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المقدمة
�لحمد هلل رب �لعالمين و�ل�صالة و�ل�صالم على �أ�صرف �لمر�صلين وعلى �آله و�صحبه �أجمعين وبعد ...  

فقد �صـــمم هذ� �لكتاب الإثر�ء معلومات �لطالب/ـة وخبر�ته ومهار�ته في مجاالت �لتربية �لفنية �لمختلفة. 

وهو مرتبط بما تعلمته في درو�س �لتربية �لفنية في �أثناء �ل�صـــنو�ت �ل�صـــابقة، وفيه من �لمعلومات و�الأن�صطة 

ا. نجد في محتوى �لجزء �لمخ�صـــ�س للف�صل �لدر��صي �الأول �أربعة مجاالت،  ما يجعله مرجًعا �أكاديميًّا هامًّ

هي مجال �لر�صم ومجال �لزخرفة، ومجال �لطباعة، ومجال �لخزف. ويتكون كل مجال من عدة مو�صوعات.

الوحدة الأولى: مجال الر�سم: يحتوي على مو�صوع تحت م�صمى:

�لفن �لت�صكيلي �لمعا�صر و��صتخد�م �لخامات.

و�الجتماعي،  و�لعقلي،  �لج�صمي  نموه  ومر�حل  �لطالب/ـة  لقدر�ت  منا�صبته  �لمو�صوع  هذ�  في  روعي  وقد 

ومعالجته لمفاهيم �صبق له �لتعر�س �إليها في درو�صه، كما ذيلت مو�صوعات �لكتاب باأن�صطة فكرية وتطبيقية 

ت�صاعد على تاأكيد �لمعارف و�لخبر�ت و�لمهار�ت �لمكت�صبة. 

الوحدة الثانية: مجال الزخرفة: مكون من مو�صوع تحت م�صمى:

 �لمميز�ت �لت�صكيلية للخط �لعربي.

وقد روعي في هذ� �لمو�صوع �أن يكون تعريًفا بالخطوط �لعربية �الإ�صالمية و�أ�صاليب ��صتخد�مها في �لزخرفة.

الوحدة الثالثة: مجال الطباعة: وقد ��صتمل على �لمو�صوع �الآتي:

طباعة �ل�صا�صة �لحريرية.

وقد تم تناول مو�صوعات تتعلق بطرق �لطباعة بال�صا�صة �لحريرية، وقدمت نبذة تاريخية عنها، و�آلية �لعمل 

بها وطرق توظيفها كما ذيلت �لوحدة باأن�صطة �إثر�ئية نظرية وعملية.
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.ø«ªdÉ©dG ÜQ ˆ óªëdG ¿CG ÉfGƒYO ôNBGh



6

المحتويات 

IOó©àŸG äÉeÉÿG ΩGóîà°SGh ô°UÉ©ŸG »∏«µ°ûàdG øØdG   :´ƒ°VƒŸG

»Hô©dG §î∏d á«∏«µ°ûàdG äGõ«ªŸG   :´ƒ°VƒŸG

ájôjô◊G á°TÉ°ûdG áYÉÑW   :´ƒ°VƒŸG

»∏°üØdG ´hô°ûŸG   :´ƒ°VƒŸG 

IóMƒdG Ëƒ≤J

IóMƒdG Ëƒ≤J

IóMƒdG Ëƒ≤J

IóMƒdG Ëƒ≤J

á«HôY »JÉ«aõN   :∫hC’G ´ƒ°VƒŸG

á«Hô©dG ±õÿG ájƒg  :ÊÉãdG ´ƒ°VƒŸG

18-9
19

43-42
41-23

61-47
62

94-91

80-65

90-89
88-81

äÉë∏£°üŸG
™LGôŸG

Qƒ°üdGh ∫Éµ°TC’G ¢Sô¡a

96-95
98-97

101-99

áYÉÑ£dG ∫É› :áãdÉãdG IóMƒdG

 º°SôdG ∫É› :≈dhC’G IóMƒdG

áaôNõdG ∫É› :á«fÉãdG IóMƒdG

»∏°üØdG ´hô°ûŸG

±õÿG ∫É› :á©HGôdG IóMƒdG



الوحدة ا�ولى

مجال الرسم



ى
ول

األ
ة 

حد
لو

ا

8
الوحدة األولى: مجال الرسـم

موا�سيع جمال الر�سم:

املو�سوع: الفن الت�سكيلي املعا�سر, وا�ستخدام اخلامات 
                املتعددة.
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جــا
م
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متيز الفن الت�سكيلي يف القرن الع�سرين با�ستخدامه و�سائط متنوعة للتعبري عن فكرة 
عن  للتعبري  مزجها  وو�سائط  الأل��وان،  غري  اأخرى  خامات  باإ�سافة  وذلك  الفني،  العمل 
املو�سوع املتناول، بحيث ياأخذ اأبعاًدا اأكرث عمًقا وتاأثرًيا. كما اأن معطيات القرن الع�سرين 
وما �سهده من تطورات علمية وتقنية يف جمال الت�سالت واملوا�سالت وا�ستخدام ال�سور 
امللونة وال�سور الرقمية والتو�سع يف جمال الإعالن والدعاية، غري من نظرة الفنان املعا�سر.
فا�ستخدم الفنان اخلامات املختلفة مثل ق�سا�سات اجلرائد والنفايات ال�سناعية وغريها 
لإ�سفاء اأبعاد تخدم مو�سوع العمل الفني. فمثاًل اإذا اأراد الفنان اأن يعرب عن الإ�سراف يف 
ا�ستهالك املوارد الطبيعة، وما قد ينتج عنه من اأ�سرار بيئية و�سحية، فاإنه يلجاأ اإىل نف�س 
�سلبياتها  اإي�ساح  بغر�س  وذلك  يناق�سها.  التي  الق�سية  عن  للتعبري  امل�ستهلكة  اخلامات 
واإيجابياتها. واإذا كان يناق�س ق�سية هيمنة ال�سورة يف املجتمع املعا�سر فاإنه قد يلجاأ اإىل 
نف�س ال�سور للتعبري عن عدم ر�ساه عما يحدث من حوله، ويف بع�س الأحيان يناق�س 

ا ويعرب عنه بو�سائل غري تقليدية. ا اأو اجتماعيًّ الفنان مو�سوًعا اأخالقيًّ

الفن التشكيلي المعاصر  
مجال الرسم

واستخدام الخامات المتعددة الموضوع
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اخلامات  على  وتعرف  �صامتة  طبيعة   ,)1( ال�صكل  يف  الفني  للعمل  انظر/ي 
امل�صتخدمة فيه و�صع/ي اإ�صارة )✓(, بجانب الإجابة ال�صحيحة.

اأ( األوان زيتية.                   )         (
)         ( ب( خامات متنوعة.  
)         (  ج( معادن واأحجار.  

وجهة  من  باخلامة  املو�صوع  عالقة  ما 
نظرك؟ �صع عالمة )✓( على الإجابة 

ال�صحيحة.
 )         ( اأ( التعبير عن المو�ضوع.  
)         ( ب( التعبير عن روؤية الفنان.  

  )         ( ج( التعبير عن م�ضكلة في المجتمع.  
هل ت�صتطيع تخمني امل�صكلة التي يناق�صها الفنان؟

اأ( م�ضكلة اجتماعية.                               )         (
ب( م�ضكلة جمالية.                                )         (
ج( م�ضكلة اقت�ضادية.                             )         (

نشـاط )1(

ال�صكل )1(: طبيعة �صامتة للفنان بابلو بيكا�صو 1900م.
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انظر/ي اإىل العمل الفني ال�سكل )2(، ماذا ميثل؟
........................................................................................................................................................................

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

هل تعترب هذا فن؟ وملاذا؟
........................................................................................................................................................................

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

نشـاط )2(

ال�سكل )2(: عمل الفنان ال�سعودي اأحمد ماطر.
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نشـاط (٣)
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تاأم��ل/ي اللوح��ة الجانبي��ة للفن��ان ر�س��ا وار�س، 

ال�س��كل )4(، واللوح��ة ال�سابق��ة في ن�س��اط )3( 

واكتب/ي قراءتك النقدية عنهما.

- ا�ستخدام الألوان.

- تحليل الزخارف.
- تف�سير انطباعك عن العملين والحكم عليهما.

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

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

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

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

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

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

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

نشـاط )4(

ال�سكل )4(: للفنان ر�سا وار�س.
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اللوحة التي نراها يف الأ�سفل ال�سكل )5(، متتاز مبميزات، بالإ�سارة اإىل ما �سبق درا�سته 
هل ت�ستطيع حتديد مميزات اللوحة بكل دقة؟

   اكتب/ي انطباعك في الأ�سطر القليلة اأ�سفل ال�سكل.

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

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

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

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

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

نشـاط )5(

ال�سكل )5(
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نشـاط (٦)
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تاأمل/ي الأ�شكال )7 -8- 9 – 10- 11(، ثم قارن/ي بينها من حيث: 
   المو�شوعات التي ناق�شتها اللوحات.

   الألوان الم�شتخدمة.
   الخامات الم�شافة كو�شائط لإ�شفاء اأبعاد للعمل الفني.

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

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

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

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

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

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

نشـاط )7(

  ال�شكل )7(
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ال�سكل )8(: لوحة الفنان ال�سعودي عبداهلل املرزوق.

  ال�سكل )9(: لوحة الفنانة ال�سعودية ملياء ال�ّسدّيد.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...........................................................
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ال�سكل )10(: لوحة الفنان ال�سعودي حممد ع�سريي. 

  ال�سكل )11(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...........................................................
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تقويم الوحدة

ال�سوؤال الأول:
�سع عالمة )✓( اأمام العبارة ال�سحيحة، وعالمة )✗( اأمام العبارة غري ال�سحيحة 

فيما ياأتي:
 1-  تميز الفن الت�سكيلي في القرن الع�سرين با�ستخدامه و�سائط متنوعة عن

)       (  فكرة العمل الفني.       
 2-  ا�ستخدم الفنان الخامات المختلفة مثل ق�سا�سات الجرائد والنفايات

)       ( ال�سناعية وغيرها لإ�سفاء اأبعاد للعمل الفني.    
)       ( ا.    3- ل يناق�س الفنان في عمله الفني مو�سوًعا اأخالقي�ًّا اأو اجتماعيًّ





الوحدة الثانية

مجال الزخرفة
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موا�ضيع جمال الزخرفة:

املو�شوع: املميزات الت�شكيلية للخط العربي.

الوحدة الثانية: مجال الزخرفة
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مجال الزخرفة
المميزات التشكيلية للخط العربيالموضوع

من  ال��ع��رب��ي  اخل���ط  يعترب 
الت�شكيلي  الفن  جم��االت  اأه��م 
العربي واأكرثها اأ�شالًة وارتباطًا 
بالفنان العربي وامل�شلم وتراثه 
وث��ق��اف��ت��ه، وق���د ك���ان اخل��ط 
العربي ه��م الفن��ان االأول فه�و 
العربي  للفن  االأ�شا�شي  العن�شر 
هذا  يتحقق  ومل  واالإ���ش��ام��ي 

اإال بعد ا�شتقرار الدولة االإ�شامية، حيث بداأ اخللفاء يف بناء امل�شاجد واالأبنية والق�شور 
وبداأت العمارة االإ�شامية بالظهور فاأدخل الفنان العربي احلروف العربية كعن�شر رئي�س 
الفنية  املنتجات  على  االأمر  اأول  يف  الكتابة  ا�شتعمال  اأن  �شك  وال  الزخرفة  عنا�شر  من 
ا�شتغااًل  العن�شر  هذا  ا�شتغل  الفنان  اأن  اإال  وال�شكر هلل،  احلمد  و�شائل  و�شيلة من  كان 
ا رائًعا وياحظ ا�شتعمال االآيات القراآنية لتزيني امل�شاجد، ال�شكل )12( قبة جامع  جماليًّ

ال�شلطان �شليم يف اأدرنة.

ال�شكل )12(: قبة جامع ال�شلطان �شليم يف اأدرنة.
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ا�شتنتج من اللوحة الت�لية م� ي�أتي:
كيف حقق الفن�ن التن�ظر في اللوحة؟

م� نوع الزخ�رف المر�شومة؟

الق�شور  يف  العمارة  على  االإ�شامية  والزخرفة  العربي  اخلط  ا�شتخدام  يقت�شر  ومل 
بالتلوين  الفخارية واملعدنية واخل�شب تارًة  واملباين وامل�شاجد بل ا�شتخدم على االأواين 

واأخرى باحلفر الغائر والبارز، ال�شكان )13، 14(.

