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م  احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني وعلى آله وصحبه أجمعني، وبعد.. فقد ُصمِّ
في مجاالت  ومهاراتك  معلوماتك وخبراتك  الطالب/الطالبة إلثراء  بني يديك عزيزي  الذي  الكتاب  هذا 
من   وفيه  االبتدائية،  املرحلة  في  دراستك  أثناء  منها  كبير  على جزء  التي حصلت  املختلفة،  الفنية  التربية 
املعلومات واألنشطة ما يجعله مرجعًا أكادمييًا مهمًا. جتد في محتوى هذا اجلزء، املخصص للفصل الدراسي 

األول، أربع وحدات تتكون الوحدة األولى املخصصة ملجال الرسم من املوضوعات التالية:
• املوضوع األول: البيوت التراثية.

• املوضوع الثاني: دورق املاء.
• املوضوع الثالث: الفن واحلياة االجتماعية. 

الرسم  وانتقالها من مجال آلخر، فمجال  الوحدة تكامل اخلبرة واستمراريتها  وقد روعي في تصميم هذه 
محبب للطالب/الطالبات في هذه املرحلة وهو عامل مشترك بني موضوعات الزخرفة والطباعة والتصميم.

وقد بذل اجلهد في اختيار املواضيع، وتنوع األنشطة اإلثرائية التي راعت اإلملام بالتراث احمللي والفن العاملي.
 أما الوحدة الثانية فقد خصصت ملجال الزخرفة وحتتوي على ثالثة موضوعات على النحو التالي:

• املوضوع األول: األفاريز الزخرفية.
• املوضوع الثاني: األلوان في الزخرفة اإلسالمية. 

• املوضوع الثالث: اإلطارات والزوايا الزخرفية.
وقد روعي في هذه الوحدة التعرف على أمناط الزخرفة املختلفة، وُذيِّلت املواضيع املطروحة بأنشطة فكرية 

وتطبيقية تساعد الطالب/الطالبة في تطبيق ما تعلمه واالستفادة منه في حياته العملية.
الوحدة الثالثة عن أشغال النسيج وتتكون من موضوعني على النحو التالي:

• املوضوع األول: النسيج الشعبي.. أصالة وجمال.
• املوضوع الثاني: القيم الفنية واجلمالية للمنسوجات.

المقدمة
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ومهارات  ومعلومات  خبرات  إثراء  منها  يرجى  مفيدة،  وأنشطة  معلومات،  تقدمي  مت  الوحدة  هذه  وفي 
الطالب/الطالبة عن عالم النسيج الشعبي، الذي ميثل حرفة وفن شعبي تهدده الصناعات احلديثة باالندثار. 
وقد روعي في هذه الوحدة مستوى إدراك الطالب/الطالبة في هذه املرحلة وأهمية تفهم قيمة التراث الفني 
لألمة. كما ُذيِّلت الوحدة بأنشطة فكرية وتطبيقية، من شأنها تنمية مهارات التفكير وإيجاد الوعي بالبعد 

املهني للِحَرف املختلفة. 
الوحدة الرابعة: أشغال املعادن وتتكون من موضوعني على النحو التالي:

• املوضوع األول: التشكيل املباشر باألسالك املعدنية.
• املوضوع الثاني: مجّسمات جمالية.

وتشكيل  امليكانيكي،  الوصل  أو  الربط  وطــرق  املعدنية  باألسالك  التشكيل  تناولت  الوحدة  وهــذه   
العملية، هناك أنشطة  إلى املمارسة  املجّسمات اجلمالية بواسطة سماكات مختلفة من األسالك. باإلضافة 
تذوقية وجمالية مناسبة يستطيع الطالب/الطالبة القيام بها مبفرده أو مبساعدة أحد أفراد عائلته، وختمت 
مواضيع الكتاب باملشروع الفصلي والذي يهدف الى تنمية املهارات االبداعية للطالب/ة، بدمج املجاالت 
الفنية التي مت دراستها خالل الفصل لعمل تصاميم إبداعية نفعية تعاونية ذات طبيعة تربوية جمالية. وهذه 
الطالب/الطالبة في دروس  التي مر بها  املهارية والوجدانية  املعرفية  امتداد للخبرات  املواضيع مجتمعة هي 
املجاالت التي سوف تثري بإذن اهلل هذه اخلبرات كما ميكن للمعلم/للمعلمة أن يشجع الطالب/الطالبات 
على الرجوع لكتاب الطالب ملمارسة ما فيه من أنشطة، وميكن للوالدين أيضًا مساعدة األبناء على االستفادة 

منه. 
 آخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني..
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الوحدة الأولى
مجال الرسم
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نتوقع من الطالب/الطالبة  يف نهاية الوحدة:

1 معرفة إنتاج لوحات فنية باستخدام ألوان األكريليك مع التأكيد على أساليب استخدام الفرشاة.
2 استخدام العجائن الورقية إلحداث تأثيرات ملمسية متنوعة وتلوينها باأللوان الزيتية.

األساليب  على  للتعرف  والعاملي  والعربي  السعودي  الفن  من  معاصرة  فنية  أعمال  مناقشة   3
واالجتاهات املختلفة في املهارات املقدمة.

4  استعراض بعض األعمال من احلضارات القدمية ومعرفة طرق التنفيذ املختلفة.
5 فهم دور الفن في احلياة اليومية من خالل دراسة الرموز في مناذج من اإلعالنات املعاصرة.
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موا�سيع جمال الر�سم:

املوضوع )1(: البيوت التراثية.
املوضوع )2(: دورق املاء.

املوضوع )3(: الفن واحلياة االجتـماعية.

الوحدة األولى: مجال الرسـمالوحدة األولى: مجال الرسـم

11
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الوحدة األولىالوحدة األولى
الموضوع األولالموضوع األول

الشكل )1(

كان اآلباء واألجداد يعيشون في بيوت لها خصوصيتها 
العربية  اململكة  طبيعة  مع  يتواءم  الذي  تصميمها  ولها 
مدن  من  مدينة  لكل  وأصبح  الصحراوية،  السعودية 
اململكة خصوصية في تصميم مبانيها سواء في البناء أو 
التقليدية  للعمارة  أصبحت  حتى  املستخدمة  اخلامة  في 
التراثية قيم يدركها كل من يتناول هذه البيوت بالبحث 
فنية  قيم  من  به  تتمتع  ما  ويــدرك  واملتابعة  والتمحيص 

وجمالية )الشكالن 1، 2(.

الشكل )2( البيوت الشعبية في منطقة املربع بالرياض

ففي جند واملنطقة الوسطى مثاًل كانت اخلامة األساسية 
املستخدمة لتنفيذ البيوت من مادة الطني كمادة أساسية، 
واألعمدة  النخل  األثل وجذوع  اللَِّب وأخشاب  وكذلك 

احلجرية )الشكالن 3، 4(.

الشكل )3( البيوت الشعبية في منطقة جند واملنطقة الوسطى

 الـبـيوت الـــتـراثـيـة الـبـيوت الـــتـراثـيـة

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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وفي احلجاز روعي تنفيذ الرواشني اخلشبية ووضعت 
األسرة  يتناسب مع خصوصية  املصممة بشكل  النوافذ 
التراثية  البيوت  في تصميم هذه  روعي  السعودية،كما 
القدمية التهوية الطبيعية وهي من شروط التراث في حني 
يحرص  كان  التي  امليزة  لهذه  األسمنتية  البيوت  تفتقر 
عليها اآلباء واألجداد، وأصبح ما ينطبق على أجزاء في 
بالدنا في احلجاز وجند ينطبق على بقية مناطق مملكتنا 
كان  وإن  أيضًا،  والشمال  واجلنوب  الشرق  في  احلبيبة 
لكل منطقة بيوت تراثية تتواءم مع طبيعة املناخ وطبيعة 

املنطقة كما أسلفنا )الشكالن 5، 6(.

الشكل )6(: لوحة الروشان للفنان »فؤاد مغربل« الشكل )5(: لوحة للفنان »عزيز ضياء«

انتشار الطوب )البلك( األسمنتي بشكل ملحوظ، يهدد تاريخ كل منطقة وطرازها  وقد أصبح 
العمراني ووجهها املشرق عبر التاريخ، لهذا فكر عدد من املهتمني والباحثني بضرورة احلفاظ على هذا 
التاريخ الضارب في جذور املكان من خالل اإلبقاء على أجزاء في مناطق اململكة أو أحياء تاريخية 
الزمانية، ويكون ذلك عن طريق هيئة  تتحدث عن حياة األجداد وترصد يومياتهم في تلك احلقبة 
وطنية تعنى بالتراث العمراني وحتقق التوازن بني خطط التطوير احلضاري في املدن مع احملافظة على 

التراث العمراني.

الشكل )4(

1414



اآلثار  مجاالت  في  والدارسون  الباحثون  أبرزهم  بعينها  تخصصات  أصحاب  املباني  بهذه  ُيعنى 
والعمارة واالجتماع والدراسات البيئية والتخطيط والتاريخ وأخيراً وليس آخراً الرسم، وهو مجالنا في 
هذه اللقاءات حيث استطاع الفنان أن يتناول البيوت التراثية في أعماله ولوحاته، كما عّبر عنها بنهجه 

وأسلوبه الذي تأثر به وأثر فيه، والكيفية التي عبر بها الفنان عن البيوت التراثية في بيئته ومنطقته.
ما يزيد جماليات البيوت التراثية منظور الرؤية إليها حيث إن اجلهل بقواعد املنظور قد يعرقل القيم 
اجلمالية في الرسم، وأبعاد األجسام واجتاهاتها تضفي عليها تغييراً يتناسب مع موقع النظر إليها فكلما 

اقتربنا تكبر، وتزداد صغراً كلما بعدت عن العني.

الخاماتالخامات

استخدم الفنان في رسم لوحاته وتعبيراته عن البيوت التراثية ومواضيعه املختلفة العديد من 
اخلامات اللونية منها ألوان اإلكريليك ولتعريف هذه األلوان ميكن أن نوجزها في التالي:

ألوان اإلكريليك: هي ألوان على شكل وهيئة أنابيب تعالج بواسطة املاء والفرشاة، ومن 
مميزات هذه األلوان أنها سريعة اجلفاف،ومن املمكن أن نلّون بها عدة طبقات فوق بعضها 
البعض، وهي مقاومة بشكل جيد للظروف املناخية، وعادة ما تستخدم على أسطح مختلفة 

ومتباينة، مثل الورق والقماش واخلشب والبالستيك.
األلوان الزيتية: وهي ألوان أكثر شيوعًا في املعارض واملتاحف والوسيط املضاف إليها هو 
الزيت اخلاص باأللوان لذلك سميت باسمها) ألوان زيتية( ومن مزاياها : سهولة اإلستخدام 
، التزول باملاء وباإلمكان الرسم عليها أكثر من مره. على نفس اللوحة الكانفس )الكانفس 
هو قماش مشدود ومخصص للرسم الزيتي واإلكريليك(، ولأللوان الزيتية نوعية من الفرش 
وأكثرها انتشاراً الفرش املسطحة وتتدرج مقاييسها من الرقم 1 إلى الرقم 12، وبعدها تأتي 

الفرش املستديرة. 
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األدواتاألدوات

صحن األلوان: )البالته palette( وهو عبارة عن مسطح خشبي، أو بالستيكي ميزج عليه 
اللون قبل وضعه على اللوحة مباشرة. 

الفرشاة: هي التي بواسطتها نلّون اللوحة الفنية وهي عبارة عن ساعد خشبي مصنوع من 
شعر احليوان )الذئب والسنجاب وغيرهما(.

الشكل )7(
 لوحة للفنان »علي الرزيزاء«

الشكل )8(
 لوحة للفنان »علي الرزيزاء«
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الشكل )12(: قلم رسمالشكل )11(: أنواع مختلفة من الُفرش

الشكل )14(: حامل رسمالشكل )13(: لوحات كانفس

الشكل )9(: ألوان إكريلك.
الشكل )10(: ألوان زيتية.

أدوات الرسم
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نشـاط نشـاط ))11((

حدد إلى أي من مناطق اململكة العربية السعودية تنتمي تلك املعالم والصور 
للبيوت التراثية ؟

)                     (
)                     (

)                     ()                     (

)سوق اجمللس( للفنان نادر العتيبي
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نشـاط نشـاط ))22((

ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة:
* حلل ألوان اإلكريليك وجتهيزها لالستخدام يتم إضافة:

.Turpentine  3 ـ التربنتني   .Oil  2 ـ الزيت            .Water 1 ـ املاء

* يقصد بالوسيط يف اللون:
1 ـ األداة املضافة حلل اللون.                         2 ـ سكني الرسم.        

