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هرس التياتهرس التيات

الوحدة االأولى: مج�ل الر�صم.
ال�ضفحةا�ضم المو�ضوعالمو�ضوع

1 - 18الت�ضوير من الطبيعة ال�ضامتةالمو�ضوع الأول
1 - 21ت�ضميم الجرافي.المو�ضوع الثاني

22تقويم الوحدة.

الوحدة الث�نية: مج�ل الزخرفة.
ال�ضفحةا�ضم المو�ضوعالمو�ضوع

2 - 25التماثل الكلي في زخارفنا الإ�ضالمية.المو�ضوع الأول
2 - التماثل الكلي المتعاك�س في زخارفنا.المو�ضوع الثاني

4تقويم الوحدة.

الوحدة الث�لثة: مج�ل اأ�صغ�ل المع�دن.
ال�ضفحةا�ضم المو�ضوعالمو�ضوع

7 - 42لوحة فنية بال�ضغط على النحا�س.المو�ضوع الأول
4 - 47لوحة زخرفية با�ضتخدام األوان الزجاج على النحا�س.المو�ضوع الثاني

48تقويم الوحدة.

ال�ضفحةالمو�ضوع

6 - 8المقدمة.
اأهداف المرحلة البتدائية لل�ضفوف العليا.

1اأهداف التربية الفنية لل�ضف الرابع البتدائي.
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الم�صروع الف�صلي
ال�ضفحةا�ضم المو�ضوعالمو�ضوع

85الم�ضروع الف�ضلي.المو�ضوع الأول

86 - 87فهر�س الأ�ضكال

الوحدة الرابعة: مج�ل اأ�صغ�ل الخ�صب.
ال�ضفحةا�ضم المو�ضوعالمو�ضوع

51 - 57تكوين جمالي م�ضطح بالخ�ضب.المو�ضوع الأول
58 - 61تكوين جمالي مج�ضم بالخ�ضب.المو�ضوع الثاني

62تقويم الوحدة.

الوحدة الخ�م�صة: مج�ل الن�صيج. 
ال�ضفحةا�ضم المو�ضوعالمو�ضوع

65 - 74الن�ضيج الب�ضيط.المو�ضوع الأول
75 - 81ت�ضكيالت متنوعة بالن�ضيج.المو�ضوع الثاني

82تقويم الوحدة.
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و�ضحبه  اآل��ه  وعلى  المر�ضلين،  اأ�ضرف  على  وال�ضالم  وال�ضالة  العالمين،  رب  هلل  الحمد 
اأجمعين، وبعد:

مجالت  في  ومهارتهم  وخبراتهم  الطالب/�ة  معلومات  لإث��راء   - الكتاب  هذا  ًمم  �ضُ فقد 
التربية الفنية المختلفة، وهو مرتبط بما تعلمته في درو�س التربية الفنية  اأثناء الف�ضل 

الدرا�ضي الأول، وفيه من المعلومات والأن�ضطة ما يجعله مرجعاً اأكاديميا هاًما.
ونجد في محتو هذا الجزء المخ�ض�س للف�ضل الدرا�ضي الثاني خم�س وحدات درا�ضية 
تحتوي على عدد من المجالت الفنية، ويتكون كل مجال منها على عدد من المو�ضوعات  

وزعت على النحو الآتي:
الوحدة الأولى: مجال الر�ضم ويتكون من المو�ضوعات الآتية :

1- المو�ضوع الأول: الت�ضوير من الطبيعة.
 .2- المو�ضوع الثاني: ت�ضميم الجرافي

وقد ُروعي في مو�ضوعات هذه الوحدة اإثراء خبرات ومهارات الطالب/ة، وتقديم فكرة 
تناوله  للتعبير  كمو�ضوع  ال�ضامتة  الطبيعية  ع��ن  ومو�ضوعية  وجمالية  تاريخية 
العديد من الفنانين وباأ�ضاليب مختلفة. كما اأن الت�ضميم الجرافيكي مو�ضوع محّبب 
ومرتبط بم�ضاهدات خبرات الطالب/ة في الحياة اليومية. وقد ُذّيلت موا�ضيع هذه 
الوحدة باأن�ضطة فكرية وثقافية وعملية ت�ضاعد على تحقيق المتداد الأفقي للمنهج.

الوحدة الثانية: مجال الزخرفة وتتكون من المو�ضوعات الآتية :
1- المو�ضوع الأول: التماثل الكلي في زخارفنا الإ�ضالمية.
2- المو�ضوع الثاني: التماثل الكلي المتعاك�س في زخارفنا.

الف�ضل  في  الزخرفة  وح��دة  لمو�ضوعات  طبيعي  امتداد  هي  الوحدة  ه��ذه  ومو�ضوعات 
الأول، ُروعي فيها تحقيق الت�ضل�ضل في الخبرات والمهارات، وتحقيق الجانب الإثرائي 
�ضوف  المقدمة  والمهارات  والخبرات  المعارف  ومجمل  المجال.  نف�س  في  للدرو�س 
ترفع من م�ضتو خبرات الطالب/ة المعرفي والتذوقي لهذا الفن الإ�ضالمي الأ�ضيل.

ـقــدالـقــدال
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الوحدة الثالثة: مجال الت�ضكيل بالمعادن ويتكون من المو�ضوعات الآتية: 
1- المو�ضوع الأول: لوحة فنية بال�ضغط على النحا�س.  

2- المو�ضوع الثاني: لوحة زخرفية باإ�ضتخدام المينا الباردة على النحا�س. 
وقد ُروعي في هذه الوحدة اإثراء الخبرات المكت�ضبة في الدرو�س الخا�ضة باأ�ضغال المعادن، 
وتت�ضمن معلومات قيمة واأن�ضطة اإثرائية فكرية وعملية. ويمكن للطالب /ة واأفراد 
العائلة تعّلم ت�ضكيل لوحات وتحف بوا�ضطة ال�ضغط على المعادن اللينة وتلوينها بمادة 
وخاماته  الجميل  الفن  هذا  اأدوات  اأن  بالذكر  الجدير  ومن  الجميلة.  الباردة  المينا 

متوفرة في المكتبات ومحالت بيع الأدوات الفنية.
الوحدة الرابعة: مجال اأ�ضغال الخ�ضب ويتكون من المو�ضوعات  الآتية:

1- المو�ضوع الأول: تكوين جمالي م�ضطح بالخ�ضب.
2- المو�ضوع الثاني: تكوين جمالي مج�ضم بالخ�ضب.

واأنواعه  وم�ضادره  الخ�ضب  عن  اإثرائية  معلومات  الوحدة  هذه  مو�ضوعات  �ضملت  وقد 
البيئي،  الوعي  وت��راع��ي  الأف��ق��ي،  الربط  تراعي  معلومات  قدمت  كما  واقت�ضادياته، 
وقدمت حلول واأفكار لال�ضتفادة من بقايا الأخ�ضاب في عمل مج�ضمات جمالية ونفعية، 

كما راعت التاأكيد على ما اكت�ضبه الطالب/ة في درو�س المجال.
الوحدة الخام�ضة: مجال الن�ضيج ويتكون من المو�ضوعات  الآتية:

1- المو�ضوع الأول: الن�ضيج الب�ضيط.
2- المو�ضوع الثاني: ت�ضكيالت متنوعة بالن�ضيج.

واإث��رائ��ه��ا، وتعزيزها  /ة  الطالب  لعمر  ال��وح��دة منا�ضبتها  ه��ذه  روع��ي في ت�ضميم  وق��د   
للخبرات التي �ضبق اكت�ضابها اأثناء الدرو�س الف�ضلية للمجالت. وقد قدمت موا�ضيع 
باأن�ضطة  ذيلت  كما  ال�ضعبي  والن�ضيج  الب�ضيط  الن�ضيج  عن  عامة  فكرة  الوحدة  ه��ذه 

فكرية وعملية.
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الم�ضروع الف�ضلي:
وختمت موا�ضيع الكتاب بالم�ضروع الف�ضلي والذي يهدف اإلى تنمية المهارات الإبداعية 
لعمل  الدرا�ضي  الف�ضل  خالل  درا�ضتها  تم  التي  الفنية  المجالت  بدمج  للطالب/�ة، 

ت�ضاميم اإبداعية نفعية تعاونية ذات طبيعة تربوية جمالية.
�ضوف  التي  بالأن�ضطة  للقيام  الخطوات  واتباع  التعليمات  قراءة  اإل  الطالب/ة  على  وما 
تكون - باإذن اهلل - مفيدة لي�س للطالب/ة فح�ضب ولكن لالأ�ضرة بكاملها ، لأن تعّلم 

الفن وممار�ضته اأمر ممتع ومفيد.
وفي الختام: ن�ضاأل اهلل الكريم اأن ينفع طالبنا وطالباتنا بهذا الجهد الذي يهدف اإلى 
تح�ضين تعّلمهم وممار�ضتهم مجالت التعبير الفني المختلفة، واآخر دعوانا اأن الحمد 

هلل رب العالمين.
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1- ا�ضتخدام بع�س خامات واأدوات الر�ضم والتلوين في اإنتاج اأعمال فردية وجماعية. 
2- و�ضف وتحليل ومقارنة اأعمال فنية �ضعودية وعالمية ذات ارتبا ببيئة الطالب/الطالبة. 

 .معرفة بع�س فنون الح�ضارات القديمة واأ�ضاليب بع�س مدار�س الفن الحدي -
4- التمييز بين اأنواع الزخارف الإ�ضالمية. 

5- ت�ضميم وحدة زخرفية وفق قواعد الزخرفة المتعارف عليها. 
6- و�ضف عمل فني زخرفي م�ضتخدماً بع�س الم�ضطلحات التي اكت�ضبها. 

7- معرفة م�ضادر الطينة الطبيعية وال�ضناعية. 
8- تطبيق طر بناء وت�ضكيل اأعمال الخزف في اإنتاج عمل فني.

- تطبيق الزخارف البارزة والغائرة على اأ�ضطح الأعمال الخزفية. 
1- معرفة اأنواع التعا�ضيق الن�ضجية.

11- تويف الخامات والأدوات الم�ضتخدمة في اأعمال الن�ضيج ب�ضورة جيدة.
12- ت�ضكيل عمل ن�ضجي با�ضتخدام النول الخ�ضبي. 

1- ت�ضميم طباعة التفري (ال�ضتن�ضل) والقوالب. 
14- اإنتاج اأعمال فنية بطباعة التفري والقوالب. 

15- و�ضف وتحليل القيم الجمالية في اأحد الأعمال المطبوعة في ال�ضف. 
16- اإنتاج عمل فني ثالثي الأبعاد من المعدن با�ضتخدام الخامات الم�ضتهلكة.

17- اكت�ضاب بع�س المهارات الب�ضيطة المتعلقة بال�ضغط على المعادن.
18- اكت�ضاب مهارة تقبيب النحا�س الأحمر �ضابق التخمير.

1- و�ضف وتحليل الأعمال الفنية الجمالية المج�ضمة من �ضفائح العلب الم�ضتهلكة. 
2- ا�ضتخدام الأدوات والخامات الخا�ضة بت�ضكيل الخ�ضب.

21- اإنتاج تراكيب فنية من قطع خ�ضبية �ضابقة القطع. 
22- اإنتاج عمل فني بالحفر على ال�ضطح الب�ضيط على الأخ�ضاب. 

2- اإنتاج عمل نفعي جمالي با�ضتخدام الأ�ضان المنا�ضبة. 
24- القدرة على ل�ضق قطع مختلفة من الأخ�ضاب بوا�ضطة الغراء. 

25- التعبير بمجموعة متجان�ضة من الخامات في العمل الفني.
26- و�ضف عمل فني م�ضيراً اإلى مالم�س ال�ضطوح والكتلة.

27- اإنتاج عمل فني با�ضتخدام الخامات المتعددة. 
28- تنفيذ عمل فني با�ضتخدام اإحد طر تدوير الخامات. 

اهدا الرل اتداي للف العليااهدا الرل اتداي للف العليا
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الطبيعة  فناني  اأب��رز  على  والتعرف  ومناق�ضتها  ال�ضامتة  الطبيعة  فن  من  ب�ضيطة  لأعمال  �ضور  م�ضاهدة   -1
ال�ضامتة.

2- اإنتاج ر�ضومات تخطيطية للت�ضميمات الفنية المختلفة والتح�ضير لالأعمال الفنية المنتجة لأرا�س 
.يفية في مجالت التربية الفنية الأخرو

- مناق�ضة ما ينتجه زمالئه الطالب من النواحي ال�ضكلية في اأ�ض�س الت�ضميم ومن النواحي التعبيرية 
في معاني الرموز والأ�ضكال والألوان في الر�ضم.

