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 �لحمد هلل رب �لعالمين، و�ل�صالة و�ل�صالم على �أ�صرف �لمر�صلين، وعلى �آله و�صحبه �أجمعين وبعد:
ّمم هذ� �لكتاب - �لذي بين يديك - عزيزي �لطالب/�لطالبة - لإثر�ء معلوماتك وخبر�تك ومهار�تك  فقد �صُ
في مجالت �لتربية �لفنية �لمختلفة، وفيه من �لمعلومات و�لأن�صطة ما يجعله مرجعاً �أكاديمياً هاماً. تجد في 

محتوى �لجزء �لمخ�ص�ص للف�صل �لدر��صي �لأول ثالث وحد�ت، وتتكون 
�لوحدة �لأولى - وهي خا�صة بمجال �لر�صم ومعرو�صة في  ثالثة مو�صوعات على �لنحو �لتالي :

1- �لمو�صوع �لأول: مبادئ �لتكوين �لفني.
2- �لمو�صوع �لثاني: �ل�صوء و�لظل في �لثمار.

3- �لمو�صوع �لثالث: ر�صم �أور�ق �ل�صجر.
وُروعي في هذه �لمو��صيع منا�صبتها ل�صنِّ �لطالب/�لطالبة ومعالجتها لمفاهيم �صبق لهم �لتعّر�ص �إليها، كما 
ذيلت �لمو�صوعات باأن�صطة فكرية وتطبيقية ت�صاعد على تاأكيد �لمعارف و�لخبر�ت و�لمهار�ت �لمكت�صبة. 

�لوحدة �لثانية وهي خا�صة بمجال �لزخرفة، وتتكون من مو�صوعين، هما:
1- �لمو�صوع �لأول: �لزخرفة �لهند�صية.

2- �لمو�صوع �لثاني: �لأقطار في �لزخارف �لهند�صية.
وقد ُروعي في هذه �لمو��صيع �أن تكون �متد�د�ً لما �صبق �أن تعّلمه �لطالب/�لطالبة، و�صملت  �أن�صطة فكرية 

وتطبيقية.
�لوحدة �لثالثة وقد تناولت مجال �لطباعة، و�صملت �لمو��صيع �لتالية:

1- �لمو�صوع �لأول: �لطباعة بالقو�لب مختلفة �لخامات.
2- �لمو�صوع �لثاني: �لطباعة بقو�لب �ل�صكل و�لأر�صية.

وقد تناولت �لوحدة في مو�صوعيها طرق �لطباعة بالقالب، وقدمت نبذة تاريخية عنها، وتطّرقت بالتف�صيل 
لطباعة �لقالب و�ل�صتفادة منها في �لمنزل. كما ذيلت �لوحدة باأن�صطة �إثر�ئية فكرية وعملية.

وتجد في محتوى �لجزء �لمخ�ص�ص للف�صل �لدر��صي �لثاني ثالث وحد�ت:
�لوحدة �لأولى وقد خ�ص�صت لمجال �لخزف، وتكونت من مو�صوعين على �لنحو �لتالي:

�لمو�صوع �لأول: ت�صكيل �أو�ني بطريقة �لحبال.  -1
�لمو�صوع �لثاني: ت�صكيالت مبتكرة بطريقة �لحبال.  -2

وقد تناولت معلومات مهمة عن طر�ئق �لت�صكيل �لمختلفة، و�أكدت على طريقة �لت�صكيل بالحبال. كما ر�عت 
�لوحدة ت�صل�صل �لخبر�ت و�لهتمام بخطو�ت �لتنفيذ �لخا�صة بطريقة بناء �ل�صكل بالحبال �لطينية. كما 
ذيلت باأن�صطة �إثر�ئية علمية وعملية، �صوف ت�صاعد �لطالب/�لطالبة - �إن �صاء �هلل - في ممار�صة ما تعّلمه 

في �لمنزل و�ل�صتفادة من خ�صائ�ص �لمنتج �لخزفي �لنفعية.
�لوحدة �لثانية: مجال �لر�صم ويتكون من �لمو�صوعات �لآتية:

�لمو�صوع �لأول: �لت�صوير من �لطبيعة �ل�صامتة.  -1
�لمو�صوع �لثاني: ت�صميم �لجر�فيك.  -2

تاريخية وجمالية  �لطالب/ة، وتقديم فكرة  �إث��ر�ء خبر�ت ومهار�ت  �لوحدة  ُروعي في مو�صوعات هذه  وقد 
ومو�صوعية عن �لطبيعية �ل�صامتة كمو�صوع للتعبير تناوله �لعديد من �لفنانين وباأ�صاليب مختلفة. كما 
�أن �لت�صميم �لجر�فيكي مو�صوع محبَّب ومرتبط بم�صاهد�ت خبر�ت �لطالب/ة في �لحياة �ليومية. وقد 
ُذّيلت مو��صيع هذه �لوحدة باأن�صطة فكرية وثقافية وعملية ت�صاعد على تحقيق �لمتد�د �لأفقي للمنهج.

المقــدمـةالمقــدمـة
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�لوحدة �لثالثة: مجال �لزخرفة وتتكون من �لمو�صوعات �لآتية:
�لمو�صوع �لأول: �لتماثل �لكلي في زخارفنا �لإ�صالمية.  -1
�لمو�صوع �لثاني: �لتماثل �لكلي �لمتعاك�ص في زخارفنا.  -2

فيها  ُروع��ي  �لأول،  �لف�صل  �لزخرفة في  لمو�صوعات وحدة  �متد�د طبيعي  �لوحدة هي  ومو�صوعات هذه 
�لمجال.  نف�ص  في  للدرو�ص  �لإث��ر�ئ��ي  �لجانب  وتحقيق  و�ل��م��ه��ار�ت،  �لخبر�ت  في  �لت�صل�صل  تحقيق 
ومجمل �لمعارف و�لخبر�ت و�لمهار�ت �لمقدمة �صوف ترفع من م�صتوى خبر�ت �لطالب/ة �لمعرفي 

و�لتذوقي لهذ� �لفن �لإ�صالمي �لأ�صيل.
كما تجد في محتوى �لجزء �لمخ�ص�ص للف�صل �لدر��صي �لثالث ثالث وحد�ت وتتكون:

�لوحدة �لأولى: مجال �أ�صغال �لمعادن ويتكون من �لمو�صوعات �لآتية:
�لمو�صوع �لأول: لوحة فنية بال�صغط على �لنحا�ص.  -1

�لمو�صوع �لثاني: لوحة زخرفية باإ�صتخد�م �ألو�ن �لزجاج على �لنحا�ص.  -2
وتت�صمن  �لمعادن،  باأ�صغال  �لخا�صة  �لدرو�ص  في  �لمكت�صبة  �لخبر�ت  �إث��ر�ء  �لوحدة  هذه  في  ُروع��ي  وقد 
معلومات قيمة و�أن�صطة �إثر�ئية فكرية وعملية. ويمكن للطالب/ة و�أفر�د �لعائلة تعّلم ت�صكيل لوحات 
�لجدير  ومن  �لجميلة.  �لباردة  �لمينا  بمادة  وتلوينها  �للينة  �لمعادن  على  �ل�صغط  بو��صطة  وتحف 

بالذكر �أن �أدو�ت هذ� �لفن �لجميل وخاماته متوفرة في �لمكتبات ومحالت بيع �لأدو�ت �لفنية.
�لوحدة �لثانية: مجال �أ�صغال �لخ�صب ويتكون من �لمو�صوعات �لآتية:

�لمو�صوع �لأول: تكوين جمالي م�صطح بالخ�صب.  -1
�لمو�صوع �لثاني: تكوين جمالي مج�صم بالخ�صب.  -2

كما  و�قت�صادياته،  و�أنو�عه  �لخ�صب وم�صادره  �إثر�ئية عن  �لوحدة معلومات  �صملت مو�صوعات هذه  وقد 
و�أفكار لال�صتفادة من  �لبيئي، وقدمت حلول  �لوعي  �لأفقي، وتر�عي  �لربط  قدمت معلومات تر�عي 
�لتاأكيد على ما �كت�صبه �لطالب/ة في  بقايا �لأخ�صاب في عمل مج�صمات جمالية ونفعية، كما ر�عت 

درو�ص �لمجال.
�لوحدة �لثالثة: مجال �لن�صيج ويتكون من �لمو�صوعات �لآتية:

�لمو�صوع �لأول: �لن�صيج �لب�صيط.  -1
�لمو�صوع �لثاني: ت�صكيالت متنوعة بالن�صيج.  -2

�صبق  �لتي  و�إثر�ئها، وتعزيزها للخبر�ت  �لطالب /ة  �لوحدة منا�صبتها لعمر  وقد روعي في ت�صميم هذه 
�كت�صابها �أثناء �لدرو�ص �لف�صلية للمجالت. وقد قدمت مو��صيع هذه �لوحدة فكرة عامة عن �لن�صيج 

�لب�صيط و�لن�صيج �ل�صعبي كما ذيلت باأن�صطة فكرية وعملية.