ال�شكل )14(: قطعة خ�شبية مزخرفة باخلط الكويف.ال�شكل )13(: اآنية فخارية مزخرفة باخلط الكويف.

تعريف اخلط العربي:
قال ابن خلدون يف مقدمته عن اخلط: )هو ر�شوم واأ�شكال حرفية تدل على الكلمات 

امل�شموعة الدالة على ما يف النف�س االإن�شانية من معاٍن وم�شاعر(.

نشـاط )1(
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اأنواع اخلط العربي:
للخط العربي نوعان رئي�شان وهما النوع اجلاف وحروفه امل�شتقيمة ذات الزوايا احلادة 
ويعرف باخلط الكويف ال�شكل )15( ولهذا النوع من اخلط عدة اأ�شكال، اأما النوع الثاين 
الثلث  واخلط   )16( ال�شكل  الن�شخ  كخط  املقو�شة  وحروفه  اللني  النوع  فهو  اخلط  من 
ال�شكل )17( وخط الرقعة ال�شكل )18( واخلط الفار�شي ال�شكل )19( واخلط الديواين 

ال�شكل )20( واجللي ديواين ال�شكل )21( وخط االإجازة ال�شكل )22(.

ال�شكل )15(: لفظ اجلالة باخلط الكويف املظفر.
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ال�شكل )16(: الب�شملة بخط الن�شخ.

ال�شكل )18(: الب�شملة بخط الرقعة.

ال�شكل )17(:كتابة زخرفية بخط الثلث.

ال�شكل )19(: )رب ا�شرح يل �شدري 
وي�شر يل اأمري( خط فار�شي.
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اأنواع الخط الكوفي:
تعود ت�شمية هذا اخلط اإىل مدينة 
الكوف��ة العراقية، وغ��دت له م�شحة 
زخرفي��ة رائع��ة �شكل��ت املحاوالت 
االأوىل لظه��ور اخل��ط الك��ويف الذي 
اقرتن با�شم هذه املدينة؛ الأنه ابتكر 
ون�ش��ج فيها ومل يك��ن له وجود من 

قبل، ال�شكل )23(. 

ال�شكل )20(: خط ديواين.

ال�شكل )22(: خط االإجازة.ال�شكل )21(: خط جلي ديواين.

ال�شكل )23(: كتابة باخلط الكويف يعود تاريخها اإىل �شنة 294 ه�.
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وق��د انتف��ع الفن��ان العربي من 
خ�شائ���س اخلط الك��ويف امل�شتمد 
م��ن جمال��ه الزخ��ريف وتنا�ش��ب 
وتنا�شقه����ا  واتزانه����ا  حروف����ه 
و�شابته��ا، فانتف��ع منه��ا اأح�شن 
انتفاع، وذلك با�شتقاقه عدد كبري 
م��ن اأنواع اخلط الك��ويف، ال�شكل 

.)24(

ال�شكل )24(: بع�س اأنواع اخلط الكويف.

اكتب اإحدى العب�رات الآتية ب�لخط الكوفي:
1- الحمد هلل     2- الرحمن الرحيم     3- اإل ر�شول اهلل

نشـاط )2(
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المميزات التشكيلية للخط العربي:

لقواعد  منها  بالرغم من خ�شوع كل واحد  واأنواعه  العربي  اأ�شاليب اخلط  اإن خمتلف 
ونهايات  االأفقية  اخلطوط  لعبة  خال  فمن  بنائها.  بتنا�شق  جميعها  متتاز  فاإنها  �شارمة 
ا  اأ�شاليب اخلط العربي مفعواًل ت�شكيليًّ احلروف القائمة واحللقات اجلميلة، تنتج خمتلف 

ا على االإيقاع واحلركة، وهناك الكثري من املميزات الت�شكيلية للخط العربي ومنها: مبنيًّ
اط من عمل تراكيب واأ�شكال خمتلفة.- 1 الطواعية ال�شديدة التي متكن اخلَطّ
حتمل يف ثناياها ال�شفات الزخرفية من خال توايل بع�س احلروف وتكرارها.- 2
احلرف العربي له �شفة اختزالية، حيث اإن احلرف الواحد له �شكل منفرد، و�شكل - 3

مت�شل، )يف البدء ويف الو�شط ويف نهاية الكلمة(.
ق�شرية - 4 م�شافات  ا�شتخدام  على  ي�شاعد  مما  بع�شها  فوق  احلروف  تركيب  اإمكانية 

لكلمات وحروف كثرية.
القدرة على اإعطاء التنوع يف االإيقاع والتنوع احل�شي.- 5
اط املتمكن التعبري عن احلركة، والكتلة.- 6 اخلط العربي يتيح للخَطّ
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   ا�شتنتج بع�ض المميزات الت�شكيلية للخط العربي من اللوحة الآتية:

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

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

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

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

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

نشـاط )3(
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الزخرفة الكتابية:
مل تعرف الفنون القدمية قبل الفن االإ�شامي الزخارف الكتابية ومل تظهر على منتجاتها 
الفنية، يف حني عرفت فنونها خليط من العنا�شر الفنية االأخرى مثل الزخارف النباتية 
واحليوانية وحتى الهند�شية باأ�شكالها املختلفة، وظهرت لتزين منتجاتها الفنية واأبنيتها، 
ولكن التجربة االإبداعية االأوىل لظهور الكتابة الزخرفية مل تبداأ اإال على يد الفنان العربي 

امل�شلم، بعد انت�شار االإ�شام، ون�شاأة الفن العربي االإ�شامي.
الذي  احل�شاري  النهو�س  مرحلة  يف  واإبداعية  فنية  كظاهرة  العربية  الكتابة  وبرزت 
كانت  التي  التقليدية  الكتابة  اإطار  من  خرجت  حيث  جميعها،  االإ�شامية  االأقطار  عم 
توؤدي الغر�س املطلوب اإىل اأمناط جمالية حالها حال اللوحة الفنية يف الر�شم والت�شوير 
امل�شنوعات  تزيني جميع  ا يف  مهمًّ عن�شًرا  العربي  اخلط  واأ�شبح  ال�شعرية،  الق�شيدة  اأو 
من خزف ومعادن وزجاج واأخ�شاب وكذلك زينت به االأقم�شة وال�شجاد، باالإ�شافة اإىل 
ما ظهر منه يف تزيني اجلدران واالأعمدة والقباب يف امل�شاجد والق�شور واملدار�س، ومما 
ب�شكل  اخلطوط  من  وجميلة  جديدة  الأنواع  املبتكرة  با�شتعماالته  العربي  الفنان  �شاعد 
ال�شابقة  باملميزات  االأخرى،  اخلطوط  من  غريه  عن  امتاز  قد  العربي  اخلط  كون  وا�شع 
والتي جعلت منه عن�شًرا �شهًا يف الزخرفة، وقد اأ�شبحت الزخارف الكتابية حتمل مادة 
تاريخية مهمة لعبت دوًرا كبرًيا يف الدرا�شات االأثرية، ومل يقف الفنان العربي عند هذا 
احلد من و�شائل التعبري ال�شوري يف فن الكتابة بل حاول اأن يبتكر �شوًرا اأخرى، وما 
زالت املتاحف واملكتبات العربية والعاملية حتتفظ باالأعداد الكبرية من التحف التي تزينها 
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اخلطوط العربية الزخرفية التي اأنتجتها اأنامل ذلك الفنان، واأما اخلط اأو الكتابة املنعك�شة 
اأي التي تقراأ طرًدا وعك�ًشا، فهو نوع من اخلط يك�شف عن مهارة اخلطاط وعبقريته اإذ 
هو يكتب الكلمة الواحدة اأو احلرف الواحد اأو العبارة الواحدة مرتني بحيث ميكن قراءتها 
من اليمني اإىل الي�شار ومن الي�شار اإىل اليمني وهو ميزج بني حروفها بحيث يخرج من هذا 

ا جميًا. االأ�شكال )25، 26، 27، 28، 29، 30(. املزج �شكًا زخرفيًّ

ال�شكل )25(: زخرفة كتابية بتكرار منعك�س اأفقي.

ال�شكل )26(: زخرفة كتابية بتكرار منعك�س راأ�شي.



فة
خر

الز
ل 

جــا
م

33

ال�شكل )27(: زخرفة كتابية.
ال�شكل )28(: كتابة زخرفية بخط الثلث.

ال�شكل )30(: زخارف كتابية كوفية معقدة. ال�شكل )29(: م�شكاة زجاج با�شم ال�شلطان نا�شر الدين
ح�شن متحف اللوفر- الفنون االإ�شامية.
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   من خالل الوحدات الزخرفية الآتية اأكمل اللوحة اأعاله لتكون زخرفة كت�بية.

الزخرفة بحرف:
بحرف  زخرفة  وحدة  ت�شميم  باالإمكان  اأنه  العربي  باحلرف  الزخرفة  مميزات  من 
واحد باختاف اأنواع اخلطوط، وبعدة طرق منها طريقة التكرار اأو احلرف املنعك�س.

ال�شكان )31، 32(.

نشـاط )4(
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ال�شكل )31(: حرف بتكرار منعك�س.

ال�شكل )32(: التكرار باحلرف الواحد.
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خطوات تصميم وحدة زخرفية من حرف واحد بطريقة التكرار:

خطوة )1(: ر�شم ال�شكل هند�شي للوحدة الزخرفية.

خطوة )3(: تكرار احلرف من خال املركز.

خطوة )5(: م�شح اخلط اخلارجي لل�شكل الهند�شي.

خطوة )2(: ر�شم احلرف االأول من خال مركز الدائرة.

خطوة )4(: التكرار مع احلفاظ على امل�شافة بني احلروف.
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ال�شكل )34(: تكرار كلمة واحدة اأكرث من مرتني.ال�شكل )33(: تكرار كلمة واحدة بطريقة منعك�شة.

   با�شتخدام الحا�شب االآلي ومن خال برنامج الفوتو�شوب �شمم وحدة زخرفية من حرف 
واحد وباأحد اأنواع الخطوط ال�شابقة.

الزخرفة بكلمة اأو اأكرث:
ال يختلف ا�شتخدام كلمة واحدة عن ا�شتخدام حرف واحد يف ت�شميم وحدة زخرفية 
كتابية كثرًيا ولكن ا�شتخدام الكلمة اأكرث مرونة وحرية يف الت�شميم االأ�شكال )33، 

.)36 ،35 ،34

نشـاط )5(
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ال�شكل )35(: كلمة مكررة باخلط الكويف املربع.

ال�شكل )36(: )من �شرب ظفر( عبارة مكررة ب�شكل معكو�س.



فة
خر

الز
ل 

جــا
م

39

خطوة )1(: ر�شم ال�شكل هند�شي للوحدة الزخرفية.

خطوة )3(: يف جزء من ال�شكل كتابة لفظ اجلالة )اهلل(.

خطوة )5(: تكرار لفظ اجلالة.

خطوة )2(: ر�شم حماور ال�شكل الهند�شي.

خطوة )4(: تكرار لفظ اجلالة بطريقة منعك�شة.

خطوة )6(: م�شح اخلطوط امل�شاعدة.

خطوات تصميم وحدة زخرفية
من كلمة واحدة بالطريقة المنعكسة:
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   �شمم وحدة زخرفية من خال الكلمة االآتية:

نشـاط )6(
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   حدد اأنواع الخطوط في النماذج االآتية:

ال�شكل )37(: اخلطاط ال�شعودي نا�شر امليمون.

ال�شكل )38(: اخلطاط ال�شعودي ح�شن ر�شوان.

ال�شكل )39(: اخلطاط ال�شعودي فهد املجحدي.

نشـاط )7(

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

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

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

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

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

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

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

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

...........................................................
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تقويم الوحدة

ال�شوؤال االأول:
�شع عامة )✓( اأمام العبارة ال�شحيحة، وعامة )✗( اأمام العبارة غري ال�شحيحة 

فيما ياأتي:
)      ( 1- يعتبر الخط العربي من اأهم مجاالت الفن الت�شكيلي العربي.  

 2-  الخط العربي هو ر�شوم واأ�شكال حرفية تدل على الكلمات الم�شموعة
)      ( الدالة على ما في النف�س الب�شرية من معاٍن وم�شاعر.   
)      ( 3- يعتبر الخط الفار�شي من اأنواع الخط العربي الجاف.    
)      (  4- الخط العربي يتيح للخطاط المتمكن من التعبير عن الحركة والكتلة.  