4- تمييز اأن��واع الزخ���ارف.
5- ر�ضم وحدة زخرفية هند�ضي��ة.

6- التحد عن بع���س القي��م الفني���ة والجم��الي���ة لأح��د النم��اذج الزخرفية الإ�ضالمي���ة المعرو�ض����ة. 
7-  معرفة الم�ضادر الكيميائية للطينة.

8-  اإنتاج عمل خزفي با�ضتخدام الحبال الطينية وزخرفته.
- التحد عن بع�س اإ�ضهامات الم�ضلمين في تطور �ضناعة الفخار والخزف.

1- اإنتاج عمل ن�ضجي ب�ضيط با�ضتخدام النول.
11-  و�ضف اأنواع التعا�ضيق ال�ضطحية الم�ضتخدمة في الأعمال الفنية.

12-  تويف الخامات والأدوات المتعددة لتنفيذ العمل الفني. 
1-  و�ضف جمالي لأحد الأعمال الطباعية المنجزة.

14- اكت�ضاب بع�س المهارات الب�ضيطة المتعلقة بال�ضغط على المعادن.
15- التعرف على طر طالء المعادن بالمينا الباردة على معدن النحا�س.

16- التحد عن القيمة الملم�ضية في العمل الفني.
17- التعرف على الأدوات الب�ضيطة التي ت�ضتخدم في التحكم في خامة الخ�ضب.

18- القدرة على ل�ضق قطع مختلفة من الأخ�ضاب مع بع�ضها بوا�ضطة الغراء.
1- التعرف على جمال الكتلة في التكوينات الخ�ضبية.

2- ا�ضتخدام بع�س المفاهيم الب�ضيطة المتعلقة باأنواع الأخ�ضاب والأدوات الم�ضتخدمة.
21- اإحدا مالم�س مختلفة من ال�ضطوح بالت�ضكيل بخامات متعددة.

22- اختيار الأعم��ال المتمي��زة من حي�� التباي��ن الملم�ضي.

تداا الرا لل يالف يالتر هدااتداا الرا لل يالف يالتر هداا
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المو�صوع�ت
 المو�صوع االأول: 

الت�صوير من الطبيعة 
ال�ص�متة.

المو�صوع الث�ني:
ت�صميم الجرافيك.
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اأهداف مج�ل الر�صم
و�شكل  خط  من  ال�شكلية  العنا�شر  درا�شة 

ع في اأعمال فنية منا�شبة. ولون بتو�شُّ
 التعبير عن االنفعاالت الوجدانية ومالحظة 
المعاني التعبيرية في ال�شكل واللون ورموز 

العمل الفني.
المجاالت  مع  والزخرفة  الر�شم  مهارات  دمج 
االأخرى في عمل ت�شميمات نفعية ذات طبيعة 

تربوية وجمالية.
بقلم  والتظليل  الر�شم  خبرات  على  التعّرف 
من  لر�شوم  التج�شيم  الإبراز  الر�شا�ص 

الطبيعة ال�شامتة.
مناق�شة العالقات في القيم الت�شكيلية 

المتوفرة في االأعمال الفنية المنجزة.
التدريب على و�شف وتحليل االأعمال المنتجة 

في ال�شف.

1

2

3

4

5

6
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الت�صوير من الطبيعة ال�ص�متةالت�صوير من الطبيعة ال�ص�متة

يعتبر ر�شم الطبيعة ال�شامتة من الموا�شيع التي ت�شاعد على تعلُّم اأ�شول الر�شم. 
ويق�شد بالطبيعة ال�شامتة تلك االأ�شكال الثابتة التي تو�شع اأمام الر�ّشام لير�شمها، مثل: 
ال�شكون وعدم الحركة،  اأو ع�شوية لها قابلية  اأ�شكال هند�شية،  اأي  اأو  الفواكه والخ�شراوات، 

ال�شكل )1(

ال�شكل )1(
لوحة للفنان الفرن�شي بول �شيزان األوان زيت على توال قما�ص )1895 - 1900م(.

المو�صوع االأول
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تمنح الر�ّشام الفر�شة للروؤية ال�شحيحة لالأ�شكال المراد ر�شمها نظرًا لخا�شية ثباتها. 1
ت�شاعد على اختيار مو�شوع معين، مثل مجموعة فواكه، اأو اأواني منزلية، اأو مجموعة زهور.. 2
ت�شاعد على التحكم في االإ�شاءة وم�شدرها والمالم�ص وتنوعها، ال�شكل )2(. 3

ال�شكل )2(
لوحة مرا�شم ملونة للفنان وليم بيري.

ي�شتخدم الر�شامون عادة تقنيات واأ�شاليب لر�شم الطبيعة ال�شامتة، �شن�شتعر�ص 
منها مايلي:

 االأ�شكال االآتية )3 اأ- 3ب - 3ج( للوحة واحدة في اأو�شاع مختلفة، لندّقق معًا فيها 
ولنكت�شف التغيرات الحا�شلة فيها

ن�ص�ط )ن�ص�ط )11((

مميزات الطبيعة ال�ص�متةمميزات الطبيعة ال�ص�متة
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اأوًل ال�شكل )3 اأ( ظّلل الفنان العنا�شر المر�شومة؛ لتبدو كاأنها ذات اأبعاد ثالثية، الحظ اأن 
التظليل هو تغيير تدريجي من الفاتح اإلى الغامق. 

 اأين نرى التظليل في هذه اللوحة؟

ثانياً ال�شكل )3ب( زاد الفنان في ن�شبة الغامق والفاتح حتى اأحدث ما ُيعرف في لغة الفن بـ 
)الت�شاّد( انظر اإلى االأماكن التي تجد فيها هذا الت�شاد، في درجات الفاتح والغامق. 

ال�شكل )3اأ(

ال�شكل )3ب(

ثالثاً في ال�شكل )3ج( تمّكن الفنان من ر�شم بع�ص االأ�شكال وتلوينها بدرجات مختلفة، مما 
جعل اللوحة تبدو كت�شميم م�شطح، فبدت االأ�شكال المر�شومة لي�شت ثالثية االأبعاد.
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ن�ص�ط )ن�ص�ط )33((

ال�شامتة،  الطبيعة  الفنانين في ع�شور مختلفة بر�شم  العديد من  ا�شتهر  وقد 
وباأ�شاليب متفاوتة، مثل: بول �شيزان، وبابلو بيكا�شو، ووليم بيري. وعلى الم�شتوى 
المحلــي بــرز الفنــان عبدالحليــم ر�شـــوي، ومحمــد ال�شليـــم، وعــبدالجبار اليحيــى 

وغيرهم من الفنانين. لنالحظ االأ�شكال )4- 5- 6(  
لننظر اإلى اللوحات في االأ�شكال ولنحدد االآتي:

ال�شكل )3ج(

هل ال تزال االأ�شكال ثالثية االأبعاد؟ 
لنالحظ كيف و�شع الفنان االأ�شكال المراد ر�شمها في تكوين حّقق به عن�شر الوحدة.

ن�ص�ط )ن�ص�ط )22((
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1- ما اللوحات التي تقارب ال�شكل الطبيعي؟
2- ما اللوحات التي ال تماثل االأ�شكال الموجودة في الطبيعة؟

ل؟ ولماذا؟ 3- اأّيهما تف�شّ

ال�شكل )5(
لوحة طبيعة �شامتة للفنان االإ�شباني بيكا�شو.

ال�شكل )6(
مزهرية على من�شدة )زيت على قما�ص( الفنان 

ال�شعودي عبدالحليم ر�شوي.

ال�شكل )4( 
الفنان وليم بيري.
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لنختار اأ�شكااًل من الطبيعة ونر�شمها مع مراعاة اأ�ش�ص التكوين . 

ن�ص�ط )ن�ص�ط )44((

لنجاح  المهمة  الأ���ض�����س  م��ن   ع��دد  فيه  تتوفر  اأن  يجب  الجيد  الفني  والعمل 
التكوين وهي: 

وحدة  	 ال�شكل،  وحــدة  وت�شمل  الفًني،  العمل  عنا�شر  وحــدة  وتعني  الــوحــدة: 
التالم�ص،  )التقارب،  طريق  عن  الوحدة  وتتحقق  الفكرة،  ووحدة  االأ�شلوب، 

وتراكب العنا�شر(، بحيث تكون اأمام بع�شها اأو داخل بع�شها. 
االتزان اأو التوازن: هو تعادل القوى الم�شادة بالعمل الفني مما ي�شعر المتلقي  	

باالرتياح وعدم ال�شعور بالقلق، وقد يكون التوازن تقليدي وهو ظهور العنا�شر 
من  االأي�شر  بالن�شف  المنظر  بنف�ص  التكوين  من  االأيمن  بالن�شف  الموجودة 
التكوين، وقد يكون التوازن غير تقليدي وهو ما يجعل العنا�شر الموجودة في 

التكوين غير متماثلة اأو مت�شاوية ما بين الن�شف االأيمن والن�شف االأي�شر.
مركز االهتمام: هو النقطة االأ�شا�شية في التكوين والتي تجذب عين المتلقي  	

ليدخل اإلى العمل الفني. 
االإيقاع: ويعني تكرار الكتل، اأو الم�شاحات التي يتكون منها العمل الفني.  	
االن�شجام: وهو وحدة العمل من حيث االأ�شلوب ويعني التوافق في تنظيم عنا�شر  	

العمل الفني من حيث االألوان، والخطوط، والقرب والبعد، والم�شاحة، والكتلة. 
الت�شاد والتباين: وهو الجمع بين االأطراف المتناق�شة في العمل الفني. 	
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 ت�صميم الجرافيك ت�صميم الجرافيك
في عالمنا المعا�شر تنّوعت اأنواع الفنون، فهناك فن الر�شم وفن الطباعة والنحت والخزف 
التي  المطبوعة  الت�شميمات  اأ�شبحت  حاجاته  وتعّدد  االإن�شان  تطور  ومع  الفنون،  من  وغيره 

ُتعرف بفن الجرافيك جزءًا من ثقافة االإن�شان المعا�شر.
وم�شدر كلمة جرافيك في االأ�شل كلمة اأجنبية م�شتقة من كلمة »جرافو�ص«، ويق�شد بها 
الخط المكتوب اأو المر�شوم، وقد اخُتلف في ت�شميته باللغة العربية، فاأطلق على: فنون الحفر، 

الفنون المطبوعة، الت�شميم الطباعي، فنون الجرافيك. 
االألواح  معالجة  فيها  بما  فنية،  اأعمال  اإن�شاء  هو  العام  معناه  في  الجرافيكي  والت�شميم 
الخ�شبية، والمعدنية والحجر باالعتماد على) ال�شور التو�شيحية، الكلمات، الرموز .. الخ( 
الر�شوم  وت�شمل  مختلفة،  ت�شكيالت  ذات  طباعية  اأ�شطح  على  الح�شول  بهدف  معًا  واالألــوان 
التو�شيحية والكرتونية التي تنتج بوا�شطة الحا�شب االآلي اأو التطبيقات الرقمية في االأجهزة 

الذكية، ال�شكل )7(

ال�شكل )7(
لوحة حفر جرافيك للفنان ال�شوداني
محمد خليل بعنوان اأر�ص م�شتركة.

المو�صوع الث�ني
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اإن تاريخ فن الجرافيك تاريخ قديم ِقَدم االإن�شان، اإال اأنه ُعرف وانت�شر مع انت�شار الطباعة 
والتو�شع في فنون الن�شر والدعاية واالإعالن وتغليف المنتجات. 

واالإعالن  الدعاية  مجاالت  في  هامة  ونفعية  فنية  جوانب  الجرافيكية  الفنون  ُتمثل  حيث 
ومل�شقات  المعايدة  وبطاقات  والمجالت  والجرائد  الكتب  كت�شميم  الحديث،  ع�شرنا  في 

المنتجات االإعالنية وغيرها، كما في النماذج االآتية، االأ�شكال )8- 9- 10- 11- 12- 13(

1- الدعاية واالإعالن.                        2- ت�شميم المطبوعات واأغلفة الكتب.
3- ت�شميم ال�شعارات والرموز.         4- ت�شميم المواقع االإلكترونية.

ي�شتخدم الت�شميم الجرافيكي في جوانب جمالية ونفعية عديدة من اأهمها مجال : 

ال�شكل )10(ال�شكل )9(ال�شكل )8(

ال�شكل )13(ال�شكل )12(ال�شكل )11(

فن الجرافيكفن الجرافيك

مج�الت ا�صتخدام فنون الجرافيكمج�الت ا�صتخدام فنون الجرافيك
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     اختار/ي الرمز المعبر عن الفكرة المراد اإي�شالها للمتلقي في ال�شكل )8( ؟ 
     في االأ�شكال )9، 10، 11، 12، 13( وظيفة اإعالنية لنحدد �شكلين منها )  ( و)  (. 