وما على �لطالب/�لطالبة �إل قر�ءة �لتعليمات و�ّتباع �لخطو�ت للقيام بالأن�صطة �لتي �صوف تكون -  باإذن 
�أمر  وممار�صته  �لفن  تعلم  ؛لأن  بكاملها  لالأ�صرة  ولكن  فح�صب  للطالب/�لطالبة  لي�ص  مفيدة   - �هلل 

ممتع ومفيد.
تعلمهم  تح�صين  �إلى  يهدف  �لذي  �لجهد  بهذ�  وطالباتنا  ينفع طالبنا  �أن  �لكريم  �هلل  ن�صاأل  �لختام  وفي 

وممار�صتهم لمجالت �لتعبير �لفني �لمختلفة.
 و�آخر دعو�نا �أن �لحمد هلل رب �لعالمين.
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1- ��صتخد�م بع�ص خامات و�أدو�ت �لر�صم و�لتلوين في �إنتاج �أعمال فردية وجماعية. 
2- و�صف وتحليل ومقارنة �أعمال فنية �صعودية وعالمية ذ�ت �رتباط ببيئة �لطالب/�لطالبة. 

3- معرفة بع�ص فنون �لح�صار�ت �لقديمة و�أ�صاليب بع�ص مد�ر�ص �لفن �لحديث. 
٤- �لتمييز بين �أنو�ع �لزخارف �لإ�صالمية. 

٥- ت�صميم وحدة زخرفية وفق قو�عد �لزخرفة �لمتعارف عليها. 
٦- و�صف عمل فني زخرفي م�صتخدماً بع�ص �لم�صطلحات �لتي �كت�صبها. 

٧- معرفة م�صادر �لطينة �لطبيعية و�ل�صناعية. 
٨- تطبيق طرق بناء وت�صكيل �أعمال �لخزف في �إنتاج عمل فني.

٩- تطبيق �لزخارف �لبارزة و�لغائرة على �أ�صطح �لأعمال �لخزفية. 
1٠- معرفة �أنو�ع �لتعا�صيق �لن�صجية.

11- توظيف �لخامات و�لأدو�ت �لم�صتخدمة في �أعمال �لن�صيج ب�صورة جيدة.
12- ت�صكيل عمل ن�صجي با�صتخد�م �لنول �لخ�صبي. 

13- ت�صميم طباعة �لتفريغ )�ل�صتن�صل( و�لقو�لب. 
1٤- �إنتاج �أعمال فنية بطباعة �لتفريغ و�لقو�لب. 

1٥- و�صف وتحليل �لقيم �لجمالية في �أحد �لأعمال �لمطبوعة في �ل�صف. 
1٦- �إنتاج عمل فني ثالثي �لأبعاد من �لمعدن با�صتخد�م �لخامات �لم�صتهلكة.

 1٧- �كت�صاب بع�ص �لمهار�ت �لب�صيطة �لمتعلقة بال�صغط على �لمعادن.
1٨- �كت�صاب مهارة تقبيب �لنحا�ص �لأحمر �صابق �لتخمير.

1٩- و�صف وتحليل �لأعمال �لفنية �لجمالية �لمج�صمة من �صفائح �لعلب �لم�صتهلكة. 
2٠- ��صتخد�م �لأدو�ت و�لخامات �لخا�صة بت�صكيل �لخ�صب.

21- �إنتاج تر�كيب فنية من قطع خ�صبية �صابقة �لقطع. 
22- �إنتاج عمل فني بالحفر على �ل�صطح �لب�صيط على �لأخ�صاب. 

23- �إنتاج عمل نفعي جمالي با�صتخد�م �لأغ�صان �لمنا�صبة. 
2٤- �لقدرة على ل�صق قطع مختلفة من �لأخ�صاب بو��صطة �لغر�ء. 

2٥- �لتعبير بمجموعة متجان�صة من �لخامات في �لعمل �لفني.
2٦- و�صف عمل فني م�صير�ً �إلى مالم�ص �ل�صطوح و�لكتلة.

2٧- �إنتاج عمل فني با�صتخد�م �لخامات �لمتعددة. 
2٨- تنفيذ عمل فني با�صتخد�م �إحدى طرق تدوير �لخامات. 

اأهداف المرحلة البتدائية لل�سفوف العليااأهداف المرحلة البتدائية لل�سفوف العليا
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1- م�صاهدة �صور لأعمال ب�صيطة من فن �لطبيعة �ل�صامتة ومناق�صتها و�لتعرف على �أبرز فناني �لطبيعة 
�ل�صامتة.

�لمنتجة  �لفنية  لالأعمال  و�لتح�صير  �لمختلفة  �لفنية  للت�صميمات  تخطيطية  ر�صومات  �إنتاج   -2
لأغر��ص وظيفية في مجالت �لتربية �لفنية �لأخرى.

3- مناق�صة ما ينتجه زمالئه �لطالب من �لنو�حي �ل�صكلية في �أ�ص�ص �لت�صميم ومن �لنو�حي �لتعبيرية 
في معاني �لرموز و�لأ�صكال و�لألو�ن في �لر�صم.

٤- تمييز �أن��و�ع �لزخ���ارف.
٥- ر�صم وحدة زخرفية هند�صي��ة.

٦- �لتحدث عن بع���ص �لقي��م �لفني���ة و�لجم��الي���ة لأح��د �لنم��اذج �لزخرفية �لإ�صالمي���ة �لمعرو�ص����ة. 
٧-  معرفة �لم�صادر �لكيميائية للطينة.

٨-  �إنتاج عمل خزفي با�صتخد�م �لحبال �لطينية وزخرفته.
٩- �لتحدث عن بع�ص �إ�صهامات �لم�صلمين في تطور �صناعة �لفخار و�لخزف.

1٠- �إنتاج عمل ن�صجي ب�صيط با�صتخد�م �لنول.
11-  و�صف �أنو�ع �لتعا�صيق �ل�صطحية �لم�صتخدمة في �لأعمال �لفنية.

12-  توظيف �لخامات و�لأدو�ت �لمتعددة لتنفيذ �لعمل �لفني. 
13-  و�صف جمالي لأحد �لأعمال �لطباعية �لمنجزة.

1٤- �كت�صاب بع�ص �لمهار�ت �لب�صيطة �لمتعلقة بال�صغط على �لمعادن.
1٥- �لتعرف على طرق طالء �لمعادن بالمينا �لباردة على معدن �لنحا�ص.

 1٦- �لتحدث عن �لقيمة �لملم�صية في �لعمل �لفني.
1٧- �لتعرف على �لأدو�ت �لب�صيطة �لتي ت�صتخدم في �لتحكم في خامة �لخ�صب.

1٨- �لقدرة على ل�صق قطع مختلفة من �لأخ�صاب مع بع�صها بو��صطة �لغر�ء.
1٩- �لتعرف على جمال �لكتلة في �لتكوينات �لخ�صبية.

2٠- ��صتخد�م بع�ص �لمفاهيم �لب�صيطة �لمتعلقة باأنو�ع �لأخ�صاب و�لأدو�ت �لم�صتخدمة.
21- �إحد�ث مالم�ص مختلفة من �ل�صطوح بالت�صكيل بخامات متعددة.

22- �ختيار �لأعم��ال �لمتمي��زة من حي��ث �لتباي��ن �لملم�صي.

اأهداف التربية الفنية لل�سف الرابع البتدائياأهداف التربية الفنية لل�سف الرابع البتدائي
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المحتــويــاتالمحتــويــات
الوحدة الأولى: مجال الخزف 

ال�ضفحةا�ضم المو�ضوعالمو�ضوع

78 - 86ت�ضكيل اأواني بطريقة الحبالالمو�ضوع الأول

87 - 96ت�ضكيالت مبتكرة بطريقة الحبالالمو�ضوع الثاني

الوحدة الثانية: مجال الر�سم.
ال�ضفحةا�ضم المو�ضوعالمو�ضوع

99 - 104الت�ضوير من الطبيعة ال�ضامتةالمو�ضوع الأول

105-107ت�ضميم الجرافيكالمو�ضوع الثاني

108تقويم الوحدة.

الوحدة الثالثة: مجال الزخرفة.
ال�ضفحةا�ضم المو�ضوعالمو�ضوع

111-115التماثل الكلي في زخارفنا الإ�ضالميةالمو�ضوع الأول

116-118التماثل الكلي المتعاك�س في زخارفناالمو�ضوع الثاني

119تقويم الوحدة.
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ال�ضفحةالمو�ضوع

123-124فهر�س الأ�ضكال

125-126مراجع المجالت

الم�سروع الف�سلي
ال�ضفحةا�ضم المو�ضوعالمو�ضوع

122الم�ضروع الف�ضليالمو�ضوع الأول
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المو�سوعات
 المو�ضوع الأول:

ت�ضكيل اأواني بطريقة الحبال.
المو�ضوع الثاني: 

ت�ضكيالت مبتكرة بطريقة الحبال.

مجال الخزف
الوحدة األولى
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اأهداف مجال الخزف:

1   معرفة الم�صدر الكيميائي لأنواع 
الطين المختلفة.

2   معرفة طرائق الت�صكيل بالحبال 
الطينية وطرائق الزخرفة بها.

3   ت�صكيل اأواٍن خزفية با�صتخدام الحبال 
الطينية وزخرفتها.

4   اإدراك اأهمية التنوع في اأ�صكال الخزف 
المنتجة.

