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الحمد هلل رب العالمين، وال�ضالة وال�ضالم على اأ�ضرف المر�ضلين، وعلى اآله و�ضحبه 
اأجمعين، وبعد:

لإثــراء معلوماتك   - الطالب  بين يديك عزيزي  الــذي   - الكتاب  هــذا  م  مِّ   فقد �ضُ
محتوى  فــي  تجد  المختلفة  الفنية  التربية  مــجــالت  فــي  ومــهــاراتــك  وخــبــراتــك 
الكتاب المخ�ض�س للف�ضل الدرا�ضي الأول ثالث وحدات، تتكون كل وحدة من عدة 

مو�ضوعات ُعر�ضت على النحو التالي:
• الوحدة الأولى، وهي بعنوان: مجال الر�ضم، وتتكون من الموا�ضيع الآتية:

المو�ضوع الأول: الألوان ممتعة.
المو�ضوع الثاني: مجموعة الألوان.
المو�ضوع الثالث: الإن�ضان والر�ضم.

المو�ضوع الرابع: مدر�ضتي الجميلة.
من  وانتقالها  وا�ضتمراريتها  الخبرة  تكامل  الوحدة  هذه  ت�ضميم  في  ُروعــي  وقد   
ال�ضن، وهو عامل م�ضترك  الر�ضم محبَّب لالأطفال في هذه  مجال لآخر، فمجال 
بين مو�ضوعات الزخرفة والطباعة المنا�ضبة ل�ضّن طالب ال�ضف الأول، ثم ي�ضتمر 

الطالب في تناول موا�ضيع الوحدة الثانية:
• الوحدة الثانية، وهي بعنوان: مجال الزخرفة، وتتكون من الموا�ضيع الآتية:

المو�ضوع الأول: اأزخرف بالمربع والم�ضتطيل.
 المو�ضوع الثاني: الزخرفة بالدائرة والمثلث.

مقدمة الكت�ب
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ُروعي في هذه الوحدة الربط بين موا�ضيع الر�ضم المحبَّبة والزخرفة الب�ضيطة،   
وهي منا�ضبة ل�ضّن الطالب في هذا ال�ضف وفي نف�س الوقت اتخذت من ا�ضتخدام 

اللون عاماًل م�ضتركاً بين موا�ضيع المجالت المختلفة.
• الوحدة الثالثة، وهي بعنوان: مجال الطباعة، وقد تناولت الموا�ضيع الآتية:

المو�ضوع الأول: اأطبع اأ�ضكاًل من الطبيعة.
المو�ضوع الثاني: اأطبع اأ�ضكاًل باألواني.

     تتناول هذه الوحدة طباعة بوا�ضطة الب�ضمة والأثر با�ضتخدام الخامات والأ�ضكال 
والأعمال الفنية المنتجة.

بوا�ضطة  ب�ضيطة  اأ�ضكال  ت�ضكيل  ممار�ضة  الطالب  ي�ضتطيع  الموا�ضيع  هذه  وفي   
الطين والورق وخامات البيئة المختلفة. بالإ�ضافة اإلى الممار�ضة العملية، فهناك 
اأن�ضطة تذوقية وجمالية منا�ضبة ي�ضتطيع الطالب القيام بها بمفرده اأو بم�ضاعدة 
المعرفية  للخبرات  امــتــداد  هــي  مجتمعة  الموا�ضيع  وهــذه  عائلته.  اأفـــراد  اأحــد 
المهارية والوجدانية التي مرَّ بها الطالب  في درو�س المجالت التي �ضوف تثري 
- باإذن اهلل - هذه الخبرات. ويمكن للمعلم  اأن ي�ضجع الطالب على الرجوع اإلى 
اأن�ضطة، كما يمكن للوالدين م�ضاعدة الأبناء  كتاب الطالب لممار�ضة ما فيه من 

على ال�ضتفادة منه. 
واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رب العالمين.      
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:Iالوحد äسوعاVمو
1``` ا’ألوان ممت©ة.

2``` مéموعة ا’ألوان.

3``` ا’ùfEسان والر�سم.

4``` مدر�ستي الéميلة.

الوحدة ا�ولى
مجال الرسم



١0

   الûسµل  1 ``` اأΩÓb الØلوما�ستر
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اأحبt األواfي واأعر±o اأ�سماgAا, òg√ اأΩÓb الØلوما�ستر, الûسµل (1):

.∞éي ’ تc يها با�ستمرار u£ي من ال†سيا´, واأغfعل≈ األوا ßاأحاف kماFاO

راب§ الدر�¢ الرbمي
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   الûسµل  2 ``` ا’ألوان الûسم©ية

ومن ا’ألوان المحّببة لي ``` اأي†ساk ``` ا’ألوان الûسم©ية, الûسµل (2).

