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

 فقد �صمم هذ� �لكتاب الإثر�ء معلومات وخبر�ت ومهار�ت �لطالب /ـة في �ل�صف �ل�صاد�س �البتد�ئي ، في مجاالت �لتربية 
ا. نجد في محتوى �لجزء �لمتخ�ص�س  �لفنية �لمختلفة، وفيه من �لمعلومات و�الأن�صطة ما يجعله مرجًعا �أكاديميًّا مهمًّ
للف�صل �لدر��صي �الأول ثالث مجاالت، هي مجال �لر�صم  ومجال �لزخرفة، ومجال �لطباعة، ويتكون  كل مجال من عدد من 

�لمو�صوعات فمجال �لر�صم يحتوي على ثالثة مو�صوعات  على �لنحو �الآتي:
1-�لمو�صوع �الأول: �أ�ص�س �لت�صميم في �لر�صم.

2-�لمو�صوع �لثاني: �لر�صم باالألو�ن �لزيتية.
3-�لمو�صوع �لثالث: �لتجريدية في �لر�صم.

وقد روعي في هذه �لمو�صوعات منا�صبتها لقدر�ت �لطالب/ـة  ومرحلة �لنمو �لج�صمي و�لعقلي و�الجتماعي. ومعالجتها 
لمفاهيم �صبق لهم �لتعر�س �إليها في درو�س �لتربية �لفنية. كما ذيلت �لمو�صوعات باأن�صطة متنوعة ت�صاعد على تاأكيد 

�لمعارف، و�لخبر�ت، و�لمهار�ت �لمكت�صبة. 

�لمجال �لثاني هو مجال �لزخرفة  ويتكون من مو�صوعين هما:
1-�لمو�صوع �الأول: �لت�صعب �لزخرفي من نقطة.

2-�لمو�صوع �لثاني: �لت�صعب �لزخرفي على �أ�صطح متنوعة.
وقد روعي في هذه �لمو�صوعات �أن تكون �متد�ًد� لما �صبق �أن تعلمته، عزيزي �لطالب/ عزيزتي �لطالبة في مجال 

�لزخرفة �الإ�صالمية، و��صتملت على �أن�صطة فكرية وتطبيقية ت�صاعدك على �الهتمام بتر�ثه وفنه �لخالد.

�لمجال �لثالث وقد تناول �لطباعة و��صتمل على مو�صوع و�حد وهو:
�لحفر و�لطباعة بالقو�لب.

وقد تم تناول مو�صوعات تتعلق بطرق �لطباعة )�لقالب( �لحفر، وقدمت نبذة تاريخية عنها، وتطرقت بالتف�صيل 
لطباعة �لتفريغ وطرق �ال�صتفادة منها في �لمنزل. كما ذيلت �لوحدة باأن�صطة �إثر�ئية فكرية وعملية.

ونجد في محتوى �لجزء �لمخ�ص�س للف�صل �لدر��صي �لثاني مجالين: 
�لمجال �الأول عن �لخزف وقد قدم مو�صوعين �إثر�ئيين على �لنحو �الآتي: 

1- �لمو�صوع �الأول : تنظيم �إناء منتظم �ل�صكل. 
2- �لمو�صوع �لثاني: تكوينات زخرفية غائرة على �صطح �لطينة �لمتجلدة. 

وقدم نبذة تاريخية عن �لخزف �لم�صطح ذو �لزخارف �لغائرة، كما تم �لتعر�س الأ�صاليب عمل �لزخارف �لغائرة كالحذف 
و�لتفريغ وغيرها من �أ�صاليب تزيين �لمنتج �لخزفي، كما تم �لتعرف على �لت�صكيل بو��صطة �أ�صاليب مختلفة لتنفيذ �آنية 
باأن�صطة فكرية  �الإثر�ئية  �لمو��صيع  ذيلت هذه  و�لطالبات. وقد  �لطالب  ل�صن  �لطريقة  �ل�صكل، لمنا�صبة هذه  منتظمة 

وتطبيقية مفيدة للطالب/ـة. 
�لمجال �لثاني مجال �لر�صم يحتوي على ثالثة مو�صوعات على �لنحو �الآتي: 

1- �لمو�صوع �الأول: �لر�صم باألو�ن �الأكريليك. 
2- �لمو�صوع �لثاني: �لتعبير في �للوحات. 

3- �لمو�صوع �لثالث: �للوحات �لت�صكيلية �لعربية. 
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وقد روعي في هذه المو�سوعات منا�سبتها لقدرات الطالب/ـة ومرحلة النمو الج�سمي والعقلي واالجتماعي. ومعالجتها 
لمفاهيم �سبق لهم التعر�س اإليها في درو�س التربية الفنية. كما ذيلت المو�سوعات باأن�سطة اإثرائية معرفية وعملية، ت�ساعد 

على تاأكيد المعارف، والخبرات، والمهارات المكت�سبة. 
 

كما نجد في محتوى الجزء المخ�س�س للف�سل الدرا�سي الثالث اأربعة مجاالت: 
المجال االأول:  مجال الزخرفة، ويتكون من مو�سوع واحد وهو: الزخارف المت�سعبة. 

وقد روعي في هذا المو�سوع اأن يكون امتداًدا لما �سبق اأن تعلمه/تعلمته في مجال الزخرفة االإ�سالمية، وا�ستمل على 
اأن�سطة اإثرائية معرفية وعملية ت�ساعد الطالب/ـة على االهتمام بتراثه وفنه الخالد. 

 
المجال الثاني مجال اأ�سغال المعادن وقد ا�ستمل على مو�سوعين على النحو االآتي: 

١-  المو�سوع االأول: تقبيب النحا�س. 
٢-  المو�سوع الثاني: الغائر والنافر على النحا�س. 

وقد تم تقديم نبذة مخت�سرة عن الخ�سائ�س المعدنية المتعلقة بالمرونة والليونة لبع�س اأنواع المعادن، وطريقة 
الت�سكيل الب�سيطة المتعلقة بتقبيب المعادن. كما تم التعرف على اأهم االأعمال الفنية المعدنية تاريخيًّا. وتفرد المو�سوع 
الثاني باإنتاج عمل فني يوظف فيه الم�سطحات النافرة والغائرة بوا�سطة ال�سغط على النحا�س بطرق و�سل ب�سيطة ومنا�سبة 

ل�سن الطلبة. 
 

المجال الثالث عن اأ�سغال الخ�سب، وقد قدم فيه مو�سوع اإثرائي وهو: 
الت�سكيل بالجذوع واالأغ�سان. 

وقد روعي في اإعداد مو�سوعات هذا المجال، منا�سبته لمرحلة الطالب/ـة الدرا�سية واإثرائها وتعزيزها للخبرات التي 
�سبق اكت�سابها اأثناء الدرو�س الف�سلية لمجال اأ�سغال الخ�سب. وقد قدمت الموا�سيع االإثرائية فكرة عامة حول التمكن من 
ا�ستخدام الخامات واالأدوات المنا�سبة لت�سكيل جذوع واأغ�سان االأ�سجار وكيفية اال�ستفادة من الخامات الخ�سبية الموجودة 

في البيئة الطبيعية. وقد خ�س�س المو�سوع الإنتاج اأعمال فنية ونفعية تعتمد على ا�ستخدام جذوع واأغ�سان االأ�سجار. 
 

المجال الرابع عن الن�سيج، وقد قدم مو�سوع واحد وهو: الن�سيج البارز. 
وقد روعي في اإعداد مو�سوع هذا المجال، منا�سبته لمرحلة الطالب/ـة الدرا�سية واإثرائها وتعزيزها للخبرات التي 
�سبق اكت�سابها اأثناء الدرو�س الف�سلية لمجال الن�سيج. وقد قدمت المو�سوعات االإثرائية فكرة عامة عن كيفية توظيف 
الن�سج البارز، وا�ستعرا�س اأعمال ن�سجية من التراث الفني االإ�سالمي وبرعوا فيها ب�سكل ملحوظ. كما ا�ستعر�ست بع�س اأنواع 

الن�سيج البارز وكيفية ا�ستغالل الخامات الموجودة في البيئات المختلفة واال�ستفادة منها.

فما عليك عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة اإال قراءة التعليمات واتباع الخطوات للقيام باالأن�سطة التي �سوف تكون باإذن 
اهلل مفيدة لي�س لك فقط ولكن لالأ�سرة بكاملها ، ذلك اأن التعلم عن عالم الفن وممار�سته اأمر ممتع ومفيد.

تعلمهم  تح�سين  اإلى  يهدف  الذي  المتوا�سع  الجهد  بهذا  وطالباتنا  ينفع طالبنا  اأن  الكريم  اهلل  ن�ساأل  الختام  وفي 
وممار�ستهم لمجاالت التعبير الفني المختلفة .

                                            واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رب العالمين . 





