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هـ ١٤٤٣وزارة التعليم ، ح

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

وزارة التعليم 
التربية الفنية - الصف الخامس ابتدائي  - الفصول الدراسية الثالثة - 

هـ ١٤٤٣التعليم العام.  / وزارة التعليم .-  الرياض ، 
 ص ؛ ..سم ٢٦٧

٥-١٧٧-٥١١-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

- التعليم االبتدائي - ٢- التربية الفنية - تعليم - السعودية   ١
السعودية  أ.العنوان 

١٤٤٣/٩٤٨٩ ٣٧٢٫٥ ديوي 

١٤٤٣/٩٤٨٩ رقم اإليداع: 
٥-١٧٧-٥١١-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

(مالحظة): ال يتم طباعة الجزء األسفل مع بطاقة الفهرسة
تأمل مكتبة الملك فهد الوطنية تطبيق ما ورد في نظام اإليداع بشكل 

معياري موحد ، و من هنا يتطلب تصوير الجزء االعلى باألبعاد 
المقننة نفسها خلف صفحة العنوان الداخلية للكتاب ، كما يجب طباعة 
الرقم الدولي المعياري ردمك مرة أخرى على الجزء السفلي األيسر 

من الغالف الخلفي الخارجي . 
و ضرورة إيداع نسختين من العمل في مكتبة الملك فهد الوطنية فور  
االنتهاء من طباعته، باإلضافة إلى إيداع نسخة الكترونية من العمل  

وشكرا ،،،  )  CD مخزنة على قرص مدمج ( 
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املقـــــــــدمة
وبعد...   احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني وعلى آله وصحبه أجمعني      

في  االبتدائي،  اخلامس  الصف  في  الطالب/ـة  ومهارات  وخبرات  معلومات  إلثراء  الكتاب  هذا  فقد صمم 
ا. جند في محتوى  ا مهّمً مجاالت التربية الفنية املختلفة، وفيه من املعلومات واألنشطة ما يجعله مرجًعا أكادميّيً
الطباعة،  الزخرفة، ومجال  الرسم  ومجال  الدراسي األول ثالث مجاالت، هي مجال  للفصل  املتخصص  اجلزء 

ويتكون من عدد من املوضوعات فمجال الرسم يحتوي على ثالثة موضوعات على النحو اآلتي:
1- املوضوع األول: اخلامات املختلفة واملنظور والنسب والتناسب.

2- املوضوع الثاني: املآذن والقبب في العمارة اإلسالمية.
3- املوضوع الثالث: احلرف الشعبية.

وقد روعي في هذه املواضيع مناسبتها لقدرات الطالب/ـة  ومرحلة النمو اجلسمي والعقلي واالجتماعي. 
فكرية،  بأنشطة  املوضوعات  ذيلت  كما  الفنية.  التربية  دروس  في  إليها  التعرض  لهم  سبق  ملفاهيم  ومعاجلتها 

وتطبيقية، تساعد على تأكيد املعارف، واخلبرات، واملهارات املكتسبة. 
املجال الثاني هو مجال الزخرفة، ويتكون من موضوعني هما:

1- املوضوع األول: جتريد وحدة زخرفية نباتية.
2- املوضوع الثاني: التوريق في الزخارف اإلسالمية.

وقد روعي في هذه املواضيع أن تكون امتداًدا ملا سبق أن تعلمته في مجال الزخرفة اإلسالمية، واشتملت على 
أنشطة فكرية وتطبيقية تساعد الطالب/ـة على االهتمام بتراثه وفنه اخلالد.

املجال الثالث، وقد تناول الطباعة واشتمل على املوضوعني اآلتيني:
1- املوضوع األول: مطبوعات بالتفريغ.

2- املوضوع الثاني: طباعة زخرفية بالتفريغ. 
وقد مت تناول موضوعات تتعلق بطرق الطباعة )االستنسل( التفريغ، وقدمت نبذة تاريخية عنها، وتطرقت 

بالتفصيل لطباعة التفريغ وطرق االستفادة منها في املنزل. كما ذيلت الوحدة بأنشطة إثرائية فكرية وعملية.
وجتد في محتوى اجلزء املخصص للفصل الدراسي الثاني ثالث مجاالت: 

املجال األول عن اخلزف وقد قدم في موضوعني إثرائيني على النحو اآلتي: 
1- املوضوع األول: زخارف بارزة على املسطحات الطينية. 

2- املوضوع الثاني: تشكيل املجسم بطريقة الشرائح الطينية. 
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قدم املوضوع األول نبدة تاريخية عن اخلزف املسطح ذو الزخارف البارزة، ومساهمة اخلزاف املسلم في تطويرها، 
البارزة  الزخارف  التعرض ألساليب عمل  التي اشتهرت بها. كما  مت  املختلفة واألقاليم اإلسالمية  تقنياتها  وتطوير 

كاللصق واإلضافة والشرائح وغيرها من أساليب تزيني املنتج اخلزفي.
 أما املوضوع الثاني فقد خصص للتشكيل بواسطة الشرائح، ملناسبة هذه  الطريقة لسن الطالب والطالبات. وقد 

ذيلت هذه املوضوعات اإلثرائية بأنشطة فكرية وتطبيقية  مفيدة للطالب/ة.
املجال الثاني: مجال الرسم، ويتكون من ثالث موضوعات وهي: 

1- املوضوع األول: الفنون اإلسالمية. 
2- املوضوع الثاني: الرسم من الطبيعة، أو اخليال. 

3- املوضوع الثالث: رسم اإليقاعات احلركية في األلعاب الرياضية. 
وقد روعي في هذه املواضيع مناسبتها لقدرات الطالب/ة ومرحلة النمو اجلسمي والعقلي واالجتماعي. ومعاجلتها 
ملفاهيم سبق اكتسابها في دروس التربية الفنية. كما ذيلت املوضوعات بأنشطة إثرائية معرفية وعملية، تساعد على 

تأكيد املعارف، واخلبرات، واملهارات املكتسبة.
املجال الثالث: مجال الزخرفة، ويتكون من موضوعني هما: 

1- املوضوع األول: حتوير الوحدة الزخرفية النباتية. 
2- املوضوع الثاني: تكوينات جمالية مبتكرة من الوحدات الزخرفية النباتية. 

وقد روعي في هذه املواضيع أن تكون امتداًدا ملا سبق أن تعلمته في مجال الزخرفة اإلسالمية، واشتملت على 
أنشطة إثرائية معرفية وعملية تساعد الطالب/ة على االهتمام بتراثه وفنه اخلالد. 

كما جتد في محتوى اجلزء املخصص للفصل الدراسي الثالث ثالث مجاالت: 
املجال األول: مجال أشغال املعادن، وقد اشتمل على موضوعني على النحو التالي: 

1- املوضوع األول: التشكيل بالشرائح املعدنية بطريقة الثني والربط. 
2- املوضوع الثاني: تكوين مجسمات جمالية بالعلب املعدنية.

وقد مت تقدمي نبذة تاريخية مختصرة عن املعادن وطرق تشكيلها، وطريقة التشكيل بواسطة الربط امليكانيكي 
امليدانية كظاهرة محلية وعاملية. وتفرد  اجلمالية  املجسمات  في  املعادن  استخدام  لكيفية  التعرض  مت  للمعدن. كما 
لسن  ومناسبة  بسيطة  وصل  بطرق  جمالية  مجسمات  إنتاج  في  الفارغة  املعدنية  العلب  الستخدام  الثاني  املوضوع 
الطالب والطالبات. وقد ذيلت املوضوعات بأنشطة إثرائية معرفية وعملية، يستطيع الطالب/ة القيام بها في منزله، 

مما يساعده على إدراك البعد املهني ملمارسة الفن، وتكوين اجتاهات إيجابية نحو التعبير الفني والعمل اليدوي.



املجال الثاني: مجال أشغال اخلشب ويتكون من موضوعني على النحو اآلتي: 
1- املوضوع األول: احلفر على اخلشب - اإلعداد. 
2- املوضوع الثاني: احلفر على اخلشب - التنفيذ. 

وقد روعي في إعداد موضوعات هذا املجال، مناسبته ملرحلة الطالب/ة الدراسية وإثرائها وتعزيزها للخبرات
وتعزيزها  وإثرائها  الدراسية  الطالب/ة  ملرحلة  مناسبته  املجال،  هذا  موضوعات  إعداد  في  روعي  وقد 
للخبرات التي سبق اكتسابها أثناء الدروس الفصلية ملجال أشغال اخلشب. وقد قدمت املواضيع اإلثرائية، فكرة 
عامة عن احلفر على اخلشب كحرفة شعبية يدوية أصيلة مارسها اآلباء واألجداد وبرعوا فيها بشكل ملحوظ. 
وقد خصص املوضوع األول إلعداد السطح اخلشبي املراد حفره وتشمل، مرحلة الرسم والتصميم، أما املوضوع 
الثاني فقد خصص للتطبيق العملي، وقد ذيلت املوضوعات بأنشطة إثرائية معرفية وعملية، تساعد الطالب/ة 

في إنتاج أعمال فنية في منزله، وتعميق البعد املهني ملمارسة الفنون بأنواعها.
املجال الثالث: مجال النسيج ويتكون من موضوعني على النحو اآلتي: 

1- املوضوع األول: إعداد النول وتسديته. 
2- املوضوع الثاني: النسيج الشعبي. 

وتعزيزها  وإثرائها  الدراسية  الطالب/ة  ملرحلة  مناسبته  املجال،  هذا  موضوعات  إعداد  في  روعي  وقد 
فكرة  اإلثرائية،  املواضيع  قدمت  وقد  النسيج.  ملجال  الفصلية  الدروس  أثناء  اكتسابها  سبق  التي  للخبرات 
النول وتطوره، والنسيج الشعبي كحرفة يدوية أصيلة مارسها اآلباء واألجداد وبرعوا  عامة عن كيفية إعداد 
بالبيئات  املرتبطة  الزخارف  البسيط وكيفية عمل  النسيج  أنواع  فيها بشكل ملحوظ. كما استعرضت بعض 
املختلفة. وقد ذيلت املوضوعات بأنشطة إثرائية معرفية وعملية، فما عليك عزيزي الطالب / عزيزتي الطالبة 
إال قراءة التعليمات واتباع اخلطوات للقيام باألنشطة التي سوف تكون -بإذن اهلل- مفيدة ليس لك فقط ولكن 

لألسرة بكاملها، وذلك أن التعلم عن عالم الفن وممارسته أمر ممتع ومفيد.

وفي اخلتام نسأل اهلل الكرمي أن ينفع طالبنا وطالباتنا بهذا اجلهد املتواضع الذي يهدف إلى حتسني تعلمهم 
وممارستهم ملجاالت التعبير الفني املختلفة.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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ارتدي المعطف الواقي لحم�ية مالب�صــي من االألوان 	 
و�صوائل التنظيف. 

ارتــدي الكم�مــة والنظــ�رة الواقيــة عند ا�صــتخدام 	 
وعنــد  والنفــ�ذة  المتط�يــرة  والخ�مــ�ت  االأدوات 

تنظيفه�.   

اطلــب م�صــ�عدة معلمــي / معلمتــي عنــد ا�صــتخدام 	 
اأجهزة الت�صخين اأو ال�صمغ الحراري. 

احر�ــس على التهوية الجيدة مثل فتح النوافذ وب�ب 	 
الف�صل عند العمل ب�لمواد ذات الرائحة النف�ذة. 

اح�فــظ على نظ�فة وترتيب المك�ن بعد االنته�ء من 	 
العمل الفني. 

يف املنزل
اقوم بتنفيذ اأعم�لي الفنية تحت اإ�صراف والدي / والدتي اأو اأحد اأفراد االأ�صرة الم�صوؤولين. 	 

يف غرفة ال�صف

اأكون م�صوؤواًل
احر�س على االبتع�د عن زمالئي عند القي�م بعملية تتطلب ا�صتخدام اأدوات ح�دة واأتع�ون مع زمالئي في تنفيذ 

االأعم�ل الفنية واأع�مل الجميع ب�حترام. 

اأتبــع تعليمــ�ت ال�صــالمة دائمــً�، وخ�صو�صــً� عندم� اأرى 	 
اإ�ص�رة احذر »  « 

اأ�صغي جيــدًا لتوجيه�ت ال�صــالمة الخ��صة من معلمي / 	 
معلمتي. 

احــذر عنــد ا�صــتخدام االأدوات الحــ�دة مثــل المق�ــس 	 
والم�صــرط واآالت القطــع، اأدوات الحفــر علــى الطيــن 
وعنــد  والنح��ــس،  المعــ�دن  تقبيــب  اأدوات  والخ�صــب، 

ا�صتخدام المواد الح�رقة ك�لمنظف�ت ..وغيره�. 

ال اأ�صــتخدم المطرقة اأو المن�صــ�ر اإال ب�إ�صراف معلمي / 	 
معلمتي. 

ارتــدي القفــ�زات الواقيــة عنــد التع�مــل مــع ال�صــ�ئل 	 
واالألــوان والخ�مــ�ت الفنيــة واالأدوات الحــ�دة، واأقوم 

بغ�صل يدي بعد كل ن�ص�ط. 

تعليمات السالمةتعليمات السالمة
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جمال الر�شم
ال�شفحةا�شم املو�شوعاملو�شوع

١٢اخلامات املختلفة واملنظور والن�شب والتنا�شباملو�شوع الأول
١٩املاآذن والقبب يف العمارة الإ�شالميةاملو�شوع الثاين
٣٣احلرف ال�شعبيةاملو�شوع الثالث

٤٠تقومي الوحدة
جمال الزخرفة

٤٢جتريد وحدة زخرفية نباتيةاملو�شوع الأول
٤٩التوريق يف الزخارف الإ�شالميةاملو�شوع الثاين

٥٥تقومي الوحدة
جمال الطباعة

٥٨مطبوعات بالتفريغاملو�شوع الأول
٦٩طباعة زخرفية بالتفريغاملو�شوع الثاين

٧٨تقومي الوحدة
٧٩امل�شطلحات

٨٢املراجع
٨٧فهر�س الأ�شكال وال�شور

املـحـتـويــاتاملـحـتـويــات



الموضوع األول:الموضوع األول:

الخامات المختلفة والمنظور والنسب والتناسب.الخامات المختلفة والمنظور والنسب والتناسب.

الموضوع الثاني:الموضوع الثاني:

المآذن والقبب في العمارة اإلسالمية.المآذن والقبب في العمارة اإلسالمية.

الموضوع الثالث:الموضوع الثالث:

الحرف الشعبية.الحرف الشعبية.
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اخلامات املختلفة واملنظور والنسب والتناسباخلامات املختلفة واملنظور والنسب والتناسب

ترتبط عناصر العمل الفني سواًء كان مسطًحا أو مجسًما ارتباًطا وثيًقا باخلامة املنفذ عليها العمل وباأللوان 

املناسبة لهذه اخلامة وتختلف األلوان باختالف اخلامات، كما أن لكل خامة العديد من األلوان فمثاًل للقماش هناك عدة 

.Seta Silk ألوان تختلف باختالف نوع القماش فاحلرير تستخدم ألوان سيتاسيلك

الطبيعية  األلياف  وذات  والسميكة  والناعمة  الفاحتة  األنسجة  جلميع  فتستخدم   Setacolor ألوان  أما   

والصناعية،  أما الفخار والسيراميك واملعدن تستخدم ألوان سيراميك Ceramic وهي ملاعة وجتف في الهواء 

ومقاومة للشمس وهكذا.

أما خامة الورق فلكل لون نوعية من الورق تناسبه وتتوافق مع مزاياه فورق الكانسون اخلشن تناسبه ألوان 

التلوين على  ألوان اجلواش واألكريلك وهكذا، وقد استخدم  مع  يتناسب  البرستول  أنواعها وورق  بجميع  الباستيل 

اخلامات املختلفة في العصور القدمية وفي الفنون اإلسالمية حتديًدا، حيث كان للتلوين على اخلامات املختلفة دور 

أساسي. شكل )1، 2(.  

اخلامات واأللوان:اخلامات واأللوان:

رابط الدر�س الرقمي
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اخلامة  بني  التوافق  مدى  توضح  فالتجارب  التجربة  هي  املستخدم  اللون  مع  اخلامة  تناسب  ملعرفة  الطرق  أفضل  ومن 

املستخدمة واللون وبالتجارب قد توحي اخلامة نفسها إلى استخدام لون معني لم يستخدم من قبل.

من اخلامات املختلفة وباأللوان املناسبة. اختر خامة ولونها مبا تراه من األلوان والحظ مدى تناسب اخلامة مع اللون 

املستخدم عليها.

شكل )2( منزل شعبي بأبواب ملونة وجدران مزخرفة  بألوان شفافة على لون أبيض. شكل )1( إناء إسالمي بأشكال نباتية - العراق - 
القرن التاسع امليالدي.

نشاط )1( 
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املنظور:

نالحظ في الرسم السابق أن األشكال القريبة من العني تبدو كبيرة عن األشكال البعيدة عن العني وهذا هو ما يسمى 

باملنظور، وللتأكد من ذلك في الواقع نطبق جتربة بسيطة وهي أن نضع أمام أعيننا علبة كرتونية فسوف نراها أكبر من بناية 

من خالل  ويتحدد  األشياء  مظهر  به  يقصد  املنظور اخلطي:  كلما صغر حجمها،  البناية  بعدت  وكلما  ما  نوًعا  بعيدة 

أوضاعها واملسافات التي بينها فاخلطوط املتوازية مثل خطوط السكة احلديد في شكل )3( تلتقي عند نقطة التالشي على 

خط األفق. واملنظور اخلطي من العناصر املستخدمة لتنفيذ األعمال الفنية وله عدة أشكال كما يرتكز على عدة قواعد أهمها 

نقطة التالشي التي تلتقي فيها جميع اخلطوط املتوازية على خط األفق وقد يكون في اللوحة أكثر من نقطة تالشي واحدة، 

شكل )3( رسم للمنظور.
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شكل )4( لوحة الفنان يوسف جاها )طريق الطائف(. 

وبهذا فإن قواعد املنظور: هي نقطة التالشي واخلطوط املتوازية وخط األفق، كما أن هناك عدة حاالت للمنظور تتحدد 

مبستوى النظر فهناك املنظور من األعلى وهناك آخر من األسفل وعلى مستوى النظر وحتت مستوى النظر وفوق مستوى 

النظر، وهكذا. وفي الرسم املوضح في الشكل )4( خط األفق والذي يظهر أمام عني الناظر إلى اللوحة وفيه تكون نقطة 

التالشي.
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لو نظرنا إلى اللوحة السابقة. شكل )5(، لوجدنا أن هناك خلل في توزيع العناصر وعدم تناسب بني اجلزء األمين 

واجلزء األيسر في النموذج رقم )1( سواًء في تقنية العمل أو في توزيع العناصر وكأن اللوحة لم تكتمل بعد وإذا نظرنا إلى 

النموذج رقم )2( لوجدنا اللوحة كما يجب أن تكون حتقق فيها عدة عناصر فنية منها النسب والتناسب واملنظور، كما أبدع 

الفنان سعود العثمان في تصوير احلي الشعبي في اللوحة، ويقصد بالنسب دراسة العالقات بني الطول والعرض أو الفراغات 

واألشكال في الرسومات ثنائية األبعاد واألحجام واملساحات في املجسمات كما أن النسب ترتبط بأسلوب الفنان في العمل 

وأي خلل في العمل أو عدم الترابط بني عناصره أو املبالغة في تصوير األشكال يؤثر على النسب في العمل الفني، كما أن 

شكل )5( لوحة للفنان سعود العثمان.

 النسب والتناسب:
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شكل )6( لوحة )السيل( للفنان صالح النقيدان.

النسبة: هي العالقة بني الطول والعرض سواء للعمل ككل، أو جلزء من أجزائه، فهو عالقة بني شيئني اثنني في األعمال 

املسطحة ثنائية األبعاد، مع مراعاة مجموع األشكال وإطار اللوحة، أما التناسب: فهو كل ما سبق ما عدا العالقة بني 

ثالثة أشياء أو أكثر خاصة بني احلجوم في األجسام ثالثية األبعاد، ونالحظ في شكل )6( كيف رسم الفنان صالح النقيدان 

في لوحته املنظور مع احلفاظ على النسبة والتناسب.
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ضع عالمة )✓( حتت الصورة الصحيحة من الصورتني اآلتيتني من ناحية تكامل العناصر: 

نشاط )2( 



1919

تعتبر املآذن عنصر من عناصر العمارة اإلسالمية اخلاصة باملساجد، حيث كان الصحابي اجلليل بالل 

ابن رباح  منذ فجر اإلسالم يؤذن فوق أطول بيت حول املسجد النبوي الشريف، ومع ذلك دخلت املئذنة 

متأخرة على بناء املسجد بالشكل احلالي، أما القباب فهي نوع من أنواع التسقيف، وتعرف بتعدد أشكالها 

وأنواعها وطرق تشييدها فأبسطها نصف دائرة ُكَرِويّة مجوفة، يأخذ مقطعها شكل القوس تقف على أعمده 

أو جدران اما تسمى برقبة مضلعة أو دائرية، أو تقف على حنايا ركنية أو مثلثات كروية لتسهيل االنتقال من 

املربع إلى املثمن ثم إلى الدائرة وتغطي مساحات كبيرة، تعتبر من أهم وأقوى العناصر املعمارية واإلنشائية على 

مر العصور وكان أوج ازدهارها في احلضارة اإلسالمية، وهي لم تكن عنصر إنشائي قبل اإلسالم إال أنها كانت 

مستخدمة في البلدان احمليطة وقبة الصخرة هي أول قبة في اإلسالم ومئذنة اجلامع األموي بدمشق هي أول 

مئذنة. شكل )7، 8(.

املآذن والقبب في العمارة اإلسالميةاملآذن والقبب في العمارة اإلسالمية

شكل )8( مئذنة اجلامع األموي.شكل )7( قبة الصخرة.

رابط الدر�س الرقمي
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شكل )10(املسجد النبوي الشريفشكل )9( املسجد احلرام.

لقد تفنن املعماريون املسلمون في بناء القباب فمنها القبة املستديرة واملضلعة واملؤلفة من دور واحد أو أكثر وهناك 

القباب ذات الزخارف الدقيقة واألخرى املغطاة بصفائح الذهب أو الرصاص كما أن هناك بعض املساجد املغطاة بعدة 

قباب مثل املسجد احلرام. شكل )9(، واملسجد النبوي الشريف شكل )10(.

حيث تولي اململكة العربية السعودية في عهد خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه 

األعداد  واستيعاب  الرحمن  ضيوف  خلدمة  املقدسة؛  واملشاعر  الشريفني  باحلرمني  وعنايتها  اهتمامها  جّل   - الله 

املتزايدة، وتبذل الغالي والنفيس في سبيل عمارتها وتطويرها، وتقدمي أرقى اخلدمات العصرية حلجاج بيت الله احلرام 

 والزائرين واملعتمرين، ومن ضمن هذه اجلهود زيادة عدد املآذن في احلرم املكي الشريف ضمن مشروع توسعة امللك 

عبدالله رحمه الله، وتوالت اجلهود امتداداً لعهد امللك سلمان حفظه الله.

أشكال مختلفة للمآذن والقببأشكال مختلفة للمآذن والقبب
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كما اتخذت املآذن عدة أشكال فمنها املئذنة املربعة كما في اجلامع األموي ومئذنة سامراء امللوية الشهيرة. شكل )11( 

ومآذن القاهرة ذات الرأسني. شكل )12(.

شكل )12( مآذن القاهرة ذات الرأسني. شكل )11( مئذنة سامراء امللوية الشهيرة لوحة 
الفنان السعودي محمد الرويس )من التراث العربي(.

املآذن والقبب في الفن التشكيلياملآذن والقبب في الفن التشكيلي

كما أبدع املعماري املسلم في تصميم وإنشاء هذه املآذن والقبب كذلك أبدع الفنان املسلم في رسم لوحات ذات قيم 

فنية رائعة، فبعضهم أبدع في إظهار الزخارف الدقيقة املوجودة في املساجد بشكل عام واملآذن والقبب بشكل خاص، ومنهم 

الفنان السعودي إبراهيم بوقس في لوحة األذان. شكل )13(.
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.

وهناك من ركز على املنظور والنسبة والتناسب ومنهم الفنان السعودي إحسان الصانع. شكل )14(.

شكل )13( لوحة الفنان السعودي إبراهيم بوقس )األذان(.

شكل )14( لوحة مآذن للفنان إحسان الصانع.
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ومنهم من ركز على الزخارف مع  التركيز على املنظور والنسبة والتناسب مًعا ونذكر منهم على سبيل املثال 

الفنان السعودي عبد الرحمن احلواس في لوحته )مآذن وقبب(. شكل )15(.

شكل )15( لوحة )مآذن وقبب( للفنان عبد الرحمن احلواس.
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شكل )16( لوحة )حي قدمي( للفنانة السعودية حنان البويدي.

ومنهم من دمج الزخرفة واملنظور وأضاف عليها الطابع الشعبي حيث الرواشني بكل تفاصيلها الزخرفية ومنهم 

الفنانة حنان البويدي في لوحتها )حي قدمي(. شكل )16(.
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ومن الفنانني من ركز على روحانية املسجد وعظم مكانته في اإلسالم ومنهم الفنان السعودي محمد سيام الذي 

عبر عن صوت األذان بعدة دوائر مصدرها املئذنة والقبة. شكل )17(.

شكل )17( لوحة للفنان السعودي محمد سيام.
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وانطلق الفنانون بكل خياالتهم في التعبير عن املآذن والقبب بشتى األساليب وبقيم فنية وجمالية مختلفة وأيًضا 

بألوان مختلفة فمنهم من استخدم األلوان الزيتية شكل )19(، ومنهم من استخدم األلوان املائية بأنواعها جواش أو آكريلك 

أو ألوان مائية شفافة وآخرون استخدموا ألوان الباستيل.

كما مت استخدام طريقة فن القص واللصق اليدوي والرقمي )الكوالج( كما في الشكل )20(.

شكل )19( لوحة للفنان السعودي نهار مرزوق.

شكل )18( لوحة للفنان حسن عبداملجيد.

كما عبر الفنان حسن عبد املجيد في لوحته )تكوين( عن مكانة البيت احلرام وتعظيم حرمته بأن وضعه 

شامًخا فوق بيوت مكة املكرمة وأظهر فيه الكعبة املشرفة واملئذنة والقبة. شكل )18(.
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ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )✗( أمام العبارة غير الصحيحة:

1- استخدم الفنان في اللوحة السابقة عنصري الزخرفة واخلط العربي       )   (.

2- اهتم الفنان بالتفاصيل الدقيقة للقبب واملآذن عدا األلوان                 )   (.

3- القباب واملآذن في اللوحة للمسجد احلرام                                )   (.

شكل )20(

نشاط )1(
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 هناك اعتقاد خاطئ بأن ألوان الباستيل ال تدوم طوياًل وأنها تبهت سريًعا بسبب تأثير الضوء والغبار، هذا األمر كان 

سابًقا، ولكن اآلن تعتبر من أكثر األدوات الفنية ثباتًا، وذلك عند صيانتها واستخدامها االستخدام الصحيح ووضعها في 

اإلطار املناسب لها، وللرسم بألوان الباستيل طابع خاص حيث تتميز هذه األلوان عن غيرها من األلوان بإمكانية احلصول 

على ألوان جديدة عن طريق خلط األلوان في اللوحة مباشرةً وقد عرف الباستيل كفن قائم بذاته في القرن الثامن عشر.

شكل )21( لوحة بألوان الباستيل الناعم للفنان املصري محمد صبري. 

