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املقـــــــــدمة

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني وعلى آله وصحبه أجمعني     
وبعد...    

اخلامس  الصف  في  الطالب/ـة  الكتاب إلثراء معلومات وخبرات ومهارات  فقد صمم هذا 
االبتدائي، في مجاالت التربية الفنية املختلفة، وفيه من املعلومات واألنشطة ما يجعله مرجًعا 
ا. جند في محتوى اجلزء املتخصص للفصل الدراسي األول أربع مجاالت، هي مجال  ا مهّمً أكادميّيً
الرسم  ومجال الزخرفة، ومجال الطباعة، ومجال اخلزف، واملشروع الفني. ويتكون من عدد من 

املوضوعات فمجال الرسم يحتوي على ثالثة موضوعات على النحو اآلتي:
1- املوضوع األول: اخلامات املختلفة واملنظور والنسب والتناسب.

2- املوضوع الثاني: املآذن والقبب في العمارة اإلسالمية.
3- املوضوع الثالث: احلرف الشعبية.

وقد روعي في هذه املواضيع مناسبتها لقدرات الطالب/ـة  ومرحلة النمو اجلسمي والعقلي 
الفنية. كما ذيلت  التربية  إليها في دروس  التعرض  لهم  ملفاهيم سبق  واالجتماعي. ومعاجلتها 
واملهارات  واخلبرات،  املعارف،  تأكيد  على  تساعد  وتطبيقية،  فكرية،  بأنشطة  املوضوعات 

املكتسبة. 
املجال الثاني هو مجال الزخرفة، ويتكون من موضوعني هما:

1- املوضوع األول: جتريد وحدة زخرفية نباتية.
2- املوضوع الثاني: التوريق في الزخارف اإلسالمية.

وقد روعي في هذه املواضيع أن تكون امتداًدا ملا سبق أن تعلمته في مجال الزخرفة اإلسالمية، 
واشتملت على أنشطة فكرية وتطبيقية تساعد الطالب/ـة على االهتمام بتراثه وفنه اخلالد.

املجال الثالث، وقد تناول الطباعة واشتمل على املوضوعني اآلتيني:
1- املوضوع األول: مطبوعات بالتفريغ.

2- املوضوع الثاني: طباعة زخرفية بالتفريغ. 
وقد مت تناول موضوعات تتعلق بطرق الطباعة )االستنسل( التفريغ، وقدمت نبذة تاريخية 
عنها، وتطرقت بالتفصيل لطباعة التفريغ وطرق االستفادة منها في املنزل. كما ذيلت الوحدة 

بأنشطة إثرائية فكرية وعملية.
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املجال الرابع عن اخلزف وقد قدم في موضوعني إثرائيني على النحو اآلتي:
1- املوضوع األول: زخارف بارزة على املسطحات الطينية.

2- املوضوع الثاني: تشكيل املجسم بطريقة الشرائح الطينية.
قدم املوضوع األول نبدة تاريخية عن اخلزف املسطح ذو الزخارف البارزة، ومساهمة اخلزاف 
التي اشتهرت بها. كما مت  املختلفة واألقاليم اإلسالمية  تقنياتها  املسلم في تطويرها، وتطوير 
التعرض ألساليب عمل الزخارف البارزة كاللصق واإلضافة والشرائح وغيرها من أساليب تزيني 
املنتج اخلزفي. أما املوضوع الثاني فقد خصص للتشكيل بواسطة الشرائح، ملناسبة هذه الطريقة 
لسن الطالب والطالبات. وقد ذيلت هذه املوضوعات اإلثرائية بأنشطة فكرية وتطبيقية مفيدة 

للطالب/ـة. 
املشروع الفني: ينفذ باستراتيجية تدريس مناسبة إلكساب الطالب/ـة مهارات اإلبداع مثل 
وتستخدم  املشكالت،  وحل  واحلساسية،  واخليال،  والتفاصيل،  واألصالة،  واملرونة،  الطالقة، 
واملعلومات  األفكار  بني  والتأليف  الدمج  إلى  تؤدي  التي  اجلديدة  والرؤى  األفكار  إلى  للوصول 

واألدوات واخلامات لإلنتاج الفني اإلبداعي.
وفي اخلتام نسأل اهلل الكرمي أن ينفع طالبنا وطالباتنا بهذا اجلهد املتواضع الذي يهدف إلى 

حتسني تعلمهم وممارستهم ملجاالت التعبير الفني املختلفة.
 

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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الموضوع األول:

الخامات المختلفة والمنظور والنسب والتناسب.

الموضوع الثاني:

المآذن والقبب في العمارة اإلسالمية.

الموضوع الثالث:

الحرف الشعبية.
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اخلامات املختلفة واملنظور والنسب والتناسب

ترتبط عناصر العمل الفني سواًء كان مسطًحا أو مجسًما ارتباًطا وثيًقا باخلامة املنفذ عليها العمل وباأللوان 

املناسبة لهذه اخلامة وتختلف األلوان باختالف اخلامات، كما أن لكل خامة العديد من األلوان فمثاًل للقماش هناك عدة 

.Seta Silk ألوان تختلف باختالف نوع القماش فاحلرير تستخدم ألوان سيتاسيلك

الطبيعية  األلياف  وذات  والسميكة  والناعمة  الفاحتة  األنسجة  جلميع  فتستخدم   Setacolor ألوان  أما   

والصناعية،  أما الفخار والسيراميك واملعدن تستخدم ألوان سيراميك Ceramic وهي ملاعة وجتف في الهواء 

ومقاومة للشمس وهكذا.

أما خامة الورق فلكل لون نوعية من الورق تناسبه وتتوافق مع مزاياه فورق الكانسون اخلشن تناسبه ألوان 

التلوين على  ألوان اجلواش واألكريلك وهكذا، وقد استخدم  مع  يتناسب  البرستول  أنواعها وورق  الباستيل بجميع 

اخلامات املختلفة في العصور القدمية وفي الفنون اإلسالمية حتديًدا، حيث كان للتلوين على اخلامات املختلفة دور 

أساسي. شكل )1، 2(.  

اخلامات واأللوان:

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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اخلامة  بني  التوافق  مدى  توضح  فالتجارب  التجربة  هي  املستخدم  اللون  مع  اخلامة  تناسب  ملعرفة  الطرق  أفضل  ومن 

املستخدمة واللون وبالتجارب قد توحي اخلامة نفسها إلى استخدام لون معني لم يستخدم من قبل.

من اخلامات املختلفة وباأللوان املناسبة. اختر خامة ولونها مبا تراه من األلوان والحظ مدى تناسب اخلامة مع اللون 

املستخدم عليها.

شكل )2( منزل شعبي بأبواب ملونة وجدران مزخرفة  بألوان شفافة على لون أبيض. شكل )1( إناء إيراني من القرن السابع.

نشاط )1( 
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املنظور:

نالحظ في الرسم السابق أن األشكال القريبة من العني تبدو كبيرة عن األشكال البعيدة عن العني وهذا هو ما يسمى 

باملنظور، وللتأكد من ذلك في الواقع نطبق جتربة بسيطة وهي أن نضع أمام أعيننا علبة كبريت فسوف نراها أكبر من بناية بعيدة 

نوًعا ما وكلما بعدت البناية كلما صغر حجمها، املنظور اخلطي: يقصد به مظهر األشياء ويتحدد من خالل أوضاعها 

واملسافات التي بينها فاخلطوط املتوازية مثل خطوط السكة احلديد في شكل )3( تلتقي عند نقطة التالشي على خط 

األفق. واملنظور اخلطي من العناصر املستخدمة لتنفيذ األعمال الفنية وله عدة أشكال كما يرتكز على عدة قواعد أهمها نقطة 

التالشي التي تلتقي فيها جميع اخلطوط املتوازية على خط األفق وقد يكون في اللوحة أكثر من نقطة تالشي واحدة، وبهذا 

شكل )3( رسم للمنظور.
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شكل )4( لوحة الفنان يوسف جاها )طريق الطائف(. 

