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الرتبية الفـنـيـة
للصف الثاني المتوسط

)بنات(

طبعة 1428 هـ - 1429 هـ
               2007م - 2008م

قــررت وزارة الرتبيــة والتعلـيـم تدريـس
هــذا الكـتــاب وطـبــعــه عىل نفـقـــتـها

رئيسة لجنة التأليـف :

أ . مريم بنت حسن إلياس

لجنة التأليف
خديجة بنت محــمد مدنـــي         حــنان بنـت عبـد الله أســـعد   حــنان بنت محــمد حــّجـار
فـريـال بنت عــواد مـعــوض         أميرة بنت جمــال شـــــاولي    نائلة بنت عبد الرحمن شـرقـاوي

المراجعة العلمية والتربوية
الدحيـم الله  عبد  بنت  حصـة  أ. منال بنت عبد الكريم الرويشد         أ. هناء بنت راشـــد الشـــبيلي  

ـة : سـميرة بنت موسى الزهراني المـراجـعـة الديني

ـة : زينـب بنـت يوسف هـاشم المراجـعـة اللغـوي

الطباعة واإلخراج الفني
 هـبـة بـنـت هـاشـم فـلـمـبـان   حـنـان بنـت عبد الله أسـعـد

المراجعة النهائية
رئيسة لجنة المراجعة : د . إيمان بنت صالح الخليفة

لجنة المراجعة
أ . مريـم بنت محـمـد العمـري            أ. نـوره بنـت علـي الـشـيـحـة             عـبيـر بنت عبـد الله الفـضـل
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وزارة الرتبية والتعليم ، 142٥هـ

إذا مل حتتفظي هبذا الكتاب يف مكتبتك اخلاصة يف آخر العام لالستفادة 
فاجعيل مكتبة مدرستك حتتفظ به ...

هلذا الكتاب قيمة مهمة وفائدة كبرية فحافظي عليه واجعيل نظافته تشهد 
عىل حسن سلوكك معه ...
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احلمد هلل رب العاملني محدًا يليق بجالله وعظيم شأنه، والصالة والسالم عىل نبيه الكريم 
خاتم النبيني واملرسلني سيدنا حممد صىل اهلل عليه وسلم وعىل آله وصحبه أمجعني.

إن التطورات الرسيعة التي يشهدها العامل املعارص يف مجيع جماالت احلياة ومنها جمال الرتبية 
والتعليم، وكان هلذا التطور تأثريه عىل مفهوم الرتبية الفنية املعارصة التي هتدف إىل بناء شخصية 
السلوك مجاليًا، وذلك  الطالبة من مجيع جوانبها من خالل قوام معريف متكامل للفن وصقل 

بتنمية الرؤية الفنية واجلاملية باكتساب قيم ومفاهيم ومهارات متخصصة يف جمال الفن.

ن عددًا من الوحدات الدراسية تسعى لتحقيق أهداف الرتبية  وتم تأليف هذا الكتاب وُضمِّ
الفنية ، فتناولت اآليت :

الوحدة األوىل : تضمنت جمااًل جديدًا من جماالت الفن اإلسالمي، وهو أشغال السجاد 
بتطبيقات فنية للنسيج الوبري الذي يعتمد عليه يف صناعة السجاد بكل أنواعه.

وبعض  الرشائح،  بطريقة  اخلزيف  بالتشكيل  خاصة  دراسة  عىل  احتوت   : الثانية  الوحدة 
أساليب الزخرفة عىل األشكال الطينية.

الوحدة الثالثة : تناولت جمااًل فنيًا من تراثنا الشعبي يف جمال املشغوالت اجللدية وأمهيتها يف 
حياتنا العملية مرفقة بخطوات عمل هذه املشغوالت وطرق زخرفتها.

الوحدة الرابعة : تناولت األشغال الفنية من خامات البيئة مع دراسة أسس التكوين الفني 
يف بناء العمل الفني.

هذا ما حاول الكتاب تقديمه للطالبة يف الصف الثاين متوسط بام يتناسب وعدد حصص 
األشياء  نحو  اجلاملية  قيمنا  وتطوير  املادة  أهداف  حتقيق  نستطيع  ولن  املرحلة،  هذه  يف  املادة 
العيل  من  ونرجو  دواخلنا،  يف  اجلامل  جوانب  بتنمية  باهتاممنا  إال  أمامنا  حتدث  التي  واألمور 
القيم وحتقيق األهداف لصقل سلوكنا مجاليًا من  اكتساب  الطالبات يف  لبناتنا  التوفيق  القدير 

خالل املعرفة الكاملة للفن. 

املـــقـدمــة
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الــــفـــهـــــــــــرس
الصفحة الموضــــوع الصفحة الموضــــوع
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الوحدة الثالثة :األشغال الفنية  
األعامل اجللدية يف الفنون الشعبية

أنواع اجللود 
مميزات اجللود 

أهم املنتجات اجللدية يف الفنون الشعبية 
زخرفة اجللود 

طرق زخرفة اجللود 
تلوين اجللود قدياًم وحديثًا 

اخلطوات املتبعة يف عمل املشغوالت اجللدية 
االبتكارات يف املشغوالت اجللدية

التطبيقات
األسئلة التقويمية 

الوحدة الرابعة :األشغال الفنية 
تراكيب بخامات البيئة 

أثر اجلامليات عىل الفرد واملجتمع 
أسس بناء العمل الفني 

دور اللون يف إظهار القيم اجلاملية للرتاكيب 
اخلامات املستخدمة يف عمل الرتاكيب 
خطوات عمل تراكيب بخامات البيئة 

نامذج لرتاكيب فنية بخامات خمتلفة 
التطبيقات

األسئلة التقويمية 
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املقدمة 
الوحدة األوىل : السجاد

أشغال السجاد
أنواع السجاد

القيم الفنية واجلاملية للسجاد
دراسة حتليلية لنامذج من السجاد اإلسالمي

إنتاج قطعة سجاد بطريقة النسيج الوبري
التطبيقات

األسئلة التقويمية .
الوحدة الثانية : الـخــزف  

تشكيل آنية خزفية بطريقة الرشائح
التشكيل بالرشائح

مفهوم الرشحية
جماالت توظيف الرشائح اخلزفية 

طرق تنفيذ الرشحية الطينية 
خطوات تنفيذ إناء بطريقة الرشائح 

إخراج العمل الفني 
دور االبتكار يف إخراج  إناء من الرشائح اخلزفية 

التطبيق 
األسئلة التقويمية 

البطانات امللونة يف املشغوالت اخلزفية
أساليب الزخرفة عىل املشغوالت اخلزفية 

تعريف البطانة السائلة 
أغراض استخدام البطانة السائلة 

طرق التلوين بالبطانة السائلة 
القيم الفنية واجلاملية يف البطانات السائلة 

التطبيق 
األسئلة التقويمية 
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مجال الوحدة الوحدة 
عنوان الوحدةاألولى

1ـ  تذكر نبذة تارخيية عن صناعة السجاد يف الفن اإلسالمي.

2 ـ توضح القيم الفنية واجلاملية يف صناعة السجاد . 

3 ـ ترسم تصمياًم لسجاد مستوحى من الفن اإلسالمي . 

4 ـ تستخدم النسيج الوبري يف تنفيذ قطعة نسيجية  . 

