثل عود الآي�س كرمي اأو اأي �سيء اآخر.
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اخلطوة الرابعة: 

نرفع قطعة النحا�س ون�سعها على �سطح م�ستوي ونقوم بتحديد تفا�سيلها بقلم حديدي رفيع 

مدبب ال�سكل، اأو بالدق اخلفيف لعمل تاأثريات.

اخلطوة اخلام�سة: 

ال�سطح من  ت�سقق  مراعاة عدم  مع  التقبيب،  ليظهر  اأخرى  مرة  امل�ساحات  على �سغط  نوؤكد 

جراء ال�سغط.
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اخلطوة ال�ساد�سة: 

توظيف القطع النحا�سية.

�لتقبيب على �لنحا�س بالأز�ميل:
ن�ستطيع زخرفة قطعة من النحا�س بطريقة الدق على �سطحها للح�سول على مالم�س متنوعة اإما من 

تاأثريات املطرقة مبا�سًرا اأو من خالل الطرق على اأزاميل ذات روؤو�س خمتلفة، ال�سكالن )48، 49(.

ال�سكل )49(: تاأثري الأزاميل.ال�سكل )48(: تاأثريات املطرقة املبا�سر.

الأدوات واخلامات، ال�سكل )50(:  

قطعة نحا�س اأحمر.

اأزاميل خمتلفة الروؤو�س.

�سطح لني )لباد اأو فلني(.

ال�سكل )50(: اخلامات والأدوات.
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خطوات العمل: 

اخلطوة الأولى: حتديد للم�ساحة املراد تنفيذ النقر عليها، ثم نق�س القطع وفق ال�سكل املرغوب.

اأو نطرق باملطرقة على الأزميل وجنعله يتنقل من  اخلطوة الثانية: نحدد بالقلم على الت�سميم، 

نقطة لأخرى على ال�سطح. 

اخلطوة الثالثة:

نوظف ال�سكل النهائي 

للقطعة.



193193

 ن�ساط )2(:

 ن�ساط )3(:

توؤثر عملية الطرق يف طبيعة تطويع املعدن ومعاجلته واإخ�ساعه للناحية اجلمالية رغم ق�ساوة 

املعدن وجتميل  يوؤثر جمالها على  الطرقات تكرارات يف �سور خمتلفة  املعدنية. وتكون هذه  املواد 

�سطحه كما نالحظ ذلك يف ال�سكل )51(، فلنحلل القيم الفنية واجلمالية لهذا ال�سكل من حيث:

ال�سكل )51(.

ال�سكل )52(.

اأ�سلوب الزخرفة: ..................................

نوع الزخرفة: ......................................

عنا�سر التكوين: ...................................

التاأثريات امللم�سية: ................................

اإن الأعمال املنفذة بالتقبيب امل�سطحة منها واملج�سمة لها  جمالها 

يف  ذلك  نالحظ  كما  التنفيذ،  يف  البتكارية  الأ�ساليب  من  املنبعث 

الأ�سكال )52، 53، 54، 55( فلن�ساهدها وندّون يف نقاط اجلوانب 

النفعية امل�ستفادة منها.
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ال�سكل )54(: عمل فني منفذ بالتقبيب.ال�سكل )53(: عمل فني له خا�سية التقبيب.

ال�سكل )55(: عمل فني منفذ بالتقبيب.

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

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

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

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

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

........................................................
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الهند�سية  الأ�سكال  اإبراز  يف  بالدقة  متتاز  باأنواعها  والأواين  املعدنية  التحف  زخارف  كانت  وقد 
قبل، وهي  تكن م�ستخدمة من  فنية جديدة مل  اأ�ساليب زخرفية  اإلى ظهور  بالإ�سافة  والنباتية هذا 
الزخرفة باخلط مثل خط الن�سخ والثلث واخلط الكويف. وت�سمنت بع�س الأ�سرطة التي حتدد امل�ساحة 
املخ�س�سة لكتابة اآيات قراآنية اأو اأدعية بالإ�سافة اإلى الزخرفة ال�سابقة وكلها بالنق�س البارز اجلميل 
الدقيق، وكان �سناع هذه التحف والأواين ي�سنعونها بطريقة ال�سب اأو الطرق، ثم يقومون بزخرفتها 
الغائرة  بالزخرفة  ا  واأي�سً واحلفر  والتثقيب  والتخرمي  والتكفيت  التطعيم  مثل  الأخــرى  بالأ�ساليب 

والنافرة، ال�سكالن )61،  62(. 

ال�سكل )59(: اإبريق من النحا�س املطروق 
مزخرف باحلفر والتطعيم القرن 13م. 

ال�سكل )60(: مبخرة كروية مثقبة مطعمة 
بالف�سة القرن 14م )الع�سر اململوكي(.

ال�سكل )61(: �سمعدان من النحا�س مزخرف باإطار 
كتابي بخط الثلث على اأر�سية من زخارف نباتية 

القرن 14م )الع�سر اململوكي(.

ال�سكل )62(:  قر�س كر�سي للطعام من النحا�س 
املزخرف بالتفريغ واملكفت بالف�سة القرن 14م 

)الع�سر اململوكي(. 
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التي كانت متوفرة ت�ستخدم يف  الت�سنيع والزخرفة  اإن فهم نظم �سناعة املعدن واملعادن وتقنيات 

الأعمال املعدنية لل�سناع يو�سح �سبب امتياز الأعمال املعدنية التي تعود اإلى احل�سارة الإ�سالمية عن 

غريها من الأعمال التابعة حل�سارات اأخرى، واأ�سبحت الزخارف من الكرثة والتنوع مما حدا بالفنانني 

توزيع  وتفننوا يف  الزخرفة  نوع  تتنا�سب م�ساحتها مع  اإلى مناطق زخرفية  الأواين  تق�سيم �سطوح  اإلى 

عنا�سر زخارفهم بحيث تعطي يف النهاية ال�سكل اجلميل واجلذاب، الأ�سكال )63، 64، 65(.

 نّطلع على كتب يف جمال الفنون الإ�سالمية، ثم نكتب تقريًرا ب�سيًطا عن امل�سغولت املعدنية يف ع�سر 

من الع�سور.

ال�سكل )63(: اإناء من الربونز املكفت بالف�سة 
وزخارف التوريق عليه ن�سو�س كتابية بخط الن�سخ، 

القرن 18م )طراز مملوكي(.

ال�سكل )64(: �سندوق مزخرف من النحا�س 
املطروق وزخرفة حمفورة ومطعمة بالذهب 

والف�سة ونق�ست الكتابة بخط الثلث، القرن 14م.

ال�سكل )65(: اإبريق من النحا�س املطروق مكفت 
بالذهب والف�سة، القرن 14م )الع�سر اململوكي(.  

ن�ساط )1(:
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�أ�صاليب زخرفة �ملعادن:
للزخارف  كتوظيف  املعادن  على  الزخرفة  فنون  يف  الع�سور  جميع  يف  امل�سلمون  ال�سّناع  اأبــدع 

الهند�سية والنباتية واخلطية. فظهرت الزخارف ذات خ�سائ�س ومميزات فريدة متيزها عن غريها 

الزخرفة  اأ�سلوب  منها  التي  املتنوعة  الأ�ساليب  تتجلى يف  القدمي  العامل  الأخرى يف  احل�سارات  من 

بالغائر والنافر.

