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الـمــقـــــــــدمـــة
الحمد الله رب العالمين والسالم على أشرف األنبياء وخاتم المرسلين  ..وبعد ..
تأثرت التربية الفنية بالتطورات السريعة كما تأثرت جميع العلوم والمعارف في كافة مجاالت الحياة،
فظهرت اتجاهات تربوية ُتعنى بالتطور الفكري والتربية الخالقة ،وهذا النوع من التربية يتجه إلى إثارة وتنمية
التفكير االبتكاري وإعداد النشء للحياة من خالل العمل الخالق.
ولجنة تأليف مقرر التربية الفنية للصف السادس خطت خطوات حثيثة نحو هذا االتجاه ،وراعت في إعداد
الكتاب خصائص المرحلة وميولهن ورغباتهن ،وحرصت على تأكيد عاملي التشويق والتوجيه نحو المشاهدة
الممتعة الستحضار األفكار المتغايرة والمتطورة المعززة بأداء مرن.
والوحدات الفنية التي ُاختيرت للصف السادس عبارة عن حلقات موصولة بما سبق للطالبة اكتسابه في
السنوات السابقة ،وهي على النحو التالي :
الوحدة األولى  :للزخرفة اإلسالمية ،تحدد فيها الطالبة القواعد والنظم التي اتبعها الفنان المسلم إلنشاء
وحدته الزخرفية ،وتشير إلى مصادر النظم من أصولها الطبيعية ،لتستشعر جماليات العالقة بين الخطوط في
توزيع الوحدات الزخرفية ،ولتمارس بعض األساليب المبتكرة في توظيف الوحدات الزخرفية.
الوحدة الثانية  :التشكيل بالعجائن ،تتعرف فيها الطالبة على بدائل الطينة الخزفية ومميزات العجائن،
وتعقد مقارنة بين الطينة الخزفية والعجائن ،كما تمارس تشكيل العجائن بطرق متنوعة ،وابتكار حلول وظيفية
الستخدامات العجائن مع إضافة خامات من البيئة لتثري القيم الجمالية.
الوحدة الثالثة  :الطباعة ،تتعرف فيها الطالبة على طرق أخرى للطباعة اليدوية ،وتمارس عملية الطباعة
باستخدام األحبار وتنوع أسطح التنفيذ لتستشعر القيم الجمالية عند المغايرة في وضع القالب.
الوحدة الرابعة  :الفن الشعبي ،تشير فيها الطالبة إلى بعض الحرف الشعبية التي زاولتها المرأة البدوية،
والتأكيد على الزخارف في الحرف الشعبية كمكمالت الغنى عنها ،مع اتباع أساليب حديثة لتنفيذ الحرف
الشعبية لالتجاه نحو تطوير الحرف الشعبية واكتساب ميول نحوها.
الوحدة الخامسة  :التشكيل بالورق ،تتعرف فيها الطالبة علي بعض المصطلحات المرتبطة بالوحدة وتتناول
بعض أساليب التجسيم بخامة الورق البتكار مجسمات باستخدام أنواع مختلفة منه ،وتبدي حلو ً
ال وظيفية
للمجسمات المنفذة.
الوحدة السادسة  :الرسم والتلوين ،تلم فيها الطالبة بالمصطلحات والمفاهيم المرتبطة بالمجال الفني،
وتتدرب على التعبير الواقعي باستخدام عناصر التكوين لتطبق رسوم المالمس اإليهامية و تق ِّيم ما فيها من
جمال.
نرجو من العلي القدير أن يكون ما قدمناه فيه الخير لطالباتنا فإن وفقنا إلى ما ذهبنا إليه فهذا فضل من الله ِ
وم َّنة.
داعين للجميع بدوام التوفيق.

الـــــفــــــهــــــــرس
الصفحة

الموضــوع

الصفحة

الموضــوع

الم ـقـ ــدمـة
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الوحدة
األولى

مجال الوحدة

التصميم والزخرفة
عنوان الوحدة

الزخرفة اإلسالمية

أهــداف الـوحــدة
 -1حتدد القواعد والنظم التي اتبعها الفنان املسلم لتنفيذ
أعامله الفنية.

 -2تشري إىل مصادر القواعد والنظم من أصوهلا الطبيعية.

 -3تكتسب املهارة يف تطبيق إحدى القواعد ونظم األداء للوحدة
الزخرفية اإلسالمية.

 -4تتحكم يف تنظيم العنارص الزخرفية يف جمال الفن اإلسالمي.

 -5تستشعر مجاليات العالقات بني اخلطوط واملساحات يف توزيع
الوحدات الزخرفية.

 -6تقتدي بصفات الفنان املسلم يف حرصه وإتقانه ودقته أثناء
العمل.

-7تـدركالـقــــيـمالـجـــمـالــيــةيفالـزخــــرفـــة
اإلســـالمــية.

قــواعـــــد الزخــــــرفــة
على مر العصور ظهرت أنماط زخرفية متعددة اتسم كل منها بما تميزت
به كل حضارة من الحضارات المتعاقبة ،وكانت الحضارة اإلسالمية من أعظم
هذه الحضارات لما خلفته من آثار فنية ونقوش تجريدية بديعة  ،فقد عني الفنان
المسلم بالزخرفة في أعماله الفنية عندما تمكن من تبسيط وتحوير العناصر الطبيعية
الموجودة في بيئته ،ليؤكد من خاللها على معاني الجمال في الخطوط واألشكال
واأللوان بإظـهار إبداعاته الزخرفية على الجدران والمآذن والقباب واألثاث وأغلفة
الكتب...وغيرها ،كما في شكل(.)1

شكل ( )1زخرفة إسالمية على إحدى القباب اإلسالمية

واعتمد الفنان المسلم في إنشاء الوحدة الزخرفية على قواعد عدة جعلت منها
أنموذج ًا يحتذى به.


الزخرفة اإلسالمية

القواعد التي تن�ش�أ عنها الوحدة الزخرفية :

 -1الـتـنـا�ســـب :
يعني العالقة بين أجزاء أي عنصر في الوحدة الزخرفية ومناسبة كل عنصر لآلخر في
الحيز الموجـود فيـه ،كما في شكل(.)2

 - 2الـتــوازن :
هو القاعدة األساس�ية التي تتوفر
ف�ي كل تكوي�ن زخرف�ي ،ويعني
حس�ن توزي�ع أج�زاء الوح�دة
وتناسق عالقاتها ببعضها البعض
وبالفراغ�ات المحيط�ة به�ا ،كما
في شكل(.)3

 - 3التناظر أو التماثل :
وفي�ه يتطابق أح�د نصفي الوحدة
الزخرفي�ة م�ع النص�ف اآلخ�ر
بواس�طة مس�تقيم يس�مى محـور
الـتـنـاظ�ر .كما في ش�ـكل(.)4
والتناظر نوعان :
أ  -التناظر النصفي :
يض�م العناص�ر التى يكم�ل أحد
نصفيه�ا النصف اآلخ�ر في نفس
االتجاه .كما في شكل(.)5

شـكل ()2
مناسبة كل عنصر لآلخر

شـكل ()3
األجزاء المكونة للوحدة

شـكل ( )4محور التناظر
خط وهمي افتراضي

شـكل ()5



الوحدة األوىل

ب  -التناظر الكلي :
فيه يتـكامل التـكوين من شـكلين متشابهين تـمـام ًا في
اتجـاه متـقابل أو مـتـعاكس ،كـمـا في شــكل(.)6
 -4التكرار :
من أبسط القواعد في التكوين الزخرفي وأكثره شيوع ًا
وله أنواعه المعروفة.
نــشــــــاط

من خالل خبرتك السابقة عن التكرار
الزخرفي ،اجمعي صور ًا توضح أنواعه.

شـكل ()6

 -5الت�شعب :
يظهر في معظم التكوينات الزخرفية والسيما النباتية ،وهو نوعان :

أ  -التشعب من نقطة :
تنبثق فيه خطوط الوحدة
الزخرفية من نقطة إلى الخارج،
كما في شكل(.)7
ب  -التشعب من خط :
تتفرع فيه األشكال والوحدات
من خطوط مستقيمة أو منحنية
من جانب واحد أو من جانبين،
كما في شكل(.)8

شـكل ()7
10

شـكل ()8

الزخرفة اإلسالمية

 - 6الت�شابك :
تظهر فيه الوحدات الزخرفية النباتية على شكل ملتف أو شكل حلزوني يضم
أوراق ًا وأزهار ًا متتابعة ،كما في شكل(.)9

شـكل ()10

شـكل ()9

نــشــــــاط

تأملي الزخرفة في شكل
( .)11ثم اذكري نوعها،
وحددي القاعدة التي اتبعت
في إنشائها.

شـكل ( )11زخرفة إسالمية
لألواني الدمشقية
11

الوحدة األوىل

أما التشابك في الوحدات الزخرفية المتسقة هندسي ًا فتأتي الخطوط فيه متداخلة،
كما في شكل(.)10
لم تقتصر الزخارف اإلسالمية بأسسها وقواعدها على استخدام خامة واحدة ،فكان
الجص والزجاج والنحاس واألخشاب والمنسوجات وغيرها من الخامات التي
لمستها يد الفنان المسلم لتعالجها بالحفر والنقش والتطعيم ورسم العناصر والكتابات،
لتثريها القيم الفنية في األشكال والخطوط بعالقاتها وتكويناتها الجميلة.

