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فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
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١٤٤٣/٩٤٨٩ ٣٧٢٫٥ ديوي 

١٤٤٣/٩٤٨٩ رقم اإليداع: 
٥-١٧٧-٥١١-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

(مالحظة): ال يتم طباعة الجزء األسفل مع بطاقة الفهرسة
تأمل مكتبة الملك فهد الوطنية تطبيق ما ورد في نظام اإليداع بشكل 
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الرقم الدولي المعياري ردمك مرة أخرى على الجزء السفلي األيسر 
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االنتهاء من طباعته، باإلضافة إلى إيداع نسخة الكترونية من العمل  
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املقـــــــــدمة
وبعد...   احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني وعلى آله وصحبه أجمعني      

في  االبتدائي،  اخلامس  الصف  في  الطالب/ـة  ومهارات  وخبرات  معلومات  إلثراء  الكتاب  هذا  فقد صمم 
ا. جند في محتوى  ا مهّمً مجاالت التربية الفنية املختلفة، وفيه من املعلومات واألنشطة ما يجعله مرجًعا أكادميّيً
الطباعة،  الزخرفة، ومجال  الرسم  ومجال  الدراسي األول ثالث مجاالت، هي مجال  للفصل  املتخصص  اجلزء 

ويتكون من عدد من املوضوعات فمجال الرسم يحتوي على ثالثة موضوعات على النحو اآلتي:
1- املوضوع األول: اخلامات املختلفة واملنظور والنسب والتناسب.

2- املوضوع الثاني: املآذن والقبب في العمارة اإلسالمية.
3- املوضوع الثالث: احلرف الشعبية.

وقد روعي في هذه املواضيع مناسبتها لقدرات الطالب/ـة  ومرحلة النمو اجلسمي والعقلي واالجتماعي. 
فكرية،  بأنشطة  املوضوعات  ذيلت  كما  الفنية.  التربية  دروس  في  إليها  التعرض  لهم  سبق  ملفاهيم  ومعاجلتها 

وتطبيقية، تساعد على تأكيد املعارف، واخلبرات، واملهارات املكتسبة. 
املجال الثاني هو مجال الزخرفة، ويتكون من موضوعني هما:

1- املوضوع األول: جتريد وحدة زخرفية نباتية.
2- املوضوع الثاني: التوريق في الزخارف اإلسالمية.

وقد روعي في هذه املواضيع أن تكون امتداًدا ملا سبق أن تعلمته في مجال الزخرفة اإلسالمية، واشتملت على 
أنشطة فكرية وتطبيقية تساعد الطالب/ـة على االهتمام بتراثه وفنه اخلالد.

املجال الثالث، وقد تناول الطباعة واشتمل على املوضوعني اآلتيني:
1- املوضوع األول: مطبوعات بالتفريغ.

2- املوضوع الثاني: طباعة زخرفية بالتفريغ. 
وقد مت تناول موضوعات تتعلق بطرق الطباعة )االستنسل( التفريغ، وقدمت نبذة تاريخية عنها، وتطرقت 

بالتفصيل لطباعة التفريغ وطرق االستفادة منها في املنزل. كما ذيلت الوحدة بأنشطة إثرائية فكرية وعملية.
وجتد في محتوى اجلزء املخصص للفصل الدراسي الثاني ثالث مجاالت: 

املجال األول عن اخلزف وقد قدم في موضوعني إثرائيني على النحو اآلتي: 
1- املوضوع األول: زخارف بارزة على املسطحات الطينية. 

2- املوضوع الثاني: تشكيل املجسم بطريقة الشرائح الطينية. 
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قدم املوضوع األول نبدة تاريخية عن اخلزف املسطح ذو الزخارف البارزة، ومساهمة اخلزاف املسلم في تطويرها، 
البارزة  الزخارف  التعرض ألساليب عمل  التي اشتهرت بها. كما  مت  املختلفة واألقاليم اإلسالمية  تقنياتها  وتطوير 

كاللصق واإلضافة والشرائح وغيرها من أساليب تزيني املنتج اخلزفي.
 أما املوضوع الثاني فقد خصص للتشكيل بواسطة الشرائح، ملناسبة هذه  الطريقة لسن الطالب والطالبات. وقد 

ذيلت هذه املوضوعات اإلثرائية بأنشطة فكرية وتطبيقية  مفيدة للطالب/ة.
املجال الثاني: مجال الرسم، ويتكون من ثالث موضوعات وهي: 

1- املوضوع األول: الفنون اإلسالمية. 
2- املوضوع الثاني: الرسم من الطبيعة، أو اخليال. 

3- املوضوع الثالث: رسم اإليقاعات احلركية في األلعاب الرياضية. 
وقد روعي في هذه املواضيع مناسبتها لقدرات الطالب/ة ومرحلة النمو اجلسمي والعقلي واالجتماعي. ومعاجلتها 
ملفاهيم سبق اكتسابها في دروس التربية الفنية. كما ذيلت املوضوعات بأنشطة إثرائية معرفية وعملية، تساعد على 

تأكيد املعارف، واخلبرات، واملهارات املكتسبة.
املجال الثالث: مجال الزخرفة، ويتكون من موضوعني هما: 

1- املوضوع األول: حتوير الوحدة الزخرفية النباتية. 
2- املوضوع الثاني: تكوينات جمالية مبتكرة من الوحدات الزخرفية النباتية. 

وقد روعي في هذه املواضيع أن تكون امتداًدا ملا سبق أن تعلمته في مجال الزخرفة اإلسالمية، واشتملت على 
أنشطة إثرائية معرفية وعملية تساعد الطالب/ة على االهتمام بتراثه وفنه اخلالد. 

كما جتد في محتوى اجلزء املخصص للفصل الدراسي الثالث ثالث مجاالت: 
املجال األول: مجال أشغال املعادن، وقد اشتمل على موضوعني على النحو التالي: 

1- املوضوع األول: التشكيل بالشرائح املعدنية بطريقة الثني والربط. 
2- املوضوع الثاني: تكوين مجسمات جمالية بالعلب املعدنية.

وقد مت تقدمي نبذة تاريخية مختصرة عن املعادن وطرق تشكيلها، وطريقة التشكيل بواسطة الربط امليكانيكي 
امليدانية كظاهرة محلية وعاملية. وتفرد  اجلمالية  املجسمات  في  املعادن  استخدام  لكيفية  التعرض  مت  للمعدن. كما 
لسن  ومناسبة  بسيطة  وصل  بطرق  جمالية  مجسمات  إنتاج  في  الفارغة  املعدنية  العلب  الستخدام  الثاني  املوضوع 
الطالب والطالبات. وقد ذيلت املوضوعات بأنشطة إثرائية معرفية وعملية، يستطيع الطالب/ة القيام بها في منزله، 

مما يساعده على إدراك البعد املهني ملمارسة الفن، وتكوين اجتاهات إيجابية نحو التعبير الفني والعمل اليدوي.



املجال الثاني: مجال أشغال اخلشب ويتكون من موضوعني على النحو اآلتي: 
1- املوضوع األول: احلفر على اخلشب - اإلعداد. 
2- املوضوع الثاني: احلفر على اخلشب - التنفيذ. 

وقد روعي في إعداد موضوعات هذا املجال، مناسبته ملرحلة الطالب/ة الدراسية وإثرائها وتعزيزها للخبرات
وتعزيزها  وإثرائها  الدراسية  الطالب/ة  ملرحلة  مناسبته  املجال،  هذا  موضوعات  إعداد  في  روعي  وقد 
للخبرات التي سبق اكتسابها أثناء الدروس الفصلية ملجال أشغال اخلشب. وقد قدمت املواضيع اإلثرائية، فكرة 
عامة عن احلفر على اخلشب كحرفة شعبية يدوية أصيلة مارسها اآلباء واألجداد وبرعوا فيها بشكل ملحوظ. 
وقد خصص املوضوع األول إلعداد السطح اخلشبي املراد حفره وتشمل، مرحلة الرسم والتصميم، أما املوضوع 
الثاني فقد خصص للتطبيق العملي، وقد ذيلت املوضوعات بأنشطة إثرائية معرفية وعملية، تساعد الطالب/ة 

في إنتاج أعمال فنية في منزله، وتعميق البعد املهني ملمارسة الفنون بأنواعها.
املجال الثالث: مجال النسيج ويتكون من موضوعني على النحو اآلتي: 

1- املوضوع األول: إعداد النول وتسديته. 
2- املوضوع الثاني: النسيج الشعبي. 

وتعزيزها  وإثرائها  الدراسية  الطالب/ة  ملرحلة  مناسبته  املجال،  هذا  موضوعات  إعداد  في  روعي  وقد 
فكرة  اإلثرائية،  املواضيع  قدمت  وقد  النسيج.  ملجال  الفصلية  الدروس  أثناء  اكتسابها  سبق  التي  للخبرات 
النول وتطوره، والنسيج الشعبي كحرفة يدوية أصيلة مارسها اآلباء واألجداد وبرعوا  عامة عن كيفية إعداد 
بالبيئات  املرتبطة  الزخارف  البسيط وكيفية عمل  النسيج  أنواع  فيها بشكل ملحوظ. كما استعرضت بعض 
املختلفة. وقد ذيلت املوضوعات بأنشطة إثرائية معرفية وعملية، فما عليك عزيزي الطالب / عزيزتي الطالبة 
إال قراءة التعليمات واتباع اخلطوات للقيام باألنشطة التي سوف تكون -بإذن اهلل- مفيدة ليس لك فقط ولكن 

لألسرة بكاملها، وذلك أن التعلم عن عالم الفن وممارسته أمر ممتع ومفيد.

