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مقدمة الكتاب

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

وخبر�تك  معلوماتك  لإثر�ء  �لطالب/ة  عزيزي  يديك  بين  �لذي  �لكتاب  هذ�  �صمم  فقد 
ومهار�تك في مجالت �لتربية �لفنية �لمختلفة، وفيه من �لمعلومات و�لأن�صطة ما يجعله مرجعاً 
ا. تجد في محتوى �لجزء �لمخ�ص�ص للف�صل �لدر��صي �لثاني ثالث مجالت يتكون  �أكاديميًّا مهمًّ
كل مجال من عدد من �لمو�صوعات. فمجال �لن�صيج يحتوي على ثالث مو�صوعات على �لنحو 

�لتالي:

1- �لمو�صوع �لأول: �ألعابي �لمن�صوجة.
2- �لمو�صوع �لثاني: �أ�صكالي �لمن�صوجة.

3- �لمو�صوع �لثالث: �أن�صج بخامات متنوعة.
�لدر��صية  �لطالب/ة  لمرحلة  منا�صبتها  �لمجال،  هذ�  مو�صوعات  �إعد�د  في  روعي  وقد 
�أثناء �لدرو�ص �لف�صلية للمجالت. وقد قدمت  و�إثر�ئها وتعزيزها للخبر�ت �لتي �صبق �كت�صابها 
مو��صيع هذه �لوحدة فكرة عامة عن �لأ�صكال �لمن�صوجة في بيئتنا و��صتخد�م �لخامات �لمتنوعة 
ذيلت  كما  تركيبها.  في  �لن�صيج  طرق  ت�صتخدم  و�لتي  بالأطفال  �لخا�صة  و�لألعاب  �لن�صيج،  في 

�لمو�صوعات باأن�صطة فكرية وعملية.

�لمجال �لثاني وقد تناول �لطباعة و��صتمل على �لمو��صيع �لتالية:

1- �لمو�صوع �لأول: �لطباعة من �لطبيعة.
2- �لمو�صوع �لثاني: طباعة �أ�صكال هند�صية. 

3- �لمو�صوع �لثالث: طباعة زخارف هند�صية.
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وقد تم تناول مو�صوعات تتعلق بطرق الطباعة بالقالب، وقدمت نبذة تاريخية عنها، وتطرقت 
بالتف�صيل لطباعة القالب وال�صتفادة منها في المنزل. كما ذيلت الوحدة باأن�صطة اإثرائية فكرية 

وعملية.

المجال الثالث مجال الر�صم والتلوين ويتكون من ثالث مو�صوعات وهي:

1- المو�صوع الأول: الألوان الدافئة والباردة.
2- المو�صوع الثاني: الألوان المحايدة.

3- المو�صوع الثالث: ت�صكيالت لونية حرة.
ذيلت  كما  اكت�صابها،  �صبق  لمفاهيم  ومعالجتها  منا�صبتها  الموا�صيع  هذه  في  روعي  وقد 
المو�صوعات باأن�صطة فكرية وتطبيقية ت�صاعد على تاأكيد المعارف والخبرات والمهارات المكت�صبة.
التي  بالأن�صطة  للقيام  الخطوات  اإتباع  و  التعليمات  قراءة  اإل  الطالب/ة  عليك عزيزي  وما 
�صوف تكون باإذن اهلل مفيدة لي�ص لك فقط ولكن لالأ�صرة بكاملها، لأن التعرف على عالم الفن 

وممار�صته اأمر ممتع ومفيد.
وفي الختام ن�صاأل اهلل الكريم اأن ينفع طالبنا وطالباتنا بهذا الجهد المتوا�صع الذي يهدف 

اإلى تح�صين تعلمهم وممار�صتهم لمجالت التعبير الفني المختلفة.
واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رب العالمين.
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.

ارتدي المعطف الواقي لحم�ية مالب�صــي من االألوان 	 
و�صوائل التنظيف. 

ارتــدي الكم�مــة والنظــ�رة الواقيــة عند ا�صــتخدام 	 
وعنــد  والنفــ�ذة  المتط�يــرة  والخ�مــ�ت  االأدوات 

تنظيفه�.   

اطلــب م�صــ�عدة معلمــي / معلمتــي عنــد ا�صــتخدام 	 
اأجهزة الت�صخين اأو ال�صمغ الحراري. 

احر�ــص على التهوية الجيدة مثل فتح النوافذ وب�ب 	 
الف�صل عند العمل ب�لمواد ذات الرائحة النف�ذة. 

اح�فــظ على نظ�فة وترتيب المك�ن بعد االنته�ء من 	 
العمل الفني. 

يف املنزل
اقوم بتنفيذ اأعم�لي الفنية تحت اإ�صراف والدي / والدتي اأو اأحد اأفراد االأ�صرة الم�صوؤولين. 	 

يف غرفة ال�صف

اأكون م�صوؤواًل
احر�ص على االبتع�د عن زمالئي عند القي�م بعملية تتطلب ا�صتخدام اأدوات ح�دة واأتع�ون مع زمالئي في تنفيذ 

االأعم�ل الفنية واأع�مل الجميع ب�حترام. 

اأتبــع تعليمــ�ت ال�صــالمة دائمــً�، وخ�صو�صــً� عندم� اأرى 	 
اإ�ص�رة احذر »  « 

اأ�صغي جيــدًا لتوجيه�ت ال�صــالمة الخ��صة من معلمي / 	 
معلمتي. 

احــذر عنــد ا�صــتخدام االأدوات الحــ�دة مثــل المق�ــص 	 
والم�صــرط واآالت القطــع، اأدوات الحفــر علــى الطيــن 
وعنــد  والنح��ــص،  المعــ�دن  تقبيــب  اأدوات  والخ�صــب، 

ا�صتخدام المواد الح�رقة ك�لمنظف�ت ..وغيره�. 

ال اأ�صــتخدم المطرقة اأو المن�صــ�ر اإال ب�إ�صراف معلمي / 	 
معلمتي. 

ارتــدي القفــ�زات الواقيــة عنــد التع�مــل مــع ال�صــ�ئل 	 
واالألــوان والخ�مــ�ت الفنيــة واالأدوات الحــ�دة، واأقوم 

بغ�صل يدي بعد كل ن�ص�ط. 

تعليمات السالمةتعليمات السالمة
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ال�صفحةا�صم المو�صوعالمو�صوع

٩الوحدة الأولى: مــجـــال الـنـــ�صـــيــج

١٠ - ١٨األع�بي المن�صوجةالمو�صوع االأول

١٩ - ٢٨اأ�صك�لي المن�صوجةالمو�صوع الث�ني

٢٩ - ٣٧اأن�صج بخ�م�ت متنوعةالمو�صوع الث�لث

٣٨تقويم الوحدة

٣٩الوحدة الثانية: مــجـــال الـطــبــاعـــة

٤٠ - ٤٩الطب�عة من الطبيعةالمو�صوع االأول

٥٠ - ٥٩طب�عة اأ�صك�ل هند�صيةالمو�صوع الث�ني

٦٠ - ٦٨طب�عة زخ�رف هند�صيةالمو�صوع الث�لث

٦٩تقويم الوحدة

ق�ئمة محتوي�ت الكت�بق�ئمة محتوي�ت الكت�ب
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٧١الوحدة الثالثة: مـجـال الـر�صـم والـتـلويـن

٧٢ - ٨٤االألوان الدافئة والب�ردةالمو�صوع االأول

٨٥ - ٩٢االألوان المح�يدةالمو�صوع الث�ني

٩٣ - ٩٩ت�صكيالت لونية حرةالمو�صوع الث�لث

١٠٠تقويم الوحدة

١٠١ - ١٠٥فــهــر�ص االأ�صــكـ�ل

١٠٦ - ١٠٨الــمـــراجـــــع
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المو�ضوع الأول:
األعابي المن�ضوجة.    

المو�ضوع الثاني:
اأ�ضكالي المن�ضوجة.    

المو�ضوع الثالث:
اأن�ضج بخامات متنوعة.    

مجال الن�سيج
موا�ضيع المجال

الوحدة الأولى
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المو�ضوع الأول

األعابي المن�ضوجةاألعابي المن�ضوجة

�صبحان اهلل تبارك الرحمن في خلقه، لنرى مًعا ماذا ي�صنع الع�صفور في 
ال�صكل )١(.

اإنه ين�صج ع�صه. ما ا�صم هذا الع�صفور؟
اإنه الع�صفور الن�صاج.

ع�صه  ينـ�صـج  وهو  الع�صفور  فلنتاأمل 
ن�صج  فــي  واأرجــلــه  منقاره  اإنـــه ي�صـتخدم 

ع�صه، �صكل )٢(.
�صكل )١(: الع�صفور الن�صاج.

