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الف�صل الدرا�صي الث�ني

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

�لكتاب - �لذي بين يديك عزيزي �لطالب - لإث��ر�ء معلوماتك وخبر�تك  م هذ�  مِّ   فقد �صُ
ومهار�تك في مجالت �لتربية �لفنية �لمختلفة تجد في محتوى �لكتاب �لمخ�ص�ص للف�صل 

�لدر��صي �لثاني وحدتين، تتكون كل وحدة من عدة مو�صوعات ُعر�صت على �لنحو �لتالي:
• �ل��وح��دة �لأولى، وهي بعن��و�ن: مج��ال �لت�صكي���ل �لم�صط���ح و�لمج�ص��م، وق��د ت��ناول�ت

    �لمو��صيع �لآتية:
�لمو�صوع �لأول: �لت�صكيل بالطين.

�لمو�صوع �لثاني: �أحفورتي �ل�صغيرة.
�لمو�صوع �لثالث: �أ�صماكي �لمخططة.

• �لوحدة �لثانية وهي بعنو�ن مجال �لر�صم، وقد تناولت �لمو��صيع �لتالية: 
�لمو�صوع �لأول: كيف نر�صم؟

�لمو�صوع �لثاني: عيني تتعرف على �لملم�ص.
�لمو�صوع �لثالث: �أر�صم ق�صتي.

�لمو�صوع �لر�بع: �لألو�ن في �لطبيعة.
وفي هذه �لمو��صيع ي�صتطيع �لطالب ممار�صة ت�صكيل �أ�صكال ب�صيطة بو��صطة �لطين و�لورق   
وخامات �لبيئة �لمختلفة. بالإ�صافة �إلى �لممار�صة �لعملية، فهناك �أن�صطة تذوقية وجمالية 
منا�صبة ي�صتطيع �لطالب �لقيام بها بمفرده �أو بم�صاعدة �أحد �أفر�د عائلته. وهذه �لمو��صيع 
في  �لطالب   بها  مرَّ  �لتي  و�لوجد�نية  �لمهارية  �لمعرفية  للخبر�ت  �متد�د  هي  مجتمعة 
�أن ي�صجع  درو�ص �لمجالت �لتي �صوف تثري - باإذن �هلل - هذه �لخبر�ت. ويمكن للمعلم  
�لطالب على �لرجوع �إلى كتاب �لطالب لممار�صة ما فيه من �أن�صطة، كما يمكن للو�لدين 

م�صاعدة �لأبناء على �ل�صتفادة منه. 
و�آخر دعو�نا �أن �لحمد هلل رب �لعالمين.      

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

يف غرفة ال�صف

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

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

اأتبع تعليم�ت ال�صالمة دائمً�، وخ�صو�صً� عندم� اأرى • 
اإ�ص�رة احذر »  « 

اأ�صغــي جيــدًا لتوجيهــ�ت ال�صــالمة الخ��صــة مــن • 
معلمي/ معلمتي. 

احذر عند ا�صــتخدام االأدوات الح�دة مثل المق�ص • 
والم�صــرط واآالت القطع، اأدوات الحفر على الطين 
والخ�صــب، اأدوات تقبيب المع�دن والنح��ــص، وعند 
ا�صتخدام المواد الح�رقة ك�لمنظف�ت ..وغيره�. 

ب�إ�صــراف •  اإال  المن�صــ�ر  اأو  المطرقــة  اأ�صــتخدم  ال 
معلمي/ معلمتي. 

ارتدي القفــ�زات الواقية عند التع�مل مع ال�صــ�ئل • 
الحــ�دة،  واالأدوات  الفنيــة  والخ�مــ�ت  واالألــوان 

واأقوم بغ�صل يدي بعد كل ن�ص�ط 

مــن •  مالب�صــي  لحم�يــة  الواقــي  المعطــف  ارتــدي 
االألوان و�صوائل التنظيف. 

اأرتدي الكم�مــة والنظ�رة الواقية عند ا�صــتخدام • 
وعنــد  والنفــ�ذة  المتط�يــرة  والخ�مــ�ت  االأدوات 

تنظيفه�.   