3 ـ األلوان املوجودة في منتصف اللوحة.

نشـاط نشـاط ))33((

 نســـتنتـــج اجلمـــاليات 
ثم  الصــورة،  يف  املوجـــودة 
نعّبــر لفــظيـًا عن مشاهداتنا 
املنازل  هذه  عـن  وانطباعاتنـا 
ناحية  الشعبية من  والبيـوت 
وجماليات  واأللوان  التنسيق 

التوزيع.

الشكل )15( جتاور بيوت تراثية من اجلنوب
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نشـاط نشـاط ))44((

 * ننفذ عماًل فنيًا منزليًا ونتناول فيه موضوعًا تراثيًا من مواضيع التراث والبيئة، 
على أن نستخدم خامة األلوان اإلكريليك بصورة مباشرة من األنبوب على اللوحة.

* مستعينا بأحد  مصادر التعلم املتاحة )مطبوعات - كتب - مواقع إلكترونية( 
يف البحث؟
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الشكل )16(: صور توضح كيفية صنع اآلنية ودوارق املاء من الطني.

الوحدة األولىالوحدة األولى
دورق الــمـــاءدورق الــمـــاءالموضوع الثانيالموضوع الثاني

كان اآلباء واألجداد يجدون مشقة في احلصول على املاء، وكانت أساليبهم بدائية في طرق احلفاظ على 
هذه النعمة التي قال اهلل تعالى عنها في محكم كتابه العزيز �                                                                                                        
� ]األنبياء: 30[، وقد كانوا 
تدرجت  السبب  ولهذا  لإلنسان،  بالنسبة  املاء  أهمية  إلدراكهم  الصافي  املياه  منبع  على  يحرصون 
أساليب وطرق حفظ املاء في أماكن مخصصة ميكن الرجوع إليها والشرب منها بكل يسر وسهولة، 
حتى يسر اهلل سبحانه وتعالى أن توصلوا إلى تصميم اآلنية اخلزفية ودورق املاء أو )الشربة( كما ُيسّمى 
في بعض املناطق، وهذه اآلنية اخلزفية عبارة عن مكان جتمع فيه املياه وهي مصنوعة من الطني العادي، 
ثم يتم تصفيتها من املاء متامًا ويكون ذلك بحرق اآلنية في أفران متخصصة تساهم في تبخر املياه من 
بني جزيئات الطينة املستخدمة لآلنية، ومن ثم تكون جاهزة حلفظ املاء ومتنحه نقاء وبرودة تساهم في 

تلطيف اجلو وتقدمي املاء البارد النقي.
يساهم تصميم اآلنية والدورق األنيق في انسيابية وتدفق املاء بشكل سلس بحيث يظهر رأس اآلنية 
كأقل أجزائها تقاربًا، وذلك حلفظ املاء من التدفق الزائد، وفي أسفل العنق يزداد احلجم واملساحة وذلك 

إلبقاء أكبر قدر من املاء في بطن اآلنية.
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كيف نصنع عجينة الورق؟
عجينة الورق تعتبر بدياًل جيداً للصلصال والطني نظراً لتشابه اخلصائص التشكيلية بينهم ، فهي 

سهلة التحضير وفي متناول  اليد، ولتجهيز العجينة الورقية بالطريقة املثالية أتبع اخلطوات اآلتية:
احضر األدوات املكونة من )وعاء للماء + جالون ماء + ورق ممزق إلى أجزاء صغيرة + غراء خشب أو 
نشا+ غطاء اليد أو قفاز + فرش مقاس كبير + لوح كانفس أو أبلكاش(. اآلن قم بوضع الورق املمزق 
في الوعاء ثم اسكب جالون املاء حتى تغمر الورق متامًا باملاء، ثم بعد ذلك اترك الورق يتشبع باملاء 
ملدة من 6 إلى 10ساعات متواصلة ثم اعجن الورق بعد هذه املدة بيديك أو بواسطة عصا خشبية أو 
خالط حتى تظهر لك عجينة الورق جاهزة وتشبه العجينة التقليدية، وبإمكانك أن تضيف عليها 
غراء اخلشب حتى تكون قابلة أن تتماسك على سطح الكانفس بشكل أفضل وامزجهما معًا، ثم بعد 
ذلك قم بتحديد األجزاء في لوحتك الكانفس التي تريد أن تبرز بعض املالمس على بعض األجزاء 
منها، وافردها بواسطة سكني الرسم، ثم اتركها حتى جتف. ميكنك اآلن أن ترسم على هذه اللوحة 
مباشرة بواسطة ألوان اإلكريليك أو الزيت وليكن املوضوع هو ما تناولناه أعاله )دورق املاء(، حينها 
جتد أن دورق املاء املرسوم على لوحتك قد ظهر بشكل أنيق وبه مالمس متنوعة وانعكاسات أكثر من 

رائعة لتجانس اخلامات وتوافقها.

2222
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خطوات تنفيذ وجتهيز عمل عجينة الورق:

اخلطوة )1(: حتضير األدوات »غراء، 
شرائح، ورق، فرش، جالون ماء«.

اخلطوة )2(: سكب املاء في صحن.

اخلطوة )3(: وضع شرائح الورق في املاء 
وتركها ملدة )6( ساعات.

اخلطوة )4(: الضغط على شرائح الورق 
وعجنها بواسطة اليد.

اخلطوة )5(: بعد سكب املاء خارج الصحن يتم 
وضع الغراء األبيض حتى تصبح عجينة متماسكة.

اخلطوة )6(: فرد العجينة على سطح 
أبلكاش إلحداث مالمس على السطح.

اخلطوة )7(: تلوين أشكال األواني اخلزفية 
املرسومة على عجينة الورق.

الشكل )17( لوحة من عجينة الورق.

23
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املالمس يف العمل الفني:
نقصد باملالمس في اللوحة أن يكون هناك تكوين وإقحام ملتناقضات على سطح اللوحة بأكثر من 
خامة ولكل خامة، مميزات وخصائص تختلف عن األخرى، ومن خالل هذا التجانس تبرز املالمس، 
مثال ذلك أن يلّون الفنان لوحته بألوان اإلكريليك ويضيف إليها نشارة اخلشب أو الرمل أو املعاجني 
اللوحة  سطح  على  اإلضافات  هذه  أجزاء  تبرز  حينها  اخليش..إلخ.  أو  والعادية(  بأنواعها)الورقية 

وتعطي أبعاداً وانطباعات جمالية أنيقة تزيد من الرقعة اجلمالية للوحة.

الشكل )18(: تصميم لبناء 
مجسم لدورق املاء

 الشكل )19(: مجسم جمالي ملجموعة 
من الدوارق

الشكل )20(: توظيف التراث املتمثل في 
الدورق من تصاميم الفنانني

هو  الفني،  العمل  أســاس  هو  اللوحة  في  اللون  يعتبر   
والتناغم  اإلحساس  وهو   contrast التضاد  وهو  الفضاء 
البصري، لهذا البد من األخذ في االعتبار أهمية هذا اجلزء 

أثناء الصياغة الفنية للعمل الفني.
عن  يختلف  اللوحة  مفهوم  أن  الفنانني  بعض  يعتبر   
مفهوم العمل الفني، ومفهوم اللوحة لديهم هو العمل الذي 
لونية محددة )إكريليك  بخامة  احلائط ويكون  يعّلق على 
احلائط  غير  أمكنة  يحتمل  الفني  العمل  بينما  زيتي(،  أو 

الشكل )21(: لوحة للفنان محمد الشهري، استخدم ويتكون من مواد وخامات متنوعة ومتفاوتة اخلصائص. 
مجموعة من املالمس على سطح اللوحة 
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 لقد ُوجدت أنواع عديدة من العجائن حتمل العديد من املسّميات. مثل هذه العجائن: )عجينة 
الورق وهي مايهمنا في درسنا اآلن، وعجينة الصمغ، وعجينة امللح، وعجينة السيراميك....إلخ(.

مثاًل هذه  ولتكن  فني  أو عمل  فنية  لوحة  لتنفيذ  ومختلفة  متنوعة  من خامة  أكثر  استخدمنا  إذاً 
اخلامات )خامة ألوان اإلكريليك وخامة اخليش وخامة اجلبس( فإن هذه اللوحة ميكن أن نطلق عليها 

لوحة فنية ذات مالمس.

نشـاط نشـاط ))11((

 نصُف خطوات  كيفية  إعداد عجينة بخامة مختلفة لتنفيذ لوحة فنية بخالف 
العجينة الورقية التي مت تناولها يف الدرس. لنجرب ذلك عملًيا يف منزلنا.
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التفاعل مع قضايا املجتمع، وذلك بتسجيلها تارة وبالتعبير عنها تارة  يلعب الفن دوراً مهمًا في 
أخرى. وتأخذ أشكال التعبير عن قضايا املجتمع أمناطًا متعددة، حسب منو وتطور أساليب التعبير 
واجتماعية  سياسية  تقلبات  من  فيها  مبا  بها،  مير  التي  والفترة  املجتمع  ثقافة  مع  يتوافق  ومبا  الفني 
وفكرية. وعندما ننظر إلى املنمنمات التي رسمها الرسام الشهير يحيى بن محمود الواسطي شكل 
)22(، جندها تعّبر عن تلك الفترة التي عاش فيها املجتمع املسلم من استقرار وازدهار لنوع من األدب 

ُعرف بفن املقامة.

واملقامة هي عبارة عن حكاية يرويها راٍو عن أبطال قصة ما. ومقامات احلريري التي رسم الواسطي 
منمنماتها عام 634هـ )املنمنمة هي عبارة عن صورة دقيقة لتزيني الكتب( هي مخطوطة بها أكثر 
من مائة منمنمة توضح احلكايات التي يرويها احلارث بن همام عن حيل أبي زيد السروجي ونوادره، 
حيث متثل كل منمنمة مقامة من املقامات املائة، وتعبر عن جزء مهم من احلكاية. وتوجد نسخة من 
هذه املخطوطة باملكتبة األهلية بباريس وال ريب أن تلك القصص والرسومات املصاحبة لها تعطي فكرة 
واضحة عن منط احلياة االجتماعية في ذلك العصر مبا فيه من عادات وتقاليد وأشكال املالبس واحللي.

الوحدة األولىالوحدة األولى
الفن واحلياة الجتماعيةالفن واحلياة الجتماعيةالموضوع الثالثالموضوع الثالث

الشكل )22(: منمنمة املقامة السابعة للفنان املسلم يحيى بن 
محمود الواسطي، متثل املنمنمة السابعة من مقامات احلريري 634هـ.
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الشكل )23(: لوحة من أعمال الفنان األمريكي روي لشتنستني، املسماة: 
انفجار 1962م. تأمل كيف استخدم الفنان صور الرسوم الكرتونية للتعبير 

عما يعتبره العامة صوراً مؤثرة في الثقافة السائدة.

الشكل )24(: لوحة للفنان األمريكي روبرت رشنبرج 
وهنا أيضًا استخدم الفنان بعض الصور اإلعالمية للتعبير 

عن تأثير وسائل اإلعالم في احلياة املعاصرة.

ما  انتشار  فمع  االجتماعية،  احلياة  وأثر في منط  تأثر  العشرين جنده  القرن  في  الفن  إلى  نظرنا  وإذا 
فن  في  والتوسع  امللّونة،  واإلعالن  الطباعة  وسائل  ازدهار  في  متثلت  التي  اجلماهيرية  بالثقافة  ُعرف 
تغليف املنتجات والسلع املختلفة، باإلضافة إلى ما جلبته وسائل االتصال املعاصرة من صور ومشاهد 
لألحداث اليومية، بدأ الفنان بالتساؤل عن طبيعة الفن وماهيته ومصادر اشتقاقه، وعن فكرة التفريق 
بني الفن الرفيع والفن الشعبي مبعنى الذي يأخذ شعبيته من حياة الناس وذوقهم العام. ونشأ اجتاه في 
الفن ُعرف بالفن الشعبي )بوب آرت(. والفن الشعبي هو حركة نشأت في الستينيات امليالدية من 
القرن العشرين في كل من بريطانيا وأمريكا ثم انتشرت في أنحاء العالم. وقد اتخذ هذا االجتاه من 
الفني،  للتعبير  مادة  الشعبية  االتصال  ووسائل  واإلعالن  الدعاية  وفنون  السلع  اإلشهار عن  أساليب 
فجاءت أعماله متوافقة مع هذه الفكرة.باستخدام  اسلوب فن  الكوالج بقص ولصق اخلامات املتنوعة 

لتكوين شكل جديد والتي ظهرت في لوحات الكثير من  الفنانني .انظر الشكل )24(.
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نشـاط نشـاط ))22((

انظر كيف خدم الفن أغراضًا اجتماعية، حسب طبيعة الفترة والسياق االجتماعي،   
كما توضح ذلك منمنمات الواسطي يف املقامة السابعة. هل تستطيع كتابة نصف 

صفحة تصف فيها وجهة نظرك حول العمل؟

الشكل )25(: منمنمة املقامة السابعة للفنان املسلم يحيى بن 
محمود الواسطي، متثل املنمنمة السابعة من مقامات احلريري 634هـ.

