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فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
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٢-١٨١-٥١١-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 
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معياري موحد ، و من هنا يتطلب تصوير الجزء االعلى باألبعاد 
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االنتهاء من طباعته، باإلضافة إلى إيداع نسخة الكترونية من العمل  
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المقدمةالمقدمة
احلمد هلل رب الع�ملني وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني وعلى اآله و�صحبه اأجمعني وبعد...

�صمم هذا الكت�ب الإثراء معلوم�ت الط�لب/ الط�لبة وخرباته ومه�راته يف جم�الت الرتبية الفنية املختلفة؛ 

املعلوم�ت  من  فيه  ويوجد  ال�ص�بقة،  ال�صنوات  يف  در�صه�  التي  الفنية  الرتبية  م�دة  يف  تعلمه  مب�  يرتبط  حيث 

اأك�دميي�ً ه�م�ً. وجند يف حمتوى اجلزء املخ�ص�ص للف�صل الدرا�صي االأول ثالثة  واالأن�صطة م� يجعله مرجع�ً 

جم�الت، هي جم�ل الر�صم والزخرفة، والطب�عة. ويتكون كل جم�ل من عدة مو�صوع�ت.

املج�ل االأول: جم�ل الر�صم يحتوي على ثالثة موا�صيع على النحو االآتي:

١. املو�سوع الأول: اخلط اخل�رجي لل�صكل.  

٢. املو�سوع الثاين: املنظور والظل والنور.  

٣. املو�سوع الثالث: اخل�م�ت املختلفة يف اللوح�ت امل�صطحة )كوالج(.  

املوا�صيع من��صبته� لقدرات الط�لب/الط�لبة ومراحل منوه اجل�صمي والعقلي واالنفع�يل  وقد روعي يف هذه 

وتطبيقية  ب�أن�صطة معرفية  املو�صوع�ت  ذيلت  كم�  اإليه�،  التعر�ص  لهم  �صبق  ملف�هيم  واالجتم�عي، ومع�جلته� 

ت�ص�عد على ت�أكيد املع�رف واخلربات وامله�رات املكت�صبة.

املج�ل الث�ين: جم�ل الزخرفة ويتكون من مو�صوعني هم�:

١. املو�سوع الأول: ر�صم وحدة زخرفية النه�ئية.  

٢. املو�سوع الثاين: ت�صميم مبتكر النه�ئي للوحدة الزخرفية.  

وقد روعي يف هذه املوا�صيع اأن تكون امتداداً مل� �صبق تعُلمه وقد ا�صتملت على اأن�صطة اإثرائية معرفية وعملية .

املج�ل الث�لث: جم�ل الطب�عة: وا�صتمل على املوا�صيع االآتية:

١. املو�سوع الأول: تن�غم�ت لونية ب�لب�تيك.  

٢. املو�سوع الثاين: تقني�ت فن الب�تيك.  

٣. املو�سوع الثالث: الب�تيك املع��صر.  

ولقد مت تن�ول موا�صيع ذات عالقة بطرق الطب�عة ب�لق�لب، وتقدمي نبذة ت�ريخية عنه�، وطرق ا�صتخدامه� 

واال�صتف�دة منه�. كم� ذيلت الوحدة الدرا�صية ب�أن�صطة اإثرائية معرفية وعملية.
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وجند يف حمتوى اجلزء املخ�ص�ص للف�صل الدرا�صي الث�ين ثالث جم�الت: 

املج�ل االأول: جم�ل اخلزف: وا�صتمل على مو�صوعني هم�: 

١. املو�سوع ا لأول: البالط�ت اخلزفية.   

٢. املو�سوع الثاين: تزجيج االأواين الفخ�رية.   

وقدم نبذة ت�ريخية عن البالط�ت اخلزفية، وم�ص�همة اخلزاف امل�صلم يف تطويره� وتطوير تقني�ته� املختلفة 

وا الأق�ليم ا الإ�صالمية التي ا�صتهرت به�. كم� مت تعريف بع�ص امل�صطلح�ت اله�مة مثل م�صطلح »القي�ص�ين 

«، وذكر مكون�ته، واأنواعه واأ�صك�له وزخ�رفه. اأم� املو�صوع الث�ين فقد خ�ص�ص لتزجيج االأواين الفخ�رية. وقد 

ذكرت فيه اأنواع الطالء امل�صتخدمة يف تقنية الربيق املعدين، واأنواع »اجلليز «. 

املج�ل الث�ين الر�صم والتلوين: ويحتوى على ثالث مو�صوع�ت على النحو الت�يل: 

١-املو�سوع الأول: الفن احلديث.   

٢-املو�سوع الثاين: الر�صوم�ت الرمزية يف ال�صع�رات.   

٣-املو�سوع الثالث: االإعالن والت�صميم�ت املطبوعة.   

ذيلت  كم�  �ص�بقة،  وم�صطلح�ت  ملف�هيم  ومع�جلته�  الط�لب/ة،  ل�صن  من��صبته�  املوا�صيع  هذه  يف  روعي  وقد 

املو�صوع�ت ب�أن�صطة فكرية وتطبيقية ت�ص�عد على ت�أكيد املع�رف واخلربات وامله�رات املكت�صبة. 

املج�ل الث�لث جم�ل الزخرفة: ويتكون من مو�صوعني هم�: 

١-املو�سوع الأول: ت�صميم ابتك�ري للوحدات الزخرفية الالنه�ئية.   

٢-املو�سوع الثاين: تلوين الت�صميم االبتك�ري للوحدات الزخرفية الالنه�ئية.   

وقد روعي يف هذه املوا�صيع اأن تكون امتداداً مل� �صبق اأن تعلمه الط�لب/ة وا�صتملت على اأن�صطة فكرية وتطبيقية. 

كم� جند يف حمتوى اجلزء املخ�ص�ص للف�صل الدرا�صي الث�لث ثالث جم�الت: 

املج�ل االأول: جم�ل اأ�صغ�ل املع�دن: 

ويتكون من مو�صوعني هم�: 

١-املو�سوع الأول: ال�صغط على املعدن.   

٢-املو�سوع الثاين: تعتيق املع�دن.   

وقد قدمت مو�صوع�ت الوحدة معلوم�ت اإثرائية تزيد من ح�صيلة الط�لب/ة العلمية، كم� ذيلت املو�صوع�ت 

ب�أن�صطة فكرية، وتطبيق�ت مفيدة للط�لب/ة. 
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املج�ل الث�ين اأ�صغ�ل اخل�صب: وقد تن�ول مو�صوعني هم�: 

١-املو�سوع الأول: االأث�ث اخل�صبي وتزيينه ب�حلفر والق�صرة.   

٢-املو�سوع الثاين: احلرق على اخل�صب.   

وقد تن�ول هذين املو�صوعني معلوم�ت مهمة عن طرق ا�صتخدام الق�صرة ب�أنواعه� يف تزيني االأعم�ل اخل�صبية، 

واالهتم�م  اخلربات  ت�صل�صل  املو�صوعني  هذين  يف  روعي  وقد  عليه�،  جميلة  مالم�ص  ذات  زخ�رف  واإحداث 

بخطوات التنفيذ اخل��صة. 

ب�إذن اهلل يف مم�ر�صة م� تعلمه يف  اإثرائية فكرية وعملية، �صوف ت�ص�عد الط�لب/الط�لبة  ب�أن�صطة  كم� ذيلت 

املنزل واال�صتف�دة من خ�ص�ئ�ص منتج اأ�صغ�ل اخل�صب النفعية. 

املج�ل الث�لث جم�ل الن�صيج: ويحتوي على: 

١-املو�سوع: ن�صيج الكليم.   

وقد روعي يف اإعداد هذا املج�ل من��صبته للمرحلة العمرية التي مير به� الط�لب / الط�لبة والدرو�ص التي 

م�ر�صه� واأثره� يف تعزيز اخلربات التي �صبق اكت�ص�به�، وقدم فيه� فكرة ع�مة عن �صن�عة الكليم وتطور الكليم 

ال�صعبي واأنواعه، كم� ا�صتعر�ص 

بع�ص اأنواع ن�صيج الكليم يف الدول العربية املختلفة. والزخ�رف املرتبطة ب�لبيئ�ت املختلفة، وذيلت املو�صوع�ت 

ب�أن�صطة فكرية وعملية وتطبيقية

فم� عليك عزيزي الط�لب عزيزتي الط�لبة اإال قراءة التعليم�ت، واتب�ع اخلطوات التو�صيحية التي يحتوي 

عليه� كل جم�ل والتي ت�ص�عدك على القي�م ب�الأن�صطة التي �صوف تكون ب�إذن اهلل مفيدة لي�ص لك فقط ولكن 

لالأ�صرة بك�مله�، ذلك اأن تعلُّم الفن ومم�ر�صته ي�ص�هم يف تثبيت القيم وت�أ�صيل االنتم�ء.

ويف اخلت�م ن�ص�أل اهلل الكرمي اأن ينفع طالبن� وط�لب�تن� بهذا اجلهد الذي يهدف اإىل حت�صني تعلمهم ومم�ر�صتهم 

ملج�الت التعبري الفني املختلفة.

واآخر دعوان� اأن احلمد هلل رب الع�ملني.  



77

يف املنزل

اقوم بتنفيذ اأعمالي الفنية تحت اإ�سراف والدي / والدتي اأو اأحد اأفراد الأ�سرة الم�سوؤولين. 	 

يف غرفة ال�سف

اأكون م�سوؤوًل

احر�ص على البتعاد عن زمالئي عند القيام بعملية تتطلب ا�ستخدام اأدوات حادة واأتعاون مع زمالئي في تنفيذ 

الأعمال الفنية واأعامل الجميع باحترام. 

اأتب��ع تعليم��ات ال�س��المة دائم��ًا، وخ�سو�س��ًا عندما اأرى 	 

اإ�سارة احذر »  « 

اأ�سغي جي��دًا لتوجيهات ال�س��المة الخا�سة من معلمي / 	 

معلمتي. 

اح��ذر عن��د ا�س��تخدام الأدوات الح��ادة مث��ل المق���ص 	 

والم�س��رط واآلت القط��ع، اأدوات الحف��ر عل��ى الطي��ن 

وعن��د  والنحا���ص،  المع��ادن  تقبي��ب  اأدوات  والخ�س��ب، 

ا�ستخدام المواد الحارقة كالمنظفات ..وغيرها. 

ل اأ�س��تخدم المطرقة اأو المن�س��ار اإل باإ�سراف معلمي / 	 

معلمتي. 

ارت��دي القف��ازات الواقي��ة عن��د التعام��ل م��ع ال�س��ائل 	 

والأل��وان والخام��ات الفني��ة والأدوات الح��ادة، واأقوم 

بغ�سل يدي بعد كل ن�ساط. 

تعليمات السالمةتعليمات السالمة

ارتدي المعطف الواقي لحماية مالب�س��ي من الألوان 	 

و�سوائل التنظيف. 

ارت��دي الكمام��ة والنظ��ارة الواقي��ة عند ا�س��تخدام 	 

وعن��د  والنف��اذة  المتطاي��رة  والخام��ات  الأدوات 

تنظيفها.   

اطل��ب م�س��اعدة معلم��ي / معلمت��ي عن��د ا�س��تخدام 	 

اأجهزة الت�سخين اأو ال�سمغ الحراري. 

احر���ص على التهوية الجيدة مثل فتح النوافذ وباب 	 

الف�سل عند العمل بالمواد ذات الرائحة النفاذة. 

احاف��ظ على نظافة وترتيب المكان بعد النتهاء من 	 

العمل الفني. 





الف�سل الدرا�سي الثاين



الصفحةاملوضوع
الوحدة األولى: مجال اخلزف

١٣٢املوضوع األول: البالطات اخلزفية.

١٥٧املوضوع الثاني:  تزجيج األواني الفخارية.

١٨١تقومي الوحدة.

الوحدة الثانية: مجال الرسم والتلوين.
١٨٥املوضوع األول: الفن احلديث.

١٩٧املوضوع الثاني: الرسومات الرمزية في الشعارات.

٢١٣املوضوع الثالث: اإلعالن والتصميمات املطبوعة.

٢٣٣تقومي الوحدة.

الوحدة الثالثة: مجال الزخرفة.
٢٣٧املوضوع األول: تصميم ابتكاري للوحدات الزخرفية الالنهائية.

٢٤٥املوضوع الثاني: تلوين التصميم االبتكاري للوحدات الزخرفية الالنهائية.

٢٤٩تقومي الوحدة.

٢٥١املشروع الفصلي.

٢٥٤املصطلحات

٢٥٧فهرس األشكال

المحتويات 
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مـجـال الـخـزف
الوحدة األولى: مجال الخزفالوحدة األولى: مجال الخزف

موا�ضيع مجال الخزف:

المو�ضوع )1( البالطات الخزفية.

المو�ضوع )2( تزجيج الأواني الفخارية.

الـوحـدة األولـى
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قدميًا  اخلزفية  البالطات  ُعِرفت      
رفيع  اإ�سالمي  عربي  فن  وهو  بالقا�ساين 
الع�سر  اإىل  ظهوره  بدايات  تعود  وعريق 
 العبا�سي وكانت اأهم مدنه "�سامراء والرقة"
هذه  لنا  تركت  ولقد  و�سوريا  العراق  يف 
هذا  على  ال�سواهد  من  كمية  اأكرب  املدن 
الفن الذي اأرتبط بالعمارة ليزينها ويجملها 
ويحرك م�ساحاتها وفراغاتها بلوحات بديعة، 

اأنظر ال�سكل )١(. 

البالطات الخزفيةالموضوع األولالموضوع األول
البالطات الخزفية

نبذة عن تاريخ البالطات الخزفية:    نبذة عن تاريخ البالطات الخزفية:    

 �سكل )١(: بالطات خزفية بزخرفة نباتية وكتابية يف م�سجد اخل�سروفية 
مبدينة حلب.
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  �ساهم التبادل احل�ساري والتجاري بني البلدان العربية يف نقل التاأثريات الفنية والأ�ساليب 
ال�سناعية بني الدول بع�سها ببع�ض، فقد تاأثر اخلزاف التون�سي و واجلزائري بزخرفة  بالطات 
�سامراء بالعراق والتي ت�سبه اأي�سًا تلك البالطات التي عرث عليها بحفائر الف�سطاط التي ترجع 
من  م�ستوحاة  بزخارف  امل�سري  القا�ساين  زخرفة  تاأثرت  كما  الهجري  اخلام�ض  القرن  اإىل 
الكتابة العربية. ذلك اأن احل�سارة الإ�سالمية اأظهرت قدرتها على خلق اإيقاع موحد وم�سرتك 

تردد يف جنبات الرقعة املمتدة الوا�سعة التي رفرف الإ�سالم على ربوعها.
تاريــخ القا�شاني:

انت�سرت �سناعته  ثم  ا،  اإىل م�سر يف ع�سر قدمي جدًّ القا�ساين  تاريخ �سناعة  يعود    
يف بالد ما بني الرافدين يف بداية الألف قبل امليالد لتزيني ق�سور اآ�سور وبابل، ثم بداأ 
يتدهور حتى جاء الفتح العربي، حينئذ بداأ يزدهر يف العهد ال�سلجوقي وانت�سرت �سناعته 
األوانها، ومنها اأخذت هذه  يف مدينة قا�سان حيث تتميز بدقة الر�سوم الزخرفية وتعدد 
وحلب  دم�سق  يف  وانت�سرت  �سناعته  انتقلت  بعدها  بالقا�ساين،  ت�سميتها  البالطات 
وماآذن  وقباب  للمباين  واخلارجية  الداخلية  واجل��دران  املحاريب  زخرفة  يف  وا�ستخدم 

امل�ساجد.
مكونات القا�شاني:

الأ�سكال والألوان  القا�ساين من جمموعة بالطات خزفية متعددة  لوحات  تتاألف       
لزخارف  منظًرا  النهاية  لتوؤلف يف  مدرو�ض،  ب�سكل  اإىل جنب  جنبًا  تنظم  والقيا�سات، 

وت�سكيالت هند�سية اأو نباتية.
 )ال�سكل ٢(.
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 �سكل )٢(: بالطات خزفية من القا�ساين �سدا�سية ال�سكل من اجلامع الأموي الكبري بحلب.

باجلمع  القا�ساين  لوحات  متيزت  وقد    
والت�سكيالت  ال���زخ���ارف  ب��ني  امل��وف��ق 
ولقد  العربية.  الكتابة  من  امل�ستوحاة 
تطور هذا الفن حتى بلغ اآيات من الروعة 

والإتقان تاأمل ال�سكل )٣(. 

مك��ون  حم��راب   :)٣( �س��كل   
م��ن البالط��ات القا�ساين، يتفرد 
باعتم��اده امل�س��تطيل ب��دل م��ن 
طراز املحراب املقو���ض ال�سائع، 
كذلك يتفرد باخل��ط الثلث الذي 
يوؤط��ره لدقت��ه وبراع��ة تركيب��ه 

وزخرفته وتلوينه.