الف�سل الدرا�سي الثاين
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�ل�صفحة �ملو�صوع

�لوحدة �لأوىل: جمال �خلزف
٩٨ ت�صكيل �آنية خزفية منتظمة �ل�صكل �ملو�صوع �لأول

11٧ تكوينات زخرفية غائرة على �صطح �لطينة �ملتجلدة �ملو�صوع  �لثاين

12٨ تقومي �لوحدة

�لوحدة �لثانية: جمال �لر�صم
13٠ �لر�صم باألو�ن �لأكريليك �لمو�صوع �لأول

13٧ �لتعبير في �للوحات �لمو�صوع  �لثاني

1٤2 �للوحات �لت�صكيلية �لعربية �لمو�صوع �لثالث

1٤٨ تقومي �لوحدة

1٤٩ �أهد�ف �مل�صروع �لفني 

1٥1 ثبت �مل�صطلحات

1٥2 فهر�س �لأ�صكال

1٥٥ �ملر�جع

قائمة املحتويات
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المو�ضوعات المو�ضوعات 
المو�ضوع الأول: ت�ضكيل اآنية خزفية منتظمة ال�ضكل.
المو�ضوع الثاني: تكوينات غائرة على �ضطح الطينية 

المتجلدة.

الوحدة األولىالوحدة األولى

مجال الخزفمجال الخزف
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يعترب فن اخلزف من الفنون الت�سكيلية الهامة يف حياة النا�س على مدى الع�سور، ملا يحتوي من جوانب وظيفية 

نفعية، بالإ�سافة اإلى القيم الفنية والتذوقية واجلمالية التي حتملها املنتجات اخلزفية، ال�سكل )3(.

    

ويعتمد اخلزف يف اإنتاجه على خامة الطني، التي ل غني للخزاف عنه؛ ملا له من ا�ستخدامات وا�سعة يف جمال 

اخلزف، فاملنتج اخلزيف ل يكون خزًفا اإل والطني اأ�سا�س تكوينه وبناءه الوظيفي واجلمايل.

�ل�صكل )2(: �خلزف.

�ل�صكل )3(: �ملنتجات �خلزفية.

�لإناء بعد �لطالء �لزجاجي )�جلليز(
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ما هي الطينة؟
اأ�سيلة،  اأنواع معينة من �سخور  وانحالل  تفكك  نا�سئة عن  بل  اأ�سيلة  لي�ست  لدنة  الطينة عبارة عن مادة غروية 

الأ�سا�سية  والعنا�سر  الفل�سبارية،  ال�سخور  يف  التعرية  عوامل  بتاأثري  وتتكون  الأر�ــس،  م�سدرها  طبيعية  خامة  وهي 

اأثناء تكويناتها مواد  اأنواع الطني هي: )ال�سيليكا، الألومينا املاء متحدة مًعا احتاًدا طبيعيًّا(، ثم يختلط بها  جلميع 

اأخرى جتعلها قابله للذوبان يف املاء، وقابلة للت�سكيل، وحتدد تقبلها لنوع الطالءات الزجاجية، ون�سبة حتملها لدرجات 

احلرارة العالية، وهذه املواد مثل  احلديد واملنجنيز وال�سليكا واجلري والألومنيا وال�سودا وغريها. 

خوا�ص الطينة ال�ضاحلة لعملية اخلزف:
 اأن تكون ناعمة امللم�س ل تت�سقق بعد اجلفاف، لينة عند ال�سغط عليها.. تتحمل درجات احلرارة العالية، تتحلل 

ب�سهولة يف املاء ول تعود حلالتها الأولى بعد حرقها )احلريق الأول(، ولها �سفة املرونة اأو اللزوبة، كما ورد يف الآية 

} )١(، واللزوبة تعني التما�سك و�سعوبة  الكرمية {

النقطاع مبعنى املطاطية.  

والطينات امل�ستخدمة يف اخلزف لها م�سميات، ولها اأنواع عدة منها: الطينة اجلريية والطينة ال�سل�سالية والطينة 

الكاولينية، والطينة احلرارية، ال�سكل )4(.

   

�ل�صكل )٤(

)1( �سورة ال�سافات الآية: 11.
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والطينة امل�ستخدمة يف املدار�س هي " الطينة ال�سل�سالية "  لأنها اأرخ�س الأنواع واأوفرها وتوجد على اأ�سطح 

اجلبال املنحدرة وبع�س الأودية التي ترت�سب فيها املياه، وتتميز بنعومتها وليونتها وقوة متا�سكها، وتتحمل درجات 

احلرارة  العالية. وحتتوي على مواد معدنية مع ن�سبة متزايدة من اأك�سيد احلديد والذي يعطيها اللون الأحمر. 

ويكون لونها رمادي اإذا زادت ن�سبة احلديد واملنجنيز، ال�سكل )5(. ف�سبحان اهلل ما اأكرمه واأعظمه اإذ �سخر كل 

ما يف الكون لينتفع الإن�سان به.

  

وت�سنع الطينات وتباع يف الأ�سواق على الهيئات والأ�سكال الآتية: اأكيا�س بها بودرة طينية ناعمة، كتل طينية 

داخل اأكيا�س بال�ستيك، ال�سكل )6(.

جتهيز الطينات:

تعترب عملية حت�سري وجتهيز الطينة من اأهم العمليات املوؤثرة يف �سفات املنتج اخلزيف، لذلك ل بد من اتباع 

اخلطوات الآتية يف حت�سريها حتى نح�سل على طينة جيدة  للت�سكيل.

�ل�صكل )٦(

�ل�صكل )٥( 
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بعجلة  ونطحنها  ننعمها،  ثم  ال�سورة )1(،  كما يف  باملطرقة،  كتل  �سكل  التي على  الطينة  ندق  �لأوىل:  �خلطوة 

الفرد، كما يف ال�سورة )2(، وننخلها مبنخل ل�ستبعاد ال�سوائب، كما يف ال�سورة )3(.  

�خلطوة �لثانية: ن�سع الطني املنخول يف وعاء من البال�ستيك، كما يف ال�سورة )4(، ثم ن�سيف املاء على الطني 

املنخول مل�ستوى الغمر ويكون اأعلى بحوايل )7�سم(، ويرتك ملدة )3( اأيام لتتمكن جزيئاتها من الت�سبع باملاء وت�سمى هذه 

الطريقة )بالتخمري(، كما يف ال�سورة )5(.

ثم تخل�س الطينة من الأمالح وذلك ب�سكب املاء من اأعلى الطينة املخمرة قبل حتريكها، ثم اإ�سافة ماء مرة اأخرى 

وحتريكها وتكرار هذه العملية عدة مرات.
  

�ل�صورة )3(�ل�صورة )2(�ل�صورة )1(

�ل�صورة )٥(�ل�صورة )٤(
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�خلطوة �خلام�صة: نعجن الطينة جيًدا بالأيدي 

الهواء  فقاعات  من  خالية  متجان�سة  ت�سبح  حتى 

يف  اخلزفية  القطع  وك�سر  ت�سقق  اإلــى  ــوؤدي  ت التي 

الت�سوية، كما يف ال�سورة )9(، ونحفظها يف درجة 

رطوبة منا�سبة اأو تغطيتها باخلي�س املبلل، اأو تغليفها 

بعازل من البال�ستيك، كما يف ال�سورة )10(.

�خلطوة �لثالثة: نقلب الطينة 

جيًدا لت�سبح ذات قوام واحد، ثم 

ن�سفيها مب�سفاة خا�سة، كما يف 

ال�سورتني )6( و)7(.

اأحوا�س،  يف  امل�سفاة  الطني  ن�سع  �لــر�بــعــة:  �خلــطــوة 
ويعر�س لل�سم�س والهواء للتخل�س من املاء الزائد عن طريق 

التبخر الطبيعي، ويقلب يوميًّا حتى يخرج املاء الزائد منه، 

كما يف ال�سورة )8(.  

�ل�صورة )٦(

�ل�صورة )٨(

�ل�صورة )1٠(�ل�صورة )٩(

�ل�صورة )٧(
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طرق الت�ضكيل:

تتعدد طرق الت�سكيل اليدوي، وتختلف اأ�ساليب التنفيذ ح�سب الت�سميم وفكرة  املو�سوع، وينق�سم الت�سكيل اليدوي 

الت�سكيل باحلبال   بال�سريحة،  الت�سكيل  تقنيات منها:  والذي ي�سم عدة  املبا�سر  الت�سكيل  اإلى ق�سمني رئي�سني هما: 

ال�سغط يف الكتلة، الت�سكيل بعجلة اخلزاف... وغريها، ال�سكل )7(.

�لت�صكيل باحلبال                                 �لت�صكيل بال�صريحة                                �لت�صكيل بال�صغط                          �لت�صكيل بالعجلة
�ل�صكل )٧(

اأما الق�سم الثاين فهو الت�سكيل الغري مبا�سر ويندرج حتته عدة تقنيات مثل ال�سب يف القالب، ال�سغط يف القالب، 

الت�سكيل فوق القالب، ال�سكل )8(. 

�ل�صب في �لقالب                         �ل�صغط في �لقالب                     �لت�صكيل في �لقالب
�ل�صكل )٨(: �لت�صكيل �لغير مبا�صر.
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اخلزاف  عند  الإبــداع  عملية  تظهر  التي  الب�سيطة  الطرق  من  مبا�سر  والغري  املبا�سر  اليدوي  الت�سكيل  ويعد 

وت�ساعده يف اإنتاج اأعمال خزفية متنوعة منتظمة ال�سكل، ال�سكل )9(، وغري منتظمة، ال�سكل )10(.