وفي اخلتام نسأل اهلل الكرمي أن ينفع طالبنا وطالباتنا بهذا اجلهد املتواضع الذي يهدف إلى حتسني تعلمهم 
وممارستهم ملجاالت التعبير الفني املختلفة.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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ارتدي المعطف الواقي لحم�ية مالب�صــي من االألوان 	 
و�صوائل التنظيف. 

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

تنظيفه�.   

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

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

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

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

يف غرفة ال�صف

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

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

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

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

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

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

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

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

بغ�صل يدي بعد كل ن�ص�ط. 

تعليمات السالمةتعليمات السالمة
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الف�سل الدرا�سي الثاين



الوحدة الأولى: جمال اخلزف

94زخارف بارزة على امل�ضطحات الطينيةاملو�ضوع الأول

106ت�ضكيل املج�ضم بطريقة ال�ضرائح الطينيةاملو�ضوع الثاين

116تقومي الوحدة

الوحدة الثانية: جمال الر�ضم

118الفنون الإ�ضالميةاملو�ضوع الأول

127الر�ضم من الطبيعة، اأو اخليال املو�ضوع الثاين

139ر�ضم الإيقاعات احلركية يف الألعاب الريا�ضيةاملو�ضوع الثالث

148تقومي الوحدة

الوحدة الثالثة: جمال الزخرفة

150حتوير الوحدة الزخرفية النباتيةاملو�ضوع الأول

158تكوينات جمالية مبتكرة من الوحدات الزخرفية النباتية املو�ضوع الثاين

164تقومي الوحدة

165اأهداف امل�ضروع الفني

167امل�ضطلحات

169املراجع

173فهر�س الأ�ضكال وال�ضور

املـحـتـويــاتاملـحـتـويــات



9393

الموضوع األول:الموضوع األول:

زخارف بارزة على المسطحات الطينية.زخارف بارزة على المسطحات الطينية.

الموضوع الثاني:الموضوع الثاني:

تشكيل المجسم بطريقة الشرائح الطينية.تشكيل المجسم بطريقة الشرائح الطينية.
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زخارف بارزة على املسطحات الطينيةزخارف بارزة على املسطحات الطينية

اخلزف املسطح ذو الزخارف البارزة: 

هو أحد أنواع اخلزف اإلسالمي الذي انتشر في العصر العباسي في العراق وكانت مراكزه املهمة في سوسة وسامراء. 

وهناك أساليب متنوعة لتطبيق الزخارف البارزة منها:
1- الزخرفة باإلضافة واللصق: 

الطينــي الســطح  ثــم لصقهــا علــى  املــراد عملهــا،  الزخرفــة  مــا، ويتــم تشــكيله حســب  نوًعــا  اللينــة  الطينــة  فيهــا  يســتعمل 

في مكانها املعد سابًقا، لتظهر زخارف بارزة عن سطح اإلناء. الشكلني )1، 2(.

رابط الدر�س الرقمي
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شكل )2( إناء فخاري شكل بتقنية الزخارف البارزة.شكل )1( وحدات من الطني يتم جتهيزها يدويًا على شكل كرات أو حبال.



9595

2- الزخرفة بالشرائح: شاع استخدام الشرائح الطينية في التشكيل املباشر بها، أو استخدامها كإضافة للزخرفة. 

الشكلني )3، 4(.

شكل )3( شرائح  طينية شكلت على هيئة ورقة نبات.

شكل )4( شرائح طينية شكلت على هيئة أوراق نبات 
وأضيفت كزخرفة.
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التشكيل بالشريحة: 

هي إحدى الطرق اليدوية للتشكيل  التي شاع استخدامها منذ القدم وحتى وقتنا احلاضر، وهي من الطرق األكثر انتشاًرا 

بني فناني اخلزف كونها طريقة سهـــلة وتتعـــدد طــــرق التشكيــل فيها وبها. شكل )٦(.

تعريف الشريحة: 

     الشريحة عبارة عن قطعة من الطني تفرد بفرادة خشبية حتى تصبح مسطحة  ذات ثخانة واحدة. شكل )٥(. 

وقد تكون ذات شكل محّدد أو حر.

شكل )٥(

شكل )٦(
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باألصابعبالفرد بني شريحتني خشبية

نشاط )1(

الشكل )٧( توضح اخلامات واألدوات املطلوبة لتنفيذ عمل مسطح وزخرفته بالشريحة وطالئه، نذكرها سويًا من خالل 

معرفتنا بها في الدروس السابقة. 

أمامك في الشكل )٨( صور توضح بعًضا 

للحصول على  الطينة  لفرد  املتبعة  من األساليب 

ما  اخلاص  بأسلوبك  واشرح  تأملها  شريحة، 

شاهدت فيها.

نشاط )2( 

شكل )٧(

شكل )٨(
بالقطعبالفرد
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دور االبتكار في تشكيل الشريحة:

لالبتكار دور فّعال في إنتاج األشكال املسطحة املصنوعة من الشرائح الطينية غير التقليدية ذات القيم الفنية واجلمالية 

التي حتمل التنوع في احلدود اخلارجية وفي اإلضافات اجلذابة التي تظهر بأسلوب فني مبتكر، استمتع مبشاهدة النماذج 

في الشكل )٩(، وأطلق العنان ملخيلتك لتبتكر شكاًل جديًدا للشريحة.

شكل )٩(
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أساليب الزخرفة بالشريحة:

  1- زخرفة نافرة عن سطح الشريحة: وتكون بضغط الشريحة في قالب مزخرف أو تشكل الوحدات الزخرفية وتضاف 

على سطح الشريحة لتبدو شبه مجسمة. شكل )1٠(.

  2- زخرفة مجسمة: وتكون بفرد الشريحة وتقطيعها بقوالب القطع ثم جتميع األجزاء، أو تشكيلها مباشرة يدويًا. 

شكل )11(.

شكل )1٠(

شكل )11(
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هناك العديد من األساليب تتبع إلعطاء العمق للشريحة، في الشكل )12( تشاهد إحدى هذه األساليب.

اذكر طرًقا أخرى ميكن أن تطبقها لتحرك بها الشريحة.

ماذا يحدث للشريحة إذا وضعناها على إناء مقلوب؟

ماذا يحدث إذا وضع عدد من الُكرات الطينية متوسطة احلجم على هيئة دائرة أو مربع بحيث تكون متباعدة تباعًدا 

ًـــــــــا في حدود مساحة الشريحة، ثم توضع عليها الشريحة؟   محسوب

ماذا يحدث إذا شكلنا حبل طيني وجمعنا بني أطرافه ليكّون حلقة مفرغة، ثم تغطى بورق يتحّدد معه شكل 

احلبل، ونفرد عليها الطينة؟

نشاط )3( 

شكل )12(
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وميكننا تشكيل بعض األعمال الفنية املعاصرة بالشريحة تظهر فيها أساليب حديثة للزخارف البارزة. شكل )13(.

شكل )13(
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     ما القيم اجلمالية التي أضفتها الزخرفة البارزة على الشريحة في شكـل )14( إذا ما قورنت بالشريحة دون إضافات، 

شكل )1٥(؟ 

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

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

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

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

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

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

نشاط )4( 

شكل )1٥(شكل )14(
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تزخر مملكتنا احلبيبة بتراث عريق وجذور ضاربة في التاريخ، نشاهد في شكل )1٦(، بعض املباني األثرية، لنبحث 

عن املزيد منها في منطقتنا، ثم لنعمل منوذًجا مصغًرا ملبنى مفضل لدينا بتفاصيله الدقيقة متبعني طريقة التشكيل بالشريحة.

نشاط )٥( 

شكل )1٦( مناذج  ملباني أثرية. 
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خطوات تنفيذ واجهة مبنى من طني: 

اخلطوة األولى: نفرد الشريحة الطينية بسمك واحد، ونقطع جميع األطراف.  

اخلطوة الثانية: نحز ونخدش سطح الشريحة الطينية حتى نحصل على اخلطوط اخلارجية للمبنى الطيني، نرفع الشريحة 

الطينية بقطع خشبية، ثم نقطع النوافذ واألبواب بقوالب القطع، ثم نثبت النوافذ بالطينة السائلة.

شكل )1٧(
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اخلطوة الثالثة: نزخرف الشريحة الطينية بإضافة قطع من الشرائح الصغيرة متثل الدرج واحلوائط اخلارجية للمبنى الشعبي، 

ونلصقها بالطينة السائلة.

 مناذج أخرى ملباني شعبية نفذت بطريقة الشريحة.

شكل )1٨(
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تشكيل املجسم بطريقة  الشرائح الطينية تشكيل املجسم بطريقة  الشرائح الطينية 

تعتبر طريقة التشكيل بالشرائح إحدى أهم طرق التشكيل اليدوي للطينات التي استعملت قدميًا وال تزال تتبع حتى 

اآلن ويكثر انتشارها بني فنانني اخلزف كونها تعطي نتائج متعددة وتتميز عن غيرها من الطرق أنها تستخدم في بناء 

أشكال كبيرة ذات ارتفاعات عالية نسبّيًا في وقت قصير.

ما يجب مراعاته عند التشكيل بطريقة الشرائح:

والتشكيل  للدمج  والقابلية  التماسك،  وقوة  اخلواص  حيث  من  التشكيل،  لطريقة  املناسب  الطني  إعداد   -1

واللحام.

2- ترقيق الطينة على قطعة من القماش املاص للرطوبة لتسهيل رفعه.

3- ترقيق الطني على شكل شرائح وحتديد سماكته حسب طبيعة اجلسم املراد تشكيله والوظيفة التي يصنع من 

أجلها.

4- تقص الشرائح حسب التصميم املعد.

٥- حتضير جميع الشرائح التي يحتاجها العمل قبل البدء بالتشكيل.