   لقد كان فن الزخرفة بالبالطات اخلزفية 
يف  يبعث  نوعه  من  ف��ري��دًا  فنًا  ولزال... 
وي�سهد  والن�سراح  والهدوء  الراحة  النف�ض 

برباعة املعماريني امل�سلمني ال�سكل )٤(.

�سكل )٤(: زخرفة القا�ساين لقبة م�سجد ببغداد تعود اإىل القرن ١٣م.
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ماهية البالطات الخزفية: 

�سكل  اإىل  ت�س���ل  حتى  فنية خمتلف���ة  مبراح���ل  مت��ر  ال�سل�سايل  الطني  من  قطع  هي 
بالطة �سكل )٥(.

 �سكل )٥(: بالطات خزفية �سدا�سية ال�سكل تتجاور مع بع�سها البع�ض لت�سكل لوحة متكاملة من الع�سر اململوكي يف م�سر.

 �ساد ال�سك���ل امل���ربع يف ت�سكي��ل الب��الطات اخل���زفية لذل�ك �سميت ب�� )الرتابيع(، 
ال�سكل )٦(.

�سكل )٦(: بالطات خزفية مربعة ال�سكل من الع�سور الإ�سالمية القرن ١8 م 
 متحف الفن الإ�سالمي بالقاهرة. 
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المراحل الفنية التي تمر بها البالطات الخزفية:  

١- ت�سكل البالطة بطريقة ال�سرائح من الطني اجليد، ح�سب ال�سكل املطلوب.
٢-  يف مرحلة التجلد تغطى بطبقة رقيقة من طني نقي �سائل )البطانة( وترتك 

لتجف.
تو�سع البالطة داخل الفرن، لكي ت�سوى، وت�سبح فخارًا.  -٣

تخرج البالطة من الفرن، وينعم �سطحها، وتلون بالطالءات الزجاجية.  -٤
تعاد اإىل الفرن ثانية، لتثبيت الطبقة الزجاجية عليها.  -٥

تخرج من الفرن، وتزين بالزخرفة والنقو�ض التي يتم ر�سمها بوا�سطة مزيج   -٦
من مواد خمتلفة.

والنقو�ض  الزخارف  األوان  لتثبيت  الثالثة،  للمرة  الفرن  اإىل  البالطة  تعاد   -7
عليها.

تنويه:

 اإن للطني حالة تعرف )بالذاكرة( فيمكن اأن تثني نف�سها ثانية داخل الفرن 
اأثناء عملية احلرق. لذا عليك و�سع البالطة بعد ت�سكيلها بني لوحني من اخل�سب 

وتركها حتى جتف. فهذه اأف�سل طريقة للتاأكد من اأنها �ستظل م�سطحة متامًا.
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الت�شميمات الزخرفية الم�شتخدمة على البالطات الخزفية:

اخلزفية  بالطاته  على  وزخ��ارف  ر�سومًا  ويبتكر  يبدع  امل�سلم  الفنان  انطلق       
التي  اإلهامه، فتنوعت الأ�سكال والعنا�سر  وفق عقيدته ودينه وكانت الطبيعة م�سدر 
ا�ستخدمها يف الزخرفة. اإن الهتمام بتنوع الزخارف والأ�سكال هي من اأجل الو�سول 

اإىل بالطات رائعة يتمتع بها ماليني النا�ض.

 ومن اأبرز العنا�شر الزخرفية التي ا�شتخدمت:

الزخارف النباتية: لقد ع�سق الفنان امل�سلم العنا�سر النباتية ور�سمها اأحيانًا   -١
باأ�سلوب واقعي واأحيانًا كثرية باأ�سلوب حّمور. ولقد امتد بالتحوير ومتكن منه ليعالج 
وكانت  ا�ستخدمت  التي  العنا�سر  اأهم  ومن  فائقة.  ومهارة  بدقة  ال�سطح  فراغ  به 

اأكرثها �سيوعًا هي:
اأ. الفروع النباتية: تعترب الفروع النباتية الأ�سا�ض للمو�سوع الزخريف. والفروع 
النباتية هي ال�ساق والفروع والأوراق. تظهر اأحياًنا اأوراق النبات متجمعة مع بع�سها 

واأحيانا اأخرى تكون فردية ح�سب الت�سميم الزخريف للبالطة. ال�سكل )7(

�سكل )7(: بالطات بزخارف نباتية.
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والأمراء  احلكام  ع�سق  الأزهار:  ب. 
النا�ض  ِع�سق  وكان  الأزهار  ال�سعب  وعامة 
بر�سمها،  يهتموا  اأن  للفنانني  دافعًا  لالأزهار 
البالطات  على  �سكلها  املنت�سر  الأزهار  ومن 
الأقحوان،  زهرة  القرنفل،  زهرة  اخلزفية: 
زهرة ال�سو�سن، زهرة الرمان، زهرة التوليب.

 ال�سكل )8(.
  

الزخارف الهند�سية:  -٢
الهند�سية  الزخارف  امل�سلم  الفنان  عرف 
وا�ستخدمها بكرثة يف جميع الفنون التطبيقية 
م�ر  ع�لى  ا�ستم�رت  ولقد  اخل���زف،  ومنها 
الإ�س�المي�ة عن�س�ًرا مميًزا من عنا�سر  الع�س�ور 

الزخرفة الإ�سالمية ال�سكل )٩(.

�سكل )8(: بالطات مزخرفة بالأزهار.

�سكل )٩(: تف�سيل من زخارف هند�سية. 
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٣- الزخارف الكتابية: 
     اهتم الفنان امل�سلم بالزخارف الكتابية وذلك لتم�سكه باللغة العربية واأبدع يف 
ا�ستخدام اخلط العربي بكافة اأنواعه، الن�سخ، الرقعة، الكويف، املورق... اإلخ وتر�سم 
بع�ض  اأو  الكرمي  القراآن  من  اآيات  كبع�ض  اخلزفية  البالطات  على  الكتابية  الزخارف 

الدعوات حتيط بها الأزهار والزخارف النباتية. ال�سكل )١٠(.

�سكل )١٠(: بالطات خزفية مربعة ال�سكل متجاورة ت�سكل زخرفة كتابية لآيات من �سورة ي�ض
املتحف الإ�سالمي يف احلرم ال�سريف � القد�ض.

٤- زخرفة الآرابي�سك:
     الآرابي�سك هي لفظ اأجنبي Arabesque اأطلقه موؤرخو الفن الأوروبيون على نوع 
معني من الزخرفة الإ�سالمية، والكلمة العربية التي يجب اأن ُت�ستعمل بدًل من هذا اللفظ 
الذي �ساع بني موؤرخي الفن الإ�سالمي من العرب هي )التوريق( ول تزال كلمة توريق 
م�ستعملة يف اللغة الأ�سبانية Turquoise واأ�سبانيا اأوثق ات�سال بالفنون الإ�سالمية من 

اأي بلد اأجنبي اآخر.
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التوريق:
   هي زخارف متيز بها الفن الإ�سالمي عن غريه من فنون الأمم الأخرى، وهي تقوم 
النباتية املوؤلفة من براعم واأوراق متفرعة ومت�سلة،  على اخت�سار خطوط التزيني 
واأكرث النماذج النباتية ظهرت ب�سكل متكرر ومتقابل ومروحي ومت�سابك مع التقيد 
باأداء احلركة بان�سجام واإيقاع وتوزيع للزخارف مدرو�ض مللء الفراغ وتك�سيه كاملة 

لل�سطح بحيث ل نرى بداية لها ول نهاية ال�سكل)١١(. 

�سكل )١١(: زخارف مورقة.
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القيم اجلمالية يف زخارف احلرم النبوي ال�سريف)١(

اجلدار القبلي يف احلرم النبوي

      قامت هيئة تطوير منطقة املدينة املنورة بالتعاون مع وكالة الرئا�سة العامة ل�سوؤون 
القبلي  اجلدار  ترميم  م�سروع  بتنفيذ  ٢٠٢٠م،  عام  يف  ال�سريف  النبوي  امل�سجد 
املن�ساآت  على  واملحافظة  للرتميم  الدولية  املواثيق  وفق  وذلك  النبوي،  امل�سجد  يف 
للجدار،  والتاريخّية  اجلمالّية  القيمة  واإظهار  �سيانة  اإىل  يهدف  والذي  التاريخية، 
واحرتام مادته الأ�سلّية، واحلفاظ على مكونات تراث وتاريخ احلرم املدين، والعناية 
بكامل تف�سيالت التك�سيات الأثرية على اجلدار، وعليه مت ترميم واإعادة املكونات

.)alweeam.com.sa( موقع الوئام، �ساهد بال�سور: تنفيذ م�سروع ترميم اجلدار القبلي بامل�سجد النبوي - �سحيفة الوئام اللكرتونية )١(
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والتفا�سيل الزخرفية لأكرث من ٢١٠٠ قطعة متثل اإجمايل قطع البالطات والإطارات الزخرفية 
املزججة مبختلف املقا�سات املختلفة التي تزين جدار القبلة، اإ�سافة اإىل ترميم وتاأهيل ١٢٦ 
مرًتا مربًعا متثل كافة امل�سطحات الرخامية التي تك�سو الرواق القبلي، مبا يف ذلك حمراب 
يف  تراثي  اكت�ساف  من  ي�سكله  مبا   )٢(� عمر  اآل  وَخْوَخة   ،)١(� عفان  بن  عثمان 

الزخرفة والعمارة الإ�سالمية.
جدران  على  واحلجر  والرخام  اخلزفية  البالطات  على  النباتية  الزخارف  تنح�سر 
الرواق القبلي من الأ�سفل، ابتداًء من مدخل باب ال�سالم يف اإطار جمايل على اختالف 
األوانها املتدرجة من الأزرق الغامق اإىل الأزرق الفاحت، والأخ�سر الزرعي)٣(. وكما يظهر 

من ال�سكل فاإن الزخرفة امل�ستخدمة هي زخارف توريق مكررة على خلفية بي�ساء.

نشـاط نشـاط ))11((

 - فن الخزف من اأروع ما تركه لنا فنانو العالم الإ�شالمي القديم باأ�شالة خا�شة 

واإبداع متميز ولالألوان التي ا�شتخدمها الفنان الم�شلم في تلوين بالطات القا�شاني 

المو�شوع.  هذا  في  فلنبحث  النف�س  على  المبا�شر  وغير  المبا�شر  الجمالي  تاأثيرها 

ولندعم كتاباتنا بال�شور التو�شيحية.

https://www.okaz.com.sa/news/local/2025016 )١(
)٢(  ال�سمهودي، نور الدرين، )٢٠٠٦( وفاء الوفاء باأخبار دار امل�سطفى، دار الكتب العلمية، بريوت.

.)alriyadh.com( جريدة الريا�ض "| باب ال�سالم" اأجمل مداخل احلرم النبوي )٣(
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  �سكل )١٢( عبارة عن لوح مكون من ت�سع بالطات 

مفرد  بر�سم  مورقة  اإ�سالمية  بزخارف  خزفية مزخرفة 
)لكل قطعة نف�ض الر�سمة( زهر واأوراق نبات  ملونة 
بعدة األوان، واأ�سا�ض الت�سميم بني على الزهرة املحببة 
توزيع  تظهر يف  )التوليب(  زهرة  امل�سلمني وهي  لدى 
دورها  النباتية  الفروع  تلعب  حيث  ومتكامل،  حمبك 
مع  الإيقاعية  وعالقاتها  الت�سميم  يف  وجناح  بحرية 
الزهور املتكررة واهتمام الفنان باحل�ساب الدقيق لفراغ 

�سكل )١٢(: )لوحة بالطات خزفية من احل�سارة الأر�سية وتوازنه مع وحدات الت�سميم. 
الإ�سالمية(.

الـــخـــزف  ــان �ـــشـــنـــاع  ــ كـ  -  

الــمــ�ــشــلــمــون يــجــربــون طــرقــاً 

فلنبحث  ــدة،  ــديـ جـ زخــرفــيــة 

عــن بــدايــات ظــهــور الأ�ــشــلــوب 

ــة هـــذه  ــ ــرفـ ــ ــي زخـ ــ الـــمـــتـــبـــع فـ

الجميلة،   الخزفية  البالطة 

اأ�شفل  معلوماتنا  نـــدون  ثــم 

ال�شورة. �شكل )1٣(

�سكل )١٣( 

نشـاط نشـاط ))22((
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اأوروبا وزخرفة البالطات الخزفية:

ما  منها  واقتب�سوا  الإ�سالمية،  العربية  الزخارف  جماليات  من  الغرب  �ستفاد  لقدا 
زينوا بها منتجاتهم اخلزفية كاأثر زخريف جذاب يو�سع على �سطح البالطات اخلزفية. 

والدليل اأن كل ما ت�ساهد يف ال�سكل )١٤( هو م�سنوع يف فرن�سا واأملانيا واإيطاليا.
ا�ستعمل الغرب م�سطلح �سرياميك " Ceramic " وهو لفظ فرن�سي اأطلق على 
فن اخلزف، والكلمة ماأخوذة اأ�ساًل عن كلمة اإغريقية قدمية " كرياميك " وهي كلمة 

مرادفة مل�سطلح البالطات اخلزفية. 

�سكل )١٤(: جمموعة من البالطات اخلزفية امل�سنوعة يف البالد الأوروبية بت�ساميم م�ستمدة من الفن الإ�سالمي.
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نشـاط نشـاط ))33((

- لنتاأمل البالطات الخزفية في ال�شكل )1٥(، ثم نجب على الآتي:  

اأ-  من خالل خبراتنا ال�شابقة في مجالت التربية الفنية في اأي مجال ا�شتخدم 

هذا الأ�شلوب؟

ب-  لن�شرح فكرة التنفيذ.

جـ- لنظهر مهارتنا الفنية في تطبيق هذا الأ�شلوب با�شتخدام الطالء الزجاجي.

�سكل )١٥( 
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نشـاط نشـاط ))44((

 من خالل خبراتنا في مجال الخزف، ما العامل الم�شترك في العنا�شر الآتية:  

قا�شاني، �شيراميك، موزايكو، ف�شيف�شاء، بور�شلين.

لنذكر تعريفاً مخت�شراً لكل منهم.

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

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

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

�سكل )١٦( 

نشـاط نشـاط ))55((

لــنــتــاأمــل الــلــوحــة الــجــداريــة 

والمكونة   )1٦( �شكل  البديعة 

ــات  ــبـــالطـ مــــن الـــعـــديـــد مــــن الـ

المقومات  نحلل  ثــم  الخزفية، 

الجمالية لها.
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اأ�شاليب حديثة لزخرفة البالطات:

١- طريقة الر�سم بالأقالم امللونة الت�سميم )وحدة تكرار متنوعة(: ال�سكل )١7(.

�سكل )١7(: فكرة لالإخراج. 

طريقة الر�سم بالفر�ساة الت�سميم )وحدة جمزئة( �سكل )١8(.  -٢

اخلطوة )٢(اخلطوة )١(

اخلطوة )٤(اخلطوة )٣(

�سكل )١8(: فكرة للتوظيف.
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٣- طريقة الر�سم باألوان الت�سميم )وحدة مكررة( �سكل )١٩(.

٤- طريقة الر�سم الغائر والبارز ال�سكل )٢٠(. 

اخلطوة )٢(اخلطوة )١(

اخلطوة )٣(
�سكل )٢٠(: طريقة الر�سم الغائر والبارز. 

اخلطوة )٣(اخلطوة )٢(اخلطوة )١(

�سكل )١٩(: فكرة اأخرى للتوظيف.



149149

طريقة الطباعة بالقالب. �سكل )٢١(.  -٥

اخلطوة )٢(اخلطوة )١(

اخلطوة )٥(

�سكل )٢١(: فكرة للتوظيف.

اخلطوة )٤(اخلطوة )٣(
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٦- طريقة التلوين احلر. 

اخلطوة )٢(اخلطوة )١(

�سكل )٢٢(: الر�سم احلر. 

اخلطوة )٤(اخلطوة )٣(
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اخلطوة )٢(اخلطوة )١(

اخلطوة )٦(اخلطوة )٥(

اخلطوة )٣(

اخلطوة )٤(

7- طريقة الإ�ستن�سل.  

�سكل )٢٣(: فكرة للتوظيف.
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8- اأ�ساليب متنوعة يف الزخرفة. ال�سكل )٢٤(. 

�سكل )٢٤(: اأ�ساليب متنوعة يف الزخرفة.
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�سكل )٢٥(: بالطة زخزفية باأ�سلوب حديث.

لن�ستلهم من اخلطوات يف �سكل )٢٥( فكرة جديدة ت�سكل بها 
بالطات خزفية باأ�سلوب حديث.
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نشـاط نشـاط ))66((

اأعماًل  باأ�شلوب الموزايكو   - بما هو متوفر لدينا من بالطات ملونة لن�شكل بها 

فنية باأفكار حديثة اأو تقليدية. ال�شكل )2٦(.