  PastelPastel ألوان الباستيل ألوان الباستيل
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أنواع ألوان الباستيلأنواع ألوان الباستيل

نشاط )2(

باستيل الطباشير )الباستيل الناعم( Soft Pastel: يصنع من اجلبس املفتول مضاف إليه اللون، ثم يصب في 

القالب وهذا النوع ال ميكن محوه باملمحاة اللينة، حيث أنها تتسبب في إفساد الورق ولكن ميحى بالفرشاة، حيث يزيل شعر 

الفرشاة اللون دون أن يتأثر الورق ويحتاج إلى مثبت لتثبيت اللون وتسمى هذه املادة fixative. شكل )22(.

صّمم تكويًنا للمآذن والقبب باستخدام احلاسب اآللي ومن خالل برنامج )الفوتوشوب(. 

 أنا أعرف أن مثبتات األلوان لها رائحة نفاذة، )وتؤثر على الدماغ( بشكل سلبي لذلك أنا أستخدمها في 

مكان مفتوح وجيد التهوية، وبإشراف معلمي/ معلمتي أو والدي. 

شكل )22( 
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ألوان الباستيل األقالمألوان الباستيل األقالم

نشاط )3(

عّبر عن املآذن والقبب مركَزا على املنظور والنسب والتناسب في اللوحة. 

شكل )23( أقالم الباستيل.

Pastel  Pencil: وهي نوع من أنواع الباستيل الناعم. 

أدوات الرسم بأقالم الباستيل:

- ورق كانسون خشن.   

- أقالم الباستيل الناعم.  
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اللوناللون والتلوينوالتلوين 

  ألوان الباستيل الزيتية Oil Pastel: ليس هناك فرق بني الباستيل الناعم والباستيل الزيتي )اللني، الرطب(  إال أن 

الزيتي مضاًفا إليه الزيت وهو غير قابل للتبادل في درجات اللون وال ميكن مزجها مًعا لذا جند عدد األلوان في علبة الباستيل 

الزيتي يصل إلى )99( إصبع أو أكثر، كل لون مغلف بلفافة من الورق عليها اسم اللون ودرجة تأثيره ومنها ما يبلغ أضعاف 

هذا العدد.

أدوات الرسم بألوان الباستيل الزيتي:  

- ورق كانسون خشن.    

- ألوان باستيل زيتي من نوعية جيدة.   

شكل )24(. 
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نشاط )4(

كيف نرسم  بالباستيل؟كيف نرسم  بالباستيل؟

يتطلب عمل لوحة بألوان الباستيل ورق كانسون  خشن وألوان باستيل ومثبت للون ويبدأ 

العمل كاآلتي: شكل )25(.   

باللون األسود كما ميكن استخدام  للموضوع )الكروكي(  األول  املخطط  برسم  نقوم   -1

احلاسب اآللي لرسم املخطط األول.

2- يبدأ التلوين بخطوط مائلة لنحصل على التدرج اللوني املطلوب.

3 – عمل تداخل للون إما باإلصبع أو املناديل الورقية.

4 – رش املثبت على اللوحة حتى ال تندمج األلوان وتفسد اللوحة.

من خالل اخلطوات السابقة، شكل )25(، أرسم عنصري املآذن والقباب مستخدًما ألوان 

الباستيل الناعم.

شكل )25( خطوات الرسم بألوان 
الباستيل للطالب عمار بغلف.
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احلرف الشعبيةاحلرف الشعبية

تعريف التراث الشعبيتعريف التراث الشعبي

احلرف الشعبيةاحلرف الشعبية

 شكل )26( بعض احلرف الشعبية من املهرجان الوطني للتراث والثقافة )اجلنادرية( 1426 هـ.

واألساطير  والقصص  واملفاهيم  والقيم  والتقاليد  العادات  منها  مفردات  عدة  من  السعودي  الشعبي  التراث  يتكون 

واملعتقدات واحلرف والفنون وغير ذلك. وهذه املفردات يكتسبها ويتوارثها الفرد من البلد أو البيئة التي يعيش فيها.

هو كل ما له قيمة باقية من عادات وآداب وعلوم وفنون وحرف وغيره وينتقل من جيل إلى جيل.

هي مهن تتسم بالبساطة والفطرية يحترفها الفرد ولها قواعد وأصول يلتزم بها احلرفي وتلبي حاجة املجتمع. وتظهر هذه احلرف 

التي تختلف من منطقة إلى منطقة في اململكة العربية السعودية في املهرجان الوطني للتراث والثقافة )اجلنادرية(. شكل )26(.
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شكل )27( صورة ألحد احلرفيني الشعبيني.

اململكة العربية السعودية بالد مترامية األطراف ذات تراث متتد جذوره في أعماق التاريخ ومن يتتبع تاريخ احلرف   

الشعبية يجده حافاًل بأنواع عديدة متثل احلياة االجتماعية في كل منطقة من مناطق اململكة بل وكل مدينة وقرية، وقد 

تناول الفنان السعودي احلرف الشعبية بشكل خاص والتراث الشعبي بشكل عام منذ بدايات الفن التشكيلي في اململكة 

العربية السعودية. شكل )27(.
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شكل )29( لوحة الفنان صالح النقيدان )صانع الفخار(.

شكل )28( لوحة الفنان محمد السديري
)حرفة من بالدي(.

وعبر الفنان محمد السديري من خالل لوحته )حرفة من بالدي( عن 

األعمال املصنوعة من سعف النخيل. الشكل )28(.

كما تناول الفنان صالح النقيدان حرفة انتشرت في أغلب مناطق اململكة العربية السعودية حلاجة الناس ملنتجها 

وهي صناعة الفخار بلوحته )صانع الفخار(. شكل )29(.
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نشاط )1(

من خالل لوحة األمير )خالد الفيصل( الشكل )30(، قم باآلتي:

1 - هل تناول األمير في اللوحة هواية أم حرفة أم ممارسة حياتية معتادة؟

2 - استنتج من اللوحة اجلماليات الفنية التي تناولها األمير. 

3 - ما األلوان التي استخدمت في اللوحة؟

 شكل )30( لوحة أفكار حائرة لألمير خالد الفيصل.
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وبالعودة للحرف املنتشرة في اململكة وخاصة في املنطقة اجلنوبية نتناول مهنة حتولت إلى حرفة ال ميكن أن يقوم 

بها إال حرفي متمكن وليس مجرد عامل طالء وهي طالء املنازل وزخرفتها من الداخل واخلارج ويشمل ذلك األبواب 

والنوافذ والساللم واألسقف واألرضيات واجلدران. شكل )31( منزل من اخلارج.

شكل )31( منزل شعبي يظهر حرفة الطالء وأنها ليست مجرد
 حرفة بل فن مستقل )املنزل باملنطقة اجلنوبية(.

الفرق بني احلرفي والفنانالفرق بني احلرفي والفنان



3838

ونالحظ الزخارف الهندسية  )الشعبية( املنتشرة على األرض واجلدران والساللم واألبواب كما نالحظ استخدام 

األلوان الدافئة بكثرة. شكل )32( منزل من الداخل.

وهنا يظهر الفرق الواضح بني احلرفي والفنان حيث أن الفنان يعبر عّما بداخله بأي وسيلة كانت دون النظر إلى املعقول 

والالمعقول عدا العناصر الفنية التي يتناولها في فنه وكذلك القيم الفنية واجلمالية بينما احلرفي ملتزم بقواعد أساسية قد ال 

يكون فيها أي نواحي جمالية واملهم فيها املنتج.

شكل )32( منزل شعبي من الداخل باملنطقة اجلنوبية، زينت جدرانه بفن القط العسيري. 
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نشاط )2( 

من خالل الشكل )33( لون االختيار الصحيح:

العمل الذي تقوم به الفتاة عبارة عن:

شكل )33( فتاة تقوم بزخرفة جدار في منزل شعبي قدمي.

     حرفة                          مهنة                               فــــــــــن

العمل على:

       كانفس                 ورق كانسون                         جدار

األلوان املستخدمة:

      باستيل                          زيت                        أكريلك
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تقومي الوحدةتقومي الوحدة

..................................................................................................................الشكل

..................................................................................................................اللون

من خالل الصورة املجاورة، اذكر/ي ما يأتي:

بعض العناصر الهندسية التي كان يرسمها أجدادنا 

لتزيني بيوتهم.

22

11

ضع/ي عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:

)     ( تعتبر املآذن والقبب من عناصر العمارة اإلسالمية.    

)     ( يوجد عدد من املآذن والقبب في املسجد احلرام واملسجد النبوي.  

)     ( حتتاج ألوان الباستيل الطباشيري إلى مثبت لون.    

)     ( تختلف احلرف الشعبية باختالف البلد والبيئة.     

)     ( تتميز البيوت الشعبية بوجود زخارف هندسية ملونة عليها.   

11

11

22
33

44

55

الزخارف الشعبية القدمية موجودة في:

الشوارع. السيارات.   جدران البيوت.  

ما هي عناصر العمل الفني؟ ..................................................................................................................................

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

33

22

جب�أ



الموضوع األول:الموضوع األول:

تجريد وحدة زخرفية نباتية.تجريد وحدة زخرفية نباتية.

الموضوع الثاني:الموضوع الثاني:

التوريق في الزخارف اإلسالمية.التوريق في الزخارف اإلسالمية.
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    جتريد وحدة زخرفية نباتية    جتريد وحدة زخرفية نباتية

إن من أبرز العناصر الزخرفية التي متيز بها فن الزخرفة اإلسالمية العناصر النباتية فهي مصدر إلهام للفنان 

املسلم ويعد استخدام هذه العناصر من أوضح املظاهر التي تؤكد على ابتعاد الفنان املسلم عن محاكاة الطبيعة 

فهي عبارة عن عناصر مجردة استخدمت بشكل أقرب إلى العنصر الطبيعي في بداية األمر، ثم اجته الفنان املسلم 

إلى جتريد العنصر، واختصار الكثير من التفاصيل فال يكاد يتبني منها إال اخلطوط منحنية أو ملتفة ولقد بدأت 

تظهر شخصية الزخارف املجردة منذ القرن التاسع امليالدي في العصر العباسي وخاصة في مدينة سامراء ووصل 

ازدهارها في القرن الثالث عشر امليالدي في العصر اململوكي. 

إن التجريد يعني االبتعاد عن النقل احلرفي ورفض احملاكاة من عناصر الطبيعة، ومتيز الطراز العباسي بابتكار 

أشكال جديدة ذات مظهر زخرفي رائع فمن اخلصائص املميزة للزخرفة في العصر العباسي العناية بابتكار العناصر 

الزخرفية وتنوع عمق احلفر في احلشوات اخلشبية وكذلك متيز بالبعد عن محاكاة الطبيعة وحتول الوحدات النباتية 

إلى شكل جتريدي غير مطابق للواقع من خالل استخدام أوراق نباتية دائرية وأشكال متنوعة من املراوح النخيلية 

ويظهر تغير في شكل الوحدات قليلة البروز حيث استخدم فيها النحت املائل بحيث تتقابل حوافها ببعضها بعًضا 

في شكل زوايا منفرجة، شكل )34(.  

رابط الدر�س الرقمي
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شكل )34( بغداد القصر العباسي. 
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أ - بالرجوع إلى النموذجني الشكل )34( والشكل )35( تأمل محتواهما من حيث الزخارف املستخدمة بها. 

ب – اذكر ما هو مفهوم التجريد في الزخرفة اإلسالمية.

تأمل هذه املجموعة من الصور اآلتية واذكر ما الصور املستمدة من الطبيعة وما الصور املجردة عن الطبيعة 

ودونها في اجلدول اآلتي: 

شكل )38(شكل )37(شكل )36(

نشاط )1( 

نشاط )2( 

شكل )35( صحن من اخلزف العصر العباسي القرن 9 - 10م.
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األشكال املجردة عن الطبيعةاألشكال الطبيعية 

شكل )39(

شكل )41(

شكل )40(
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 انظر إلى هذين النموذجني للصور الزخرفية املجردة في الفن الزخرفي اإلسالمي واذكر أيهما أفضل من حيث 

اإلتقان، وملاذا؟ 

شكل )42(

شكل )43(

نشاط )3( 
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 الحظ مجموعة من الزهور والنباتات في الطبيعة من حولنا التي استمد منها الفنان املسلم عناصره الزخرفية بعد 

أن قام بتجريدها عن الطبيعة.

أ - هل ميكنك جتريدها بشكل زخرفي نباتي؟حاول عمل ذلك في املساحة املعطاة أسفل.

ب - ابحث في الشبكة العنكبوتية عن بعض الزخارف النباتية املجردة.

شكل )45(شكل )44(

نشاط )4( 
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نشاط )5( 

تأمل هذه الصورة في الشكل )46( في العصر العباسي وهي متثل جزًءا من جدار القصر العباسي في بغداد 

وهو مزخرف بوحدات زخرفية جميلة وبأشكال بسيطة، حتدث عنها وصف القيم اجلمالية والفنية بها.  

شكل )46(
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التوريق في الزخارف اإلسالميةالتوريق في الزخارف اإلسالمية

لقد أخذ التجريد في الفن اإلسالمي أبعاد جمالية عميقة وأصبح مساًرا واضًحا انعكست من خالله أفكاًرا 

وقيم احتواها اإلسالم وأكد عليها كما أصبح هذا األسلوب سمة معبرة عن الشخصية اإلسالمية ويعد التجريد في 

الفن اإلسالمي نوًعا من التعبير الذي ال يسعى إلى التصوير املباشر لألشياء وإمنا يتمثل في محاولة التعمق فيما خلف 

الظواهر الشكلية لطرح أفكار جديدة.  

ولقد أكد الفن اإلسالمي على التجريد فحول الطبيعة إلى مجردات واخترع بالرياضة الذهنية القوانني الهندسية 

التي تعد منطلًقا لفهم التجريدات الهندسية اإلسالمية التي تكتسي بها املنابر واملقاعد واملصاحف واحلليات اخلشبية في 

األبواب وغيرها من املنتجات في الفنون اإلسالمية.

التوريق هو زخارف مشكلة من أوراق النباتات، ويعتمد التوريق الزخرفي على شكل األوراق النباتية، باإلضافة 

إلى البراعم واألوراق املتفرعة واملتصلة.
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شكل )48(شكل )47(

شكل )49(

أ -  الحظ الصور اآلتية وحتدث عن أهمية التجريد في الفن اإلسالمي.

ب -  صف القيم الفنية واجلمالية للتجريد في الفن اإلسالمي.

نشاط )1( 
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شكل )51(شكل )50(

شكل )52(

نشاط )2( 

ظهر في الزخارف اإلسالمية فكر احلضارة اإلسالمية من خالل بعدها عن مضاهاة خلق الله وذلك بتجريد 

العناصر الطبيعية من النباتات واألزهار وصياغتها بشكل جديد يتصف في الوحدات الزخرفية اإلسالمية. 

أ - تأمل الوحدات الزخرفية التي أمامك، هل هي وحدات زخرفية مجردة عن الشكل الطبيعي للنباتات؟
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الوحدات إلعطائها شكاًل جمالــــــــّيًا  هذه  في  امللونة  باألقالم  واملالمس  التأثيرات  بعض  إضافة  ميكنك  هل  ب - 

زخرفــــــــّيًا مبتكًرا؟

شكل )54(شكل )53(

شكل )55(
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التجريد يعني االبتعاد عن النقل من الطبيعة كما هي، وهو يعتمد على تصوير موضوع من غير تعيني وحتديد لهذا 

املوضوع بالشكل الطبيعي املتعارف عليه، ويعتمد فن التوريق على جتريد شكل األوراق النباتية.

أمامك بعض الوحدات الزخرفية املجردة، شكل )56(، شكل )57(، شكل )58(، هل ميكنك عمل التوريق في 

الزخارف اإلسالمية باستخدام ورق الشفاف ورسم هذه الوحدات وتلوينها باألقالم امللونة لعمل شكل ابتكاري من الوحدة 

الزخرفية النباتية املجردة داخل املساحات؟ شكل )59(، شكل )60(.

شكل )58(شكل )57(شكل )56(

نشاط )3( 
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شكل )59(

شكل )60(
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تقومي الوحدةتقومي الوحدة

ضع/ي عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:

)   ( أبرز العناصر الزخرفية التي متيز الفن الزخرفي اإلسالمي العناصر النباتية.   

)   ( اجته الفنان املسلم إلى جتريد العنصر باختصار كثير من التفاصيل.    

)   ( بداية ظهور شخصية الزخارف اإلسالمية منذ القرن السابع امليالدي.   

)   ( أكد الفن اإلسالمي على التجريد في منتجات الفنون اإلسالمية.    

22

11
22

33
44

عّرف/ي كاّل من:

التجريد الزخرفي هو: .................................................................................................................................. 

التوريق الزخرفي هو: ..................................................................................................................................

11

11

22





الموضوع األول:الموضوع األول:

مطبوعات بالتفريغ.مطبوعات بالتفريغ.

الموضوع الثاني:الموضوع الثاني:

طباعة زخرفية بالتفريغ.طباعة زخرفية بالتفريغ.
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مطبوعات بالتفريغمطبوعات بالتفريغ

تأمل البيئة من حولك باحًثا عن طباعة التفريغ، 
والتقط صورًا لها.

التفـــــريغ  طباعة  يعتبر  )اإلستنسل(  التفــــريغ  طبــــــــاعة  فن   

)اإلستنسل( من الفنون الشعبية العاملية، والذي يتناول زخرفة 

احلوائط.

في  استخدمت  التي  لألوراق  كبديل  الفـــن  هذا  نشأ  وقد   

قورنت  ما  إذا  التكلفة  غالية  تعتبر  والتي  احلوائط  زخرفة 

باإلستنسل.

 ثم امتد استخــدامه ليشمل مختلف قطع األثاث والبسط 

واملالبس واحلقائب وغيرها. شكل )61(.

شكل )61( جوانب متعددة الستخدام اإلستنسل. نشاط )1( 

رابط الدر�س الرقمي
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تفريغ التصميمترك املادة العازلة لتجفوضع مادة عازلةورق سميك

ما هو اإلستنسل؟

اإلستنســـــل مصــــطلح أجنبي يطـــلق على كل سطــح مستو غير نافذ لأللوان 

عليه ثقوب مختلفة األشكال واألحجــــــام. شكل )62( ويصنع عادة من الورق 

السمــــيك املغــــــطى من كال اجلانبني بطبقة من شمع البرافني ليصبح غير متشــــــــرب 

للمـاء.

كمـــا ميكن استخــــــدام الصمـــــــــغ األبيض أو الــــــورنيش، ثم يترك ليجف قبل نقل 

شكل )62( منوذج لإلستنسل.التـصميم إليه وتفريغه. شكل )63(.

شكل )63( منوذج لإلستنسل.
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بدائل اإلستنسل: 

جميع اخلامات املسطحة و غير النافذة  لأللوان هي خامات صاحلة لعمل االستنسل كرقائق االشعة الطبية، أغلفة 

امللفات، التجليد الالصق، املفارش البالستكية املخرمة. شكل )64(.

مبقارنة التصميم والطباعة الناجتة باالستنسل، سنالحظ أن التصميم والطباعة موجبة بينما اإلستنسل سالب.  

السالب واملوجب في طباعة التفريغ:

التصميم في الطباعة يتكون عادة من شكل وأرضية فالشكل هو العنصر املوجب في التصميم، أما األرضية فهي 

العنصر السالب، وعند الرغبة في احلصول على طباعة تصميم ما باستخدام اإلستنسل يجب أن يكون التصميم مفرًغا 

عن اإلستنسل، أي أنه في حالة الرغبة في احلصول على تصميم موجب يجب أن يكون اإلستنسل سالب والعكس 

صحيح. شكل )66-65(.

شكل )64( بدائل لإلستنسل.

شكل )65( طباعة تفريغ موجبة.

الطباعة بوا�صطة الإ�صتن�صل جتهيز اإ�صتن�صل �صالباإعداد الت�صميم املوجب
للح�صول على طباعة موجبة
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مبقارنة التصميم والطباعة الناجتة باإلستنسل، سنالحظ أن التصميم والطباعة سالبة بينما اإلستنسل موجب. 

خامات وأدوات طباعة التفريغ: 

اإلستنسل: ميكن أن يجهز كما شـــرح سابًقا أو ميكن استخدام البدائل ســـابقة الذكر باإلضافة إلى وجود مجموعة 

واسعة من اإلستنسل اجلاهز في املكتبات. شكل)67(.

شكل )67(

شكل )66(

الطباعة بوا�صطة الإ�صتن�صل جتهيز اإ�صتن�صل موجباإعداد الت�صميم ال�صالب
للح�صول على طباعة �صالبة
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استخدمت طباعة التفريغ لزخرفة احلوائط، ابحث عن 
مناذج مختلفة منها واجمع صور لها في ألبوم خاص. 

شكل )68( أسطح طباعية مختلفة.

السطح الطباعي: ميكن تطبيق طباعة التفريغ على مختلف اخلامات كاحلوائط واخلشب والزجاج واملرايا واألقمشة 

وقطع األثاث وأدوات املائدة والتحف. شكل )68(.

نشاط )2( 
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شكل )69( مجموعة من األلوان املستخدمة في طباعة اإلستنسل. 

شكل )71( أنواع مختلفة من الشريط الالصق.

إناء مسطح )بالتة(: يستخدم لوضع األلوان وخلطها إذا احتاج األمر، 

وميكن استخدام أطباق البالستيك. شكل )70(.

الشريط الالصق: يستخدم الشريط الالصق لتثبيت اإلستنسل، أو ميكن 

استخدامه كبديل لإلستنسل في ما يعرف بطباعة احلواجز. شكل )71(. 

شكل )70( أواني لوضع اللون.

نفاذة  رائحة  لها  والبخاخات  املضغوطة  األلوان   

في  أستخدمها  لذلك  الدماغ(،  خاليا  تلف  )تسبب 

مكان مفتوح وجيد التهوية. 

األلوان: يجب أن تكون األلوان املستخدمة للتطبيق على اإلستنسل كثيفة، ذات وسط مائي أو زيتي وتتوفر منها ألوان 

كثيفة القوام وألوان مضغوطة وباإلضافة إلى ألوان البخ.



6464

 

چڤ ) بذ '،ث ذ ا ٍ س &گ ِ ایّ-  \ )   

شكل )72( أدوات فرش مختلفة لوضع اللون. 

شكل )73( طريقة قص الفرشاة. 

الفرش )املدق(: للفرش املستخدمة في طباعة التفريغ شعر قصير وخشن، 

وتسمى هذه الفرش باملدقات وهي مثالية للمســــاحات الصغــــــيرة، ومــن هذه 

الفرش نوع يأتي برأس إسفنجي، كمـــــــا ميــــكن استخـــــــدام الرول اإلسفنـــــجي 

الفرش اخلشنة بعد قص  إلى إمكانية استخدام  شكل )72(، باإلضافة 

شعرها بشكل قصير. شكل )73(. 
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إذا زرنا الشبكة العنكبوتية وبحثنا عن طباعة التفريغ 
فمن املؤكد أننا سنتمتع بالنظر إلى النماذج املختلفة 

لطباعة التفريغ. 

شكل )74(

الطريقة الصحيحة الستخدام املدق )فرش اإلستنسل(: 

للحصول على نتيجة متقنة وجيدة من طباعة التفريغ يجب استخدام املدق بالطريقة الصحيحة عند وضع اللون وذلك 

على النحو اآلتي: 

1- يجب استخدام املدق بشكل عامودي دائًما. 

2- يوضع اللون على شعيرات املدق عن طريق الدق بشكل عامودي فوق اللون في طبق األلوان حتى يتخلل اللون 

شعيرات املدق. 

3- يجب التأكد من عدم وجود ألوان فائضة ظاهرة على شعيرات املدق.

4- عدم وضع اللون بكمية كبيرة حتى ال يتخلل احلواجز وباآلتي يطمس التصميم. 

لعلنا الحظنا مما سبق الدور الذي تقوم به طباعة اإلستنسل لتعويد املبتدئ على الدقة والنظام.

نشاط )3( 
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طباعة التفريغ بلون واحد بإستنسل جاهز:

مناذج لطباعة التفريغ لعدد من مفارش البالستيك املخرمة:

ترك األلوان لتجفوضع اللون على اإلستنسل

شكل )75(

رفع اإلستنسلوضع اإلستنسل

شكل )76( مناذج لطباعة التفريغ لعدد من مفارش البالستيك املخرمة.
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طباعة التفريغ بحواجز من األشرطة الالصقة:

إعداد التصميم. 

وضع الشريط الالصق وفق التصميم.

إزالة األشرطة الالصقة بعد جفاف اللون.

شكل )77(

جتهيز السطح الطباعي )كيف؟(. 

وضع األلوان.

املنتج النهائي. 
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لنفكر في كافة األشياء التي ميكن أن نطبق عليها الطباعة 
بالتفريغ.

نشاط )4( 

نشاط )5( 

مناذج لطباعة التفريغ باحلواجز مستمدة من التصاميم الشعبية. 

قام مجموعة من األصدقاء بوضع هذا التصميم وهم يرغبون في استخدام طباعة التفريغ في تنفيذه على القماش، 

هل نستطيع مساعدتهم، سوف يكونون شاكرين لنا ومقدرين تعاوننا معهم. 

• ما لون القماش الذين يحتاجون إليه؟

• ما هي األلوان التي يجب أن يستخدموها؟

• حّدد خطوات العمل مرتبة. 

شكل )78(
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طباعة زخرفية بالتفريغ طباعة زخرفية بالتفريغ 

اإلستنسل في طباعة تصاميم كسوة الكعبة:

والزخارف  الكتابات  طباعة  في  قدمًيا  اإلستنسل  طباعة  استخدمت 

التي سيتم تطريزها على قماش كسوة الكعبة املشـــــرفة، شكل )79( وذلك 

برسم التصميمات على ورق وعمل ثقــــوب صغــــيرة على كامل التصميم ومن 

ثم يوضع فـــــوق القماش املــــراد تطريزه ويرش بالبودرة أو اجلير على الثقوب مما 

يحدث آثاًرا على شكل نقط على القماش. شكل )80(.
شكل )79( استخدام طباعة اإلستنسل في صناعة كسوة 

الكعبة املشرفة قدميًا لنقل التصاميم متهيًدا لتطريزها.

شكل )80(

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

ف الله اململكة العربية السعودية برعاية احلرمني الشريفني وخدمتهما، وشرعت  بكل اقتدار  وفخر في صناعة كسوة  شّرً
الكعبة املشرفة حيث أمر جاللة امللك عبد العزيز -رحمه الله- في عام 1346هـ، بإنشاء دار خاصة بصناعة الكسوة في 
دار خاصة بجوار املسجد احلرام فكانت أولى حلة مكية الصنع منذ أن كسيت الكعبة املشرفة على مر األجيال، وعلى 
خطى املؤسس امللك عبدالعزيز - رحمه الله - واصل أبناؤه البررة من بعده العناية بالكعبة وكسوتها خير عناية وتعظيم؛ 
حيث صدرت موافقة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتغيير اسم مصنع 

كسوة الكعبة املشرفة إلى مجمع امللك عبدالعزيز لكسوة الكعبة املشرفة وذلك في شهر شعبان 1438هـ.

معلومة إثرائية
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شكل )81/أ(

شكل )82/ب(

شكل )82/أ(

شكل )81/ب(

تصاميم اإلستنسل: 

للحصول على طبعات مطابقة للتصميم وتظهر تفاصيله يجب أن يعالج التصميم 

عن طريق إحداث حواجز )فواصل( بني أجزاء التصميم.