الزخرفة بالغائر:

هي تعميق جزء من �سطح املعدن نتيجة الدق والتقبيب اأو ال�سغط عليه، ال�سكل )66(.

الزخرفة بالنافر »الريبو�سية«:

     هي الطرق اخللفي بوا�سطة اأزميل ذي راأ�س مبطط على ظهر اللوح املعدين اأو ال�سغط بالأدوات 

حتى تربز الزخرفة وتبقى الأجزاء الأخرى يف م�ستواها الطبيعي، ال�سكل )67(.

ال�سكل )66(: اأ�سلوب الزخرفة بالغائر.
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ال�سكل )67(: اأ�سلوب الزخرفة بالنافر.

وميكن يف حالة النافر اعتبار ال�سطح امل�ستوي هو الغائر، والغائر والنافر عمليتني تت�سمن الطرق 

للداخل والطرق للخارج اإذن هما عمليتني متعاك�ستني. وت�ستخدم تكوينات الغائر والبارز يف م�سغولت 

عديدة مثل علب احللوى واأواين الزهور وال�سمعدانات وال�سواين والأباريق وغريها.

كما ميكن اإجراء عملية الدق باأقالم النق�س اأو الدق على الأزاميل امل�سننة، وي�ستعمل هذا النوع 

من العمليات يف عمل تاأثريات �سطحية تطفي على املعدن اإح�سا�ًسا جيًدا وهكذا توؤدي عملية الزخرفة 

على �سطح املعدن دوًرا كبرًيا يحتاج اإلى دقة ومهارة يف الأداء حتى يك�سب ال�سطح التاأثري اجلمايل، 

ال�سكالن )68، 69(.

ال�سكل )69(: اإ�سافة تاأثري الأزاميل على ال�سطح.ال�سكل )68(: اإ�سافة تاأثريات على ال�سطح.
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ف�سنحتاج اإلى اخلامات والأدوات الآتية، ال�سكل)71(: 

1-�سرائح نحا�س اأحمر.

2-�سطح لني »فلني، جرائد، لباد«.

3-اأدوات ال�سغط على النحا�س اأو البدائل.

من خالل تذوق جماليات الأعمال الفنية للم�سطحات الغائرة والنافرة يف الأ�سكال املعدنية، كما يف 

ال�سكل)70(، لنقم بتنفيذ عمل فني با�ستخدام اأ�سلوب الغائر والبارز يف الزخرفة من خالل ال�سغط 

على النحا�س.

ال�سكل )70(: ال�سغط الغائر والنافر.

ال�سكل )71(: الأدوات واخلامات.

تدريب )1(:
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خطوات العمل:

اخلطوة الأولى:

 طبع الت�سميم على �سطح النحا�س، وحتديده بوا�سطة قلم م�سنن اأو 

راأ�س فرجار. 

اخلطوة الثانية:

 ال�سغط بوا�سطة اأقالم ال�سغط على امل�ساحات لإبرازها اإلى الأمام.

اخلطوة الثالثة:

 تقلب القطعة على الوجه الآخر للتاأكيد على حواف امل�ساحات املزخرفة 

البارزة. 

اخلطوة الرابعة:

من  لتربز  ال�سغط  اأقــالم  بوا�سطة  الغائرة  الزخرفة  على  ال�سغط   

الناحية الأخرى لل�سطح.

اخلطوة اخلام�سة: توظيف قطعة النحا�س.
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ميكن تنفيذ اأ�سلوب الغائر فقط اأو النافر فقط على قطعة النحا�س اأو كالهما مًعا.

الزخرفة باأ�سلوب الغائر والنافر يف الع�سر احلديث:
الع�سر  يف  ولكن  والفنية،  اجلمالية  القيم  حيث  من  يختلف  مل  الأ�سلوب  بهذا  الزخرفة  جمال  اإن 

احلديث هناك اأمور �ساعدت الفنان اأو ال�سانع على 

وتنوعها  املعادن  اأنــواع  خالل  من  والبتكار  التجديد 

الأ�ساليب  ا  واأي�سً والآلت،  واخلامات  الأدوات  وتوفر 

الت�سكيلية التي ظهرت وا�سحة لي�س فقط يف اللوحات 

ظهر  بل  وجماليتها  واأ�سكالها  اأحجامها  باختالف 

والعلب   كــالــرباويــز  الأدوات  مــن  العديد  يف  ــا  اأيــ�ــسً

والتحف وال�سواين واملعلقات وغريها، وقد ان�سغل العاملون يف جمال الفنون باأ�سغال املعادن واأبدعوا يف 

تنفيذها، ال�سكل )72(.

ال�سكل )72(: الغائر والبارز يف الع�سر احلديث.

 هناك اأ�ساليب اأخرى للطرق اخللفي تعتمد على ا�ستخدام الدق بامل�سامري اأو الطرق من اأ�سياء �سلبة، 

ا احتاد هذا الأ�سلوب مع اأ�سلوب  وميكن اأي�سً

تنوعات  يتيح  مما  والنافر  بالغائر  الزخرفة 

نطبق  عمل  بتنفيذ  فلن�ستمتع  لها.  نهاية  ل 

فيه هذا الأ�سلوب بطريقة مب�سطة، ال�سكالن 

.)74 ،73(
ال�سكل )74(: الطرق بالدق بامل�سامري.ال�سكل )73(: الطرق بالدق بالأزاميل.

تدريب )2(:
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الأدوات واخلامات:

     ن�ستخدم الأدوات واخلامات ال�سابقة، ال�سكل )71(.

خطوات العمل:
اخلطوة الأولى: 

قلم  بوا�سطة  وحتديده  النحا�س،  �سطح  على  الت�سميم  طبع 

م�سنن اأو راأ�س فرجار.

اخلطوة الثانية:

 الدق بوا�سطة الأدوات على �سطح النحا�س اأو ا�ستخدام مطرقة 

ا. وم�سمار للدق اأي�سً

اخلطوة الثالثة:

توظيف القطعة.
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ميكن تنفيذ ملم�ًسا خمتلًفا من اخلطوط اأو اأ�سكال جنوم �سغرية اأو دوائر اأو مثلثات اأو النقط البارزة 

لإعطاء تاأثري زخريف غني يف �سطح املعدن، تكون مبثابة خلفية للزخرفة النافرة، ال�سكل )75(.

عندما نقارن �سطح املعدن قبل تطبيق الزخرفة بالغائر والنافر 

ت�سكيل  املنفذة  القطعة  على  اأطفى  قد  الأ�سلوب  هذا  اأن  جند  عليه 

جمايل يربز من خالل التكوينات الزخرفية اجلميلة التي يرتكها هذا 

الأ�سلوب على القطعة فيحولها اإلى قطعة فنية جميلة تثري يف امل�ساهد 

الرغبة يف تلم�سها والتمتع بروعتها.

فلنتاأمل ال�سكل )76( ولنحلل القيم الفنية واجلمالية التي يحملها.

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

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

ن�ساط )2(:

ال�سكل )76(.

ال�سكل )75(: عمل فني.
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الأ�ساليب  من  املنبعث  جمالها  لها  واملج�سمة  منها  امل�سطحة  والنافر  بالغائر  املنفذة  الأعمال  اإن 

البتكارية يف التنفيذ، كما نالحظ ذلك يف ال�سكل )77(، فلن�ساهدها وندّون يف نقاط اجلوانب النفعية 

امل�ستفادة منها.

ال�سكل )77(.

