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الحمد هلل رب العالمين، وال�شالة وال�شالم على اأ�شرف المر�شلين، وعلى اآله و�شحبه اأجمعين وبعد  ...  
م هذا الكتاب لإثراء معلومات وخبرات ومهارات الطالبـة في ال�شف ال�شاد�ص البتدائي ، في مجالت  فقد �شم 
ا. ونجد في محتوى  ا اأكاديميًّا مهمًّ التربية الفنية المختلفة، وفيه من المعلومات والأن�شطة ما يجعله مرجعاً
الجزء المخ�ش�ص للف�شل الدرا�شي الثاني خم�ص مجالت، هي مجال الر�شم،  ومجال الزخرفة، ومجال اأ�شغال 
المعادن، ومجال اأ�شغال الخ�شب، ومجال الن�شيج، والم�شروع الفني. ويتكون  كل مجال من عدد من المو�شوعات، 

فمجال الر�شم يحتوي على ثالثة مو�شوعات  على النحو الآتي:
1-المو�شوع الأول: الر�شم باألوان الأكريليك.

2-المو�شوع الثاني: التعبير في اللوحات.
3-المو�شوع الثالث: اللوحات الت�شكيلية العربية.

وقد روعي في هذه المو�شوعات منا�شبتها لقدرات الطالبـة  ومرحلة النمو الج�شمي والعقلي والجتماعي. 
ومعالجتها لمفاهيم �شبق لهم التعر�ص اإليها في درو�ص التربية الفنية. كما ذيلت المو�شوعات باأن�شطة اإثرائية 

معرفية وعملية، ت�شاعد على تاأكيد المعارف، والخبرات، والمهارات المكت�شبة. 
المجال الثاني هو مجال الزخرفة، ويتكون من مو�شوع واحد وهو: الزخارف المت�شعبة.

اأن تعلمهتعلمته في مجال الزخرفة الإ�شالمية،  اأن يكون امتداداًا لما �شبق  وقد روعي في هذا المو�شوع 
وا�شتمل على اأن�شطة اإثرائية معرفية وعملية ت�شاعد الطالبـة على الهتمام بتراثه وفنه الخالد.

المجال الثالث هو مجال اأ�شغال المعادن وقد ا�شتمل على مو�شوعين على النحو الآتي: 
1-المو�شوع الأول: تقبيب النحا�ص.

2-المو�شوع الثاني: الغائر والنافر على النحا�ص. 
وقد تم تقديم نبــذة  مخت�شرة عن الخ�شائ�ص المعدنية المتعلقة بالمرونة واللدونة لبع�ص اأنواع المعادن، 

وطريقة الت�شكيل الب�شيطة المتعلقة بتقبيب المعادن. 
كما تـم التعـرف على اأهم الأعمال الفنية المعدنية تاريخيًّا. وتفرد المو�شــوع الثاني باإنتاج عمل فني يوظف فيه 

الم�شطحات النافرة والغائرة بوا�شطة ال�شغط على النحا�ص بطرق و�شل ب�شيطة ومنا�شبة ل�شن الطلبة.

املقـــــــــدمة
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المجال الرابع في هذا الف�شل عن اأ�شغال الخ�شب، وقد قدم فيه مو�شوع اإثرائي وهو: 
الت�شكيل بالجذوع والأغ�شان.

وتعزيزها  واإثرائها  الدرا�شية  الطالبـة  لمرحلة  منا�شبته  المجال،  هذا  مو�شوعات  اإعداد  في  روعي  وقد 
للخبرات التي �شبق اكت�شابها اأثناء الدرو�ص الف�شلية لمجال اأ�شغال الخ�شب. وقد قدمت الموا�شيع الإثرائية فكرة 
عامة حول التمكن من ا�شتخدام الخامات والأدوات المنا�شبة لت�شكيل جذوع واأغ�شان الأ�شجار وكيفية ال�شتفادة 
من الخامات الخ�شبية الموجودة في البيئة الطبيعية. وقد خ�ش�ص المو�شوع لإنتاج اأعمال فنية ونفعية تعتمد 

على ا�شتخدام جذوع واأغ�شان الأ�شجار. 
المجال الخام�ص في هذا الف�شل عن الن�شيج ، وقد قدم مو�شوع واحد وهو: الن�شيج البارز.

وقد روعي في اإعداد مو�شوع هذا المجال،  منا�شبته لمرحلة الطالبـة الدرا�شية واإثرائها وتعزيزها للخبرات 
التي �شبق اكت�شابها اأثناء الدرو�ص الف�شلية لمجال الن�شيج. وقد قدمت المو�شوعات الإثرائية فكرة عامة عن  كيفية 
ب�شكل ملحو. كما  الإ�شالمي وبرعوا فيها  الفني  التراث  ن�شجية من  اأعمال  وا�شتعرا�ص  البارز،  الن�شج  توظيف 

ا�شتعر�شت بع�ص اأنواع الن�شيج البارز وكيفية ا�شتغالل الخامات الموجودة في البيئات المختلفة وال�شتفادة منها.
وختمت موا�شيع الكتاب بامل�شروع الف�شلي والذي يهدف اإ تنمية املهارات الإبداعية للطالبــة، بدمج املجالت 
الفنية التي  درا�شتها خالل الف�شل الدرا�شي لعمل ت�شاميم اإبداعية نفعية تعاونية ذات طبيعة تربوية جمالية.

فما عليك عزيزي الطالبعزيزتي الطالبة اإل قراءة التعليمات واتباع الخطوات للقيام بالأن�شـطة التي �شوف 
تكون باإذن اهلل مفيدة لي�ص لك فقط ولكن لالأ�شرة بكاملهــــــا، ذلك اأن ممار�شـــــة التعبير الفني اأمر ممتــع ومفيد.
وفي الختام ن�شاأل اهلل الكريم اأن ينفع طالبنا وطالباتنا بهذا الجهد المتوا�شع الذي يهدف اإلى تح�شين تعلمهم 

وممار�شتهم لمجالت التعبير الفني المختلفة.
                                            واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رب العالمين. 



الوحدة األولى
مجال الرسم

 اسالم
ريليان االأالر�سم باأل االأول سالم

االتعبير في الل يالثا سالم
يلية العربيةالت�س االل الثال سالم
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ريليان االأالر�سم باأل

ا  سعد اأيا بني الفنانني الت�سكيليني، فاإن الر�سم باألوان الأكريليك ي سائع يتيةاإن كان الر�سم بالألوان ال
ا ملمياتها املتعددة. فهي �سهلة ال�ستخدا، ورية يف تنويعاتها،  يتية وذلك نظرا لالألوان ال منا�سب بديال
اليتية، وجتف  الألوان  بالي كما  ولي�س   باملا تذاب   اأ املائية،  الألوان   ا�ستخدا  ي�سب وا�ستخدامها 

ب�سكل اأ�سرع من جفا الألوان اليتية، كما اأنها لي�س ذات رائحة عند ا�ستخدامها كالألوان اليتية. 
 1 ا منها هو الأنبوب ويظهر ال�سكل سيوع تلفة، وال�سكل الأك سكالاألوان الأكريليك باأ باع  وت

الأنواع املختلفة واملتعددة لألوان الأكريليك. 

اس االأول

ال�سكل 1: اأسكال واأنواع تلفة من األوان الأكريليك.

رابط الدر�ص الرقمي

wwwienedusa



9

 يتية، وبالتاالألوان ال ل ا�ستخداا كن ا�ستخدامها ب�سكل ات األوان الأكريليك اأني ومن
�سنحتاج اإ فرس ذات وبر قا�سي، كما يف ال�سكل 2. كما كن ا�ستخدا األوان الأكريليك ب�سكل ال 

.3 س ذات وبر ناعم، كما يف ال�سكلفر سنحتاج اإ� ا�ستخدامنا لالألوان املائية، وبالتا

ا، وبذلك يتوقف نوع الري�سة اأو الفرسة التي  سفاف وي�سبح يفقد اللون قوت ،فكلما زدنا كمية املا 
�سن�ستخدمها على الطريقة التي نرغب الر�سم بها، وال�سكل 4 يوسح قوة اللون عند وسع كمية قليلة 

.يد من املاسافة املعند اإ سفافيتو ،من املا

ال�سكل 3: اأنواع الفرس ذات الوبر الناعم.ال�سكل 2: اأنواع الفرس ذات الوبر القا�سي.

.قوة اللون مع كمية املا :4 ال�سكل
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ولذلك ي�ستخد بعس الفنانني، الرول الإ�سفنجي لتطية امل�ساحات الكبرية من �سطح اللوحة، كما 
 .5 يف ال�سكل

�سنحاول ر�سم لوحة ب�سيطة، كما يف ال�سكل 6، با�ستخدا الفرس املائية، و�سنتبع اخلطوات التية:
 .7 ساة واحدة، كما يف ال�سكلفر ن�ستخد :اخلطوة الأو

يف  كما  منحنية،   خطو لعمل  الفرساة،  جانبي   ل�ستخدا ارين  بعدة   نقو الانية:  اخلطوة 
.8 ال�سكل

ال�سكل 8: اخلطوة الانية.ال�سكل 6: لوحة. .اخلطوة الأو :7 ال�سكل

ال�سكل 5: الرول الإ�سفنجي.

تدريب:
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اخلطوة الالة: نر�سم اأفرع ا�سائ�س باللون الأخسر، وبلم�سات 
.9 الأعلى، كما يف ال�سكل سريعة من الأ�سفل اإ�

 اخلطوة الرابعة: نقلب الفرساة، م ن�سحبها اإ اجلانب، وبلم�سات 
.10 كما يف ال�سكل ،سرااخل سريعة نر�سم الأورا�

مالحظة:
األوان الأكريليك �سريعة اجلفا، حي ت�سكل  ا باأن  لنتذكر دائم
بعد   باإحكا الأنابيب   اإغال على  نحرس  اأن  ينبي  لذا  عازلة،  ق�سرة 

.11 ا�ستعمالها، كما يف ال�سكل

ال�سكل 9: اخلطوة الالة.

ال�سكل 10: اخلطوة الرابعة.

ال�سكل 11: كيفية ا�ستخدا األوان الأكريليك اجلافة.



12

الفر�شاة العري�شة: وت�ستخد لتطية امل�ساحات الكبرية، كتلوين لون ال�سما باللون الأزر مع 

 .12 س ال�سكلاللون الأبي

.13 ال�سجر اأو التنمي�س، ال�سكل ري اأوراتاأ لإعطا فر�شاة التوريق: وت�ستخد

ال�سكل 12: الفرساة العريسة.

اأنواع الفر�ص امل�شتخدمة يف الر�شم:
 تلعب الفرس دورا كبريا يف عملية اإاح العمل الفني، حي يعتمد ذلك على ح�سن اختيار الفرساة 
املنا�سبة لكل نوع من اأنواع الر�سم، ولذلك �سيتم التعر على بعس اأنواع الفرس و اأرها يف الر�سم.

كما يف الأسكال التية:

ال�سكل 13: فرساة التوريق.
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.14 ال�سكل ، السائ�س اأو تعرقات اخل�سب م�لر�سم ا فر�شاة التاأثريات اخلطية: وت�ستخد

.15 كما يف ال�سكل ، السجار مالأ سجار، واأورالر�سم الأ الفر�شاة املروحية: وت�سخد

، والتف�سيـالت  الكر�سـم الأع�سـاب م لر�سـم اخلطـو الفر�شاة الرفيعة اأو املدببة: وت�ستخـد
.16 الدقيقـة، كـمـا يف ال�سكل

ال�سكل 15: الفرساة املروحية.

ال�سكل 16: الفرساة الرفيعة اأو املدببة.

ال�سكل 14: فرساة التاأريات اخلطية.
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1- ابح/ عن تقنيات الت�سوير الت�سكيلي يف اململكة العربية ال�سعودية، وساهد/ اللوحات الت�سكيلية 
�سم باألوان الأكريليك، م سف/ تقنيات الفنانني الت�سكيليني ال�سعوديني يف الر�سم باألوان  التي ر

الأكريليك. 
مع   /اورو فيهما   /تاأمل  ،18سكلو  17 سكل  الأكريليك  باألوان  �سمتا  ر لوحتني  اأمامنا   -2

زمالئك/زميالتك حول التي:
• اقاح موسوع جديد للوحتني.

• توزيع الألوان يف اللوحتني.
 الألوان املائية األوان الأكريليك كما ت�ستخد هل يتم ا�ستخدا •

3- ابح/ يف م�سادر البح الإلكوين عن الألوان اليتية واألوان الأكريليك واكتب/ فيما يت�سابهان 
وفيما يختلفان، لعرسها على زمالئك/زميالتك.

ال�سكل 17: لوحة الفنان ال�سعود ح�سن 
. 1991 تكوين ،عبداملجيد

ال�سكل 18: لوحة الفنان ال�سعود فهد 
.  1997 تكوين ،خليف

1- ابح/ عن تقنيات الت�سوير الت�سكيلي يف اململكة العربية ال�سعودية، وساهد/ اللوحات الت�سكيلية 

ةس�االأ
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اس الثاين

االتعبير في الل

ا. والفنان  اأو ن ا اأو ق�سة سعر عنها، اأو بالكتابة دياإما با ،وم�ساعر يعرب الإن�سان عن اأحا�سي�س
الت�سكيلية،   لوحات عرب   ،تمع قسايا  وعن   ،واأحا�سي�س  م�ساعر عن  يعرب  وهو   القد منذ  الت�سكيلي 
والتي تنقل تلك امل�ساعر والأحا�سي�س اإ امل�ساهد، ل �سيما يف تلك الع�سور التي  تخع فيها الكامريا 
الفوتوغرافية، اأو التلفاز اأو ال�سبكة العنكبوتية الإنن، لتظل اللوحة الت�سكيلية هي الناقل املرئي الوحيد.