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

احر�ــص علــى التهويــة الجيدة مثــل فتــح النوافذ • 
وبــ�ب الف�صــل عنــد العمــل ب�لمــواد ذات الرائحة 

النف�ذة. 

اح�فظ علــى نظ�فة وترتيب المــك�ن بعد االنته�ء • 
من العمل الفني. 

تعليمات السالمةتعليمات السالمة
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ق�ئمة محتوي�ت الكت�بق�ئمة محتوي�ت الكت�ب

الوحدة االأولى: مج�ل الت�صكيل الم�صطح والمج�صم
�ل�صفحة�لمجال��صم �لمو�صوع�لمو�صوع

٨ - ١٨�لت�صكيل بالطين�لت�صكيل بالطين�لمو�صوع �لأول

١٩ - ٢٤�لت�صكيل بالطين�أحفورتي �ل�صغيرة�لمو�صوع �لثاني

٢٥ - ٢٩�لت�صكيل بالخامات�أ�صماكي �لمخططة�لمو�صوع �لثالث

٣٠تق��وي���م �ل���وح���دة

الوحدة الث�نية: مج�ل الر�صم.
�ل�صفحة�لمجال��صم �لمو�صوع�لمو�صوع

٣٢ - ٣٥�لر�صمكيف نر�صم؟�لمو�صوع �لأول

٣٦ - ٣٩ �لر�صمعيني تتعرف على �لملم�ص�لمو�صوع �لثاني

٤٠ - ٤٣�لر�صم�أر�صم ق�صتي�لمو�صوع �لثالث

٤٤ - ٤٧�لر�صم�لألو�ن في �لطبيعة�لمو�صوع �لر�بع

٤٨تقويم �لوحدة.

٤٩ - ٥١فهر�ص �لأ�صكال �لتو�صيحية و�للوحات �لفنية
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الوحدة األولى
مجال التشكيل المسطح والمجسم

مو�ضوعات الوحدة:

1ـــ الت�ضكيل بالطين.

2ـــ اأحفورتي ال�ضغيرة.

3ـــ اأ�ضماكي المخططة.
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   ال�ضكل  2 ـــ تمتلئ الأودية بالّرمال والأحجار ال�ضغيرة.

   ال�ضكل  1 ـــ بع�ض  ال�ضخور كبيرة كالتي تتكون منها الجبال.

المو�ضوع الأول

الت�ضكيل بالطين

خلق اهلل عدًدا كبيًرا من ال�ضخور ذات اأحجام واأ�ضكال واألوان مختلفة، ال�ضكل )2-1(.

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa
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ن�ضاهد ال�ضخور في اأماكن متعددة.
لن�ضع رقم الكلمات الآتية اأمام ال�ضورة المنا�ضبة:

ن�ضاط )1(

)1( في البحر
)3( في 

الميدان
)2( في المباني

)4( في الأودية 

والجبال

   ال�ضكل  3
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نالحُظ الختالف في اأ�ضكال ال�ضخور واألوانها.

 هل يمكننا ا�ضتخدام ال�ضل�ضال الملّون لت�ضكيل �ضخور م�ضابهة لها األواٌن 
جميلة؟

ن�ضاط )2(

   ال�ضكل  4

ا منها. كما يوجد العديد من ال�ضخور الملونة ن�ضاهد في ال�ضكل)4( بع�ضً
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   ال�ضكل  ٥ ـــ �ضخرة من الف�ضاء ُعثر عليها في �ضحراء الربع الخالي

حين نرغب م�ضاهدة ال�ضخور الف�ضائية، علينا زيارة مركز الملك عبدالعزيز 
التاريخي )المتحف الوطني( في الريا�ض، لن�ضاهد المزيد من هذه ال�ضخور، 

كما في ال�ضكل )٥(.
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   ال�ضكل  ٦

بع�ض ال�ضخور يمكن اأن تتفّتت اإلى اأجزاء �ضغيرة فت�ضّمى التُّربة، كما في ال�ضكل )٦(. 

ما الطينة التي يمكننا الت�ضكيل بها؟
 هي نوع من التُّربة ت�ضّمى التُّربة الطينية، تنّقى من ال�ضوائب، وتـمزج بالماء 

لت�ضبح طينة طرّية.