فإن قواعد املنظور: هي نقطة التالشي واخلطوط املتوازية وخط األفق، كما أن هناك عدة حاالت للمنظور تتحدد مبستوى 

النظر،  النظر وفوق مستوى  النظر وحتت مستوى  املنظور من األعلى وهناك آخر من األسفل وعلى مستوى  فهناك  النظر 

وهكذا. وفي الرسم املوضح في الشكل )4( خط األفق والذي يظهر أمام عني الناظر إلى اللوحة وفيه تكون نقطة التالشي.
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لو نظرنا إلى اللوحة السابقة. شكل )5(، لوجدنا أن هناك خلل في توزيع العناصر وعدم تناسب بني اجلزء األمين 

واجلزء األيسر في النموذج رقم )1( سواًء في تقنية العمل أو في توزيع العناصر وكأن اللوحة لم تكتمل بعد وإذا نظرنا إلى 

النموذج رقم )2( لوجدنا اللوحة كما يجب أن تكون حتقق فيها عدة عناصر فنية منها النسب والتناسب واملنظور، كما أبدع 

الفنان سعود العثمان في تصوير احلي الشعبي في اللوحة، ويقصد بالنسب دراسة العالقات بني الطول والعرض أو الفراغات 

واألشكال في الرسومات ثنائية األبعاد واألحجام واملساحات في املجسمات كما أن النسب ترتبط بأسلوب الفنان في العمل 

وأي خلل في العمل أو عدم الترابط بني عناصره أو املبالغة في تصوير األشكال يؤثر على النسب في العمل الفني، كما أن 

شكل )5( لوحة للفنان سعود العثمان.

 النسب والتناسب:
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شكل )6( لوحة )السيل( للفنان صالح النقيدان.

النسب: هي العالقة بني شيئني والتناسب: هو العالقة بني ثالثة أشياء أو أكثر. ونالحظ في شكل )6( كيف رسم 

الفنان صالح النقيدان في لوحته )السيل( املنظور مع احلفاظ على النسب والتناسب في اللوحة.
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ضع عالمة )✓( حتت الصورة الصحيحة من الصورتني اآلتيتني من ناحية تكامل العناصر: 

نشاط )2( 
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تعتبر املآذن عنصر من عناصر العمارة اإلسالمية اخلاصة باملساجد، حيث كان الصحابي اجلليل بالل 

ابن رباح  منذ فجر اإلسالم يؤذن فوق أطول بيت حول املسجد النبوي الشريف، ومع ذلك دخلت املئذنة 

متأخرة على بناء املسجد بالشكل احلالي، أما القباب فهي عبارة عن بناء دائري املسقط مجوف من الداخل 

وهي لم تكن عنصر إنشائي قبل اإلسالم إال أنها كانت مستخدمة في البلدان احمليطة وقبة الصخرة هي أول قبة 

في اإلسالم ومئذنة اجلامع األموي بدمشق هي أول مئذنة. شكل )7، 8(.

املآذن والقبب في العمارة اإلسالمية

شكل )8( مئذنة اجلامع األموي.شكل )7( قبة الصخرة.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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شكل )10( لوحة للفنان ضياء عزيز للمسجد النبوي.شكل )9( املسجد احلرام.

لقد تفنن املعماريون املسلمون في بناء القباب فمنها القبة املستديرة واملضلعة واملؤلفة من دور واحد أو أكثر وهناك 

القباب ذات الزخارف الدقيقة واألخرى املغطاة بصفائح الذهب أو الرصاص كما أن هناك بعض املساجد املغطاة بعدة 

قباب مثل املسجد احلرام. شكل )9(، واملسجد النبوي الشريف في لوحة للفنان ضياء عزيز ضياء. شكل )10(.

أشكال مختلفة للمآذن والقبب

كما اتخذت املآذن عدة أشكال فمنها املئذنة املربعة كما في اجلامع األموي ومئذنة سامراء امللوية الشهيرة. شكل )11( 

ومآذن القاهرة ذات الرأسني. شكل )12(، وقد وصل عدد املآذن إلى ثالث عشرة مئذنة كما في املسجد احلرام بعد توسعة 

خادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز )رحمه الله(. شكل )9(.
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شكل )12( مآذن القاهرة ذات الرأسني
لوحة للفنان ضياء. 

شكل )11( مئذنة سامراء امللوية الشهيرة لوحة 
الفنان السعودي محمد الرويس )من التراث العربي(.

املآذن والقبب في الفن التشكيلي

كما أبدع املعماري املسلم في تصميم وإنشاء هذه املآذن والقبب كذلك أبدع الفنان املسلم في رسم لوحات ذات قيم 

فنية رائعة، فبعضهم أبدع في إظهار الزخارف الدقيقة املوجودة في املساجد بشكل عام واملآذن والقبب بشكل خاص، ومنهم 

الفنان السعودي إبراهيم بوقس في لوحة األذان. شكل )13(.
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.

وهناك من ركز على املنظور والنسبة والتناسب ومنهم الفنان السعودي إحسان الصانع. شكل )14(.

شكل )13( لوحة الفنان السعودي إبراهيم بوقس )األذان(.

شكل )14( لوحة مآذن للفنان إحسان الصانع.
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ومنهم من ركز على الزخارف مع  التركيز على املنظور والنسبة والتناسب مًعا ونذكر منهم على سبيل املثال 

الفنان السعودي عبد الرحمن احلواس في لوحته )مآذن وقبب(. شكل )15(.

شكل )15( لوحة )مآذن وقبب( للفنان عبد الرحمن احلواس.
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شكل )16( لوحة )حي قدمي( للفنانة السعودية حنان البويدي.

ومنهم من دمج الزخرفة واملنظور وأضاف عليها الطابع الشعبي حيث الرواشني بكل تفاصيلها الزخرفية ومنهم 

الفنانة حنان البويدي في لوحتها )حي قدمي(. شكل )16(.
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ومن الفنانني من ركز على روحانية املسجد وعظم مكانته في اإلسالم ومنهم الفنان السعودي محمد سيام الذي 

عبر عن صوت األذان بعدة دوائر مصدرها املئذنة والقبة. شكل )17(.

شكل )17( لوحة للفنان السعودي محمد سيام.
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وانطلق الفنانون بكل خياالتهم في التعبير عن املآذن والقبب بشتى األساليب وبقيم فنية وجمالية مختلفة وأيًضا 

بألوان مختلفة فمنهم من استخدم األلوان الزيتية ومنهم من استخدم األلوان املائية بأنواعها جواش أو آكريلك أو ألوان مائية 

شفافة وآخرون استخدموا ألوان الباستيل.

شكل )19( لوحة للفنان السعودي نهار مرزوق.

شكل )18( لوحة للفنان حسن عبداملجيد.

كما عبر الفنان حسن عبد املجيد في لوحته )تكوين( عن مكانة البيت احلرام وتعظيم حرمته بأن وضعه 

شامًخا فوق بيوت مكة املكرمة وأظهر فيه الكعبة املشرفة واملئذنة والقبة. شكل )18(.
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ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )✗( أمام العبارة غير الصحيحة:

1- استخدم الفنان في اللوحة السابقة عنصري الزخرفة واخلط العربي       )   (.

2- اهتم الفنان بالتفاصيل الدقيقة للقبب واملآذن عدا األلوان                 )   (.

3- القباب واملآذن في اللوحة للمسجد احلرام                                )   (.

شكل )20(

نشاط )1(
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 هناك اعتقاد خاطئ بأن ألوان الباستيل ال تدوم طوياًل وأنها تبهت سريًعا بسبب تأثير الضوء والغبار، هذا األمر كان 

سابًقا، ولكن اآلن تعتبر من أكثر األدوات الفنية ثباتًا، وذلك عند صيانتها واستخدامها االستخدام الصحيح ووضعها في 

اإلطار املناسب لها، وللرسم بألوان الباستيل طابع خاص حيث تتميز هذه األلوان عن غيرها من األلوان بإمكانية احلصول 

على ألوان جديدة عن طريق خلط األلوان في اللوحة مباشرةً وقد عرف الباستيل كفن قائم بذاته في القرن الثامن عشر.

شكل )21( لوحة بألوان الباستيل الناعم للفنان املصري محمد صبري. 

 Pastel ألوان الباستيل
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أنواع ألوان الباستيل

نشاط )2(

باستيل الطباشير )الباستيل الناعم( Soft Pastel: يصنع من اجلبس املفتول مضاف إليه اللون، ثم يصب في 

القالب وهذا النوع ال ميكن محوه باملمحاة اللينة، حيث أنها تتسبب في إفساد الورق ولكن ميحى بالفرشاة، حيث يزيل شعر 

الفرشاة اللون دون أن يتأثر الورق ويحتاج إلى مثبت لتثبيت اللون وتسمى هذه املادة fixative. شكل )22(.

صّمم تكويًنا للمآذن والقبب باستخدام احلاسب اآللي ومن خالل برنامج )الفوتوشوب(. 

شكل )22( 



26

ألوان الباستيل األقالم

نشاط )3(

بألوان الباستيل األقالم عبر عن البيئة احمليطة بك مركزاً على املنظور والنسب والتناسب في اللوحة. 

شكل )23( أقالم الباستيل.

Pastel  Pencil: وهي نوع من أنواع الباستيل الناعم. 

أدوات الرسم بأقالم الباستيل:

- ورق كانسون خشن.   