.1650 والعنب كلو البطيا ،Murillo لوحة الفنان الإ�سباين موريللو :19 ال�سكل
.Oil on canvas األوان زيتية على كانفا�س

رابط الدر�ص الرقمي

wwwienedusa

عرب الفنان الأ�سباين موريللو Murillo يف اأك من عمل ل عن الأطفال امل�سردين واملحرومني، 
كما يف ال�سكل 19 حي ر�سم الفنان لوحتاكلو البطي والعنب لر�سم مظاهر اياة الفقرية التي 

.كان يعي�سها النا�س من حول
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.ال�ساعات سرار الذاكرةاإ Salvador Dali سلفادور دا� :20 ال�سكل

كر�سم  عاي�سوها،  التي  القسايا  بعس  ر�سم   العامليني،  الت�سكيليني  الفنانني  من  العديد  تناول  كما 
 سورت الوق حي 20 من ال�سكللوحة تعرب عن اأهمية ال Salvador Dali الفنان �سلفادور دا

ا عن التحولت وت�سارع الوق يف ط اياة الع�سرية ادية. بالذوبان، وكان ذلك تعبري يف ت�سارع
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كما عرب العديد من الفنانني الت�سكيليني ال�سعوديني عن بعس 
القسايا التي تهم تمعهم املحلي اأو العربي اأو الإ�سالمي ومن بينهم 
الفنان ال�سعود سيا عي، الذ عرب عن النتفاسة الفل�سطينية 

.21 جارة، ال�سكلسهدائها واأبطالها اأطفال ا يف لة

وتناول الفنان اإبراهيم اليكان اـرب الأهـليـة يف لـبـنـان، عـــرب 
 :22 لبنان اجلريح، ال�سكل لوحت

الفنانـني  من  العــديــد  تنـاول  كما 
ال�سعوديني، ر�ســــم وتـ�سـويــــر البــــيــات 
املختلفة للمملكة يف لوحاتهم، ومن بينها 
 ،سولوحــتـي الفنـانـيـن عـبـد الـحـليــم ر
والفــنـان مــــحـــمـــد الـ�ســليــم رحــمـهـما 
:24،23 الـ�سـكــــــــالن  تــعـــا ا

كما عرب العديد من الفنانني الت�سكيليني ال�سعوديني عن بعس 
القسايا التي تهم تمعهم املحلي اأو العربي اأو الإ�سالمي ومن بينهم 
الفنان ال�سعود سيا عي، الذ عرب عن النتفاسة الفل�سطينية 

كما عرب العديد من الفنانني الت�سكيليني ال�سعوديني عن بعس 
القسايا التي تهم تمعهم املحلي اأو العربي اأو الإ�سالمي ومن بينهم 
الفنان ال�سعود سيا عي، الذ عرب عن النتفاسة الفل�سطينية 

وتناول الفنان اإبراهيم اليكان اـرب الأهـليـة يف لـبـنـان، عـــرب وتناول الفنان اإبراهيم اليكان اـرب الأهـليـة يف لـبـنـان، عـــرب 

.يع سيا لوحة الفنان :21 ال�سكل

ال�سكل 22: لوحة الفنان اإبراهيم 
.1996 لبنان اجلريح ،يكانال

رسو، ال�سكل 23: لوحة الفنان عبداليم 
.1979 ساأطالل الريا

ال�سكل 24: لوحة الفنان مد ال�سليم، 
.1986 ةمن البي
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كما عرب بعس الفنانني ال�سعوديني عن املالب�س والأزيا الاية التي كنا يف ال�سابق نرتديها، ومن 
.26 ال�سكل ،بونال سفية بن زقر، وامل�سماة ذلك لوحة الفنانة الت�سكيلية

.  1983 البنا ،لوحة الفنان عبداجلبار اليحيا :25 ال�سكل

. 1970 بونال ،سفية بن زقر لوحة الفنانة :26 ال�سكل

 البنا والرجل يف  املراأة  بني  التعاون  بنا، عن   لوحت اليحيا يف  ال�سعود عبداجلبار  الفنان  وعرب 
 .25 والتعمري والت�سييد، ال�سكل
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1- نطلع على الكتب املتخ�س�سة يف ال الفنون الت�سكيلية، ون�ساهد الأعمال املعروسة فيها، نختار 
اللوحة عن ماذا  التية: ما موسوع  الأ�سلة  الإجابة عن  ون�سفها، من خالل  الأعمال،  تلك  اأحد 

سكال املوجودة يف اللوحةما الأ عربت
ا اأو قسية نريد ر�سمها، ونقو بر�سمها م�ستخدمني الألوان اليتية اأو األوان الأكريليك،  سوع2- نختار مو

م نعرس اللوحات على معلم/معلمة البية الفنية وعلى زمالئنا/زميالتنا. 
3- ن�ساهد اللوحة التية:

ال�سكل 27: لوحة لأحد الفنانني ال�سعوديني.
نحاول اأن نتعر على ا�سم الفنان الذ ر�سمها، وماذا ق�سد الفنان بهذ اللوحة، وما هي الألوان 

 التي ا�ستخدمها

1919

ةس�االأ

ال�سكل 27: لوحة لأحد الفنانني 
ال�سعوديني.
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الثال سا

اللا الت�سيلية العربية

 بينهم من حي نوع من الت�ساب ى الفنانني العرب وال�سعوديني نالحلتقارب اأفكار ورو نتيجة
مدى   ولح اللوحات  تلك  تاأمل  و�سعودية،  عربية  للوحات  عرس  ياأتي  وفيما   الأ�سلوب املوسوع، 

التقارب اأو الختال بني اأ�ساليب الفنانني العرب. 

ال�سكل 28: لوحة الفنان امل�سر يو�سف كامل، درب 
         .1919 اللبانة بحي القلعة

ال�سكل 29: لوحة الفنان ال�سعود علي ال�سفار،
.1994  سعبية حارة   

رابط الدر�ص الرقمي

wwwienedusa
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ال�سكل 30: لوحة الفنان امل�سر مد القباين،           
        .1993 ارةا

 ال�سكل 32: لوحة الفنان امل�سر كامل م�سطفى،    
.قلفالحون يف ا

 ،ال�سي عبدا لوحة الفنان ال�سعود :31 ال�سكل
.1996  حارة

ال�سكل 33: لوحة الفنان ال�سوداين مد عبداملجيد فسل،
.1996  ،القرية
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ال�سكل 34: لوحة الفنان العراقي فائق ح�سن.

ال�سكل 36: لوحة الفنان امل�سر مود �سعيد،
.1948 سفينة� حطا 

ال�سكل 35: لوحة الفنان ال�سعود ه�سا بنجابي، 
.1985 الفار�س

ال�سكل 37: لوحة الفنان ال�سعود خليل ح�سن،
.1976 النهاية   
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ال�سكل 38: لوحة الفنان الإماراتي ح�سن ال�سريف،  
.1980 الربج

.1984 ،لوحة الفنان البحريني عبا�س املو�سو :40 ال�سكل

ال�سكل 39: لوحة الفنان امل�سر �سيف وانلي، 
        .1960 وجبة �سمك 
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ال�سكل 41: لوحة الفنان الكويتي 
.1982 ،ال�سا عبدا

ال�سكل 43: لوحة الفنان العراقي حاف الدروبي،  
.1980 سعبي سو�

  ال�سكل 42: لوحة الفنان ال�سعود �سعود العمان،
.1995 من البادية 

.الراو ،لوحة الفنان العراقي راكان دبدوب :44 ال�سكل
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.1952 منظر ريفي ،سالح طاهر لوحة الفنان امل�سر :45 ال�سكل

1. من خالل مكتبة املدر�سة، اأو من خالل الإنن نبح عن اأعمال فنية لفنانني عرب، نحاول اأن 
مع تلك الأعمال الفنية ونسعها يف ملف لنقدم اإ زمالئنا/زميالتنا يف املدر�سة.

2. هنالك العديد من املوسوعات التي تناولها الفنان الت�سكيلي العربي، نختار اأحد تلك املوسوعات 
ومع   سوعاتاملو من  ذلك  وغري   ،ال�سحار  ،روفيةا العربية   روا ال�سعبية،  البيوت 

ا، ونالح مدى الت�ساب والختال فيها. ا واحد سوعمو جميع الأعمال الفنية التي تناول
اأن نعيد ر�سمها  3. نختار اإحدى اللوحات الفنية العربية التي اأعجبتنا مع ذكر م�سدرها، ونحاول 

با�ستخدا الألوان اليتية اأو األوان الأكريليك. 

ةس�االأ



26

تقويم الوحدة

دي ثالثة من اأنواع الفر�ص بالر�شم: عد

تناول العديد من الفنانني ال�سعوديني يف ر�سم لوحاتهم البيات املختلفة للمملكة العربية ال�سعودية، 
اذكر / خم�سة منهم:

الع�سرية  اياة  ط  يف   الوق وت�سارع  التحولت  عن   منال  لوحت يف  عرب  عاملي  فنان 
 ة فمن هوديا

2

3

1

1

23

4

2

3

5

�شعي عالمة )✓( اأمام العبارة ال�شحيحة، وعالمة )✗( اأمام العبارة غري ال�شحيحة فيما ياأتي:

                            .يتية فقطمن اأنواع الألوان يف ر�سم اللوحات الت�سكيلية الألوان ال
     .الت�سكيلية عرب لوحات تمع سايانحو ق واأحا�سي�س الفنان الت�سكيلي يعرب عن م�ساعر

1

1
2

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

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

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

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

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

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

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

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

اأ
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الوحدة الثانية
مجال الزخرفة

 سالم
المت�سعبة الزخار 
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الزخار المت�سعبة

اأ�ساليب  ابتكار  املمية، فربعوا يف  الفنون  الخرفة من   سبحفاأ الخرفة  امل�سلمون فن   طور 
عــــوالـم   اإ امل�سـلم  الفنـان   اجت فقد  ولهذا  الدينية،  معتقداتهم  مع  تـتــنا�سب  ومـــمية   جـــديـــدة  
جديدة برع فيها، وكن الفنان امل�سلم من حل م�سكلت يف التوسل اإ اجلمال ا يتماسى مع ديننا 
اكيم. وتعترب الخرفة واحدة من اأهم املجالت التي ت�ساهم يف اإظهار اجلماليات، وهذا ما يوسح لنا 
 يف معظم ا�ستخدامات الفنان امل�سلم ولزمت ساحب ال�سر يف تبوئها مكان ال�سدارة بني الفنون، فقد
كونها كن اأن تسمن يف جميع املجالت الت�سكيلية بهد اإظهار اجلماليات، فظهرت بعد اأن  ا�ستخدمها 
الفنان واريف لإظهار اجلمال على اخلامات املختلفة فحفر ونق�س ولون الخار الهند�سية والنباتية 
ا اأكد وجود. وقد كان  سارة الإ�سالمية ازدهارخرفة يف اباأ�ساليب متنوعة، وقد ازدهرت فنون ال
ب�سيطة مل:  امل�سلم خامات  الفنان  والب�ساطة فا�ستعمل   الإ�سرا البعد عن   اإ امل�سلم   الفنان   توج
اجل�س، واخل�سب، وال�سل�سال يف اأعمال الفنية، وكن من ويلها اإ اأعمال قيمة ا اأساف عليها 

من زخار دقيقة باأ�ساليب مبتكرة ورائعة.
امللونة   ن�سج اخليو البدائع ويف جميع املجالت، وقد مت  ا من  ريك خرفة ليحتووظهر فن ال
بتكوينات رائعة على ال�سجاد والأقم�سة، وظهر افر على اخل�سب والسط على اجللود والنح على 
اجر والرخـــــــــــا واجل�س، اإسافة اإ التطعيم بالعاج وال�سد والتموي باملينا، ونق�س الأ�سقف 
يوخذ  العمارة مدر�سة  والق�سور وسارت اذج  امل�ساجد  هارة عجيبة وزين اجلدران يف كري من 

منها كل الت�ساميم يف الوحدات الخرفية.

رابط الدر�ص الرقمي

wwwienedusa
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الأسكال الهند�سية:
الهند�سية  النباتية،  الخرفة  بها   سي  التي العناسر  اأهم  اأحد  الهند�سية  الأسكال  تعترب 
ا ما جات الخار النباتية والكتابية بقوالب هند�سية تلفة.  ريوالكتابية باأ�ساليب متنوعة، وك

.47 ،46 :تيةسكال الالأ فلنالح

ال�سكل 46: مجموعة من البالطات الخفية �سدا�سية الأسالع 
م�سنوعة من الخ المر�سو تح الطال ال�سفا باللون 

الأزر تحمل زخار نباتية متعددة.

ال�سكل 47:  الخط الكوفي الهند�سي.

خرفية الهند�سيةما هي الوحدة ال
اأو غري مت�ساوية، ينتج من ذلك سكل  اأبعاد مت�ساوية  هي عبارة عن خطو منتظمة ومتنا�سقة لها 

ا وحدة زخرفية وبتكرار هذ الوحدة ي�سبح هنا سكل زخريف متكامل. زخريف جميل مكون
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:1 ن�سا

فلنعدد العناسر والأسكال التي كن اأن ت�سا بها زخار نباتية، كتابية اأو هند�سية.
عناسر الخرفة:  

مع  هند�سية  زخرفية  وحــدات   اإ الطبيعية  عناسرالأسكال  وير  يف  امل�سلم  الفنان  برع  لقد 
واإا يسفي عليها   ،معامل ت�سوي  اإ  ديو الأسلي بحي ل  ال�سكل  احتفاظ بخ�سائ�س ويات 
من الب�ساطة واجلمال الخريف ما يتفق مع ال�سطح الذ �ستنفذ علي الخرفة مع مراعاة التنا�سب بني 
ا من نقطة . يبداأ بها الوحدة الخرفية. سل بينهما، منطلقاا خرفية والفراال�سطح والوحدة ال
 فما هي النقطة تعر النقطة هند�سيا باأنها وسع رد من الطول والعرس كمرك الدائرة 

.ا للخط باأنواع سورة لتكون انطالق ا فقد مت ت�سكيلها باأب�سطاأما زخرفي . الم
فما هو اخلط هو الأر النا من ر نقط يف م�سار كتتابع ملجموعة من النقا املتجاورة فهو 

تد طول ولي�س ل عرس ول �سمك اأو عمق. 
وقد ا�ستلهم الفنان امل�سلم وحدات الخرفية  كنتيجة لتاأمل يف هذا الكون الوا�سع من الأسكال 
املحيطة ب ك�سبكة العنكبوت وا�سى والنجو املتالألة يف ال�سما، واأسكال النبات والمار. كذلك من 

 .49 ،48 ا، ال�سكالنبت�سكيلها هند�سي س الأزهار بعد اأن قابع

ال�سكل  :48سكل هند�سي خما�سي 
م�ستلهم من نجمة البحر.       

ال�سكل 49: اأسكال هند�سية م�ستلهمة من سجر الأرز.       
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. على ال�سكل الهند�سي النا /وتعر 50 سكل املرقمة يف ال�سكل الطبيعي للوردة النقا /تتبع
ن من وحدة هند�سية زخرفية.  كن اأن نكو ا ل�سكل هند�سي من النقطة يكون خط اأن النطال لنالح

الوحدات  لنتاأمل  هند�سي،  سكل  داخل  نقطة  من  بها  نبداأ  مت�سعبة  زخرفية  وحدة  نر�سم  اأن  كننا   
.51 تية يف ال�سكلخرفية الال

ال�سكل  :50سكل طبيعي يمكن اأن ن�ستخل�س من اأسكال هند�سية 
ال�سكل  الهند�سي الناتج هو ال�سكل ..................................

ال�سكل  :51سكل هند�سي م�ستخل�س من سبكة العنكبوت.