�صكل )٢(: الع�صفور وهو ين�صج ع�صه.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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ن�ضاط )1(

الن�صيج:
هو تداخل مجموعتين من الخيوط بزوايا قائمة، تعرف المجموعة الأولى 
ال�صكل  اللِّحمة  با�صم خيوط  الثانية  ال�صدى وتعرف المجموعة  با�صم خيوط 

.)٤(

ت�صمى الخيوط الراأ�صية في الن�صيج
 خيوط ال�صدى.

ت�صمى الخيوط الأفقية في الن�صيج
 خيوط اللِّحمة.

�صكل )٣(: امراأة تن�صج على نول.

ماذا ت�صنع المراأة في ال�صكل )٣(؟    

لنردد مًعا اإنها: َت   ْن   �ُس   ُج.

مامعنى كلمة ن�صيج؟

خيوط اللحمة

�صكل )٤(: عملية الن�صيج.

خيوط ال�صدى
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الأ�صكال التالية لمجموعة من الأن�صجة بخامات متنوعة، فلن�صل بخط كل 
ن�صيج في ال�صكل)٥( مع الخامة المن�صوج منها.

ن�ضاط )2(

خــو�ص

ورق ملون

�أغ�صان جافة

 خيوط
و�أ�شرطة قما�ش

�صكل )٥(: اأن�صجة بخامات متنوعة.
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الأن�صجة  اأهمية  لـتاأكيد  اأخرى من حولنا؛  ن�صيجية  في خامات  مًعا  لنفكر 
و�صرورتها في حياتنا................................................................................................
..............................................................................................................................

اإلى ال�صكل )٦( ونحدد  كيف تتم عملية الن�صج؟ هي عملية تبادلية، لننظر 
ماهو لون خيوط ال�صدى؟ وماهو لون خيوط اللِّحمة؟

اللـون الأخـ�صـر يمـثل خــيـوط ).........(
اللون البرتقالي يمثل خيوط ).........(

ا�صتخدم الإن�صان )طوف مائي( قبل 
اأن ي�صنع ال�صفينة في ال�صيد والنتقال 

عبر البحار، �صكل )٧(.

�صكل )٦(: ميكانيكية الن�صج.

�صكل )٧(: طوف مائي.

ن�ضاط )3(

ن�ضاط )4(
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لنتعلم مًعا كيف ن�صنع )طوًفا( نلعب به على �صطح الماء، �صكل )٨، ٩(.

�صكل )٨(: طوف م�صنوع من جذوع الأ�صجار.

�صكل )٩(: طوف م�صنوع من الأخ�صاب الطبيعية.
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األدوات والخامات:
الخ�صبية           ــواد  ــ الأعــ بــا�ــصــتــخــدام  مــنــ�ــصــوًجــا  ــا  مــائــيًّ طــوًفــا  ن�صنع  اأن  يمكننا 

والخـيوط.

الخطوة الأولى:
نثبت الأعــواد الخـ�صـبية على الفلين بم�صافات مت�صاوية » ١�صم « لتقوم بدور 

ال�صدى.

�صكل )١٠(:  اأدوات وخامات.

نحتاجـها  الــتــي  الأدوات    

ــي جــــذوع  ــ ــوفــــرة، وهـ ــتــ ــيــلــة ومــ قــلـــ
ــرة، اأعـــــــــواد  ــيـ ــغـ ــصـ ــ�ـ ــار الـ ــجــ ــ ـــ ــ ــص الأ�ــ
قطعة  مختلفة،  خـيوط  خـ�صـبية، 
ــول ١٥  مـــن الــفــلــيــن الــ�ــصــمــيــك طــ
 �صم وعــر�ــس ٣�ــصــم وارتــفــاع ٥�صم،
)١٥ * ٣ * ٥(، مق�س، �صكل )١٠(.
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الخطوة الثالثة:
بعد اأن ننهي ن�صج ثالثة اإلى اأربعة �صفوف في الأ�صفل نربط الخيط ونق�صه 

ونبداأ بن�صج الجزء الأعلى بنف�س الطريقة.

الخطوة الثانية:
نبداأ عملية الن�صيج بتمرير الخيط بالتبادل مرة فوق ال�صدى من الأمام   ومرة 
تحت ال�صدى من الخلف ليقوم بدور اللحمة بين الأعواد الخ�صبية الم�صفوفة.   
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الخطوة الرابعة:
نق�س الخيوط الزائدة من الن�صيج.

راية  رايتنا  عليها  ونثبت  المائي  الطواف  على  الفلين  من  قطعة  نل�صق 
التوحيد ليكون جاهًزا. الآن يمكننا اأن ن�صتمتع بعوامتنا المائية التي �صنعناها 

باأنف�صنا ونحافظ عليها، �صكل )١١(.

�صكل )١١(: طوف مائي.



18

اأمامنا، ما هو اتجاه ال�صدى؟ وما هو  لنحدد اتجاه الخطوط في الأ�صكال 
اتجاه اللِّحمة في ال�صكل )١٢(؟

تقويم

�صكل )١٢(: اأ�صكال ال�صدى واللحمة. 
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المو�ضوع الثاني

اأ�ضكالي المن�ضوجةاأ�ضكالي المن�ضوجة

ن�صـــج الأعـــرابي خيمــتــه واأثــــاث بيتـــه مـــن �صــوف 
ما�صيته التي يربيها في البادية وغزلها اإلى خيوط 
�صميكة ا�صتخدمها في ن�صج خيمته التي يعي�س فيها 
الجوية  التقلبات  عوار�س  من  واأهله  نف�صه  ليحمي 
الكثبان  �صكل  الخيمة  اأخذت  وقد  والباردة،  الحارة 
يعي�س  كان  التي  ال�صحراء  في  المتواجدة  الرملية 

فيها.
والكثبان  الخيمة  بين  الت�صابه  مدى  لنالحظ 

الرملية �صكل )١٣(.

�صكل )١٣(: الخيمة والكثبان الرملية. 

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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لنجمع خامات متنوعة ومختلفة �صالحة للن�صيج، ولنحاول اأن نتعرف على 
اأنواعها ومالم�صها، �صكل )١٥(.

ن�ضاط )1(

�صكل )١٥(: اأنواع مختلفة من الخيوط.

�صكل )١٤( مراحل �صناعة القطن.

كذلك زرع الإن�صان القطن �صكل )١٤( في المدن على �صفاف الأنهار، وغزله 
ناعمة  اإلى خيوط  القطن   المنازل حول فيها  اليدوية في  المغازل  با�صتخدام 

ن�صج منها مالب�صه التي يرتديها يوميًّا.
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كيف تتم عملية الن�صج؟     
الخيوط  تحت  الأول  اللِّحمة  خيط  تمرير  على  الن�صج  عملية       تعتمد 
تحت  بالتبادل  الثاني  اللِّحمة  خيط  تمرير  ويتم  ال�صدى  خيوط  من  الزوجية 

الخيوط الفردية، �صكل )١٧(.

�صكل )١٦(: نموذج يو�صح مكونات الن�صيج.

�صكل )١٧( تبادل الخيوط في عملية الن�صيج.

خـــيــوط )..........................(

خـــيــوط )..........................(

لنتذكر مًعا مكونات الن�صيج. ولنحدد ماهو لون خيوط ال�صدى، وماهو لون 
خيوط اللِّحمة على ال�صكل )١٦(.

ن�ضاط )2(
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يمكننا عمل �صكل من�صوج وا�صتخدامه لأغرا�س مختلفة كحافظات الأقالم 
والأدوات المكتبية، ن�صتخدم الخامات التالية عند عمل ن�صيج ب�صيط وهي �صرائط 

ورقية، فلين باأ�صكال هند�صية اأعواد خ�صبية، مق�س، غراء، �صكل )١٨(.

�صكل )١٨(.
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)الخطوة الأولى( نق�س الورق اإلى �صرائح طولية. 
)الخطوة الثانية( نثبت الأعواد الخ�صبية على الفلين.
الورقية  الأ�صرطة  بتمرير  نبداأ  الثالثة(  )الخطوة 

كلحمة في ال�صدى باأ�صلوب الن�صيج الب�صيط.
الخرزات  بع�س  اإ�صافة  يمكننا  الرابعة(  )الخطوة 
الملونة لتجميل ال�صكل وتثبيته با�صتخدام قليل من 

الغراء في نهايات الأعواد. 
)الخطوة الخام�صة( ن�صع �صريط حول الأعواد بعد 

  خطوات عمل 

مقلمية بالنسيج

�صكل )١٩( علبة اأقالم من�صوجة.

1

2

3

4

5

6

الخرزات.
 ) �صة د ل�صا ا ة لخطو ا (
لنرى العمل في �صورته 
النهائية كما في ال�صكل 

 .)١٩(
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ن�ضاط )3(

الخطوة الثانية.الخطوة الأولى.

الخطوة الرابعة.الخطوة الثالثة.