ن�ص�ط )ن�ص�ط )11((

اأختار فكرة ت�شلح لعمل بطاقة دعوة بمنا�شبة اإجراء م�شابقة للر�شم في مدر�شتي، 
واأعّبر عنها بطريقة اإبداعية با�شتخدام الر�شم مع الكتابة، متذكرًا ما عملته في در�ص 

عمل بطاقة معايدة.

ن�ص�ط )ن�ص�ط )22((
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ال�صوؤال االأولال�صوؤال االأول  �صع/ي عالمة )�صع/ي عالمة )√√( اأم�م العب�رة ال�صحيحة, وعالمة )( اأم�م العب�رة ال�صحيحة, وعالمة )ΧΧ( اأم�م ( اأم�م 
العب�رة غير ال�صحيحة فيم� ي�أتيالعب�رة غير ال�صحيحة فيم� ي�أتي

1. ر�شم الطبيعة ال�شامتة من املوا�شيع التي ال ت�شاعد على تعلم اأ�شول الر�شم   )    (
2. من اأ�شهر الفنانني العامليني يف ر�شم الطبيعة ال�شامتة الفنان بول �شيزان         )     (
3. م�شدر كلمة جرافيك م�شطلح اأجنبي م�شتق من كلمة جرافو�ص        )    (

ال�صوؤال الث�نيال�صوؤال الث�ني  عرف/ي كل منعرف/ي كل من
  اأ. الت�شاد يف الفن .................................................................
ب. اجلرافيك ..........................................................................

ال�صوؤال الث�لثال�صوؤال الث�لث  اذكر/ي ثالثة من مج�الت ا�صتخدام فنون الجرافيك؟اذكر/ي ثالثة من مج�الت ا�صتخدام فنون الجرافيك؟
................................................................. .1
................................................................. .2
................................................................. .3

تقويم الوحدةتقويم الوحدة
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المو�صوع�ت
المو�صوع االأول: 

التم�ثل الكلي في زخ�رفن� 
االإ�صالمية.

المو�صوع الث�ني: 
التم�ثل الكلي المتع�ك�س 

في زخ�رفن�.
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اأهداف مج�ل الزخرفة

1   م�شاهدة �شور نماذج وحدات 
زخرفية اإ�شالميـة ب�شيطــة ومالحظــة 

اأنواعهــا: هند�شية، نباتيـة، كتابية.
2   تذّوق القيـم الفنيـة في ال�شور 

المعرو�شـة.
3   ر�شم وحدة زخرفية هند�شيــة 

يتحــقق فيهــا التمــاثــل والتكــرار.
4   اإدراك القيــم الجمــالية للتمــاثــل 

والتكـرار في الزخــرفـــة.

24
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التم�ثل الكلي في زخ�رفن� االإ�صالميةالتم�ثل الكلي في زخ�رفن� االإ�صالمية المو�صوع االأول

الزخرفة من اأهم المجاالت في الفنون الت�شكيلية، و يمكن تق�شيم الوحدات الزخرفية اإلى: 
زخارف )هند�شية، طبيعية وكتابية(. 

الخطوط  اأنــواع  بع�ص  تالقي  من  الناتجة  الخطية  العالقة  عن  الهند�شية  الزخرفة  وتنتج 
الم�شتقيمة والمنحنية وغيرها مثل: الم�شلعات، المثلثات، االأ�شكال الرباعية و المعين ومتوازي 
اال�شالع واالأ�شكال الخما�شية و ال�شدا�شية و الدوائر والنجوم، وت�شتخدم الزخارف الهند�شية في 
كافة اأنواع االأ�شطح المنحنية والكروية والمائلة وغير المائلة، ومن القواعد الزخرفية التي يجب 

معرفتها: )التوازن، التكرار، الت�شعب والتناظر اأو التماثل(.

ال�شكل )14(
جدار في م�شجد قبة ال�شخرة، ُزّين بزخارف هند�شية ونباتية 

يت�شح فيها التكرار القائم على التماثل الكلي لل�شكل.

25
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فلنكتب تعريًفا للتماثل الكلي في الزخرفة؟
........................................................................................................................................................................

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

لنتعرف على التماثل الكلي انظر/ي اإلى ال�شكل )14(  جدار في 
ونجيب عن  ونباتية  هند�شية  بزخارف  زُين  ال�شخرة  قبة  م�شجد 

االأ�شئلة االآتية:
1- نحّدد الوحدة الزخرفية ال�شكل )15( في ال�شكل )16( بلون

      مخالف.
2- هل تكّررت الوحدة الزخرفية في ال�شكل )15( باأكملها اأم

      بجزء منها؟
3- لقد تكّررت الوحدة في ال�شكل )15( عدة مرات؛ كيف كان التكرار؟

 اأ / متتاليًا.  ب/ متباداًل مع وحدة زخرفيه اأخرى.
4- لو قارنا بين ال�شكلين )16-17(؛ ماذا نالحظ في التكرار؟

ال�شكل )15(

ال�شكل )16( ال�شكل )17(
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 المب�دئ الفنية للتم�ثل الكلي:
 المب�دئ الفنية للتم�ثل الكلي:

1- تتطابق الوحدة الزخرفية بكاملها عدة مرات. 
2- ت�شتخدم لملء فراغ الم�شطحات المختلفة وامتداد االأ�شكال. 

3- هو نوع من اأنواع التكرار المتتالي.
 وقد بداأ اهتمام الم�شلمين في ا�شتخدام التماثل الكلي للزخرفة، فا�شتخدموا التماثل الكلي في 

زخرفة الم�شاحات الكبيرة، مثل:
 اأ- تزيين جدران الم�شاجد والق�شور والقباب والماآذن واالأعمدة وغيرها، ال�شكل )18(.
 ب- زخرفة االأبواب والنوافذ الكبيرة واالأثاث باأ�شاليب فنية مختلفة؛ كالتطعيم والر�شم

       والتلوين والحفر وغيره. 

ال�شكل )18(
جدار من م�شجد في المغرب يو�شح التكرار المتماثل الكلي على هيئة اإطارات دائرية.
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تكمن القيم الجمالية في التماثل الكلي في الزخرفة االإ�شالمية بما ياأتي :
•  الدّقة، والتي تظهر في الت�شميم الزخرفي للوحدة.

ة بجوار •  النظام، والذي ن�شعر به ونالحظه في ترتيب الوحدات وهي متجاورة ومترا�شّ
   بع�شها.

•  االتزان، والذي يتاأكد من ا�شتخدامنا ال�شكل نف�شه بنف�ص موا�شفاته وم�شاحاته وقيمه
   الفنية والت�شكيلية.

ا نّتبع االآتي:  الإحداث تكرارات من النوع المتماثل تماثاًل كليًّ
•  ر�شم وحدة زخرفية مب�شطة داخل اأحد المربعات في ال�شكل )19(.

•  �شف الوحدة الزخرفية بورق �شفاف.
•  تحديد م�شارات وتخطيطها اإلى مربعات مت�شاوية تتنا�شب مع مقا�ص الوحدة، ال�شكل )19(.

•  طبعها عدة مرات، في حدود اأربع مرات. 
•  نلّون الوحدات المتكررة تكراًرا تماثليًّا كليًّا، ننظر ال�شكل )19(.

ال�شكل )19(
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من الممكن ا�شتخدام الحا�شب االآلي في الت�شميم والتكرار القائم على التماثل 
من  االأ�شا�شية  االأ�شكال  با�شتخدام   )Word( برنامج  خالل  من  لل�شكل  الكلي 

االأ�شكال التلقائية، وا�شتخدام اأداة الن�شخ والل�شق.

تطبيقات بالر�شم والتلوين على ال�شكل )20(.
1- ن�شيف خطوطًا اأو م�شاحات لت�شميم وحدة

      زخرفية تقوم على التماثل الن�شفي.
2- نلّون الم�شاحات ونترك م�شاحات، نذكر اأفكارًا

      جميلة لكيفية ا�شتغالل هذه االأ�شكال في المجاالت
      المختلفة للحياة العملية المنزلية والمدر�شية.

3- نكّرر اأحد االأ�شكال تكراًرا تماثليًّا كليًّا على ملف
      �شفاف ونلّونه باالأقالم الملونة. 

ال�شكل )20(
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التم�ثل الكلي المتع�ك�س في زخ�رفن�التم�ثل الكلي المتع�ك�س في زخ�رفن�

ال�شكل )21(
 لوح خ�شبي مطعم بلوؤلوؤ وعاج واأبنو�ص وعظم وفيروز و�شدف 
نع في الن�شف الثاني من القرن العا�شر الهجري،  وذهب، �شُ
الحظ االأ�شكال الهند�شية المتكررة في و�شط اللوح واأطرافه.

ال�شكل )22(
 جدار محراب القبلة االأ�شا�شي لم�شجد ذاتا )thatta( في 

باك�شتان اأن�شÅ عام 1647م، تظهر فيه الزخارف الهند�شية 
في تكرار عك�شي.

اأن�شاأ الفنان الم�شلم زخارف غاية في الروعة والجمال، ومالأ بها جدران الم�شاجد والق�شور، 
والتحف واالأواني وغيرها. 

وقد اأن�شاأ زخارفه معتمدًا على قواعد واأ�ش�ص قامت عليها الزخارف في الفن االإ�شالمي. 
لو حللنا ال�شكلين )21- 22( �شوف ن�شل اإلى جميع القواعد التي قامت عليها الزخرفة في 

الفن االإ�شالمي،  ولذلك �شوف نجيب عن االأ�شئلة االآتية لنحقق معرفتنا بها:
1- في تنظيم الوحدات الزخرفية الهند�شية؛ هل ن�شعر بنوع من الفو�شى وعدم االنتظام؟
2- عندما اأراد الفنان الم�شلم اأن يمالأ فراغ جدران الم�شجد بالزخارف؛ ما الطريقة التي

     اعتمد عليها؟

المو�صوع الث�ني
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3-  هل نالحظ تكّد�ص الزخارف في جهة وقّلتها في جهة اأخرى؟
4- �شّمم الفنان الم�شلم وحدته الزخرفية على نظام التماثل، وكّررها على نظام التماثل

      الكلي؛ فهل لهاتين ال�شفتين اأثر على توازن عمله الفني؟ 
5- من خالل االإجابة عن االأ�شئلة ال�شابقة؛ هل ن�شتطيع اأن ن�شف اأحد هذين ال�شكلين

      و�شًفا فنيًّا؟
في كال ال�شكلين نجد اأن الفنان الم�شلم �شّمم وحداته بدّقة، ونظمها بنظام هند�شي دقيق،  

وكّررها ليمالأ الفراغ بمقا�شات متنا�شبة ومت�شاوية، جعلت الزخارف منظمة ومتوازنة. 
من الو�شف ال�شابق ن�شتطيع اأن ن�شل اإلى: 

1- التم�ثل.
2- التوازن.
3- التكرار.

در�شنا التماثل الكلي في الدر�ص ال�شابق، وهو كما نالحظ اإحدى قواعد الزخرفة، والذي 
يتمثل في التكرار، و�شوف نتعرف على نوع اآخر للتماثل الكلي وهو التماثل المتعاك�ص.

اأو اتجاهها االأ�شلي؛ اإما من  هو تكرار الوحدة الزخرفية في اأو�شاع مختلفة و عك�ص و�شعها 
الراأ�ص، اأو من الجنب اأو من االأعلى واالأ�شفل، االأ�شكال )23- 24- 25(.

ال�شكل )23( 
تماثل متعاك�ص 
من الراأ�ص.

ال�شكل )25( 
تماثل متعاك�ص من 

االأعلى واالأ�شفل. ال�شكل )24( 
تماثل متعاك�ص من الجنب.

31
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جم�لي�ت التم�ثل الكلي:
جم�لي�ت التم�ثل الكلي:

والتي  الزخرفية  الوحدات  وتوزيع  تنظيم  تنوع  في  المتعاك�ص  الكلي  التماثل  جماليات  تكمن 
ت�شعرنا بالحركة الم�شتمرة لّلون والخط والم�شاحة والتي تتحقق في عملية الزخرفة وتكراراتها. 