 :سكل طبيعي يمكن اأن ن�ستخل�س من اأسكال هند�سية 

:2 ن�سا
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ال�سكل 52: اأسكال زخرفية مت�سعبة م�ستخدمة  كخار اإطارات.

: اأسكال هند�سية دائرية م�ستخل�سة من عن�سر طبيعي  ونماذج منفذة.ال�سكل 53: اأسكال هند�سية دائرية م�ستخل�سة من عن�سر طبيعي  ونماذج منفذة.  ال�سكل

: اأسكال زخرفية مت�سعبة م�ستخدمة  كخار اإطارات.

خريفسكال الت�سعب الفما هي اأ
الت�سعب من نقطة واحدة: وفي تنبق الوحدة الخرفية من نقطة اإ اخلارج.

الت�سعب من خط: وفي تتفرع الأسكال والوحدات الخرفية من خطو م�ستقيمة اأو منحنية من جانب 
.52 سرطة والإطارات، ال�سكلتد. ويبدو هذا النوع من الت�سعب يف زخرفة الأواحد اأو من جانبني و

مفهو الت�سعب: 
هو خروج اخلطو املكونة من العناسر النباتية اأو الهند�سية من نقطة تعترب ور اأو مرك الت�سميم 

اإ اخلارج، وقد يكون هذا املحور نقطة اأو خط  ا يعطي اإح�سا�سا بالليونة واركة يف الت�سميم.
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كن الفنان من ر�سم الأسكال الهند�سية امل�ستوحاة من العناسر الطبيعية وويلها اإ اأسكال 
.51املفردات الب�سيطة كما يف ال�سكل زخرفية با�ستخدا

ال�سكل 54: الدائرة ور�سم الخار من خاللها.

:  اأسكال هند�سية م�ستخل�سة من خلية النحل.:  اأسكال هند�سية م�ستخل�سة من خلية النحل.ال�سكل 55:  اأسكال هند�سية م�ستخل�سة من خلية النحل.
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سكل هند�سي ن  وحدة زخرفية مت�سعبة  داخل كننا اأن نكو كيف
يتم ت�سكيل وحدة زخرفية داخل سكل هند�سي با�ستخدا عدد من الأسكال وتكرارها ب�سكل كننا من 

بنا وحدة زخرفية هند�سية مت�سعبة داخل سكل هند�سي.
ا، كما  سسها بعسكل هند�سي يف ت�سكيالت يربط بع وتنظيمها داخل امتداد اخلطو وكذلك با�ستخدا

.59 ، 58 ، 57 ، 56 سكاليف الأ

ال�سكل 56: ر�سم وحدة زخرفية مت�سعبة داخل سكل هند�سي.ال�سكل 56: ر�سم وحدة زخرفية مت�سعبة داخل سكل هند�سي.
ال�سكل 57: ر�سم وحدة زخرفية داخل سكل هند�سي  

با�ستخدا مجموعة من الأسكال الهند�سية.
ال�سكل 57: ر�سم وحدة زخرفية داخل سكل هند�سي  

ال�سكل 58: ر�سم وحدة زخرفية مت�سعبة داخل سكل 
.امتداد الخطو هند�سي   با�ستخدا

ال�سكل 59: نتيجة لوحدة زخرفية هند�سية مت�سعبة.
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سكل هند�سي كيف نر�سم وحدة زخرفية ب�سيطة مت�سعبة من خالل
 اأمامنا ال�سكل اخلما�سي التي. باإسافة مل مت�ساو الأسالع  والتنوع يف امل�ساحات والأحجا كننا اأن 

 .60 لر�سم وحدة زخرفية هند�سية مت�سعبة كما يف ال�سكل نح�سل على اأب�سط الطر

اإذا كننا من خالل ر�سم الأسكال الهند�سية النجو، الدوائر، املعني، متواز الأسالع والأسكال 
اخلما�سية وال�سدا�سية املنتظمة وغري املنتظمة تكوين وحدة زخرفية ب�سيطة مت�سعبة داخل سكل هند�سي، 

.61 ا كما يف ال�سكل ا بديع زخرفي سكال سكال الهند�سية يتكون لناالأ وبنهاية جتميع هذ

ال�سكل 60: وحدة زخرفية ب�سيطة مت�سعبة.

ال�سكل 61: وحدة زخرفية ب�سيطة مت�سعبة داخل 
سكل هند�سي.
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مع  اتانها  يعتمد على  تبادل  مت�سعبة يف  تكوينات زخرفية  ت�سكيل  اأن كننا  ا: د  ساأي فلنتابع هنا 
.62 وتكرارها لإنتاج عالقات زخرفية متنوعة جميلة، ال�سكل الفرا

 يف هذا املجال اإ سل بابتكاراتوو ،جعلها ميدان اإبداع خرفة، حيلل سل الفنان امل�سلم اإبداعوقد وا
 اعتمد الفنان امل�سلم على عن�سر خر، حيا سارح نطا من اأهل الفن يف اأ غري ي�سل اإلي  ما
ا زخرفيا جمالـــــيا. والتوازن كذلك ل نف�س  راأ ة يحدهي لأ فالتكرار املتوا التوازنو التكرار
اإطار لوحدة زخرفية مت�سعبة،  اأن نح�سل على  الأر. ومن خالل وحدتني زخرفييني تلفتني كننا 

.63 ال�سكل

ال�سكل 62: وحدة زخرفية ب�سيطة مت�سعبة.

ال�سكل 63: تكرار لوحدة زخرفية ب�سيطة مت�سعبة.
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ال�سكل 64: المتدادات في الأطبا النجمية.

ال�سكل 65: نماذج لالأطبا النجمية ملونة ومنفذة على خامات مختلفة.

  ال�سكل 66: ج من باب الم�سجد 
النبو وتظهر علي الخار المختلفة.

:3 ن�سا

اأمامنا ال�سكل 66 يحتو على زخار تلفة لندقق 
النظر فيها ويب على التي: 

الهند�سية املمتدة خارال ماذا ت�سب •
• مــا نــوع الــخــار املــوجــودة يف الــدائــرة الــتــي يف 

املنت�سف

ومن خالل هذا الأ�سلوب توسل الفنان امل�سلم اإ ما ي�سمى بالطبق النجمي، وهي زخار م�ستديرة الهية 
.65 ،64 ا يف و�سطها، ال�سكالن م ت�سنع خطوطها
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ال�سكل 67: باب الم�سجد النبو ال�سريف بالمدينة المنورة.

:4 ن�سا

ال�سكل 67 ج من باب امل�سجد النبو، تظهر علي الخار املختلفة، لنتاأملها ونحدد التي:
• نوع الخار املوجودة.

 • لنجرب كتابة ا�سم النبي مد � بطريقة الخرفة املت�سعبة داخل سكل هند�سي.
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تقويم الوحدة

�شعي عالمة )✓( اأمام العبارة ال�شحيحة، وعالمة )✗( اأمام العبارة غري ال�شحيحة فيما ياأتي:

     تعترب الخار الهند�سية اإحدى اأهم الخار التي سي بها الخرفة النباتية والكتابية. 

توج الفنان امل�سلم اإ البعد عن الإ�سرا بالب�ساطة يف ا�ستعمال اخلامات كاجل�س، واخل�سب، 

     وال�سل�سال، وويلها اإ اأعمال ذات قيمة جمالية.      

     التكرار والتوازن من عناسر تكوين وحدة زخرفية ب�سيطة مت�سعبة.     

1

1

2

3

في كال من: عر

ب من نقطة واحدة: ................................................................................................................................................................................................................... الت�سع

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

الوحدة الخرفية الهند�سية: ...........................................................................................................................................................................................................

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

2

1

2





الوحدة الثالثة
مجال أشغال المعادن

 اسالم
ا�سالن ل بيبالت االأول سالم

ا�سالن ل الغائر والنافر يالثا سالم
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اس االأول

.تارة من املعادن اخلا موعة :68 ال�سكل

التبيب ل النا�س

املعادن من حولنا:
ن�ساأت اسارة ال�سناعية حني اكت�سف الإن�سان املعادن وحولها اإ اأدوات، واأسبح املعادن 

ختلف اأنواعها تدخل يف كري من السروريات اليومية. 

وكن تق�سيم املعادن اإ ق�سمني: 
وهي اديدية مل: ال�سلب والهــر والكـرو واملـنـي وال�سـفيـح والربون، وغري الــحـديـدية 

وت�سمـل: النحــا�س الأحــمــر والأسـفــر واملـعــدن الـذهـبـي والنيـكـل والـرساس والق�سدير واخلارسني 

.68 ئبق، ال�سكلوال سة والذهب والأملينيووالف ني�سيووامل نكال

.تارة من املعادن اخلا موعة :  ال�سكل

رابط الدر�ص الرقمي

wwwienedusa
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خوا�ص املعادن:
للمعادن خواس عامة تاز بها وتتوقف عليها مدى سالحيتها لالأغراس ال�سناعية املختلفة، ومن 

اأهم هذ اخلواس ما يلي: 

القل النوعي للمعدن:
 طر من  طريقة   باأ النوعي  القل  يتري  ول  حجمها،   اإ املعدن  من  كتلة  وزن  بني  الن�سبة  وهو 

املعاجلة مل الطر اأو ال�سحب اأو غريها.   

ال�سالدة:

التي  باملقاومة  املعدن  تقا�س سالدة  اأن  يور في .عنى  اخر  وهي مدى مقاومة ج�سم ما جل�سم 

.والنقر وغري عنى القدرة على مقاومة الت�سو ،سك واخلديبديها �سطح ناعم لعوامل ا

ال�ستطالة:
ا ت�سليط قوة سد علي، وعلى ذلك  من جر قبل انك�سار املعدن فعال ي�ستطيل اإلي وهو املدى الذ

فال�ستطالة تعترب دليال على قابلية املعادن لل�سحب.

:ني واللتواقابلية ال
.ني اأو اللتواكن للج�سم بوا�سطتها مقاومة الك�سر بال سية التيوهي اخلا
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قابلية ال�سهر:
جميع املعادن املعروفة قابلة لل�سهر اأ يتم ويلها اإ �سوائل بوا�سطة ارارة ولكنها تختلف يف 

مقدار ارارة الالزمة لكل معدن. 

قابلية التما�سك واملتانة:
وهي مقاومة املعدن ملا يقع علي من قوى ال�سد دون اأن ينك�سر مع قوة احتمال لالجهادات املورة 

.علي

قابلية التطاير:
وت�سمى  اــرارة،  بوا�سطة  بخار   اإ ب�سهولة  التحول  كنها  املعادن  فبعس  التبخر  قابلية   اأ

باملتطايرة القابلة للتبخر، حي كن تقطريها بت�سخينها وا�ستقبال بخارها يف مكفات م تربيدها.
قابلية ال�سحب وال�سد:

وهي خاسية ت�ساعد املعادن على ال�ستطالة يف اجتا طو، ويحد عن طريق سد املعدن، ويتم يف 

حالة الربودة واللدونة.
:قابلية اللحا

.تلفني باللحا سية اأن تت�سل قطعتني من معدن واحد اأو معدننيوهي خا
 :قابلية الطر

وهي اخلاسية التي ت�ساعد اجل�سم على ال�ستطالة والتمدد وبقدر اب يف جميع الجتاهات دون اأن 

.للطر ستعر ينك�سر وذلك من جرا
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قابلية ال�سك اأو الن�سياب:
وهي خاسية تظهر يف حالة اللدونة وكن بوا�سطتها اأن يقبل الت�سكيل بوا�سطة القوى الساغطة.

التخمري:
يف  نق�س  ذلك  على  ويتب   ،ببط ليربد   ترك م  الحمرار  درجــة   اإ املعدن  ت�سخني  وهو 

.69 للت�سكيل، ال�سكل ي�سبح قابال اأ سالبت

املرونة واللدونة:
 في  د التي  القوة  زوال  بعد  الأسليني   وحجم  سكل ا�ستعادة  على  اجل�سم  مقدرة  وهي 

التيري، وهي خاسية م�سكة بني جميع املعادن ولكن بدرجات متفاوتة.

اجلوية  العوامل  مقاومة  ا  سواأي والكهربائي،   ــرارا التوسيل  على  القدرة   اإ بالإسافة 

.والكيميائية ومقاومة ال�سد
التقبيب:

 سوا� علي سكل املعدن بالطر ري دائم يفت سية التي ت�سمح باإمكانية اإحدااخلا باأن يعر

يتعرس  اأن  ت�سهل دد �سطح دون  التي  اللدونة   لإك�ساب ،اأو بعد رفع درجة حرارت ا  بارد كان 

.72 ،71 ،70 سكالالأ ،للك�سر اأو الت�سقق اأو الت�سوي

ال�سكل 69: التخمير.
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:للطر البدايات الأو
اأول مطرقة   باأدوات ب�سيطة، وقد كان التاري والإن�سان يحاول ت�سكيل رقائق املعادن  منذ فجر 

بوا�سطة  تتم   كان فقد   اأول عملية طر اأما  الأحجار،  مدببة من  عبارة عن قطعة  الإن�سان  ا�ستعملها 

ال�سكل 71: انية مطروقة.ال�سكل 70: الطر على املعادن.

.اللدونة ت�سخني املعدن لإك�ساب التخمري :72 ال�سكل
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ويعترب امل�سريون القدما من اأوائل الذين برعوا يف ت�سكيل املعادن بالطر على البارد، اإل اأنهم 
العملية   هذ وت�سمى  النحا�س،  بت�سخني  ذلك  تاليف  فاأمكنهم   بعد طرق ا  ه�س ي�سبح  املعدن  اأن  وجدوا 
تك�سية  يف  املطروقة  النحا�س  سفائح   ا�ستعمل وقد  السعف،  قدار   سالدت من  زاد  وقد  بالتخمري، 

.75 ،74 ا الأبواب، ال�سكالن ساملج�سمات اخل�سبية واأي

ال�سكل 73: اأ�سلوب الطر القدمي.

ال�سكل 74: تيني اخل�سب بالنحا�س.

ال�سكل 75: تيني الأبواب بالنحا�س.

حني  يف  كمطرقة   ت�ستخد  الأو الأحجار  من  قطعتني 

يتم  كــان  الطريقة   وبهذ ك�سندان،  الأخـــرى   ت�ستخد

  ت�ستخد ت�سكيل العديد من الأدوات والأ�سلحة التي كان

   .73 اليومية، ال�سكل يف حيات
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ال�سكل 77: �سندان من اخل�سب.ال�سكل 76: �سندان من اديد.

:و�سائل الطر
 يوجد العديد من الو�سائل التي يتم بها طر املعادن وهي:

الو�سائل امليكانيكية: مل الكب�س والسط وال�سحب.

الو�سائل اليدوية: بوا�سطة الأزاميل املعدنية.

كيف تتم عملية التقبيب بالطر
العالية  واــرارة  والت�سكيل   للطر  مل مقدار  معرفة  الأحمر  النحا�س   ا�ستخدا عند  ينبي  

عرفة كافت وسالدت، فهو �سهل الت�سكيل والتطويع بالت�سخني.