  يمكننا ا�صتخدام �صبك ال�صلك في عمل ن�صيج ب�صيط من بقايا الأقم�صة 

لنتعلم عملية الإبدال؛ فلنتابع الأ�صكال في الخطوات التالية:
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الأدوات  هي  فما  �صغير  كمفر�س  ت�صلح  ن�صيج  قطعة  ننفذ  اأن  الآن  نريد 
والخامات  التي نحتاج اإليها؟

لونين اأو ثالثة من اأ�صرطة ال�صاتان ب�صماكات مختلفة.  
مق�س.  

نول خ�صبي جاهز بم�صاحة ٢٠ * ١٠ �صم اأو اأي م�صاحة متوفرة.  

 الخطوة الأولى:
بعد  ال�صاتان  �صرائط  نح�صر 
بطول  مــتــ�ــصــاويــة  بـــاأطـــوال  ق�صها 
النول مع اإ�صافة ٤ �صم من كل جهة 
ال�صرائط  ربــط  مــن  نتمكن  حتى 

بعد النتهاء من الن�صج.

الخطوة الثانية:
نبداأ بت�صدية النول بعد اختيار 

لون منا�صب.

    خطوات عمل قطعة نسيج بشرائط الساتان 
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الخطوة الثالثة
بالتبادل  الخيط  بتمرير  ال�صدى  اأ�صرطة  بين  اللحمة  �صريط  باإدخال  نبداأ 
مرة من الأمام فوق ال�صدى، ومرة من الخلف تحت ال�صدى؛ ليقوم بدور اللحمة 
بين الأعواد الخ�صبية الم�صفوفة، ثم نقوم بتمرير اللون الثاني في ال�صف الثاني 

عك�س اتجاه ال�صف الأول.

الخطوة الرابعة:
نكمل تمرير اأ�صرطة ال�صاتان بالتبادل مع اللونين الم�صتخدمين حتى نهاية 

القطعة.
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الخطوة الخام�صة:
نقــوم باإقفــال النهايــات بربــط كل �صــريطين مــع بع�صهمــا وق�ــس الزوائد مع 

مالحظة عدم �صد الأ�صرطة.

يمكننا الآن توظيف قطعة الن�صيج بال�صكل الذي نرغب، �صكل )٢٠(.
في نهاية مو�صوعنا فلن�صترجع مًعا:  

�صكل )٢٠(: اأ�صاليب مختلفة  للتوظيف.



28

في نهاية مو�صوعنا فلن�صترجع بالإجابة عن الأ�صئلة الآتية:

١. مم ين�صج العرب خيامهم واأثاث بيتهم؟

 من................................................

٢. �صع/ ي اإ�صارة )√( اأو )X( بجانب العبارات التالية:

) ( �صكل الخيام الخارجي ي�صبه كثبان الرمال   

) ( ُيزرع القطن على �صفاف الأنهار    

 ٣. اأكمل الفراغ الآتي بما هو منا�صب من الكلمات الآتية: )اللحمة الثاني - 
          اللحمة الأول - ال�صدى(:

 تعتمد عملية الن�صيج على تمرير خيط.............................تحت الخيوط الزوجية
      من خيوط ...............................  ويتم تمرير خيط ............................. بالتبادل.

تقويم
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المو�ضوع الثالث

اأن�ضج بخامات متنوعةاأن�ضج بخامات متنوعة

تتواجد في البيئة من حولنا خامات �صالحة للن�صيج منها: 
١. خامات طبيعية مثل:  اأغ�صان الأ�صجار، الري�س ، �صعف النخيل، والحبال 

وغير ذلك، �صكل )٢١(، لنعدد خامات اأخرى.
٢. خامــات م�صنعــة مثــل: اأ�صــرطــة ال�صــاتــان، البــــال�صتيـــك، اأوراق التــزيين، 

والخيوط باأنواعها مما يتوفر حولنا، �صكل )٢٢(. 

�صكل )٢١(: خامات طبيعية �صالحة للن�صيج.

�صكل )٢٢(: خامات م�صنعة �صالحة للن�صيج.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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ا�صتخدمت خ�صائ�س الخامات الن�صيجية مثل الألوان والمالم�س المختلفة 
في زخرفة الن�صيج، لنتعلم مًعا كيف نزخرف باللون. �صكل )٢٤.٢٣(.

�صكل )٢٣(: ن�صيج با�صتخدام خيوط  من ال�صوف  ال�صميك.

�صكل )٢٤(: ن�صيج با�صتخدام �صرائط ال�صاتان الملونة.
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تعتبر النخلة رمًزا من الرموز الأ�صا�صية ل�صكان المملكة العربية ال�صعودية 
فـهـي تعـبـير عن الأ�صــالـة والخـير يـقـول تعالى: {

)١( { 

في  الزراعية  المناطق  في  الخوا�صة  بمهنة  الما�صي  في  النا�س  عمل  وقد 
والقفاف من  الح�صر  المنورة  المدينة  اأهل  ن�صج  المملكة، وقد  اأنحاء  مختلف 
كما   عليها،  وينام  بيته  في  الح�صر  ي�صتخدم  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�صول  وكان  النخيل  جريد 
الجلود  مثل  من�صوجاتهم،  تزيين  في  مختلفة  خامات  ا  اأي�صً الأجداد  ا�صتخدم 
المن�صوجات  في  الزخارف  جمال  مًعا  لنتاأمل  ذلك  وغير  والألوان،  والخرز 

الن�صيجية التراثية، �صكل )٢٥(.

�صكل )٢٥(: نماذج مختلفة للزخارف في المن�صوجات التراثية.

)١( �سورة اإبراهيم الآية:24.
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  باإمكاننا كذلك اأن ن�صـتخدم الخـامـات الم�صتـهـلكة في بيئتنا بعدة طرق 

ا منها كما في ال�صكل )٢٧،٢٦(. فلننفذ مًعا بع�صً

ن�ضاط )1(

�صكل )٢٦(: نتيجة العمل بخامات م�صتهلكة.

الخطوة الثانية.الخطوة الأولى.

الخطوة الثالثة.

اقوم بتطبيق هذا
العمل مب�ساعدة اأحد

اأفراد عائلتي اأو معلمي
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  طريقة عمل بطاقة دعوة بالورق الملون:

الخطوة الثانية.الخطوة الأولى.

الخطوة الرابعة.الخطوة الثالثة.

الخطوة ال�صاد�صة.الخطوة الخام�صة.
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لأن�صج   ي�صاعدني  اأ�صرتي  اأفراد  اأحد 
اأغرا�صي،  فيها  اأحفظ  �صغيرة  �صلة 
�صكل  ال�صيراميك  عجينة  با�صتخدام 

 .)٢٨(

ن�ضاط )2(

�صكل )٢٧(: نتائج نهائية لأن�صجة ورقية.

الخطوة الأولى.
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�صكل )٢٨(: نتائج للعمل بعجينة ال�صيراميك. 

الخطوة الثالثة.الخطوة الثانية. 

الخطوة الخام�صة.الخطوة الرابعة.
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�صكل )٢٩(.

جاري الن�صج ببقايا الأقم�صة.الخطوة الثالثة.

اأن�صج مع اإخوتي واأ�صدقائي في بيتنا معلقة من بقايا الأقم�صة �صكل )٢٩(.

ن�ضاط )3(

الخطوة الثانية.الخطوة الأولى.
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ن�ضاط )4(
التي  الخامة  ا�صم  فلنكتب  مختلفة،  بخامات  من�صوجة  نماذج  ال�صكل)٣٠( 

ن�صجت الأ�صكال منها تحت كل �صكل.

�صكل )٣٠(: نماذج ن�صيج بخامات مختلفة.

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

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

..............................................................................................................
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١. اختار/ي الإجابة ال�صحيحة مما يلي:  
اأ.  ما هو ا�صم الع�صفور الذي ين�صج ع�صه من الأوراق الطويلة والأغ�صان:

١-     الع�صفور الذكي.
٢-     الع�صفور الجميل.
٣-     الع�صفور الن�صاج.

ب.  ما ا�صم الخيوط التي تكّون الن�صيج:
١-     خيوط الطول والعر�س.
٢-     خيوط ال�صدى واللحمة.

٣-     الخيوط الطويلة والق�صيرة.
ج.   ما هو م�صدر ال�صوف الذي ن�صنع منه الن�صيج:

١-     الخروف.
٢-     الدجاجة.

٣-      الغزال.

٢.  �صنف/ي الخامات التالية اإلى طبيعية و�صناعية:
الري�س..................

البال�صتيك.................
اأغ�صان الأ�صجار..................

الق�صدير................

تقويم الوحدة



39

المو�ضوع الأول:
الطباعة من الطبيعة.    

المو�ضوع الثاني:
طباعة اأ�ضكال هند�ضية.    

المو�ضوع الثالث:
طباعة زخارف هند�ضية.    

مجال الطباعة
موا�ضيع المجال

الوحدة الثانية
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المو�ضوع الأول

الطباعة من الطبيعةالطباعة من الطبيعة

مرحبا..
وهذا  محمد  اأنا   ...