5   معرفة اإ�صهامات الخزاف ال�صعبي في 
�صناعة الفخار المحلي.

6   الإلمام ببع�ض الم�صطلحات التي 
ت�صاعد في التحدث والكتابة عن مجال 

الخزف.
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ت�سكيل اأواني بطريقة الحبالت�سكيل اأواني بطريقة الحبالالمو�سوع الأول:

حاجاته  ي  لتلبِّ التاريخ؛  فجر  منذ  الإن�صان  مار�صها  التي  الِحَرف  اأقدم  من  الفخار  �صناعة  تعتبر 
واأغرا�صه النفعية المتنوعة. ومن الأ�صباب التي �صاعدت على ظهور هذه ال�صناعة وانت�صارها توافُر 
متنوعة.  بطرائق  الأواني  ت�صكيل  في  الإن�صان  فا�صتخدمها  عليه،  الح�صول  و�صهولة  ال�صل�صال  مادة 
وُتعّد طريقة الت�صكيل اليدوي والبناء بالحبال الطينية اإحدى الطرائق الم�صتخدمة في الت�صكيل منذ ما 

يقرب من �صتة اآلف �صنة، وما زال ا�صتخدامها �صائعًا حتى الآن، الأ�صكال )١- ٢- ٣(.

طرائقطرائق  الت�ضكيل:الت�ضكيل:

ال�صكل )٢(
)طريقة ال�صرائح(.

ال�صكل )١(
)طريقة ال�صغط(.

ال�صكل )٣(
)طريقة الحبال(.
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اآنيةاآنية  الحبالالحبال  عبرعبر  التاريخ:التاريخ:

لنتاأّمل معًا نماذج لأواٍن فخارية اأثرية �صكلت بطريقة الحبال، الأ�صكال )٤- ٥- ٦(.

ال�صكل )٤(
أ�صرات  )الدولة القديمة(الح�صارة الفرعونية. اإناء من ع�صر ال

أبعاد: الرتفاع )١٥( �صم، المتحف الم�صري القاهرة. ال

ال�صكل )٥(
اإناء من الع�صر الإغريقي.

أبعاد: الرتفاع )٤٢( �صم. ال
 المتحف اليوناني الروماني 

في الإ�صكندرية.

اإن المتتّبع للنماذج ال�صابقة يجد اأن طريقة 
الت�صكيل بالحبال قد ا�صتخدمت بمهارة عالية، 
اأخ��ذت  اأ���ص��ك��ال الأوان����ي ق��د  اأن  حيث ن��اح��ظ 
ا�صتدارتها الكاملة وظهر التنا�صب بين اأجزائها، 
لهيكلها،  العام  البناء  في  الن�صيابية  فتحققت 
اإليها  و�صل  التي  المهارة  مقدار  على  يدل  مما 

�صّناع هذه الأواني )الخّزافون( منذ الِقَدم.

ال�صكل )٦(
اإناء من القرن الثالث 

- الرابع هجري، 
المتحف الوطني مركز 

الملك عبدالعزيز 
التاريخي في الريا�ض.
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أدوات: أدوات:وال الخاماتالخامات  وال

ال�صكل )٧(

لنتمّكن من ت�صكيل اآنية بطريقة الحبال يلزمنا الخامات والأدوات التالية: ال�صكل )٧(
ورقية،  مناديل  نايلون،  مفر�ض  �صلك،  خ�صبي،  لوح  دفر،  ال�صل�صال،  الطين  من  )قطعة 

طينة �صائلة.

لنح�صل على  بمقدار معين  الماء  اإليها  ال�صائلة: هي عبارة عن طينة ي�صاف  الطينة 
درجة من ال�صيولة المنا�صبة والّلزوجة المعتدلة.

تعريف:تعريف:
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خطواتخطوات  الت�ضكيلالت�ضكيل  بطريقةبطريقة  الحبال:الحبال:

نظهر مهارتنا في ت�صكيل اآنية بطريقة الحبال، م�صتر�صدين بخطوات العمل في ال�صكل )٨(. 

  )الخطوة)الخطوة  الثانية(الثانية(

  )الخطوة)الخطوة  الثالثة(الثالثة(

أولى( أولى(ال   )الخطوة)الخطوة  ال

نقّطع اأجزاء مت�صاوية من الكتلة الطينية.

لي�صهل  ب��ال��ي��د؛  ال��ط��ي��ن  ق��ط��ع��ة  ن���رّق���ق 
ت�صكيلها.

ندحرج قطعة ال�صل�صال على �صطح م�صتٍو 
أمام والخلف. اإلى ال

ال�صكل )٨(
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  )الخطوة)الخطوة  الرابعة(الرابعة(

  )الخطوة)الخطوة  الخام�ضة(الخام�ضة(

  )الخطوة)الخطوة  ال�ضاد�ضة(ال�ضاد�ضة(

ن�صتمرُّ بالبناء حتى ن�صل اإلى الرتفاع المطلوب، ال�صكل )٩(.

نبداأ بلفِّ الحبل لت�صكيل قاعدة الإناء.

ندمج الحبال )�صطح القاعدة العلوي( 
بالدفرة من الأعلى اإلى الأ�صفل.

نحدث خدو�صًا على حافة القاعدة؛ 
لتثبيت الحبل الأول.

ال�صكل )٩ (
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نراعي تنا�صب محيط القاعدة مع اأق�صى اّت�صاع لاآنية، �صكل )١٠(.

ال�صكل )١٠(

  )الخطوة)الخطوة  ال�ضابعة(ال�ضابعة(

  )الخطوة)الخطوة  الثامنة(الثامنة(

  )الخطوة)الخطوة  التا�ضعة(التا�ضعة(

ال�صائلة؛  بالطينة  ال��ق��اع��دة  ح��اف��ة  ن��ده��ن 
لت�صاعد على ربط الحبل بالقاعدة.

م بناء ال�صكل با�صتدارة الحبل الطيني  نتمِّ
على القاعدة ويقطع عن تاقي اأطرافه.

يلحم ال��ح��ب��ل م��ع ال��ق��اع��دة م��ن ال��داخ��ل 
با�صتخدام الدفرة.
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ال�صكل )١٤(

ال�صكل )١٣(ال�صكل )١٢(ال�صكل )١١(

  طرائقطرائق  دمجدمج  الحبال:الحبال:
الإناء والإبقاء على �صكل الحبال من الخارج،  اأن تكون عملية الدمج من داخل  ١- يمكن 

ال�صكل )١١(.
٢- ندمج الحبال من الخارج للح�صول على �صطح اأمل�ض مع اإبقاء �صكل الحبال من الداخل، 

ال�صكل )١٢(.
٣- دمج الحبال من الداخل ومن الخارج للح�صول على قوة تما�صك اأكبر، ال�صكل )١٣(.

  تو�ضياتتو�ضيات  عندعند  الت�ضكيلالت�ضكيل  بالحبال:بالحبال:

على الرغم من ب�صاطة الت�صكيل بالحبال و�صهولة التعامل معها اإل اأنه يجب مراعاة التالي: 
•  ال�صغط الخفيف بباطن الكّفين على قطعة ال�صل�صال اأثناء برمها لعمل الحبل. 

اختيار ثخانة مت�صاوية لجميع الحبال الازمة لبناء القطعة الواحدة.   •
•  لاإ�صراع في العمل يمكن تح�صير عدد منا�صب من الحبال ال�صل�صالية المتماثلة في 
الثخانة، وتغطيتها بقطعة قما�ض رطبة، وتغليفها بالنايلون؛ حتى ل تت�صقق وت�صبح غير �صالحة 

للت�صكيل، ال�صكل )١٤(.
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• يمكن تنفيذ القاعدة بطريقة ال�صرائح بحيث تفرد الطينة بالن�صابة، ال�صكل )١٥(.

• يعمل باترون من الورق، وتق�ض ال�صريحة بمقا�ض الباترون، ال�صكل  )١٦(.

• اإحداث خدو�ض على القاعدة، ثم و�صع طبقة من ال�صل�صال ال�صائل للم�صاعدة في ل�صق الحبل.

• ال�صغط والل�صق بلطف وعناية عند دمج الحبال للحفاظ على ت�صميم ال�صكل وتوازنه وتماثله.
• يمكن دمج الحبال من الداخل وترك �صكل الحبال من الخارج، كما يمكن تنفيذ العك�ض اأي�صًا. 

• يمكن دمج الحبال من الداخل والخارج معًا. 
• يف�صل التوقف عن العمل لفترة بعد بناء عدة حبال؛ حتى ل يت�صبب ثقل الحبال الجديدة في 

هبوط القطعة، خا�صًة اإذا كان العمل يتطلب عددًا كبيرًا من الحبال. 
• دفع الحبال للخارج تدريجيًا عند الرغبة في تو�صيع الإناء، ودفعها للداخل تدريجيًا عند الرغبة 

في ت�صييق الإناء، ال�صكل )١٧(. 

ال�صكل )١٥(

ال�صكل )١٦ (

ال�صكل )١٧(
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 ن�ضاط )1(
اأبحث في ال�صبكة العنكبوتية عن �صور لما ابتدعته يد الفنان ال�صعبي و�صّمنها كرا�صتك.