�سكل )٢٦(: اأ�سلوب املوزايكو.
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نشـاط نشـاط ))77((

ل بالطة مربعة منتظمة الأبعاد لنّكون بها لعبة ذكاء. -  لن�ّشِكّ

 تعرف هذه اللعبة بـ)التانغرام – Tangram( اأو بالخطط ال�شبعة البارعة، وهي 

الميالد، ثم  التا�شع قبل  القرن  ال�شين في  لعبة قديمة جــداً، ظهرت لأول مرة في 

انتقلت اإلى اأوروبا �شنة 1800م. تتاألف هذه اللوحة من �شبع قطع هند�شية هي: 

    خم�س مثلثات مختلفة ومربع ومــتــوازي الأ�ــشــالع، وهــذه القطع بمجموعها 

توؤلف مربعاً واحداً منتظماً ال�شكل )2٧( تعتبر هذه اللعبة من اأف�شل الألعاب ذلك 

اأنها تدفع العقل للتفكير والتاأمل، كما اأنها ت�شحذ طاقة الخيال وتنميها  ال�شكل )28( 

لنحاول تجربة ت�شكيلها ونتناف�س نحن واأ�شدقاوؤنا. باللعب بها.

يتجاوز  �سكل )٢7(: لعبة التانغرام.  الأ�سكال  من  له  ح�سر  ل  عدد  تكوين  ميكن   :)٢8( �سكل 
١٥٠٠ �سكاًل.
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نشـاط نشـاط ))88((

لبع�س الأماكن التي ك�شيت حوائطها بالبالطات    في الأ�شكال )2٩()٣0( �شوراً 

الخزفية. فلنبحث عن المزيد من البالطات واأماكن تواجدها ولن�شجل ذلك.

ال�سورة،  اأعلى  قراآنية موؤطرة ببالطات خزفية  اآيات  �سكل )٢٩(: 
واأخرى ن�سقت كحليات ممتدة تزين كامل اجلدار الداخلي للم�سجد 

النبوي ال�سريف.

�سكل )٣٠(: جدارية من البالطات اخلزفية تك�سو اجلدار القبلي يف 
امل�سجد النبوي ال�سريف باملدينة املنورة.
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تزجيج األواني الفخاريةالموضوع الثانيالموضوع الثاني
تزجيج األواني الفخارية

مساهمات المسلمين في تطور صناعة الخزف:مساهمات المسلمين في تطور صناعة الخزف:

    تو�سل اخلزّافون امل�سلمون يف القرنني الثالث والرابع بعد الهجرة اإىل اكت�ساف اأ�ساليب 
جديدة يف �سناعة اخلزف وزخرفته، وكان من اأبرز ما اأ�سافه اخلزاف امل�سلم هو:

  Lusterware 1- البريق المعدني 

كان البتكار العظيم الذي اهتدى اإليه اخلزّافون امل�سلمون يف العراق هو اإك�ساب الإناء اخلزيف 
ال�ستغناء  من  متكنوا  وبذلك   ،)٣١( �سكل  املعدنية  الأواين  ملعان  ي�سابه  يتالألأ  معدنيًا  بريقًا 
يكن  ومل  ا�ستخدامها.  الإ�سالم  حرم  التي  والف�سية  الذهبية  الأواين  عن 
بالربيق  الزخرفة  اقت�سرت  ولقد  قبل.  معروفًا من  النوع من اخلزف  هذا 
التي  اخلزف  من  الثمينة  املنتجات  على  املعدين 
ت�سنع للعظماء وكبار رجال احلكم. وانت�سر هذا 
البتكار الفني يف اأنحاء العامل الإ�سالمي يف الع�سر 
ا�ستخدمها  التي  الطريقة  ولزال��ت  العبا�سي. 
اخلزافني لإنتاج هذا الربيق على الأواين اخلزفية 

ا. �سرًا غام�سً �سكل )٣١(: اأواين خزفية مطلية بالربيق املعدين.
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ولقد ارتقت �صناعة اخلزف ذي الربيق املعدين يف قا�صان وو�صلت اإىل قمة ازدهارها 

يف الع�صر املغويل.
قبل  الأندل�س  يف  املعدين  الربيق  ذات  اخلزفية  الأواين  �صناعة  تعرف  ومل 
هذا  باإنتاج  وغرناطة  ملقة  مدينتا  ا�صتهرت  وقد  امليالدي،  ع�صر  الرابع  القرن 
ودم�صق،  والقاهرة  الري  يف  اإنتاجه  توقف  الذي  الوقت  يف  اخلزف  من  النوع 
وكانت  ع�صر  الرابع  القرن  اأواخر  بلن�صية  مدينة  اإىل  اخلزف  �صناعة  وانتقلت 
الربيق  اخلزف ذي  اإنتاج  مركز  بلن�صية هي  من  بالقرب  الواقعة  مني�صة  مدينة 

املعدين الذي �صدر اإىل البالد الأوروبية.
2- الخزف المينائي:

األوانه  بتعدد  متيز  ال�صلجوقي  الع�صر  يف  اخلزف  من  جديد  نوع  ظهر       
تغطى  ملونة  اخلزف من عجينة  هذا  ي�صنع  فيه.  الت�صويري  العن�صر  وو�صوح 
بع�س  يف  اليها  ي�صاف  خمتلفة  باألوان  الزخارف  وتر�صم  ق�صديري  بطالء 
املتعددة  الزخارف  ذي  اخلزف  من  النوع  هذا  وعرف  الذهبي.  اللون  الأحيان 
النوع من اخلزف من  املينائي( ويعد هذا  با�صم )اخلزف  الدهان  فوق  الألوان 

اأفخر اأنواع اخلزف الإ�صالمي.
3- خزف �سلطان �أباد:

بداأ يف منت�صف القرن الثامن الهجري ظهور نوع جديد من اخلزف يختلف 
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باللونني  املر�سومة  بزخارفه  متيز  اأباد(  )�سلطان  خزف  عليه  اأطلق  قبل  من  عرف  عما 
الأزرق والفريوزي فوق الأر�سية البي�ساء حتت الطالء ال�سفاف وتاأثرت الر�سوم بعنا�سر 

الفن ال�سيني �سكل )٣٢(.

ازدهرت جتارة الأواين اخلزفية قدميًا ازدهارًا عظيمًا وكان لها �ساأنًا حالها حال جتارة ال�سيارات 
يف وقتنا احلايل �سكل )٣٣(.

�سكل )٣٢(: اأواين خزفية مطلية بالربيق املعدين.

�سكل )٣٣(: خمطوطة ترجع اإىل القرن اخلام�س ع�سر ت�سجل مظهر من 
مظاهر جتارة اخلزف. 
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نشـاط نشـاط ))11((

- اكت�شفت في حفريات بع�س الأقطار العربية اأواني من الخزف ال�شيني القديم التي 

اأثرية على الت�شالت الودية  تعد من النفائ�س وتحظى ببالغ الهتمام باعتبارها دلئل 

التي قامت بين ال�شين والبالد العربية منذ الع�شور القديمة. ابحث عن م�شورات لأواني 

من الخزف ال�شيني �شكل )٣٤(.

 فلنقارن بينها وبين الأواني الخزفية الإ�شالمية من حيث ال�شكل العام، والألوان، 

نمط الزخرفة.

�سكل )٣٤(: مناذج من اخلزف ال�سيني.
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اأنواع الطالء الزجاجي:

باأنه  يتميز  وهو  له  لون  ل  الذي  ال�سفاف  فمنها  عديدة  اأنواع  الزجاجي  للطالء 
يظهر لون الطينة الطبيعي، ومنها ما هو معتم وهو يعرف بتغطيته لون الطينة بلون 
اأو  الق�سدير،  اأك�سيد  باإ�سافة  اأبي�ض  يكون  كاأن  امل�ستعمل  الأك�سيد  نوع  يحدده  

اأزرق باإ�سافة اأك�سيد الكوب
طريقة ا�شتعمال الطالء الزجاجي والزخرفة به:

تنظف الأواين الفخارية اإما باملاء اأو بالإ�سفنج، ت�سب األوان اجلليز بداخل ال�سكل 
ويفرغ الإناء �سريعًا منها. �سيمت�ض بن�سبة معينة عليه من الداخل، اأما من اخلارج 
فيقلب ال�سكل على خ�سبتان وي�سب عليه الطالء الزجاجي فيمت�ض ال�سكل ن�سبة 
للون  مغايرة  باألوان  بالفر�ساة  ال�سكل  زخرفة  ميكن  وبعدها  �سطحه،  على  معينة 

)اجلليز( الذي ا�ستخدم يف الأر�سية وبعد النتهاء يو�سع يف الفرن للت�سوية.

:Glaze الطالء الزجاجي

    عبارة عن تغطية لمعة ل�سطح القطع الفخارية والتي تلت�سق بال�سطح الطيني 
بفعل احلرارة حتى ت�سل لدرجة الن�سج فت�سبح عدمية امل�سام وتعطي تقوية عالية 

كما تعطي لونًا وملم�سًا.
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اأ�شاليب زخرفة الأواني بالطالءات الزجاجية اإلى:

   ١- ر�سم الزخارف حتت الطالء بلون واحد اأو باألوان متعددة )١(.

:Under Glaze Decoration )وت�سمى بزخارف حتت )اجلليز
بي�ساء  اأر�سية  فوق  متعددة  باألوان  اأو  واحد  بلون  الزخرفية  العنا�سر  ر�سم   -٢

مزججة.
:Decoration Over Glaze )وت�سمى بزخارف فوق )اجلليز

الزخرفة فوق )الجليز(:

      ت�ستخدم فيها األوان جاهزة تزخرف بها الأواين املزججة و تثبت باحلرارة عند ٣٥٠ درجة 
مئوية ول تتغري األوانها عند الت�سوية. 

تكون  اأواين  وهي   ،)٣٥( �سكل  يف  ت�ساهده  ما  هي  للتلوين  امل�ستخدمة  القطع  اأف�سل  من  و 
مطلية)بجليز( لمع وميكن البدء بالتلوين اليدوي عليها.

)١(  �سبقت درا�سته يف ال�سف الأول املتو�سط.

�سكل )٣٥(: جمموعة من الأواين اخلزفية املغطاة بطبقة من اجلليز.
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الأدوات و الخامات الم�شتخدمة في التلوين �شكل )٣٦(:

�سكل )٣٦(:  الأدوات واخلامات امل�ستخدمة يف التلوين )باجلليزات(.
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الفر�ساة امل�سطحة ذات احلجم الكبري: ت�ستعمل للخلفيات الكبرية.  -١
الفر�ساة امل�سطحة ذات احلجم املتو�سط: ا�ستعمالتها متنوعة، ويف�سل ا�ستخدام   -٢

واحدة لكل لون.
ور�سم  ال�سغرية  للورود  ت�ستعمل  ال�سغري:  احلجم  ذات  امل�سطحة  الفر�ساة   -٣

البتالت.
الفر�ساة املحدبة الدائرية )رقم ٤(: ت�ستعمل لر�سم اأوراق ال�سجر والرباعم   -٤

والطيور البعيدة 
ور�سم  الرفيعة  للخطوط  ت�ستعمل   :)٥ )رقم  ال�سغرية  امل�سننة  الفر�ساة   -٥

العنا�سر ال�سغرية وهي مثالية يف التذهيب.
فر�ساة )ا�سكرولر( ت�ستعمل للخطوط احلرة.   -٦

فر�ساة اخللط ت�ستعمل خللط الألوان.  -7
يجب  ا�ستعماله  وعند  امل�ساحات،  لعزل  ي�ستعمل  للتق�سري.  القابل  العازل   -8
ا�ستخدام فر�سة  �سناعية وعند النتهاء يجب غ�سلها باملاء الدافئ وال�سابون وجتفيفها.

قطعة من ال�سوف ت�ستخدم لرتقيق اللون على ال�سطح امللون.  -٩
١٠- اإ�سفنجة ولها ا�ستعمالت متعددة، للرتقيق اأو لو�سع األوان بكميات كبرية.
١١- قطعة من احلرير تلف على قطعة من الإ�سفنج وتربط باملطاط، وت�ستخدم 

للمعاجلة بالتدريج ولتنعيم املنطقة امللونة.
١٢- امل�سا�سات اأو اخللة، ميكن لف القطن عليها وا�ستخدامها للتنظيف.
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١٣- املر�سمة ال�سينية للتخطيط، ت�ستخدم للر�سم والزخرفة على القطع اخلزفية.
١٤- قلم بنهايتني ي�ستخدم لتنظيف البقع كما ميكن ا�ستخدامه لفرد اللون.

١٥- قطع من القما�ض لتنظيف الفر�ض امل�ستخدمة يف التلوين.
١٦- مناديل للتنظيف العام.

١7- تتوفر الألوان على �سكل بودرة يف عبوات جافة �سغرية اأو عبوات �سائلة.
١8- املادة الو�سيط عبارة عن زيت بطيء اجلفاف موجود منه ما يذوب باملاء. 

 مادة )امليثيل( ت�ستخدم لتنظيف قطع ال�سرياميك قبل تلوينها، ونحتاج اإىل بالطة 
�سكينة  وت�ستخدم  )الرتبنتني(،  مبادة  فتنظف  الفر�ض  اأما  الألوان  وخلط  لطحن  �سرياميك 

الر�سم لتحريك الألوان ومزجها ثم حتفظ يف �سندوق البالت �سكل )٣7(. 

�سكل )٣7(:  خطوات اإعداد األوان ال�سرياميك.
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اإر�شادات هامة يجب مراعاتها عند التطبيق:

عند ا�ستخدام الألوان اأو املواد الكيماوية، يف�سل العمل يف غرف ذات تهوية جيدة. 
تهيئة مكان مريح ونظيف خايل متامًا من الأتربة، تتوفر فيه اإ�ساءة منا�سبة وتهوية.

تغليف الطاولة بورق نظيف.
ت�سليط الإ�ساءة من اجلهة الي�سرى اإذا كنا ن�ستخدم اليد اليمنى.

مراعاة �سكل الآنية مع الت�سميم املختار.
هناك نوعان من الألوان، �سريع اجلفاف، وبطيء اجلفاف، وعند ا�ستخدام الألوان 
بطيئة اجلفاف ميكن اأن نعطي عمقًا للون كما يتاح و�سع طبقات متكررة مع تعري�سه 

للحرارة بني كل طبقة واأخرى. وهو اأ�سهل من حيث ال�ستخدام.
األوان البودرة تخلط مع الو�سيط املنا�سب وجتهز قبل البدء بالتلوين . 

عند التلوين يجب األ ن�سع كمية كبرية من اللون حتى ل تنف�سل عن �سطح الإناء .
من غري ال�سروري �سراء العديد من الألوان ميكن البدء بلون واحد اأو لونني فقط. 

وبعد التمرين والتجربة ميكننا العمل مبجموعة من الألوان.
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نشـاط نشـاط ))22((

النكما�س. Crazing، ال�شيالن. Crawling. التق�شير. Peeling، الت�شقق  

Crackle. هي عيوب تظهر اأحياناً في الجليز.
فلنعد تقريراً مخت�شراً عن اأحد ها مو�شحين ال�شبب في حدوثه وطرق تالفيه 

ومعالجته.

اإبداعات التلوين ال�شيني:

وو�سعوا  قدمية  زمنية  فرتة  منذ  اخلزف  وزخرفة  تلوين  يف  ال�سينيون  الفنانون  برع 
تقنيات يف التلوين غدت من اأجمل واأمتع الأ�سياء، تابع يف امل�سورات الآتية حرفية ر�سم 
العنا�سر والتنوع يف اأ�سكالها بتنوع احلركة وبا�ستخدام اأنواع خمتلفة من الفر�ض �سكل 

.)٣8(

�سكل )٣8(: اأنواع خمتلفة من الفر�ض.

 الفر�ساة املربعة تعطي خطوط م�ستقية 
وم�ساحات متنوعة.

    اأ�سكال منحنية 
متحركة ولينة.

اأ�سكال مدببة وم�سننة 
�سربات الفر�ساة يف حركة ت�ساعدية متنوعة امل�ساحات.

تعطي ايحاء باأوراق ال�سجر.
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اخلطوة )١(

�سكل )٣٩(: مناذج من الزخرفة ال�سينية.

اخلطوة )٤(اخلطوة )٣(اخلطوة )٢(

 عند تعلم التقنيات الأ�سا�سية حلركات الفر�ساة �سنكت�سف احتمالت ل نهائية لطريقة 
توزيع الألوان وحتمًا �سنبتكر اأ�سلوبًا خا�سًا بنا يف الر�سم والتلوين.
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نشـاط نشـاط ))33((

   - لنجرب ا�شتخدام اأواني ذات األوان قاتمة، ولنقم بزخرفتها بتاأثيرات مختلفة 

لنالحظ ال�شكل )٤0(. 

�سكل )٤٠(: اأنواع من التاأثريات الزخرفية.

�سكل )٤١(:  اأ�ساليب تعبريية يف الزخرفة.
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اأ�شاليب فنية للمعالجات ال�شطحية:

  اأوًل: التعتيق باألوان الجليز:

 التعتيق على الأواين الفخارية:

       ويعني اإ�شفاء تاأثريات لونية على امل�شغولت الفخارية لإك�شابها مظهراً 

اأثرياً قدمياً �شكل )٤2(.