القديمة  اأ�شانتي  مملكة  من  جعفر  �شديقي 
والتي تقع غرب اأفريقيا وهي اليوم جزء من 

دولة غانا.

ال�شكان في مملكة اأ�شانتي القديمة برعوا 
في زخرفة القما�ش بوا�شطة قوالب �شنعوها 
في  غم�شها  بعد  الكبا�ش  �شجر  خ�شب  من 

ال�شبغة.
ترتدي  اأ�شانتي  مملكة  من  ال�شيدة  هذه 

ثوباً طبع با�شتخدام القوالب. 
الأ�شكال المطبوعة على القما�ش م�شتمدة 

من الطبيعة كاأوراق الأ�شجار، �شكل )٣١(.
�شكل )٣١(.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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هذه القوالب من مملكة اأ�شانتي القديمة، �شكل )٣٢(.

�شكل )٣٢(.

هذا القالب                    م�شتمد من �شكل                   الذي يظهر في ال�شماء 

بداية كل �شهر قمري.

وهذا القالب                          م�شتوحى من �شكل                              المنت�شرة

في الطبيعة. 
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ن�شاط )1(

�شل/ي  القوالب الطباعية باأوراق ال�شجر في العمود الأول  التي 
ا�شتمدت منها بالعمود الثاني، �شكل )٣٣(.

�شكل )٣٣(.
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لماذا ل نحاول اأن

ندخل الفرح وال�شرور اإلى قلب ريم؟

بع�ش  ث��وب��ه��ا  ع��ل��ى  طبعت  م��ا  اإذا  �شعيدة  ت��ك��ون  ���ش��وف 

الزخارف، اأنا اأي�شاً يمكنني اأن اأطبع على كرا�شتي.

وكيف  القالب؟  ن�شنع  كيف  ولكن 

نطبع به؟ لماذا ل ن�شاأل �شديقنا جعفر 

القادم من مملكة اأ�شانتي.

بالطبع �شوف اأ�شاعدكم

مملكة  من  ال�شيدة  حزينة،  اأنا  ريم،  اأنا  مرحبا 

مطبوعة  زخارف  عليه  جميًل  ثوًبا  ترتدي  اأ�شانتي 

بالقوالب، كم اأتمنى اأن يكون

على ثوبي بع�ش الزخارف

المطبوعة الجميلة.
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  يجب اأن نعرف الخامات والأدوات التي نحتاجها لعمل القالب والطباعة 

به، �شكل )٣٤(.

كيف نصنع القالب؟

١- نر�شم العن�شر على الفلين 
كما في الخطوة رقم )١(.

�شكل )٣٤( الخامات والأدوات لعمل القالب الطباعي.

خطوة رقم )١(.

كرتون

�شمغ

�شحن 
الألوان

األوان

ورق

رول

مق�ش

فلين
فر�شاة

1
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٢- نق�ش الفلين. 

٣- نل�شق الفلين على الكرتون 
بال�شمغ.

يجف  حتى  القالب  نترك   -٤
ال�شمغ تماًما. 

خطوة رقم  )٢(.

خطوة رقم )٣(.

خطوة رقم )6(.خطوة رقم )5(.

خطوة رقم )٤(.

6- �شغط القالب على الورقة. 5- و�شع اللون على القالب. 

2

3

4

6 5
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الطباعة  كيفية  اأتعلم  اأن  اأريد 
بالقالب حتى اأتمكن من طباعة ثوبي.

اأنا �شع���ي�����دة ب���عد اأن طبعت زخارف 

عل��ى ثوب��ي، انظروا كيف اأ�شبح  بعد اأن 

زين بالزخارف المطبوعة، �شكل )٣5(.

من الموؤكد اأن الملب�ش الم�������زينة 

تبع��ث  بالقوال��ب  طبع���ت  بزخ���ارف 

ال�شرور في النف�ش. 

�شكل )٣5(.

٨- تكرار الطباعة التلقائية.٧- رفع القالب. 

خطوة رقم )٨(.خطوة رقم )٧(.

78
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يمكننا اأن نطبع بالقوالب على اأ�شياء كثيرة غير الملب�ش كما في ال�شكل )٣6(.

ن�شاط )2(

ا؟ على ماذا يمكننا اأن نطبع اأي�شً

ن�شاط )3(

ل بد اأن ن�شكر اهلل العلي القدير الذي خلق من حولنا طبيعة مليئة بالعنا�شر 
الأزهار،  لقوالب طباعية، مثل  ت�شاميم  ن�شتفيد منها في عمل  اأن  يمكن  التي 

الأوراق، الأ�شجار، الأ�شكال )٣٧، ٣٨، ٣٩(. 

اأعمل منها ت�شاميم  اأن  اأ�شتطيع  ا  اأي�شً �شاعدوني.. ماذا يوجد في الطبيعة 
لقوالب طباعية؟ 

�شكل )٣6(.

�شكل )٣٩( الأ�شجار.�شكل )٣٨( الأوراق.�شكل )٣٧( الأزهار.

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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اأخيًرا..ل نن�شى اأن نحافظ على الطبيعة من حولنا ولكن كيف؟ 

هل نك�شر الأ�شجار؟

الحدائق  النفايات في  نلقي  هل 
وعلى �شاطئ البحر؟

هل نلعب بقطف اأزهار الحدائق؟

ن��ع��م��ة  ع����ل����ى  اهلل  ن�������ش���ك���ر  ه������ل 
الطبيعة؟

ال�شغيرة  ب��ال��ن��ب��ات��ات  ن��ه��ت��م  ه��ل 
ونرعاها؟

نعم               ل
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�سعدت  ولقد  بالدي،  �إلى  عودتي  موعد  حان  لقد  �أودعكم،  �أن  يجب  �لآن 

بزيارة بلدكم �لمملكة �لحبيبة بالد �لحرمين 

�لهائــــــل  �لتطور  بهرنــــــي  كمـــــــا  �ل�سريفيـــــن، 

�لــــــذي ت�سهـــــــده �لمملكـــــة �لعربيــــــة �ل�سعودية 

في كافة �لمجالت.

يجــــب �أن تـــــزورو� بــــــــالدي غانـــــا، و�ســـــــوف 

ي�سعـــــدني �أن �أ�ســحبكـــم لزيــــارة معالــم بالدي، 

و�ستجدون �لكثيـــر من �لهد�يا �لتــي تحملونها 

�إلى من تحبون. 
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المو�ضوع الثاني

طباعة اأ�ضكال هند�ضية

تعرفوني  لم  اأنكم  لبد  محمد.  اأنا  عليكم،  ال�شلم 
)�شن  �شديقي  من  اإنه  ارتديه،  الذي  الزي  ب�شبب 
جاء  عندما  عليه  تعرفت  معه،  �شورتي  وهذه  لي( 
مع عائلته اإلى المملكة لأداء منا�شك الحج في العام 

الما�شي. 

وقد اأهداني هذا الزي عندما ذهبت في 
الإجازة اإلى زيارته في بلده.

عندما اأبديت اإعجابي بالنقو�ش التي زينت بها ملب�شهم اأخبرني �شن لي اأن 
هذه النقو�ش عبارة عن كتابات تطبع على الأقم�شة با�شتخدام القوالب الخ�شبية، 

�شكل )٤٠(. واأن ال�شينيين �شبقوا �شائر 
الأمم اإلى فن الطباعة بالقوالب. 

وزرائ��هم  اأحد  اخترع�ه  من  واأول 
ويدعى )فونغ تاون(.

�شكل )٤٠(: قالب خ�شبي وتظهر عليه كتابات �شينية بارزة.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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وا�شتخدمت الطباعة بالقوالب الخ�شبية لطب�اع�ة 
الكتب ب�ش�كل كب������ير، �شكل )٤١(. مما �شاهم في اإقبال 

كافة اأفراد ال�شعب على التعلم.

بعد ذلك ا�شتخدمت القوالب الخ�شبية 
للطباعة على الأقم�شة، �شكل )٤٢(.

�شكل )٤١(: �شفحات من كتب �شينية طبعت 
بالقوالب الخ�شبية.

�شكل )٤٢(: �شيدة �شينية ترتدي ملب�ش 
تقليدية عليها نقو�ش مطبوعة بالقالب.
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اأن  ل��ي(  )�ش�ن  واأخ��ب��رن��ي 
طباعته��ا  ال��م�����راد  الن�قو�ش 
على  ب�����������ارزة  ت��ك��ون  اأن  يج�ب 
ال���ق���ال���ب ول���ك���ن���ي ل����م اأف���ه���م 
النقو�ش  تكون  اأن  يعني  ماذا 
بارزة، فاأح�شر �شن لي قالب 
وطلب   .)٤٣( �شكل  طباعي، 
الأج������زاء  اأت��ل��م�����ش  اأن  م��ن��ي 
القالب، ثم طبع  البارزة في 

نق�ًشا  واأع��ط��ت  طبعت  التي  هي  القالب  في  ال��ب��ارزة  الأج���زاء  اأن  فاكت�شفت  بها، 
ملوناً. ثم اأ�شار اإلى الأجزاء الغائرة واأكد اأن الألوان لم ت�شل اإليها فهي بالتالي 

لن تترك اأثاًرا لونية على الأ�شطح، �شكل )٤٤(.