- أقالم الباستيل الناعم.  
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اللون والتلوين 

  ألوان الباستيل الزيتية Oil Pastel: ليس هناك فرق بني الباستيل الناعم والباستيل الزيتي )اللني، الرطب(  إال أن 

الزيتي مضاًفا إليه الزيت وهو غير قابل للتبادل في درجات اللون وال ميكن مزجها مًعا لذا جند عدد األلوان في علبة الباستيل 

الزيتي يصل إلى )99( إصبع أو أكثر، كل لون مغلف بلفافة من الورق عليها اسم اللون ودرجة تأثيره ومنها ما يبلغ أضعاف 

هذا العدد.

أدوات الرسم بألوان الباستيل الزيتي:  

- ورق كانسون خشن.    

- ألوان باستيل زيتي من نوعية جيدة.   

شكل )24(. 
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نشاط )4(

كيف نرسم  بالباستيل؟

يتطلب عمل لوحة بألوان الباستيل ورق كنسون خشن وألوان باستيل ومثبت للون ويبدأ 

العمل كاآلتي: شكل )25(.   

باللون األسود كما ميكن استخدام  للموضوع )الكروكي(  األول  املخطط  برسم  نقوم   -1

احلاسب اآللي لرسم املخطط األول.

2- يبدأ التلوين بخطوط مائلة لنحصل على التدرج اللوني املطلوب.

3 – عمل تداخل للون إما باإلصبع أو املناديل الورقية.

4 – رش املثبت على اللوحة حتى ال تندمج األلوان وتفسد اللوحة.

من خالل اخلطوات السابقة، شكل )25(، أرسم عنصري املآذن والقباب مستخدًما ألوان 

الباستيل الناعم.

شكل )25( خطوات الرسم بألوان 
الباستيل للطالب عمار بغلف.
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احلرف الشعبية

تعريف التراث الشعبي

احلرف الشعبية

 شكل )26( بعض احلرف الشعبية من املهرجان الوطني للتراث والثقافة )اجلنادرية( 1426 هـ.

واألساطير  والقصص  واملفاهيم  والقيم  والتقاليد  العادات  منها  مفردات  عدة  من  السعودي  الشعبي  التراث  يتكون 

واملعتقدات واحلرف والفنون وغير ذلك. وهذه املفردات يكتسبها ويتوارثها الفرد من البلد أو البيئة التي يعيش فيها.

هو كل ما له قيمة باقية من عادات وآداب وعلوم وفنون وحرف وغيره وينتقل من جيل إلى جيل.

هي مهن تتسم بالبساطة والفطرية يحترفها الفرد ولها قواعد وأصول يلتزم بها احلرفي وتلبي حاجة املجتمع. وتظهر هذه احلرف 

التي تختلف من منطقة إلى منطقة في اململكة العربية السعودية في املهرجان الوطني للتراث والثقافة )اجلنادرية(. شكل )26(.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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شكل )27(.

اململكة العربية السعودية بالد مترامية األطراف ذات تراث متتد جذوره في أعماق التاريخ ومن يتتبع تاريخ احلرف   

الشعبية يجده حافاًل بأنواع عديدة متثل احلياة االجتماعية في كل منطقة من مناطق اململكة بل وكل مدينة وقرية، وقد 

تناول الفنان السعودي احلرف الشعبية بشكل خاص والتراث الشعبي بشكل عام منذ بدايات الفن التشكيلي في اململكة 

العربية السعودية وقد عبر الفنان سعد العبيد في إحدى لوحاته عن احلرف الشعبية بأسلوب شيق. شكل )27(.
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شكل )29( لوحة الفنان صالح النقيدان )صانع الفخار(.

شكل )28( لوحة الفنان محمد السديري
)حرفة من بالدي(.

وعبر الفنان محمد السديري من خالل لوحته )حرفة من بالدي( عن 

األعمال املصنوعة من سعف النخيل. الشكل )28(.

كما تناول الفنان صالح النقيدان حرفة انتشرت في أغلب مناطق اململكة العربية السعودية حلاجة الناس ملنتجها 

وهي صناعة الفخار بلوحته )صانع الفخار(. شكل )29(.
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نشاط )1(

من خالل لوحة األمير )خالد الفيصل( الشكل )30(، قم باآلتي:

1 - هل تناول األمير في اللوحة هواية أم حرفة أم ممارسة حياتية معتادة؟

2 - استنتج من اللوحة اجلماليات الفنية التي تناولها األمير. 

3 - ما األلوان التي استخدمت في اللوحة؟

 شكل )30( لوحة أفكار حائرة لألمير خالد الفيصل.
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وبالعودة للحرف املنتشرة في اململكة وخاصة في املنطقة اجلنوبية نتناول مهنة حتولت إلى حرفة ال ميكن أن يقوم 

بها إال حرفي متمكن وليس مجرد عامل طالء وهي طالء املنازل وزخرفتها من الداخل واخلارج ويشمل ذلك األبواب 

والنوافذ والساللم واألسقف واألرضيات واجلدران. شكل )31( منزل من اخلارج.

شكل )31( منزل شعبي يظهر حرفة الطالء وأنها ليست مجرد
 حرفة بل فن مستقل املنزل )باملنطقة اجلنوبية(.

الفرق بني احلرفي والفنان
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ونالحظ الزخارف الهندسية  )الشعبية( املنتشرة على األرض واجلدران والساللم واألبواب كما نالحظ استخدام 

األلوان الدافئة بكثرة. شكل )32( منزل من الداخل.

وهنا يظهر الفرق الواضح بني احلرفي والفنان حيث أن الفنان ال يلتزم بقواعد لإلنتاج وإمنا يعبر عّما بداخله بأي وسيلة 

كانت دون النظر إلى املعقول والالمعقول عدا العناصر الفنية التي يتناولها في فنه وكذلك القيم الفنية واجلمالية بينما احلرفي 

ملتزم بقواعد أساسية قد ال يكون فيها أي نواحي جمالية واملهم فيها املنتج.

شكل )32( منزل شعبي من الداخل باملنطقة اجلنوبية، زينت جدرانه بفن القط العسيري. 
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نشاط )2( 

من خالل الشكل )33( لون االختيار الصحيح:

العمل الذي تقوم به الفتاة عبارة عن:

شكل )33( فتاة تقوم بزخرفة جدار في منزل شعبي قدمي.

     حرفة                          مهنة                               فــــــــــن

العمل على:

       كانفس                 ورق كانسون                         جدار

األلوان املستخدمة:

      باستيل                          زيت                        أكريلك
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تقومي الوحدة

..................................................................................................................الشكل

..................................................................................................................اللون

من خالل الصورة املجاورة، اذكر/ي ما يأتي:

بعض العناصر الهندسية التي كان يرسمها أجدادنا 

لتزيني بيوتهم.

2

1

ضع/ي عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:

)     ( تعتبر املآذن والقبب من عناصر العمارة اإلسالمية.    

)     ( يوجد عدد من املآذن والقبب في املسجد احلرام واملسجد النبوي.  

)     ( حتتاج ألوان الباستيل الطباشيري إلى مثبت لون.    

)     ( تختلف احلرف الشعبية باختالف البلد والبيئة.     

)     ( تتميز البيوت الشعبية بوجود زخارف هندسية ملونة عليها.   

1

1

2

3

4

5

الزخارف الشعبية القدمية موجودة في:

الشوارع. السيارات.   جدران البيوت.  

ما هي عناصر العمل الفني؟ ..................................................................................................................................

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

3

2

جباأ



37

الموضوع األول:

تجريد وحدة زخرفية نباتية.

الموضوع الثاني:

التوريق في الزخارف اإلسالمية.
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    جتريد وحدة زخرفية نباتية

إن من أبرز العناصر الزخرفية التي متيز بها فن الزخرفة اإلسالمية العناصر النباتية فهي مصدر إلهام للفنان 

املسلم ويعد استخدام هذه العناصر من أوضح املظاهر التي تؤكد على ابتعاد الفنان املسلم عن محاكاة الطبيعة 

فهي عبارة عن عناصر مجردة استخدمت بشكل أقرب إلى العنصر الطبيعي في بداية األمر، ثم اجته الفنان املسلم 

إلى جتريد العنصر، واختصار الكثير من التفاصيل فال يكاد يتبني منها إال اخلطوط منحنية أو ملتفة ولقد بدأت 

تظهر شخصية الزخارف املجردة منذ القرن التاسع امليالدي في العصر العباسي وخاصة في مدينة سامراء ووصل 

ازدهارها في القرن الثالث عشر امليالدي في العصر اململوكي. 