ن�صاط )1(:

نتاأمل ال�سكلني )9، 10(، وندّون الفرق بني ال�سكل املنتظم وال�سكل غري املنتظم.

      ال�سكل املنتظم                                              ال�سكل غري املنتظم

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

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

�ل�صكل )٩( : �أعمال خزفية منتظمة �ل�صكل.

�ل�صكل )1٠( : �أعمال خزفية غري منتظمة �ل�صكل. 
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وقد برع اخلزاف ال�سعبي ال�سعودي يف كثري من مناطق اململكة العربية ال�سعودية يف اإنتاج اأواين خزفية منتظمة 

ال�سكل لأغرا�س خمتلفة منها ما هو حلفظ الأغذية اأو حلفظ املاء اأو للزينة اأو الطبخ، ال�سكل )11(.

                    زير و�صر�ب لحفظ �لماء.                                            �إناء لحفظ �لقهوة وفناجين ت�صتخدم في �صرب �لقهوة.

دورق حلفظ �لزمزم.                                                مركن زرع.                                                     برطمان حلفظ �لطعام.

�ل�صكل )11( بع�س �لأعمال خزفية من �لرت�ث �ل�صعبي �ل�صعودية.
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وقد ا�ستمد اخلزاف ال�سعبي هيئة الأواين املنتظمة ال�سكل من الأ�سكال الهند�سية مثل: )امل�ستطيل، املربع، 

الأ�سطواين، املخروطي،  الدائرة(.

وعندما نتاأمل الإناء الفخاري ال�سعبي يف ال�سكل )12(، جند اأنه مكّون من 

ثالثة اأ�سكال هند�سية وهي:

امتدت  اإذا  القاعدة  ويت�سح �سغرها عن  اأ�سطوانة،  الفوهة عبارة عن   -1

خطوطها باجتاه القاعدة، ال�سكل )12: اأ(.

ال�سفلي  اجلــزء  عند  الكرة  امتالء  يزيد  كــروي  �سبه  فهو  الإنــاء  ج�سم   -2

علوي  ن�سفني،  اإلى  اجل�سم  يف�سل  الكرة  قطر  اأن  كما  القاعدة.  من  بالقرب 

وي�سمل  الأكتاف واإن كانت م�سحوبة باجتاه القاعدة، ون�سف �سفلي ي�سمل قمة 

التحدب لل�سكل والقاعدة، ال�سكل )12:اأ(.

3- القاعدة عبارة عن خمروط اإذا امتدت خطوط من خارجها اإلى داخل 

الإناء تكون خمروط �سغري راأ�سه اإلى الأعلى يقع يف منت�سف الإناء، مي�س وتر 

الدائرة املكونة للج�سم، ال�سكل )12:اأ(. 

النفعية  الأغرا�س  متنوعة  خزفية  اأعمال  ال�سعودي  ال�سعبي  اخلزاف  ينتج 

البنائية  الأ�س�س  عن  نتحدث  ثم  جيًدا،  نتاأملها   ،)13( ال�سكل  واجلمالية. 

الهند�سية املكون منها كل �سكل.

�ل�صكل )12(

�ل�صكل )12:�أ(

ن�صاط )2(: 
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.................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�ل�صكل )13(

1

2

4 3
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ونحن ن�ستطيع اأن ننتج ون�سكل اأواين خزفية منتظمة ال�سكل باإحدى طرق الت�سكيل املبا�سرة )الت�سكيل بال�سريحة، 

الت�سكيل باحلبال، ال�سغط يف الكتلة( اإذا توفرت لدينا اخلامات والأدوات املنا�سبة. 

اخلامات والأدوات امل�ستخدمة يف ت�سكيل اآنية خزفية منتظمة ال�سكل: ال�سكل )14(.

3- قطعة قما�س �سميكة.    1- كيلو طني طري.         2- طني �سائل.      

6- فر�ساة. 4- الن�سابة )املرقاق(.       5- خ�سبتني.         

7- اأدوات لقطع الطني، واأدوات للحام الطني، واأدوات لتفريغ الطني.

8- اأكيا�س بال�ستيك حلفظ الطينة.

�ل�صكل )1٤(

1

2

8

7

6

3 5

4
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ت�ضكيل اآنية منتظمة ال�ضكل )بطريقة ال�ضغط يف الكتلة(:
الطرق  اأب�سط  من  ا  اأي�سً وهي  ن�ساأتها،  يف  الطرق  اأقــدم  من  الطني  كتلة  يف  بال�سغط  الت�سكيل  طريقة  تعترب 

امل�ستخدمة يف الت�سكيل اخلزيف.

وقد ا�ستخدم فخاري ما قبل التاريخ هذه التقنية ول �سيما يف بداية ت�سكيله لأوانيه، ال�سكل )15(.

  

املج�سمات  وبع�س  الب�سيطة،  الأواين  بع�س  اإنتاج  يف  الطني  كتلة  يف  بال�سغط  الت�سكيل  طريقة  وت�ستخدم       

والأ�سكال املنتظمة والغري املنتظمة. وتنق�سم هذه الطريقة اإلى ق�سمني هما: )الت�سكيل بال�سغط يف الكتلة، الت�سكيل 

بالتفريغ يف الكتلة املنتظمة(.

1- طريقة ال�ضغط املنتظم يف الكتلة:  

تعتمد هذه الطريقة على اليد يف عملية ال�سغط والرتقيق يف الكتلة الطينية بحيث ينمو ال�سكل من مركز ال�سغط 

اإلى اخلارج، بحيث تعطينا �سكاًل منتظًما وميكننا اتباع اخلطوات الآتية:

�ل�صكل )1٥(



111111

�خلطوة �لأوىل: نبداأ ال�سغط بتكوير قطعة من الطني يف حالة متعادلة من الليونة بعد دجمها جيًدا؛ لتما�سك 

ذراتها وتدار بني راحتي اليدين لت�سبح كرة مل�ساء م�ستديرة متاًما ويراعى األ ترتك فرتة زمنية طويلة حتى ل تفقد 

من املاء ما يجعلها تت�سقق، كما يف ال�سورتني )1( و)2(.

�خلطوة �لثانية: يتم ال�سغط يف مركز الكرة باإبهام اأحد اليدين اأو كالهما مًعا، مع دوران الكرة يف راحة اليد، 

اإلى �سكل منتظم ال�سمك والأطراف، حتى تبلغ الكرة عمقها، كما يف ال�سور  وي�ستمر ال�سغط حتى تتحول الكرة 

.)5( ،)4( ،)3(

  

�ل�صورة )1(

�ل�صورة )٤(�ل�صورة )3(

�ل�صورة )2(

�ل�صورة )٥(



112112

�خلطوة �لثالثة: ن�ستخدم الأ�سابع اأو بع�س الأدوات اخلزفية الب�سيطة يف معاجلة ما ا�ستحدثت من ممار�سة ال�سغط 

كت�سوية احلواف ومعاجلة ال�سقوق واللتواء، كما يف ال�سورة )6( و نراعي عند ا�ستخدامنا الأدوات احلادة ارتداء 

القفاز الواقي والعمل حتت اإ�سراف املعلم، ثم مترر اأ�سفنجة منداة باملاء على ال�سكل من الداخل لزيادة املعاجلة، كما 

يف ال�سورة )7(.

�خلطوة �لر�بعة: ميكننا اإ�سافة قاعدة لالإناء بل�سق حبل طيني وتثبيته باإ�سبع اأو باأداء خ�سبية، ثم ت�سوية خارج 

الإناء باإ�سفنجة منداة باملاء، كما يف ال�سور )8(، )9(، )10(. 

�خلطوة �خلام�صة: ن�سع الإناء ب�سكل مقلوب ونلفه بقطعة قما�س اأو كي�س بال�ستيك، حتى ل يجف لنزخرفه فيما 

بعد، كما يف ال�سورة )11(.

�ل�صورة )٦(

�ل�صورة )1٠(�ل�صورة )٩(�ل�صورة )٨(

�ل�صورة )٧(

�ل�صورة )11(
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2- طريقة التفريغ املنتظم يف الكتلة:
يعترب اأ�سلوب التفريغ يف الكتلة الطينية املنتظمة من الأ�ساليب التي ت�ساعدنا يف بناء جم�سمات واأ�سكال واأواين 

منتظمة ال�سكل، تعتمد هذه الطريقة على ا�ستخدام اأدوات خا�سة للتفريغ وهي الدفرات، ويكون التفريغ من اأعلى 

ال�سكل اأو من اأ�سفل ال�سكل اأو التجزئة الن�سفية.

وميكننا اأن نتعلم طريقة التفريغ بالتجزئة الن�سفية من خالل اتباع اخلطوات الآتية:

�خلطوة �لأوىل: ناأخذ قطعة من الطني وجنهزها، ونتاأكد من خلوها من الهواء، ثم ن�سكلها على هيئة هند�سية، 

ثم جنتزئ ال�سكل اإلى ن�سفني بالعر�س اأو بالطول، كما يف ال�سورتني )1( و)2(.