جزء بارز في القالب
جزء غائر في القالب

�شكل )٤٣(: قالب طباعي يظهر البارز والغائر.

�شكل )٤٤(: الآثار اللونية تنتج من الأجزاء البارزة في القالب.
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الناتج عنه في  الط��باعي ال�شح�يح  بالن�م�وذج  ال�ق��الب الط��باع�ي  �شل/ ي 
ال�ش�كل )٤5(.

ن�شاط )1(

�شكل )٤5(.
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األي�شت فكرة ذكية.. يمكنني اأن اأ�شنع قوالب بارزة وغائرة للأ�شكال الهند�شية 
والم�شتطيل. والدائرة  والمربع  كالمثلث  الريا�شيات  مادة  في  تعلمتها   التي 

�شوف اأدعو اأختي ال�شغرى ريم لم�شاعدتي فهي تحب الطباعة كثيًرا. 
اأن نتاأكد من تح�شير الأدوات والخامات التي نحتاجها �شكل )٤6(  اأوًل: يجب 

وهي كالتالي:

م�شطرة خا�شة لر�شم الأ�شكال.                                  األوان لطباعة القوالب.

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

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

�شكل )٤6(.

در�ش  في  اإليها  تعرفتم  لقد  عليكم،  غريبة  لي�شت  والأدوات  الخامات  هذه 
�شابق، ما راأيكم لو كتبنا بخطنا الجميل اأ�شماء هذه الخامات والأدوات.
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  ثانًيا: ن�شنع القالب. اأنا �شوف اأ�شنع قالًبا بارًزا لل�شكل

المربع بهذه الخطوات �شكل )٧٤(.

      اأما اأنا. ف�شوف اأ�شنع قالًبا بارًزا للدائرة بهذه الخطوات �شكل )٤٨(.

وعندما  الورقة  هذه  على  اأطبع  �شوف  نطبع.  اأن  يمكننا  الآن  ثالًثا:       
اأنتهي من الطباعة يمكنني اأن اأ�شنع منها بطاقة تهنئة ل�شديقي اأحمد بمنا�شبة 

خروجه من الم�شت�شفى، �شكل )٤٩(.

�شكل )٤٧(.

�شكل )٤٨(.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5
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اأبحث عن علبة فارغة واأغلفها بالورقة التي طبعت  اأنا ف�شوف  اأما         

عليها لأرتب فيها اأقلمي الملونة، �شكل )5٠(، فاأنا فتاة مرتبة.

�شكل )٤٩(.
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�شكل )5٠(.
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ا في تزيين ه��ذا ال�ش��ندوق بط����باع��ة       ما راأي���ك يا ري���م لو ت�عاونا �ش��ويًّ

ال�شكل المربع والدائرة؟ 

      اإنها فكرة رائعة ولكن لماذا ل ن�شنع

قوالب اأخرى للمثلث مثًل؟

 

      ح�شًنا اأنت �شوف تقومين ب�شنع قالب

للمثلث واأنا �شوف اأ�شنع قالًبا للم�شتطيل.

      انظر يا اأخي كم اأ�شبح ال�شندوق جميًل يمكنني اأن اأجمع فيه األعابي، 
�شكل )5١(.

�شكل )5١(.

        ل يا اأختي المرتَّبة، هذا ال�شندوق �شوف اأهديه للعم نا�شر حار�ش    

                   المدر�شة لي�شع فيه اأدواته بعد اأن انك�شر �شندوقه القديم.
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ا اإلى هذه النماذج والتطبيقات المختلفة لطباعة القوالب      لننظر �ش�ويًّ

باأ�شكال هند�شية، �شكل )5٢(. ولنفكر بنماذج اأخرى يمكننا الطباعة عليها.

ن�شاط )2(

�شكل )5٢(.
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المو�ضوع الثالث

طباعة زخارف هند�ضيةطباعة زخارف هند�ضية

ها هي البطاقة وال�شورة التي 
علي���ه��ا منزل اأثري جدرانه مزينة 
ملونة.  هند�شية  زخرفية  بوحدات 
ما اأجملها اإن األوانها تبعث ال�شرور 

في النف�ش، �شكل )5٣(.

�شكل )5٣(

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

    ال�شلم عليكم.. اأخي محمد غير موجود، فقد �شافر اإلى اأبها في رحلة 

مدر�شية لزيارة اإحدى المناطق ال�شياحية الجميلة في بلدنا ولكني �شعيدة لأنه 

بعث لي بطاقة جميلة من هناك، وقد كتب خلفها.  
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بالزخارف  ال�شعودية  العربية  المملكة  جنوب  في  المنازل  ا�شتهرت  ولقد 
اأراني �شوًرا  ثم  المعلومة،  اأخبرني هذه  اأبي من  تزين جدرانها،  التي  الملونة 
الأ�شكال  المكونة من  الزخارف  باأنواع مختلفة من  المزينة  المنازل  لعدد من 

الهند�شية، �شكل )5٤(.

الأ�شكال  من  المكونة  الزخارف  من  مختلفة  باأنواع  المزينة  المنازل  من  لعدد  �شوًرا   :)5٤( �شكل 
الهند�شية.
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يمكننا اأن نجمع �شوًرا لهذه المباني ونحفظها فقد �شاهدت العديد 
منها في ال�شحف والمجلت.

ن�شاط )1(
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كيف؟  تعرفوا  اأن  تريدون  هل  الزخارف.  هذه  مثل  ن�شنع  اأن  ال�شهل  من 
اأنكم تذكرون كيف �شنعنا قوالب طباعية  بد  بالقالب. ل  الطباعة  عن طريق 

للأ�شكال الهند�شية في در�ش �شابق.

هل تتذكرون الأ�شياء الجميلة التي 
�شنعناها بالأوراق المطبوعة؟
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ن�شتطيع اأن نتبع ذات الطريقة. ما راأيكم؟ هل نبداأ؟ 
اأوًل: نح�شر الخامات والأدوات اللزمة، �شكل )55(.

لم تعد خامات واأدوات الطباعة بالقالب غريبة علينا هل يمكننا اأن 
ن�شميها ون�شجل اأ�شمائها بخط جميل ووا�شح؟

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

�شكل )55(.

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

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

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

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

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

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

...........................................
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ثانياً: الآن نجهز القالب
يجب اأن تتبعوا الخطوات التي �شوف اأذكرها بالترتيب.

الخطوة الأولى: 
للوح��دة  ت�شميًم��ا  نع��د  اأن  يج��ب 
الزخرفية، يمكن اأن نبتكر وحدات كثيرة 
م��ن الأ�ش��كال الهند�ش��ية، م��ا راأيك��م ف��ي 

الوحدة الزخرفية التي �شممتها؟

الخطوة الثانية: 
نر�شم الأ�شكال الهند�شية التي تتكون 
الفلين  على  الزخرفية  الوحدة  منها 

الملون.

1

2
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الخطوة الثالثة: 
بالمق�ش،  الوحدات  نق�ش    

ا�شتخدام  عند  حذرين  نكون  اأن  يجب 
المق�ش حتى ل نوؤذي اأنف�شنا.

الخطوة الرابعة: 
نل�شق الوحدات على قطع الكرتون 

بال�شمغ في �شكل وحدة زخرفية.

 الخطوة الخام�شة: 
نترك القالب الطباعي حتى يجف 
عمل  الوقت  هذا  في  يمكننا  ال�شمغ، 

قالب اآخر.

ثالًثا: الآن جاء دور الطباعة 
الخطوة الأولى: 

ن�شع اللون بالفر�شاة على الإ�شفنج 
في القالب الطباعي. 

1

3

4

5
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الخطوة الثانية: 
نقلب القالب ون�شغط عليه بخفة 

فوق الورق.

الخطوة الثالثة:
نرفع القالب بحر�ش �شديد.

اأخرى  ورقة  اأطبع  �شوف 
اأن اأكتب فيها، لذلك  اأ�شتطيع 
م�شاحة  هناك  تكون  اأن  يجب 

فارغة للكتابة.
فيها  اأكتب  اأن  راأيكم  ما 

ر�شالة لأخي محمد؟ 

الخطوة الرابعة:
نكرر العملية ع�دة مرات كما نحب.

بهذه  غرفتي  جدار  اأزين  اأن  يمكن 
الورقة التي طبعتها.

23

4
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ن�شاط )2(

�شكل )56(: حوائط منزلية مزينة بطباعة القالب.