� متع�ك�ًص�  تكرار الوحدة الزخرفية تكراًرا تم�ثليًّ

•  ت�شميم وحدة. 
•  تكرار الوحدة عدة مرات؛ اإما من الراأ�ص اأو من اأحد الجانبين، اأو من االأعلى ومن االأ�شفل.
   وتنوع اتجاهات التكرار يعطينا تنوعًا في حركة الخطوط واالأ�شكال واالألوان، ال�شكل )26(

•  تلوين الوحدات المتكررة تكراًرا تماثليًّا متعاك�ًشا.

طططططططططططط )1(:

ال�شكل )26(
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  من الممكن ا�شتخدام الحا�شب االآلي في الت�شميم والتكرار القائم على التماثل 
الكلي المتعاك�ص لل�شكل من خالل برنامج »word« وبرنامج »الر�شام« با�شتخدام 

االأ�شكال االأ�شا�شية من االأ�شكال التلقائية، وا�شتخدام اأداة الن�شخ والل�شق. 
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ال�صوؤال االأولال�صوؤال االأول م� هي عن��صر الزخرفية االإ�صالمية؟ م� هي عن��صر الزخرفية االإ�صالمية؟
  اأ.  ..........................................................................
ب.  ..........................................................................
 ج.  ..........................................................................

اأم�م  اأم�م (   )ΧΧ( وعالمة  ال�صحيحة,  العب�رة  اأم�م   )( وعالمة  ال�صحيحة,  العب�رة  اأم�م   )√√( عالمة  )�صع/ي  عالمة  �صع/ي  الث�ني   الث�نيال�صوؤال  ال�صوؤال 
العب�رة غير ال�صحيحة فيم� ي�أتيالعب�رة غير ال�صحيحة فيم� ي�أتي

1. التماثل الكلي تطابق الوحدة الزخرفية بكاملها عدة مرات                               )    (.

2. ا�شتخدم امل�شلمني زخرفة التماثل الكلي يف تزيني جدران امل�شاجد والقباب واملاآذن              )    (.

3. زخرفة االأبواب والنوافذ واالأثاث بالتطعيم والر�شم والتلوين واحلفر لي�شت من الفن االإ�شالمي    )    (.

4. التماثل املتعاك�ص هو تكرار الوحدة الزخرفية يف اأو�شاع متعاك�شة عن اجتاهها االأ�شلي              )    (.

5. الدقة والنظام و االتزان من القيم اجلمالية يف التماثل الكلي                      )    (.

ال�صوؤال الث�لثال�صوؤال الث�لث  م� هي قواعد الزخرفة؟م� هي قواعد الزخرفة؟
................................................................. .1
................................................................. .2
................................................................. .3

تقويم الوحدة:تقويم الوحدة:
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المو�صوع�ت
المو�صوع االأول: 

لوحة فنية ب�ل�صغط على 
النح��س.

المو�صوع الث�ني: 
لوحة زخرفية ب��صتخدام 

المين� الب�ردة على النح��س.
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اأهداف مج�ل اأ�صغ�ل المع�دن

العامة  الخ�شائ�ص  على  ف  التعرُّ
واالأ�شا�شية لبع�ص المعادن.

الب�شيطة  المهارات  بع�ص  اكت�شاب 
المتعلقة بال�شغط على المعادن.

الفني  العمل  بجمـال  االإح�شا�ص 
في  والبارزة  الغائرة  للم�شطحات 

االأ�شكال المعدنية. 
المعادن  طالء  طرائق  على  ف  التعرُّ

بالمينا الباردة على معدن النحا�ص.
وقراءة  �شابقة  فنية  اأعمال  م�شاهدة 

وتك�ّشف القيم الملم�شية فيها. 

1

2

3

4

5
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لوحة فنية ب�ل�صغط على النح��سلوحة فنية ب�ل�صغط على النح��س

اأبرز هذه  االأر�ص وما عليها وما بداخلها من خيرات كثيرة، ومن  خلق اˆ - عز وجل - 
الخيرات: المعادن. ولقد حبا اˆ تعالى المملكة العربية ال�شعودية بعدد من المعادن المهمة 
والمتنوعة، وال يزال البحث والتنقيب جاري با�شتمرار عن هذه المعادن؛ ال�شتخراجها واالنتفاع 

بها. 

ال�شكل )27(
�شخرة تحتوي على معدن الكريزوال المتميز باللون االأزرق.

اأهم اأنواع المع�دناأهم اأنواع المع�دن

 ومن اأهّم اأنواع المعادن: الذهب، والف�شة، والنحا�ص، والحديد، والر�شا�ص، والق�شدير،
والتي توجد في اأماكن كثيرة من بالدنا الحبيبة.  

المو�صوع االأول
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المع�دن في حي�تن�المع�دن في حي�تن�

برع الفنان الم�شلم في �شناعة المعادن والتحف المعدنية. وظهرت فنون المعادن باأنواعها 
)الذهب والف�شة والنحا�ص والبرونز وغيرها( في الُحلي وال�شيوف وتذهيب الم�شاحف وغير 
الذي  الم�شرفة«  الكعبة  »باب  الذهب:  معدن  فيها  ا�شُتخدم  التي  االإبداعات  اأبرز  ومن  ذلك. 

نع باأيدي فنيين �شعوديين مهرة، ال�شكل )28(  �شُ

وقد ا�شتفاد االإن�شان من هذه المعادن في �شنع م�شتلزمات حياته النفعية والجمالية، ال�شكل )29(.

ال�شكل )29( 
نعت يدويًّا. �شورة لقطع ذهبية قديمة �شُ

ال�شكل )28( 
باب الكعبة الم�شرفة م�شنوع من 
الذهب الخال�ص.
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�شنقوم بتنفيذ عمل فني قائم على فكرة اأوراق االأ�شجار با�شتخدام رقائق النحا�ص.

االأدوات والخ�م�تاالأدوات والخ�م�ت
لتنفيذ عمل فني با�شتخدام رقائق النحا�ص نحتاج اإلى الخامات واالأدوات االآتية:

•  ورق اأبي�ص لر�شم الت�شميم عليه. 
•  قلم ر�شا�ص. 

•  ورق طبع »كربون«.
•  قطعة نحا�ص )اأو رقيقة األمونيوم( )3 ملم( م�شاحتها )9 × 15�شم(

•  مق�ّص لقطع المعدن. 
•  اأداة لتحديد و�شغط النحا�ص »ويمكن اال�شتعا�شة عنها بالقلم الر�شا�ص«.

ال�شكل )30( 
خامات واأدوات
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خطوات العمل:خطوات العمل:

)الخطوة االأولى()الخطوة االأولى(
1- نقوم بر�شم الت�شميم على الورق االأبي�ص.

)الخطوة الث�نية()الخطوة الث�نية(
2- نق�ّص المعدن بالم�شاحة المطلوبة

      با�شتخدام المق�ص. 

)الخطوة الث�لثة()الخطوة الث�لثة(
3- نقوم بطبع الت�شميم على قطعة المعدن 

      بال�شغط با�شتخدام ورق الكربون اأو الورق 
     ال�شفاف.

)الخطوة الرابعة()الخطوة الرابعة(
4- بعد و�شع الت�شميم على قطعة النحا�ص 

       نقوم بتحديدها بحيث يكون التحديد بارزًا
      على �شطح المعدن.

)الخطوة الخ�م�صة()الخطوة الخ�م�صة(

5- نقوم بعمل »الترميل« في بع�ص اأجزاء
      العمل الفني.

اأو  التخدي�ص  اأو  بالتنقيط  واالأ�شكال  الخطوط  من  مختلفة  مالم�ص  الم�شاحات  بع�ص  اإعطاء  هو  الترميل: 
التحزيز لتعطي في �شكلها النهائي تاأثيرات زخرفية تخدم العمل.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(
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)الخطوة ال�ص�د�صة()الخطوة ال�ص�د�صة(
6- ثم نقوم ب�شغط المعدن من الخلف في 

      االأجزاء المراد اإظهارها بارزة. 
)6(

)7(

)8(

)الخطوة ال�ص�بعة()الخطوة ال�ص�بعة(

7- التاأكيد على اإظهار التفا�شيل البارزة للعنا�شر 
      با�شتخدام االأدوات الخا�شة بذلك.

)الخطوة الث�منة()الخطوة الث�منة(

8- نقلِّب �شريحة النحا�ص على الوجه االآخر؛ 
      للتاأكد من و�شوح تاأثيرات ال�شغط عليها.

نكمل العمل ليخرج بال�شكل النهائي ال�شكل )31(

ال�شكل )31(
لوحة زخرفية من النحا�ص. 
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1- من خالل ال�شبكة العنكبوتية يمكننا اأن نزور متاحف للفنون التقليدية ونعمل
      بياًنا اأو ت�شنيًفا للم�شغوالت المعدنية.

ا باأ�شلوب ال�شغط على النحا�ص با�شتخدام عنا�شر من الحروف  2- ننّفذ عماًل فنيًّ
      االأبجدية العربية.

3- ننفذ عماًل فنيًّا بتوظيف بع�ص الم�شتهلكات المعدنية.

ن�ص�ط )2(

من خالل ما �شبق عر�شه لخطوات تنفيذ عمل لوحة بال�شغط على النحا�ص؟
اذكر/ي اأهم خطوات العمل التي يجب اتباعها؟

ن�ص�ط )1(
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لوحة زخرفية ب��صتخدام األوان لوحة زخرفية ب��صتخدام األوان 
الزج�ج على النح��سالزج�ج على النح��س

زخرت الفنون االإ�شالمية با�شتخدام العديد من التقنيات في فنونها التطبيقية، ومن هذه 
التقنيات: ا�شتخدام الخامات اللونية الخا�شة بالمينا.

وكانت خامات المينا ت�شتخدم على االأ�شطح المعدنية المنف�شلة اأو الم�شافة �شمن خامات 
اأخرى كالخ�شب والفخار والزجاج ومختلف الفنون التطبيقية، ال�شكل )32(

والمينا من الخامات التي ا�شتخدمت بطرائق مختلفة؛ لكونها تثبت عند ا�شتخدامها على 
البارد اأو على ال�شاخن، بمعنى: اأن هناك من االأكا�شيد الخا�شة بالمينا ما يثبت على ال�شطح 

المعدن دون تعّر�شه لدرجات الحرارة، ومنها ما يثبت بعد تعّر�شه لدرجات حرارة معينة. 

المين� في زخرفة المع�دنالمين� في زخرفة المع�دن

ال�شكل )32(
�شندوق خ�شبي لحفظ االأقالم ُغطيت اأ�شطحه بقطع النحا�ص الملونة باألوان المينا الباردة.

المو�صوع الث�ني
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تلوين االأ�شطح المعدنية، ويتم  التي يمكن ا�شتخدامها في  اللونية  اإحدى الخامات  المينا   
التلوين بطريقتين:

الطريقة االأولى: ا�شتخدام المينا على البارد.
الطريقة الثانية: ا�شتخدام المينا على ال�شاخن.

للت�شميم،  وفقًا  الباردة  المينا  باألوان  مبا�شرة  المعدنية  االأ�شطح  تلون  االأولى  الحالة  في 
ويمكن ا�شتخدام العديد من الدرجات اللونية التي تتكون منها المينا.

اأما الطريقة الثانية: فبعد ا�شتخدام الدرجات اللونية للمينا ال�شاخنة على االأ�شطح المعدنية 
يتم و�شع العمل في اأفران وفي درجات حرارة معينة؛ لتثبيتها.

م� هي المين�؟م� هي المين�؟

�شنقوم بتنفيذ لوحة زخرفية با�شتخدام المينا الباردة على رقائق النحا�ص. 

الخ�م�ت واالأدواتالخ�م�ت واالأدوات

•  اأدوات ق�ّص لقطع النحا�ص.
•  اأداة تحديد و�شغط النحا�ص. 

•  األوان المينا الباردة، ويمكن اال�شتعا�شة 
ال�شكل )33(عنها باألوان الزجاج، ال�شكل )33(

االأدوات والخامات.
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خطوات تنفيذ لوحة زخرفيةخطوات تنفيذ لوحة زخرفية

)الخطوة االأولى()الخطوة االأولى(

•  نقوم بر�شم الت�شميم على الورق االأبي�ص.

)الخطوة الث�نية( )الخطوة الث�نية( 
)اأ - ب - ج()اأ - ب - ج(

•  نطبع الت�شميم على قطعة النحا�ص با�شتخدام ورق الطبع الكربون.

)الخطوة الث�لثة()الخطوة الث�لثة(

•  نقوم بتحديد الت�شميم على قطعة النحا�ص 
الم�شطحة.

)الخطوة الرابعة()الخطوة الرابعة(

ــرة  ــائ ــغ •  نـــقـــوم بــعــمــل االأجــــــــزاء ال
بالت�شميم. 