. l™سم©ية ممتûالتلوين با’ألوان ال
.kماFاO يfعل≈ األوا ßب اأن اأحافéسار, فيùµf’نها �سري©ة اµل

وgنا∑ اأfوا´ اأNرi من ا’ألوان �ساأعرفها واأت©ّلم cي∞ 
اأ�ستخدمها في مدر�ستي.
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الûسµل  3 ``` طØلة تر�سم لوحة

ا’ألوان التي ùfستخدΩ فيها الØرTساI ممت©ة, الûسµل (3).

�ساأت©ّلم في المدر�سة ا�ستخداnΩ اأfوا´ اأNرi من ا’ألوان باأ�سلوÜ ممت™.
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 ر�سم ف≥اعاä بالنO ïØاNل cاأ�¢ باألوان �ساFلة, الûسµل (4).

ن�شاط)1(

  الûسµل  4
.ïØبالن äاعا≤Øر�سم ال 

 kاfاألوا oâ©سVعندما و äاعا≤Øال âرجN ∞يc روا¶fا
 ¢Uساüم  Ωبا�ستخدا  oâخØfو cاأ�¢  OاǸ`ل   Aالما م™ 
ال©üسير OاNل اللون, Kم وVس©oâ ورbة بي†ساA عل≈ 

, واأUسبí لدّ… لوحة جميلة. râfفتلّو äاعا≤Øال



١4

ر�سم فراTسة بوا�س£ة طّي الور¥ عل≈ اللون, الûسµل (5).

ن�شاط)2(

   الûسµل  5 ``` فراTسة ب£ّي الور¥.

ولر�سم فراTسة ملوfة  f≥وΩ با’Bتي: 
منتüس∞  ع̀`ل̀`≈  ̀`وان  `̀ `̀ ا’أل` وV``س``™   -1

 §≤f ™`̀يRوي̀`ت̀`م ت̀`و ,Aة ب̀`ي̀`†̀`س̀`ا`̀ `bور
 í£ي ع̀`ل̀`≈ �س`̀Fس̀`وا`̀û`̀ل ع`̀µ`̀س`̀û`̀ة ب`̀fم̀`ل̀`و

الورbة. 
طي الورbة من المنتüس∞ وال†س¨§ عل≈ مµان اللون من الخارê لتوRي™ ا’ألوان   -2

في الداNل. 
üb¢ اأو b£™ الورbة عل≈ Tسµل üfس∞ فراTسة وgي م£وية, حت≈ يüسبí جناحي   -3

الØراTسة متùساو… (بالم≥ü¢ اأو اليد).  
فرO الورbة الم£وية لتé∞ ا’ألوان.   -4

22 11
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.ïØل  6 ``` الر�سم بالنµسûال   

:ïØالر�سم بالن 

ن�شاط)3(

في منزلي اأVس™f o≥اطاk من ا’ألوان 
 Iساعدùللر�سم بم Aة بي†ساbعل≈ ور
, Kم اأïØf عليها لتنتûسر عل≈  s…والد

�س£í الورbة, الûسµل (6).
cم اأحبt األواfي وcم gي ممت©ة.
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ال†سوA يùساعدfا في روDية ا’ألوان.
وا’ألوان ãcيرI, وتé©ل حياتنا جميلة وملوfة.

تن≥ùسم ا’ألوان اEل≈ ùbسمين, الûسµل (7):
1``` األوان اأ�سا�سية.
2``` األوان Kاfوية.

ا’ألوان   الûسµل  7 ``` مéموعة ا’ألوان.

انش

 

األحـمـر

البنفسجي

األزرق

األخضر
األصفراألصفر

البرتقالي

راب§ الدر�¢ الرbمي
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ا’ألوان ا’أ�سا�سية:

ا’أRر¥ا’أUسØرا’أح`مر 

ألوان. وتùسّم≈ األواfاk اأ�سا�سية ’أfها اأ�سا�¢ جمي™ ا’

ا’ألوان الã``اf`وي``ة:

ا’أN†سرالبنùØسéيالبرت≥الي 

وتùسم≈ األواfاK kاfوية ’أfها fاتéة عن Oمè لوfين اأ�سا�سيين.

