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الـمــقـــــــــدمـــة
الحمد الله رب العالمين و الصالة و الس�الم على أشرف األنبياء و خ��اتم المرسلين  .. و بعد.. 

إن من أبرز املظاهر التي ميزت الرتبية احلديثة هي عنايتها بالفن ؛ نظرًا الشتامله عىل مزايا كربى تعود عىل 
الطالبات من خالل دراستهن له ، فهو يعترب من أهم القوى الفعالة والعوامل ذات األثر املجدي لرتبية صحيحة 

ومتكاملة.
ليعرض  االبتدائي  الخامس  الصف  كتاب  تقديم  الفنية على  التربية  مقررات  تأليف  لجنة  لذلك حرصت 
مجاالت للفن على هيأة وحدات دراسية تضمنت موضوعات مترابطة ومتنوعة ذات بناء تراكمي للخبرة التي 

اكتسبتها الطالبة في الصف الرابع .
ويضع هذا الكتاب اهتمامًا أساسًيا بالمعرفة آخًذا بعين االعتبار الخصائص التي تميز طالبة الصف الخامس 

واستعدادها وميولها . كما يتضمن أفكارًا متنوعة تثير التفكير وتدفع لالبت�كار وتتجه نحو اإلبداع .
وفيما يلي عرض لمحتوى كتاب الصف الخامس :

الوحدة األولى : شملت معلومات تراكمية عن الزخرفة اإلسالمية، فتعرفت الطالبة على مفاهيم مرتبطة 
بالمجال ، كمفهوم التبسيط والتحوير والوحدة البسيطة والوحدة المركبة لتصمم وحدة زخرفية نباتية، ثم تقوم 

بتكرار زخرفي لها.
والمصطلحات  والمفاهيم  بالمعلومات  الوحدة  هذه  في  الطالبة  ألمت  باللون  التعبير   : الثانية  الوحدة 

المرتبطة بالمجال الفني لتأكيد المهارة في تركيب األلوان ومزجها . 
الوحدة الثالثة : مبتكرات من فن النسيج تعرفت الطالبة من خالله على بعض الخامات المتوفرة في البيئة 

وكيفية االستفادة منها إلنتاج أعمال فنية ذات قيمة فنية وجمالية ونفعية ولتمارس التعبير االبتكاري .  
الوحدة الرابعة : كان الفن الشعبي في هذه الوحدة امتداد لخبراتها السابقة في هذا المجال ، فقد تعرضت 
لتوزيع  التجريبية  الحلول  بعض  ولتمارس  األولية  لعناصرها  الشعبية  الزخرفة  مكونات  لتحليل  الطالبة  فيه 

زخارف شعبية على أسطح متنوعة يمكن أن يستفاد منها في أوجه نفعية .
عاملي  ولتحقق  والربط  الطي  بطريقة  الصباغة  إمكانات  على  تتعرف  وفيها  الطباعة   : الخامسة  الوحدة 

المرونة والطالقة أثناء تنفيذ األساليب ولتبدي رأيًا في القطعة المنفذة .
األساليب  وتطبق  والخزف  الفخار  بين  خاللها  تقارن  الخزفية  بالطينة  التشكيل   : السادسة  الوحدة 

والمعالجات الزخرفية على سطح الطينة ولتكتسب المرونة والمهارة في األداء . 
ويالحظ في هذا الكتاب أن الصور المرئية قد حظيت باالهتمام والتركيز عوضًا عن اإلسهاب واإلطالة، كما 
أنه لم تغفل األنشطة التعليمية التي تثير التفكير وتدعم المعرفة وتثري الخبرة وتوجه إلى البحث واالستقصاء، 

وكان لألسئلة التقويمية دور لقياس قدر التعلم واكتس�اب مبادئ التذوق والتحليل والمقارنة .
نرجو من العلي القدير أن يكون ما قدمناه فيه الخير لطالباتنا، فإن وفقنا إلى ما ذهبنا إليه فهذا فضل من الله وِمنَّة.

داعين للجميع بدوام التوفيق .   
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مجال الوحدة

التصميم والزخرفة

عنوان الوحدة

الزخرفة اإلسالمية

-1 تتأمل عنارص من الكائنات الطبيعية إلدراك التفاصيل 
العامة هلا .

-2 تستخدم املفاهيم واملصطلحات ذات االرتباط بالفـن 
اإلسالمي .

-3 تزاول األنشطة التطبيقية الكتساب خربات مهارية .
-4 تتدرب عى تكوين زخارف إسالمية مبسطة وفق قواعد أسس 

تصميم الزخرفة .
-5 تستشعر مجاليات التكرار الزخريف يف الرتاث اإلسالمي .

-6 توظف نتائج األعامل بام يتناسب مع االحتياجات النفعية .

أهــداف الـوحــدة
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شكل )1(

تصميم زخرفي ألوراق النبات

شكل )3(شكل )2(

والثم�ار،  واألزه�ار  كاألش�جار  النباتي�ة  بالعناص�ر  مليئ�ة  حولن�ا  م�ن  الطبيع�ة  إن 
تعال�ى: ق�ال  صنع�ه،  وجمي�ل  وج�ل  ع�ز  الخال�ق  إب�داع  فيه�ا  للمتأم�ل  يتجل�ى 

﴾ )المؤمنون:14(. ﴿

وفي األشكال )3،2،1( نماذج ألوراق النبات ، ففي شكل)1( تظهر األوراق على هيأة 
شكل مستدير وخطوط منحنية تنتهي برأس مسنن ، ويظهر شكل الورقة في شكل)2( على 
تحدها  مثلث  هيأة  فتبدو على  في شكل)3(  األوراق  أما   ، زوايا واضحة  ذات  نجمة  هيأة 

خطوط منكسرة حادة الزوايا .   

ذلك  كان   ، جمال  من  النبات  أوراق  تحمله  ما  استشعار  في  سبق  المسلم  للفنان  كان 
بتبسيط  المميزة لها فابتعد عن تقليدها ، وقام  في تنوع أشكالها أو مساحاتها أو الخطوط 
أشكالها الطبيعية وتحويلها إلى مساحات وخطوط ، وحذف بعض تفاصيلها مع الحفاظ 

على الشكل العام للورقة والخصائص التي تميزها .
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الزخرفة اإلسالمية

ماذا تعني عملية التبسيط ؟
نــشــــــاط

جديدة  أشكااًل  صاغ  بل  النبات  لورقة  تبسيط  من  به  قام  بما  المسلم  الفنان  يكتف  لم 
بنائها،  أساس  على  واإلبقاء  األوراق  مساحات  تحدد  التي  الخطوط  حركة  من  استوحاها 

فكان نتاج عمله هذه التحويرات التي نشاهدها في شكل )4( .

وتعتبر الوحدات الزخرفية في األشكال السابقة  وحدات زخرفية بسيطة ، ذلك ألنها 
تكونت من عنصر واحد ) ورقة نبات ( . 

شكل )4(
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الوحدة األوىل

عن  مبسطًا  مفهومًا  لي  سجِّ  ، مركبة  زخرفية  وحدات   )7،6،5( األشكال  في 
بة)1(. الوحدة الزخرفية المركَّ

نــشــــــاط

شكل )7(شكل )6(شكل )5(

بة هي التي يتم فيها تداخل أكثر من عنصر محور ) أوراق نبات ، أفرع ، ثمار، أزهار ( .  )1( الوحدة المركَّ
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الزخرفة اإلسالمية

في شكل)8( بعض النماذج المخ�تارة ألوراق النبات الطبي�عية وأسل�وب تبس�يطها ثم 
تحويرها:

       ورقة نبات طبيعية                             مرحلة التبسيط                                  مرحلة التحوير

شكل )8(
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الوحدة األوىل

يقصد بالتصميم في الفنون التشكيلية ابتكار أو إبداع أشياء جميلة ممتعة ونافعة، أي أنه 
يجمع بين الجانب الجمالي والنفعي في وقت واحد .   

مـفـهــوم الـتـصـمـيـم :

التطــبــيــق

قومي بتصميم شكل زخرفي محور لورقة نبات تختارينها من الطبيعة .

مـفـهــوم التحـــويـر :

على  واإلبقاء  التبسيط  مرحلة  في  العنصر  شكل  من  مستوحاة  جديدة  أشكال  صياغة 
أساس بنائها .
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الزخرفة اإلسالمية

األسئلة التقويمية

س1: أكملي العبارة التالية :

التبسيط هو : 

تحويل األشكال الطبيعية إلى .................. و...................... 

وحذف بعض ................. مع الحفاظ على الشكل ............... 
والخصائص و ................... .  

س2: ماذا يقصد بالتصميم ؟

س3: أبدي رأيًا في التحويرات النباتية للشكلين )10،9( .

شكل )10(شكل )9(
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توظيف اتجاهات التكرار الزخرفي

متنوعة.  بزخارف  المختلفة  والسطوح  المساحات  تغطية  نحو  المسلم  الفنان  يميل 
وهذا ما تشاهدينه في األشكال )3،2،1( ، ولما كانت السطوح ذات أشكال مختلفة 
فأخذت  السطوح  تلك  على  المحورة  وحداته  وتنميق  ترتيب  في  براعته  ظهرت  فقد 

اتجاهات عدة اعتمدت على التكرار .

شكل )1(
قبة داخل جامع 
قرطبة - األندلس

شكل )2( سقف من الخزف الملون بزخرفة 
تجريدية نباتية

شكل )3( جزء من صفحة غرة مصحف
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الزخرفة اإلسالمية

وسنتعرف فيما يلي على أبرز هذه االتجاهات :
-1 التكرار األفقي :

تتجاور فيه الوحدات الزخرفية بالتكرار عرضيًا من اليمين إلى اليسار، كما في شكل)4(.