   ال�ضكل  ٧

 الخامات والأدوات:
يلزمنا عند ت�ضكيل ال�ضخور الخامات الآتية: لوح خ�ضبي، قطعة من الطين، 

اأداة الت�ضكيل )دفرة(.
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ن�ضاط )3(

ن�ضل بين ال�ضورة وا�ضمها في الأ�ضكال الآتية:

   ال�ضكل  ٨

)لوح خ�ضبي(

)اأداة الت�ضكيل »دفرة«(

)قطعة من الطينة(



14

هيا نظهر مهارتنا  في ت�ضكيل ال�ضخور، ال�ضكل )٩(.

نق�ضم كتلة الطين اإلى 11
حجم )كبير - �ضغير(.

نعجن الطينة لتهيئتها 22
للت�ضكيل.

ن�ضكل الطينة بال�ضغط 33
باأ�ضابع اليد.

ن�ضاط )4(

خطوات التنفيذ:خطوات التنفيذ:
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ننّظم المالم�ض 44
با�ضتخدام )الدفر(.

نترك ال�ضخور الم�ضكلة 55
حتى تجّف.  

   ال�ضكل  ٩



16

   ال�ضكل  11

   ال�ضكل  1٠

 فكرة للتوظيف: 

ن�ضاهد ال�ضور التي اأمامنا.
نبدي راأياً في الإ�ضافات التي 

و�ضعت على ال�ضخور.

فكرة للتوظيف

ف بها اأعمالنا. نفكِّر في عدد من الأوجه المفيدة التي يمكن اأن نوظِّ
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   ال�ضكل  12

نترك الّرمل حتى 44
. يجفَّ

مطهرة 33 ــادة  مــ ن�ضيف 
لــلــّرمــل؛ لــحــفــظــه من 

التعّفن.

نــغــ�ــضــل الــــّرمــــل بــالــمــاء 22
عدة مرات، ثم ن�ضّفيه.

ننخل الّرمل من 11
ال�ضوائب.

ن�ضاط )5(
لنجّرب عجينة الّرمل في الت�ضكيل، ون�ضتر�ضد بخطوات الإعداد الآتية، 

ال�ضكل )12(:
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قمَت بالت�ضكيل بالطينة الطبيعية وال�ضل�ضال الملّون، وجّربَت الت�ضكيل بالّرمل؛ 
هل هناك فرق بين الت�ضكيل بالطينة وعجينة الّرمل؟

ل في الت�ضكيل؟ ولماذا؟       اأّيهما تف�ضِّ

ن�ضاط )6(

 نجمع عينات من التُّربة من اأماكن مختلفة في بيئتنا؛ من الوادي، من 
�ضاطئ البحر، من المزرعة، ونالحظ الآتي: 

ـــ هل لها األوان مختلفة؟ 
ـــ هل لها مالم�ض متنوعة؟

ل اأماكنها. ـــ نحتفظ بالعينات ون�ضجِّ
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   ال�ضكل  13 

المو�ضوع الثاني

اأحفورتي ال�ضغيرة

أر�ض وفي البحار العديُد من الكائنات،   قبل ماليين ال�ضنين كان يعي�ض على ال
ها في الطين والّرمل فتحّولت ببطء اإلى اأحافير، ال�ضكل )13(. ُطِمَر بع�ضُ

أحفور؟  ما ال
هو كل اأَثٍر لنبتة اأو حيوان عا�ض 

في الما�ضي.

   ال�ضكل  14 

أثــر بهاتين  اأن نرى ال يمكن 
الطريقتين؛   كما في ال�ضكل 

)14( فما الفرق بينهما؟

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa
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اجعل �ضطح العن�ضر 22
مّتجًها اإلى اأ�ضفل.

ا�ضغط العن�ضر على 33
قطعة الطين.

نراعي �ُضْمك قطعة 11
الطين عند َفْردها.