   الûسµل  8 ``` ا’ألوان ا’أ�سا�سية وا’ألوان الãاfوية.
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   الûسµل 9 ``` الØاتí وال¨ام≤

ا ``` يوجد منها لون فاتí ولون غام≤: kا’ألوان ``` اأي†س
عند اVEسافة اللون ا’أبي†¢ اEل≈ اأ…u لون fحüسل عل≈ لون فاتí, الûسµل (9).
عند اVEسافة اللون ا’أ�سوO اEل≈ اأ…u لون fحüسل عل≈ لون غام≤, الûسµل (9).

   الûسµل  10 ``` األوان ال£ي∞

مéموعة ا’ألوان التي في 
 Aسيûب رfا  ucòت  (7) الûسµل 
ا وf``````را√ في  kي`̀`ر`̀`ã`̀`c ¬``ح``ّب``f
موا�سم ا’أم£ار؛ فما gو؟ 

الûسµل (10).
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   الûسµل  12

   الûسµل  11

ا’أ�سا�س``ي``ة  ا’أل`````````وان   Ωستخ```دùسن�
والãاfوية في ر�سم لوحاä جميلة.

ل`̀`و ا�̀`س̀`ت̀`خ̀`دم̀`ن̀`ا ا’أل```````وان : ا’أح``م``ر 
وا’أUسØر والبرت≥الي, الûسµل (11).

ولو ا�ستخدمنا ا’ألوان: ا’أRر¥ وا’أN†سر وا’أUسØر, الûسµل (12).
ن لوحة متنا�س≥ة. uوµoعنهما, ي èو… الناتfاãين ا’أ�سا�سيين م™ اللون الfن اللوEفا
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ن�شاط
اأر�سمo واألّونo با�ستخداΩ ا’ألوان الûسم©ية, ومن ا’ألوان ا’أ�سا�سية والãاfوية:

ا: kة جيدbالور oال اأج©دµسTامل ا’أµمن التلوين ل Aتهاf’وب©د ا

اأفرoO الورbة بحرm¢U حت≈ ’ تتمّز¥ واأ’حc oßي∞ اNتل£â ا’ألوان 
م™ ب©†سها الب©†¢, الûسµل (13):

√O rر nمن ف Aتهاf’ل  13 ```  الر�سم ب©د اµسûال   



2١

   الûسµل  14 ``` الدّلة با’ألوان الûسم©ية

الûسµل (14) التلوين با’ألوان الûسم©ية وOمéها م™ ب©†سها بتé©يد الورbة 
عملl ممت™.
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   الûسµل  15 ``` ر�سم توVسيحي يûسبu¬ ر�سوΩ ا’ùfEسان البداFي.

اش

 oسانùfE’ديم الزمان عر± اb òمن
الر�سمb nبل الµتابة, فµان ير�سم 
با’ألوان التي يحüسل عليها من 
عل≈   äوالنباتا ا’أTسéار  جòو´ 

جدران الµهو±, الûسµل (15).

̀`دΩ اأU```س```اب```©```¬  ̀`خ` ̀`ت` ̀`س` `ù`̀ وc`````````ان ي`
اأح̀`ي̀`اf̀`اk ف̀`ي الر�سم,  وا’أح̀`é̀`ار 
.IساTاأو فر kلماb ن يملكµفلم ي

ششانش شان

راب§ الدر�¢ الرbمي

www.ien.edu.sa
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á«Ñ©°ûdG äƒ«ÑdG ``` 16  πµ°ûdG

 Gƒ`̀fÉ`̀c ``̀ ``̀ ` kÉ``°``†``jCG ``̀ ``̀ ` É`̀ `̀fOGó`̀ `̀LCG
 º¡Jƒ«H  ø«jõàd  ¿ƒ`̀ª`̀°`̀Sô`̀j
 ¿GQóédG  Gƒæqjõa  ,º¡JGhOCGh

.(16) πµ°ûdG ,ÜGƒHC’Gh

 Gƒª°SQh  •ƒ£îdG  Gƒeóîà°SG  ,¿ƒfÉqæa  kÉ≤M …OGó`̀LCG
 ,á∏«ªL ¿GƒdCÉH Égƒf qƒdh ,å∏ãªdGh ™HôªdÉc k’Éµ°TCG É¡H