٦- تغطية الشرائح بقطعة قماش رطبة.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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خطوات التشكيل بطريقة الشرائح:

اخلطوة األولى: ترقق عجينة الطينة بواسطة الفرادة، مع مراعاة البدء بالرق من املنتصف باجتاه األطراف للحصول على 

شريحة طينية بثخانة شريحتي اخلشب.

الطينة عليه، أو إضافة  يتم فرد  الذي  تنتج من طبيعة السطح  تأثيرات ملمسية  الشرائح  ٧- ميكن إكساب سطح 

مالمس متعددة كي تعطي تأثيرات فنية  حتمل قيم جمالية، شكل )1٩(. والعمل بتشكيل الطينة يعلمنا الهدوء والصبر 

إلجادة العمل.

شكل )1٩( تأثيرات ملمسية ناجتة من طبيعة السطح الذي تفرد عليه الشريحة.
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الشرائح  الشريحة، وتقص  تنفيذه، ويوضع على سطح  املرغوب  الشكل  الثانية: يقص ورق مقوى حسب  اخلطوة 

، وتترك حتى تصل إلى حالة التجلد. باستخدام أداة حادة  

السائل عند  الثالثة: تلصق الشرائح بعضها ببعض بعد خدش احلافات )خطوط االلتقاء(، ثم وضع الطني  اخلطوة 

خطوط االلتقاء لتساعد على عملية االلتصاق، كما ميكن استعمال حبال طينية طرية ورفيعة للمساعدة في لصق 

اجلوانب من الداخل، لتالفي انفصالها عن بعضها بعًضا.

 اخلطوة الرابعة: تستخدم الدفر اخلشبية للضغط على احلافات التي مت لصقها كي تتماسك القطع ببعضها.

اخلطوة اخلامسة: ميلس الشكل وينظف بقطعة من اإلسفنج الطبيعي املبلل باملاء إلكساب الشكل النعومة املطلوبة.
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تعرفنا فيما سبق على طرق التشكيل اليدوي. لنذكر تلك الطرق، ثم نعقد مقارنة بني اثنني منها )طريقة التشكيل باحلبال 

وطريقة التشكيل بالشرائح(. ونحدد مميزات كل منهما من حيث لدونة الطني، منط البناء، سهولة التشكيل.

اخلطوة الثالثة: يدمج طرفي الشريحة، ثم يرفع اجلسم من الداخل لنحصل على شريحة أسطوانية الشكل.

اخلطوة الثانية: يدحرج اجلسم األسطواني على 

الشريحة لتلتف عليه.

نشاط )1( 

اخلطوة األولى: تلف ورقة على جسم أسطواني 

وتثبت بورق الصق.

خطوات تشكيل الشكل األسطواني:

ميكن تشكيل الشكل األسطواني بالشريحة باتباع اخلطوات اآلتية:
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املعاجلة السطحية:

     اهتم اإلنسان منذ القدم بتجميل كل ما ينتجه، وقد توصل إلى زخرفة القطع الطينية بأمناط زخرفية بسيطة طورها 

على مر العصور املتعاقبة، وتنوعت أشكال هذه الزخارف وطرق تنفيذها، وهناك أمناط كثيرة منها ما يأتي: 

1- ما يطبق على األجسام قبل حرقها في أفران خاصة وهي رطبة و لدنة وجافة.

2- على األجسام وهي فخارية )بعد احلرق األول في األفران(.

3- على األسطح املزججة )بعد احلرق الثاني في األفران(.

 أساليب املعاجلة السطحية قبل حرقها في األفران:

هناك أمناط كثيرة ومتنوعة نختار منها ما يأتي:

1- الزخرفة باإلضافة واللصق: 

يستعمل فيها الطينة الطرية نوًعا ما ويتم تشكيله حسب 

الزخرفة املراد عملها، ثم لصقها في مكانها املعد سابًقا على 

سطح القطعة حسب التصميم شكل )2٠(.

شكل )2٠(
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2- الزخرفة باحلفر العميق: 

     وتستعمل أدوات خاصة بأشغال اخلزف )دفر خشبية أو معدنية( 

حلفر اخلطوط واملساحات العميقة على سطح املشغوالت وهي في حالة 

لدونة. شكل )21(.

     كما ميكننا تطبيق املعاجلات السطحية بالطالءات الزجاجية على 

القطع الفخارية.

     والطالء الزجاجي: هو عبارة عن طبقة زجاجية تتكون من عدة مواد توزن بدقة وتخلط باملاء، ثم تطحن جيًدا وتصفى 

وتضاف على األجسام الفخارية لتكسبها سطح المع أملس بفعل احلرارة فتصبح أجسام خزفية. وقد تكون الطالءات الزجاجية 

شفافة أو ملونة المعة أو غير المعة. شكل )22(.

شكل )22(

  شكل )21(
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يتكون الطالء الزجاجي من مواد رئيسة هي:

2- مواد مزججة. 1- مواد صاهرة. 

4- مواد ملونة إذا كان الطالء املراد ملونًا. 3- مواد رابطة.  

وميكننا إضافة بعض األكاسيد لتلوين الطالء الزجاجي منها ما يأتي شكل )23(:

1- أكسيد كوبالت                  أزرق فاحت.

2- أكسيد نحاس                   أخضر فاحت.

3- أكسيد حديد                   بني فاحت.

4- أكسيد كروم                     أخضر.

٥- أكسيد املنجنيز                 أسود.

وهناك طالءات زجاجية جاهزة تباع في األسواق ميكن استخدامها في تلوين األسطح الفخارية.

شكل )23(
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اخلطوة الثانية: نرسم التصميم بقلم الرصاص على اخلطوة األولى: جتهيز الطالء الزجاجي.
السطح الفخاري. 

اخلطوة الثالثة: نلون التصميم املرسوم بالطالء الزجاجي من اخلارج والداخل.  

اخلطوة الرابعة: نترك األلوان جتف، ثم نقوم بحرقها حتى يثبت الطالء الزجاجي.  

لنتبع خطوات التنفيذ اآلتية لتطبيق الزخرفة بالطالءات الزجاجية اجلاهزة على األسطح الفخارية:

نشاط )2( 
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يحرص الفنان اخلزاف على تقدمي أفكار فنية تتسم باحلداثة واجلدة والتناسق واالنسجام، ُتشعر املشاهد باملتعة 

احلسية واجلمالية. لنتأمل األعمال الفنية املنفذة بطريقة الشريحة في شكل )24(، ونقيمها من حيث الفكرة واملعاجلة 

السطحية. حبذا لو نطرح أفكار مغايرة عند التشكيل بالشرائح؟

نشاط )3( 

شكل )24(
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أقبل الفنانون املسلمون على فن اخلزف إقبااًل عظيًما، واستطاعوا أن ينتجوا خزًفا على مستوى عاٍل من حيث القيمة 

الفنية واجلمالية.

وقد شمل إنتاج اخلزف جوانب متعددة من االحتياجات اليومية مثل: الفناجني واألقداح والكؤوس والصحون والسالطني 

واألكواب والقوارير واألباريق واألزيار واملسارج، والبالطات اخلزفية لكسوة جدران احملاريب.

وتعددت أنواع اخلزف اإلسالمي في أشكالها وطريقة معاجلتها، وأنواع الزخارف بشكل ليس له نظير ومن بعض األنواع 

التي شاع إنتاجها في مختلف البالد اإلسالمية هي: 

1- اخلزف ذو الزخارف البارزة.

2- اخلزف ذو الزخارف احملفورة.

3- اخلزف احملزوز حتت الطالء.

4- اخلزف ذو البريق املعدني.    

• نبحث في الشبكة العنكبوتية عن مساهمات املسلمني في تطور صناعة الفخار واخلزف وزخرفته عبر العصور، 

ونعرضه على املعلم/ــة.

نشاط )4( 
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تقومي الوحدة

ضع/ي عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:

)   ( اخلزف املسطح هو أحد أنواع اخلزف اإلسالمي الذي انتشر في العصر العباسي.  

)   ( اخلزف اإلسالمي متركز في سامراء.        

)   ( تزخر اململكة العربية السعودية باملباني األثرية.       

)   ( من أمناط معاجلة السطح في اخلزف الزخرفة باإلضافة واللصق.     

)   ( يحرص الفنان اخلزاف على تقدمي أفكار فنية تتسم باحلداثة واجلدة والتناسق واالنسجام.  

11

11
22

33

44

55

يتكون الطالء الزجاجي من مواد رئيسة هي:

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

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

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

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

عّدد/ي أنواع اخلزف اإلسالمي.

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

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

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

..................................................................................................................................................
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الوحدة الثانية

الموضوع األول: 
الفنون اإلسالمّية.

الموضوع الثاني: 
الرسم من الطبيعة، أو الخيال.

الموضوع الثالث:
رسم اإليقاعات الحركّية
في األلعاب الرياضّية.

الموضوعات
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تألقت احلضارة اإلسالمية منذ القرن السادس وحتى القرن التاسع عشر وشهدت ازدهاًرا 
وتطوًرا وصل ذروته وتأثرت به احلضارات األخرى، وقد ركزت الفنون اإلسالمية في هذه 
الفترة على فن العمارة، وفن املنمنمات، وفن الزخرفة، واخلط باإلضافة إلى فنون أخرى من 
النحت، ومتثلت هذه الفنون في املساجد والقصور واملخطوطات واألواني وبعض اللوحات 
مقصوًدا  اجلمال  يكون  أن  منها  اإلسالمية  للفنون  عدة خصائص  هناك  أن  كما  الفنية، 

وليس عارًضا، وأن يكون ذلك من باب التحسينات وليس من الضروريات وغير ذلك.