ن�ضتر�ضد بخطوات العمل في ال�ضور الآتية، ونبرز    ال�ضكل  1٥
مهارتنا فيها:

ــار اأثــــر  ــ ــهـ ــ لــنــتــمــّكــن مــــن اإظـ
نــخــتــار  اأن  عــلــيــنــا  لــلــعــنــا�ــضــر 
في  مــتــوّفــر  هــو  مما  عن�ضًرا 

بيئتنا، ال�ضكل )1٥(.

تدريب
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   ال�شكل  ١٦ 

ارفع العن�شر بحذر. 44

ماذا تالحظ؟
لن�شْف ما ن�شاهده في 
اأمامنا  ال��ت��ي  ال�����ش��ورة 
ولنبدي  )ال�شكل ١٦(، 
راأينا في هذه الفكرة؛ 
ه��ل ه��ي م��م��ت��ع��ة؟ هل 
ن��ق��ت��رح اأ����ش���ل���وب���اً اآخ���ر 

للتنفيذ؟
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ن�ضاط )1(

ن�ضاط )2(
ب ا�ضتخدام  نرتِّب خطوات العمل، ثم نتحدث عن طريقة التنفيذ. لنجرِّ

ال�ضل�ضال الملّون في تطبيق الن�ضاط الآتي، ال�ضكل )1٧(:

   ال�ضكل  1٧

أفكار المفيدة التي يمكن توظيف العمل ال�ضابق فيها: د بع�ض ال نعدِّ
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ن�ضاط )3(

ماذا تتوقع اأن ت�ضاهده 44
بعد جفاف المزيج؟

�ضّب المزيج داخل 33
الفراغ.

ك حتى ت�ضبح المواد 22 حرِّ
مزيًجا متجان�ًضا.

�ضْع مقداًرا من الجب�ض 11
في وعاء، واأ�ضف اإليه 

قلياًل من الماء.

   ال�ضكل  1٨

ماذا تتوّقع؟
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اعمل ب�ضمًة ليدك وفق 
الخطوات الآتية:

   ال�ضكل  1٩

ن�ضاط )4(

12

456

3



25

   ال�ضكل  2٠

المو�ضوع الثالث

اأسضماكي المخططةاأسضماكي المخططة

 ما اأكثر الأوراق القديمة التي تلّوث بيئتنا نلقيها في كل مكان فت�ضبح بيئتنا 
غير نظيفة! �ضن�ضاعد بيئتنا على اأن تكون نظيفة، ون�ضنع من الأوراق القديمة 
بها  نزّين  فنية  اأعــمــاًل  ـــ  الورقية  والأكيا�ض  والمجالت  وال�ضحف  كالدفاتر  ـــ 

مدر�ضتنا ومنازلنا؛ فماذا يمكن اأن ن�ضنع لننقذ بيئتنا؟

انظر اإلى هذه ال�ضمكة البنية الجميلة واإلى الخطوط ال�ضفراء المتعّرجة التي 
عليها، واإلى ذيلها بخطوطه الم�ضتقيمة، ف�ضبحان اهلل الذي اأح�ضن خلقها! ال�ضكل 

.)2٠(

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa
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عندما نذهب اإلى ال�ضوق ون�ضتري بع�ض الحاجات ي�ضعها البائع لنا في اأكيا�ض 
ال�ضحف  اأو  والمجالت  الدفاتر  ببع�ض  المنزل  فــي  ونحتفظ  اأحــيــاًنــا،  ورقــيــة 
القديمة، يمكننا ال�ضتفادة من هذا كله في العمل الفني الذي �ضنقوم به اليوم، 

وبذلك نحافظ على بيئتنا نظيفًة وجميلًة.

نحتاج في درسضنا اليوم:

اأنظُر اإلى ال�ضكل )21( المجاور:

   ال�ضكل  21

ا. مق�ضًّ

قلم تحديد.

فر�ض تلوين.اأكيا�ًضا ورقية.

األواًنا مائية.

ق�ضا�ضات ورق.

اأوراق مجالت قديمة.