:الأدوات الالزمة للطر
 .الطر متطلبات  ح�سب  وذلــك   والدائر وامل�ستطيل  املربع  ال�سندان  على   الطر عملية   جتر

وال�سندان م�سنوع من اديد، ال�سكل 76 اأو اخل�سب، ال�سكل 77 وكن ا�ستخدا اأكيا�س الرمل.

ال�سكل 77: �سندان من اخل�سب.ال�سكل 76: �سندان من اديد.
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ا مطار خ�سبية. منها  سواأي  ،تلفة الأحجاسكال والأ ا مطار حديدية متنوعة  ساأي  ت�ستخد

.78 ال�سكل ،للتعميق واأخرى للت�سكيل والت�سطيح والتنعيم وغري

.80 موقد لهب لت�سخني النحا�س، ال�سكل سافة اإبالإ ،79 األواح من النحا�س الأحمر، ال�سكل ت�ستخد

.موعة من املطار :78 ال�سكل.موعة من املطار :78 ال�سكل

ال�سكل 80: موقد لهب.ال�سكل 79: األواح نحا�س. ال�سكل 80: موقد لهب.ال�سكل 79: األواح نحا�س.
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طريقة تنفيذ التقبيب:
 ور با�ستخدا وطباعت ،على قطعة املعدن املراد تقبيب ديد ال�سكل الهند�سي املطلوب تنفيذ

.82 ،81 الكربون على النحا�س، ال�سكالن

ال�سكل 82: الطبع على النحا�س. : الطبع على النحا�س.ال�سكل  :81ديد ال�سكل.  ال�سكل  :ديد ال�سكل.  ال�سكل

.83 يادات، ال�سكلتقطع باملق�س امل�ساحة املطلوبة واإزالة ال

ال�سكل 83: ق�س النحا�س.
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توسع القطعة املعدنية فو ال�سندان اخل�سبي املحفور اأو املنخفس يف الو�سط، ال�سكل 84 اأو 

.85 ال�سكل ،ديدا

 املرك  اإ اــافــة  مــن  النحا�س  قطعة  على   يــطــر

.86 بطرقات خفيفة منتظمة باملطرقة،  ال�سكل

ال�سكل 85: �سندان حديد.

ال�سكل 86: طر على النحا�س.ال�سكل 86: طر على النحا�س.

ال�سكل 84: �سندان خ�سبي.
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.سبعي ال�سبابة والإبهاباإ الطر نااأ  يتم تدوير املعدن ببط

 يتم من جرا عملية الطر املتدرجة اندفاع اأجا املعدن وتن�ساب يف جميع الجتاهات في�ستطيل 

ا. ا ف�سي سي ويتمدد وياأخذ بالتجمع والتقو�س

يل يف هذ العملية اأن نخمر املعدن ي�سخن حتى الحمرار بني فة واأخرى اأنا عملية الطر لكي 

اأن يكون رفع املطرقة والنول بها اإ املعدن لي�س بقل زائد واإا  ي�سهل ديد وا�ستطالت. ويجب 

بسربات خفيفة منتظمة.

تعدل وتنعم وت�سوى ال�سطوح الري منتظمة واملرتفعة اأو املنخفسة التي م عن سربات املطرقة 

.87 الت�سطيح، ال�سكل دقما با�ستخدا الطر نااأ

ال�سكل 87: ت�سوية ال�سطح.

ط على النحا�س وتقبيب النحا�سسبني ال ما الفر     

:1 ن�سا 
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 الأعمال الفنية التي لها خاسية التقبيب:
اإن ا�ستخدا املعادن يعطي اأسكال جمالية ونفعية وكن ت�سكيل العديد من امل�ستلمات اأو الأسكال 

امل�سطحة اأو املج�سمة، فجعل الفنان حرفة التقبيب على النحا�س من ار الفنية حي يتمازج فيها 

ة من  ا ملرحلة مهما تاريخي سوعوالتقبيب مو س الفنانني جعل من الطرالفن مع الإبداع، حتى اأن بع

خالل اللوحة، ال�سكل 88. وقد كن الفنان 

فنية  اأعــمــال  ت�سكيل  يف  النحا�س  تطويع  مــن 

جمالية ونفعية واخلروج بالعمل الفني من جمود 

 طر خــالل  من  املعرب  الت�سكيل   اإ اخلامة 

باأ�ساليب  النحا�س  على  الخرفة  فن  وتقنيات 

عديدة ومنها التقبيب على النحا�س، ال�سكل 89، حي املهارة اليدوية والحافية هي الأ�سا�س يف هذا 

 .90 عمل فني متكامل، ال�سكل اإ ويلالعمل، ومعرفة كيفية التعامل مع النحا�س كمادة جامدة و

ال�سكل 88: الأعمال الفنية التي لها خاسية التقبيب.

ال�سكل 90: عمل فني ل خاسية التقبيب.ال�سكل 89: عمل فني ل خاسية التقبيب.
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التقبيب الب�شيط على النحا�ص:
�سطح  على  اجلمالية  الــتــاأــريات  نحقق  هيا 

النحا�س بتنفيذ التقبيب الب�سيط اأو السط على 

 .91 سكال متنوعة، ال�سكلالنحا�س لأ

:92 الأدوات واخلامات، ال�سكل
اأقال خ�سبية متنوعة الروو�س والأحجا اأو الأقال اديدية املدببة.

نحا�س اأحمر خفيف.

.لباد اأو فلني سطح لني�

خامات م�ساعدة.
خطوات العمل:
:اخلطوة الأو

نسع سريحة النحا�س على ال�سطح الطر، ونر�سم الت�سميم املراد تنفيذ عليها.

�سطح  على  اجلمالية  الــتــاأــريات  نحقق  هيا 

النحا�س بتنفيذ التقبيب الب�سيط اأو السط على 

ال�سكل 91: التقبيب الب�سيط.

ال�سكل 92: الأدوات واخلامات.

اأقال خ�سبية متنوعة الروو�س والأحجا اأو الأقال اديدية املدببة.

ال�سكل 92: الأدوات واخلامات.
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اخلطوة الانية:
 نقو بتخفيس الأسكال املر�سومة على ال�سطح با�ستخدا اأقال خ�سب ذات روو�س مدورة اأو م�سننة.

اخلطوة الالة:
ا على الأجا والتفاسيل لالأسكال للح�سول عليها  ا جيد طس طسالأ�سفل لقلم ال ط الطرسن 

بارزة من اجلهة الأخرى.

 وطةسامل املر�سومة خرفة وذلك بني اخلطوط �سيتم يف امل�ساحات الداخلية للسمالحظة: ال

وت�سمى هذ العملية بالتقبيب الب�سيط.

     يتم السط باأداة سط نهايتها كروية اأو ذات نهاية ن�سف دائرية، وكن ال�ستنا عن الأداة 

با�ستخدا عود من اخل�سب ذو نهاية ن�سف دائرية اأو كروية مل عود الي�س كرمي اأو اأ سي اخر.
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اخلطوة الرابعة: 
نرفع قطعة النحا�س ونسعها على �سطح م�ستو ونقو بتحديد تفاسيلها بقلم حديد رفيع 

مدبب ال�سكل، اأو بالد اخلفيف لعمل تاأريات.

اخلطوة اخلام�سة: 
ال�سطح من  ت�سقق   مراعاة عد مع  التقبيب،  ليظهر  اأخرى  مرة  امل�ساحات  على سط  نوكد 

جرا السط.
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اخلطوة ال�ساد�سة: 
توظيف القطع النحا�سية.

التقبيب على النحا�ص بالأزاميل:
ن�ستطيع زخرفة قطعة من النحا�س بطريقة الد على �سطحها للح�سول على مالم�س متنوعة اإما من 

.94 ،93 تلفة، ال�سكالن و�سعلى اأزاميل ذات رو ا اأو من خالل الطر سرريات املطرقة مباتاأ

ال�سكل 94: تاأري الأزاميل.ال�سكل 93: تاأريات املطرقة املباسر.

  :95 الأدوات واخلامات، ال�سكل
قطعة نحا�س اأحمر.

اأزاميل تلفة الروو�س.

.لباد اأو فلني سطح لني�

ال�سكل 95: اخلامات والأدوات.
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خطوات العمل: 
اخلطوة الأو :ديد للم�ساحة املراد تنفيذ النقر عليها، م نق�س القطع وفق ال�سكل املرغوب.

اأو نطر باملطرقة على الأزميل وعل يتنقل من  اخلطوة الانية: نحدد بالقلم على الت�سميم، 
نقطة لأخرى على ال�سطح. 

اخلطوة الالة:
نوظف ال�سكل النهائي 

للقطعة.
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:2 ن�سا 

:3 ن�سا 

تور عملية الطر يف طبيعة تطويع املعدن ومعاجلت واإخساع للناحية اجلمالية رغم ق�ساوة 

املعدن وجتميل  يور جمالها على  الطرقات تكرارات يف سور تلفة   املعدنية. وتكون هذ املواد 

:فلنحلل القيم الفنية واجلمالية لهذا ال�سكل من حي ،96 ذلك يف ال�سكل كما نالح سطح�

.96 ال�سكل

.97 ال�سكل

اأ�سلوب الخرفة: ..................................

نوع الخرفة: ......................................

عناسر التكوين: ...................................

التاأريات امللم�سية: ................................

اإن الأعمال املنفذة بالتقبيب امل�سطحة منها واملج�سمة لها  جمالها 

يف  ذلك   نالح كما  التنفيذ،  يف  البتكارية  الأ�ساليب  من   املنبع

الأسكال 100 ،99 ،98 ،97 فلن�ساهدها وندون يف نقا اجلوانب 

النفعية امل�ستفادة منها.
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ال�سكل 99: عمل فني منفذ بالتقبيب.ال�سكل 98: عمل فني ل خاسية التقبيب.

ال�سكل 100: عمل فني منفذ بالتقبيب.

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

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

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

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

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

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



61

الغائر والنافر ل النا�س

امل�سولت املعدنية يف الفن الإ�سالمي: 
ا يف الع�سور القدة، فلم يخلو ع�سر من الع�سور  ا بارز بال�سناعات املعدنية معلم كان الهتما

 وال�سفو  والتيمور  ووامل ال�سلجوقي  الع�سر   فهنا اأنواعها،  ختلف  ال�سناعات   هذ من 

بالإسافة اإ الع�سر الأيوبي واململوكي والفاطمي والعبا�سي وغريها من الع�سور، حي كان لكل 

 .103 ، 102 ،101 سكالخرفة وال�سناعة والأ�سلوب، الأباأنواع من ال يو اع سن ع�سر

واأك الأمور التي تري الإعجاب يف الأعمال املعدنية الإ�سالمية هي �سطوحها املخرفة، حتى الأسكال 

 تعك�س املجتمع الذ حي خرفيةالتقنيات ال من خالل ا�ستخدا خارال طيتها باأدكن ت ،املعقدة

.105 ،104 التي وجدت على تلك املنتجات، ال�سكالن خاراأنتجها، كما نفهم املجتمع من خالل ال

اس الثاين

ال�سكل  :101سينية من املوسل من  النحا�س 
.13سة والذهب اأواخر القرناملطعم بالف

ال�سكل 102: مرس للعطور من النحا�س 
.الع�سر الأيوبي سةبالذهب والف مكف

ال�سكل 103: �سلطانية ب�سا من 
.الع�سر التيمور  15 القرن

رابط الدر�ص الرقمي

wwwienedusa
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الهند�سية  الأسكال  اإبراز  يف  بالدقة  تاز  باأنواعها  والأواين  املعدنية  التحف   زخار  كان وقد 
قبل، وهي  تكن م�ستخدمة من    فنية جديدة اأ�ساليب زخرفية  اإ ظهور  بالإسافة  والنباتية هذا 
الخرفة باخلط مل خط الن�س والل واخلط الكويف. وتسمن بعس الأسرطة التي دد امل�ساحة 
املخ�س�سة لكتابة ايات قرانية اأو اأدعية بالإسافة اإ الخرفة ال�سابقة وكلها بالنق�س البارز اجلميل 
الدقيق، وكان سناع هذ التحف والأواين ي�سنعونها بطريقة ال�سب اأو الطر ،م يقومون بخرفتها 
الائرة  بالخرفة  ا  سواأي وافر  والتقيب  والتخرمي   والتكفي التطعيم  مل  الأخــرى  بالأ�ساليب 

 .107  ،106 والنافرة، ال�سكالن

 اإبريق من النحا�س املطرو :104 ال�سكل
 .13 فر والتطعيم القرنبا خرم

ال�سكل 105: مبخرة كروية مقبة مطعمة 
.الع�سر اململوكي 14 سة القرنبالف

 خرسمعدان من النحا�س م :106 ال�سكل
 سية من زخارعلى اأر لباإطار كتابي بخط ال

.الع�سر اململوكي 14 نباتية القرن

ال�سكل 107:  قرس كر�سي للطعا من 
النحا�س املخر بالتفري واملكف بالفسة 

 .الع�سر اململوكي 14 القرن



63

التي كان متوفرة ت�ستخد يف  الت�سنيع والخرفة  اإن فهم نظم سناعة املعدن واملعادن وتقنيات 

الأعمال املعدنية لل�سناع يوسح �سبب امتياز الأعمال املعدنية التي تعود اإ اسارة الإ�سالمية عن 

غريها من الأعمال التابعة سارات اأخرى، واأسبح الخار من الكة والتنوع ا حدا بالفنانني 

توزيع  وتفننوا يف  الخرفة  نوع  تتنا�سب م�ساحتها مع  اإ مناطق زخرفية  الأواين  تق�سيم �سطوح   اإ

.110 ،109 ،108 سكالتعطي يف النهاية ال�سكل اجلميل واجلذاب، الأ سر زخارفهم بحيعنا

ا عن امل�سولت املعدنية يف ع�سر  ا ب�سيط م نكتب تقرير ،ال الفنون الإ�سالمية لع على كتب يف نط 

من الع�سور.

ال�سكل 108: اإنا من الربون املكف بالفسة 
 ،س كتابية بخط الن�سن�سو التوريق علي وزخار

.لوكي طراز 18 القرن

ال�سكل  :109سندو مخر من النحا�س 
املطرو وزخرفة فورة ومطعمة بالذهب 

.14 القرن ،لالكتابة بخط ال سة ونق�سوالف

 مكف اإبريق من النحا�س املطرو :110 ال�سكل
  .الع�سر اململوكي 14 سة، القرنبالذهب والف

:1 ن�سا
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اأ�شاليب زخرفة املعادن:
 خارلل كتوظيف  املعادن  على  الخرفة  فنون  يف  الع�سور  جميع  يف  امل�سلمون  اع  ال�سن اأبــدع 

الهند�سية والنباتية واخلطية. فظهرت الخار ذات خ�سائ�س ويات فريدة يها عن غريها 

الخرفة  اأ�سلوب  منها  التي  املتنوعة  الأ�ساليب  تتجلى يف  القدمي   العا الأخرى يف  من اسارات 

بالائر والنافر.