٥ ـ تبدي ما استشعرته من املعاين اجلاملية يف القيم الفنية التي حيتوهيا 

فن السجاد اإلسالمي  .

أهــداف الـوحــدة

النسيــــج

نسيج مستوحى من الفن اإلسالمي
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لقد استطاع الفن اإلسالمي بمنهجه أن جيعل من كل صانع فنانًا ، فربز يف امليدان فن صناعة السجاد 
 . واملساجد  القصور  لتزيني  العملية  احلياة  يف  الوظيفية  ألغراضها  الصناعة  هذه  أمهية  وتأيت  واألبسطة. 
ونلحظ عدم ورود لفظ ) سجاد ( بني أسامء البسط ، ولكن استعري هذا اللفظ نظرا ملا  للسجود من رشف 
عظيم يقي صاحبه من عذاب النار ، شاهد ذلك حديث ربيعة بن كعب ملا سأل النبي ] مرافـقته يف اجلنة 

ىلىَ  ِعنِّي عىَ أىَ فكان جواب املصطفى عليه الصالة والسالم له أنه قال : » فىَ
ُجود « رواه مسلم . ِة السُّ ْثرىَ نىَْفِسكىَ بِكىَ

فكثرة السجود سبب يف التمتع بملذات اجلنة التي منها ما ورد يف 
{)1( الغاشية : 16 ( . قوله تعاىل :}

نبذة تارخيية عن أشغال السجاد :

أشــغــال الـسـجـاد

متهيد :

نبذة تارخيية عن أشغال السجاد :

إيران  وهي  الصغرى  آسيا  أواسط  يف  السجاد  صناعة  فن  ظهر 
وتركيا. وانترش هذا الفن مع انتشار الدعوة اإلسالمية إىل مجيع بلدان 

العامل اإلسالمي من القرن 8م/2هـ إىل وقتنا احلايل شكل )1(.

)1( زرايب : بسط فاخرة مبثوثة : هنا وهناك للزينة والراحة.

أنـــــواع الســـجـــــاد :

1 ـــ السجادات الكبرية :
    أ- سجادات اجلدران » املعلقات « شكل )2( .

  ب- سجادات لفرش أرضية الغرف واملمرات ، شكل )3 ، 4( . 

شكل )2( معلقة من السجاد

شكل)1( سجادة من القرن التاسع عرش/م
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نسيج مستوحى من الفن اإلسالمي

شكل )4( سجادة للممراتشكل )3( سجاد ألرضية الغرف

2 ـــ السجادات الصغرية :
    أ- سجادات الصالة .

  ب- سجادات لألغطية ، أو التي تستخدم للوسائد واملقاعد والنامرق وغري ذلك .

أواًل: األشكال :
تنوعت أحجام السجاد يف املايض إال أن أشكاله اقترصت عىل 

شكلني ) املربع واملستطيل ( ، شكل )٥(.
ثانيًا: األلوان :

متيزت السجادات بألوان رصحية ومميزة كاألمحر القرمزي واألمحر 
والربتقايل  الفاقع  واألصفر  واألخرض  الفريوزي  واألزرق  القاتم 

باإلضافة إىل األبيض واألسود. 

القيم الفنية واجلاملية للسجاد :

شكل )٥(
سجادة مربعة

ثالثًا: الزخارف :
متيزت السجادات بزخارف بديعة مجعت بني النباتية واهلندسية وقليال ما حتتوي عىل كتابات خمتلفة ، 
ُوجدت عىل شكل جامات دائرية ، شكل )6( ، أو بيضاوية أو نجمية ، شكل )7( ، ومنها مايأخذ شكل 
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الوحدة األوىل

املعنّي ،شكل )8( ، كام ُزخرفت كذلك احلوايش الطولية والعرضية للسجاد شكل)9 ، 10( . 

شكل )6(
جامة دائرية

شكل )7(
جامة نجمية

شكل )8(
جامة عىل شكل معني

شكل )9(
حوايش هندسية طولية وعرضية

شكل )10(
حوايش نباتية طولية وعرضية

تقسيامت  عىل  مساحاهتا  حتتوي  الشكل،  مستطيلة  سجادة  ـ  أ 
ويالحظ   ، نباتية  وفروع  لزهور  رسوم  تتخللها  هندسية  ألشكال 
التكرار بني أشكال الزهور ، وهلا ثالث حوايش ؛ حاشيتان رفيعتان 
بمقاس واحد ، ويتوسطها حاشية عـريضة حتتوي عىل زخارف نباتية 
ذات  السجادة  فأرضية   . ألواهنا  تناسق  مجااًل  يزيدها  .ومما  متكررة 
لون أزرق تتوزع عليه األلوان »الربتقالية والبنية والقليل من اللون 
األبيض«، أما اللون األخرض فقد توزع يف احلاشيتني الرفيعتني ، أما 
احلاشية العريضة فلوهنا برتقايل نقشت عليها زخارف بألوان متعددة 

من البني واألبيض واألخرض شكل)11(.

دراسة حتليلية لنامذج من السجاد :

شكل )11(
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نسيج مستوحى من الفن اإلسالمي

 ، منتظم  بتكرار  ومرتابطة  مرتاصة  هندسية  أشكال  عدة  من  تتكون  الشكل  مستطيلة  سجادة  ـ  ب 
نالحظ عىل اجلانبني معينات مرتابطة بأشكال سهمية ، ويتوسط السجادة معينات بأشكـال رباعية ، كل 
معني منها بداخله شكل دائري مقسم ألشكال هندسية، وعىل أطراف السجادة حاشية عريضة مقسمة 
لعدة حوايش ،حتتوي العريضة منها عىل زخارف هندسية متكررة، ، ذات لون بني حممر، وزخارف محراء 

مع القليل من اللون البيج شكل)12(.

شكل )13(شكل )12(

شكل )14(

شكل )1٥(

سجادة الصالة :
هو نوع جديد من السجادات ظهر 
متثله  وما  بالصالة  املسلم  نتيجة الهتامم 
ما  وعادة   ، حياته  يف  كبرية  قيمة  من 
احلجم  صغرية  الصالة  سجادة  تكون 
عن  بارزة  صـفة  هلا   ، الشكل  مستطيلة 
باقي السجادات ، وتتميز بوجود عقود 
تشري  .التي  متعددة  بأشكاٍل  املحاريب 

إىل القبلة ، شكل )13(. 

فيام ييل نامذج لسجادات الصالة وقد أخـذت املحاريب فيها أشكاال خمتلفة شكل )14 ، 1٥(
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الوحدة األوىل

النسيج الوبرّي :
هو عبارة عن بروز وبرّي منسوج عىل هيئة حلقات بعقدة ذات وبرة مقطوعة . 

شكل )16( تصميم لسجاد ، وشكل )17( تنفيذ التصميم بطريقة النسيج الوبري .

إنتاج قطعة سجاد بطريقة النسج الوبري :

شكل )17(شكل )16(

خطوات العمل :
1 ـ رسم التصميم عىل قطعة الشبكة البالستيكية باأللوان املراد تنفيذها شكل )18( . 

2 ـ قص جمموعة خيوط الصـوف بأطوال متساوية إن مل تتوفـر لديك اخليوط اجلاهزة .
3 ـ لف خيط الصوف عىل السنارة ، ثم يتم إدخـاهلـا من أسفل خيط الشبكة األفقي، شكل )19(. 