ا. خيًطا قويًّ

�ضمًغا للورق.
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ــواع الــخــطــوط 11 ــ ــُم اأنـ ــضـ                        اأر�ـ
الــتــي تــعــّلــمــتــهــا )مــ�ــضــتــقــيــمــة، ومــتــعــّرجــة، 
ومــنــكــ�ــضــرة( عــلــى الأكــيــا�ــض الــورقــيــة، ول 
المائية  الألــــوان  �ضاأ�ضتخدم  اأنــنــي  اأنــ�ــضــى 

لتعبئة الم�ضاحات.

22
ألـــــــوان الــمــائــيــة لــلــتــلــويــن،  اأ�ـــضـــتـــخـــدُم ال
وذلــــك بــعــد خلطها بــالــقــلــيــل مــن الــمــاء 
النظيف، واأختاُر األواًنا زاهيًة لملء جميع 

الم�ضاحات.

بعد النتهاء من التلوين، 33
اأنتظر حتى تجفَّ الألوان 

تماًما.

هيا نظهر مهارتنا  في ت�ضكيل اأ�ضماكي المخططة، كما في ال�ضكل )21(.

خطوات التنفيذ:خطوات التنفيذ:
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   ال�ضكل  22

44
الكي�ض  الــتــي على  ألــــوان  ال بعد جــفــاف   
الورقي، اأقوم بتعبئة الكي�ض بالق�ضا�ضات 

الورقية.

55
خيًطا  م�ضتخدًما  الــورقــي  الكي�ض  اأغــلــُق 

�ضميًكا.

ــروا اإلــــــى �ــضــمــكــتــي وهـــي  ــ ــظـ ــ انـ
ــاق الــخــلــيــج  ــمــ تــغــو�ــض فـــي اأعــ

العربي، اأو في البحر الأحمر.

يمكننيـ ــ اأثناء انتظاري جفاف الألوانـ ــ تح�ضيَر بع�ض الأوراق القديمة لل�ضحف 
ها بالمق�ّض اإلى قطع �ضغيرة، ثم اأقوم بو�ضعها داخل الكي�ض،  والمجالت، وق�ضّ
ليمتلئ الكي�ض بالق�ضا�ضات الورقية، مما يعطي بروًزا وانتفاًخا ل�ضكل ال�ضمكة.



29

   ال�ضكل  24

   ال�ضكل  23

اتفقت مع زمالئي على جمع 
ا في بحر واحد،   اأ�ضماكنا �ضويًّ

ال�ضكل )23(.

ن�ضاط منزلي:

جميلة  اأخـــرى  اأ�ــضــكــاًل  ن�ضنع  اأن  ن�ضتطيع  هــل 
بيئتنا  على  لنحافظ  القديم  الــورق  با�ضتخدام 

نظيفًة وجميلًة؟ ال�ضكل )24(.
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�ضل/ي بين ال�ضورة وم�ضماها فيما ياأتي:

�ضع/ي دائرة حول الإجابة ال�ضحيحة فيما ياأتي:

في ال�ضحراء

التربة ال�ضخريةالتربة الطينيةالتربة الرملية

في البحرفي الأودية والجبال

تقويم الوحدةتقويم الوحدة

نوع من التربة تنقى من 
ال�ضوائب، وتمزج بالماء لت�ضبح 

طينة طرية.

11

22



31

مو�ضوعات الوحدة:
1ـــ كيف نر�ضم؟

2ـــ عيني تتعرف على الملم�س.

3ـــ اأر�ضم ق�ضتي.

4ـــ الألوان في الطبيعة.

الوحدة الثانية
مجــال الــرســـم
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ال�ضكل )2٥(:محمد ير�ضم.

يحكى اأنه كان هناك نقطة جميلة نّقطها محمد على �ضفحة بي�ضاء.
كانت وحيدة لي�س لها اأ�ضدقاء في ف�ضاء ال�ضفحة البي�ضاء.

ن�ضيها محمد وتركها تت�ضاءل: لماذا اأنا وحيدة ل اأجد من يلعب معي؟
وتخاف األ ينتبه اإليها اأحد فيمزق الورقة ويلقيها في �ضلة المهمالت.

وبينما كانت تفكر.. جاء محمد مرة اأخرى ومعه علبة الألوان.
فرحت النقطة وعرفت اأنها �ضتجد لها اأ�ضدقاء، و�ضير�ضم محمد نقًطا اأخرى 

وخطوًطا واألواًنا، ال�ضكل )2٥(.