على  نطبع  اأن  يمكننا  اأو  عليها،  بالطباعة  ال�شتائر  نزين  اأن  ا  اأي�شً يمكننا 
الجدار فت�شبح جدران غرفنا جميلة مثل منازل �شكان الجنوب، �شكل )56(.  

م�شاعدتي في طباعة  والداي  اأطلب من  �شوف  الفكرة،  اأعجبتني هذه  لقد 
زخارف هند�شية على جدران غرفتي اأو يمكنني اأن اأنتظر محمد حتى يعود من 

رحلته.
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تقويم الوحدة

١. اأكمل/ي الفراغات التالية بما ينا�شبها:
يمكننا اأن نطبع بالقوالب على اأ�شياء كثيرة مثل.......... و............ و..........  ·
يمكننا اأن نعمل قوالب للطباعة ت�شبه الأ�شكال في الطبيعة مثل......... و............  ·
بع�ش الأدوات التي نحتاجها لن�شنع القوالب الطباعية:.............. و................  ·

٢.  �شع/ ي اإ�شارة )√( اأو )X( بجانب العبارات التالية:
ا�شتخدمت القوالب قديًما لطباعة الكتب ) (.  ·
يتكون القالب من جزئين غائر وبارز     ) (.  ·
الورق �شطح غير منا�شب للطباعة    ) (.  ·
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المو�ضوع الأول:
الألوان الدافئة والباردة.    

المو�ضوع الثاني:
الألوان المحايدة.    

المو�ضوع الثالث:
ت�ضكيالت لونية حرة.    

مجال  الر�سم والتلوين
موا�ضيع المجال

الوحدة الثالثة
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التي تحيط بنا من كل جانب، ونتعاي�ش  الألوان  العين لنميز بها  لنا  خلق اهلل 
معها في كل يوم، فالحمد هلل على نعمة الب�صر.

كيف نرى الألوان؟
ال�صوء هو اأ�صا�ش اللون، وقد بيَّن العالم الإنجليزي " اإ�صحاق نيوتن " اأنَّ �صوء 

ال�صم�ش الأبي�ش اإذا َنَفذ من من�صور زجاجي يتفكك اإلى �صبعة األوان هي: 
الأحمر - البرتقالي - الأ�صفر -  الأ�صفر -  الأخ�صر - الأزرق -  النيلي - البنف�صجي. 

وت�صمى " األوان الطيف " ، �صكل )٥٧(.

�صكل )٥٧(: ظاهرة النك�صار واألوان الطيف. 

خاللها  من  ويمكن  الأل��وان،  بدائرة  ت�صمى  دائ��رة  في  الطيف  األ��وان  وُجمعت 
ت�صنيف الألوان. 

رابط الدر�ش الرقمي

www.ien.edu.sa الألوان الدافئة والباردةالألوان الدافئة والباردة

المو�ضوع الأول
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 ما هي دائرة الألوان؟
تعتبر دائرة الألوان من الو�صائل العلمية لدرا�صة الألوان المختلفة، اإذ بها نعرف 
كيف تختلط الألوان، وكيف تتفق مع ت�صل�صل األوان الطيف، ومن خاللها تت�صح لنا 

الألوان الأ�صا�صية وما ينتج عن خلطها من األوان ثانوية  �صكل )٥٨(.

�صكل )٥٨(: دائرة الألوان.

ن�شاط )1(

اأ�صا�صية وثانوية كما  األوان  اإلى  نتاأمل دائرة الألوان في �صكل )٥٨( ون�صنفها 
�صبق درا�صتها في ال�صف الأول البتدائي.  

الألوان الأ�صا�صية:......... ،......... ،...........
الألوان الثانوية:......... ،......... ،............         
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وتنق�صم الألوان الناتجة في دائرة الألوان اإلى مجموعتين:
�صكل  والأ�صفر،  والبرتقالي،  الأحمر،  اللون  هي:  الدافئة  الألوان  مجموعة  اأ- 
بالدفء، ون�صاهدها في  الإح�صا�ش  الدافئة لأنها؛ تمنحنا  بالألوان  )٥٩( و�صميت 

لهب النار واأ�صعة ال�صم�ش، وترمز للفرح، وال�صرور، وال�صياء، والنور.
والبنف�صجي،  والأزرق،  الأخ�صر،  اللون  وه��ي:  الباردة  الأل��وان  مجموعة  ب- 
والهدوء  بالبرودة  الإح�صا�ش  تمنحنا  لأنها  الباردة؛  بالألوان  و�صميت  �صكل)٥٩(، 
ون�صاهدها في الزرع الأخ�صر، ومياه البحار، وال�صماء، وترمز اإلى الهدوء وال�صالم 

والحكمة والتزان.

 �صكل )٥٩(: الألوان الدافئة والباردة في دائرة الألوان.

الألوان الدافئة

دة
بار

ن ال
لوا

الأ
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تزخر البيئة من حولنا بالعديد من العنا�صر ذات الألوان الدافئة والباردة التي 
ت�صفي علينا البهجة وال�صرور، �صكل )٦٠(.

�صكل )٦٠(: مجموعة من ال�صور تمثل الألوان الدافئة والباردة في البيئة. 

الأزهار.

الكائنات البحرية.

ري�ش الطيور.

الحلويات.  بع�ش الثمار.

جناح الفرا�صة. 

األعاب الأطفال. اأثاث منزلنا ومالب�صنا.      
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ا�صتخدم الفنان ال�صعبي الألوان الدافئة والباردة  في تزيين اأرجاء المنازل  ال�صعبية، 
والحلي ال�صعبية المن�صوجة بالخيوط، والب�صط ال�صعبية الجميلة، �صكل )٦١(.

تلوين جدار المنزل من الداخل، )فن القط الع�صيري(.تلوين جدار المنزل من الخارج.

ب�صط من�صوجة.حقيبة من�صوجة.

�صكل )٦١(: نماذج من الفن ال�صعبي.
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وكثير من الفنانين العالميين ا�صتخدموا الألوان الدافئة والباردة للتعبير عن 
م�صاعرهم تجاه الطبيعة، �صكل )٦٢(.   

�صكل )٦٢(: لوحتين للفنان فان جوخ.
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ا هناك فنانين �صعوديين ا�صتخدموا الألوان الدافئة والباردة ليعبروا عن  واأي�صً
م�صاعرهم تجاه المجتمع، كما في ال�صكلين )٦٣، ٦٤(.

�صكل )٦٣(:لوحة للفنان ال�صعودي منير الحجي.

�صكل )٦٤(:لوحة للفنان ال�صعودي فايع الألمعي.
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�صكل )٦٥( : لوحة للطفل محمد عبده المو�صمي.

ن�شاط )2(

�صارك الطفل محمد عبده المو�صمي في م�صابقة » ملون ال�صعودية« الدورة الرابعة 
للفن الت�صكيلي ١٩٩٨م ، بلوحة جميلة ا�صتخدم فيها الألوان الدافئة والباردة  �صكل 

)٦٥(، لنتاأملها جيدًا ثم: 

 نعدد الألوان الدافئة: ...............، و................، و................
 نعدد الألوان الباردة: ..............، و................، و................
 ن�صع عنواًنا للوحة: .....................................................
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ا ن�صتطيع اأن ن�صتخدم الألوان الدافئة والباردة؛ لنر�صم لوحة جميلة  نحن اأي�صً
اإذا توافرت لدينا بع�ش الخامات والأدوات، �صكل )٦٦(.   

األوان الغوا�ش.لون اأ�صود فلوما�صتر.كرا�صة ر�صم.

فر�ش خا�صة بالألوان المائية حجم كبير، اأو بدائل الفر�ش. 

مناديلكاأ�ش ماء

�صكل )٦٦(: مجموعة من الخامات والأدوات.
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ن�شاط )3(

تعرفنا  التي  والأدوات  الخامات،  فيها  ن�صتخدم  جميلة  لوحة  معًا  نر�صم  هيا   
عليها �صابقًا.

 الخطوة الأولى: نجهز الألوان المائية كاللون الأحمر والأ�صفر .. نمزج اللون 
بقليل من الماء.

الخطوة الثانية: نر�صم بالفر�صاة خطوطًا غير منتظمة في اتجاه واحد، ويكون 
بينها فراغ .

اأو  الخطوة الثالثة: باللون الأ�صفر نلون الفراغ الذي بين الخطوط بالفر�صاة، 
قد  بذلك  ونكون  معًا،  والأ�صفر  الأحمر  اللون  يندمج  حتى  الأ�صفنجي  بالرول 

انتهينا من تلوين الخلفية. 
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الخطوة الرابعة: نغ�صل الفر�صاة  والرول بالماء جيدًا حتى تزول الألوان، ثم 
نم�صحها بالمنديل حتى نتاأكد من زوال الألوان.

الخطوط  بع�ش  لن�صيف  فلوما�صتر  اأ�صود  قلم  ن�صتخدم  الخام�صة:  الخطوة 
وبع�ش  الأ�صخا�ش،  وبع�ش  مثل: الأع�صاب،  الخلفية  على  والظالل  والأ�صكال 

الطيور الطائرة ... وغيرها.