ال�شوؤال الثاين:
اخرت اجلواب ال�شحيح فيما ياأتي:

1- من اأنواع الخط العربي الجاف:
 خط الن�شخ.  الخط الكوفي.   الخط الثلث.    

2- يتميز هذا الخط بجماله وتنا�شب حروفه واتزانه و�شابته.
 خط الرقعة.  الخط الكوفي.   الخط الثلث.   
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ال�شوؤال الثالث:
اأكمل الفراغ بالكلمة املنا�شبة:
   من اأنواع الزخارف االإ�شامية:

......................... و ......................
   من اأنواع الخط العربي ما ياأتي:

.......................   و   .....................
   من اأنواع الزخرفة الكتابية:

الزخرفة .............،  والزخرفة ..........،  والزخرفة .........
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الوحدة الثالثة

مجال الطباعة
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الوحدة الثالثة: مجال الطباعة

موا�ضيع جمال الطباعة:

املو�شوع: طباعة ال�شا�شة احلريرية.
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مجال الطباعة
طباعة الشاشة الحريريةالموضوع

أوالً: نبذة تاريخية عن فن طباعة الشاشة الحريرية: 
بد�أت �لفكرة �لأ�شا�شية للطباعة بال�شا�شة �حلريرية �أو 

�ل�شبلونة منذ �لزمن �لبعيد يف تنفيذ ر�شومات وزخارف 

ب�شيط���ة على من�شوج���ات خا�شة بال�شتعم���ال �ل�شخ�شي 

فكانت فكرة �لطباعة بطريقة �ل�شتن�شل. 

بع���د ذلك تط���ورت ل���دى �لياباني���ون عملي���ة �لطباعة 

ا يل�شق فوق ل���وح �ل�شتن�شل �ملفرغ �أو بني لوحني من  بالتفري���غ فا�شتخدم���و� ن�شيًجا حريريًّ

�ل�شتن�شل �ملفرغني بنف�س �لر�شم، وذلك ملنع ت�شرب �لألو�ن �أثناء �لطباعة وليتم �حل�شول 

على توزيع متجان�س للألو�ن.

وبذل���ك  تعود �أ�شول �لطباعة بال�شا�شة �حلريرية �إىل �ليابانيني �ل�شكل)40(، ويف �أثناء 

�حل���رب �لعاملية �لأوىل ��شتخدمت يف �أمري���كا كعملية �شناعية وكانت حمدودة �ل�شتعمال، 

حي���ث �قت�ش���ر ��شتخد�مها يف طباعة �لأع���لم و�لر�يات وكانت با�شتخ���د�م لون و�حد �أو 

لون���ني، وم���ع مرور �لوقت وظهور حت�ش���ني يف �لأحبار و�ملو�د �لكيميائي���ة تطور هذ� �لنوع 

من �لطباعة و��شتخدم يف جم���الت و��شعة كطباعة �ملل�شقات �لتجارية و�لإعلنات �لكبرية 

و�مللب�س و�أ�شبحت هناك طباعات متعددة �لألو�ن بدًل من �للون �لو�حد.

ومع ��شتمر�ر �لتطور ��شتخدمت �ل�شا�شة �حلريرية ب�شكل �أف�شل، وذلك بتثبيت �ملن�شوج 

ال�شكل )40( 
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الأدوات واخلامات: 
�ل�شا�ش���ة  �لأدو�ت و�خلام���ات �مل�شتخدم���ة يف طباع���ة 

�حلريري���ة تعتمد على �لطريقة �مل�شتخدم���ة يف هذه �لطباعة 

حيث �أنه ميكن تنفيذ هذ� �لنوع من �لطباعة بعدة طرق خمتلفة 

وكث���رية. ويف م�شروعنا ه���ذ� �شوف ن�شتخ���دم بع�س منها 

وهي على �لنحو �لآتي:

تثبيته ب�شكل جيد وي�شد بقوة حتى يكون  قائم �لز�وية، ويتم  �إطار مفرغ  �حلريري على 

�لن�شيج م�شدوًد� وغري مرتخي عند �لطباعة عليه.

م�شرط اأو مق�ش.6قطعة قما�ش من الحرير.1

دبا�شة حائطية.7ا�شتيكر ل�شق حجم كبير.2

اأداة الم�شح )ا�شكويجي( ويمكن ا�شتخدام البطاقات 3
قلم ر�شا�ش + �شريط ل�شق عري�ش.8البال�شتيكية بدلاً عنها في حال عدم توفرها.

ورق �شميك للطباعة.9األوان الطباعة على الحرير.4

اإطار خ�شبي.5

نشـاط )1(

   اأ�شنع �شا�شتي الحريرية واأطبع بها.

ال�شكل )41( 
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: جتهيز ال�شبلونة: اأولاً
نغم����س قطعة �لقما�س يف �ملاء ثم ن�شعه���ا )2( على �لإطار - 1

�خل�شب���ي )3( ونثبته بو��شطة �لدبا�ش���ة �جلد�رية يف نقطة 

و�حدة )3( كما يف ) �خلطوة �لأوىل(.

نق���وم بعملي���ة �ل�شد يف �لجت���اه )�أ( ح�ش���ب �لر�شم ونثبته - 2

بو��شطة �لدبا�شة ونف�س �لطريقة يف �لجتاه )ب(. 

بع���د �لتثبيت م���ن �جلهة �لعليا نق���وم بال�شد للجه���ة �ل�شفلى - 3

ونو��ش���ل عملية �لتثبيت مع مو��شل���ة �ل�شد عن كل خطوة 

تثبيت )5(، كما يف )�خلطوة �لثانية(0

تو��ش���ل عملية �لتثبيت م���ن جهة �ليم���ني يف �لجتاه )د(، - 4

ونثبت ثم يف �لجتاه )ج( ونثبت حتى نكمل عملية �لتثبيت 

حول �لإطار، كما يف )�خلطوة �لثالثة(.

بعد �لنتهاء من عملية �لتثبيت ن�شرع يف تنفيذ �لت�شميم. - 5

ر�شم �لت�شميم على ورق �أبي�س عادي، كما يف )�خلطوة �لر�بعة(.  - 6

نق���وم بنقل �لت�شميم بو��شطة ورق �لكربون على �ل�شتيكر - 7

�لل�ش���ق، )�خلط���وة �خلام�ش���ة(. وكذل���ك عل���ى �ل�شا�شة 

�حلريرية )�خلطوة �ل�شاد�شة(.

طريقة التنفيذ: 

اخلطوة الأوىل

اخلطوة الثانية

اخلطوة الثالثة

اخلطوة الرابعة
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تفري���غ �لت�شمي���م �ملوج���ود على �ل�شتيك���ر �لل�شق - 8

بامل�ش���رط ونزيل �لأج���ز�ء �لتي مت تفريغه���ا مع بقاء 

�لأج���ز�ء �لتي �ش���وف ن�شتخدمها عل���ى ورق �خللفية 

للإ�شتيكر، )�خلطوة �ل�شابعة(0

نقوم بن���زع عنا�ش���ر �لت�شميم ول�شقها عل���ى �ل�شا�شة - 9

�حلريري���ة ح�شب ما هو مر�شوم م�شبًقا بو��شطة ورق 

�لكربون.

نحي���ط �ل�شبلونة من �خلارج ب�شريط �لل�شق ل�شمان - 10

عدم ت�شرب �للون من �أط���ر�ف �ل�شبلونة، )�خلطوة 

�لثامنة(.

ن�شع �ل�شبلونة على �لورق �ملر�د �لطبع عليه مع مر�عاة - 11

مو�قع �لتقاطع���ات �خلا�شة بح���دود �لطباعة )�خلطوة 

�لتا�شعة(.

نقوم ب�شحب �للون بو��شطة �لأ�شكويجي من �لأعلى - 12

�إىل �لأ�شفل بت���اأين ونكرر يف نف�س �لجتاه مع �لتاأكد 

م���ن �أن �للون ق���د غطى كاف���ة �مل�شاح���ة يف �ل�شا�شة 

�حلريرية، كما يف )�خلطوة �لعا�شرة(.

اخلطوة 
اخلام�شة

اخلطوة 
ال�شاد�شة

اخلطوة 
ال�شابعة

اخلطوة 
الثامنة

اخلطوة 
التا�شعة
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اخلطوة 
العا�شرة

ال�شكل )42( 

من خلل هذ� �لأ�شلوب يف �لطباعة ن�شتطيع �أن نطبع بع�س �لت�شاميم على �مللب�س على 

�لزجاج ولكن بالألو�ن �ملخ�ش�شة لذلك.

بعد �لنتهاء من �لطبع ميكنك نزع �لت�شميم من �ل�شبلونة وغ�شلها باملاء جيًد� و��شتخد�مها 

يف طبع ت�شاميم �أخرى من �إنتاجك.

�لوقت،  نف�س  و�لآلية يف  �ليدوية  �لطرق  من  �حلريرية  بال�شا�شة  �لطباعة  طريقة  وتعد 

ومن جهة �أخرى تعترب تطوير لطريقة �لطباعة بال�شتن�شل، فقد �أر�د �ليابانيون �أن يدخلو� 

يتعر�س  �أن  ليعي�س مدة طويلة دون  قالب �ل�شتن�شل  �لتح�شينات و�لإ�شافات على  بع�س 

للتلف و�لتمزق خا�شة �أن �أجز�ء وفو��شل �لربط تعترب �شعيفة على �ل�شتن�شل ومع �لتكر�ر 

يف �لطباعة لحظو� �أن �لألو�ن تخرج من �حلرير بدقة عالية ومنتظمة من خلل �مل�شامات 

�ملوجودة على �حلرير مما �أدى �إىل �إنتاج �أكرث دقة.

نقوم برفع �ل�شبلونة عن �لورق نلحظ �أن �للون قد - 13

�لطبع  عملية  ونكرر  �ملفرغة  �ملناطق  خلل  من  نفذ 

فينتج لدينا �ل�شكل )42(.
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وجاء �لأمريكيون بعد ذلك و�أ�شافو� عليها تطويًر� �آخر يف منت�شف �لقرن �لتا�شع ع�شر، 

وترجع �لفكرة �إىل �شامويل �شيمون ) Samuel Simon (، وو�شعو� مادة �جليلتني �لتي 

يدهن بها �حلرير، وعند تعر�شها لل�شوء بدرجة معينة تتجمد. ويتم دهن �ملناطق �لتي ل 

يرغب يف خروج �للون منها مبادة �جليلتني تلك، ثم جترى عليه عملية ت�شوير �شوئي ل�شد 

�لأجز�ء �ملدهونة فتجمد وتبقى �لأماكن غري �ملدهونة وتتم عملية �لطباعة.

�لآن هناك مادة كيميائية حديثة تقوم بنف�س �ملفعول وت�شمى �حل�شا�س وهي تتاأثر ب�شرعة 

بال�شوء وتوجد جاهزة يف �لعديد من �ملكتبات وحملت بيع �لأدو�ت �لفنية.

نشـاط )2(

�ش1/ هل يمكن عزل الألوان بخامة اأخرى غير الإ�شتيكر؟
ال�شا�شة  �شطح  على  م��رة  من  اأكثر  الأ�شكويجي  بوا�شطة  الحبر  تمرير  يتم  لماذا   ���ش2/ 

           الحريرية؟
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نشـاط )3(

�شنقوم يف هذا الن�شاط بالطباعة على القما�س با�شتخدام ال�شا�شة احلريرية بنف�س الطريقة 

ال�شابقة يف الن�شاط )1( جنهز �شا�شتنا احلريرية وكذلك الت�شميم املراد طبعه اإال اأن يف هذا 

الن�شاط طباعتنا لي�شت على الورق اإمنا على القما�س، لذلك يجب مراعاة االآتي:

ال بد اأن يكون القما�س على �شطح م�شتوي متاًما ل�شمان و�شول اللون على امل�شاحات - 1

املحددة.