شكل )19(شكل )18(
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نسيج مستوحى من الفن اإلسالمي

شكل )20(

4 ـ لف اخليط وذلك بتثبيته يف رأس السنارة ، شكل )20(. 

٥ ـ سحب السنارة لألسفل لتكوين العقدة ، شكل )21( 

6 ـ شد اخليط جيدًا لتثبيت العقدة ، شكل )22( .

لوحة  أو   ، معلقة  عمل  يف  منها  واالستفادة  األطراف  علـى  كتل  بعمل  السجـادة  إخـراج  ـ   7
جدارية ...إلـخ ، سواء كان العمل فرديًا أو مجاعيًا .

شكل )22(شكل )21(

الـتـطــبـيـقـات :

التطبيق األول :
من خالل العرض السابق ألنواع وأشكال السجادات ، قومي برسم سجادة صالة مستخدمًة أحد 

أنواع املحاريب املوجودة داخل الدرس . 

التطبيق الثاين :
قومي بتنفيذ قطعة سجاد بطريقة النسيج الوبرّي ، مستعينة بالتصميم السابق  . 
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الوحدة األوىل

األسـئــلـة التقـويميـة

س1: أين اشتهر فن صناعة السجاد ؟ ومتى انترش ؟
س2: اختاري نوعًا من أنواع السجادات املتوفرة لديك ، ووضحي من خالله القيم الفنية 

           الزخرفية من حيث :
  أ- تصميم الشكل العام للسجاد . 

ب- عنارص الزخرفة املستخدمة يف تصميم السجاد .
ج- األلوان املستخدمة .



....

جمال الوحدة

عنوان الوحدة

اخلـــــزف

تشكيل وزخرفة الرشائح الطينية

1 ـ تذكر نبذة تارخيية عن التشكيل بالرشائح الطينية . 
ف مفهوم الرشائح الطينية . 2 ـ تعرِّ

3 ـ تعدد جماالت توظيف وإنتاج الرشائح الطينية .
4 ـ ترشح بعض األساليب لتنفيذ الرشائح اخلزفية . 

ف البطانة السائلة . ٥ ـ تعرِّ
6 ـ تعدد أغراض استخدام البطانة السائلة .

7 ـ تذكر طرق التلوين بالبطانة السائلة . 
8 ـ تنفذ إناء خزيف بطريقة الرشائح . 

9 ـ تطبق تكوينات زخرفية بالبطانات السائلة . 
10 ـ حتقق القيم الزخرفية للمشغوالت اخلزفية بشكل نفعي . 

11 ـ تقدر العمل اليدوي ومن يقومون به . 

الوحدة 
الثانية

أهــداف الـوحــدة
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تشكيل آنية من الطني

متهيد :

إن عملية التشكيل بالطينة اخلزفية هي أساس كل بناء خزيف ، وقد تنوعت طرقها قدياًم وحديثًا عىل 
أيدي الكثريين ممن اشتغلوا هبذا الفن ويعترب هذا التشكيل من أوائل هذه الطرق التي اختذت أساليب 

خمتلفة توافقت مع مرونة هذه اخلامة وإمكانية تطويعها ، األشكال )1، 2، 3( . 

شكل )1(
زمزمية خزفية تارخيية

شكل )2(
قطعة خزفية تارخيية

شكل )3(
قطعة خزفية حديثة

التشكيل  أساليب  بعض  عىل  اخلامس  الصف  يف  االبتدائية  املرحلة  يف  تعرفِت  وأن  سبق 
اليدوي املختلفة ، اذكرهيا.

نــشــــــاط
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التشكيل بالرشائح :

يعترب التشكيل اليدوي لألواين الفخارية برشائح الطينة من التقنيات التي عرفت يف أواخر عرص األرسات.
أدوات التشكيل : شكل )4(

2 ـ دفرة للتفريغ . 1 ـ دفر خشبية للتشكيل .  
3 ـ أحجام متنوعة من الفرش لتطبيق البطانات والطالءات الزجاجية .

6 ـ أكاسيد ملونة . ٥ ـ بطانات ملونة .   4 ـ سكني مرششف  .  
8 ـ فرادة خشبية . 7 ـ طينة سائلة للحام .  

شكل )4( أدوات تشكيل الرشائح

الرشحية عبارة عن قطعة من الطني تم فردها بسمك حمدد األبعاد ، الشكالن )6،٥( يتناسب مع هيئة 
ووظيفة املنتج ، وهي ال تستغرق وقتًا طوياًل إلنتاج قطعة فخارية هلا قيمتها الفنية.

مـفـهـوم الـشـريـحـة :

شكل )6(شكل )٥(
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اليدوي  اخلزيف  التشكيل  ُاستخدمت يف  ، حيث  الطني  واإلنتاج برشائح  التوظيف  تعددت جماالت 
لعمل املعلقات ، الشكالن )8،7( .

جماالت توظيف الرشائح اخلزفية :

شكل )8( شكل )7(

احليل  أو   ،  )11( شكل  الزهور  وأحواض   ،  )10،9( الشكالن   ، واألطباق  األواين  إىل  باإلضافة 
والبالطات املزخرفة . 

طرق تنفيذ الرشحية الطينية :

1ـ  فرد قطعة من الطني بواسطة أسطوانة خشبية )النشابة( 
بني قطعتني خشبيتني أو مسطرتني، شكل )12(.

شكل )11(شكل )10(شكل )9(

شكل )12(
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3 ـ ثم فرد قطعة الطني داخل إطار خشبي، ، وتسوية سطحها
       بواسطة مسطرة أو قطعة خشبية . شكل )14، 1٥ (.

خطوات تنفيذ إناء بطريقة الرشائح :

1 ـ إعداد طاولة العمل بتغطيتها بقامش قابل المتصاص املاء.
2 ـ جتهيز خامة الطني برضهبا عدة مرات لتفريغ اهلواء، شكل)16( .

3 ـ فرد الرشحية كام ذكر سابقًا .
4 ـ تشكيل اإلناء بإحدى الطريقتني اآلتيتني :

أ ـ طريقة اللف عىل جسم منتظم .
ب ـ طريقة استخدام البرتون يف بناء الشكل .

أ ـــ طريقة اللف عىل جسم منتظم :
1 ـ فرد رشحية منتظمة السمك باستخدام النشابة اخلشبية ، 

       شكل )17(. 

شكل )13(

2 ـ أو عمل رشائح طينية باستخدام قاطع من السلك ، أو خيط 
سميك شكل )13(.

شكل )1٥(شكل )14(

شكل )16(

شكل )17(
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ليساعد  الورق  من  بقطعة  لفه  أو  بالزيت  النموذج  مسح  ـ   2
متامًا  النموذج  حول  الرشحية  لف  ثم  به  الرشحية  التصاق  عدم  عىل 
الرشحية  حلم  ثم   .)18( شكل  الزائدة  املساحات  من  والتخلص 

بعمل خدوش عىل جانبيها وإضافة القليل من الطينة السائلة. 

3 ـ عمل قاعدة للشكـل باستخـدام شـرحية مـن الطني بنفس
      السمك ، شكل )19(. 

4 ـ حلم القاعدة باتبـاع نـفس الطريقـة التي استخدمت يف حلم
      جانبي اإلناء ، شكل )20(.