ن�ساط )3(:

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

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

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



206206

تقويم الوحدة

�صع/ي عالمة )✓( �أمام �لعبارة �ل�صحيحة، وعالمة )✗( �أمام �لعبارة غري �ل�صحيحة فيما ياأتي:

التخمري يف املعدن هو ت�سخني املعدن اإلى درجة الحمرار ثم تركه ليربد ببطء.      )    (

متتاز التحف املعدنية باإبراز الأ�سكال الهند�سية والنباتية واخلطوط العربية.        )    (

الزخرفة بالنافر اأو الريبو�سية هي تعميق جزء من �سطح املعدن نتيجة الدق والتقبيب اأو ال�سغط. )    (
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     ن�ساط )1(: 

�سجر ال�سدر: هي �سجرة النبق، خ�سبها �سلب مييل اإلى اللون الأحمر، وتنمو يف جميع مناطق 
والأ�سّرة،  ال�سغرية  ال�سراعية  وال�سفن  الأبــواب  خ�سبه  من  وي�سنع  ال�سعودية،  العربية  اململكة 

ونحوها من الأدوات اخل�سبية، ال�سكل )80(.

فلنبحث عن طريق �سبكة الإنرتنت عرب حمركات البحث )الويب Google( عن معلومات مدعمة 
بال�سور ل�سجر العرعر، الن�سار، العتم، باململكة العربية ال�سعودية.

ال�سكل )82(: �سناعة الخو�س.ال�سكل )81(: �سجر النخيل. 

ال�سكل )80(: �سجر ال�سدر واأغ�سانه المثمرة.

فقد   ،)81( ال�سكل  الع�سور،  اأقدم  منذ  بزراعتها  العربية  اجلزيرة  ت�ستهر  التي  النخيل  اأ�سجار  اأما 
املنتجات  من  العديد  منهما  و�سنع  والليف،  اخلو�س  اأهمها  متعددة  خ�سبية  خامات  منها  ا�ستخرجت 
النفعية ذات الطابع الزخريف الذي يربز الناحية اجلمالية للعمل كاملراوح والأحذية والأوعية وغريها، 

ال�سكالن )82، 83(.
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ال�سكل )83(: منتجات من الخو�ص والليف من ع�سير باألوانها الزاهية.

ال�سكل )84(: بع�ص الأعمال الخ�سبية القديمة الم�سنوعة من جذوع واأغ�سان الأ�سجار والتي ت�ستخدم في الأعمال 
اليومية مثل الزراعة واإعداد الطعام.
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وقد ا�ستعان الفنان وال�سانع منذ القدم بالعديد من الأدوات والعدد اليدوية الب�سيطة للت�سكيل النهائي  
»النهو« لالأعمال اخل�سبية املختلفة، ومن اأهمها التي يف ال�سكل )85(. 

ا  اأو �سانع الأخ�ساب ي�ستخدم تلك الأدوات يف �سناعة الأعمال اخل�سبية الب�سيطة يدويًّ ولزال احلريف 
ويعر�س منتجاته يف املهرجانات الرتاثية الوطنية، ال�سكل )86(.

ال�سكل )85(: اأدوات وعدد يدوية. 

ال�سكل )86(: ت�سكيل الأواني والأقداح من جذوع الأ�سجار قديًما )الجنادرية(.
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ول يعني ذلك اأن نقوم بقطع الأ�سجار احلية املفيدة، بل ال�ستفادة من بقايا الأ�سجار التي فقدت ليونتها 
لقوله   ،)89( ال�سكل  لالحتطاب،  قطعت  اأو   ،)88( ال�سكل  الطبيعة،  يف  مهملة  وتركت  ياب�سة  واأ�سبحت 

رب)١(. تعالى: زب

ال�سكل )87(: جذوع واأغ�سان من الطبيعة.

ال�سكل )89(: قطع حطب. ال�سكل )88(: بقايا اأ�سجار.

     ن�ساط )2(: 

لنجمع �سوًرا لأعمال خ�سبية تراثية قدمية من املجالت العلمية اأو املهرجانات الثقافية الوطنية، لنعرب عن 
حرفة النجارة العريقة التي مار�سها الأجداد قدمًيا.

والت�سكيل بجذوع واأغ�سان الأ�سجار متعة، عندما ي�ستطيع الفنان تطويع اأ�سكالها الطبيعية وحتويلها اإلى 
عوامل  تركته  ما  وت�سوره من خالل  بخياله  ي�ستمدها  مبتكرة  بت�سميمات  اأونفعية(،  فنية )جمالية  اأعمال 

البيئة من اأثر على اجلذوع والأغ�سان، ال�سكل )87(.

)1( �سورة ي�س الآية:80.
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ومن خالل ما �سبق  ميكننا ت�سكيل اأعمال فنية خمتلفة من بقايا جذوع واأغ�سان الأ�سجار، مع اإمكانية 
ال�ستفــادة  مــن اخلامــات اخل�سبية الأخــرى املتوفرة يف البيئـــة كالـخو�س والألـيـاف والن�سـارة اخل�ســبية 
مق�س  الكما�سة،  "املن�سار،  منها  والتي  للت�سكيل  املنا�سبة  الأدوات  وبا�ستخدام   ،)90( ال�سكل  وغريها، 

للخ�سب، مثقاب، مبارد، �سنفرة، وغريها"، ال�سكل )91(0

اأوًل: ت�سكيل اجلذوع:
الأدوات واخلامات:

- جذع خ�سبي منا�سب احلجم.

- من�سار خ�سبي.

- مربد اخل�سب.

- ورق �سنفرة اخل�سب.

- طالء الورني�س ال�سفاف املطفي.

ال�سكل )91(: بع�س اأدوات الت�سكيل بالخ�سب. ال�سكل )90(: بع�س الخامات الخ�سبية.
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اخلطوة الثانية: ت�سوية وتنعيم ال�سطح با�ستخدام مربد اخل�سب وال�سنفرة.

اخلطوة الثالثة: ت�سطيب العمل بطالء �سطحه بالورني�س ال�سفاف املطفي.
اخلطوة الرابعة: اإ�سافة خامات اأخرى لإخراج العمل كمج�سم جمايل اأو عمل نفعي. 

ال�سكل )92(: عمل )اإيمان عبداهلل حلواني(. 

اخلطوة الأولى: تقليم وتهذيب اجلذع باإزالة الأجزاء غري املرغوب فيها باملن�سار.
خطوات العمل:



215215

خطوات العمل:

ثانًيا:  الت�سكيل بالأغ�سان:
الأدوات واخلامات:

- جمموعة اأغ�سان خ�سبية.

- مق�س اأو كما�سة.

- مربد اخل�سب.

- ورق �سنفرة اخل�سب.

- خامات م�ستهلكة كرتونية اأو خ�سبية اأو علب فارغة.

-غراء خ�سبي.

-األوان منا�سبة.

-طالء الورني�س ال�سفاف املطفي.

اخلطوة الأولى: تقليم وتهذيب الأغ�سان باإزالة الزوائد باملق�س اأو بالكما�سة. 
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اخلطوة الثانية: ت�سوية وتنعيم الأغ�سان با�ستخدام مربد اخل�سب وال�سنفرة.

 اخلطوة الثالثة: اإعداد اخلامات الالزمة لت�سكيل العمل من م�ستهلكات الكرتون ال�سميك اأو اخل�سب 
اأو العلب الفارغة وغريها... 