نشـاط نشـاط ))11((

رسم املنمنمة عدد من الفنانني يف العصور اإلسالمية، انظر يف بعض كتب   1
حسن،  محمد  لزكي  اإلسالم(  )فنون  كتاب  مثل  اإلسالمي  الفن  تاريخ 

وابحث عن بعض الفنانني الذين اشتهروا برسم املنمنمة. 
إعجابك.  رسوماتهم  تثير  للمنمنمات  رسامني  من خمسة  قائمة  بعمل  قم   2

)ميكنك الرجوع إلى كتاب التصوير عند العرب ألحمد تيمور باشا(.
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      تقومي الوحدة: 

السؤال األول:
اختر االجابة الصحيحة: 

- حلل ألوان اإلكريليك وجتهيزها لالستخدام يتـم إضافة: 
         املاء           الزيت            التربتني 

- يقصد بالوسيط في اللون: 
      األداة املضافة حلل اللون.

      سكني الرسم.
       األلوان املوجودة في منتصف اللوحة.

السؤال الثاني: 
 ضع عالمة)√( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )×( أمام العبارة غير الصحيحة فيـما يلي:

.)   (  أ ــ  دورق املاء يصنع من الطني العادي     
 .)   ( ب ــ يعتبر اللون في اللوحة هو أساس العمل الفني   

ج ــ عندما نستخدم أكثر من خامة مختلفة في اللوحة الفنية فيمكن أن نطلق عليها 
.)   ( لوحة ذات ملمس واحد.                                             

السؤال الثالث:
ماذا نعني بهذه املصطلحات: 

         املنمنمة: ................................ ............................................

         املالمس في العمل الفني: ................................ .......................
          البوب آرت: ............................... ........................................ 
          ألوان اإلكريليك: ............................... ..................................
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44
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الوحدة الثانية

مجال الزخرفة
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نتوقع من الطالب/الطالبة بعد نهاية الوحدة:

1 حتــليل القيــم الفنيـــة في صــور النمـــاذج الزخرفية املعروضــــــة.
2 التعــرف على بعض قواعـــد زخرفـــة األطــــر )األشرطة(.

وفق  اإلسالمية،  الزخــارف  أنــواع  بأحــد  )لونني(  ملّون  زخرفـــي  )شريط(  إطــار  تصميـــم    3
القواعــد الزخرفية التي تعلمها.

4 حتليــل القيـــم اجلمــاليــة الزخرفية في األعمــال املنجــزة.
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موا�ضيع جمال الزخرفة:

املوضوع )1(: األفاريز الزخرفية.
املوضوع )2(: األلوان يف الزخرفة اإلسالمية.

املوضوع )3(: اإلطارات والزوايا الزخرفية.

الوحدة الثانية: مجال الزخرفةالوحدة الثانية: مجال الزخرفة
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الشكل )26( أفاريز من مسجد أنشئ عام 1627هـ ويظهر فيه 
استخدام اللون األزرق الصريح واألزرق السماوي والفستقي 

واألصفر الليموني.

الفنون  من  هائاًل  تراثًا  اإلسالمية  احلضارة  لنا  تركت 
مصطلحاتها  وتــنــوع  تنوعها  ــى  إل أدى  ممــا  الــزخــرفــيــة، 
ومفاهيمها الفنية، وتعتبر األفاريز من األساليب الزخرفية 
والتجميلية  التزيينية  اجلوانب  في  هامًا  دوراً  لعبت  التي 
في  اخلصوص  وجــه  وعلى  العملية  املجاالت  من  لكثير 

مجال العمارة.

• على احلوائط واجلدران -الشكل )26(.  
ــشــكــل)27(.  • عــلــى األوانــــي والــفــوانــيــس - ال  

األسطوانية - الشكل )28(. 
• على أكتاف وجوانب األعمدة -الشكل )29(.   

• على أسوار املساجد والقصور. الشكل )27(: فانوس نحاسي مطعم بالذهب في مسجد  
بدمشق من القرن التاسع عشر.

المقدمة

اجلــدار  بأعلى  أو  بالعقود  يحيط  زخرفي  شريط  هو 
أو  عليه،  املطر  سقوط  ويخفف  عنه  يبرز  وقد  اخلارجي 
بأعلى حيطان الغرف، أو مجموعة شرفات مسّننة حتيط 

بأسوار املساجد والقصور.

ما هو اإلفريز؟

 استخدامات اإلفريز

الوحدة الثانيةالوحدة الثانية
الأفـاريـز الـزخـرفـيةالأفـاريـز الـزخـرفـيةالموضوع األولالموضوع األول
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الشكل )28(: شمعدان زجاجي، أسطواني الشكل،
 صنع عام 638/538.

الشكل )29(: جدار من 
الفسيفساء ألحد األعمدة 

مبدرسة العطارين مبدينة فاس 
باملغرب، أنشئت عام 1325هـ.

حتليل فني إلفريز على عمود املسجد احلرام 
من العهد العباسي:
اجلانب التاريخي:

 دخل على املسجد احلرام الكثير من مشاريع 
الراشدين،  اخللفاء  عهد  منذ  بــدأت  التوسعة، 
باألمويني  مروراً   ، اخلطاب  بن  من عهد عمر 
والعباسيني إلى يومنا هذا في عهد خادم احلرمني 
الشريفــــني امللــــك سلمــــان بن عبدالعزيز. وفي 
عهد اخلليفة العباسي محمد املهدي أمر بتوسعة 
وسنة  سنة 161هـــ  مرتني  الشريف  املكي  احلــرم 
164هـ، وبعد التوسعة في سنة 167هـ أمر بإقامة 
 أسطوانتني َعلمًا لطريق رسول اهلل � الذي سلكه
به  ليتأسى  الصفا  إلى  الطواف  من  االنتهاء  بعد 
حجاج بيت اهلل وُعّماره، فوضعت عند مدخل 

الشكالن )31/30(: عمودان رخاميان باحلرم املكي الشريف وضعا في عهد اخلليفة باب الصفا الشكل )31/30(.
العباسي محمد املهدي في توسعته الثانية سنة 167هـ.
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نقلت هذه األعمدة من بالد الشام ومصر، وأشرف على وضعها أهل الكوفة على يدي يقطني ابن 
موسى وإبراهيم بن صالح. ويوجد باملسجد املكي ثالثة أعمدة من الرخام من هذا العهد، شاهداً على 

اهتمام أولياء األمور باحلرم املكي الشريف من توسعة وجتميل وتزيني. 

 اجلوانب احلسية:
11 كانت أسطوانة كبيرة.

22 من الرخام.

33 ذات نقوش محفورة وكتابات بارزة.

44 طليت باللون الذهبي وهي حاليًا مطلية باللون الفضي.

قيمها التشكيلية: 

نقشت األفاريز بالكتابات املزخرفة واألشكال الهندسية. من أعلى وأسفل ومن اجلوانب للتأكيد  11

على تزيني العمود.
نباتية ثالثية وخماسية وثمانية،  العنب وأوراق  النباتية من أوراق وعناقيد  22 نقشت باألشكال 

وتعرف باملراوح النخيلية وأوراق األكانتس.
33 متت االستعانة بعمليات النحت واحلفر على الرخام إلبراز النقوش والكتابات.

44 ُزّينت من اخللف بزخارف هندسية متشابكة حتصر بينها وريدات وأوراق نباتية داخل تشابكاتها 

املتعددة، وهذه الزخارف بتنوعها تشبه الزخارف املوجودة على قبة الصخرة بالقدس الشريف. 
قيمتها التعبيرية:

أعطت األفاريز شعوراً بالقوة واألهمية للكتابة احملفورة على العمود. 11

اإلحساس بالدقة والنظام في ترتيب الوحدات الزخرفية في الشريط الزخرفي. 22

املسجد  توليها احلكومات اإلسالمية إلصالح وتعمير  تزال  ما  التي  تكشف عن مدى األهمية  33

احلرام.

التحليل الفني والجمالي
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اخلطوة )1(

اخلطوة )2(

اخلطوة )3(
الشكل )32(: خطوات تصميم اإلفريز باستخدام العنصر الهندسي والكتابات.

خطوات تصميم اإلفريز
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نشـاط نشـاط ))11((

 أمامنا صورة ألفاريز الشكل )33( 
مساجد  أحد  حائط  على  جدارية 
باكستـــان،  نحلـل مـــعًا الصـورة 
حتليـاًل فـنـيًا وجـمـالـيـًا. بتصنيف 
قيم  إلى جوانب حسية،  حتليالتنا 

تشكيلية، وقيم تعبيرية. 

الشكل )33(

نشـاط نشـاط ))22((

نرسم ونصمـم أفاريز زخرفية تصلح ألوان أسطوانية زجاجية.
نبدي رأينا حول ما أنتجناه من رسوم لألفاريز الزخرفية. 

 تطبيقي
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نشأ الفن اإلسالمي في املناطق التي دان أهلها باإلسالم، فامتدت من أقاصي الشرق من الهند إلى 
االمتداد  هذا  إن  جنوبًا.  السودان  إلى  شمااًل  الصغرى  آسيا  ومن  غربًا،  )إسبانيا(  واألندلس  املغرب 
وهذه البيئات املختلفة أثرت الفنون اإلسالمية بالكثير من القيم الفنية، ورغم هذا الثراء إال أن التوحد 
الفكري النابع من اإلميان باهلل وحده كان له األثر في توحد األساليب الفنية للزخارف اإلسالمية من 
تصميم وتلوين وتطبيق. وهذا الثراء أنتج عدداً من املدارس الفنية من أبرزها: املدرسة العربية، املدرسة 
األندلسية املغربية )الشكل36(، املدرسة الفارسية. وبرزت كل مدرسة بأساليب متيزها، ومن هذه 

األساليب استخدامها ملجموعات لونية جندها على جميع زخارفها املمتدة في اإلطارات و األفاريز.

الشكل )34(: أفاريز على قبة الصخرة بالقدس يظهر فيها اللونان األحمر واألصفر الذهبي

المقدمة

الوحدة الثانيةالوحدة الثانية
الألوان يف الزخرفة الإ�سالميةالألوان يف الزخرفة الإ�سالميةالموضوع الثانيالموضوع الثاني

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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نشـاط نشـاط ))11((

 نتأمل ونالحظ:

1ـ الشكل )34( الذي ميثل أفاريز على قبة 
الصخرة وهي من روائع ما أنتجته املدرسة العربية 
والشكل )35( ميثل إفريزاً هندسيًا على جدار.
2 ـ هل نستطيع حتديد املجموعة اللونية التي 

استخدمتها هذه املدرسة؟

الشكل )35(: إفريز هندسي على جدار

استخدمت هذه املدرسة األلوان الواضحة دون درجات ومنها:
األزرق، األصفر الذهبي، األحمر الزاهي، األخضر الزرعي.

مبدرسة  األعمدة  أحــد  جــدار  على  أفاريز  ميثل   :)36( الشكل 
العطارين مبدينة فاس باملغرب.

الشكل )37( زخارف على اجلدران اخلارجية ملسجد قبة الصخرة.
الشكل )36(: جدار من الفسيفساء 
ألحد األعمدة مبدرسة العطارين مبدينة 

فاس باملغرب، أنشئت عام 1325هـ.

الشكل )37(: زخارف على اجلدران اخلارجية ملسجد قبة الصخرة.

ألوان المدرسة العربية
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ألوان المدرسة الفارسية

اللونية،  الدرجات  استخدمت  لكن  العربية،  املدرسة  في  املستخدمة  ــوان  األل نفس  استخدمت 
ومنها:

األزرق النيلي، األزرق السماوي، األحمر بدرجاته، الوردي، الفستقي، البيج، الليموني، واألخضر 
الزرعي، وعادة ما تستخدم هذه املدرسة اللون األسود لتحديد الزخارف.