٥ ـ تنظيف الشكل من الشوائب وتسوية سطحه بواسطة قطعة 
       من اإلسـفنج  املبلل بقليل من املاء ، شكل )21(.

6 ـ زخرفة الشكل با سـتخدام الدفر املناسـبة ، شكل )22(.

شكل )18(

شكل )19(

شكل )20(

شكل )21(

شكل )22(
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7ـ  تلوين الشـكل باسـتخــدام البطانـات امللونـة ، أو الطالءات 
الزجاجية بعد إمتام عملية احلرق ، شـكل )23( . 

شكل )23(

ب ـ طريقة استخدام الباترون يف بناء الشكل املنتظم :
1 ـ فرد الرشحية كام ذكر سابقًا ، ثم أخذ املقاسات املطلوبة

       شكل )24(. 

 

2 ـ قص القطع باملقاسات املطلوبة باستخدام  السكني ، 
       شكل )2٥(.

3 ـ خدش جوانب الشكل ووضع القليل من الطينة السائلة ، 
       شكل )26( . 

شكل )24(

شكل )2٥(

شكل )26(
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4 ـ إتمام عملية اللحام وتنظيف الشكل من جميع الجوانب
       باستخدام الدفر ، شكل )27( . 

٥ ـ إعداد الغطاء املناسب للشكل بنفس الطريقة السابقة ،
       شكل )28( .

6 ـ تلوين الشكل باستخدام البطانات امللونة ، أو الطالءات
      الزجاجية بعد إمتام عملية احلرق ، شكل )29(.

شكل )27(

شكل )28(

شكل )29(

بدقة وإتقان.  تنفذ خطوات إعدادها  بد وأن  فنية ومجالية عالية ال  بقيم  تتميز  إلخراج قطعة خزفية 
لقوله صىل  اهلل عليه وسلم : » إن اهلل حيب إذا عمل أحدكم عماًل أن يتقنه «. رواه البيهقي وأبو يعىل.

إخراج العمل الفني :

األشكال )30، 31 ، 32( متثل طريقة لبناء األواين الطينية باستخدام الرشحية واألشكال )33، 34، 3٥( 
متثل طريقة الرشائح باستخدام قالب، اختاري إحدى الطريقتني وارشحي طريقة العمل حتت كل صورة.

نــشــــــاط
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شكل )32(شكل )31(شكل )30(

شكل )3٥(شكل )34(شكل )33(

دور االبتكار يف إخراج إناء من الرشائح اخلزفية :

لالبتكار دور فعال يف إنتاج األشكال اخلزفية املصنوعة من الرشائح الطينية ذات القيم الفنية واجلاملية 
يف  أو  الشكل  يف  سواء   ، مبتكر  فني  بأسلوب  اجلذابة  واأللوان  واملالمس  التأثريات  بعض  حتمل  التي 

اإلخراج الفني ، األشكال ) 36، 37، 38، 39، 40، 41 ( .

شكل )38(شكل )37(شكل )36(



الوحدة الثـانية

24

شكل )41(شكل )40(شكل )39(

األسـئــلـة التقـويميـة

  س1: اكتبي نبذة تارخيية خمترصة عن الرشحية اخلزفية .

  س2: أكميل ما يأيت :
     أ- الرشحية اخلزفية هي عبارة عن ........................................................
   ب- تعددت جماالت توظيف الرشحية بأشكال متنوعة، منها ................ و................

             .................... و .....................

  س3: تعترب الرشحية اخلزفية إحدى طرق التشكيل واخلزف ، قومي بتنفيذ إناء من الطني مستخدمة 
أصابع يدك الرقيقة يف تشكيلها ، مراعية بعض األساليب الزخرفية السابقة يف دراستك .    

التـطبـيـق :

نفذي إناًء مبتكرًا من الطني، مستخدمة إحدى العجائن اللدنة بطريقة الرشائح، متبعة إحدى خطوات 
فرد الرشحية.



2٥

البطانات امللونة يف املشغوالت اخلزفية

متهيد :

الطينة  خامة  باستخدام  القديمة  العصور  منذ  اإلنسان  اهتم 
اكتشافه إلمكاناهتا، وكيفية تشكيلها، ومعرفة طرق  بعد  الفخارية، 
ما  بزخرفة  واهتم  األفران إلكساهبا صالبة ومتاسكًا،  داخل  حرقها 
ثم  البسيطة،  التشكيل  وأدوات  امللـونة  الصبغات  فاستخدم  ينتجه 
لتلوين  أفضل  خامات  عن  ليكشفوا  اخلزافني  اجتهادات  تواصلت 
منها  تتكون  التي  الطينية  املساحيق  هذه  فكانت  املنتجات،  هذه 
وإظهارها  لتجميلها  اخلزفية،  املنتجات  أسطح  لتغطية  البطانات 
بأشكال وألوان متنوعة، وقد اختلفت أنواع الزخرفة وطرق تطبيقها 
من  بالعديد  اإلسالمية  احلضارة  ومتيزت  أخرى،  إىل  حضارة  من 
استخدام  يف  واملهارة  الدقة  كانت  حيث  املجال،  هذا  يف  األساليب 

الفرشاة ورسم العنارص الزخرفية املختلفة. شكل )2،1(.

شكل )1(

أساليب الزخرفة عىل املشغوالت اخلزفية :

1ـ  الزخرفة عىل املنتجات الطينية سواء كانت لدنة ) يف حالة 
جتلد ( أو جافة .

احلريق  عملية  بعد  اخلزفية  املشغوالت  عىل  الزخرفة  ـ   2
األول ) بسكويت ( .

3ـ  الزخرفة عىل املشغوالت اخلزفية بعد عملية احلريق الثاين 
شكل )2() زخارف فوق اجلليز ( .

وقد تعددت الطرق املستخدمة يف جمال الزخرفة عىل املشغوالت اخلزفية يف حالة التجلد باستخدام 
البطانات الطينية امللونة .
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هي طينة سائلة مضاف إليها بعض األكاسيد امللونة، شكل)3(.
مثل : 1 ـ أكسيد األملنيوم .

          2 ـ أكسيد النحاس االصفر .
         3 ـ أكسيد احلديد .

         4 ـ أكسيد القصدير، شكل)4(. 

تعريف البطانة السائلة :

1 ـ إخفاء املظهر اخلشن أو اللون الرديء للجسم .
2 ـ مادة لزخرفة األسطح الطينية، شكل)٥(.

3 ـ جعل أرضية القطعة الفخارية صاحلة للرسم أو احلز 
       أو الكشط.

4 ـ إجراء عمليات الصقل.

أغراض استخدام البطانة السائلة :

شكل )3(

شكل )4(

شكل )٥(

طرق التلوين بالبطانة السائلة :

أ ـــ الرسم بالفرشاة مبارشة:
حسب  الفخارية  القطعة  سطح  عىل  مبارشة  الرسم  ثم  السائلة،  البطانة  يف  الفرشاة  بغمس  يكون 

التصميم املراد تنفيذه، شكل)6( .