الخرفة بالائر:

.111 ال�سكل ،ط عليسوالتقبيب اأو ال من �سطح املعدن نتيجة الد هي تعميق ج

:الريبو�سية خرفة بالنافرال

     هي الطر اخللفي بوا�سطة اأزميل ذ راأ�س مبطط على ظهر اللوح املعدين اأو السط بالأدوات 

.112 الأخرى يف م�ستواها الطبيعي، ال�سكل اخرفة وتبقى الأجحتى تربز ال

ال�سكل 111: اأ�سلوب الخرفة بالائر.
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ال�سكل 112: اأ�سلوب الخرفة بالنافر.

 سمن الطرائر والنافر عمليتني تتائر، والهو ال كن يف حالة النافر اعتبار ال�سطح امل�ستوو
للداخل والطر للخارج اإذن هما عمليتني متعاك�ستني. وت�ستخد تكوينات الائر والبارز يف م�سولت 

عديدة مل علب الوى واأواين الهور وال�سمعدانات وال�سواين والأباريق وغريها.
كما كن اإجرا عملية الد باأقال النق�س اأو الد على الأزاميل امل�سننة، وي�ستعمل هذا النوع 
ا وهكذا تود عملية الخرفة  ا جيد ريات �سطحية تطفي على املعدن اإح�سا�سمن العمليات يف عمل تاأ
 ،ري اجلماحتى يك�سب ال�سطح التاأ دقة ومهارة يف الأدا ا يحتاج اإ ا كبري على �سطح املعدن دور

.114 ،113 ال�سكالن

ال�سكل 114: اإسافة تاأري الأزاميل على ال�سطح.ال�سكل 113: اإسافة تاأريات على ال�سطح.
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من خالل تذو جماليات الأعمال الفنية للم�سطحات الائرة والنافرة يف الأسكال املعدنية، كما يف 

ال�سكل115، لنقم بتنفيذ عمل فني با�ستخدا اأ�سلوب الائر والبارز يف الخرفة من خالل السط 

على النحا�س.

ال�سكل 115: السط الائر والنافر.

 :116تية، ال�سكلاخلامات والأدوات ال ف�سنحتاج اإ
-1سرائح نحا�س اأحمر.

.فلني، جرائد، لباد 2-�سطح لني

3-اأدوات السط على النحا�س اأو البدائل.

ال�سكل 116: الأدوات واخلامات.

تدريب )1(:
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خطوات العمل:

:اخلطوة الأو

 طبع الت�سميم على �سطح النحا�س، وديد بوا�سطة قلم م�س اأو 

راأ�س فرجار. 

اخلطوة الانية:

.الأما ط على امل�ساحات لإبرازها اإسال ط بوا�سطة اأقالسال 

اخلطوة الالة:

 تقلب القطعة على الوج الخر للتاأكيد على حوا امل�ساحات املخرفة 

البارزة. 

اخلطوة الرابعة:

من  لتربز  السط   اأقــال بوا�سطة  الائرة  الخرفة  على  السط   

الناحية الأخرى لل�سطح.

اخلطوة اخلام�سة: توظيف قطعة النحا�س.

 طبع الت�سميم على �سطح النحا�س، وديد بوا�سطة قلم م�س اأو 

تقلب القطعة على الوج الخر للتاأكيد على حوا امل�ساحات املخرفة 

من  لتربز  السط   اأقــال بوا�سطة  الائرة  الخرفة  على  السط 
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ا. ائر فقط اأو النافر فقط على قطعة النحا�س اأو كالهما معكن تنفيذ اأ�سلوب ال
:ديائر والنافر يف الع�سر اخرفة باأ�سلوب الال

الع�سر  يف  ولكن  والفنية،  اجلمالية  القيم   حي من  يختلف    الأ�سلوب  بهذا  الخرفة  جمال  اإن 
ادي هنا اأمور �ساعدت الفنان اأو ال�سانع على 
وتنوعها  املعادن  اأنــواع  خالل  من  والبتكار  التجديد 
الأ�ساليب  ا  سواأي واللت،  واخلامات  الأدوات  وتوفر 
الت�سكيلية التي ظهرت واسحة لي�س فقط يف اللوحات 
ظهر  بل  وجماليتها  واأسكالها  اأحجامها   باختال
والعلب    كــالــرباويــ الأدوات  مــن  العديد  يف  ــا  ــساأيــ

والتحف وال�سواين واملعلقات وغريها، وقد ان�سل العاملون يف ال الفنون باأسال املعادن واأبدعوا يف 
.117 تنفيذها، ال�سكل

الع�سر  يف  ولكن  والفنية،  اجلمالية  القيم   حي من  يختلف    الأ�سلوب  بهذا  الخرفة  جمال  اإن 
ادي هنا اأمور �ساعدت الفنان اأو ال�سانع على 
وتنوعها  املعادن  اأنــواع  خالل  من  والبتكار  التجديد 
الأ�ساليب  ا  سواأي واللت،  واخلامات  الأدوات  وتوفر 
الت�سكيلية التي ظهرت واسحة لي�س فقط يف اللوحات 
ظهر  بل  وجماليتها  واأسكالها  اأحجامها   باختال
والعلب    كــالــرباويــ الأدوات  مــن  العديد  يف  ــا  ــساأيــ.ديائر والبارز يف الع�سر اال :117 ال�سكل

 هنا اأ�ساليب اأخرى للطر اخللفي تعتمد على ا�ستخدا الد بامل�سامري اأو الطر من اأسيا سلبة، 
ا ااد هذا الأ�سلوب مع اأ�سلوب  سكن اأيو
تنوعات  يتيح  ا  والنافر  بالائر  الخرفة 
نطبق  عمل  بتنفيذ  فلن�ستمتع  لها.  نهاية  ل 
في هذا الأ�سلوب بطريقة مب�سطة، ال�سكالن 

.119 ،118

ا ااد هذا الأ�سلوب مع اأ�سلوب  سكن اأيو
تنوعات  يتيح  ا  والنافر  بالائر  الخرفة 
نطبق  عمل  بتنفيذ  فلن�ستمتع  لها.  نهاية  ل 
في هذا الأ�سلوب بطريقة مب�سطة، ال�سكالن 

ال�سكل 119: الطر بالد بامل�سامري.ال�سكل 118: الطر بالد بالأزاميل.

تدريب )2(:
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الأدوات واخلامات:
.116 الأدوات واخلامات ال�سابقة، ال�سكل ن�ستخد     

خطوات العمل:
 :اخلطوة الأو

قلم  بوا�سطة   ديدو النحا�س،  �سطح  على  الت�سميم  طبع 

م�س اأو راأ�س فرجار.

اخلطوة الانية:

 الد بوا�سطة الأدوات على �سطح النحا�س اأو ا�ستخدا مطرقة 

ا. ساأي وم�سمار للد

اخلطوة الالة:

توظيف القطعة.



70

ا من اخلطو اأو اأسكال و سرية اأو دوائر اأو ملات اأو النقط البارزة  تلف ا كن تنفيذ ملم�س

.120 خرفة النافرة، ال�سكلابة خلفية لل ري زخريف غني يف �سطح املعدن، تكونتاأ لإعطا

عندما نقارن �سطح املعدن قبل تطبيق الخرفة بالائر والنافر 

ت�سكيل  املنفذة  القطعة  على  اأطفى  قد  الأ�سلوب  هذا  اأن  د   علي

جما يربز من خالل التكوينات الخرفية اجلميلة التي يكها هذا 

الأ�سلوب على القطعة فيحولها اإ قطعة فنية جميلة تري يف امل�ساهد 

الرغبة يف تلم�سها والتمتع بروعتها.

فلنتاأمل ال�سكل 121 ولنحلل القيم الفنية واجلمالية التي يحملها.

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

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

عندما نقارن �سطح املعدن قبل تطبيق الخرفة بالائر والنافر 

ت�سكيل  املنفذة  القطعة  على  اأطفى  قد  الأ�سلوب  هذا  اأن  د   علي

جما يربز من خالل التكوينات الخرفية اجلميلة التي يكها هذا 

الأ�سلوب على القطعة فيحولها اإ قطعة فنية جميلة تري يف امل�ساهد 

.

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

:2 ن�سا

.121 ال�سكل

ال�سكل 120: عمل فني.
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الأ�ساليب  من   املنبع جمالها  لها  واملج�سمة  منها  امل�سطحة  والنافر  بالائر  املنفذة  الأعمال  اإن 

البتكارية يف التنفيذ، كما نالح ذلك يف ال�سكل 122، فلن�ساهدها وندون يف نقا اجلوانب النفعية 

امل�ستفادة منها.

.122 ال�سكل

:3 ن�سا

.122 ال�سكل

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

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

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

�شعي عالمة )✓( اأمام العبارة ال�شحيحة، وعالمة )✗( اأمام العبارة غري ال�شحيحة فيما ياأتي:

          .ليربد ببط م ترك درجة الحمرار التخمري يف املعدن هو ت�سخني املعدن اإ

            .العربية سكال الهند�سية والنباتية واخلطوتاز التحف املعدنية باإبراز الأ

     .طسوالتقبيب اأو ال من �سطح املعدن نتيجة الد خرفة بالنافر اأو الريبو�سية هي تعميق جال

             .ا ائر والنافر على قطعة النحا�س معكن تنفيذ اأ�سلوب ال ل

1

1

2

3

4

ما هي اأق�شام املعادن مع الأمثلة لكل ق�شم

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

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

2

1

2
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الوحدة الرابعة
مجال أشغال الخشب

 سالم
سان�واالأ ويل بالجالت�س
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الت�سيل باو واالأ�سان

والعقاقري   والأليا  ذابال النا�س  ود   ،نتنف�س  الذ  الهوا تنظيف  على  ت�ساعد  اية  الأسجار 
 ا�ستخد وقد  واأغ�سانها،  جذوعها  من  اخل�سب  ا�ستخراج  يتم  قطعها  وبعد  ال�سنني،   لا منذ  الطبية 
اإن�سان ما قبل التاري اخل�سب لت�سنيع اأدوات الب�سيطة كالرمح والقارب والعجلة، وعرب الع�سور ا�ستعمل 

النا�س الأخ�ساب يف سناعات كرية.
وبالدنا ابيبة اململكة العربية ال�سعودية ذات اأراس وا�سعة، وبيات جرافية تلفة اأرت 
ب�سكل كبري على نوعية الأسجار واخلامات اخل�سبية امل�ستخرجة منها والتي تنوع ح�سب مناطق وها، 

اخل�سبية  الأعمال  ت�سكيل  يف   ا�ستخدم التي  املحلية  الأخ�ساب  اأهم  ومن 
ا منها: سس بعسار، العتم وغريها، نعرال�سدر، العرعر، الن ،ل، اجلميالأ

وينت�سر يف  ا،  متجمع ينمو  اخلسرة  دائم  سجر  هو  سجر الأل:     
جذوع   ل  ،20اإ  طول ويرتفع  ال�سعودية،  العربية  اململكة  مناطق  جميع 
اتخذ منرب   ومن والأبــواب،  ودعائمها  املنازل  اأ�سقف  منها  ت�سنع  غليظة 

 .123 ال�سكل الأقداح ال�سفر اجلياد ر�سول اهللا �، كما ت�سنع من

اأخــرى من  ومناطق  القنفذة  ويوجد يف   :اجلمي سجر الإبــرا
اململكة العربية ال�سعودية، وتاز خ�سب بال�سالبة وخفة الوزن، وت�سنع 

.124 الأواين، ال�سكل من

.سجرة الجمي :124 ال�سكل

ال�سكل  :123سجرة الأل.

.سجرة الجمي :124 ال�سكل

اخل�سبية  الأعمال  ت�سكيل  يف   ا�ستخدم التي  املحلية  الأخ�ساب  اأهم  ومن 

وينت�سر يف  ا،  متجمع ينمو  اخلسرة  دائم  سجر  هو   
جذوع   ل  ،
منرب  اتخذ   ومن والأبــواب،  ودعائمها  املنازل  اأ�سقف  منها  ت�سنع  غليظة 

ال�سكل  :123سجرة الأل.

رابط الدر�ص الرقمي

wwwienedusa
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 :1 ن�سا     

سجر ال�سدر: هي سجرة النبق، خ�سبها سلب يل اإ اللون الأحمر، وتنمو يف جميع مناطق 
ة،  والأ�سر ال�سرية  ال�سراعية  وال�سفن  الأبــواب   خ�سب من  وي�سنع  ال�سعودية،  العربية  اململكة 

.125 ونحوها من الأدوات اخل�سبية، ال�سكل

فلنبح عن طريق سبكة الإنن عرب ركات البح الويب Google عن معلومات مدعمة 
بال�سور ل�سجر العرعر، النسار، العتم، باململكة العربية ال�سعودية.

ال�سكل  :127سناعة الخوس.ال�سكل  :126سجر النخيل. 

ال�سكل  :125سجر ال�سدر واأغ�سان الممرة.

اأقد الع�سور، ال�سكل 126، فقد  اأسجار النخيل التي ت�ستهر اجليرة العربية براعتها منذ  اأما 
املنتجات  من  العديد  منهما  وسنع  والليف،  اخلوس  اأهمها  متعددة  خ�سبية  خامات  منها   ا�ستخرج
النفعية ذات الطابع الخريف الذ يربز الناحية اجلمالية للعمل كاملراوح والأحذية والأوعية وغريها، 

.128 ،127 ال�سكالن
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ال�سكل 128: منتجات من الخوس والليف من ع�سير باألوانها الاهية.

ال�سكل 129: بعس الأعمال الخ�سبية القديمة الم�سنوعة من جذوع واأغ�سان الأسجار.
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وقد ا�ستعان الفنان وال�سانع منذ القد بالعديد من الأدوات والعدد اليدوية الب�سيطة للت�سكيل النهائي  
 .130 لالأعمال اخل�سبية املختلفة، ومن اأهمها التي يف ال�سكل النهو

ا  سناعة الأعمال اخل�سبية الب�سيطة يدوي تلك الأدوات يف سانع الأخ�ساب ي�ستخد اأو ولزال اريف 
.131 ية الوطنية، ال�سكلايف املهرجانات ال س منتجاتويعر

ال�سكل 130: اأدوات وعدد يدوية. 

.الجنادرية ا سجار قديمت�سكيل الأواني والأقداح من جذوع الأ :131 ال�سكل
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ول يعني ذلك اأن نقو بقطع الأسجار اية املفيدة، بل ال�ستفادة من بقايا الأسجار التي فقدت ليونتها 
 لقول ،134 لالحتطاب، ال�سكل اأو قطع ،133 مهملة يف الطبيعة، ال�سكل ياب�سة وترك سبحواأ

رب[ي�س: 80]. تعا: زب

ال�سكل 132: جذوع واأغ�سان من الطبيعة.