�ل�صورة )1(

�ل�صورة )3(

�ل�صورة )2(

�ل�صورة )٤(
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اخلطوة الثانية: نفرغ كل ن�صف على حدة بالدفرات مع مراعاة جتان�س �صمك اجلدار، كما يف ال�صورتني )3( و)4(.

اخلطوة الثالثة: ن�صوي ال�صكل من الداخل بالإ�صبع اأو بتمرير اإ�صفنجة منداة باملاء، ثم نخد�س حواف ن�صفي ال�صكل، 

ثم نربط الن�صفني ببع�س با�صتخدام الطينة ال�صائلة. كما يف ال�صور )5(و)6(.

اخلطوة الرابعة: نعمل فوهة لالإناء من الأعلى، وننظف الإناء من اخلارج. ونلفه بقطعة قما�س اأو كي�س بال�صتيك 

حتى ل يجف لنزخرفه فيما بعد، كما يف ال�صورة )٧(. اأفكار اأخرى للتفريغ املنتظم يف الكتلة، ال�صكل )١6(.

ال�شكل )١٦(: التفريغ المنتظم في الكتلة.

 

ال�شورة )5(

ال�شورة )7(

ال�شورة )٦(
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ن�شاط )3(:   
�صبق واأن تعلمن� بن�ء اآنية منتظمة ال�صكل بطرق الت�صكيل املب��صر  يف ال�صف الرابع واخل�م�س. نت�أمل اخلطوات 

الآتية وندون ا�صم الطريقة فوق ال�صور.

�صكل )١٧( طريقة ........                               �صكل )١٨( طريقة ........

يجب اأن نكون حذرين 
عند ا�صتخدامن� الأدوات 
احل�دة واأدوات الت�صكيل، 
مع اأهمية ارتداء املالب�س 
والقفــ�زات الواقيـة اأثن�ء 

العمل. 

معلومة إثرائية
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ن�صاط )٤(:
تظل �سناعة اخلزف لغة ت�سكيلية رائدة لها جماليتها اخلا�سة، ولها مفرداتها واأ�ساليبها التعبريية الإبداعية. 

نتاأمل الأعمال اخلزفية يف ال�سكل )19، 20، 21(، ثم نتحدث عن اجلوانب الفنية واجلمالية لإحدى الأ�سكال من 

حيث:

  1- طريقة الت�سكيل امل�ستخدمة، واأيهما اأ�سهل يف عملية بناء ال�سكل املنتظم

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

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

  2- ال�ستخدام النفعي.......................................................................................

  3- الأ�س�س البنائية الهند�سية املكون منها ال�سكل ...........................................................

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

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

�ل�صكل )21(�ل�صكل )2٠(�ل�صكل )1٩(



١١٧١١٧

 ,¢TóÿG πãe á£«°ùÑdG áaôNõdG Ö«dÉ°SCGh π«µ°ûàdG ¥ôWh .±õÿGh QÉîØdG áYÉæ°U Ωó≤dG òæe ¿É°ùfE’ G ±ôY

,(23) πµ°ûdG ,¿Gƒ«◊Gh ¿É°ùfE’G ∫Éµ°TCG πã“ äÉeƒ°SQ hCG ,(22) πµ°ûdG ,´ƒæ°üŸG QÉîØdG ¿ƒd ™e øjÉÑàJ ¿GƒdCÉH øjƒ∏àdG hCG

.(24) πµ°ûdG ,áØ∏àîŸG É¡YGƒfCÉH  •ƒ£ÿG hCG ,äÉ©HôŸGh ôFGhódÉc á£«°ùH á«°Sóæg ∫Éµ°TCG hCG

     

 Ö«dÉ°SCG  ∑Éægh  ,Égò«ØæJ  ¥ôW âYƒæJh  ,á«aõÿG äÉéàæŸG  ≈∏Y áaôNõdG  Ö«dÉ°SCG  äQƒ£J  Qƒ°ü©dG  Qƒ£J  ™eh

:»JCÉj Ée É¡æe IÒãc

.Ió∏éàe hCG áfód âfÉc AGƒ°S á«æ«£dG äÉéàæŸG ≈∏Y áaôNõdG -1

.(õ«∏÷G â– ±QÉNR) «âjƒµ°ùH» ∫hC’G ≥jô◊G á«∏ªY ó©H á«aõÿG äÉéàæŸG ≈∏Y áaôNõdG -2



Ió∏éàªdG áæ«£dG í£°S ≈∏Y IôFÉZ á«aôNR äÉæjƒµJIó∏éàªdG áæ«£dG í£°S ≈∏Y IôFÉZ á«aôNR äÉæjƒµJ

     

.øjƒ∏àdÉH ±ôNõe AÉfEG: (22) πµ°ûdG äÉeƒ°SôH ±ôNõe AÉfEG: (23) πµ°ûdG

 .¿Gƒ«◊Gh ¿É°ùfE’G

 •ƒ£îH ±ôNõe AÉfEG : (24) πµ°ûdG

.áYƒæàe

»ªbôdG ¢SQódG §HGQ

www.ien.edu.sa
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3- �لزخرفة على �ملنتجات �خلزفية بعد �حلريق �لثاين " �جلليز " " زخارف فوق �جلليز".

وقد اتبع اخلزاف اأ�ساليب متنوعة لزخرفة املنتجات الطينية اللدنة اأو املتجلدة اأو اجلافة من اأهمها: 

  1- الزخرفة با�ستخدام املالم�س.

  2- الزخرفة باخلد�س والك�سط.

  3- الزخرفة باحلز واحلفر.         

  4- الزخرفة البارزة والغائرة.

  5- الزخرفة بالتفريغ.

  6- الزخرفة بالتطعيم.   

  7- الزخرفة بال�سقل.

  8- الزخرفة بالإ�سافة.

  9- الزخرفة بالأختام.

  10- الزخرفة با�ستخدام البطانات اأو الأكا�سيد امللونة........ وغريها.

     و�سوف نتعلم يف هذا املو�سوع عمل تكوينات زخرفية غائرة على �سطح الطينة.

املتجلدة، اأو اجلافة، �سكل )25، 26(، وميكننا تنفيذ التكوينات الزخرفية الغائرة خمتلفة العمق بعدة طرق 

من اأهمها:



١١٩١١٩



 ≥ªY ≈dEG ¬JQÉZEG OGôŸG ô°üæ©dG øe Ú£dG äÉÄjõL ádGREG øY IQÉÑY »gh

 ôFÉ¨dG ôØ◊G ºàj ,(27) πµ°ûdG ,í£°ùdG øe ≥ªYCG ±QÉNõdG ô¡¶àa Oófi

.(28) πµ°ûdG ,áfƒæ°ùe ájôéM á©£b hCG É v«Ñ°ùf IOÉM IGOCG á£°SGƒH

 ÊGhC’G  í£°S áaôNõd IôFÉ¨dG  á«aôNõdG äÉæjƒµàdG  ±GõÿG óªà°SG  óbh

 πµ°ûdG ,á«HÉàµdG ±QÉNõdG hCG  ,á«°Sóæ¡dG hCG  ,á«JÉÑædG ±QÉNõdG øe á«aõÿG

.(30) πµ°ûdG ,ájôFGódGh á«fhõ∏◊Gh ,á«°SCGôdGh á«≤aC’G •ƒ£ÿG hCG ,(29)

 .≥«ª©dG ôFÉ¨dG ôØ◊ÉH áaôNõdG :(27) πµ°ûdG.ôFÉ¨dG ôØ◊G äGhOCG :(28) πµ°ûdG

.ó∏éàe »æ«W í£°S :(25) πµ°ûdG.±ÉL »æ«W í£°S :(26) πµ°ûdG

 äGRÉØ≤dG AGóJQG »YGôf

 ÉæeGóîà°SG  óæY   á`̀«`̀bGƒ`̀dG

 ΩÉ`̀«`̀≤`̀dGh  ,ô`̀`Ø`̀`◊G  äGhOCG

 »æØdG πª©dG äGƒ£N ò«ØæàH

 áª∏©ŸG /º∏©ŸG ±Gô°TEG â–

.ÉæjódGh hCG
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�ل�صكل )2٩(

�ل�صكل )3٠(
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2- الزخرفة الغائرة باحلز:

تعترب الزخرفة باحلز يف اجل�سم الفخاري من اأقدم اأ�ساليب الزخرفة اليدوية واأكرثها �سيوًعا بني اخلزافني، 

ال�سطح  باأداة مدببة على  ال�سغط  نتيجة  ب�سيط  ذا عمق  �سطحي  اأثر  اإحداث  بوا�سطة  يتم  اأ�سلوب زخريف  وهو 

املتجلد للقطعة اخلزفية مثل التنقيط، اأو اإحداث خطوط حمزوزة متوازية قد تكون دائرية، اأو طولية اأو حلزونية 

اأو منك�سرة، وتوزيعها يف تكوينات متنوعة. وتكون اخلطوط الناجتة عن عملية التحزيز قليلة العمق غري حادة، 

بعك�س "احلفر"، ال�سكل )31(.