 ن�ضاط )2(
اأخرى  لنفّكر في خامات  الحبال؛  ال�صكل )١٨(، عجائن �صكلت بطريقة  ن�صاهد في 

يمكن الت�صكيل بها بهذه الطريقة.

 ن�ضاط )3(
  نقوم بت�صكيل اآنية مكونة من جزاأين، ال�صكل )١٩(، ثم ندمج الجزاأين، ال�صكل )٢٠( 
ر في المبررات التي  لنح�صل على اآنية متكاملة، ال�صكل )٢١( وخال عملية التنفيذ نفكِّ

تدعو لت�صكيل ن�صفين منف�صلين )جزء علوي، وجزء �صفلي( ومن ثم دمجهما.

ال�صكل )١٨(

ال�صكل )٢١(ال�صكل )٢٠(ال�صكل )١٩(
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ت�سكيالت مبتكرة بطريقة الحبالت�سكيالت مبتكرة بطريقة الحبالالمو�سوع الثاني:

الت�صكيل  ا�صتخدام  في  الحّر  التنوع  فيها  ظهر  التي  الع�صور  اأكثر  من  الع�صر  هذا  ُيعّد 
الحبال  ت�صكيل  لأن  ذلك  خا�ض،  ب�صكل  ال�صل�صالي  الحبل  وا�صتخدام  عام  ب�صكل  اليدوي 
ا�صتخدامها في  يمكن  يعطي فر�صًا غير محدودة لابتكار، كما  ال�صكل  بنية  وتوزيعها على 

�صكل اإ�صافات جمالية.
مفهوم البتكار:

م�صتحدثة  بطريقة  الموجودة  والأدوات  والمعلومات  الأفكار  ا�صتخدام  على  القدرة  هو 
وفريدة.)١(

فاإذا تاأملنا الحبل الطيني في الأعمال الفنية نجده قد اتخذ اأ�صكاًل كثيرة، وتحّرك في 
التنوع وهذه المغايرة جراأة  الت�صكيل. ووراء هذا  اتجاهات عدة، وله من الطواعية وقابلية 

الفنان وتمّكنه من الت�صميم وتمّتعه بمهارة التنفيذ. 
لنتاأّمل �صورة المج�صم الجمالي الذي �صّكل يدويًا بالحبال ال�صل�صالية من ِقَبل مجموعة 
من ط�����اب كلية الفنون، لقد ابتكروا طريقة البناء عندما اأرادوا اإعان رغبتهم في الخروج 
ز التعبير، ال�صكل )٢٢(، )لن�صت�صعر معاني من وراء  من ت�صنيع الأ�صكال التقليدية اإلى حيِّ

هذا ال�صكل(.

ال�صكل )٢٢ (

ف. )١( عبدالفتاح. د. ا�صماعيل )٢٠٠٣( البتكار وتنمية لدى اأطفالنا )الطبعة ١(. مدينة ن�صر: مكتبة دار الكتاب، �ض ١٦-١٧. بت�صرُّ
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بطريقة الحبال يمكننا عمل اأ�صكال متعددة متنوعة ومبتكرة كما في ال�صكل )٢٣(.

ال�صكل )٢٣(
مجموعة من الأ�صكال المتعددة بطريقة الحبال.

ن�صتعمل طريقة الت�صكيل بالحبال؛ للح�صول على قطع ذات بناء زخرفي.
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خطواتخطوات  الت�ضكيل:الت�ضكيل:

ن�صتر�صد بالخطوات في ال�صكل )٢٤(، مع الحر�ض على ابتكار اأ�صكال مغايرة. 

  )الخطوة)الخطوة  الثانية(الثانية(

  )الخطوة)الخطوة  الثالثة(الثالثة(

أولى( أولى(ال   )الخطوة)الخطوة  ال

م��ن  م�ص��طحة  قطع��ة  بو�ص��ع  نق��وم 
ال�صل�صال لت�صكيل القاعدة.

ن�ص��كل حب��ًا ويو�ص��ع ف��ي تما���ض م��ع 
القاع��دة وحاف��ة الإناء، ث��م يدمج الحبل 

مع القاعدة با�صتخدام الأ�صابع.

ن�ص��كل حب��ًا عل��ى اأيِّ هيئ��ة زخرفية، 
وعن��د و�صع��ه يت��م التاأك��د باأن��ه يام���ض 

الحبل ال�صابق.
ال�صكل )٢٤(نكمل العمل م�صتعينين بال�صكل )٢٥(.

)٢(

)١(

)٣(
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  )الخطوة)الخطوة  الرابعة(الرابعة(

  )الخطوة)الخطوة  الخام�ضة(الخام�ضة(

  )الخطوة)الخطوة  ال�ضاد�ضة(ال�ضاد�ضة(

أ�ص��كال تباع��ًا داخل  نثّب��ت الحب��ال ال�صل�صالي��ة متنوعة ال
الإناء بدّقة، والتاأكد من تما�صك الحبال.

الأعلى،  اإلى  الو�صول  حتى  الحبال  باإ�صافة  ال�صتمرار 
ويماأ الفراغ، ثم يو�صع لوح من الخ�صب فوق حافة الإناء.

يتم م�صح الإناء من الخارج وعمل خطوط زخرفية.

ي�ص��تكمل العمل بو�صع لم�ص��ات نهائية ويت��رك ليجف ببطء 
ويت��م تغطيته ببا�ص��تيك يحتوي على فتح��ات �صغيرة، ويمكن 
عم��ل اأ�ص��كال متع��ددة متنوعة ومبتك��رة بنف���ض الطريقة، كما 
يمكنن��ا ت�ص��كيل هيئ��ات مختلف��ة لاأوان��ي والفخاريات بنف���ض 

الطريقة.            

  )الخطوة)الخطوة  ال�ضابعة(ال�ضابعة(

ال�صكل )٢٥(

)٤(

)٥(

)٦(

)٧(
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 ن�ضاط )1(
اأمامنا ال�صكل )٢٦( لأعمال فنية �صّكلت بالحبال ال�صل�صالية، لنتاأّملها ثم نقوم بالتالي:

- ن�صُف الختافات التي ظهرت في �صكل وهيئة الحبال.
- هل اختلف �ُصْمك الحبال بين الأعمال؟ وهل اختلف �ُصْمكها في اأجزاء العمل الواحد؟

- هل ظهرت مام�ض وتاأثيرات على �صطح الحبال؟ هل اّت�صمت الأعمال بالبتكار؟
- هل كل الأعمال التي ن�صاهدها لها وجه نفعي؟

- ما المقترحات التي يمكننا اإجراوؤها على النماذج الجمالية لت�صبح اأعماًل نفعية؟

يمكننا اأن ن�صكل حباًل رفيعة جدًا اأو �صميكة من ال�صل�صال؛ لتكون محورًا لعمل فني مبتكر 
للنماذج التالية، ال�صكل )٢٧(.

دحرجتها  يمكن  مزخرفة  حبال  على  وللح�صول   
�صينتقل  ب�صيط  وب�صغط  مام�ض،  ذات  اأ�صطح  على 

النق�ض على الحبل، ال�صكل )٢٨(.
للحبال  مام�ض  لإح��داث  اآخر  اأ�صلوب  في  ر  لنفكِّ  

التي نقوم بت�صكيلها.

ال�صكل )٢٧(

ال�صكل )٢٨(

ال�صكل )٢٦(
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 ن�ضاط )2(
ارتبط مفهوم البتكار بمدى قدرة الفنان على التنوع في �صياغته الأ�صكال وما يقوم 

باإنتاجه بغر�ض تقديم حلول جديدة وبغر�ض الإبهار كذلك.
- هل تّت�صم الأواني التي اأمامنا بالجدة والحداثة والبتكار؟ لناحظ ال�صكل )٢٩(.

- هل هي مبتكرة اأم اأن بها خلًا يجب ت�صويبه؟

نقوم بمحاولة ت�صكيل هيئة مبتكرة للحبال، م�صتفيدين من الأفكار التي اأمامنا، ال�صكل 
 .)٣٠ - ٣١(

ال�صكل )٢٩(

ال�صكل )٣١(ال�صكل )٣٠(
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 ن�ضاط )3(
- ناحظ في النماذج الواردة اأمامنا في ال�صكل )٣٢(، اأن الحبل ال�صل�صالي اتخذ 
هيئة الحبل وقد ا�صتخدم في �صكل اإ�صافات جمالية، لنتحدث عن جماليات الفكرة، وهل 

ن�صفها باأنها اأعمال مبتكرة؟ ولماذا؟

 ن�ضاط )4(
- لنتحدث عن حركة الحبال في النماذج التالية، ال�صكل )٣٣(، وناحظ اأيها اأكثر 

ل؟ ابتكارًا؟ وما ال�صكل الذي نف�صّ

ال�صكل )٣٢(

ال�صكل )٣٣(
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 ن�ضاط )5 (
- النماذج في ال�صكل )٣٤(�ُصّكلت بخامات واأ�صاليب مختلفة، هل يمكننا اأن ن�صتوحي 
بمحاولة  لنقم  الحبال؟  بطريقة  ال�صل�صالية  بالطينة  ننفذها  مبتكرة  اأ�صكاًل  منها 

تجريبية، وحتمًا - باإذن اهلل - �صنتمكن من ذلك؛ لما نتمّتع به من موهبة ومهارة.