شكل ( )13زخارف حفرت على آنية من العاج

شكل ( )12الزخرفة على السجاد

شكل ( )14الزخرفة بأسلوب التطعيم بقشرة الخشب

شكل ( )15الزخرفة على الجص
12

الزخرفة اإلسالمية
نــشــــــاط
نــشــــــاط

قارني بين القواعد الزخرفية التى تعرفت عليها.
والنماذج في األشكال  )15 ،14 ،13 ،12( :توضح مدى ما تضيفه الزخارف
اإلسـالمية من قيم جمالية.
�أ�ساليب مبتكرة للتنفيذ :

والفن اإلسالمي بخصائصه ومميزاته يدعونا الى التأمل الذي يؤدي إلى ابتكار
أساليب جديدة عند تنفيذ أي عمل فني.
ستشاهدين عدد ًا من األساليب المبتكرة لتنفيذ أعمال فنية تبرز القيم الجمالية
في الزخرفة اإلسالمية ،وهي كالتالي :
الزخرفة على السيراميك ،الزخرفة بالورق الملون ،الزخرفة باألقمشة.
وعند تنفيذ هذه األساليب يراعى إعداد وحدات زخرفية متنوعة حسب
رغبتك ،مع مـراعـاة الدقـة في عملــيـة التكـــــرار والقـــص ،ومجــمــــوعة
الصـــــور في شـكل ( )18 ،17 ،16توضح بعض ًا من األساليب المبتكرة في
التنفيذ.

13

الوحدة األوىل

 -1الزخـرفة على ال�ســيراميك :

شكل ( ،16ب )
تثبيت الوحدات الزخرفية بمادة الصقة

شكل ( ،16أ )
قص وحدات زخرفية متنوعة األشكال

شكل ( ،16د)
فكرة للتوظيف

شكل ( ،16ج )
طالء الوحدات الزخرفية بمادة عازلة

14

الزخرفة اإلسالمية

 -2الزخــرفة بالـورق :

شكل ( ،17أ )
طي الورق الملون ورسم الزخرفة على أحد النصفين

شكل ( ،17ب )
تفريغ الزخرفة بواسطة مقص أومشرط

شكل ( ،17ج)
تثبيت الورق المفرغ على لون آخر متباين

شكل ( ،17د)
فكرة للتوظيف

15

الوحدة األوىل

 -3الزخـرفة بالأقمـ�شة :

شكل ( ،18أ )
طي القماش والرسم على أحد نصفيه (من الخلف)

شكل ( ،18ب)
قص وتكرار الوحدات الزخرفية

شكل ( ،18ج )
لصق الوحدات الزخرفية وفق أحد القواعد الزخرفية

شكل ( ،18د)
فكرة للتوظيف
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الزخرفة اإلسالمية

كما يمكنك إضافة المزيد من األفكار والتنوع في استخدام الخامات وأوجه
التوظيف ،كما في االشكال(.)21 ،20 ،19

شكل ()20
توظيف الوحدات الزخرفية على خامة الخشب

شكل ()19
الزخرفة على الزجاج بخامة اإلكليل الملون
والورنيش الشفاف

شكل ()21
الزخرفة بالرمل والغراء على بعض العلب
الجاهزة
17

الوحدة األوىل
نــشــــــاط

أكملي رسم النموذج في
الشكل( ،)22وحددي نوع القاعدة
الزخرفية المتبعة في إنشائه.

شكل ()22

في شكل ( )23زخرفة إسالمية على
الزجاج الملون تزين جدران مسجد
قبة الصخرة من الداخل ،صفي
جماليات الزخرفة التي تشاهدينها.

شكل ()23
18

الزخرفة اإلسالمية

التطــبــيــق

 -1من خالل قواعد الزخرفة اإلسالمية صممي وحدة زخرفية مبتكرة تظهر فيها
جماليات الزخرفة اإلسالمية.
 -2قومي بتنفيذ قطعة فنية من خالل استخدام أحد األساليب المبتكرة في الزخرفة.
نــشــــــاط

إضافة لما هو وارد في األشكال ( ،)26 ،25 ،24يمكنك االستعانة ببعض
الرسوم الزخرفية من الفن اإلسالمي والمخزنة في األقراص المدمجة
للحاسب اآللي للحصول على المزيد من الوحدات الزخرفية ،واالستفادة
منها في تنفيذ بعض األعمال النفعيـة عن طريق الحاسب اآللي.

شكل ()24

شكل ()25

شكل ()26
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الوحدة األوىل

الأ�سئلة التقويمية

س :1عددي القواعد الزخرفية التي اعتمد عليها الفنان المسلم في إنشاء الوحدات
الزخرفية.
تخيري إحدى القواعد الزخرفية الستة لتنفيذ وحدة زخرفية إسالمية .
سّ :2

س :3في األشكال ( )30 ،29 ،28 ،27زخارف متنوعة نشأت وفق قواعد
ونظم زخرفية ،حدديها ،ثم صفي جماليات العالقات التي ظهرت بين
الخطوط والمساحات واأللوان فيها.

شكل ()28

شكل ()27
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الزخرفة اإلسالمية

شكل ()30

شكل ()29

س :4تميزت الزخرفة اإلسالمية بألوانها الزاهية مثل  :األحمر واألزرق
واألخضر والتركواز والذهبي ،تخيري مايناسبك منها لتلوين هذه
الزخرفة البديعة في الشكل (.)31

شكل ()31
21

مجال الوحدة

الوحدة
الثانية

األشــــــكـال الــفــنـيـة
عنوان الوحدة

الـتشكيل بالعجائن

أهــداف الـوحــدة
تعرف مفهوم التشكيل.
ِّ -1

 -2تعدد بعض البدائل للطينة الخزفية.

 -3توضح مميزات العجائن.

 -4تقارن بين مميزات الطينة الخزفية والعجائن.

 -5تكتسب اليد واألصابع المرونة خالل عملية التشكيل.

 -6تجهز عجينة السيراميك.

 -7تمارس تشكيل العجائن بطرقها المتنوعة.

 -8تطبق خطوات التنفيذ مع التأكيد على إظهار التجسيم.

 -9تبتكر حلول وظيفية الستخدامات العجائن بإضافة خامات
تثري قيمها الجمالية.

 -10تشكل عمل فني بعجينة الرمل.
-11تبدي رأيها في أعمال زميالتها.

الت�شكيل بالعجائن
يعتبر التشكيل بالعجائن من أكثر الحرف الفنية شهرة بين الذين يستمتعون
بالقيام بمشاريع يدوية وممارسة أشكال من الفن التقليدي أو المبتكر ،حيث تعد
العجائن خامة من الخامات المتنوعة والمرنة والمحفزة على العمل والتشكيل
بها ،وتحويلها إلى أشياء جمالية ونافعة في الوقت نفسه ،ذلك ألنها تمارس دون
تكلفة باهظة أو استهالك الكثير من التجهيزات والخامـات ،كما ساهمت في طرح
بعض االبتكارات الحديثة.
العجائن :

عبارة عن خليط من المواد الطبيعية والمواد المصنعة .حيث تنقع المواد الخام
الطبيعية ،ثم تخلط وتحضر على شكل عجينة ،وتشكل باليد أو بمكابس خاصة
أو قطاعات لتصبح على شكل مسطحات أو مجسمات مختلفة.
مميزات العجائن :

تميزت العجائن عن الطينة الخزفية بسهولة التشكيل وسرعة الجفاف دون
الحاجة إلى إدخالها أفران ،كما تميزت العجائن بالمرونة وبزيادة في الصالبة ،مما
دفع إلى ابتكار العديد من األفكار الفنية .ومن أكثر العجائن شيوع ًا :
�أو ً
ال  :عجينة ال�سيراميك :

تعتبر خامة السيراميك من أمتع الخامات التي يمكن التعامل معها بيسر وبدون
أي عناء ،لتنفيذ األعمال واألشكال الفنية الرائعة.
مكوناتـها :

  1.5كأس نشا السيراميك.24

التشكيل بالعجائن

  1كأس غراء الخشب. ملعقة صغيرة من الجليسرين أوالفازلين.
 األصباغ الباردة الملونة واأللوانالمائية كما في شكل(.)1
شكل ( )1مكونات عجينة السيراميك

خطوات إعداد عجينة السيراميك :

تابعي الصور في شكل ( : 2أ  ،ب  ،ج  ،د  ،هـ  ،و  ،ز  ،ح).

شكل ( ،2أ)
توضع كمية النشا في إناء عميق

شكل ( ،2د)
يضاف الجليسرين على العجينة

شكل ( ،2ب)
تضاف كمية الغراء على النشا

شكل ( ،2ج)
يعجن النشا والغراء سوي ًا حتى يتجانسا

شكل ( ،2هـ)
يمزج الجليسرين ليساعد على
تماسك العجينة ولدونتها

شكل ( ،2و)
يضاف اللون المرغوب على العجينة

25

الوحدة الثـانية

شكل ( ،2ز)
تمزج العجينة حتى يوزع اللون على جميع أجزائها

شكل ( ،2ح)
تحفظ في كيس وتترك لمدة ال تقل عن ( )4ساعات

�أ�ساليب الت�شكيل بعجينة ال�سيراميك :

أ  -التشكيل باليد.

شكل ( ،3أ)
تفرد العجينة وتقطع إلى
أجزاء مناسبة

شكل ( ،3ب)
تبرم الشريحة المستطيلة
لتشكيل قلب الوردة

شكل ( ،3ج)
تجمع البتالت وتهذب
أطرافها

شكل ( ،3د)
الشكل النهائي

ب  -التشكيل بالقالب.

شكل ( ،4أ)
ترقق العجينة بالفرادة

شكل ( ،4ج)
ترفع وتقص الزوائد

شكل ( ،4ب)
تقطع وتكبس بالقالب
26

شكل ( ،4د)
الشكل النهائي

التشكيل بالعجائن

ج  -التشكيل بإضافة بعض الخامات.

شكل ( ،5أ)
ترق العجينة

شكل ( ،5ج)
شكل ( ،5ب)
تقطع العجينة باستخدام تضاف بعض الخامات مثل:
الخرز واألوراق المعدنية
بـتــرون

شكل ( ،5د)
الشكل النهائي

د  -التشكيل بأسلوب التجميع.