لننظر إلى الشـكل )81/أ( تصميـــم يراد طباعته، والشكل )81/ب( فعبارة عن 

األثر الطباعي الناجت من استخدام إستنسل للتصميم )81/أ(، نالحــــظ عند تطبيق 

الطبـــاعة أن األثر الطبـــاعي املوضــــح في الشـكل )81/ب( يوضح املساحة احملصورة 

في  التصميم  إلى  نظرنا  إذا  ولكن  التفاصيل،  يظــــهر  وال  للتصميم  اخلــارجي  باخلط 

الشــــكل )82/أ( نالحظ أن  التصميم مجزأ إلى مساحات محددة مقفلة، والشــــكل 

)82/ب( عبارة عن األثر الطباعي الناجت عـــن طــــــريق استخـــــدام إستنسل للتصميم في 

الشكل )82/أ(، نالحظ في الشكل )82/ب( وضــــــوح تفاصيل التصميم باإلضافة 

إلى إمكانية استخدام عدة ألوان دون خوف من اختالط بعضها ببعض، فسبحان 

معلم اإلنسان ما لم يعلم. من هنا نستنتج أهمية وجود حواجز )فواصل( في طباعة 

اإلستنسل.
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شكل )83(

طريقة عمل تصاميم اإلستنسل: 

1- رسم التصميم املراد تطبيقه.

2- حتديد املناطق في التصميم التي حتتاج إلى فصل. 

3- رسم خط مواز للخط املوجود في التصميم في املناطق املراد فصلها.

4- تظليل املساحات اجلديدة للتأكد من أنها مغلقة.
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عمل اإلستنسل: 

1- ينقل التصميم إلى اإلستنسل )في حالة اإلستنسل الشفاف يوضع التصميم حتت اإلستنسل ويشف التصميم، أما 

في حالة اإلستنسل املعتم فيجب استخدام ورق كربون لنقل التصميم(.

2- تفرغ املساحات املراد طباعتها باستخدام املقص أو أداة حادة كاملشرط.

القيم اجلمالية لطباعة التفريغ:

في  فالتنوع  البعض  بعضها  التصميم عن  تفصل أجزاء  التي  احلواجز )الفواصل(  التفريغ في  يكمن جمال طباعة 

احلواجز يعطي تأثيرات مختلفة متكننا من احلصول على تصاميم مختلفة ومتنوعة. شكل)84(. 

شكل )84( التنوع في التصميم الناجت من تنوع الفواصل.
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التصميم الزخرفي الذي أمامنا في حاجة إلى وجود فواصل ليكون صاحلًا لطباعة اإلستنسل، لنظهر قدرتنا على االبتكار 

في عمل هذه الفواصل بأكثر من شكل. باإلضافة إلى القدرة على إحداث تأثيرات لونية مقننة تتدرج من الفاحت إلى الداكن 

ومن لون إلى آخر في املساحة الواحدة. وهو ما ال ميكن احلصول علية في األساليب األخرى للطباعة كطباعة القالب، 

شكل )85(. 

لنتأمل النموذج الطباعي اآلتي ولنالحظ كيف أن توزيع األلوان ساهم في اإليهام بالتجسيم.

شكل )85(

شكل )86(

نشاط )1( 

نشاط )2( 
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1- طباعة التفريغ بأكثر من لون بوجود الفواصل:

شكل )88( املنتج النهائي.

شكل )87( طباعة التفريغ بأكثر من لون بوجود الفواصل.

رفع اإلستنسل بحرص. تطبيق األلوان.

تثبيت اإلستنسل على القماشتفريغ اإلستنسل  نقل التصميم على شريحة اإلستنسل

أساليب الطباعة الزخرفية بالتفريغ:
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يرسم أجزاء التصميم كل على حدة وينقل كل جزء على إستنسل منفصلإعداد التصميم املراد طباعته

ترقم اإلستنسالت يفرغ كل إستنسل  على حدة  

2- طباعة التفريغ بأكثر من لون بدون الفواصل:

للطباعة بالتفريغ بدون فواصل فإننا نحتاج إلى أكثر من إستنسل للتصميم بحيث يتم في كل إستنسل تفريغ جزء من 

التصميم.

شكل )89( خطوات طباعة التفريغ 
بأكثر من لون بدون الفواصل.

يطبع اإلستنسل رقم 1

يطبع اإلستنسل رقم 2

الشكل النهائي للطباعة
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123

456

3- طباعة التفريغ بإستنسل من التجليد الالصق: 

شكل )90( خطوات طباعة التفريغ بإستنسل من التجليد الالصق.
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شجع زمالئك / زميالتك على عمل تأثيرات لونية متنوعة باستخدام التصميم اآلتي بعد عمل اإلستنسل.

نشاط )3( 
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تقومي الوحدة

ضع/ي عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:

استخدمت طباعة اإلستنسل قدميا في طباعة الكتابات والزخارف التي سيتم تطريزها على قماش 

)   ( كسوة الكعبة املشرفة.        

)   ( فن طباعة التفريغ )اإلستنسل(، يعتبر من الفنون الشعبية العاملية.    

)   ( طباعة اإلستنسل تستخدم للطباعة على املالبس.     

11

11

22

33

اذكر/ي طرق الطباعة بالتفريغ:

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

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

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

22

11

22

33
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ثبت املصطلحات
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أصالتنا أو أصالة: اجلودة، مثل جودة األفكار.

أكاسيد:  عبارة عن عناصر معدنية طبيعية تستخدم في فن اخلزف كمواد ملونة خللطات البطانات الطينية.

االبتكار: هو التجديد واإلبداع واخلروج عن املألوِف ليكون املخرج جديًدا ومبتكًرا.

مختلفة  ثقوب  عليه  لأللوان  نافذ  غير  مستو  على كل سطح  يطلق  أجنبي  اإلستنسل: مصطلح 
غير  ليصبح  البرافني  شمع  من  بطبقة  اجلانبني  كال  من  املغطى  السميك  الورق  من  عادة  ويصنع 

متشــرب للمـاء.

انطباق: انضمام الشيء بعضه إلى بعض.

التراث: ما تركه األجداد من فنون، رسوم، أفكار.

تردد:  تكرار. 

التجاور املنسجم بني عناصر الكتلة: عبارة عن ترابط العناصر املكونة للعمل وتناسبها وتوافقها 
بشكل متكامل. 

التشعب من خط من جهتني: هو خروج عناصر الزخرفة من خط من جهتني إلى اخلارج.

التشعب من خط من جهة: هو خروج عناصر الزخرفة من خط من جهة واحدة إلى اخلارج.

التشعب من نقطة: هو خروج عناصر الزخرفة من نقطة واحدة إلى اخلارج كمروحة أو من الوسط 
على شكل إشعاع.

جرد / جتريد: التجريد هو تخليص األشكال الطبيعية من التفاصيل الدقيقة.

حالة جتلد: عبارة عن املرحلة التي يتصلب فيها الطني ويتعذر ثنيه دون كسره.

احلفر البارز:  عبارة عن إزالة جزيئات من الطينة التي حتيط بالعنصر املراد إبرازه بارتفاع محدد.

احلفر الغائر:  إزالة جزيئات من الطينة في العنصر املراد إغارته إلى عمق محدد.
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خط األفق: هو املستقيم األفقي الذي يقع على مستوى عني الناظر.

 خيالنا: هي تصورات أو أفكار نصنعها في أذهاننا. 

ذوات األرواح: املخلوقات احلية. 

الشريحة الطينية: الشريحة عبارة عن قطعة من الطني تفرد بفرادة خشبية حتى تصبح مسطحة  
ذات ثخانة واحدة، وقد تكون ذات شكل محدد أو حر.

صفات جمالية: هي صفات معنوية تشعرنا باملتعة والسعادة مثل )الرقة، الشفافية، القوة، اجلاذبية، 
الرشاقة، الهدوء، املرونة، السطوع، التضاد، امتالء(.  

الطالءات الزجاجية: وكل أكسيد يعطي لوًنا مميًزا تختلف درجة اللون بتغيير نسبة األكسيد.

الطينة السائلة: وهي عبارة عن طينة يضاف إليها املاء بقدر معني إلى أن نحصل على درجة من 
اللزوجة املعتدلة.

القيم اجلمالية: عبارة عن مجموع املعاني واألحاسيس التي ترتبط بالقيم الفنية في العمل الفني 
لتؤكد مدى استجابة املشاهد ملا يراه. 

متناسق: صفة التوازن والترابط. 

املدق: للفرش املستخدمة في طباعة التفريغ شعر قصير وخشن، وتسمى هذه الفرش باملدقات وهي 
مثالية للمساحات الصغيرة ، ومن هذه الفرش نوع يأتي برأس إسفنجي.

نقطة التالشي وااللتقاء: هي نقطة على خط األفق تلتقي فيها اخلطوط املائلة التي حتدد الشكل.

املعاجلة السطحية: هي تلك الزخارف املتنوعة التي حتدث قيًما جمالية على سطح الطينية.

املنظور: هو متثيل األجسام املرئية على سطح منبسط )اللوحة( ال كما هي في الواقع، ولكن كما 
تبدو لعني الناظر في وضع معني وعلى بعد معني تكبر كلما قربت وتصغر كلما بعدت عن العني. 

نظم الزخرفة: الزخارف املوزونة والتي تتم باستخدام قواعد الزخرفة.
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المراجع 
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املراجع العربية
بليلة، نزار عبدالرزاق، القيم اجلمالية للعناصر األساسية في عمارة املساجد، رسالة ماجستير، كلية   -1

التربية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة.    

احلربي، سهيل سالم، )2003 م(، التصوير التشكيلي في اململكة العربية السعودية، الفن النقي،   -2
الرياض، اململكة العربية السعودية.

حمدان، زياد، )1405هـ(، طرق منهجية للتدريس احلديث، دار التربية احلديثة / عمان، األردن.  -3

خليل، عبدالرؤوف حسن، )1405 هـ(، متحف عبدالرؤوف حسن خليل، شركة النصر للطباعة   -4
والتغليف، جدة.

درويش، عماد، فن صناعة الفخار، دار دمشق، دمشق.  -5

الراشد، نواف بن ذويبان، )1425هـ(، تاريخ منطقة اجلوف، معارف العصر للنشر والتوزيع.  -6

معامل  جمعية  التشكيلية،  الفنون  في  التكوين  الرابعة،  الطبعة  م(،   2000( عبدالفتاح،  رياض،   -7
األلوان، القاهرة، مصر.

السعدي، عبدالرحمن بن ناصر، )1421هـ(، تيسير الكرمي الرحمن في تفسير الكالم املنان، املكتبة   -8
اإلسالمية للطباعة والنشر/القاهرة، مصر.

د. الشال، عبدالغني النبوي، )1984م(، مصطلحات في الفن والتربية الفنية، عمادة شؤون املكتبات   -9
جامعة امللك سعود، الرياض، اململكة العربية السعودية. 

الشامي، صالح أحمد، )1990 م(، الفن اإلسالمي التزام وإبداع، دار القلم، دمشق، سوريا.  -10

شوقي، إسماعيل، )2001 م(، التصميم عناصره وأسسه في الفن التشكيلي، زهراء الشرق.  -11

طالو، محي الدين، )1995 م(، اللون علًما وعماًل، دار دمشق، دمشق، سوريا.   -12

طالو، محي الدين، )2004 م(، املوسوعة العملية في الرسم والتلوين، دار دمشق، دمشق، سوريا.  -13

طالو، محي الدين، )2005م(، مبادئ الرسم، )ط10(، دار دمشق للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا.  -14
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طالو، محي الدين، )1992م(، الطبعة الثانية، اليد املبدعة، دار دمشق للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا.  -15

عبدالناصر، )2005م(، مختصر مهارات التفكير، جمعية املعلمني الكويتيني /الكويت، الكويت.  -16

علي، حمودة، )1990م(، فن الزخرفة، دار الفكر العربي/ القاهرة، مصر.  -17

العمري، عبدالعزيز  إبراهيم، )1985م(، احلرف والصناعات في احلجاز، مركز التراث الشعبي بدول اخلليج.  -18

الفالح، ندي، )2005م(، مبادئ الرسم واللون كيف تتعلمها وتعلمها، األهلية للنشر والتوزيع، عمان، األردن.  -19

اململكة  والنشر/ جدة،  للطباعة  البالد  دار  في جدة،  الفن  قصة  سعيد )1409هـ(،  محمد  فارسي،   -20
العربية السعودية.

فيرق، أحمد فؤاد رملي، )1986م(، إمكانية االستفادة من الطينات احمللية باململكة العربية السعودية   -21
في مجال التشكيل اخلزفي في التربية الفنية، كلية التربية جامعة حلوان.

الثقافة  التقنيات اخلزفية وإمكانية تعليمها في قصور  قدري، محمد سمير كمال الدين، )1983م(،   -22
بالقاهرة – رسالة دكتوراة، جامعة حلوان – كلية التربية الفنية.

الكوفي، خليل محمد، )2006م(، مهارات في الفنون التشكيلية، عالم الكتب احلديث، أربد األردن.  -23

كيوان، عبد، )1990 م(، الرسم بالباستيل، دار ومكتبة الهالل، بيروت، لبنان.  -24

كيوان، عبد، )2000 م(، أصول الرسم والتلوين، دار ومكتبة الهالل، بيروت، لبنان.  -25

محمد، مصطفى حنفي، )1997م(، مجاالت في التربية الفنية، دار املفردات، الرياض.  -26

املفتي، أحمد، )1419هـ (، فن صناعة اخلزف وفن ورد وزهر السيراميك، دار طارق بن زياد.  -27

املفتي، أحمد، )2002 م(، الطبعة الثالثة، فنون الرسم والتلوين، دار دمشق، دمشق، سوريا.  -28

املهدي، عنايات، )1994م(، فن صناعة اخلزف، مكتبة ابن سينا.  -29

املهدي، عنايات، كل شيء عن فن زخرفة القماش يدوّيًا، ابن سينا للطباعة والنشر.  -30
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 املراجع األجنبية
1- Cosentino, Peter, (1990). The Encyclopedia of Pottery TechniQues,
     Running Press Book Publishers, Pennsylvania.
2- Peterson, Susan, (2002). Working With Clay, Laurence King Publishing
     Ltd, London.
3- Bousquet, Monique, (2000). Curso De Ceramica, Editorial El Drac,
    S.L, Spain. 
4- Chavarria, Joaquim,  Hand-Building Techniques, Watson –Guptill
     Publications / New York.
5- Ross, Heather Colyer, 1981, The art of Arabian costume (A Saudi Arabian
     Profile),  Arabesque Commercial, SA.
6- Topham, John, 2005, Traditional Crafts of Saudi Arabia, Stacy
     International, London.

أخرى
املوسوعة العربية العاملية، )1416هـ(، مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع اجلزء 25.  -1

معرض تراث املجتمع في أرامكو السعودية، حياة البدو وسحر الصحراء – كتيب عن   -2
أرامكوا السعودية.

مجلة الفيصل، ربيع اآلخرة )1425 هـ(، احلرف والصناعات في تنومه، العدد 334.  -3
مجلة الفيصل قرية الفاو العدد 73.  -4

مكتب التربية لدول اخلليج العربي، )1406هـ(، مختارات من أعمال الفنانني التشكيليني   -5
في دول اخلليج العربي، إس.جي / الرياض، اململكة العربية السعودية.

روائع من مجموعة الفنون اإلسالمية مبتحف اللوفر ) 2006 م(، معرض للهيئة العليا   -6
للسياحة، شركة املدينة املنورة للطباعة والنشر، جدة.
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)Google( البحث عن طريق محرك بحث 
محرك بحث

WEAVING 
WEAVING BY HAND
WEAVING BY LOOM
WAFT
WRAP
HAND MADE WEAVING

مواقع اإلنترنت
www.craftstedirctory.com
www.kimbacan.com
cgi.ebay.com
www.itsmyidea.com
www.gutenberg.org
www.bekainc.com
www.beduinweaving.com
www.univers-art.arabfunart.com
www.balagh.com
www.fm.jsad.net
www.shark-world.com
www.arabsgate.com
http://saihat.net
www.fonon.net
www.saudi-frankfurt2004.net
www.2art2.com
www.albayan.com
www.arabcastle.net/vb/index.php

www.lakii.com/vb/archive/index.
php/t-6757.html
www.alnarges.com/vb/showthread.
php/p=86672
http://forum.hawaaworld.com/
showthread.php/t=857817
www.art.gov.sa/vb/showthread.php/
t=8318
www.a-b3ad.com/vb/archive/index.
php/t-4333.html
http://alfrasha.maktoob.
com/showthread.php/
t=52836&page=2
www.sedty.com/vb/showthread.php/
t=6027
http://samtah.net/vb/showthread.php/
p=254876
www.alwaha.com/hawa/printarticles.
php/artid=1037
www.albeet.com
www.art4edu.com

مراجع اإلنترنت
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جمال الر�سم
ال�سفحة الرقم  ال�سكل

13 1  اإناء اإ�سالمي باأ�سكال نباتية - العراق - القرن التا�سع ميالدي 
13 2 منزل �سعبي باأبواب ملونة وجدران مزخرفة  باألوان �سفافة على لون اأبي�ض.
14 3 ر�سم للمنظور.
15 4 لوحة الفنان يو�سف جاها )طريق الطائف(.
16 5 لوحة للفنان �سعود العثمان.
17 6 لوحة )ال�سيل( للفنان �سالح النقيدان.
19 7 قبة ال�سخرة.
19 8 مئذنة اجلامع الأموي.
20 9 امل�سجد احلرام.
20 10 لوحة للفنان �سياء عزيز للم�سجد النبوي.
21 11 مئذنة �سامراء امللوية ال�سهرية لوحة الفنان ال�سعودي حممد الروي�ض )من الرتاث العربي(.
21 12 ماآذن القاهرة ذات الراأ�سني لوحة للفنان �سياء.
22 13 لوحة الفنان ال�سعودي اإبراهيم بوق�ض )الأذان(.
22 14 لوحة ماآذن للفنان اإح�سان ال�سانع.
23 15 لوحة )ماآذن وقبب( للفنان عبد الرحمن احلوا�ض.
24 16 لوحة )حي قدمي( للفنانة ال�سعودية حنان البويدي.
25 17 لوحة للفنان ال�سعودي حممد �سيام.
26 18 لوحة للفنان ح�سن عبداملجيد.
26 19 لوحة للفنان ال�سعودي نهار مرزوق.
27 20 لوحة.
28 21 لوحة باألوان البا�ستيل الناعم للفنان امل�سري حممد �سربي.
29 22 اأدوات البا�ستيل.
30 23 اأقالم البا�ستيل.
31 24 األوان با�ستيل زيتي.
32 25 خطوات الر�سم باألوان البا�ستيل للطالب عمار بغلف.
33 26 بع�ض احلرف ال�سعبية من املهرجان الوطني للرتاث والثقافة )اجلنادرية( 1426هـ.
34 27 احلرف ال�سعبية، الفنان �سعد العبيد.

فهر�صة ال�صكال وال�صور
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جمال الر�سم
ال�سفحة الرقم  ال�سكل

35 28 لوحة الفنان حممد ال�سديري )حرفة من بالدي(.
35 29 لوحة الفنان �سالح النقيدان )�سانع الفخار(.
36 30 لوحة اأفكار حائرة لالأمري خالد الفي�سل.
37 31 منزل �سعبي يظهر حرفة الطالء واأنها لي�ست جمرد حرفة بل فن م�ستقل )املنزل باملنطقة اجلنوبية(.

38 32 منزل �سعبي من الداخل باملنطقة اجلنوبية، زينت جدرانه بفن القط الع�سريي.

39 33 فتاة تقوم بزخرفة جدار يف منزل �سعبي قدمي.

جمال الزخرفة
ال�سفحة الرقم  ال�سكل

43 34 بغداد الق�سر العبا�سي.
44 35 �سحن من اخلزف الع�سر العبا�سي القرن 9 - 10 م.
44 36 زهور.
44 37 زهور.
44 38 زهور.
45 39 زهور.
45 40 زهور.
45 41 زهور.
46 42 منوذج زخريف.
46 43 منوذج زخريف.
47 44 زهور.
47 45 زهور.
48 46 جزء من جدار الق�سر العبا�سي.
50 47 �سورة جتريدية.
50 48 �سورة جتريدية.
50 49 �سورة جتريدية.
51 50 �سورة جتريدية.
51 51 �سورة جتريدية.
51 52 �سورة جتريدية.
52 53 وحدة زخرفية.
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جمال الطباعة
ال�سفحة الرقم  ال�سكل

58 61 جوانب متعددة ل�ستخدام الإ�ستن�سل.
59 62 منوذج لالإ�ستن�سل.
59 63 منوذج لالإ�ستن�سل.
60 64 بدائل لالإ�ستن�سل.
60 65 طباعة تفريغ موجبة.
61 66 طباعة تفريغ �سالبة.
61 67 ال�ستن�سل اجلاهز.
62 68 اأ�سطح طباعية خمتلفة.
63 69 جمموعة من الألوان امل�ستخدمة يف طباعة الإ�ستن�سل.
63 70 اأواين لو�سع اللون.
63 71 اأنواع خمتلفة من ال�سريط الال�سق.
64 72 اأدوات فر�ض خمتلفة لو�سع اللون.
64 73 طريقة ق�ض الفر�ساة.
65 74 الطريقة ال�سحيحة ل�ستخدام املدق )فر�ض الإ�ستن�سل(.
66 75 طباعة التفريغ بلون واحد باإ�ستن�سل جاهز.
66 76 مناذج لطباعة التفريغ لعدد من مفار�ض البال�ستيك املخرمة.
67 77 طباعة التفريغ بحواجز من الأ�سرطة الال�سقة.
68 78 مناذج لطباعة التفريغ باحلواجز م�ستمدة من الت�ساميم ال�سعبية.

جمال الزخرفة
ال�سفحة الرقم  ال�سكل

52 54 وحدة زخرفية.
52 55 وحدة زخرفية.
52 56 وحدة زخرفية جمردة.
53 57 وحدة زخرفية جمردة.
53 58 وحدة زخرفية جمردة.
54 59 �سكل.
54 60 �سكل.
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جمال الطباعة
ال�سفحة الرقم  ال�سكل

69 79 ا�ستخدام طباعة الإ�ستن�سل يف �سناعة ك�سوة الكعبة امل�سرفة قدميًا لنقل الت�ساميم متهيدًا لتطريزها.
69 80 ال�ستن�سل بثقوب �سغرية.
70 81/اأ ت�سميم.
70 81/ب اأثر طباعي.
70 82/اأ ت�سميم.
70 82/ب اأثر طباعي.
71 83 طريقة عمل ت�ساميم الإ�ستن�سل.
72 84 التنوع يف الت�سميم الناجت من تنوع الفوا�سل.
73 85 ت�سميم زخريف.
73 86 منوذج طباعي.
74 87 طباعة التفريغ باأكرث من لون بوجود الفوا�سل.
74 88 املنتج النهائي.
75 89 خطوات طباعة التفريغ باأكرث من لون بدون الفوا�سل.
76 90 خطوات طباعة التفريغ باإ�ستن�سل من التجليد الال�سق.



الف�سل الدرا�سي الثاين



الوحدة الأولى: جمال اخلزف

94زخارف بارزة على امل�ضطحات الطينيةاملو�ضوع الأول

106ت�ضكيل املج�ضم بطريقة ال�ضرائح الطينيةاملو�ضوع الثاين

116تقومي الوحدة

الوحدة الثانية: جمال الر�ضم

118الفنون الإ�ضالميةاملو�ضوع الأول

127الر�ضم من الطبيعة، اأو اخليال املو�ضوع الثاين

139ر�ضم الإيقاعات احلركية يف الألعاب الريا�ضيةاملو�ضوع الثالث

148تقومي الوحدة

الوحدة الثالثة: جمال الزخرفة

150حتوير الوحدة الزخرفية النباتيةاملو�ضوع الأول

158تكوينات جمالية مبتكرة من الوحدات الزخرفية النباتية املو�ضوع الثاين

164تقومي الوحدة

165اأهداف امل�ضروع الفني

167امل�ضطلحات

169املراجع

173فهر�س الأ�ضكال وال�ضور

املـحـتـويــاتاملـحـتـويــات
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الموضوع األول:الموضوع األول:

زخارف بارزة على المسطحات الطينية.زخارف بارزة على المسطحات الطينية.

الموضوع الثاني:الموضوع الثاني:

تشكيل المجسم بطريقة الشرائح الطينية.تشكيل المجسم بطريقة الشرائح الطينية.
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زخارف بارزة على املسطحات الطينيةزخارف بارزة على املسطحات الطينية

اخلزف املسطح ذو الزخارف البارزة: 

هو أحد أنواع اخلزف اإلسالمي الذي انتشر في العصر العباسي في العراق وكانت مراكزه املهمة في سوسة وسامراء. 

وهناك أساليب متنوعة لتطبيق الزخارف البارزة منها:
1- الزخرفة باإلضافة واللصق: 

الطينــي الســطح  ثــم لصقهــا علــى  املــراد عملهــا،  الزخرفــة  مــا، ويتــم تشــكيله حســب  نوًعــا  اللينــة  الطينــة  فيهــا  يســتعمل 

في مكانها املعد سابًقا، لتظهر زخارف بارزة عن سطح اإلناء. الشكلني )1، 2(.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

شكل )2( إناء فخاري شكل بتقنية الزخارف البارزة.شكل )1( وحدات من الطني يتم جتهيزها يدويًا على شكل كرات أو حبال.
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2- الزخرفة بالشرائح: شاع استخدام الشرائح الطينية في التشكيل املباشر بها، أو استخدامها كإضافة للزخرفة. 

الشكلني )3، 4(.

شكل )3( شرائح  طينية شكلت على هيئة ورقة نبات.

شكل )4( شرائح طينية شكلت على هيئة أوراق نبات 
وأضيفت كزخرفة.
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التشكيل بالشريحة: 

هي إحدى الطرق اليدوية للتشكيل  التي شاع استخدامها منذ القدم وحتى وقتنا احلاضر، وهي من الطرق األكثر انتشاًرا 

بني فناني اخلزف كونها طريقة سهـــلة وتتعـــدد طــــرق التشكيــل فيها وبها. شكل )٦(.

تعريف الشريحة: 

     الشريحة عبارة عن قطعة من الطني تفرد بفرادة خشبية حتى تصبح مسطحة  ذات ثخانة واحدة. شكل )٥(. 

وقد تكون ذات شكل محّدد أو حر.

شكل )٥(

شكل )٦(
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باألصابعبالفرد بني شريحتني خشبية

نشاط )1(

الشكل )٧( توضح اخلامات واألدوات املطلوبة لتنفيذ عمل مسطح وزخرفته بالشريحة وطالئه، نذكرها سويًا من خالل 

معرفتنا بها في الدروس السابقة. 

أمامك في الشكل )٨( صور توضح بعًضا 

للحصول على  الطينة  لفرد  املتبعة  من األساليب 

ما  اخلاص  بأسلوبك  واشرح  تأملها  شريحة، 

شاهدت فيها.

نشاط )2( 

شكل )٧(

شكل )٨(
بالقطعبالفرد
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دور االبتكار في تشكيل الشريحة:

لالبتكار دور فّعال في إنتاج األشكال املسطحة املصنوعة من الشرائح الطينية غير التقليدية ذات القيم الفنية واجلمالية 

التي حتمل التنوع في احلدود اخلارجية وفي اإلضافات اجلذابة التي تظهر بأسلوب فني مبتكر، استمتع مبشاهدة النماذج 

في الشكل )٩(، وأطلق العنان ملخيلتك لتبتكر شكاًل جديًدا للشريحة.

شكل )٩(
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أساليب الزخرفة بالشريحة:

  1- زخرفة نافرة عن سطح الشريحة: وتكون بضغط الشريحة في قالب مزخرف أو تشكل الوحدات الزخرفية وتضاف 

على سطح الشريحة لتبدو شبه مجسمة. شكل )1٠(.

  2- زخرفة مجسمة: وتكون بفرد الشريحة وتقطيعها بقوالب القطع ثم جتميع األجزاء، أو تشكيلها مباشرة يدويًا. 