ôØ°UC’GhôØ°UC’Gh ¥Q RC’Gh ôªMC’Éc
.»é°ùØæÑdGh »dÉ≤JôÑdGh ô°†NC’Gh        

.É¡H ¿ƒ©àªà°ùjh º¡eƒ°SôH ¿hôîØj …OGóLCG ¿Éc

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªªdG ,ô«°ùY á≤£æe ,áfƒ∏ªdG á«Ñ©°ûdG á«KGôàdG äƒ«ÑdG øe êPÉªf
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الûسµل  19 ``` الØنان �س©د المùس©ر…

الûسµل  18 ``` الØناfة 
منيرI موUسلي

الûسµل  17 ``` 
الØنان 

عبد الحليم 
رVسو…

Tسارcوا  ال̀`òي̀`ن  التûسµيليين   äا`̀fن̀`ا`̀Ø`̀وال الØناfين  م̀`ن  الãµير  لدينا  اTستهر 
بلوحاتهم في م©ارV¢ فنية عالمية, واأ�سهمâ النه†سة الã≥افية التي ت©يûسها 
مãال  ال©الم.   iستوùم عل≈  Tسهرتهم   IOي̀`اR في   2030 روDي̀`ة  Xل  في  المملµة 

الûسµل (19,18,17) :

وgنا∑ ãcير من الØناfين الùس©وOيين الòين رف©وا ا�سم وطننا بØنuهم.
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   الûسµل  20 ``` لوحة ال£Øلة (Oيمة fبيل حمدان)
.Iدéية بOس©وùساب≥ة ملون للخ£و• الùفي م IزFلوحة فا

الüس¨ار ``` اأي†ساk ``` ير�سمون ويûسارcون في المùساب≥اä, الûسµل (20).

اأfا اأحبt الر�سم, واأتمّن≈ اأن اأUسبí من الØناfين؛ ’أمuãل وطني بلوحاتي في cل 
مµان.

fها با’ألوان cما cان اأجداO… ير�سمون, واأفخر  uم األوK ,k’اµسTواأ kوطا£N ساأر�سم�
.Ωا ر�ّساfول: اأbا اأfمي™ واأéا الgدgساûخرون, ليØوا يfاc ماc بها
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تخّيل اأن والديك طلبا منك تزيين جدران غرفتك في المنزل بلوحة من 
ر�سمك؛ ماذا تحب اأن تر�سم عليها؟

ن�شاط )1(
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وار�سم في المùساحة الØارغة Tسخüسية  gل تحبt الûسخüسياä الµرتوfية؟ تخيsل
cرتوfية NاUسة بك.

ن�شاط)2(

الûسµل 21 ``` مùساحة للخيال الµرتوfي
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الûسµل  22 ``` اأfا اأحب الر�سم

ش

ش

اˆ Nل≥نا fحبt الéمال.
في المدر�سة fت©ّلم cي∞ fر�سم اأTسياkA جميلة.

 AسياTر عن جمال ا’أuواأعب kاfفّنا íسبUي∞ اأc ي©ّلمني ¬fيد؛ ’أØالر�سم ممت™ وم
من حولي.   

.Oد oéي الFاbسدUميلة واأéساأر�سم مدر�ستي ال�
.Üالمدر�سة ا�ست≥بلتني بالهدايا وا’أل©ا

راب§ الدر�¢ الرbمي

www.ien.edu.sa
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   الûسµل  23 ``` لوحة لل£Øلة  (fورI اأحمد الحØ¶ي )
من ا’أعمال الØاFزI بمùساب≥ة ملّون الخ£و• الùس©وOية لر�سوΩ ا’أطØال.
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اأحب ال≥üسü¢ التي يرويها لي الµبار.

 IزFاØعبد ال©زيز من ا’أعمال ال âراأف Iلة  �سارØ£ل  24 ``` لوحة الµسûال   
 âلة ر�سمØ£ال √ògية وOس©وùال بالخ£و• ال©ربية الØا’أط Ωساب≥ة ملون لر�سوùبم

übسة عن حدي≥ة الحيوان.

ا. kسة التي يرويها م©لمي جيدü≤ساأ�ستم™ لل�
واأر�سم لوحة جميلة.



3١

الûسµل  25 ``` اأΩÓb الØلوما�ستر

ا. kي جيدfعل≈ األوا ßا اأحافfاأ

اأΩÓb التلوين اأ�ستخدمها عل≈ الور¥ وا’أعمال الØنية المنا�سبة لها.
, واأعيدgا اEل≈ مµاfها. s∞éا حت≈ ’ ت kمFاO يها u£اأغ
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ماذا ينتè عن مزê ا’ألوان ا’Bتية؟

ت©ّر±/… عل≈ ا’أTسµال الهند�سية ا’Bتية, ولوuن/… با’ألوان ا’أ�سا�سية.