شكل ( ،6أ)
تشكل العجينة على شكل
أسطواني أوشرائح

شكل ( ،6ج)
تدمج جميع األجزاء
حتى تصبح كتلة واحدة

شكل ( ،6ب)
تجمع األجزاء وفق
الشكل المرغوب

شكل ( ،6د)
تقطع األجزاء ويراعى
ثقبها قبل الجفاف

بعض األفكار الفنية لتوظيف أزهار السيراميك .وعليك إضافة المزيد من األفكار
واالبتكارات النفعية والجمالية كما في األشكال التالية :

شكل ()7

شكل ()9

شكل ()8
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شكل ()10

الوحدة الثـانية

شكل ()11

شكل ()13

شكل ()12

شكل ()14

نــشــــــاط

مـن خالل تـتـبـعك للنماذج في شـكل ( :15أ ،ب،ج):16( ,أ ،ب،ج)
المكونة ألشكال الزهور ،قومي بتجريب أحد األشكال التي أمامك مثل
زهرة اللوتس أو الجميل أو التيولب.

شكل ( ،15أ )

شكل ( ،16أ )

شكل ( ،15ب)

شكل ( ،16ب)
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شكل ( ،15ج)

شكل ( ،16ج)

التشكيل بالعجائن

ثاني ًا  :عجينة الـرمــل :
مكونات عجينة الرمل :

رمل طبيعي أو رمل معالج ،غراء
أبيض ،ألوان بودرة أو ألوان مائية ،كما
في الشكل(.)17
شكل ( )17مكونات عجينة الرمل

خطوات �إعداد عجينة الرمل :

شكل ( ،18أ)
يوضع الرمل في وعاء عميق

شكل ( ،18ب)
يضاف إليه غراء الخشب األبيض

شكل ( ،18ج)
يمزج الرمل مع الغراء

خطوات �إعداد الرمل الطبيعي :

يمكن استخدام الرمل الطبيعي في إعداد عجينة الرمل ،لكن يحتاج بعض
المعالجات ،تابعي شكل( :19أ ،ب،ج ،د).

شكل ( ،19أ )
ينخل الرمل من الشوائب

شكل ( ،19ج )
يضاف الديتول على
الرمل لحفظه من التعفن

شكل ( ،19ب)
يغسل الرمل بالماء عدة
مرات ويصفى
29

شكل ( ،19د )
يترك الرمل حتى يجف

الوحدة الثـانية

�أ�ساليب ا�ستخدام عجينة الرمل :

 - 1التشكيل باستخدام القوالب الجاهزة :

تابعي شكل ( : 20أ  ،ب ،ج  ،د  ،هـ  ،و  ،ز).

شكل ( ،20أ)
تفرد العجينة حسب السمك

شكل ( ،20ب )
يتم اختيار شكل القالب
وتقطيع العجينة بالقواطع

شكل ( ،20ج )
يزال الفائض وتنعم الحواف
ويثقب الشكل

شكل ( ،20د )
تجمع القطع بواسطة وتر
أو سلك معدني

شكل ( ،20هـ)
يثقب الشكل الكروي
بعود خشب

شكل ( ،20و )
يتم ترتيب وتنظيم األشكال

شكل ( ،20ز )
اإلخراج النهائي
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 - 2التشكيل باستخدام السلك المعدني :
شكل (،21ب)
تشكيل األسالك
المعدنية بشكل فني

شكل ( ،21أ )
إعداد وتجهيز
الخامات

شكل (،21ج)
توزيع العجينة
على بعض أجزاء
السلك

شكل ( ،21د )
اإلخراج النهائي

 - 3أساليب التغطية بعجينة الرمل :
أ -أسلوب التلبيس :

شكل ( ،22أ )
استخدام الفلين في بناء الهيكل الداخلي

شكل ( ،22ب)
تغطية الهيكل بعجينة الرمل
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شكل ( ،22ج)
اإلخراج النهائي

الوحدة الثـانية

ب -أسلوب الغمر في سائل طينة الرمل :

شكل ( ،23أ )
يحضر لحاء النخل
والخامات المطلوبة

شكل ( ،23ج)
شكل ( ،23د)
يغمر اللحاء في سائل
يترك اللحاء حتى يجف ،ثم
يصقل بالورنيش
الرمل ،ثم يوضع في وعاء
مجوف به عازل

شكل ( ،23ب)
يمزج غراء الخشب بقليل
من الماء الدافئ ويضاف
إليه الرمل

جـ  -أسلوب التغطية بالفرشاة :

شكل ( ،24أ )
يمزج الغراء مع الرمل

شكل ( ،24ب)
يجهز الهيكل الداخلي من
الفلين المعرض للحرارة

شكل ( ،24ج)
يغطى الهيكل بسائل الرمل
باستخدام الفرشاة

شكل ( ،24د)
الشكل النهائي

تابعي النماذج المنفذة بعجينة الرمل في األشكال(.)28 ،27 ،26 ،25

شكل ()25

شكل ()27

شكل ()26
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شكل ()28

التشكيل بالعجائن

ثالث ًا  :عجينة القطن وال�صوف :
مكونات عجينة ال�صوف والقطن :

قطن أو صوف ،غراء أبيض ،خشب ،ورنيش.
من خالل مشاهدتك للصورة هناك بعض
األدوات التي يمكن استخدامها في عملية
التشكيل ،كما في شكل(.)29
� -1أ�سلوب الت�شكيل بعجينة ال�صوف :

شكل ()29
الخامات المستخدمة لعجينة الصوف.

ولتنفيذ أسلوب التشكيل بعجينة الصوف تتبعي الخطوات التي أمامك.
شكل ( ،30ب)
جدل خصالت
من اللون األسود
حول الكرة

شكل ( ،30أ )
جذب ودمج
لونين من الصوف

شكل ( ،30ج)
خلط مسحوق الغسيل في ماء دافئ حتى تتكون
رغوة ،وغمر الكرة بداخلها ،ثم يضغط عليها إلزالة
الرغوة
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شكل ( ،30د )
وضع الكرات في ماء دافئ به غراء خشب
إلعطاء الكرة قوة وتماسك ًا ،وتترك لمدة ربع
ساعة
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شكل ( ،30هـ )
تقسم بعض الكرات
نصفين

شكل ( ،30ز )
شكل ( ،30و )
تضاف بعض الحليات
تجمع الكرات وأنصافها
بواسطة إبره وخيط نايلون حسب الشكل المراد تنفيذه

شكل ( ،30ح)
اإلخراج النهائي

� - 2أ�سلوب الت�شكيل بالقطن :

أ -تشكيالت مسطحة :

شكل ( ،31أ )
غمر األعواد القطنية في الغراء
الخشب

شكل ( ،31د )
وضع الغراء على البراعم

شكل ( ،31ب)
ترك األعواد حتى تجف

شكل ( ،31هــ)
تثبيت األجزاء القطنية بجانب بعضها
البعض
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شكل ( ،31ج )
قص الجزء العلوي منها

شكل ( ،31و )
تكوين شكل الزهرة

التشكيل بالعجائن

شكل ( ،31ز)
وضع الغراء لعمل الزهور الكبيرة

شكل ( ،31ح)
تثبيت الكأس بالزهرة إلعطاء الشكل

شكل ( ،31ط )
تلوين الشكل بعد االنتهاء

ب -تشكيالت بنائية بالقطن :

شكل ( ،32أ )
الخامات واألدوات

شكل ( ،32ب )
تغمر األجزاء المغطاة
بالقطن والقاعدة بالغراء

شكل ( ،32ج )
تترك لتجف ،ثم تقص
األجزاء بعدد مناسب

شكل ( ،32د )
تجمع القطع
باألشكال المطلوبة

شكل ( ،32هــ)
تنظم قطع القطن حول
القاعدة

شكل ( ،32و )
تثبت األجزاء بواسطة
الغراء

شكل ( ،32ز )
تنظم القطع المجمعة
بشكل متتابع

شكل ( ،32ح)
اإلخراج النهائي
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وإليــك بـعـــض األفــكار الفـنية والجـمالية لعجـيــنة القـطـن ،تابعـي
األشــــكال (.)37،36،35،34،33

شكل ()35

شكل ()33

شكل ()34

شكل ()36

شكل ()37

التطــبــيــق

 -1تخيري إحدى العجائن التي أثارت تفكيرك لتقومي بإنجـاز عـمل فـني ممــيز.
ِ
 -2اشــتركي مع
زميــالتك في عمل جـماعي يتسم بالجدة والحـــداثـة لتــزيـني به
أحد حوائط أو أركان مدرستك ،مستخدمة أحد أساليب التشكيل بالعجائن.
36

التشكيل بالعجائن

الأ�سئلة التقويمية

س :1تنـوعت أســاليب التــشــكيل بالعـجائـن اذكـري إحــدى العــجائن
وطـرق التشكيل بها.
س :2تتسم خامتا الطينة والعجائن بخصائص مشتركة فتحت المجال لحرية
التعبير وإطالق األفكار ،إال أن هناك ثمة فرق بينهماُ ،
اذكريه.
س :3تكلمي عن جماليات الباقة في شكل( ،)38من حيث إنها ُشكلت
يدوي ًا ،و ُا ْس ُتخدم في تنفيذها إحدى العجائن الواردة في الدرس.

شكل ()38
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مجال الوحدة

الوحدة
الثالثة

الطــــــــــباعــــة
عنوان الوحدة

طـبــاعة الـقــــوالـــــب

أهــداف الـوحــدة

تعرف إحدى طرق الطباعة اليدوية.
ِّ -1
 -2توضح مفهوم الطباعة بالقالب.
 -3تنظم خطوات إعداد القالب.

 -4تشرح طريقة استخدام القالب في نقل التصميم على األسطح
المختلفة.

 -5تكتسب المهارة في عملية الطباعة بالقالب أثناء استخدام
األحبار.

 -6تختار أسطح متنوعة لتنفيذ الطباعة بالقالب.

 -7توظف الطباعة بالقالب في إنتاج أعمال فنية مبتكرة ذات
صبغة جمالية ونفعية.

 -8تستشعر بالقيم الفنية والجمالية عند التغاير في
وضع القالب على األسطح المختلفة.