شكل )11(.

شكل )1٠(

شكل )11(
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هناك العديد من األساليب تتبع إلعطاء العمق للشريحة، في الشكل )12( تشاهد إحدى هذه األساليب.

اذكر طرًقا أخرى ميكن أن تطبقها لتحرك بها الشريحة.

ماذا يحدث للشريحة إذا وضعناها على إناء مقلوب؟

ماذا يحدث إذا وضع عدد من الُكرات الطينية متوسطة احلجم على هيئة دائرة أو مربع بحيث تكون متباعدة تباعًدا 

ًـــــــــا في حدود مساحة الشريحة، ثم توضع عليها الشريحة؟   محسوب

ماذا يحدث إذا شكلنا حبل طيني وجمعنا بني أطرافه ليكّون حلقة مفرغة، ثم تغطى بورق يتحّدد معه شكل 

احلبل، ونفرد عليها الطينة؟

نشاط )3( 

شكل )12(
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وميكننا تشكيل بعض األعمال الفنية املعاصرة بالشريحة تظهر فيها أساليب حديثة للزخارف البارزة. شكل )13(.

شكل )13(
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     ما القيم اجلمالية التي أضفتها الزخرفة البارزة على الشريحة في شكـل )14( إذا ما قورنت بالشريحة دون إضافات، 

شكل )1٥(؟ 

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

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

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

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

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

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

نشاط )4( 

شكل )1٥(شكل )14(



103103

تزخر مملكتنا احلبيبة بتراث عريق وجذور ضاربة في التاريخ، نشاهد في شكل )1٦(، بعض املباني األثرية، لنبحث 

عن املزيد منها في منطقتنا، ثم لنعمل منوذًجا مصغًرا ملبنى مفضل لدينا بتفاصيله الدقيقة متبعني طريقة التشكيل بالشريحة.

نشاط )٥( 

شكل )1٦( مناذج  ملباني أثرية. 
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خطوات تنفيذ واجهة مبنى من طني: 

اخلطوة األولى: نفرد الشريحة الطينية بسمك واحد، ونقطع جميع األطراف.  

اخلطوة الثانية: نحز ونخدش سطح الشريحة الطينية حتى نحصل على اخلطوط اخلارجية للمبنى الطيني، نرفع الشريحة 

الطينية بقطع خشبية، ثم نقطع النوافذ واألبواب بقوالب القطع، ثم نثبت النوافذ بالطينة السائلة.

شكل )1٧(
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اخلطوة الثالثة: نزخرف الشريحة الطينية بإضافة قطع من الشرائح الصغيرة متثل الدرج واحلوائط اخلارجية للمبنى الشعبي، 

ونلصقها بالطينة السائلة.

 مناذج أخرى ملباني شعبية نفذت بطريقة الشريحة.

شكل )1٨(
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تشكيل املجسم بطريقة  الشرائح الطينية تشكيل املجسم بطريقة  الشرائح الطينية 

تعتبر طريقة التشكيل بالشرائح إحدى أهم طرق التشكيل اليدوي للطينات التي استعملت قدميًا وال تزال تتبع حتى 

اآلن ويكثر انتشارها بني فنانني اخلزف كونها تعطي نتائج متعددة وتتميز عن غيرها من الطرق أنها تستخدم في بناء 

أشكال كبيرة ذات ارتفاعات عالية نسبّيًا في وقت قصير.

ما يجب مراعاته عند التشكيل بطريقة الشرائح:

والتشكيل  للدمج  والقابلية  التماسك،  وقوة  اخلواص  حيث  من  التشكيل،  لطريقة  املناسب  الطني  إعداد   -1

واللحام.

2- ترقيق الطينة على قطعة من القماش املاص للرطوبة لتسهيل رفعه.

3- ترقيق الطني على شكل شرائح وحتديد سماكته حسب طبيعة اجلسم املراد تشكيله والوظيفة التي يصنع من 

أجلها.

4- تقص الشرائح حسب التصميم املعد.

٥- حتضير جميع الشرائح التي يحتاجها العمل قبل البدء بالتشكيل.

٦- تغطية الشرائح بقطعة قماش رطبة.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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خطوات التشكيل بطريقة الشرائح:

اخلطوة األولى: ترقق عجينة الطينة بواسطة الفرادة، مع مراعاة البدء بالرق من املنتصف باجتاه األطراف للحصول على 

شريحة طينية بثخانة شريحتي اخلشب.

الطينة عليه، أو إضافة  يتم فرد  الذي  تنتج من طبيعة السطح  تأثيرات ملمسية  الشرائح  ٧- ميكن إكساب سطح 

مالمس متعددة كي تعطي تأثيرات فنية  حتمل قيم جمالية، شكل )1٩(. والعمل بتشكيل الطينة يعلمنا الهدوء والصبر 

إلجادة العمل.

شكل )1٩( تأثيرات ملمسية ناجتة من طبيعة السطح الذي تفرد عليه الشريحة.
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الشرائح  الشريحة، وتقص  تنفيذه، ويوضع على سطح  املرغوب  الشكل  الثانية: يقص ورق مقوى حسب  اخلطوة 

، وتترك حتى تصل إلى حالة التجلد. باستخدام أداة حادة  

السائل عند  الثالثة: تلصق الشرائح بعضها ببعض بعد خدش احلافات )خطوط االلتقاء(، ثم وضع الطني  اخلطوة 

خطوط االلتقاء لتساعد على عملية االلتصاق، كما ميكن استعمال حبال طينية طرية ورفيعة للمساعدة في لصق 

اجلوانب من الداخل، لتالفي انفصالها عن بعضها بعًضا.

 اخلطوة الرابعة: تستخدم الدفر اخلشبية للضغط على احلافات التي مت لصقها كي تتماسك القطع ببعضها.

اخلطوة اخلامسة: ميلس الشكل وينظف بقطعة من اإلسفنج الطبيعي املبلل باملاء إلكساب الشكل النعومة املطلوبة.
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تعرفنا فيما سبق على طرق التشكيل اليدوي. لنذكر تلك الطرق، ثم نعقد مقارنة بني اثنني منها )طريقة التشكيل باحلبال 

وطريقة التشكيل بالشرائح(. ونحدد مميزات كل منهما من حيث لدونة الطني، منط البناء، سهولة التشكيل.

اخلطوة الثالثة: يدمج طرفي الشريحة، ثم يرفع اجلسم من الداخل لنحصل على شريحة أسطوانية الشكل.

اخلطوة الثانية: يدحرج اجلسم األسطواني على 

الشريحة لتلتف عليه.

نشاط )1( 

اخلطوة األولى: تلف ورقة على جسم أسطواني 

وتثبت بورق الصق.

خطوات تشكيل الشكل األسطواني:

ميكن تشكيل الشكل األسطواني بالشريحة باتباع اخلطوات اآلتية:
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املعاجلة السطحية:

     اهتم اإلنسان منذ القدم بتجميل كل ما ينتجه، وقد توصل إلى زخرفة القطع الطينية بأمناط زخرفية بسيطة طورها 

على مر العصور املتعاقبة، وتنوعت أشكال هذه الزخارف وطرق تنفيذها، وهناك أمناط كثيرة منها ما يأتي: 

1- ما يطبق على األجسام قبل حرقها في أفران خاصة وهي رطبة و لدنة وجافة.

2- على األجسام وهي فخارية )بعد احلرق األول في األفران(.

3- على األسطح املزججة )بعد احلرق الثاني في األفران(.

 أساليب املعاجلة السطحية قبل حرقها في األفران:

هناك أمناط كثيرة ومتنوعة نختار منها ما يأتي:

1- الزخرفة باإلضافة واللصق: 

يستعمل فيها الطينة الطرية نوًعا ما ويتم تشكيله حسب 

الزخرفة املراد عملها، ثم لصقها في مكانها املعد سابًقا على 

سطح القطعة حسب التصميم شكل )2٠(.

شكل )2٠(
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2- الزخرفة باحلفر العميق: 

     وتستعمل أدوات خاصة بأشغال اخلزف )دفر خشبية أو معدنية( 

حلفر اخلطوط واملساحات العميقة على سطح املشغوالت وهي في حالة 

لدونة. شكل )21(.

     كما ميكننا تطبيق املعاجلات السطحية بالطالءات الزجاجية على 

القطع الفخارية.

     والطالء الزجاجي: هو عبارة عن طبقة زجاجية تتكون من عدة مواد توزن بدقة وتخلط باملاء، ثم تطحن جيًدا وتصفى 

وتضاف على األجسام الفخارية لتكسبها سطح المع أملس بفعل احلرارة فتصبح أجسام خزفية. وقد تكون الطالءات الزجاجية 

شفافة أو ملونة المعة أو غير المعة. شكل )22(.

شكل )22(

  شكل )21(
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يتكون الطالء الزجاجي من مواد رئيسة هي:

2- مواد مزججة. 1- مواد صاهرة. 

4- مواد ملونة إذا كان الطالء املراد ملونًا. 3- مواد رابطة.  

وميكننا إضافة بعض األكاسيد لتلوين الطالء الزجاجي منها ما يأتي شكل )23(:

1- أكسيد كوبالت                  أزرق فاحت.

2- أكسيد نحاس                   أخضر فاحت.

3- أكسيد حديد                   بني فاحت.

4- أكسيد كروم                     أخضر.

٥- أكسيد املنجنيز                 أسود.

وهناك طالءات زجاجية جاهزة تباع في األسواق ميكن استخدامها في تلوين األسطح الفخارية.

شكل )23(
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اخلطوة الثانية: نرسم التصميم بقلم الرصاص على اخلطوة األولى: جتهيز الطالء الزجاجي.
السطح الفخاري. 

اخلطوة الثالثة: نلون التصميم املرسوم بالطالء الزجاجي من اخلارج والداخل.  

اخلطوة الرابعة: نترك األلوان جتف، ثم نقوم بحرقها حتى يثبت الطالء الزجاجي.  

لنتبع خطوات التنفيذ اآلتية لتطبيق الزخرفة بالطالءات الزجاجية اجلاهزة على األسطح الفخارية:

نشاط )2( 
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يحرص الفنان اخلزاف على تقدمي أفكار فنية تتسم باحلداثة واجلدة والتناسق واالنسجام، ُتشعر املشاهد باملتعة 

احلسية واجلمالية. لنتأمل األعمال الفنية املنفذة بطريقة الشريحة في شكل )24(، ونقيمها من حيث الفكرة واملعاجلة 

السطحية. حبذا لو نطرح أفكار مغايرة عند التشكيل بالشرائح؟

نشاط )3( 

شكل )24(
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أقبل الفنانون املسلمون على فن اخلزف إقبااًل عظيًما، واستطاعوا أن ينتجوا خزًفا على مستوى عاٍل من حيث القيمة 

الفنية واجلمالية.

وقد شمل إنتاج اخلزف جوانب متعددة من االحتياجات اليومية مثل: الفناجني واألقداح والكؤوس والصحون والسالطني 

واألكواب والقوارير واألباريق واألزيار واملسارج، والبالطات اخلزفية لكسوة جدران احملاريب.

وتعددت أنواع اخلزف اإلسالمي في أشكالها وطريقة معاجلتها، وأنواع الزخارف بشكل ليس له نظير ومن بعض األنواع 

التي شاع إنتاجها في مختلف البالد اإلسالمية هي: 

1- اخلزف ذو الزخارف البارزة.

2- اخلزف ذو الزخارف احملفورة.

3- اخلزف احملزوز حتت الطالء.

4- اخلزف ذو البريق املعدني.    

• نبحث في الشبكة العنكبوتية عن مساهمات املسلمني في تطور صناعة الفخار واخلزف وزخرفته عبر العصور، 

ونعرضه على املعلم/ــة.

نشاط )4( 
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تقومي الوحدة

ضع/ي عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:

)   ( اخلزف املسطح هو أحد أنواع اخلزف اإلسالمي الذي انتشر في العصر العباسي.  

)   ( اخلزف اإلسالمي متركز في سامراء.        

)   ( تزخر اململكة العربية السعودية باملباني األثرية.       

)   ( من أمناط معاجلة السطح في اخلزف الزخرفة باإلضافة واللصق.     

)   ( يحرص الفنان اخلزاف على تقدمي أفكار فنية تتسم باحلداثة واجلدة والتناسق واالنسجام.  

11

11
22

33

44

55

يتكون الطالء الزجاجي من مواد رئيسة هي:

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

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

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

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

عّدد/ي أنواع اخلزف اإلسالمي.

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

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

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

..................................................................................................................................................
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الوحدة الثانية

الموضوع األول: 
الفنون اإلسالمّية.

الموضوع الثاني: 
الرسم من الطبيعة، أو الخيال.

الموضوع الثالث:
رسم اإليقاعات الحركّية
في األلعاب الرياضّية.

الموضوعات
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تألقت احلضارة اإلسالمية منذ القرن السادس وحتى القرن التاسع عشر وشهدت ازدهاًرا 
وتطوًرا وصل ذروته وتأثرت به احلضارات األخرى، وقد ركزت الفنون اإلسالمية في هذه 
الفترة على فن العمارة، وفن املنمنمات، وفن الزخرفة، واخلط باإلضافة إلى فنون أخرى من 
النحت، ومتثلت هذه الفنون في املساجد والقصور واملخطوطات واألواني وبعض اللوحات 
مقصوًدا  اجلمال  يكون  أن  منها  اإلسالمية  للفنون  عدة خصائص  هناك  أن  كما  الفنية، 

وليس عارًضا، وأن يكون ذلك من باب التحسينات وليس من الضروريات وغير ذلك.

الفنون اإلسالمية في اللوحات العاملية:
واملتاحف،  املعارض  لها  وعمل  بها  وتأثر  اإلسالمية  الفنون  بدراسة  العاملي  الفنان  اهتم 
وظهر ذلك واضًحا في بعض اللوحات العاملية، إما باستخدام بعض الرموز من مآذن وقباب 
وزخرفة وغيره، أو مستوحاة من احلياة السياسية واالجتماعية والبيئة والتاريخ اإلسالمي كما 
ظهرت في هذه اللوحات بعض القيم الفنية اإلسالمية، ففي الشكل )٢٥( لوحة للفنان 
اليومية ملنطقة  الواضح وتسجيله للحياة  العاملي )املستشرق( لودفيج دوتش نشاهد تأثره 
من شرقنا اإلسالمي واستخدامه للزخرفة اإلسالمية في اللوحة، كما نشاهد الفنان البريطاني 

دافيد روبرتس الذي اهتم  باحلياة الدينية ورسم لوحة لقبة الصخرة، الشكل )٢٦(.

الفنون الإ�سـالمـيـةالموضوع األول
رابط الدر�س الرقمي

www . i e n . e d u . s a
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الشكل )٢٥(: لوحة )بائع العرقسوس( للفنان لودفيج دوتش.

الشكل )٢٦(: لوحة لقبة الصخرة للفنان البريطاني دافيد روبرتس.
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تأثر الفنان املسلم بالفنون اإلسالمية:
تأثر الفنان بالفنون اإلسالمية وعبر بها عن مشاعره وأفكاره، وحّلق بخياله في تصوير 
تلك املشاعر واألفكار، كما طور من استخدام رموزها وعناصرها من خط وزخرفة ومئذنة 
سمات  من  سمة  والعناصر  الرموز  هذه  استخدام  ومازال  العناصر،  من  ذلك  وغير  وقبة 
الفنان املسلم فنجد الفنان اجلزائري محمد راسم قام برسم  املنمنمات في القرن العشرين، 

الشكل )٢٧(.

ن�شاط ) ن�شاط ) 11 ( (

1- اذكر بعض العناصر التي متيزت بها الفنون اإلسالمية؟
2- هل تأثر الفنان العاملي بالفنون اإلسالمية؟ وإلى أي حد؟

3- اذكر بعض خصائص الفنون اإلسالمية؟

الشكل )٢٧(: منمنمة حديثة للفنان اجلزائري محمد راسم.
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الفنون اإلسالمية في اململكة العربية السعودية:
منذ ظهور احلركة التشكيلية الفنية باململكة العربية السعودية والفن اإلسالمي سمة 
من سمات الفنان السعودي وذلك لعدة أسباب من أهمها أن احلكم فيها إسالمي منهًجا 
وتخيالته  وأفكاره  الفنان  على  واضح  تأثير  الشريفني  احلرمني  لوجود  أن  كما  وتطبيًقا، 
لوحات  أغلب  في  نفسه  يفرض  اإلسالمي  بتراثه  السعودي  الفنان  اعتزاز  أن  إلى  إضافة 
اإلسالمية  الفنون  رموز  من  رمًزا  يستخدم  املواضيع  في مختلف  السعودي وجنده  الفنان 
أو عنصًرا من عناصرها باإلضافة إلى التعبير الروحي عن دينه اإلسالمي. ولعظمة البيت 
احلرام في نفس الفنان املسلم واملناسك الدينية من حج وعمرة جنده دائم التعبير عن هذا 

املوضوع.

الشكل )٢٨(: منمنمة للفنان الواسطي من مقامات احلريري.

ن�ساط ) ن�ساط ) 22 ( (

اذكر العناصر التي استخدمها الفنان في املنمنمة السابقة؟
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احلج مستخدًما  في  الطواف  فيها  الشكل )٢٩( يصور  أرشد كمال،  للفنان  لوحة   
الفنون اإلسالمية في تصوير احلجيج بحرف األلف أبيض  العربي كرمز من رموز  احلرف 

وأسود وحروف التلبية بأعلى الكعبة.

الشكل )٢٩(: لوحة للفنان أرشد كمال.

احلرف العربي والفنون اإلسالمية:
استخدم احلرف العربي كرمز من رموز الفنون اإلسالمية في املنمنمات واملنحوتات 
انطلق  العشرين  القرن  أوائل اخلمسينات في  الفنان املسلم وفي  وغير ذلك من أعمال 
ما يسمى باللوحة احلروفية وهي اللوحات التي جتمع بني جماليات اخلط العربي وقيم 
التشكيل احلديث، وقد اختلفت األقطار العربية واإلسالمية في أنواع اخلطوط املستخدمة 

في هذه اللوحات.



123123

الشكل )٣١(: لوحة للفنان يوسف إبراهيم.الشكل )٣٠(: لوحة للفنان محمد رضا وارس.

الشكل )٣٢(: لوحة للفنان إبراهيم العرافي.

من  أسلوب  احلروفية  اللوحة  أو  احلروفيات  فن  أصبح  السعودية  العربية  اململكة  وفي 
أساليب بعض الفنانني.كما في الشكل )٣٠( لوحة للفنان محمد رضا وارس، والشكل 

)٣١( لوحة للفنان يوسف إبراهيم، والشكل )٣٢( لوحة للفنان إبراهيم العرافي.
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األلوان املائية:
التي حتدد  املواد هي  األلوان من األصباغ ومتزج معها مواد أخرى وهذه  ُتصنع جميع 
نوعية اللون كما أنها تزيد من سماكته، واأللوان املائية يتم فيها مزج األصباغ مع الصمغ 
ويختلف نوع هذه األلوان باختالف كمية الصمغ فيها فاأللوان املائية العادية نسبة الصمغ 
فيها أقل من ألوان اجلواش التي هي أقل من ألوان األكريلك. و متزج ألوان اجلواش بالصمغ 
األبيض فتصبح معتمة وغير شفافة وهذا هو الفرق بينها وبني األلوان املائية العادية وهذه 
األلوان جتف سريًعا وميكن إخفاء األخطاء فيها بزيادة طبقات اللون مع مالحظة أن هذه 

الزيادة في تكثيف اللون تؤدي إلى تقشير وتشقق اللون في اللوحة مع مرور الوقت.
اخلامات واألدوات:

١- اللون: ويتوفر بعدة أنواع منها األنابيب املعدنية والبالستيك واملساحيق امللونة.
٢- فرش الرسم: تكون مدببة وناعمة ومبقاسات مختلفة.

٣- بالتة: وتسمى صحن األلوان وتستخدم ملزج األلوان ولها عدة أنواع.
اللوحة عليه لسهولة الرسم وله  اللوحة: ويسمى املسند ويستخدم لوضع  4- حامل 

وضع معني في الرسم بألوان اجلواش، الشكل )٣٣(.   
أشكالها وسماكتها ويستحسن  في  تختلف  الورق  من  أنواع  هناك عدة  الورق:   -٥

استخدام ورق البرستول الناعم السميك.   

الشكل )٣٣(: حامل اللوحة )املسند(.



125125

خطوات الرسم والتلوين:  
     تختلف خطوات الرسم والتلوين باختالف املوضوع، ومن اخلطوات التي يتفق عليها 

أغلب الفنانني اآلتي:      

الشكل )٣4(: بعض أدوات الرسم بألوان اجلواش.

خطوة )١(: رسم املوضوع بقلم الرصاص.

مع  املوضوع  عناصر  تلوين   :)٢( خطوة 
التأكيد على بعض التفاصيل في العمل.
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خطوة )4(: العمل في صورته النهائية.

ارسم لوحة تشكيلية باستخدام احلرف العربي كأحد رموز الفن 
اإلسالمي باأللوان املناسبة.

ن�ساط ) ن�ساط ) 33 ( (

خطوة )٣(: تلوين اخللفية مع التأكيد 
على بعض عناصر اخللفية.
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 الرســم مــن أقــدم الفنــون التي مارســها اإلنســان منذ آالف الســنني وهي هوايــة الزمته 
وتطورت بتطوره.

الغاية من دراسة الرسم:
تنمية املالحظة والتفكير واالبتكار واخليال، وتعويد املرء على تذوق اجلمال والشعور به 
والتعبير عن أفكاره وخواطره وعما يحيط به من جمال الطبيعة وبهجتها تعبيًرا ملموًسا.

وهناك أساليب كثيرة لفن الرسم أهمها: الرسم من الطبيعة، والرسم من البيئة والرسم 
من اخليال.

أواًل: الرسم من الطبيعة: 
وينقسم الرسم من الطبيعة إلى قسمني: )الطبيعة احلية، والطبيعة الصامتة(.

أ- الرسم من الطبيعة احلية:
والصحارى  كالغابات  تعالى  اهلل  خلقها  التي  الطبيعة  في  املجسد  اجلمال  رسم  هو 
واجلبال والوديان واألنهار، واملظاهر البيئية املختلفة مبا فيها من عناصر مختلفة كاألشجار 

واحليوانات والطيور والكائنات البحرية والصخور والُشَعِب املرجانية، وغيرها.
وكثير من الفنانني استلهموا أعمالهم 
املختلفة  وعناصرها  الطبيعة  من  الفنية 
القحطاني  سعود  السعودي  كالفنان 
الذي ركز على املنظور اخلطي البسيط، 
واالنسجام  اللوحة  عناصر  في  واالتزان 

اللوني، الشكل )٣٥(.   

الشكل )٣٥(: لوحة من الطبيعة للفنان سعود القحطاني.

رابط الدر�س الرقمي
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ومنهم من ركز على إظهار التفاصيل الدقيقة في العناصر الطبيعية مستخدًما العناصر 
الشكلية من خط ولون وملمس وضوء وظل كالفنانة هدى جودة العمر، الشكل )٣٦( 

والفنان عبداحلكيم بامهير، الشكل )٣٧(. 

الشكل )٣٦(: لوحة روائع البحر األحمر 
للفنانة هدى العمر.

الشكل )٣٧(: لوحة أعــمــاق 
للفنان عبداحلكيم بامهير.
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التالية، مع مراعاة  لكي نرسم لوحة فنية متكاملة نتابع اخلطوات 
املنظور واالتزان واالنسجام  في عناصر اللوحة:

اخلطــوة األولــى: نرســم املنظــر بقلــم 
الرصاص، مع مراعــاة املنظور واالتزان 

في عناصر اللوحة.

اخلطوة الثانية: نلون خلفية املنظر بألوان 
مناسبة في )الصباح، املساء، أو الليل(

اخلطــوة الثالثة: نلــون األماكن العالية 
بلــون فاتـــح والســفلية بلــون غامــق 

حسب العناصر.

ــلـــون أعــلــى  اخلـــطـــوة الـــرابـــعـــة: نـ
الشجيرات البعيدة بلون أخضر فاحت 
بلون أخضر  الشجيرات  أسفل  ومن 

قامت.

ن�ساط ) ن�ساط ) 11 ( (
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اخلطوة اخلامسة: نلون الشجيرات 
القريبة أسفل اجلبل بلون أخضر فاحت 

ونلون الطريق بلون بني قامت.

فرشاة  بواسطة  السادسة:  اخلطوة 
الدقيقة  التفاصيل  نوضح  صغيرة 
للجبال والشجيرات كما نحدد اجتاه 

الضوء والظل.

• نتأمل الطبيعة في كل فصل من فصول السنة، ثم نرسم منظًرا مستوحى 
من الطبيعة مستخدمني ألوان الغواش.

الشكل )٣٨(: الشكل النهائي للوحة.
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ب- الرسم من الطبيعة الصامتة:        
  الطبيعة الصامتة هي األشياء اجلامدة التي ال حياة فيها كالفواكه، واألواني والزجاجات، 
واألكواب، واملكعبات، وغيرها، وعـنـد تكــوين مجمــوعة مـن الطبيـعـة الصامتة ال بد أن 

نراعي القواعد اآلتية:
١- انسجام العناصر مع بعضها البعض، وترابطها.

٢- مراعاة نسب العناصر واختالف أحجامها، وأشكالها، ومالمسها.
٣- االنسجام اللوني بني العناصر املختارة.

زوايا احلجرة  اجلميع من مختلف  يراها  مناسب بحيث  العناصر في مكان  4- عرض 
بوضوح  مع مراعاة اجتاه الضوء. 

الفن  من  املستلهمة  الصامتة  الطبيعة  رسموا  التشكيليني  الفنانني  من  الكثير  وهناك 
الشعبي كالفنان السعودي سعد العبيد الذي ركز على تنظيم العناصر مع بعضها البعض 

مما ساعده على إظهار الظالل الناجتة من أثر الضوء على التكوين، الشكل )٣٩(.

الشكل )٣٩(: لوحة من الفن الشعبي للفنان سعد العبيد.
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من  املكونة  العناصر  انسجام  على  ركز  الذي  احلجي  منير  السعودي  الفنان  ومنهم 
املكعبات واألواني اخلزفية، كما ركز على االنسجام اللوني بني العناصر، الشكل )4٠(. 

الشكل )4٠(: لوحة للفنان منير احلجي.

ن�ساط ) ن�ساط ) 22 ( (

الشكل )41(: لوحة للفنان السعودي إحسان برهان نتأملها جيًدا، ثم نعدد 
القواعد التي اتبعها الفنان في رسم الطبيعة الصامتة.

الشكل )4١(: لوحة للفنان إحسان برهان.
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ثانًيا: الرسم من البيئة:
وتشمل البيئة كل ما يراه ويسمعه الفنان ألنه جزء منها، والبيئات من حولنا كثيرة 
لها مميزات ومواصفات تتقارب وتختلف عن بعضها، ولكل بيئة حياة يومية تختلف عن 
األخرى ميكن استغاللها كعناصر ملوضوعات تعبيرية مختلفة على سبيل املثال: املزارع، 
والسفن،  الشراعية  املراكب  املواني،  املساجد،  األبراج،  املباني،  واجلسور،  الطرقات 

األسواق ... وغيرها.
الفنية كالفنان  اليومية في أعمالهم  احمللية واحلياة  البيئة  وا عن  الفنانني عبرَّ وكثير من 

السعودي األمير خالد الفيصل، الشكل )4٢(.

الشكل )4٢(: لوحة سوق أبها القدمي  للفنان األمير خالد الفيصل.
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والفنان السعودي ضياء عزيز الذي ركز على احلياة اليومية الشعبية، الشكل )4٣(.

الشكل )4٣(: لوحة يوم الغسيل للفنان ضياء عزيز.