-2 التكرار الرأسي :
إلى أسفل،  بالتكرار طوليًا من أعلى  الزخرفية  الوحدات  تتجاورفيه 

كما في شكل )5(.

-3 التكرار المائل :  
     تتجاور فيه الوحدات الزخرفية بالتكرار في اتجاه مائل بزاوية ما، 

عل�ى أن تظل الوحدات في وضعها السليم ، كما في شكل ) 6( .

شكل )4(

شكل )5(

شكل )6(
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الوحدة األوىل

-4 التكرار المنحني : 
تتجاور فيه الوحدات الزخرفية بالتكرار في ات�جاه منحٍن مواٍز ألط�راف السطوح، كما 

في شكل ) 7 ( .

شكل )7(

ومما هو معروف عن التكرار أنه صارم وجامد ، إال أن الفنان المسلم برع في جعله 
متجددًا وغير ممل ، كما في شكل )8( .

شكل )8( نافورة حائطية في قصر الضيافة .الرباط/المغرب
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الزخرفة اإلسالمية

ـ عند قيامك بعمل تكوين زخرفي أساسه التكرار ، عليك مراعاة قواعد إنشاء التكرار 
الزخرفي التي تتلخص في النقاط التالية :

-1 تقسيم المساحة المرغوب في زخرفتها إلى مجموعة من األجزاء الهندسية .

-2 اختيار وحدة زخرفية بسيطة مع إمكانية الجمع بين وحدتين محورتين .

-3 ضرورة ترتيب الوحدات وفق نظام يتأكد فيه اتجاه التكرار  . 

-4 تقريب الوحدات الزخرفية وارتباط بعضها ببعض لتحقيق عامل االتزان .

-5 إضافة بعض الخطوط للعمل على ربط الوحدات لتكتسب رونقًا وجمااًل .

-6 اختيار مجموعة ألوان منسجمة .

مما سبق لك دراسته ، ما أساليب التكرار الزخرفي ؟

نــشــــــاط

-1 قومي بعمل تكرار زخرفي لوحدتك التي قمت بتحويرها في الدرس السابق بإحدى 
اتجاهات التكرار .

-2 وظفي تكرارك الزخرفي في أعمال فنية تفيدك ، ومن أمثلة ذلك ما تشاهدينه في 
الشكلين )9 ، 10( .      

التطــبــيــق
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الوحدة األوىل

نظمي الصور الواردة في الشكل )11( حسب الخطوات المتبعة في إنشاء الزخرفة. 

نــشــــــاط

شكل )10( شكل )9(

)          (

)          (

)          (

)          (

شكل )11(
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الزخرفة اإلسالمية

األسئلة التقويمية

س1: اختاري للعمود ) أ ( مايناسبه من العمود ) ب ( : 

بأ

بالتكرار في -1 التكرار الرأس�ي الزخرفية  الوحدات  تتجاور  فيه 
اتجاه منحٍن مواٍز ألطراف السطوح.

بالتكرار -2 االت��������زان الزخرفية  الوحدات  تتجاور  فيه 
عرضيًا من اليمين إلى اليسار .

بالتكرار -3 التكرار المنحني الزخرفية  الوحدات  تتجاور  فيه 
طوليًا من أعلى إلى أسفل .

في -4  نظام الت�ك�رار المرغوب  المساحة  تقسيم  عند  ينشأ 
زخرفتها إلى مجموعة من األجزاء  الهندسية.

الزخرفية -5 التكرار األفقي الوحدات  تقريب  عند  يتحقق 
وارتباط بعضها ببعض .
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الوحدة األوىل

، ثم  إليها  التكرار ، أشيري  أنواعًا من اتجاهات  س2: يتضمن شكل )12( 
تكلمي عن جماليات التكرار المنحني في كراسك الخاص بما ال يقل 

عن سطرين . 

شكل )12(



الـرســـــم والـتـلـــوين

التـعــبـير بالـلـــون

-1 تصف بعض مشاهداهتا يف الطبيعة .
-2 تتأمل عجائب القدرة اإلهلية يف الكائنات البحرية .

-3 توضح صفات العنارص بتناسقها وتغايرها من حيث الشكل 
واحلجم واللون.

-4 تستخدم املصطلحات الفنية املرتبطة بمجال الوحدة .
-5 تكتسب مهارة تركيب األلوان ومزجها .

-6 توزع جمموعات األلوان يف تكوينات مبتكرة .
-7 تؤصل عامل االنتامء من خالل املشاهدة للواقع وارتباطه باملايض.

-8 توظف القيم الفنية لأللوان املتكاملة يف تصاميم مبتكرة .
-9 توجه جمال الرؤيا ملشاهدات متنوعة يف الطبيعة .

أهــداف الـوحــدة
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معًا لنرسم جبال من بالدي

تشتهر المنطقة الغربية والجنوبية من مناطق مملكتنا الحبيبة بالجبال الشاهقة فكثيرًا ما 
نشاهدها على جانبي الطرق ، مثل جبال »كرا ، الهدا ، جبال السروات« وما من شك فإن 
وجود هذه الجب�ال له منفعته التي أنعم الله بها علينا ،وقد ذكرها سبحانه في القرآن الكريم 

)2(﴾ )النبأ: 7-6(  )1( بقوله تعالى: ﴿

 )1( مهادًا:فراشًا موطًأ لالستقرار عليها . 
 )2( أوتادًا:دعامات تتجه نحو أعماق األرض لتماسكها ، وعدم ميالنها  .

شكل )1(

نالحظ  و   . توازنها  وتحفظ  األرض  تثبت  فهي 
تحدد  التي  الخطوط  انحناءات  للجبال  بمشاهدتنا 
وهي  أسطحها،  فوق  والصخور  الحجارة  مساحات  

تتجه جميعها إلى األرض التي نشأت فوقها.    

كلما  الضيق  نحو  تتدرج  ثم   ، الجبل  قاعدة  وتتسع 
ارتفعت إلى أعلى، كم�ا في شكل)1(.

ومن حكمة الله أن جعل بين الجبال المتجاورة طرقًا 
وشعابًا لتكون مكان�ًا للسير وسريان مياه األمطار. و لقد 
سخر الله سبحانه وتعالى الجبال لإلنسان ، وألهمه كيفية 
استغاللها بتطوي�ع سفوحها للسكن و الرعي والزراعة ، 
فنية رائعة . كما في  وتتيح للمتأمل فيها رؤية عالق�ات 

شكل)2( .

شكل )2( سفوح جبلية من أبها
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ولم تقف الجبال الشاهقة عقبة أم�ام التقدم وتسهيل المواصالت ،حيث أنشأت حكوم�ة 
في  ذلك  ،ويظهر  الجبال  تلك  عبر  واألنفاق  والجسور  الطرق  السعودية  العربية  المملكة 

الشكلين )3 ، 4(.

شكل ) 4( جبل كرا بمنطقة مكة المكرمةشكل ) 3( جبال عقبة بمنطقة الباحة

قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص : »أحد جبل يحبنا ونحبه« . أخرجه البخاري . شكل )5(

شكل ) 5(  جبل أحد يحتضن المدينة المنورة .

في وطننا الحبيب عدد من الجبال ذات االرتباط الديني والتاريخي . تختلف 
في سماتها الشكلية ، اجمعي صورا لها وبعض المعلومات عنها.

نــشــــــاط
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وتتجلى عظمة الخالق في مسحة الجمال على هذه 
الجبال التي تمثلت في تنوع األلوان بين بعضها البعض 
وحيادها  انسجامها.  و  وتداخالتها  تدرجاتها  واختالف 
الذي يظهر في الرماديات التي تنتج عن اندماج األبيض 

واألسود.

شكل ) 6( 
جبال العال بمنطقة  المدينة المنورة 

كما تظهر األلوان المختلفة كداللة على ما تحتويه من كنوز ومعادن ، شكل)6(، في قوله 
﴾)2( سبحانه وتعالى : ﴿ )1(

             )فاطر : 27(.

األلوان المحايدة هي األبيض واألسود و الرماديات الناتجة من خلط األبيض واألسود . 
سميت باأللوان المحايدة ألنه ال لون لها ، وألنها تقبل المزج مع أي لون آخر . و للحصول 
على درجات مختلفة من األلوان األحادية ، تضاف نسب متساوية من أحد األلوان المحايدة 
ن لون آخر جديد يعتبر لون��ًا أحاديًا تتغير  ،كاألبيض مثاًل إلى الل�ون البني ، فيالحظ تكوُّ
درجته بزيادة نسبة األبيض إليه أو األسود . وللحصول على درجات نقيه من األلوان األحادية 

، احرصي على غسل الفرشاة المستخدمة عند استحداث كل لون  .

وللح�صول على درجات اللون الفاتحة )قيمة اللون( علينا إض�افة قطرات من اللون 

تعريف األلوان المحايدة :

)1( جدد : ذات طرائق وخطوط مختلفة األلوان .
)2( غرابيب سود : متناهية في السواد كاألغربه . 
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في  كما   ، األس�ود  الل�ون  من  ق�طرات  إلي�ها  فيضاف  الداكنة  الدرجات  أم�ا   ، األبيض 
الشكلين)7 ، 8( .