ال بد اأن يكون القما�س م�شدوًدا واحلر�س على عدم وجود طّيات على �شطح القما�س.- 2

يجب اأن يكون القما�س �شميًكا.- 3

ا�شتخدام األوان تتنا�شب مع لون القما�س.- 4

ال تقم بطابعة الوحدة الطبعة الثانية اإال بعد التاأكد من جفاف الطبعة االأوىل.- 5

    ت�أمل تجربتك الطب�عية ون�ق�ش مع زمالئك م� ي�أتي:
�ش1/ كيف ت�ستثمر هذه المه�رة التي تعلمته� في الدخول ل�سوق العمل؟

�ش2/ م� ال�سعوب�ت التي واجهتك اأثن�ء الطب�عة وكيف تغلبت عليه�؟
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تتيح لن���ا �لطباعة بو��شطة �ل�شا�شة �حلريرية �لكثري من �خلي���ار�ت �خلا�شة باخلامة �ملر�د 

�لطب���ع عليها، حيث ميكن لن���ا �أن نطبع على �لقما�س كما يف �ل�ش���كل ) 43( وعلى �لزجاج 

وعلى �أ�شطح �خل�شب �ملعالج وعلى �لأ�شطح �لبل�شتيكية0 فقط ما علينا �شوى �ختيار �لأحبار 

�ملنا�شبة �لتي ميكن ��شتخد�مها مع كل خامة من �خلامات �ملذكورة.

وم���ع تقدم تقنية �حلا�ش���ب �لآيل ميكننا �أن ن�شتخدم �حلا�ش���ب �لآيل يف �إنتاج �لعديد من 

���ا عملية نقل  �لت�شامي���م �لت���ي ميكن طباعتها بو��شط���ة �ل�شا�شة �حلريري���ة، و�شهل علينا �أي�شً

�لت�شميم �إىل �ل�شفافية، حيث ميك���ن طباعة �لت�شميم على �ل�شفافية مبا�شرة بو��شطة طابعات 

�لليزر، ومن ثمَّ معاجلتها باحلرب �ل�شيني للتاأكيد على تعبئة كافة �مل�شاحات �خلا�شة بالت�شميم 

و�شمان عدم نفاذ �ل�شوء من خللها.

فن طباعة الشاشة الحريرية:

ال�شكل )43( 
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ثانياًا: معمل التحمي�ش:
نظ���ًر� ل�شتخد�م مو�د كيميائية يف تنفيذ هذ� �لنوع م���ن �لطباعة فلبد من وجود مكان 

خم�ش����س للتعام���ل مع هذه �مل���و�د �لكيميائية، حيث �إن ه���ذه �ملو�د �شدي���دة �لتاأثر بال�شوء، 

كم���ا يجب توخي �حلذر عند ��شتخد�م هذه �ملو�د خا�شة م���ن قبل �لأ�شخا�س �لذين لديهم 

ح�شا�شية من هذه �ملو�د، �أو ممن يعانون من �أمر��س تنف�شية مزمنة.

ويف ه���ذه �حلال���ة عليهم ��شتخد�م مو�د بديلة مث���ل �ل�شمغ �أو �أي م���ادة عازلة �إل �أنه لن 

تكون دقيقة يف عملية �لطباعة مثل مادة �حل�شا�س.

ثالثاًا: الأدوات الم�شتخدمة في طباعة ال�شا�شة الحريرية:
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اإطار خ�شبي.6قطعة قما�ش من الحرير.1

�شريط ل�شق.7�شندوق الإ�شاءة الخا�ش بالتحمي�ش.2

�شفافيات.8مادة الجالتين اأو الح�شا�ش.3

اأقالم وحبر �شيني.9اأ�شكويجي )ما�شحة الألوان(.4

مجفف.10دبا�شة حائطية.5

ا: مراحل تنفيذ طباعة ال�شا�شة الحريرية: رابعاً
طباعة �ل�شا�شة �حلريرية متر بعدة مر�حل وكل مرحلة تتم من خلل جمموعة من �خلطو�ت 

ماذ� نحتاج �إىل تنفيذ هذ� �لنوع من �لطباعة؟

�أ� �لت�شميم �ملر�د طبعه.

ب � قالب �لطباعة.

ج � �خلامة �ملر�د �لطباعة عليها، و�شوف نقوم هنا بالطباعة على قمي�س ريا�شي.

�أ� تنفيذ �لت�شميم �ملر�د طباعته:

فقط على  بلون و�حد  �شتكون  بتنفيذها  نقوم  �لتي �شوف  �لطباعة  �أن  نعلم  �أن  بد  ل   �1

�شطح ذو لون خمتلف عن �للون �مل�شتخدم يف �لطباعة.

ولتنفي���ذ �لت�شمي���م ميكننا �ل�شتعان���ة باحلا�ش���ب �لآيل للقيام بعم���ل ت�شميم من خلل   

�لرب�مج �ملتاحة مثل �لفوتو�شوب و�لكوريل درو وين�شح با�شتخد�م برنامج �لكوريل 
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درو لدقته �لفائقة كما يف �ل�شكل )44(.

�لت�شميم �ملر�د طباعته و�شوف نقوم بت�شميم مب�شط ميكن طباعته على  �لقيام بعمل   �2

�مللب�س كما يف �ل�شكل )45(.

نق���وم بنقله عل���ى �ل�شفافي���ة �لبل�شتيكية و�لتاأكد م���ن تعبئة كاف���ة �مل�شاحات �خلا�شة   �3

بالت�شمي���م باللون �لأ�ش���ود بو��شطة �حلرب �ل�شيني �أو �أي ح���رب ل يتاأثر باملاء، كما يف 

�ل�شكلني رقم )46، 47(.

بهذ� نكون قد �نتهينا من �إعد�د �ل�شفافية �خلا�شة بالت�شميم.  

ال�شكل )45( 

ال�شكل )47( ال�شكل )46( 

ال�شكل )44( 
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ب � �إعد�د قالب �لطباعة )�ل�شبلونة(:

�شكل  على  �لفنية  �لأدو�ت  بيع  وحم��لت  �ملكتبات  يف  جاهزة  توجد  �لقو�لب  هذه   

بالعودة  �ل�شبلونة  �إع��د�د  خطو�ت  معرفة  ميكن  �ملقا�شات،  خمتلفة  خ�شبية  �إط��ار�ت 

للخط�و�ت )1-4( �س )65(.

خطو�ت �لعمل:

جنفف �لقالب بعد �إعد�ده بو��شطة �ملجفف.  �1

ندخ���ل �إىل معم���ل �لطباع���ة ونطف���ئ �لإ�ش���اءة ونعمل   �2

فقط عل���ى �لإ�شاءة �حلمر�ء �خلافتة ونق���وم بو�شع مادة 

�حل�شا����س على �لإط���ار مع ملحظة ع���دم و�شع �لقالب 

على �أي �شطح وبا�شتخد�م �لإ�شكويجي نقوم بتوزيعها 

عل���ى �شطح �ل�شا�شة �حلريري���ة كما يف �ل�شكل )48(، 

وتنظيفه من �خللف من تر�شبات مادة �حل�شا�س بو��شطة �لإ�شكويجي.

نقوم بتجفيف �لقالب بو��شطة �ملجفف دون ت�شغيل �أي �إ�شاءة.  �3

ن�ش���ع �ل�شفافية فوق �ل�شن���دوق على �لغطاء �لزجاجي   �4

يف �لو�ش���ط ون�ش���ع عليها �ل�شبلون���ة �ملدهونة باملادة 

�حل�شا�ش���ة، ونحر����س �أن تك���ون �ل�شبلون���ة عل���ى 

�لت�شمي���م يف �لو�شط، ون�شع عليه���ا قطعة من �لورق 

�لأبي�س �ملت���ني وعليه ثقل حت���ى ن�شمن عدم وجود 

ال�شكل )48( 

ال�شكل )49( 
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 IAÉ°VE’G π«¨```°ûàH Ωƒ≤f ºK ,(49) πµ```°ûdG ‘ Éªc.Aƒ```°†dG É¡æe òØæj á©ØJôe øcÉeCG
.≥FÉbO 3 h 2 ÚH Ée IóŸ ¥hóæ°üdG πNGO IOƒLƒŸG AÉ°†«ÑdG

 »àdG äÉMÉ°ùŸG áaÉc ∫GõJ ≈àM QƒÑæ°üdG â– AÉŸG ¿ÉjôL á£°SGƒH ÖdÉ≤dG π°ù¨H Ωƒ≤f     `5
.(50) πµ°ûdG ‘ Éªc ÖdÉ≤dG íÑ°†j ≈àM Aƒ°†∏d ¢Vô©àJ

 ’ »àdG ≥WÉæŸG ‘ πØ≤J ⁄ äÉeÉ°ùe ∑Éæg âfÉc ¿EG iÔd Aƒ°†dG ‘ ≈∏YCÓd ÖdÉ≤dG ™aôf  ̀6
 Iôe á°SÉ°ù◊G IOÉŸG øe É¡«∏Y ™°†f äÉëàa OƒLh Éæ¶M’ GPEG ¿ƒ∏dG É¡æe ∫õæj ¿CG ójôf
 π¡°SCG ¬fC’ (»éjƒµ°SE’G) ∂«à°SÓÑdG øe á©£≤H áàÑãŸG á«Ñ°ûÿG áMÉ°ùŸG á£°SGƒHh iôNCG

.áYô°ùH IOÉŸG óªŒ ¿CG ‘ ÖZôf ÉæfC’ AÉ°†e ¿ÉµŸG ¿Éc GPEG º¡j ’ Éægh ,ácô◊G ‘
 áª¡eh ,á«LQÉÿGh á«∏NGódG ±GôWC’G øe áfƒ∏Ñ°ûdG ≈∏Y äÉ¡÷G ™«ªL øe ≥°U’ §jô°T ™°†f  ̀7

.πª©dG ∞∏àd …ODƒj É‡ QÉWE’G â– ¿ƒ∏dG ∫ƒNO ¿hO ∫ƒë«d ±GôWC’G ∫õY §jô°ûdG Gòg
 âÑãf ¿CG Éæ«∏Y Öéj É¡àYÉÑW ‘ ÖZôf »àdG ¿É°üª≤dG øe IÒÑc á«ªc Éæjód ¿Éc GPEG  ̀8

.(51) πµ°ûdG ‘ Éªc ácôëàe äÓ°üØe á£°SGƒH ájƒà°ùe ádhÉW ≈∏Y ÖdÉ≤dG
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نشـاط (٥)

.(54) ºbQ πµ°ûdG ßM’ ,ÖdÉb øe ôãcCÉH áYÉÑ£dG

نشـاط (٤)

 ,á«°VÉjôdG ¢ùHÓªdG º«bôJ »a á«°VÉjôdG á«HôàdG º∏©ªd á«æØdG ÉæJGQób ô¡¶æ∏a
 ∫hÉëf á≤HÉ°ùdG á≤jô£dG ¢ùØæHh .¢ùHÓªdG √òg ≈∏Y á°SQóª∏d QÉ©°T ™Ñ£ædh

.á«°SQóªdG ÉæàÑ«≤M ≈∏Y ÉæH É v°UÉN G kQÉ©°T ™Ñ£f ¿CG

:á¶MÓe
 ÉæFÓeR ™e ¿hÉ©àæ∏a ,ÖdÉb øe ÌcCG ΩGóîà°SG Éæ«∏Y §≤a ,¿ƒd øe ÌcCÉH ™Ñ£f ¿CG ÉææµÁ
.¿ƒd øe ÌcCÉH ™Ñ£f ∞«c º∏©àf ±ƒ°S »JB’G •É°ûædG ‘h ,ÖdGƒb IóY êÉàfE’ π°üØdG ‘

 ≈∏YCG ‘ ¿ƒ∏dG ™```°†fh ,¬«∏Y áYÉÑ£dG OGôŸG ¢```ü«ª≤dG ¬à– ™```°†`fh Ö`dÉ≤dG ™``aô``H Ωƒ```≤f  ̀9
 Ö``ë```°S ‘ CGó```Ñf º````K ,Ö```dÉ≤dG
 ,(»éjƒµ°SE’G)  á£°SGƒH  ¿ƒ```∏dG

.(52) πµ°ûdG ‘ Éªc
 á``é«àædG ógÉ°ûfh ÖdÉ≤dG ™`aô`H Ωƒ≤f  ̀10

.(53) π``µ°ûdG »``a É``ª``c
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 …ƒàëj ƒ¡a ¿ƒd øe ÌcCG ≈∏Y …ƒàëj º«ª```°üàdG Gòg ¿CG ßMÓf
 ∂dòd ,ô°†NC’Gh ‹É≤JÈdGh ¥QRC’Gh ôªMC’Gh Oƒ°SC’G ¿GƒdC’G ≈∏Y
 πª©f ¿CG ≈dEG êÉàëf øëf ¬fGƒdCG áaÉµH º«ª°üàdG Gòg πãe áYÉÑW óæY