الطباعة بالقالب
تعتبر الطباعة بالقالب أحد أساليب الطباعة اليدوية .ويعتقد المؤرخون أن
الصينيين هم الذين اخترعوا أسلوب الطباعة بالقوالب في القرن الثالث عشر
الميالدي .وكان ُيستخدم في أشكالها البدائية القوالب الحجرية المحفورة ،ومن
ثم استخدمت المعادن واألخشاب .وبتطور المدنية ُاك ُتشفت خواص العديد من
المواد والخامات التي أمكن استعمالها لنقل التصميمات الهندسية أو النباتية أو
األشكال الحرة بسهولة ويسر ،انظري شكل(.)1

وطباعة القالب هي
طريقـة تسـاعدك فـي
الحصول علـى طباعة
عـدة نسـخ مـن أصل
التصميم وفـق التنظيم
الـذي ترغبينـه ،تابعي
التنظيمات التي نشأت
من أصل التصميم في
شكل (.)2

شكل ()1

أصل التصميم
شكل ()2
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مكـــونــات الـقـــالـــب :

يتك�ون القال�ب م�ن طبقتي�ن إحداهم�ا مقبض ِّ
يمك�ن الممارس م�ن القبض على
القال�ب وق�ت العم�ل  ،ويصنع غالبا من الخش�ب  ،أم�ا الطبقة األخ�رى ف ُتلصق على
س�طح المقب�ض ،وتتك�ون من س�طح
سطح القالب
ذي مس�تويين  :ب�ارز وغائ�ر ُ ،ي َّ
ش�كل
من خامات متنوعة انظري شكل(.)3
تتوفر في المكتبات قوالب جاهزة
ومعدة لالستعمال ،كما في شكل(.)4

مقبض
شكل ( )3مكونات القالب

ِ
لكنك ستجدين متعة أكبر عند
إعدادك لقالب يحمل سماتك الشخصية،كما يعطيك الفرصة لتجريب الخامات
والكشف عن طرق أخرى تساعدك في إعداد سطح القالب.

شــكل ()4
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طـرق �إعــداد القــالب :
 -1طـريـقـة اللـ�صـق :

ويمكن لصق أي مادة ذات سطح مستوي كالحبال والمسامير وأعواد الثقاب
وغيرها ،ولعمل قالب من الحبال تابعي شكل( : 4أ  ،ب ،ج).

شكل ( ،4أ )
رسم التصميم على سطح مستو
(كرتون سميك)

شكل ( ،4ب)
تثبيت الحبال بمادة الصقة

شكل ( ،4ج)
سطح القالب َ
تك َّون من مستويين :
بارز وغائر

 -2طريقة الق�ص (الفلين ال�صناعي) :

يمكن استخدام أي خامة ذات سطح مستوي كالقماش السميك والفلين
الصناعي تابعي شكل ( : 5أ  ،ب  ،ج).

شكل ( ،5أ )
قص الفلين الصناعي ألشكال
مختلفة

شكل (  ،5ب)
تثبيت القطع على سطح أسطواني
بمادة الصقة
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شكل (  ،5ج)
الشكل النهائي لقالب أسطواني

طباعة القوالب

 -3طريقة الحفر على (الخامات اللدنة) :

يمكن استـخدام أي خـامـة لدنـة مثـل الالنـيـو ـ العـجـائـن والممـحاة كما
في شكل ( : 6أ  ،ب  ،ج).

شكل ( ،6أ )
رسم التصميم على خامة لدنة
(ممحاة)

شكل ( ،6ب)
الحفر حول التصميم باألدوات
الخاصة

شكل ( ،6ج)
بروز شكل التصميم وانخفاض
مستوى األرضية

نــشــــــاط

ما طـــرق إعــــــداد الـقــــالـب ؟
�أ�ســالـيـب الــتـلــويـن :
 -1ا�ستخدام قطـع الإ�سفنج الم�شبعة بالألـوان :

كما في شكل ( : 7أ  ،ب  ،ج).

شكل ( ،7أ )
التنويع في وضع األلوان على القالب

شكل ( ،7ب)
شكل الوحدة بعد الطبع
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شكل ( ،7ج )
فكرة للتوظيف
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 -2توزيع الألوان بقطعة من القطن :

كما في شكل ( : 8أ  ،ب  ،ج).

شكل ( ،8أ )
توزيع ألوان متناسقة لألرضية

شكل ( ،8ب) شكل الوحدة
متغاير من حيث الشكل واللون

شكل ( ،8ج)
فكرة للتوظيف

� - 3إ�ضافة الألوان بالأقالم الملونة :

تابعي شكل ( : 9أ  ،ب  ،ج).

شكل ( ،9أ )
اختيار نموذج من القوالب
الجاهزة وغمسه (استمبا)

شكل ( ،9ب)
توزيع األلوان باألقالم الملونة
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شكل ( ،9ج)
فكرة للتوظيف

طباعة القوالب

-4ا�ستخدام الفر�شاة فـي توزيع الألوان  :تابعي شكل ( : 10أ  ،ب ،ج).

شكل ( ،10أ )
توزيع اللون على التصميم

شكل ( ،10ب)
طبع التصميم

شكل ( ،10ج)
فكرة للتوظيف

نــشــــــاط

جــربي بعض الخــــامــات التــي يمـــكــنك استخدامها على القالب
لتوزيع األلوان على أسطحها بطرق مختلفة.
شاهدي األشكال( )15 ،14 ،13 ،12 ،11تجدي مجموعة من األفكار الفنية
التي نفذت بأسلوب الطباعة بالقالب على أسطح متنوعة.

شكل ()11

شكل ()12
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شكل ()13

شكل ()14

شكل ()15

التطــبــيــق

 -1بما تتمتعين به من ميول وأفكار فنية ،نفذي قالب ًا للطباعة ،مستعينة بالخامات
ِ
المتنوعة والمتوفرة
لديك.
 -2نفذي طباعة القالب على أسطح متنوعة.
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الأ�سئلة التقويمية

س :1وضحي مفهوم الطباعة بالقالب.
س :2صفي الفكرة الفنية الواردة في األشكال(.)18 ،17 ،16
س :3هل يمكنك الوصول إلى تأثيرات مختلفة ورؤى مغايرة ؟

شكل ()16

شكل ()17

شكل ()18
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الوحدة
الرابعة

مجال الوحدة

التعــبير بالخــامات
عنوان الوحدة

الـفــن الـشـــعـبي

أهــداف الـوحــدة
تعرف مفهوم الفن الشعبي.
ِّ -1
 -2تسمي مجموعة من الحرف التقليدية في الفن الشعبي.
 -3تحدد بعض الحرف الشعبية التي تزاولها المرأة البدوية.
 -4توضح ماهية الحرف الشعبية.
 -5تفهم طبيعة الزخارف في الحرف الشعبية كمكمالت الغنى عنها
وألوان لها تميزها.
 -6تنفذ إحدى الحرف الشعبية باألساليب الحديثة المناسبة لها.
 -7تكتسب ميول نحو الحرفة وإنجاز خطوات التنفيذ باستخدام
خانات وأدوات مناسبة.
 -8تتجه نحو تطوير الحرفة الشعبية الستمرار االنتفاع بها مع
الحفاظ على ما تحمله من قيم تراثية.
 -9تقدر قيمة الحرف الشعبية واالهتمام بتطويرها
حفاظ ًا على بقاء سماتها.

الـحــرف الشــعـــبـية
لقد أبدع الحرفي الشعبي في تصنيع الكثير من احتياجاته ،وال يزال يقدم إنتاجه
في حياتنا المعاصرة ،وكانت الحرف في المملكة العربية السعودية في الماضي حرف ًا
بسيطة ،قد تزدهر في منطقة وتقل في أخرى حسب توفر خاماتها ،فالنجارة والبناء
والخياطة حرف عامة منتشرة في جميع مناطق المملكة ،كما في األشكال(.)3،2،1

شكل ( )1حرفة النجارة

شكل ( )2حرفة البناء

شكل ( )3حرفة الخياطة

أما منطقتا مكة المكرمة والمدينة المنورة فتتوفر فيهما صناعات وحرف مميزة
زوارهما من الحجاج والمعتمرين من أنحاء العالم اإلسالمي ،كصناعة
لكثرة َّ
الرواشين وهي المشربيات (شبكيات من الخشب المخروط) والسبح ...
وتشاهدين في األشكال ( ،)7 ،6 ،5 ،4بعض ًا من هذه الحرف الشعبية والمناطق
التي اشتهرت بها.
شكل ()5
حرفة الصباغة
(منطقة مكة)

شكل ()4
حرفة الخزف
(محافظة جازان)
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شكل ()7
حرفة الصياغة
(مدينة أبها)

شكل ()6
حرفة الخصافة
( منطقة الرياض)

وكان للمرأة في مجتمعنا المتكافل دور مثالي ،فباإلضافة إلى العمل التربوي
والمنزلي بكل جوانبه تقوم المرأة بالعديد من األعمال الحرفية ،معتمدة على
مهارتها وما توفر لديها من خامات البيئة لتحصل على ما تحتاجه من تقنيات
تقليدية.
�أو ً
ال  :الـغــــزل

ومن الحرف التقليدية التي زاولتها المرأة البدوية :

تعتبر عملية الغزل من أحب األعمال الحرفية عند
النساء البدويات ،وتجيد المرأة هذا العمل لتصبح
ذات مكانة اجتماعية عالية ،وتشتهر بين رفيقاتها.
وتس�تخلص ما تحتاج إليه من الش�عر من الحيوانات
فتحول هذا
المتوفرة لديها،
ِّ
الغ�زل من الش�ـعر كما في
شكل ( )8إلى خيط مبروم
يل�ف عل�ى ع�ود المغزل،
شكل ( )8شعر ماعز
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شكل ( )9المغزل
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حتى يتكون لديه�ا مجموعة من الخيوط تعرف
بخيوط الصوف  ،كما في شكل(.)9
أما إذا أرادت لون ًا محدد ًا غير اللون الطبيعي
للشعر فتقوم بصبغه قبل غزله ببعض األلوان
الطبيعية ،كما في شكل(. )10

ومن أبرز المشغوالت التي أنتجتها المرأة
البدوية بعد عملية الغزل :

شكل ()10
خيوط صوفية ملونة

أ  -العــقال :

وقد جاء ذكره في الحديث الشريف  :عن أبي
موسى  -رضي الله عنه  -عن النبي صلى الله
عليه وسلم ،قـالَ « :ت َعا َه ُدوا ا ْل ُق ْرآ َن َف َو َّال ِذي

بل ِفي
َن ْف ِسي ِب َي ِد ِه َل ُه َو أَ َش ُّد َت َف ِّص ًيا ِم ْن ا ِإل ِ
ُع ُقلِ َها ».