ألوان المدرسة الغربية واألندلسية

وهي  الثانوية  ــوان  واألل واألصفر،  واألزرق  األساسية،كاألحمر  األلــوان  املدرسة  هذه  استخدمت 
البنفسجي واألخضر والبرتقالي خاصة باألفاريز التي تقوم على الفسيفساء واملوزاييك.

تحليل فني ألفاريز قبة الصخرة الشكل )34(

اجلانب التاريخي:
منذ  األصلية  ومالمحها  بهيئتها  احتفاظًا  واألكثر  األموية،  املنشآت  أقدم  من  الصخرة  قبة  تعتبر   

عمارتها.
اجلانب الفني واجلمالي لزخارف قبة الصخرة: 

رغم اإلضافات واإلصالحات التي دخلت عليها نتيجة أحد الزالزل التي عصفت بها. 
 بنيت قبة الصخرة عام 691 م بأمر من اخلليفة األموي عبدامللك بن مروان، ومت االنتهاء من تعميرها 
مع  السماء  إلى  منها رسول اهلل�  ُأسري  التي  املعلقة  الصخرة  القبة على  وبنيت هذه  عام 696م. 

جبريل ليلة املعراج. 
اجلوانب احلسية:

قبة الصخرة قبة عالية، متطاولة. 11

22 قطرها 20.44 متراً.

33 ارتفاعها 31.5 متراً.

44 ترتفع القبة على رواق من األعمدة، مكون من إثني عشر عموداً من الرخام.
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قيمها التشكيلية:
11 زينت من الداخل باخلشب املنقوش امللّون.

22 زخرفت بزخارف أموية، هندسية، نباتية، وكتابات من اآليات القرآنية.

33 يحيط بالقبة إفريز من الكتابات من اآليات القرآنية بخط النسخ.

44 لونت الزخارف والنقوش مبجموعة من األلوان اخلاصة باملدرسة األموية، وهي األحمر، األخضر 

والذهبي، ولونت اخللفيات اخلاصة بإفريز الكتابات باللون األسود.

القيمة التعبيرية:
11 إن دقة التصميم الزخرفي ودقة التنفيذ تشعرنا بالفخامة وعظمة اإلجناز.

22 ظهور اللونني الذهبي واألحمر داللة على القوة واحلركة واحليوية والنشاط، مع األخضر للتأكيد 

على القوة والرصانة. 
33 وجود اللون األسود في خلفية الكتابات الذهبية ما هو إال تأكيد على القوة والرصانة. 

نشـاط نشـاط ))22((

األقالم  باستخدام  الزخرفية  املدارس  ألوان  بأحد  أفاريز  من  نرسمه  ما  نلّون   1
امللّونة.

2 يتأمل كل واحد منا عمله وإنتاجه الزخريف لإلفريز املرسوم وامللّون، ونحلله فنيًا 
وجماليًا، كما حّللنا األفاريز الزخرفية امللّونة لقبة الصخرة.

التلوين، جمال الوحدات  أنتجناه، من دقة يف الرسم،  رأينا حول ما  3 نبدي 
املكونة لألفاريز، وجنمع صورًا ألفاريز ملونة.

4 نبحث عن تاريخ إحدى صورنا التي جمعناها ألفاريز ملّونة ملْعَلم أثري هام يف 
تاريخ املسلمني.
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المقدمة

املادية  املظاهر  اإلسالمية  الزخرفة  كّونت 
للحضارة اإلسالمية، فخّلفت الكثير من اآلثار 
احلضارات  بني  احلضارة  هذه  قدر  تبرز  التي 
اإلطارات  وتعتبر  واحلديثة،  القدمية  األخرى، 
في  اُستخدمت  التي  الفنية  األساليب  أحــد 
مجال الزخرفة لتزيني أطراف أو نهايات بعض 
اإلطـــارات  ــت  وُزخــرف املختلفة،  املــســاحــات 
الكتابات  أو  النباتية  أو  الهندسية  باألشكال 
عناصر  من  عنصرين  بني  جتمع  وقد  العربية، 
الزخرفة، كاألشكــــال الهـــندسية والكتابات، 
أو النباتية والكتابات، في تكرارات واجتاهات 

متعددة الشكل )38(.

الشكل )38(: جتميع من اإلطارات الزخرفية.

ما هو اإلطار؟

 هو حصر التعبيرات الزخرفية بني خطني متوازيني على املسطحات املختلفة.

الوحدة الثانيةالوحدة الثانية
الإطارات والزوايا الزخرفيةالإطارات والزوايا الزخرفيةالموضوع الثالثالموضوع الثالث

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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ما هي استخدامات اإلطار؟

 تنحصر االستخدامات على املسطحات التالية:
 الصور، نهايات وأطراف السجاد، املفارش، السقوف، 
الصواني  املسطحة،  األوانــي  العلب،  سطوح  األرضيات، 
 ،41  ،40  ،39( األشكال   - الكتب  أغلفة  واألطباق، 

.)43 ،42

الشكل )42(: إطار بزخارف 
منفصلة لسجاد صنع من احلرير خالل 

القرن 16م.

الشكل )39(: إطار حول آيات قرآنية على صفحة من املصحف.

الشكل )41(: غالف ملصحف من القرن الشكل )40(: إطارات حول أطباق مسطحة.
18م -املكتبة السليمانية -تركيا.

القواعد الفنية لزخرفة اإلطارات

مبسطًا  تصميمًا  لألطر  الزخرفية  الوحدات  تصمم  11

غير معّقد.
أو  منفصلة  بــوحــدات  الزخرفية  ــارات  ــ اإلط تنظم  22

متصلة.
توزع الوحدات الزخرفية بأحد نظم التكرار: العادي،  33

املتبادل، املتعاكس.
ترتب الوحدات ترتيبًا دقيقًا منتظمًا ومتقاربًا. 44

الشكل )43(: زخرفة إطارات على جدران املسجد
 اخلارجية لقبة الصخرة.
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خطوات تصميم اإلطار الزخرفي الشكل )44(

تصميم وحدة زخرفية داخل شكل هندسي. 11

املراد  واملساحة  تكراراتها  وعدد  الزخرفية  الوحدة  حجم  مع  يتناسبان  متوازيني  خطني  حتديد  22

زخرفتها. 
تكرار الوحدات الزخرفية تكراراً متماثاًل أو عاديًا أو متباداًل. 33

الدقة في  لتكرار األشكال بطريقة تعكس  الهندسي  بالرسم  التربيعات اخلاصة  استخدام شبكة  44

التصميم والتكرار.

اخلطوة )1(

اخلطوة )4(

اخلطوة )3(

اخلطوة )2(

إطار بوحدات زخرفية نباتية بتكرارات متماثلة متاثاًل كليًا

إطار بوحدات زخرفية هندسية بتكرارات متبادلة

الشكل )44(: يوضح طريقة تصميم اإلطارات الزخرفية األفقية.
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أهمية األطر في الزخرفة اإلسالمية

 تأتي أهمية األطر من حيث وظيفتها في إحاطة العناصر الزخرفية وجمعها داخل املساحة احملصورة 
بني اخلطني املتوازيني، وإعطاء هذه العناصر اإلحساس بالقوة واالستقرار وإعطاء املساحة املؤطرة نوعًا 

من احلصر واإلغالق. 

نشـاط نشـاط ))11((

 )47  ،46  ،45( األشــكــال 
إطارات متنوعة، هندسية، نباتية 
نستطيع  هل  ومعاصرة  إسالمية. 
رسم إطارات زخرفية مبتكرة وغير 

مألوفة يف كراس الرسم؟

الشكل )47(: إطار نباتي إسالمي. الشكل )45(: إطار نباتي معاصر.

الشكل )46(: إطار نباتي معاصر.
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درسنا فيما سبق في مادة الرياضيات، الزوايا في األشكال الهندسية، هل نستطيع أن نتذكر تعريف 
الزاوية؟ 

هل هي مساحة، ضلع، مساحة محصورة بني ضلعني، محيط؟
 درسنا أنواع الزوايا فكم هي؟ وما هي؟

الشكل )50(الشكل )49(الشكل )48(

ما هي الزاوية في اإلطارات الزخرفية؟

 هي وحدة زخرفية تصمم بطريقة التماثل إلمتام شكل اإلطار في األشكال املضلعة. 
ولها أشكال متعددة منها:

 1- زوايا منفصلة. 2- زوايا متصلة. 
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الشكل )52(الشكل )51(

هل نستطيع معرفة: ما هي الزاوية املنفصلة وما هي املتصلة من الشكلني )51، 52(؟ 
في  اإلطار، وتكون  في  املستخدمة  الزخارف  غير  زاوية زخرفية تصمم من  املنفصلة هي:  الزاوية 

شكل منفرد عنه. 
الزاوية املتصلة هي: زاوية زخرفية تستخدم نفس زخارف اإلطار ومتصلة بخطوط وأشكال التصميم 

األصلي لإلطار.

نشـاط نشـاط ))22((

1  حدد شكل الزاوية الزخرفية يف اإلطارات املوجودة ) 48-49-50(؟
صمم إطار وزاوية زخرفية ومن ثم لونه بأحد ألوان املدارس الفنية التي درستها؟  2
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خطوات تصميم الزوايا الزخرفية

11 حتديد مربع الزاوية. رسم أحد القطرين. 

22 رسم وحدة زخرفية مختلفة عن اإلطار في حالة الزاوية املنفصلة، 

وتقوم على مبدأ التماثل. 
في  املستخدمة  العناصر  نفس  باستخدام  زخرفية  وحــدة  رسم   33

اإلطار في حالة الزوايا املتصلة.

تحليل وصفي لسجادة شرقية

أ- اجلانب التاريخي للسجادة:
في الشكل )54( سجادة مت صنعها خالل القرن العاشر الهجري 
طولها  املصبوغ،  الطبيعي  الصوف  من  امليالدي(  عشر  )السادس 
5,76م، وعرضها 2,57م. صـمـمت على الصبغة التركية التقليدية، 
خالل القرن السادس الهجري 6هـ. وأهديت هذه السجادة من أحد 
امللوك إلى أمير جمهورية البندقية سابقًا، فرنتشيسكو موروزيني. 
ونتيجة هذه العالقة وصل العديد من السجاد إليطاليا فكان له األثر 
األكبر في  نقل التراث اإلسالمي الفني إلى أوروبا، ويوجد العديد 

من السجاد اآلن في املتاحف األوروبية.

ب - اجلانب الفني واجلمالي للسجادة:
11 متيزت السجادة مبجموعة من األلوان الزاهية، نعدد ألوانها.  

22 ما شكل العناصر الزخرفية املستخدمة في التصميم؟   
33 للسجادة عدد من اإلطارات، نصفها. الشكل )54( سجاد شرقي مؤطر بإطارين داخلي  

بأشكال هندسية وخارجي بأشكال نباتية.

 الشكل )53(: خطوات تصميم 
الزوايا في اإلطارات الزخرفية.
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نعدد أنواع الزوايا املستخدمة في تصميم إطارات السجادة.   44

لونية  مجموعة  أي  إلى  الرسم،  مجال  في  درسناها  التي  اللونية  املجموعات  في  معلوماتنا  من  55

تنتمي األلوان املستخدمة في اإلطار؟
ملاذا استخدم املصمم اللون األبيض مع األحمر القاني في اإلطار الداخلي للسجادة؟ 66

ما أهمية اإلطار اخلارجي لتصميم السجادة؟ 77

هل نستطيع وضع عنوان لتصميم السجادة؟ 88

هل نستطيع وصف مشاعرنا للّونني املتباينني األحمر القاني لوسط السجادة، وامليدالية اخلضراء  99

املتوسطة للسجادة؟

نشـاط نشـاط ))33((

 هل نستطيع أن نصمم الزاوية الزخرفية لهذا اإلطار؟ إن أجبنا بنعم فلنرسمها.

الشكل )55(: إطار أفقي بال زاوية.
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نشـاط نشـاط ))44((

 اإلطارات التي أمامنا تنقصها زاوية، فلنحاول رسم الزاوية الناقصة.

الشكل )56(: إطار بسيط بال زاويتني.