.ÖdGƒb á°ùªN ≈dEG êÉàëf øëf ádÉ◊G √òg ‘h ,¿ƒd πµd ÉkÑdÉb

.ÖdGƒ≤dG √òg πªY »a ∂FÓeR ™e ¿hÉ©J

1 -.(I) ±ô◊G áYÉÑW ≈dhC’G Iƒ£ÿG
2 -.Ö∏≤dG IQƒ°U áYÉÑW á«fÉãdG Iƒ£ÿG
3 -.¢Sƒ≤dG áYÉÑW áãdÉãdG Iƒ£ÿG
4 -.(SAUDI ARABIA) áª∏c áYÉÑW á©HGôdG Iƒ£ÿG
5 -.(á∏îædGh ÚØ«°ùdG) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG õeQ áYÉÑW á°ùeÉÿG Iƒ£ÿG

نشـاط (٦)

?óMGh ÖdÉ≤H ¿ƒd øe ôãcCG ¬H É kª«ª°üJ ™Ñ£f ¿CG ™«£à°ùf πg /1¢S

 …CG hCG ≥°UÓdG ôµ«à°SE’ÉH IójóL á«YÉÑW ÖdGƒb ºª°Uh ,á«JB’G áHôéàdG ≈dEG ô¶fG
.ôµàÑe »YÉÑW ÖdÉb ò«Øæàd §«°Sh

 Ωƒ≤f ±ƒ°Sh ,áYƒÑ£ŸG ô°UÉæ©dG º°Sôd ≥°UÓdG ôµ«à°SE’G Éæeóîà°SG Éæg ÉæfCG ßM’
.á«Ø∏ÿG ¢ùØf ≈∏Y äGôe ¢ùªN áYÉÑ£dÉH
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تقويم الوحدة


  ✗  ✓
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:±õÿG ∫É› ™«°VGƒe
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 áeÉîH π«µ```°ûàdG ∫É› ‘ áYƒæàe äGÈN ≈∏Y á«```°VÉŸG äGƒæ```°ùdG ‘ ÉfQhôe ∫ÓN øe
 øe É¡fƒc  ÉfOÓH äÉjQÉîa ÉæaôY ¿CG É¡ªgCG ¿Éµa ,äÉeƒ∏©ŸG øe ÒãµdG ≈∏Y Éæaô©J ,Ú```£dG
 å«M (áãjó◊G áÁó≤dG) ¿ƒæØdG ºgCG øe ±õÿÉa ,…Oƒ©```°ùdG »Ñ©```°ûdG çGÎdG ô```°UÉæY ºgCG
 √Qƒ£J ‘ øØdG Gòg ¬àæj ⁄h ôKóæj ⁄ Gòd ,ájô```°ûÑdG ïjQÉJ ‘ ≈dhC’G Qƒ```°ü©dG òæe ±ô oY
 Ωƒ«dG íÑ°UCG PEG ,á«eƒ«dG IÉ«ë∏d áª¡ŸG äGhOC’G øe ¬fC’ á«JÉ«◊G äGQƒ£à∏d Ö«éà```°ùj π¶a

 .á«∏«µ°ûàdG ¿ƒæØdG ´hôa øe É vjƒ«Mh É vª¡e É kYôa
 QÉîa ÚH Ée ¬dÉµ```°TCG âYƒæJ »àdG ,±õÿG áYÉæ```°U Qƒ£J á©HÉàÃ QÉKB’G AGÈ```N ºàgG ó```≤d
 øY ∞```°ûµJ »àdG √ôjƒ£J πMGôe áaô©eh äGQÉ```°†◊G º¡a GƒYÉ£à```°SG ¬dÓN øªa ,±õNh

 :É¡ªgCG øe äÉ«ª°ùeh πMGôe Ió©H ±õÿG ∫É› ôe óbh ,¬«©fÉ°U IQÉ¡eh ÒµØJ
1 - å«M :»FGóÑdG QÉ```̀îØdG á```̀∏Môe

 ÊÉ```̀°ùfE’G π«µ```̀°ûàdG äÉ```̀«FGóH
 ¬∏«µ```̀°ûJ ¿Éc ó≤a ,Ú£dG áeÉîH
 ó«dh ,á```̀eÉÿG √òg ™```̀e ¬```̀∏eÉ©Jh
 âfÉc ¬∏«µ```̀°ûJ ¥ô```̀Wh áLÉ◊G

.(55) πµ°ûdG ,á«FGóH ájhój

مجال الخزف
خزفياتي عربيةالموضوع ا�ول
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نشـاط (١)

 áÄ«¡dG πµ°Th áeÉÿG áeƒ©fh ¿GQó÷G ácÉª°S :å«M øe »FGóÑdG πµ°ûdG äGõ«‡ ºgCG ¿hóf)
 .(á«LQÉÿG

ácÉª°ùdGáeÉÿGá«LQÉÿG áÄ«¡dG


 ¬dÉµ°TCG äAÉL ,¬HQÉŒh ¬JÉ°SQÉ‡ OGó©J áé«àf ,¬JGÈN äÌch ¿É°ùfE’G ô≤à```°SG Ée ó©H
 Iõ¡LC’Gh äGhOC’G ¢†©H É```¡«a πNO ¬«fGhC’ ¬∏«µ```°ûJ ¥ôW ¿CG ßMÓf å«M ,ÉkfGõJG Ì```cCG

 .á«°ü÷G ÖdGƒ≤dGh Ü’hódG á∏éY πãe ,πµ°ûdG ¿É≤JEG ≈∏Y ¬æ«© oJ »àdG á£«°ùÑdG
 ¿ÉµŸG á«°Uƒ°üN É¡d ∫Éµ```°TCÉH ,Ée Ö©```°T OGôaCG øe ¿ƒ«aô◊G ¬∏µ```°û oj »Ñ©```°ûdG QÉîØdGh
 å«M ,ºgõ«Á …òdG º¡©HÉW πª– º¡H á°UÉN »¡a ,É¡aQÉNRh É¡∏µ°T ∫ÓN øe í°†àJ »àdGh

.á≤£æŸG ±ÓàNÉH ∞∏àîJ
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 …òdG »Ñ©°ûdG ÉgQÉîa á«Hô©dG ¿óª∏∏a ,É¡aQÉNRh É¡àÄ«g ‘ áYƒæàe k’Éµ°TCG Éæjód ¿Éc Gòd
 :∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏©a ÉgÒZ øY Égõ«Á


 ÉkÑdÉZ ∫Éµ°TC’G äAÉL Gòd ,á«eƒ«dG IÉ«◊G ‘ ¬eGóîà°S’ πµ o°T ó≤a ,á«©ØædG ¬ØFÉXƒH RÉàÁ
.º∏°ùŸG ¿ÉæØdG É¡aôY »àdG á«aôNõdG äÉ«æ≤àdG øY ó©àHG √ó‚h ,áë°VGƒdG ±QÉNõdG øe á«dÉN
  QÉjRC’G (56) πµ°ûdG ,…Oƒ©```°ùdG »Ñ©```°ûdG çGÎdG ‘ IQƒ¡```°ûŸG ájQÉîØdG ™£≤dG øeh

.Iƒ¡≤dG ÚLÉæah ôNÉÑŸGh ,¥QGhódGh
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 IÉ«◊G ‘ áeóîà```°ùŸG ™£≤dG »g ÊGhC’G ºgCG øe ¿Éµa ,á«©ØædG á```«MÉædÉH ¬eÉªàgÉH RÉ```àeG
 ÉkÑdÉ¨a ,í£°ùdG ≈∏Y ±QÉNõdÉH G kÒãc ºà¡j ⁄ ¬fCG Éªc ,»¡£dÉH á°UÉÿG Qhó≤dG πãe ,á«eƒ«dG
 ¿CG ó‚ å«M ,¿Gƒ```dC’G ‘ ´ƒæJ hCG ±QÉNR hCG ¢```ùeÓe …CG øe á«dÉN ìƒ£```°ùdG âfÉc É```e
 πFGƒ°ùdG ßØM ≈∏Y óYÉ°ùj ¬fC’ ,±ÉØ°ûdG »LÉLõdG AÓ£dÉH ≈ØàcG »Ñ©```°ûdG »Hô¨ŸG QÉîØdG

.(57) πµ°ûdG



 á©ØJôŸG á«£ZC’G äGP ÊGhC’Gh Qhó≤dG ∂∏J ,»Hô¨ŸG »Ñ©°ûdG ±õÿG õ«Á Ée ºgCG øeh
 .πµ°ûdG á«WhôîŸGh

 ¢ùFGô©dGh ÊGhC’Gh π∏≤dÉH ;…ô```°üŸG »Ñ©```°ûdG øØdG ô¡à```°TG :…ô```°üe »Ñ©```°T QÉîa -2
 äÉ«aõÿG øe √Ò¨c ,Ée É kYƒf ¬fGQóL ácÉª°ùH ¬∏«µ°ûJ ‘ RÉàeGh ,IOôéŸG á«Ñ©```°ûdG
 »àdGh ,Ö«≤ãàdÉH IQƒ¡°ûŸG (π∏≤dG ∂«HÉÑ°T) á«Ñ©°ûdG äÉjQÉîØdG ô¡°TCG øeh ,á«Ñ©°ûdG
 ‘ …ô```°üŸG ¿ÉæØdG ÉgôµàHG »àdG á«aôNõdG äÉ«æ≤àdG ºgCÉc »eÓ```°SE’G øØdG ‘ âaôY

.(58) πµ°ûdG ,âbƒdG ∂dP
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 ácÉª```°S  ¿CG  ß```MÓf  ;á```eÉY  áØ```°üHh
 ΩóY ™```e ,»Ñ©```°ûdG QÉ```îØdG ‘ ¿GQó```÷G
 á```«aôNõdG Ö«dÉ```°SC’ÉH G kÒ```ãc ΩÉ```ªàg’G
 ,áfƒ∏ŸG á«LÉLõdG äGAÓ```£dGh ,áYƒæàŸG

  .»Ñ©°ûdG QÉîØdG äÉª°S ºgCG øe
 ±õÿGh QÉ```îØdG ¿CG ß```MÓf ∂```dòHh
 IójóY äÉØ```°UGƒe ¬```d ,»```Hô©dG »Ñ©```°ûdG

 ,¬H π≤à```°ùe ™HÉW ≈∏Y ßaÉM å«M ,á«LQÉÿG ¬Wƒ£N É¡H äõ«“h ¬ë£```°SCG ≈∏Y äô```°ûàfG
.á«Hô©dG ÒZ á«eÓ°SE’G ∫hódG »bÉH äÉ«aõN øe √ÒZ øY √õ«ª«a

 »eÓ°SEGh ,»Ñ©°Th »FGóH ÚH Ée ‘õÿG πµ```°ûdG Qƒ£J ióe ,ájDhôdÉH èàæà```°ùfh ¿QÉ≤æd
:»JB’G ¢üëØàæ∏a »HôY


 ;É vjhój ¬∏«µ°ûJ á≤jôWh »FGóÑdG QÉîØdG
 §¨°V á«∏ªY ≥jôW øY »JCÉJ  ¬àÄ«g  å«M
 á∏àµdG ∞jƒŒ ‘ óYÉ°ùJ áeÉN …CG hCG ôéM
 ,∫É`µ°TC’G ¬``HÉ°ûàd ÉkÑÑ°S ¿É``µa ,á```«æ«£dG
 äGhOCG ôaGƒJ ΩóY áé«àf ,º°ù÷G ácÉª°Sh
 ‘ IÈNh äÉfÉµeEG á∏b ™e ,QGó÷G ≥«bÎd

.(59) πµ°ûdG ,ájƒ°ùJ ¿hO ¬«fGhCG πª©à°ùj ¿Éc Ée G kÒãµa ,ájƒ°ùàdG á«∏ªY
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 πµ°ûdG ¿RGƒàH ΩÉªàg’Gh ,á«ë£°ùdG ±QÉNõdG øe √ƒ∏N í```°†àj »Hô©dG »Ñ©```°ûdG QÉîØdG
 óYÉ°ùàd ,Ü’hódG á∏éY á£°SGƒH ò«ØæàdG áé«àf Ée É kYƒf ¿GQó÷G ácÉª°S ≥«bôJ ™e ,»LQÉÿG

.(60) πµ°ûdG ,º°ù÷G AGõLCG OÉ©HCG ‘ ¿GõJ’G ≈∏Y


 ô¡¶j  ,»Hô©dG  »eÓ°SE’G  ±õ``ÿGh  QÉîØdG
 IQÉ¡ŸGh  áaôNõdGh  ¿Gƒ``̀ dC’G  ‘  ±Gõ`̀ ÿG  ØJ
 õ«“ Éªc ,¿GQó÷G ácÉª°S ábQ ∫ÓN øe IôgÉ¶dG
 ¥QRC’G ¿ƒ∏dG á°UÉN »LÉLõdG AÓ£dG ¿GƒdCG  ‘