الفنون اإلسالمية في اللوحات العاملية:
واملتاحف،  املعارض  لها  وعمل  بها  وتأثر  اإلسالمية  الفنون  بدراسة  العاملي  الفنان  اهتم 
وظهر ذلك واضًحا في بعض اللوحات العاملية، إما باستخدام بعض الرموز من مآذن وقباب 
وزخرفة وغيره، أو مستوحاة من احلياة السياسية واالجتماعية والبيئة والتاريخ اإلسالمي كما 
ظهرت في هذه اللوحات بعض القيم الفنية اإلسالمية، ففي الشكل )٢٥( لوحة للفنان 
اليومية ملنطقة  الواضح وتسجيله للحياة  العاملي )املستشرق( لودفيج دوتش نشاهد تأثره 
من شرقنا اإلسالمي واستخدامه للزخرفة اإلسالمية في اللوحة، كما نشاهد الفنان البريطاني 

دافيد روبرتس الذي اهتم  باحلياة الدينية ورسم لوحة لقبة الصخرة، الشكل )٢٦(.

الفنون الإ�سـالمـيـةالموضوع األول
رابط الدر�س الرقمي

www . i e n . e d u . s a
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الشكل )٢٥(: لوحة )بائع العرقسوس( للفنان لودفيج دوتش.

الشكل )٢٦(: لوحة لقبة الصخرة للفنان البريطاني دافيد روبرتس.
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تأثر الفنان املسلم بالفنون اإلسالمية:
تأثر الفنان بالفنون اإلسالمية وعبر بها عن مشاعره وأفكاره، وحّلق بخياله في تصوير 
تلك املشاعر واألفكار، كما طور من استخدام رموزها وعناصرها من خط وزخرفة ومئذنة 
سمات  من  سمة  والعناصر  الرموز  هذه  استخدام  ومازال  العناصر،  من  ذلك  وغير  وقبة 
الفنان املسلم فنجد الفنان اجلزائري محمد راسم قام برسم  املنمنمات في القرن العشرين، 

الشكل )٢٧(.

ن�شاط ) ن�شاط ) 11 ( (

1- اذكر بعض العناصر التي متيزت بها الفنون اإلسالمية؟
2- هل تأثر الفنان العاملي بالفنون اإلسالمية؟ وإلى أي حد؟

3- اذكر بعض خصائص الفنون اإلسالمية؟

الشكل )٢٧(: منمنمة حديثة للفنان اجلزائري محمد راسم.
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الفنون اإلسالمية في اململكة العربية السعودية:
منذ ظهور احلركة التشكيلية الفنية باململكة العربية السعودية والفن اإلسالمي سمة 
من سمات الفنان السعودي وذلك لعدة أسباب من أهمها أن احلكم فيها إسالمي منهًجا 
وتخيالته  وأفكاره  الفنان  على  واضح  تأثير  الشريفني  احلرمني  لوجود  أن  كما  وتطبيًقا، 
لوحات  أغلب  في  نفسه  يفرض  اإلسالمي  بتراثه  السعودي  الفنان  اعتزاز  أن  إلى  إضافة 
اإلسالمية  الفنون  رموز  من  رمًزا  يستخدم  املواضيع  في مختلف  السعودي وجنده  الفنان 
أو عنصًرا من عناصرها باإلضافة إلى التعبير الروحي عن دينه اإلسالمي. ولعظمة البيت 
احلرام في نفس الفنان املسلم واملناسك الدينية من حج وعمرة جنده دائم التعبير عن هذا 

املوضوع.

الشكل )٢٨(: منمنمة للفنان الواسطي من مقامات احلريري.

ن�ساط ) ن�ساط ) 22 ( (

اذكر العناصر التي استخدمها الفنان في املنمنمة السابقة؟
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احلج مستخدًما  في  الطواف  فيها  الشكل )٢٩( يصور  أرشد كمال،  للفنان  لوحة   
الفنون اإلسالمية في تصوير احلجيج بحرف األلف أبيض  العربي كرمز من رموز  احلرف 

وأسود وحروف التلبية بأعلى الكعبة.

الشكل )٢٩(: لوحة للفنان أرشد كمال.

احلرف العربي والفنون اإلسالمية:
استخدم احلرف العربي كرمز من رموز الفنون اإلسالمية في املنمنمات واملنحوتات 
انطلق  العشرين  القرن  أوائل اخلمسينات في  الفنان املسلم وفي  وغير ذلك من أعمال 
ما يسمى باللوحة احلروفية وهي اللوحات التي جتمع بني جماليات اخلط العربي وقيم 
التشكيل احلديث، وقد اختلفت األقطار العربية واإلسالمية في أنواع اخلطوط املستخدمة 

في هذه اللوحات.
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الشكل )٣١(: لوحة للفنان يوسف إبراهيم.الشكل )٣٠(: لوحة للفنان محمد رضا وارس.

الشكل )٣٢(: لوحة للفنان إبراهيم العرافي.

من  أسلوب  احلروفية  اللوحة  أو  احلروفيات  فن  أصبح  السعودية  العربية  اململكة  وفي 
أساليب بعض الفنانني.كما في الشكل )٣٠( لوحة للفنان محمد رضا وارس، والشكل 

)٣١( لوحة للفنان يوسف إبراهيم، والشكل )٣٢( لوحة للفنان إبراهيم العرافي.
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األلوان املائية:
التي حتدد  املواد هي  األلوان من األصباغ ومتزج معها مواد أخرى وهذه  ُتصنع جميع 
نوعية اللون كما أنها تزيد من سماكته، واأللوان املائية يتم فيها مزج األصباغ مع الصمغ 
ويختلف نوع هذه األلوان باختالف كمية الصمغ فيها فاأللوان املائية العادية نسبة الصمغ 
فيها أقل من ألوان اجلواش التي هي أقل من ألوان األكريلك. و متزج ألوان اجلواش بالصمغ 
األبيض فتصبح معتمة وغير شفافة وهذا هو الفرق بينها وبني األلوان املائية العادية وهذه 
األلوان جتف سريًعا وميكن إخفاء األخطاء فيها بزيادة طبقات اللون مع مالحظة أن هذه 

الزيادة في تكثيف اللون تؤدي إلى تقشير وتشقق اللون في اللوحة مع مرور الوقت.
اخلامات واألدوات:

١- اللون: ويتوفر بعدة أنواع منها األنابيب املعدنية والبالستيك واملساحيق امللونة.
٢- فرش الرسم: تكون مدببة وناعمة ومبقاسات مختلفة.

٣- بالتة: وتسمى صحن األلوان وتستخدم ملزج األلوان ولها عدة أنواع.
اللوحة عليه لسهولة الرسم وله  اللوحة: ويسمى املسند ويستخدم لوضع  4- حامل 

وضع معني في الرسم بألوان اجلواش، الشكل )٣٣(.   
أشكالها وسماكتها ويستحسن  في  تختلف  الورق  من  أنواع  هناك عدة  الورق:   -٥

استخدام ورق البرستول الناعم السميك.   

الشكل )٣٣(: حامل اللوحة )املسند(.
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خطوات الرسم والتلوين:  
     تختلف خطوات الرسم والتلوين باختالف املوضوع، ومن اخلطوات التي يتفق عليها 

أغلب الفنانني اآلتي:      

الشكل )٣4(: بعض أدوات الرسم بألوان اجلواش.

خطوة )١(: رسم املوضوع بقلم الرصاص.

مع  املوضوع  عناصر  تلوين   :)٢( خطوة 
التأكيد على بعض التفاصيل في العمل.
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خطوة )4(: العمل في صورته النهائية.

ارسم لوحة تشكيلية باستخدام احلرف العربي كأحد رموز الفن 
اإلسالمي باأللوان املناسبة.

ن�ساط ) ن�ساط ) 33 ( (

خطوة )٣(: تلوين اخللفية مع التأكيد 
على بعض عناصر اخللفية.
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 الرســم مــن أقــدم الفنــون التي مارســها اإلنســان منذ آالف الســنني وهي هوايــة الزمته 
وتطورت بتطوره.

الغاية من دراسة الرسم:
تنمية املالحظة والتفكير واالبتكار واخليال، وتعويد املرء على تذوق اجلمال والشعور به 
والتعبير عن أفكاره وخواطره وعما يحيط به من جمال الطبيعة وبهجتها تعبيًرا ملموًسا.

وهناك أساليب كثيرة لفن الرسم أهمها: الرسم من الطبيعة، والرسم من البيئة والرسم 
من اخليال.

أواًل: الرسم من الطبيعة: 
وينقسم الرسم من الطبيعة إلى قسمني: )الطبيعة احلية، والطبيعة الصامتة(.

أ- الرسم من الطبيعة احلية:
والصحارى  كالغابات  تعالى  اهلل  خلقها  التي  الطبيعة  في  املجسد  اجلمال  رسم  هو 
واجلبال والوديان واألنهار، واملظاهر البيئية املختلفة مبا فيها من عناصر مختلفة كاألشجار 

واحليوانات والطيور والكائنات البحرية والصخور والُشَعِب املرجانية، وغيرها.
وكثير من الفنانني استلهموا أعمالهم 
املختلفة  وعناصرها  الطبيعة  من  الفنية 
القحطاني  سعود  السعودي  كالفنان 
الذي ركز على املنظور اخلطي البسيط، 
واالنسجام  اللوحة  عناصر  في  واالتزان 

اللوني، الشكل )٣٥(.   

الشكل )٣٥(: لوحة من الطبيعة للفنان سعود القحطاني.

رابط الدر�س الرقمي

www. ien .edu .sa

الر�سم من الطبيعة، اأو اخليال الموضوع الثاني
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ومنهم من ركز على إظهار التفاصيل الدقيقة في العناصر الطبيعية مستخدًما العناصر 
الشكلية من خط ولون وملمس وضوء وظل كالفنانة هدى جودة العمر، الشكل )٣٦( 

والفنان عبداحلكيم بامهير، الشكل )٣٧(. 