(رواه البخاري).
			
والعقال هو حبل يشد به البعير ،وتقوم النساء
بعمله من خيوط الشعر المغزول وتضفيره وبرمه
ولفه ،كما في شكل(. )11
وال يزال العقال يستخدمه الكثير من البدو
في منطقتي الدهناء
والصمان.
َّ

شكل ( )11العقال

ب  -الـخــزام :

هو حبل يصنع من الصوف المغــــزول ،حيث
لتكون
تبرم خيوط الشعر على بعضها البعض
ِّ
هذا الحبل ،ووظيفته التحكم في سير الراحلة
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شكل ( )12الخزام

الفن الشعيب

من قبل الراكب عليها ،كما في شكل(.)12

بعض األفكار والرؤى الجديدة ألعمال نفذت بأساليب حديثة :

أسلوب التضفير  :وفيه يتم برم الحبال باستخدام خيوط متعددة ،كالصوف والقطن.

شكل ()13

شكل ()14

شكل ( ،15أ )
تثبيت أربعة مسامير على أحد وجهي البكرة
ويربط الخيط بأحدهما ويمرر بالتتابع

شكل ( ،15ب)
يمرر الخيط بالتتابع مرة أخرى على المسامير
من الداخل
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شكل ( ،15ج)
باستخدام اإلبرة ،يقلب الخيط السفلي إلى أعلى ويحرك إلى
الداخل مع تكرار العملية حتى الحصول على الطول المناسب

شكل ( :15د )
فكرة للتوظيف

ثاني ًا  :الـ�ســـدو :

أ  -التضفير اليدوي  :تابعي حركة الخيط
في الشكلين(.)14 ،13

ب  -التضفير باستخدام البكرة الخشبية :

تابعي األشكال ( : 15أ ،ب ،جـ ،د).
هو أحد أعمال المرأة البدوية الذي َت ْسداه

شكل ()16

(تنسجه) من خيوط الشعر المبرومة لتحصل على ما تحتاجه من تقنيات ذات
ضرورة وظيفية في حياة المجتمع البدوي اليومية ،كما في شكل (.)16
والخيوط المستخدمة في هذه الحرفة تؤخذ من وبر اإلبل ومن أصواف األغنام
وشعر الماعز.
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ويعرف النسيج بأنه عبارة عن تقاطع الخيوط الطولية (السداء) مع الخيوط
العرضية (اللحمة) ،بحيث يمر خيط اللحمة أعلى وأسفل نصفي خيوط السداء
بالتبادل.

ومن المشغوالت المنتجة في هذه
الحرفة :
�أ -الــبــيـز :

ه�و قطعة م�ن القم�اش المصن�وع من
السدو ،ويكون مزخرف ًا باأللوان ،ويستعمل
ليقي يد الش�خص من ح�رارة األواني عند
حملها وهي س�اخنة ،وتقوم المرأة البدوية
بإنتاج�ه من خي�وط الغ�زل المبرومة .وال
يزال يس�تخدم لدى العديد من الجماعات
البدوية ،كما في شكل (.)17

شكل ()17

ب -الـ�ســـاحـة :

يعتبر سدو الساحة من أنواع األسدية
التي تحتاج إلى جهد من المرأة البدوية،
وتختار له عدد ًا من الخيوط الملونة
ليظهر في شكله النهائي قطعـة من السدو
المزخرف ،تستخدم كفراش للجلوس
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عليها .كما في شكل (.)18

بعض األفكار والرؤى الجديدة لتلك األعمال نفذت بالتقنيات التي اعتمدتها المرأة البدوية :

أ  -النسيج على النول( )1البسيط :

يتم فيه تالحم الخيوط الطولية والعرضية بتراكيب نسجية مختلفة.
أو ً
ال  :النسيج السادة،كما في األشكال (  :19أ  ،ب  ،ج  ،د ).

شكل ( ،19أ )
تثبيت الدبابيس على أبعاد متساوية

شكل ( ،19ب)
شد خيوط السداء من أمام وخلف النول

شكل ( ،19ج)
تمرير خيوط اللحمة بالتركيب النسجي 1/1

شكل ( ،19د )
فكرة للتوظيف

( )1النوال البسيط  :هو قطعة من الكرتون أو الخشبُ ،يجهز ضلعان متقابالن منه لتمرير خيوط السداء.
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ب  -الن�سيج بالغرزة الملفوفة :

ثاني ًا  :كما في األشكال ( : 20أ ،ب ،ج ،د).

شكل ( ،20أ )
تحديد مساحة النول وتثبيت الدبابيس على أبعاد
متساوية

شكل ( ،20ب)
شد خيوط السداء على النول

شكل ( ،20ج )
تمرير خيوط اللحمة بطريقة الغرزة الملفوفة

شكل ( ،20د )
فكرة للتوظيف
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ثالث ًا  :الـخـــرازة :

هي حرفة من الحرف الشعبية القديمة،
كما في شكل( )21زاولتها كثير من
النساء منذ زمن الرسول ﷺ ،فقد كانت
أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي
الله عنها ممن ُي ِج ْد َن الخرازة وتعمـل بها
وتتصدق بذلك .وتعتمد هذه الحرفـة على
جلود المـاعز أو األغنـام أو اإلبـل.

شكل ()21

ومن المشغوالت التي َّ
نفذتها المرأة
البدوية معتمدة على أسلوب الـخرازة :
�أ  -الـعـــيـبــة :

عبارة عن حقيبة كبيرة مصنوعة من
الجلد تقوم النساء البدويات بتصنيعها من
جلود اإلبل ،وتستخدم لحفظ األطعمة
أو بعض األمتعة األخـرى ،كمـا في
شـكل(.)22

شكل ( )22العـــيـبـة

ب  -الــمــــزبــا :

هو مهد صغير متنقل مخصص لنقل
األطفال ،تقوم المرأة البدوية بصناعته
من الجلد ،وال يزال استعماله مستمر ًا في
بعض مناطق المملكة إلى وقتنا الحاضر،
كما في شكل (.)23
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والجلد عبارة عن :

حزم متعددة من األلياف المتداخلة والمتشابكة في جميع االتجاهات ،وهو
الجزء الذي يغطي جسم الحيوان من الخارج  .ويمتاز الجلد بخاصيته المسامية
وقدرته على الطي والثني والمرونة ،ومن الصعب تمزيقه باليد باتجاه واحد كما
هو الحال في القماش .والجلود نوعان منها طبيعي له ألوان محددة ،ومنها صناعي
له ألوان متعددة.
بعض األفكار والرؤى الجديدة لتلك األعمال الجلدية نفذت بأساليب حديثة بالتلوين والتطعيم والتطريز،
وذلك عن طريق لصقها أو خياطتها :

�أ  -التطعيم على الجلد  :تابعي األشكال( :24أ ،ب ،ج ،د).
شكل ( ،24أ )
قص بترون من
الورق للشكل
المطلوب تنفيذه

شكل ( ،24ب)
قص بعض القطع
الجلدية بأشكال
مختلفة

شكل ( ،24ج)
تنظيم وتثبيت
القطع الجلدية

شكل ( ،24د )
فكرة للتوظيف
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ب  -تدكــيــك الـجــــلـد  :كما في األشكـال(: 25أ ،ب ،ج ،د).
شكل (،25
ب) استخدام
أداة التخريـم
إلحداث فتحات
في طرف القطعة

شكل ( ،25أ ) قص
قطعتين متطابقتين
وتقسيمهما بأبعاد
متساوية

شكل (،25
ج) الجمع بين
القطعتين بواسطة
شريط من الجلد
(تدكيك)

شكل ( ،25د )
فكرة للتوظيف

وفي وقتنا الحاضر نلحظ استمرار االستفادة من كل ما تركته المرأة البدوية من
حرف وتقنيات تـقـــليدية ذات قيم فنية جمالية نالحـظها في زخــارفها الرائعة
التي تدل على دقــة الصــنعة واخـــتــيار األلوان الـزاهــــية التي ُتضـفي
جـــمـا ً
ال مميــز ًا في بساطة وتلقائية تالئم المشغوالت المنتجة مع الغرض
الوظيفي لها.
نــشــــــاط

اجمعي أشكاال مختلفة من نتائج الحرف الشعبية.
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الفن الشعيب

وتشاهدين في األشكال( )29 ،28 ،27 ،26بعض ًا من األعمال الفنية المبتكرة.

شكل ()27

شكل ()26

شكل ()29

شكل ()28

التـطـبـيـق

نفذي قطعة فنية ذات طابع شعبي بـمـا يتوفر لديك من خامات وأدوات.
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الأ�سئلة التقويمية

س :1فيما ال يقل عن أربعة أسطر ،اكتبي في كراسك الخاص نبذة مختصرة
عن بعض الحرف الشعبية األخرى التي زاولتها المرأة البدوية.
س :2في األشكال ( )33 ، 32 ، 31 ، 30قطع فنية شعبية  ،حددي أسلوب
التصنيع ،والحرفة التي نشأت منها.