ب ـــ الكشط واحلز  يف البطانة:
يف  البطانة  طبقة  إزالة  عن  عبارة  هو 
اخلزيف،  اجلسم  سطح  من  حمددة  مساحة 
يف  املستخدمة  الطرق  أسهل  من  وهي 

التلوين ، كام يف الشكلني )7 ، 8( .
شكل )8(شكل )7(شكل )6(

)1()2(

)3()4(
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ج  ـــ الصقل :
إكساب سطح اجلسم اخلزيف نعومة وبريقًا وملعانًا ،وذلك باستـخدام حصاة ناعـمة أو ظـهر ملعقة أو 

قطـعة زجاجية ، األشـكال )9 ، 10(.

د ـــ استخدام القرطاس :
يقوم عىل استخدام أنبوب مثقوب ، مغطى بغطاء حمكم ، معبأ ببطانة سائلة ، ويضغط عليه ، ليعطي 

تأثريات زخرفية عىل القطعة اخلزفية ، شكل )11(.

شكل )10( شكل )11(شكل )9(

هــ ـــ الرتخيم :
يغطى سطح اإلناء كاماًل بالبطانة ، ثم ترش نقط من بطانة ذات لون خمتلف عن البطانة األوىل ثم يتم 
مترير مسطرة أو قلم أو أي جسم مدبب عىل البطانة السائلة بأسلوب يسمح بدمج البطانتني للحـصول عىل 

شـكل زخـريف أو ما يشـبه عروق الـرخام ، الـشكالن )13،12(.

شكل )13(شكل )12(
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ز- طريقة اإلستنسل :
تقوم على تفريغ شكل زخرفي فوق مسطح ورق عازل شكل )16( ، ثم يثبت على القطعة الخزفية ، 
ليتم تلوين المساحات المفرغة بالبطانات الملونة السائلة ، وعندما تجف تتم إزالة الورق العازل إلظهار 

الشكل واألرضية شكل )17( ، ويمكن استخدام بعض التصميمات المفرغة شكل )18( .

شكل )18(شكل )17(شكل )16(
ح ـــ طريقة الغمر :

ُتغمر القطعة اخلزفية يف وعاء حيتوي عىل بطانة سائلة ملونة ، مع مراعاة احلرص والدقة أثناء الغمر 
للحصول عىل نتائج جيدة . األشكال  )19، 20، 21(.

شكل )21(شكل )20(شكل )19(

و ـــ الزخرفة بواسطة اخلتم :
اإلسفنج،  من  قطعة  عىل  الزخرفية  الوحدة  قص  يتم 
إلحداث أجزاء غائرة وبارزة فيها ، فتكون مشاهبة للختم يف 

االستعامل ، الشكالن ) 14 ، 1٥(.

شكل )1٥( شكل )14(
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أمامك مجموعة من الصور لبعض الطرق المختلفة لتطبيقات من التكوينات الزخرفية 
البطانة في األشكال  استخدام  اذكري طريقة   ، الزخرفية  الشرائح  البطانات على  باستخدام 

.)2٥ ،24 ،23 ،22(

القيم الفنية واجلاملية يف البطانات السائلة :

شكل )2٥(شكل )24(شكل )23(شكل )22(

1 ـ للبطانات امللونة دور إجيايب يف إكساب املشغوالت اخلزفية قياًم فنية متنوعة .
2 ـ تضفي البطانات امللونة عىل املشغوالت اخلزفية قيام زخرفية مجالية تساهم يف إثراء القطعة. 

3 ـ تساهم البطانات امللونة يف تنوع اإلنتاج اخلزيف ، وإثراء العملية اإلبداعية.

أظهري مهاراتك اإلبداعية يف استخدام واحدة من طرق التلوين بالبطانات عىل اإلناء اخلزيف الذي 
ُنفذ يف الدرس السابق.

الـتـطـبـيـق :

نــشــــــاط
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األسـئــلـة التقـويميـة

س1: عددي أساليب الزخرفة عىل املشغوالت اخلزفية .

س2: عليل استخدام البطانات يف كسوة الشكل اخلزيف .

س3: اختاري من العمود )ب( ما يناسبه يف العمود ) أ ( .

العمود )ب( العمود )أ(

جتهيز الوحدة الزخرفية عىل قطعة من الطني أو اإلسفنج يف شكل ختم ، 
تتم بواسطتها الزخرفة عن طريق البطانات امللونة عىل الطني املتجلد . 

التطعيم

هو نوع من الطني مضاف إليه بعض األكاسيد امللونة .  الرتخيم

هو حفر وإزالة لبعض األجزاء من اجلسم اخلزيف يف حالة التجلد ، ثم 
تطعم بطينة ملونة يف نفس األجزاء املحفورة ، مع تثبيتها بطينة سائلة . 

اخلتم 

هو وضع بطانة ملونة سواء سائلة أو عجينة متامسكة عىل سطح اجلسم 
اخلزيف ، ثم دجمها بواسطة مسطرة أو قطعة خشبية ، وتسوية سطحها .

البطانة

الكشط



....

جمال الوحدة

عنوان الوحدة

األشغال الفنية

أشغال اجللود الشعبية

1 ـ تذكر نبذة تارخيية عن اجللود يف الفن الشعبي . 
2 ـ تعدد أنواع اجللود . 

3 ـ توضح استخدامات اجللود يف الفن الشعبي . 
4 ـ تستخدم إحدى طرق زخرفة اجللود  . 

٥ ـ تنفذ مشغوالت جلدية مبتكرة . 
6 ـ تستشعر القيم الفنية واجلاملية يف أشغال اجللد . 

الوحدة 
الثالثة

أهــداف الـوحــدة
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استفاد اإلنسان من جلود احليوانات لسرت جسمه ووقايته من العوامل اجلوية، وملا تطور فكره وزادت 
معرفته صنع منها حاجياته ومستلزماته اليومية، كاخليام والدروع واألحذية والطبول والرتوس ...إلخ.

أغطية  وصنع  األطعمة  حفظ  يف  املرصيني  قدماء  عند  ذلك  ويظهر  التاريخ،  عرب  اجللود  استخدمت 
الرأس والنعل وأدوات احلرب والكتابة والتجليد، كام استخدم املسلمون اجللد يف عهد الرسول ] واخللفاء 
الراشدين، ويظهر ذلك جليًا يف مجع القرآن عىل رقاع من اجللـد حلفظه من الضياع، حيث تكفل اهلل تعاىل 
{ ) احلجر : 9(، وقد عني املسلمون باستخدامه  بحفظ كتابه الكريم، قال تعاىل :}
يف جتليد الكتب وتفوقوا فيه تفوقًا ظاهرًا واستخدموا الدهانات املختلفة عليه وأبدعوا يف تركيب الزخارف 
عىل اجللود كام أتقنوا هذه الزخارف باستخدام األختام املعدنية، ومع التطور احلضاري بدأ إنتاج اجللود عىل 

نطاق واسع يف بداية القرن التاسع عرش امليالدي.

األعامل اجللدية يف الفنون الشعبية

متهيد :

كان للفنان الشعبي ) اخلراز ( شأن خاص بني الصناع ، حيث 
بعض  وإخراج  عمل  يف  اجللد  خامة  باستخدام  مهنته  انترشت 
ودقته  براعته  أظهرت  التي  النفعية  القيم  ذات  اليدوية  األعامل 
بأساليب فنية تلقائية بسيطة حتمل األصالة والصدق ، إضـافة إىل 

ارتباطها بالبيئة املحلية للصانع ، شكل )1( .
شكل )1(

نبذة تارخيية عن اجللد :

أوال: اجللود الطبيعية : 
1 ـ اجللود النادرة : هي التي يصعب احلصول عليها ، مثل : جلود التامسيح والثعابني والسالحف 

والفيلة واحليتان وجلود الفراء . 