اخلطوة الرابعة: ق�س ول�سق الأغ�سان ح�سب الرغبة على �سطح العمل.
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اخلطوة اخلام�سة: جتميع اأجزاء العمل بغراء اخل�سب، وطالئه بالألوان، ثم بالورني�س ال�سفاف لإعطائه 
قيمة جمالية، اأو الورني�س فقط حلماية �سطحه.

ال�سكل )93(: عمل الطالبة )بيل�سان(.
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ال�سكل )98(: مج�سمان جماليان )لطالبان من التربية الفنية ـ جامعة اأم القرى(. 

       ال�سكل )94(: حامل مناديل.                                                                      ال�سكل )95(: �ساعة.

         ال�سكل )96(: وحدة اإ�ساءة حائطية.                                                            ال�سكل )97(: طاولة بالأغ�سان.

 اأعمال فنية جمالية ونفعية مبتكرة من جذوع واأغ�سان الأ�سجار: 
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اأمامنا يف ال�سكل )99( ثالثة اأعمال فنية مبتكرة، فلنقم بو�سف القيم اجلمالية لكل منها من حيث 
)التنا�سب، الإيقاع(.

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

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

     ن�ساط )3(: 

ال�سكل )99(: اأعمال فنية مختلفة بالجذوع والأغ�سان.

لنخرت  مهملة،  وتركت  التي قطعت  والأغ�سان  ولنالحظ اجلذوع  بيئتنا،  املحلية يف  الأ�سجار  لنتاأمل   .1
املنا�سب منها وبقليل من التفكري نتخيل، ما الذي ميكن اإنتاجه من اأ�سكالها الطبيعية؟

2. لنقم بت�سكيل بع�س من احللي اخل�سبية املبتكرة بالأغ�سان، مع ال�ستعانة ببع�س اخلامات املنا�سبة 
للتطعيم.

     ن�ساط )4(: 
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تقويم الوحدة

�صع/ي عالمة )✓( �أمام �لعبارة �ل�صحيحة، وعالمة )✗( �أمام �لعبارة غري �ل�صحيحة فيما ياأتي:

)    ( الأ�سجار احلية ت�ساعد على تنظيف الهواء الذي نتنف�سه.    

)    ( من الأ�سجار املنت�سرة يف اململكة العربية ال�سعودية الأثل والإبراه وال�سدر.  

11

11

22

�ذكر/ي بع�س �لأدو�ت �ملنا�صبة للت�صكيل باخل�صب.

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

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

33

ما هي �لآية �لكرمية �لتي ذكر فيها �ل�صجر �لأخ�صر؟

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

 .................................................................................................................................................................................................................................................
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ك�سوة  ن�سيج  هو  والهند�سية،  الكتابية  العنا�سر  فيه  امل�ستخدم  الإ�سالمي  للن�سيج  �ساهد  اأف�سل  ولعل 

الكعبة امل�سرفة. وقد ا�ستخدم يف �سناعتها خامة احلرير الطبيعي باللون الأ�سود، ونفذ باأ�سلوب ن�سجي 

مميز وهو "اجلاكارد" والذي كان يعرف بـــــــــــ"القبطي" اأو )الن�سيج امُلر�سم( ويتطلب ذلك العمل م�ستوى 

عاٍل من املهارة الأدائية، ال�سكل )103(.

عند قيامنا باأداء العمرة يف مكة املكرمة؛ ميكننا اأن نطلب زيارة م�سنع ك�سوة الكعبة امل�سرفة، لن�ساهد 
ذلك الن�سيج عن قرب، وندقق املالحظة فيه، ويف زخارفه ون�ستطيع اأن نتجول يف امل�سنع ب�سحبة اأحد 

ا عن ذلك امل�سنع.  امل�سرفني، ثم ميكننا اأن نقتني كتيًبا خا�سًّ
والأدوات  للخامات  التكنولوجي  وبالتطور  الفكر،  تطور  مع  ب�سفه عامة  الن�سيج  �سناعة  تطورت  لقد 
التي تثري فكر الفنان وتدفعه اإلى التجريب. وقد ا�ستثمر بذلك الفنان جميع ما يف متناول يديه وميكن اأن 
ين�سج به من خامات خيطية حديثة متنوعة املالم�س وامل�سادر، وم�ستهلكات منا�سبة مثل بقايا الأقم�سة 
وال�سرائط و�سرائح البال�ستيك واملعادن والأوراق باأنواعها، وري�س الطيور وجلود احليوانات... وغري ذلك.

ال�سكل )103(: ك�سوة الكعبة امل�سرفة.

ن�ساط )1(:
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يعترب الن�سيج امل�سطح: من املن�سوجات املاألوفة واملتعارف عليها، وما جنده حولنا بكرثة، وهناك نوع اآخر 
يتميز بوجود اأجزاء ن�سجية بارزة عن �سطح العمل الن�سجي ليعطينا الن�سيج البارز فلنت�ساءل اإذا: كيف يكون 

ذلك الن�سيج البارز؟
كلمة بارز باأب�سط تعريف تعني: وجود اأجزاء مرتفعة عن ال�سطح. واإذا كان ذلك ال�سطح يحتوي على اأكرث من 
جزء مرتفع، فاإن الفراغات التي تتخلل تلك الأجزاء البارزة تعرف بالغائر، وهو عك�س البارز، ال�سكل )104(.

البارزة والغائرة؟ هل  التعّرف على الأجزاء  لنمرر راحة كفنا على وجهنا، مباذا نح�س؟ هل ن�ستطيع 
نحتاج يف التعّرف على ذلك حا�سة الب�سر اأم حا�سة اللم�س اأم الثنتني مًعا؟ 

فالن�صيج �لبارز هو: وجود اأجزاء ن�سجية بارزة عن �سطح العمل الن�سجي، ال�سكل )105(.

ال�سكل )104(: منوذج  للبارز.

ال�سكل )105(: منوذج للن�سيج البارز.

ن�ساط )2(:
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وهناك عدد من الأ�ساليب والطرق املتنوعة، التي ت�ساعدنا لإيجاد ذلك الربوز على �سطح املن�سوج، نذكر 

منها ما ياأتي:

1- تثبيت عن�سر اأو اأكرث خارجي، ب�سدى منف�سلة على �سطح القطعة ثم ن�سجها �سويًّا، ال�سكل )106(.

2- تثبيت عن�سر اأو اأكرث خارجي على �سطح القطعة، ثم ت�سديته ب�سدى واحدة ومن ثم ن�سجه �سويًّا، ال�سكل )107(.

ال�سكل )107(: ن�سيج بارز با�ستخدام 
اأكرث من م�ستوى ب�سدى واحدة  واحدة.

ال�سكل )106(: ن�سيج بارز با�ستخدام اأكرث من م�ستوى ب�سدى منف�سلة.
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3- تثبيت العنا�سر على �سطح العمل كدعائم، ثم ت�سديتها ون�سجها، ال�سكل )108(.

ال�سكل )108(: ن�سيج بارز بالدعائم املتنوعة.

 4- التنوع يف الرتاكيب الن�سجية امل�ستخدمة، ال�سكل )109(. 

ال�سكل )109(: ن�سيج بارز بتنوع التراكيب الن�سجية.

وبالطبع فاإن كل نوع مما �سبق ذكره يعتمد على طريقة خا�سة اأثناء تنفيذه.