�سكل )٤٢(: التعتيق على اأواين فخارية.

المواد الالزمة للتعتيق:

- القطعة الفنية املراد تعتيقها.
- )�سنفرة(.  

-  األوان ترابية.  
- ورني�ض.  

- األوان جليز جاهزة. 
- قطعة قما�ض اأو قطعة ا�سفنج. 
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 طريقة التعتيق:  

ينعم ال�سطح الفخاري بال�سنفرة.
تنظف القطعة وتزال ال�سوائب عنها بغ�سلها باملاء.

يوزع لون ترابي اأ�سا�سي على الإناء با�ستخدام قطعة قما�ض.
بالورني�ض  القطعة  ر�ض  بوا�سطة  التعتيق  يثبت  الأ�سا�سي.  اللون  مع  اآخر  لون  دمج 

ويف�سل الورني�ض بدون ملعة.

 ثانياً: التذهيب:

التذهيب على الأواين الفخارية:
وفيها ت�ستخدم اأوراق الذهب �سكل )٤٣( كحليات 

لإ�سفاء مل�سة جمالية قيمة �سكل )٤٤(.
املواد الالزمة للتذهيب: ورق ذهب، مادة ل�سقة )مي�سيون(. 

فر�ساة ر�سم، قطن، قلم ر�سا�ض، �سنفرة.
طريقة التذهيب: حت�سر القطعة املراد تذهيبها حيث يتم حفها بورق ال�سنفرة حتى ت�سبح 
ناعمة جداً، وينف�ض عنها الغبار، ثم نر�سم بالقلم الر�سا�ض الأماكن التي نرغب يف تذهيبها، 
ثم نطلي هذه الأماكن باملادة الال�سقة بوا�سطة الفر�ساة، ثم ن�سع ورق الذهب على املنطقة 

�سكل )٤٣(: اأوراق من الذهب. 
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امل�سمغة بهدوء وعناية ون�سغط على الورق بقطعة من القطن 
بال�سطح  الورقة  تلت�سق  حتى  خفيفة  طبطبات  �سكل  على 
امل�سمغ متاماً، ثم نفرك ال�سطح بلطف وعناية فت�سقط الأجزاء 

التي ليوجد حتتها ل�سق.
ثالثاً: التذهيب على الأواني الخزفية:

     تقوم هذه العملية على تر�سيب طبقة رقيقة من معدن 
نفي�ض على �سطح الطالء الزجاجي وغالباً ما ي�ستعمل فيها 

الذهب واإن كان البالتني والف�سة ي�ستعمالن اأي�ساً. وميكن �سراء خملوطات التذهيب 
جتارياً. يو�سع املزيج على �سطح الطالء الزجاجي ويجفف وي�سوى على درجة حرارة 
منخف�سة )7٠٠ / 8٠٠( درجة مئوية. وعندما يربد املعدن يبدو بنياً وبال�سقل ي�سبح 

املعدن متاألقاً ولمعاً �سكل )٤٥(.

�سكل )٤٤(: اآنية فخارية مزخرفة باأوراق 
الذهب.

�سكل )٤٥(: طبق ذو اإطار مذهب.
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رابعاً: الزخرفة باأ�شلوب الف�شيف�شاء 

متعددة  بطرق  واخلزفية  الفخارية  الأواين  على  الف�سيف�ساء  باأ�سلوب  الزخرفة  تتحقق 
منها:

     اأ- طريقة الر�سم والتخطيط اليدوي �سكل )٤٦(:

اخلطوة )٢(اخلطوة )١(
اخلطوة )٤(اخلطوة )٣(

�سكل )٤٦(:  اأ�سي�ض للزرع زخرف باأ�سلوب الف�سيف�ساء. 
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ب – الزخرفة باأ�سلوب الف�سيف�ساء طريقة العزل �سكل )٤7(:

اخلطوة )٤(اخلطوة )٣(اخلطوة )٢(اخلطوة )١(

ج� - طريقة التفريغ )الإ�ستن�سل( �سكل )٤8(:

اخلطوة )٤(اخلطوة )٣(اخلطوة )٢(اخلطوة )١(

�سكل )٤7(:  وعاء زخرف باأ�سلوب الف�سيف�ساء طريقة العزل.
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�سكل )٤8(:  �سندوق خزيف زخرف باأ�سلوب الف�سيف�ساء طريقة التفريغ.

نشـاط نشـاط ))44((

لنر�شم  نباتية  بــوحــدات  والزخرفة  التعتيق  بين  يجمع  تطبيق   )٤٩( ال�شكل  في   -

توزيعاً اآخر للوحدات.

�سكل )٤٩(: تطبيق يجمع بني التعتيق والزخرفة.
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نشـاط نشـاط ))55((

- لنتابع الخطوات في �شكل )٥0(، ثم ن�شجل اإجراءات التنفيذ ولنطلق حكماً جمالياً 

على ال�شكل النهائي.

�سكل )٥٠(: وعاء للماء وكاأ�ض.

اخلطوة )٣(اخلطوة )٢(اخلطوة )١(

اخلطوة )٦( اخلطوة )٥( اخلطوة )٤(
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نشـاط نشـاط ))66((

- لنتخير ت�شميماً مميزاً ومجموعة لونية متوافقة كالتي ن�شاهدها في ال�شكل )٥1( 

ونزخرف بها بع�س الأواني الخزفية المتوفرة لدينا.  

�سكل )٥١(: اإناء مزخرف بزخارف واألوان م�ستوحاة من الطبيعة.

اخلطوة )٣(اخلطوة )٢(اخلطوة )١(
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نشـاط نشـاط ))77((

المزججة،  الأوانــي  على  ال�شطحية  للمعالجة  اأ�شاليب  من  در�شناه  ما  خالل  من   -

لنبتكر اأ�شلوباً حديثاً كالذي ن�شاهده في �شكل )٥2(.

�سكل )٥٢(: اأنواع من التاأثريات الزخرفية باأ�سلوب حديث على الأواين املزججة. 

�سكل )د(�سكل )ج(�سكل )ب(�سكل )اأ(
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نشـاط نشـاط ))88((

- بما هو متوفر لدينا من خامات بيئية  

البال�شتيك  اأو  الزجاج  كقطع  ال�شكل)٥٣( 

اأوالأحجار. الخ

  لن�شتفيد منها في ابتكار حلول جمالية 

الخزفية  القطع  بع�س  على  اإ�شفاءها  يتم 

�شكل )٥٤(.

�سكل )٥٤(: نتائج متنوعة.

�سكل )٥٣(: خامات من البيئة.  
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نشـاط نشـاط ))99((

- لنتاأمل المجموعات الخزفية في ال�شكل )٥٥( والذي يحوي مجموعات باأفكار 

جديدة، ثم نفا�شل بينها من حيث:

اأ.  الفكرة الإبتكارية.

ب. الت�شميم العام وارتباطه بالوظيفة.

ج. العن�شر المختار حركته. توزيعه وتكراراته.

د. المجموعة اللونية المختارة.

�سكل )٥٥(: املجموعات اخلزفية.
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ال�شوؤال الأول:

اأ- اذكر نبذة تاريخية خمت�شرة عن البالطات اخلزفية.

ب- ماهي اأبرز العنا�شر الزخرفية التي ا�شتخدمت يف الر�شم على البالطات 

اخلزفية؟

ال�شوؤال الثاين:

اخرت الإجابة ال�شحيحة:

-يعود تاريخ �شناعة القا�شاين اإىل:

1-الهند      2- م�شر    ٣- ال�شعودية  

- البالطات اخلزفية هي قطع من:

1- الطني ال�شل�شايل.  2- الزجاج. ٣- اخل�شب.  

- التوريق هي زخارف متيز بها الفن:

1- الفن الإفريقي. 2- الفن الأ�شوري. ٣- الفن الإ�شالمي.  

- من اأبرز ما اأ�شافة اخلزاف امل�شلم:

1- الربيق املعدين. 2- اخلزف املينائي. ٣-  جميع ما �شبق.  

تقويم الوحدةمجال الخزفمجال الخزف
تقويم الوحدة
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ال�شوؤال الثالث: 

�شع عالمة )    ( اأمام العبارة ال�شحيحة وعالمة )×( اأمام العبارة غري ال�شحيحة 

فيما ياأتي:

 اأ- الأرابي�شك هي لفظ عربي اأطلقه موؤرخو الفن على نوع من الزخرفة الإ�شالمية

.)   (

 ب-  التزجيج هو عبارة عن زجاج حمفز وم�شحوق يو�شع على �شطح امل�شغولت الفخارية 

 .)    (

جـ - اأفران اخلزف هي عبارة عن اأفران خا�شة حلرق الفخار ت�شل درجة حرارتها 

اإىل درجات مرتفعة )   (.

د- الزخرفة باأ�شلوب الف�شيف�شاء وفيها ت�شتخدم اأوراق الذهب كحليات لإ�شفاء مل�شة جمالية 

 .)   (

هـ- تو�شل اخلزافون امل�شلمون يف القرنني الثالث والرابع بعد الهجرة لكت�شاف 

اأ�شاليب جديدة )   (.  

 و- اخلزف املينائي يعد من اأفخر اأنواع اخلزف الإ�شالمي)   (.
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الوحدة الثانية
مجال الرسم والتلوين
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الوحدة الثانية: مجال الرسم والتلوينالوحدة الثانية: مجال الرسم والتلوين

املو�ضوعات

المو�ضوع الأول: الفن الحديث.

المو�ضوع الثاني: الر�ضومات الرمزية في ال�ضعارات.

المو�ضوع الثالث: الإعالن والت�صميمات المطبوعة.
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يعتبر الفن اإلغريقي )الكالسيكي( املصدر الوحيد للمداخل الفنية حتى القرن التاسع عشر ولعدة 
عوامل منها وقفة الفنانني التشكيليني في ذلك العصر أمام هذا الفن وهل هو ابتكار أم تقليد على يد 
الفنان كلود مونيه الذي كان رائداً للمدرسة االنطباعية )التأثيرية( إضافًة إلى اختراع كاميرا التصوير 
واكتشاف نظريات الضوء، وتوفر األلوان في أنابيب وغيرها من العوامل التي أدت إلى تطوير أساليب 

هؤالء الفنانني، الشكل )٥٦(.

                                  

 الشكل )٥٦(: إحدى لوحات الفنان كلود مونيه. 

الفن الحديثالموضوع األولالموضوع األول
الفن الحديث
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بدأت املدرسة االنطباعية والتي هي احملور األساسي للفن احلديث التمرد على األسلوب األكادميي 
الكالسيكي الذي يتمثل في احملاكاة التامة للطبيعة بأدق تفاصيلها وفق قواعد املنظور. واالنطباعية 
قائمة أساسًا على نظرية )اسحق نيوتن(حول الضوء وألوان الطيف. والتعبير الشخصي في التصوير 
في صاالت  عرضها  ميكن  ال  لوحاتهم  أن  حتى  احلركة  هذه  بفناني  االعتراف  السهل  من  يكن  ولم 
العرض وتباع بأسعار زهيدة جداً وبعد مرور السنني أصبحت هذه احلركة وفنانيها جورج سوراه وبول 
الفنية. باملدارس  يسمى  ما  بعدها  وظهرت  املتسيدة،  وغيرهم هي  سيزان  وبول  وفان جوخ   جوجان 

الشكل )٥٧(.

الشكل )٥٧(: لوحة للفنان بول سيزان أحد رواد املدرسة االنطباعية.

االنطباعية بداية للفن الحديث:االنطباعية بداية للفن الحديث:
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وصل الفن احلديث للمنطقة العربية متأخراً في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين كما 
أن هوية الفن احلديث في املنطقة العربية متأثرًة برواد الفن التشكيلي الغربي وأساليبهم الفنية وذلك 
بأسباب االستعمار والبعثات العربية لدول هؤالء الرواد ورؤية أعمالهم. الشكل )٥٨( لوحة للفنان 
العراقي صبيح كلش، الشكل )٥٩( لوحة للفنان املغربي حكيم الغزالي، والشكل )٦٠( لوحة للفنان 

الفلسطيني إسماعيل شموط ونالحظ تأثره بالفنان العاملي فان جوخ. 

الشكل )٥٨(: لوحة )االختراق( للفنان العراقي صبيح كلش.

الفن الحديث في المنطقة العربية:الفن الحديث في المنطقة العربية:
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الشكل )٦٠(: لوحة للفنان الفلسطيني إسماعيل   الشكل )٥٩(:لوحة للفنان املغربي حكيم الغزالي.               
شموط. 
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الدول  ببقية  مقارنًة  متأخراً  احلديث  مبفهومه  السعودية  العربية  اململكة  في  التشكيلي  الفن  ظهر 
العربية في فترة الستينات امليالدية، إال أنه كان هناك فنًا تشكيليًا قائمًا على مفهوم احلرفة والصنعة 

ألغراض الزينة واالنتفاع ويحمل بعض صفات اللوحة الفنية. 
وبعد التغيرات التي مرت بها اململكة العربية السعودية في جميع نواحي احلياة  بعد اكتشاف النفط 
كان هناك تغير نوعي في التعليم في اململكة حيث بدأت البعثات للطالب واملعلمني إلى جميع أقطار 

العالم للدراسة في جميع املجاالت العلمية مبا فيها الفنون.
وارتفع دخل الفرد وأصبح االهتمام بالفنون عامًة والفن التشكيلي خاصًة من أغلب فئات املجتمع 

وبدأ اقتناء اللوحات التشكيلية التي كانت لفئة خاصة من املجتمع.
وبدأ إبتعاث مجموعة من الفنانني من قبل وزارة املعارف )وزارة التعليم( واملديرية العامة للرعاية 
والشباب )الرئاسة العامة لرعاية الشباب( وبعثات فردية من بعض الفنانني على حسابهم اخلاص إلى 
أقطار الفن العاملي، وكانت البعثة األولى ملجموعة بسيطة من الفنانني على رأسهم الرائد عبد احلليم 

رضوي صاحب أول معرض فردي في اململكة في مدينة جدة، الشكل )٦١(.

نشـاط نشـاط ))11((

ابحث/ـي في مصادر التعلم املتاحة عن مميزات املدرسة االنطباعية وأبرز فنانيها مدعًما 
ذلك بالصور.

الفن الحديث في المملكة العربية السعودية:الفن الحديث في المملكة العربية السعودية:
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     ثم توالت البعثات الرسمية والدراسات اخلاصة وقد شملت هذه البعثات الفنانني والفنانات، ومن 
أوائل الفنانات الدارسات صفية بن زقر ونبيلة البسام ومنيرة موصلي.

الشكل )٦١(: لوحة )أطالل الرياض( للفنان عبد احلليم رضوي.
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  وقد بدأت أعمال هؤالء الفنانني والفنانات بسيطة في تعبيراتها واضحة في أشكالها وكأنها متيل 
إلى توثيق البيئة واملجتمع، وقد تأثرت لوحاتهم مبدارس فنية محدودة، ومن فناني هذه املرحلة الفنان 

علي الرزيزاء الشكل )٦٢(.

الشكل )٦٢(: لوحة )من التراث( للفنان علي الرزيزاء. 
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العاملية  بالبنان وحصل على كثير من اجلوائز  إليه  الفنان السعودي وأصبح يشار  ثم تطور أسلوب 
وابتكر كثير من الفنانني أساليب خاصة بهم ومن الرواد األوائل في الفن السعودي الفنان ضياء عزيز 

الشكل )٦٣( والفنان طه الصبان الشكل )٦٤(.

    

الشكل )٦٣(: لوحة )القوة( للفنان ضياء عزيز.

الشكل )٦٤(: لوحة للفنان طه الصبان.
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كفنان  تأثره  إلى  باإلضافة  العربية  أصالته  على  واحلفاظ  ببيئته  السعودي  الفنان  تأثر  املالحظ  ومن 
مسلم باألماكن املقدسة واحلرمني الشريفني وهذه املواضيع تناولها رواد الفن احلديث باململكة ومازال 
يتناولها الفنان السعودي ولو نظرنا ملوضوع املسجد احلرام لوجدنا أن أغلب اللوحات تعبر عن عظمته 

وروحانيته وإن اختلف األسلوب، الشكل )٦٥(، لوحة للفنان عبد اهلل الشلتي.

الشكل )٦٥(: لوحة للفنان عبد اهلل الشلتي.
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إن القيم اجلمالية املوجودة في لوحات فناني الفن احلديث كثيرة ومختلفة، فمنها الذوق وطبيعة 
املوضوع والتقنية واألسلوب واللون وجميع هذه القيم وغيرها تختلف من فنان آلخر، ومن مدرسة فنية 
إلى أخرى، وهذا االختالف يرينا أكثر من قيمة جمالية، كما أن وجود أكثر من قيمة جمالية في اللوحة 
الواحدة كان أسلوب كثير من الفنانني. فنجد الفن احلديث في الشكل )٦٧( لوحة الفنانة السعودية 

موضي املرعشي التي تتضمن  أكثر من قيمة جمالية.