الشكل )٣٦(: لوحة روائع البحر األحمر 
للفنانة هدى العمر.

الشكل )٣٧(: لوحة أعــمــاق 
للفنان عبداحلكيم بامهير.
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التالية، مع مراعاة  لكي نرسم لوحة فنية متكاملة نتابع اخلطوات 
املنظور واالتزان واالنسجام  في عناصر اللوحة:

اخلطــوة األولــى: نرســم املنظــر بقلــم 
الرصاص، مع مراعــاة املنظور واالتزان 

في عناصر اللوحة.

اخلطوة الثانية: نلون خلفية املنظر بألوان 
مناسبة في )الصباح، املساء، أو الليل(

اخلطــوة الثالثة: نلــون األماكن العالية 
بلــون فاتـــح والســفلية بلــون غامــق 

حسب العناصر.

ــلـــون أعــلــى  اخلـــطـــوة الـــرابـــعـــة: نـ
الشجيرات البعيدة بلون أخضر فاحت 
بلون أخضر  الشجيرات  أسفل  ومن 

قامت.

ن�ساط ) ن�ساط ) 11 ( (
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اخلطوة اخلامسة: نلون الشجيرات 
القريبة أسفل اجلبل بلون أخضر فاحت 

ونلون الطريق بلون بني قامت.

فرشاة  بواسطة  السادسة:  اخلطوة 
الدقيقة  التفاصيل  نوضح  صغيرة 
للجبال والشجيرات كما نحدد اجتاه 

الضوء والظل.

• نتأمل الطبيعة في كل فصل من فصول السنة، ثم نرسم منظًرا مستوحى 
من الطبيعة مستخدمني ألوان الغواش.

الشكل )٣٨(: الشكل النهائي للوحة.
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ب- الرسم من الطبيعة الصامتة:        
  الطبيعة الصامتة هي األشياء اجلامدة التي ال حياة فيها كالفواكه، واألواني والزجاجات، 
واألكواب، واملكعبات، وغيرها، وعـنـد تكــوين مجمــوعة مـن الطبيـعـة الصامتة ال بد أن 

نراعي القواعد اآلتية:
١- انسجام العناصر مع بعضها البعض، وترابطها.

٢- مراعاة نسب العناصر واختالف أحجامها، وأشكالها، ومالمسها.
٣- االنسجام اللوني بني العناصر املختارة.

زوايا احلجرة  اجلميع من مختلف  يراها  مناسب بحيث  العناصر في مكان  4- عرض 
بوضوح  مع مراعاة اجتاه الضوء. 

الفن  من  املستلهمة  الصامتة  الطبيعة  رسموا  التشكيليني  الفنانني  من  الكثير  وهناك 
الشعبي كالفنان السعودي سعد العبيد الذي ركز على تنظيم العناصر مع بعضها البعض 

مما ساعده على إظهار الظالل الناجتة من أثر الضوء على التكوين، الشكل )٣٩(.

الشكل )٣٩(: لوحة من الفن الشعبي للفنان سعد العبيد.
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من  املكونة  العناصر  انسجام  على  ركز  الذي  احلجي  منير  السعودي  الفنان  ومنهم 
املكعبات واألواني اخلزفية، كما ركز على االنسجام اللوني بني العناصر، الشكل )4٠(. 

الشكل )4٠(: لوحة للفنان منير احلجي.

ن�ساط ) ن�ساط ) 22 ( (

الشكل )41(: لوحة للفنان السعودي إحسان برهان نتأملها جيًدا، ثم نعدد 
القواعد التي اتبعها الفنان في رسم الطبيعة الصامتة.

الشكل )4١(: لوحة للفنان إحسان برهان.
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ثانًيا: الرسم من البيئة:
وتشمل البيئة كل ما يراه ويسمعه الفنان ألنه جزء منها، والبيئات من حولنا كثيرة 
لها مميزات ومواصفات تتقارب وتختلف عن بعضها، ولكل بيئة حياة يومية تختلف عن 
األخرى ميكن استغاللها كعناصر ملوضوعات تعبيرية مختلفة على سبيل املثال: املزارع، 
والسفن،  الشراعية  املراكب  املواني،  املساجد،  األبراج،  املباني،  واجلسور،  الطرقات 

األسواق ... وغيرها.
الفنية كالفنان  اليومية في أعمالهم  احمللية واحلياة  البيئة  وا عن  الفنانني عبرَّ وكثير من 

السعودي األمير خالد الفيصل، الشكل )4٢(.

الشكل )4٢(: لوحة سوق أبها القدمي  للفنان األمير خالد الفيصل.
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والفنان السعودي ضياء عزيز الذي ركز على احلياة اليومية الشعبية، الشكل )4٣(.

الشكل )4٣(: لوحة يوم الغسيل للفنان ضياء عزيز.

وكذلك الفنانة السعودية صفية بن زقر التي ركزت على إظهار النسبة والتناسب في 
املنزل والرواشني املوجودة فيه، الشكل )44(.

الشكل )44(: لوحة املنزل والرواشني للفنانة صفية بن زقر.
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ثالًثا: الرسم من اخليال:
وأشكال  صور  في  وتنظيمها  السابقة  اخلبرات  من  جديدة  عالقات  إنشاء  على  تقوم 
فقد نشاهد صياًدا وزورًقا  واقعي،  ترتيب غير  في  واقعية  أشياء  نشاهد  فنحن  جديدة، 

وبحًرا لكن ترتيبهم غير واقعي، الشكل )4٥(.

ن�ساط ) ن�ساط ) 33 ( (

نتأمل البيئة التي نعيش فيها، ونختار موضوًعا ونرسمه، ونلونه بألوان 
اجلواش.

الشكل )4٥(: لوحة حلم صياد  للفنان الكويتي علي توفيق.
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وهناك كثير من الفنانني عبروا من اخليال كالفنان السعودي خليل حسن،  الشكل )4٦(.  

الشكل )4٦(: لوحة البحر للفنان السعودي خليل حسن.

بجميع  السعودية  والبيئة  الطبيعة  تأمل  الذي  بوشارد  فليب  اإلجنليزي  الفنان  ومنهم 
مظاهرها؛ فعبر من خياله بلوحات فنية مدهشة، الشكل )4٧(.

الشكل )4٧(: لوحة جبال السودة للفنان االجنليزي فيليب بوشارد.
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الشكل )4٨(: لوحة رحالة  للفنان البلجيكي رينيه ماجريت.

ن�ساط ) ن�ساط ) 44 ( (

 الشكل )48(: لوحة للفنان البلجيكي رينيه ماجريت، نصف اللوحة 
ونذكر العناصر الغير مألوفة والتي عبر الفنان فيها عن اخليال. 
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ومنهم من استخدم أفكاره وجتاربه وخياله في التعبير عن الصحراء كالفنان محمد 
السليم، الشكل )٥١(. 

ن�ساط ) ن�ساط ) 55 ( (

الفنية  لوحاتهم  السعودية  البيئة  من  التشكيليون  الفنانون  استلهم 
كالفنان عبده ياسني الذي رسم قافلة من اجلمال تسير وسط الصحراء، 
وعاصفة رملية حتيط بها من كل جانب في أجواء ترابية، الشكل )49(. 
والفنان فليب بوشارد الذي رسم الصحراء الواسعة بكثبانها الرملية، 

الشكل )50(.

الشكل )٥٠(: لوحة للفنان فليب بوشارد. الشكل )4٩(: لوحة للفنان عبده ياسني.

الشكل )٥١(: لوحة  للفنان محمد السليم.

نالحظ كيف تناول الفنانون موضوع الصحراء في اللوحات السابقة. 
هل نستطيع أن نرسم الصحراء بطريقة مختلفة؟
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أو  مرئية محسوسة  ال  أو  مرئية  باطنة،  أو  ظاهرة  بالحركة،  مغمور  الكون  في  ما  كل 
معقولة، وهذه الحركة هي مصدر المتعة الجمالية ولها داللتها ووظيفتها في نسق الحياة 

وقد ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة تدل على الحركة  قال تعالى: زب
رب)١(.

ومنذ أن خلق اهلل اإلنسان على هذه األرض أدرك حركة الكون من حوله فرسم على 
جدران الكهوف حركته وحركة الحيوانات التي يراها، الشكل )٥٢(.  

الشكل )٥٢(: رسومات حركية في بعض الكهوف.

والفنان المصري القديم سجل األحداث اليومية المختلفة في إيقاعات حركية رائعة، 
الشكل )٥٣(.

الشكل )٥٣(: رسومات للفنان المصري القديم.

رابط الدر�س الرقمي

www. ien .edu .sa

ر�سم الإيقاعات احلركيةالموضوع الثالث
يف الألعاب الريا�سية

 )١( سورة يس آية: 4٠.
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  وقد اكتشفت في المملكة العربية السعودية رسوم محفورة على الصخور تدل على 
حركة اإلنسان والحيوان، الشكل )٥4(.

الشكل )٥4(: رسومات محفورة على 
الصخور في المملكة العربية السعودية. 

للحركة  والجمالية  الفنية  القيم  الفنان  أدرك  وقد 
في البيئة من حوله فأظهرها في أعماله الفنية، الشكل 

.)٥٥(

الشكل )٥٥(: لوحة رقصة شعبية  للفنان 
عبدالحليم رضوي.

في ظل  بالعناية  املستهدفة  األساسية  العناصر  أهم  كأحد  الوطني  التراث  السعودية  العربية  اململكة  وضعت 
استراتيجيتها التنموية املتمثلة في رؤية 2030، بوصفهما رافًدا من روافد االقتصاد الوطني نظير ما تتمتع به اململكة 
من ثروات تاريخية عريقة تعد امتداًدا لتاريخ األمم واحلضارات التي تعاقبت على أرضها منذ آالف السنني وذكرت 
معظمها في القرآن الكرمي. وقد أثمرت العناية بتراثنا احلضاري من قبل حكومتنا الرشيدة عن إحياء مواقع التراث 
الوطني والعربي واإلسالمي والقدمي وتسجيل مواقع عدة ضمن قائمة التراث العاملي، ومتكني اجلميع من الوصول 

إليها على اعتبار أنها من الشواهد احلية على إرثنا العريق. 