3- الزخرفة الغائرة بالك�ضط:

يتم بوا�سطة اأداة خا�سة اأو �سكني لإزالة جزء من ال�سطح اخلارجي يف �سكل زخريف. �سرط  اأن تكون الإزالة 

�سطحية اأي غري عميقة واإل فاإنها تكون »حفر« والأهم اأن ال�سطح يكون مدهوًنا بطبقة من البطانة لأن الك�سط 

دائًما ما يكون لإزالة طبقة من البطانة لإظهار لون اجل�سم ويعطي مالم�س متنوعة، ال�سكل )32(.

�ل�صكل )31(: �لزخرفة �لغائرة باحلز.
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�ل�صكل )32(: �لزخرفة بالك�صط في �لبطانة. 

ن�صاط )1(:
قد مر فن اخلزف الإ�سالمي بتطورات عديدة  عرب تاريخه الطويل وظهر ذلك يف طرق الت�سكيل وطرق الزخرفة، 

حتى طرق الت�سميم تطورت ملواجهة متطلبات الإن�سان النفعية واجلمالية.

وقد اأثرت احل�سارات املختلفة على �سكل املنتج اخلزيف وزخرفته بتكوينات زخرفية غائرة خمتلفة العمق، نتاأمل 

الأ�سكال الآتية )33، 34، 35(، ثم جناوب:

�ل�صكل )3٥( �ل�صكل )3٤( �ل�صكل )33( 
  طريقة الت�سكيل امل�ستخدمة.    اأ�سلوب الزخرفة.   كيفية ال�ستفادة من العمل نفعيًّا.
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نطّبق مًعا خطوات الزخرفة الغائرة باحلفر، كما يف ال�سكل )36(.

�خلطوة �لأوىل:  جنهز الأدوات اخلا�سة باحلفر وتكون حادة وم�سنونة، 

كما يف ال�سورة )1(.

�خلطوة �لثانية: جنهز الت�سميم على الورق، نق�س برتون لالإناء، ونختار اجلزء املنا�سب لالإناء، 

كما يف ال�سورتني )2( و)3(.

ن�صاط )2(:
 

ن�سـتــــخدم  �لثـــالــثــــة:  �خلــطــــوة 
اأطــراف  لتحديــد  امل�ســننة  الأداة 
الأداة  ن�ســتخدم  ثــم  الت�سميــم، 
احلــادة للحفــر حــول الت�سميــم، 

كما يف ال�سورتني )4( و)5(.

   

�ل�صورة )2(

�ل�صورة )٤(

�ل�صورة )1(

�ل�صورة )3(

�ل�صورة )٥(
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اأفكار اأخرى لتكوينات زخرفية غائرة ، ال�ضكل )3٧(:

�ل�صكل )3٧(

�ل�صكل )3٦( : �ل�صكل �لنهائي للحفر على �لإناء.
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٤- �لزخرفة �لغائرة بطريقة �لأختام: 
     تنفذ هذه الزخرفة على اجل�سم الفخاري الرطب اأو الطري اأو املتجلد بطريقتني: 

الطريقة الأوىل: الأختام اجلاهزة: 

ال�سكل )38(، يوجد على �سطحها زخارف بارزة   اأو �سناعية،  اأ�سكال متنوعة طبيعية       وهي عبارة عن 

ي�ستخدمها اخلّزاف لإحداث زخارف غائرة بطريقة ال�سغط بها على الطينة املتجلدة، ال�سكل )39(. 

�ل�صكل )3٨(

�ل�صكل )3٩(
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الطريقة الثانية: الأختام امل�ضنوعة من الطني:

 وميكننا اأن ن�سنع هذه الأختام ب�سهولة كما يف اخلطوات الآتية:

�خلطوة �لثانية: ن�سع الت�سميم على �سطح 
يجف،  ونرتكه  مدببة  باأداة  ونحفره  الطينة 

ثم نحرقه.

�خلطوة �لأوىل: جنهز حبل من الطني الطري 
ب�سمك عري�س ونقطعه باأداة حادة اإلى ن�سفني.

�خلطوة �لثالثة: ن�سع جمموعة من الأختام 
بنف�س الطريقة لنح�سل على ختم بارز.    

�خلطوة �لر�بعة: نطبع على ال�سطح الطينة 
بطريقة منتظمة اأو ع�سوائية. 

�ل�صكل )٤٠(: زخارف غائرة على �صطح �لطينة بالختم.
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ال�سكل  فاأعطت  الفخارية بطرق خمتلفة،  ت�سكيالته  ال�سعبي يف زخرفة  اتبعها اخلّزاف  التي  الأ�ساليب  تنوعت 

الفخاري قيمة جمالية متميزة وفريدة تت�سم بالب�ساطة والعفوية والتلقائية يف التعبري.

نتاأمل ال�سكلني )41، 42(، ونعدد بع�س الأ�ساليب الزخرفية التي ا�ستخدمها اخلزاف ال�سعبي، ون�سجلها يف اأ�سفل 

ال�سفحة.

�ل�صكل )٤2(: �لفنان �ل�صعودي عمار �صعيد.�ل�صكل )٤1(: �لفنانة �ل�صعودية عو�طف �لقنيبط.

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

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

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

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

ن�صاط )3(:
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تقويم الوحدة

�سع عالمة )✓( اأمام العبارة ال�سحيحة، وعالمة )✗( اأمام العبارة غري ال�سحيحة فيما ياأتي:

)   ( نع من الطني، ثم اأُحرق يف النار بعد جفافه.     الفخار يق�سد به ما �سُ

)   ( ي�سبح الفخار خزًفا عند طالء املنتج مبادة اجلليز الزجاجية، وحرقه مرة ثانية.   

)   ( ل يعترب فن اخلزف من الفنون الت�سكيلية املهمة يف حياة النا�س على مدى الع�سور.  

)   ( العنا�سر الأ�سا�سية جلميع اأنواع الطني هي )ال�سيليكا والألومينا(.     

11

11
22

33

44

تنق�سم طرق ت�سكيل الآنية بال�سغط على الكتلة الطينية اإلى ق�سمني هما:

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

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

22

11

22

عّدد ثالثة من الزخرفة املنفذة على املنتجات اخلزفية فوق اجلليز.

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

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

33

1122

33

ما هي الزخارف التي ي�ستخدمها الفنان على اخلزف لتجميلها؟

 الزخارف ................................................................

الزخارف ................................................................

الزخارف ................................................................ 

44

11

22

33



الوحدة الثانيةالوحدة الثانية

مجال الرسممجال الرسم
المو�ضوعات: المو�ضوعات: 

المو�ضوع الأول: الر�ضم باألوان الأكريليك.
المو�ضوع الثاني: التعبير في اللوحات.

المو�ضوع الثالث: اللوحات الت�ضكيلية العربية.
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 É k°†jCG ó©oj ∂«∏jôcC’G ¿GƒdCÉH º°SôdG ¿EÉa ,Ú«∏«µ°ûàdG ÚfÉæØdG ÚH É k©FÉ°T á«àjõdG ¿GƒdC’ÉH º°SôdG ¿Éc ¿EG
 ,É¡JÉ©jƒæJ ‘ ájôKh ,ΩGóîà°S’G á∏¡°S »¡a .IOó©àŸG É¡JGõ«ªŸ G kô¶f ∂dPh á«àjõdG ¿GƒdCÓd É kÑ°SÉæe kÓjóH
 ∞Œh ,á«àjõdG  ¿GƒdC’G  Éªc âjõdÉH  ¢ù«dh AÉŸÉH  ÜGòoJ  …CG  ,á«FÉŸG  ¿GƒdC’G  ΩGóîà°SG  ¬Ñ°ûj  É¡eGóîà°SGh

 .á«àjõdG ¿GƒdC’Éc É¡eGóîà°SG óæY áëFGQ äGP â°ù«d É¡fCG Éªc ,á«àjõdG ¿GƒdC’G ±ÉØL øe ´ô°SCG πµ°ûH
 (43) πµ°ûdG ô¡¶jh ÜƒÑfC’G ƒg É¡æe É kYƒ«°T ÌcC’G πµ°ûdGh ,áØ∏àfl ∫Éµ°TCÉH ∂«∏jôcC’G ¿GƒdCG ´ÉÑ oJh

 .∂«∏jôcC’G ¿GƒdC’ IOó©àŸGh áØ∏àîŸG ´GƒfC’G



.∂«∏jôcC’G ¿GƒdCG øe áØ∏àfl ´GƒfCGh ∫Éµ°TCG :(43) πµ°ûdG

»ªbôdG ¢SQódG §HGQ

www.ien.edu.sa
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الزيتية،  الألوان  ا�ستخدام  مياثل  ب�سكل  ا�ستخدامها  ميكن  اأنه  الأكريليك  األوان  مميزات  ومن 
وبالتايل �سنحتاج اإلى فر�س ذات وبر قا�سي، كما يف ال�سكل )44(. كما ميكن ا�ستخدام األوان الأكريليك 
ب�سكل مياثل ا�ستخدامنا لالألوان املائية، وبالتايل �سنحتاج اإلى فر�س ذات وبر ناعم، كما يف ال�سكل )45(.