نشـاط نشـاط ))22((

من خالل اللوحة التالية جنب عن ما يلي:
     ١- ما هو نوع البيئة التي عبر الفنان عنها في اللوحة التالية في شكل )٦٦(؟

     ٢ - هل ينتمي الفنان إلى الرواد في الفن السعودي احلديث؟
     ٣ - ما هو نوع األلوان املستخدمة في اللوحة؟

الشكل )٦٦(: لوحة )من البيئة( للفنان محمد السليم.

القيم الجمالية في الفن الحديث: القيم الجمالية في الفن الحديث: 
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الشكل )٦٧(: لوحة الفنانة السعودية موضي املرعشي.

الشكل )٦٨(: لوحة الفنان حمزة باجودة من فناني الفن احلديث، في السعودية.
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نشـاط نشـاط ))33((

فلنستنتج بعض القيم اجلمالية من اللوحات السابقة بالشكل)٦٨( والشكل )٦٩(. 
 ............................................................
............................................................

نشـاط نشـاط ))44((

لنرسم لوحة فنية من البيئة ُتعبر عن مظاهر احلياة االجتماعية، باستخدام األلوان 
املناسبة وسكنی الرسم إلظهار القيم اجلمالية في العمل.

الشكل )٦٩(: لوحة للفنان السعودي عارف الغامدي.
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عبر اإلنسان منذ بداية اخلليقة عن أفكاره ومشاعره وأفراحه ومعاناته بعدة أساليب إما باألصوات أو 
احلركات أو الصور أو الرموز، والرموز هي إحدى ابتكارات اإلنسان التي اخترعها للتعبير عن األشياء 
وليست األشياء بذاتها: فعبر باحلمامة عن السالم، وعبر باألسد عن القوة، كما أن لفظ القط يدل على 
احليوانات األليفة وهكذا. وقد اُستخدمت الرموز في جميع احلضارات القدمية ومنها احلضارة املصرية 

القدمية التي اعتمدت أساسًا على الرموز.
كما استخدم نبي األمة � الرموز في بعض األحاديث حيث روى سهل بن سعد قال: قال رسول 

َج َبْيَنُهَما )١(. اَبِة َوالُوْسَطى، َوَفرَّ بَّ ِة َهَكذا« َوأَشاَر بالسَّ نَّ اهلل �: »أَنا َوَكافُل اْلَيِتيِم في اجْلَ

ونالحظ على سبيل املثال توظيف الرمز في شعار نادي اإلبل، حيث مت تصميم رمز ميثل )رأس 
اإلبل( بشكل متناغم مع رمز السيفني والنخلة ليشكل شعاراً متكاماًل الشكل )٧٠(. 

الموضوع الثانيالموضوع الثاني

الرموز:الرموز:

الشكل )٧٠(: شعار نادي اإلبل السعودي.

الرسومات الرمزية في الشعارات
الرسومات الرمزية في الشعارات

 )١( رواه البخاري.

تاريخ  يف  �أهمية  من  �لإبل  متثله  ملا  نظرً� 
�ململكة �لعربية �ل�سعودية ولرتباطها برت�ثها 
2017م  عام  يف  �مللكي  �لأمر  �أتى  وثقافتها، 
بتاأ�سي�س نادي �لإبل حتت �إ�سر�ف ويل �لعهد 
�ساحب �ل�سمو �مللكي �لمري حممد بن �سلمان 
بن عبد�لعزيز �آل �سعود - حفظه �هلل -، حيث 
بها  �لإبل و�ملهتمني  �إىل رعاية  �لنادي  يهدف 

من خالل ر�بطة و�حدة جتمعهم.  

معلومة �إثر�ئية:
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وهناك نوعان من الرموز: الرموز اللفظية وتتمثل في الكالم املكتوب أو املسموع، والرموز التشكيلية 
منها: )الرموز  الدينية، السياسية، واالجتماعية(. 

تعريف الرمز:
تعريف الرمز )Symbol(: عبارة عن رسوم رمزية يعبر عن فكرة، شخص، أو نشاط مؤسسة ويتميز 
بصغر حجمه وبساطة التصميم.  ويعني إشارة مرئية لشيء غير واضح وقد يكون مجرداً وال يتوقف 
على العملية احلسية بل يشمل معاني أعم وأوسع، وقد يرمز ألحداث معينة لفترة زمنية  محددة، كما 

في الشكل )٧١( والذي ميثل رؤية اململكة ٢٠٣٠.

اُستخدم الرمز في شعارات الدول وله دالالت خاصة، الشكل )٧٢(، شعار اململكة العربية السعودية 
ونرى فيه رمزين السيف والنخلة ولكل رمز من هذه الرموز داللة معينة فالسيف للقوة واملنعة والتضحية 
الصقر  فنرى  الشكل )٧٣(  الكويت  دولة  في شعار  أما  والرخاء،  والنماء  للحيوية  فترمز  النخلة  أما 
الكويت  ملاضي  تخليداً  والزرقاء  البيضاء  األمواج  فوق  املستقرة  السفينة  ومحتضنًا  جناحيه  الباسط 

البحري بينما يدل الصقر على البادية.

الرموز في الشعارات الدولية:الرموز في الشعارات الدولية:

الشكل )٧١(: شعار رؤية اململكة العربية السعودية )٢٠٣٠(.

الشكل )٧٣(: شعار دولة الكويت. الشكل )٧٢(: شعار اململكة العربية السعودية.
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 :)LOGO( تعريف الشعار
صورة بصرية تستخدم للداللة على هوية فرد، مؤسسة، منتج أو مجموعة تزاول نشاط ما سواء كان 
نشاط جتاري أو تعليمي، أو حملة تطوعية أو قناة...الخ  معينة، وهو ذو دالالت خاصة برسومات رمزية 
ترمز إلى معاني معينة، أو تصف نشاطًا معينًا، وقد تكون هذه الرموز ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة 

مبوضوعها ورمبا تكون بعيدة كل البعد عن هذه املعاني ولكنها خاصة باجلهة التابعة لها ومرتبطة بها.

نشـاط نشـاط ))11((

مناسبة  الرموز  وهل  فلنذكرها،  رموز  عدة   )٧٤( الشكل  في  املصمم  استخدم 
للتصميم؟ مع ذكر البديل املناسب إن وجد؟

الشكل )٧٤(: تصميم  مبناسبة اليوم الوطني.

الشعارات:الشعارات:
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أهمية الشعار:
يعد الشعار من أهم الوسائل املستخدمة في مجال الدعاية واإلعالن، بل إنه األساس في هذه الوسائل 
والدولية  العاملية  املنظمات  في  وأيضًا  واخلاصة،  احلكومية  واملؤسسات  الشركات  قبل  من  ويستخدم 
العاملية،  الصحة  الشكل )٧٥( شعار منظمة  العاملية،  املنظمات  والعربية واإلسالمية، ومن شعارات 
الشكل )٧٦( شعار منظمة األمم املتحدة للتربية والثقافة والعلوم )اليونيسكو(، الشكل )٧٧( شعار 
منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف(، الشكل )٧٨( شعار منظمة التجارة العاملية، أما املنظمات 
اإلسالمية فهناك شعار مركز امللك سلمان لإلغاثة واإلعمال اإلنسانية الشكل )٧٩(، والشكل )٨٠( 
شعار االحتاد اإلسالمي العاملي للمنظمات الطالبية، هذا فيما يخص الشعارات العاملية واإلسالمية أما 
الدول  الشعارات ومنها الشكل )٨١( شعار جامعة  الكثير من  العربية فنرى  الشعارات  فيما يخص 
العربية، وشعار املجلس العربي للطفولة والتنمية الشكل )٨٢(، والشكل )٨٣( شعار مكتب التربية 

العربي لدول اخلليج.

الشكل )٧٧(: منظمة اليونيسيف. الشكل )٧٦(: شعار منظمة اليونسكو. الشكل)٧٥(: شعار منظمة الصحة .
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الشكل )٧٨(: شعار منظمة التجارة العاملية.

الشكل )٧٩(: شعار مركز امللك سلمان لإلغاثة 
واألعمال اإلنسانية.

الشكل )٨٠(: شعار االحتاد اإلسالمي للمنظمات الطالبية.
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اخلاصة  الشعارات  من  الكثير  وهناك  ولفترة محدودة،  ما  مبناسبة  أو خاصًا  عامًا  الشعار  قد يكون 
الثقافة اإلسالمية  مبناسبات دولية، مثل شعارات إسالمية الشكل )٨٤( شعار مكة املكرمة عاصمة 
٢٠٠٥، أو مناسبات وطنية خاصة بدولة معينة الشكل )٨٥( شعار الذكرى املئوية لتأسيس اململكة 

العربية السعودية. 

الشعارات في المناسبات الخاصة:الشعارات في المناسبات الخاصة:

الشكل )٨٣(: شعار مكتب التربية العربي لدول اخلليج.

الشكل )٨٢(: شعار املجلس العربي للطفولة والتنمية. الشكل )٨١(: شعار جامعة الدول العربية.



203203

وتستخدم في الشعارات احلروف واألرقام باإلضافة إلى الرسومات الرمزية كرموز يعتمد عليها املصمم 
السعودية  العربية  باململكة  والدواء  للغذاء  العامة  الهيئة  الشكل )٨٦( شعار  الشعارات  في تصميم 

الشكل )٨٥(: شعار الذكرى املئوية للمملكة العربية السعودية.

الشكل )٨٤(: شعار مكة املكرمة عاصمة الثقافة اإلسالمية. 

الحروف واألرقام في الشعارات:الحروف واألرقام في الشعارات:
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الشكل )٨٨(: شعار كأس العالم ٢٠١٨.

الشكل )٨٦(: شعار الهيئة العامة للغذاء والدواء.

الشكل )٨٧(: شعار اجلمعية السعودية للجودة.

حيث يدل حرف )غ( على الغذاء وحرف )د( على الدواء واحلروف )SFDA( على احلروف األولى 
من ترجمة الهيئة باللغة اإلجنليزية )Saudi Food & Drug Authority( وكذلك شعار اللجنة الوطنية 
السعودية للجودة الشكل )٨٧( حيث أخذ املصمم احلرف األول من كلمة )جودة( واحلرف األول 
من الترجمة اإلجنليزية لكلمة )Quality( باإلضافة إلى النخلة والتي ترمز للمملكة العربية السعودية، 

وكذلك كأس العالم ٢٠١٨، الشكل )٨٨(.
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وللشعار أهمية قصوى لدى املهتمني بالشعارات من مؤسسات وشركات وغيرها من ناحية واملصممني 
من ناحية أخرى. فاملهتمني يبحثون عن اخلصوصية التي يجدونها في الشعارات، ويقيمون املسابقات 
ويدفعون املبالغ الطائلة للمصممني للحصول على شعارات تصف موضوعاتهم، وأصبح تصميم 
الشعارات وسيلة للكسب لدى بعض املصممني وأصبح املصممون مهتمني باختيار كل ما هو جديد 
ومتطور في هذا املجال الواسع واملتجدد بتطور أساليب التصميم من برامج حاسوبية وأفكار جديدة 
تعتمد على الرموز واأللوان، باإلضافة إلى إمكانيات استخدام احلاسب اآللي للمصمم الذي دمج فيه 
بني دالالت األلوان واألشكال في تصميم شعار مشروع نيوم )NEOM( املبني حول النجمة اخلماسية 

في األجزاء التالية: البيئة والفنون والطاقة واالتصاالت والتكنولوجيا كما في الشكل )٨٩(.

هو مشروع سعودي ملدينة عابرة للحدود يقع في أقصى شمال 
ضباء،  محافظة  تبوك  مبنطقة  السعودية  العربية  اململكة  غرب 
وميتد على ساحل البحر األحمر. يهدف ضمن إطار التطلعات 
الطموحة لرؤية ٢٠٣٠ إلى حتويل اململكة إلى منوذٍج عاملي رائد 
استجالب  التركيز على  احلياة، من خالل  في مختلف جوانب 
وسيتم  املشروع  داخل  والتقنية  الصناعات  في  القيمة  سالسل 

االنتهاء من املرحلة األولى لـ"نيوم" بحلول عام ٢٠٢٥م(

المهتمون بالشعارات:المهتمون بالشعارات:

الشكل )٨٩(: شعار مشروع نيوم.
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نشـاط نشـاط ))22((

لنتأمل الرموز التالية الشكل )٩٠( ونتناقش حول مدلوالتها وما متثله بعد دمجها 
في شعار واحد؟ 

الشكل )٩٠( شعارات متنوعة.

اخلطوط العربيةالصقر

النخلةاملجلس

الفرس العربيالسوق

الزخرفة املعمارية

الفنجان

أول علم سعودي
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هناك عدة أسس لتصميم الشعارات منها:
الفكرة اجلديدة واملبتكرة.  -١

اختيار الرموز املعبرة عن املوضوع.  -٢
البساطة وسهولة الفهم.  -٣

أن يكون مميزاً وال ميكن اخللط بينه وبني شعارات أخرى.  -٤
وضوح الشعار في جميع األحجام.  -٥

وضوح الشعار في االستخدام سواًء األبيض واألسود أو باأللوان.  -٦
االتزان والتكامل واالنسجام بني عناصر الشعار.  -٧

 

أسس تصميم الشعار:أسس تصميم الشعار:

مير تصميم الشعار بعدة مراحل أهمها:  
الفكرة.  -١

اختيار العناصر.  -٢
تخيل الشعار.  -٣

التنفيذ.  -٤
اعتمد كثير من مصممي الشعارات على برامج احلاسب اآللي باختالف أنواعها ومن هذه البرامج: 

مراحل تصميم الشعار:مراحل تصميم الشعار:
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نشـاط نشـاط ))33((

ابحْث عن عالمات جتارية جلهات رسمية  لديك  املتاحة  البحث  بالرجوع حملركات 
وأهلية وقم بتحليلها ، موضحًا تطابق استراتيجية العالمة مع مدلوالتها الرمزية، وفق 

املعطيات اآلتية: 
البساطة في التصميم والوضوح   •

مبتكراً وجاذب لالنتباه.   •
وضوح األلوان و العناصر اللغوية في الشعار.   •

قابل للتنفيذ.  •
خالد ومستمر.   •

برامج تصميم الشعارات: برامج تصميم الشعارات: 

الغالب جتارية  أنها في  إال  الشعارات،  برامج خاصة بتصميم  الشعارات: وهي  •  برامج تصميم 
وغير مجانية . 

الرسم والتصميم: يوجد العديد منها مجاني وغير مجاني ميكن استخدامها في تصميم  •  برامج 
 )Illustrator/الستريتور )Photoshop / الشعارات بدقة وجودة عالية ومن أشهرها )الفوتوشوب

والكوريل درو CorelDraw و برنامج اجلمب )GIMP( وغيرها. 
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اعتمدت إمارة منطقة الرياض الشكل )٩١( شعاًرا لها، ونالحظ استخدام الرموز املعبرة عن أهم 
معالم املنطقة كمبنى املصمك التاريخي في وسط الشعار، وفي املدارس كشعار مدرسة امللك فيصل 
السعودية  الشركة  الشكل )٩٣( شعار  املشاريع  الشكل )٩٢(، وشعارات  املكرمة  االبتدائية مبكة 
للخطوط احلديدية، وكذلك اجلامعات، كشعار جامعة اجلوف الشكل )٩٤(، وشعار جامعة حائل 

الشكل )٩٥(، واجلمعيات كشعار اجلمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، الشكل )٩٦(.

  

 

استخدامات أخرى للشعارات:استخدامات أخرى للشعارات:

الشكل )٩١(: شعار إمارة منطقة الرياض.

الشكل )٩٢(: شعار مدرسة امللك فيصل
للمصمم غازي بغلف.

الشكل )٩٣(: شعار الشركة السعودية 
للخطوط احلديدية )سار(.
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الشكل )٩٤(: شعار جامعة اجلوف للمصمم خالد الفايز.

الشكل )٩٥(: شعار جامعة حائل.

الشكل )٩٦( : شعار اجلمعية العربية السعودية للثقافة والفنون.
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نالحظ أن التصميم جمع عدة رموز تعبر عن العناصر املهمة في العملية التعليمية كالتكنولوجيا 
واملعلومات، ولترمز إلى بناء فرد فاعل في املجتمع، قادر على االبتكار وتطويع املعرفة ونقلها. كما روعي 
فيه تطور أساليب التصميم العاملي مع احلفاظ على عناصر التصميم من حيث البساطة والتناسق واخلط 
واللون واملوضوع والنسب والبعد عن الظالل والتجسيم املبالغ فيه، ولو نظرنا إلى الدوائر في الشعار، 

الشكل )٩٨(.

 الشكل )٩٧(: شعار وزارة التعليم.

الشكل )٩٨(: الدوائر في شعار وزارة التعليم.

الشكل )١٠٠(: النخلة شعار الشكل )٩٩(: الكتاب أصل املعرفة.
اململكة العربية السعودية.