أنــواع اجلـلـــود :
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كاألغنام  املاشية  جلود   : مثل  ويرس،  بسهولة  عليها  احلصول  يمكن  التي  هي   : املتوفرة  اجللود  ـ   2
واملاعز والبقر واجلامل . 

    ثانيا : اجللود الصناعية : 
1 ـ نوع يصنع من بقايا اجللود املدبوغة الطبيعية .

2 ـ النايلون : يشبه اجللد ولكنه أقل متانة .
3 ـ اللدائن : أنواع متعددة من البالستيك يتم 

       تصنيعها كيميائيًا ، شكل )2(  . 
شكل )2(

مـمـيـزات الـجـلــــد :

للجلد مميزات خاصة به وهي : 
) املسامية ، املرونة ، تشابك وتداخل األلياف ، صعوبة التمزيق ( . 

أهم املنتجات اجللدية يف الفنون الشعبية :

1 ـ القربة : لتربيد املاء ، شكل )3( .
2 ـ الدلو : لرفع املاء من البئر ، شكل )4( .

3 ـ جراب السكني : حلفظ السكاكني الصغرية ، شكل )٥( .

شكل )٥(شكل )4(شكل )3(

4 ـ احلذاء بجميع أنواعه ، ُيلبس لوقاية القدم ، شكل )6( .
٥ ـ العياب : حلفظ التمور ، شكل )7( .

6 ـ الصمالن : لعمل اللبن ، شكل )8( .
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7 ـ املنفاخ : إليقاد النار، شكل )9( .
8 ـ القطف : حلفظ القهوة شكل ، )10( .

9 ـ املحازم : ما حيزم به الرجل عىل وسطه ، شكل )11( .

شكل )8(شكل )7(شكل )6(

شكل )9(

شكل )10(شكل )11(
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فرسم عىل سـطحها  اجللود،  بزخرفة  الشـعبي  الفنان  اهتم 
األدوات  مستخدمًا   )12( شكل  وهندسـية،  نباتية  زخارف 
اخلاصة بزخرفة اجللود، عاكسًا بذلك مهارته ودقته، معربا عن 

صربه وبساطته وعاطفته الصادقة ووجدانه املرهف.
أدوات زخرفة اجللود : 

أواًل : أدوات القطع ) املقصات ، السكني (. 
ثانيًا : أدوات الثقب )زمبة اليد ، زمبة الدق ، املخراز (. 

ثالثًا : أدوات الزخرفة ) أقالم الضغط ، األختام (.
رابعًا : أدوات العالم : ) الفرجار، املشط، العجلة،  الشوكة (. 

خامسا : أدوات الطرق : ) مطرقة ، دقامق (.
سادسًا : أدوات اخلياطة ) خميط ، إبر (. 

سابعًا :  الكامشات والقصافة . 
شكل )13(. 

زخــرفـة اجلـلـــود :

شكل )12(

طــرق زخرفة اجلـلــود :

أ ــــ الزخرفة بالتضفري  ) الضفائر الثالثية واخلامسية ( 
خطوات الضفرية الثالثية :

1 ـ قطعة من اجللد إىل ثالث رشائح متامسكة من الطرفني
      العلوي والسفيل.

2 ـ نمرر الطرف السفيل بني الرشحيتني 2 و3.
3 ـ نضع الرشحية رقم 1 فوق الرشحية رقم 2 .
4 ـ نضع الرشحية رقم 3 فوق الرشحية رقم 1.
٥ ـ نضع الرشحية رقم 2 فوق الرشحية رقم 3 .

شكل )14(شكل )14(. 

شكل )13(
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خطوات الضفرية اخلامسية : 
1 ـ نرشح قطعة من اجللد إىل مخس رشائح متامسكة.

2 ـ نمرر الطرف السفيل بني الرشحيتني 3 و4.
3 ـ نضع الرشحية رقم 1 فوق 2و3.
4 ـ نضع الرشحية رقم ٥ فوق 1و4.

٥ ـ نضع الرشحية 2 فوق 3 وحتت ٥.
6 ـ نضع رشحية رقم 3 فوق 1 وحتت 2. 

شكل )1٥(

ب- الزخرفة بالتدكيك : 
لزخرفة قطعة جلدية بأسلوب التدكيك نتبع نفس خطوات 

النسيج التي درستها سابقًا ، شكل )16(. 

شكل )16(

  ج- الزخرفة بالضغط :  
    خطوات العمل : 

1 ـ يرطب اجللد باملاءحتى يترشب.
2 ـ يوضع عىل سطح أملس من الرخام.

3 ـ ينقل الرسم عليه.
4 ـ يمرر قلم الضغط عىل اخلطوط املرسومة.
٥ ـ تكرر العملية حتى يتم الضغط املطلوب.

6 ـ يرتك اجللد إىل أن جيف، شكل )17(.

د- الزخرفة بالتطعيم :
أو  اخلرز  أو  آخر  لون  من  اجللد  من  قطع  بإضافة  تكون 
املسامري أو الرقائق املعدنية أو األزارير امللونة املختلفة، وهي 

أكثر الطرق شيوعًا يف الفن الشعبي، كام يف شكل )18(.

شكل )18(

شكل )17(
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هـ ــ الزخرفة بالـحــرق : 
  خطوات العمل : 

1 ـ ينقل التصميم إىل سطح اجللد.

2 ـ نمسـك بأداة احلـرق كاإلمسـاك بقلـم الرصـاص وعـدم االقرتاب من السن الساخن.

3 ـ نرسم بأداة احلرق كام لو كانـت قلـام ولكـن ببطء إلعطـاء السن الفرصة للحرق عىل اجللد.

4 ـ اجلرات الرسيعة عىل اجللد تنتج خطوطـا غري عميقة ، أمـا اجلرات البطيئة فتنتج خطوطا أكثر عمقًا 
وأغمق لونا.

٥ ـ يـمكـن إجيـاد تأثري التظليـل باستخدام األداة ذات السـن املدبب كام يمكن إجياد التأثري التنقيطي 
بلمس سطح اجللــد بسن األداة مع التكرار .الشكالن )19، 20(. 

شكل )20(شكل )19(

أ ـ ألوان طبيعية ) نباتية مثل : اللون األزرق من نبات النيلة ، واللون األصفر من خشب الفوستيك ، 
وحيوانية مثل : األصفر من مرارة البقر (.

ب ـ ألوان صناعية من قطران الفحم احلجري أو زيت البرتول ومنها الشفاف واملعتم.
ج ـ ألوان صناعية حديثة مثل األلوان الزيتية والصبغات الكحولية ودهانات البالستيك.

تلوين اجللود قدياًم وحديثًا :
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أمامك جمموعة من األشكال ، اكتبي اسم كل شكل، مع ذكر وظيفته.

نــشــــــاط

شكل )22(

شكل )21(

شكل )23(

اخلطوات املتبعة يف عمل املشغوالت اجللدية :

أ ـ اختيار اجللود ) جيب أن تكون مناسبة لنوع الزخرفة املراد تنفيذها (.
ب ـ التصميم ) جيب أن يكون مناسبًا للغرض املطلوب وكذلك لنوع وحجم قطعة اجللد(. 