 لكل إطار شكل من الزوايا، ما هي هذه األشكال؟ 
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      تقومي الوحدة: 

السؤال األول:
ضع عالمة )√( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )×( أمام العبارة غير الصحيحة فيـما يلي:

                                                                       .)     (        اإلفريز هو حصر التعبيرات الزخرفية بني خطني متوازيني على املسطحات املختلفة  
 .)     (        الزوايا في اإلطارات الزخرفية هي نوعان منفصلة ومتصلة    
.)     (        قبة الصخرة قائمة على أربعة عشر عموداً من الرخام     

السؤال الثاني: 
ضع املدرسة املناسبة في الفراغ أمام االلوان املناسبة لها:

املدرسة العربية - املدرسة الفارسية - املدرسة االندلسية       
        ................................... )األزرق النيلي، األزرق السماوي، األحمر بدرجاته، الوردي، الفستقي، 

البيج، الليموني، األخضر الزرعي، واألسود(.
       ................................... )األحمر، األصفر، البنفسجي، األخضر، والبرتقالي(.

        ................................... )األزرق، األصفر الذهبي، األحمر الزاهي، واالخضر الزرعي(.
السؤال الثالث: 

ماهي القواعد الفنية لزخرفة اإلطارات؟
السؤال الرابع:

اذكر خطوات تصميـم الزوايا الزخرفية.

أأ

أأ

بب

بب

جج

جج
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الوحدة الثالثة

مجال النسيج
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نتوقع من الطالب/الطالبة يف نهاية الوحدة:

1 التعرف على اخلامات واألدوات املستخدمة في أعمال الطرق النسجية املختلفة، مثل: البرواز.
2  تذوق القيمة الفنية لبعض أعمال النسيج.

3  وصف وحتليل بعض األعمال النسجية من التراث الشعبي السعودي.
4 توظيف قيمة جمالية واحدة في األعمال النسجية املنتجة واحلكم عليها.
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موا�ضيع جمال الن�ضيج:

املوضوع )1(: النسيج الشعبي أصالة وجمال.
املوضوع )2(: القيم الفنية واجلمالية للمنسوجات.

الوحدة الثالثة: مجال النسيجالوحدة الثالثة: مجال النسيج
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املهرجان  أرض  في  يتجول  ومن  واملفيدة،  اجلميلة  والفنون  الصناعات  من  العديد  األجــداد  أنتج 
الوطني للتراث والثقافة »اجلنادرية« الذي يقام سنويًا في مدينة الرياض، يدرك حجم املصنوعات التي 
كان ينتجها األجداد، ومدى جمال تصاميمها وروعة زخارفها. ومن بني تلك الصناعات الشهيرة التي 
أبدع فيها الفنان الشعبي، صناعة املنسوجات التي تضمنت صناعة السالل واألواني واحلصير، هذا 

باإلضافة إلى صناعة املالبس واألقمشة، التي كانت تستخدم في شتى جوانب احلياة.

أحد  توضح   ،)58،57( الشكل  الــصــورة  هــذه  وفــي 
بيديه،  النخيل  سعف  ينسج  وهــو  الشعبيني،  الفنانني 
التي  واملميزة  اجلميلة  الشعبية  املنتجات  من  العديد  لينتج 
واحلصير  كالسالل  احلياة،  مجاالت  شتى  في  استخدمت 

والسالل والقبعات.
ولم يكتف الفنان الشعبي بإنتاج تلك السالل واألواني، 
بل أخذ يزّينها ويلّونها بأشكال وخطوط جميلة استوحاها 
من بيئته احمليطة به. فهو يصبغها قبل أن يقوم بعمل السالل، 
لذلك تظهر السالل مزينة بخطوط وأشكال تنسجم مع كل 

قطعة. 
 فالفنان الشعبي، يعلم جيداً أن من ُحسن إتقان العمل 
املنتج أن يزّينه ويجّمله. وهو بذلك يتمثل مقولة النبي� 
قال رسول اهلل �:»إن  قالت:  اهلل عنها  عن عائشة رضي 
اهلل تعالى يحب إذا عمل أحدكم عماًل أن يتقنه« ]البيهقي 

عن عائشة[. 
املنتجات  تلك  تزين  التي  تتبعنا اخلطوط واألشكال  ولو 
الدائرية  فاملنتجات  املنتج،  الشكل  مع  تتالءم  لوجدناها 
األحيان  بعض  وفــي  دائــريــة،  بخطوط  تزّين  كانت  مثاًل، 
بخطوط مثلثة الشكل على األطراف )الشكل 59، 60(.

الشكل )57(: أحد الفنانني الشعبيني في مهرجان اجلنادرية.

الشكل )58(: نسج سعف النخل يدويًا إلنتاج السالل.

الوحدة الثالثةالوحدة الثالثة
الن�سيج ال�سعبي اأ�سالة وجمالالن�سيج ال�سعبي اأ�سالة وجمالالموضوع األولالموضوع األول

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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خيوط  باستخدام  املنسوجات  لصناعة  امتدت  بل  النخيل،  على سعف  النسج  أعمال  تقتصر  ولم 
الصوف أو القطن الشكل )61، 62(. وتبدأ تلك الصناعة بغزل كتل الصوف أو القطن لتحويلها 
إلى خيوط صاحلة لعملية النسج. وألهمية ودقة تلك الصناعة، فإن الفنان الشعبي كان يستخدم نواًل 

خشبيًا كبيراً لتسهيل عملية النسج، والذي يسّمى بنول 
النول كبيراً ويوضع على منضدة  املنضدة، حيث يكون 
التاليتان  ليتمكن النّساج من عملية النسج. والصورتان 
املكرمة،  مبكة  الكسوة  مبصنع  النساجني  أحد  توضحان 

وهو يقوم بعملية النسج.
 ولكبر حجم هذا النول، فإن بعض الفنانني الشعبيني في 
بعض مناطق اململكة، ال يضعونه على منضدة أو طاولة، 
بل يكون ممتداً على سطح األرض الشكل )64، 65(، 
أو يعمل على سطح األرض فوق حفرة ينزل إليها الفنان 
الشكل )63(، وترتفع منها أعمدة ُتسّمى »الدرءات« 
لشد خيوط السدى، وهذه العملية ُتسّمى »اللقي« حيث 
يتم تبادل حتريك نصف خيوط السدى، وذلك لتسهيل 

مرور املكوك املمسك باللحمة من خاللها.
األنسجة  أنـــواع  أكثر  مــن  املنسوجة  األنسجة  تعتبر 
في  وتعتبر-  واملــالبــس،  كاألغطية  وتــنــاواًل،  استعمااًل 

الشكل )60(: منتجات شعبية من عمل الفنان الشعبي.الشكل )59(: فنان شعبي يعمل وحوله منتجات من عمل يديه.

الشكل )61(: أحد نّساجي كسوة الكعبة املشرفة.

الشكل )62(: نالحظ كيف ميرر النّساج املكوك.
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أغلب األحيان- خيوط السدى واللحمة هما العنصران 
بناء  من  متكننا  والتي  األنسجة،  جميع  في  األساسيان 
البسيط ومنها  األنسجة في صور وأشكال متعددة منها 
املعّقد، وفي الواقع فإن طريقة بناء هذه األنسجة ليست 
فإننا سنقوم  التي تبدو عليها ألول وهلة؛ لذا  بالصعوبة 

بإنتاج قطعة نسيج، وباستخدام نول البرواز اخلشبي.

خطوات عمل النول اخلشبي:

الشكل )63(: الحظ النّساج داخل حفرة.

الشكل )64(: النّساج هنا يجلس على األرض.

الشكل )65(: نول أرضي إلنتاج قطعة كبيرة.

اخلطوة )2(

املسّمى  اخلشب  لوح  من  قطعة  نحضر   11

»كنتر«، مبقاس30×50 سم.
نقوم بعمل مربع في املنتصف، مبقاس 20×40سم،    

22

أي بترك 10سم من جميع اجلوانب. 

اخلطوة )1(
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نول  لديك  ليصبح  املــربــع،  بتفريغ  نقوم    33

خشبي.
باستخدام  خشبي  ــرواز  ب بعمل  نقوم  أو   44

املقاس  يــكــون  بحيث  خشبية،  أعــمــدة 
املقاس  )حسب  الداخل30×40سم  من 

املتوفر لدى الطالب(.

إلى  املتقابلني  العمودين  بتقسيم  نــقــوم    55

خطوط يفصل بينها 1 سم، أو نقوم بإلصاق 
ورق مربعات على العمودين اجلانبيني.

سنتيمتر  كل  على  مسامير  بوضع  نقوم    66

عن  مسمار  كل  يفصل  بحيث  واحــد، 
اآلخر 1 سم.

اخلطوة )4( اخلطوة )3(

اخلطوة )6( اخلطوة )5(
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خطوات عمل قطعة من النسيج:

باستخدام  وذلــك  التسدية،  بعمل  نقوم   11

خيط قطني أبيض وقوي، بربط اخليط في 
أول مسمار ثم شده للمسمار الذي يقابله 

في اجلهة األخرى.

بقوة  الــســدى  نــحــرص على شــد خــيــوط   22

ستقطعها،  الـــزائـــدة  فــالــقــوة  مــتــوســطــة، 
متراخ  نسيج  إنتاج  إلى  يــؤدي  والتراخي 

غير جيد.

نختار ثالثة ألوان من الصوف على األقل، ونقوم   33

مختلفة  بتشكيالت  ــك  وذلـ الــلــحــمــة،  بعمل 
ومتنوعة. وهي على سبيل املثال كالتالي:

  أ - اخليوط األولى بألوانها املختلفة، تعمل بطريقة 
.1/1

ب - اخليوط الثانية بألوانها املختلفة تعمل بطريقة    
.1/2

ج - اخليوط الثالثة بألوانها املختلفة تعمل بطريقة    
ننّوع  وهكذا  الثانية..  الطريقة  عكس  أي   2/1
أن  ونالحظ  اللحمة،  عملية  طــرق  في  ونشكل 
األشكال التي ستظهر لنا ستكون مختلفة ومتنوعة 

اخلطوة )2( اخلطوة )1(

اخلطوة )3(
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كما هو ظاهر في الصور التالية:

اخلطوة )5( اخلطوة )4(

الشكل )66( الشكل النهائي لقطعة النسيج بعد االنتهاء.
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نشـاط نشـاط ))11((

نشاهدها،         التي  الشعبية  املنسوجة  للصور  والفنية  نقوم بوصف األشكال اجلمالية   
جدار  على  املوجودة  األخرى  الزخرفية  األشكال  وبني  بينها  ونقارن   )67( الشكل 

وبـابـه   ،)68( الشكــل  البيــت 
الشكل )69(، هل هنالك تشابه؟ هل 
الشكل  هو  وما  بينها؟  عالقة  هنالك 
املنسوجات  يف  املتكرر  الهندسي 

واألبواب؟

 الشكل )67(

 الشكل )69( الشكل )68(
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نشـاط نشـاط ))22((

نسيج  قطعة  بإنتاج  نقوم 
نوّظف  أن  ونحاول  أخــرى، 
فيها خامات أخرى غير خيوط 
نستخدم  كـــأن  الــصــوف، 
شرائط األقمشة، أو اخلرز، أو 
امللونة، كما  البالستيك  قطع 
 )70( الشكل  لك يف  سيظهر 

التالي:

الشكل )70(: قطعة نسيج بخامات مختلفة.

نشـاط نشـاط ))33((

 من خالل شبكة اإلنترنت، وباستخدام محركات البحث، نحاول أن نبحث 
عن أشكال نسجية أخرى مختلفة ومتنوعة، وجنمع تلك الصور يف ملف، لنكّون 

بها أرشيفًا ومكتبة خاصًة بنا.
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على الرغم من ندرة صناعة النسيج اليدوي، وقلة األفراد الذين يعملون فيه، إال أن هنالك العديد 
من الفنانني التشكيليني الذين وجدوا في النسيج خامة جميلة ميكن توظيفها في لوحات فنية. ومن 

هؤالء الفنان السعودي فايز احلارثي أبو هريس، كما تظهر أعماله في الشكلني )71(، )72(. 

الشكل )72(الشكل )71(

يقوم الفنان بلصق قطعة من القماش- وغالبًا ما تكون خيشًا - على سطح اللوحة، ثم يقوم بعمل 
تكوينات وأشكال مختلفة عليها، ويستخدم الفنان درجات لونية متقاربة، فنجده في اللوحة  اليمنى 
الشكل )71( استخدم األلوان الساخنة، كدرجات اللون األحمر والبرتقالي واألصفر. أما في اللوحة 
التالية الشكل )72( فاستخدم الفنان األلوان الباردة، كدرجات األخضر واألزرق، وإن أضاف عليها 

بعض األلوان الدافئة.