�صكل )٦٧(: ال�صكل النهائي للوحة. 
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 يمكننا ر�صم فكرة اأخرى.    

الخطوة الأولى: نر�صم الخطوط الأولية للمو�صوع المختار.

لون  تمثل  التي  والغامقة  الفاتحة  الأزرق بدرجاته  اللون  نوزع  الثانية:  الخطوة 
ال�صماء والبحر.
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الخطوة الثالثة: نوزع اللون الأخ�صر بدرجاته الفاتحة والغامقة التي تمثل لون 
النباتات والأع�صاب.

نر�صم منظرًا طبيعيًا م�صتوحى من البيئة ال�صعودية م�صتخدمين الألوان الدافئة 
والباردة.

�صكل )٦٨(: ال�صكل النهائي للوحة.

ن�شاط )4(
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تزخر الطبيعة من حولنا بمجموعات لونية متنوعة في �صتى عنا�صرها.     
قال اهلل تعالى :

)١( 
    

الثانوية،  والأل��وان  الأ�صا�صية  الأل��وان  مجموعة  المجموعات  هذه  ومن 
ومجموعة الألوان الدافئة والألوان الباردة، و�صبق اأن در�صنا هذه المجموعات 

من خالل دائرة الألوان.
وهناك مجموعة اأخرى غير متواجدة على دائرة الألوان وهي مجموعة 
الألوان المحايدة: )اللون الأ�صود، واللون الأبي�ش(، وت�صمى الألوان المحايدة 
باألوان الظل والنور، ويعتبر اللون )الرمادي( من الألوان المحايدة لأنه ينتج 

من:
١-خلط  اللون الأ�صود و اللون الأبي�ش. 

=    +           

  ٢- خلط الألوان الأ�صا�صية الثالثة )الأحمر، والأ�صفر، والأزرق(.

=   +      +   

رابط الدر�ش الرقمي

www.ien.edu.sa

  )١( �صورة  النحل :١٣.

المو�ضوع الثاني

الألوان المحايدةالألوان المحايدة
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�صميت هذه الألوان محايدة لأنها:
  ١- غير متواجدة على دائرة الألوان، �صكل )٦٩(.

  ٢- تتفق وتن�صجم مع اأي مجموعة لونية، �صكل )٧٠(.

  ٣- عند مزجها مع اأي لون نح�صل على درجات لونية فاتحة اأو غامقة، 
�صكل )٧١(.

�صكل )٦٩(. 

�صكل )٧٠(. 

�صكل )٧١(. 
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ونحن نرى الألوان المحايدة في كثير من العنا�صر الطبيعية وال�صناعية، 
�صكل )٧٢(.

�صكل )٧٢(: الألوان المحايدة في العنا�صر الطبيعية وال�صناعية. 

�صوء القمر.

ري�ش بع�ش الطيور.

جلد بع�ش الحيوانات.

اأثاث المنزل

األعاب الأطفال

مالب�صنا
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مكة المكرمة العا�صمة المقد�صة لبالدي ولجميع الم�صلمين، بها الكعبة 
الم�صرفة والم�صجد الحرام والم�صاعر المقد�صة، وهي قبلة الم�صلمين ولها 

مكانة كبيرة في قلوبنا.

تاأمل الألوان في ال�صكل )٧٣( ثم اأجيب/ي عن الآتي:
 ك�صوة الكعبة الم�صرفة لونها ....... ويعني العمق والتعظيم لبيت اهلل 

ويلب�ش   ،.......... فلونها  الحرم  في  والأقوا�ش  الأعمدة  اأما  الحرام. 
حجاج بيت اهلل الحرام لبا�ش الإحرام بلونه الأبي�ش الذي يرمز اإلى 

ال�صالم والطهارة والنقاء.

ن�شاط )1(

�صكل )٧٣( مو�صم الحج. 
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كما يوجد العديد من الأعمال ال�صعودية المنفذة بالألوان المحايدة  مثل 
ال�صكل )٧٤(.

�صكل )٧٤(: لوحة للفنانة ال�صعودية رائدة عا�صور.
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الت�صكيلية  للفنون  الأول  العام  المعر�ش  في  يو�صف جاها  الفنان  �صارك 
بجدة عام ١٣٩٨ه� بلوحة عبرت عن منازل مكة المكرمة القديمة ا�صتخدم 

فيها الألوان المحايدة، �صكل )٧٥(.

  ونحن اأي�صًا ن�صتطيع اأن نعبر بر�صومات جميلة ن�صتخدم فيها الألوان 

المحايدة.

ن�شاط )2(

�صكل )٧٥(: لوحة )منازل مكة المكرمة القديمة( للفنان ال�صعودي يو�صف جاها.
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 نتعلم مًعا كيف ن�صتخدم الألوان المحايدة في اإنتاج لوحات فنية جميلة.

الخطوة الأولى: نختار فكرة المو�صوع 

ونر�صم خطوطها الأولية.

الخطوة الثانية: ن�صع اللون الأ�صود  
                          في اأ�صفل اللوحة بكمية 

قليلة جدًا.

الرمادي    اللون  الثالثة: ن�صع  الخطوة 
بدرجات مختلفة في 

اأ�صفل اللوحة.

الخطوة الرابعة: ن�صع اللون الأبي�ش  
  في اأعلى اللوحة.

ن�شاط )3(
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  اأفكار اأخرى لإنتاج لوحات فنية بالألوان المحايدة، ال�صكلين )٧٨،٧٧(.
�صكل )٧٦(: ال�صكل النهائي للوحة.

�صكل )٧٨(.�صكل )٧٧(.
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اللون جزء من حياة الإن�صان، واإذا نظرنا اإلى العالم من حولنا نجد اأننا نعي�ش 
في محيط لوني بديع من �صنع الخالق عز وجل، الأ�صكال )٧٩، ٨٠ ، ٨١، ٨٢(.

     

الأل��وان   اختالف  اإل��ى  اأ���ص��ارت  الكريم  ال��ق��راآن  في  عديدة  اآي��ات  وردت  وق��د 
وتنويعاتها في الكون منها قوله تعالى :

)١(      

�صكل )٧٩(: قطاع من ج�صم ال�صمكة.

�صكل )٨١(: قطاع من الزهرة.

�صكل )٨٠(: قطاع من جناح الفرا�صة.

�صكل )٨٢(: قطاع من الورقة.

�صكل )٧٨(.

رابط الدر�ش الرقمي

www.ien.edu.sa

)١( �صورة  فاطر:٢٧.

المو�ضوع الثالث

ت�ضكيالت لونية حرةت�ضكيالت لونية حرة
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وقد ا�صتخدم كثير من الفنانين ت�صكيالت لونية متعددة من العنا�صر الطبيعية 
المرئية م�صتخدمين اأفكارهم وتجاربهم وخيالهم، كما في ال�صكلين )٨٣، ٨٤(.

�صكل )٨٣( :لوحة الفنان ال�صعودي �صعود القحطاني.

�صكل )٨٤( :لوحة الفنان ال�صعودي �صعدون ال�صعدون.
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التقط �صور متنوعة من الطبيعة ذات ت�صكيالت لونية من�صجمة، لت�صيف 
ب�صمتك الفنية لهذا الكتاب واأل�صقها داخل الأ�صكال.

�صكل )٨٥(.

�صكل )٨٨(.�صكل )٨٧(.

�صكل )٨٦(.

ن�شاط )1(
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لون اأ�صود فلوما�صتر.كرا�صة ر�صم.
األوان الغوا�ش.

ملح طعام. فر�ش خا�صة بالألوان المائية. ا�صفنجة

كاأ�ش ماء.  مناديل.لوح خ�صب.

�صكل )٨٩( : مجموعة من الخامات والأدوات. 

بع�ش  لدينا  توفرت  اإذا  لونية،  بت�صكيالت  لوحة جميلة  نر�صم  اأن  ن�صتطيع 
الخامات والأدوات )ال�صكل ٨٩(.
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الخامات  با�صتخدام  الورقة   من  قطاع  ت�صبه  لوحة جميلة  مًعا  نر�صم  هيا    

والأدوات التي تعرفنا عليها. 

باإ�صفنجة  ونرطبها  الخ�صبية  اللوحة  على  الر�صم  ورقة  نثبت  الأولى:  الخطوة 
مبللة بالماء.

الخطوة الثانية: نوزع الألوان على الورقة المبللة با�صتخدام الفر�صاة.

الخطوة الثالثة: حتى نح�ص����ل على تاأثيرات لونية متداخلة نر�ش الملح قبل اأن 
تجف الورقة.  

ن�شاط )2(
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الخطوة الرابعة: نمالأ الأماكن الفارغة التي حدثت نتيجة الملح بالقلم الأ�صود 
للح�صول على ر�صم ي�صبه قطاع من الورقة.