ج ـ قطع اجللد وتفصيله )نبدأ بتفصيل اجللد باستخدام أداة قطع حادة للخطوط املستقيمة، واملقص 
للخطوط املنحنية بعد رسم التصميم عليه (.

باملاء،  بله  الزخرفة املطلوبة عىل ورق شفاف وتثبت عىل سطح اجللد بعد  الزخرفة ) رسم  ـ نقل  د 
وينقل الرسم باستخدام قلم التعليم. 

هـ ـ احلياكة ) تتم بربط أجزاء القطع اجللدية إما بواسطة ماكينة احلياكة أو يدويًا باستخدام خامات 
متعددة مثل : رشائط اجللد أو القيطان .... إلخ . شكل ) 24 ، 2٥ ، 26 (. 
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أمامك جمموعة من الصور ، توضح كل صورة طريقة من طرق الزخرفة احلـديثة عىل اجللد ، 
األشكال )27 ، 28 ، 29 ، 30 ( ، حتدثي عن كل طريقة.

نــشــــــاط

شكل )26(شكل )2٥(شكل )24(

شكل )28(شكل )27(

شكل )30(شكل )29(
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شكل )33(شكل )32(

شكل )34(

شكل )3٥(

شكل )36(

شكل )31(

الـتـطــبـيـقـات :

التطبيق األول :
استخدمي إحدى طرق التضفريباجللد يف عمل قطعة للزينة حتلني هبا رأسك. 

التطبيق الثاين :
استخدمي إحدى طرق الزخرفة عىل اجللد يف تنفيذ قطعة فنية نفعية مراعية فيها اخلطوات املتبعة يف 

إنتاج املشغوالت اجللدية.

االبتكارات يف املشغوالت اجلدية :

مازالت صناعة اجللود تشكل مصدر استلهام لكثري من املشغوالت اجللدية الفنية احلديثة ، حيث أدت األلوان 
والزخرفة دورًا فعااًل يف مجال ورقة إنتاج اجللود بنوعيها الطبيعي منها والصناعي ، ومازالت تلك املشغوالت يف 

تطور مستمر بأساليب فنية مبتكرة تتناسب مع العرص احلديث ، األشكال )31 ،32، 33 ، 34، 3٥ ، 36 (.
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األسـئــلـة التقـويميـة

س1: اذكري نبذة تارخيية عن اجللود.
س2: عددي أنواع اجللود ومصادرها.

س3: وضحي استخدام كل من املنتجات اآلتية يف الفنون الشعبية :
             املحازم ، املنفاخ ، القطف.

س4: متثل جمموعة األشكال )37، 38، 39( طريقة زخرفة اجللود ، اكتبي حتت كل صورة طريقة
          الزخرفة املستخدمة يف إنتاج القطعة اجللدية الفنية.

شكل )39(شكل )38(شكل )37(



.



جمال الوحدة

عنوان الوحدة

األشغال الفنية

تراكيب بخامات البيئة

1 ـ تعدد أسس بناء العمل الفني.
2 ـ توضح دور اللون يف إظهار القيم اجلاملية. 

3 ـ تذكر أنواع اخلامات املستخدمة يف عمل الرتاكيب الفنية. 
العمل  بناء  أسس  مراعية  البيئة  خامات  باستخدام  فنيًا  عماًل  تنفذ  ـ   4

الفني.
سلوك  علـى  الفنيـة  الرتاكيب  يف  اجلاملية  القيم  أثر  تستشعر  ـ   ٥

الفـرد واملجتمع. 

الوحدة 
الرابعة

أهــداف الـوحــدة
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تراكيب بخامات البيئة

متهيد :

الفنانني  انفعاالت  من  ناجتة  اجلميلة  الفنون  تعترب 
وعواطفهم ، تنطلق من نفوسهم لتصوغ العنارص املختلفة 
يف صور جديدة خمتلفة تقف شواهد عىل إبداعاهتم ، ويدل 
عىل ذلك الكثري من اإلبداعات الفنية التي صاغتها أيدي 
الفنانني املبدعني، ومنها املجسامت اجلاملية أو امليدانية التي 

تستخدم لتجميل املدن شكل )1(.

شكل )1(أثر اجلامليات عىل الفرد واملجتمع :

التي  البيئة  نحو  ووجدانية  اجتامعية  اجتاهات  املجتمع  أفراد  إكساب  يف  إجيابيًا  أثرًا  اجلامليات  ترتك 
يعيشون فيها ويتمثل ذلك فيام ييل : 

1 ـ تنمية الثقافة البرصية للفرد واملجتمع. 
2 ـ استغالل خامات البيئة نفعيًا ومجاليًا. 

3 ـ تقدير العمل اليدوي ومن يقومون به.
4 ـ االرتقاء بالذوق العام للفرد واملجتمع.

٥ ـ إضفاء ملـسة مجـالية تتناسـب مع التطور العمراين
الذي تعيشه اململكة العربية السعودية . شكل )2(.

شكل )2(
أسس بناء العمل الفني :

التي  احلالة   : االتزان  ــــ 
تتعادل فيها قيم العنارص يف العمل 

الفني، شكل ) 3 (.

تكوين متزنتكوين غري متزنتكوين متزن شكل )3(
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ــــ اإليقاع : ترديد للفواصل املوجودة 
بني وحدات وعنارص العمل الفني ، ومنه : 
اإليقاع الرتيب) أ (، إيقاع غري رتيب)ب(،  

إيقاع حر)ج( شكل)4(.

شكل )4(

شكل )٥(

- السيادة : حمور وفكرة سائدة خيضع هلا باقي العمل الفني، ويمكن عن طريق سيادة لون أو شكل 
تتحقق السيادة يف العمل الفني سواء يف وسطه أو يف جانب مـنه، شكل)6( .

شكل )6(

- الوحدة : االتساق بني العنارص يف العمل الفني شكل)٥(.
   ) أ ( اتساق ال حيقق الوحدة .

  )ب( اتساق حيقق الوحدة .

)ج()ب() أ (

)ب()أ(
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تؤدي األلوان دورًا يف إظهار القيم اجلاملية للرتاكيب الفنية املختلفة وهي تربز مواطن اإلبداع فيه ، مثل :
1 ـ جمموعة األلوان املتوافقة.
2 ـ جمموعة األلوان املتباينة.

3 ـ جمموعة األلوان املتقدمة ) األلوان الساخنة (.
4 ـ جمموعة األلوان املتأخرة ) األلوان الباردة (.       )تم دراستها يف مراحل سابقة (

دور اللون يف إظهار القيم اجلاملية للرتاكيب :

اخلامات املستخدمة يف عمل الرتاكيب :

متيزت البيئة السعودية باحتوائها عىل خامات متنوعة نتيجة ملساحتها الشاسعة وجغرافيتها املتباينة ، 
وتنقسم اخلامات إىل نوعني : 

1 ـ خامات طبيعية استخدمت كام وجدت يف الطبيعة ، مثل : ) األصداف ، الرمال ، أغصان األشجار، 
اجللود ............ إلخ ( شكل)7( . 