الوحدة الثالثةالوحدة الثالثة
القيم الفنية واجلمالية للمن�سوجاتالقيم الفنية واجلمالية للمن�سوجاتالموضوع الثانيالموضوع الثاني

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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أن  استطاع  السعوديني،  الفنانني  بعض  أن  كما 
في  املــوجــودة  والفنية  اجلمالية  القيم  من  يستمد 
هؤالء  ومن  اللوحة،  في  توظيفها  ويعيد  النسيج، 

الفنانة السعودية رائدة عاشور - الشكل )73(.
 فالفنانة هنا استعارت األشكال الزخرفية الشعبية، 
التي توجد على أشكال ومنتجات مختلفة ومتعددة، 
جميلة  لوحة  في  توظيفها  لتعيد  النسيج،  وخاصًة 

ومتناسقة.

الشكل )73(

الشكل )75(: لوحة للفنان زمان جاسم 1414هـ.الشكل )74(: لوحة للفنان ياسر أزهر 1416هـ.

كما استخدم فنانون آخرون القيم الفنية واجلمالية، واألشكال الشعبية املوجودة على النسيج ليعيدوا 
صياغتها وتوظيفها في اللوحة التشكيلية كالفنانني ياسر أزهر، وزمان جاسم )في الشكلني السابقني 
)74، 75((، حيث لم نشاهد في اللوحة أي قطعة نسيج، ولكن الفنانني من خالل األلوان واخلطوط 

استطاعا أن يعطيا لوحتيهما إحساسًا باملنسوج الشعبي.
 وعلى الرغم من قلة الفنانني التشكيليني الذين يستخدمون النسيج كأعمال فنية قائمة بذاتها، 
إال أن هنالك محاوالت متميزة في هذا املجال، ومن بينها ما قامت به الفنانتان السعوديتان/ سناء 
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صميالن، وليلى سالغور، من استخدام اخليوط 
»لغة  معرضهما  في  فنية،  كأعمال  والنسيج 

اخليوط« الذي أقيم سنة 1416هـ بجدة.
من  العديد  بإنتاج  الفنانتان  قــامــت  ــد  وق
األعمال الفنية النسجية، املسطحة واملجسمة، 

منها األشكال )76(، )77(، )78(.

الشكل )76(: للفنانة ليلى نور عبدالغني سالغور 1416هـ.

الشكل )78(: للفنانة  سناء محمد رشاد صميالن 1416هـ.الشكل )77(: للفنانة سناء محمد رشاد صميالن 1416هـ.
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 Myriam Gilby-Rhythm of
Blue Verticals

Bewick Ball.September SunsetJ.A.Halder-High Up,
Far North

الشكل )79(
 مايرام جلبي - إيقاع األعمدة الزرقاء.

الشكل )80(
بويك بول - غروب سبتمبر.

الشكل )81(
 ج.أ.هالدير - أفق أقصى الشمال.

واآلن نحاول أن نستفيد من قطع القماش املستخدمة، وأن نقوم بنسجها كما تعّلمنا سابقًا، وهذه 
هي اخلطوات:

املستهلك،  القماش  بقايا  من  قطعًا  جنمع   11  
ال يهم إن كانت بألوان وأشكال مختلفة، 

فهذا أجمل وأفضل.

22 نثبت أشرطة من القماش على أحد جانبي 

النول اخلشبي، ومنررها إلى اجلانب اآلخر.

اخلطوة )1(

اخلطوة )2(

العامليني، قطعًا نسجية ذات أشكال وتصاميم مختلفة، ومن هذه  الفنانني  العديد من   كما أنتج 
القطع الشكل )79، 80، 81(: 
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القماش،  من  الطويلة  الزوائد  نقص   33  
ليس مهمًا أن تكون متساويًة متامًا.

بــاجلــانــب اآلخــر.  الــقــمــاش  نثبت طــرف   44  
تكتمل  حتى  اخلطوة  هــذه  تكرار  نعيد 

التسدية.

بعملية  ونقوم  آخــر،  قماشًا  نختار  اآلن   55  
اللحمة، نستمر ونكتشف ماذا سينتج لنا 

من أشكال وألوان متداخلة.

اخلطوة )3(

اخلطوة )4(

اخلطوة )5(

نشـاط نشـاط ))11((

أمامك صورة   )82( الشكل  لنشاهد   
ببقايا  أحيطت  وقد  الكرات،  إلحدى 
تستطيع  هل  واحــد،  لون  ذات  أقمشة 
القيام مبثل هذا العمل، مستخدمًا أقمشة 
ذات ألوان مختلفة، ومبساحات متعددة؟ 

حاول مستفيدًا من الشكل )83(.

الشكل )82(

الشكل )83(
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نشـاط نشـاط ))22((

لفنانني  فنية  لوحات  عن  باحثني  العنكبوتية،  الشبكة  ملواقع  بزيارة  نقوم 
واملنسوجات  األقمشة  باستخدام  فنية  لوحات  أنتجوا  عرب،  أو  سعوديني 
-قدر  إليها  مضيفني  ملف،  يف  ونضعها  األعمال،  تلك  جنمع  املختلفة. 
اإلمكان- اسم الفنان، واسم العمل الفني، وتاريخه، ومقاسه، واخلامات التي 

استخدمت فيه.

نشـاط نشـاط ))33((

 جنمع بقايا األقمشة، ونقوم بلصقها يف لوحة من الفّلني أو اخلشب، محدثني 
تأثيرات مختلفة، ومالمس وبروزًا ذا مستويات متعددة. ميكننا أن نضيف قطعًا 

من البالستيك أو اخلرز أو ما نراه مناسبًا.
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      تقومي الوحدة: 

السؤال األول:
أكمل الفراغ في العبارات التالية:

         غالبا خيوط ................. و ................. هما العنصران األساسيان في جميع األنسجة.
         أثناء جتهيز النول نربط خيط السدى في املسمار، ثم نشده للمسمار الذي ..................

        .................................. عبارة عن قطعة مصنوعة من اخلشب عادة، تستخدم لتمرير خيوط 
اللحمة بني خيوط التسدية. 

السؤال الثاني: 
د خطوات عمل النول اخلشبي. عدِّ

السؤال الثالث:
ماهي اخلامات األخرى غير خيوط الصوف التي ميكن توظيفها في إنتاج قطعة نسيج؟ عددها.

11

22

33
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الوحدة الرابعة
مجال أشغال املعادن



76767676

نتوقع من الطالب/الطالبة بعد نهاية الوحدة:

1  تعّلم مفردات ومصطلحات تساعد الطالب على وصف القيم اجلمالية للتصميمات املعدنية.
2 التعرف على نبذة تاريخية عن استخدامات املعادن في مناذج نفعية وجمالية في العصر السلجوقي.

3 استخدام السلك املرن في تشكيل أشكال مجّسمة جمالية ونفعية.
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موا�شيع جمال اأ�شغال املعادن

املوضوع )1(: التشكيل املباشر باألسالك املعدنية.
املوضوع )2(: مجسمات جمالية.

الوحدة الرابعة: مجال أشغال المعادنالوحدة الرابعة: مجال أشغال المعادن
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المقدمة

بأنواعها  املعادن  الفنانني  من  العديد  يستخدم 
برع  وقــد  جميلة،  فنية  أعمال  لتنفيذ  املختلفة 
العديد  وأنــتــج  املسلم،  الفنان  املــجــال  هــذا  فــي 
كاملباخر،  والرائعة،  اجلميلة  الفنية  األعمال  من 
املصاحف،  وصناديق  واألبــواب،  والشمعدانات، 
واألسلحة، والثريات )النجف( واحللي؛ فازدهرت 
في  وخاصًة  اإلسالمية  العصور  في  املعادن  صناعة 
ما  ثم  والسلجوقي،  والفاطمي  اململوكي  العصر 
لبث أن قل إنتاج مثل هذه املصنوعات، التي توجد 

الشكل )84(: مبخرة أو مدفأة مصنوعة من النحاس ومكفت اليوم في متاحف عربية وعاملية. )الشكل 84(.
بالفضة، مزخرف ومفرغ -القرن 13م، سوريا.

املعادن  على  الدق  )وهو  »الريبوسية«:  الطرق  بواسطة  املعادن  بزخرفة  املسلم  الفنان  يكتف  ولم 
بواسطة مطارق إلظهار الزخارف بشكل بارز عن السطح(، أو زخرفتها بالتفريغ: )وهو إزالة جزء من 
املعدن بحفر الزخارف والكتابات بشكل غائر، فتظهر الرسوم واألشكال أعمق من السطح( بل أضاف 

إليها قيمة جمالية أخرى وهي »التكفيت«.
)والتكفيت هو التطعيم أو التنزيل، ويتم بحفر الشكل على املعدن، ويضغط داخل احملفور شريط 
ويدق  معدن،  من  أكثر  باستخدام  أو  األحمر  النحاس  باستخدام  أو  الفضة،  أو  الذهب  أسالك  من 
الشريط ليصبح على مستوى واحد مع السطح وكأنه جزء منه( ليضفي على النحاس جمااًل وقيمة 

فنية أعلى مما لو كانت بالنحاس فقط -)الشكالن 85، 86(.

الوحدة الرابعةالوحدة الرابعة
الت�سكيل املبا�سر بالأ�سالك املعدنيةالت�سكيل املبا�سر بالأ�سالك املعدنيةالموضوع األولالموضوع األول

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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الشكل )85(:شمعدان من النحاس املكفت بالذهب والفضة 
- متحف الفن اإلسالمي، القاهرة 1269م.

الشكل )86(: معطرة من النحاس املكفت بالذهب 
والفضة -متحف الفن اإلسالمي، القاهرة -القرن 14م.

املعادن،  من  مختلفة  وأشكال  أنــواع  هنالك 
لطبيعتها  وفــقــًا  مــتــعــددة  ألــــوان  ذات  ــي  وهـ
اآلالت  مــن  العديد  منها  وتصنع  ومــصــادرهــا 
واألجهزة وأيضًا األسالك )واألسالك منها ماهو 
مصنوع من الفوالذ أو األملنيوم أو النحاس، ولكن 
املصنوعة  اليدوية  لألعمال  بالنسبة  أفضلها 
لّينة وميكن تشكيلها  املطاوع ألنها  احلديد  من 
مختلفة  بسماكات  وتــوجــد  بسهولة،  باليد 
النفعية  املنتجات  من  الكثير  منها  تصنع  حيث 

والتزيينية( - )الشكل 87(.
الشكل )87(: أشكال مختلفة ومتعددة لألسالك املعدنية.
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 كما توجد أنواع مختلفة ومتعددة من »األسالك املشبكة«، وهي أسالك حتوي على فتحات هندسية 
مختلفة الشكل تتقاطع رأسيًا وأفقيًا، وتختلف الفراغات املوجودة في كل سلك وفقًا الستخداماتها.

)الشكل88(.

الشكل )88(: شكالن مختلفان لشباك السلك، فتحات كبيرة وصغيرة.

ويعد العمل الفني باستخدام األسالك املعدنية 
خامات  أو  مــواد  تتطلب  ال  فهي  وجمياًل،  ممتعًا 
معدني  سلك  هو  إليه  نحتاج  ما  كل  بل  كثيرة، 
هذا  وزراديـــة،  أســالك،  وقّطاعات  ــرن،  م طويل 

باإلضافة إلى أياد ماهرة وخيال وقدرة وصبر.
املباشر  بالتشكيل  الـــدرس  هــذا  فــي  وسنقوم 
بالسلك املعدني، وسنحتاج إلى اخلامات واألدوات 
املرن، زرادية، قطاعة  النحاس  التالية: أسالك من 

أسالك -الشكالن )90،89(.

الشكل )89(: أسالك من النحاس املرن.

الشكل )90(: زرادية، قطاعة أسالك.
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خطوات العمل

اخلطوة األولى: تشكيل القاعدة العلوية والسفلية وذلك بلف السلك على شكل دائري، ثم حُتنى  11
أطراف السلك ليسهل شبكها.

22 اخلطوة الثانية: لف السلك على قضيب وليكن من اخلشب لعمل احللزوني املركزي.

اخلطوة )2(اخلطوة )1(

وذلك  القاعدة،  مركز  حتى  األساسية  القاعدة  حواف  على  أسالك  خمسة  ثني  الثالثة:  اخلطوة  33
لتدعيمها ثم ُتثنى لألعلى بشكل عمودي.

اخلطوة الرابعة: بعد اكتمال تثبيت األسالك يوضع بداخلها السلك السابق الذي مت لفه  44
بشكل حلزوني.

اخلطوة )4(اخلطوة )3(

55 اخلطوة اخلامسة: تأخذ األسالك اخلمسة وُيحنى كلٌّ منها من األطراف بواسطة الزرادية.