 فكلما زدنا كمية املاء، يفقد اللون قوته وي�سبح �سفاًفا، وبذلك يتوقف نوع الري�سة اأو الفر�سة التي 
�سن�ستخدمها على الطريقة التي نرغب الر�سم بها، وال�سكل )46( يو�سح قوة اللون عند و�سع كمية قليلة 

من املاء، و�سفافيته عند اإ�سافة املزيد من املاء.

ال�سكل )45(: اأنواع الفر�س ذات الوبر الناعم.ال�سكل )44(: اأنواع الفر�س ذات الوبر القا�سي.

ال�سكل )46(: قوة اللون مع كمية املاء.
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ولذلك ي�ستخدم بع�س الفنانني، الرول الإ�سفنجي لتغطية امل�ساحات الكبرية من �سطح اللوحة، كما 
يف ال�سكل )47(. 

�سنحاول ر�سم لوحة ب�سيطة، كما يف ال�سكل )48(، با�ستخدام الفر�س املائية، و�سنتبع اخلطوات الآتية:
اخلطوة الأولى: ن�ستخدم فر�ساة واحدة، كما يف ال�سكل )49(. 

يف  كما  منحنية،  خطوط  لعمل  الفر�ساة،  جانبي  ل�ستخدام  متارين  بعدة  نقوم  الثانية:  اخلطوة 
ال�سكل )50(.

ال�سكل )50(: اخلطوة الثانية.ال�سكل )48(: لوحة. ال�سكل )49(: اخلطوة الأولى.

ال�سكل )47(: الرول الإ�سفنجي.

تدريب:
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اخلطوة الثالثة: نر�سم اأفرع احل�سائ�س باللون الأخ�سر، وبلم�سات 
�سريعة من الأ�سفل اإلى الأعلى، كما يف ال�سكل )51(.

 اخلطوة الرابعة: نقلب الفر�ساة، ثم ن�سحبها اإلى اجلانب، وبلم�سات 
�سريعة نر�سم الأوراق اخل�سراء، كما يف ال�سكل )52(.

مالحظة:
األوان الأكريليك �سريعة اجلفاف، حيث ت�سكل  لنتذكر دائًما باأن 
بعد  باإحكام  الأنابيب  اإغالق  على  نحر�س  اأن  ينبغي  لذا  عازلة،  ق�سرة 

ا�ستعمالها، كما يف ال�سكل )53(.

ال�سكل )51(: اخلطوة الثالثة.

ال�سكل )52(: اخلطوة الرابعة.

ال�سكل )53(: كيفية ا�ستخدام األوان الأكريليك اجلافة.
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�لفر�صاة �لعري�صة: وت�ستخدم لتغطية امل�ساحات الكبرية، كتلوين لون ال�سماء باللون الأزرق مع 

اللون الأبي�س ال�سكل )54(. 

فر�صاة �لتوريق: وت�ستخدم لإعطاء تاأثري اأوراق ال�سجر اأو التنمي�س، ال�سكل )55(.

ال�سكل )54(: الفر�ساة العري�سة.

�أنو�ع �لفر�س �مل�صتخدمة يف �لر�صم:
 تلعب الفر�س دورًا كبريًا يف عملية اإجناح العمل الفني، حيث يعتمد ذلك على ح�سن اختيار الفر�ساة 
املنا�سبة لكل نوع من اأنواع الر�سم، ولذلك �سيتم التعرف على بع�س اأنواع الفر�س و اأثرها يف الر�سم.

كما يف الأ�سكال الآتية:

ال�سكل )55(: فر�ساة التوريق.
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فر�صاة �لتاأثري�ت �خلطية: وت�ستخدم لر�سم احل�سائ�س اأو تعرقات اخل�سب مثاًل، ال�سكل )56(.

�لفر�صاة �ملروحية: وت�سخدم لر�سم الأ�سجار، واأوراق الأ�سجار مثاًل، كما يف ال�سكل )57(.

�لفر�صاة �لرفيعة �أو �ملدببة: وت�ستخـدم لر�سـم اخلطـوط كر�سـم الأع�سـاب مثاًل، والتف�سيـالت 
الدقيقـة، كـمـا يف ال�سكل )58(.

ال�سكل )57(: الفر�ساة املروحية.

ال�سكل )58(: الفر�ساة الرفيعة اأو املدببة.

ال�سكل )56(: فر�ساة التاأثريات اخلطية.
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1- ابحث/ي عن تقنيات الت�سوير الت�سكيلي يف اململكة العربية ال�سعودية، و�ساهد/ي اللوحات الت�سكيلية 
التي ُر�سمت باألوان الأكريليك، ثم �سف/ي تقنيات الفنانني الت�سكيليني ال�سعوديني يف الر�سم باألوان 

الأكريليك. 
مع  وحتاور/ي  فيهما  تاأمل/ي  و�سكل)60(،   )59( �سكل  الأكريليك  باألوان  ُر�سمتا  لوحتني  اأمامنا   -2

زمالئك/زميالتك حول الآتي:
• اقرتاح مو�سوع جديد للوحتني.

• توزيع الألوان يف اللوحتني.
• هل يمكن ا�ستخدام األوان الأكريليك كما ت�ستخدم الألوان المائية؟

3- ابحث/ي يف م�سادر البحث الإلكرتوين عن الألوان الزيتية واألوان الأكريليك واكتب/ي فيما يت�سابهان 
وفيما يختلفان، لعر�سها على زمالئك/زميالتك.

ال�سكل )59(: لوحة الفنان ال�سعودي ح�سن 
عبداملجيد، »تكوين« 1991 م.

ال�سكل )60(: لوحة الفنان ال�سعودي فهد 
خليف، »تكوين« 1997 م .

الأن�ضطة:



١٣٧١٣٧





 ¿ÉæØdGh .G kÌf hCG ká°üb hCG G kô©°T áHÉàµdÉH hCG ,É¡æY åjó◊ÉH ÉeEG ,√ôYÉ°ûeh ¬°ù«°SÉMCG øY ¿É°ùfE’G È©j
 ,á«∏«µ°ûàdG  ¬JÉMƒd  ÈY  ,¬©ªà›  ÉjÉ°†b  øYh  ,¬°ù«°SÉMCGh  √ôYÉ°ûe  øY  È©j  ƒgh  Ωó≤dG  òæe  »∏«µ°ûàdG
 GÒeÉµdG É¡«a ´ÎîoJ ⁄ »àdG Qƒ°ü©dG ∂∏J ‘ Éª«°S ’ ,ógÉ°ûŸG ≈dEG ¢ù«°SÉMC’Gh ôYÉ°ûŸG ∂∏J π≤æJ »àdGh
.ó«MƒdG »FôŸG πbÉædG »g á«∏«µ°ûàdG áMƒ∏dG π¶àd ,zâfÎfE’G{ á«JƒÑµæ©dG áµÑ°ûdG hCG RÉØ∏àdG hCG ,á«aGôZƒJƒØdG

.Ω1975 zQÉ¨°üdG ácGƒØdG ƒ©FÉH{ ,(Murillo) ƒ∏∏jQƒe ÊÉÑ°SE’G ¿ÉæØdG áMƒd :(61) πµ°ûdG
.(Oil on canvas) ¢SÉØfÉc ≈∏Y á«àjR ¿GƒdCG

»ªbôdG ¢SQódG §HGQ

www.ien.edu.sa

 å«M (61) πµ°ûdG ‘ Éªc ,∫ÉØWC’G øY ¬d πªY øe ÌcCG ‘ (Murillo) ƒ∏∏jQƒe ÊÉÑ°SC’G ¿ÉæØdG ÈY
.¬dƒM øe ¢SÉædG É¡°û«©j ¿Éc »àdG IÉ«◊G ôgÉ¶e ôjƒ°üàd (QÉ¨°üdG ¬cGƒØdG ƒ©FÉH) ¬àMƒd ¿ÉæØdG º°SQ



138138

ال�سكل )62(: �سلفادور دايل )Salvador Dali( اإ�سرار الذاكرة )ال�ساعات(.

كر�سم  عاي�سوها،  التي  الق�سايا  بع�س  ر�سم   العامليني،  الت�سكيليني  الفنانني  من  العديد  تناول  كما 
الفنان �سلفادور دايل )Salvador Dali( لوحة تعرب عن اأهمية الزمن ال�سكل )62(؛ حيث �سورت الوقت يف 

ت�سارعه بالذوبان، وكان ذلك تعبرًيا عن التحولت وت�سارع الوقت يف منط احلياة الع�سرية احلديثة.
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يف  للمملكة  املختلفة  البــــيـئـات  وتـ�سـويــــر  ر�ســــم  ال�سعوديني،  الفنانـني  من  العــديــد  تنـاول  كما 
لوحاتهم، ومن بينها لوحــتـي الفنـانـيـن عـبـد الـحـليــم ر�سوي، والفــنـان مــــحـــمـــد الـ�ســليــم »رحــمـهـما 

اهلل تــعـــالى«  الـ�سـكــــــــالن )63(،)64(:

ال�سكل )63(: لوحة الفنان عبداحلليم ر�سوي، 
»اأطالل الريا�س« 1979م.