تحليل شعار: الشكل )تحليل شعار: الشكل )9797(.(.
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جند أنها تعبر عن املشاركة والتداخل املنسجم في طبيعة العملية املعرفية نحو خلق وتعدد الفرص 
املستقبلية ألبناء الوطن لإلسهام في االختراعات والبحث العلمي. كما ترمز في الوقت ذاته إلى الكتاب 
أصل املعرفة ومرجع العلوم ووعاء التدوين، وتوحي بالنخلة رمز اخلير والبركة والنماء، كما مت اختيار اخللفية 
البيضاء للداللة على اتساع األفق للعملية التعليمية، ومت استيحاء اخلط في الشعار من اخلط الكوفي وصمم 
اللغة  في  املستخدم  اخلط  ُبني  الشكل )١٠١( كما  للشعار،  العام  الشكل  مع  ليتناسب  بنسق حديث 

اإلجنليزية لتحقيق االتساق واإلستمرارية.

الشكل )١٠١(: كلمة وزارة التعليم مستوحاة من اخلط الكوفي ومصممة بنسق حديث للغتني العربية واإلجنليزية.

نشـاط نشـاط ))44((

في  تعلمناها  التي  التصميم  ولنراِع أسس  في مدرستنا  الفنية  للتربية  لنصمم شعارًا 
موضوعنا وما الحظناه في الشعارات السابقة؟
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الموضوع الثالثالموضوع الثالث

1. املنادي: والذي كان يوفده احلاكم ليتجول في األسواق ويبلغ الناس رسالته بقرع الطبول.
2. الداّلل: والذي كان يجتهد قدر استطاعته في جذب الناس لبضاعته ويخبرهم مبزاياها ويخفي 

عيوبها ويقوم بتجميلها قدر املستطاع حتى يزايد الناس عليها.
ومن احملتمل أن مجال اإلعالن ظهر بأشكاله املختلفة في نهاية القرن التاسع عشر، الشكل )١٠٢(، 
وسيلة  اإلعالن  فن  وأصبح  بهم  خاصًا  أسلوبًا  الفنانني  من  كثير  وجعله  الفن  بهذا  الناس  أهتم  وقد 

للكسب لكثير من مصممي اإلعالن حتى وقتنا احلاضر.

الشكل )١٠٢(: من أقدم اإلعالنات في العالم. 

أشكال تاريخية لإلعالن:أشكال تاريخية لإلعالن:

اإلعالن والتصميمات المطبوعة
اإلعالن والتصميمات المطبوعة



214214

تعريف اإلعالن:تعريف اإلعالن:

اإلعالن )Advertising( هو أحد األنشطة اإلعالمية التي ال غنى عنها ألغلب األنشطة.وهو طريقة 
من طرق الدعاية التي تستخدم في التأثير على الناس.

استخدامات اإلعالن:
ترجع أهمية اإلعالن إلى كثرة املجاالت التي تستفيد منه وهي:

١- األعمال التجارية لبيع السلع واخلدمات.
٢- احلصول على املوظفني والعاملني اجلدد.

٣- احلكومات إلعالم اجلمهور.
٤- التوجيه واإلرشاد.

٥-  السلطات احمللية للتعبير عن اخلدمات التي تقدمها.
٦- الكتب، الرحالت، والبرامج والدراسات التدريبية والتعليمية.

٧- الشركات إلحاطة جمهورها علمًا بنتائجها ومشروعاتها اجلديدة.
٨- األفراد لبيع وشراء منتجاتهم الشخصية.

وال تنحصر استخدامات اإلعالن للفئات السابقة فقط بل تتعداهم لتشمل الكثير من املستخدمني 
وجتمعهم صفة مشتركة وهي:

احلاجة إلى توصيل رسالة، أحيانًا جتارية، وأحيانًا خدمة عامة، وأحيانًا رسالة أعمال وأحيانًا ألغراض 
شخصية.

تأثيرات اإلعالن:تأثيرات اإلعالن:

لإلعالن عدة تأثيرات منها:
١- خلق الوعي: حيث يساعد على جعل األشياء معروفة.

٢- تنمية اجتاهات إيجابية.
٣- تنمية هوية للعالمة التجارية.
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٤- توفير وضع للمنتج في السوق. 
٥- جعل العالقة بني املعلن واملستفيد مستدمية.

٦- زيادة الطلب.
٧- تدشني منتج جديد.

٨- املنافسة.
٩- املساعدة على الوصول للجمهور.

لإلعالن عدة أسس ووسائل تختلف باختالف نوع اإلعالن واخلامة أو ما إذا كان اإلعالن تصميم مطبوع 
أو منفذ بخامات مختلفة، وميكن أخذ بعض األسس اخلاصة باستخدام الرسوم الرمزية في اإلعالن وهي:

١- الفكرة املبتكرة والتي تتميز بالبساطة والوضوح.
٢- تناسب الفكرة مع أسلوب التنفيذ.

٣- استخدام اخلامة املناسبة ملوضوع اإلعالن.
٤- اإلخراج اجليد الذي يعتمد على االتزان والتكامل.

٥- األلوان املنسجمة والتي تلعب دوراً أساسيًا في لفت االنتباه.
٦- وجود النص الكتابي والصور املعبرة مما يساعد على إيصال الفكرة والهدف منها.

أسس اإلعالن:أسس اإلعالن:

لإلعالن عدة أنواع تتطور بتطور التقنية والبحث املستمر عن كل ما هو جديد ومثير جلذب الناس 
ومن أنواع اإلعالن ما يلي:  
١- اإلعالنات املطبوعة. 

٢-  اإلعالن غير املباشر ومنها الكتيبات واملطويات، وإعالنات بعض اجلمعيات اخليرية والشركات 
والتي ترسل بالبريد ألشخاص بعينهم، الشكل )١٠٣(.

أنواع اإلعالن:أنواع اإلعالن:
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الشكل )١٠٣(: نوع من اإلعالن يرسل بالبريد.

٣- اإلعالنات اخلارجية.
٤- اإلعالنات املسموعة و املرئية، وهي اإلعالنات اإلذاعية وإعالنات التلفزيون ودور السينما. 

العاملية  املعلومات  أهمية شبكة  بازدياد  أهميتها  زادت  وقد  اإلنترنت،  ٥-  اإلعالنات على شبكة 
الشكل )١٠٤(.

الشكل )١٠٤(: إعالن الهيئة العاملية لتحفيظ القرآن على اإلنترنت.
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العالم فأصبح وسيلة  الهاتف اجلوال بعد ازدياد عدد مستخدميه حول  ٦-  اإلعالنات على شاشة 
إعالمية هامة. الشكل )١٠٥(.

الشكل )١٠٥(: أحد اإلعالنات املرسلة على الهاتف اجلوال.

وهي األقدم على اإلطالق بني فنون اإلعالن، وهي إعالنات الصحف واملجالت والدوريات واإلعالن، 
فيها فن يتطور تطوراً ذاتيًا بالتطور التقني الذي نصل إليه، فمع التطور الكبير الذي أحدثته احلواسيب 
اإلعالنات  فأصبح تصميم  اإلعالن  و  الدعاية  عالم  على  بدوره  ذلك  انعكس  اليوم،  عاملنا  في  اآللية 
وإخراجها به من التطور واجلاذبية الشيء الكثير، ومازالت متطورة في مواضيعها و األساليب املستخدمة 

في صناعتها. الشكل )١٠٦( مجموعة من اإلعالنات املطبوعة. 

اإلعالنات المطبوعةاإلعالنات المطبوعة
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الشكل )١٠٦(: مجموعة من اإلعالنات املطبوعة.
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تتعدد أنواع اإلعالنات اخلارجية في خاماتها وأشكالها ومنها على سبيل املثال ال احلصر:
1- امللصقــات: وهــي عبــارة عن طبع اإلعالن علــى ورقة واحدة أو عدة أوراق ثــم لصقها متجاورًة 
على التركيبات اخلشــبية املعدة لذلك، وفي الوقت احلاضر أصبحت الطباعة أكثر تطوراً وستســتمر في 
التطــور، فالوقت احلاضر يســتخدم الفلكس والبالســتيك إضافًة إلى الورق لهــذا النوع من الطباعة بعد 
التصميم املعد مسبقًا باستخدام احلاسب اآللي، وهي من أكثر األساليب املنتشرة على مستوى العالم، 
وهــي تطبــع بأحجــام مختلفة وألغراض عدة وفــي أماكن كثيرة منها دور الســينما واملســرحيات، وفي 

األنفاق الشكل )١٠٧(، واملناسبات الشكل )١٠٨(.

اإلعالنات الخارجيةاإلعالنات الخارجية

نشـاط نشـاط ))11((

برامج  وبأحد  اآللي  احلاسب  باستخدام  الوطني  اليوم  عن  مطبوعًا  إعالنًا  لنصمم 
التصميم )الفوتوشوب، الكورلدرو( أو بأي برامج أخرى للتصميم؟

الشكل )١٠٧(: إعالن داخل أنفاق املترو.
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الطريقة األولى على أحد  النوع من اإلعالن أكثر من طريقة،  2- اإلعالنات على املباني: ولهذا 
جدران املباني واملهيأة أساسًا لهذا الغرض وتتم إما بالرسم املباشر على املساحة اخلالية أو بامللصقات أو 
باللوحات ذات الصناديق املعدنية املضيئة الشكل، أما الطريقة الثانية فيكون اإلعالن على سطح املبنى، 

الشكل )١٠٩(.

الشكل )١٠٨(: ملصق للفنان عاصم جاها عن الذكرى املئوية للمملكة العربية السعودية.

الشكل )١٠٩(: بعض اإلعالنات على أسطح املباني.
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3- الفوانيس اإلعالنية على أعمدة اإلنارة: وهي عبارة عن أشكال مجسمة تثبت على أعمدة 
اإلنارة، وتكون مصنوعة من الزجاج أو البالستيك أو املعدن، وهي منتشرة أكثر من غيرها من أنواع 

اإلعالنات نظراً لرخص تكلفتها وتأخذ في بعض اإلعالنات الشكل املنتج. الشكل )١١٠(.

الشكل )١١٠(: اإلعالن على أعمدة اإلنارة.
٤- إعالنات السوسيت: وهو تصميم فرنسي عبارة عن إعالن مضيء داخل صندوق من الصاج 
أو األملنيوم شفاف من اجلهتني وداخله اإلعالن مطبوع على ورق أو فليكس ويثبت على األرض وعادًة 

ما يكون في الرصيف األوسط وعلى مستوى نظر قائدي املركبات. الشكل )١١١(.

الشكل )١١١(: إعالنات السوسيت.
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5- إعالنات الطرق السريعة: وهي عبارة عن إعالنات مثبتة على أعمدة اسطوانية ضخمة وعادًة 
ما تكون في الطرق السريعة الشكل )١١٢( أو اجلسور، لضخامة حجمها الشكل )١١٣(.

الشكل )١١٢(: إعالنات الطرق السريعة.

الشكل )١١٣(: اإلعالنات بني اجلسور.
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٦- البالون اإلعالني: وهو عبارة عن بالون مليء بالغاز إما مثبت على األرض أو مرتفع في السماء 
ويأخذ عدة أشكال وغالبًا ما يأخذ شكل املنتج نفسه، األشكال )١١٤، ١١٥، ١١٦(.

الشكل )١١٤(: بالون إعالني على الشكل باراشوت.

الشكل )١١٦(: بالون إعالني دائري.الشكل )١١٥(: بالون إعالني أللعاب رياضية.

٧- إعالن املركبات: وهي عبارة عن إعالنات ملصقة أو مرسومة على املركبات والشاحنات ووسائل 
النقل املختلفة، الشكلني )١١٧( و )١١٨(.
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الشكل )١١٨(: إعالن على املترو. الشكل )١١٧(: إعالن مميز على مركبة نقل.

وال تنحصر أنواع اإلعالنات فيما سبق فهناك أنواع أخرى منها الشاشات التلفزيونية وإعالنات الليزر 
والشرائح املتحركة واللوحات اإلعالنية املتحركة وغيرها. 

إعالنات مبتكرة: 
كما ذكرنا مجال اإلعالن مجال خصب لإلبتكار والتجديد، ووفق أنواع اإلعالنات السابقة وغيرها 
من اإلعالنات جند حرص الشركات ومصممي اإلعالن طرح كل ما هو جديد وغريب ومثير في هذا 

املجال، األشكال )١١٩، ١٢٠، ١٢١، ١٢٢(.
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الشكل )١٢٠(: شاشة إعالنية على سيارات األجرة.الشكل )١١٩(: إعالن في إحدى محطات الباص.

الشكل )١٢١(: إعالن عن مضار القيادة بتهور واالنشغال أثناء القيادة.
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الشكل )١٢٢(: إعالن عن شركة دهانات وهو من أغرب اإلعالنات على جدران املباني.

نشـاط نشـاط ))22((

من خالل ماسبق، لنقم باختيار فكرة مبتكرة لإلعالن عن مسابقة علمية أو فنية أو مناسبة 
وطنية أو منتج جتاري، ثم جنيب عن اآلتي :

ما خامة اإلعالن؟ .......................................................................................................

مانوع اإلعالن؟ ..........................................................................................................

مالفكرة الرئيسة لإلعالن؟ .........................................................................................
صف طريقة التنفيذ؟ .................................................................................................
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إن وثوق املصمم في أدواته تؤهله إلى إخراج إعالن أو تصميم مطبوع أفضل، وعليه أن يتعرف على 
اخلامات والتقنيات واألفكار وتطورات أساليب الطباعة املتاحة واملتجددة باستمرار، وتعتمد عملية التصميم 
هدف  إلى  تؤدي  جمالية  لوحة  بل  فحسب  جمالية  ليست  إنها  إذ  اإلبتكارية  قدراته  على  اإلعالنات  في 
وظيفي، وتخاطب مجموعة مختلفة من الناس، ويخضع إلى متطلبات الطباعة املختلفة واملتطورة باستمرار 

في حال كان اإلعالن مطبوعًا، وليصبح مصمم اإلعالن ناجحًا يجب عليه التركيز على عدة نقاط منها:
١- الفكرة اجليدة.

٢- معرفة األصول الفنية لتصميم اإلعالن من تنظيم العناصر اإلعالنية داخل املساحة احملددة.
٣- خامات التنفيذ.

٤- املعرفة الدائمة باملستجدات في مجال اإلعالن والطباعة.

مصمم اإلعالنمصمم اإلعالن

تعريف التصميمتعريف التصميم

كثيراَ ما ترد كلمة تصميم في جميع املجاالت الفنية ولكن ما معناها هي كلمة ذات مدلول واسع 
بأن  القول  العقلية والفنية معًا، وميكننا  الفنون وهي محصلة للقدرات  ثابتًا في جميع  وتعتبر أصاًل 

التصميم هو الشكل املبتكر الذي يحقق الغرض منه.

الرموز في اإلعالن والتصميمات المطبوعةالرموز في اإلعالن والتصميمات المطبوعة

ُتستخدم في اإلعالنات والتصميمات املطبوعة الرموز اللفظية والتشكيلية بعكس اللوحات الفنية 
التشكيلية التي تعتمد على الرموز التشكيلية فقط، كما أن لها عدة شروط منها أن تكون العبارات 
بسيطة وواضحة ومفهومة وتعبر عن املوضوع  وأن تستخدم ألوانًا قوية ومتباينة واختيار اخلامة املناسبة 

ملوضوع اإلعالن الشكل )١٢٣(.
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التثقيفية  واألسابيع  احمللية  للمناسبات  اإلرشادية  والتوعية  الوطنية  املناسبات  في  استخدمت  كما 
والتوعوية الشكل )١٢٤(.

الشكل )١٢٤(: مطبوع للحملة الوطنية للتوعية بأضرار التدخني واملخدرات مبنطقة مكة املكرمة.

في  الوطني  العمراني  التراث  ملتقى  يدعو حلضور  واآلثار  للسياحة  العامة  الهيئة  من  مطبوع صادر  الشكل )١٢٣(: 
عسير.
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وكذلك في اإلعالنات التعليمية و املدرسية، الشكل )١٢٥(. 

الشكل )١٢٥(: مطبوع تعليمي عاملي.
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وبهذا فإن اإلعالن والتصميمات املطبوعة ليس بالضرورة أن تكون إعالنًا جتاريًا بل يشمل اإلعالنات 
احلكومية والتوعوية واملناسبات العاملية والوطنية.

طرق وخامات اإلعالن:
اُستخدمت عدة طرق وخامات لإلعالن وترتبط هذه الطرق واخلامات ارتباطًا وثيقًا بأنواع اإلعالن، 
ومن اخلامات املستخدمة في اإلعالنات النيون والفلكس والورق، وبعض املعادن كاألملينيوم والنحاس 
وغيرها، أما طرق تنفيذ اإلعالن فهناك أكثر من طريقة منها استخدام أسلوب الكوالج )استخدام 
اخلامات املختلفة(، وجند هذه الطريقة تستخدم في بعض اإلعالنات في الشوارع حيث يستخدم املعلن 

شكل املنتج كما مر معنا في الشكلني )١٢٠، ١٢٢(.