إن التجريد يعني االبتعاد عن النقل احلرفي ورفض احملاكاة من عناصر الطبيعة، ومتيز الطراز العباسي بابتكار 

أشكال جديدة ذات مظهر زخرفي رائع فمن اخلصائص املميزة للزخرفة في العصر العباسي العناية بابتكار العناصر 

الزخرفية وتنوع عمق احلفر في احلشوات اخلشبية وكذلك متيز بالبعد عن محاكاة الطبيعة وحتول الوحدات النباتية 

إلى شكل جتريدي غير مطابق للواقع من خالل استخدام أوراق نباتية دائرية وأشكال متنوعة من املراوح النخيلية 

ويظهر تغير في شكل الوحدات قليلة البروز حيث استخدم فيها النحت املائل بحيث تتقابل حوافها ببعضها بعًضا 

في شكل زوايا منفرجة، شكل )34(.  

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

التجريد:
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شكل )34( بغداد القصر العباسي. 
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أ - بالرجوع إلى النموذجني الشكل )34( والشكل )35( تأمل محتواهما من حيث الزخارف املستخدمة بها. 

ب – اذكر ما هو مفهوم التجريد في الزخرفة اإلسالمية.

تأمل هذه املجموعة من الصور اآلتية واذكر ما الصور املستمدة من الطبيعة وما الصور املجردة عن الطبيعة 

ودونها في اجلدول اآلتي: 

شكل )38(شكل )37(شكل )36(

نشاط )1( 

نشاط )2( 

شكل )35( صحن من اخلزف العصر العباسي القرن 9 - 10م.
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األشكال املجردة عن الطبيعةاألشكال الطبيعية 

شكل )39(

شكل )41(

شكل )40(
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 انظر إلى هذين النموذجني للصور الزخرفية املجردة في الفن الزخرفي اإلسالمي واذكر أيهما أفضل من حيث 

اإلتقان، وملاذا؟ 

شكل )42(

شكل )43(

نشاط )3( 
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 الحظ مجموعة من الزهور والنباتات في الطبيعة من حولنا التي استمد منها الفنان املسلم عناصره الزخرفية بعد 

أن قام بتجريدها عن الطبيعة.

أ - هل ميكنك جتريدها بشكل زخرفي نباتي؟حاول عمل ذلك في املساحة املعطاة أسفل.

ب - ابحث في الشبكة العنكبوتية عن بعض الزخارف النباتية املجردة.

شكل )45(شكل )44(

نشاط )4( 
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نشاط )5( 

تأمل هذه الصورة في الشكل )46( في العصر العباسي وهي متثل جزًءا من جدار القصر العباسي في بغداد 

وهو مزخرف بوحدات زخرفية جميلة وبأشكال بسيطة، حتدث عنها وصف القيم اجلمالية والفنية بها.  

شكل )46(
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التوريق في الزخارف اإلسالمية

لقد أخذ التجريد في الفن اإلسالمي أبعاد جمالية عميقة وأصبح مساًرا واضًحا انعكست من خالله أفكاًرا 

وقيم احتواها اإلسالم وأكد عليها كما أصبح هذا األسلوب سمة معبرة عن الشخصية اإلسالمية ويعد التجريد في 

الفن اإلسالمي نوًعا من التعبير الذي ال يسعى إلى التصوير املباشر لألشياء وإمنا يتمثل في محاولة التعمق فيما خلف 

الظواهر الشكلية لطرح أفكار جديدة.  

ولقد أكد الفن اإلسالمي على التجريد فحول الطبيعة إلى مجردات واخترع بالرياضة الذهنية القوانني الهندسية 

التي تعد منطلًقا لفهم التجريدات الهندسية اإلسالمية التي تكتسي بها املنابر واملقاعد واملصاحف واحلليات اخلشبية في 

األبواب وغيرها من املنتجات في الفنون اإلسالمية.

التوريق هو زخارف مشكلة من أوراق النباتات، ويعتمد التوريق الزخرفي على شكل األوراق النباتية، باإلضافة 

إلى البراعم واألوراق املتفرعة واملتصلة.

رابط الدر�س الرقمي
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التوريق:
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شكل )48(شكل )47(

شكل )49(

أ -  الحظ الصور اآلتية وحتدث عن أهمية التجريد في الفن اإلسالمي.

ب -  صف القيم الفنية واجلمالية للتجريد في الفن اإلسالمي.

نشاط )1( 



47

شكل )51(شكل )50(

شكل )52(

نشاط )2( 

ظهر في الزخارف اإلسالمية فكر احلضارة اإلسالمية من خالل بعدها عن مضاهاة خلق الله وذلك بتجريد 

العناصر الطبيعية من النباتات واألزهار وصياغتها بشكل جديد يتصف في الوحدات الزخرفية اإلسالمية. 

أ - تأمل الوحدات الزخرفية التي أمامك، هل هي وحدات زخرفية مجردة عن الشكل الطبيعي للنباتات؟
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الوحدات إلعطائها شكاًل جمالــــــــّيًا  هذه  في  امللونة  باألقالم  واملالمس  التأثيرات  بعض  إضافة  ميكنك  هل  ب - 

زخرفــــــــّيًا مبتكًرا؟

شكل )54(شكل )53(

شكل )55(
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التجريد يعني االبتعاد عن النقل من الطبيعة كما هي، وهو يعتمد على تصوير موضوع من غير تعيني وحتديد لهذا 

املوضوع بالشكل الطبيعي املتعارف عليه، ويعتمد فن التوريق على جتريد شكل األوراق النباتية.

أمامك بعض الوحدات الزخرفية املجردة، شكل )56(، شكل )57(، شكل )58(، هل ميكنك عمل التوريق في 

الزخارف اإلسالمية باستخدام ورق الشفاف ورسم هذه الوحدات وتلوينها باألقالم امللونة لعمل شكل ابتكاري من الوحدة 

الزخرفية النباتية املجردة داخل املساحات؟ شكل )59(، شكل )60(.

شكل )58(شكل )57(شكل )56(

نشاط )3( 
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شكل )59(

شكل )60(
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تقومي الوحدة

ضع/ي عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:

)   ( أبرز العناصر الزخرفية التي متيز الفن الزخرفي اإلسالمي العناصر النباتية.   

)   ( اجته الفنان املسلم إلى جتريد العنصر باختصار كثير من التفاصيل.    

)   ( بداية ظهور شخصية الزخارف اإلسالمية منذ القرن السابع امليالدي.   

)   ( أكد الفن اإلسالمي على التجريد في منتجات الفنون اإلسالمية.    

2

1

2

3

4

عراّف/ي كالاّ من:

التجريد الزخرفي هو: .................................................................................................................................. 

التوريق الزخرفي هو: ..................................................................................................................................

1

1

2





الموضوع األول:

مطبوعات بالتفريغ.

الموضوع الثاني:

طباعة زخرفية بالتفريغ.
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مطبوعات بالتفريغ

تأمل البيئة من حولك باحًثا عن طباعة التفريغ، 
والتقط صورًا لها.

التفـــــريغ  طباعة  يعتبر  )اإلستنسل(  التفــــريغ  طبــــــــاعة  فن   

)اإلستنسل( من الفنون الشعبية العاملية، والذي يتناول زخرفة 

احلوائط.

في  استخدمت  التي  لألوراق  كبديل  الفـــن  هذا  نشأ  وقد   

قورنت  ما  إذا  التكلفة  غالية  تعتبر  والتي  احلوائط  زخرفة 

باإلستنسل.

 ثم امتد استخــدامه ليشمل مختلف قطع األثاث والبسط 

واملالبس واحلقائب وغيرها. شكل )61(.

شكل )61( جوانب متعددة الستخدام اإلستنسل. نشاط )1( 

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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تفريغ التصميمترك املادة العازلة لتجفوضع مادة عازلةورق سميك

ما هو اإلستنسل؟

اإلستنســـــل مصــــطلح أجنبي يطـــلق على كل سطــح مستو غير نافذ لأللوان 

عليه ثقوب مختلفة األشكال واألحجــــــام. شكل )62( ويصنع عادة من الورق 

السمــــيك املغــــــطى من كال اجلانبني بطبقة من شمع البرافني ليصبح غير متشــــــــرب 

للمـاء.

كمـــا ميكن استخــــــدام الصمـــــــــغ األبيض أو الــــــورنيش، ثم يترك ليجف قبل نقل 

شكل )62( منوذج لإلستنسل.التـصميم إليه وتفريغه. شكل )63(.

شكل )63( منوذج لإلستنسل.
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بدائل اإلستنسل: 

نافذة لأللوان هي خامات صاحلة لعمل اإلستنسل كرقائق األشعة الطبية أغلفة  جميع اخلامات املسطحة والغير 

امللفات – التجليد الالصق – الشريط الالصق – املفارش البالستيكية املخرمة. شكل )64(.

مبقارنة التصميم والطباعة الناجتة باالستنسل، سنالحظ أن التصميم والطباعة موجبة بينما اإلستنسل سالب.  