(ج)(ب)(اأ)
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)الخطوة الخ�م�صة()الخطوة الخ�م�صة(

•   نقوم بتلوين االأجزاء الغائرة من الت�شميم. 

)الخطوة ال�ص�د�صة()الخطوة ال�ص�د�صة(

•  نقوم بتاأطير الت�شميم بعد االنتهاء من التلوين، 
ال�شكل )34( 

ال�شكل )34(
لوحة نحا�ص ملونة بالمينا.
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نزور المكتبات العامة اأو االإلكترونية لالّطالع على كتب الفن االإ�شالمي ونجمع �شور 
لنماذج تطبيقية ا�شتخدمت فيها األوان المينا.

ن�ص�ط )2(

باأ�شلوب  النحا�ص  اأ�شطح  على  للتطبيق  ت�شلح  التي  النماذج  من  مجموعة  ن�شّمم 
الغائر والبارز.

نختار اأحد الت�شميمات. وننفذه على م�شطح النحا�ص، ثم نلونه باألوان المينا اأو األوان 
الزجاج.

ن�ص�ط )3(

كيف يتم تنفيذ لوحة زخرفية با�شتخدام المينا الباردة على رقائق النحا�ص؟

ن�ص�ط )1(
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ال�صوؤال االأولال�صوؤال االأول  �صع/ي عالمة )�صع/ي عالمة )√√( اأم�م العب�رة ال�صحيحة, وعالمة )( اأم�م العب�رة ال�صحيحة, وعالمة )ΧΧ( اأم�م ( اأم�م 
العب�رة غير ال�صحيحة فيم� ي�أتي:العب�رة غير ال�صحيحة فيم� ي�أتي:

1.من اأنواع املعادن النحا�ص واحلديد والر�شا�ص والق�شدير                 )    (.

2.برع الفنان امل�شلم يف �شناعة التحف املعدنية وتذهيب امل�شاحف و�شنع باب الكعبة امل�شرف  )    (.

3.خامات املينا ت�شتخدم على االأ�شطح املعدنية امل�شافة �شمن خامات كاخل�شب والفخار والزجاج )    (.

ال�صوؤال الث�نيال�صوؤال الث�ني  رتب/ي الكلم�ت االآتية في جملة مفيدة؟رتب/ي الكلم�ت االآتية في جملة مفيدة؟
  اخلامات اللونية - اإحدى - االأ�شطح املعدنية - يف تلوين - املينا. 

..................................................................................................................... -

تقويم الوحدة:تقويم الوحدة:
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¿OÉ©ŸÉH¿OÉ©ŸÉH المو�صوع�تالمو�صوع�ت
المو�صوع االأول:المو�صوع االأول:

  تكوين جم�لي م�صطح تكوين جم�لي م�صطح 
ب�لخ�صب.ب�لخ�صب.

المو�صوع الث�ني:المو�صوع الث�ني:  
تكوين جم�لي مج�صم تكوين جم�لي مج�صم 

ب�لخ�صب.ب�لخ�صب.
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اأهداف مج�ل اأ�صغ�ل الخ�صب

التعرف على اأنواع الخ�شب.
للتحّكم  الب�شيطة   االأدوات  ا�شتخدام 

بالخامة وت�شكيلها.
الكيميائي  الو�شل  طرائق  توظيف 

)دون تع�شيق(.
االأدوات  بوا�شطة  الب�شيط  التعديل 

البدائية على اأخ�شاب �شابقة القطع.
قطع  من  مكونة  فنية  تراكيب  اإنتاج 

خ�شبية �شابقة القطع.
ا�شتخدامات  بدايات  تاريخ  على  ف  التعرُّ

االأخ�شاب في الحياة.
االأفقية  العالقات  التحدث عن جمال 

والراأ�شية في التكوين.

1
2

3

4

5

6

7
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تكوين جم�لي م�صطح ب�لخ�صبتكوين جم�لي م�صطح ب�لخ�صب

االأنواع  مختلفة  االأ�شجار  منها:  االأر�ــص،  هذه  على  كثيرة  مخلوقات  وجل-  -عز  اˆ  خلق 
واالأحجام واالأ�شكال، وقد بنى االإن�شان البدائي بيته منها بعد اأن جمع ما تناثر منها في الغابات، 
ر بعد ذلك في اال�شتفادة من خ�شب االأ�شجار، فقطعها وا�شتخرج منها خامة الخ�شب،  ثم فكَّ

ال�شكلين )35 - 36(

ال�شكل )35(
خامة الخ�شب.

ال�شكل )36(
 خامة الخ�شب.

ُيعرف الخ�شب اأنه خامة جامدة �شلبة 
توجد تحت لحاء جذوع ال�شجر.

ّناع المحراث والعجلة من  اأوائل �شُ وكان ال�شومريون الذين �شكنوا بالد ما بين النهرين من 
خامة الخ�شب، وقد كان لهما دور كبير في تطور الحياة بعد اأن �شّهل المحراث عملية الزراعة،  
و�شاعدت العجالت على الحركة واالنتقال بُي�ْشر و�شهولة من مكان اإلى اآخر، ال�شكلين )38-37(

ال�شكل )37(
 عجالت خ�شب.

ال�شكل )38( 
 حراثة االأر�ص.

المو�صوع االأول
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1- قطع جذوع االأ�شجار بقواطع اآلية كبيرة،
      ال�شكل )39(

المراحل االأ�ص��صية لتجهيز االأخ�ص�بالمراحل االأ�ص��صية لتجهيز االأخ�ص�ب

ال�شكل )39(
المرحلة االأولى

ال�شكل )40(
المرحلة الثانية

ال�شكل )41(
المرحلة الثالثة

2- نقل جذوع االأ�شجار بناقالت كبيرة، ال�شكل )40(

3- ا�شتخراج طبقة اللحاء من جذوع االأ�شجار
      باأجهزة متخ�ش�شة، ال�شكل )41(
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ال�شكل )42(
المرحلة الرابعة

ال�شكل )43(
المرحلة الخام�شة

ال�شكل )44(
المرحلة ال�شاد�شة

4- تقطيع جذوع االأ�شجار اإلى كتل و�شرائح
       مختلفة االأ�شكال واالأحجام، ال�شكل )42(

5- تر�شيف الكتل وال�شرائح الخ�شبية لتجفيفها، ال�شكل )43(

6- ت�شكيل الكتل وال�شرائح وت�شنيعها وفق
      متطلبات الحياة، ال�شكل )44(
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وقد ا�شتخدم االإن�شان االأخ�شاب في بناء القوارب والمنازل والعربات وغيرها من م�شتلزمات 
الحياة، االأ�شكال )45- 46- 47(

ال�شكل )47(ال�شكل )46(ال�شكل )45(

لنتذّكر معًا بع�ص القطع الخ�شبية التي ن�شتخدمها في المنزل.

ن�ص�ط )1(

اأنواع الخ�صباأنواع الخ�صب  
الخ�ضب ال�ضلب: األيافه �شغيرة ومتما�شكة وهو ثقيل الوزن.

الخ�ضب اللين: األيافه كبيرة ومتما�شكة وخفيفة اإلى حدٍّ ما. 
وتعتبر خامة الخ�شب من اأكثر الخامات قابليًة للت�شكيل االآلي واليدوي، ولها عدة مميزات، 

اأهمها:
1- تعّدد االأنواع واالأ�شكال واالأحجام.

2- �شهولة الق�ّص والت�شكيل ح�شب االحتياجات المطلوبة.
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اأدوات النج�رةاأدوات النج�رة

ال�شكل )48(
اأدوات النجارة

ال�شكل )49(
اأدوات النجارة

لو تاأّملنا ال�شكلين )48- 49( لوجدنا اأنه يحتوي على بع�ص اأدوات النجارة، �شنذكر 
اأ�شماءها

ن�ص�ط )2(

الت�صكيل الخ�صبيالت�صكيل الخ�صبي
خامة  على  تعتمد  متنوعة،  ويدوية  اآلية  واأ�شاليب  طرائق  فيها  ت�شتخدم  فنية  تقنية  عملية 

الخ�شب بجميع اأنواعه، لت�شنيع تكوينات خ�شبية م�شطحة ومج�شمة.

التكوين الم�صطحالتكوين الم�صطح
هو التكوين الذي له ُبْعدان فقط، هما: الطول والعر�س. 

ولعمل تكوين م�شطح من خامة الخ�شب نّتبع ما ياأتي:
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خطوات عمل م�صطح خ�صبيخطوات عمل م�صطح خ�صبي

)الخطوة االأولى()الخطوة االأولى(

نختار القطع المنا�شبة لعمل م�شطح خ�شبي.

)الخطوة الث�نية()الخطوة الث�نية(

ن�شتخدم المبرد في تنظيم الحواّف 
غير المنتظمة في القطع الخ�شبية. 

 )الخطوة الث�لثة( )الخطوة الث�لثة(

القطع مع  المادة الال�شقة لجمع  ن�شيف 
بع�شها البع�ص باأ�شلوب مبتكر.

ال�شكل )50(
الخطوة االأولى

ال�شكل )51(
الخطوة الثانية

ال�شكل )52(
الخطوة الثالثة

ال�شكل )53(
الخطوة الثالثة
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ذ باأعواد الثقاب )الكبريت(، نحاول اأن نبتكر  ال�شكل )54( عمل جمالي م�شطح،  ُنفِّ
اأ�شكااًل اأخرى با�شتخدام اأعواد الثقاب اأو اأعواد االآي�شكريم.

ن�ص�ط )3(

ال�شكل )54(
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تكوين جم�لي مج�صم ب�لخ�صبتكوين جم�لي مج�صم ب�لخ�صب

الم�شتحدثة؛  الخامات  من  كثير  ظهور  ُرغم  الحالي  ع�شرنا  في  كبيرة  مكانة  الخ�شب  يحتلُّ 
اأنواع ال ح�شر لها من  اآليًّا، وهناك  اأو  ا  اأكثر الخامات القابلة للت�شنيع، والت�شكيل يدويًّ الأنه من 
االأخ�شاب ال�شناعية والطبيعية كخامة اأ�شا�شية ُت�شتخدم في مجال ت�شنيع االأثاث، ال�شكل )55(.

ال�شكل )55(

عندما يتم تقطيع االأخ�شاب لت�شكيلها وت�شنيعها تنتج قطع �شغيرة ت�شمى )بقايا االأخ�شاب(، وهي 
عبارة عن مخلفات تقوم الم�شانع والمناجر والور�ص عادًة بالتخّل�ص منها، ال�شكلين )56- 57(.

 ال�شكل )56( 
م�شتهلكات خ�شبية

 ال�شكل )57(
م�شتهلكات خ�شبية

عند زيارتنا الإحدى الور�ص اأو المناجر اأو الم�شانع �شنجد كميات كبيرة من الم�شتهلكات 
الخ�شبية وهي قطع منتظمة وغير منتظمة مختلفة االأ�شكال واالأحجام. 

المو�صوع الث�ني
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لنفّكر معًا كيف يمكننا اال�شتفادة من هذه البقايا في عمل تكوينات جمالية مج�شمة، الحظ 
ال�شكل )58(

ن�ص�ط )1(

ال�شكل )58(
التكوين الجم�لي المج�صمالتكوين الجم�لي المج�صم

هو التكوين الجمالي المج�شم الذي له ثالثة اأبعاد.
يمكننا اإنتاج تراكيب فنية خ�شبية جمالية، عند جمعنا للقطع الخ�شبية الم�شتهلكة )بقايا 

االأخ�شاب( لنت�شاءل اإذًا: ما التراكيب الخ�شبية؟
اأ�ش�ص فنية،  باأ�شاليب تعتمد على  العنا�شر  الفنية الخ�شبية هي عملية الجمع بين  التراكيب 

وتتحقق بما ياأتي:
1- اأن يكون لكل تركيب خ�شبي له نقطة محورية تجذب انتباه الرائي.

2- اأن يتعادل توزيع العنا�شر في التركيب الفني �شواًء كان منظمًا تنظيمًا متماثاًل اأو غير متماثل.

3- اأن يكون هناك وحدة في الخامة، مع اإمكانية اختالف االأ�شكال واالألوان واالأحجام اأو ت�شابهها.
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ُنظمت القطع الخ�شبية في االأ�شكال االآتية باأ�شاليب مختلفة، هل نالحظ اختالف حركة 
التكوين في كل قطعة منها؟

ن�ص�ط )2(

ال�شكل )59(

ال�شكل )62(ال�شكل )61(ال�شكل )60(
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جمالي  تكوين  الإنتاج  بها  نفعل  اأن  يمكن  ماذا  مك�شورة؛  خ�شبية  مالب�ص  عاّلقة  لدينا 
مج�شم بالخ�شب؟

ن�ص�ط )3(

خطوات تكوين مج�صم جم�لي خطوات تكوين مج�صم جم�لي 

)الخطوة االأولى()الخطوة االأولى(

1- نجمع كمية من االأخ�شاب �شابقة القطع المختلفة
      في االأ�شكال واالأحجام واالألوان.