م�ن  ومجموع�ات  رائع�ة  جبلي�ة  طبيع�ة  بالدن�ا  وتعال�ى  س�بحانه  الل�ه  وه�ب  لق�د 

السالس�ل الجبلي�ة المتنوع�ة ، كان�ت مص�درًا خص�ب�ا إلله��ام الع�دي��د م�ن الفن�اني�ن ،

الجبال في  بأشكال  السعوديين   الفنانين  اهتمام بعض  الشكلين )9 ،10( نشاهد  وفي 

إضافة قدر أكبر من اللون األبيض

إضافة قدر من اللون األبيض

اللون البرتقالي أحد األلوان الساخنة

إضافة قدر من اللون األسود

إضافة قدر أكبر من اللون األسود

شكل)8( التدرج اللوني لأللوان الساخنة 

إضافة قدر أكبر من اللون األبيض

إضافة قدر من اللون األبيض

اللون األزرق أحد األلوان الباردة

إضافة قدر من اللون األسود

إضافة قدر أكبر من اللون األسود

شكل)7( التدرج اللوني لأللوان الباردة 
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لوحاتهم، و التي تظهر كعناصر أساسية في تعبيراتهم الفنية .    

قيم جمالية مستخدمة  فيها من  ما  الجبال موضحة  بأسلوبك عن مجموعة من  عبري  

تدرجات األلوان البنية والمحايدة .

شكل )9( لوحة للفنان خير الله  تركستاني
»قرية ذي عين الباحة«

شكل )10( لوحة للفنان حاتم فلمبان 
»جبال من الطائف«

التطــبــيــق

األسئلة التقويمية

س1: من قراءتك اليومية للقرآن الكريم ، استشهدي ببعض اآليات الدالة على 
حكمة الله في خلق الجبال .    

س2 : اشرحي كيفية الحصول على التدرج اللوني .

الحجم  حيث  من  الجبال  تنوع  في  والجمالية  الفنية  القيم  بعض  اذكري   : س3 
والشكل واللون.  
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يوجه القرآن الكريم إحساسنا ومشاعرنا نحو هذا الكون الجميل، ويثير بآياته  أبصارنا 
وعقولنا لنتأمل من حولنا آالء الله ونعمه . والبحر المليء باألس��رار وبالحي�اة النابض�ة � 

شكل)1( � يعد من أحد العجائب التي وجه القرآن نظرنا إليها .

مـعـًا لنرســم قـاع البحــــر

يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿

﴾ ) النحل :14( .

شكل )1( منظر من قاع البحر األحمر 
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فالبحر نعمة عظيمة من نعم الله علينا . فمنه نحصل على اللحم الطري من األسماك 
وغيرها من الكائنات البحرية ، كذلك الحلية من اللؤلؤ والمرجان التي نتجمل بها وغيرها 

من القواقع واألصداف .

الخلق  عجائب  في  ويشهد  وروعتها،  الرؤية  بمتعة  يشعر  البديع  الخلق  لهذا  فالمتأمل 
عظمة الخالق ، وهذا ما تدل عليه األشكال )5،4،3،2( .

شكل )2( محارة بداخلها لؤلؤة

شكل )5(شكل )4( شكل )3(
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نتابع بمشاهدتنا لشكل)6( بعض المخلوقات البديعة التي تعيش داخل البحر، ونلحظ 
تناسق أشكالها وتناغم ألوانها في كل ما استقر على قاعه من الآللئ واألصداف واألعشاب 

والصخور المتدرجة األلوان المتداخلة في انسجام وتكامل . 

الكائنات  لبعض  صورًا  الخاص  كراسك  في  اجمعي   ، مطالعاتك  خالل  من 
البحرية النادرة .

نــشــــــاط

شكل )6(  كائنات بحري�ة منوع�ة
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ماذا نقصد بالتكامل اللوني : تلك األلوان المتقابلة على دائرة األلوان ، فاأللوان الثانوية 
 ، األساسية  األلوان  مجموعة  من  الثالث  للون  مكملة  ألوان  هي  لونين  بمزج  تتكون  التي 
األزرق  اللونين  مزج  من  يتكون  الذي   ، األخضر  اللون  ويكمله  يقابله  األحمر  اللون 

شكل )7(

واألصفر، وكذلك األصفر يقابله اللون البنفس�جي 
الذي يتكون من مزج ال�لونين األزرق واألحمر. أما 
األزرق فيقابله اللون البرتقالي الذي يتكون من مزج 

اللونين األحمر واألصفر .

األلوان  اتجاهات  لك  يؤكد   )7( شكل  ولعل 
المتكاملة إذا استعنت بمؤشر.  

ورقتين  أعدي   : التالية  التجربة  بإجراء  قومي  المكملة  األلوان  على  لتتعرفي 
إحداهما ملونة باللون الذي تريدين معرفة اللون المكمل له والورقة األخرى 
لمدة  الملونة  الورقة  على  نظرك  ركزي   ، الضوء  باتجاه  تكونا  بحيث  بيضاء 

)25ثانية( ، ثم وجهي نظرك إلى الورقة البيضاء. 
ماذا تالحظين ؟

نــشــــــاط

أمامنا صور في الشكل )8( ظهر فيها العديد من األلوان ، وبتدقيق النظر فيها تظهر لنا 
القيم الجمالية لأللوان المتكاملة ، وقبل أن نقوم بتنفيذ تصميمنا علينا أن نتعرف على معناها 

.
القيمة اللونية هي درجة اللون الذي نستخدمه ، فاتحة كانت أم قاتمة .
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فاأللوان   . بها عند مشاهدتنا لأللوان  التي نشعر  المعاني  تلك  الجمالية هي  القيمة  أما 
المتكاملة إذا ما تجاورت فإنها تحتفظ بقوتها ورونقها وتعطي لونًا أكثر حيوية . 

شكل )8( مناظر متنوعة لكائنات بحرية

التطــبــيــق

األسئلة التقويمية

من خالل مشاهداتك لعناصر متنوعة من الكائنات البحرية ، وزعي األلوان المتكاملة 
في تكوينات مبتكرة مستوحاة منها.

س1: وضحي مفهومك عن األلوان المتكاملة .

س2 : من مشاهداتك للصور في شكل )8( صفي أحدها وصفًا تحليليًا  . 
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ونحن نتجول في أحيائنا القديمة داخل بالدنا نسترجع ماضي أجدادنا وما تركوه لنا من 
آثار جميلة كاألبنية التي أصبحت ضمن تراثنا الخالد .

معًا لنرسم بيتًا من بيئتنا السعودية

ولو تأملنا ما تحمله هذه المباني القديم�ة من 

قيم فنية وجمالية تمثلت في شكل النوافذ واألبواب 

وعدد الطوابق واألسوار والنقوش والزخارف التي 

عليها ،لوقفنا نتساءل : كم من اإلعزاز والتقدير البد 

أن نقدمه لهؤالء األجداد! فجمال ما تركوه من مباٍنٍ 

ما زال شاهدًا على صبرهم وصفاء نفوسهم. 

بمنطقة  البناء  نمط  شكل)1(  في  وتشاهدين 

نجران ، حيث تضيق جوانب المبنى كلما ارتفع ، وتزدان أطرافه العلوية بزخارف ونقوش 

مميزة .    

الفنية  البناء فيها قد أكد على الخصائص  أما منطقة عسير ) مدينة أبها ( فنجد أن نمط 

لمبانينا التراثية من حيث الشكل واللون وتغاير األحجام ، ففي شكل )2( مبنى من الطين 

مستطيل الشكل ذو ارتفاع شاهق لم يترك البنَّاء واجهته دون أن يكسوها بطالءات من الجير 

الملون  اختار لها األلوان الساخنة والباردة لتزيد من جم�الها .

شكل) 1( مبنى بمنطقة نجران
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وفي شكل )3( نالحظ التشابه في أشكال المباني التي استخدم في بنائها مواد محلية،  مما 
جعلها منسجمة مع البيئة المحيطة بها، وقد بنيت على مستويات متدرجة،  وتحددت خطوط 

مساحاتها باألبيض الذي استخدم أيضًا في تحديد بعض فتحات النوافذ . 

ولو انتقلنا إلى منطقة المدينة المنورة لشاهدنا نمطًا آخر من المباني يب�دو فيه التطور في 

البناء مع ظه�ور )المشربيات أو الشرفات الخشبية()1(، وهو مايظهر أيضًا بمحافظة جدة 

. كذلك نالحظ التغاير في مستويات المساحات التي تعلوها، وقد تم طالؤهما باألبيض، 

كما في شكل )4 ، 5( .

المباني مع بعضها  ألوان  كبير في  انسجام   )5 ،  4 ،  3 ،  2 ، ونالحظ في األشكال)1 

البعض والبئية المحيطة بها.

هو مقدار تعايش لونان في تجاورهما.وقد يحصل هذا االنسجام بأساليب عدة من أبسط 
هذه األساليب :

)1( المشربيات أو الشرفات : شرفة بارزة عن جدار المبنى ذات فتحات صغيرة تسمح بنفاذ الهواء لداخل المكان، 
كما تساعد على مشاهدة ما يحيط بخارج المبنى . 

شكل )3( مباٍن بمدينة أبهاشكل )2( مبنى بمدينة أبها
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- اللون ودرجاته باألبيض أو األسود كما في الدرس األول من هذه الوحدة .

- األلوان المتقابلة على دائرة اللون، كما في الدرس الثاني من هذه الوحدة .

- مجموعة األلوان الساخنة مع بعضها البعض، مجموعة األلوان الباردة مع بعضها البعض كما في 
درس »ألوان الطيف« في الصف الرابع .