السالب واملوجب في طباعة التفريغ:

التصميم في الطباعة يتكون عادة من شكل وأرضية فالشكل هو العنصر املوجب في التصميم، أما األرضية فهي 

العنصر السالب، وعند الرغبة في احلصول على طباعة تصميم ما باستخدام اإلستنسل يجب أن يكون التصميم مفرًغا 

عن اإلستنسل، أي أنه في حالة الرغبة في احلصول على تصميم موجب يجب أن يكون اإلستنسل سالب والعكس 

صحيح. شكل )66-65(.

شكل )64( بدائل لإلستنسل.

شكل )65( طباعة تفريغ موجبة.

جتهيز اإ�صتن�صل �صالباإعداد الت�صميم املوجب
الطباعة بوا�صطة الإ�صتن�صل 
للح�صول على طباعة موجبة
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مبقارنة التصميم والطباعة الناجتة باإلستنسل، سنالحظ أن التصميم والطباعة سالبة بينما اإلستنسل موجب. 

خامات وأدوات طباعة التفريغ: 

اإلستنسل: ميكن أن يجهز كما شـــرح سابًقا أو ميكن استخدام البدائل ســـابقة الذكر باإلضافة إلى وجود مجموعة 

واسعة من اإلستنسل اجلاهز في املكتبات. شكل)67(.

شكل )67(

شكل )66(

جتهيز اإ�صتن�صل موجباإعداد الت�صميم ال�صالب
الطباعة بوا�صطة الإ�صتن�صل 
للح�صول على طباعة �صالبة
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استخدمت طباعة التفريغ لزخرفة احلوائط، ابحث عن 
مناذج مختلفة منها واجمع صور لها في ألبوم خاص. 

شكل )68( أسطح طباعية مختلفة.

السطح الطباعي: ميكن تطبيق طباعة التفريغ على مختلف اخلامات كاحلوائط واخلشب والزجاج واملرايا واألقمشة 

وقطع األثاث وأدوات املائدة والتحف. شكل )68(.

نشاط )2( 
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شكل )69( مجموعة من األلوان املستخدمة في طباعة اإلستنسل. 

شكل )71( أنواع مختلفة من الشريط الالصق.

األلوان: يجب أن تكون األلوان املستخدمة للتطبيق على اإلستنسل كثيفة، ذات وسط مائي أو زيتي وتتوفر منها ألوان 

كثيفة القوام وألوان مضغوطة وباإلضافة إلى ألوان البخ. 

إناء مسطح )بالتة(: يستخدم لوضع األلوان وخلطها إذا احتاج األمر، 

وميكن استخدام أطباق البالستيك. شكل )70(.

الشريط الالصق: يستخدم الشريط الالصق لتثبيت اإلستنسل، أو ميكن 

استخدامه كبديل لإلستنسل في ما يعرف بطباعة احلواجز. شكل )71(. 

شكل )70( أواني لوضع اللون.
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("fiffjé8:Á−éŸħfj®"è ŧ"Âȝ2Ÿò)   

شكل )72( أدوات فرش مختلفة لوضع اللون. 

شكل )73( طريقة قص الفرشاة.

الفرش )املدق(: للفرش املستخدمة في طباعة التفريغ شعر قصير وخشن، 

وتسمى هذه الفرش باملدقات وهي مثالية للمســــاحات الصغــــــيرة، ومــن هذه 

الفرش نوع يأتي برأس إسفنجي، كمـــــــا ميــــكن استخـــــــدام الرول اإلسفنـــــجي 

الفرش اخلشنة بعد قص  إلى إمكانية استخدام  شكل )72(، باإلضافة 

شعرها بشكل قصير. شكل )73(. 
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إذا زرنا الشبكة العنكبوتية وبحثنا عن طباعة التفريغ 
فمن املؤكد أننا سنتمتع بالنظر إلى النماذج املختلفة 

لطباعة التفريغ. 

شكل )74(

الطريقة الصحيحة الستخدام املدق )فرش اإلستنسل(: 

للحصول على نتيجة متقنة وجيدة من طباعة التفريغ يجب استخدام املدق بالطريقة الصحيحة عند وضع اللون وذلك 

على النحو اآلتي: 

1- يجب استخدام املدق بشكل عامودي دائًما. 

2- يوضع اللون على شعيرات املدق عن طريق الدق بشكل عامودي فوق اللون في طبق األلوان حتى يتخلل اللون 

شعيرات املدق. 

3- يجب التأكد من عدم وجود ألوان فائضة ظاهرة على شعيرات املدق.

4- عدم وضع اللون بكمية كبيرة حتى ال يتخلل احلواجز وباآلتي يطمس التصميم. 

لعلنا الحظنا مما سبق الدور الذي تقوم به طباعة اإلستنسل لتعويد املبتدئ على الدقة والنظام.

نشاط )3( 
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طباعة التفريغ بلون واحد بإستنسل جاهز:

مناذج لطباعة التفريغ لعدد من مفارش البالستيك املخرمة:

وضع اللون على اإلستنسل

ترك األلوان لتجف

شكل )75(

وضع اإلستنسل

رفع اإلستنسل

شكل )76( مناذج لطباعة التفريغ لعدد من مفارش البالستيك املخرمة.
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طباعة التفريغ بحواجز من األشرطة الالصقة:

إعداد التصميم. 

وضع الشريط الالصق وفق التصميم.

إزالة األشرطة الالصقة بعد جفاف اللون.

شكل )77(

جتهيز السطح الطباعي )كيف؟(. 

وضع األلوان.

املنتج النهائي. 
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لنفكر في كافة األشياء التي ميكن أن نطبق عليها الطباعة 
بالتفريغ.

نشاط )4( 

نشاط )5( 

مناذج لطباعة التفريغ باحلواجز مستمدة من التصاميم الشعبية. 

قام مجموعة من األصدقاء بوضع هذا التصميم وهم يرغبون في استخدام طباعة التفريغ في تنفيذه على القماش، 

هل نستطيع مساعدتهم، سوف يكونون شاكرين لنا ومقدرين تعاوننا معهم. 

• ما لون القماش الذين يحتاجون إليه؟

• ما هي األلوان التي يجب أن يستخدموها؟

• حّدد خطوات العمل مرتبة. 

شكل )78(
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طباعة زخرفية بالتفريغ 

اإلستنسل في طباعة تصاميم كسوة الكعبة:

والزخارف  الكتابات  طباعة  في  قدًيا  اإلستنسل  طباعة  استخدمت 

التي سيتم تطريزها على قماش كسوة الكعبة املشـــــرفة، شكل )79( وذلك 

برسم التصميمات على ورق وعمل ثقــــوب صغــــيرة على كامل التصميم ومن 

ثم يوضع فـــــوق القماش املــــراد تطريزه ويرش بالبودرة أو اجلير على الثقوب مما 

يحدث آثاًرا على شكل نقط على القماش. شكل )80(.

شكل )79( استخدام طباعة اإلستنسل في صناعة كسوة 
الكعبة املشرفة قديًا لنقل التصاميم متهيًدا لتطريزها.

شكل )80(

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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شكل )81/أ(

شكل )82/ب(

شكل )82/أ(

شكل )81/ب(

تصاميم اإلستنسل: 

للحصول على طبعات مطابقة للتصميم وتظهر تفاصيله يجب أن يعالج التصميم 

عن طريق إحداث حواجز )فواصل( بني أجزاء التصميم.

لننظر إلى الشـكل )81/أ( تصميـــم يراد طباعته، والشكل )81/ب( فعبارة عن 

األثر الطباعي الناجت من استخدام إستنسل للتصميم )81/أ(، نالحــــظ عند تطبيق 

الطبـــاعة أن األثر الطبـــاعي املوضــــح في الشـكل )81/ب( يوضح املساحة احملصورة 

في  التصميم  إلى  نظرنا  إذا  ولكن  التفاصيل،  يظــــهر  وال  للتصميم  اخلــارجي  باخلط 

الشــــكل )82/أ( نالحظ أن  التصميم مجزأ إلى مساحات محددة مقفلة، والشــــكل 

)82/ب( عبارة عن األثر الطباعي الناجت عـــن طــــــريق استخـــــدام إستنسل للتصميم في 

الشكل )82/أ(، نالحظ في الشكل )82/ب( وضــــــوح تفاصيل التصميم باإلضافة 

إلى إمكانية استخدام عدة ألوان دون خوف من اختالط بعضها ببعض، فسبحان 

معلم اإلنسان ما لم يعلم. من هنا نستنتج أهمية وجود حواجز )فواصل( في طباعة 

اإلستنسل.
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شكل )83(

طريقة عمل تصاميم اإلستنسل: 

1- رسم التصميم املراد تطبيقه.

2- حتديد املناطق في التصميم التي حتتاج إلى فصل. 

3- رسم خط مواز للخط املوجود في التصميم في املناطق املراد فصلها.