معلومة إثرائية
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وكثيًرا ما نرى األطفال يرسمون ويعبرون فالطفل يرسم ويعبر عما يعرفه ال ما يراه من 
صور مختلفة لجسم اإلنسان وحركته، الشكل )٥٦(.

والصغار  للكبار  المحببة  األشياء  من  المختلفة  بحركاتهم  األشخاص  رسم  أن  وبما 
فسوف نتعلم رسم الحركة من خالل الطرق اآلتية:

1- الرسم بواسطة خطوط الحركة:
نرسم الرأس على أنها بيضة صغيرة ونرسم الجسم واألطراف على أنها خطوط بسيطة، 
وكل ما يجب مراعاته  في هذه الرسوم هي النسب والتناسب، والتوازن، الشكل )٥٧(.

الشكل )٥٧(: رسم الجسم بخطوط بسيطة.

الشكل )٥٦(: صور مختلفة لجسم اإلنسان وحركته.



142142

2- الرسم من الشخصية مباشرة: 
نختار أحد األشخاص من المنزل أو المدرسة كنموذج  للوقوف أمامنا ونرسم تفاصيل 
الحركة التي نرغب برسمها، الشكل )٥٨: أ،ب(، وكل ما يجب مراعاته في هذه الطريقة 

ما يأتي:
تحديد الشكل العام بخطوط الحركة.  -١

بيان موضع ونسب األجزاء المختلفة كاألرجل واأليدي....وغيرها.  -٢
٣- مقارنة هذه النسب بما هو خلفها من أرضية وحائط ... 

الشكل )٥٨-أ(: 
صورة شخصية.

الشكل )٥٨-ب(: 
تحديد الشكل العام 

بخطوط الحركة.

الشكل )٥٩(: الرسم من المرآة.

3- الرسم من المرآة:
نتابع هذه الطريقة في المنزل نقف أمام مرآة كبيرة ونقوم بعمل حركات مختلفة، لنتعلم 
من خاللها كيف يحافظ الجسم على توازنه أثناء تغير الحركة، ومن ثم نرسم الحركات 

التي قمنا بها أمام المرآة وهذه الطريقة تقوي الذاكرة لدى الطالب، الشكل )٥٩(.
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4- الرسم من الدمية المتحركة:
تباع هذه الدمية في محالت أدوات الرسم، وهي مصنوعة من الخشب أو البالستيك 
تتحرك أطرافها حسب الطلب، الشكل )٦٠(، ونستطيع أن نحركها حتى نحصل على 

هيئة الحركة المطلوبة.

الشكل )٦٠(: الدمية المتحركة.
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الشكل )٦١(: بعض ألعاب الرياضة الفردية.

الشكل )٦٢(: بعض ألعاب الرياضة الجماعية.

ن�ساط ) ن�ساط ) 11 ( (

الشكل )61(: يمثل بعض األلعاب الرياضية الفردية، والشكل )62(، 
يمثل بعض األلعاب الرياضية الجماعية.

•  نتأمل الحركات في األلعاب الرياضية الفردية والجماعية جيًدا، ثم نصفها 
ونرسمها بواسطة خطوط الحركة.

•  نعدد بعض األلعاب الرياضية الفردية والجماعية.
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تهتم وزارة التعليم باألنشطة المختلفة التي يمارسها الطالب في المدرسة وخارجها 
في ضوء قيمنا اإلسالمية التي نفتخر بها، وأهدافنا التربوية التي تنمي لدى الطالب احترام 
اآلخرين، وضبط النفس واحترام التعليمات واألنظمة األمنية من خالل المواقف المتنوعة 

للنشاط الرياضي. ومن هذه األنشطة: 
كرة  السباحة،  الجري،  مثل:  المدرسة  داخل  الطالب  يمارسها  التي  األنشطة   -١

القدم كرة السلة، الكاراتيه ... 
٢- األنشطة التي يمارسها الطالب خارج  المدرسة وتنقسم إلى قسمين: 

الهجن  سباق  مثل:  الرياضة  لوزارة  التابعة  األندية  في  المنظم  الرياضي  النشاط   •
والفروسية، كرة القدم والسلة والطائرة، الرماية، سباق السيارات والدراجات، رمي الرمح، 

والوثب العالي، رفع األثقال، الجمباز... وغيرها.
واهتم بعض الفنانين برسم بعض األلعاب الرياضية كالفنان البحريني عبداهلل المحرقي، 
الخيل، كما في  السعودية رنا محمد سباق  الفنانة  الشكل )٦٣(، وأيًضا رسمت  في 

الشكل )٦4(.

الشكل )٦4(: لوحة سباق الخيل للفنانة رنا محمد.الشكل )٦٣(: لوحة سباق الهجن للفنان عبداهلل المحرقي.
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لعبة )البراجون(،  القدم،  الجري، كرة  الحارة مثل:  الشعبي في  الرياضي  النشاط   •
سباق عجلة الدراجة، الصيد في البر.

السعودي  كالفنان  الحارة  في  الشعبية  الرياضية  األلعاب  بعض  الفنانين  بعض  ورسم 
ضياء عزيز الذي ركز على إظهار المنظور الخطي البسيط في خلفية اللوحة وأكد على 

النسبة والتناسب في عناصر اللوحة، الشكل )٦٥(.
والفنانة البحرينية خلود محمد التي أظهرت حركة الطفل وهو يدفع عجلة الدراجة، 

الشكل )٦٦(.

الشكل )٦٥(: لوحة لعبة الكبوش  
للفنان ضياء عزيز.

الشكل )٦٦(: لوحة سباق عجلة 
الدراجة للفنانة خلود محمد.
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ن�ساط ) ن�ساط ) 22 ( (

ونحاول  )أ(  الشكل  في  أمامنا  المرسومة  الرياضية  الحركة  نالحظ   
طريقة  باستخدام  )ب(،  الشكل  في  الناقصة  الرياضية  الحركة  رسم 

الدمية المتحركة.

أ

ب

حتقق الرياضة عدة فوائد من أهمها: 
حتسني اللياقة العضلية واجلهاز التنفسي.  	
حتسني الصحة العقلية واملزاج.  	
حتسني صحة العظام والصحة الوظيفية.  	
توازن اجلسم واحلفاظ على وزن صحي.  	
احلد من مخاطر اإلصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية وداء  	

السكري ومختلف أنواع السرطانات. 
احلد من مخاطر السقوط واإلصابة بالكسور.  	

معلومة إثرائية
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ضع/ي عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غير 
الصحيحة فيما يأتي:

)   ( ركز الفن اإلسالمي على فن العمارة واملنمنمات والزخرفة واخلط.  

)   ( استخدم الفنان املسلم احلرف العربي كرمز من رموز الفنون اإلسالمية. 

)   ( الطبيعة الصامتة هي األشياء اجلامدة التي فيها حياة.    

)   ( رسم الفنانون بعض األلعاب الرياضية الشعبية للتركيز على احلركة.   

)   ( الرسم من املرآة يقوي الذاكرة والدقة لدى الرسام.     

١١

22

33

44

55

تقويم الوحدةتقويم الوحدة
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الوحدة الثالثة

الموضوع األول: 
تحوير الوحدة الزخرفية النباتية.

الموضوع الثاني: 
تكوينات جمالية مبتكرة من 

الوحدات الزخرفية النباتية.

الموضوعات
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الفن اإلسالمي هو فن زخرفي ويظهر تأثيره واضًحا في الفنون الغربية من خالل الزخارف 
بأنواعها المتعددة، ويعتمد على استخدام األشكال والعناصر في الطبيــعة لتزيين سطـــح 
والنباتات، وقد أخذ  باألزهار  الخاصة  العناصر  فيها  التي تظهر  الموضوعات  ما، خاصة 
الفنان المسلم في تحويرها ولم يخرج في ذلك عن المبادئ واألسس التي تقوم عليها 

الزخرفة اإلسالمية وهي التوازن والتماثل والتقابل.
خالل  من  ومميزات  بصفات  النباتية  الزخرفية  العناصر  فيها  اتسمت  زخارف  إنها 
استخدام زخارف من تفريعات وعناقيد العنب وكيزان الصنوبر والمراوح النخلية قريبة 
بينها  قطوعها خطية ال صلة  أن تصبح زخارف  إلى  أصولها  تبعد عن  ثم  الطبيعة،  من 
وبين الطبيعة نالحظها في المساجد والمباني والمالبس واألدوات المستخدمة في الحياة 

اليومية.
ڻ   ڻ   ں      ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ    ڳ   زبڳ   تعالى:  قال 
ڻ        ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  
ۉ   ۅ     ۅ   ۋ   ٴۇۋ   ۈ   ۈ     ۆ   ۆ   ۇ   ڭۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ  

ۉ  ې رب)١(.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

حتوير الوحدة الزخرفية النباتيةالموضوع األول

الشكل )٦٧(: صورة من الطبيعة.
)١( سورة األنعام، اآلية: 99.
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ن�شاط ) ن�شاط ) 11 ( (

عرضت هذه اآلية عدًدا من النباتات في الطبيعة من حولنا: 
أ - عّدد هذه النباتات التي ذكرتها اآلية؟

ب - اذكر معنى التحوير؟

التحوير:
عبارة عن تبسيط للعنصر الزخرفي من خالل حذف وإضافة بعض التفاصيل للوحدة 

الزخرفية مع االحتفاظ بخصائص الوحدة الزخرفية المحورة األساسية.