.(61) πµ°ûdG ,»eÓ°SE’G

.Ü’hódG á∏éY ΩGóîà°SG áé«àf º°ù÷G ácÉª°S á∏b í°†àjh »HôY »Ñ©°T

 ‘ ábQ »HôY »eÓ°SEG ±õNh QÉîa
.õ«‡ »HôY ™HÉ£d ìƒ°Vhh AGOC’G ‘ ábOh ácÉª°ùdG
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 áÄ«¡dG ≈∏Y ß```aÉM Éªc ,¬àaôNR ô```°UÉæY ábOh ¬fGQóL á```bQh ¬∏µ```°T ‘ ábÉ```°TôdÉH õ«“
.(62) πµ°ûdG ,OÉ©HC’G ¿GõJG »gh ,»Hô©dG ±õÿGh QÉîØ∏d áª°S âëÑ°UCG »àdG ,á«LQÉÿG


 á`Ä«¡dG :å«M ø``e õ````«ªŸG »Hô©dG ™HÉ£dG äGP á«aõÿGh á```jQÉîØdG ∫Éµ```°TC’G áYƒª› ƒg
 AGõLC’G ≥°SÉæJh ,ò«ØæàdG IQÉ¡eh ,¿GQó÷G ácÉª```°S ábQ …hÉ```°ùJh ,»LQÉÿG πµ```°ûdG ‘
 ,á«Hô©dG áÄ«ÑdG ø```e IÉMƒà```°ùŸG »¡a áaôNõdG ô```°UÉæY á«Yƒf ÉeCG ,OÉ©HC’G ¿hRƒe ∫ÓN øe
 á«JÉÑædGh á«°Sóæ¡dG ∫Éµ```°TC’Gh »Hô©dG ±ô◊G É¡ªgCG øeh ,á«eÓ```°SE’G áaôNõdG ô```°UÉæYh

.á«∏«µ°ûàdG •ƒ£ÿGh

.á«eÓ°SE’G áaôNõdG ô°UÉæ©H ΩÉªàg’G ô¡¶jh ô°UÉ©ŸG »Hô©dG ±õÿG øe ∫Éµ°TCG
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 ßMÓfh  ,±Gõ`̀ÿG  ¿É≤JEGh  IQÉ¡e  í°†àj  √Ó`̀YCG  πµ°ûdG  øeh
 ™e ,‘õÿG πµ°ûdG ¿GQó÷ G vóL á≤«bQ ácÉª°S ò«ØæJ ≈∏Y ¬JQób
 ,á«fBÓd kÉ≤fhQ »Ø°†j …òdG ,Ö«gòàdG á≤jôW ΩGóîà°SG ≈∏Y ¬°UôM

.ójó°T QòëH ¬dhÉæJ óbh
 ,kÉÁób QÉîØdG äÉÄ«gh ∫Éµ```°TCG äQƒ£J ∞«c í°†àj ≥Ñ```°S É‡h
 ∞«ch ,¿GQó```÷G ácÉª```°Sh πµ```°ûdGh ájhó«dG á«æ≤àdG å«M ø```e
 É«éjQóJ áYƒæàŸG äGÈÿG ÜÉ```°ùcE’ ,IQôµàŸG ä’hÉëŸG äôKCG
 äÉ«æ≤J ¢ü∏îà°SÉa ,áYƒæàeh IQƒ£àe á«∏«µ°ûJ äÉ«æ≤àd π°Uh ≈àM
 äGhOC’G ∂dP ‘ ¬JóYÉ```°Sh áaôNõdG ‘h AÉæÑdG á«∏ªY ‘ áãjóM
 ¿Óµ```°ûdG QÉµàHÓd ¢ùÑ÷G ÖdGƒbh á∏é©dÉc IQƒ£àŸG Iõ```¡LC’Gh

.(65 ,64)

 IQÉ¡e í```°Vƒj ∂```dP πc
 ió``````e í````°†àjh ±Gõ`````ÿG
 É¡àØ«Xhh ,á≤HÉ```°ùdG ¬JGÈN
 ¬à«°üî°Th ¬àjƒgh ΩAÓàj ÉÃ
 ,É¡«∏Y ß````aÉM »àdG á```«Hô©dG

.(63) πµ°ûdG.OÉ©HC’G ¿hRƒe ¿É≤JEG ióeh »Hô©dG ‘õÿG πµ°ûdG äÉØ°UGƒe







ف
خز

 ال
ال

جــ
م

73

نشـاط (٢)

 ¬Wƒ£Nh πµ```°ûdG å«M øe ,á«Hô©dG ≥WÉæŸG ÚH ácÎ```°ûŸG äÉØ```°UGƒŸG ºgCG ±ô©f ¿CG óH ’
 äÉjQÉîØdG Qƒ```°U ™ª‚ ¬«∏Yh ,É```¡àfQÉ≤eh É¡«a ¿É```≤JE’G ábOh ,¬```fGQóL ácÉª```°Sh ,á«LQÉÿG

 .á«Hô©dG ∫hódG ¢†©H äÉ«aõNh

IQƒ°üdGó∏ÑdGá«LQÉÿG •ƒ£ÿG¿GQó÷G ácÉª°S
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 Iôjõ÷Éa ,áÄ«ÑdGh ¿Éµ```ª∏d G kóFÉY ¬```©HÉWh »FÉ¡ædG πµ```°ûdG õ«“ ≈≤Ñj ∫Gƒ```MC’G πc ‘h
 πµ```°ûdG §N ∫ÓN øe ≈∏éàj ,ÉgÒZ ø```Y Égõ«Á õ«‡ ™HÉW É```¡d ∫ÉãŸG π«Ñ```°S ≈∏Y á```«Hô©dG

.á≤£æe πµH á°UÉÿG áYƒæàŸG ¿GƒdC’Gh á«ë£°ùdG ¢ùeÓŸGh ±QÉNõdGh »LQÉÿG
 ‘ á©bGƒdG Iò```HôdG á≤£æe ‘ G kójó–h IQƒ```æŸG áæjóŸG ‘h ,� ∫ƒ```°SôdG ô```°üY òæªa
 É¡fƒ∏H âaôY »àdG É¡JGP á≤£æŸG áæ«W øe QÉîØdG πµ```°ûj ¿Éc ,IQƒæŸG áæjóŸG ¥ô```°T ÜƒæL
 ó◊ ¬HÉ°ûàJ ,� ∫ƒ°SôdG ó¡Y ‘ ∫Éµ```°TC’G áÄ«g âfÉc å«M ,QGôØ```°UÓd πFÉŸG ¢†«HC’G
 ,≥jQÉHC’G ,IÒÑµdG QGô÷G :âfÉµa á«©ØædGh á«YƒædG å«M øe ,…ƒeC’G ô```°ü©dG QÉîah ÒÑc

.á«LQÉÿG í£°SC’G ≈∏Y õ◊G á≤jô£H ™£≤dG √òg áaôNR â¶Mƒd óbh ,Qhó≤dG ,¥ÉÑWC’G
 óªà©J É¡∏«µ```°ûJ ‘ ∫Éµ```°TC’G ¿CG ó‚ ,á≤£æŸG √òg äÉjôØM ‘ ¬«∏Y Ì oY Ée ∫ÓN øeh
 ™fÉ°üdG IQÉ¡e ™FGhQ äô¡X å«M ,É¡«a OÉ©HC’G ¿hRƒeh AGõLC’G ≥°SÉæJ IQhô°V ≈∏Y É``` k°†jCG
 ΩÉªàg’G ™e ,ÖdGƒ≤dÉH π«µ°ûàdGh Ü’hódG á∏é©H …hó«dG π«µ```°ûàdG ±ôY ó≤a ,¬àjô≤ÑYh
 ¢Uô◊G ™e í£°ùdG …hÉ°ùJh áeƒ©f ‘ á«gÉæàe ábO ™e ,¿GQóé∏d ácÉª°ùdG …hÉ```°ùJ á«∏ª©H

.AGõLC’G ™«ªL ‘ ¿RGƒàdGh πKÉªàdG áfÉ°UQ É¡«a º¡dÉµ°TCG ¿ƒµJ ¿CG ≈∏Y
   ˆG √ôeCG Éªc ,¬```̀dƒM ÉŸ ¬JÓeCÉJ IÌ```̀c ∫ÓN øe ™HÉf ,¿Gõ```̀J’G ≈∏Y ¬```̀°UôM ¿Éc É```̀ÃQh
 ,OÉÑ©dG ÜQ øe ábódG ≈¡àæe ‘ ô°ùjC’ÉH øÁC’G Aõ÷G ≥HÉ£Jh É¡fGõJGh ¿É°ùfE’G AGõLCG É¡dhCÉa
  IÉ«◊G ä’É› ™«ªL äÉ```̀éàæe ‘ ô¡¶J »àdG ¬Jó«≤©H √ô```̀KCÉàd ô```̀°TÉÑe ÒZ ôKDƒe ’EG ∂dP É```̀eh

.(66 ) πµ°ûdG á≤HÉ£àe ¿ƒµJ ¿CG óH ’ πµ°ûdG ±É°üfCÉa
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 è«é◊G ¿Éµa .á```°Só≤ŸG QÉjódGh ¥Gô©dG ÚH è◊G ≥jôW ≈∏Y á©bGh á≤£æŸG ¿CG ;áHÉLE’Gh
 â≤≤ëàa ÉgƒcÎj hCG Égƒ©«Ñj óbh ,º¡JÉ«LÉM øª```°V øe á«aõÿGh ájQÉîØdG º¡«fGhCG ¿ƒÑ∏éj
 GhQƒWh π«µ```°ûàdG ¥ôW øe ÒãµdG áæjóŸG πgCG ±ô©a ,äGÈÿG ∫OÉÑJ ∫Ó```N øe Ió```FÉØdG

.∂dP ≥ah á«aõÿG º¡àYÉæ°U
 »àdG (ábôdG) áæjóe ‘ á```°UÉN ,º¡H ¢UÉÿG »∏ëŸG º¡LÉàfEÉH Ghõ«“ ΩÉ```°ûdG OÓH ‘ ÉeCG
 º¡aõN RÉàeÉa ,(````g 193 ` 170) ¢SÉÑ©dG »æH AÉØ∏N øe Oó©d á«Ø«```°üdG áª```°UÉ©dÉH â«ª```°S
 º¡«fGhCG Ö∏ZCGh ,í£```°ùdG ≈∏Y IRQÉH º```¡aQÉNR âfÉc Éªc ,π«µ```°ûàdG ‘ IQÉ¡ŸGh á```bódÉH
 á∏é©H πµ°ûŸGh ,§```°SƒdG øe ≥«```°†dG ô```°üÿG äGP á©ØJôŸG ÊGhC’Gh IÒÑµdG ¥ÉÑWC’G »g
 Ée âYƒæJ »àdG ,á«aôNõdG Égô°UÉæYh ¢†«HC’G É¡fƒ∏H ΩÉ°ùLC’G á«```°VQCG äRÉàeGh ,Ü’hódG
 Gòch á«Hô©dG ÒZ QÉ£bC’G »bÉH ‘ º∏°ùŸG ¿ÉæØdG óæY Éªc ,á«fGƒ«◊Gh á«eOB’G Ωƒ```°SôdG ÚH


?ò«ØæàdG ‘ ábódGh IÈÿG √òg πc IQƒæŸG áæjóŸÉH IòHôdG πgC’ øjCG øe
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 ¿GƒdC’G ‘ Gƒ```YóHCGh (…RhÒØdG) ô```°†NC’G ≈∏Y πFÉŸG ¥QRC’G AÓ```£dÉH º¡fGƒdCG äRÉ```àeG
.(67) πµ°ûdG Êó©ŸG ≥jÈdG ∫É› á°UÉN ,áÑgòŸGh ,ábGÈdG

 º¡fC’ ∂dPh ,ô°üÃ •É£°ùØdG áæjóe ±õN ‘ É k°†jCG óLGƒàJ äÉØ°UGƒŸG √òg ¿CG ßMÓfh
 ∫OÉÑJ ¿Éµa ,ábôdG áæjóe G kójó–h ΩÉ```°ûdG OÓH ≈dEG Gƒ¡LƒJ á«ªWÉØdG ádhódG â£≤```°S ÚM
  IÒãc ácÎ```°ûe äÉØ```°Uh äÉª```°S ‘ óëàJ ,á«Hô©dG Iôjõ÷G ¿CG ≈∏Y π«dO á«æØdG äGÈÿG