ويظل ماضينا العريق الذي يتمثل في مبانينا القديمة راسخًا في أعماقنا يشدنا إليه انتماؤنا لوطننا 
وحفاظنا على تراثنا وحضارتنا المتميزة ، وهاهي مبانينا نسجلها في أعمالنا الفنية لتبقى خالدة .

االنــســـجــام الـلــونـي :

شكل )4(
 مبنى تقليدي من المنطقة الغربية

شكل )5( 
صورة توضح شكل المشربيات
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وفي األشكال )8،7،6( نرى أعمال بعض الفنانين السعوديين التي عبروا فيها عن مبانينا 
التي شيدها األجداد . 

 شكل)6( لوحة للفنان أحمد الغامدي
» بيوت «

 شكل)7( لوحة للفنان سعيد الشهراني
» بيوت شعبية «

شكل )8( لوحة للفنان أحمد األعرج
» من البيئة «
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التطــبــيــق

األسئلة التقويمية

س1: تخيري صورة من صور المباني التراثية في منطقتك ، ووضحي من خاللها 
القيم الفنية لها .  

فنيًا  التراثية في األشكال )11،10،9( اذكري وصفًا  س2: بمشاهدتك لمبانينا 
لهذه المباني .

  من خالل مشاهدتك لمبانينا القديمة التي تحكي عن تراثنا العريق ، ارسمي مجموعة من 
المباني التي تمثل هذا التراث ، محققة فيها أساليب االنسجام اللوني وموضحة خطوط ومساحات 

وأحجام متغايرة لشكل المباني واألبواب والشبابيك فيما تمثله البيئة التراثية في منطقتك . 

شكل)9(
لوحة للفنان إبراهيم     
       الفارس »حي مشرفة«

شكل)10(
لوحة للفنان أحمد المغلوث
»الرياض واأللعاب الشعبية«

شكل)11(
لوحة للفنانة أمل محمود سفير
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مجال الوحدة

الــنــســيــج
الوحدة 

عنوان الوحدةالثالثة

النسيج بخامات البيئة

-1 تعرف مفهوم أحد جماالت الفن التشكييل )النسيج(.
يمكن  والتي  البيئة  يف  املتوفرة  اخلامات  بعض  تعدد   2-

ونفعية  مجالية  قيمة  ذات  فنية  أعامل  إنتاج  يف  منها  االستفادة 
ملجال النسيج. 

-3 ترشح خطوات عمل القطعة النسجية.
-4 تنفذ قطعة فنية ذات تركيب نسجي بخامات متنوعة.

-5 حتسن اختيار املجال النفعي للقطعة املنفذة.
التعبري االبتكاري وصياغة األفكار وفق األساليب  -6 تتدرب عى 

اخلاصة للعمل.
-7 تنمي القدرة اإلبداعية من خالل إنتاج العمل الفني.

أهــداف الـوحــدة
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من خالل مشاهدتك للشكل )1( هل يمكنك أن توضحي مفهوم النسيج ؟

خطوط
اللحمة

خطوط
السداء

شكل )1(

مـبتـكرات مـن فن النسـيج

تسمى  ومتجاورة  متوازية  طولية  خطوط  تداخل  يتم  عندما  النسيج  مفهوم  ينشأ 
)السداء( مع خط�وط عرض�ية تسمى )اللحمة( بنظام متبادل .

وهذا التداخل بين خطوط السداء وخطوط اللحمة يسمى بالتركيب النسجي، ومن 
أهم أساليبه المتنوعة: الت�ركيب السادة 1/1، وهو أساس لجميع التراكيب النسجية، 
كما يعد أساسًا أيضًا النطالق العديد من األفكار الفنية التي اتسمت بالجدة والحداث�ة 
الحصول  أتاح  مما  كبير  بشكل  وتوفرها  الخامات  ظهور  ذلك  في  ساعد  واالبتكار، 
وفي  أخرى.  جهة  من  جمالية  وأشكال  جهة  من  نفعية  وظائف  لها  فنية  أعمال  على 
الخامات  من  لها  حصر  ال  أنواع  إلى  تشير  التي  التطبيقات  بعض  األشكال)4،3،2( 

واألفكار القابلة للتنفيذ، منها:

نــشــــــاط
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أواًل : الـنـسـيج بخـامـة الـورق :

هناك طرق عديدة يمكن عمل النسيج الورقي بها وهي على سبيل المثال :
-2 النسيج بورق الكرتون . -1 النسيج الورقي بالخطوط المتعرجة .  

-3 النسيج بالورق المقوى الملون .

د- فكرة للتوظيف ج�- لصق خطوط اللحمة 
من الجانبين

ب- تمرير خطوط اللحمة 
بورق شفاف ملون

أ- عمل خطوط لينة 
)السداء( على ورق

د- فكرة للتوظيف ج�- الجمع بين جانبي 
الورقة بإمرار خط اللحمة 

األخير

ب- تمرير خطوط اللحمة 
)أعواد خشبية(

أ- عمل خطوط السداء 
على ورق الكرتون 

المقوى

د- فكرة للتوظيف ج�- االستمرار في النسج 
حتى االنتهاء منه

ب- تداخل خطوط 
السداء مع خطوط اللحمة 

واختيار ألوان متباينة

أ- قص خطوط السداء 
واللحمة بالتساوي من 
خط الطي على الورق 

الملون 

شكل )2(
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هناك عدة أساليب للنسج ببقايا األقمشة وهي على سبيل المثال : 

-1 النسيج باألشرطة .       -2 النسيج بالقصاصات .        -3 النسيج بالخيوط .

ثانيًا : النسيج بخـامـة القماش :

د- فكرة للتوظيف ج�- تثبيت النسيج ب- إمرار خطوط
اللحمة

أ - وضع خطوط السداء 
باستخدام الشرائط الملونة

د- فكرة للتوظيف ج�-كي القطعة
المنسوجة

ب-إمرار خطوط اللحمة 
بعروض مختلفة

أ- تثبيت قصاصات 
األقمشة بعروض مختلفة 

على قطعة من الفازلين

د- اإلخراج النهائي ج�- ت�هذيب الشكل 
وقص الزوائد

ب- إمرار خطوط اللحمة 
باستخدام ألياف مختلفة

أ- ثني القماش وقصه 
لتكوين خطوط السداء

شكل )3(
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هناك عدة خامات من البيئة يمكن عمل نسجيات بها مثل : 
-1 النسيج بسعف النخيل .    -2 النسيج باألغصان .    -3 النسيج بقشرة الذرة .

ثالثًا : النسيج بخامات من البيئة :

د- فكرة للتوظيف ج�- االستمرار في 
تداخل خطوط السداء 

مع اللحمة

ب- تمرير خطوط 
اللحمة بشرائح من 

سعف النخيل

أ- إعداد خطوط السداء 
بتثبيت عدد من سعف 
النخيل بشريط الصق  

د- اإلخراج النهائي ج�- ثني أطراف السعف 
لالستمرار في تكوين 

خطوط اللحمة

ب- تمرير عدد من 
س�عف النخيل بالتب�ادل 

مع األغصان

أ- أغصان و سعف نخيل

د- اإلخراج النهائي ج�- تمرير خطوط اللحمة 
بشرائح قشرة الذرة 

ب- تقسيم القشرة إلى 
شرائح لتكوين خطوط 

السداء

أ- القشرة الخارجية لثمرة 
الذرة

شكل )4(
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ومن أجل الحصول على عمل فني متكامل يراعى فيه الجانب االبتكاري يمكنك 
في  والتنويع   ،  ) إلخ   ... خشب  قطع   ، خرز   ( النس�يج  على  المالمس  بعض  إضافة 

التراكيب النسجية ) 2/1 ، 2/2 ..... إلخ ( .

مما هو متوفر في بيئتك من خامات ، نفذي عماًل فنيًا ذا تركيب نسجي مبتكر .

التطــبــيــق

بما يتوفر لديك من خامات )جلد طبيعي، جلد صناعي ملون، جوت، حبال، 
صوف ..... إلخ(  قومي بتطويع المناسب منها لعمل قطعة نسجية .

نــشــــــاط

ثم  بتنفيذها،  قمت  التي  النسجية  القطعة  لتوظيف  نفعية  أوجه  ثالثة  اذكري   
اختاري أكثرها مالءمة لك، مع ما يتماشى مع احتياجك الخاص .

نــشــــــاط



-1 تصف السامت التي يتميز هبا الفن الشعبي .
-2 حتلل العنارص املكونة للزخرفة الشعبية .

-3 تنظم بعض العنارص األولية يف أشكال زخرفية شعبية .
-4 تطبق بعض احللول التجريبية يف توزيع الزخارف الشعبية عىل 

أسطح متنوعة .
-5 تستخدم بعض اخلامات التي يستفاد منها يف إنتاج مشغوالت الفن 

الشعبي . 
-6 تكون مساحات زخرفية مستوحاة من الفن الشعبي .

-7  توظف الزخارف الشعبية يف أعامل ذات صيغة نفعية .
-8 تتذوق املعاين اجلاملية للزخارف الشعبية .

مجال الوحدة

أش�������غ�ال ف��ن��ي�ة
الوحدة 
عنوان الوحدةالرابعة

ال��ف��ن ال��ش���ع���بي

أه��داف ال�وح��دة
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زخ����ارف من ال��ف���ن ال�ش���ع��ب�ي

يعد تراث المملكة العربية السعودية ذا جذور عريقة ، فتتوافر في بيئتنا األمثلة الكثيرة 
للفنون الشعبية التي توضح المواهب الفطرية واألحاسيس المتميزة التي فرضتها البيئة 

الصحراوية على الفنان الشعبي .
وتظهر براعة الفنان الشعبي وخبرته الجمالية في تكوين الوحدات الزخرفية على 

كل ما يصنعه ليست�خدمه في حياته اليومية ، هذا م�ا توضحه األشكال )4،3،2،1( .