�صكل )٩٠(: ال�صكل النهائي ت�صكيالت لونية ت�صبه قطاع من الورقة.  
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  يمكننا اأن ننتج لوحات فنية اأخرى باتباع الخطوات ال�صابقة، ال�صكلين )٩٢،٩١(. 

�صكل )٩١(.

�صكل )٩٢(.

ن�شاط )3(

ن�صتوحي من العنا�صر الطبيعية المرئية اأو المجهرية لوحات فنية بت�صكيالت 
لونية حرة م�صتخدمين الألوان الدافئة والباردة والمحايدة.
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 ال�ضوؤال الأول: من خالل ال�صورة حدد مجموعة كاًل من:

........................................... ال��داف��ئ��ة  الأل�����وان 

........................................... ال���ب���اردة  الأل�����وان 

........................................... الأ�صا�صية  الأل����وان 

........................................... ال��ث��ان��وي��ة  الأل�����وان 

 ال�ضوؤال الثاني: عدد الألوان المحايدة .

....................................................... -١

....................................................... -٢

....................................................... -٣

تقويم الوحدةتقويم الوحدة
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فـهـــر�س الأ�ضــكـال

مجال الن�ضيج

المو�ضوع الأول

1٠�شكل )1(: الع�شفور الن�شاج.

1٠�شكل )2(: الع�شفور وهو ين�شج ع�شه.

11�شكل )3(: امراأة تن�شج على نول.

11�شكل )4(: عملية الن�شيج.

12�شكل )٥(: اأن�شجة بخامات متنوعة.

13�شكل )٦(: ميكانيكية الن�شج.

13�شكل )٧(: طوف مائي.

14�شكل )٨(: طوف م�شنوع من جذوع الأ�شجار.

14�شكل )٩(: طوف م�شنوع من الأخ�شاب الطبيعية.

1٥�شكل )1٠(: اأدوات وخامات.

1٧�شكل )11(: طوف مائي.

1٨�شكل )12(: اأ�شكال ال�شدى واللحمة.

المو�ضوع الثاني

1٩�شكل )13(: الخيمة والكثبان الرملية.

2٠�شكل )14( : مراحل �شناعة القطن.

2٠�شكل )1٥(: اأنواع مختلفة من الخيوط. 

21�شكل )1٦(: نموذج يو�شح مكونات الن�شيج.

21�شكل )1٧(:تبادل الخيوط في عملية الن�شيج.

22�شكل )1٨(: .

23�شكل )1٩(: علبة اأقالم من�شوجة.

2٧�شكل )2٠(: اأ�شاليب مختلفة للتوظيف.
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المو�ضوع الثالث

2٩�شكل )21(: خامات طبيعية �شالحة للن�شيج.

2٩�شكل )22(: خامات م�شنعة �شالحة للن�شيج.

3٠�شكل )23(: ن�شيج با�شتخدام خيوط  من ال�شوف  ال�شميك.

3٠�شكل )24(: ن�شيج با�شتخدام �شرائط ال�شاتان الملونة.

31�شكل )2٥(: نماذج مختلفة للزخارف في المن�شوجات التراثية.

32�شكل )2٦(: نتيجة العمل بخامات م�شتهلكة.

34�شكل )2٧(: نتائج نهائية لأن�شجة ورقية.

3٥�شكل )2٨(: نتائج للعمل بعجينة ال�شيراميك.

3٦�شكل )2٩(.

3٧�شكل )3٠(: نماذج ن�شيج بخامات مختلفة.

مجال الطباعة

المو�ضوع الأول

4٠�شكل )31(.

41�شكل )32(.

42�شكل )33(.

44�شكل )34(: الخامات والأدوات لعمل القالب الطباعي.

4٦�شكل )3٥(.

4٧�شكل )3٦، 3٧، 3٨، 3٩(.

٥٠�شكل )4٠(: قالب خ�شبي وتظهر عليه كتابات �شينية بارزة.

المو�ضوع الثاني

٥1�شكل )41(: �شفحات من كتب �شينية طبعت بالقوالب الخ�شبية.

٥1�شكل )42(: �شــيـدة �شينـيـة تـرتـدي مـالبـ�ش تـقـلــيديـة عليــها نـقـو�ش مطـبوعة بالقـالب.

٥2�شكل )43(: قالب طباعي يظهر البارز والغائر.

٥2�شكل )44(: الآثار اللونية تنتج من الأجزاء البارزة في القالب
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المو�ضوع الثاني

٥3�شكل )4٥(: ن�شاط )1(.

٥4�شكل )4٦(

٥٥�شكل )4٧(.

٥٥�شكل )4٨(.

٥٦�شكل )4٩(.

٥٧�شكل )٥٠(.

٥٨�شكل )٥1(.

٥٩�شكل )٥2(.

المو�ضوع الثالث

 �شكل )٥3(: البطاقة عليها �شور لمنازل اأثرية جدرانها مزينة بوحدات زخرفية 
هند�شية ملونة.

٦٠

�شكل )٥4(: �شوراً لعدد من المنازل المزينة باأنواع مختلفة من الزخارف المكونة 
من الأ�شكال الهند�شية.

٦1

٦4�شكل )٥٥(.

٦٥ - ٦٧خـطــوات الـر�شــم.

٦٨�شكل )٥٦(: حوائط منزلية مزينة بطباعة القالب.
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مجال الر�ضم

المو�ضوع الأول

٧٢�صكل )٥٧(: ظاهرة النك�صار واألوان الطيف.

٧٣�صكل )٥٨(: دائرة الألوان.

٧٤�صكل )٥٩(: الألوان الدافئة والباردة على دائرة الألوان.

٧٥�صكل )٦٠(: مجموعة من ال�صور تمثل الألوان الدافئة والباردة في البيئة.

٧٦�صكل )٦١(: نماذج من الفن ال�صعبي.

٧٧�صكل )٦٢(: لوحتين للفنان فان جوخ.

٧٨�صكل )٦٣(:لوحة للفنان ال�صعودي منير الحجي.

٧٨�صكل )٦٤(:لوحة للفنان ال�صعودي فايع الألمعي.

٧٩�صكل )٦٥(: لوحة للطفل محمد عبده المو�صمي.

٨٠�صكل )٦٦(: مجموعة من الخامات والأدوات.

٨٢ �صكل )٦٧(: ال�صكل النهائي للوحة.

٨٤�صكل )٦٨( : ال�صكل النهائي للوحة.

المو�ضوع الثاني

٨٦الأ�صكال )٦٩، ٧٠، ٧١(: لماذا �صميت هذه الألوان محايدة؟

٨٧�صكل )٧٢(: الألوان المحايدة في العنا�صر الطبيعية وال�صناعية.

٨٨�صكل )٧٣(: ن�صاط )١(.

٨٩�صكل )٧٤(: لوحة للفنانة رائدة عا�صور.

٩٠�صكل )٧٥(: لوحة للفنان يو�صف جاها.

٩٢�صكل )٧٦(: ال�صكل النهائي للوحة.

٩٢ال�صكلين )٧٧، ٧٨(: اأفكار اأخرى.
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المو�ضوع الثالث

٩٣�صكل )٧٩(: قطاع من ج�صم ال�صمكة.

٩٣�صكل )٨٠(: قطاع من جناح الفرا�صة.

٩٣�صكل )٨١(: قطاع من الزهرة.

٩٣�صكل )٨٢(: قطاع من الورقة.

٩٤�صكل )٨٣(: لوحة الفنان �صعود القحطاني.

٩٤�صكل )٨٤(: لوحة الفنان �صعدون ال�صعدون.

٩٥الأ�صكال )٨٥، ٨٦، ٨٧ ، ٨٨(: ن�صاط )١(.

٩٦�صكل )٨٩(: مجموعة من الخامات والأدوات.

٩٨�صكل )٩٠(: ال�صكل النهائي ت�صكيالت لونية ت�صبه قطاع من الورقة.

٩٩ال�صكلين )٩١، ٩٢(: اأفكار اأخرى.
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الــمــراجـــع
الم�شادر العربية:

القران الكريم.. 1
ال�شنة النبوية.. 2

المراجع العربية:
اإبراهيم، اأحمد عبد الرحمن )بدون(، اأ�ش�ش الزخارف، الهيئة العامة ل�شوؤون المطابع الأميرية، م�شر .. 1
اإبراهيم، فاروق وجدي، واآخرون، تاريخ الزخرفة لل�شناعات الزخرفية والن�شجية، مطابع ال�شروق، القاهرة  م�شر. . 2
اإعداد ق�شم الترجمة والتاأليف، )142٠هـ (. فن الر�شم والتلوين ، موؤ�ش�شة الإيمان ، بيروت.. 3
اأعمال فنان فيليب . 4 اإلى ال�شت�شراق الجزيرة العربية وتاأثيراتها على  البدوي، عبد الفتاح وهبة ، رحلة من ال�شريالية 

بو�شارد.
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