 .»HôY ™HÉ£H »HôY QÉîa ∑Éæg ¿EG ∫ƒ≤f Éæ∏©Œ
 ÊGhC’Gh á```YƒæàŸG êQÉ```°ùŸGh IÒÑµdG QGô```÷G π«µ```°ûàH Ghô¡à```°TÉa ¥Gô```©dG ‘ É```eCG
 ∫Éµ°TC’G í£°SCG π©L É‡ ,ÖFGƒ°ûdG øe á«dÉN âfÉc º¡àæ«W ¿CG ôcòdÉH ôjóLh ,IÒ¨°üdG
 »æ©j Gògh ,¢†«HC’Gh ôªMC’Gh Oƒ°SC’G ‘ IQƒ```°üfi ÉkÑdÉZ º¡fGƒdCGh .ájƒ```°ùàdG ó©H áªYÉf
 OÉéjE’ ó«MƒdG ÖÑ°ùŸG º¡fƒc (ôjó°ü≤dGh ∂fõdG  ̀ójó◊G  ̀õ«æéæŸG ó«°ùcCG) º¡eGóîà°SG
 hCG áLƒªàe •ƒ```£N áÄ«g ‘ á«```°Sóæg ÚH Ée âfÉµa º¡àaôNR ô```°UÉæY ÉeCG ,¿GƒdC’G √ò```g
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 ‘ á∏ãªàŸG á«Hô©dG äÉHÉàµdG ¢†©Hh ,QÉé°TC’G ¿É°üZCG áÄ«g ‘ á«JÉÑf äGóMh hCG ,áª«≤à°ùe
 √ò¡Hh (ôµ°TGh π oc) (É kJGôa ÉkHòY ¬∏©L …òdG óªMGh ÉkÄjôe ÉkÄ«æg Üô```°TG) :πãe ,äGQÉÑY
 π«µ°ûàH Ωƒ≤f ¿CG ÉææµÁ å«M ,»Hô©dG πµ°ûdG á«°Uƒ°üN º¡ØJh º¡Ød Éæ∏°Uh ¿ƒµf äGQÉÑ©dG
 ¥ô£dG π¡°SCG øjôµàÑeh Éæ≤Ñ°S øe πc äGÈN øe øjó«Øà```°ùe ,»HôY ™HÉW É¡d á«aõN á«fBG
 ,ájhÉ°ùàe AGõLCGh mƒà°ùe í£°Sh á≤«bQ ácÉª°S GP ,ø≤àe ‘õN AÉfEG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d É¡Yô°SCGh
 GP ‘õN AÉfEG êÉàfE’h ,ô```°UÉ©e »HôY Üƒ∏```°SCÉH äÉ«aõÿ ¿ƒéàæe ÉæfCÉH Éfôcòj ájÉ¡ædG ‘h

:»JB’G ™Ñàf äÉfÉµeE’Gh ¥ô£dG §°ùHCÉH »HôY ™HÉW



 (IOGôa) í«£°ùJ á∏éY ,≥ª©dG áYƒæàe ÊGhCG ,º°S 30×30 ¢SÉ≤e Ú£dG øe Úàëjô°T
.AÉª∏d ñÉîH ,IÉ°Tôa ,èæØ°SEG ,±õN ôØjO ,»æ£b ¢TÉª≤H ∞∏¨e ƒà°ùe í£°S

:πª©dG äGƒ£N

 ,»FÉ¡ædG ‘õÿG πµ°ûdÉH É¡àbÓYh ,≥ª©dG áYƒæàŸG ÊGhC’G øe IOÉØà°S’G á«Ø«c ìô°T 
 ‘  á≤«bQh  É¡ë£°SCGh  É¡FGõLCG  ‘  áæ≤àe  ∫Éµ°TCG  ≈∏Y  π°üëf  ¿CG  øµÁ  É¡dÓN  øªa

 .É¡àcÉª°S

 .§°Sƒàe ≥ªY äGP ÊGhC’G øe øjAÉfEG Òîàf 
 .πµ°ûdG ‘ ÚjhÉ°ùàŸG hCG ÚØ∏àîŸG øjAÉfE’G ágƒa ≥HÉ£f 
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.√ò«ØæJ OGôŸG AÉfEÓd »FóÑŸG πµ°ûdG ƒ¡a Éæd ô¡X …òdG »FÉ¡ædG πµ°ûdG ßMÓf 

.º°S ∞°üf øY π≤J ’ å«M É¡àcÉª°S í«£°ùJ øe ójõæd áæ«£dG íFGô°T Oôa ‘ CGóÑf 
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 hCG ∫ÉÑ◊G á≤jô£H AGƒ°S ,º«ª°üàdG ∫ÉªcEGh áaÉ°VE’ ,ágƒØdG íàa ¿Éµe QÉ«àNG :áãdÉãdG Iƒ£ÿG
 ∑ÎJh ,á«ë£°S äGAƒàf …CG ádGREG ºK ,áfÉàŸGh ácÉª°ùdG øe í£°ùdG Ö«£°ûJh ,íFGô°ûdG

.ΩOÉ≤dG ¢SQódG ‘ É¡àaôNR ΩÉ“E’ á«µ«à°SÓÑdG äÉ¶aÉ◊ÉH áØ∏¨e ∫ÉªYC’G
 ,∫ÉÑ◊ÉHhCG íFGô°ûdÉH ÉeEG ,¬d ¢†Øîæe hCG ™ØJôe ≥æY áaÉ°VEG ∫ÓN øe º«ª°üàdG ∫ÉªcE’ ∫ƒ∏M

.(69) πµ°ûdG

 ádGREGh ,¬∏NGO ¢TÉª≤dG ™°Vh ó©H ,≥«ª©dG AÉfE’G πNGO ≈dEG áëjô°ûdG π≤æf :≈dhC’G Iƒ£ÿG
.AÉfE’G ágƒa øY óFGhõdG

 πFÉ```°ùdG ™```°Vhh ,øjCGõ÷G ágƒa ¢TóN ™e ,ôNB’G AÉfE’G ‘ á«∏ª©dG QGôµJ :á«fÉãdG Iƒ£ÿG
.ágƒØdG áëàa ¿Éµe QÉ«àNGh Éª¡°SÉ“h ÚàgƒØdG á≤HÉ£eh »æ«£dG
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نشـاط (٣)

 IQhô°V ™e ¬ë£°ùd ,á«aôNR äÉ«æ≤Jh äÉ°ùŸ áaÉ°VEG øe óH ’ ,‘õÿG πµ°ûdG äÉ«dÉªL ∫ÉªcE’

.èàæŸG »FÉ¡ædG πµ°ûdG ™e ,É¡≤«Ñ£àd Ö«dÉ°SCGh á«aôNR ô°UÉæY øe QÉàîJ ±ƒ°S Ée áªFÓe IÉYGôe

?»Hô©dG ™HÉ£dG hP ‘õÿG èàæŸG í£°S ºFÓJ »àdG á«aôNõdG ô°UÉæ©dGh Ö«dÉ°SC’G »g Ée

...................................................................................................................................................... -1

...................................................................................................................................................... -2

...................................................................................................................................................... -3

...................................................................................................................................................... -4

...................................................................................................................................................... -5

...................................................................................................................................................... -6
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مجال الخزف
هوية الخزف العربيةالموضوع الثاني


 áaôNR á«Yƒfh ,É¡dÉµ```°TCG AÉ```æH ¥ôWh Égò«ØæJ Ö«dÉ```°SCG »a á«aõîdG ∫É```ªYC’G â```YƒæJ
 õ«ªJ »àdGh ø«aGõîdÉH á°UÉîdG á«æ≤àdG Ö«dÉ°SC’G Éæd í°†àJ ∫ÉªYC’G √òg πeCÉàHh ,É¡Mƒ£```°S
 áYƒªée ∫ÓN øe á«æØdG º¡JÉ«```°üî°Th º¡àjƒg ≈∏Y ±ô```©àæa ,ôNB’G øY º¡æe kÓc ™```HÉW

 .º¡dÉªYCG
 √òg ¿CG ≈∏Y ±ô©àf ¿CG ø```µªj ;ΩÉ©dG É¡∏µ```°Th É¡©HÉWh á«æØdG ∫ÉªYC’G áÄ«g øªa ¬```«∏Yh
 √ò¡H ¿ƒaGõîdGh ¿ƒfÉæØdG ºà¡j ¿CG kGóL º¡e ¿Éc Gòd ,Ée ádhO hCG Ée áæjóªd á©HÉJ áYƒªéªdG
 πµ°ûdG »ah ,áeÉY á«æØdG º¡dÉªYCG »a á«Hô©dG ájƒ¡dG ≈æ©e á«ªgCGh IQhô°V Gƒaô©jh ,á£≤ædG

  .¢Uƒ°üîdG ¬Lh ≈∏Y »aõîdG

 
 ∫ÓN øe Oó oëj ,≈æ©e »g πH ,¬«∏Y ÉæjójCG ™```°†f ¢Sƒ°ùëe A»°T â```°ù«d »g ájƒ¡dG ¿EG

 :∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏©a ,øWƒdGh øjódG
.(á«HôY á«eÓ°SEG) É¡àjƒg ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªªdG ÉfOÓH

 áÄ«g ≈∏Y ô¡¶j …òdG ô«NC’G ™HÉ£dG ∑GP :»g á«æØdG ájƒ¡dG ¿CG ôcòf ¿CG óH’ øØdG »a G kPEG
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 äÉÄjõL ∫ÓN øe øjógÉ°ûªc Éæ∏°üj …òdG ¢SÉ```°ùME’Gh ´ÉÑ£f’G »gh ,ΩÉ©dG »æØdG πª©dG
 ¬°ùeÓeh ¬fGƒdCGh ,É kª```°ùée ¿Éc ¿EG á«LQÉîdG ¬Wƒ£Nh ¬aQÉNR ô```°UÉæY :å«M øe πª©dG
 øe IPƒNCÉe âfÉch »æØdG πª©dG í£```°S ≈∏Y äóLGƒJ ¿EG äÉÄjõédG √òg πµa .á«ë£```°ùdG
.á«HôY ájƒg hCG »HôY ™HÉW äGP ∫ÉªYCG É¡fCÉH ºµM É¡«∏Y ≥∏£f Éæ∏©éà°S É kªàM ,á«HôY ∫ƒ°UCG

نشـاط (١)

 ájƒg äGP É¡∏©éj É```Ã ÉæeÉeCG IOƒLƒŸG ÊGhC’G ±ôNõf ,á```«Hô©dG ájƒ¡dG Ωƒ¡Øe ∫ÓN ø```e
.(70) πµ°ûdG ,»HôY ™HÉWh
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نشـاط (٢)

 ™HÉ£dG äGP á«aõÿG ∫ÉªYC’G í£°SCG áaôNR ™e ΩAÓàJ á«aôNR ô°UÉæ©d Qƒ°üdG ¢†©H ™ªéæ°S
:»JB’G ∫hó÷G ‘ É¡Øæ°üfh ,»Hô©dG

:¬©HÉWh ¬àÄ«g ºFÓj ÉªH »aõîdG πµ°ûdG í£°S áaôNR ∫ÉªàcG á«ªgCG

 ábOh á«LQÉîdG É```¡Wƒ£N ∫ÓN øe »```°VÉªdG ¢SQódG »a IòØæªdG ∫Éµ```°TC’G ∫ÉªL º```ZQ
 á°UÉN ,∫ÉªL »aõîdG πµ```°ûdG ójõJ áaôNõdÉa ... í£```°ùdG áaôNõd ô≤àØJ É¡fCG ’EG ,Égò«ØæJ
 ójõj ¬≤fhQh í£°ùdG ∫Éªéa ,äÉ«æ≤Jh ¿GƒdCGh ô°UÉæY øe ¬Ñ°SÉæj ÉªH πµ°ûdG ±ôNR Ée GPEG
 óYÉ°ùj áaôNõdG ô°UÉæY QÉ«àNG ø```°ù oM ¿CG Éªc ,á«dÉªédG ¬àª«b ™aôjh »æØdG πª©dG áª«b øe

.¬dÉªLh πª©dG ájƒg RGôHEG ≈∏Y
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الحرف العربي والعناصر المالزمة له:
 ÉgóLGƒJh ,Üô©c Éfõ«ªJ »àdG á«eÓ°SE’G á«aôNõdG ô°UÉæ©dG πªLCG øe »Hô©dG ±ôëdG
 ƒ¡a  ,á«æØdG  ∫ÉªYC’G  øe  √ô«Z  øY Iõ«ªàe  á«°Uƒ°üN ¬Ñ°ùµj  »æa  º°ùée  hCG  í£°ùe  ≈∏Y
 G kOôØe ±ôëdG óLGƒJ ßMÓf å«M ,º«µëdG ÉæHÉàc ±ôMh ,á«Hô©dG OÓÑdÉH ¢UÉN ô°üæY
 ºFGO QÉ©°T ±ôëdG íÑ°UCG  Éæg øeh ,(¿) (¢U) πãe áªjôµdG äÉjB’G ¢†©H äÉjGóH »a

.(71) πµ°ûdG ,»Hô©dG ™HÉ£dG hCG ájƒ¡dG RôÑj ô°üæY ƒg »dÉàdÉHh (»HôY) áª∏µd



π«µ°ûàdG äÉeÓY ΩGóîà°SG
.¢ùjQOEG êÉ¡àHG ∫ÉªYCG øe ±QÉNõc »Hô©dG ±ô◊G ‘

 »a  π«µ°ûàdG  äÉ`̀ eÓ`̀Y  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG  
.±QÉNõc »Hô©dG ±ôëdG
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ال�صكل )73(: احلركات والنقاط كعن�صر زخريف.