228228

ثم  القطعة،  تثبيت عنا�سر ذات �سدى منف�سلة على �سطح  باأ�سلوب  بارز  ن�سيج  اإنتاج عمل قطعة  لنحاول 

ن�سجه �سويًّا.

اخلامات والأدوات:

1- قطعة كرتون اأو فلني م�سطح مقا�س )25 ×15( �سم تقريًبا. 

2- عدد 4 عنا�سر اأو اأكرث فلني مربعة اأو م�ستطيلة ال�سكل متدرجة املقا�سات.

3- خيوط قطنية منا�سبة لعمل ال�سدى.

ثم  الفلني،  من  لوح  على  وتثبيتها  العنا�سر،  من  خمتلفة  م�ستويات  با�ستخدام  بــارز:  ن�سيج  عمل  ميكننا 

ت�سديتها ب�سدى واحدة، ال�سكل )110(، ثم تن�سج جميعها مع بع�سها البع�س.

     هل ميكننا العمل على اإطار دائري بدًل من النول امل�ستطيل؟ لنحاول عمل ذلك.

ن�ساط )3(:

ال�سكل )110(: نول ذو م�ستويات متنوعة و�سدى واحدة.

تدريب:
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4- خيوط متنوعة املالم�س والألوان لعمل اللحمة.

5- اإبرة بال�ستيك ذات ثقب وا�سع.

6- م�سط وا�سع الأ�سنان، مق�س اآمن لالأطفال.

7- �سمغ لتثبيت العنا�سر، ال�سكل )111(.

طريقة العمل: 
اخلطوة الأولى: جنهز النول )قطعة الفلني( بو�سع عالمات بالقلم الر�سا�س على م�سافات مت�ساوية 

ل تزيد عن 1�سم يف اجلهتني املتقابلتني لقطعة الفلني.

اخلطوة الثانية: نطلب امل�ساعدة لعمل �سقوق على تلك العالمات، لتمرير خيوط ال�سدى من بينهما 

بالطريقة املعتادة لدينا، مع مراعاة عدم �سد اخليط وكذلك عدم ارتخائه كثرًيا.

ا باقي قطع الفلني بنف�س الطريقة، ليكون لكل واحدة منها �سدى منف�سلة. اخلطوة الثالثة: جنهز اأي�سً

ثم  بالأكرب،  مبتدئني  النول،  �سطح  على  املقا�سات  املختلفة  العنا�سر  بتثبيت  نبداأ  الرابعة:   اخلطوة 

الأ�سغر، مع مراعاة الحتفاظ بتوازي خيوط ال�سدى، وو�سعها يف اجتاه واحد، ال�سكل )112(.

ال�سكل )111(: اخلامات  والأدوات.



ال�سكل )113(: عملية الن�سج وا�ستخدام امل�سط.230230

ال�سكل )112(: طريقة تثبيت العنا�سر على النول.

اخلطوة اخلام�سة: بعد اختيار وحتديد خيوط اللحمة ذات الألوان واملالم�س املتنوعة، ناأخذ اخليط 
الأول ون�سعه يف ثقب الإبرة، ونبداأ يف عملية الن�سج بالطريقة الب�سيطة 1/1 مع مراعاة النقاط الآتية:

اأن تتم عملية الن�سج من اأول ال�سطر اإلى اآخره، مروًرا بالأجزاء البارزة يف النول، اإلى اأن ينتهي العمل.

عدم �سد خيط اللحمة اأثناء الن�سج، حتى ل يوؤثر على �سكل الن�سيج، فيكون م�سدوًدا يف بع�س الأجزاء.
عدم زيادة رخو خيوط اللحمة حتى ل تبقى له زوائد من طرفيه تقلل من جماله. 

ا�ستخدام امل�سط اأثناء عملية الن�سج، وذلك بعد اإمرار اخليط على �سكل قو�س بني خيوط اللحمة، ثم 
اإنزاله بامل�سط ليكون منتظًما، ال�سكل )113(.
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 ن�ساط )4(:

األبوم  بها يف  ونحتفظ  بــارزة،  اأجــزاء  بوجود  تتميز  متنوعة،  ن�سجية  لأعمال  �سور  بجمع  �سنقوم 

خا�س، قد توحي لنا تلك الأعمال باأفكار ميكن اأن تفيد يف اإنتاج عمل فني ن�سجي بارز.    

ال�سكل )114(: العمل في �سكله النهائي.

بعد النتهاء من الن�سج �سنبقي القطعة مثبتة على النول، وميكننا عمل ُكتل خيطية باأطوال خمتلفة 

يف اأحد اأطرافه كجزء جمايل، ال�سكل )114(.

وبذلك �سيكون لدينا عمل فني ن�سجي بارز.
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تقويم الوحدةتقويم الوحدة

�صع/ي عالمة )✓( �أمام �لعبارة �ل�صحيحة، وعالمة )✗( �أمام �لعبارة غري �ل�صحيحة فيما ياأتي:

)    ( ميكننا عمل ن�سيج بارز با�ستخدام م�ستويات خمتلفة من العنا�سر على لوح من الفلني.  

)    ( يعترب الن�سيج اأحد اأهم جمالت الرتبية الفنية ذات الإنتاج اخل�سب واملتنوع.   

11

11

22

�لعنا�صر �لزخرفية بالفنون �لإ�صالمية �لتي ��صتخدم فيها �لن�صيج هي:

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

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

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

22

11

22

33
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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�س 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(أهداف المشروع الفني )الفصلي(

المشروع الفصليالمشروع الفصلي
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نوع
امل�شروع

ا�شم الم�شروع

-

-

-

-

تخطيط فكرة العمل

ا�شتمارة تنفيذ امل�شروع الف�شلي

التقومي:
النقد الفني والتقييم:

فــردي

جـمـاعـي

مل ُينـفـذُنــفذ

و�شف امل�شروع

اخلامات والأدوات

مراحل تنفيذ امل�شروع

طرق اإخراج وعر�ض امل�شروع

قيمة امل�شروع اجلمالية والنفعية

فكرة امل�شروع

اأ�سباب عدم التنفيذ:

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

اهداف امل�شروع

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

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

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

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

ء
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ثبت المصطلحات

مجال �لزخرفة:
�لنقطة �لزخرفية: هي �لنقطة �لتي ينطلق منها �لخط باأ�صكاله �لمختلفة ليكون منها وحدة زخرفية �لت�صعب من نقطة 

و�حدة وهو �لت�صعب �لذي تنبثق �لوحدة �لزخرفية فيه من نقطة �إلى �لخارج.
�لت�صعب من خط: تتفرع �لأ�صكال و�لوحد�ت �لزخرفية فيه منطلقة من خطوط م�صتقيمة �أو منحنية من جانب و�حد �أو من 

جانبين وتمتد، ويظهر في �لأ�صرطة و�لإطار�ت.
�لأ�صكال �لهند�صية �لزخرفية: هي �لأ�صكال �ل�صد��صية و�لثمانية و�لخما�صية �لنجمية.

�لوحدة �لزخرفية �لهند�صية: عبارة عن خطوط منتظمة ومتنا�صقة لها �أبعاد  مت�صاوية �أو غير مت�صاوية ، باأ�صكال هند�صية  
زخرفية لتكون وحدة زخرفية.   

�لوحدة زخرفية �لمت�صعبة د�خل �صكل هند�صي: بناء وحدة زخرفية هند�صية مت�صعبة د�خل �صكل هند�صي با�صتخد�م  
عدد من �لأ�صكال وتكر�رها.