وكذلك الفنانة السعودية صفية بن زقر التي ركزت على إظهار النسبة والتناسب في 
املنزل والرواشني املوجودة فيه، الشكل )44(.

الشكل )44(: لوحة املنزل والرواشني للفنانة صفية بن زقر.
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ثالًثا: الرسم من اخليال:
وأشكال  صور  في  وتنظيمها  السابقة  اخلبرات  من  جديدة  عالقات  إنشاء  على  تقوم 
فقد نشاهد صياًدا وزورًقا  واقعي،  ترتيب غير  في  واقعية  أشياء  نشاهد  فنحن  جديدة، 

وبحًرا لكن ترتيبهم غير واقعي، الشكل )4٥(.

ن�ساط ) ن�ساط ) 33 ( (

نتأمل البيئة التي نعيش فيها، ونختار موضوًعا ونرسمه، ونلونه بألوان 
اجلواش.

الشكل )4٥(: لوحة حلم صياد  للفنان الكويتي علي توفيق.
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وهناك كثير من الفنانني عبروا من اخليال كالفنان السعودي خليل حسن،  الشكل )4٦(.  

الشكل )4٦(: لوحة البحر للفنان السعودي خليل حسن.

بجميع  السعودية  والبيئة  الطبيعة  تأمل  الذي  بوشارد  فليب  اإلجنليزي  الفنان  ومنهم 
مظاهرها؛ فعبر من خياله بلوحات فنية مدهشة، الشكل )4٧(.

الشكل )4٧(: لوحة جبال السودة للفنان االجنليزي فيليب بوشارد.
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الشكل )4٨(: لوحة رحالة  للفنان البلجيكي رينيه ماجريت.

ن�ساط ) ن�ساط ) 44 ( (

 الشكل )48(: لوحة للفنان البلجيكي رينيه ماجريت، نصف اللوحة 
ونذكر العناصر الغير مألوفة والتي عبر الفنان فيها عن اخليال. 
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ومنهم من استخدم أفكاره وجتاربه وخياله في التعبير عن الصحراء كالفنان محمد 
السليم، الشكل )٥١(. 

ن�ساط ) ن�ساط ) 55 ( (

الفنية  لوحاتهم  السعودية  البيئة  من  التشكيليون  الفنانون  استلهم 
كالفنان عبده ياسني الذي رسم قافلة من اجلمال تسير وسط الصحراء، 
وعاصفة رملية حتيط بها من كل جانب في أجواء ترابية، الشكل )49(. 
والفنان فليب بوشارد الذي رسم الصحراء الواسعة بكثبانها الرملية، 

الشكل )50(.

الشكل )٥٠(: لوحة للفنان فليب بوشارد. الشكل )4٩(: لوحة للفنان عبده ياسني.

الشكل )٥١(: لوحة  للفنان محمد السليم.

نالحظ كيف تناول الفنانون موضوع الصحراء في اللوحات السابقة. 
هل نستطيع أن نرسم الصحراء بطريقة مختلفة؟
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أو  مرئية محسوسة  ال  أو  مرئية  باطنة،  أو  ظاهرة  بالحركة،  مغمور  الكون  في  ما  كل 
معقولة، وهذه الحركة هي مصدر المتعة الجمالية ولها داللتها ووظيفتها في نسق الحياة 

وقد ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة تدل على الحركة  قال تعالى: زب
رب)١(.

ومنذ أن خلق اهلل اإلنسان على هذه األرض أدرك حركة الكون من حوله فرسم على 
جدران الكهوف حركته وحركة الحيوانات التي يراها، الشكل )٥٢(.  

الشكل )٥٢(: رسومات حركية في بعض الكهوف.

والفنان المصري القديم سجل األحداث اليومية المختلفة في إيقاعات حركية رائعة، 
الشكل )٥٣(.

الشكل )٥٣(: رسومات للفنان المصري القديم.

رابط الدر�س الرقمي
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 )١( سورة يس آية: 4٠.
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  وقد اكتشفت في المملكة العربية السعودية رسوم محفورة على الصخور تدل على 
حركة اإلنسان والحيوان، الشكل )٥4(.

الشكل )٥4(: رسومات محفورة على 
الصخور في المملكة العربية السعودية. 

للحركة  والجمالية  الفنية  القيم  الفنان  أدرك  وقد 
في البيئة من حوله فأظهرها في أعماله الفنية، الشكل 

.)٥٥(

الشكل )٥٥(: لوحة رقصة شعبية  للفنان 
عبدالحليم رضوي.

في ظل  بالعناية  املستهدفة  األساسية  العناصر  أهم  كأحد  الوطني  التراث  السعودية  العربية  اململكة  وضعت 
استراتيجيتها التنموية املتمثلة في رؤية 2030، بوصفهما رافًدا من روافد االقتصاد الوطني نظير ما تتمتع به اململكة 
من ثروات تاريخية عريقة تعد امتداًدا لتاريخ األمم واحلضارات التي تعاقبت على أرضها منذ آالف السنني وذكرت 
معظمها في القرآن الكرمي. وقد أثمرت العناية بتراثنا احلضاري من قبل حكومتنا الرشيدة عن إحياء مواقع التراث 
الوطني والعربي واإلسالمي والقدمي وتسجيل مواقع عدة ضمن قائمة التراث العاملي، ومتكني اجلميع من الوصول 

إليها على اعتبار أنها من الشواهد احلية على إرثنا العريق. 

معلومة إثرائية
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وكثيًرا ما نرى األطفال يرسمون ويعبرون فالطفل يرسم ويعبر عما يعرفه ال ما يراه من 
صور مختلفة لجسم اإلنسان وحركته، الشكل )٥٦(.

والصغار  للكبار  المحببة  األشياء  من  المختلفة  بحركاتهم  األشخاص  رسم  أن  وبما 
فسوف نتعلم رسم الحركة من خالل الطرق اآلتية:

1- الرسم بواسطة خطوط الحركة:
نرسم الرأس على أنها بيضة صغيرة ونرسم الجسم واألطراف على أنها خطوط بسيطة، 
وكل ما يجب مراعاته  في هذه الرسوم هي النسب والتناسب، والتوازن، الشكل )٥٧(.

الشكل )٥٧(: رسم الجسم بخطوط بسيطة.

الشكل )٥٦(: صور مختلفة لجسم اإلنسان وحركته.
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2- الرسم من الشخصية مباشرة: 
نختار أحد األشخاص من المنزل أو المدرسة كنموذج  للوقوف أمامنا ونرسم تفاصيل 
الحركة التي نرغب برسمها، الشكل )٥٨: أ،ب(، وكل ما يجب مراعاته في هذه الطريقة 

ما يأتي:
تحديد الشكل العام بخطوط الحركة.  -١

بيان موضع ونسب األجزاء المختلفة كاألرجل واأليدي....وغيرها.  -٢
٣- مقارنة هذه النسب بما هو خلفها من أرضية وحائط ... 

الشكل )٥٨-أ(: 
صورة شخصية.

الشكل )٥٨-ب(: 
تحديد الشكل العام 

بخطوط الحركة.

الشكل )٥٩(: الرسم من المرآة.

3- الرسم من المرآة:
نتابع هذه الطريقة في المنزل نقف أمام مرآة كبيرة ونقوم بعمل حركات مختلفة، لنتعلم 
من خاللها كيف يحافظ الجسم على توازنه أثناء تغير الحركة، ومن ثم نرسم الحركات 

التي قمنا بها أمام المرآة وهذه الطريقة تقوي الذاكرة لدى الطالب، الشكل )٥٩(.
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4- الرسم من الدمية المتحركة:
تباع هذه الدمية في محالت أدوات الرسم، وهي مصنوعة من الخشب أو البالستيك 
تتحرك أطرافها حسب الطلب، الشكل )٦٠(، ونستطيع أن نحركها حتى نحصل على 

هيئة الحركة المطلوبة.

الشكل )٦٠(: الدمية المتحركة.
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الشكل )٦١(: بعض ألعاب الرياضة الفردية.

الشكل )٦٢(: بعض ألعاب الرياضة الجماعية.

ن�ساط ) ن�ساط ) 11 ( (

الشكل )61(: يمثل بعض األلعاب الرياضية الفردية، والشكل )62(، 
يمثل بعض األلعاب الرياضية الجماعية.

•  نتأمل الحركات في األلعاب الرياضية الفردية والجماعية جيًدا، ثم نصفها 
ونرسمها بواسطة خطوط الحركة.

•  نعدد بعض األلعاب الرياضية الفردية والجماعية.
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تهتم وزارة التعليم باألنشطة المختلفة التي يمارسها الطالب في المدرسة وخارجها 
في ضوء قيمنا اإلسالمية التي نفتخر بها، وأهدافنا التربوية التي تنمي لدى الطالب احترام 
اآلخرين، وضبط النفس واحترام التعليمات واألنظمة األمنية من خالل المواقف المتنوعة 

للنشاط الرياضي. ومن هذه األنشطة: 
كرة  السباحة،  الجري،  مثل:  المدرسة  داخل  الطالب  يمارسها  التي  األنشطة   -١

القدم كرة السلة، الكاراتيه ... 
٢- األنشطة التي يمارسها الطالب خارج  المدرسة وتنقسم إلى قسمين: 

الهجن  سباق  مثل:  الرياضة  لوزارة  التابعة  األندية  في  المنظم  الرياضي  النشاط   •
والفروسية، كرة القدم والسلة والطائرة، الرماية، سباق السيارات والدراجات، رمي الرمح، 

والوثب العالي، رفع األثقال، الجمباز... وغيرها.
واهتم بعض الفنانين برسم بعض األلعاب الرياضية كالفنان البحريني عبداهلل المحرقي، 
الخيل، كما في  السعودية رنا محمد سباق  الفنانة  الشكل )٦٣(، وأيًضا رسمت  في 

الشكل )٦4(.

الشكل )٦4(: لوحة سباق الخيل للفنانة رنا محمد.الشكل )٦٣(: لوحة سباق الهجن للفنان عبداهلل المحرقي.
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لعبة )البراجون(،  القدم،  الجري، كرة  الحارة مثل:  الشعبي في  الرياضي  النشاط   •
سباق عجلة الدراجة، الصيد في البر.

السعودي  كالفنان  الحارة  في  الشعبية  الرياضية  األلعاب  بعض  الفنانين  بعض  ورسم 
ضياء عزيز الذي ركز على إظهار المنظور الخطي البسيط في خلفية اللوحة وأكد على 

النسبة والتناسب في عناصر اللوحة، الشكل )٦٥(.
والفنانة البحرينية خلود محمد التي أظهرت حركة الطفل وهو يدفع عجلة الدراجة، 

الشكل )٦٦(.

الشكل )٦٥(: لوحة لعبة الكبوش  
للفنان ضياء عزيز.

الشكل )٦٦(: لوحة سباق عجلة 
الدراجة للفنانة خلود محمد.
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ن�ساط ) ن�ساط ) 22 ( (

ونحاول  )أ(  الشكل  في  أمامنا  المرسومة  الرياضية  الحركة  نالحظ   
طريقة  باستخدام  )ب(،  الشكل  في  الناقصة  الرياضية  الحركة  رسم 

الدمية المتحركة.

أ

ب

حتقق الرياضة عدة فوائد من أهمها: 
حتسني اللياقة العضلية واجلهاز التنفسي.  	
حتسني الصحة العقلية واملزاج.  	
حتسني صحة العظام والصحة الوظيفية.  	
توازن اجلسم واحلفاظ على وزن صحي.  	
احلد من مخاطر اإلصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية وداء  	

السكري ومختلف أنواع السرطانات. 
احلد من مخاطر السقوط واإلصابة بالكسور.  	

معلومة إثرائية
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ضع/ي عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غير 
الصحيحة فيما يأتي:

)   ( ركز الفن اإلسالمي على فن العمارة واملنمنمات والزخرفة واخلط.  

)   ( استخدم الفنان املسلم احلرف العربي كرمز من رموز الفنون اإلسالمية. 

)   ( الطبيعة الصامتة هي األشياء اجلامدة التي فيها حياة.    

)   ( رسم الفنانون بعض األلعاب الرياضية الشعبية للتركيز على احلركة.   

)   ( الرسم من املرآة يقوي الذاكرة والدقة لدى الرسام.     

١١

22

33

44

55

تقويم الوحدةتقويم الوحدة
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الوحدة الثالثة

الموضوع األول: 
تحوير الوحدة الزخرفية النباتية.

الموضوع الثاني: 
تكوينات جمالية مبتكرة من 

الوحدات الزخرفية النباتية.

الموضوعات
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الفن اإلسالمي هو فن زخرفي ويظهر تأثيره واضًحا في الفنون الغربية من خالل الزخارف 
بأنواعها المتعددة، ويعتمد على استخدام األشكال والعناصر في الطبيــعة لتزيين سطـــح 
والنباتات، وقد أخذ  باألزهار  الخاصة  العناصر  فيها  التي تظهر  الموضوعات  ما، خاصة 
الفنان المسلم في تحويرها ولم يخرج في ذلك عن المبادئ واألسس التي تقوم عليها 

الزخرفة اإلسالمية وهي التوازن والتماثل والتقابل.
خالل  من  ومميزات  بصفات  النباتية  الزخرفية  العناصر  فيها  اتسمت  زخارف  إنها 
استخدام زخارف من تفريعات وعناقيد العنب وكيزان الصنوبر والمراوح النخلية قريبة 
بينها  قطوعها خطية ال صلة  أن تصبح زخارف  إلى  أصولها  تبعد عن  ثم  الطبيعة،  من 
وبين الطبيعة نالحظها في المساجد والمباني والمالبس واألدوات المستخدمة في الحياة 

اليومية.
ڻ   ڻ   ں      ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ    ڳ   زبڳ   تعالى:  قال 
ڻ        ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  
ۉ   ۅ     ۅ   ۋ   ٴۇۋ   ۈ   ۈ     ۆ   ۆ   ۇ   ڭۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ  

ۉ  ې رب)١(.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

حتوير الوحدة الزخرفية النباتيةالموضوع األول

الشكل )٦٧(: صورة من الطبيعة.
)١( سورة األنعام، اآلية: 99.
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ن�شاط ) ن�شاط ) 11 ( (

عرضت هذه اآلية عدًدا من النباتات في الطبيعة من حولنا: 
أ - عّدد هذه النباتات التي ذكرتها اآلية؟

ب - اذكر معنى التحوير؟

التحوير:
عبارة عن تبسيط للعنصر الزخرفي من خالل حذف وإضافة بعض التفاصيل للوحدة 

الزخرفية مع االحتفاظ بخصائص الوحدة الزخرفية المحورة األساسية.
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الشكل )٧٣(: زهرة من الطبيعة.

األشكال الطبيعية األشكال احملورة عن الطبيعة

الشكل )٧٢(: زهرة من الطبيعة. الشكل )٧١(:  وحدة زخرفية نباتية.

ن�شاط ) ن�شاط ) 22 ( (

تأمل هذه المجموعة من الصور في األشكال اآلتية، ثم صنفها في الجدول.

الشكل )٧٠(: زهرة من الطبيعة.  الشكل )٦9(: وحدة زخرفية نباتية.  الشكل )٦٨(: زهرة من الطبيعة. 
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ن�شاط ) ن�شاط ) 33 ( (

الفن  في  المحورة  الزخرفية  للصور  النموذجين  هذين  إلى  انظر 
اإلسالمي الزخرفي وحلل أيهما أفضل من النواحي الجمالية.

الشكل )٧٥( : صورة زخرفية محورة من الفن اإلسالمي. الشكل )٧٤(: صورة زخرفية محورة من الفن اإلسالمي.

ن�شاط ) ن�شاط ) 44 ( (

أمامك مجموعة من الصور في الطبيعة التي تمثل النباتات واألزهار:
هل يمكننا تحوير بعض منها كما فعل الفنان المسلم في العصر العباسي؟
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الشكل ) ٧٧( الشكل )٧٦ (

الشكل ) ٧9(الشكل ) ٧٨(

الشكل ) ٨١(الشكل ) ٨٠(
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ن�شاط ) ن�شاط ) 55 ( (

في الشكل )٨2( زخارف جدارية تعود للقرن )15-16( بأشكال 
نباتية محورة عن الطبيعة يتضح فيها التماثل تحدث عنها، وعن أنواع 

التماثل الموجود فيها.

الشكل )٨٢(: زخارف جدارية تعود للقرن )١٥-١٦(.
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ن�شاط ) ن�شاط ) 66 ( (

الحظ مجموعة من الزهور والنباتات في الطبيعة من حولنا التي استمد 
منها الفنان المسلم عناصره الزخرفية بعد أن قام بتحويرها عن الطبيعة:

- ابحث في الشبكة العنكبوتية عن بعض الزخارف النباتية المحورة.

الشكل )٨٤(الشكل )٨٣(

الشكل )٨٦(الشكل )٨٥(
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ن�شاط ) ن�شاط ) 77 ( (

المثبت  الجزء  وهو  الكعبة،  لميزاب   )٨7( الشكل  في  الصورة  تأمل 
على سطح الكعبة، المزخرف بوحدات زخرفية نباتية جميلة وبأشكال 

بسيطة، تحدث عنها وصف القيم الجمالية والفنية بها.

الشكل )٨٧(: زخارف نباتية من ميزاب الكعبة المشرفة.

ميزاب الكعبة املشرفة هو اجلزء املثبت على سطح الكعبة في اجلهة الشمالية واملمتد نحو 
احِلْجر واملصرف للمياه املتجمعة على سطح الكعبة عند سقوط األمطار، أو غسل السطح 
إلى حجر الكعبة وأول من وضع ميزاب للكعبة املشرفة قريش حني بنتها وجعلت لها سقًفا، 
وشهد ميزاب الكعبة املشرفة في العهد السعودي عدداً من عمليات التجديد والتطوير، كما 
مت تلبيسه بالذهب كحال أجزاء الكعبة األخرى، وُنقش على جوانب امليزاب ولسانه بالذهب 
نقوش زخرفية وكتابة تاريخ عمله وجتديده بخط الثلث اجلميل البديع. وفي عهد خادم احلرمني 
الشريفني امللك فهد بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - مت استبدال امليزاب القدمي لسطح 

الكعبة املشرفة بآخر جديد أقوى وأمنت وبنفس مواصفات امليزاب القدمي. 

معلومة إثرائية
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التوازن وهو  الزخرفي  التكوين  التي يقوم عليها  الزخرفية  والقواعد  البنائية  النظم  من 
تعادل القوى من كتل وحجوم ومساحات وألوان وخطوط في التصميم أو التكوين بحيث 
ال يطغى بعضها على بعض فيؤدي إلى خلل في الرؤية وعدم الراحة بالنسبة للمشاهد.    

زب   تــعــالــى:  اهلل  ــال  ــ ق
رب )١(.

ن�شاط ) ن�شاط ) 11 ( (

الحظ الصور اآلتية وتحدث عن أهمية االتزان وأنواعه في التصميمات 
المختلفة.

الشكل )9٠(الشكل )٨9(: وحدة زخرفية نباتية.الشكل )٨٨(

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

تكوينات جمالية مبتكرة من الموضوع الثاني
الوحدات الزخرفية النباتية

)١( سورة الحجر آية: ١9.
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ن�شاط ) ن�شاط ) 22 ( (

ظهر في الزخارف اإلسالمية فكر الحضارة اإلسالمية من خالل بعدها 
النباتات  من  الطبيعية  العناصر  بتحوير  وذلك  اهلل  خلق  مضاهاة  عن 
واألزهار وصياغتها بشكل جديد يتصف باالتزان في الوحدات الزخرفية 

اإلسالمية. 
زخرفية  وحدات  هي  هل  أمامك،  التي  الزخرفية  الوحدات  تأمل   - أ 

محورة عن الشكل الطبيعي للنباتات؟
ب - هل يمكنك إضافة بعض التأثيرات والمالمس بالقلم األسود في 

ا مبتكًرا؟ ا زخرفّيً هذه الوحدات إلعطائها شكاًل جمالّيً

الشكل )9٣(: وحدة زخرفية نباتية.الشكل )9٢(الشكل )9١(
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الشكل )9٦(الشكل )9٥(الشكل )9٤(

ن�شاط ) ن�شاط ) 33 ( (

واأللوان،  والوحدات  العناصر  توزيع  حسن  طريق  عن  يكون  االتزان 
وتناسقها مع بعضها البعض في تكوين فني جميل، أمامك وحدات زخرفية 
الشفاف  الورق  استخدام  يمكنك  هل   )99،9٨،97( األشكال  نباتية، 
في رسم هذه الوحدات الزخرفية، وتكرارها داخل األشكال والمساحات، 

مرآة الشكل )100(، ولوحة جدارية الشكل)201(. 

الشكل )99(الشكل )9٨(الشكل )9٧(
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الشكل )١٠٠(: مرآة.
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الشكل )١٠١(: لوحة جدارية.
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ن�شاط ) ن�شاط ) 44 ( (

أي  واذكر   ،)103  ،102( الشكل  في  الزخرفيتين  الوحدتين  تأمل 
وحدة يتحقق فيها االتزان بشكل واضح؟

الشكل )١٠٢(

الشكل )١٠٣(
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تقويم الوحدةتقويم الوحدة

العبارة غير  أمام  الصحيحة، وعالمة )✗(  العبارة  أمام  ضع/ي عالمة )✓( 
الصحيحة فيما يأتي:

الفن اإلسالمي هو فن زخرفي ويظهر تأثيره واضًحا في الفنون الغربية من خالل الزخارف 

)   ( املتعددة.          

)   ( التوازن هو تعادل القوى من كتل وحجوم ومساحات وألوان والتصميم والتكوين.  

11

11

22

اذكر/ي األسس التي تقوم عليها الزخرفة اإلسالمية.
..................................................................................................................................

..................................................................................................................................
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1-تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى الطالب/ــة.

2- منح الطالب/ـة القدرة على اختيار وتوظيف اخلامات واألدوات املستخدمة لتنفيذ العمل الفني.

3- تشجيع الطالب/ـة على التفكير بطريقة غير مألوفة.

4- دمج بني املجاالت الفنية التي مت دراستها خالل الفصل الدراسي في عمل تصميمات إبداعية ونفعية مستدامة 

ذات طبيعة تربوية وجمالية.

5- تبادل اخلبرات الفنية بني الطلبة في املشاريع الفنية اجلماعية.

6- دعم االجتاهات اإليجابية لدى الطالب نحو اإلبداع والتفكير اإلبداعي.

7- إكساب الطالب/ـة القدرة على اإلحساس باملشكالت وتقدمي حلول لها بطرائق إبداعية.

8- مناقشة العالقات بني القيم التشكيلية املتوفرة في األعمال الفنية التي ينتجها الطالب/ـة.

9- التعبير عن االنفعاالت الوجدانية، ومالحظة املعاني التعبيرية في الشكل واللون والتجسيم في العمل الفني.

10- إكساب الطالب/ـة مهارات التخطيط والتفكير للمشاريع الفنية.

اأهداف امل�صروع الفني )الف�صلي(اأهداف امل�صروع الفني )الف�صلي(
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امل�شروع 
الف�شلي

ا�شم الم�شروع

الأدوات واخلامات:
-
-
-
-
-
-

تخطيط فكرة العمل

التقومي:
النقد الفني والتقييم:

فــردي

جـمـاعـي

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

- نوع امل�شروع:

 

- مراحل تنفيذ امل�شروع:

 

- طرق اإخراج امل�شروع:

- قيمة امل�شروع اجلمالية والنفعية:

- طرق عر�ض امل�شروع:
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املصطلحات
االتزان: عبارة عن حسن توزيع العناصر والوحدات واأللوان، وتناسق عالقتها مع بعضها البعض 
وبالفراغـات احملـيـطـة بـهـا، ويـعتـبـر الـتـوازن قـاعـدة أسـاسـيـة البــد من تـوفـرهــا في كـــل تكوين 

زخرفي أو عمل فني.
التوافق والتوليف بني مختلف العناصر ويكون بوسائل كثيرة منها مثاًل  االنسجام: عبارة عن 

استعمال احلجوم املتقاربة واألشكال املتناسبة وتنظيمها في تكوين يخدم العمل.
االنسجام اللوني: عبارة عن األلوان املتجاورة في دائرة األلوان وبينها عنصر مشترك. 

التحوير: عبارة عن تبسيط للعنصر الزخرفي من خالل حذف وإضافة بعض التفاصيل للوحدة 
الزخرفية مع االحتفاظ بخصائص الوحدة الزخرفية احملورة األساسية. 

األشكال  املختلفة  املعدنية  األجزاء  من  أكثر  أو  جزأين  جتميع  عن  عبارة  بالوصل:  التشكيل 
واألحجام مع بعضها البعض للحصول على أشكال مختلفة.

التماثل: عبارة عن قاعدة هامة من قواعد الزخرفة التي تقوم عليها بعض التكوينات الُزخرفية 
التي ينطبق أحد نصفيها على النصف اآلخر متام االنطباق والتماثل يحقق االتزان في العناصر 

وهو نوعان متاثل نصفي ومتاثل كلي.
التماثل الكلي: عبارة عن تقابل أجزاء وحدتني زخرفيتني متشابهتني يقابل كاًل منهما اآلخر 
زخرفية  إلى كل جزء كوحدة  ينظر  أن  إلى جزأين ميكن  قسمت  لو  بحيث  يكمله  ال  ولكنه 

مستقلة ومتكاملة.
التماثل النصفي: عبارة عن وحدة زخرفية تتكون من جزأين متقابلني يكمل كل منهما اآلخر 

وال ميكن جتزئتها.
الرسم: عبارة عن متثيل للواقع وترجمة للمشاعر ووسيلة لنقل الفكر واملعنى من خالل اخلط 

واللون.
الشرائح املعدنية أو الرقائق املعدنية: عبارة عن ألواح من النحاس األحمر واألصفر واألملنيوم 
والصفيح تتعدد من حيث السمك ودرجة املرونة أو الصالبة وتتميز بطواعيتها وسهولة الضغط 

عليها وإمكانية تشكيلها وثنيها وقصها. 
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الثالثة  أبعاده  الذي يستدل على هيئته من خالل  الشكل  عبارة عن  املجسم:  الشكل 
منحية  أو  مستوية  بسطوح  محدود  الفراغ  من  جزء  وهو  واالرتفاع(  والعرض  )الطول 

تسمى أوجه املجسم.
الطبيعة احلية: عبارة عن كل ما خلقها اهلل تعالى كالغابات والصحاري واجلبال والوديان 

واألنهار وغيره.
الطبيعة الصامتة: عبارة عن نوع من أنواع الرسم لألشكال الثابتة التي ال تتحرك  أو ليس 

لها قابلية احلركة.
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فهر�س الأ�صكال وال�صور
جمال اخلزف

ال�صفحةالرقمال�صكل
194وحدات من الطني يتم جتهيزها يدوياً على �صكل كرات اأو حبال.

٢94اإناء فخاري �صكل بتقنية الزخارف البارزة.
٣95.�صرائح  طينية �صكلت على هيئة ورقة نبات

495�صرائح طينية �صكلت على هيئة اأوراق نبات واأ�صيفت كزخرفة.
596ال�صريحة.

696الت�صكيل بال�صريحة.
٧9٧اخلامات والأدوات املطلوبة لتنفيذ عمل م�صطح وزخرفته بال�صريحة.

٨9٧بع�س الأ�صاليب املتبعة لفرد الطينة للح�صول على �صريحة.
99٨مناذج.

1٠99زخرفة نافرة عن �صطح ال�صريحة.
1199زخرفة جم�صمة

1٢1٠٠اأحد الأ�صاليب لإعطاء عمق لل�صريحة.
1٣1٠1بع�س الأعمال الفنية املعا�صرة بال�صريحة تظهر فيها اأ�صاليب حديثة للزخارف البارزة.