ال�سكل 134: قطع حطب. ال�سكل 133: بقايا اأسجار.

 :2 ن�سا     

ا لأعمال خ�سبية تراية قدة من املجالت العلمية اأو املهرجانات القافية الوطنية، لنعرب عن  سور لنجمع
ا. حرفة النجارة العريقة التي مار�سها الأجداد قد

 ويلها اإسكالها الطبيعية وسجار متعة، عندما ي�ستطيع الفنان تطويع اأوالت�سكيل بجذوع واأغ�سان الأ
عوامل   تركت ما  وت�سور من خالل   بخيال ي�ستمدها  مبتكرة  بت�سميمات   ،اأونفعية فنية جمالية  اأعمال 

.132 ر على اجلذوع والأغ�سان، ال�سكلة من اأالبي
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ومن خالل ما �سبق  كننا ت�سكيل اأعمال فنية تلفة من بقايا جذوع واأغ�سان الأسجار، مع اإمكانية 
ال�ستفــادة  مــن اخلامــات اخل�سبية الأخــرى املتوفرة يف البيـــة كالـخوس والألـيـا والن�سـارة اخل�ســبية 
وغريها، ال�سكل 135، وبا�ستخدا الأدوات املنا�سبة للت�سكيل والتي منها "املن�سار، الكماسة، مق�س 

0136 سنفرة، وغريها"، ال�سكل ،قاب، مباردللخ�سب، م

: ت�سكيل اجلذوع: اأول
الأدوات واخلامات:

- جذع خ�سبي منا�سب اجم.

- من�سار خ�سبي.

- مربد اخل�سب.

- ور سنفرة اخل�سب.

- طال الورني�س ال�سفا املطفي.

ال�سكل 136: بعس اأدوات الت�سكيل بالخ�سب. ال�سكل 135: بعس الخامات الخ�سبية.
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اخلطوة الانية: ت�سوية وتنعيم ال�سطح با�ستخدا مربد اخل�سب وال�سنفرة.

اخلطوة الالة: ت�سطيب العمل بطال �سطح بالورني�س ال�سفا املطفي.
اخلطوة الرابعة: اإسافة خامات اأخرى لإخراج العمل كمج�سم جما اأو عمل نفعي. 

 .حلواني اإيمان عبدا عمل :137 ال�سكل

اخلطوة الأو: تقليم وتهذيب اجلذع باإزالة الأجا غري املرغوب فيها باملن�سار.
خطوات العمل:
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خطوات العمل:

ا:  الت�سكيل بالأغ�سان: اني
الأدوات واخلامات:

- موعة اأغ�سان خ�سبية.

- مق�س اأو كماسة.

- مربد اخل�سب.

- ور سنفرة اخل�سب.

- خامات م�ستهلكة كرتونية اأو خ�سبية اأو علب فارغة.

-غرا خ�سبي.

-األوان منا�سبة.

-طال الورني�س ال�سفا املطفي.

اخلطوة الأو: تقليم وتهذيب الأغ�سان باإزالة الوائد باملق�س اأو بالكماسة. 
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اخلطوة الانية: ت�سوية وتنعيم الأغ�سان با�ستخدا مربد اخل�سب وال�سنفرة.

 اخلطوة الالة: اإعداد اخلامات الالزمة لت�سكيل العمل من م�ستهلكات الكرتون ال�سميك اأو اخل�سب 
اأو العلب الفارغة وغريها... 

اخلطوة الرابعة: ق�س ول�سق الأغ�سان ح�سب الرغبة على �سطح العمل.
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 لإعطائ م بالورني�س ال�سفا ،بالألوان اخل�سب، وطالئ راالعمل ب ااخلطوة اخلام�سة: جتميع اأج
.ماية �سطح قيمة جمالية، اأو الورني�س فقط

.بيل�سان عمل الطالبة :138 ال�سكل.بيل�سان عمل الطالبة :  ال�سكل
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 .القرى لطالبان من التربية الفنية ـ جامعة اأ مج�سمان جماليان :143 ال�سكل

       ال�سكل 139: حامل مناديل.                                                                      ال�سكل 140: �ساعة.

         ال�سكل 141: وحدة اإساة حائطية.                                                            ال�سكل 142: طاولة بالأغ�سان.

 اأعمال فنية جمالية ونفعية مبتكرة من جذوع واأغ�سان الأسجار: 



85

 سف القيم اجلمالية لكل منها من حية اأعمال فنية مبتكرة، فلنقم بوال 144 اأمامنا يف ال�سكل
.التنا�سب، الإيقاع

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

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

 :3 ن�سا     

ال�سكل 144: اأعمال فنية مختلفة بالجذوع والأغ�سان.

 لنخ مهملة،   وترك  قطع التي  والأغ�سان  اجلذوع   ولنالح بيتنا،  املحلية يف  الأسجار  لنتاأمل   .1
سكالها الطبيعيةمن اأ كن اإنتاج املنا�سب منها وبقليل من التفكري نتخيل، ما الذ

2. لنقم بت�سكيل بعس من الي اخل�سبية املبتكرة بالأغ�سان، مع ال�ستعانة ببعس اخلامات املنا�سبة 
للتطعيم.

 :4 ن�سا     
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تقويم الوحدة

�شعي عالمة )✓( اأمام العبارة ال�شحيحة، وعالمة )✗( اأمام العبارة غري ال�شحيحة فيما ياأتي:

         .نتنف�س الذ ية ت�ساعد على تنظيف الهواسجار االأ

     من الأسجار املنت�سرة يف اململكة العربية ال�سعودية الأل والإبرا وال�سدر.  

1

1

2

اذكري بع�ص الأدوات املنا�شبة للت�شكيل باخل�شب.

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

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

3

ما هي الآية الكرمية التي ذكر فيها ال�شجر الأخ�شر

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

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

2
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الوحدة الخامسة
مجال النسيج

 سالم
الن�سيج البار
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ل�سد  الإن�سان  تطور  مع  وتطورت  التي ظهرت  وال�سناعات،   رالفنون وا اأهم  الن�سيج من  يعترب 
حاجات و�س نف�س ووقايتها، كما يعترب الن�سيج اأحد اأهم الت البية الفنية ذات الإنتاج اخل�سب 
 التنوع يف اأ�ساليب وطر سافة اإاإ ،ن�سج بكن اأن ي جميع ما واملتنوع، من خالل اإمكانية ا�ستخدا

الاكيب الن�سجية الناجتة من تعاسق خيو ال�سدى واللحمة.  
ود اهتما الفنون الإ�سالمية، سمل جميع املجالت ا فيها املن�سوجات التي ل يف املالب�س 
القطع  تلك  زخرفة  يف   ا�ستخد وقد  املعي�سية،  الأغراس  وبعس  واملعلقات  واملفارس  اأنوعها،  بجميع 

الخار املتنوعة ذات الطابع املتمي من العناسر التية:   
1- العناسر النباتية: وقد ا�ستخدمها الفنان امل�سلم بجميع اأجائها بعد ويرها وتب�سيطها وتيريها 

.145 سلية لها، ال�سكلعن ال�سورة الأ

ال�سكل 145: الخار النباتية.

الن�سيج البار
رابط الدر�ص الرقمي

wwwienedusa
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تيني  يف  العربية  والكتابات   روا امل�سلم  الفنان   ا�ستخد  :العربي اخلط  الكتابية  العناسر   -3
.147 س الأدعية، ال�سكلنية وبعيات القرااملعلقات الن�سجية بال

  

ال�سكل 147: الخار الكتابية.

ال�سكل 146: الخار الهند�سية.

2- العناسر الهند�سية: ا�ستخد الفنان امل�سلم تلك العناسر الب�سيطة بعد اأن قا بتف�سيلها وليلها، م 
.146 عمل تركيبات وتداخالت فيما بينها، ال�سكل
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ك�سوة  ن�سيج  هو  والهند�سية،  الكتابية  العناسر   في  امل�ستخد الإ�سالمي  للن�سيج  ساهد  اأفسل  ولعل 
الكعبة امل�سرفة. وقد ا�ستخد يف سناعتها خامة ارير الطبيعي باللون الأ�سود، ونفذ باأ�سلوب ن�سجي 
ر�سم ويتطلب ذلك العمل م�ستوى  الن�سيج امل بـــــــــــ"القبطي" اأو كان يعر وهو "اجلاكارد" والذ ي

.148 من املهارة الأدائية، ال�سكل عال

عند قيامنا باأدا العمرة يف مكة املكرمة كننا اأن نطلب زيارة م�سنع ك�سوة الكعبة امل�سرفة، لن�ساهد 
ذلك الن�سيج عن قرب، وندقق املالحظة في، ويف زخارف ون�ستطيع اأن نتجول يف امل�سنع ب�سحبة اأحد 

ا عن ذلك امل�سنع.  سا خا كننا اأن نقتني كتيب م ،امل�سرفني
والأدوات  للخامات  التكنولوجي  وبالتطور  الفكر،  تطور  مع  ب�سف عامة  الن�سيج  سناعة  تطورت  لقد 
التي تري فكر الفنان وتدفع اإ التجريب. وقد ا�ستمر بذلك الفنان جميع ما يف متناول يدي وكن اأن 
ين�سج ب من خامات خيطية حدية متنوعة املالم�س وامل�سادر، وم�ستهلكات منا�سبة مل بقايا الأقم�سة 
وال�سرائط وسرائح البال�ستيك واملعادن والأورا باأنواعها، وري�س الطيور وجلود ايوانات... وغري ذلك.

ال�سكل 148: ك�سوة الكعبة امل�سرفة.

:1 ن�سا
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يعترب الن�سيج امل�سطح: من املن�سوجات املاألوفة واملتعار عليها، وما د حولنا بكة، وهنا نوع اخر 
يتمي بوجود اأجا ن�سجية بارزة عن �سطح العمل الن�سجي ليعطينا الن�سيج البارز فلنت�سال اإذا: كيف يكون 

ذلك الن�سيج البارز
كلمة بارز باأب�سط تعريف تعني: وجود اأجا مرتفعة عن ال�سطح. واإذا كان ذلك ال�سطح يحتو على اأك من 
.149 ائر، وهو عك�س البارز، ال�سكلبال البارزة تعر امرتفع، فاإن الفراغات التي تتخلل تلك الأج ج

البارزة والائرة هل   اعلى الأج  التعر لنمرر راحة كفنا على وجهنا، اذا نح�س هل ن�ستطيع 
 ا نتني معال حا�سة اللم�س اأ على ذلك حا�سة الب�سر اأ  نحتاج يف التعر

.150 ن�سجية بارزة عن �سطح العمل الن�سجي، ال�سكل افالن�شيج البارز هو: وجود اأج

ال�سكل  :149وذج  للبارز.

ال�سكل  :150وذج للن�سيج البارز.

:2 ن�سا
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وهنا عدد من الأ�ساليب والطر املتنوعة، التي ت�ساعدنا لإيجاد ذلك الربوز على �سطح املن�سوج، نذكر 
منها ما ياأتي:

.151 ا، ال�سكلم ن�سجها �سوي خارجي، ب�سدى منف�سلة على �سطح القطعة عن�سر اأو اأك بي1- ت

.152 ا، ال�سكل سوي� م ن�سج ب�سدى واحدة ومن م ت�سديت ،خارجي على �سطح القطعة عن�سر اأو اأك بي2- ت

 ن�سيج بارز با�ستخدا :152 ال�سكل
اأك من م�ستوى ب�سدى واحدة  واحدة.

ال�سكل 151: ن�سيج بارز با�ستخدا اأك من م�ستوى ب�سدى منف�سلة.
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.153 م ت�سديتها ون�سجها، ال�سكل ،سر على �سطح العمل كدعائمالعنا بي3- ت

ال�سكل 153: ن�سيج بارز بالدعائم املتنوعة.

 .154 اكيب الن�سجية امل�ستخدمة، ال�سكل4- التنوع يف ال 

ال�سكل 154: ن�سيج بارز بتنوع التراكيب الن�سجية.

.تنفيذ ناسة اأيعتمد على طريقة خا ا �سبق ذكر وبالطبع فاإن كل نوع
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م  القطعة،  تبي عناسر ذات �سدى منف�سلة على �سطح  باأ�سلوب  بارز  ن�سيج  اإنتاج عمل قطعة  لنحاول 
ن�سج �سويا.

اخلامات والأدوات:
ا.  سم تقريب� 15× 25 1- قطعة كرتون اأو فلني م�سطح مقا�س

2- عدد 4 عناسر اأو اأك فلني مربعة اأو م�ستطيلة ال�سكل متدرجة املقا�سات.
3- خيو قطنية منا�سبة لعمل ال�سدى.

م  الفلني،  من  لوح  على  وتبيتها  العناسر،  من  تلفة  م�ستويات   با�ستخدا بــارز:  ن�سيج  عمل  كننا 
ت�سديتها ب�سدى واحدة، ال�سكل  ،155م تن�سج جميعها مع بعسها البعس.

     هل كننا العمل على اإطار دائر بدل من النول امل�ستطيل لنحاول عمل ذلك.

:3 ن�سا

ال�سكل 155: نول ذو م�ستويات متنوعة و�سدى واحدة.ال�سكل 155: نول ذو م�ستويات متنوعة و�سدى واحدة.

تدريب:
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4- خيو متنوعة املالم�س والألوان لعمل اللحمة.
5- اإبرة بال�ستيك ذات قب وا�سع.

6- م�سط وا�سع الأ�سنان، مق�س امن لالأطفال.

.156 سر، ال�سكلالعنا بيلت سم -7

طريقة العمل: 
اخلطوة الأو :ه النول قطعة الفلني بوسع عالمات بالقلم الرساس على م�سافات مت�ساوية 

ل تيد عن 1�سم يف اجلهتني املتقابلتني لقطعة الفلني.
اخلطوة الانية: نطلب امل�ساعدة لعمل سقو على تلك العالمات، لتمرير خيو ال�سدى من بينهما 

ا. ريك ارتخائ سد اخليط وكذلك عد بالطريقة املعتادة لدينا، مع مراعاة عد
ا باقي قطع الفلني بنف�س الطريقة، ليكون لكل واحدة منها �سدى منف�سلة. ساأي ه :ةالاخلطوة ال

م  بالأكرب،  مبتدئني  النول،  �سطح  على  املقا�سات  املختلفة  العناسر   بيبت نبداأ  الرابعة:   اخلطوة 
.157 واحد، ال�سكل سعها يف اجتاال�سدى، وو خيو بتواز ر، مع مراعاة الحتفاسالأ

ال�سكل 156: اخلامات  والأدوات.