شكل )7(

تعرفت أثناء الدرس عىل أسس بناء العمل الفني، عددي تلك العنارص، موضحة أمهيتها.

نــشــــــاط
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2 ـ خامـات مصنعـة مـن خامـات طبيعيـة ، مثـل ، ) رقائـق املعـادن ، الزجـاج ، األخشـاب ،
        اللدائن ... إلخ ( .شكل )8(. 

شكل )8(

3 ـ اخلامات املستهلكة من النوعني األول والثاين . 

1 ـ جتهيز اخلامات املناسبة للموضوع ، ثم تنظيفها من األتربة وخالفه ، سواء أكانت طبيعية أم صناعية.
2 ـ جتهيز األدوات اخلاصة بالعمل واملناسبة للخامة . 

3 ـ تركيب اخلامات األساسية للعمل باستخدام املادة الالصقة . 
4 ـ مراعاة أسس التكوين أثناء العمل . 

خطوات عمل تراكيب بخامات البيئة :

من خالل الدرس عرفت أنواع اخلامات. امجعي بعض اخلامات املستهلكة ثم وضحي مصدرها 
)طبيعي، مصنع( .

نــشــــــاط
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خطوات تطبيق تراكيب فنية : 

)3( )2( )1()4(

)٥()6()7(

شكل )9(
نامذج لرتاكيب فنية بخامات خمتلفة :

شكل )12(
تكوين فني من القواقع واألصداف

شكل )11(
تكوين فني من القواقع

شكل )10( تكوين فني من األخشاب
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شكل )13(
تكوين فني من اللدائن

شكل )14(
تكوين فني بخامات متنوعة

شكل )1٥(
تكوين فني من األغصان

شكل )16(
تكوين فني من اللدائن

الـتـطــبـيـقـات :

التطبيق األول :
تزخر البيئة السعودية من حولنا باخلامات الطبيعية ، ختريي ما تشائني منها ثم قومي بعمل تراكيب 

مجالية مراعية أسس بناء العمل الفني . 

التطبيق الثاين :
تتوفر اخلامات الصناعية نظرًا للتطور الرسيع يف جمال الصناعة ، ختريي ما تشائني منها ثم قومي بعمل 

تراكيب مجالية نفعية مراعية أسس بناء العمل الفني . 
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األسـئــلـة التقـويميـة

    س1: تقوم الرتاكيب الفنية اجلاملية عىل جمموعة من األسس ، عددهيا . 

     س2: وضحي من خالل ما درست أثر اجلامليات عىل الفرد واملجتمع .

     س3: عليل وجود تنوع كبري للخامات يف البيئة السعودية  .
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املصادر :
1 ـ  القرآن الكريم .

2 ـ السنة النبوية .
املراجع العربية : 

1 ـ األلفي ، أبو صالح ، الفن اإلسالمي أصوله وفلسفته ومدارسه ، دار املعارف ، القاهرة .
2 ـ الشال ، مها حممود النبوي ، رسالة ماجستري ، )1982/3/4م( ، مرص .

3 ـ د. داغستاين ، عبد املجيد إسامعيل ، الرياض التطور احلضاري والتخطيط ، اململكة العربية السعودية ، وزارة اإلعالم ، اإلعالم الداخيل.
4 ـ الدعجاين ، مانع بن فراش ، التقنيات التقليدية يف البيئة البدوية ، )1414هـ(، دار العاصمة ، اململكة العربية السعودية ، الطبعة األوىل .

٥ ـ د. رشدان ، أمحد حافظ ، د. عبد احلليم ، فتح الباب ، التصميم يف الفن التشكييل ، عامل الكتب ، القاهرة .
6 ـ د. شوقي ، اسامعيل ، التصميم عنارصه وأسسه يف الفن التشكييل ، )1421هـ( ، مطبعة العمرانية لألوفست .

7 ـ طه ، طه يوسف ، رسالة ماجستري ، التأثري اجلاميل ملتغريات التقنيات اليدوية عىل الشكل اخلزيف ، )1989م( ، مرص .
8 ـ عفيفي ، فوزي سامل ، الزخرفة العربية االسالمية ، اجلزء األول ، )1989م( .

9 ـ عالم ، عالم حممد ، علم اخلزف ، التزجيج والزخرفة ، )1964م( ، مكتبة األنجلو املرصية / القاهرة ، اجلزء الثاين . 
10 ـ عالم ، نعمت إسامعيل ، فنون الرشق األوسط يف العصور االسالمية ، دار املعارف ، القاهرة ، الطبعة اخلامسة .

11 ـ العيسى ، عباس حممد زيد ، موسوعة الرتاث الشعبي يف اململكة ، أدوات القهوة واملباخر واإلضاءة ، )1419هـ( ، اجلزء السادس ، 
وزارة املعارف.

12 ـ د. فاريس ، حممد سعيد ، قصة الفن يف جدة ، )1409هـ( ، دار البالد ، الطبعة األوىل .
13 ـ قدري ، حممد سمري كامل الدين ، رسالة ماجستري ، التقنيات اخلزفية وإمكانية تعلمها يف قصـور الثقافة بالقاهرة ، )1983م( ، مرص.  

14 ـ القويعر ، حممد عبد العزيز عيل ، تراث األجداد ، )141٥هـ( ، مطابع الفرزدق / الرياض ، الطبعة األوىل .
1٥ ـ حممد ، سعاد ماهر ، الفنون اإلسالمية ، اهليئة املرصية . 

16 ـ حممد ، مصطفى حنفي ، جماالت الرتبية الفنية ، )1418هـ( ، املفردات ، الرياض .
17 ـ جمموعة مؤلفني ، الرتبية الفنية للصف األول الثانوي العام التحضريي ، )1992م/1993م( ، وزارة الرتبية والتعليم .

18 ـ جمموعة املتخصصني ، املوسوعة العربية العاملية ، مؤسسة أعامل املؤسسة للنرش والتوزيع ، )1416هـ( ، اململكة العربية السعودية ، الرياض.
19 ـ املهدي ، عنايات ، فن الزخرفة عىل اجللد ، مكتبة ابن سينا ، القاهرة .

20 ـ معرض عن الفن اإلسالمي ، وحدة الفن اإلسالمي )140٥هـ( ، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية ، الرياض.
21 ـ بينايل القاهرة الدويل الرابع للخزف ، )1998م( ، وزارة الثقافة ، املركز القومي للفنون التشكيلية ، مرص .

22 ـ مكتـب الرتبية العريب لدول اخلليج ، خمتارات من أعامل الفنانني التشكيليني يف دول اخلليج العريب ، )1406هـ(، دار املظهر.
23 ـ وزارة اإلعالم والشؤون اإلعالمية ، اململكة العربية السعودية بني املايض واحلارض ، اإلعالم الداخيل ، اململكة العربية السعودية. 

24 ـ وزارة اإلعالم للشؤون اإلعالمية ، هذه بالدنا ، )1409هـ( ، اإلعالم الداخيل ، اململكة العربية السعودية .
2٥ ـ وزارة الداخلية ، إمارة منطقة مكة حارض زاهر ومستقبل مرشق ، اململكة العربية السعودية .

26 ـ الوشمي ، أمحد بن مساعد ، احلرف ، )141٥هـ( ، املهرجان الوطني للرتاث والثقافة ، الرياض .

بيان المصادروالمراجع