شكل )2( المهفةشكل )1( العقال

شكل )4( بساطشكل )3( الخرج
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الفن الشعبي

كذلك عني الفنان الشعبي بزخرفة جدار منزله ، فاختار ألوانًا تميزت بالقوة والوضوح 
كاألحمر واألصفر واألزرق ، التي توضحها األشكال )6،5( .

شكل )6( الوجارشكل )5( مجلس شعبي

شكل )9(شكل )8(شكل )7(

وبتأملنا للوحدات الزخرفية في األشكال )7 ، 8 ، 9( ، نرى الخطوط المستقيمة 
ما  غالبًا  مساحات  وحصر  إلظهار  األفقية  أو  العمودية   ، المنكسرة  أو  المائلة  سواًء  
تتخذ طابعا هندسيًا ، ولم يهمل عنصر النقطة فاستخدمت لملء األسطح والمساحات 
الكبيرة المنظمة هندسيًا ، واتبع أسلوب التكرار المتقابل والمتبادل مع التنوع الملحوظ 

في األلوان التي وضعت بشكل تلقائي بغض النظر عن انسجام درجاتها . 
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وفي شكل )12،11( نشاهد إحدى اللوحات الفنية التي تعكس مدى تأثر الفنان 
المساحات  تلك  في  تمثلت  جمالية  قيم  من  فيها  ما  ليبرز  الشعبية  الزخرفة  بمفردات 

المتراكبة التي تشير إلى توزيعات غير تقليدية للزخرفة الشعبية .

وغير  بسيطة  عناصر  هي  الشعبية  الزخرفة  في  استخدمت  التي  العناصر  أن  نجد 
معقدة، كما في شكل )10( .

شكل )10(

لقد بذلت الحكومة جهودًا كبيرة في الحفاظ على الموروث الشعبي لمملكتنا 
المهرجان  في  ذلك  ويبرز  المجيد،  بالحاضر  التليد  الماضي  لربط   ، الحبيبة 

السنوي )مهرجان الجنادرية(. 
مما يحيط بك من وسائل سمعية وبصرية ، اطلعي على ما يحتويه المعرض من 

مجاالت الفنون الشعبية .

ن��ش������اط
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شكل )12(

التط��ب��ي��ق

ني مساحات زخرفية من الفن الشعبي   في ضوء ما شاهدت في الدرس من صور ، كوِّ
مؤكدة ما تحمله فنون التراث من قيم جمالية .

شكل )11( لوحة » نبع التراث « للفنان ياسر محمد أزهر
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الوحدة الرابعة

األسئلة التقويمية

س1: أكملي الفراغ :
 ........... مثل  الخطوط  من  أنواع  على  الشعبية  الزخارف  احتوت   _1

و........... و............  .
األساسية  األلوان  الشعبية  الزخارف  تلوين  في  يستخدم   _2

وهي................و................و...............  .
س2 : في الشكلين )14،13( صور لزخارف شعبية ، حللي ما احتوته المساحات 

الزخرفية من عناصر .

شكل )14(

شكل )13(
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إن في إنتاج األشغال الفنية تعبير عن القيم اإلنسانية ، وهو عمل ينعش العقل ويصقل 
الموهبة وينفق الوقت في إنتاج أشياء مثمرة. ومنذ أقدم عصور التاريخ أدرك اإلنسان 
حاجاته، واكتشف الخامات، وعرف كيف ينتج األشياء التي تعينه على متطلبات حياته، 
ثم فكر في تجم�يلها وتزين�ها إش�باعًا لرغب�ت�ه الفط�ري�ة في حب الجم�ال الذي فط�ره 

الله علي�ه.
وقد تأثر الفنان الحديث بما صنعه الفنان الشعبي من مشغوالت استوحى من خاللها 

بعض األعمال المبتكرة معتمدًا على خامات متنوعة، كما في الشكلين )2،1( .

م��ش��غ�والت من ال�ف��ن ال��ش��ع��بي

شكل )1(
     توظيف الزخارف الشعبية  في 

مشغوالت حديثة

شكل )2(
منتج آخر لتوظيف الزخارف الشعبية
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وإليك بعض األفكار التي تم تنفيذها بخامات متنوعة .

هي الزخرفة بنسيج يوضع فوق نسيج آخر باستخدام قصاصات األقمشة ، ويمكن 
أن يكون النسيجان من نوع واحد أو من نوعين مختلفين ، سواء في اللون أو الخامة ، 

ويفضل أن يكون النسيج غير قابل للنسل  مثل : الجوخ)1( �  اللباد)2( . 

في  كما  التنفيذ  خطوات  وإليك   ، األسلوب  بهذا  كثيرة  مشغوالت  تزيين  ويمكن 
الشكلين )4،3( .

)1( الجوخ : قماش قطني أو من الصوف الناعم .
)2( اللباد : قماش من ألياف الصوف أو شعر الحيوانات .

أواًل : أشغال القماش )األبليك( :

عن  الكشف  متلمسًا   ، طبيعتها  متفهمًا  خامات  من  البيئة  في  يتوفر  ما  إلى  فاتجه 
خصائصها الجمالية ، لتتجلى فيها مدى عبقريته وإبداعه وإعمال خياله .

يمكن  خامات  من  بيئتك  في  يتوفر  مما   . البيئات  باختالف  الخامات  تتنوع 
استغاللها في تنفيذ أعم�ال فنية شعبية ، اذكري مجموعة منها .

ن��ش������اط
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ج�- فكرة للتوظيف

ب- تثبيت قطع الجوخ باستخدام الصمغ وفق أ- قص الجوخ بمساحات هندسية
التصميم الزخرفي المقترح

شكل )3(
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ب- التنويع في وضع الزخارف على نسيج آخر أ- االستفادة من زخارف بعض األقمشة
باستخدام اإلبرة

ج�- فكرة للتوظيف

شكل )4(
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هي حرفة صنع األشياء أو زخرفتها بخامة الخرز . والخرز عبارة عن قطع زجاجية 
أو خزفية أو بالستيكية مختلفة األحجام واألشكال واأللوان ، ذات بريق جميل ، لها 
ثقوب يستعان بها على التثبيت للمغايرة في أشكال الزخارف ، وتستغل بشكل فني في 
مشغوالت متعددة ، ويمكننا االستفادة من أشغال الخرز فنيًا ونفعيًابطرق متعددة منها 
ما يثبت بمادة صمغية على أسطح متنوعة كالزجاج والبالستيك وغيره ، ومنها ما يتم 
تنظيمه في خيط لزخرفة األنسجة أو صنع مشغوالت فنية ذات طابع شعبي . وإليك 

الخطوات الموضحه لهاتين الطريقتين في الشكلين )6،5( . 

ثانيًا : أش���غ�ال ال�خ���رز :

شكل )5(

أ- قص خامة الفازلين 
السميك  بالشكل المناسب

ب- تثبيت الخرز على القطعة 
باستخدام اإلبرة

ج�- فكرة للتوظيف
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أ- وضع التصميم المختار داخل اإلناء وتثبيته 
بشريط الصق

ب- لصق الخرز وفق التصميم باستخدام الصمغ

ج�- اإلخراج النهائي

شكل )6(
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من خالل مشاهدتك للمشغوالت الفنية الشعبية في الشكلين )8،7(. استفيدي من 
التصميمات الزخرفية التي ابتكرتها في الدرس السابق في تنفيذ أعمال فنية ذات طابع 

شعبي بما يتوفر لديك من خامات .

شكل )8(شكل )7(

ال��تط��ب��ي��ق :
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األسئلة التقويمية

س1: ع�ددي بعض الخ�امات التي يمكن االستفادة منها في عمل مشغوالت 
شعبية .

الخامة  أضافته  ما  صفي   ، الفنية  القطع  بعض   )10،9( الشكلين  في   : س2 
المستخدمة ) الجوخ( من قيم جمالية للزخارف .

شكل )10(شكل )9(
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-1 تستنتج مفهوم الصباغة بطريقة الطي و الربط.

-2 تذكر إمكانات الصباغة بطريقة الطي و الربط.
-3 تطبق أساليب الطي و الربط ثم الصباغة.

-4 متارس توزيع املجموعة اللونية أثناء الصباغة.
-5 تستفيد من القطع املنفذة يف أعامل نفعية وفق االحتياجات 

اخلاصة.
-6 حتقق عاميل املرونة والطالقة أثناء تنفيذ أساليب الطي والربط.

-7 تبدي رأيا يف القطع املنفذة.
-8 حترتم العمل اليدوي وتقدير من يقومون به.

-9 تستجيب لتنمية احلس اجلاميل.

مجال الوحدة

ال������ط����ب����اع����ة
الوحدة 
عنوان الوحدةالخامسة

الصباغة بطريقة الطي والربط

أه��داف ال�وح��دة
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اليدوية  الطباعة  أساليب  من  والربط  الطي  بطريقة  األقمشة  أسلوب صباغة   يعتبر 
التي زاولها اإلنسان منذ القدم وحتى وقتنا الحاضر من أجل الحصول على زخارف 
فنية على القماش متجددة عشوائية وغير متوقعة ، ذلك ألن طريقة الطي والربط التي 
تسبق عملية الصباغة ال تكشف عن النتيجة النهائية بشكل دقيق ، وإذا ما قمنا بتكرار 

الطريقة  فإننا سنحصل  على نتائج  متشابهة ولكن غير متطابقة. 