 وحدة زخرفية ب�صيطة مت�صعبة من خالل �صكل هند�صي: تجميع �لأ�صكال �لهند�صية �لمختلفة لعمل تكوينات زخرفية 
مت�صعبة با�صتخد�م �لتبادل يعتمد على �لتز�ن مع �لفر�غ و�لتكر�ر لإنتاج عالقات زخرفية  متنوعة.

مجال �أ�صغال �لمعادن:
�لمرونة و�للدونة: هي مقدرة �لج�صم على ��صتعادة �صكله وحجمه �لأ�صليين بعد زو�ل �لقوة �لتي تحدث فيه �لتغيير وهي 

خا�صية م�صتركة بين جميع �لمعادن ولكن بدرجات متفاوتة.
�لتخمير: هو ت�صخين �لمعدن �إلى درجة �لحمر�ر ثم تركه ليبرد ببطء ويترتب على ذلك نق�س في �صالبته �أي ي�صبح قاباًل 

للت�صكيل.
�أ�صغال �لمعادن: هو �لفن �لذي يتفاعل مع خامات �لمعادن جميعها، كما �أن فن �ل�صياغة وفن �لمينا �لمعدنية يدخالن في 

ا. هذ� �لنطاق �أي�صً
�لتقبيب: يعرف باأنه �لخا�صية �لتي ت�صمح باإمكانية �إحد�ث تغير د�ئم في �صكل �لمعدن بالطرق عليه �صو�ء وهو بارد �أو بعد رفع 

درجة حر�رته لإك�صابه �للدونة �لتي ت�صهل تمدد �صطحه دون �أن يتعر�س للك�صر �أو �لت�صقق �أو �لت�صويه.
�ل�صند�ن: هو �أد�ة حديدية ت�صند عليه �لقطعة في �أثناء طرقها، وي�صنع من �لحديد.

� من جذع �صجرة كبيرة تجوف من �لد�خل ب�صكل د�ئري وت�صتعمل في تقبيب  �ل�صند�ن �لخ�صبي: هو قطعة خ�صبية متينة جدًّ
�لمعادن.

�لزخرفة بالغائر: هي تعميق جزء من �صطح �لمعدن نتيجة �لدق و�لتقبيب �أو �ل�صغط.
�لزخرفة بالنافر »�لريبو�صية«: هي �لطرق �لخلفي بو��صطة �أزميل ذي ر�أ�س مبطط على ظهر �للوح �لمعدني �أو �ل�صغط 

بالأدو�ت حتى تبرز �لزخرفة وتبقى �لأجز�ء �لأخرى في م�صتو�ها �لطبيعي.
ريبو�صي: �أي دفع �أو طرق، وي�صتخدم ذلك للزخارف �لمعدنية في عمليات �لت�صكيل و�لزخرفة ل�صطوح �لمعادن لعمل تحفة 

فنية منها في ت�صميمات ونقو�س بارزة.
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قيمة: هي ما يقيم به �لعمل �لفني ، وبمقد�ر ما في �لعمل �لفني من قيم بمقد�ر ما فيه من ن�صب �لنجاح و�لتكامل، مثل �لقيم 
�للونية و�لخطية وغيرها.

قيمة فنية: ي�صير �لم�صطلح للقيمة �لتي تكمن في �لعمل �لفني �صو�ء في م�صمونه �أو �صكله، وهي �لتي تتوقف عليها قيمة 
�لعمل وم�صتو�ه.

قيمة جمالية: هي معايير ونماذج تقا�س بها �لأعمال �لفنية مثل �لعالقات بين �لأ�صكال و�لن�صجامات �للونية و�إتز�ن �لتكوين 
وغيرها.

طرق �لمعادن: هو �لدق وي�صتخدم في فن �لمعادن لت�صكيلها وي�صتخدم لذلك �أدو�ت خا�صة ح�صب �لت�صكيل �لمطلوب.
مجال �أ�صغال �لخ�صب:

�لجذوع و�لفروع: هي �لتي تعطي �ل�صجرة �صكلها �لعام.
�لجذع: هو �لق�صم �ل�صطو�ني من �لعمود �لو�قع بين �لقاعدة و�لتاج. 

�لأغ�صان: هي �لفروع �لتي تنمو من �لجذع وتحمل �لأور�ق.
�لتكوين: عبارة عن �لتجميع �لمنظم لأجز�ء متعددة  في كل متكامل لعنا�صر فنية بينها عالقات متبادلة. 

�لملكد )�لمهر��س(: هو وعاء خ�صبي من �لجذوع لطحن �لبن.
�لمهوى: هي �لأد�ة �لتي يدق بها في �لمهر��س.

�للومة: هي �أد�ة خ�صبية ت�صتخدم لحرث �لأر�س، وت�صمى في نجد جاَرة، تجرها �لأبقار و�لإبل. 
�لعمل �لجمالي: هو �لذي يكون متنا�صًقا ومتر�بًطا في عنا�صره كالألو�ن و�لمالم�س و�لم�صاحة وغيره. 

�لعمل �لوظيفي �لنفعي: هو �لذي يوؤدي �أو يحقق حاجة لالإن�صان، وغالًبا ما ير�عى فيه �لجانب �لجمالي.
�لت�صكيل: هي عملية تغيير �أو تحويل �لخامة من �صكلها �لطبيعي �إلى �صكل �آخر )جمالي �أو وظيفي(.

�لنهو: هي �لمرحلة �لنهائية من ت�صكيل �لعمل، وتتم با�صتخد�م �ل�صنفرة �لناعمة و�لطالء �لملون �أو �ل�صفاف كالورني�س.
�لخامات �لخ�صبية: هي �لمو�د �لتي ت�صتخرج من �لأخ�صاب باأنو�عها �لمختلفة، وهي ق�صمان:

    • خامات خ�صبية طبيعية: مثل )�لجذوع، �لأغ�صان �لن�صارة �لخ�صبية، �لليف، �صعف �لنخيل »�لخو�س«، �لق�صرة �لتي تغلف  
                                                   �لجذع، وغيرها(.

   • خامات خ�صبية �صناعية: ك�صناعة �لفحم، �لورق، �لمطاط، �لر�يون: »وهو �لحرير �ل�صناعي، ل�صناعة �لمالب�س«.
مجال �لن�صيج: 

�لإطار �لد�ئري: هو عبارة عن حلقتين متد�خلتين ويمكن �لتحكم في �لحلقة �لخارجية من خالل مفتاح �صابط لها لإحكام 
قفلها بعد �إدخال �لخامة �لن�صجية بين �لحلقتين.              

�لبارز: هو �لعنا�صر �لظاهرة و�لمرتفعة عن �صطح �لعمل. وي�صكل جزًء� من �صطحه ول ينف�صل عنه وهو بذلك يعتبر عالًجا 
ل�صطح ذلك �لعمل �لفني. وللبارز عدة �أنو�ع منها: 

      �أ٠ �لبارز �ل�صديد �لرتفاع.
     ب. �لبارز �لمرتفع.

     ج. �لبارز �لقليل �لرتفاع. 



237237

     د. �لبارز �لمنخف�س.
     هـ. �لبارز �لم�صطوف. 