152152

الشكل )٧٣(: زهرة من الطبيعة.

األشكال الطبيعية األشكال احملورة عن الطبيعة

الشكل )٧٢(: زهرة من الطبيعة. الشكل )٧١(:  وحدة زخرفية نباتية.

ن�شاط ) ن�شاط ) 22 ( (

تأمل هذه المجموعة من الصور في األشكال اآلتية، ثم صنفها في الجدول.

الشكل )٧٠(: زهرة من الطبيعة.  الشكل )٦9(: وحدة زخرفية نباتية.  الشكل )٦٨(: زهرة من الطبيعة. 
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ن�شاط ) ن�شاط ) 33 ( (

الفن  في  المحورة  الزخرفية  للصور  النموذجين  هذين  إلى  انظر 
اإلسالمي الزخرفي وحلل أيهما أفضل من النواحي الجمالية.

الشكل )٧٥( : صورة زخرفية محورة من الفن اإلسالمي. الشكل )٧٤(: صورة زخرفية محورة من الفن اإلسالمي.

ن�شاط ) ن�شاط ) 44 ( (

أمامك مجموعة من الصور في الطبيعة التي تمثل النباتات واألزهار:
هل يمكننا تحوير بعض منها كما فعل الفنان المسلم في العصر العباسي؟
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الشكل ) ٧٧( الشكل )٧٦ (

الشكل ) ٧9(الشكل ) ٧٨(

الشكل ) ٨١(الشكل ) ٨٠(
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ن�شاط ) ن�شاط ) 55 ( (

في الشكل )٨2( زخارف جدارية تعود للقرن )15-16( بأشكال 
نباتية محورة عن الطبيعة يتضح فيها التماثل تحدث عنها، وعن أنواع 

التماثل الموجود فيها.

الشكل )٨٢(: زخارف جدارية تعود للقرن )١٥-١٦(.
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ن�شاط ) ن�شاط ) 66 ( (

الحظ مجموعة من الزهور والنباتات في الطبيعة من حولنا التي استمد 
منها الفنان المسلم عناصره الزخرفية بعد أن قام بتحويرها عن الطبيعة:

- ابحث في الشبكة العنكبوتية عن بعض الزخارف النباتية المحورة.

الشكل )٨٤(الشكل )٨٣(

الشكل )٨٦(الشكل )٨٥(
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ن�شاط ) ن�شاط ) 77 ( (

المثبت  الجزء  وهو  الكعبة،  لميزاب   )٨7( الشكل  في  الصورة  تأمل 
على سطح الكعبة، المزخرف بوحدات زخرفية نباتية جميلة وبأشكال 

بسيطة، تحدث عنها وصف القيم الجمالية والفنية بها.

الشكل )٨٧(: زخارف نباتية من ميزاب الكعبة المشرفة.

ميزاب الكعبة املشرفة هو اجلزء املثبت على سطح الكعبة في اجلهة الشمالية واملمتد نحو 
احِلْجر واملصرف للمياه املتجمعة على سطح الكعبة عند سقوط األمطار، أو غسل السطح 
إلى حجر الكعبة وأول من وضع ميزاب للكعبة املشرفة قريش حني بنتها وجعلت لها سقًفا، 
وشهد ميزاب الكعبة املشرفة في العهد السعودي عدداً من عمليات التجديد والتطوير، كما 
مت تلبيسه بالذهب كحال أجزاء الكعبة األخرى، وُنقش على جوانب امليزاب ولسانه بالذهب 
نقوش زخرفية وكتابة تاريخ عمله وجتديده بخط الثلث اجلميل البديع. وفي عهد خادم احلرمني 
الشريفني امللك فهد بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - مت استبدال امليزاب القدمي لسطح 

الكعبة املشرفة بآخر جديد أقوى وأمنت وبنفس مواصفات امليزاب القدمي. 

معلومة إثرائية
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التوازن وهو  الزخرفي  التكوين  التي يقوم عليها  الزخرفية  والقواعد  البنائية  النظم  من 
تعادل القوى من كتل وحجوم ومساحات وألوان وخطوط في التصميم أو التكوين بحيث 
ال يطغى بعضها على بعض فيؤدي إلى خلل في الرؤية وعدم الراحة بالنسبة للمشاهد.    

زب   تــعــالــى:  اهلل  ــال  ــ ق
رب )١(.

ن�شاط ) ن�شاط ) 11 ( (

الحظ الصور اآلتية وتحدث عن أهمية االتزان وأنواعه في التصميمات 
المختلفة.

الشكل )9٠(الشكل )٨9(: وحدة زخرفية نباتية.الشكل )٨٨(

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

تكوينات جمالية مبتكرة من الموضوع الثاني
الوحدات الزخرفية النباتية

)١( سورة الحجر آية: ١9.
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ن�شاط ) ن�شاط ) 22 ( (

ظهر في الزخارف اإلسالمية فكر الحضارة اإلسالمية من خالل بعدها 
النباتات  من  الطبيعية  العناصر  بتحوير  وذلك  اهلل  خلق  مضاهاة  عن 
واألزهار وصياغتها بشكل جديد يتصف باالتزان في الوحدات الزخرفية 

اإلسالمية. 
زخرفية  وحدات  هي  هل  أمامك،  التي  الزخرفية  الوحدات  تأمل   - أ 

محورة عن الشكل الطبيعي للنباتات؟
ب - هل يمكنك إضافة بعض التأثيرات والمالمس بالقلم األسود في 

ا مبتكًرا؟ ا زخرفّيً هذه الوحدات إلعطائها شكاًل جمالّيً

الشكل )9٣(: وحدة زخرفية نباتية.الشكل )9٢(الشكل )9١(
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الشكل )9٦(الشكل )9٥(الشكل )9٤(

ن�شاط ) ن�شاط ) 33 ( (

واأللوان،  والوحدات  العناصر  توزيع  حسن  طريق  عن  يكون  االتزان 
وتناسقها مع بعضها البعض في تكوين فني جميل، أمامك وحدات زخرفية 
الشفاف  الورق  استخدام  يمكنك  هل   )99،9٨،97( األشكال  نباتية، 
في رسم هذه الوحدات الزخرفية، وتكرارها داخل األشكال والمساحات، 

مرآة الشكل )100(، ولوحة جدارية الشكل)201(. 

الشكل )99(الشكل )9٨(الشكل )9٧(
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الشكل )١٠٠(: مرآة.
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الشكل )١٠١(: لوحة جدارية.
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ن�شاط ) ن�شاط ) 44 ( (

أي  واذكر   ،)103  ،102( الشكل  في  الزخرفيتين  الوحدتين  تأمل 
وحدة يتحقق فيها االتزان بشكل واضح؟

الشكل )١٠٢(

الشكل )١٠٣(
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تقويم الوحدةتقويم الوحدة

العبارة غير  أمام  الصحيحة، وعالمة )✗(  العبارة  أمام  ضع/ي عالمة )✓( 
الصحيحة فيما يأتي:

الفن اإلسالمي هو فن زخرفي ويظهر تأثيره واضًحا في الفنون الغربية من خالل الزخارف 

)   ( املتعددة.          

)   ( التوازن هو تعادل القوى من كتل وحجوم ومساحات وألوان والتصميم والتكوين.  

11

11

22

اذكر/ي األسس التي تقوم عليها الزخرفة اإلسالمية.
..................................................................................................................................

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

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

22

11

22

33
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1-تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى الطالب/ــة.

2- منح الطالب/ـة القدرة على اختيار وتوظيف اخلامات واألدوات املستخدمة لتنفيذ العمل الفني.

3- تشجيع الطالب/ـة على التفكير بطريقة غير مألوفة.

4- دمج بني املجاالت الفنية التي مت دراستها خالل الفصل الدراسي في عمل تصميمات إبداعية ونفعية مستدامة 

ذات طبيعة تربوية وجمالية.

5- تبادل اخلبرات الفنية بني الطلبة في املشاريع الفنية اجلماعية.

6- دعم االجتاهات اإليجابية لدى الطالب نحو اإلبداع والتفكير اإلبداعي.

7- إكساب الطالب/ـة القدرة على اإلحساس باملشكالت وتقدمي حلول لها بطرائق إبداعية.

8- مناقشة العالقات بني القيم التشكيلية املتوفرة في األعمال الفنية التي ينتجها الطالب/ـة.

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

10- إكساب الطالب/ـة مهارات التخطيط والتفكير للمشاريع الفنية.

اأهداف امل�صروع الفني )الف�صلي(اأهداف امل�صروع الفني )الف�صلي(

165165
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امل�شروع 
الف�شلي

ا�شم الم�شروع

الأدوات واخلامات:
-
-
-
-
-
-

تخطيط فكرة العمل

التقومي:
النقد الفني والتقييم:

فــردي

جـمـاعـي

مل ُينـفـذ ..............................................ُنــفذ

- نوع امل�شروع:

 

- مراحل تنفيذ امل�شروع:

 

- طرق اإخراج امل�شروع:

- قيمة امل�شروع اجلمالية والنفعية:

- طرق عر�ض امل�شروع:
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املصطلحات
االتزان: عبارة عن حسن توزيع العناصر والوحدات واأللوان، وتناسق عالقتها مع بعضها البعض 
وبالفراغـات احملـيـطـة بـهـا، ويـعتـبـر الـتـوازن قـاعـدة أسـاسـيـة البــد من تـوفـرهــا في كـــل تكوين 

زخرفي أو عمل فني.
التوافق والتوليف بني مختلف العناصر ويكون بوسائل كثيرة منها مثاًل  االنسجام: عبارة عن 

استعمال احلجوم املتقاربة واألشكال املتناسبة وتنظيمها في تكوين يخدم العمل.
االنسجام اللوني: عبارة عن األلوان املتجاورة في دائرة األلوان وبينها عنصر مشترك. 