ت©ّر±/… عل≈ ا’أTسµال الهند�سية ا’Bتية, ولوuن/… با’ألوان الãاfوية.

Iت≥ويم الوحدIت≥ويم الوحد
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مجال الزخرفة

:IدMƒال äÉYƒسVƒe

اRCخرف ÉHلªرh ™Hالùªسà£»ل. -1

.åلãªالh IرFلداÉH áa2- الزخر
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ال�سكل  27

ال�سكل  26







 ∫ÉسكTCا øe ÉلهKÉªj Ée ≈لEا x§îH سلUh ,(Ü ``` Cا) á«الهند�س ∫ÉسكTC’ا ´ÓسVCد اY
.(27 ```26) ø«ي ال�سكلa



 √òg øe ص†©H ÉنeÉeCاh ,áYƒنàe á«ند�سg k’ÉسكTCا iنر á«eƒ«ال ÉنJÉ«M يa
.kÉjƒس� Éه«ªسùن É«g ∫ÉسكTC’ا

QاH§ الدQ�ص الرªbي

www.ien.edu.sa
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ال�سكل  31
ال�سكل  29

Y Éل≈ Q�سº ال�سكل الهند�سي الùªسà£»ل hالªرH™, ال�سكل (28). vjƒس� ÜqQدàن É q«g



ال�سكل  28

?(32 ```31 ```30 ```29) ∫ÉسكTC’ي اa äÉ©qHرªال ø«H ¥رØال Ée

ال�سكل  32

ال�سكل  30

الªرH™الùªسà£»ل
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ال�سكل  33

ال�سكل  36

ال�سكل  34

ال�سكل  35

?(36 ```35 ```34) ∫ÉسكTC’ي اa ¬سùØن ƒg (33) ي ال�سكلa ل«£àسùªل الg
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ال�سكل  39

ال�سكل  37 ال�سكل  38

.Éهaنزخر ÉننEÉa äÓ«£àسùªالh äÉ©HرªلÉH ∫ÉسكTC’ا øujنز ÉeندY
.äÉHÉàالكh á«JÉÑالن ∫ÉسكTC’ÉH ™Hرªالh ل«£àسùªال á«الهند�س ∫ÉسكTC’ا ÉنaخرR 

 √òg ÉنaخرR ∫É`̀س̀`ك`̀TC’ا u…CÉ`̀`H رcòن É q«g ?k’É`̀ª`̀L ∫É`̀س̀`ك`̀TC’ا â`̀£`̀YCا g̀`ل ال̀`زخ̀`QÉف 
ال�سنjOÉق.
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ال�سكل  40

.Éهaنزخرh ,™Hرªالh ل«£àسùªال :á«الهند�س ∫ÉسكTC’نق�صُّ ا ∞«c ºqل©àن É q«g 
ا’hOCاh äالäÉeÉî الàي نLÉàëهÉ نùسe ™«£à©رàaهøe É ال�سكل (40). 



نر�سº ال�سكل الهند�سي.

11



39

نق�صُّ ال�سكل الهند�سي.

22

نل�سق ال�سكل الهند�سي.

33

نزخرف ال�سكل.
44



40

   ال�سكل  42

   ال�سكل  41





 º©uالن  øe ا kر«ãc Éلن خلق اˆ 
 ,∫É`̀Ñ`̀é`̀الh hال̀`ق̀`ª̀`ر  Écل�سùªص 
 º`̀ `©`̀ ` uن`̀ ال`  √ò```````g  iد``````````MEا  ¿Eاh
, bh````د خ̀`ل̀`ق̀`ه̀`É اˆ  oص``ù``ª``ال``�``س

OاFرªL áj»لá, ال�سكل (41).

 ∫É`̀`̀Ñ`̀ `̀é`̀`̀ال اˆ  خ````ل````ق 
 É``س``ه``†``©``Hh ,á`̀ `̀ `jƒ`̀ `̀ ̀`ق` `̀ ال`
ال�سكل  ال�سكل,   åلãe

.(42)

QاH§ الدQ�ص الرªbي

www.ien.edu.sa
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   ال�سكل  44 ``` 
 áØلàîªال äرا oالك ™«ªL
 á`̀ `̀ `jر`̀ `̀ `FاO É`̀ ̀`ه̀` `̀eÉ`̀ `̀é`̀ `̀MCÉ`̀ `̀ H

ال�سكل.