ال�سكل )64(: لوحة الفنان حممد ال�سليم، 
»من البيئة« 1986م.
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كما عرب بع�س الفنانني ال�سعوديني عن املالب�س والأزياء الرتاثية التي كنا يف ال�سابق نرتديها، ومن 
ذلك لوحة الفنانة الت�سكيلية �سفية بن زقر، وامل�سماة »الزبون«، ال�سكل )68(.

ال�سكل )65(: لوحة الفنان عبداجلبار اليحيا، »البناء« 1983 م .

ال�سكل )66(: لوحة الفنانة �سفية بن زقر، »الزبون« 1970 م.

البناء  والرجل يف  املراأة  بني  التعاون  »بناء«، عن  لوحته  اليحيا يف  ال�سعودي عبداجلبار  الفنان  وعرب 
والتعمري والت�سييد، ال�سكل )65(. 
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1- نطلع على الكتب املتخ�س�سة يف جمال الفنون الت�سكيلية، ون�ساهد الأعمال املعرو�سة فيها، نختار 
اللوحة؟ عن ماذا  الآتية: ما مو�سوع  الأ�سئلة  الإجابة عن  ون�سفها، من خالل  الأعمال،  تلك  اأحد 

ُتعرب؟ ما الأ�سكال املوجودة يف اللوحة؟
2- نختار مو�سوًعا اأو ق�سية نريد ر�سمها، ونقوم بر�سمها م�ستخدمني الألوان الزيتية اأو األوان الأكريليك، 

ثم نعر�س اللوحات على معلم/معلمة الرتبية الفنية وعلى زمالئنا/زميالتنا. 
3- ن�ساهد اللوحة الآتية:

ال�سكل )69(: لوحة لأحد الفنانني ال�سعوديني.
نحاول اأن نتعرف على ا�سم الفنان الذي ر�سمها، وماذا ق�سد الفنان بهذه اللوحة، وما هي الألوان 

التي ا�ستخدمها؟ 

الأن�ضطة:

ال�سكل )67(: لوحة لأحد الفنانني 
ال�سعوديني.



١٤٢١٤٢
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ال�سكل )70(: لوحة الفنان امل�سري حممد القباين،           
»احلارة« 1993م.        

 ال�سكل )72(: لوحة الفنان امل�سري كامل م�سطفى،    
»فالحون يف احلقل«.

ال�سكل )71(: لوحة الفنان ال�سعودي عبداهلل ال�سيخ، 
»حارة«  1996م.

ال�سكل )73(: لوحة الفنان ال�سوداين حممد عبداملجيد ف�سل،
»القرية«،  1996م.
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ال�سكل )74(: لوحة الفنان العراقي فائق ح�سن.

ال�سكل )75(: لوحة الفنان ال�سعودي ه�سام بنجابي، 
»الفار�س« 1985م.
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ال�سكل )76(: لوحة الفنان الإماراتي ح�سن ال�سريف،  
»الربج« 1980م.

ال�سكل )78(: لوحة الفنان البحريني عبا�س املو�سوي، 1984م.

ال�سكل )77(: لوحة الفنان امل�سري �سيف وانلي، 
 »وجبة �سمك« 1960م.        
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ال�سكل )79(: لوحة الفنان الكويتي 
عبداهلل ال�سامل، 1982م.

ال�سكل )81(: لوحة الفنان العراقي حافظ الدروبي،  
»�سوق �سعبي« 1980م.

  ال�سكل )80(: لوحة الفنان ال�سعودي �سعود العثمان،
 »من البادية« 1995م.
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ال�سكل )82(: لوحة الفنان امل�سري �سالح طاهر، »منظر ريفي« 1952م.

1. من خالل مكتبة املدر�سة، اأو من خالل الإنرتنت نبحث عن اأعمال فنية لفنانني عرب، نحاول اأن 
جنمع تلك الأعمال الفنية ون�سعها يف ملف لنقدمه اإلى زمالئنا/زميالتنا يف املدر�سة.

2. هنالك العديد من املو�سوعات التي تناولها الفنان الت�سكيلي العربي، نختار اأحد تلك املو�سوعات 
وجنمع  املو�سوعات(  من  ذلك  وغري  ال�سحاري،  )احلروفية(،  العربية  احلروف  ال�سعبية،  )البيوت 

جميع الأعمال الفنية التي تناولت مو�سوًعا واحًدا، ونالحظ مدى الت�سابه والختالف فيها.
3. نختار اإحدى اللوحات الفنية العربية التي اأعجبتنا مع ذكر م�سدرها، ونحاول اأن نعيد ر�سمها 

با�ستخدام الألوان الزيتية اأو األوان الأكريليك. 

الأن�ضطة:
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تقويم الوحدةتقويم الوحدة

عّدد/ي ثالثة من �أنو�ع �لفر�س بالر�صم:

تناول العديد من الفنانني ال�سعوديني يف ر�سم لوحاتهم البيئات املختلفة للمملكة العربية ال�سعودية، 
اذكر /ي خم�سة منهم:

الع�سرية  احلياة  منط  يف  الوقت  وت�سارع  التحولت  عن  »الزمن«  لوحته  يف  عرب  عاملي  فنان 
احلديثة فمن هو؟ 

22

33

11

11

2233

44

22

33

55

�صع/ي عالمة )✓( �أمام �لعبارة �ل�صحيحة، وعالمة )✗( �أمام �لعبارة غري �ل�صحيحة فيما ياأتي:

من اأنواع الألوان يف ر�سم اللوحات الت�سكيلية الألوان الزيتية فقط.                       )     (
الفنان الت�سكيلي يعرب عن م�ساعره واأحا�سي�سه نحو ق�سايا جمتمعه عرب لوحاته الت�سكيلية.)     (

11

11
22

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

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

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

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

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

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

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

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

اأ

ب
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1-تنمية مهارات التفكري الإبداعي لدى الطالب/ــة.

2- منح الطالب/ـة القدرة على اختيار وتوظيف اخلامات والأدوات امل�ستخدمة لتنفيذ العمل الفني.

3- ت�سجيع الطالب/ـة على التفكري بطريقة غري ماألوفة.

4- دمج بني املجالت الفنية التي مت درا�ستها خالل الف�سل الدرا�سي يف عمل ت�سميمات اإبداعية ونفعية 

م�ستدامة ذات طبيعة تربوية وجمالية.

5- تبادل اخلربات الفنية بني الطلبة يف امل�ساريع الفنية اجلماعية.

6- دعم الجتاهات الإيجابية لدى الطالب نحو الإبداع والتفكري الإبداعي.

7- اإك�ساب الطالب/ـة القدرة على الإح�سا�س بامل�سكالت وتقدمي حلول لها بطرائق اإبداعية.

8- مناق�سة العالقات بني القيم الت�سكيلية املتوفرة يف الأعمال الفنية التي ينتجها الطالب/ـة.

9- التعبري عن النفعالت الوجدانية، ومالحظة املعاين التعبريية يف ال�سكل واللون والتج�سيم يف العمل الفني.

10- اإك�ساب الطالب/ـة مهارات التخطيط والتفكري للم�ساريع الفنية.

11- اإك�ساب الطالب/ـة القدرة على الت�سكيل باخلامات املتعددة يف الإنتاج الفني.

أهداف المشروع الفني )الفصلي(أهداف المشروع الفني )الفصلي(
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امل�ضروع 
الف�ضلي

ا�ضم الم�ضروع

الأدوات واخلامات:
-
-
-
-
-
-

تخطيط فكرة العمل

التقومي:
النقد الفني والتقييم:

فــردي

جـمـاعـي

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

- نوع امل�ضروع:

 

- مراحل تنفيذ امل�ضروع:

 

- طرق اإخراج امل�ضروع:

- قيمة امل�ضروع اجلمالية والنفعية:

- طرق عر�ض امل�ضروع:
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ثبت المصطلحات
مجال �لخزف: 

�لحزوز: هي عبارة عن تاأثير�ت �أو خدو�س لزخرفة �لم�صغولت �لطينية �أو للم�صاعدة في و�صل �أجز�ء �لم�صغولت �لطينية  	
مع بع�صها �لبع�س.  