شكل ()31

شكل ()30

شكل ()33

شكل ()32
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الوحدة
الخامسة

مجال الوحدة

األشـــــغــال الــفــنــيــة
عنوان الوحدة

أشـــــغــال ورقـــيــة

أهــداف الـوحــدة
 -1تتعرف على بعض المصطلحات المرتبطة بالوحدة
(التشـكيل ،التجسيم ،خامة الورق).
 -2تعدد أنواع األوراق التي يمكن التشكيل بها.
 -3تشرح بعض أساليب التجسيم بخامة الورق.
 -4تشير إلى األدوات الالزمة لتنفيذ عملية التجسيم.
 -5تحدد نوع الورق المناسب للتصميم المراد تنفيذه.
 -6تطبق إحدى طرق بناء المجسمات الورقية.
 -7تختار أسلوب العمل المناسب لقدرات الطالبات.
ً
حلوال وظيفية للمجسمات الورقية المنفذة.
 -8تبدي
 -9تبتكر مجسمات ورقية باستخدام أنواع مختلفة من
األوراق.
 -10ترتب خطوات العمل بشكل منظم.

التـشـكيل المجـســم بالـورق
يعتبر التشكيل المجســم بالورق فن ًا مختلف ًا عن فن التشكيل المسطح الثنائي
األبعاد ،فهو يختلف عنها في إضافة البعد الثالث في الفراغ ،وقــد شكلت
الكــثير من المجســـمات الورقيـــة التي أخذت شكـل  :الهــــرم ،المكعب،
الســــداسي ،الكروي .وكما تنوعت أشــكالها فقد تنوعت استخداماتها ،وهذا
ما تشاهدينه في األشــكال(.)4 ،3 ،2 ،1

شكل ( )1علب للزهور

شكل( )2علب للمالبس

شكل ( )3آنية لألطعمة

شكل ( )4علب لأللعاب
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أشـغـال ورقــيــة

ويـعــد الــورق من الخــامــات ذات اإلمكانــات العاليـة في مجــال
التشكيل واإلبداع الفني ،حيث يفتح مجاالت واسعة للتجريب واالبتكار .ومن
أفضل أنواعه :الكانسون ،الذي يظهر في شكل()5

شكل ()5
مجموعة مختلفة األلوان من ورق الكانسون

كما يمـكــنك اسـتــخــدام ورق تـغـلـيـف الهدايا واألوراق الملونة
بالمجالت ..وكل ما هو متوفر في البيئة لديك ،مع مراعاة عدم استخدام األوراق
المكتوبة ،كالكتب ،والصحف ،والمجالت ،اتباع ًا لتعاليم ديننا اإلسالمي
الحنيف.
نــشــــــاط

قومي بتجريب أنواع أخرى من األوراق التي يمكن اســتـخدامها في
التــشــكيل ،وحــددي أسـمـاءها.
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�أ�ساليب ت�شكيل الـمـجـ�سمات الورقية :
�أو ً
ال  :ت�شكيل الـمـجـ�سمات الورقية بطريقة �إفراد ال�سطوح:

ترسم أوجه الشــكل المراد تجسيمه على سطح الورقة الداخلي ،مع مراعاة
خطوط الثنايا (حواف اللصق)(.)1

أ  -تشـاهدين خطـــوات تنـفـيذ الشــكل الهــرمي في شـكل ( : 6أ ،ب ،ج ،د ).
شكل ( ،6أ )
رسم انفراد الشكل
الهرمي وخطوط
الثنايا

شكل ( ،6ب)
ثني وحز الورق
وفق الخطوط
المرسومة

شكل ( ،6ج )
إحداث فتحات
في األضالع
األربعة

شكل ( ،6د )
اإلخراج النهائي

( )1أجزاء داخلية تستخدم لوضع الغراء حيث تلتقي أوجه االنفراد ،فتعمل على نظافة الشكل المراد تجسيمه.
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أشـغـال ورقــيــة

ب  -تابعي خـطوات تشكيل حافظة أوراق في شكل ( : 7أ ،ب ،ج ،د ).

شكل ( ،7ب)
الحز على الخطوط األساسية
وقص المساحات الزائدة

شكل ( ،7أ )
رسم أوجه الشكل المراد تجسيمه على مسطح
الورقة ومراعاة خطوط الثنايا

شكل ( ،7د )
زخرفة حافظة األوراق وإخراجها
النهائي

شكل ( ،7ج)
ثني أضالع الشكل وفق ًا للخطوط المرسومة
ولصق خطوط الثنايا
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نــشــــــاط

أمامـك صـور لبعض المجسـمات الـورقية في األشكال ( )11 ،10 ،9 ،8يقابلها
ستة انفرادات ،هل يمكنك وضع رقم الصورة تحت االنفراد المناسب لها ؟

شكل ()8

شكل ()10

شكل ()9

شكل ()11

( )

( )

( )

( )

( )

( )
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أشـغـال ورقــيــة

ثاني ًا  :ت�شـكـــيل الـمـجـــ�ســمات الورقية بطريقة تكرار الأ�ســطـح وتجــمـيـعـها :

يتم رسم أحد أوجه المجسم المراد تنفيذه وقصه وتكراره ،ثم تجميعه.
خطوات تنفيذ إناء بأسلوب التجميع ،تشاهدينها في شكل ( : 12أ  ،ب ،ج  ،د ).

شكل ( ،12ب)
تجميع أضالع المجسم بشريط الصق

شكل ( ،12أ )
رسم أحد أ وجه الشكل المراد تجسيمه
والحز على خط القاعدة

شكل ( ،12ج)
تغطية المجسم بقصاصات من الورق
الشفاف الملون مع مراعاة التناسق اللوني
شكل ( ،12د ) اإلخراج النهائي
69

الوحدة الخامسة

خط�وات إنش�اء الش�كل المس�تطيل بأس�لوب التجمي�ع ،تش�اهدينها ف�ي ش�كل
(  : 13أ  ،ب  ،ج  ،د ).

شكل ( ،13أ )
قص أجزاء الشكل المستطيل على
ورق

شكل ( ،13ب)
تجميع أجزاء الشكل بمادة
الصقة

شكل ( ،13د )
فكرة للتوظيف (علبة للحلوى)
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شكل ( ،13ج)
تغطية السطح بالورق األبيض
و اختيار الزخرفة

أشـغـال ورقــيــة

ثالث ًا  :ت�شكيل الـمـجـ�سمات الورقية بطريقة البناء على الهياكل :

تتم عملية التشكيل بلصق القصاصات على أسطح مناسبة لشكل المجسم
المراد تنفيذه.
أ  -الشكل ( :14أ،ب،ج،د )  ،تشاهدين فيه كيفية االستفادة من هيكل البالون
لتشكيل وحدة إضاءة.

شكل( ،14ب)
شكل( ،14أ )
لصق قصاصات ورقية بـمـادة الصقة على هيكل البالون ثقب البالون و إخرجه بعد جفاف القصاصات الورقية

شكل ( ،14د )
فكرة للتوظيف

شكل ( ،14ج)
عمل فتحة في أعلى الشكل لتمرير سلك كهربائي
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ب -تابعي كيفية االستفادة من هيئات بعض العناصر الصناعية للحصول على
نتائج وظيفية للنماذج المنفذة في شكل ( : 15أ ،ب ،ج ،د).

شكل ( ،15أ )
وضع مادة عازلة على سطح مناسب

شكل ( ،15ب)
لصق قصاصات ورقية لتشكيل السوار

شكل ( ،15ج)
تغطية السوار بقصاصات ورقية ملونة

شكل ( ،15د )
اإلخراج النهائي
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وعند تشكيل المجسمات الورقية ــ بإحدى الطرق التي تفضلينها ــ عليك
ال وظيفي ًا و جمالي ًا ،وابتكري من خاللها أشكا ً
مراعاة أن يكون لها ح ً
ال جديدة
تغطي بعض ًا من احتياجاتك .ولتأكيد القيم الجمالية يمكن االستعـانة ببعض
الخامات الموضحة في شكل( ،)16واستغاللها في ابتكارات عديدة.

شكل ()16

�أ�ساليب الإخراج الفنية :

�-1أ�سلوب الإ�ضافة  :إضافة خامة الورق كما في شكل( :17أ ،ب ،ج ،د).

شكل( ،17ب)
وضع مجموعة من األوراق بأوضاع مختلفة

شكل( ،17أ )
قص ورق الكريشة بأحجام مختلفة
على هيأة مربع
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شكل( ،17د )
اإلخراج النهائي

شكل( ،17ج)
تثبيت سلك رفيع في وسط مجموعة األوراق

إضافة خيوط من القش كما في شكل ( : 18أ ،ب ،ج ،د ).

شكل ( ، 18ب)
تثبيت خيوط القش من المنتصف

شكل ( ، 18أ )
ثني مجموعة من خيوط القش
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شكل ( ، 18د )
اإلخراج النهائي

شكل ( ، 18ج)
ربط مجموعة خيوط القش

إضافة عناصر طبيعية كما في شكل ( :19أ ،ب ،ج ،د).

شكل (، 19

شكل (19
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شكل ( ، 19د)

شكل (، 19ج)

� -2أ�ســلـوب التلوين  :كما في شكل ( : 20أ ،ب ،ج ،د).

شكل ( ، 20أ )

شكل ( ، 20ب)

شكل ( ، 20ج)

شكل ( ، 20د )
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أسلوب آخر للتلوين ،تابعي شكل ( : 21أ ،ب ،ج ،د).

شكل ( ، 21أ )

شكل ( ، 21ب)

شكل ( ، 21ج)

شكل ( ، 21د )

� -3أ�سلوب التغليف  :تابعي شكل ( : 22أ ،ب ،ج) لتغليف الشكل الدائري.

شكل ( ، 22أ )

شكل ( ، 22ب)
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شكل ( ، 22ج)

الوحدة الخامسة

وشكل ( : 23أ ،ب ،ج ،د) يوضح أحد أساليب تغليف الشكل األسطواني.

شكل ( ، 23أ )

شكل ( ، 23ب)

شكل ( ، 23ج)

شكل ( ، 23د )

وشكل ( : 24أ ،ب ،ج ،د) يوضح أسلوب التغليف للشكل المستطيل.