141٠٢�صريحة مزخرفة.
151٠٢�صريحة بدون اإ�صافات.

161٠٣مناذج  ملباين اأثرية.
1٧1٠4خطوات تنفيذ واجهة مبنى من طني.

1٨1٠5مناذج اأخرى ملباين �صعبية نفذت بطريقة ال�صريحة.
191٠٧تاأثريات ملم�صية ناجتة من طبيعة ال�صطح الذي تفرد عليه ال�صريحة.

٢٠11٠الزخرفة بالإ�صافة والل�صق.
٢1111الزخرفة باحلفر العميق.

٢٢111الطالء الزجاجي.
٢٣11٢الأكا�صيد لتلوين الطالء الزجاجي.

٢4114الأعمال الفنية املنفذة بطريقة ال�صريحة.
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جمال الر�سم
ال�شفحةالرقمال�شكل

٢٥119لوحة ) بائع العرق�شو�ش ( للفنان لودفيج دوت�ش.
٢٦119لوحة لقبة ال�شخرة للفنان الربيطاين دافيد روبرت�ش.

٢٧1٢0منمنمة حديثة للفنان اجلزائري حممد را�شم.
٢٨1٢1منمنمة للفنان الوا�شطي من مقامات احلريري.

٢91٢٢لوحة للفنان اأر�شد كمال.
٣01٢٣لوحة للفنان حممد ر�شا وار�ش.

٣11٢٣لوحة للفنان يو�شف اإبراهيم.
٣٢1٢٣لوحة للفنان اإبراهيم العرايف.

٣٣1٢4حامل اللوحة )امل�شند(.
٣41٢٥بع�ش اأدوات الر�شم باألوان اجلوا�ش.

٣٥1٢٧لوحة من الطبيعة للفنان �شعود القحطاين.
٣٦1٢٨لوحة روائع البحر الأحمر للفنانة هدى العمر.

٣٧1٢٨لوحة اأعماق للفنان عبداحلكيم بامهري.
٣٨1٣0ال�شكل النهائي للوحة.

٣91٣1لوحة من الفن ال�شعبي للفنان �شعد العبيد. 
401٣٢لوحة للفنان منري احلجي.  
411٣٢لوحة للفنان اإح�شان برهان. 

4٢1٣٣لوحة �شوق اأبها القدمي  للفنان الأمري خالد الفي�شل. 
4٣1٣4لوحة يوم الغ�شيل للفنان �شياء عزيز. 

441٣4لوحة املنزل والروا�شني للفنانة �شفية بن زقر. 
4٥1٣٥لوحة  حلم �شياد  للفنان الكويتي علي توفيق.

4٦1٣٦لوحة البحر للفنان ال�شعودي  خليل ح�شن خليل. 
4٧1٣٦لوحة التالل املتوجة  للفنان الجنليزي فليب بو�شارد.

4٨1٣٧لوحة رحالة  للفنان البلجيكي رينيه ماجريت. 
491٣٨لوحة للفنان عبده يا�شني. 
٥01٣٨لوحة للفنان فليب بو�شارد.

٥11٣٨لوحة  للفنان حممد ال�شليم. 
٥٢1٣9ر�شومات حركية يف بع�ش الكهوف.

٥٣1٣9ر�شومات للفنان امل�شري القدمي.
٥4140ر�شومات حمفورة على ال�شخور يف اململكة العربية ال�شعودية.

٥٥140لوحة رق�شة �شعبية  للفنان عبد احلليم ر�شوي.
٥٦141�شور خمتلفة جل�شم الإن�شان وحركته.

٥٧141ر�شم اجل�شم بخطوط ب�شيطة.
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5٨14٢ اأ�صورة �صخ�صية.
5٨14٢ بحتديد ال�صكل العام بخطوط احلركة.

5914٢الر�صم من املراآة.
6٠14٣الدمية املتحركة.

61144بع�س األعاب الريا�صة الفردية.
6٢144بع�س األعاب الريا�صة اجلماعية.

6٣145لوحة �صباق الهجن للفنان عبداهلل املحرقي.
64145لوحة �صباق اخليل للفنانة رنا حممد. 

65146لوحة لعبة الكبو�س للفنان �صياء عزيز. 
66146لوحة �صباق عجلة الدراجة للفنانة خلود حممد. 

جمال الزخرفة
ال�صفحةالرقمال�صكل

6٧15٠�صورة من الطبيعة.
6٨15٢زهرة من الطبيعة.

6915٢وحدة زخرفية نباتية.
٧٠15٢زهرة من الطبيعة.

٧115٢وحدة زخرفية نباتية.
٧٢15٢زهرة من الطبيعة.
٧٣15٢زهرة من الطبيعة.

٧415٣�صور زخرفية حمورة من الفن الإ�صالمي.

٧515٣�صور زخرفية حمورة من الفن الإ�صالمي.
٧6154زهرة من الطبيعة.
٧٧154زهرة من الطبيعة.
٧٨154زهرة من الطبيعة.
٧9154زهرة من الطبيعة.
٨٠154زهرة من الطبيعة.
٨1154زهرة من الطبيعة.

٨٢155زخارف جدارية تعود للقرن )15- 16(.
٨٣156زهرة من الطبيعة.
٨4156زهور من الطبيعة.
٨5156زهور من الطبيعة.
٨6156زهور من الطبيعة.

٨٧15٧زخارف جدارية يف الق�صر العبا�صي يف بغداد.
٨٨15٨�صورة من الطبيعة.

٨915٨وحدة زخرفية نباتية.
9٠15٨زهرة من الطبيعة.
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91159�صورة من الطبيعة.

9٢159�صورة من الطبيعة.
9٣159وحدة زخرفية نباتية.

9416٠وحدة زخرفية.

9516٠وحدة زخرفية.

9616٠وحدة زخرفية.

9٧16٠وحدة زخرفية.

9٨16٠وحدة زخرفية.

9916٠وحدة زخرفية.
1٠٠161مراآة.

1٠116٢لوحة جدارية.
1٠٢16٣وحدة زخرفية.
1٠٣16٣وحدة زخرفية.



الف�سل الدرا�سي الثالث
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الوحدة الأولى
جمال اأ�شغال املعادن

الموضوع األول: 

التشكيل بالشرائح المعدنية 
بطريقة الثني والربط.

الموضوع الثاني: 
تكوين مجسمات جمالية بالعلب 

المعدنية.

الموضوعات
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المعادن تتحول إلى فن:
دخلت المعادن في كثير من الصناعات التزينية كالتحف بأنواعها والكماليات النفعية 
ذات الطابع الجمالي فاستخدم كخامة من خامات التشكيل وأصبح التشكيل بالمعادن 
ذو مجال واسع. وخاصة الشرائح المعدنية واألسالك، ثم اتجه الفنانون إلى تطويع خردة 
من  أعمال  أعمال جمالية كما ظهرت  لتنفيذ  وتجميعها  والصفيح  واأللمنيوم  الحديد 
مختلف أنواع المعادن كمجسمات جمالية في الميادين العامة وعلى الشواطئ ومداخل 

المدن، الشكالن )١، ٢(.                   

الشكل )١(: مجسم في مدينة جدة 
للفنان جوليو الفونتي.

الشكل )٢(: مجسم في مدينة جدة للفنان  
علي بيومي.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

الت�شكيل بال�شرائح املعدنية الموضوع األول
بطريقة الثني والربط
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 نبذه تاريخية عن المعادن:
كانت المعادن من بين المواد األولى التي اكتشفها اإلنسان البدائي، وقام باستخدامها. 
حيث تعتبر حرفة استخراج المعادن من أقدم الحرف التي عرفها ومارسها، حتى أن بعض 
العصور البدائية سمي باسم حرفة المعادن التي زاولوها، مثل  العصر الحديدي والبرونزي، 
ألن اإلنسان تمكن فيه من االنتقال درجة في سلم الحضارة؛ حيث ترك استخدام األحجار 
واستطاع استخدام المعادن بطرق مختلفة منها طريقة الطرق على ألواح رقيقة من المعدن، 

ثم استخدمت طريقة الصب والكبس في شكل معين.
وعرفوا  بالطرق  وتشكيلها  المعادن  استخالص  طرق  القدماء  المصريون  عرف  وقد 
كذلك أساليب صبها وطوعوه في صناعة المعدات واألسلحة واألثاث وأدوات االستخدام 

اليومي، الشكل )٣(.

الشكل )٣(: أساليب المصريون القدماء في استخالص المعادن.

وقد تمكن المسلمون من استخدام المعادن وال سيما النحاس والبرونز والفضة وقاموا 
بطرقها وتشكيلها بمهارة ودقة حتى بلغت تلك الصنعة مبلًغا كبيًرا من اإلتقان والجمال 

ظهر ذلك واضًحا في التحف واألواني، األشكال )٤، ٥، ٦(.
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 ماذا نعرف عن المعادن؟
كان اإللمام بخصائص المعادن والسيطرة على مواردها من العوامل الرئيسة التي حددت 

مجرى التاريخ وأثرت فيه.
فيمكن تعريف المعدن بأنه عبارة عن مادة طبيعية ذات تركيب كيميائي وبلوري مميز 
أو متغير، يتحكم في كثير من الصفات الطبيعية للمعدن، مثل الصالبة واللون والوزن 
وغيره؛ حيث تتواجد المعادن متداخلة مع معادن أخرى أو على هيئة  صخور. ويتكون 
وملمسها  مظهرها  في  المعادن  وتختلف  المعادن  حبيبات  تجمعات  من  غالًبا  الصخر 
وأخرى  لها سطوح المعة  وبعضها  ناعمة  أسطح  ذو  وبعضها  أسطح خشنة  ذو  فبعضها 

معتمة وهناك الصلبة واللينة.

الشكل )٥(: علبة نحاس من 
العصر المملوكي القرن ١٤م.

الشكل )٦(: مبخرة نحاسية. الشكل )٤(: مفتاح باب 
الكعبة. 

الشكل )٧(: المعدن في شكله الطبيعي.

تولي اململكة العربية السعودية جّل اهتمامها وعنايتها باحلرمني الشريفني واملشاعر املقدسة باملسجد احلرام، 
بجميع التفاصيل ومن ضمنها صناعة باب جديد للكعبة املشرفة في عام 1363هـ/ 1944م بداًل من الباب 
القدمي، ثم مرة أخرى في عهد امللك خالد بن عبد العزيز -رحمه الله-  مت صنع باب جديد للكعبة، وقد 
برزت الفكرة عندما الحظ امللك خالد -رحمه الله- عام 1397هـ قدم الباب عندما صلى في جوف 
الكعبة، ورأى آثار خدوش في الباب فأصدر توجيهاته فوًرا بصنع باب جديد للكعبة املشرفة وباب التوبة 
من الذهب اخلالص ، وهو باب السلم الذي يصعد به إلى سطح الكعبة املشرفة  واستغرق العمل منذ بدء 
العمل التنفيذي فيه في غرة ذي احلجة عام 1398هـ اثني عشر شهًرا، وقد أقيمت ورشة خاصة لصناعته .  

معلومة إثرائية
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وتعتبر سبائك المعدن مادة أساسية في الصناعات الخفيفة والثقيلة كصناعة اآلالت 
كاألدوات   العديدة  الصناعات  في  يدخل  ما  ومنها  والمحركات  واألجهزة  واألدوات 

والتحف المنزلية بأنواعها، الشكل )٨(.

الشكل )٨(: مجموعة من المنتجات المعدنية المرسومة.  

ن�شاط ن�شاط ))11((

كثيرة  اإلنسان  شكلها  أو  اآللة،  صنعتها  التي  المعدنية  المنتجات 
ومتنوعة فلننظر حولنا ونعدد المنتجات المعدنية التي نراها.
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الوصل المعدني:
تجميع جزأين أو أكثر من المعادن أو الشرائح المعدنية بعضها البعض دون لحام عن 
طريق وصل األجزاء الصغيرة أو البسيطة للحصول على منتجات كبيرة. وبذلك يمكن 

تشكيل العديد من المنتجات ذي األشكال الخاصة والمتنوعة، الشكالن )٩، ١٠(.

الشكل )١٠(: نموذج يوضح الوصل المعدني.الشكل )٩(: نموذج يوضح الوصل المعدني.

الشكل )١١(: الوصل بواسطة استخدام صمغ المعادن.

أساليب الوصل المعدني البسيط:
بواسطة  الوصل  ببعض منها  الخفيفة بعضها  المعادن  أساليب لوصل       هناك عدة 

الصمغ الخاص بلصق المعادن، الشكل )١١(.
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أساليب الوصل المعدني:
١- الشرائح المتداخلة المتشابكة، الشكل )١٢(.

٢- الشرائح المضغوطة، الشكل )١٣(.
٣- الشرائح المثنية، الشكل )١٤(.

الشكل )١٣(: شرائح  مضغوطة. الشكل )١٤(: شرائح مثنية.الشكل )١٢(: شرائح متشابكة.

  ٤- الشرائح الموصلة بواسطة:
• شرائح رقيقة، الشكل )١٥(.

•  أسالك معدنية، الشكل )١٦(.
• حلقات معدنية، الشكل )١٧(.

الشكل )١٦(: أسالك معدنية. الشكل )١٧(: حلقات معدنية.الشكل )١٥(: شرائح رقيقة.



186186

ا باستخدام قص وثني المعادن؟ كيف يمكن أن ننفذ عمًل فنّيً
يمكن تنفيذ عمل فني بطريقة قص وثني المعادن باستخدام األدوات والخامات اآلتية، 

الشكل )١٨(:
• شرائح معدنية )نحاس أو األلمنيوم(.

• أسالك معدنية أو نحاسية.
• حلقات معدنية.

• علب ومخلفات معدنية مستهلكة.
• زرادية ومطرقة.

• مقص.
• صمغ معادن.

   الشكل )١٨(: األدوات والخامات.
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منها  بالمعادن  للتشكيل  أساليب  عدة  يوجد  بالمعدن:  التشكيل  أساليب  خطوات 
)القص، التثقيب، الثني، اللف، التركيب، اإلضافة( وفيما يلي طريقة التنفيذ لتشكيل 

معلقة فنية.

 الخطوة األولى: قص شريحة نحاسية.  

الخطوة الثانية: تزيينها وثقبها.
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الخطوة الثالثة: إعداد العلبة التي ستلف عليها.

الخطوة الرابعة: تثبيت الشريحة على العلبة.

الخطوة الخامسة: إعداد الشريحة الثانية وتثبيتها.
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الخطوة السادسة: وصل العلبتين مًعا.

الخطوة السابعة: الشكل النهائي االستفادة منها كمعلقة. 



190190

أعمال فنية بأسلوب الوصل الميكانيكي:
اتجه العديد من الفنانين إلى استخدام هذا األسلوب لما فيه من بساطة في التشكيل 
الذكر  السابقة  الوصل  وأساليب  النحاسية  الشرائح  على  واعتمدوا  الشكل  في  وجمال 
نفعية،  أعمال  وأيًضا   ،)٢٠  ،١٩( الشكالن  الجمالية،  األعمال  من  العديد  ونفذوا 

األشكال )٢١، ٢٢، ٢٣(.  

الشكالن )١٩، ٢٠(: نماذج أعمال فنية بالوصل البسيط.

األشكال )٢١، ٢٢، ٢٣(: نماذج من األعمال النفعية.
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ن�شاط ن�شاط ) ) 22 ( (

ن�شاط ) ن�شاط ) 33 ( (

نستخدم المستهلكات المعدنية التي في المنزل ونوظفها في عمل فني، الشكل )24(. 

نفذ عمل فني مبتكر باالستفادة من المستهلكات أو الشرائح المعدنية 
واستخدام طريقة قص وثني المعادن؟ 

الشكل )٢٤(: مجموعة أعمال من المستهلكات المعدنية.
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القيم الفنية والجمالية في عمل فني من المعادن:
نشاهد الشكل )٢٥(، و نالحظ توزيع العناصر والوحدات فيه اعتمد على العالقات 
المتبادلة في ترتيب يالئم مساحاتها الناتج من اتجاه الشرائح المستطيلة والمربعة مما 
بالمركزية  إحساًسا  يعطي  المنتصف  في  الدائري  والشكل  بالتوازن،  إحساًسا  يعطي 
والثبات، كما نالحظ ُحسن توزيع الشرائح في تماثل لألشكال الهندسية، باإلضافة إلى 
في  لتظهر  ببعض  تم قصها ووصلها  للشكل  المكونة  األجزاء  تنسيق  الناتج من  الترابط 
شكل جمالي ساعد في ذلك لون الشرائح وتأثيراتها التي انعكست بما يخدم النموذج.

الشكل )٢٥(: نموذج جمالي من شرائح النحاس.
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ن�شاط )ن�شاط )44 ( (

نتأمل الشكل )26(، ونصف ما يحتويه من قيم فنية وجمالية ونتحدث 
عن النقاط اآلتية: 

األلوان:.....................................  •

األشكال: ...................................  •

التنسيق:....................................  •

األسلوب المستخدم:..........................  •
العناصر الجمالية:............................  •

الشكل )٢٦(: نموذج لتحليل القيم الفنية والجمالية.
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الموضوع الثاني

فن تشكيل المعادن: هو فن تطويع الخامات المعدنية في تشكيالت تجمع بين الجانبين 
الجمالي والوظيفي، ومنذ أن توصل اإلنسان إلى اكتشاف المعادن وهو يحاول استغاللها في 
استخدامات متنوعة في حياته اليومية، وقد تطورت هذه االستخدامات مع تطور اإلنسان حتى 

ا يلبي العديد من احتياجاته، الشكل )٢٧(. أصبحت عنصًرا أساسّيً

الشكل )٢٧(: فن تشكيل المعادن.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

تكوين جم�شمات جمالية بالعلب 
املعدنية

)١( سورة سبأ اآلية:١٠.

رب زب
ورد ذكر الحديد في القرآن الكريم وأن النبي داود  استخدمه فقد جاء في قوله تعالى:

)١(
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پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  تعالى:           قوله  في  ورد  وأيًضا     
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ 

ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
الحضارة؛ حيث يشكل  فنون  أهم  من  المختلفة  المعادن  وفنون  الحديد  إن صناعة 
استخداًما  الفلزات  أكثر  يرجع كونه  تقوم عليها حضارتنا  التي  القواعد  إحدى  الحديد 
بسبب خواصه القيمة ووفرة خاماته وسهولة الوصول إليها ويمكننا أن نعيش بدون الذهب 
لكن ال نعيش بدون الصلب والحديد ومنذ بدايات صناعة الصلب ازدادت حاجة اإلنسان 
للحديد والصلب، فأصبحت حياتنا اليومية محاطة بالمعادن بدًءا بالقدور واألواني إلى 
عديدة  ومنتجات  والبرادات  المياه  أنابيب  إلى  السيارات  أجسام  ومن  الصناعية  اآلالت 
إلى  إلى صفائح وألواح تطرق وتضغط وتحول  المعادن  أخرى وتتحول نسبة كبيرة من 

قوالب لتصبح علًبا متعددة األحجام واألشكال واالستخدامات، الشكل )٢٨(.

الشكل )٢٨(: مجموعة من العلب.

)١( سورة الحديد اآلية:٢٥.

رب

زب

)١(
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العلب المعدنية:
تصنع العلب من العديد من المعادن منها األلمنيوم وصفائح الحديد وبأحجام مختلفة 
والستخدامات عديدة؛ حيث هناك العديد من المواد الطبيعية كالعصائر والمواد الغذائية 
والصناعية كألوان الدهان والزيوت وغيرها تخزن في هذه العلب. وبعد استخدام المواد 

التي بداخلها نتخلص منها ونرميها ضمن النفايات.
واتخاذ  ا،  محلًيّ النفايات  من  للتخلص  كبيرة  جهوًدا  بذلت  الحبيبة  مملكتنا  أن  إال 
إلى  باإلضافة  اقتصاديا  منها  واالستفادة  لمعالجتها  والعملية  العلمية  األساليب  أفضل 
المحافظة على البيئة النظيفة، الشكل )٢٩(. حيث تم تأسيس المركز الوطني إلدارة 
١٤٤٠/٨/١١هـ،  بتاريخ   ٤٥٧ رقم  الوزراء  مجلس  قرار  بموجب  )موان(  النفايات 
االستثمار  وتحفيز  عليها،  واإلشراف  النفايات  إدارة  أنشطة  تنظيم  إلى  المركز  ويهدف 
لتحقيق  النفايات  إدارة  في  الدائري  االقتصاد  مبدأ  على  بناًء  بجودتها  واالرتقاء  فيها، 

أهداف التنمية المستدامة.

الشكل )٢٩(: إعادة 
تصنيع علب المشروبات 

الغازية في المملكة. 

ن�شاط ) ن�شاط ) 11 ( (

ما هو دورنا تجاه المحافظة على البيئة؟ 
...........................................
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أعمال فنية من المستهلكات المعدنية:
لم يكتف الفنان باستخدام أنواع من المعادن في التشكيل الفني وإنتاج أعمال فنية 
ا  مختلفة بل أيًضا اتجه إلى المستهلكات المعدنية واستغاللها في أعمال جمالية مهتّمً
بتناسق العناصر مع بعضها واالنسجام والترابط بين الكتل المختلفة مما يحقق الجانب 

الجمالي وأيًضا دون تكاليف مادية.
وحتى عندما استخدم المستهلكات المعدنية في تشكيل أعماله الفنية اهتم بتالؤم 
نسب العناصر مع بعضها وإن اختلفت أحجامها أو ألوانها فالنسب من األسس المهمة في 
تكامل العمل الفني، فنجد الفنان عندما استعمل مواد غير مكلفة من المعدن مختلفة 
المقاسات وأعاد تشكيلها لتزداد جمااًل ولتخدم الفكرة التي يريد أن يعبر عنها، األشكال 

.)٣٠، ٣١، ٣٢(

الشكل )٣٠(:  الكنداسة 
للفنان جوليا الفونتي.

الشكل )٣١(: خردة الحديد
للفنان شفيق مظلوم.

الشكل )٣٢(: مواسير التحلية 
للفنان مصطفى سنبل.
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الشكل )٣٤(
التوازن واالنسجام بين أحجام الكتل.

الشكل )٣٥(

الشكل )٣٣(

ن�شاط ) ن�شاط ) 22 ( (

استخدمت  متنوعة  فنية  أعمال  عن  للبحث  )اإلنترنت(  في  مهاراتنا  نستخدم 
فيها المستهلكات المعدنية. 

كيف نحقق الجانب الجمالي في عمل فني من العلب المعدنية:
   حتى ننفذ أعمااًل فنية من العلب المعدنية المختلفة ال بد من مراعاة أن يكون لكل 
خامة حدودها وإمكاناتها وطرق استخدامها وفًقا لطبيعة ونوعية األشكال التي تنتج منها 
وعليه فال بد من االهتمام بالتوازن واالنسجام بين أحجام الكتل في تجاورها بما يحقق 

الترابط المكمل للعمل، األشكال )٣٣، ٣٤، ٣٥(.
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المجسمات الجمالية:
لكل عمل فني شكل عام يميزه عن غيره وهذا الشكل عبارة عن خطوط ومساحات وكتل 
عناصره،  بين  والترابط  واالنسجام  التجاور  وعالقات  بالعمل  المحيط  والفراغ  وألوان  ومالمس 
كتلة  عن  تعبر  علبة  أن كل  المختلفة )وحيث  المعدنية  العلب  من  عماًل  ننّفذ  وعليه حتى 

فيجب أن نراعي االنسجام في تجاور الكتل المختلفة( حيث أن معنى االنسجام:
هو التوافق والتوليف بين مختلف العناصر ويكون بوسائل كثيرة منها مثاًل استعمال األحجام 
المتقاربة واألشكال المتناسبة وتنظيمها في تكوين يخدم العمل. )فكل عنصر يستخدم في 
العمل يعتبر في حد ذاته كتلة ولها نسبة فعلية ال بد من مراعاة النسب بين العناصر أي العالقة 

بين تفاصيل األجزاء التي توظف داخل العمل الفني(، الشكل )٣٦(.

الشكل )٣٦(: مجسمات جمالية.

الكتلة:
من خواّص المادة، وهي كمية المادة المكونة للجسم، ونمّيزه بأبعاده الثالثة: الطول 

والعرض واالرتفاع، الشكل )٣٧(.
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العناصر  انسجام  مراعاة  مع  الفنية  والمجسمات  األشكال  من  العديد  تنفيذ  فيمكن 
العمل،  ويخدم  يناسب  بما  وتوزيعها  وترابطها  األحجام  تناسب  وأيًضا  لها  المكونة 

األشكال )٣٨، ٣٩، ٤٠(.  

الشكل )٣٧(: نماذج للكتلة.

الشكل )٣٩( الشكل )٤٠(الشكل )٣٨(
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ا من المعدن باستخدام الخامات المستهلكة من العلب الفارغة )قطار  ذ عماًل فنّيً هيا ننفِّ
العلب المعدنية(.

األدوات والخامات، الشكل )41(:
١- مجموعة من العلب المعدنية.  

٢-  مطرقة ومسامير. 
٣- أغطية علب العصير.             

٤- صمغ معادن.
٥- الصق ثنائي الوجه.                 

٦-  حلقات معدنية.  
٧- أسالك. 

   الشكل )٤١(: األدوات والخامات.
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خطوات عمل قطار العلب المعدنية:

بين  التوافق  مراعاة  فيها  يتم  العمل  لتنفيذ  المناسبة  العلب  اختيار  األولى:  الخطوة   
األحجام.

 الخطوة الثانية: تثبيت العلب بجوار بعضها إما بواسطة الصمغ أو الشرائط الالصقة 
من الوجهين أو استخدام أساليب الوصل الميكانيكي.
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الخطوة الثالثة: ثقب أغطية العصير من منتصفها باستخدام المطرقة والمسمار وسنحتاج 
غطاءين أحدهما أكبر من اآلخر لكل عجلة.  

المستطيلة  العلب  جانبي  على  العصير(  )أغطية  العجالت  تثبيت  الرابعة:  الخطوة 
المكونة للقطار باستخدام المسامير لتصبح على شكل عربات القطار.
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من  المصنوعة  األواني  استخدام  ويمكن  للقطار  مقدمة  تثبيت  الخامسة:  الخطوة 
األلمنيوم للحصول على الشكل النهائي للقطار.

الشكل )٤٢ أ(: صورة أمامية للقطار.

الشكل )٤٢ ب(: صورة جانبية للقطار.

حجم  في  التحكم  يمكن  السادسة:  الخطوة 
وطول القطار من خالل عدد العلب التي تضاف 
العلب  أحجام  بين  االنسجام  مراعاة  مع  إليه 

المتجاورة، الشكل )٤٢ أ، ٤٢ ب(.  
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أفكار أخرى لالستفادة من العلب الفارغة، الشكالن )٤٣، ٤٤(.  

الشكل )٤٤( الشكل )٤٣(

ن�شاط ) ن�شاط ) 33 ( (

بما هو متوفر لدينا من علب معدنية مستهلكة فلنفكر في توظيفها في 
عمل فني مبتكر.

تحليل مجسم فني، الشكل )45(:
نالحظ شكل ثالثي األبعاد، أي له طول وعرض

الشكل  كروية  كتل  عليه  وزعت  وقد  وارتفاع 
خالل  من  ظهر  متناسق  توزيع  في  األحجام  مختلفة 
في  التي  الكرات  وتظهر  الكرات  وضع  بين  التبادل 

األعلى وكأنها آيلة للسقوط رغم ثباتها.

الشكل )٤٥(
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• هل يوجد انسجام في الشكل؟ كيف تحقق؟
............................................................... 
................................................................
• الخامة المستخدمة ..............................................

• أسلوب الوصل ..................................................

• علقة العناصر ببعضها داخل تكوين المجسم .........................

الشكل )٤٦ ب(: منظر جانبي.