4- تظليل املساحات اجلديدة للتأكد من أنها مغلقة.
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عمل اإلستنسل: 

1- ينقل التصميم إلى اإلستنسل )في حالة اإلستنسل الشفاف يوضع التصميم حتت اإلستنسل ويشف التصميم، أما 

في حالة اإلستنسل املعتم فيجب استخدام ورق كربون لنقل التصميم(.

2- تفرغ املساحات املراد طباعتها باستخدام املقص أو أداة حادة كاملشرط.

القيم اجلمالية لطباعة التفريغ:

في  فالتنوع  البعض  بعضها  التصميم عن  تفصل أجزاء  التي  احلواجز )الفواصل(  التفريغ في  يكمن جمال طباعة 

احلواجز يعطي تأثيرات مختلفة متكننا من احلصول على تصاميم مختلفة ومتنوعة. شكل)84(. 

شكل )84( التنوع في التصميم الناجت من تنوع الفواصل.
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التصميم الزخرفي الذي أمامنا في حاجة إلى وجود فواصل ليكون صاحلًا لطباعة اإلستنسل، لنظهر قدرتنا على االبتكار 

في عمل هذه الفواصل بأكثر من شكل. باإلضافة إلى القدرة على إحداث تأثيرات لونية مقننة تتدرج من الفاحت إلى الداكن 

ومن لون إلى آخر في املساحة الواحدة. وهو ما ال يكن احلصول علية في األساليب األخرى للطباعة كطباعة القالب، 

شكل )85(. 

لنتأمل النموذج الطباعي اآلتي ولنالحظ كيف أن توزيع األلوان ساهم في اإليهام بالتجسيم.

شكل )85(

شكل )86(

نشاط )1( 

نشاط )2( 
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1- طباعة التفريغ بأكثر من لون بوجود الفواصل:

شكل )88( املنتج النهائي.

شكل )87( طباعة التفريغ بأكثر من لون بوجود الفواصل.

رفع اإلستنسل بحرص. تطبيق األلوان.

تثبيت اإلستنسل على القماشتفريغ اإلستنسلنقل التصميم على شريحة اإلستنسل

أساليب الطباعة الزخرفية بالتفريغ:
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يرسم أجزاء التصميم كل على حدة وينقل كل جزء على إستنسل منفصلإعداد التصميم املراد طباعته

ترقم اإلستنسالت يفرغ كل إستنسل  على حدة

2- طباعة التفريغ بأكثر من لون بدون الفواصل:

للطباعة بالتفريغ بدون فواصل فإننا نحتاج إلى أكثر من إستنسل للتصميم بحيث يتم في كل إستنسل تفريغ جزء من 

التصميم.

شكل )89( خطوات طباعة التفريغ 
بأكثر من لون بدون الفواصل.

يطبع اإلستنسل رقم 1

يطبع اإلستنسل رقم 2

الشكل النهائي للطباعة
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123

456

3- طباعة التفريغ بإستنسل من التجليد الالصق: 

شكل )90( خطوات طباعة التفريغ بإستنسل من التجليد الالصق.



73

شجع زمالئك / زميالتك على عمل تأثيرات لونية متنوعة باستخدام التصميم اآلتي بعد عمل اإلستنسل.

نشاط )3( 
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تقومي الوحدة

ضع/ي عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:

استخدمت طباعة اإلستنسل قدميا في طباعة الكتابات والزخارف التي سيتم تطريزها على قماش 

)   ( كسوة الكعبة املشرفة.        

)   ( فن طباعة التفريغ )اإلستنسل(، يعتبر من الفنون الشعبية العاملية.    

)   ( طباعة اإلستنسل تستخدم للطباعة على املالبس.     

1

1

2

3

اذكر/ي طرق الطباعة بالتفريغ:

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

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

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

2

1

2

3
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الموضوع األول:

زخارف بارزة على المسطحات الطينية.

الموضوع الثاني:

تشكيل المجسم بطريقة الشرائح الطينية.
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زخارف بارزة على املسطحات الطينية

اخلزف املسطح ذو الزخارف البارزة: 

هو أحد أنواع اخلزف اإلسالمي الذي انتشر في العصر العباسي في العراق وكانت مراكزه املهمة في سوسة وسامراء، 

وانتشر كذلك في سوريا وسلطان آباد وقاشان. شكل )91(. 

وهناك أساليب متنوعة لتطبيق الزخارف البارزة منها:
1- الزخرفة باإلضافة واللصق: 

يس���������������������تعمل فيه���������������������ا الطين���������������������ة اللين���������������������ة نوًعا ما، ويتم تش���������������������كيله حس���������������������ب الزخرفة امل���������������������راد عملها، ث���������������������م لصقها على الس���������������������طح الطيني

شكل )91( شريحة خزفية مغطاة بطالء أزرق مزخرفة بزخارف بارزة على هيئة محراب مستطيل _ إيران القرن الثاني 
عشر أو أوائل الثالث عشر ميالدي. مجموعة )طارق رجب(.

رابط الدر�س الرقمي
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2- الزخرفة بالشرائح: شاع استخدام الشرائح الطينية في التشكيل املباشر بها، أو استخدامها كإضافة للزخرفة. 

الشكلني )94، 95(.

في مكانها املعد سابًقا، لتظهر زخارف بارزة عن سطح اإلناء. الشكلني )92، 93(.

شكل )92( وحدات من الطني يتم جتهيزها يدويًا على شكل كرات أو حبال.

شكل )94( شرائح  طينية شكلت على هيئة ورقة نبات.

شكل )93( إناء فخاري شكل بتقنية الزخارف البارزة.

شكل )95( شرائح طينية شكلت على هيئة أوراق نبات 
وأضيفت كزخرفة.
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التشكيل بالشريحة: 

هي إحدى الطرق اليدوية للتشكيل  التي شاع استخدامها منذ القدم وحتى وقتنا احلاضر، وهي من الطرق األكثر انتشاًرا 

بني فناني اخلزف كونها طريقة سه���لة وتتع���دد ط����رق التشكي��ل فيها وبها. شكل )97(.

تعريف الشريحة: 

     الشريحة عبارة عن قطعة من الطني تفرد بفرادة خشبية حتى تصبح مسطحة  ذات ثخانة واحدة. شكل )96(. 

وقد تكون ذات شكل محّدد أو حر.

شكل )96(

شكل )97(
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باألصابعبالفرد بني شريحتني خشبية

نشاط )1(

الشكل )98( توضح اخلامات واألدوات املطلوبة لتنفيذ عمل مسطح وزخرفته بالشريحة وطالئه، نذكرها سويًا من خالل 

معرفتنا بها في الدروس السابقة. 

أمامك في الشكل )99( صور توضح بعًضا 

للحصول على  الطينة  لفرد  املتبعة  األساليب  من 

ما  اخلاص  بأسلوبك  واشرح  تأملها  شريحة، 

شاهدت فيها.

نشاط )2( 

شكل )98(

شكل )99(
بالقطعبالفرد
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دور االبتكار في تشكيل الشريحة:

لالبتكار دور فّعال في إنتاج األشكال املسطحة املصنوعة من الشرائح الطينية غير التقليدية ذات القيم الفنية واجلمالية 

التي حتمل التنوع في احلدود اخلارجية وفي اإلضافات اجلذابة التي تظهر بأسلوب فني مبتكر، استمتع مبشاهدة النماذج 

في الشكل )100(، وأطلق العنان ملخيلتك لتبتكر شكاًل جديًدا للشريحة.

شكل )100(
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أساليب الزخرفة بالشريحة:

  1- زخرفة نافرة عن سطح الشريحة: وتكون بضغط الشريحة في قالب مزخرف أو تشكل الوحدات الزخرفية وتضاف 

على سطح الشريحة لتبدو شبه مجسمة. شكل )101(.

  2- زخرفة مجسمة: وتكون بفرد الشريحة وتقطيعها بقوالب القطع ثم جتميع األجزاء، أو تشكيلها مباشرة يدويًا. 

شكل )102(.

شكل )101(

شكل )102(
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هناك العديد من األساليب تتبع إلعطاء العمق للشريحة، في الشكل )103( تشاهد إحدى هذه األساليب.

اذكر طرًقا أخرى ميكن أن تطبقها لتحرك بها الشريحة.

ماذا يحدث للشريحة إذا وضعناها على إناء مقلوب؟

ماذا يحدث إذا وضع عدد من الُكرات الطينية متوسطة احلجم على هيئة دائرة أو مربع بحيث تكون متباعدة تباعًدا 

ًـــــــــا في حدود مساحة الشريحة، ثم توضع عليها الشريحة؟   محسوب

ماذا يحدث إذا شكلنا حبل طيني وجمعنا بني أطرافه ليكّون حلقة مفرغة، ثم تغطى بورق يتحّدد معه شكل 

احلبل، ونفرد عليها الطينة؟

نشاط )3( 

شكل )103(
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وميكننا تشكيل بعض األعمال الفنية املعاصرة بالشريحة تظهر فيها أساليب حديثة للزخارف البارزة. شكل )104(.