التحوير: عبارة عن تبسيط للعنصر الزخرفي من خالل حذف وإضافة بعض التفاصيل للوحدة 
الزخرفية مع االحتفاظ بخصائص الوحدة الزخرفية احملورة األساسية. 

األشكال  املختلفة  املعدنية  األجزاء  من  أكثر  أو  جزأين  جتميع  عن  عبارة  بالوصل:  التشكيل 
واألحجام مع بعضها البعض للحصول على أشكال مختلفة.

التماثل: عبارة عن قاعدة هامة من قواعد الزخرفة التي تقوم عليها بعض التكوينات الُزخرفية 
التي ينطبق أحد نصفيها على النصف اآلخر متام االنطباق والتماثل يحقق االتزان في العناصر 

وهو نوعان متاثل نصفي ومتاثل كلي.
التماثل الكلي: عبارة عن تقابل أجزاء وحدتني زخرفيتني متشابهتني يقابل كاًل منهما اآلخر 
زخرفية  إلى كل جزء كوحدة  ينظر  أن  إلى جزأين ميكن  قسمت  لو  بحيث  يكمله  ال  ولكنه 

مستقلة ومتكاملة.
التماثل النصفي: عبارة عن وحدة زخرفية تتكون من جزأين متقابلني يكمل كل منهما اآلخر 

وال ميكن جتزئتها.
الرسم: عبارة عن متثيل للواقع وترجمة للمشاعر ووسيلة لنقل الفكر واملعنى من خالل اخلط 

واللون.
الشرائح املعدنية أو الرقائق املعدنية: عبارة عن ألواح من النحاس األحمر واألصفر واألملنيوم 
والصفيح تتعدد من حيث السمك ودرجة املرونة أو الصالبة وتتميز بطواعيتها وسهولة الضغط 

عليها وإمكانية تشكيلها وثنيها وقصها. 
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الثالثة  أبعاده  الذي يستدل على هيئته من خالل  الشكل  عبارة عن  املجسم:  الشكل 
منحية  أو  مستوية  بسطوح  محدود  الفراغ  من  جزء  وهو  واالرتفاع(  والعرض  )الطول 

تسمى أوجه املجسم.
الطبيعة احلية: عبارة عن كل ما خلقها اهلل تعالى كالغابات والصحاري واجلبال والوديان 

واألنهار وغيره.
الطبيعة الصامتة: عبارة عن نوع من أنواع الرسم لألشكال الثابتة التي ال تتحرك  أو ليس 

لها قابلية احلركة.
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فهر�س الأ�صكال وال�صور
جمال اخلزف

ال�صفحةالرقمال�صكل
194وحدات من الطني يتم جتهيزها يدوياً على �صكل كرات اأو حبال.

٢94اإناء فخاري �صكل بتقنية الزخارف البارزة.
٣95.�صرائح  طينية �صكلت على هيئة ورقة نبات

495�صرائح طينية �صكلت على هيئة اأوراق نبات واأ�صيفت كزخرفة.
596ال�صريحة.

696الت�صكيل بال�صريحة.
٧9٧اخلامات والأدوات املطلوبة لتنفيذ عمل م�صطح وزخرفته بال�صريحة.

٨9٧بع�س الأ�صاليب املتبعة لفرد الطينة للح�صول على �صريحة.
99٨مناذج.

1٠99زخرفة نافرة عن �صطح ال�صريحة.
1199زخرفة جم�صمة

1٢1٠٠اأحد الأ�صاليب لإعطاء عمق لل�صريحة.
1٣1٠1بع�س الأعمال الفنية املعا�صرة بال�صريحة تظهر فيها اأ�صاليب حديثة للزخارف البارزة.

141٠٢�صريحة مزخرفة.
151٠٢�صريحة بدون اإ�صافات.

161٠٣مناذج  ملباين اأثرية.
1٧1٠4خطوات تنفيذ واجهة مبنى من طني.

1٨1٠5مناذج اأخرى ملباين �صعبية نفذت بطريقة ال�صريحة.
191٠٧تاأثريات ملم�صية ناجتة من طبيعة ال�صطح الذي تفرد عليه ال�صريحة.

٢٠11٠الزخرفة بالإ�صافة والل�صق.
٢1111الزخرفة باحلفر العميق.

٢٢111الطالء الزجاجي.
٢٣11٢الأكا�صيد لتلوين الطالء الزجاجي.

٢4114الأعمال الفنية املنفذة بطريقة ال�صريحة.
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جمال الر�سم
ال�شفحةالرقمال�شكل

٢٥119لوحة ) بائع العرق�شو�ش ( للفنان لودفيج دوت�ش.
٢٦119لوحة لقبة ال�شخرة للفنان الربيطاين دافيد روبرت�ش.

٢٧1٢0منمنمة حديثة للفنان اجلزائري حممد را�شم.
٢٨1٢1منمنمة للفنان الوا�شطي من مقامات احلريري.

٢91٢٢لوحة للفنان اأر�شد كمال.
٣01٢٣لوحة للفنان حممد ر�شا وار�ش.

٣11٢٣لوحة للفنان يو�شف اإبراهيم.
٣٢1٢٣لوحة للفنان اإبراهيم العرايف.

٣٣1٢4حامل اللوحة )امل�شند(.
٣41٢٥بع�ش اأدوات الر�شم باألوان اجلوا�ش.

٣٥1٢٧لوحة من الطبيعة للفنان �شعود القحطاين.
٣٦1٢٨لوحة روائع البحر الأحمر للفنانة هدى العمر.

٣٧1٢٨لوحة اأعماق للفنان عبداحلكيم بامهري.
٣٨1٣0ال�شكل النهائي للوحة.

٣91٣1لوحة من الفن ال�شعبي للفنان �شعد العبيد. 
401٣٢لوحة للفنان منري احلجي.  
411٣٢لوحة للفنان اإح�شان برهان. 

4٢1٣٣لوحة �شوق اأبها القدمي  للفنان الأمري خالد الفي�شل. 
4٣1٣4لوحة يوم الغ�شيل للفنان �شياء عزيز. 

441٣4لوحة املنزل والروا�شني للفنانة �شفية بن زقر. 
4٥1٣٥لوحة  حلم �شياد  للفنان الكويتي علي توفيق.

4٦1٣٦لوحة البحر للفنان ال�شعودي  خليل ح�شن خليل. 
4٧1٣٦لوحة التالل املتوجة  للفنان الجنليزي فليب بو�شارد.

4٨1٣٧لوحة رحالة  للفنان البلجيكي رينيه ماجريت. 
491٣٨لوحة للفنان عبده يا�شني. 
٥01٣٨لوحة للفنان فليب بو�شارد.

٥11٣٨لوحة  للفنان حممد ال�شليم. 
٥٢1٣9ر�شومات حركية يف بع�ش الكهوف.

٥٣1٣9ر�شومات للفنان امل�شري القدمي.
٥4140ر�شومات حمفورة على ال�شخور يف اململكة العربية ال�شعودية.

٥٥140لوحة رق�شة �شعبية  للفنان عبد احلليم ر�شوي.
٥٦141�شور خمتلفة جل�شم الإن�شان وحركته.

٥٧141ر�شم اجل�شم بخطوط ب�شيطة.
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5٨14٢ اأ�صورة �صخ�صية.
5٨14٢ بحتديد ال�صكل العام بخطوط احلركة.

5914٢الر�صم من املراآة.
6٠14٣الدمية املتحركة.

61144بع�س األعاب الريا�صة الفردية.
6٢144بع�س األعاب الريا�صة اجلماعية.

6٣145لوحة �صباق الهجن للفنان عبداهلل املحرقي.
64145لوحة �صباق اخليل للفنانة رنا حممد. 

65146لوحة لعبة الكبو�س للفنان �صياء عزيز. 
66146لوحة �صباق عجلة الدراجة للفنانة خلود حممد. 

جمال الزخرفة
ال�صفحةالرقمال�صكل

6٧15٠�صورة من الطبيعة.
6٨15٢زهرة من الطبيعة.

6915٢وحدة زخرفية نباتية.
٧٠15٢زهرة من الطبيعة.

٧115٢وحدة زخرفية نباتية.
٧٢15٢زهرة من الطبيعة.
٧٣15٢زهرة من الطبيعة.

٧415٣�صور زخرفية حمورة من الفن الإ�صالمي.

٧515٣�صور زخرفية حمورة من الفن الإ�صالمي.
٧6154زهرة من الطبيعة.
٧٧154زهرة من الطبيعة.
٧٨154زهرة من الطبيعة.
٧9154زهرة من الطبيعة.
٨٠154زهرة من الطبيعة.
٨1154زهرة من الطبيعة.

٨٢155زخارف جدارية تعود للقرن )15- 16(.
٨٣156زهرة من الطبيعة.
٨4156زهور من الطبيعة.
٨5156زهور من الطبيعة.
٨6156زهور من الطبيعة.

٨٧15٧زخارف جدارية يف الق�صر العبا�صي يف بغداد.
٨٨15٨�صورة من الطبيعة.

٨915٨وحدة زخرفية نباتية.
9٠15٨زهرة من الطبيعة.
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91159�صورة من الطبيعة.

9٢159�صورة من الطبيعة.
9٣159وحدة زخرفية نباتية.

9416٠وحدة زخرفية.

9516٠وحدة زخرفية.

9616٠وحدة زخرفية.

9٧16٠وحدة زخرفية.

9٨16٠وحدة زخرفية.

9916٠وحدة زخرفية.
1٠٠161مراآة.

1٠116٢لوحة جدارية.
1٠٢16٣وحدة زخرفية.
1٠٣16٣وحدة زخرفية.