�لتوليف بين �لخامات: هو عمل عالقة بين خامات متنوعة قد تكون ذ�ت م�صدر و�حد �أو مختلفة �لم�صدر، لتعطي بذلك 
مجموعة متعاي�صة ومتجان�صة من �لخامات، وقد يكون ذلك �لتاآلف ناتج عن �تحاد في �للون �أو في �لم�صدر �أو في �لمالم�س  

وذلك لتحقيق �لقيم �لفنية للتوليف بين  �لخامات.
�لخامات �لن�صجية �لملونة: هي �أجز�ء من من�صوجات متنوعة كبقايا �لأقم�صة، وكذلك من خامات مثل �لجلود، �لبال�صتيك، 
يتميز  كذلك  و�لملم�س  �للون  ناحية  من  مظهره  في  تنوع  �إلى  يوؤدي  مما  �لن�صيج  عملية  في  ل�صتخد�مه  وذلك  �إلخ  �لق�س... 

بال�صرعة في �إنتاجه.
خيوط �ل�صدى: هي �لخيوط �لم�صتخدمة في ت�صدية �لنول ويجب �أن تكون قوية وم�صدودة مثل �لخيوط �لقطنية �أو �لدوبارة 

وغيره ويتوقف �صماكة ذلك �لخيط على ح�صب قطعة �لن�صيج مقا�ًصا و��صتخد�ًما.
�لدعائم: جمع كلمة دعامة وهي �لعماد �أو �لأ�صا�س، وهنا يكون بمثابة �لعنا�صر �لتي تثبت لعمل �لنول ومن ثم ت�صديته.  

�للحمة: هي �لخيوط �لعر�صية �لتي يتم �لن�صج بها و�لتي تعطي �لن�صيج �صكله �لمميز بتنوعها.
�لم�صطرة: هي �صريحة خ�صبية رقيقة ت�صتخدم في ف�صل خيوط �ل�صدى �لزوجية عن �لفردية لعمل �لنف�س.

�أثناء  �أ�صنان معدنية وهو ي�صاعد على �نتظام خيوط �للحمة وتما�صكها  �لم�صط: هو غالًبا ما يكون م�صنوًعا من �لخ�صب ذو 
عملية �لن�صج. 

�لمكوك: هو قطعه خ�صبية �صغيرة يلف حولها �لخيط �لم�صتخدم في عملية �لن�صج، ويمكن ��صتخد�م �لإبر ذ�ت �لثقب �لو��صع 
بدًل منه.      

مفهوم �لن�صيج: هو تقاطع وتعا�صق خيوط طولية ت�صمى �ل�صدى مع خيوط عر�صية ت�صمى �للحمة تقاطًعا منتظًما و�لذي 
ي�صمح بظهور �للحمات �أو �ختفائها مما يعطي �لتاأثير�ت �لن�صجية �لتابعة لذلك �لتعا�صق، وهناك عدد كبير لأنو�عه مثل: �لن�صيج 

�لممتد بجميع �أنو�عه، �لن�صيج غير �لممتد، �لن�صيج �لمبردي، �لن�صيج �لأطل�صي، �لن�صيج �لوبري و�ل�صجاد. 
�لنول: هي �لأد�ة �لتي ت�صتخدم للن�صج عليها. وهناك عدد من �لأنو�ل يتدرج من �لنول �لبد�ئي �لب�صيط، و�صوًل �إلى �لنول �لآلي 

�لم�صتخدم في �لم�صانع.
ن�صيج �لجاكارد: هو من �أفخر �أنو�ع �لن�صيج �لفني منذ �لقدم، و�لذي يحتاج �إلى دقة ومهارة �أد�ئية عالية عند ن�صجه وكان 

يعرف �صابًقا بالن�صيج �لقبطي �أو �لن�صيج �لمر�صم. وبهذه �لطريقة تن�صج �لآيات و�لعبار�ت على ك�صوة �لكعبة �لم�صرفة.
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فهرس األشكال

مجال الزخرفة
ال�سكل )1(: جمموعة من البالطات اخلزفية �سدا�سية الأ�سالع م�سنوعة من اخلزف املر�سوم 

163حتت الطالء ال�سفاف باللون الأزرق حتمل زخارف نباتية متعددة.

163ال�سكل )2(: اخلط الكويف الهند�سي.
164ال�سكل )3(: �سكل هند�سي خما�سي م�ستلهم من جنمة البحر.

164ال�سكل )4(: اأ�سكال هند�سية م�ستلهمة من نبات ال�سرخ�سي.
165ال�سكل )5(: �سكل طبيعي ميكن اأن ن�ستخل�ص منه اأ�سكاًل هند�سية.

165ال�سكل )6(: �سكل هند�سي م�ستخل�ص من �سبكة العنكبوت.    
166ال�سكل )7(: اأ�سكال زخرفية مت�سعبة م�ستخدمة  كزخارف اإطارات.  

166ال�سكل )8(: اأ�سكال هند�سية دائرية م�ستخل�سة من عن�سر طبيعي ومناذج منفذة.   
167ال�سكل )9(: الدائرة ور�سم الزخارف من خاللها.

167ال�سكل )10(: اأ�سكال هند�سية م�ستخل�سة من خلية النحل.
168ال�سكل )11(: ر�سم وحدة زخرفية مت�سعبة داخل �سكل هند�سي.

168ال�سكل )12(: ر�سم وحدة زخرفية داخل �سكل هند�سي  با�ستخدام جمموعة من الأ�سكال الهند�سية.
168ال�سكل )13(: ر�سم وحدة زخرفية مت�سعبة داخل �سكل هند�سي با�ستخدام امتداد اخلطوط.

168ال�سكل )14(: نتيجة لوحدة زخرفية هند�سية مت�سعبة.
169ال�سكل )15(: وحدة زخرفية ب�سيطة مت�سعبة.

169ال�سكل )16(: وحدة زخرفية ب�سيطة مت�سعبة داخل �سكل هند�سي.
170ال�سكل )17(: وحدة زخرفية ب�سيطة مت�سعبة.

170ال�سكل )18(: تكرار لوحدة زخرفية ب�سيطة مت�سعبة. 
171ال�سكل )19(: المتدادات يف الأطباق النجمية.

171ال�سكل )20(: مناذج لالأطباق النجمية ملونة ومنفذة على خامات خمتلفة.
171ال�سكل )21(: جزء من باب امل�سجد النبوي وتظهر عليه الزخارف املختلفة.                                                                                                                          

172ال�سكل )22(: باب امل�سجد النبوي ال�سريف باملدينة املنورة. 
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مجال اأ�شغال المعادن

المو�سوع 
الأول

176ال�سكل )23(: جمموعة خمتارة من املعادن اخلام.
179ال�سكل )24(: التخمري.

180ال�سكل )25(: الطرق على املعادن.
180ال�سكل )26(: اآنية مطروقة.

180ال�سكل )27(: التخمري: »ت�سخني املعدن لإك�سابه اللدونة«.
181ال�سكل )28(: اأ�سلوب الطرق القدمي.

181ال�سكل )29(: تزيني اخل�سب بالنحا�ص.

181ال�سكل )30(: تزيني الأبواب بالنحا�ص.
182ال�سكل )31(: �سندان من احلديد.
182ال�سكل )32(: �سندان من اخل�سب.

183ال�سكل )33(: جمموعة من املطارق.
183ال�سكل )34(: األواح نحا�ص.

183ال�سكل )35(: موقد لهب.
184ال�سكل )36(: حتديد ال�سكل.

184ال�سكل )37(: الطبع على النحا�ص.
184ال�سكل )38(: ق�ص النحا�ص.
185ال�سكل )39(: �سندان خ�سبي.
185ال�سكل )40(: �سندان حديد.