نشـاط نشـاط ))33((

عند تأملنا لإلعالن في الشكل )12٦( 
1. هل وفق املصمم في اختيار فكرة اإلعالن؟

2. ما هو نوع هذا اإلعالن؟
3. ما هي اخلامة املناسبة لتنفيذ هذا اإلعالن؟

الشكل )١٢٦(: إعالن مبتكر أخذ شكل املنتج.
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تختلف خطوات تصميم وتنفيذ اإلعالنات كما سبق باختالف خامات التنفيذ، وهنا سوف نستخدم 
أسلوب الكوالج )استخدام اخلامات املختلفة( لعمل إعالن عن مسابقة فنية باستخدام اخلامات الفنية 

املستهلكة، وبعض الصور ألعمال سابقة، ويتم ذلك وفق اخلطوات التالية:
١- اختيار الفكرة اجليدة.

٢- التصميم املناسب للفكرة. 
٣- اختيار اخلامات املستخدمة في اللوحة. 

٤- رسم اخلط الكنتوري للوحة الشكل )١٢٧(.
٥- تلوين بعض عناصر اللوحة باأللوان الزيتية. الشكل )١٢٨(.

٦- لصق اخلامات األخرى بصمغ )الباتكس أو األوهو ( . الشكل )١٢٩(.
٧- لصق الصور. الشكل )١٣٠(.

٨- تلوين خلفية اللوحة باأللوان الزيتية باستخدام الفرشاة الشكل )١٣١( وسكني الرسم الشكل 
.)١٣٢(

خطوات تصميم وتنفيذ إعالن مدرسي عن مسابقة فنيةخطوات تصميم وتنفيذ إعالن مدرسي عن مسابقة فنية

الشكل )١٢٩(: لصق اخلامات.الشكل )١٢٨(: تلوين العناصر.الشكل )١٢٧(: اخلط الكنتوري للوحة.
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الشكل )١٣١(: استخدام الفرشاةالشكل )١٣٠(: لصق الصور.
 في التلوين.

الشكل )١٣٢(: استخدام السكني
 في التلوين.

الشكل )١٣٣(: الشكل النهائي لإلعالن عن املسابقة.

نشـاط نشـاط ))44((

فلنصمم إعالنًا عن مسابقة فنية داخل مدرستنا باستخدام أسلوب الكوالج.
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تقويم الوحدةمجال الرسممجال الرسم
تقويم الوحدة

ضع/ي عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي:
 ) (   1. املدرسة االنطباعية قائمة أساسًا على املنظور. 
 ) (   2. الرمز هو إشارة مرئية لشيء واضح وغير مجرد. 
) (   3. الفنان كلود مونية من رواد املدرسة االنطباعية. 
 ) (   4. ظهر الفن التشكيلي في اململكة العربية السعودية فترة الستينات امليالدية. 
 ) (   5. من القيم اجلمالية في الفن احلديث الذوق وطبيعة املوضوع واألسلوب واللون. 
 ) (   6. القت املدرسة االنطباعية قبواًل منذ نشأتها. 
) (   7. وصل الفن احلديث للمنطقة العربية متأخراً أواخر القرن التاسع عشر. 
) (   8. يعد الشعار من أهم الوسائل املستخدمة في الدعاية واالعالن. 
) (   9. تهدف اإلعالنات التجارية إلى جذب املشاهد نحو سلعة ما. 
) ( 10. هناك نوعان من الرموز وهي الرموز اللفظية وتتمثل في الكالم املكتوب والرموز التشكيلية. 
) ( 11. الرمز هو التعبير عن فكرة بعالمات بسيطة مميزة. 
) ( 12. هناك أنواع ثالثة من الرموز التشكيلية وهي الرموز الدينية واالجتماعية والسياحية. 
) ( 13. تستخدم في الشعارات احلروف واألرقام باإلضافة إلى الرسومات الرمزية. 

السؤال األول:السؤال األول:
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أختار/ي االجابة الصحيحة ممايلي:
- محصلة اخلبرات العقلية والفنية معًا تسمى:

جـ. الرسم.  ب. التصميم.    أ. الرمز.     
- يعتبر من أهم الوسائل املستخدمة في الدعاية واإلعالن:

جـ. الرمز التشكيلي. ب. الشعار.    أ. الرمز اللفظي.    
- من احلضارات التي اعتمدت أساسًا على الرموز:

جـ. احلضارة املصرية القدمية. ب. احلضارة اليونانية.   أ. احلضارة الهندية.    
- من أوائل املبتعثنی الفنان التشكيلي السعودي:

جـ. طه الصبان. أ. ضياء عزيز.           ب. عبد احلليم رضوي    

أذكر/ي نبذه مختصرة عن الفن احلديث؟أ. 
.................................................................................................................................

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

 أذكر/ي الفرق بنی الرمز والشعار؟ب. 
.................................................................................................................................

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

السؤال الثاني:السؤال الثاني:

السؤال الثالث:السؤال الثالث:



235235

الوحدة الثالثة
مجال الزخرفة
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املو�ضوعات

الزخرفية  للوحدات  ابتكاري  ت�ضميم  الأول:  المو�ضــوع 

الالنهائية.

للوحـــدات  البتكاري  الت�ضميم  تلوين  الثاني:  المو�ضوع 

الزخرفـــية الالنهائية.

الوحدة الثالثة: مجال الزخرفةالوحدة الثالثة: مجال الزخرفة
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الموضوع األولالموضوع األول

الفن اإلسالمي معني ال ينضب، فهو غني مبصادره التي قام عليها؛ ألنه قابل للتطور والتحديث ينهل 
منه الفنانون املعاصرون إلنتاج أعمال فنية حديثة، تتميز بروح العصر وأصالة املاضي.

وهو من الفنون الغنية بالقيم الفنية واجلمالية الرفيعة كالتكرار واالمتداد واالستمرارية إلى ماالنهاية. 

الشكل )١٣٤(: قبة من داخل جامع قرطبة في األندلس تتجلى فيها دقة الزخرفة اإلسالمية وروعتها.

تصميم ابتكاري للوحدات الزخرفية الالنهائية
تصميم ابتكاري للوحدات الزخرفية الالنهائية
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الشكل )١٣٥(: التكرار التقليدي املنتظم.

نشـاط نشـاط ))11((

فلنتأمل الشكلني السابقني الشكل )١٣٥( والشكل )١٣٦(، ثم نتحدث عن القواعد 
الزخرفية التي اعتمد عليها الفن الزخرفي اإلسالمي.

الشكل )١٣٦(: التكرار املتعاكس.
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التكرار: اعتمد الفن اإلسالمي على التكرار بحيث يكون هناك وحدة زخرفية معينة،  يتم تكرارها 
وإعادة تركيبها بطرق معينة تعطي إيحاًء جماليًا مقصوداً ومميزاً للفن اإلسالمي، فالتكرار يعني إعادة 

الشيء مرة بعد أخرى، وهو للتأكيد على العنصر.

طرق وأساليب التكرار: 
والتكرار في الفن اإلسالمي له عدة طرق وأساليب منها:

- التكرار التقليدي املنتظم: و يتم عن طريق إعادة ذات الوحدة في وضع ثابت، ويستخدم بكثرة  
في املساحات الكبيرة واألسطح املمتدة واملنتشرة، و يكون هذا النوع أكثر وحدة في األسلوب. 

- التكرار املتعاكس: وفيه تتجاور الوحدات الزخرفية بأوضاع مختلفة ومتعاكسة تارة إلى األعلى 
أو  األسفل وتارة إلى اليمني أو إلى الشمال بشكل متعاكس.

املتناوب: وتستخدم  فيه وحدتان زخرفيتان مختلفتان في جتاور وتعاقب  املتبادل أو  التكرار   -
الواحدة تلو األخرى. 

لذلك كانت خاصية التكرار في الفن اإلسالمي من االبتكارات الفنية التي استطاع الفنان املسلم أن 
يوظفها توظيفًا جماليًا مبتكراً في كافة املجاالت، بعيدا عن امللل والرتابة، وهو من اخلصائص البارزة 
وأفقية  ومتساقطة  وممتدة  مائلة  متنوعة  اجتاهات  ويأخذ  أنواعها،  اختالف  على  اإلسالمية  للزخارف 

ودائرية.
ما  الزخارف  املساجد، ومن تلك  أثارها في  الفن اإلسالمي ُوجدت  النباتية في  الزخارف  أقدم  إن 
وجد في املسجد األقصى وجامع عمرو بن العاص في القاهرة، وقد أعطت هذه الزخارف اإلسالمية 
بعداً جماليًا للمنتجات الفنية  في الفن اإلسالمي. كالسجاد والفخار والعمارة اإلسالمية واملشغوالت 

املعدنية واخلشبية. 

خصائص الفنون الُزخرفية اإلسالميةخصائص الفنون الُزخرفية اإلسالمية
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االمتداد واالستمرارية: تظهر خاصية االستمرارية والالنهائية من خالل اخلطوط املنحنية واملنسابة 
لهذه  والالنهائية في حركة دائمة  الرؤية  بامتداد واستمرار  لها  املشاهد  الزخرفية يشعر  الوحدات  في 

الوحدات الزخرفية.

الشكل )١٣٧(: سقف مسجد قبة الصخرة تتجلى فيه روعة الزخرفة ودقتها.

نشـاط نشـاط ))22((

فلنتأمل الشكلني الشكل )١٣٧(، والشكل )١٣٨( وهما لوح من  الرخام يعود للعصر 
األموي وسقف مسجد قبة الصخرة......

     أ- ولنتحدث عن أهمية التكرار كقاعدة من قواعد الفنون الزخرفية اإلسالمية.
   ب- ما هي العناصر الزخرفية املستخدمة في تنفيذها؟
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الشكل )١٣٨( جزء من واجهة املسجد الكبير في قرطبة )العصر األموي(وهو مزخرف بزخارف هندسية ونباتية 
تتصف باالستمرارية والالنهائية.

الشكل )١٣٩(: زخارف نباتية النهائية.

نشـاط نشـاط ))33((

التصميمات السابقة حتتوي على زخارف متنوعة.....
أ- فلنتحدث عن القيم اجلمالية الالنهائية في الزخرفة اإلسالمية من خاللها.

ب-  ولنبحث في الشبكة العنكبوتية على تصميمات زخرفيه تتميز باالستمرارية والالنهائية 
لعصور إسالمية متنوعة. 
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نشـاط نشـاط ))44((

 أمامنا الشكل الزخرفي )140(:
أ-  هل ميكننا تطويعه داخل هذه املساحة الفارغة الشكل )141( لتحقيق خاصية  االمتداد 

واالستمرارية التي يتصف بها الفن الزخرفي اإلسالمي؟
ب - ما هو العنصر الزخرفي املستخدم في هذا التصميم؟

الشكل )١٤٠(: وحدة زخرفيه هندسية.

الشكل )١٤١(: مساحة فارغة.
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نشـاط نشـاط ))55((

- من خالل ما تعرفنا عليه من خاصية االمتداد واالستمرارية ميكننا رسم وحدة زخرفية 
وتكرارها لتحقيق هذه اخلاصية في شكل جمالي مبتكر يفيد في تزيني املنزل.

االستعانة  مناسبة كما ميكنك  العنكبوتية عن وحدات زخرفية  الشبكة  في  ابحث/ي   -
بالنماذج املعروضة. ومن ثم اطلق/ي العنان لـمخيلتك لالبتكار من خاللها.

الشكل )١٤٣(. الشكل )١٤٢(.

الشكل )١٤٥(. الشكل )١٤٤(.
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الشكل )١٤٧(: تصميم  زخرفي.الشكل )١٤٦(: تصميم  زخرفي.
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الموضوع الثانيالموضوع الثاني

إن استخدام األلوان في الفن اإلسالمي الزخرفي يؤدي وظيفة جمالية مبهرة لعني الرائي، فلقد استخدم 
اللون مباشرة بل مزجه بألوان  الفنان املسلم األلوان الساخنة والباردة بدرجات متنوعة ولم يستخدم 
أخرى ليضيف إلى معطيات اللون ثراًء، ولقد استخدمت هذه األلوان في الفنون اإلسالمية كدالالت 

رمزية ملعاني خاصة، لذلك فإن مصدر جمال كثير من األشياء مستمد من ألوانها.
استخدمت األلوان احلمراء والصفراء واللون الذهبي بكثرة في الفنون اإلسالمية املتنوعة فاللون الذهبي 
يعبر عن مدلول روحاني ويكون في أماكن العبادة كاملساجد واأللوان احلمراء والصفراء فهي من درجات 
اللونان األخضر واألزرق  الفني وأما  العمل  األلوان الساخنة فهي تعطي إحساسًا باحلركة واحليوية في 
فهما يعطيان إحساسًا بالالنهائية واالمتداد. ولقد أثرت املوضوعات الزخرفية للفنون اإلسالمية في الفن 

الغربي املعاصر.

الشكل )١٤٨(: لوحة للفنان العاملي ديفيد أشر.

تلوين التصميم االبتكاري للوحدات الزخرفية الالنهائية

تلوين التصميم االبتكاري للوحدات الزخرفية الالنهائية
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تأثروا  الذين  املعاصرين  الفنانني  من  وهو  ١٩٩٠م(  أشر،  العاملي)ديفيد  الفنان  لوحة  في  يالحظ 
بشكل  وتكراره  الزاوية  القائم  املثلث  متثل  زخرفية  وحدة  التصميم  ُيظهر  حيث  اإلسالمية  بالفنون 
منتظم ويالحظ مزجه لألشكال الهندسية والعناصر النباتية في هذا التصميم الزخرفي حيث يوضح 
صياغة التفريعات والتوريقات النباتية داخل املفردة الهندسية املختارة والتبادل مابني الشكل واألرضية 

والتضاد اللوني في الشكل )١٤٨(. 

نشـاط نشـاط ))11((

أ-  أمامنا تصميم زخرفي استخدمت فيه مجموعات لونية مختلفة الشكل )١49( أ، 
ب، ج.لنقرر أي منها األفضل؟

ب-  ما هي األشكال التي توالدت من التقاء اخلطوط الهندسية.. ميكننا أن نعدد خمسة 
منها على األقل؟ 

ج - كيف ميكنننا أن نستفيد من هذه التصميمات في بعض األعمال الفنية؟

)ج()ب()أ(
الشكل )١٤٩(: أ، ب، ج.مجموعات لونية مختلفة.
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نشـاط نشـاط ))22((

أمامنا وحدة زخرفية إسالمية ميكننا تلوينه باأللوان املتضادة الشكل )١٥0(.

الشكل )١٥٠(: وحدة زخرفية إسالمية.

نشـاط نشـاط ))33((

أواًل: عن طريق: األلوان املتقابلة في دائرة 
األلوان.

األصفر يتباين مع ....................

األحمر يتباين مع ....................
األزرق يتباين مع ....................

ثانيًا: 
األبيض يتباين مع ....................

األلوان الباردة تتباين مع ....................

أزرقأصفر

أحمر
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الشكل )١٥١(: تصميم  زخرفي.

نشـاط نشـاط ))44((

برامج األجهزة  أو أحد  اآللي  برامج احلاسب  باستخدام  نهائي  لنبتكر تصميم زخرفي ال 
الذكية في املنزل؟
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تقويم الوحدةمجال الزخرفةمجال الزخرفة
تقويم الوحدة

أذكر/ي نبذة مختصرة عن ما يلي:
التكرار في الفن االسالمي؟أ. 

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

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

االمتداد واالستمرارية؟ب. 
.................................................................................................................................

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

السؤال األول:السؤال األول:

السؤال الثاني:السؤال الثاني:

ضع/ي عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي:
) ( ١. في الفن االسالمي مت التقليل من استخدام اللون األحمر واألصفر والذهبي. 
) ( ٢. اقدم الزخارف النباتية في الفن االسالمي وجدت أثارها في املساجد. 
) ( ٣. استخدام اللون في الفن االسالمي الزخرفي ال يؤدي وظيفة جمالية. 
) ( ٤. ال تتميز الفنون االسالمية باالستمرارية. 
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السؤال الثالث:السؤال الثالث:

أختر االجابة الصحيحة ممايلي:
- فيه تتجاور الوحدات الزخرفية بأوضاع مختلفة ومتعاكسة.

٣. التكرار التقليدي. ٢. التكرار املتعاكس.   ١. التكرار املتبادل.    
- هذا اللون يعبر عن مدلول روحاني ويكون في أماكن العبادة كاملساجد.
٣. األحمر.  ٢. الذهبي.    ١. األزرق.     

-  من الفنون الغنية بالقيم الفنية واجلمالية الرفيعة كالتكرار واالمتداد واالستمرارية إلى ماال 
نهاية.

٣. الفن االغريقي. ٢. الفن املصري.   ١. الفن االسالمي.    
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المشروع الفصلي



المشروع الفصلي
المشروع الفصلي

1- تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى الطالب/ الطالبة.
2- تشجيع الطالب/ الطالبة على التفكير بطريقة غير مألوفة من خالل تعريفه بالفن املفاهيمي.

3- دمج بني املجاالت الفنية التي مت دراستها خالل الفصل الدراسي بتطبيق فكرة مفاهيمية في املشاريع 
الفنية لدى الطالب/ الطالبة.

4- منح الطالب/ الطالبة القدرة على حتديد متطلبات تنفيذ األفكار املفاهيمية من اخلامات واألدوات 
املستخدمة في العمل الفني.