66 اخلطوة السادسة: تثبت القاعدة العلوية في األسالك اخلمسة من األطراف وتلف بالزرادية.
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اخلطوة )6(اخلطوة )5(

77 اخلطوة السابعة: ُيلف سلك على شكل حلزون ثم ُيشد إلحداث فراغ بني الدوائر.
88 اخلطوة الثامنة: يتــم تثبيــت الســلك احلــلزون الســابق على حواف القاعدة العلوية بواسطة  

 أسالك رفيعة.
99 اخلطوة التاسعة: االستفادة من اجلسم كقاعدة للشموع أو باقات األزهار أو غيرها.

اخلطوة )8(اخلطوة )7(

اخلطوة )9(
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»يجب أن َنْحَذر عند استخدام السلك أو الزرادية أو القطاعة فهي حادًة جداً«.

أفكار أخرى باستخدام السلك، كما في الشكلني )91، 92(:

الشكل )92(: سيارة ودباب.الشكل )91(: برواز صورة.
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نشاط نشاط ))11((

نشاط نشاط ))22((

نتأمل الشكلني )94،93( ونحاول أن نصنع أحدهما:   

الشكل )94(: مجموعة فواكه.الشكل )93(: حامل للشموع.

نطبع  ومتنوعة،  أشكااًل مختلفة  ونشاهد  اإلنترنت،  الفنية على  التربية  ملواقع  بزيارة  نقوم   
مجموعة منها، ونكتب يف ورقة خارجية ملاذا أعجبتنا. 
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  نستطيع بواسطة لف السلك بشكل كروي عمل أفكار عديدة، فلنشاهد خطوات العمل 
التالية ونحاول تنفيذها:

اخلطوة األولى: لف السلك حول بعضه بشكل كروي حتى حجم مناسب، ثم قطعه  11
لعمل كرة أخرى.

اخلطوة الثانية: لف سلك آخر على شكل أوراق شجر وضغطه بواسطة الزرادية لتنظيمه. 22

الثالثة: تثبت األوراق في الشكل الكروي، فيكون لدينا شكل تفاحة. نكرر  اخلطوة  33
اخلطوات إلنتاج عدد من التفاحات.

نشاط نشاط ))33((
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ارتفاعه  يبلغ  باريس.  الفرنسية  العاصمة  في  عام 1889م  في  الشهير   )Eiffel( إيفل برج  بناء  مت 
300 متر )أي مياثل ارتفاعه ارتفاع برج اململكة بالرياض تقريبًا(. ُسّمي البرج بهذا االسم نسبة إلى 
مهندسه »ألكسندر غوستاف إيفل«. يتكون هيكل البرج من 15 ألف قطعة من احلديد الصلب، 
للعمارة احلديثة في القرن التاسع عشر امليالدي،  ويزن قرابة سبعة آالف طن، ويعتبر برج إيفل رمزاً 
فاملميز في هذا البرج أنه مت بناؤه بشكل كامل باستخدام احلديد الصلب، وهو ما لم يكن متعارفًا عليه 

قبل ذلك وبهذا احلجم - )الشكل95(. 

الشكل )95(: صوره جتمع بني برج إيفل في باريس وبرج اململكة في الرياض.

الوحدة الرابعةالوحدة الرابعة
ــمــات جـمــالــــيــةالموضوع الثانيالموضوع الثاني ــمــات جـمــالــــيــةجمـ�سّ جمـ�سّ

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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وهنالك العديد من املجسمات اجلمالية والفنية 
من  صنعت  والتي  احلبيبة،  مملكتنا  في  املوجودة 

احلديد أو الصلب أو البرونز - الشكل )96(.
في  املــوجــودة  اجلمالية  املجسمات  أحــد  هــذا 
الفنان  بعمله  قام  والــذي  جــدة،  مدينة  كورنيش 
-1925( الــكــرمي  عبد  صــالح  الشهير  املــصــري 
1988م( الذي اشتهر بعمل املجّسمات من بقايا 
متيزاً  املجال  هذا  في  حقق  وقد  واملعادن،  احلديد 

عامليًا غير مسبوق.
هذا  عن  مبعزل  السعوديون  الفنانون  يكن  ولم 
العديد  عمل  في  برعوا  فقد  الفنون.  من  النوع 
املجّسمات  تلك  ســواًء  اجلمالية،  املجسمات  من 
الصغيرة  الفنية  األعمال  أو  الكبيرة،  »امليدانية« 

كما في الشكلني )97، 98(.

الشكل )96(: مجّسم على كورنيش مدينة جدة -للفنان صالح 
عبدالكرمي رحمه اهلل.

الشكل )97(: مجّسم ميداني من مجّسمات 
جدة اجلمالية.

الشكل )98(: مجّسم صغير: الهرم املقلوب للفنان صديق 
واصل 1999م.
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بعمل  قاموا  السعوديني،  الفنانني  بعض  أن  كما 
عملية  أسندوا  ثم  معدنية،  ملجسمات  تخطيطات 
الفنان  هؤالء  ومن  متخصصة،  شركات  إلى  بنائها 

بكر شيخون ، )الشكل 99(.
نحن نستطيع أن نقوم مبثل تلك األعمال الفنية، 
مستخدمني األسالك املعدنية املرنة واللينة كما في 

الشكلني )100، 101(.

الشكل )99(: كتلة تائهة للفنان بكر شيخون 1998م.

الشكل )101(: معّلقة جدارية.الشكل )100(: وحدة إضاءة.
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كيفية صنع السلك

بدءاً من العصور القدمية وحتى القرن الرابع عشر امليالدي، كان السلك يصنع ِبَطْرق الفلزات في 
شكل ألواح، ثم تقطع تلك األلواح إلى شرائح يتم تدويرها بالطرق، بعد ذلك أدخلت طرائق بدائية 
التاسع عشر  القرن  أواسط  في  إجنلترا  في  مرة  أول  آليًا  املسحوب  السلك  ُصنع  وقد  السلك.  لسبك 
امليالدي، وحاليًا تصنع كافة األسالك آليا من الفلزات )النحاس األحمر واألصفر واألملنيوم واحلديد 

والفوالذ والذهب والفضة(.
ودخل في العديد من الصناعات واالستخدامات ومنها االستخدامات الفنية حيث استخدم كخامة 

من خامات التشكيل الفني، منها احللي واألعمال الفنية املجّسمة واملسّطحة.

11 باعثة على املرونة والطالقة التشكيلية.

ال تشغل حيزاً في الفراغ، بل تقسمه وحتصره. 22

أكثر اخلامات تعبيراً عن القيم اخلطية في الفراغ. 33
من اخلامات املعبرة عن احلجوم الفراغية. 44

قابليتها للسحب والطرق والثني واللف. 55

متعددة الثخانات واألنواع ودرجة الصالبة. 66

ميكن توصيل أجزائها بواسطة اللحام والربط واللف. 77

الشكل )102(

خصائص األسالك:  الشكل )102(
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األدوات والخاماتاألدوات والخامات

أسالك معدنية مرنة، زرادية، قّطاعة أسالك.

نقوم بإحضار أسالك ذات سماكات مختلفة، ونقوم بثنيها - اخلطوة )1(. 11

خطوات التنفيذ

اخلطوة )1(: ثني السلك.

نقوم بعمل أشكال متنوعة لألسماك، محاولني وصل املعادن بالضغط والربط - اخلطوة )2(. 22

اخلطوة )2(: أشكال متنوعة من األسماك.
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دائــري، ونقوم بعمل أسالك  إطــاراً نصف  نحضر  33
تلك  نلصق  ثــم  ــواج،  ــ األم يشبه  فيما  عمودية 

األسماك التي صنعناها - الشكل )103(. 

الشكل )103(: مجسم باألسالك.

نشـاط نشـاط ))11((

هنالك العديد من احللي الشعبية املصنوعة من املعادن كما يف الشكلني )104، 105(، 
وهي ذات أشكال جميلة ومميزة، لنجمع صورًا لها ونحاول أن نصنع مثلها، مضيفني إليها 

بعض األحجار أو اخلرز أو القطع البالستيكية.

الشكالن )104، 105( مجموعة حلي شعبية.
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نشـاط نشـاط ))22((

اجلمالية يف  املجسمات  بعض  البحث عن  ميكن  العنكبوتية  الشبكة  على  باالطالع 
اململكة. أختر أحدها ومن ثم قدم قراءة فنية عنها من النواحي  اآلتية :

- من قام ببنائها وكيف مت تثبيتها .
- وصف لعناصرها.

- تفسير وحتليل للفكرة املراد التعبير عنها من قبل الفنان.
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      تقومي الوحدة: 

السؤال األول:
ضع الكلمة املناسبة في الفراغ املناسب لها:

)التكفيت، الريبوسية، السلك املعدني(
          .................: عبارة عن الدق على املعادن بواسطة مطارق إلظهار الزخارف بشكل بارز 

عن السطح.
         .................: عبارة عن قضيب معدني مصنوع من الفوالذ أو األملنيوم أو النحاس، ويوجد 

بسماكات مختلفة.
          .................: عبارة عن التطعيم أو التنزيل، ويتم بحفر الشكل على املعدن، ويضغط داخل 

احملفور شريط من لون معدن آخر مغاير.
السؤال الثاني: 

تتـميز األسالك بعدة خصائص اذكر أربعة منها. 
السؤال الثالث:

ضع عالمة )√( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )×( أمام العبارة غير الصحيحة:
       املجسمات امليدانية: عبارة عن مناذج كبيرة احلجم توضع في مكان يسمح بالدوران حول العمل 

وتغيير زاوية الرؤية  ) (. 
         الزخرفة بالتفريغ عبارة عن الدق على املعادن بواسطة مطارق إلظهار الزخارف بشكل بارز عن 

السطح  )  (. 
        األسالك املعدنية صلبة لذلك يسهل التشكيل بها )   (. 

      مت بناء برج إيفل الشهير في عام 1889م في باريس وارتفاعه 100متر أقل من برج اململكة في 
الرياض  )   (.  

11

11

22

33

44

22

33
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المشروع الفصليالمشروع الفصلي
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  أهداف املشروع الفني

1- تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى الطالبـ/ ـة .
2- منح  القدرة على حتديد متطلبات تنفيذ األفكار املفاهيمية من اخلامات واألدوات املستخدمة في 

العمل الفني. 
3- تشجيع الطالبـ/ ـة  على التفكير بطريقة غير مألوفة من خالل تعريفه بالفن املفاهيمي.

في  مفاهيمية  فكرة  بتطبيق  الدراسي  الفصل  خالل  دراستها  مت  التي  الفنية  املجاالت  بني  دمج   -4
املشاريع الفنية لدى الطالبـ/ ـة . 

5- تبادل اخلبرات الفنية بني الطلبة في املشاريع الفنية اجلماعية.
6-  دعم االجتاهات اإليجابية لدى الطالب نحو اإلبداع والتفكير اإلبداعي.

7- إكساب القدرة على رسم تصاميم إبداعية للتعبير عن مشكالت أو قضايا أو أفكار ومشاهدات 
حياتية.

8- مناقشة العالقات في القيم التشكيلية املتوفرة في األعمال الفنية التي ينتجها الطالبـ/ ـة .
التعبيرية في الشكل واللون والتجسيم في  املعاني  الوجدانية، ومالحظة  التعبير عن االنفعاالت   -9

العمل الفني.
10- إكساب الطالبـ/ ـة  مهارات التخطيط والتفكير للمشاريع الفنية.

11 - إكساب الطالبـ/ ـة  القدرة على التشكيل باخلامات املتعددة في اإلنتاج الفني.
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نوع
امل�شروع

ا�شم الم�شروع

-

-

-

-

تخطيط فكرة العمل

ا�شتمارة تنفيذ امل�شروع الف�شلي

التقومي:
النقد الفني والتقييم:

فــردي

جـمـاعـي

مل ُينـفـذُنــفذ

و�شف امل�شروع

اخلامات والأدوات

مراحل تنفيذ امل�شروع

طرق اإخراج وعر�ض امل�شروع

قيمة امل�شروع اجلمالية والنفعية

فكرة امل�شروع

اأ�سباب عدم التنفيذ:

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

اهداف امل�شروع
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ثبت المصطلحات 

ألوان اإلكريليك: عبارة عن ألوان مصنوعة من املواد البترولية، وهي ألوان جذابة وسريعة اجلفاف 
وشديدة الثبات.