åلãªال�سكل ال ¬Ñس�J IدL يa زjدال©زÑY ∂لªال QÉ£e o∞ oق rس�nCال�سكل  43 ``` ا   

1
É نcòر اTCس»a kAÉي JÉ«MنO ÉاFرãeh ájلáã ال�سكل. q«g



٤٢

.IôFGódÉHh å∏ãªdÉH »Ñ©°ûdG ¿ÉæØdG n±ôNR ``` 47  πµ°ûdG   

§«ëe IôFGó∏d ``` 46  πµ°ûdG   ´Ó°VCG áKÓK å∏ãª∏d ``` 45  πµ°ûdG   

2

?(47) πµ°ûdG »a »Ñ©°ûdG ¿ÉæØdG ÉgòØf »àdG ±QÉNõdG Ée



43

   ال�سكل  48



 ºلر�س ájرFالدا AÉ«سTC’ا Ωدîàا�س
الداFرI, ال�سكل (48).

نر�سh ºنUƒسل النقa •Éي الãªلh åالداFرI, ال�سكل (50-49).

   ال�سكل  50   ال�سكل  49



44

   ال�سكل  51

.Éهaنزخرh ,IرFالداh åلãªال : á«الهند�س ∫ÉسكTC’نق�صُّ ا ∞«c ºqل©àن É q«g 

:ÉنJÉeÉخh ÉنJاhOCا
 øe Éهàaر©e ™«£àسùل نg

ال�سIQƒ? ال�سكل (51).



نر�سº ال�سكل الهند�سي.

11



45

نزخرف ال�سكل.

44

نق�صُّ ال�سكل الهند�سي.

22

نل�سق ال�سكل الهند�سي.

33
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Uسل/… ø«H ال�سj Éeh QƒنÉ�سÑهJCÉj Éª«a Éي:

:¬ªس�ÉH ل/… ال�سكل qسUh ºK ,á«JB’ا ∫ÉسكTC’ا …/¿ qƒل

  ™Hرe  -  åلãe  -  IرFاO

ل�سق ºس�Q Rخرbáa�ص

.

Uسل/… ø«H ال�سj Éeh QƒنÉ�سÑهJCÉj Éª«a Éي:

IدMƒال ºjƒقJIدMƒال ºjƒقJ

11

22
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الوحدة الثالثة

مجال الطباعة

مو�ضوعات الوحدة:

1- اأطبع اأ�ضكالk من الطبيعة.

2- اأطبع اأ�ضكالk باألواني.



48

  ال�ضكل  52

الوضسو الأول

اأطب اأشسكال  الطبية

الأي��ام  م��ن  ي��وم  وف��ي  الحيوانات،  النا�¢ ي�ضطادون  ك��ان  ال��زم��ان  ف��ي قديم 
مجموعة  ف�ضاهدوا  بالحيوانات،  مليÄة  كبيرة  غابة  داخ��ل  �ضّيادون  تجّول 
من الحيوانات، فطاردوها ولحظوا طبع اأقدامها على الأر�¢ وعاد اأحدهم 
بفكرة الطباعة لتزيين بيته، فطبع اأثر يديه على الجدار، فده�¢ ال�ضّيادون 
ا، ومن هنا تعّلم الإن�ضان طباعة اأثر الأ�ضياء  kثار، واأعجبتهم كثيرBمن هذه ال

على م�ضكنه وممتلكاته الخا�ضة.

رابط الدر�¢ الرقمي

www.ien.edu.sa
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   ال�ضكل  53

سان
�ضل بين ال�ضكل والأثر الملّون الناتج عنه في ال�ضكل )53(.

طباعة الأثر: هو الأثر الملون الناتج عن ال�ضكل المطبوع.
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خطوات طباعة الأثر:

نختار ورقة �ضجر، ون�ضعها 
ونلّونها  بي�ضاء،  ورق��ة  على 
الأ�ضفر  ب��ال��ل��ون  بالفر�ضاة 

والأخ�ضر.

11

ن��ق��ل��ب ورق�����ة ال�����ض��ج��ر على 
اأح���د ال�����ض��ح��ون ال��ت��ي نريد 
ورق�����ة  ع���ل���ي���ه���ا  ن���ط���ب���ع  اأن 
ال�ضجر، ونقوم بتثبيتها بيد، 

ون�ضغط باليد الأخرى.