شكل ( ، 24أ )

شكل ( ، 24ج)

شكل ( ، 24ب)
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شكل ( ، 24د )

أشـغـال ورقــيــة
نــشــــــاط

تأملي النماذج التي أمامك ،تشاهدي في المجموعة األولى مجســمات ورقية
(مستهلكة) ،والمجموعة الثانية توضح أفكار ًا فنية لتوظيف هذه المستهلكات.
هل يمكنك ابتكار المزيد من هـذه األعمال النفعية باستخدام خـامة الورق ؟

المجموعة األولى

المجموعة الثانية

التـطـبـيـق

 -1اختاري أحد أساليب االنفراد لتقومي بتشكيل مجسم ورقي.
 -2زيني ما قمت بتشكيله مستعينة بأحد أساليب اإلخراج الفني.
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الأ�سئلة التقويمية

س : 1عرفي خامة الورق.
س : 2عددي أسماء بعض المجسمات الورقية.
س : 3النماذج في شكل ( : 25أ ،ب ،ج ،د) تتبع أحد أساليب اإلخراج.
حدديه ،ثم تكلمي عن األدوات التي استخدمت في عمل التأثيرات.

شكل ( ،25أ )

شكل ( ،25ب)

شكل ( ،25ج)

شكل ( ،25د )
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س : 4في الشكلين( )27 ،26تشاهدين مجسمين ورقيين ،صفي ما أضافه
أسلوب اإلخراج من قيم جمالية لهما.

شكل ()27

شكل ()26
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الوحـدة
السادسة

مجال الوحدة

الرســــم والتلــوين
عنوان الوحدة

التعــبير الـفـني

أهــداف الـوحــدة

 -1تعرف مفهوم التكوين.
 -2تحدد عناصر التكوين.
 -3تفهم مصطلحات ومفاهيم مرتبطة بالمجال الفني.
 -4تقارن تعبيري ًا بين المالمس الحقيقية والمالمس اإليهامية.
 -5ترسم مجموعة من المجسمات الهندسية في تكوين فني.
 -6تبرز درجات الفاتح والغامق بأحد األساليب التقنية لتحقيق
مفهوم اإليهام بالتجسيم.
 -7تطبق رسوم ًا لمالمس إيهامية لبعض ًا من عناصر الطبيعة.
 -8تتدرب على التعبير الواقعي باستخدام عناصر التكوين.
 -9تستشعر القيم الفنية والجمالية للتكوينات الفنية
والمالمس للفنون التشكيلية.
 -10تبدي رأيها في التعبيرات الفنية
المختلفة.

تكــوينات فــنية لمجــســمات هنــدســية
يعتبر التعبير الفني هو لغة األداء الذي يجمع بين الخبرة البصرية وتفاعل
لتكون المفردات
اإلحساس بعناصر التعبير أو التشكيل ،وعادة ما تستخدم العناصر ِّ
التي تعبر من خاللها.
وقد تكون عناصر التشكيل وعناصر التعبير
نقطة أوخط ًا أومساحة ذات بعدين أوكتلة
ذات ثالثة أبعاد يظهر فيها العمق ليطلق معها
مصطلح (اإليهام()1بالتجسيم) ذلك أنها كتلة
وهمية نشأت على مسطح ذي بعدين ،أو
لون بدرجاته الفاتح والغامق أو الملمس،
وسميت بعناصر التشكيل لما لها من إمكانات
مرنة في اتخاذ أي هيأة ،وقابليتها لالندماج
والتآلف مع بعضها البعض .وفي الشكل
رقم()1تشاهدين:
شكل ()1
عناصر التشكيل وتحوالتها األساسية من نقطة إلى
خطوط إلى مساحة إلى حجم

عنـا�صـر التـكــوين :

 -1النقطة  :هي أول عناصر التكوين وأصغرها.
نــشــــــاط

في شكل ( )1انبثقت من النقطة (مركز الصورة) ثالثة أنواع من الخطوط،
عدديها ،واذكري تعريف ًا للخط.

 -2الـخــط  :األثر الناتج عن تحرك نقطة.
( )1اإليهام  :اإليحاء.
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التعبري الفين

 -3الم�ساحة :

تنشأ المساحات بتقاطع الخطوط التي يكون لها
طول وعرض وال يكون لها عمق.
شكل ()2

 -4الكتلة (الحجم) :

هي بيان حركة المستوى (السطح) في اتجاه
مخالف التجاهه الذاتي ،ويشكل حجم التكوين،
وله طول وعرض وعمق وليس له وزن ،تأملي
الشكلين(.)3،2

شكل ()3

ومن المهم مالحظة أن الحجوم ذات األبعاد الثالثة إذا رسمت على ورق
مسطح ذي بعدين ،فإن سبب ظهورها هو امتداد الخطوط بشكل مائل للداخل
ليظهر معها العمق ،ومن ثم اعتماد درجات الفاتح والقاتم.
 -5الظالل (درجات الفاتح والقاتم) :

هي بمثابة األضواء والظالل التي توزع على األشكال واألرضيات لتعطي
إحساس ًا وهمي ًا بالحجم ،فالتظليل ساعد على ظهور األشياء مجسـمة من خـالل

شكل (،4ب) التظليل بالخطوط المتقاطعة

شكل ( ،4أ ) التظليل بلون واحد
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شكل (،4جـ)
التظليل بالخطوط المستقيمة

شكل (،4د)
التظليل بالنقطة

شكل (،4هـ)
التظليل بخطوط منحنية

عدة طرق وهي موضحة في شكل ( : 4أ  ،ب  ،جـ  ،د  ،هـ) :
ويق�وم التظليل ف�ي التعبيرات الفني�ة مقام التلوين ،فالمجس�مات األقرب إلى
ني�ره ،والمجس�مات البعيدة تفق�د ضوءها ،بحي�ث تتحول
مص�در الض�وء تكون ِّ
المساحات تحو ً
ال غير محسوس من الغامق إلى الفاتح .

ويمكن إحداث مساحات شديدة التظليل أو متوسطة أو خفيفة تبع ًا لتنوع
الضغط عليها ،شرط أن تكون حركة اليد باتجاه واحد أومتقاطع .ويمكن أن
تدعك آثارها باإلصبع للحصول على درجات معينة .وقد تستعمل الممحاة
إلزالة جزء من التظليل يكون موضع ًا للضوء المباشر على تلك المجسمات عند
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التعبري الفين
نــشــــــاط

تأملي الشكل ( : 5أ ،ب،ج) وحددي من خالله عناصر التكوين التي
استخدمت إلظهار األشكال بحجومها الوهمية.

شكل ( ،5أ )

شكل ( ،5ب)

شكل ( ،5ج)

استخدام قلم الرصاص أو قلم الفحم لوضع الظالل.
وعندما يشتمل العمل الفني على وحدة متكررة أو وحدات مختلفة في الشكل
نــشــــــاط

من خــالل مـشــاهـدتـك لألشكـال( )8 ، 7 ، 6استنتجي مفهوم الشكل
الذي يحقق مفهوم التكوين

شكل ()7

شكل ()6
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شكل ()8

ومتآلفـة في الفكرة ،عند ذلك يمكـن وصف هـذا العمـل بأنـه «تكوين فني».
ولقد تناول العديد من الفنانين المجسمات الهندسية في أعمالهم الفنية للتعبير
بها عن بعض األفكار كالمباني واألواني ،...وتمثل األشكال ()11 ،10 ،9
إسهامات الفنانين السعوديين في استخدام المجسمات الهندسية و توظيفها في

شكل ( )10عبد الله محمد المقيدان

شكل ( )9أميرة سليمان الجهني
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شكل()11
حنان عبدالله باحمدان

نــشــــــاط

اعتمدت اللوحات الفنية في
األشكال ( )14 ،13 ،12في بنائها
على شكل المكعب لكن بأوضاع
مختلفة لمستوى النظر ،اذكري
أسماء هذه المستويات.
شكل ()13

شكل ()12
شكل ()14
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التطــــبـــــيـــق

ارسمي تكوين ًا فني ًا لمجسمات هندسية تظهرين فيها الظالل الناتجة من سقوط
الضوء على سطوحها.
الأدوات والخامات

قلم رصاص  ،أو أقالم تحبير  ،ورق رسم .
الأ�سئلة التقويمية

س :1ما المقصود بالتكوين ؟
س :2ضعي تصورات جمالية وحلول نفعية للمجسمات التي قمت
برسمها.
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الــمـــــالمــس فـي الـطـــبــيـــعــة

تمثل األماكن الطبيعية من حدائق وشواطئ وسهول وجبال وما فيها من مخلوقات
عديدة وكائنات حية كاألشجار واألوراق والفواكة واألزهار والقواقع واألسماك
والصخور واألحجــار ،تمثل هذه األماكن ثروة من األشــكال والمــالمــس
المختـلفة ،فعندما نتأمل العناصر الطبيعية نرى أن كل ما حولنا من أشياء له ملمس
مخـتـلف..وتشاهدين في األشكال( .)9 ، 8 ، 7 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1أنواع ًا من
المالمس المتباينة.
المم ِّيز ألسطح المواد) وتتضح من
الملم�ص هو ( :تعبير يدل على المظهر الخارجي ُ

شكل ( )1حجر كريم (الماس)

شكل ( )4جناح طائر

شكل ( )2رمال

شكل ( )5ثمرة أناناس
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شكل ( )3قمم جبال

شكل ( )6جذع شجرة

الوحدة السادسة

شكل ( )7طحالب بحرية

شكل ( )8قطعة من اإلسفنج

شكل ( )9مقطع من جلد سلحفاة

خالله السمات العامة للسطوح وما ينتج عنها من قيم ملمسية متنوعة ،ونتعرف على
هذه القيم للوهلة األولى عن طريق حاسة البصر  ،ثم نتحقق منها عن طريق حاسة
اللمس.
�أق�سام مالم�س ال�سطوح في الأعمال الت�شكيلية من حيث النوع

 -1مالمس حقيقية.

 -2مالمس إيهامية.