شكل )104(
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     ما القيم اجلمالية التي أضفتها الزخرفة البارزة على الشريحة في شكـل )105( إذا ما قورنت بالشريحة دون إضافات، 

شكل )106(؟ 

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

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

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

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

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

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

نشاط )4( 

شكل )106(شكل )105(
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تزخر مملكتنا احلبيبة بتراث عريق وجذور ضاربة في التاريخ، نشاهد في شكل )107(، بعض املباني األثرية، لنبحث 

عن املزيد منها في منطقتنا، ثم لنعمل منوذًجا مصغًرا ملبنى مفضل لدينا بتفاصيله الدقيقة متبعني طريقة التشكيل بالشريحة.

نشاط )5( 

شكل )107( مناذج  ملباني أثرية. 
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خطوات تنفيذ واجهة مبنى من طني: 

اخلطوة األولى: نفرد الشريحة الطينية بسمك واحد، ونقطع جميع األطراف.

اخلطوة الثانية: نحز ونخدش سطح الشريحة الطينية حتى نحصل على اخلطوط اخلارجية للمبنى الطيني، نرفع الشريحة 

الطينية بقطع خشبية، ثم نقطع النوافذ واألبواب بقوالب القطع، ثم نثبت النوافذ بالطينة السائلة.

شكل )108(
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اخلطوة الثالثة: نزخرف الشريحة الطينية بإضافة قطع من الشرائح الصغيرة متثل الدرج واحلوائط اخلارجية للمبنى الشعبي، 

ونلصقها بالطينة السائلة.

 مناذج أخرى ملباني شعبية نفذت بطريقة الشريحة.

شكل )109(
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تشكيل املجسم بطريقة  الشرائح الطينية 

تعتبر طريقة التشكيل بالشرائح إحدى أهم طرق التشكيل اليدوي للطينات التي استعملت قدميًا وال تزال تتبع حتى 

اآلن ويكثر انتشارها بني فنانني اخلزف كونها تعطي نتائج متعددة وتتميز عن غيرها من الطرق أنها تستخدم في بناء 

أشكال كبيرة ذات ارتفاعات عالية نسبّيًا في وقت قصير.

ما يجب مراعاته عند التشكيل بطريقة الشرائح:

والتشكيل  للدمج  والقابلية  التماسك،  وقوة  اخلواص  حيث  من  التشكيل،  لطريقة  املناسب  الطني  إعداد   -1

واللحام.

2- ترقيق الطينة على قطعة من القماش املاص للرطوبة لتسهيل رفعه.

3- ترقيق الطني على شكل شرائح وحتديد سماكته حسب طبيعة اجلسم املراد تشكيله والوظيفة التي يصنع من 

أجلها.

4- تقص الشرائح حسب التصميم املعد.

5- حتضير جميع الشرائح التي يحتاجها العمل قبل البدء بالتشكيل.

6- تغطية الشرائح بقطعة قماش رطبة.

رابط الدر�س الرقمي
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خطوات التشكيل بطريقة الشرائح:

اخلطوة األولى: ترقق عجينة الطينة بواسطة الفرادة، مع مراعاة البدء بالرق من املنتصف باجتاه األطراف للحصول على 

شريحة طينية بثخانة شريحتي اخلشب.

الطينة عليه، أو إضافة  يتم فرد  الذي  تنتج من طبيعة السطح  تأثيرات ملمسية  7- ميكن إكساب سطح الشرائح 

مالمس متعددة كي تعطي تأثيرات فنية  حتمل قيم جمالية، شكل )110(. والعمل بتشكيل الطينة يعلمنا الهدوء والصبر 

إلجادة العمل.

شكل )110( تأثيرات ملمسية ناجتة من طبيعة السطح الذي تفرد عليه الشريحة.
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الشرائح  الشريحة، وتقص  تنفيذه، ويوضع على سطح  املرغوب  الشكل  الثانية: يقص ورق مقوى حسب  اخلطوة 

باستخدام أداة حادة، وتترك حتى تصل إلى حالة التجلد.

السائل عند  الثالثة: تلصق الشرائح بعضها ببعض بعد خدش احلافات )خطوط االلتقاء(، ثم وضع الطني  اخلطوة 

خطوط االلتقاء لتساعد على عملية االلتصاق، كما ميكن استعمال حبال طينية طرية ورفيعة للمساعدة في لصق 

اجلوانب من الداخل، لتالفي انفصالها عن بعضها بعًضا.

 اخلطوة الرابعة: تستخدم الدفر اخلشبية للضغط على احلافات التي مت لصقها كي تتماسك القطع ببعضها.

اخلطوة اخلامسة: ميلس الشكل وينظف بقطعة من اإلسفنج الطبيعي املبلل باملاء إلكساب الشكل النعومة املطلوبة.
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تعرفنا فيما سبق على طرق التشكيل اليدوي. لنذكر تلك الطرق، ثم نعقد مقارنة بني اثنني منها )طريقة التشكيل باحلبال 

وطريقة التشكيل بالشرائح(. ونحدد مميزات كل منهما من حيث لدونة الطني، منط البناء، سهولة التشكيل.

اخلطوة الثالثة: يدمج طرفي الشريحة، ثم يرفع اجلسم من الداخل لنحصل على شريحة أسطوانية الشكل.

اخلطوة الثانية: يدحرج اجلسم األسطواني على 

الشريحة لتلتف عليه.

نشاط )1( 

اخلطوة األولى: تلف ورقة على جسم أسطواني 

وتثبت بورق الصق.

خطوات تشكيل الشكل األسطواني:

ميكن تشكيل الشكل األسطواني بالشريحة باتباع اخلطوات اآلتية:



92

املعاجلة السطحية:

     اهتم اإلنسان منذ القدم بتجميل كل ما ينتجه، وقد توصل إلى زخرفة القطع الطينية بأمناط زخرفية بسيطة طورها 

على مر العصور املتعاقبة، وتنوعت أشكال هذه الزخارف وطرق تنفيذها، وهناك أمناط كثيرة منها ما يأتي: 

1- ما يطبق على األجسام قبل حرقها في أفران خاصة وهي رطبة و لدنة وجافة.

2- على األجسام وهي فخارية )بعد احلرق األول في األفران(.

3- على األسطح املزججة )بعد احلرق الثاني في األفران(.

 أساليب املعاجلة السطحية قبل حرقها في األفران:

هناك أمناط كثيرة ومتنوعة نختار منها ما يأتي:

1- الزخرفة باإلضافة واللصق: 

يستعمل فيها الطينة الطرية نوًعا ما ويتم تشكيله حسب 

الزخرفة املراد عملها، ثم لصقها في مكانها املعد سابًقا على 

سطح القطعة حسب التصميم شكل )111(.

شكل )111(
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2- الزخرفة باحلفر العميق: 

     وتستعمل أدوات خاصة بأشغال اخلزف )دفر خشبية أو معدنية( 

حلفر اخلطوط واملساحات العميقة على سطح املشغوالت وهي في حالة 

لدونة. شكل )112(.

     كما ميكننا تطبيق املعاجلات السطحية بالطالءات الزجاجية على 

القطع الفخارية.

     والطالء الزجاجي: هو عبارة عن طبقة زجاجية تتكون من عدة مواد توزن بدقة وتخلط باملاء، ثم تطحن جيًدا وتصفى 

وتضاف على األجسام الفخارية لتكسبها سطح المع أملس بفعل احلرارة فتصبح أجسام خزفية. وقد تكون الطالءات الزجاجية 

شفافة أو ملونة المعة أو غير المعة. شكل )113(.

شكل )113(

شكل )112(
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يتكون الطالء الزجاجي من مواد رئيسة هي:

2- مواد مزججة. 1- مواد صاهرة. 

4- مواد ملونة إذا كان الطالء املراد ملونًا. 3- مواد رابطة.  

وميكننا إضافة بعض األكاسيد لتلوين الطالء الزجاجي منها ما يأتي شكل )114(:

1- أكسيد كوبالت                  أزرق فاحت.

2- أكسيد نحاس                   أخضر فاحت.

3- أكسيد حديد                   بني فاحت.

4- أكسيد كروم                     أخضر.

5- أكسيد املنجنيز                 أسود.

وهناك طالءات زجاجية جاهزة تباع في األسواق ميكن استخدامها في تلوين األسطح الفخارية.

شكل )114(
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اخلطوة الثانية: نرسم التصميم بقلم الرصاص على اخلطوة األولى: جتهيز الطالء الزجاجي.
السطح الفخاري. 

اخلطوة الثالثة: نلون التصميم املرسوم بالطالء الزجاجي من اخلارج والداخل.  