ال�صكل )٣٤(
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 ن�ضاط )6(

- ابحث في المواق�ع الفنية على ال�صب�كة العن�كبوتية ع�ن م�واقع اأخ�رى لأعم�ال خ�زفية 
�ُصكلت بطريقة الحبال لفنانين محليين وعرب وعالميين.

- لنجمع �صور بع�ض الأعمال التي حازت على اإعجابنا، ون�صجل ا�صم الفنان، ونحتفظ 
بالم�صورات في ملفنا الفني الخا�ض، ثم نعر�ض على زمائنا ومعلمنا ما قمنا بعمله.
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ال�سوؤال الأول:ال�سوؤال الأول:اختراختر  الإجابةالإجابة  ال�ضحيحةال�ضحيحة  منمن  بينبين  الأقوا�سالأقوا�س  فيمافيما  يلي:يلي:
١. من اأقدم احِلَرف التي مار�صها الإن�صان منذ فجر التاريخ؛ لتّلبي اأغرا�صه النفعية. )ال�صيد 

- �صناعة الفخار -  الزراعة(.
٢. اخلامات والأدوات الأ�صا�صية يف �صناعة الأواين اخلزفية. ) البا�صتيك - احلديد - الطني (.

ال�سوؤال الثاني:ال�سوؤال الثاني:�ضع�ضع  عالمةعالمة  ))((  اأماماأمام  العبارةالعبارة  ال�ضحيحة,ال�ضحيحة,  وعالمةوعالمة  ))((  اأماماأمام  العبارةالعبارة  غيرغير  
ال�ضحيحةال�ضحيحة  فيمافيما  يلي:يلي:

١. ُتعّد طريقة الت�صكيل اليدوي اإحدى الطرائق امل�صتخدمة يف الت�صكيل من قرابة �صتة اآلف �صنة. )       (
٢. متّيز هذا الع�صر  با�صتخدام ال�صل�صال يف بناء العمل اخلزيف.                    )      (
٣. يتم تغطية الفخار ببا�صتيك ويرتك حتى يجف ببطء.        )      (

ال�سوؤال الثالث:ال�سوؤال الثالث:عرفعرف  الطينةالطينة  ال�ضائلة:ال�ضائلة:  
..............................................................................................................................................................

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

تقويم الوحدة:تقويم الوحدة:
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المو�ضوعات
 المو�ضوع الأول: 

الت�ضوير من الطبيعة 
ال�ضامتة.

المو�ضوع الثاني:
ت�ضميم الجرافيك.

مجال الرسم
الوحدة الثانية
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اأهداف مجال الر�ضم
و�شكل  خط  من  ال�شكلية  العنا�شر  درا�شة 

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

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

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

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

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

في ال�شف.

1

2

3

4

5

6
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الت�ضوير من الطبيعة ال�ضامتةالت�ضوير من الطبيعة ال�ضامتة

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

ال�شكل )35(

ال�شكل )35(
لوحة للفنان الفرن�شي بول �شيزان األوان زيت على توال قما�ص )1895 - 1900م(.

المو�ضوع الأول
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تمنح الر�ّشام الفر�شة للروؤية ال�شحيحة لالأ�شكال المراد ر�شمها نظرًا لخا�شية ثباتها. 1
ت�شاعد على اختيار مو�شوع معين، مثل مجموعة فواكه، اأو اأواني منزلية، اأو مجموعة زهور.. 2
ت�شاعد على التحكم في االإ�شاءة وم�شدرها والمالم�ص وتنوعها، ال�شكل )36(. 3

ال�شكل )36(
لوحة مرا�شم ملونة للفنان وليم بيري.

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

 االأ�شكال االآتية )3٧اأ- 3٧ب - 3٧ج( للوحة واحدة في اأو�شاع مختلفة، لندّقق معًا 
فيها ولنكت�شف التغيرات الحا�شلة فيها

ن�ضاط )ن�ضاط )11((

مميزات الطبيعة ال�ضامتةمميزات الطبيعة ال�ضامتة
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�أواًل ال�شكل )3٧ اأ( ظّلل الفنان العنا�شر المر�شومة؛ لتبدو كاأنها ذات اأبعاد ثالثية، الحظ اأن 
التظليل هو تغيير تدريجي من الفاتح اإلى الغامق. 

 اأين نرى التظليل في هذه اللوحة؟

ثانياً ال�شكل )3٧ب( زاد الفنان في ن�شبة الغامق والفاتح حتى اأحدث ما ُيعرف في لغة الفن بـ 
)الت�شاّد( انظر اإلى االأماكن التي تجد فيها هذا الت�شاد، في درجات الفاتح والغامق. 

ال�شكل )3٧اأ(

ال�شكل )3٧ب(

ثالثاً في ال�شكل )3٧ج( تمّكن الفنان من ر�شم بع�ص االأ�شكال وتلوينها بدرجات مختلفة، مما 
جعل اللوحة تبدو كت�شميم م�شطح، فبدت االأ�شكال المر�شومة لي�شت ثالثية االأبعاد.
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ن�ضاط )ن�ضاط )33((

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

وغيرهم من الفنانين. لنالحظ االأ�شكال )38- 39- 40(  
لننظر اإلى اللوحات في االأ�شكال ولنحدد االآتي:

ال�شكل )3٧ج(

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

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

ل؟ ولماذا؟ 3- اأّيهما تف�شّ

ال�شكل )39(
لوحة طبيعة �شامتة للفنان االإ�شباني بيكا�شو.

ال�شكل )40(
مزهرية على من�شدة )زيت على قما�ص( الفنان 

ال�شعودي عبدالحليم ر�شوي.

ال�شكل )38( 
الفنان وليم بيري.
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لنختار اأ�شكااًل من الطبيعة ونر�شمها مع مراعاة اأ�ش�ص التكوين . 

ن�ضاط )ن�ضاط )44((

لنجاح  �لمهمة  �الأ���س�����س  م��ن   ع��دد  فيه  تتوفر  �أن  يجب  �لجيد  �لفني  و�لعمل 
�لتكوين وهي: 

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

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

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

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

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

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

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

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

الذكية، ال�شكل )41(

ال�شكل )41(
لوحة حفر جرافيك للفنان ال�شوداني
محمد خليل بعنوان اأر�ص م�شتركة.

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

واالإعالن  الدعاية  مجاالت  في  هامة  ونفعية  فنية  جوانب  الجرافيكية  الفنون  ُتمثل  حيث 
ومل�شقات  المعايدة  وبطاقات  والمجالت  والجرائد  الكتب  كت�شميم  الحديث،  ع�شرنا  في 
المنتجات االإعالنية وغيرها، كما في النماذج االآتية، االأ�شكال )42- 43- 44- 45- 46- 4٧(

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

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

ال�شكل )44(ال�شكل )43(ال�شكل )42(

ال�شكل )4٧(ال�شكل )46(ال�شكل )45(

فن الجرافيكفن الجرافيك

مجالت ا�ضتخدام فنون الجرافيكمجالت ا�ضتخدام فنون الجرافيك
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     اختار/ي الرمز المعبر عن الفكرة المراد اإي�شالها للمتلقي في ال�شكل )42( ؟ 
     في االأ�شكال )43، 44، 45، 46، 4٧( وظيفة اإعالنية لنحدد �شكلين منها )  ( و)  (. 

ن�ضاط )ن�ضاط )11((

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

عمل بطاقة معايدة.

ن�ضاط )ن�ضاط )22((
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ال�ضوؤال الأولال�ضوؤال الأول  �ضع/ي عالمة )�ضع/ي عالمة )( اأمام العبارة ال�ضحيحة, وعالمة )( اأمام العبارة ال�ضحيحة, وعالمة )( اأمام ( اأمام 
العبارة غير ال�ضحيحة فيما ياأتيالعبارة غير ال�ضحيحة فيما ياأتي

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

ال�ضوؤال الثانيال�ضوؤال الثاني  عرف/ي كل منعرف/ي كل من
  اأ. الت�شاد يف الفن .................................................................
ب. اجلرافيك ..........................................................................

ال�ضوؤال الثالثال�ضوؤال الثالث  اذكر/ي ثالثة من مجالت ا�ضتخدام فنون الجرافيك؟اذكر/ي ثالثة من مجالت ا�ضتخدام فنون الجرافيك؟
................................................................. .1
................................................................. .2
................................................................. .3

تقويم الوحدةتقويم الوحدة
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المو�ضوعات
المو�ضوع الأول: 

التماثل الكلي في زخارفنا 
الإ�ضالمية.

المو�ضوع الثاني: 
التماثل الكلي المتعاك�س 

في زخارفنا.