185ال�سكل )41(: الطرق على النحا�ص.
186ال�سكل )42(: ت�سوية ال�سطح.

187الأ�سكال )43، 44، 45(: الأعمال الفنية التي لها خا�سية التقبيب.
188ال�سكل )46(: التقبيب الب�سيط.

188ال�سكل )47(: الأدوات واخلامات.
191ال�سكل )48(: تاأثريات املطرقة املبا�سر.
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المو�سوع 
الأول

191ال�سكل )49(: تاأثري الأزاميل.
191ال�سكل )50(: اخلامات والأدوات.

193ال�سكل )51(: ن�ساط )2(.
193ال�سكل )52(.

194الأ�سكال )53، 54، 55(: بع�ص الأعمال املنفذة بالتقبيب.

المو�سوع 
الثاني

195ال�سكل )56(: �سينية من املو�سل من  النحا�ص املطعم بالف�سة والذهب اأواخر القرن13م.
195ال�سكل )57(: مر�ص للعطور من النحا�ص مكفت بالذهب والف�سة )الع�سر الأيوبي(.

195ال�سكل )58(: �سلطانية ب�ساق من القرن 15 م  )الع�سر التيموري(.
196ال�سكل )59(: اإبريق من النحا�ص املطروق مزخرف باحلفر والتطعيم القرن 13م. 

196ال�سكل )60(: مبخرة كروية مثقبة مطعمة بالف�سة القرن 14م )الع�سر اململوكي(.
ال�سكل )61(: �سمعدان من النحا�ص مزخرف باإطار كتابي بخط الثلث على اأر�سية من 

زخارف نباتية القرن 14 )الع�سر اململوكي(.
196

196ال�سكل )62(:  قر�ص كر�سي للطعام من النحا�ص المزخرف بالتفريغ والمكفت بالف�سة. 
197ال�سكل )63(: اإناء من الربونز املكفت بالف�سة وزخارف التوريق عليه ن�سو�ص كتابية بخط الن�سخ. 
197ال�سكل )64(: �سندوق مزخرف من النحا�ص املطروق وزخرفة حمفورة ومطعمة بالذهب والف�سة. 

197ال�سكل )65(: اإبريق من النحا�ص املطروق مكفت بالذهب والف�سة )الع�سر اململوكي(. 
198ال�سكل )66(: اأ�سلوب الزخرفة بالغائر.
199ال�سكل )67(: اأ�سلوب الزخرفة بالنافر.

199ال�سكل )68(: اإ�سافة تاأثريات على ال�سطح.
199ال�سكل )69(: اإ�سافة تاأثري الأزاميل على ال�سطح.

200ال�سكل )70(: ال�سغط الغائر والنافر.
200ال�سكل )71(: الأدوات واخلامات.

202ال�سكل )72(: الغائر والبارز يف الع�سر احلديث.
202ال�سكل )73(: الطرق بالدق بالأزاميل.
202ال�سكل )74(: الطرق بالدق بامل�سامري.

204ال�سكل )75(: عمل فني. 
204ال�سكل )76(: ن�ساط )2(.
205ال�سكل )77(: ن�ساط )3(. 



241241

مجال اأ�شغال الخ�شب
208ال�سكل )78(: �سجرة الأثل.

208ال�سكل )79(: �سجرة اجلميز.
209ال�سكل )80(: �سجر ال�سدر واأغ�سانه املثمرة.                                            

209ال�سكل )81(: �سجر النخيل. 
209ال�سكل )82(: �سناعة اخلو�ص.

210ال�سكل )83(:  منتجات من اخلو�ص والليف من ع�سري باألوانها الزاهية.
210ال�سكل )84(: بع�ص الأعمال اخل�سبية القدمية امل�سنوعة من جذوع واأغ�سان الأ�سجار.

211ال�سكل )85(: اأدوات وعدد يدوية. 
211ال�سكل )86(: ت�سكيل الأواين والأقداح من جذوع الأ�سجار قدمًيا )اجلنادرية(.

212ال�سكل )87(: جذوع واأغ�سان من الطبيعة.
212ال�سكالن )88، 89(: قطع حطب. 

213ال�سكل )90(: بع�ص اخلامات اخل�سبية.
213ال�سكل )91(: بع�ص اأدوات الت�سكيل باخل�سب.

214ال�سكل )92(: عمل فني )اإميان عبداهلل حلواين(.
217ال�سكل )93(: عمل فني الطالبة )بيل�سان(.

218ال�سكل )94(: حامل مناديل.
218ال�سكل )95(: �ساعة.

218ال�سكل )96(: وحدة اإ�ساءة حائطية.
218ال�سكل )97(: طاولة بالأغ�سان.

218ال�سكل )98(: جم�سمان جماليان )لطالبان من الرتبية الفنية، جامعة اأم القرى(.
219ال�سكل )99(: اأعمال فنية خمتلفة باجلذوع والأغ�سان.
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مجال الن�شيج
222ال�سكل )100(: لوحة للزخارف النباتية. 

223ال�سكل )101(: لوحة الزخارف الهند�سية.
223ال�سكل )102(: لوحة الزخارف الكتابية.

224ال�سكل )103(: ك�سوة الكعبة الم�سرفة.
225ال�سكل )104(: نموذج  للبارز.

225ال�سكل )105(: نموذج للن�سيج البارز.
226ال�سكل )106(: ن�سيج بارز با�ستخدام اأكثر من م�ستوى ب�سدى منف�سلة.

226ال�سكل )107(: ن�سيج بارز با�ستخدام اأكثر من م�ستوى ب�سدى واحدة واحدة.
227ال�سكل )108(: ن�سيج بارز بالدعائم المتنوعة.

227ال�سكل  )109(: ن�سيج بارز بتنوع التراكيب الن�سجية.
228ال�سكل )110(: نول ذو م�ستويات متنوعة و�سدى واحدة.

229ال�سكل )111(: الخامات  والأدوات.
230ال�سكل )112(: طريقة تثبيت العنا�سر على النول.

230ال�سكل )113(: عملية الن�سج وا�ستخدام الم�سط.
231ال�سكل )114(: العمل في �سكله النهائي.
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�لإ�صالمية،   	 و�لدر��صات  للبحوث  في�صل  �لملك  مركز  �لإ�صالمية،  �لفن  وحدة  )1٤٠٥هـ(،  �لإ�صالمي،  �لفن  عن  معر�س 

�لريا�س، �لمملكة �لعربية �ل�صعودية.
للبحوث  	 في�صل  �لملك  مركز  �لم�صلمين،  عند  و�لمخطوطات  �لف�صة  زخرفة  )1٤٠٨هـ(،  �لإ�صالمي،  �لفن  بقاعة  معر�س 

و�لدر��صات �لإ�صالمية، �لريا�س، �لمملكة �لعربية �ل�صعودية.
مكتب �لتربية �لعربي لدول �لخليج، )1٤٠٦هـ(، مختار�ت من �أعمال �لفنانين �لت�صكيليين في دول �لخليج �لعربي. 	
�لمملكة  	 �لريا�س،   ،1٤ �لمجلد  و�لتوزيع، ط1،  للن�صر  �لمو�صوعة  �أعمال  موؤ�ص�صة  )1٤1٦هـ(،  �لعالمية،  �لعربية  �لمو�صوعة 

�لعربية �ل�صعودية.
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