ال�سكل 158: عملية الن�سج وا�ستخدا امل�سط.96

ال�سكل 157: طريقة تبي العناسر على النول.

ال�سكل 158: عملية الن�سج وا�ستخدا امل�سط.

ال�سكل 157: طريقة تبي العناسر على النول.

اخلطوة اخلام�سة: بعد اختيار وديد خيو اللحمة ذات الألوان واملالم�س املتنوعة، ناأخذ اخليط 
الأول ونسع يف قب الإبرة، ونبداأ يف عملية الن�سج بالطريقة الب�سيطة 1/1 مع مراعاة النقا التية:

ا بالأجا البارزة يف النول، اإ اأن ينتهي العمل. مرور ،خرا اأن تتم عملية الن�سج من اأول ال�سطر اإ

.اس الأجا يف بع سكل الن�سيج، فيكون م�سدود ر علىالن�سج، حتى ل يو ناسد خيط اللحمة اأ عد
 .تقلل من جمال زوائد من طرفي اللحمة حتى ل تبقى ل زيادة رخو خيو عد

ا�ستخدا امل�سط اأنا عملية الن�سج، وذلك بعد اإمرار اخليط على سكل قو�س بني خيو اللحمة، م 
.158 ا، ال�سكل بامل�سط ليكون منتظم الاإن
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:4 ن�سا 

 األبو بها يف   ونحتف بــارزة،   ااأجــ بوجود   تتمي متنوعة،  ن�سجية  لأعمال  سور  بجمع   سنقو�

خاس، قد توحي لنا تلك الأعمال باأفكار كن اأن تفيد يف اإنتاج عمل فني ن�سجي بارز.    

ال�سكل 159: العمل في سكل النهائي.ال�سكل 159: العمل في سكل النهائي.

تل خيطية باأطوال تلفة  كننا عمل كبتة على النول، ومن الن�سج �سنبقي القطعة م بعد النتها

.159 ال�سكل ،جما كج يف اأحد اأطراف

وبذلك �سيكون لدينا عمل فني ن�سجي بارز.
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تقويم الوحدة

�شعي عالمة )✓( اأمام العبارة ال�شحيحة، وعالمة )✗( اأمام العبارة غري ال�شحيحة فيما ياأتي:

     كننا عمل ن�سيج بارز با�ستخدا م�ستويات تلفة من العناسر على لوح من الفلني.  

     يعترب الن�سيج اأحد اأهم الت البية الفنية ذات الإنتاج اخل�سب واملتنوع.   

1

1

2

العنا�شر الزخرفية بالفنون الإ�شالمية التي ا�شتخدم فيها الن�شيج هي:

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

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

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

2

1

2

3
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1-تنمية مهارات التفكري الإبداعي لدى الطالب/ــة.

2- منح الطالب/ـة القدرة على اختيار وتوظيف اخلامات والأدوات امل�ستخدمة لتنفيذ العمل الفني.

3- ت�سجيع الطالب/ـة على التفكري بطريقة غري ماألوفة.

4- دمج بني املجالت الفنية التي مت درا�ستها خالل الف�سل الدرا�سي يف عمل ت�سميمات اإبداعية ونفعية 

م�ستدامة ذات طبيعة تربوية وجمالية.

5- تبادل اخلربات الفنية بني الطلبة يف امل�ساريع الفنية اجلماعية.

6- دعم الجتاهات الإيجابية لدى الطالب نحو الإبداع والتفكري الإبداعي.

7- اإك�ساب الطالب/ـة القدرة على الإح�سا�س بامل�سكالت وتقدمي حلول لها بطرائق اإبداعية.

8- مناق�سة العالقات بني القيم الت�سكيلية املتوفرة يف الأعمال الفنية التي ينتجها الطالب/ـة.

9- التعبري عن النفعالت الوجدانية، ومالحظة املعاين التعبريية يف ال�سكل واللون والتج�سيم يف العمل 

الفني.

10- اإك�ساب الطالب/ـة مهارات التخطيط والتفكري للم�ساريع الفنية.

11- اإك�ساب الطالب/ـة القدرة على الت�سكيل باخلامات املتعددة يف الإنتاج الفني.

أهداف المشروع الفني )الفصلي(

المشروع الفصلي
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نوع
امل�شروع

ا�شم الم�شروع

-

-

-

-

تخطيط فكرة العمل

ا�شتمارة تنفيذ امل�شروع الف�شلي

التقومي:
النقد الفني والتقييم:

فــردي

جـمـاعـي

مل ُينـفـذُنــفذ

و�شف امل�شروع

اخلامات والأدوات

مراحل تنفيذ امل�شروع

طرق اإخراج وعر�ض امل�شروع

قيمة امل�شروع اجلمالية والنفعية

فكرة امل�شروع

اأ�سباب عدم التنفيذ:

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

اهداف امل�شروع

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

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

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

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

ء
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ثبت المصطلحات

مجال الزخرفة:
النقطة الزخرفية: هي النقطة التي ينطلق منها الخط باأ�شكاله المختلفة ليكون منها وحدة زخرفية الت�شعب من نقطة 

واحدة وهو الت�شعب الذي تنبثق الوحدة الزخرفية فيه من نقطة اإلى الخارج.
الت�شعب من خط: تتفرع الأ�شكال والوحدات الزخرفية فيه منطلقة من خطوط م�شتقيمة اأو منحنية من جانب واحد اأو من 

جانبين وتمتد، ويظهر في الأ�شرطة والإطارات.
الأ�شكال الهند�شية الزخرفية: هي الأ�شكال ال�شدا�شية والثمانية والخما�شية النجمية.

الوحدة الزخرفية الهند�شية: عبارة عن خطوط منتظمة ومتنا�شقة لها اأبعاد  مت�شاوية اأو غير مت�شاوية ، باأ�شكال هند�شية  
زخرفية لتكون وحدة زخرفية.   

الوحدة زخرفية المت�شعبة داخل �شكل هند�شي: بناء وحدة زخرفية هند�شية مت�شعبة داخل �شكل هند�شي با�شتخدام  
عدد من الأ�شكال وتكرارها.

 وحدة زخرفية ب�شيطة مت�شعبة من خالل �شكل هند�شي: تجميع الأ�شكال الهند�شية المختلفة لعمل تكوينات زخرفية 
مت�شعبة با�شتخدام التبادل يعتمد على التزان مع الفراغ والتكرار لإنتاج عالقات زخرفية  متنوعة.

مجال اأ�شغال المعادن:
المرونة واللدونة: هي مقدرة الج�شم على ا�شتعادة �شكله وحجمه الأ�شليين بعد زوال القوة التي تحدث فيه التغيير وهي 

خا�شية م�شتركة بين جميع المعادن ولكن بدرجات متفاوتة.
التخمير: هو ت�شخين المعدن اإلى درجة الحمرار ثم تركه ليبرد ببطء ويترتب على ذلك نق�ص في �شالبته اأي ي�شبح قابالاً 

للت�شكيل.
اأ�شغال المعادن: هو الفن الذي يتفاعل مع خامات المعادن جميعها، كما اأن فن ال�شياغة وفن المينا المعدنية يدخالن في 

ا. هذا النطاق اأي�شاً
التقبيب: يعرف باأنه الخا�شية التي ت�شمح باإمكانية اإحداث تغير دائم في �شكل المعدن بالطرق عليه �شواء وهو بارد اأو بعد رفع 

درجة حرارته لإك�شابه اللدونة التي ت�شهل تمدد �شطحه دون اأن يتعر�ص للك�شر اأو الت�شقق اأو الت�شويه.
ال�شندان: هو اأداة حديدية ت�شند عليه القطعة في اأثناء طرقها، وي�شنع من الحديد.

ا من جذع �شجرة كبيرة تجوف من الداخل ب�شكل دائري وت�شتعمل في تقبيب  ال�شندان الخ�شبي: هو قطعة خ�شبية متينة جدًّ
المعادن.

الزخرفة بالغائر: هي تعميق جزء من �شطح المعدن نتيجة الدق والتقبيب اأو ال�شغط.
الزخرفة بالنافر »الريبو�شية«: هي الطرق الخلفي بوا�شطة اأزميل ذي راأ�ص مبطط على ظهر اللوح المعدني اأو ال�شغط 

بالأدوات حتى تبرز الزخرفة وتبقى الأجزاء الأخرى في م�شتواها الطبيعي.
اأو طرق، وي�شتخدم ذلك للزخارف المعدنية في عمليات الت�شكيل والزخرفة ل�شطوح المعادن لعمل تحفة  ريبو�شي: اأي دفع 

فنية منها في ت�شميمات ونقو�ص بارزة.
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قيمة: هي ما يقيم به العمل الفني ، وبمقدار ما في العمل الفني من قيم بمقدار ما فيه من ن�شب النجاح والتكامل، مثل القيم 
اللونية والخطية وغيرها.

قيمة فنية: ي�شير الم�شطلح للقيمة التي تكمن في العمل الفني �شواء في م�شمونه اأو �شكله، وهي التي تتوقف عليها قيمة 
العمل وم�شتواه.

قيمة جمالية: هي معايير ونماذج تقا�ص بها الأعمال الفنية مثل العالقات بين الأ�شكال والن�شجامات اللونية واإتزان التكوين 
وغيرها.

طرق المعادن: هو الدق وي�شتخدم في فن المعادن لت�شكيلها وي�شتخدم لذلك اأدوات خا�شة ح�شب الت�شكيل المطلوب.
مجال اأ�شغال الخ�شب:

الجذوع والفروع: هي التي تعطي ال�شجرة �شكلها العام.
الجذع: هو الق�شم ال�شطواني من العمود الواقع بين القاعدة والتاج. 

الأغ�شان: هي الفروع التي تنمو من الجذع وتحمل الأوراق.
التكوين: عبارة عن التجميع المنظم لأجزاء متعددة  في كل متكامل لعنا�شر فنية بينها عالقات متبادلة. 

الملكد )المهرا�ص(: هو وعاء خ�شبي من الجذوع لطحن البن.
المهوى: هي الأداة التي يدق بها في المهرا�ص.

اللومة: هي اأداة خ�شبية ت�شتخدم لحرث الأر�ص، وت�شمى في نجد جاَرة، تجرها الأبقار والإبل. 
ا في عنا�شره كالألوان والمالم�ص والم�شاحة وغيره.  ا ومترابطاً العمل الجمالي: هو الذي يكون متنا�شقاً

العمل الوظيفي النفعي: هو الذي يوؤدي اأو يحقق حاجة لالإن�شان، وغالباًا ما يراعى فيه الجانب الجمالي.
الت�شكيل: هي عملية تغيير اأو تحويل الخامة من �شكلها الطبيعي اإلى �شكل اآخر )جمالي اأو وظيفي(.

النهو: هي المرحلة النهائية من ت�شكيل العمل، وتتم با�شتخدام ال�شنفرة الناعمة والطالء الملون اأو ال�شفاف كالورني�ص.
الخامات الخ�شبية: هي المواد التي ت�شتخرج من الأخ�شاب باأنواعها المختلفة، وهي ق�شمان:

    • خامات خ�شبية طبيعية: مثل )الجذوع، الأغ�شان الن�شارة الخ�شبية، الليف، �شعف النخيل »الخو�ص«، الق�شرة التي تغلف  
                                                   الجذع، وغيرها(.

   • خامات خ�شبية �شناعية: ك�شناعة الفحم، الورق، المطاط، الرايون: »وهو الحرير ال�شناعي، ل�شناعة المالب�ص«.
مجال الن�شيج: 

الإطار الدائري: هو عبارة عن حلقتين متداخلتين ويمكن التحكم في الحلقة الخارجية من خالل مفتاح �شابط لها لإحكام 
قفلها بعد اإدخال الخامة الن�شجية بين الحلقتين.              

ا  ا من �شطحه ول ينف�شل عنه وهو بذلك يعتبر عالجاً البارز: هو العنا�شر الظاهرة والمرتفعة عن �شطح العمل. وي�شكل جزءاً
ل�شطح ذلك العمل الفني. وللبارز عدة اأنواع منها: 

      اأ0 البارز ال�شديد الرتفاع.
     ب. البارز المرتفع.

     ج. البارز القليل الرتفاع. 
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     د. البارز المنخف�ص.
     هـ. البارز الم�شطوف. 

التوليف بين الخامات: هو عمل عالقة بين خامات متنوعة قد تكون ذات م�شدر واحد اأو مختلفة الم�شدر، لتعطي بذلك 
مجموعة متعاي�شة ومتجان�شة من الخامات، وقد يكون ذلك التاآلف ناتج عن اتحاد في اللون اأو في الم�شدر اأو في المالم�ص  

وذلك لتحقيق القيم الفنية للتوليف بين  الخامات.
الخامات الن�شجية الملونة: هي اأجزاء من من�شوجات متنوعة كبقايا الأقم�شة، وكذلك من خامات مثل الجلود، البال�شتيك، 
يتميز  كذلك  والملم�ص  اللون  ناحية  من  مظهره  في  تنوع  اإلى  يوؤدي  مما  الن�شيج  عملية  في  ل�شتخدامه  وذلك  اإلخ  الق�ص... 

بال�شرعة في اإنتاجه.
خيوط ال�شدى: هي الخيوط الم�شتخدمة في ت�شدية النول ويجب اأن تكون قوية وم�شدودة مثل الخيوط القطنية اأو الدوبارة 

ا. ا وا�شتخداماً وغيره ويتوقف �شماكة ذلك الخيط على ح�شب قطعة الن�شيج مقا�شاً
الدعائم: جمع كلمة دعامة وهي العماد اأو الأ�شا�ص، وهنا يكون بمثابة العنا�شر التي تثبت لعمل النول ومن ثم ت�شديته.  

اللحمة: هي الخيوط العر�شية التي يتم الن�شج بها والتي تعطي الن�شيج �شكله المميز بتنوعها.
الم�شطرة: هي �شريحة خ�شبية رقيقة ت�شتخدم في ف�شل خيوط ال�شدى الزوجية عن الفردية لعمل النف�ص.

اأثناء  اأ�شنان معدنية وهو ي�شاعد على انتظام خيوط اللحمة وتما�شكها  ا من الخ�شب ذو  الم�شط: هو غالباًا ما يكون م�شنوعاً
عملية الن�شج. 

المكوك: هو قطعه خ�شبية �شغيرة يلف حولها الخيط الم�شتخدم في عملية الن�شج، ويمكن ا�شتخدام الإبر ذات الثقب الوا�شع 
بدلاً منه.      