5- تبادل اخلبرات الفنية بني الطلبة في املشاريع الفنية اجلماعية.
6-  دعم االجتاهات اإليجابية لدى الطلبة نحو اإلبداع والتفكير اإلبداعي.

7- إكساب الطالب/ الطالبة القدرة على اإلحساس باملشكالت وتقدمي حلول لها بطرائق إبداعية.
8- مناقشة العالقات بني القيم التشكيلية املتوفرة في األعمال الفنية التي ينتجها الطالب/ الطالبة.

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

10- إكساب الطالب/ الطالبة مهارات التخطيط والتفكير للمشاريع الفنية.
11- اكساب الطالب / الطالبة القدرة على التشكيل باخلامات املتعددة في اإلنتاج الفني.

أهداف المشروع الفنيأهداف المشروع الفني
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أهداف المشروع الفني
أهداف المشروع الفني
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املصطلحات
1- مجال الخزف: 

  أفرن اخلزف: هي عبارة عن أفران خاصة حلرق الفخار تصل درجة حرارتها إلى درجات
مرتفعة متكن اخلزاف من القيام بحرق الفخار وإضافة الطالءات الزجاجية.

  البريق املعدني: هو عبارة عن تقنية اكتشفها اخلزاف املسلم، حيث ميكن باستخدام
أكسيد النحاس وإضافة الكربون إحداث بريقًا يشبه إلى حد كبير بريق املعادن النفيسة 

مثل الذهب والفضة. 
  التزجيج: هو عبارة عن زجاج محفز ومسحوق يوضع على سطح املشغوالت الفخارية

املسامات  غلق  على  التزجيج  ويعمل  مصقول،  زجاج  طبقة  إلى  يتحول  احلرارة  وبفعل 
وجعل الفخار غير منفذ للسوائل.   

  اخلزف: هو الفخار بعد أن يضاف إليه الطالءات الزجاجية ويشوى في الفرن عند درجة
معينة يتصلب بعدها ويصبح له ملمس ناعم وبراق.

  الطالء الزجاجي: هو عبارة عن خليط من عدة مواد أساسية تكون في حالة سائلة، وعندما
يطلى بها الشكل الفخاري يتحول السائل إلى طبقة زجاجية.

  الفخار: هو عبارة عن الشكل الطيني بعد حرقه حرقة أولى يتصلب بعدها ويصبح قادر
على حفظ السوائل.

 مساعدات الصهر: هي عبارة عن مواد تعمل على خفض درجة انصهار الطالء الزجاجي،
وتسمى أيضًا بالقواعد.
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2- مجال الر�سم:

   الفن اإلغريقي )الكالسيكي(:  أسلوب فني يتمثل في احملاكاة التامة للطبيعة بأدق تفاصيلها وفق
قواعد املنظور.

  املدرسة االنطباعية )التأثيرية(: مدرسة فنية قائمة على نظرية )اسحق نيوتن( حول الضوء وألوان
الطيف. والتعبير الشخصي في التصوير.

  صاالت العرض: قاعات إقامة املعارض الفنية. 
  املدارس الفنية: أساليب مختلفة للتصوير ومنها التكعيبية والسريالية والتجريدية وغيرها. 

  الرمز: هو إشارة مرئية لشئ غير واضح قد يكون مجرداً أو محوراً وال يتوقف على العملية احلسية
بل يشمل معاني أعم وأوسع. 

  الرموز اللفظية: وتتمثل في الكالم املكتوب أو املسموع.
  الرموز التشكيلية: وهي الرموز التي تعبر عن معاٍن عقلية أو خياالت حاملة.

  الشعار: هو الشكل ذو دالالت خاصة برسومات رمزية ترمز إلى معاٍن معينة أو تصف نشاط معني. 
  عناصر التصميم: وهي اخلط والنقطة واملساحة والشكل واللون و غيرها.

  القطاع الذهبي: نسبة مقننة القواعد حيث يقاس اجلزء وعالقته باجلزء اآلخر وعالقتهما بالكل.
  اإلعالن: هو طريقة من طرق الدعاية التي تستخدم في التأثير على الناس.

  التصميم: هي كلمة ذات مدلول واسع وتعتبر أصل ثابت في جميع الفنون وهي محصلة للقدرات
العقلية والفنية معًا. 

  إعالنات السوسيت: وهو تصميم فرنسي عبارة عن إعالن مضيء داخل صندوق من الصاج أو
األملنيوم شفاف من اجلهتني وداخله اإلعالن مطبوع على ورق أو فليكس ويثبت على األرض وعادًة 

ما يكون في الرصيف األوسط وعلى مستوى نظر قائدي املركبات.
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ا3- مجال الزخرفة:
  التكرار: عبارة عن إعادة الشيء مرة بعد أخرى للعنصر الزخرفي في اجتاهات متعددة )مائلة، أفقية

عاموديه، منحنية، دائرية(.
  لتكرار املنتظم: عبارة عن جتاور الوحدات الزخرفية في وضع ثابت واحد متناوب.

  التكرار املتعاكس: عبارة عن جتاور الوحدات الزخرفية في أوضاع متعاكسة تارة إلى األعلى وتارة إلى
األسفل والى اليمني والى اليسار في تقابل متعاكس.

  التكرار املتبادل: عبارة عن اشتراك وحدتني زخرفيتني مختلفتني في جتاور وتعاقب الواحدة تلو
األخرى.
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فهرس األشكالفهرس األشكال
مجال اخلزف

الصفحةاملوضوع األول: البالطات اخلزفية
132شكل )1( بالطات خزفية بزخرفة نباتية وكتابية في مسجد اخلسروفية مبدينة حلب. 

134 شكل )2( بالطات خزفية من القاشاني سداسية الشكل من اجلامع األموي الكبير بحلب.
134شكل )3( محراب من البالطات القيشاني.

134شكل )4( زخرفة القيشاني لقبة مسجد ببغداد القرن 13م.
135شكل )5( بالطات خزفية سداسية الشكل.

135شكل )6( بالطات خزفية مربعة الشكل.
137شكل )7( بالطات بزخارف نباتية.
138شكل)8( بالطات مزخرفة باألزهار.

138شكل )9( تفصيل من زخارف هندسية.
139شكل )10( بالطات خزفية مربعة الشكل متجاورة تشكل زخرفة كتابية آليات من سورة يس.

140شكل )11( زخارف مورقة.
143شكل )12( لوحة بالطات خزفية من احلضارة اإلسالمية.

143شكل )13( نشاط )2(.
144شكل )14( مجموعة من البالطات اخلزفية املصنوعة في البالد األوربية.

145شكل )15( نشاط )3(.

146شكل )16( نشاط )5(.
147شكل )17( فكرة لإلخراج.

147شكل )18( فكرة للتوظيف.
148شكل )19( فكرة أخرى للتوظيف.

148شكل )20( طريقة الرسم الغائر والبارز.
149شكل )21( فكرة للتوظيف.
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150شكل)22( الرسم احلر.
151شكل)23( فكرة للتوظيف.

152شكل)24( أساليب متنوعة في الزخرفة.
153شكل )25( بالطة زخزفية بأسلوب حديث.

154شكل )26( أسلوب املوزايكو.
155شكل )27( لعبة التانغرام.

155شكل )28( تكوين عدد ال حصر له من األشكال.
156شكل )29( آيات قرآنية في املسجد النبوي الشريف.

156شكل )30( جدارية من البالطات اخلزفية في اجلدار القبلي باملسجد النبوي.
الصفحةاملوضوع الثاني: تزجيج األواني الفخارية

157شكل )31( أواني خزفية مطلية بالبريق املعدني.

159شكل )32( أواني خزفية مطلية بالبريق املعدني.
159شكل )33( مخطوطة ترجع إلى القرن اخلامس عشر تظهر جتارة اخلزف.

160شكل )34( مناذج من اخلزف الصيني.
162شكل )35( مجموعة من األواني اخلزفية.

163شكل )36( األدوات واخلامات في التلوين )باجلليز(.

.
165شكل )37( خطوات إعداد ألوان السيراميك

167شكل )38( أنواع مختلفة من الفرش.
168شكل )39(  مناذج من الزخرفة الصينية.

169شكل )40( أنواع من التأثيرات الزخرفية.

169شكل )41( أساليب تعبيرية في الزخرفة.
169شكل )42( التعتيق على أواني فخارية.
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171شكل )43( أوراق من الذهب.
172شكل )44( آنية فخارية مزخرفة بأوراق الذهب.

172شكل )45( طبق ذو إطار مذهب.
173شكل )46( أصيص للزرع زخرف بأسلوب الفسيفساء.

174شكل )47( وعاء زخرفي بأسلوب الفسيفساء طريقة العزل.
175شكل )48( صندوق خزفي بأسلوب الفسيفساء طريقة التفريغ.

175شكل )49( تطبيق يجمع بني التعتيق والزخرفة.
176شكل )50( وعاء للماء وكأس.

177شكل )51( إناء مزخرف بزخارف وألوان مستوحاة من الطبيعة.
178شكل )52( التأثيرات الزخرفية األواني املزججة.

179شكل )53( خامات من البيئة.
179شكل )54( نتائج متنوعة.

180شكل )55( املجموعات اخلزفية.
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مجال الرسم
الصفحةاملوضوع األول: الفن احلديث.

185إحدى لوحات الفنان كلود مونيه.( 56الشكل )
186لوحة للفنان بول سيزان.( 57الشكل )
187لوحة )االختراق( للفنان العراقي صبيح كلش.( 58الشكل )
188لوحة للفنان املغربي حكيم الغزالي.( 59الشكل )
188لوحة للفنان الفلسطيني إسماعيل شموط.( 60الشكل )
190لوحة للفنان عبداحلليم الرضوي )أطالل الرياض(( 61الشكل )
191لوحة )من التراث( للفنان علي الرزيزاء.( 62الشكل )
192لوحة )القوة( للفنان ضياء عزيز.( 63الشكل )
192لوحة للفنان طه الصبان.( 64الشكل )
193لوحة للفنان عبداهلل الشلتي.( 65الشكل )
194للفنان محمد السليم.( 66الشكل )
195لوحة الفنانة السعودية موضي املرعشي.( 67الشكل )
195لوحة للفنان حمزة باجودة.( 68الشكل )
196لوحة الفنان السعودي عارف الغامدي.( 69الشكل )

الصفحةاملوضوع الثاني: الرسومات الرمزية في الشعارات.
197شعار نادي اإلبل السعودي.( 70الشكل )
198شعار رؤية اململكة 2030.( 71الشكل )
198شعار اململكة العربية السعودية.( 72الشكل )
198شعار دولة الكويت.( 73الشكل )
199تصميم مبناسبة اليوم الوطني.( 74الشكل )
100شعار منظمة الصحة.( 75الشكل )
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100شعار منظمة اليونسكو.( 76الشكل )
100منظمة اليونيسيف.( 77الشكل )
101شعار منظمة التجارة العاملية.( 78الشكل )
101شعار مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية.( 79الشكل )
101شعار االحتاد اإلسالمي للمنظمات الطالبية.( 80الشكل )
202شعار جامعة الدول العربية.( 81الشكل )
202شعار املجلس العربي للطفولة والتنمية.( 82الشكل )
202شعار مكتب التربية العربي لدول اخلليج.( 83الشكل )
203شعار مكة املكرمة عاصمة الثقافة االسالمية.( 84الشكل )
203شعار الذكرى املئوية للمملكة العربية السعودية.( 85الشكل )
204شعار الهيئة العامة للغذاء والدواء.( 86الشكل )
204شعار اجلمعية السعودية للجودة.( 87الشكل )
204شعار كأس العالم 2018م.( 88الشكل )
205شعار مشروع نيوم.( 89الشكل )
206شعارات متنوعة.( 90الشكل )
209 شعار إمارة منطقة الرياض.( 91الشكل )
209شعار مدرسة امللك فيصل للمصمم غازي بغلف.( 92الشكل )
209شعار الشركة السعودية للخطوط احلديدية )سار(.( 93الشكل )
210شعار جامعة اجلوف للمصمم خالد الفايز.( 94الشكل )
210شعار جامعة حائل.( 95الشكل )
210شعار اجلمعية العربية السعودية للثقافة والفنون.( 96الشكل )
211شعار وزارة التعليم.( 97الشكل )
211الدوائر في شعار وزارة التعليم.( 98الشكل )
211الكتاب أصل املعرفة.( 99الشكل )
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شش٢ (نخلة)شعار) ململ0ة) (عربية) (سعودية.ل)ككش (100) 
كلمة)وز رة) (تعليم)مستوحاة)من) خلط) (0وفي)ومصممة)بنسق)حديث)ل)شكش (100) 

(لغتني) (عربية)و إلجنليزية
٢ش٢

الصفحة املوضوع الثالث: اإلعالن والتصميمات املطبوعة.
٣ش٢من)أقدم) إلعالنات)في) (عا(م.ل)٢كش (100) 
٦ش٢نوع)من) إلعالن)يرس1)با(بريد.ل)٣كش (100) 
٦ش٢إعالن) (هيئة) (عاملية)(تحفيظ) (قرآن)على) إلنترنت.ل)لكش (100) 
٧ش٢أحد) إلعالنات) ملرسلة)على) (هاتف) جلو ل.ل)لكش (100) 
٨ش٢مجموعة)من) إلعالنات) ملطبوعة.ل)٦كش (100) 
٩ش٢إعالن)د خ1)أنفاق) ملترو.ل)٧كش (100) 
ك٢٢ملصق)(لفنان)عاصم)جاها)عن) (ذكرى) ملئوية)(لممل0ة) (عربية) (سعودية.ل)٨كش (100) 
ك٢٢بعض) إلعالنات)على)أسطح) ملباني.ل)٩كش (100) 
ش٢٢ إلعالن)على)أعمدة) إلنارة.ل)كشش (100) 
ش٢٢إعالنات) (سوسيت.ل)ششش (100) 
٢٢٢إعالنات) (طرق) (سريعة.ل)٢شش (100) 
٢٢٢ إلعالنات)بني) جلسور.ل)٣شش (100) 
٢٢٣با(ون)إعالني)على) (100)بار شوت.ل)لشش (100) 
٢٢٣با(ون)إعالني)أل(عاب)رياضية.ل)لشش (100) 
٢٢٣با(ون)إعالني)د ئري.ل)٦شش (100) 
ل٢٢إعالن)مميز)على)مركبة)نق1.ل)٧شش (100) 
ل٢٢إعالن)على) ملترو.ل)٨شش (100) 
ل٢٢إعالن)في)إحدى)محطات) (باص.ل)٩شش (100) 
ل٢٢شاشة)إعالنية)على)سيار ت) ألجرة.ل)ك٢ش (100) 
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225إعالن عن مضار القيادة بتهور أو االنشغال أثناء القيادة.( 121الشكل )
226إعالن عن شركة دهانات وهو من أغرب اإلعالنات على جدران املباني.( 122الشكل )
مطبوع صادر من الهيئة العامة للسياحة واآلثار يدعو حلضور ملتقى التراث ( 123الشكل )

العمراني الوطني في عسير.
228

228مطبوع للحملة الوطنية للتوعية بأضرار التدخني واملخدرات مبنطقة مكة املكرمة.( 124الشكل )
229مطبوع تعليمي عاملي.( 125الشكل )
230إعالن مبتكر أخذ الشكل املنتج.( 126الشكل )
231اخلط الكنتوري للوحة.( 127الشكل )
231تلوين العناصر.( 128الشكل )
231لصق اخلامات.( 129الشكل )
232لصق الصور.( 130الشكل )
232استخدام الفرشاة في التلوين.( 131الشكل )
232استخدام السكني في التلوين.( 132الشكل )
232الشكل النهائي لإلعالن عن املسابقة.( 133الشكل )

مجال الزخرفة.
الصفحةاملوضوع األول: تصميم ابتكاري للوحدات الزخرفية الالنهائية.

237قبة من داخل جامع قرطبة في األندلس.( 134الشكل )
238التكرار التقليدي املنتظم.( 135الشكل )
239التكرار املتعاكس.( 136الشكل )
240سقف مسجد قبة الصخرة تتجلى فيه روعة الزخرفة ودقتها.( 137الشكل )
241جزء من واجهة املسجد الكبير في قرطبة )العصر األموي(.( 138الشكل )
241زخارف نباتية النهائية.( 139الشكل )
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242وحدة زخرفية هندسية.( 140الشكل )
242مساحة فارغة.( 141الشكل )
243الشكل رقم )143( الشكل رقم )144( الشكل رقم )145(.( 142الشكل )
244تصميم زخرفي.( 146الشكل )
244تصميم زخرفي.( 147الشكل )

الصفحةاملوضوع الثاني: تلوين التصميم االبتكاري للوحدات الزخرفية الالنهائية.
245لوحة للفنان العاملي ديفد أشر.( 148الشكل )
246أ، ب، ج. مجموعات لونية مختلفة.( 149الشكل )
247وحدة زخرفية إسالمية.( 150الشكل )
248تصميم زخرفي.( 151الشكل )