مجال الزخرفة
الوحدة الثالثة
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اأهداف مجال الزخرفة

1   م�صاهدة �صور نماذج وحدات 
زخرفية اإ�صالميـة ب�صيطــة ومالحظــة 

اأنواعهــا: هند�صية، نباتيـة، كتابية.
2   تذّوق القيـم الفنيـة في ال�صور 

المعرو�صـة.
3   ر�صم وحدة زخرفية هند�صيــة 

يتحــقق فيهــا التمــاثــل والتكــرار.
4   اإدراك القيــم الجمــالية للتمــاثــل 

والتكـرار في الزخــرفـــة.
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التماثل الكلي في زخارفنا الإ�ضالميةالتماثل الكلي في زخارفنا الإ�ضالمية المو�ضوع الأول

الزخرفة من اأهم المجاالت في الفنون الت�صكيلية، و يمكن تق�صيم الوحدات الزخرفية اإلى: 
زخارف )هند�صية، طبيعية وكتابية(. 

الخطوط  اأنــواع  بع�ض  تالقي  من  الناتجة  الخطية  العالقة  عن  الهند�صية  الزخرفة  وتنتج 
الم�صتقيمة والمنحنية وغيرها مثل: الم�صلعات، المثلثات، االأ�صكال الرباعية و المعين ومتوازي 
اال�صالع واالأ�صكال الخما�صية و ال�صدا�صية و الدوائر والنجوم، وت�صتخدم الزخارف الهند�صية في 
كافة اأنواع االأ�صطح المنحنية والكروية والمائلة وغير المائلة، ومن القواعد الزخرفية التي يجب 

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

ال�صكل )4٨(
جدار في م�صجد قبة ال�صخرة، ُزّين بزخارف هند�صية ونباتية 

يت�صح فيها التكرار القائم على التماثل الكلي لل�صكل.
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فلنكتب تعريًفا للتماثل الكلي في الزخرفة؟
........................................................................................................................................................................

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

لنتعرف على التماثل الكلي انظر/ي اإلى ال�صكل )4٨(  جدار في 
ونجيب عن  ونباتية  هند�صية  بزخارف  زُين  ال�صخرة  قبة  م�صجد 

االأ�صئلة االآتية:
1- نحّدد الوحدة الزخرفية ال�صكل )4٩( في ال�صكل )٥٠( بلون

      مخالف.
2- هل تكّررت الوحدة الزخرفية في ال�صكل )4٩( باأكملها اأم

      بجزء منها؟
3- لقد تكّررت الوحدة في ال�صكل )4٩( عدة مرات؛ كيف كان التكرار؟

 اأ / متتاليًا.  ب/ متباداًل مع وحدة زخرفيه اأخرى.
4- لو قارنا بين ال�صكلين )٥٠-٥1(؛ ماذا نالحظ في التكرار؟

ال�صكل )4٩(

ال�صكل )٥٠( ال�صكل )٥1(

ن�ضاط )ن�ضاط )11((
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 المبادئ الفنية للتماثل الكلي:
 المبادئ الفنية للتماثل الكلي:

1- تتطابق الوحدة الزخرفية بكاملها عدة مرات. 
2- ت�صتخدم لملء فراغ الم�صطحات المختلفة وامتداد االأ�صكال. 

3- هو نوع من اأنواع التكرار المتتالي.
 وقد بداأ اهتمام الم�صلمين في ا�صتخدام التماثل الكلي للزخرفة، فا�صتخدموا التماثل الكلي في 

زخرفة الم�صاحات الكبيرة، مثل:
 اأ- تزيين جدران الم�صاجد والق�صور والقباب والماآذن واالأعمدة وغيرها، ال�صكل )٥2(.
 ب- زخرفة االأبواب والنوافذ الكبيرة واالأثاث باأ�صاليب فنية مختلفة؛ كالتطعيم والر�صم

       والتلوين والحفر وغيره. 

ال�صكل )٥2(
جدار من م�صجد في المغرب يو�صح التكرار المتماثل الكلي على هيئة اإطارات دائرية.



114

تكمن القيم الجمالية في التماثل الكلي في الزخرفة االإ�صالمية بما ياأتي :
•  الدّقة، والتي تظهر في الت�صميم الزخرفي للوحدة.

ة بجوار •  النظام، والذي ن�صعر به ونالحظه في ترتيب الوحدات وهي متجاورة ومترا�صّ
   بع�صها.

•  االتزان، والذي يتاأكد من ا�صتخدامنا ال�صكل نف�صه بنف�ض موا�صفاته وم�صاحاته وقيمه
   الفنية والت�صكيلية.

ا نّتبع االآتي:  الإحداث تكرارات من النوع المتماثل تماثاًل كليًّ
•  ر�صم وحدة زخرفية مب�صطة داخل اأحد المربعات في ال�صكل )٥3(.

•  �صف الوحدة الزخرفية بورق �صفاف.
•  تحديد م�صارات وتخطيطها اإلى مربعات مت�صاوية تتنا�صب مع مقا�ض الوحدة، ال�صكل )٥3(.

•  طبعها عدة مرات، في حدود اأربع مرات. 
•  نلّون الوحدات المتكررة تكراًرا تماثليًّا كليًّا، ننظر ال�صكل )٥3(.

ال�صكل )٥3(
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ن�ضاط )ن�ضاط )٢٢((

من الممكن ا�صتخدام الحا�صب االآلي في الت�صميم والتكرار القائم على التماثل 
من  االأ�صا�صية  االأ�صكال  با�صتخدام   )Word( برنامج  خالل  من  لل�صكل  الكلي 

االأ�صكال التلقائية، وا�صتخدام اأداة الن�صخ والل�صق.

ن�ضاط )ن�ضاط )٣٣((
تطبيقات بالر�صم والتلوين على ال�صكل )٥4(.

1- ن�صيف خطوطًا اأو م�صاحات لت�صميم وحدة
      زخرفية تقوم على التماثل الن�صفي.

2- نلّون الم�صاحات ونترك م�صاحات، نذكر اأفكارًا
      جميلة لكيفية ا�صتغالل هذه االأ�صكال في المجاالت

      المختلفة للحياة العملية المنزلية والمدر�صية.
3- نكّرر اأحد االأ�صكال تكراًرا تماثليًّا كليًّا على ملف

      �صفاف ونلّونه باالأقالم الملونة. 

ال�صكل )٥4(
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التماثل الكلي المتعاك�س في زخارفناالتماثل الكلي المتعاك�س في زخارفنا

ال�صكل )٥٥(
 لوح خ�صبي مطعم بلوؤلوؤ وعاج واأبنو�ض وعظم وفيروز و�صدف 
نع في الن�صف الثاني من القرن العا�صر الهجري،  وذهب، �صُ
الحظ االأ�صكال الهند�صية المتكررة في و�صط اللوح واأطرافه.

ال�صكل )٥٦(
 جدار محراب القبلة االأ�صا�صي لم�صجد ذاتا )thatta( في 

باك�صتان اأن�صئ عام 1٦47م، تظهر فيه الزخارف الهند�صية 
في تكرار عك�صي.

اأن�صاأ الفنان الم�صلم زخارف غاية في الروعة والجمال، ومالأ بها جدران الم�صاجد والق�صور، 
والتحف واالأواني وغيرها. 

وقد اأن�صاأ زخارفه معتمدًا على قواعد واأ�ص�ض قامت عليها الزخارف في الفن االإ�صالمي. 
لو حللنا ال�صكلين )٥٥- ٥٦( �صوف ن�صل اإلى جميع القواعد التي قامت عليها الزخرفة في 

الفن االإ�صالمي،  ولذلك �صوف نجيب عن االأ�صئلة االآتية لنحقق معرفتنا بها:
1- في تنظيم الوحدات الزخرفية الهند�صية؛ هل ن�صعر بنوع من الفو�صى وعدم االنتظام؟
2- عندما اأراد الفنان الم�صلم اأن يمالأ فراغ جدران الم�صجد بالزخارف؛ ما الطريقة التي

     اعتمد عليها؟

المو�ضوع الثاني
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3-  هل نالحظ تكّد�ض الزخارف في جهة وقّلتها في جهة اأخرى؟
4- �صّمم الفنان الم�صلم وحدته الزخرفية على نظام التماثل، وكّررها على نظام التماثل

      الكلي؛ فهل لهاتين ال�صفتين اأثر على توازن عمله الفني؟ 
٥- من خالل االإجابة عن االأ�صئلة ال�صابقة؛ هل ن�صتطيع اأن ن�صف اأحد هذين ال�صكلين

      و�صًفا فنيًّا؟
في كال ال�صكلين نجد اأن الفنان الم�صلم �صّمم وحداته بدّقة، ونظمها بنظام هند�صي دقيق،  

وكّررها ليمالأ الفراغ بمقا�صات متنا�صبة ومت�صاوية، جعلت الزخارف منظمة ومتوازنة. 
من الو�صف ال�صابق ن�صتطيع اأن ن�صل اإلى: 

1- التماثل.
٢- التوازن.
٣- التكرار.

در�صنا التماثل الكلي في الدر�ض ال�صابق، وهو كما نالحظ اإحدى قواعد الزخرفة، والذي 
يتمثل في التكرار، و�صوف نتعرف على نوع اآخر للتماثل الكلي وهو التماثل المتعاك�ض.

اأو اتجاهها االأ�صلي؛ اإما من  هو تكرار الوحدة الزخرفية في اأو�صاع مختلفة و عك�ض و�صعها 
الراأ�ض، اأو من الجنب اأو من االأعلى واالأ�صفل، االأ�صكال )٥7- ٥٨- ٥٩(.