المالم�س الحقيقية :

ه�ي الت�ي نس�تطيع أن ندركها من خالل حاس�تي اللمس والبص�ر نتيجة لتباين
مظهره�ا الش�خصي ،حيث يمكن عن طريق لمس األس�طح أن نتعرف على أنواع
المالمس من ناحية درجة خشونتها و نعومتـــها أو صالبتـــها وطراوتهـــا ،هذا
ما تشـــاهدينه في األشكال(.)12 ،11 ،10

شكل ( )10آنية من الخوص

شكل( )11آنية من الجلد
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شكل ( )12آنية من الخزف

التعبري الفين

ويمكن إبراز المالمس الحقيقية أيض ًا في األعمال الفنية ثنائية األبعاد ،كما
تشاهدينه في األشكال(.)15 ،14 ،13

شكل ()13
الفنان برامبوليني

شكل ()14
الفنان محمد الشهري

شكل ()15
الفنان محمد المصلي

المالم�س الإيهامية :

يعرف هذا النوع بالملمس ذي البعدين ،حيث يمكن إدراك هذه المالمس بحاسة
البصر دون اللمس .وغالب ًا ما تكون المالمس اإليهامية تقليد ًا لمالمس حقيقية ،تنفذ
بأدوات الرسم أوالتلوين ،كما في األشكال(.)20 , 19 ،18 ،17 ،16

شكل ()16

شكل ()17
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شكل ()18

الوحدة السادسة

شكل ()20

شكل ()19

نــشــــــاط

تمثل الطبيعة منبع ًا ال ينضب لعناصر متعددة تختلف جميعها في ملمسها .تلمسي
بعض ًا منها ،ثم اكتبي في ثـالثة أسطر -في كراسك الخاص -وصف ًا لتلك المالمس
من خالل مدركاتك الحسية من حيث الخشونة والنعومة ،الصالبة والليونة.

ويعتبر الملمس وسيلة للتعبير عن مضمون العمل الفني الذي يمكن تحقيقه
على السطح ذي البعدين عن طريق توظيف بعض عناصر التشكيل ( :النقطة،
الخـط ،المساحة ،الضوء والظل) والمالمس إما أن تكون مجردة ،كما في
األشكال(.)25 ،24 ،23 ،22 ،21

شكل ()21
ملمس قائم على
الخط

شكل ()22
ملمس قائم على
النقطة

شكل ()23
ملمس قائم على
درجات الفاتح والقاتم
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شكل ()24
ملمس قائم على
المساحة

شكل ()25
ملمس قائم على
الخط

التعبري الفين

أو تكون تمثيلية ،أي أنها تعبر عن عنصر من عناصر الطبيعة ،كما يظهر لك في
الشكلين(.)27 ،26

شكل ()27

شكل ()26

ويمثل جزء فرع الشجرة مثا ً
ال جيد ًا لعنصر طبيعي يمكن إبراز تفاصيله والتعبير
عنها بدراسة الملمس ،كما في األشكال(.)30 ،29 ،28

شكل ()28
تحديد شكل العنصر بخط خفيف
بقلم الرصاص

شكل()29
إضافة التفاصيل بالتدرج
باالستعانة بعناصر التشكيل
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شكل ()30
الشكل وقد بدت هيأته التي تمثل
الشكل الطبيعي

الوحدة السادسة

ولتأكيد الشعور واإلحساس بالقيم السطحية ذات
البعدين يمكن عمل خلفيات من األلوان لتضفي على
العمل الفني المزيد من القيم الفنية والجمالية لتباين مظهرها
السطحي والتأثيرات اإليهامية كما في شكل(.)31
أنواع من الخلفيات ،كما في األشكال(.)34 ،33 ،32

شكل ()32

شكل ()33

شكل ()31

شكل ()34

نــشــــــاط

تخيري قطاع ًا لعنصر طبيعي ،وحللي قيمه السطحية من مالمس متنوعة
إلى عناصر التكوين( :النقطة ،الخط ،المساحة .)...
وقد استوحى الفنان المعاصر من تنوع المالمس الحقيقية واإليهامية العديد
من األعمال الفنية .وفي شكل( )35لوحة فنية لفنان سعودي وضح فيها بعض
المالمس السطحية الحقيقية لتأكيد القيـم الفـنية للعمل الفني.
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واللوحة األخرى في شكل( )36توضح المالمس اإليهامية للعناصر الطبيعية،
فهي تعتبر مصدر ًا النهائي ًا إللهام الفنان الحساس ،حيث توحي بالعديد من
االبتكارات والتصميمات الفنية.

شكل ()35
الفنان منير الحجي «لحن»

شكل ()36
الفنان خـالد العبدان «قلـعة قديـمـة»

التطــــبـــــيـــق

 -1ارسمي موضوع ًا فني ًا تبرزين من خالله مالمس متنوعة لبعض العناصر
الطبيعية على خلفية مبتكرة من التدرجات اللونية.
 -2نفذي عم ً
ال فني ًا تبرزين من خالله مالمس متنوعة لبعض العناصر الطبيعية،
مستخدمة أحد عناصر التشكيل أو بعض ًا منها على خلفية مبتكرة من القيم
اللونية.
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الأ�سئلة التقويمية

س :1وضحي مفهومك عن الملمس في الفنون التشكيلية.
س :2قارني  -في كراسك الخاص  -وبما ال يقل عن ثالثة أسطر بين
المالمس اإليهامية لصور فنية قمت بجمعها ومالمس حقيقية لبعض
العناصر الطبيعية .
س :3في شكل( )37لوحة فنية .عبري عن دور النقطة  -بتنوعاتها وباختالف
تدرجاتها بين الفاتح والقاتم  -في إبراز الحركة على سطح ذي بعدين
وما اشتملت عليه اللوحة من قيم جمالية.

شكل ()37
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بيان الم�صادروالمراجع العلمية
 1ــ القرآن الكريم .
 2ــ السنة النبوية.

�أو ً
ال  :الـمـ�صــــادر

ثاني ًا  :المراجع العلمية العربية
 1ــ البهنسي ،عفيف ،ط1418( ،هـ) ،من الحداثة إلى ما بعد الحداثة في الفن ،دار
الكتاب العربي ،دمشق ،القاهرة.
 2ــ د.حربي ،مريم علي2003( ،م) األشغال الفنية ،فن صناعة عجائن السيراميك ،دار
الطالئع للنشر والتوزيع والتصدير ،القاهرة.
 3ــ حميد ،موفق ،كيف نرسم الظالل واألضواء ،المكتبة الحديثة للطباعة والنشر،
بيروت.
 4ــ حياتي ،جاسم شهاب ،ط1402( ،1هـ) الهندسة الوصفية ،وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي ،الجامعة التكنولوجية ،الجمهورية العراقية.
 5ــ رياض ،عبد الفتاح ،ط1995( ،3م) ،التكوين في الفنون التشكيلية ،دار النهضة
العربية ،القاهرة.
 6ــ السالم ،خالد محمد1414( ،هـ ) ،الجنادرية ماضي وحاضر ،المهرجان الوطني
للتراث والثقافة ،الرياض.
 7ــ د.شوقي ،إسماعيل ،ط1422( ،2هـ) ،التصميم عناصره وأسسه في الفن التشكيلي،
زهراء الشرق.
 8ــ الصايغ ،سمير ،ط1408( ،1هـ) الفن اإلسالمي ،قراءة تأملية في فلسفته وخصائصه
الجمالية ،دار المعرفة ،بيروت ،لبنان.
 9ــ طالو  ،محي الدين  ،ط1402( ،1هـ) ،الفنون الزخرفية ،دار دمشق للطباعة والنشر.
 10ــ طالو  ،محي الدين  ،ط1986( ،1م) ،اليد المبدعة ،دار دمشق للطباعة والنشر.
 11ــ طالو ،محي الدين ،ط1993( ،2م) ،الرسم واللون ،دار دمشق للطباعة و النشر.
 12ــ العيسى ،عباس محمد زيد1419( ،هـ)  ،موسوعة التراث الشعبي في المملكة العربية

السعودية ،الجزء ،6أدوات القهوة والمباخر واإلضاءة  ،وزارة المعارف ،الرياض.
 13ــ د.غتينغر ،فريد ،ترجمة د.أسدي ،توفيق حسن ود.عبد الصمد رضا ،ط1995( ،3م)،
فنون الرسم والتلوين ،منشورات جامعة حلب.
 14ــ محمد ،مصطفى حنفي منحمد ،ط1418 ( ،1هـ) ،مجاالت في التربية الفنية ،دار
المفردات للنشر والتوزيع والدراسات ،المملكة العربية السعودية ،كلية المعلمين،
الرياض.
 15ــ م .المهدي ،عنايات1990( ،م)  ،كل شيء عن فن زخرفة القماش يدوي ًا ،مكتبة ابن
سينا للنشر والتوزيع والتصدير ،مصر.
 16ــ الموسوعة العربية العالمية ،ط1416( ،1هـ)  ،األجزاء (،)25 ،17 ،8 ،4 ،3
األحرف ( أ ،ب ،ث ،ج ،غ ،ف ،ن) ،موسوعة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع،
الرياض.
 17ــ إسالم نت ،فن اإلبداع الزخرفي الهندسي.
الـمــعــــــار�ض
 3600 ،صورة ،هاي تك ،إلنتاج وتوزيع البرامج ،المركز

 18ــ الزخارف اإلسالمية
الرئيسي ،جدة.
 1ــ معرض تباشير ملون لعضوات بيت التشكيليين ــ صالة بيت الفنانين التشكيليين ــ
رجب 1412هـ ــ الرئاسة العامة لرعاية الشباب ــ بيت الفنانين التشكيليين ــ جدة.
 2ــ المعرض الشخصي الثالث ــ حنان باحمدان ــ 2001م ــ اتيليه جدة للفنون
الجميلة.
 3ــ المعرض التشكيلي األول لفناني عنيزة ــ 1416هـ ــ الجمعية الخيرية الصالحية ــ
مركز صالح بن صالح الثقافي بعنيزة.

* * *

تم بحــمـد الـلّـه