لنتابع معًا الشكلين )2،1( حيث يتضح لنا بعض من أساليب طي القماش وطريقة وضع 
العازل .كما نشاهد  في خلفية كل نموذج أثر الصباغة بطريقة الطي و الربط المتبعة.

أن�ا أص�ب�غ األق�م��ش��ة

استخدام عملة معدنية وتثبيتها 
بعازل مطاطي

برم القماش ثم ربطه  بشكل 
متتابع

استخدام قطعة صلبة وربط العازل 
بطريقة ممتدة  وغير منتظمة

شكل )1(
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الصباغة بطريقة الطي والربط

مما تقدم ، هل يمكنك استنتاج مفهوم الصباغة بطريقة الطي والربط ؟
ن��ش������اط

الصباغة بطريقة الطي والربط تعني :

) إحداث عزل لبعض أجزاء القماش لمنعها من امتصاص  المحاليل والصبغات 
التي ُيغمر فيها القماش ( .  

وأساليب الطي والربط ال تقف عند حد معين فاالبتكارات متوالية ، فباإلضافة إلى 
األساليب التي تعرفنا عليها آنفًا تطالعنا طريقة مستحدثة للعزل، حيث استحدثت طريقة 

العزل باستخدام غرزة الشاللة بمسارات مختلفة، كما في شكل )3( .

طي القماش بطريقة التكسير 
ثم وضع العازل المطاطي

طي القماش بطريقة التطبيق 
وربطه بالخيط العازل

لف القماش على الخيط العازل ثم 
شد الخيط إلى الخارج

شكل )2(
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شكل )4(

وشكل )4( يوضح لنا بعض األدوات التي استخدمت كبدائل عن غرزة الشاللة والربط.

مسار أفقيمسار متعرج

إمكانية الجمع بين عدد من المسارات مسار منكسرمسار حلزوني

شكل )3(
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ب-اختاري لونك المفضلأ-اختاري طريقة الطي والربط

د-فكرة التوظيفج�-اغمري القطعة في الصبغة

شكل )5(

لتنفيذ الصباغة بطريقة الطي والربط تتبعي الخطوات التالية كما في شكل)5(:   
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ب-اسحبي الخيط للخارجأ-اختاري مسار لغرزة الشاللة

د-فكرة للتوظيفج�-اغمري المساحة المحيطة  بالشاللة بالصبغة

شكل )6(

لتنفيذ الصباغة بطريقة الشاللة تتبعي الخطوات التالية كما في شكل )6( :



الصباغة بطريقة الطي والربط

63

شكل )7(

شكل )10(شكل )9(شكل )8(

الصباغة  أساليب  بعض  على  تعرفت 
الشاللة،  وطريقة  والربط  الطي  بطريقتي 
تنفيذ  في  لتستخدميها  إحداهما  تخيري 
أسلوبك  خاللها  من  تبرزين  فنية  قطعة 
االبتكاري المتميز في طريقة الربط وتآلف 
األلوان وفي طريقة التوظيف، مستعينة بما 
هو  مما  وأدوات  خامات  من  لديك  يتوفر 

موضح في شكل)7(. 

توضح األشكال )8 ، 9 ، 10( بعض األفكار الخاصة بتوظيف القطعة المصبوغة 
تتناسب  التي  العملية  الحلول  من  المزيد  القتراح  رأيك  إبداء  بمتابعتها  يمكنك  التي 

واحتياجاتك الخاصة .

التط��ب��ي��ق
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-1 اختاري قماشًا ذا لون فاتح واغسليه 
إلزالة النشا .

-5 احرصي على عدم فك العازل إال بعد 
جفاف القطعة تمامًا .

المناسب  الطي  أسلوب  اختاري   2-
لك وضعي العازل بشدة .

إضافة  مع  المفضل،  لونك  اختاري   3-
لتساعد  بالصبغة  الخاص  المثبت 
على  الصبغة  لون  تثبيت  على 
القماش، كما يضاف قليل من الملح 
داخل  اللون  تغلغل  على  ليساعد 

القماش.

بغمرها  إما  القماش  قطعة  اصبغي    4-
منها.  أجزاء  بعض  أو  اللون  في 
ويمكنك استخدام الفرشاة لتوزيع 

اللون أو استخدام البخاخ .

عند قيامك بتطبيق طريقة الصباغة عليك مراعاة التوصيات التالية :
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ولها  االستعمال  سهلة  تكون  أن  يفضل  والربط  العقد  في  المستخدمة  الصبغات 
درجة عالية من الثبات للغسيل،وأن تكون مالئمة للخامة المستخدمة ويمكن الصباغة 

بعدة طرق :
أ. صباغة كلية عن طريق الغمر.
ب. صباغة جزئية )موضعية(. 

األماكن  عدا  الصبغة  لون  بالكامل  القماش  يكتسب  الكلي  الغمر  حالة  وفي 
المربوطة. أما الغمر الجزئي فيعتمد على غمر جزء فقط من القماش في  الصبغة مع 
المحددة.  المنطقة  اللون في  القماش  الصبغة وهنا يكتسب  الجزء اآلخر خارج  إبقاء 

شكل)11(                               

وطريقة الصباغة من العوامل المؤثرة على المظهر النهائي للمنتج فمثاًل في حالة 
كل  ألن  وصريحة  بعضها  عن  منفصلة  األلوان  تكون  )الموضعية(  الجزئية  الصباغة 
لون ينزل على لون أرضية القماش البيضاء. أما في حالة الصباغة الكلية بالغمر تكون 

األلوان متراكبة .

شكل )11( يوضح صباغة جزئية.

أس��ال�ي�ب ال�ص�ب�اغ�ة :
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القدم،  منذ  لونية استخدمت لصباغة األنسجة  النباتية عصارة  العناصر  لبعض 
كما هو موضح في شكل)12( . أضيفي المزيد من أسماء تلك العناصر النباتية 

مبينة اللون المستخلص منها . 

ن��ش������اط

األسئلة التقويمية

س1:  أكملي التعريف اآلتي بكلمات مناسبة :
لمنعها   ………………… أجزاء  لبعض   ………………… إحداث  تعني  الصباغة 

امتصاص ……………… و ………………… التي يغمر فيها القماش .

شكل )12(
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-1 تذكر باملصطلحات اخلاصة بمجال التشكيل اخلزيف .
-2 تقارن بني الفخار واخلزف .
-3 تعدد أنواع التفريغ يف كتلة .

-4 ترشح األساليب واملعاجلات الزخرفية عىل األسطح اخلزفية .
-5 تطبق خطوات البناء أثناء التعبريات احلرة .

-6 تراعي االتساق بني الكتلة والفراغ الداخيل .
-7 تستخدم األدوات اخلاصة بالتشكيل وبدائلها .

-8 حتدث تفريغًا منتظام داخل كتلة ذات شكل هنديس . 
-9 تكتسب املرونة ومهارة األداء .

-10 حتاول املغايرة يف طريقة التشكيل .
-11 تستشعر أبعاد الشكل املتسق هندسيًا من خالل التشكيل بخامة 

الطني .
-12 تبدي رأيًا بام أنتجته من أعامل يف جمال التشكيل 

بالطينة اخلزفية .

مجال الوحدة

ال�����خ������������زف

الوح�دة 
عنوان الوحدةالسادسة

التشكيل بالطينة الخزفية

أه��داف ال�وح��دة
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تشكيل الطينة بالضغط الحر

يعد الفخار والخزف من أقرب الفنون إلى طبيعة اإلنسان ، وأكثرها التصاقًا به نظرًا 
ألساس التكوين الذي يجمع بينهما .

ولع�ل ما تتس�م به خام�ة الطين�ة الخزفية م�ن اللدونة والمرونة وس�رعة التماس�ك  
وطواعية التشكيل قد فتح المجال لطالقة األفكار وحرية التعبير . إال أن هناك ثمة فرق 

بين الفخار والخزف : 

ال��ف���خ����ار :

اس�م يطلق على كل ما يش�كل بالطين ، ثم يحرق بالنار داخل أفران خاصة ، وهذه 
العملية تس�مى بالحريق األول أو ح�ريق  البس�كويت ، وم�ن منتجاتها )الشربة والزير( 
وهي أواني يتخلل الهواء الخارجي مس�ام  أس�طحها ليساعد على تبريد المياه بداخلها 

فتكون صالحة للشرب . 

ال��خ���زف :

اس�م يطل�ق على المنتج الفخاري الذي ت�م حرقه حريقًا أوليًا ، ث�م تتم صنفرته لصقل 
س�طحه، وكس�وته بطبقة من الطالء الزجاجي )جليز( ، وحرقه حريق�ًا ثانيًا  لتثبيت الطالء 
وإكسابه لمعة اللون فيصبح منتجًا خزفيًا مغلق المسام يصلح لألغراض الوظيفية والنفعية.

تتنوع طرق التشكيل اليدوي بطينة الخزف ، من معلوماتك السابقة هل يمكنك 
ذكر هذه الطرق ؟

ن��ش������اط
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التشكيل بالطينة اخلزفية

مما تقدم وضحي مميزات التشكيل بالضغط الحر في كتلة .
ن��ش������اط

هي من أقدم الطرق المتبعة التي عرفها اإلنسان والفنان في تشكيل األواني الفخارية، 
حي�ث يتم الضغط م�ن مركز الكتل�ة بإبهام إح�دى اليدين أو 
كلتيهما معًا ، ويس�تمر الضغط حتى تتحول الكتلة إلى ش�كل 
مج�وف. وتتميز هذه الطريقة  بعدم االنتظام في هيأة الش�كل 
الع�ام فتظه�ر بهيئ�ات غي�ر مألوف�ة كم�ا يظهر على س�طحها 
تشققات غير نافذة ولمسات أصابع اليد، كما في شكل)1( .