)الخطوة الث�نية()الخطوة الث�نية(
2- ن�شتخدم المبرد في تنظيم الحواّف غير

     المنتظمة في القطع  الخ�شبية. 
3- ن�شيف المادة الال�شقة لجمع القطع مع بع�شها

      البع�ص باأ�شلوب مبتكر.

ال�شكل )63(
تكوين مج�شمات خ�شبية.
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ال�صوؤال االأولال�صوؤال االأول  �صع/ي عالمة )�صع/ي عالمة )√√( اأم�م العب�رة ال�صحيحة, وعالمة )( اأم�م العب�رة ال�صحيحة, وعالمة )ΧΧ( اأم�م ( اأم�م 
العب�رة غير ال�صحيحة فيم� ي�أتي:العب�رة غير ال�صحيحة فيم� ي�أتي:

1. اخل�شب خامة جامدة �شلبة توجد حتت حلاء جذوع ال�شجر               )    (.

2. ال�شومريون الذين �شكنوا بالد ما بني النهرين من اأوائل �شناع املحراث والعجلة         )    (.

3. الت�شكيل اخل�شبي عملية تقنية فنية لت�شنيع تكوينات خ�شبية م�شطحة وجم�شمة           )    (.

4. الرتاكيب الفنية اخل�شبية ال ي�شرتط لها نقطة حمورية جتذب االنتباه                            )    (.

تقويم الوحدةتقويم الوحدة
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المو�صوع�تالمو�صوع�ت
المو�صوع االأولالمو�صوع االأول  

الن�صيج الب�صيط.الن�صيج الب�صيط.
المو�صوع الث�نيالمو�صوع الث�ني  

ت�صكيالت متنوعة ت�صكيالت متنوعة 
ب�لن�صيج.ب�لن�صيج.
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اأهداف مج�ل الن�صيج:
معرفة االأنماط المختلفة الأنواع التعا�شيق 
التركيب  تما�شك  في  ودورها  الن�شجية 

الن�شجي.
ت�شكيل عمل ن�شجي با�شتخدام نول

ب�شيط.
اإنتاج عمل ن�شجي 1/1.

تذوق القيمة الجمالية للن�شيج اليدوي 
المحلي.

تقدير التراث الن�شجي ال�شعبي القديم.

1

2

3
4

5
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الن�صيج الب�صيطالن�صيج الب�صيط

تعتبر �شناعة الَغْزل والن�شيج من اأقدم ال�شناعات التي عرفها االإن�شان منذ الِقَدم. وهنالك 
اأنواع عديدة من االأن�شجة المحبوكة، منها: الح�شير وال�ّشالل، لكن اأهّمها القما�ص.

م� الفرق بين الغزل والن�صيج؟
الغزل هو: تحويل كتل ال�شوف اأو الكتان اأو القطن 
اإلى خيوط، حيث يتم ربط اأطراف الخيوط من الكتل 
لتلّف  باليد  العجلة  ُتــدار  ثم  )بــكــرات(  مكبات  في 
الخيوط على البكرات، وكان ذلك يتم في ال�شابق عن 

طريق دوالب الغزل، ال�شكل)64(
الخيوط  تلك  ون�شج  توظيف  ف��ه��و: الن�ضيج  اأمــا 

المنتجة في �شنع االأقم�شة المختلفة والمتعددة.

من اأين ت�أتي خيوط االأقم�صة التي نرتديه�؟
االألياف  لمعظم  الرئي�شي  الم�شدر  النباتات  ُتعّد 
الن�شيجية، ويعتبر القطن م�شدرًا رئي�شًا الإنتاج معظم 
االأقم�شة التي نرتديها، فهي ت�شنع من خيوط القطن 
الم�شنوعة من الخيوط الم�شتخرجة من زهرة القطن، 
كجمهورية  الحارة؛  المناطق  في  زراعتها  تكثر  التي 

م�شر العربية، ال�شكل )65(

ال�شكل )65(
 ثمار القطن وقطعة قما�ص وبكرة خيط من القطن.

ال�شكل )64(
دوالب للغزل، وفيه يتم تحويل الخيوط اإلى �شلل.

المو�صوع االأول
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اأما الكتان فُي�شتخرج من األياف �شيقان نبات »الكتان«، التي 
يكثر نمّوها في المناطق الرطبة، مثل: رو�شيا، ال�شكل )66(

ومن الماعز والغنم والجمال يجّز ال�شوف الإنتاج االأقم�شة 
ال�شوفية، ال�شكل )67(

�شرنقة  منه  لت�شنع  القّز،  دودة  فتفرزه  الحرير  اأمــا 
تتحول في داخله اإلى فرا�شة، ثم تو�شع تلك ال�شرانق في 
الماء ليتّم فرز الدودة عن ال�شرنقة والح�شول على خيوط 
الحرير. من�شوجات واأقم�شة نرتديها اليوم، هذا باالإ�شافة 

اإلى الخيوط ال�شناعية المختلفة، ال�شكل )68(

ال�شكل )68( 
خامة الحرير.

ال�شكل )66(
خامة الكتان.

ال�شكل )67(
خامة ال�شوف.
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اإن جميع االأنواع ال�شابقة )القطن، الكتان، ال�شوف، الحرير( هي مواد �شالحة للغزل 
لتكوين من�شوجات واأقم�شة نرتديها اليوم، باالإ�شافة اإلى الخيوط ال�شناعية المختلفة.

ف على اأنواع االأقم�شة من حولنا؛ هل هي من ال�شوف اأم من القطن؟ - لنحاول اأن نتعرَّ
- متى نلب�ص ال�شوف؟ ومتى نلب�ص القطن؟ ومن يلب�ص الحرير؟

 ن�صـ�ط )1(

 وقد اأنتج اأجدادنا ال�شابقون العديد من االأقم�شة التي كانوا ي�شنعونها باأيديهم، م�شتخدمين 
اأدوات ب�شيطة. وقد احتوت تلك االأن�شجة على العديد من االأ�شكال والر�شوم الجميلة، كما تميزت 
باألوانها واأ�شكالها المتنوعة. واالأ�شكال االآتية تو�شح �شناعة المن�شوجات في مملكتنا الحبيبة.

ال�شوف  بغزل  تقوم  البدوية  المراأة  كانت  والتنّقل،  الترحال  حياة  ومن  ال�شحراء،  من 
العربية  المملكة  في  المراأة  كانت  كما   .)69( ال�شكل  واإتقان،  دّقة  بكل  المغزل،  با�شتخدام 
ال�شعودية تقوم بتحويل خيوط ال�شوف والقطن والكتان اإلى قطع جميلة، يمكن اأن ت�شتخدم 

في المنزل، وال�شكل )70( يبين اإحدى الن�شاء وهي تقوم بالن�شج م�شتخدمة نواًل قديمًا.

ال�شكل )69(
اإحدى الن�شاء تقوم بالغزل.

ال�شكل )70(
اإحدى الن�شاء تقوم بالن�شج.
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من  العديد  كان  بل  فقط،  الن�شاء  على  القما�شية  المن�شوجات  �شناعة  مهنة  تقت�شر  ولم 
الرجال يمار�شون هذه المهنة الإنتاج االأن�شجة بدّقة واإتقان كبيرين، فال�شكل )71( يظهر فيه 
منها  انتهى  ن�شيج  تظهر قطع  وخلفه  الن�شيج  كبيرة من  بن�شج قطعة  يقوم  وهو  الرجال  اأحد 

معّلقة على حبل.

فة،  لعلَّ ِمْن اأ�شرف واأهمِّ واأبرز ال�شناعات الن�شيجية في المملكة �شناعة ك�شوة الكعبة الم�شرَّ
التي ت�شنع من الحرير الخال�ص الم�شبوغ باللون االأ�شود، ثم تطرز اآياتها بخيوط من الذهب، 
وقد دّون الفنان ال�شعودي هذا العمل الكريم فر�شم مجموعة من العمال المهرة وهم يقومون 
ب�شنع ك�شوة الكعبة با�شتخدام اأنوال يدوية قديمة قبل اأن يكون لك�شوة الكعبة الم�شّرفة م�شنع 

اآليٌّ حديث، ال�شكل )72(

ال�شكل )71( 
اأحد الرجال يقوم بالن�شج على نول اأر�شي كبير.

ال�شكل )72(
لوحة زيتية لمجموعة من الرجال ين�شجون في م�شنع الك�شوة بمكة المكرمة.
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كيف يتكّون الن�صيج؟
 اإن عمل قطعة ن�شيج يعتبر من االأ�شغال الفنية الممتعة والجميلة، وهي تحتاج اإلى معرفة 
ب�شيطة �شيتم تو�شيحها الحقًا. تقوم فكرة الن�شيج على الترابط بين الخيوط، حيث تتقاطع 
الخيوط ب�شكل اأفقي وراأ�شي، اأحدهما ن�شّميه خيط )ال�شداة(، واالآخر خيط )اللحمة(. وليكن 
خيط ال�شداة -كما هو مو�شح في ال�شكلين- الخيَط االأ�شود، وخيط اللحمة الخيط االأبي�ص، 

ال�شكل )73(.

ال�شكل )73(
تو�شيح للترابط بين خيوط ال�شداة واللحمة.
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خطوات عملخطوات عمل
قطعة من الن�صيج الب�صيطقطعة من الن�صيج الب�صيط

نقوم بق�صِّ قطعة من الكرتون بمقا�ص 
)15×25 �شم(.

ينبغي اأن نحذر عند ا�شتعمال الم�شرط فهو حادٌّ جدًا.

25�شم

شم
�1

5
خّطين  بر�شم  الكرتون  جانبي  نق�شم 
الكرتون  اأطــراف  على  متوازيين  اأفقيين 

بطول)15�شم(، وعلى ُبْعد )2�شم(.

في  المح�شـورة  الم�شـــاحة  نق�شــم 
الجانبين  اإلى خطوط متباعدة بمقدار 

)1�شم( ونقطع بوا�شطة المق�ص.

الخطوة الث�لثةالخطوة الث�لثة

خّطين نقوم بق�صِّ قطعة من الكرتون بمقا�ص نقوم بق�صِّ قطعة من الكرتون بمقا�ص نقوم بق�صِّ قطعة من الكرتون بمقا�ص  بر�شم  الكرتون  جانبي  خّطين نق�شم  بر�شم  الكرتون  جانبي  خّطين نق�شم  بر�شم  الكرتون  جانبي  نق�شم 
أولى الخطوة الث�نية الخطوة الث�نية أولى الخطوة اال  الخطوة اال
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نــقــوم بــعــقــد بــدايــة خــيــط الــتــ�ــشــديــة، 
ن�شدُّ  ثم  ومــن  ــدود،  اأخـ اأول  في  واإدخــالــه 
في  ونــدخــلــه  الــنــول  طــرفــي  على  الخيط 

أخدود المقابل. اال

جميع  على  العمل  نف�ص  في  ن�شتمّر 
أخاديد حتى االنتهاء بعقد اآخر حبل  اال

الت�شدية.

يمكن اأن ت�شتخدم قطعة من الخ�شب 
»المكوك«، اأو الم�شطرة لت�شاعدك

على تمرير خيط اللحمة.

اأ�شفل  من  اللحمة  خيط  بتمرير  نقوم 
الخيط  فوق  ومن  للت�شدية،  أول  اال الخيط 

الثاني وهكذا بالتوالي وحتى النهاية
25�شم

شم
�1

5

25�شم

شم
�1

5

25�شم

شم
�1

5

يجب اأن ال ن�شّد الخيوط بقوة زائدة اأو بتراmñ �شديد.