رابط الدر�س الرقمي

المو�ضوع الأول

كــيـــف نرسضم؟كــيـــف نرسضم؟
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ا  وو�ضع محمد عدة نقاط على �ضكل نجمة ثم كررها حتى اأ�ضبحت النجوم خطًّ
كما في ال�ضكل )2٦(.

 ال�ضكل )2٦(: تجّمع النجوم في خط.

فرحت النقاط كثيًرا لأنها تعرف 
اأن القوة في اجتماع الفريق، 

واأنها عندما تجتمع في خطوط 
�ضيكون لها �ضكاًل مفيًدا، كما 
في ال�ضكل )2٧(. لكن الخط 

اعتر�س على النقطة وقال لها 
اأنتم مجموعة اأ�ضدقاء الآن، واأنا 

خط وحيد و�ضعيف، فارفعوا 
�ضوتكم ننادي محمًدا اأن ير�ضم 

لي خطوًطا اأخرى.

 ال�ضكل )2٧(: �ضكل كرتوني.
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ال�ضكل )2٨(: ر�ضم لعدة خطوط متقاطعة.

�ضمعه محمد وعاد ير�ضم من جديد:
ا اآخر، ثم عدة خطوط حتى انتهى. ا اآخر، ثم خطًّ ر�ضم خطًّ

انظروا ماذا حدث، ال�ضكل )2٨(.

من  متعددة  اأنــواع  ر�ضم  لأنــه  محمًدا  و�ضكرت  �ضعيدة  وهــي  الخطوط  اجتمعت 
الخطوط ودار بينهم الحوار التالي:

قال الخط الم�ضتقيم:    ل زلنا متفرقين.
فقال الخط المتعّرج:    هذا �ضحيح فماذا نعمل؟

�ضاح الخط المنك�ضر:    عندي فكرة، نقول لمحمد اأن يجمعنا في 
اأ�ضكال مع بع�ضنا البع�س.

رد الخط المنحني وقال:    اأح�ضنت يا منك�ضر، فنادوا على محمد.

رفع الخط �ضوته عالًيا: يا محمد ل تتركني وحيًدا دون اأ�ضدقاء.
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�ضمعهم محمد وبداأ يجمع الخطوط، ويحّولها اإلى اأ�ضكال حتى تكونت الأ�ضكال 
التالية، ال�ضكل )2٩(.

اإنها اأ�ضكال جميلة ن�ضتطيع اأن نر�ضم منها اأجمل اللوحات، ف�ضكًرا للنقطة، و�ضكًرا 
للخط، و�ضكًرا لمحمد الر�ّضام الماهر الذي عّلمنا كيف نر�ضم الخط والأ�ضكال: 

�ضاهدوا كيف اجتمعت الأ�ضكال في كرا�ضتي البي�ضاء.

الدائرة.

المثلث.

الم�ضتطيل.

المربع.

 ال�ضكل )2٩(: الأ�ضكال التي نتجت عن الخطوط.
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ال�ضكل )32(: اأ�ضطح  �ضائكة.

ال�ضكل )31(: اأ�ضطح خ�ضنة.

ال�ضكل )3٠(: اأ�ضطح ناعمة.

جميع الأج�ضام لها �ضطح خارجي، وكل �ضطح له ملم�س مختلف، اإما اأن يكون 
ناعًما، ال�ضكل )3٠(، واإما خ�ضًنا، ال�ضكل )31(، اأو �ضائًكا، ال�ضكل )32(.

بوا�ضطة اللم�س عرفنا نوع الملم�س لهذه الأ�ضطح.
فاأ�ضبحنا نعرف الملم�س عندما نراه باأعيننا.

رابط الدر�س الرقمي

المو�ضوع الثاني

عيني تتعّرف على الملمسسعيني تتعّرف على الملمسس
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 ال�ضكل )33(: لوحة لونية للتعبير عن الملم�س.

وبالألوان ن�ضتطيع اأن نعبر عن 
الملم�س، الأ�ضكال )33، 34، 3٥(.