طريقة الضغط الحر باألصابع :

شكل )1(

أ-اختيار قطعة مناسبة من 
الطينة الخزفية.

ب-الضغط في منتصفها 
بواسطة إبهام اليد لعمل 

فراغ داخلي.

ج�-سحب الطينة إلى 
أعلى ومراعاة تجانس 

السمك الخارجي.

ه�-اإلخراج النهائي وما 
تميز به من قيم جمالية 

تمثلت في الشكل 
والملمس واللون.

شكل )2(

 ولتنفيذ ش�كل خزفي بطريقة الضغط الح�ر ف�ي كتل�ة يمكن إتباع الخطوات التالية 
في شكل )2( .
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األسئلة التقويمية

  إليك بعض النماذج المنفذة بطريقة الضغط الحر في كتلة وقد تكونت جميعها في 
ف�راغ داخل�ي، الغرض منه الوظيفة النفعية . حيث يمكن أن يس�تخدم كمزهرية أو قدح 

أو قاعدة شمعدان أو مبخرة كما في األشكال )5،4،3( . 

قومي ببناء شكل خزفي مبتكر مع إحداث فراغ داخلي بتقنية الضغط الحر في كتلة، 
مع محاولة إبراز أسلوبك الخاص في التشكيل .

التط��ب��ي��ق

س1: هناك فرق بين الفخار والخزف ، وضحيه .
س2 : عند استعراض النتائج النهائية التي قمت بإنجازها أنت وزميالتك ، 

قومي بالمفاضلة بين تلك النتائج إلصدار حكم جمالي عليها .

شكل )5(شكل )4(شكل )3(
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ال�ت�ف��ري�غ المن�ت��ظ��م في ك��ت�لة

ترج�ع صناعة الفخار إلى أجيال س�حيقة مضت ، حت�ى إنه تعذر تحديد مكان وبدء 

ممارس�ة هذه الصناعة . وكما تنوعت تقنيات التش�كيل قديمًا ، فقد استحدثت تقنيات 

أخرى للتش�كيل ، كالتفريغ من أعلى الش�كل أو التفريغ من أس�فل الش�كل أو التجزئة 

النصفية . ويعد أس�لوب التفريغ في كتلة منتظمة من األس�اليب المالئمة لبناء األشكال 

الخزفية ذات الهيئ�ات الهندس�ية ،كم�ا هو م�وضح في ش��كل )1( ، ليعمل على الحد 

من ثقل الكتلة ،كما يساعد في االستفادة منها في أغراض وظيفية ونفعية .

وإلح�داث ف�راغ منتظم في كتلة ذات هيئة هندس�ية بتقنية التجزئ�ة النصفية يمكنك 

إتباع الخطوات التي تشاهدينها في شكل )2( .

شكل )1( كتل خزفية ذات هيئات هندسية
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أ- أخ�ذ قطعة من 
الطي�ن وتش�كيلها 
على هيأة هندسية.

ب- تجزئة الشكل إلى 
أو  بالع�رض  نصفي�ن 
بالطول م�ع االحتفاظ  

بالشكل الخارجي.

التأك�د م�ن  ج��- 
خلو قطعتي الطينة 

من الهواء.

د- تفريغ كل نصف 
بالدفرات  حدة  على 
تجانس  مراعاة  مع 

سمك الجدار .

الش�كل  ه�- تس�وية 
م�ن الداخ�ل بتمري�ر  
إسفنجة منداة بالماء.

ح�واف  خ�دش  و- 
نصفي الشكل .

ز- االس�تعانة بقليل 
م�ن الطين�ة الس�ائلة 

في عملية اللحام.

ح��- جم�ع نصفي 
الشكل.

النصفي�ن  رب�ط  ط- 
ببع�ض  بعضهم�ا 
باستخدام الدفرات.

ي- تنظي�ف الش�كل من 
قطعة  باستخدام  الخارج 

من  اإلسفنج المبلل.

فج�وة  عم�ل  ك- 
أومن  م�ن األعل�ى 

الجانب. 

ل- اإلخراج النهائي )1(

)1( يجب تغطية القطعة الخزفية المنفذة بأكياس بالستيكية وحفظ رطوبتها لحين استخدامها في مرحلة الحقة .

شكل )2(
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التط��ب��ي��ق

اخت�اري إح�دى ط�رق  التفريغ، ونف�ذي عماًل 
فني�ًا لكتلة ذات هيأة هندس��ية ، وأحدثي فيها فراغًا 
منتظًما مس�تعينة باألدوات الخاصة )الدفرات( كما 

في شكل )7( .

تأملي النماذج التوضيحية في األشكال )3( )4( )5( )6( وأضيفي من مخيلتك 
تصورًا جماليًا ونفعيًا للقطعة التي قمت بتنفيذها .

ن��ش������اط

شكل )5(شكل )4(شكل )3(

شكل )7(

شكل )6(

األسئلة التقويمية

س 1: عددي أنواع التفريغ في كتلة .

س2: قارني بين األسلوبين اللذين قمت بتطبيقهما في التشكيل الحر، والتشكيل المنتظم.
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ال�زخرفة على المشغوالت الخزفية

أسطح  على  الزخرفة  أساليب  وتطوير  بتجديد  الخزف  مجال  في  الفنانون  اهتم 
فيها  يتم  التي  التشكيلية  بالمعالجة  الحالي  الوقت  ما تعرف في  الخزفية، وهي  القطع 
إحداث تغيير للحالة التي عليها األشكال الخزفية المراد زخرفة أسطحها سواء أكانت 
هذه األشكال مسطحة أم مجسمة، وهناك العديد من اآلثار التي توضح براعة صانعيها 
في  تشاهدين  كما  القديمة  األزمنة  منذ  الخزفية  األسطح  زخرفة  في  أساليبهم  وتنوع 

الشكلين)2،1(

)1( أي مرحلة ما قبل جفاف الطينة قبيل الحريق األول.

شكل )2( 1500ق.مشكل )1( 1300ق.م

ولتنوع األساليب التي استخدمت في زخرفة المشغوالت الخزفية وهي في حالة 
تجلد)1( أمكن تصنيفها إلى :
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التشكيل بالطينة اخلزفية

-2 الزخرفة بالحذف ، وتشتمل األساليب الموضحة في شكل )4( :

ج� � التفريغ :
إحداث فراغ نافذ على سطح 
الشكل باستخدام اإلصبع أو 

أدوات التفريغ )الدفرات(.

أ � الخدش أو الحز :
إحداث أثر بسيط غير عميق على 

سطح الشكل الخزفي بطريقة 
منتظمة أو عشوائية.

ب � الحفر :
يكون أكثر عمقًا من الخدش والحز، 

ويفضل استخدامه على األشكال 
ذات الجدران السميكة نوعا ما.

شكل )4(

-1 الزخرفة باإلضافة ، وتشمل األساليب الموضحة في شكل )3( :

ب ـ الزخرفة بالتطعيم :
إضافة قطع من الخشب أو 

األصداف أو الطين الملون في 
أماكن عديدة.

جـ ـ الزخرفة باألختام :
استخدام عناصر مختلفة بطريقة 
الضغط إلحداث أثر على الطينة.

شكل )3(

أ ـ الزخرفة البارزة :
إضافة وحدات من الطين يتم 

تجهيزها يدويا على شكل كرات أو 
حبال أو شرائح.
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التط��ب��ي��ق

حددي األساليب التي استخدمت في زخرفة القطع الخزفية في األشكال التالية:
ن��ش������اط

مستعينة بالدفرات أو بدائلها الموضحة في شكل)13( 
نفذي أحد األساليب الزخرفية إلحداث معالجة سطحية 

مبتكرة للقطعة الخزفية التي قمت بتشكيلها.

شكل )5(
).................(

شكل )6(
).................(

شكل )7(
).................(

شكل )8(
).................(

شكل )9(
).................(

شكل )10(
).................(

شكل )11(
).................(

شكل )12(
).................(

شكل )13(
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األسئلة التقويمية

س1 : صلي األساليب الزخرفية في القائمة ) أ ( بما يناسبها من القائمة )ب(:

)ب() أ (

ال�زخ��رف����ة 
بالخدش والحز

الجدران  ذات  األشكال  على  وتستخدم  عمقا  أكثر  تكون 
السميكة نوعًا ما.

اإلصبع الزخرف�ة بالحفر باستخدام  الشكل  سطح  في  نافذ  فراغ  إحداث 
أوالدفرات.

الخزفي الزخرفة بالتفريغ الشكل  سطح  على  عميق  غير  بسيط  أثر  إحداث 
بطريقة منتظمة أو عشوائية.

باستخدام الزخرفة البارزة وبريق  نعومة  الخزفية  القطعة  سطح  إكساب 
حصى ناعمة.

شكل الزخرفة بالتطعيم على  يدويًا  تجهيزها  يتم  الطين  من  وحدات  إضافة 
كرات أو حبال أو شرائح.

إضافة قطع من الخشب أو األصداف أو الطين الملون في الزخرفة باألختام
أماكن عديدة على سطح الشكل.

استخدام عناصر مختلفة بطريقة الضغط إلحداث أثر على 
الطينة.