جميع نــقــوم بــعــقــد بــدايــة خــيــط الــتــ�ــشــديــة،  على  العمل  نف�ص  في  جميع ن�شتمّر  على  العمل  نف�ص  في  جميع ن�شتمّر  على  العمل  نف�ص  في  ن�شتمّر 
 الخطوة الخ�م�صة الخطوة الخ�م�صة الخطوة الرابعة الخطوة الرابعة

يمكن اأن ت�شتخدم قطعة من الخ�شب  اأ�شفل  من  اللحمة  خيط  بتمرير  اأ�شفل نقوم  من  اللحمة  خيط  بتمرير  اأ�شفل نقوم  من  اللحمة  خيط  بتمرير  اأ�شفل نقوم  من  اللحمة  خيط  بتمرير  اأ�شفل نقوم  من  اللحمة  خيط  بتمرير  اأ�شفل نقوم  من  اللحمة  خيط  بتمرير  نقوم 
 الخطوة ال�ص�بعة الخطوة ال�ص�بعة الخطوة ال�ص�د�صة الخطوة ال�ص�د�صة
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 الخطوة الث�منة الخطوة الث�منة

بعملــيتي  نقوم  اأن  يجب  اللحمة  عمل  اأثناء 
ة  اللّز وال�شبط، اأي: نجعل خيوط اللحمة مترا�شّ

ومتجاورة.
25�شم

شم
�1

5

قبل االنتهاء يجب اأن نقوم بقفل جهتي الن�شيج 
اليمنى والي�شرى، لن�شمن عدم تفكك الن�شيج 

بعد اإخراجه، ال�شكل )74(

25�شم

شم
�1

5

الن�شيج،  اأن نختبر مدى جودة ودّقة ومتانة  االآن  ن�شتطيع  الن�شيج،   مما �شبق معرفته عن 
وذلك من خالل �شّد الن�شيج بقوة، فاإن تباعدت الخيوط عن بع�شها البع�ص وظهرت خيوط 
واإن  حتى  حالته  على  فيبقى  الجيد  الن�شيج  اأما   )75( ال�شكل  جيد،  غير  ن�شيج  فهو  ال�شدى 

�شددته نالحظ ال�شكل )76(

ال�شكل )76(
الن�شيج الجيد.

ال�شكل )75(
اأخطاء في الن�شيج.

 ال�شكل )74(
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بطريقة  �شوفية  خيوط  ن�شيج  بعمل  ونقوم  الكرتون،  من  نول  بعمل  القيام  نحاول   -1
)1/1( م�شتخدمين لونين من ال�شوف لنحدث تنويعات مختلفة ومتعددة.

2- نقوم بن�شج قطعة ن�شيج بتنويعات مختلفة، ال�شكل )77(

 ن�صــ�ط )2(

ال�شكل )77(



74

اأمامك ثالثة اأ�شكال مختلفة ومتنوعة ل�شور قطع من�شوجة )وقد كّبرنا اأجزاء منها(؛ هل 
ت�شتطيع التعّرف على كيفية تكوينها؟ هل ت�شتطيع اأن تنتج قطعًا مماثلة لها؟ ال�شكل )78(

 ن�صــ�ط )3(

ال�شكل )78(



75

ت�صكيالت متنوعة ب�لن�صيجت�صكيالت متنوعة ب�لن�صيج
نحن ل�شنا بحاجة اإلى اأجهزة غالية الثمن لكي ن�شنع قطعة ن�شيج، فاإنه بو�شعنا اأن نحّول قطعة 
من الكرتون اأو الورق المقّوى ب�شهولة لكي يكون نواًل نن�شج عليه، كذلك كان اأجدادنا، ي�شتخدمون 
اأدوات ب�شيطة - ال�شكالن )79 - 80( - لينتجوا قطعًا جميلة من الن�شيج - ال�شكل )81( - وقد 

كانوا ي�شتخدمونها في اأغرا�ص عديدة ومتنوعة.

ال�شكل )80( 
ن�ّشاجون ي�شتخدمون النول ال�شعبي الب�شيط.

ال�شكل )81(
 منتجات ن�شجية �شعبية كـ )الو�شائد مثاًل(.

ال�شكل )79(
 نول اأر�شي ب�شيط. 

المو�صوع الث�ني
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وكذلك الحال بالن�شبة لبقية المنتجات ال�شعبية القديمة كانت م�شنوعة من خامات بيئية 
التطريز  واأعمال  البيوت،  وجدران  واالأباريق،  الفخار،  واأواني  وال�ّشالل،  كالح�شير،  محلية؛ 

رق على النحا�ص والحلي. على المالب�ص، والطَّ
الخامات  ا�شتخدام  على  تعتمد  كانت   - ال�شعبية  الفنون  -كاأحد  الن�شيجية  وال�شناعات 
البيئية؛ كجريد النخل، وال�شعف، والحبال، والخيوط ال�شوفية، وغير ذلك من خامات بيئية 

مختلفة ومتعددة.
ومن المعروف اأن عملية الن�شج لم تقت�شر على االأقم�شة فقط، بل �شملت العديد من الخامات 
وفرزها  تجميعها  ويتم  الجلود.  وبع�ص  وجريدها،  النخيل  كخو�ص  للن�شج؛  ال�شالحة  االأخــرى 
ح�شب الجودة والقوة والحجم والطول كما هو مو�شح في ال�شكل )82( ومن ثم يقوم الن�ّشاج 

بت�شكيلها على هيئة ح�شير، ال�شكل )83( اأو �شالل )زنابيل( اأو قبعات، ال�شكالن )84- 85(

ال�شكل )82(

ال�شكل )84(

ال�شكل )83(

ال�شكل )85(
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ويالحظ اأن اأغلب القطع مزخرفة بزخارف جميلة ومتعددة، حيث كان الحرفيون يلجئون 
األوانًا مختلفة  لتكت�شب  النخل؛  اأو جريد  ال�شوف  نباتات ع�شبية ل�شبغ خيوط  ا�شتخدام  اإلى 

ومتعددة، كما يظهر في القبعة والح�شير الذي يجل�شون عليه في ال�شكل )84( 
ولم تكن تلك االأ�شكال الزخرفية مقت�شرة على الن�شيج فقط، فقد ن�شاهدها على خامات 

مختلفة كالفخار اأو المعدن اأو حتى على بع�ص جدران البيوت ال�شعبية القديمة. 
وي�شعى الفنان ال�شعبي دومًا اإلى التزيين والتجميل، ون�شاهد في ال�شكل )86( من�شوجات 

متنوعة قد زّينت باأ�شكال مختلفة ومتعددة ومتنوعة.
اإلى  اأن الرابط بينها هو ا�شتخدام الزخارف الهند�شية، حيث تميل تلك الوحدات   ويبدو 
ال�شكل الهند�شي وفي الغالب ال�شكل المثلث، كما تزخرف بخطوط متوازية، ومنك�شرة، وملتوية، 

ومائلة، ال�شكل )86(

ال�شكل )86(
اأ�شكال مختلفة للن�شيج ال�شعبي، نالحظ اأن المثلث هو ال�شكل ال�شائد، واأن اللونان االأحمر واالأ�شود هما اللونان الم�شتركان.
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الحظ اأن كل قطعة من الن�شيج يمكن اأن ت�شّمم على �شبكة المربعات، ال�شكل )87( ومع 
ذلك فاإن الفنان ال�شعبي كان ين�شج تلك القطع دون اأن ي�شتخدم ورق المربعات، ال�شكل )88( 
اأي: اأنه ين�شج ب�شكل تلقائي وفطري، وي�شتخدم اأ�شكااًل يكّررها بطرائق مختلفة ومتعددة، مما 

ينتج تنوعًا في االأ�شكال.

ال�شكل )89(
ال�شكل )90(

ال�شكل )88(ال�شكل )87(

واليوم وبعد ظهور االآالت الحديثة وال�شريعة، والتقدم ال�شناعي الكبير الذي �شهده العالم، 
بداأت تختفي تلك ال�شناعات والفنون ال�شعبية، وبداأنا ن�شتخدم االأقم�شة واالأن�شجة الم�شتوردة، 
والتي قد ال تكون بجودة ال�شناعات ال�شعبية القديمة، فهي م�شنوعة من خامات )خيوط( قد 

ال تتنا�شب مع بيئتنا، وتحتوي على اأ�شكال ال تتالءم مع اأذواقنا
ومـع ذلك فهنـالك العــديد من الم�شّمميـن والفنـانين، اأعادوا ت�شميـم الرمـوز واالأ�شكــال 

ال�شعبية ب�شكل ع�شري وجديد كما هو ظاهر في ال�شكل )89(
كما اأن البع�ص االآخر اأعاد ا�شتخدام تلك المن�شوجات ال�شعبية، عن طريق بناء بيوت ال�شعر، 

ال�شكل )90( وا�شتخدام المفار�ص واللحف ذات ال�شبغة ال�شعبية.
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خطوات عملخطوات عمل
قطعة ن�صيج دائريةقطعة ن�صيج دائرية

نختار كرتونًا دائري ال�شكل، اإما اأن تكون 
اأمامنا،  ظاهر  هو  كما  ال�شكل  مثلثة  حواّفه 
اإلى  الكرتونية  الدائرة  بتق�شيم  نقوم  اأن  اأو 
م�شافات مت�شاوية فيما بينها. ثم نقوم بعمل 
فتحة دائرية في منت�شف الدائرة الكرتوني.

كما تعلمنا �شابقًا، نقوم بعمل الت�شدية، 
ومن اأي مكان تختاره )لماذا؟(

يمكننا اأن ن�شتخدم اإبرة خا�شة بال�شوف، 
اأن  وذلك لت�شهيل عملية اللحمة، كما يمكن 

نختار األوانًا متنا�شقة لن�شج اللحمة.  

ن�شيجية،  األوان  من  منا�شبًا  نراه  ما  نختار 
وذلك لعمل اللحمة.

نالحظ اأن تق�شيم الدائرة يتم بناء على درجات ولي�ص 
�شنتيمترات.

نختار كرتونًا دائري ال�شكل، اإما اأن تكون 

 الخطوة الث�نية الخطوة الث�نية الخطوة االأولى الخطوة االأولى

 الخطوة الث�لثة الخطوة الث�لثة
يمكننا اأن ن�شتخدم اإبرة خا�شة بال�شوف، 

الخطوة الرابعةالخطوة الرابعة
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اأ�شكااًل  لنا  ينتج  مما  ومتنوعة،  مختلفة  اأ�شكال  ذات  كرتونية  اأطباق  ا�شتخدام  يمكننا 
مختلفة ومتنوعة، ال�شكل )91( ثم لنفكر في اأّي �شيء يمكن اأن ن�شتخدم هذه القطع.

ن�شتطيع اأن ن�شتخدم كراتين ذات اأ�شكال مختلفة ومتعددة كال�شكل ن�شف الدائري مثاًل، 
ال�شكل )92(

ال�شكل )91(

ال�شكل )92(

 ن�صــ�ط )1(

 ن�صـــ�ط )2(



81

نحاول اأن ن�شنع حقيبة من الن�شيج ال�شوفي، فلنتاأّمل ال�شور ونتعّرف على الخطوات 
ال�شابقة، ال�شكل )93(

ال�شكل )93(

 ن�صــ�ط )3(
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ال�صوؤال االأولال�صوؤال االأول  م� الفرق بين الغزل والن�صيج؟م� الفرق بين الغزل والن�صيج؟
......................................................................................................

ال�صوؤال الث�نيال�صوؤال الث�ني  �صع/ي عالمة )�صع/ي عالمة )√√( اأم�م العب�رة ال�صحيحة, وعالمة )( اأم�م العب�رة ال�صحيحة, وعالمة )ΧΧ( اأم�م ( اأم�م 
العب�رة غير ال�صحيحة فيم� ي�أتيالعب�رة غير ال�صحيحة فيم� ي�أتي

1. يعترب القطن م�شدرًا غري رئي�شًا الإنتاج االأقم�شة                                    )    (.

2. الكتان ي�شتخرج من �شيقان نبات الكتان ويكرث يف رو�شيا             )     (.

3. االأقم�شة ال�شوفية ت�شنع من �شعر املاعز والغنم واالأبل                  )    (.

4. �شناعة اأقم�شة احلرير من اإفرازات دودة القز                                                  )     (.

5. �شناعة املن�شوجات من الفنون ال�شعبية اجلميلة يف اململكة العربية ال�شعودية                 )     (.
6. قام العديد من امل�شممني والفنانني باإعادة ت�شميم الرموز واالأ�شكال ال�شعبية ب�شكل ع�شري

     وجديد               )    (.

ال�صوؤال الث�لثال�صوؤال الث�لث  اأكمل/ي الفراغ�ت االآتيةاأكمل/ي الفراغ�ت االآتية
1. يتكون الن�شيج من الرتابط بني اخليوط املتقاطعة ب�شكل راأ�شي مبا ن�شميه ............ وب�شكل 

     اأفقي مبا ن�شميه ............
2. ال�شناعات الن�شيجية كانت تعتمد على اخلامات البيئية غري االأقم�شة مثل ............ وال�شعف

     ............ و .............