مما �ش���بق يت�شح اأن الحرف العربي؛ اأكثر العنا�شر مالئمة لزخرفة �شكل خزفي ذا طابع 

عرب���ي, وال يق���ف الجمال عند جمال اأ�ش���كال الحروف العربية, بل يتبعه بجمال عنا�ش���ره 

المالزمة له وهي:

الحركات والنقاط:

فحركات الت�شكيل والنقاط ت�شاعد على نطق الكلمة ب�شكلها ال�شحيح.

ولكي نطبق هذه االأحرف وهذه العنا�شر المالزمة لها على االأ�شطح الخزفية, ال بد اأن 

نتخير اأحد االأ�شاليب الزخرفية على ال�شطح المتجلد.
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طرق تطبيق البطانات الملونة: 
 ºK ,ácÉª°ùdG áYƒæàªdG õëdG IGOCÉH ó∏éàªdG í£°ùdG ≈∏Y á«Hô©dG ±hôëdÉH º«ª°üàdG ≥Ñ£j

:»JB’Éc áfƒ∏ªdG äÉfÉ£ÑdG ≥«Ñ£àH á°UÉîdGh ,á«JB’G ¥ô£dG ióMEÉH í£°ùdG ≈∏£j
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يت���رك �ل�ضكل يتجل���د ويمكن بعدها و�ضع طبق���ة �أخرى من �لبطانة بل���ون �آخر و باتجاه 

�آخ���ر، ثم يترك لمدة خم�س دقائق ليتجلد �ل�ض���كل �لعام جي���ًد�، وفي هذه �لأثناء ُيهذب ما 

علق بالحزوز من بطانة بو��ضطة نف�س �أد�ة �لحز، ثم ي�ضقل باأد�ة �ل�ضقل في �تجاه و�حد �أو 

عدة �تجاهات، وير�عى �أن �ل�ضقل يحدث تاأثير�ت ومالم�س �ضطحية تحددها �تجاه حركة 

ا مختلًفا عن �لتلوين بالفر�ضاة مثاًل، مما يحدث  �ليد، وطريقة �لتطبيق، فالر�س يعطي ملم�ضً

تموًجا لالألو�ن �أو خطوط وم�ضاحات لونية عري�ضة وغير ذلك من �لمالم�س �ل�ضطحية، مع 

مالحظ���ة �أن���ه كل ما جف �لعمل كان �ضقله يعطي لمعة �أكث���ر، ومن �أهم ما يعطيه �ل�ضقل من 

نتائج هي تلك �للمعة �لهادئة �لتي ت�ضبه �لرخام �أو �لحجر �لأمل�س، كما ي�ضاعد �ل�ضقل على 

�ضد م�ضامات �ل�ضطح وزيادة تما�ضك جزيئات بنية �لج�ضم �لخزفي.

مما �ضبق نرى �أن �ل�ضقل له �إمكانات، ويعطي جماليات لل�ضطح، ويمكن �أن ن�ضتخدم 

معه �لبطانات �لمتعددة �لألو�ن، ومن ثمَّ نطبق عليها �أ�ضلوب �ل�ضقل، مع مر�عاة �ضروط 

�لتطبيق في �لأعلى.

الر�ش بالبخاخ:
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نشـاط (٣)

:»JB’G ôcòf ,π≤°üdG á«æ≤J ó∏éàŸG ‘õÿG í£°ùdG ≈∏Y á«aôNõdG Ö«dÉ°SC’G øe

π≤°üdGπ≤°üdG ≥«Ñ£J •hô°T ºgCGá«dÉª÷Gh á«©ØædG π≤°üdG óFGƒa
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تقويم الوحدة


  ✗  ✓
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المشروع
أهداف المشروع الفنيالفصلي

.á`/ÖdÉ£dG iód »YGóHE’G ÒµØàdG äGQÉ¡e á«ªæJ -1
 äÉeÉÿG øe á«ª«gÉØŸG  QÉµaC’G  ò«ØæJ  äÉÑ∏£àe ójó– ≈∏Y IQó≤dG  á`/ÖdÉ£dG  íæe -2

 .»æØdG πª©dG ‘ áeóîà°ùŸG äGhOC’Gh
.»ª«gÉØŸG øØdÉH ¬Øjô©J ∫ÓN øe áaƒdCÉe ÒZ á≤jô£H ÒµØàdG ≈∏Y á`/ÖdÉ£dG ™«é°ûJ -3

 Iôµa  ≥«Ñ£àH  »°SGQódG  π°üØdG  ∫ÓN  É¡à°SGQO  ”  »àdG  á«æØdG  ä’ÉéŸG  ÚH  èeO  -4
.á`/ÖdÉ£dG iód á«æØdG ™jQÉ°ûŸG ‘ á«ª«gÉØe

.á«YÉª÷G á«æØdG ™jQÉ°ûŸG ‘ áÑ∏£dG ÚH á«æØdG äGÈÿG ∫OÉÑJ -5
.»YGóHE’G ÒµØàdGh ´GóHE’G ƒëf ÜÓ£dG iód á«HÉéjE’G äÉgÉŒ’G ºYO  -6

 ÉjÉ°†b hCG äÓµ°ûe øY ÒÑ©à∏d á«YGóHEG º«eÉ°üJ º°SQ ≈∏Y IQó≤dG á`/ÖdÉ£dG ÜÉ°ùcEG -7
.á«JÉ«M äGógÉ°ûeh QÉµaCG hCG

.á`/ÖdÉ£dG É¡éàæj »àdG á«æØdG ∫ÉªYC’G ‘ IôaƒàŸG á«∏«µ°ûàdG º«≤dG ‘ äÉbÓ©dG á°ûbÉæe -8
 ¿ƒ∏dGh  πµ°ûdG  ‘ ájÒÑ©àdG  ÊÉ©ŸG  á¶MÓeh ,á«fGóLƒdG  ä’É©Øf’G  øY  ÒÑ©àdG  -9

.»æØdG πª©dG ‘ º«°ùéàdGh
.á«æØdG ™jQÉ°ûª∏d ÒµØàdGh §«£îàdG äGQÉ¡e á`/ÖdÉ£dG ÜÉ°ùcEG -10

.»æØdG êÉàfE’G ‘ IOó©àŸG äÉeÉÿÉH π«µ°ûàdG ≈∏Y IQó≤dG á`/ÖdÉ£dG ÜÉ°ùcEG -11
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9898

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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مصطلحات الفصل الدراسي األول
الصف الثالث المتوسط

مجال الخزف
 مفهوم الهوية العربية:

هي لي�ضت �ضيء حم�ضو�س ن�ضع اأيدينا عليه بل هي معنى, يحدد من خالل الدين والوطن, 

فمث���اًل بالدنا اململكة العربية ال�ضعودية هويتها )اإ�ضالمية عربية(  فنقول طابع اإ�ضالمي, اإًذا 

يف الف���ن نقول اإن الهوية العربية الفنية هي الطاب���ع الأخري الذي يظهر على هيئة العمل الفني 

العام من خالل جزئيات العمل من حيث عنا�ضره وزخارفه وخطوطه واألوانه ومالم�ضه.

  الفخار ال�ضعبي:

ُي�ضكله احلرفيون من اأفراد �ضعب ما, باأ�ضكال لها خ�ضو�ضية املكان, والتي تت�ضح من خالل 

�ضكلها وزخارفها, فهي خا�ضة بهم حتمل طابعهم الذي مييزهم, حيث تختلف باختالف املنطقة.

  الفخار ال�ضعبي العربي:

ه���و جمموعة اأ�ضكال فخارية وخزفية ذات طابع عربي مميز م���ن حيث الهيئة العامة لل�ضكل 

اخلارجي حيث الت�ضاوي يف �ضماكة اجلدران ومهارة التنفيذ وتنا�ضق الأجزاء وتوازن الأبعاد, 

فمن خاللها نرى مهارة اخلزاف العربي وعبقريته.

  الفخار البدائي:

ا؛ حيث هيئت���ه تاأتي عن طريق عملية �ضغط  الفخ���ار البدائ���ي ي�ضكله الرجل البدائي  يدويًّ

حج���ر اأو اأي خام���ة ت�ضاعد يف جتويف الكتلة الطينية فكان �ضبب���ًا لت�ضابه الأ�ضكال, و�ضماكة 

اجل�ضم نتيجة عدم توافر اأدوات لرتقيق اجلدار, مع قلة اإمكانات وخربة يف عملية الت�ضوية, 

فكثرًيا ما كان ي�ضتعمل اأوانية دون ت�ضوية. 

  الفخار الإ�ضالمي العربي:

الفخ���ار واخلزف الإ�ضالمي العربي يظه���ر فيه تفنن اخلزاف يف الألوان والزخرفة واملهارة 

الظاه���رة من خالل رقة �ضماك���ة اجلدران, كما متيز يف األوان الط���الء الزجاجي خا�ضة اللون 

الأزرق الإ�ضالمي.
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  اخلزف العربي املعا�ضر:

متي���ز بالر�ضاقة يف �ضكله ورقة جدرانه وعنا�ضر زخرفته كم���ا حافظ على الهيئة اخلارجية 

التي اأ�ضبحت �ضمة للفخار واخلزف العربي وهي اتزان اأبعاد ال�ضكل.

  جتان�س الطينة:

ا, بحيث ت�ضبح كل جزئياته���ا وحدة متعادلة متجان�ضة  ه���ي عملي���ة اإدماج الطينة دجًما تامًّ

وذلك قبل عملية الت�ضكيل على الدولب اخلزيف اأو الت�ضكيل بوا�ضطة اليد.

  التذهيب:

يلج���اأ اخلزاف اأحياًنا اإىل ا�ضتغالل اللون الذهبي يف زخارف���ه, في�ضتعمل اأحياًنا )كلوريد 

الذه���ب ( ال�ضائ���ل للح�ضول على اللون الذهبي, وكذلك ا�ضتعم���ال اأمالح واأكا�ضيد الف�ضة 

للح�ض���ول على اللون الف�ضي الرباق, وتذوب هذه ال�ضوائل م���ع اأحد الروابط, ليتم �ضمان 

ثباتها اأثناء التطبيق.

و ل ميك���ن اأن يو�ضع اإل على اجل�ضم املطلي بالطالء الزجاجي وين�ضج التذهيب يف درجة 

حرارة منخف�ضة ل تزيد عن 800 درجة مئوية واإل تبخر وتطاير اللون. 

  الهيئة:

هي ال�ضكل العام اخلارجي للقطعة اخلزفية, ومن خالل الروؤية الب�ضرية نتعرف على اخلط 

اخلارجي الذي يحدد اجل�ضم ويح�ضره. 

  تعريف الفن املفاهيمي:

هو حالة حتويل فكرة ما وجعلها ملمو�ضة والبعد فيها عن املاألوف باعتبارها الهدف احلقيقي 

للم�ضروع واأحد اأهم جوانب العمل بحيث ترتجم الأفكار با�ضتخدام اأي و�ضيط مادي وفق 

ق�ضية  اأي  اجتماعية,  تربوية,  ق�ضايا  فيه  ويطرح  �ضابًقا  درا�ضتها  مت  التي  الفنية  املهارات 

اإبداعية اأخرى.
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