ال�صكل )٥7( 
تماثل متعاك�ض 
من الراأ�ض.

ال�صكل )٥٩( 
تماثل متعاك�ض من 

االأعلى واالأ�صفل. ال�صكل )٥٨( 
تماثل متعاك�ض من الجنب.
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ن�ضاط )ن�ضاط )11((طططططططططططط )1(:
  من الممكن ا�صتخدام الحا�صب االآلي في الت�صميم والتكرار القائم على التماثل 
الكلي المتعاك�ض لل�صكل من خالل برنامج »word« وبرنامج »الر�صام« با�صتخدام 

االأ�صكال االأ�صا�صية من االأ�صكال التلقائية، وا�صتخدام اأداة الن�صخ والل�صق. 

جماليات التماثل الكلي:
جماليات التماثل الكلي:

والتي  الزخرفية  الوحدات  وتوزيع  تنظيم  تنوع  في  المتعاك�ض  الكلي  التماثل  جماليات  تكمن 
ت�صعرنا بالحركة الم�صتمرة لّلون والخط والم�صاحة والتي تتحقق في عملية الزخرفة وتكراراتها. 

ا متعاك�ًضا  تكرار الوحدة الزخرفية تكراًرا تماثليًّ

•  ت�صميم وحدة. 
•  تكرار الوحدة عدة مرات؛ اإما من الراأ�ض اأو من اأحد الجانبين، اأو من االأعلى ومن االأ�صفل.
   وتنوع اتجاهات التكرار يعطينا تنوعًا في حركة الخطوط واالأ�صكال واالألوان، ال�صكل )٦٠(

•  تلوين الوحدات المتكررة تكراًرا تماثليًّا متعاك�ًصا.

ال�صكل )٦٠(
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ال�ضوؤال الأولال�ضوؤال الأول ما هي عنا�ضر الزخرفية الإ�ضالمية؟ ما هي عنا�ضر الزخرفية الإ�ضالمية؟
  اأ.  ..........................................................................
ب.  ..........................................................................
 ج.  ..........................................................................

ال�ضوؤال الثانيال�ضوؤال الثاني  �ضع/ي عالمة )�ضع/ي عالمة )( اأمام العبارة ال�ضحيحة, وعالمة )( اأمام العبارة ال�ضحيحة, وعالمة )( اأمام ( اأمام 
العبارة غير ال�ضحيحة فيما ياأتيالعبارة غير ال�ضحيحة فيما ياأتي

1. التماثل الكلي تطابق الوحدة الزخرفية بكاملها عدة مرات.                                       )    (
2. ا�صتخدم امل�صلمني زخرفة التماثل الكلي يف تزيني جدران امل�صاجد والقباب واملاآذن.                  )    (
3. زخرفة االأبواب والنوافذ واالأثاث بالتطعيم والر�صم والتلوين واحلفر لي�صت من الفن االإ�صالمي . )    (
4. التماثل املتعاك�ض هو تكرار الوحدة الزخرفية يف اأو�صاع متعاك�صة عن اجتاهها االأ�صلي.           )    (
٥. الدقة والنظام و االتزان من القيم اجلمالية يف التماثل الكلي.                   )    (

ال�ضوؤال الثالثال�ضوؤال الثالث  ما هي قواعد الزخرفة؟ما هي قواعد الزخرفة؟
................................................................. .1
................................................................. .2
................................................................. .3

تقويم الوحدة:تقويم الوحدة:
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الوحدة الرابعة

المشروع
الفصلي
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اأهداف الم�شروع الفني:
تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى 

الطالب/ الطالبة .
على  القدرة  الطالبة  الطالب/  منح 
والأدوات  الخامات  وتوظيف  اختيار 

الم�ستخدمة لتنفيذ العمل الفني. 
ت�سجيع الطالب/ الطالبة على التفكير 

بطريقة غير ماألوفة.
تم  التي  الفنية  المجالت  بين  دم��ج 
ال��درا���س��ي  الف�سل  خ��ال  درا���س��ت��ه��ا 
ونفعية  اإبداعية  ت�سميمات  عمل  في 
م�ستدامة ذات طبيعة تربوية وجمالية.
تبادل الخبرات الفنية بين الطلبة في 

الم�ساريع الفنية الجماعية.

دعم التجاهات الإيجابية لدى الطاب 
نحو الإبداع والتفكير الإبداعي.

اإك�ساب الطالب/ الطالبة القدرة على 
حلول  وتقديم  بالم�سكات  الإح�سا�س 

لها بطرائق اإبداعية.
مناق�سة العاقات بين القيم الت�سكيلية 
التي  الفنية  الأع��م��ال  ف��ي  المتوفرة 

ينتجها الطالب/ الطالبة.
الوجدانية,  الن��ف��ع��الت  ع��ن  التعبير 
وماحظة المعاني التعبيرية في ال�سكل 

واللون والتج�سيم في العمل الفني.
الطالب��ة مه��ارات  الطال��ب/  اإك�س��اب 

التخطيط والتفكير للم�ساريع الفنية.
اإك�س��اب الطال��ب/ الطالب��ة الق��درة عل��ى 
الت�س��كيل بالخام��ات المتعددة ف��ي النتاج 

الفني.

16

7

8

9

10

11

2

3

4

5
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الأدواتالأدوات  والخاماتوالخامات

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

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

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

ا�شــــــم الم�شــــروع

فردي

جماعي

تخطيطتخطيط  فكرةفكرة  العملالعمل

الم�شروع الف�شلي

النقد الفني والتقييم :.............................................................. التقومي:........................................... 

مل ينفذ نفذ ....................................................................................
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فهر�س الأ�شكالفهر�س الأ�شكال
ال�شفحةالمو�شــوعال�شفحةالمو�شــوع

الوحدة الأولى: مجال الخزف.
المو�سوع الأول: ت�سكيل الأواني بطريقة الحبال:   

ال�سكل )١( طرائق الت�سكيل اليدوي 
ال�سكل )٢( طرائق الت�سكيل اليدوي 
ال�سكل )٣( طرائق الت�سكيل اليدوي 
ال�سكل )٤( اآنية الحبال عبر التاريخ 
ال�سكل )٥( اآنية الحبال عبر التاريخ
ال�سكل )٦( اآنية الحبال عبر التاريخ

ال�سكل )٧( الخامات والأدوات
ال�سكل )٨( خطوات الت�سكيل بطريقة الحبال 
ال�سكل )٩( خطوات الت�سكيل بطريقة الحبال 

ال�سكل )١٠( خطوات الت�سكيل بطريقة الحبال 
ال�سكل )١١( طرائق دمج الحبال
ل�سكل )١٢( طرائق دمج الحبال

ال�سكل )١٣( طرائق دمج الحبال 
ال�سكل )١٤( تو�سيات عند الت�سكيل بالحبال 
ال�سكل )١٥( تو�سيات عند الت�سكيل بالحبال
ال�سكل )١٦( تو�سيات عند الت�سكيل بالحبال
ال�سكل )١٧( تو�سيات عند الت�سكيل بالحبال 

ال�سكل )١٨( ن�ساط )٢(  
ال�سكل )١٩( ن�ساط )٣( 
ال�سكل )٢٠( ن�ساط )٣(
ال�سكل )٢١( ن�ساط )٣(

المو�سوع الثاني: ت�سكيات مبتكرة بالحبال:
ال�سكل )٢٢( ت�سكيات مبتكرة بالحبال 

ال�سكل )٢٣( مجموعة من الأ�سكال المتعددة بطريقة الحبال
ال�سكل )٢٤( خطوات الت�سكيل بالحبال
ال�سكل )٢٥( خطوات الت�سكيل بالحبال 

ال�سكل )٢٦( ن�ساط )١(
ال�سكل )٢٧( مام�س الحبال

٧٨
٧٨
٧٨
٧٩
٧٩
٧٩
٨٠
٨١
٨٢
٨٣
٨٤
٨٤
٨٤
٨٤
٨٥
٨٥
٨٥
٨٦
٨٦
٨٦
٨٦
٨٦

٨٧
٨٨
٨٩
٩٠
٩١
٩١

ال�سكل )٢٨( مام�س الحبال
ال�سكل )٢٩( ن�ساط )٢(

ال�سكل )٣٠( اأفكار للت�سكيل
ال�سكل )٣١( اأفكار للت�سكيل

ال�سكل )٣٢( ن�ساط )٣(
ال�سكل )٣٣( ن�ساط )٤(
ال�سكل )٣٤( ن�ساط )٥(

الوحدة الثانية: مجال الر�شم.
المو�سوع الأول: الت�سوير من الطبيعة:

ال�سكل )٣٥( لوحة للفنان الفرن�سي بول �سيزان األوان 
زيت على توال قما�س )١٨٩٥ - ١٩٠٠م(.

ال�سكل )٣٦(  لوحة مرا�سم ملونة للفنان وليم بيري.
ال�سكل )٣٧: اأ, ب(  ن�ساط )١(.

ال�سكل )٣٧ج(  ن�ساط )٢(.
ال�سكل )٣٨( لوحة للفنان وليم بيري.