ا والذي  ا منتظماً مفهوم الن�شيج: هو تقاطع وتعا�شق خيوط طولية ت�شمى ال�شدى مع خيوط عر�شية ت�شمى اللحمة تقاطعاً
ي�شمح بظهور اللحمات اأو اختفائها مما يعطي التاأثيرات الن�شجية التابعة لذلك التعا�شق، وهناك عدد كبير لأنواعه مثل: الن�شيج 

الممتد بجميع اأنواعه، الن�شيج غير الممتد، الن�شيج المبردي، الن�شيج الأطل�شي، الن�شيج الوبري وال�شجاد. 
النول: هي الأداة التي ت�شتخدم للن�شج عليها. وهناك عدد من الأنوال يتدرج من النول البدائي الب�شيط، و�شولاً اإلى النول الآلي 

الم�شتخدم في الم�شانع.
اأدائية عالية عند ن�شجه وكان  اأنواع الن�شيج الفني منذ القدم، والذي يحتاج اإلى دقة ومهارة  ن�شيج الجاكارد: هو من اأفخر 

ا بالن�شيج القبطي اأو الن�شيج المر�شم. وبهذه الطريقة تن�شج الآيات والعبارات على ك�شوة الكعبة الم�شرفة. يعرف �شابقاً
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مجال الر�سم

المو�شوع الأول

8ال�شكل )1(: اأ�شكال واأنواع مختلفة من األوان الأكريليك.
9ال�شكل )2(: اأنواع الفر�ص ذات الوبر القا�شي.
9ال�شكل )3(: اأنواع الفر�ص ذات الوبر الناعم.

9ال�شكل )4(: قوة اللون مع كمية الماء.
10ال�شكل )5(: الرول الإ�شفنجي.

10ال�شكل )6(: لوحة. 
10-11الأ�شكال )7، 8، 9، 10(: خطوات ا�شتخدام الفر�ص المائية. 

11ال�شكل )11(: كيفية ا�شتخدام األوان الأكريليك الجافة. 
12ال�شكل )12(: الفر�شاة العري�شة. 

12ال�شكل )13(: فر�شاة التوريق.
13ال�شكل )14(: فر�شاة التاأثيرات الخطية.

13ال�شكل )15(: الفر�شاة المروحية.
13ال�شكل )16(:الفر�شاة الرفيعة اأو المدببة.

14    ال�شكل )17(: لوحة الفنان ال�شعودي ح�شن عبدالمجيد )تكوين(.
14ال�شكل )18(: لوحة الفنان ال�شعودي فهد خليف )تكوين(.

المو�شوع الثاني

15 ال�شكل )19(: لوحة اآكلو البطيخ والعنب- الفنان الأ�شباين موريللو.
16لوحة رقم )20(: �شلفادور دالي )Salvador Dali( اإ�شرار الذاكرة )ال�شاعات(.

17ال�شكل )21(: لوحة للفنان �شياء عزيز.
17ال�شكل )22(: لوحة "لبنان الجريح"- للفنان اإبراهيم الزيكان.

17ال�شكل )23(: لوحة "اأطالل الريا�ص"- للفنان عبد احلليم ر�شوي.
17ال�شكل )24(: لوحة "من البيئة"- للفنان حممد ال�شليم.
18ال�شكل )25(: لوحة "البناء"- للفنان عبد اجلبار اليحيا.

18ال�شكل )26(: لوحة "الزبون"- للفنانة �شفية بن زقر.
19ال�شكل )27(: لوحة لأحد الفنانني ال�شعوديني.

المو�شوع الثالث 

20ال�شكل )28(: لوحة الفنان امل�شري يو�شف كامل )درب اللبانة(.
20ال�شكل )29(: لوحة الفنان ال�شعودي علي ال�شفار )حارة �شعبية(.

21ال�شكل  )30(: لوحة الفنان امل�شري حممد القباين )احلارة(.
21ال�شكل )31(: لوحة الفنان ال�شعودي عبد اهلل ال�شيخ )حارة(.

21ال�شكل )32(: لوحة الفنان امل�شري كامل م�شطفى )فالحون يف احلقل(.

فهرس األشكال
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المو�شوع الثالث

21ال�شكل )33(: لوحة الفنان ال�شوداين حممد عبداملجيد ف�شل )القرية(.
22ال�شكل )34(: لوحة الفنان العراقي فائق ح�شن.

22ال�شكل )35(: لوحة الفنان ال�شعودي ه�شام بنجابي )الفار�ص(.
22ال�شكل )36(: لوحة الفنان امل�شري حممود �شعيد )حطام �شفينة(.

22ال�شكل )37(: لوحة الفنان ال�شعودي خليل ح�شن )النهاية(.
23ال�شكل )38(: لوحة الفنان الإماراتي ح�شن ال�شريف )الربج(.

23ال�شكل )39(: لوحة الفنان امل�شري �شيف وانلي )وجبة �شمك(.
23ال�شكل )40(: لوحة الفنان البحريني عبا�ص املو�شوي.

24ال�شكل )41(: لوحة الفنان الكويتي عبداهلل ال�شامل.
24ال�شكل )42(: لوحة الفنان ال�شعودي �شعود العثمان )من البادية(.

24ال�شكل )43(: لوحة الفنان العراقي حافظ الدروبي )�شوق �شعبي(.
24ال�شكل )44(: لوحة الفنان العراقي راكان دبدوب )الراوي(.

25ال�شكل )45(: لوحة الفنان امل�شري �شالح طاهر )منظر ريفي(.

مجال الزخرفة
ال�شكل )46(: جمموعة من البالطات اخلزفية �شدا�شية الأ�شالع م�شنوعة من اخلزف املر�شوم 

29حتت الطالء ال�شفاف باللون الأزرق حتمل زخارف نباتية متعددة.

29ال�شكل )47(: اخلط الكويف الهند�شي.
30ال�شكل )48(: �شكل هند�شي خما�شي م�شتلهم من جنمة البحر.

30ال�شكل ) 49(: اأ�شكال هند�شية م�شتلهمة من �شجر الأرز.
31ال�شكل )50(: �شكل طبيعي ميكن اأن ن�شتخل�ص منه اأ�شكالاً هند�شية.

31ال�شكل )51(: �شكل هند�شي م�شتخل�ص من �شبكة العنكبوت.    
32ال�شكل )52(: اأ�شكال زخرفية مت�شعبة م�شتخدمة  كزخارف اإطارات.  

32ال�شكل )53(: اأ�شكال هند�شية دائرية م�شتخل�شة من عن�شر طبيعي ومناذج منفذة.   
33ال�شكل )54(: الدائرة ور�شم الزخارف من خاللها.

33ال�شكل )55(: اأ�شكال هند�شية م�شتخل�شة من خلية النحل.
34ال�شكل )56(: ر�شم وحدة زخرفية مت�شعبة داخل �شكل هند�شي.

34ال�شكل )57(: ر�شم وحدة زخرفية داخل �شكل هند�شي  با�شتخدام جمموعة من الأ�شكال الهند�شية.
34ال�شكل )58(: ر�شم وحدة زخرفية مت�شعبة داخل �شكل هند�شي با�شتخدام امتداد اخلطوط.

34ال�شكل )59(: نتيجة لوحدة زخرفية هند�شية مت�شعبة.
35ال�شكل )60(: وحدة زخرفية ب�شيطة مت�شعبة.

35ال�شكل )61(: وحدة زخرفية ب�شيطة مت�شعبة داخل �شكل هند�شي.
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مجال اأ�سغال المعادن

المو�شوع 
الأول

42ال�شكل )68(: جمموعة خمتارة من املعادن اخلام.
45ال�شكل )69(: التخمري.

46ال�شكل )70(: الطرق على املعادن.
46ال�شكل )71(: اآنية مطروقة.

46ال�شكل )72(: التخمري: »ت�شخني املعدن لإك�شابه اللدونة«.
47ال�شكل )73(: اأ�شلوب الطرق القدمي.

47ال�شكل )74(: تزيني اخل�شب بالنحا�ص.

47ال�شكل )75(: تزيني الأبواب بالنحا�ص.
48ال�شكل )76(: �شندان من احلديد.
48ال�شكل )77(: �شندان من اخل�شب.

49ال�شكل )78(: جمموعة من املطارق.
49ال�شكل )79(: األواح نحا�ص.

49ال�شكل )80(: موقد لهب.
50ال�شكل )81(: حتديد ال�شكل.

50ال�شكل )82(: الطبع على النحا�ص.
50ال�شكل )83(: ق�ص النحا�ص.
51ال�شكل )84(: �شندان خ�شبي.
51ال�شكل )85(: �شندان حديد.

51ال�شكل )86(: الطرق على النحا�ص.
52ال�شكل )87(: ت�شوية ال�شطح.

53الأ�شكال )88، 89، 90(: الأعمال الفنية التي لها خا�شية التقبيب.
54ال�شكل )91(: التقبيب الب�شيط.

54ال�شكل )92(: الأدوات واخلامات.
57ال�شكل )93(: تاأثريات املطرقة املبا�شر.

36ال�شكل )62(: وحدة زخرفية ب�شيطة مت�شعبة.
36ال�شكل )63(: تكرار لوحدة زخرفية ب�شيطة مت�شعبة. 

37ال�شكل )64(: المتدادات يف الأطباق النجمية.
37ال�شكل )65(: مناذج لالأطباق النجمية ملونة ومنفذة على خامات خمتلفة.

37ال�شكل )66(: جزء من باب امل�شجد النبوي وتظهر عليه الزخارف املختلفة.                                                                                                                          
38ال�شكل )67(: باب امل�شجد النبوي ال�شريف باملدينة املنورة. 
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المو�شوع 
الثاني

61ال�شكل )101(: �شينية من املو�شل من  النحا�ص املطعم بالف�شة والذهب اأواخر القرن13م.
61ال�شكل )102(: مر�ص للعطور من النحا�ص مكفت بالذهب والف�شة )الع�شر الأيوبي(.

61ال�شكل )103(: �شلطانية ب�شاق من القرن 15 م  )الع�شر التيموري(.
62ال�شكل )104(: اإبريق من النحا�ص املطروق مزخرف باحلفر والتطعيم القرن 13م. 

62ال�شكل )105(: مبخرة كروية مثقبة مطعمة بالف�شة القرن 14م )الع�شر اململوكي(.

ال�شكل )106(: �شمعدان من النحا�ص مزخرف باإطار كتابي بخط الثلث على اأر�شية من 
زخارف نباتية القرن 14 )الع�شر اململوكي(.

62

62ال�شكل )107(:  قر�ص كر�شي للطعام من النحا�ص المزخرف بالتفريغ والمكفت بالف�شة. 
63ال�شكل )108(: اإناء من الربونز املكفت بالف�شة وزخارف التوريق عليه ن�شو�ص كتابية بخط الن�شخ. 
63ال�شكل )109(: �شندوق مزخرف من النحا�ص املطروق وزخرفة حمفورة ومطعمة بالذهب والف�شة. 

63ال�شكل )110(: اإبريق من النحا�ص املطروق مكفت بالذهب والف�شة )الع�شر اململوكي(. 
64ال�شكل )111(: اأ�شلوب الزخرفة بالغائر.
65ال�شكل )112(: اأ�شلوب الزخرفة بالنافر.

65ال�شكل )113(: اإ�شافة تاأثريات على ال�شطح.
65ال�شكل )114(: اإ�شافة تاأثري الأزاميل على ال�شطح.

66ال�شكل )115(: ال�شغط الغائر والنافر.
66ال�شكل )116(: الأدوات واخلامات.

68ال�شكل )117(: الغائر والبارز يف الع�شر احلديث.
68ال�شكل )118(: الطرق بالدق بالأزاميل.
68ال�شكل )119(: الطرق بالدق بامل�شامري.

70ال�شكل )120(: عمل فني. 
70ال�شكل )121(: ن�شاط )3(.
71ال�شكل )122(: ن�شاط )4(. 

لمو�شوع 
الأول

57ال�شكل )94(: تاأثري الأزاميل.
57ال�شكل )95(: اخلامات والأدوات.

59ال�شكل )96(: ن�شاط )2(.
59ال�شكل )97(.

60الأ�شكال )98، 99، 100(: بع�ص الأعمال املنفذة بالتقبيب.
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مجال اأ�سغال الخ�سب
74ال�شكل )123(: �شجرة الأثل.

74ال�شكل )124(: �شجرة اجلميز.
75ال�شكل )125(: �شجر ال�شدر – واأغ�شانه املثمرة.                                            

75ال�شكل )126(: �شجر النخيل. 
75ال�شكل )127(: �شناعة اخلو�ص.

76ال�شكل )128(:  منتجات من اخلو�ص والليف من ع�شري باألوانها الزاهية.
76ال�شكل )129(: بع�ص الأعمال اخل�شبية القدمية امل�شنوعة من جذوع واأغ�شان الأ�شجار.

77ال�شكل )130(: اأدوات وعدد يدوية. 
ا )اجلنادرية(. 77ال�شكل )131(: ت�شكيل الأواين والأقداح من جذوع الأ�شجار قدمياً

78ال�شكل )132(: جذوع واأغ�شان من الطبيعة.
78ال�شكالن )133، 134(: قطع حطب. 

79ال�شكل )135(: بع�ص اخلامات اخل�شبية.
79ال�شكل )136(: بع�ص اأدوات الت�شكيل باخل�شب.

80ال�شكل )137(: عمل فني )اإميان عبداهلل حلواين(.
83ال�شكل )138(: عمل فني الطالبة )بيل�شان(.

84ال�شكل )139(: حامل مناديل.
84ال�شكل )140(: �شاعة.

84ال�شكل )141(: وحدة اإ�شاءة حائطية.
84ال�شكل )142(: طاولة بالأغ�شان.

84ال�شكل )143(: جم�شمان جماليان )لطالبان من الرتبية الفنية، جامعة اأم القرى(.
85ال�شكل )144(: اأعمال فنية خمتلفة باجلذوع والأغ�شان.
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مجال الن�سيج
88ال�شكل )145(: لوحة للزخارف النباتية. 

89ال�شكل )146(: لوحة الزخارف الهند�شية.
89ال�شكل )147(: لوحة الزخارف الكتابية.

90ال�شكل )148(: ك�شوة الكعبة الم�شرفة.
91ال�شكل )149(: نموذج  للبارز.

91ال�شكل )150(: نموذج للن�شيج البارز.
92ال�شكل )151(: ن�شيج بارز با�شتخدام اأكثر من م�شتوى ب�شدى منف�شلة.

92ال�شكل )152(: ن�شيج بارز با�شتخدام اأكثر من م�شتوى ب�شدى واحدة واحدة.
93ال�شكل )153(: ن�شيج بارز بالدعائم المتنوعة.

93ال�شكل  )154(: ن�شيج بارز بتنوع التراكيب الن�شجية.
94ال�شكل )155(: نول ذو م�شتويات متنوعة و�شدى واحدة.

95ال�شكل )156(: الخامات  والأدوات.
96ال�شكل )157(: طريقة تثبيت العنا�شر على النول.

96ال�شكل )158(: عملية الن�شج وا�شتخدام الم�شط.
97ال�شكل )159(: العمل في �شكله النهائي.
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