الفن اجلماهيري: )بوب آرت(، عبارة عن اجتاه في الفن اعتمدت فيه األعمال الفنية على الصور 
والنماذج التي أفرزتها ثقافة القرن العشرين، مثل الصور اإلعالنية وتصميمات املنتجات االستهالكية.
املنمنمة: عبارة عن نوع من الرسم املصّغر )عادة بحجم صفحة الكتاب( يعبر به عن قصة أو مقامة 

أو وصفة طبية أو حدث تاريخي. 
القص واللصق: عبارة عن أسلوب لعمل اللوحات املدمجة واملعروفة باسم )الكوالج( ويحتاج إلى 

مهارة االختيار واستخدام الورق امللّون والغراء. 
اإلفريز: عبارة عن شريط زخرفي يحيط بالعقود أو بأعلى اجلدار اخلارجي في العمارة. 

اإلطار: عبارة عن شكل مربع أو مستطيل أو دائري يحيط به برواز. 
اإلطار الزخريف: عبارة عن زخرفة نباتية محدودة في مربع أو مستطيل أو مثّلث أو دائري.

الزاوية: هي عبارة عن وحدة زخرفية تصمم بطريقة التماثل إلمتام شكل اإلطار في األشكال املضّلعة. 
الزاوية املنفصلة: عبارة عن زاوية زخرفية التصميم من غير الزخارف املستخدمة في اإلطار، وتكون 

في شكل منفرد عنه. 
الزاوية املتصلة: عبارة عن زاوية زخرفية تستخدم نفس زخارف اإلطار ومتصلة بخطوط وأشكال 

التصميم األصلي لإلطار.
تفسيح اخليوط: عبارة عن عملية التفريق بني اخليوط النسيجية إلمرار املكوك.

بني خيوط  اللحمة  لتمرير خيوط  عادة، تستخدم  قطعة مصنوعة من اخلشب  عبارة عن  املكوك: 
التسدية.

عملية التخليل: عبارة عن عملية رفع أحد خيوط التسدية، ومترير خيوط اللحمة من حتتها، ثم 
إنزال اخليط الذي يليها لتمرير خيط اللحمة من فوقها.

باستخدام مشط  ذلك  ويتم  لتتالصق،  البعض  بعضها  بجوار  اللحمة  دفع خيوط  عبارة عن  اللز: 
خشبي مخصص، أو بأصابع اليد املجردة.
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الضبط: عبارة عن إعادة النظر إلى خيوط التسدية، وشدها بشكل متناسب، ليس بالقوة الزائدة 
أو التراخي البسيط، مما يعيد تهيئة اخليوط وتكون في مجموعها أشكال الوحدات املكّونة للنسيج. 

بارز عن  الزخارف بشكل  املعادن بواسطة مطارق إلظهار  الدق على  الريبوسية: عبارة عن  الطرق 
السطح.

 الزخرفة بالتفريغ: عبارة عن إزالة جزء من املعدن بحفر الزخارف والكتابات بشكل غائر، فتظهر 
الرسوم واإلشكال أعمق من السطح.

 التكفيت: عبارة عن التطعيم أو التنزيل، ويتم بحفر الشكل على املعدن، ويضغط داخل احملفور 
شريط من لون معدن آخر مغاير.

ويوجد  النحاس،  أو  األملنيوم  أو  الفوالذ  من  مصنوع  معدني  قضيب  عن  عبارة  املعدني:  السلك 
بسماكات مختلفة.

املجّسمات اجلمالية: عبارة عن مناذج مصنوعة من مواد مختلفة، مثل احلديد والصلب والبرونز أو 
اخلشب أو احلجر أو الرخام.

املجّسمات امليدانية: عبارة عن مناذج كبيرة احلجم توضع في مكان يسمح بالدوران حول العمل 
وتغيير زاوية الرؤية.

الفن املفاهيمي : هو حالة حتويل فكرة ما وجعلها ملموسة والبعد فيها عن املألوف باعتبارها الهدف 
احلقيقي للمشروع وأحد أهم جوانب العمل بحيث تترجم الفكرة باستخدام أي وسيط مادي وفق 
املهارات الفنية التي مت دراستها سابقًا ويطرح فيه قضايا فكرية - اجتماعية - أي قضية ابداعية اخرى.
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فهرس األشكال

الصفحةالشكل

الوحدة األولى: مجال الرسم
املوضوع األول: البيوت التراثية

13 -14األشكال )1، 2، 4،3(: منازل شعبية من طني.

14الشكل )5(: لوحة للفنان عزيز ضياء.

14الشكل )6(: لوحة للفنان فؤاد مغربل.

16الشكالن )7، 8(: لوحة للفنان علي الرزيزاء.

17الشكل )9(: ألوان إكريليك.

17الشكل )10(: ألوان زيتية.

17الشكل )11(: أنواع مختلفة من الفرش.

17الشكل )12(: أقالم رسم.

17الشكل )13(: لوحات كانفس.

17الشكل )14(: حامل رسم.

19الشكل )15(: النشاط رقم )3(.
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املوضوع الثاني: دورق املاء

21الشكل )16(: صور توضح كيفية صناعة اآلنية بواسطة الطني.

23الشكل )17(: لوحة من عجينة الورق.

24الشكل )18(: تصميم لبناء مجسم لدروق املاء.

24الشكل )19(: مجسم جمالي ملجموعة من الدوارق.

24الشكل )20(: توظيف التراث املتمثل في الدورق من تصاميم الفنانني.

24الشكل )21(: لوحة الفنان محمد الشهري.

26الشكل )22(: منمنمة للفنان يحيى الواسطي.
املوضوع الثالث: الفن واحلياة االجتماعية

27الشكل )23(: لوحة للفنان األمريكي لشتنستني.

27الشكل )24(: لوحة للفنان األمريكي روبرت رشنبرج.

28الشكل )25(: منمنمة للفنان يحيى الواسطي.

29تقومي الوحدة

الوحدة الثانية: مجال الزخرفة
املوضوع األول: األفاريز

اللون  استخدام  فيه  ويظهر  1627هـــ  عام  أنشئ  مسجد  من  أفاريز   :)26( الشكل 
35األزرق الصريح واألزرق السماوي والفستقي واألصفر الليموني.

35الشكل )27(: فانوس نحاسي مطعم بالذهب في مسجد بدمشق من القرن التاسع عشر.
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36الشكل )28(: شمعدان زجاجي، أسطواني الشكل.

36الشكل )29(: جدار من الفسيفساء ألحد األعمدة مبدرسة العطارين مبدينة فاس.

الشكالن )30، 31(: وهما ميثالن عموداً رخاميًا باحلرم املكي الشريف، وضع في 
36عهد اخلليفة العباسي محمد املهدي.

38الشكل )32(: خطوات تصميم اإلفريز باستخدام العنصر الهندسي والكتابات.

39الشكل )33(: النشاط رقم )1(.

املوضوع الثاني: األلوان يف الزخرفة اإلسالمية

الشكل )34(: أفاريز على قبة الصخرة بالقدس يظهر فيها اللونان األحمر واألصفر 
40الذهبي.

41الشكل )35(: إفريز هندسي على جدار.

41الشكل )36(: جدار من الفسيفساء ألحد األعمدة مبدرسة العطارين مبدينة فاس.

41الشكل )37(: زخارف على اجلدران اخلارجية ملسجد قبة الصخرة.

املوضوع الثالث: اإلطارات والزوايا الزخرفية

44الشكل )38(: جتميع من اإلطارات الزخرفية.

45الشكل )39(: إطار حول آيات قرآنية على صفحة من املصحف.

45الشكل )40(: إطارات حول أطباق مسطحة.

45الشكل)41(: غالف ملصحف من القرن 18م -املكتبة السليمانية- تركيا.
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45الشكل )42(: إطار بزخارف منفصلة لسجاد ُصنع من احلرير خالل القرن 16م.

45الشكل )43(: زخرفة إطارات على جدران املسجد اخلارجية لقبة الصخرة.

46الشكل)44(: يوضح طريقة تصميم اإلطارات الزخرفية األفقية.

47الشكل)45(: إطار نباتي معاصر.

47الشكل)46(: إطار نباتي معاصر.

47الشكل)47(: إطار نباتي إسالمي.

48األشكال )48، 49، 50(: زوايا زخرفية.

49الشكالن )51، 52(: أنواع الزوايا.

50الشكل )53(: خطوات تصميم الزوايا في اإلطارات الزخرفية.

وخارجي  هندسية،  بأشكال  داخلي  بإطارين،  مؤطر  شرقي  سجاد   :)54( الشكل 
50بأشكال نباتية.

51الشكل )55(: إطار أفقي بال زاوية.

52الشكل )56(: إطار بسيط بال زاويتني.

53تقومي الوحدة

الوحدة الثالثة: مجال النسيج
املوضوع األول: النسيج الشعبي: أصالة وجمال

59الشكل )57(: أحد الفنانني الشعبيني في مهرجان اجلنادرية.

59الشكل )58(: نسج سعف النخيل يدوًيا إلنتاج السالل.
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60الشكل )59(: فنان شعبي يعمل وحوله منتجات من عمل يده.

60الشكل )60(: منتجات شعبية من عمل الفنان الشعبي.

60الشكل )61(: أحد نّساجي كسوة الكعبة املشرفة.

60الشكل )62(: طريقة مترير النّساج للمكوك.

61الشكل )63(: نّساج مع نول قدمي داخل حفرة.

61الشكل )64(: نساج يجلس على األرض.

61الشكل )65(: نول أرضي إلنتاج قطعة كبيرة. 

64الشكل )66(: قطعة نسيج يدوية.

65الشكل )67(: قطعة نسيج مزخرفة بوحدات شعبية. 

65الشكل )68(: جدار بيت مزّين بزخارف شعبية.

65الشكل )69(: باب خشبي مزّين بزخارف شعبية.

66الشكل )70(: قطعة نسيج بخامات مختلفة.

املوضوع الثاني: القيم الفنية واجلمالية للمنسوجات

67الشكالن )71-72(: لوحات من أعمال الفنان فايز احلارثي أبو هريس. 

68الشكل )73(: لوحة من أعمال الفنانة رائدة عاشور.

68الشكل )74(: لوحة للفنان ياسر أزهر.

68الشكل )75(: لوحة للفنان زمان جاسم.
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69الشكل )76(: قطعة منسوجة للفنانة ليلى سالغور.

69الشكل )77(: قطعة منسوجة مسطحة للفنانة سناء صميالن.

69الشكل )78(: مجسم من النسيج للفنانة سناء صميالن.

70الشكل )79(: لوحة إيقاع األعمدة الزرقاء من خامة النسيج للفنانة مايرام جلبي.

70الشكل )80(: لوحة غروب الشمس من خامة النسيج للفنان بويك بول.

70الشكل )81(: لوحة أفق أقصى الشمال من خامة النسيج للفنان ج.أ.هالدير.

71الشكل )82-83(: النسيج على سطح كرة. 

73تقويـم الوحدة

الوحدة الرابعة: مجال أشغال املعادن
املوضوع األول: التشكيل املباشر باألسالك املعدنية 

ومفرغ  مزخرف  بالفضة،  املكفت  النحاس  من  مصنوعة  مدفأة  أو  مبخرة  الشكل )84(: 
79-القرن 13م، سوريا.

الفن  -متحف  والفضة  بالذهب  املكفت  النحاس  من  شمعدان   :)85( الشكل 
80اإلسالمي القاهرة1269م.

الشكل )86(: معطرة من النحاس املكفت بالذهب والفضة -متحف الفن اإلسالمي 
80القاهرة -القرن14م.

80الشكل )87(: أشكال مختلفة ومتعددة لألسالك املعدنية.

81الشكل )88(:شكالن مختلفان لشبك السلك، فتحات كبيرة وصغيرة.
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81الشكل )89(: أسالك من النحاس املرن.

81الشكل )90(: زرادية، قّطاعة أسالك.

84الشكل )91(: برواز صورة.

84الشكل )92(: سيارة ودباب.

85الشكالن )93، 94(:حامل للشموع ومجموعة فواكه.

املوضوع الثاني: مجسمات جمالية
87الشكل )95(: صورة جتمع بني برج إيفل في باريس وبرج اململكة في الرياض.

88الشكل )96(: مجسم على كورنيش مدينة جدة للفنان صالح عبدالكرمي.
88الشكل )97(: مجسم ميداني من مجسمات مدينة جدة اجلمالية.

88الشكل )98(: مجسم صغير )الهرم املقلوب( للفنان صديق واصل.
89الشكل )99(: كتلة تائهة للفنان بكر شيخون.
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