ال�سكل )٣٩(لوحة طبيعة �سامتة للفنان الإ�سباني بيكا�سو.
ال�سكل )٤٠( مزهرية على من�سدة )زيت على قما�س( 

الفنان ال�سعودي عبدالحليم ر�سوي.
المو�سوع الثاني: ت�سميم الجرافيك

ال�سكل )٤١(لوحة حفر جرافيك للفنان ال�سوداني محمد 
خليل بعنوان اأر�س م�ستركة.

ال�سكل )٤٢( نماذج جرافيك.

ال�سكل )٤٣( نماذج جرافيك.

ال�سكل )٤٤( نماذج جرافيك.

ال�سكل )٤٥( نماذج جرافيك.

ال�سكل )٤٦( نماذج جرافيك.

ال�سكل )٤٧( نماذج جرافيك.

٩١
٩٢
٩٢
٩٢
٩٣
٩٣
٩٤

٩٩

١٠٠
١٠١
١٠٢
١٠٣
١٠٣
١٠٣

١٠٥

١٠٦
١٠٦
١٠٦
١٠٦
١٠٦
١٠٦
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ال�شفحةالمو�شــوع
الوحدة الثالثة: مجال الزخرفة.

المو�سوع الأول: التماثل الكلي في زخارفنا الإ�سامية:
ال�سكل )٤٨( جدار في م�سجد قبة ال�سخرة, ُزّين 

بزخارف هند�سية ونباتية يت�سح فيها التكرار القائم 
على التماثل الكلي لل�سكل.

ال�سكل )٤٩( التماثل الكلي.

ال�سكل )٥٠( التماثل الكلي.

ال�سكل )٥١( التماثل الكلي.
ال�سكل )٥٢(جدار من م�سجد في المغرب يو�سح 

التكرار المتماثل الكلي على هيئة اإطارات دائرية.
تماثلًيا  تكراًرا  المتكررة  الوحدات  تلوين   )٥٣( ال�سكل 

كلًيا.
ال�سكل )٥٤( تكررات زخرفية من التماثل الكلي.

المو�سوع الثاني: التماثل الكلي المتعاك�س في زخارفنا:
واأبنو�س  وع��اج  بلوؤلوؤ  مطعم  خ�سبي  ل��وح    )٥٥( ال�سكل 
الثاني  الن�سف  في  نع  �سُ وذهب,  و�سدف  وفيروز  وعظم 
الهند�سية  الأ�سكال  لحظ  الهجري,  العا�سر  القرن  من 

المتكررة في و�سط اللوح واأطرافه.
ال�سكل )٥٦(  جدار محراب القبلة الأ�سا�سي لم�سجد ذاتا 
اأن�سئ عام ١٦٤٧م, تظهر فيه  )thatta( في باك�ستان 

الزخارف الهند�سية في تكرار عك�سي.
ال�سكل )٥٧( تماثل متعاك�س من الراأ�س.
ال�سكل )٥٨( تماثل متعاك�س من الجنب.

ال�سكل )٥٩( تعاك�س من الأعلى والأ�سفل.
ا  تماثليًّ ت��ك��راًرا  الزخرفية  الوحدة  تكرار   )٦٠( ال�سكل 

متعاك�ًس.

١١١

١١٢
١١٢
١١٢

١١٣

١١٤

١١٥

١١٦

١١٦

١١٧
١١٧
١١٧
١١٨
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المراجع العربية:
١- اأبو الخير, جمال, ٢٠٠٠م, تاريخ التربية الفنية, ال�سركة الم�سرية, القاهرة, جمهورية م�سر العربية.

٢- المفتي, اأحمد, ١٤١٢ه�, فنون الر�سم والتلوين, دار دم�سق, الجمهورية العربية ال�سورية. 
٣- المفتي, اأحمد, ١٤١٩ه�, فن �سناعة الخزف, دار طارق بن زياد, الجمهورية العربية ال�سورية. 

٤- بهن�سي, عفيف, ١٩٩٥م, معجم العمارة والفن, مكتبة لبنان نا�سرون.
٥- ح�سن, محمد, زكي, فنون الإ�سام, دار الرائد العربي, القاهرة, بيروت. 

٦- ريا�س, عبد الفتاح, ١٩٧٣م, التكوين في الفنون الت�سكيلية, دار النه�سة, القاهرة, جمهورية م�سر العربية.
اإ�سماعيل, ١٩٨٩م, فنون ال�سرق الأو�سط في الع�سور الإ�سامية, دار المعارف, القاهرة,  ٧- عام, نعمت, 

جمهورية م�سر العربية, ط٤.
٨- عام, نعمت, اإ�سماعيل, ١٩٩٢م, فنون ال�سرق الأو�سط والعالم القديم, دار المعارف, القاهرة,جمهورية 

م�سر العربية, ط٦.
٩- طالو, محي الدين, ١٩٩٣م, الر�سم واللون, دار دم�سق للن�سر والتوزيع والطباعة, الجمهورية العربية ال�سورية.

١٠- طالو, محي الدين, ١٩٩٥م, اللون علم وفن, دار دم�سق للن�سر والتوزيع والطباعة, الجمهورية العربية ال�سورية. 
١١- طالو, محي الدين, اليد المبدعة, دار دم�سق للن�سر والتوزيع والطباعة, الجمهورية العربية ال�سورية.
١٢- كيوان, عبدو, ٢٠٠٠م, اأ�سول الر�سم والتلوين, دار مكتبة الهال, القاهرة, جمهورية م�سر العربية.

١٣- كيوان, عبدو, ١٩٩٥م, الر�سم بالبا�ستيل, دار مكتبة الهال, القاهرة, جمهورية م�سر العربية.
١٤- كيوان, عبدو, ١٩٩٥م, الر�سم بالجوا�س, دار مكتبة الهال, القاهرة, جمهورية م�سر العربية.

١٥- كيوان, عبدو,٢٠٠٠م , مبادئ الر�سم والتلوين, دار مكتبة الهال, القاهرة, جمهورية م�سر العربية.
١٦- محمد عارف, ١٩٨٥, فن الر�سم اليدوي, موؤ�س�سة المعاهد الفنية.

١٧- المهدي, عنايات, ١٩٨٩م, فن الر�سم والطباعة على القما�س, مكتبة ابن �سينا.
١٨- المهدي, عنايات, ١٩٩٣م, فن الر�سم, مكتبة ابن �سينا.
١٩- المهدي, عنايات, فن �سناعة الخزف, مكتبة ابن �سينا.

٢٠- موفق, الظال والأ�سواء, المكتبة الحديثة للطباعة.
٢١- فار�س, �سم�س الدين,١٩٨٠م, تاريخ الفن القديم, دار المعرفة.

٢٢- فليك�س �ستون, �سل�سلة كيف ولماذا, اأر�سنا, دار ال�سرق.
المو�شوعات والمعاجم:

١- دار الر�سيد, الخزف والفخار, ١٩٦٩م, ق�سم التاأليف والترجمة, دار الراتب الجامعية.
٢- �ساهين, نقول, المو�سوعة العلمية المي�سرة بالألوان وال�سور التو�سيحية, مكتبة لبنان, ط٢.

٣- مطلق, البير, ٢٠٠٠م, مو�سوعة المعارف الم�سورة, مكتبة لبنان نا�سرون, بيروت, لبنان.
٤- مطلق, البير, ٢٠٠١م, مو�سوعة عالمنا, مكتبة لبنان نا�سرون, بيروت, لبنان. 

٥- مدبك, ج, ١٩٩٦م, مو�سوعة الفنون الت�سكيلية.

مراجع المجاالتمراجع المجاالت
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٦- موؤ�س�سة اأعمال المو�سوعة للن�سر والتوزيع, ١٩٦٦م, المو�سوعة العربية العالمية.
٧- موؤ�س�سة اأعمال المو�سوعة للن�سر والتوزيع, ١٩٦٦م, المو�سوعة العربية العالمية, الجزء الخام�س.

للمناهج وتقنيات  العامة  المديرية  التقليدية,  للمناهج, الحرف  العامة  المديرية  والتعليم,  التربية  ٨- وزارة 
التعّلم, المملكة الأردنية, وزارة التربية والتعليم, الوحدات التدريبية في التربية الفنية.

المراجع الأجنبية:
- things tomake and do.
- Brommer. G. F 1978 . Exploring Drawing – Dawis Publications, INC. 
Worcester, Massac- huse. U.S.A.
- Ceramic Review-Special Loots Issue-July August-1986.
- Cezanne – Text by Pamelapritzker.
- Drawing Flowers – Margaret Stevens-U.S.A – New Jersey 2004.
- Htm9http://members. aol. com/ukpetd/trad.
- Lowenfeld Brittaion 1966 Creative and mental growth. sixth. ed. New York، 
jhon eiley and son. 
- Selected Works of Vadoud Moazzen
- Step – by – Step – Fabric paiting.
- Summer Sweets -By- Brenda Heels Tustin.
- The Art of Arabian Costume – Heather Colyer Ross.
- The Drawing Course- Angela Gair 2002.
- The Fundamentals of The Drawing Still Life- Barring ton Barber Capella.
- The great rigami book/zulal ayture-scheele. sterling publishing co. inc. new york.
- The Instantartis- Collins and Brown.
- Working With Clay- Susan Peterson-Published1998 Laurence.
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