22

ق��د طبعت  ال��ورق��ة  اأن  ن��ج��د 
ع��ل��ى ال�����ض��ح��ن، وب��ال��ل��ون��ي��ن 
الّلذين اخترناهما )الأ�ضفر، 

الأخ�ضر(.

33
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   ال�ضكل  54

ال�ضكل  55

الخامات الطبيعية جميلة، وكثير منها ت�ضاعدنا في ا�ضتخدام اBثارها لطباعة 
ا بع�ضاk منها. vاأ�ضياء مفيدة، هّيا نعدد �ضوي

ك��ي��ف ن��ح��اف��ß ع��ل��ى ال��خ��ام��ات 
���ل ح��ي��ات��ن��ا  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ل���ت���ج���مِّ

ومنازلنا?
ال�ضجر  اأوراق  )54( ال�ضكل  في   ���
هيا  اأ�ضدقائنا  لأح��د  مطبوعة 
ن��ت��ح��دث ع���ن ج���م���ال اأ���ض��ك��ال��ه��ا 

واألوانها وكيف ن�ضتفيد منها.

هل ن�ضتطيع اأن نحدد من ال�ضكل )55( اأدواتنا وخاماتنا لطباعة الأثر?



52

   ال�ضكل  56

تعّلمتr )�ضارة( طباعةn الأ�ضكال الطبيعية في الدر�¢ ال�ضابق، وبينما كانت ت�ضير مع 
اأمها في اأحد الأ�ضواق، انتبهت لإبريق جميل مطبوع بالطريقة التي تعّلمتها من معلمة 
التربية الفنية، ولكن باأ�ضكال مختلفة، ف�ضاألت اأمها عن هذه الأ�ضكال، فاأو�ضحت لها 
ح لها  ها باأن تو�ضِّ rباأن الإ�ضفنج خامة جميلة من الممكن اأن ت�ضتخدم للطباعة، ووعدت

خطوات العمل في المنزل، ال�ضكل )56(.

الوضسو الثاني

اأطب اأشسكال األواني

1 الطوة

٢ الطوة

3 الطوة

4 الطوة

رابط الدر�¢ الرقمي

www.ien.edu.sa
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   ال�ضكل  57

   ال�ضكل  58

وف������ي ال����م����در�����ض����ة اك��ت�����ض��ف��ت 
يمكن  جديدة   kخامة )���ض��ارة( 
هل  ل��ل��ط��ب��اع��ة;  ت�ضتخدم  اأن 
ن�ضتطيع اأن نتعّرف على هذه 
ال��خ��ام��ة وط��ري��ق��ة ال��ط��ب��اع��ة 

من ال�ضكل )59(?

   ال�ضكل  59

تr )�ضارة( زميالتها طباعة  nمsل nوفي المدر�ضة ع
�ضنعت  م��اPا  نرى  و�ضوف  بالإ�ضفنج،  الأ�ضكال 

)�ضارة( مع زميالتها، ال�ضكل )57 ��� 58(. 



54

   ال�ضكل  60

ا منها  kدها ونحاول طباعة بع�ض ح اأ�ضكالk مطبوعة، نعدِّ ال�ضكل )60( يو�ضِّ
في كّرا�ضاتنا.

من هنا تعّلمت )�ضارة( وزميالتها اأن لالأ�ضكال اBثاراk تظهر بالألوان عند طباعتها.



55

سان

�ضل بين ال�ضكل وطباعته الملونة في ال�ضكل التالي:



56

.

رّتب/ي بالأرقام من 1 اإلى 6 �ضور خطوات الطباعة فيما ياأتي:

تقويم الوحدةتقويم الوحدة
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المالحق
• فهر�س الأشسكال وال�سور

راال •
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الف�سل الدرا�سي الأول

الر�ســـــمالر�ســـــمالوحدة الأولى:

فهر�س الأشسكال التوضسيحية واللوحات الفنيةفهر�س الأشسكال التوضسيحية واللوحات الفنية

ال�ضفحة ال�ضكل
10ال�ضكل )1( اأقالم الفلوما�ضتر

11ال�ضكل )2( الألوان ال�ضمعية
1٢ال�ضكل )3( طفلة تر�ضم لوحة

13ال�ضكل )4( ر�ضم الفقاعات بالنفخ
14ال�ضكل )5( فرا�ضة بطي الورق

15ال�ضكل )6( الر�ضم بالنفخ
16ال�ضكل )7( مجموعة الألوان

17ال�ضكل )8( الألوان الأ�ضا�ضية والألوان الثانوية
18ال�ضكل )9( الفاتح والغامق
18ال�ضكل )10( األوان الطيف