س2 : شاهدت العديد من األساليب التي استخدمت في زخرفة السطوح الخزفية 

وضحي رأيك في هذه األساليب.
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في  الخزفية  القطعة  على  الزخرفة  أضفتها  التي  الجمالية  القيم  ما   : س3 

شكل)15( إذا ما قورنت بالقطعة الخزفية في شكل)14( ؟

شكل )14(

شكل )15(



أواًل : ال�م�ص����ادر
1 � القرآن الكريم .

2 � خملوف ، حسنني حممد � كلامت القرآن تفسري وبيان � 1375ه�  � 1956 م �  دار الفكر�  القاهرة .

ثانيًا : املراجع العلمية العربية
1 � إسامعيل � إسامعيل شوقي � التصميم عنارصه وأسسه يف الفن التشكييل � 1422ه�/2001م �  زهراء الرشق � القاهرة .

2 � األلفي � أبو صالح وآخرون � التذوق وتاريخ الفن لدور املعلمني واملعلامت � دار هنضة مرص � القاهرة.
3 � بدر � مصطفى � تنسيق الزهور وجتميل املباين � 1993م  �  الطبعة الرابعة � منشأة املعارف � مرص/األسكندرية.

4 � بغدادي � رزق جربان وآخرون � الرسم الفني للنسيج � 1986م � الرتبية والتعليم � مرص .
5 � الرتكي � عايض بن عيل � مصايفنا وشواطئنا اجلميلة � 1417ه� � اململكة العربية السعودية / جده .

6 � اجلمعية العربية للثقافة والفنون � الرتاث الشعبي �1410ه�/1990م �  اجلزء األول .
� الثال�ث  والص�ف  الثان�ي  الص�ف  المع�لم�ات  لمع�اه�د  الف�ن�ي�ة  التربي�ة  م�ق�رر   � البن�ات  لتعلي�م  العام�ة  الرئاس�ة   �  7

1417� 1418ه�/1996�1997م.
8 � رشدان � أمحد حافظ وآخرون � التصميم يف الفن التشكييل � 1994م � الطبعة األوىل � عامل الكتب � القاهرة.

9 � الرفاعي � بدر � الزخرفة عرب التاريخ � 1881م � مكتبة مدبويل � القاهرة .
10� السامل � خالد حممد � كتاب اجلنادرية ماٍض وحارض � 1414ه�/1415ه�.

11� السيويف � مريفت حسن � اجتاهات اخلزف املرصي املعارص � 1995م � مطابع لوتس .
12� شوقي � إسامعيل � مدخل إىل الرتبية الفنية �1421ه�/2000م �  الطبعة الثالثة . 

13� الصاي�غ � س�مري � الفن اإلس�المي قراءة تأملية يف فلس�فته وخصائصه اجلاملي�ة � 1408ه�/1988م � الطبع�ة األوىل � دار 
املعرفة � بريوت / لبنان .

14� طالو � حمي الدين � قواعد الزخرفة � 1993م � الطبعة األوىل � دار دمشق .
15� طالو � حمي الدين � الرسم واللون � 1993م � الطبعة السابعة � دار دمشق للنرش والتوزيع .

16� طالو � حمي الدين � اللون علاًم وعماًل � 1995م � دار دمشق للنرش والتوزيع .
17� طالو � حمي الدين � الفنون الزخرفية �1997م �  الطبعة الثانية � اجلزء الثالث � دار دمشق للطباعة والنرش والتوزيع.
18� طالو � حمي الدين � الفنون الزخرفية � 1997م � الطبعة الثانية � اجلزء الرابع � دار دمشق للطباعة والنرش والتوزيع.

19� طالو � حمي الدين � زخارف عرب التاريخ �1997م �  الطبعة الثانية � اجلزء اخلامس � دار دمشق للطباعة والنرش.
20� طالو � حمي الدين � الفنون الزخرفية � 1996م � اجلزء السادس � دار دمشق للطباعة والنرش والتوزيع.

21� الطاي�ش � ع�يل أمح�د � الفنون الزخرفية اإلس�المية املبتكرة يف العرصي�ن األموي والعبايس � 1420ه��/2000م  � الطبعة 
األوىل � مكتبة زهراء الرشق � مرص / القاهرة .

22� طه � طه يوس�ف � التأثري اجلاميل ملتغريات التقنيات اليدوية عىل الش�كل اخلزيف رسالة ماجستري غري منشورة � 1989م � كلية 
الرتبية جامعة حلوان � حلوان .
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23� عمر � أمحد املختار � اللغة واللون �1997م �  الطبعة األوىل � عامل الكتب للنرش والتوزيع � القاهرة.
24�  العيسى � عباس حممد زيد � موسوعة الرتاث الشعبي يف اململكة العربية السعودية � 1419ه�/1998م � وزارة املعارف � الرياض.

25� فروخ � مصطفى �الفن واحلياة � الطبعة األوىل � 1967م � دار العلم للماليني � بريوت .
26� فينست � ليبسكومب � األزهار الربية للمنطقة الوسطى يف اململكة � 1982م � يب، آي، ام، آي ميالنو/جالل حمسن السنوي 

� إيطاليا.
27� قانسو � أكرم مصطفى � مبادئ الرتبية الفنية �1412ه� � الطبعة األوىل �  مكتبة املعارف � بريوت.

28� قدري � حممد سمري � التقنيات اخلزفية وإمكانية تعليمها يف قصور الثقافة يف القاهرة � 1983م � دكتوراه غري منشورة � كلية 
الرتبية جامعة حلوان.

29� اللباين � لولو حممد وأخريات � كتاب الرتبية الفنية واالقتصاد املنزيل للمعهد الثانوي الصف الثالث � 1401ه�/1981م � 
الطبع�ة الثانية � الرئاسة العامة لتعليم البنات ، اإلدارة العامة للمناهج شعبة املقررات.

30� حممد � مصطفى حنفي �مجاالت الرتبية � 1418ه�/1979م � الطبعة األوىل � كلية املعلمني � الرياض.
31� مصاري � كاتريسيا � نجران � 1983م � سكويبو باريس وآخرون .

32� املهنا � عبد اهلل � التخطيط لتدريس الرتبية الفنية �1413ه�/1993م �  الطبعة األوىل � مكتبة الفالح للنرش والتوزيع � الكويت .
33� املهدي � عنايات � كل يشء عن فن زخرفة القامش يدويًا �1990م �  مكتبة ابن سينا للنرش والتوزيع � القاهرة .

34� موسوعة الباب املفتوح )تبسيط العلوم( � اجلزء اخلامس � وارد بوك .
35� الموس�وعة العربية العالمية � الطبعة األولى � األج�زاء الس�ابع عش�ر والواحد والعشرون و الخامس والعشرون � مؤسسة 

أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع � المملكة العربية السعودية /الرياض .
36� النش�ار � عب�د الرمح�ن وآخرون � تربية فنية الص�ف األول الثانوي الع�ام والتحض�ريي � 1992م/1993م � وزارة الرتبية 

والتعليم � مرص.
37� هودجز � هنري � اخلزفيات �1981م �  معهد اإلنامء العريب � بريوت / لبنان .

38� وارة املعارف � كتاب العلوم الصف اخلامس االبتدائي بنني � 1420ه� � مطابع العبيكان .
39� يوسف � حسني حممد وآخرون � فن ابتكار األشكال الزخرفية وتطبيقاهتا العملية �1992م �  مكتبة ابن سينا .

ثالثًا : الدوريات 
1 � جملة األرسة � ذو القعدة 1416ه� نيسان 1996م .

2 � جملة أهاًل وسهاًل � السنة 23 العدد 8 ربيع اآلخر مجاد األول 1420ه�/1988م .
3 � جملة الفيصل � العدد 96 السنة 8 مجاد اآلخرة 1405ه� آذار مارس 1989م .

4 � جملة هلا � العدد 56 � 1422/8/1ه� .
5 � مذكرات لدورة برنامج األساليب احلديثة يف تدريس مادة الرتبية الفنية � 1413ه� .

رابعًا : املعارض
1 � بينايل � القاهرة الدويل الرابع للخزف � املركز القومي للفنون التشكيلية .

2 � رؤى س�عودية � مجموعة من الفنانين الس�عوديين � المعرض األول لمجموعة من الفنانين الس�عوديين � 1418ه� � تحت 
رعاية األميرة الجوهرة بنت ماجد آل سعود .

3 � كتالوج � مركز التعليم املبكر � صيف عام 2001م .
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6 - Clough - Beter - 1996 - Clay in The Primary School. - A&C Black - London.
7 - Cosentino - Peter - 1990 - The Encyclopedia of Pottery Techniques - Aquarto Book.
8 - Demand - Popular - 1990 - More Children's Art and Crafts - ACP puplishing by limited.
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11- Gussin - Judith - 2000 - Decoration to Enhance the home - Annes Publishing Limited South Water.
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14- Kennedy - Jill and another - 1993 - Silk Painting - Dover Publication, Inc, New York.
15- Ondori -Easy Cross-Stictch.
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17- Peter - Clough - 1995 - Clay in the Primary School - A&C Black - London.
18- Rothmanl - Jeff - 1995 - Undersea Journey - Smith Mark.
19- Schmid - Hagen،and Others - Saudi Arabian Red Sea - Suadi Arabia by Jeddah Graphic Center.
20-  Susan Peterson - Working With Clay - Cececond Edition .
21- Stokoe - Susie - 1999 - New Crafts Silk Painting - Lorenz Books Anniss Publishing Limited.
22- Publishing Limited. - Anness 1998 /1999 - The Complete Book of Paper Crafts - Lorenz Books - Germany.
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