ن�شاط ) ن�شاط ) 44 ( (

نحّلل الشكل )46 أ-ب( الذي أمامنا من خلل النقاط اآلتية:

الشكل )٤٦ أ(: منظر أمامي.
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تقويم الوحدةتقويم الوحدة

العبارة غير  أمام  الصحيحة، وعلمة )✗(  العبارة  أمام  ضع/ي علمة )✓( 
الصحيحة فيما يأتي:

أعمال  لتنفيذ  وجتميعها  والصفيح  واألملنيوم  احلديد  تطويع خردة  إلى  الفنانون  اجته 

)   ( جمالية.           

)   ( متكن املسلمون من استخدام املعادن وال سيما النحاس والبرونز والفضة.  

)   ( املعدن عبارة عن مادة طبيعية ذات تركيب كيميائي وبلوري مميز.   

فن تشكيل املعادن هو فن تطويع اخلامات املعدنية في تشكيالت جتمع بني اجلمالي 

)   ( والوظيفي.         

)   ( يستخدم الفنان املستهلكات املعدنية في تشكيل أعمال فنية في امليادين العامة.  

١١

١١

٢٢

٤٤

٣٣

٥٥

اذكر/ي خمسة منتجات من صناعة املعادن:
 ................................................................................................................................ 

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

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

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

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

٢٢

١١

٢٢

٣٣

٤٤

٥٥
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الوحدة الثانية
جمال اأ�شغال اخل�شب

الموضوع األول: 

الحفر على الخشب - اإلعداد.

الموضوع الثاني: 
الحفر على الخشب - التنفيذ.

الموضوعات
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األخشاب  ارتبطت  وقد  المحببة.  الفنية  األعمال  من  الخشب  على  الحفر  يعتبر 
باإلنسان منذ القدم، فقد استخدمها إلشعال النار، وبنى بها منزله، وصنع أدواته. ولقد 
ازدهر فن الحفر على الخشب في العصور اإلسالمية المختلفة حتى وصل إلى درجة كبيرة 
والنوافذ  كاألبواب  المختلفة  اإلسالمية  اآلثار  في  ذلك  ونشاهد  واإلتقان،  المهارة  من 
والمنابر وغيرها من قطع األثاث، والتي يمكن أن نشاهد نماذج رائعة منها، في المتاحف 
اإلسالمية المنتشرة في العديد من بلدان العالم، أو من خالل الكتب اإلسالمية، أو من 

مواقع الشبكة العنكبوتية )اإلنترنت(.
الحظ جمال الحفر على الخشب ألحد نماذج الفن اإلسالمي، الشكل )٤٧( وكيف 
استطاع الفنان المسلم أن يزين الباب بزخارف هندسية ونباتية. كما زين األطراف بخط 

كوفي مورق.

الشكل )٤٧(: جزء من باب أحد القصور اإلسالمية 
ا[.  في مدينة أشبيلية/ األندلس ]أسبانيا حالّيً

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

احلفر على اخل�شب - الإعدادالموضوع األول
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كما أبدع األجداد في فن الحفر على الخشب، وصنعوا نماذج رائعة ومميزة، البعض 
منها الزال موجوًدا إلى اليوم في بعض مناطق المملكة. استخدم األجداد أدوات يدوية من 
صنعهم، قبل أن يتعرفوا على األدوات الكهربائية الحديثة. كما أن تصاميمهم في الحفر 
على الخشب كانت مستوحاة من البيئة المحيطة بهم، لذا فإنه ال غرابة أن نجد كثيًرا 
أخرى  خامات  على  موجودة  األخشاب،  على  المحفورة  واألشكال  الوحدات  تلك  من 
كالنسيج والمعادن، أو في زخرفة الجدران. ويمكننا مشاهدة ما صنعه األجداد في بعض 
المناطق التي مازالت تحتفظ ببعض تراث األجداد كالمنطقتين الجنوبية والشمالية. كما 
المهرجان  يمكن أن نشاهد بعض األجداد وهم ينقشون ويحفرون على األخشاب في 

الوطني للتراث والثقافة )الجنادرية(.

الخشب لصنع  الشعبيين وهو يقوم بحفر قطعة من  الفنانين  الشكل )٤٨(: أحد 
الصحفة.

المنطقة  في  اشتهرت  وقد  الطعام،  تقديم  في  آنية خشبية تستخدم  الصحفة، هي 
الجنوبية، واألداة التي استخدمها الفنان الشعبي للحفر وتسوية وتشكيل الخشب 

تعرف باسم "القدوم".
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التصاميم المحفورة:
عندما نشاهد التصاميم المحفورة على األعمال الخشبية، نجد أنها متنوعة ومتعددة. 
األكثر  التصميم  هي  اإلسالمية  الزخرفة  أن  نلحظ  اإلسالمية،  الخشبية  المنتجات  ففي 
استخداًما، إلى جانب اآليات القرآنية الكريمة واألحاديث النبوية الشريفة، وبعض األدعية 

أو الحكم أو األقوال المأثورة.
نالحظ الشكل )50( حشوة خشبية نفذت زخارفه بطريقة الحفر البارز وتشتمل على 
زخارف نباتية  وهندسية محورة تمثل أوراق نباتية متنوعة. وهو جزء من باب خشبي، من 

القرن 16 ميالدي، في مدرسة كوكالداش لتحفيظ القران الكريم، اوزباكستان.
ژ  ٺ ٿ  تعالى:  اهلل  )قال  عبارة  عليه  باب خشبي حفرت  الشكل )51(  وكذلك 
ٿ ٿ ژ)1((، وقد زينت بزخارف نباتية حول العبارة، ووضعت داخل عدة إطارات من 

الخشب، متعددة في مستوياتها. القرن 16 ميالدي، اوزباكستان. 

الشكل )50(: حشوة من الخشب نفذت زخارفه 
بطريقة الحفر البارز.

الشكل )51(: الجزء العلوي من الباب الخشبي.

الشكل )٤٩(: أحد الفنانين الشعبيين في المهرجان الوطني 
)الجنادرية( وهو يقوم بحفر لوحة فنية باستخدام األزميل والمطرقة.

)1( سورة طه، آية :11٤.   
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ونالحظ من خالل الشكل )5٣( التنوع في الزخارف، ومدى الدقة والمهارة في الحفر. اللوحة 
األولى )على اليمين( صحفة من الخشب، نشاهد في وسطها زخرفة على شكل نجمة أو زهرة 
سداسية داخل دائرة، تعرف باسم )شراز(. تحيط بها شرائط زخرفية وهي على شكل نقش مائل، 
ثم زخرفت في الحواف بمثلثات أو نجوم تسمى )التنجيم(. واللوحة الثانية )في الوسط( تكبير 

للشكل الزخرفي الذي يشبه الزهرة، وفي اللوحة الثالثة )على اليسار( صورة طبيعية للزهرة. 
بينما في المنتجات الخشبية الشعبية، نلحظ أن هنالك زخارف ذات أشكال مختلفة استخدمها 
الزخارف  به. فمثاًل عندما نشاهد تلك  المحيطة  البيئة  نابعة من  الشعبي، وهي زخارف  الفنان 
المحفورة على األواني الخشبية المعروفة باسم )الصحاف(، نلحظ أنها تشبه إلى حد كبير شكل 

الزهرة.

الشكل )52(: الشكل الكامل للباب الخشبي في القرن )16( ميالدي،  مدرسة كوكالداش لتحفيظ القران 
الكريم، اوزباكستان.

الشكل )5٣(:التشابه بين زخرفة محفورة على آنية خشبية وزهرة طبيعية.
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وعلى الرغم من التقدم التقني في مجال الحفر على الخشب، واستخدام أدوات حفر 
الفنية  إنتاج األعمال  ا في  اليدوي جزًءا مهّمً الحفر  فإنه مازال استخدام  آلية وكهربائية، 
المحفورة. ولنتعرف على ذلك سنقوم بجولة سريعة في إحدى ورش النجارة والخشب، 

لنتعرف على مراحل الحفر على الخشب.
مراحل إنتاج قطعة من الخشب المحفور المستخدمة في ورش النجارة ومحالت الديكور:
أواًل: يحدد المصمم الشكل الزخرفي المراد حفره على قطعة الخشب، ويقوم بنقله إلى 

قطعة خشب مناسبة للحفر.

ثانًيا: تستخدم أداة كهربائية للحفر، بعد أن يحدد النجار مقدار عمق الحفر، يقوم بحفر 
األجزاء التي يرغب أن تكون غائرة.
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النهائي  الشكل  لتحديد  الحفر،  ومطرقة  األزميل  باستخدام  الحرفي  الفنان  يقوم  ثالًثا: 
للحفر، وتهذيب األجزاء المحفورة لتكون مطابقة للتصميم.

 رابًعا: بعد االنتهاء من عمليات التحديد، وعمليات التنعيم والصنفرة، ينتج لنا الشكل 
النهائي للتصميم، وهو يتضمن أجزاء بارزة وأخرى غائرة.

سنتعرف الحًقا على أدوات الحفر الالزمة للحفر اليدوي التي استخدمناها سابًقا.
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 في البداية وعندما نريد عمل تصميم مناسب للحفر على الخشب يجب أن نختار 
وليست  مستقيمة  خطوط  ذات  مساحاتها،  في  كبيرة  أشكالها،  في  بسيطة  تصاميم 
التالية تساعدنا  متعرجة، وذلك لكي يسهل علينا حفرها. لذلك فإن قيامنا باألنشطة 

نحو إعداد تصميم مناسب للحفر عليه.
  

الشكل )5٤(: مجموعة من الزخارف الشعبية التي كانت تحفر حفًرا غائًرا أو بارًزا على األواني الخشبية.

ن�صاط  )ن�صاط  )11((

قم  ثم  بيضاء،  ورقة  إلى  تنقلها  أن  وحاول  الشعبية،  الزخرفية  الوحدات  أحد  اختر 
بإضافة وحذف أجزاء من ذلك التصميم، لتكون تصميًما مختلًفا عن التصميم األصلي.
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ن�صاط  )ن�صاط  )22((

ن�صاط  )ن�صاط  )33((

الشكل )55(: أحد األعمال الفنية المقدمة في معرض قسم التربية الفنية جامعة أم 
القرى بمكة المكرمة 1٤26هـ. ألحد طالب الدراسات العليا.

بتحديد  قم  ثم  بيضاء،  ورقة  إلى  بنقلها  وقم  هندسية،  إسالمية  زخارف  عن  ابحث   
أن  تريد  التي  والمساحات  األسود،  باللون  غائرًة  لتكون  حفرها  تريد  التي  المساحات 

تتركها بارزًة )سطح قطعة الخشب( بلون أبيض. كما في المثال اآلتي:

 هنالك العديد من األعمال الفنية المحفورة على الخشب، قم بزيارة إلى أحد المعارض 
التشكيلية، أو المدرسية والتقط بعض الصور لألعمال الفنية المحفورة على الخشب، ثم 

حاول أن تصف القيم الجمالية في هذه األعمال.
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الخشب، وسنوضحها فيما  تعرفنا فيما سبق أن هنالك أشكااًل مختلفة للحفر على 
يلي:

الشكل )56(: الحفر الغائر.

الشكل )5٧(: الحفر البارز.

2. الحفــر البــارز: وفيــه يقــوم الفنــان بالحفــر حــول 
التصميــم ليكــون بارًزا عــن أرضية الخشــب، ومن ثم 
يزيل ما حوله. وعلى عكس المثال السابق، فإن الفنان 
قام بحفر ما حول الشكل الدائري، لتكون الدائرة بارزًة 

عن سطح الخشب.

أشكال الحفر على الخشب:
1. الحفر الغائر: وســمي بذلــك ألن الفنان يقوم بحفر 
التصميــم وإزالتــه ليكــون أدنــى مــن مســتوى ســطح 
الخشب. فعلى سبيل المثال، قام الفنان بحفر الشكل 
الدائــري وإزالتــه، ليكــون غائــًرا عــن مســتوى ســطح 

الخشب.
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الفنان  يقوم  وفيها  المستويات:  متعدد  الحفر   .٣
بالجمع بين الحفر البارز والغائر، أي يقوم بعمل عدة 
الفنان  يقوم  المثال  سبيل  فعلى  للحفر.  مستويات 
حولها  يضيف  ثم  بارز،  بشكل  صغيرًة  دائرًة  بحفر 
بالحفر دائرًة أخرى أكبر منها. فتظهر عدة مستويات، 
المستوى األدنى هو سطح الخشب، ثم تليه الدائرة 
الكبرى، وأخيًرا الدائرة الصغرى والتي يكون سطحها 

هو سطح الخشب األصلي )األول(.

الشكل )5٨(: حفر متعدد المستويات.

األدوات التي نحتاجها للحفر:
هنالك أدوات خاصة بالحفر على الخشب. ولعل من أهمها األزميل، والمطرقة. 

  األزميل: هو أداة للحفر، مصنوعة من الحديد الصلب، ومقبضها من الخشب. 

للتحديد،  يستخدم  ما  فمنها  ومتعددة،  مختلفة  ومقاسات  أشكال  األزاميل  ولهذه 
ومنها ما يشبه نصف الدائرة، ومنها المائل أو المسنن. ولكل أداة استخدام وتأثير على 
الخشب أثناء الحفر. كما توجد أشكال وأنواع مختلفة لألزاميل وذلك بحسب صناعتها 

وجودتها، الشكل )5٩(.
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  المطارق: ولها عدة أشكال وأنواع، لكن المطرقة المناسبة للحفر يجب أن تكون 

خفيفة الوزن، ومقبضها من الخشب، وأن ال تكون من الحديد ألنها قد تكسر األزميل 
الخشبي لذا فمن المناسب اختيار ذات الرأس الخشبي أو البالستيكي.

الشكل )5٩(: أشكال مختلفة لألزاميل، وجميعها صالحة للحفر، وتختلف أسعارها وفًقا لجودة صنعها.

أزاميل في علبة خشبية، للفنانين والممارسين. مجموعة من األزاميل المتوفرة في المكتبات.

بالســتيكي  بغطــاء  أزاميــل 
للحمايــة، مــع قطعة مــن الحجر 
أدوات  لســن  تســتخدم  التــي 

الحفر.
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خطوات تنفيذ الحفر على القطع الخشبية:
 شاهدنا في -الدرس السابق- الخطوات التي تتم لحفر الخشب في الورش والمناجر، 

واآلن سنقوم مًعا في إنتاج قطعة من الخشب المحفور، وذلك حسب الخطوات التالية:
التصاميم  أحد  نختار  أو  السابق،  الدرس  في  للحفر  يصلح  تصميًما  كونا  قد  أواًل: 

المناسبة، وليكن زخرفة إسالمية هندسية.

الشكل )60(: مطارق متنوعة ومتعددة ذات رؤوس خشبية مناسبة للحفر.

نختار منها 
وحدة واحدة 

فقط. ونكبرها 
على حجم قطعة 

الخشب.
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ثانًيا: نختار قطعة من الخشب والذي يعرف باسم األبلكاج ذو الطبقات، ولتكن بمقاس 
الطبقات  لون  الخشب مختلف عن  لون سطح  أن يكون  25 سم × 25 سم. ويفضل 

األخرى حتى يسهل الحفر عليه ويظهر جمال خشب.

الطبقة الثالثة

الطبقة األولى
الطبقة الثانية

ثالًثا: نقوم بنقل التصميم الذي اخترناه-الزخرفة الهندسية- إلى سطح الخامة التي سينفذ 
عليها الحفر.
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عليها،  سنعمل  التي  الطاولة  على  حفرها  المراد  الخشب  قطعة  بتثبيت  نقوم  رابًعا: 
باستخدام )الملزمة(.

خامًسا: نقوم بتحديد الزخرفة اإلسالمية، باستخدام أزميل التحديد، وهو أزميل ذو رأس 
مستقيم. وذلك على جميع خطوط الزخرفة.

  وينبغي الحذر فاستخدام القطع على الخشب يختلف عن استخدامه في الورق

سادًسا: نختار األزميل المناسب للحفر، فهناك أزاميل إلزالة المساحات الكبيرة، وآخر 
للمساحات الصغيرة، وأزاميل للزوايا، وأزاميل نصف دائرية. ويمكن أن نتعرف على أثر 

كل أزميل على الخشب من خالل رؤوسها.
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سابًعا: بعد تحديد التصميم، نقوم بتحديد المساحات المراد حفرها، ونقوم باختيار 
األداة المناسبة للحفر.ففي التصميم الذي اخترناه سابًقا -الزخرفة اإلسالمية الهندسية- 

حددنا المساحات التي نريد حفرها بعالمة  )×(.

)سطح  بارزة  مساحات  بها  تحيط  الغائر،  للحفر  مساحات  حددنا  أننا  نالحظ 
الخشب(.

××
××××

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×
× ×

××× ×
××

ا، لذا فإنه عند الحفر   ثامًنا: يجب أن نحذر عند استخدام أزاميل الحفر، فهي حادة جّدً
ينبغي أن يكون اتجاه األزميل مائاًل، وبعيًدا عن الزمالء.
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ولكي  سابًقا.  حددناها  التي  المساحات  بقية  وإزالة  الحفر،  باستكمال  نقوم  تاسًعا: 
يكون العمل ناجًحا يجب الحفر بهدوء وصبر، فالسرعة واالستعجال قد تؤديان إلى إزالة 
مساحات من الحفر لم نكن نرغب بإزالتها، وبالتالي يصعب علينا إرجاعها أو تعديلها.
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• اسم المنتج الخشبي، العصر الذي صنعت فيه، الزخارف المحفورة عليه )هندسية، 
نباتية، كتابية(، نوعية الحفر، بارز، أم غائر، أم متعدد المستويات، مدى دقة الفنان 
المسلم في الحفر، هل التصميم أو الزخرفة المستخدمة في الحفر استخدمت في خامات 

أخرى كالمباني والمعادن والنسيج. 
)يمكنك البحث عن تلك الصور من خالل كتب الفن اإلسالمي، أو مواقع اإلنترنت، 

.)www.Google.com :مثل

ن�صاط )ن�صاط )11((

ن�صاط )ن�صاط )22((

 قم بتجميع مجموعة صور عن فن الحفر على الخشب في العصور اإلسالمية، وخاصًة 
تلك الموجودة على األبواب والشبابيك والمنابر. اختر إحدى تلك الصور، وقم بوصفها، 

وإعطاء موجز عنها، وذلك كما يأتي:

مربع  شكل  على  الداخل  من  مفرغة  سم،   40  ×40 ولتكن  خشب،  من  قطعة  اختر 
30×30سم، واختر تصميًما تراه مناسًبا وقم بحفره على اإلطار الخشبي والذي سيكون 
تراها  التي  الجميلة  الصور  إلحدى  محفور  خشبي  إطار  لديك  ليكون  سم.   10 عرضه 

مناسبة.
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ن�صاط )ن�صاط )33((

شاهد الصورة اآلتية:

حاول أن تبتكر تصميمًا مستوحى من الزخارف الهندسية والنباتية ومن ثم الحفر 
عليه.
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تقويم الوحدةتقويم الوحدة

غير  العبارة  أمام   )✗( وعالمة  الصحيحة،  العبارة  أمام   )✓( عالمة  ضع/ي 
الصحيحة فيما يأتي:

)   ( ازدهر فن احلفر على اخلشب في العصور اإلسالمية املختلفة.   

)   ( ال يدخل اخلشب في صناعة األبواب واملنابر واألدوات املنزلية.   

والثقافة  للتراث  الوطني  املهرجان  في  اخلشب  أشغال  فن  الشعبي  الفنان  ينفذ 

)اجلنادرية(.                                                                                      )   (

احلفر على اخلشب يجمع بني الزخرفة اإلسالمية واآليات القرآنية واألحاديث النبوية 

)   ( وبعض األدعية واحلكم واألقوال املأثورة.     

11
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22

44

33

عّدد/ي مجموعة من األدوات التي نحتاجها للحفر على اخلشب.
 ...................................................................................................................... 

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

33

ما اشكال احلفر على اخلشب؟
 ...................................................................................................................... 
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الوحدة الثالثة
جمال الن�سيج

الموضوع األول: 

إعداد النول وتسديته.

الموضوع الثاني: 
النسيج الشعبي.

الموضوعات
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واسعة  مساحة  وهي  والشرق،  الغرب  بني  يصل  جتاري  طريق  في  العربية  اجلزيرة  تقع 
من الرمال متثل اململكة العربية السعودية معظم مساحتها، وقد تنوعت احلضارات التي 
عاشت فيها ما بني احلضارات القدمية واحلضارات احلديثة؛ مما أوجد إرًثا حضارّيًا كبيًرا 
احتوى على الكثير من اآلثار املختلفة منها قطع نسيج اكتشفت في قرية الفاو األثرية، 

الشكل )٦١(.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

اإعداد النول وت�سديتهالموضوع األول

إلى ملتقى ديني وجتاري بسبب  العربية  انتشار اإلسالم سبًبا في حتول اجلزيرة      وقدكان 
استقطاب احلج للحجيج من جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى متازج حضاري وتبادل ثقافي 
عن طريق القوافل التي حتمل معها العديدمن الصناعات واحلرف اليدوية من دول متعددة، 
وقد  الدول،  هذه  بها  تتميز  التي  الصناعات  هذه  أهم  من  واحداً  اليدوي  النسيج  وكان 
انتشرت هذه احلرفة في بيئة اجلزيرة العربية التي انتشرت فيها مهنة رعي املاشية؛ مما ساهم في 
توفر الصوف كنتاج، والذي عمل سكان البادية بغزله ونسجه بإمكاناتهم البسيطة حلياكة 

مالبسهم وخيامهم وحاجياتهم اليومية باستخدام األنوال اليدوية.

الشكل )٦١(: قطع نسيجية من حضارات قديمة موجودة في متحف الملك عبدالعزيز التاريخي في مدينة الرياض.
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دور النول في عملية النسج:
التركيب  اليـــدوي، وهي أداة معقدة  النول األداة األساسية في عملية النسيج      يعتبر 
يدخل في تركيبها األلواح اخلشبية وأعواد اخليزران وبعض اخليوط الدقيقة واحلبال وتتعدد 
النسيج، وتبدأ  أثر كبير على تطور صناعة  األنوال وأحجامها، وكان البتكارها  أشكال 
عملية حياكة النسيج على النول بعد إمتام عملية الغزل وجتهيز اخليوط؛ حيث يتم شد 
ا، وتسمى خيوط  اخليوط على حامل خشبي يسمى النول وتثبت اخليوط عليه بشدها أفقّيً
تشكل  فالسدى  والّلحمة،  السدى  خيطي  هما  خيطني  من  النسيج  ويتكون  السدى، 
خيوط النسيج الطولية وتكون حتت ضغط وشد قوي، أما الّلحمة فتتشكل بخيوط النسيج 
العرضية من خالل النول الذي  يحفظ هذه اخليوط مشدودة ومنتظمة أثناء عملية النسج.

النول اليدوي:
     يتكّون النول التقليدي من أربعة أوتاد خشبية مثبتة في األرض بشكل مستطيل؛ 
ويجلس  الرأسيتني،  اخلشبتني  بني  السدى  متثل  التي  الطويلة  النول  خيوط  متتد  بحيث 
الناسج عند أعلى الطرفني؛ إلمرار خيوط الّلحمة والبدء في عمل النسيج، الشكل )٦٢(.

الشكل )٦٢(: النول اليدوي القديم.
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ن�صاط ن�صاط ) ) 11 ( (

)الشكل ٦3( أنوال يدوية استخدمت في عملية النسج في عصورقديمة 
من  األنوال  تطورت  النسيجية  الصناعات  تطور  ومع  مختلفة،  وحضارات 
يدوية إلى كهربائية، فلنبحث عن نماذج ألنوال كهربائية حديثة من خالل 

اإلنترنت. 

نول أفقي نول أرضي بسيط 

نول األثقال أفقي، يوضع في نهايات 
السدى أوزان لتثبيتها في اتجاه واحد

نول رأسي من عصر الفراعنة  
الشكل )٦٣(: نماذج ألنوال قديمة عبر العصور.

 نول  العجلة القديم )أفقي( 

نول رأسي

نول أفقي قديم
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األدوات األساسية لعمل النسيج:
1. النول اخلشبي البسيط: إن ازدياد حاجة اإلنسان لألنسجة دفعته إلى تطوير األنوال 
بأشكال متعددة ويعتبر النول اخلشبي البسيط من أكثر أنواع األنوال تداواًل واستخداًما 

في األشغال اليدوية، الشكل )٦٤(. 

2. اخليوط: خيوط الصوف واخليوط الوبرية وكذلك خيوط النايلون والصوف الصناعي، 
اخليوط القطنية، وخيوط الكتان، األشكال )٦٥، ٦٦، ٦٧، ٦٨، ٦٩(.  

الشكل )٦٤(: نول خشبي.

الشكل )٦٥(: 
خيوط صوف صناعية 

ملونة. 

الشكل )٦٩(: خيوط قطن.الشكل )٦٨(: خيوط كتان.  

الشكل )٦٦(: 
خيوط صوف 

طبيعية غير ملونة.

الشكل )٦٧(: خيوط صوف 
طبيعية ملونة.
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3. أداة قياس: )مسطرة( الشكل )٧٠(.
4. املكوك: قطعة خشبية طويلة مسطحة في نهايتيها شق عريض الشكل تلف حوله خيوط 
اللحمة ليسهل عملية مترير اخليوط في النول اخلشبي أثناء عملية النسيج، الشكل )٧١(.

5. شوكة )املشط(: أداة لرصف وتنظيم خيوط الّلحمة أثناء عملية النسيج، الشكل )٧٢(.

إلمرار  املسافات؛  محسوبة  ثقوب  تتوسطها  مستطيلة  قطعة خشب  النيرة:  ٦. خشبة 
خيوط السدى، وميكن استبدالها باألوتاد اخلشبية، الشكل )٧٣(.  

7.النفس: هي املساحة التي تظهر عند مترير خيوط  الّلحمة بالتبادل، الشكل )٧٤(.

الشكل )٧١(: المكوك.

الشكل )٧٢(: شوكة خشبية.

الشكل )٧٣(: خشبة النيرة.

الشكل )٧٤(: النفس.

الشكل )٧٠(: أداة قياس )مسطرة(. 
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٢- نثبت األضالع بواسطة املسامير.
٣- نرسم خطوًطا مستقيمة على الضلعني املتقابلني.

٤- نحّدد نقاًطا على الضلعني املتقابلني بحيث تكون األبعاد بني نقطة وأخرى ١سم.
٥- ندق مسماًرا فوق كل نقطة، الشكل )٧٨(.

األدوات واخلطوات الالزمة إلعداد النول اليدوي البسيط:
١- أربعة أضالع خشبية، مطرقة، مسامير، الشكل )٧٧(.

9- ملقط: لتمرير خيوط الّلحمة بني صفوف السدى، الشكل )٧٦(.

8. احلوارس: هي قطعتني من اخلشب الرفيع ناعم امللمس تستخدم لفصل اخليوط الفردية 
عن الزوجية، عند زخرفة النسيج وللمحافظة على أماكن اخليوط بغرض تنظيمها حتى ال 

تتشابك، الشكل )٧٥(.

الشكل )٧٧(: 
أدوات إعداد نول.

الشكل )٧٦(: ملقط لتمرير خيوط الّلحمة بين صفوف السدى. 