19ال�ضكل )11( الألوان الأ�ضا�ضية والثانوية في الر�ضم
19ال�ضكل )12( دمج لون ثانوي مع لونين اأ�ضا�ضيين

٢0ال�ضكل )13( الر�ضم بعد النتهاء من فرده
٢1ال�ضكل )14( الدّلة بالألوان ال�ضمعية

٢٢ال�ضكل )15( ر�ضم تو�ضيحي ي�ضبِّه ر�ضوم الإن�ضان البدائي
٢3ال�ضكل )16( البيوت ال�ضعبية

٢4ال�ضكل )17( الفنان عبد الحليم ر�ضوي
٢4ال�ضكل )18( الفنانة منيرة مو�ضلي
٢4ال�ضكل )19( الفنان �ضعد الم�ضعري

٢5ال�ضكل )20( لوحة الطفلة )ديمة نبيل حمدان(
٢7ال�ضكل )21( م�ضاحة للخيال الكرتوني

٢8ال�ضكل )22( اأنا اأحب الر�ضم
٢9ال�ضكل )23( لوحة للطفلة )نورة اأحمد الحفظي(

30ال�ضكل )24( لوحة للطفلة )�ضارة راأفت عبد العزيز(
31ال�ضكل )25( اأقالم الفلوما�ضتر
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ال�ضفحة ال�ضكل
34ال�ضكل )26( مكتبة

34ال�ضكل )27( �ضاعة حائط
35ال�ضكل )28( اأ�ضكال لم�ضتطيل ومربع

35ال�ضكل )29( �ضكل مربع
35ال�ضكل )30( �ضورة داخل اإطار مربع

35ال�ضكل )31( �ضكل زخرفي داخل اإطار مربع
35ال�ضكل )32( كلمة)اهلل اأكبر( داخل اإطار مربع

36ال�ضكل )33( �ضكل لم�ضتطيل
36ال�ضكل )34( اأ�ضكال نباتية داخل  اإطار م�ضتطيل
36ال�ضكل )35( خ�ضب مزخرف على �ضكل م�ضتطيل

36ال�ضكل )36()الب�ضملة( داخل اإطار م�ضتطيل
37ال�ضكل )37( علبة هدايا مزخرفة

37ال�ضكل )38( علبة  �ضيكولتة مزخرفة
37ال�ضكل )39( علبة مزخرفة بالكتابات

38ال�ضكل )40( �ضورة لأدوات هند�ضية واألوان
40ال�ضكل )41( منظر غروب

40ال�ضكل )42( منظر للجبال
41ال�ضكل )43( اأ�ضقف مطار الملك عبد العزيز في جدة ت�ضبه ال�ضكل المثلث

41ال�ضكل )44( كثير من الحلوى اللذيذة دائرية ال�ضكل
4٢ال�ضكل )45( للمثلث ثالث اأ�ضالع

4٢ال�ضكل )46( للدائرة محيط
4٢ال�ضكل )47( زخرف الفنان ال�ضعبي بالمثلث وبالدائرة

43ال�ضكل )48( ا�ضتخدام الأ�ضياء الدائرية لر�ضم دائرة
43ال�ضكل )49( �ضكل مثلث
43ال�ضكل )50( �ضكل دائرة

44ال�ضكل )51( �ضورة لأدوات هند�ضية واألوان

الــزخــرفـةالــزخــرفـةالوحدة الثانية:
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ال�ضفحة ال�ضكل
48ال�ضكل )52( اأثر الطباعة باليدين
49ال�ضكل )53( �ضورة لأ�ضكال واأثرها

51ال�ضكل )54( اأ�ضكال خامات طبيعية واأوراق �ضجر
51ال�ضكل )55( اأدوات وخامات لطباعة الأثر

5٢ال�ضكل )56( اإبريق
53ال�ضكل )57( �ضارة تطبع بالإ�ضفنج
53ال�ضكل )58(  �ضارة تطبع بالإ�ضفنج

53ال�ضكل )59( ا�ضتخدام الخامات  المختلفة للطباعة
54ال�ضكل )60( ا�ضتخدام الخامات المختلفة للطباعة

الـــــطــــبــاعــةالـــــطــــبــاعــةالوحدة الثالثة:
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