تقويم الوحدة:تقويم الوحدة:
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اأهداف الم�صروع الفني
تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى 

الطالب/ة .
اختيار  على  القدرة  الطالب/ة  منح 
والأدوات  ـــــامــات  ـــ الــخـــ ـــــ∞  وتــوXــيـــ

الم�ضتخدمة لتنفيذ العمل الفني. 
التفكير  عــلــى  الــطــالــب/ة  ت�ضجيع 

بطريقة Zير ماألوفة.
تم  التي  الفنية  المجالت  بين  دمــج 
درا�ضتها خالل الف�ضل الدرا�ضي 
ونفعية  اإبداعية  ت�ضميمات  عمل  في 
م�ضتدامة ذات Wبيعة تربوية وجمالية.
تبادل الخبرات الفنية بين الطلبة في 

الم�ضاريع الفنية الجماعية.

دعم التجاgات الإيجابية لدى الطلبة 
نحو الإبداع والتفكير الإبداعي.

ــدرة على  ــقـ اإكـــ�ـــضـــاب الـــطـــالـــب/ة الـ
حلول  وتقديم  بالم�ضكالت  الإح�ضا�ض 

لها بطرائ≤ اإبداعية.
مناق�ضة العالقات بين القيم الت�ضكيلية 
التي  الفنية  ــال  ــم الأع فــي  الــمــتــوفــرة 

ينتجها الطالب/ة.
الوجدانية,  النــفــعــالت  عــن  التعبير 
ومالح¶ة المعاني التعبيرية في ال�ضكل 

واللون والتج�ضيم في العمل الفني.
اإك�ضــاب الطالب/ة مهارات التخطيط 

والتفكير للم�ضاريع الفنية.
اإك�ضاب الطالب/ة القدرة على الت�ضكيل 
بالخامات المتعددة في النتاج الفني.

١

٢

3

4

٥١٠

١١

٦

7

8

9
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الم�صروع الف�صلي

نوع
امل�صروع

ا�صم الم�صروع

................................................................................................................................................... -

................................................................................................................................................... -

................................................................................................................................................... -

................................................................................................................................................... -

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

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

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

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

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

تخطيط فكرة العمل

ا�صتمارة تنفيذ امل�صروع الف�صلي

التقومي:
النقد الفني والتقييم:

فــردي

جـمـاعـي

مل ُينـفـذُنــفذ

و�صف امل�صروع

اخلامات والأدوات

مراحل تنفيذ امل�صروع

طرق اإخراج وعر�ض امل�صروع

قيمة امل�صروع اجلمالية والنفعية

فكرة امل�صروع

اأ�ضباب عدم التنفيذ:

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

اأهداف امل�صروع
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صكار�ض الأفصكار�ض الأف
ال�ضفحةالمو�ضــوعم

الوحدة الأولى: مجال الر�ضم.

المو�ضوع الأول: الت�ضوير من الطبيعة:

ال�ضكل )١( لوحة للفنان الفرن�ضي بول �ضيزان زيت على ١
١3توال قما�ض الر�ضم.

١4ال�ضكل )٢(  لوحة مرا�ضم ملونة للفنان وليم بيري.٢

١٥ال�ضكل )3: اأ, ب(  ن�ضاط )3(.3

١٦ال�ضكل )3ج(  ن�ضاط )٢(.4

١7ال�ضكل )4( لوحة للفنان وليم بيري.٥

١7ال�ضكل )٥( لوحة )Wبيعية( للفنان الأ�ضباني بيكا�ضو. ٦

ال�ضعودي 7 للفنان  وWفاية  مزgرية  لوحة   )٦( ال�ضكل 
١7عبدالحليم ر�ضوي.

المو�ضوع الأول: الت�ضوير من الطبيعة:

ال�ضكل )7( لوحة جرافي∂ للفنان ال�ضوداني محمد خليل 8
١9بعنوان اأر�ض م�ضتركة.

٢٠ال�ضكل )8( نماذج جرافي∂.9

٢٠ال�ضكل )9( نماذج جرافي∂.١٠

٢٠ال�ضكل )١٠( نماذج جرافي∂.١١

٢٠ال�ضكل )١١( نماذج جرافي∂.١٢

٢٠ال�ضكل )١٢( نماذج جرافي∂.١3

٢٠ال�ضكل )١3( نماذج جرافي∂.١4

الوحدة الثانية: مجال الزخرفة.

المو�ضوع الأول: التماثل الكلي في زخارفنا الإ�ضالمية:

بزخارف ١٥ ال�ضخرة  قبة  م�ضجد  في  جدار   )١4( ال�ضكل 
g٢٥ند�ضية ونباتية تكرار التماثل الكلي.

٢٦ال�ضكل )١٥( التماثل الكلي.١٦

٢٦ال�ضكل )١٦( التماثل الكلي.١7

٢٦ال�ضكل )١7( التماثل الكلي.١8

تكرارات ١9 المغرب  في  م�ضجد  من  جــدار   )١8( ال�ضكل 
٢7ال�ضكل النجمي تكراًرا متماثاًل.

ال�ضفحةالمو�ضــوعم

تماثلًيا  تكراًرا  المتكررة  الوحدات  تلوين   )١9( ال�ضكل 
٢8كلًيا.

٢9ال�ضكل )٢٠( تكررات زخرفية من التماثل الكلي.

المو�ضوع الثاني: التماثل الكلي المتعاك�ض في زخارفنا:

ال�ضكل )٢١( لوì خ�ضبي مطعم بلوDلوD من الن�ض∞ الثاني 
3٠من القرن العا�ضر الهجري.

 )Thatta( ذاتا لم�ضجد  المحراب  ال�ضكل )٢٢( جدار 
3٠في الباك�ضتان.

3١ال�ضكل )٢3( تماثل متعاك�ض من الراأ�ض.

3١ال�ضكل )٢4( تماثل متعاك�ض من الجنب.

3١ال�ضكل )٢٥( تعاك�ض من الأعلى والأ�ضفل.

تماثليvا  ــراًرا  ــك ت الــزخــرفــيــة  الــوحــدة  تــكــرار   )٢٦( ال�ضكل 
3٢متعاك�ًض.

الوحدة الثالثة: مجال اأ�ضغال المعادن.

المو�ضوع الأول: لوحة فنية بال†ضغط على النحا�ض:

الكريزول  مــعــدن  على  تحتوي  �ضخرة   )٢7( ال�ضكل 
37المتميز باللون الأزر¥.

38ال�ضكل )٢8( باب الكعبة الم�ضرفة م�ضنوع من الذgب الخال�ض.

38ال�ضكل )٢9( قطع ذgبية قديمة �ضنعت يدويvا.

39ال�ضكل )3٠( الأدوات والخامات.

4١ال�ضكل )3١( لوحة زخرفية من النحا�ض.

المو�ضوع الثاني: لوحة زخرفية با�ضتخدام المينا الباردة على النحا�ض:

الملونة  النحا�ض  بقطع  خ�ضبي  �ضندو¥   )3٢( ال�ضكل 
43باألوان المينا الباردة.

44ال�ضكل )33( الخامات والأدوات.

نة بالمينا. q4٦ال�ضكل )34 ( لوحة زخرفية ملو

الوحدة الرابعة: مجال اأ�ضغال الخ�ضب.

المو�ضوع الأول: تكوين م�ضطح جمالي بالخ�ضب:

٥١ال�ضكل )3٥( خامة الخ�ضب.

٥١ال�ضكل )3٦( خامة الخ�ضب.
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٥١ال�ضكل )37( العجالت  الخ�ضبية.٢٠

٥١ال�ضكل )38( حراثة الأر�ض.٢١

٥٢ال�ضكل )39( المراحل الأ�ضا�ضية لتجهيز الأخ�ضاب.٢٢

٥٢ال�ضكل )4٠( المراحل الأ�ضا�ضية لتجهيز الأخ�ضاب.٢3

٥٢ال�ضكل )4١( المراحل الأ�ضا�ضية لتجهيز الأخ�ضاب.٢4

٥3ال�ضكل )4٢( المراحل الأ�ضا�ضية لتجهيز الأخ�ضاب.٢٥

٥3ال�ضكل )43( المراحل الأ�ضا�ضية لتجهيز الأخ�ضاب.٢٦

٥3ال�ضكل )44( المراحل الأ�ضا�ضية لتجهيز الأخ�ضاب.٢7

٥4ال�ضكل )4٥( نماذج ل�ضتخدامات الخ�ضب.٢8

٥4ال�ضكل )4٦( نماذج ل�ضتخدامات الخ�ضب.٢9

٥4ال�ضكل )47( نماذج ل�ضتخدامات الخ�ضب.3٠

٥٥ال�ضكل )48( اأدوات النجارة.3١

٥٥ ال�ضكل )49( اأدوات النجارة.3٢

٥٦ال�ضكل )٥3/٥٢/٥١/٥٠( خطوات عمل م�ضطح خ�ضبي.33

٥7ال�ضكل )٥4( عمل جمالي م�ضطح منفذ باأعواد الكبريت.34

المو�ضوع الثاني: تكوين مج�ضم جمالي بالخ�ضب:

٥8ال�ضكل )٥٥( منتجات خ�ضبية.3٥

٥8ال�ضكل )٥٦( م�ضتهلكات خ�ضبية.3٦

٥8ال�ضكل )٥7( م�ضتهلكات خ�ضبية.37

٥9ال�ضكل )٥8( ن�ضاط )١(.38

٦٠ال�ضكل )٥9( ن�ضاط )٢(.39

٦٠ال�ضكل )٦٠(  ن�ضاط )٢(.4٠

٦٠ال�ضكل )٦١( ن�ضاط )٢(.4١

٦٠ال�ضكل )٦٢( ن�ضاط )٢(.4٢

٦١ال�ضكل )٦3( خطوات تكوين مج�ضم جمالي.43

الوحدة الخام�ضة: مجال الن�ضيج.

المو�ضوع الأول: الن�ضيج الب�ضيط.

٦٥ال�ضكل )٦4( نول خ�ضبي قديم.44

٦٥ال�ضكل )٦٥( خامة القطن.4٥
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٦٦ال�ضكل )٦٦( خامة الكتان.4٦

٦٦ال�ضكل )٦7( خامة ال�ضوف.47

٦٦ال�ضكل )٦8( خامة الحرير.48

٦7ال�ضكل )٦9( اإحدى الن�ضاء تقوم بالغزل.49

٦7ال�ضكل )7٠( اإحدى الن�ضاء تقوم بالن�ضيج.٥٠

٦8ال�ضكل )7١( اأحد الرجال ين�ضج قطعًا من الن�ضيج.٥١

ال�ضكل )7٢( لوحة زيتية لمجموعة من الرجال ين�ضجون ٥٢
٦8في م�ضنع الك�ضوة في مكة المكرمة.

٦9ال�ضكل )73( نموذج يو�ضح خيوط ال�ضداة واللحمة.٥3

7٢ال�ضكل )74( جودة الن�ضيج.٥4

7٢ال�ضكل )7٥( جودة الن�ضيج.٥٥

7٢ال�ضكل )7٦( ن�ضاط )٢(.٥٦

73ال�ضكل )77( ن�ضاط )3(.٥7

المو�ضوع الثاني: ت�ضكيالت متنوعة بالن�ضيج:

74ال�ضكل )78( اأ�ضكال متنوعة لقطع من�ضوجة.٥8

7٥ال�ضكل )79( نول اأر�ضي ب�ضيط.٥9

7٥ال�ضكل )8٠( ن�ضاجون ي�ضتخدمون النول ال�ضعبي الب�ضيط.٦٠

7٥ال�ضكل )8١( منتجات ن�ضجية �ضعبية كـ )الو�ضائد مثال(.٦١

7٦ال�ضكل )8٢( الن�ضاج ين�ضج الخو�ض.٦٢

7٦ال�ضكل )83( منتجات من الخو�ض.٦3

7٦ال�ضكل )84( رجل ين�ضج الخو�ض.٦4

7٦ال�ضكل )8٥( منتجات ن�ضيج �ضعبية.٦٥

77ال�ضكل )8٦( ت�ضميم ن�ضيج على مربعات.٦٦

78ال�ضكل )87( ن�ضيج مر�ضم.٦7

من ٦8 ن�ضيجية  بزخارف  حديثة  مفرو�ضات   )88( ال�ضكل 
78الما�ضي.

78ال�ضكل )89( ت�ضميم ن�ضيج ع�ضري.٦9

78ال�ضكل )9٠( بيت قديم من ال�ضعر ُن�ضج باآلت حديثة. 7٠

8٠ال�ضكل )9١( ن�ضاط )١(.7١

8٠ال�ضكل )9٢( ن�ضاط )٢(.7٢

8١ال�ضكل )93( ن�ضاط )3(.73
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