اخلطوة الرابعة: نترك األلوان جتف، ثم نقوم بحرقها حتى يثبت الطالء الزجاجي.  

لنتبع خطوات التنفيذ اآلتية لتطبيق الزخرفة بالطالءات الزجاجية اجلاهزة على األسطح الفخارية:

نشاط )2( 
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يحرص الفنان اخلزاف على تقدمي أفكار فنية تتسم باحلداثة واجلدة والتناسق واالنسجام، ُتشعر املشاهد باملتعة 

احلسية واجلمالية. لنتأمل األعمال الفنية املنفذة بطريقة الشريحة في شكل )115(، ونقيمها من حيث الفكرة واملعاجلة 

السطحية. حبذا لو نطرح أفكار مغايرة عند التشكيل بالشرائح؟

نشاط )3( 

شكل )115(
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أقبل الفنانون املسلمون على فن اخلزف إقبااًل عظيًما، واستطاعوا أن ينتجوا خزًفا على مستوى عاٍل من حيث القيمة 

الفنية واجلمالية.

وقد شمل إنتاج اخلزف جوانب متعددة من االحتياجات اليومية مثل: الفناجني واألقداح والكؤوس والصحون والسالطني 

واألكواب والقوارير واألباريق واألزيار واملسارج، والبالطات اخلزفية لكسوة جدران احملاريب.

وتعددت أنواع اخلزف اإلسالمي في أشكالها وطريقة معاجلتها، وأنواع الزخارف بشكل ليس له نظير ومن بعض األنواع 

التي شاع إنتاجها في مختلف البالد اإلسالمية هي: 

1- اخلزف ذو الزخارف البارزة.

2- اخلزف ذو الزخارف احملفورة.

3- اخلزف احملزوز حتت الطالء.

4- اخلزف ذو البريق املعدني.    

• نبحث في الشبكة العنكبوتية عن مساهمات املسلمني في تطور صناعة الفخار واخلزف وزخرفته عبر العصور، 

ونعرضه على املعلم/ــة.

نشاط )4( 
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تقومي الوحدة

ضع/ي عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:

)   ( اخلزف املسطح هو أحد أنواع اخلزف اإلسالمي الذي انتشر في العصر العباسي.  

)   ( اخلزف اإلسالمي متركز في سامراء.        

)   ( تزخر اململكة العربية السعودية باملباني األثرية.       

)   ( من أمناط معاجلة السطح في اخلزف الزخرفة باإلضافة واللصق.     

)   ( يحرص الفنان اخلزاف على تقدمي أفكار فنية تتسم باحلداثة واجلدة والتناسق واالنسجام.  

1

1

2

3

4

5

يتكون الطالء الزجاجي من مواد رئيسة هي:

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

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

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

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

عّدد/ي أنواع اخلزف اإلسالمي.

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

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

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

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

2

3

1

1

2

2

3

3

4

4



99

1-تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى الطالب/ــة.

2- منح الطالب/ـة القدرة على اختيار وتوظيف اخلامات واألدوات املستخدمة لتنفيذ العمل الفني.

3- تشجيع الطالب/ـة على التفكير بطريقة غير مألوفة.

4- دمج بني املجاالت الفنية التي مت دراستها خالل الفصل الدراسي في عمل تصميمات إبداعية ونفعية مستدامة 

ذات طبيعة تربوية وجمالية.

5- تبادل اخلبرات الفنية بني الطلبة في املشاريع الفنية اجلماعية.

6- دعم االجتاهات اإليجابية لدى الطالب نحو اإلبداع والتفكير اإلبداعي.

7- إكساب الطالب/ـة القدرة على اإلحساس باملشكالت وتقدمي حلول لها بطرائق إبداعية.

8- مناقشة العالقات بني القيم التشكيلية املتوفرة في األعمال الفنية التي ينتجها الطالب/ـة.

9- التعبير عن االنفعاالت الوجدانية، ومالحظة املعاني التعبيرية في الشكل واللون والتجسيم في العمل الفني.

10- إكساب الطالب/ـة مهارات التخطيط والتفكير للمشاريع الفنية.

اأهداف امل�صروع الفني )الف�صلي(
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امل�شروع 

الف�صلي

ا�صم الم�صروع

الأدوات واخلامات:

-

-

-

-

-

-

تخطيط فكرة العمل

التقومي:

النقد الفني والتقييم:

فــردي

جـمـاعـي

مل ُينـفـذ ..............................................ُنــفذ

- نوع امل�صروع:

 

- مراحل تنفيذ امل�صروع:

 

- طرق اإخراج امل�شروع:

- قيمة امل�صروع اجلمالية والنفعية:

- طرق عر�ض امل�شروع:
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ثبت املصطلحات
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أصالتنا أو أصالة: اجلودة، مثل جودة األفكار.

أكاسيد:  عبارة عن عناصر معدنية طبيعية تستخدم في فن اخلزف كمواد ملونة خللطات البطانات الطينية.

االبتكار: هو التجديد واإلبداع واخلروج عن املألوِف ليكون املخرج جديًدا ومبتكًرا.

مختلفة  ثقوب  عليه  لأللوان  نافذ  غير  مستو  على كل سطح  يطلق  أجنبي  اإلستنسل: مصطلح 
غير  ليصبح  البرافني  شمع  من  بطبقة  اجلانبني  كال  من  املغطى  السميك  الورق  من  عادة  ويصنع 

متشــرب للمـاء.

انطباق: انضمام الشيء بعضه إلى بعض.

التراث: ما تركه األجداد من فنون، رسوم، أفكار.

تردد:  تكرار. 

التجاور املنسجم بني عناصر الكتلة: عبارة عن ترابط العناصر املكونة للعمل وتناسبها وتوافقها 
بشكل متكامل. 

التشعب من خط من جهتني: هو خروج عناصر الزخرفة من خط من جهتني إلى اخلارج.

التشعب من خط من جهة: هو خروج عناصر الزخرفة من خط من جهة واحدة إلى اخلارج.

التشعب من نقطة: هو خروج عناصر الزخرفة من نقطة واحدة إلى اخلارج كمروحة أو من الوسط 
على شكل إشعاع.

جرد / جتريد: التجريد هو تخليص األشكال الطبيعية من التفاصيل الدقيقة.

حالة جتلد: عبارة عن املرحلة التي يتصلب فيها الطني ويتعذر ثنيه دون كسره.

احلفر البارز:  عبارة عن إزالة جزيئات من الطينة التي حتيط بالعنصر املراد إبرازه بارتفاع محدد.

احلفر الغائر:  إزالة جزيئات من الطينة في العنصر املراد إغارته إلى عمق محدد.
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خط األفق: هو املستقيم األفقي الذي يقع على مستوى عني الناظر.

 خيالنا: هي تصورات أو أفكار نصنعها في أذهاننا. 

ذوات األرواح: املخلوقات احلية. 

الشريحة الطينية: الشريحة عبارة عن قطعة من الطني تفرد بفرادة خشبية حتى تصبح مسطحة  
ذات ثخانة واحدة، وقد تكون ذات شكل محدد أو حر.

صفات جمالية: هي صفات معنوية تشعرنا باملتعة والسعادة مثل )الرقة، الشفافية، القوة، اجلاذبية، 
الرشاقة، الهدوء، املرونة، السطوع، التضاد، امتالء(.  

الطالءات الزجاجية: وكل أكسيد يعطي لوًنا مميًزا تختلف درجة اللون بتغيير نسبة األكسيد.

الطينة السائلة: وهي عبارة عن طينة يضاف إليها املاء بقدر معني إلى أن نحصل على درجة من 
اللزوجة املعتدلة.

القيم اجلمالية: عبارة عن مجموع املعاني واألحاسيس التي ترتبط بالقيم الفنية في العمل الفني 
لتؤكد مدى استجابة املشاهد ملا يراه. 

متناسق: صفة التوازن والترابط. 

املدق: للفرش املستخدمة في طباعة التفريغ شعر قصير وخشن، وتسمى هذه الفرش باملدقات وهي 
مثالية للمساحات الصغيرة ، ومن هذه الفرش نوع يأتي برأس إسفنجي.

نقطة التالشي وااللتقاء: هي نقطة على خط األفق تلتقي فيها اخلطوط املائلة التي حتدد الشكل.

املعاجلة السطحية: هي تلك الزخارف املتنوعة التي حتدث قيًما جمالية على سطح الطينية.

املنظور: هو متثيل األجسام املرئية على سطح منبسط )اللوحة( ال كما هي في الواقع، ولكن كما 
تبدو لعني الناظر في وضع معني وعلى بعد معني تكبر كلما قربت وتصغر كلما بعدت عن العني. 

نظم الزخرفة: الزخارف املوزونة والتي تتم باستخدام قواعد الزخرفة.
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