�لحالة �لمتجلدة: هي عبارة عن �لمرحلة �لتي يت�صلب فيها �لطين ويتعذر ثنيه دون ك�صره. 	
�لخزف: هو عبارة عن �لطين �لمحروق �لمزجج. 	
�لزخرفة: �لتح�صين و�لتزيين. 	
�لحز  	 خطوط  وتكون  ب�صيط،  بعمق  لكن  �لمتجلد  �لطين  �صطح  على  �أثــر  �إحــد�ث  عن  عبارة  هو  بالحز:  �لغائرة  �لزخرفة 

عري�صة �أو رقيقة على ح�صب عر�س ر�أ�س �لأد�ة �لم�صتخدمة.
�لزخرفة �لغائرة بالحفر �لعميق: هي عبارة عن �إز�لة جزيئات �لطين من �لعن�صر �لمر�د �إغارته �إلى عمق محدد فتظهر  	

�لزخارف �أعمق من �ل�صطح.
�لزخرفة �لغائرة بالك�صط: هي عبارة عن �إز�لة جزئيات �صطحية غير عميقة من �لطين. 	
�ل�صكل �لمنتظم: هو عبارة عن �صكل هند�صي يتناظر حول محوره في �لو�صط ويق�صم كل محور �إلى �صكلين متطابقين. 	
�لطينة: هي عبارة عن مادة غروية لدنة لي�صت �أ�صيلة بل نا�صئة عن تفكك و�نحالل �أنو�ع معينة من �صخور �أ�صيلة، وهي  	

خامة طبيعية م�صدرها �لأر�س، وتتكون بتاأثير عو�مل �لتعرية في �ل�صخور �لفل�صبارية.    
�لطينة �ل�صائلة: هي عبارة عن طينة ي�صاف �إليها �لماء بقدر معين �إلى �أن نح�صل على درجة من �للزوجة �لمعتدلة. 	
�لفخار: هو عبارة عن �لطين �لمحروق غير �لمزجج. 	
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فهرس األشكال

مجال الخزف

المو�ضوع الأول

98�ضكل )١(: �ضورة للفخار. 
99�ضكل )٢(: �ضورة للخزف.

99�ضكل )٣(: المنتجات الخزفية.
١00�ضكل )٤(: اأنواع من الطين.
١0١�ضكل )٥(: اأنواع من الطين.

١0١�ضكل )٦(: اأ�ضكال هيئة الطين.
١0٤�ضكل )٧(: طرق الت�ضكيل المبا�ضر.

١0٤�ضكل )8(: طرق الت�ضكيل الغير المبا�ضر.
١0٥�ضكل )9(: اأعمال خزفية منتظمة ال�ضكل.

١0٥�ضكل )١0(: اأعمال خزفية غير منتظمة ال�ضكل.
١0٦�ضكل )١١(: اأ�ضكال من الخزف في المملكة.                      

١0٧�ضكل )١٢(: اإناء فخاري �ضعبي. 
١08�ضكل )١٣(: مجموعة اأواني فخارية.

١09�ضكل )١٤(: الأدوات والخامات الم�ضتخدمة في ت�ضكيل اآنية خزفية.
١١0�ضكل )١٥(: �ضور لفخار قديم.

١١٤�ضكل )١٦(: التفريغ المنتظم في الكتلة.
١١٥�ضكل )١٧(: طريقة بناء اآنية منتظمة ال�ضكل بطريقة ال�ضرائح.
١١٥�ضكل )١8(: طريقة بناء اآنية منتظمة ال�ضكل بطريقة الحبال.

١١٦�ضكل )١9، ٢0، ٢١(: �ضور لأواني خزفية.

المو�ضوع الثاني

١١٧�ضكل )٢٢(: اإناء مزخرف بالتلوين. 
١١٧�ضكل )٢٣(: اإناء مزخرف بر�ضومات اآدمية وحيوانية.

١١٧�ضكل )٢٤(: اإناء مزخرف بخطوط متنوعة.
١١9�ضكل )٢٥(: �ضطح طيني متجلد.

١١9�ضكل )٢٦(: �ضطح طيني جاف.
١١9�ضكل )٢٧(: الزخرفة بالحفر الغائر العميق.

١١9�ضكل )٢8(: اأدوات الحفر الغائر.
١٢0�ضكل )٢9(: الزخارف النباتية والكتابية على الخزف. 

١٢0�ضكل )٣0(: الزخارف باأنواع الخطوط.
١٢١�ضكل )٣١(: الزخرفة الغائرة بالحز.

١٢٢�ضكل )٣٢(: الزخرفة بالك�ضط على البطانة.
١٢٢�ضكل )٣٣، ٣٤، ٣٥(: زخارف طينية بطرق مختلفة.

١٢٤�ضكل )٣٦(: اآنية تو�ضح ال�ضكل النهائي للزخرفة الغائرة بالحز.
١٢٤�ضكل )٣٧(: اأفكار اأخرى لتكوينات زخرفية غائرة.

١٢٥�ضكل )٣8(: اأختام طبيعية و�ضناعية.
١٢٥�ضكل )٣9(: الزخرفة على الطينة المتجلدة.

١٢٦�ضكل )٤0(: زخارف غائرة على �ضطح الطينة بالختم.
١٢٧�ضكل)٤١، ٤٢(: �ضور لأواني تحتوي على بع�ض الأ�ضاليب الزخرفية.
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مجال الر�سم

المو�ضوع الأول

١٣0ال�ضكل )٤٣(: اأ�ضكال واأنواع مختلفة من األوان الأكريليك.
١٣١ال�ضكل )٤٤(: اأنواع الفر�ض ذات الوبر القا�ضي.
١٣١ال�ضكل )٤٥(: اأنواع الفر�ض ذات الوبر الناعم.

١٣١ال�ضكل )٤٦(: قوة اللون مع كمية الماء.
١٣٢ال�ضكل )٤٧(: الرول الإ�ضفنجي.

١٣٢ال�ضكل )٤8(: لوحة. 
١٣٢-١٣٣الأ�ضكال )٤9، ٥0، ٥١، ٥٢(: خطوات ا�ضتخدام الفر�ض المائية. 

١٣٣ال�ضكل )٥٣(: كيفية ا�ضتخدام األوان الأكريليك الجافة. 
١٣٤ال�ضكل )٥٤(: الفر�ضاة العري�ضة. 

١٣٤ال�ضكل )٥٥(: فر�ضاة التوريق.
١٣٥ال�ضكل )٥٦(: فر�ضاة التاأثيرات الخطية.

١٣٥ال�ضكل )٥٧(: الفر�ضاة المروحية.
١٣٥ال�ضكل )٥8(:الفر�ضاة الرفيعة اأو المدببة.

١٣٦    ال�ضكل )٥9(: لوحة الفنان ال�ضعودي ح�ضن عبدالمجيد )تكوين(.
١٣٦ال�ضكل )٦0(: لوحة الفنان ال�ضعودي فهد خليف )تكوين(.

المو�ضوع الثاني

١٣٧ال�ضكل )٦١(: لوحة اآكلو البطيخ والعنب- الفنان الأ�ضباين موريللو.
١٣8لوحة رقم )٦٢(: �ضلفادور دالي )Salvador Dali( اإ�ضرار الذاكرة )ال�ضاعات(.

١٣9ال�ضكل )٦٣(: لوحة »اأطالل الريا�ض« - للفنان عبد احلليم ر�ضوي.
١٣9ال�ضكل )٦٤(: لوحة »من البيئة« - للفنان حممد ال�ضليم.
١٣9ال�ضكل )٦٥(: لوحة »البناء« - للفنان عبد اجلبار اليحيا.

١٣9ال�ضكل )٦٦(: لوحة »الزبون« - للفنانة �ضفية بن زقر.
١٤0ال�ضكل )٦٧(: لوحة لأحد الفنانني ال�ضعوديني.

المو�ضوع الثالث 

١٤٢ال�ضكل )٦8(: لوحة الفنان امل�ضري يو�ضف كامل )درب اللبانة(.
١٤٢ال�ضكل )٦9(: لوحة الفنان ال�ضعودي علي ال�ضفار )حارة �ضعبية(.

١٤٣ال�ضكل  )٧0(: لوحة الفنان امل�ضري حممد القباين )احلارة(.
١٤٣ال�ضكل )٧١(: لوحة الفنان ال�ضعودي عبد اهلل ال�ضيخ )حارة(.

١٤٣ال�ضكل )٧٢(: لوحة الفنان امل�ضري كامل م�ضطفى )فالحون يف احلقل(.
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المو�ضوع الثالث

١٤٣ال�ضكل )٧٣(: لوحة الفنان ال�ضوداين حممد عبداملجيد ف�ضل )القرية(.
١٤٤ال�ضكل )٧٤(: لوحة الفنان العراقي فائق ح�ضن.

١٤٤ال�ضكل )٧٥(: لوحة الفنان ال�ضعودي ه�ضام بنجابي )الفار�ض(.
١٤٥ال�ضكل )٧٦(: لوحة الفنان الإماراتي ح�ضن ال�ضريف )الربج(.

١٤٥ال�ضكل )٧٧(: لوحة الفنان امل�ضري �ضيف وانلي )وجبة �ضمك(.
١٤٥ال�ضكل )٧8(: لوحة الفنان البحريني عبا�ض املو�ضوي.

١٤٦ال�ضكل )٧9(: لوحة الفنان الكويتي عبداهلل ال�ضامل.
١٤٦ال�ضكل )80(: لوحة الفنان ال�ضعودي �ضعود العثمان )من البادية(.

١٤٦ال�ضكل )8١(: لوحة الفنان العراقي حافظ الدروبي )�ضوق �ضعبي(.
١٤٧ال�ضكل )8٢(: لوحة الفنان امل�ضري �ضالح طاهر )منظر ريفي(.
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