الشكل )٧٥(: الحوارس.
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خيوط السدى:
تبدأ عملية النسيج بإعداد النول وتسديته، وعادة ما تكون السدى من خيوط الصوف 
السميك الذي كلما زادت مرونته وكثرة تجعداته دل ذلك على جودته، ويحدد الغرض 
من استعمال النسيج نوعية الخيط المستخدم إن كان من الصوف أو من القطن  أو الحرير 
أو غير ذلك، وتؤثر ثخانات خيوط السدى المختلفة في مظهر النسيج من حيث الملمس 
الناتج، وتمتد خيوط السدى بين عارضتي النول المتعامدة بشكل طولي منتظم، بحيث 
يكون الخيط تلو اآلخر بمسافات محددة ومنتظمة، ويلعب لون خيط الّلحمة دوره في 
مظهر النسيج الناتج إذا كان من لون مخالف لخيط الّلحمة، كما أن توزيع خيوط السدى 
بشكل أقالم من لونين أو أكثر يغير مظهر ناتج النسيج عندما تكون السدى بلون واحد.

كيف نقوم بعملية التسدية؟ 
 تعتبر عملية تسدية النول عملية أساسية في النسيج، يتم بها تنظيم خيوط السدى 
التسدية  وعند  المستخدمة  األلوان  ترتيب  البعض حسب  بعضها  بجانب  وتنظيمها 

نقوم باآلتي:

الشكل )٧٨(: طريقة تثبيت المسامير على أضالع النول.



237237 23٦23٦

 • نكمل عملية التسدية بنفس الطريقة حتى يكتمل تماًما، الشكل )٨٠(. 

• نستخدم خيوًطا قطنية سميكة.
• نربط الخيوط حول المسمار األول في الضلع األول ربًطا محكًما لتثبيته. 

• نمد الخيط إلى المسمار المقابل في الضلع المواجه ونلفه حوله، ثم ننزل به من 
أسفل إلى الجهة المقابلة لنصل به إلى المسمار الثاني والنزول به من األمام وهكذا، 

الشكل )٧٩(.

ن�صاط ن�صاط ) ) 22 ( (

نعّلل سبب استخدامنا لخيوط سميكة في عملية التسدية.

الشكل )٨٠(: نول 
خشبي بسيط مسدى.

الشكل )٧٩(: طريقة تثبيت الخيط.



239239 238238

الخطوة الثالثة:
ُأتمم التسدية بشكل أفقي على الطرفين، ثم ُأثّبت أطرافه من جميع الجهات.

الخطوة الثانية:
أجمع األغصان لتكوين مستطيل متعامد، وأستخدم قطعة حادة من المعدن؛ لعمل 
شقوق سطحية كتهشيرات عميقة على الضلعين المتقابلين بمسافات متساوية، لتثبيت 

الخيط عليها حتى ال تتحرك األغصان.

إعداد نول بسيط بفروع األشجار
الخطوة األولى:

أربط كل غصنين بخيط دوبارة سميك بقوة حتى ال يتحرك الخيط. 



239239 238238

شروط يجب اتباعها عند بدء التسدية:
١- عند اختيارنا لخيوط السدى يجب أن يكون الخيط قوّيًا حتى 

ال ينقطع.
٢- يجب أن تكون المسافة بين خيوط السدى محددة ومتساوية.
ضعيفة  ليس  الشد  متوسطة  السدى  خيوط  تكون  أن  يجب   -٣
قوية  وال  وجمعه  تمشيطه  ويصعب  النسيج  يرتخي  ال  حتى 
الشد، األمر الذي يصعب معه تمرير خيوط الّلحمة وفتح النفس 

لتمرير المكوك.

أشكال متنوعة للنول: للنول أشكال كثيرة متنوعة منها الدائري ومنها المستطيل ومنها 
المضلع تنتج منها أشكال مختلفة من النسيج، الشكل )٨١(. 

الشكل )٨٢(: 
خيوط السدى.

الشكل )٨١(: نماذج مختلفة ألنواع من األنوال ونتائج نسيج لها.

نول دائرينول مضلع نول مستطيل
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الخطوة الثانية: 
نستكمل عملية التسدية بالتتالي على مساحة النول  بنفس الطريقة.

خطوات تسدية النول الخشبي البسيط: 
الخطوة األولى:

تتم عملية التسدية بعد ربط الخيط في طرف النول، ثم يتم تمرير الخيط من أعلى 
إلى أسفل عبر الشقوق الموجودة في طرفي النول.

ن�صاط ن�صاط ) ) 33 ( (

إرخاؤها  أو  السدى  لخيوط  كثيًرا  شدنا  عدم  سبب  في  مًعا  لنفكر 
كثيًرا؟ 
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يمكن انتقاء ألوان مختلفة والتسدية بها بعد تقسيم المساحات بشكل متساوي أو 
غير متساوي حسب الرغبة، الشكل )٨٣(.

الخطوة الثالثة: 
بعد االنتهاء من تسدية جميع الصفوف يتم ربط الخيط في نهاية النول، اآلن النول 

أمامنا جاهًزا للعمل.

الشكل )٨٣(: نول مسدى بمسافات متساوية وألوان مختلفة.
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   النسيج الشعبي حرفة يدوية عريقة:
يعتبر النسيج من احلرف اليدوية التي عرفت منذ القدم في مملكتنا احلبيبة، واشتهرت 
بها بعض املناطق، كاملنطقة الشرقية ومدن الشمال، وقد متيز احلرفيون في مدينة اجلوف 
ودفئها  بخشونتها  تتميز  التي  الفاخرة  اجلوفية  والعباءات  واحلصر  اخليام  وحياكة  بنسج 
تعالى:  يقول  املتنقلة  حياتهم  في  الرحل  البدو  يستخدمها  منسوجات،  من  ذلك  وغير 

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   زب 
ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ   ڤرب)١(، 
حياكة  في  أصوافها  ويستخدمون  يربونها  التي  املاشية  من  الصوف  على  البدو  ويحصل 
آلة خشبية صغيرة تسمى  باستخدام  الصوف  تغزل  البادية  في  املرأة  أنسجتهم، وكانت 
باملغزل يبرم عليها الصوف حتى يصبح خيًطا واحًدا متماسًكا وقوّيًا تستخدم بعد ذلك 

في النسيج.

رابط الدر�س الرقمي

www.www.www.ww

الن�سيج ال�سعبيالموضوع الثاني

الشكل )٨٤(: غزل خيوط الصوف من أعمال المرأة في البادية.
)١( �سورة النحل الآية:80.
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أنواع النسيج الشعبي:
تختلف مسميات النسيج الشعبي وأشكاله ومالمسه باختالف أسلوب مترير خيوط 

الّلحمة في خيوط السدى واختالف سماكة اخليوط وألوانها وهي كاآلتي:
1. السدو:

أوتاد على  بأربعة  السدو من خيوط غالًبا ما تكون من الصوف، متتد وتربط  يتكون 
خشبتني مثبتتني في األرض بشكل مستطيل؛ بحيث متتد خيوط النول الطويلة »السدى« 
بني اخلشبتني الرأسيتني ويجلس الناسج عند أعلى الطرفني؛ إلمرار خيوط الّلحمة والبدء 
في عمل النسيج على سطح األرض وهذه الطريقة تكون فيها خيوط السدى أكثر عدًدا 
قليلة ومختفية ولهذا يظهر   الّلحمة فتكون  أما خيوط  ومتقاربة كثيًرا أو شبه ملتصقة، 

النسيج بألوان خيوط السدى فقط، الشكل )٨٥(. 

ن�صاط ن�صاط ) ) 11 ( (

يوضــح   )85( الشــكل 
عملية نسج السدو، لنطالع 
عــــلى  ولنــــجب  الشكــــل 

األسئلة:

الشكل )٨٥(: الناسج وهو يقوم بنسج السدو.
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2.النسيج السادة: 
النسيج البسيط السادة أبسط أنواع التراكيب النسيجية  ويتكون من إمرار خيط اللحمة 
األول فوق أول خيط للسدى وحتت الثاني، ثم فوق الثالث وحتت الرابع حتى نهاية السطر  
ويكون البدء في السطر الثاني عكس األول حتى يتم تداخل اخليوط مع بعضها البعض 

بطريقة منتظمة وبزوايا ٩٠ْ ، الشكل )٨٦(.

الشكل )٨٦(: النسيج السادة.

١- ما هو عدد األوتاد التي يثبت عليها النول؟
.....................................................................................................................

٢- أين متتد خيوط النول الطولية؟
.....................................................................................................................

٣- أين يجلس الناسج عادة، وملاذا؟
.....................................................................................................................
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3. اللقط:
وينسج اللقط على نول عادي ال توجد به القواطع العرضية التي تفرق خيوط السدى 
ويسمى منسج أو مدة وهي بكرة من الصوف املغزول من شعر املاشية، وتعتبر كل أربع 

فتالت من الصوف وجتمع الفتالت في اللقط لتكون فتلة واحدة، الشكل )٨٨(.

كما ميكن عمل تراكيب نسيجية مختلفة من خالل التحكم بعدد اخليوط فيمكن رفع 
ثالثة خيوط وخفض خيط أو رفع خيطيني وخفض ستة خيوط وهكذا حسب الرغبة، ثم 

بعد ذلك إمرار خيوط الّلحمة مما ينتج تراكيب نسيجية مختلفة، الشكل )٨٧(.

الشكل )٨٨(: إحدى السيدات تنسج بأسلوب اللقط.

الشكل )٨٧(: مزودة لحفظ الحبوب منسوجة بطريقة النسيج السادة.
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4. الذرى:
ويطلق على هذه الطريقة أيًضا مسمى »احلتي« وهذه الطريقة تشبه غرزة السلسة وناجت 

املنسوج يشبه النسيج احلديث املنسوج بإبرة التريكو، الشكل )٩٠(.

ن�صاط ن�صاط ) ) 22 ( (

الشكل )89( لكيس يستخدمه أهل البادية حلفظ النب منسوج بأسلوب  اللقط، 
فلنحلل الشكل من حيث:

• الزخارف املستخدمة ..............................................................
• األلوان الغالبة على الشكل ...................................................

الشكل )٩٠(: معلقة للخيمة مستطيلة بألوان متعددة منسوجة باإلبرة. 

الشكل )٨٩(: كيس 
لحفظ البن بأسلوب  اللقط.
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أشهر السمات التي متيز بها فن النسيج الشعبي:
ميزتها عن  التي متيزت بسمات خاصة  التقليدية،  الشعبية  الفنون  من  النسيج  يعتبر 

غيرها من الفنون فهي حتتوي على:
• تعبيرات تلقائية نابعة من الفطرة تؤكد ارتباطها بطبيعة البيئة احمليطة بها والتاريخ.

• ألوانها صريحة ومباشرة مستقاة من البيئة احمليطة.
• ترتبط بالعادات والتقاليد وتعبر عنها.

• تتجه إلى سد االحتياجات النفعية.
• متيل برموزها إلى التجريد والبساطة واستخدام األشكال الهندسية.

خامات النسيج:
تتنوع خامات األنسجة وتختلف في خصائصها ومالمسها باختالف املصادر التي تأتي 

منها، وتنقسم مصادر اخلامات النسيجية إلى مصدرين أساسيني طبيعي، وصناعي.
وينقسم املصدر الطبيعي إلى قسمني:

)أ( نباتي:
 من النباتات الطبيعية )كالقطن، الكتان والتيل( مالمسها ناعمة تستخدم في صنع 

املالبس، الشكل )٩١(. 

الشكل )٩١(: صورة نسيج طبيعي نباتي.
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الحبال مالمسها خشنة من ألياف األشجار وسعف النخيل وتستخدم في نسج الحصر 
والسالل وشباك الصيد، الشكل )٩٢(.

)ب( حيواني: من أصواف وأوبار وأشعار الحيوانات، وقد استخدمها البدوي في نسج 
الخيام كما نسج منها المالبس الثقيلة ومالمسها خشنة نوًعا ما، الشكل )٩٣(.

الشكل )٩٤(: الحرير من شرانق دودة القز.

الشكل )٩٣(: مصادر حيوانية لخامات النسيج.

الشكل )٩٢(: منتجات مختلفة من خامات نباتية طبيعية.
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إضافة إلى الحرير الطبيعي وهو عبارة عن شرانق دودة القز، الشكل )٩٤(.
كيف ننسج قطعة مقلمة بأسلوب النسيج البسيط؟

خطوات عمل النسيج البسيط:
 الخطوة األولى:

بعد إتمام عملية التسدية نبدأ النسيج بأسلوب ١/١، نبدأ بتمرير خيوط  الّلحمة عبر 
خيوط السدى فوق أول خيط من خيوط السدى وتحت الخيط الثاني، ثم فوق الثالث 

وتحت الرابع وهكذا تباًعا.

الخطوة الثانية:
تستعمل  أداة  وهي  الحوارس  ونستخدم  النسيج  وجمع  كبس  في  المشط  نستخدم 
لفرق الخيوط الفردية عن الخيوط الزوجية أثناء عملية النسج وذلك بتمريرها من الجهة 

الخلفية للنول.
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الخطوة الثالثة:
يتم تمرير خيط الّلحمة في الصف الثاني عكس االتجاه.

الخطوة الرابعة:
مالحظة عدم شد خيط الّلحمة بقوة أو تركه رخو حتى يتم االنتهاء من النسيج.
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الخطوة الخامسة: 
استكمال النسج  على النول حتى النهاية، ثم إخراج النسيج من النول وربط خيوط 

الّلحمة حتى ال ينفرط النسيج. 

ن�صاط ن�صاط ) ) 33 ( (

الشكل )95( نسيج بمساحات 
لمجموعة لونية منسجمة حّدد السبب:

)أ( اســتخدام أكثر من لون في الســدى ولون 
واحد في الّلحمة.

)ب( استخدام أكثر من لون في الّلحمة ولون 
واحد في السدى.

)ج( اســتخدام أكثــر مــن لــون في الســدى 
والّلحمة.

الشكل )٩٥(: قطعة نسيج 
مسدى بألوان مختلفة.
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ن�صاط ن�صاط ) ) 44 ( (

بناًء على دراستنا لسمات الفن الشعبي تأمل الشكل )9٦(، لوحة 
ا من الفن الشعبي. ما هي العناصر الموجودة من  لنسيج حديث مستمّدً

الفن الشعبي في اللوحة، والتي استخدمت لتؤكد ذلك؟

الشكل )٩٦(: لوحة فنية لنسيج حديث مستمدة من الفن الشعبي.
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تقويم الوحدةتقويم الوحدة

غير  العبارة  أمام   )✗( وعالمة  الصحيحة،  العبارة  أمام   )✓( عالمة  ضع/ي 
الصحيحة فيما يأتي:

)   ( النسيج اليدوي واحًدا من أهم الصناعات التي تتميز بها اجلزيرة العربية قدمًيا. 

)   ( يتكون النول التقليدي من ثالثة أوتار خشبية.      

)   ( ال تعتبر عملية تسدية النول عملية أساسية في صناعة النسيج.   

)   ( ينسج اإلنسان الصوف من املاشية التي يربيها ويستخدم أصوافها في حياكة أنسجته. 

١١

١١

22

44

33

اختر/ اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يلي:
من أنواع النسيج الشعبي:

ج- التطريز.  ب- احلديد.    أ- السدو.   

نول عادي ال يوجد به القواطع العرضية:
ج- ملقط.  ب- اللقط.    أ- الصوف.   

من أساسيات صناعة النسيج:
ج- السدى واللّحمة.  ب- األسالك واجللد.   أ- البالستيك والنحاس.  

22

١١

22

33
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أهداف املشروع الفني )الفصلي(:
١-تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى الطالب/ــة.

٢- منح الطالب/ـة القدرة على اختيار وتوظيف اخلامات واألدوات املستخدمة لتنفيذ 

العمل الفني.

٣- تشجيع الطالب/ـة على التفكير بطريقة غير مألوفة.

٤- دمج بني املجاالت الفنية التي مت دراستها خالل الفصل الدراسي في عمل تصميمات 

إبداعية ونفعية مستدامة ذات طبيعة تربوية وجمالية.

٥- تبادل اخلبرات الفنية بني الطلبة في املشاريع الفنية اجلماعية.

٦- دعم االجتاهات اإليجابية لدى الطالب نحو اإلبداع والتفكير اإلبداعي.

٧- إكساب الطالب/ـة القدرة على اإلحساس باملشكالت وتقدمي حلول لها بطرائق إبداعية.

٨- مناقشة العالقات بني القيم التشكيلية املتوفرة في األعمال الفنية التي ينتجها الطالب/ـة.

واللون  الشكل  في  التعبيرية  املعاني  ومالحظة  الوجدانية،  االنفعاالت  عن  التعبير   -٩

والتجسيم في العمل الفني.

١٠- إكساب الطالب/ـة مهارات التخطيط والتفكير للمشاريع الفنية.

١١- إكساب الطالب/ـة القدرة على التشكيل باخلامات املتعددة في اإلنتاج الفني.

المشروع الفني )الفصلي(المشروع الفني )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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املصطلحات
طرق املعادن: عبارة عن الدق على قطعة من املعدن لتتمدد بصفة ثابتة في جميع 

اجتاهاتها دون أن تتكسر وذلك من جراء تعرضها لقوة الضغط الناجتة من الدق. 
فن تشكيل املعادن: عبارة عن فن تطويع اخلامات املعدنية في تشكيالت جتمع بني 

اجلانبني اجلمالي والوظيفي.
قطاعة أسالك: عبارة عن أداة تستخدم في قص األسالك ومنها ما يكون حدها القاطع 

من األمام ومنها ما يكون على اجلنب. 
قطع الصفيح: عبارة عن ألواح رقيقة من الصلب الطري مغطاة بطالء على كال جانبيها 

بطبقة رقيقة من القصدير سهلة التشكيل والقطع والثني.
الكتلة: عبارة عن صالبة اجلسم ومتيزه بأبعاده الثالثة )الطول والعرض واالرتفاع(.

مثقاب يدوي: عبارة عن أداة مسامير مبقاسات مختلفة وتستخدم في إحداث ثقوب 
)فتحات( مختلفة املساحات في سطح املعدن.

املعدن: عبارة عن مادة صلبة متجانسة تكونت بفعل عوامل طبيعية غير عضوية وله 
تركيب كيميائي ثابت ونظام مميز.

الوصل امليكانيكي: عبارة عن حلم قطعتي معدن بدون حلام وذلك من خالل الطرق أو 
الضغط على األجزاء املتداخلة أو املتشابكة. 

احلوارس: عبارة عن قطعتني من اخلشب تستخدم لفصل اخليوط الفردية عن الزوجية.
املسافات؛  محسوبة  ثقوب  تتوسطها  مستطيلة  قطعة خشبية  عن  عبارة  النيرة:  خشبة 

إلمرار خيوط السدى.
خيوط السدى: عبارة عن اخليوط املمتدة بني عارضتني أفقيتني متعامدة على قوائم رأسية 

بشكل طولي. 
الذرى: عبارة عن أسلوب من أساليب النسج يسمى »احلتي« وتشبه غرزة السلسلة.

السدو: عبارة عن خيوط الصوف املمدودة بشكل أفقي.
شوكة )املشط(: عبارة عن أداة لرصف وتنظيم خيوط اللحمة أثناء عملية النسيج.

اللقط: عبارة عن نوع من أنواع النسيج البدوي وجتمع كل أربع فتالت فيها لتكون فتلة 
واحدة.
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املكوك: عبارة عن قطعة خشبية طويلة تساهم في مترير خيوط اللحمة بني خيوط السدى 
أثناء عملية النسيج. 

امللقط: عبارة عن ملقط لتمرير خيوط اللحمة بني صفوف السدى.
النسيج السادة: عبارة عن النسيج السادة هو أبسط أنواع التراكيب النسيجية تتداخل 

فيه خيوط اللحمة مع خيوط السدى بزوايا قائمة. 
النسيج الشعبي: عبارة عن حرفة يدوية عمل بها الفنان الشعبي لنسج حاجياته احلياتية 

من املنسوجات.
النفس: عبارة عن املساحة التي تظهر عند مترير خيوط  اللحمة بالتبادل.
النول: عبارة عن إطار خشبي ُتشد عليه خيوط السدى لعمل النسيج.  
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فهر�س الأ�صكال وال�صور
جمال اأ�شغال املعادن

ال�صفحةالرقمال�صكل
١١80جم�صم يف مدينة جدة للفنان جوليو لفونتي.

٢١80جم�صم يف مدينة جدة للفنان علي بيومي.
٣١8١اأ�صاليب امل�صريون القدماء يف ا�صتخال�س املعادن.

٤١8٢هاون نحا�س اأ�صفر من تركيا القرن ١٢م.
٥١8٢علبة نحا�س من الع�صر اململوكي القرن ١٤م.

٦١8٢دورق نحا�س اأ�صفر من اإيران القرن ١٢م.
٧١8٢املعدن يف �صكله الطبيعي.

8١8٣جمموعة من املنتجات املعدنية. 
٩١8٤منوذج يو�صح الو�صل املعدين.
١0١8٤منوذج يو�صح الو�صل املعدين.

١١١8٤الو�صل بوا�صطة ا�صتخدام �صمغ املعادن.
١٢١8٥�صرائح مت�صابكة.

١٣١8٥�صرائح  م�صغوطة.
١٤١8٥�صرائح مثنية.
١٥١8٥�صرائح رقيقة.

١٦١8٥اأ�صالك معدنية.
١٧١8٥حلقات معدنية.

١8١8٦الأدوات واخلامات.
١٩١٩0منوذج لعمل فني بالو�صل الب�صيط.
٢0١٩0منوذج لعمل فني بالو�صل الب�صيط.

٢١١٩0منوذج لعمل نفعي.

٢٢١٩0منوذج لعمل نفعي.

٢٣١٩0منوذج لعمل نفعي.
٢٤١٩١جمموعة اأعمال من امل�صتهلكات املعدنية.

٢٥١٩٢منوذج جمايل من �صرائح النحا�س.
٢٦١٩٣منوذج لتحليل القيم الفنية واجلمالية.

٢٧١٩٤فن ت�صكيل املعادن.
٢8١٩٥جمموعة من العلب.
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٢٩١٩٦اإعادة ت�صنيع علب امل�صروبات الغازية يف اململكة.
٣0١٩٧الكندا�صة للفنان جوليا لفونتي.

٣١١٩٧خردة احلديدللفنان �صفيق مظلوم. 
٣٢١٩٧موا�صري التحلية للفنان م�صطفى �صنبل.

٣٣١٩8التوازن والن�صجام بني اأحجام الكتل.

٣٤١٩8التوازن والن�صجام بني اأحجام الكتل.
٣٥١٩8التوازن والن�صجام بني اأحجام الكتل .

٣٦١٩٩جم�صمات جمالية.
٣٧٢00مناذج للكتلة.

٣8٢00بع�س الأ�صكال واملج�صمات الفنية.

٣٩٢00بع�س الأ�صكال واملج�صمات الفنية.

٤0٢00بع�س الأ�صكال واملج�صمات الفنية.
٤١٢0١الأدوات واخلامات.

٤٢٢0٤ اأ�صورة اأمامية للقطار.

٤٢٢0٤ ب�صورة جانبيه للقطار.
٤٣٢0٥اأفكار لال�صتفادة من العلب الفارغة.
٤٤٢0٥اأفكار لال�صتفادة من العلب الفارغة.

٤٥٢0٥حتليل جم�صم فني.
٤٦٢0٦ اأمنظر اأمامي.
٤٦٢0٦ بمنظر جانبي.

جمال اأ�شغال اخل�شب
ال�صفحةالرقمال�صكل

٤٧٢١0جزء من باب اأحد الق�صور الإ�صالمية/الأندل�س )اأ�صبانيا حالًيا(
٤8٢١١اأحد الفنانني ال�صعبيني وهو يقوم بحفر قطعة من اخل�صب.

اأحد الفنانني ال�صعبيني يف املهرجان الوطني )اجلنادرية( وهو يقوم بحفر لوحة فنية 
٤٩٢١٢با�صتخدام الأزميل واملطرقة.

٥0٢١٢ح�صوة من اخل�صب نفذت زخارفه بطريقة احلفر البارز.
٥١٢١٢اجلزء العلوي من الباب اخل�صبي.

�صكل كامل للباب اخل�صبي يف القرن ١٦ ميالدي، مدر�صة كوكالدا�س لتحفيظ القران 
٥٢٢١٣الكرمي، اوزباك�صتان.

٥٣٢١٣الت�صابه بني زخرفة حمفورة على اآنية خ�صبية وزهرة طبيعية.
٥٤٢١٦جمموعة من الزخارف ال�صعبية التي كانت حتفر حفًرا غائًرا اأو بارًزا على الأواين اخل�صبية.
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اأحد الأعمال الفنية املقدمة يف معر�س ق�صم الرتبية الفنية جامعة اأم القرى مبكة 
املكرمة  ١٤٢٦هـ. لأحد طالب الدرا�صات العليا.

٥٥٢١٧

٥٦٢١8احلفر الغائر.
٥٧٢١8احلفر البارز.

٥8٢١٩حفر متعدد امل�صتويات.
٥٩٢٢0 اأ�صكال خمتلفة لالأزاميل، وجميعها �صاحلة للحفر، وتختلف اأ�صعارها وفًقا جلودة �صنعها.

٦0٢٢١مطارق متنوعة ومتعددة ذات روؤو�س خ�صبية منا�صبة للحفر.

جمال الن�شيج
ال�صفحةالرقمال�صكل

قطع ن�صيجية من ح�صارات قدمية موجودة يف متحف امللك عبدالعزيز التاريخي يف 
مدينة الريا�س.

٦١٢٣0

٦٢٢٣١النول اليدوي القدمي.
٦٣٢٣٢مناذج لأنوال قدمية عرب الع�صور.

٦٤٢٣٣نول خ�صبي.
٦٥٢٣٣خيوط �صوف �صناعية ملونة.

٦٦٢٣٣خيوط �صوف طبيعية غري ملونة.
٦٧٢٣٣خيوط �صوف طبيعية ملونة.

٦8٢٣٣خيوط كتان.
٦٩٢٣٣خيوط قطن.

٧0٢٣٤اأداة قيا�س )م�صطرة(.
٧١٢٣٤املكوك.

٧٢٢٣٤�صوكة خ�صبية.
٧٣٢٣٤خ�صبة النرية.

٧٤٢٣٤النف�س.
٧٥٢٣٥احلوار�س.

٧٦٢٣٥ملقط لتمرير خيوط اللحمة بني �صفوف ال�صدى.
٧٧٢٣٥اأدوات اإعداد نول.

٧8٢٣٦طريقة تثبيت امل�صامري على اأ�صالع النول.
٧٩٢٣٧طريقة تثبيت اخليط.

80٢٣٧نول خ�صبي ب�صيط م�صدى.
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8١٢٣٩نماذج مختلفة لأنواع من الأنوال ونتائج ن�صيج لها.
8٢٢٣٩خيوط ال�صدى.

8٣٢٤١نول م�صدى بم�صافات مت�صاوية واألوان مختلفة.
8٤٢٤٢غزل خيوط ال�صوف من اأعمال المراأة في البادية.

8٥٢٤٣النا�صج وهو يقوم بن�صج ال�صدو.
8٦٢٤٤الن�صيج ال�صادة.

8٧٢٤٥مزودة لحفظ الحبوب من�صوجة بطريقة الن�صيج ال�صادة.
88٢٤٥اإحدى ال�صيدات تن�صج باأ�صلوب اللقط.

8٩٢٤٦كي�س لحفظ البن باأ�صلوب  اللقط.
٩0٢٤٦معلقة للخيمة م�صتطيلة باألوان متعددة من�صوجة بالإبرة.

٩١٢٤٧�صورة ن�صيج طبيعي نباتي.
٩٢٢٤8منتجات مختلفة من خامات نباتية طبيعية.

٩٣٢٤8م�صادر حيوانية لخامات الن�صيج.
٩٤٢٤8الحرير من �صرانق دودة القز.

٩٥٢٥١قطعة ن�صيج م�صدى باألوان مختلفة.
٩٦٢٥٢لوحة فنية لن�صيج حديث م�صتمدة من الفن ال�صعبي.
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