 ال�ضكل )34(: لوحة لونية للتعبير عن الملم�س.

 ال�ضكل )3٥(: لوحة لونية للتعبير عن الملم�س.
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 ال�ضكل )3٧(: ملم�س بالألوان ال�ضمعية.

ال�ضكل )3٦(: المالم�س بالر�ضم على الأ�ضطح البارزة.

المالم�س التي في الر�ضوم ال�ضابقة ناتجة عن الألوان.
لو ا�ضتخدمنا قلم الر�ضا�س ولّوّنا على ورقة فوق �ضطح خ�ضن، اأو باأي ملم�س 

�ضيظهر هذا الملم�س، ال�ضكل )3٦(:

ا اأن نر�ضم الملم�س، ال�ضكل )3٧(. بالألوان ال�ضمعية ن�ضتطيع اأي�ضً
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يجب العناية بالألوان ال�ضمعية لأنها قابلة للك�ضر، ال�ضكل )3٨(:

 ال�ضكل )3٨(: المحافظة على الألوان ال�ضمعية.

 ال�ضكل )3٩(: لوحتي الجميلة بالمالم�س.

اأنا اأحافظ على األواني جيًدا.
يمكنني اأن اأر�ضم لوحة جميلة اأبّين فيها العديد من المالم�س، ال�ضكل )4٠(، عندما 

األّون كل جزء منها اأ�ضع ورقتي على �ضطح بملم�س مختلف.
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 ال�ضكل )42(: قنفذ.

 ال�ضكل )41(: قط.

 ال�ضكل )4٠(: طاوو�س.

اجتمع �ضدفة طاوو�س، ال�ضكل )4٠(، وقط، ال�ضكل )41(، وقنفذ، ال�ضكل )42(، 
على الطريق.

رابط الدر�س الرقمي

المو�ضوع الثالث

اأرسضـم قصضتياأرسضـم قصضتي



41

وبداأ كل واحد منهم يتمّعن في الآخر.

للطاوو�س: لماذا تنظر اإلّي اأيها الطاوو�س؟ قال 

فاأجاب     قائاًل: اأنت قط ب�ضعر ناعم جميل واأنا طائر، فهل تفكر اأن 
تاأكلني؟

ل ولكن ري�ضك الملّون اأعجبني. قال: 

تدخل    قائاًل: اإًذا �ضتاأكلني اأنا لأنني اأ�ضبه الفاأر.

فقال:   اأنا وحيد، واأبحث عن اأ�ضدقاء، واأنا ل اآكل الطاوو�س، ول اآكل 
القنفذ اأبًدا.

وكيف اآكلك يا قنفذ يا �ضاحب الجلد ال�ضائك، فّكر قلياًل؟
عندها �ضحك الجميع وبداأت �ضداقتهم منذ ذلك اليوم.

ولكن هل لحظتم كيف ر�ضمُت ق�ضتي؟
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�ضاأعلمكم كيف:
وهبنا اهلل يدين فيهما اأ�ضابع.

كل اإ�ضبع فيه ب�ضمة مختلفة عن 
الأخرى، ال�ضكل )43(.

   ال�ضكل )43(: ب�ضمة الإ�ضبع.

طبعته  ثم  الــمــاء،  في  مــذاب  بلون  م�ضبع  قما�س  به  �ضحن  في  اإ�ضبعي  و�ضعت 
على الورقة، وبعد ذلك ر�ضمُت بع�س الخطوط ليتحول اإلى �ضكل من الأ�ضكال 

كالطاوو�س والقط والقنفذ، ال�ضكل )44(. 

 ال�ضكل )44(: الر�ضم با�ضتخدام ب�ضمة الإ�ضبع.
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انتهت الق�ضة عندما اجتمع مجموعة من الحيوانات الجميلة ليباركوا للقط 
والقنفذ والطاوو�س �ضداقتهم وعي�ضهم مع بع�ضهم ب�ضالم.

ا ا�ضتخدام األوان متعددة لنر�ضم ق�ضة جميلة، ن�ضتخدم فيها خطوًطا  يمكننا اأي�ضً
متنوعة، كالم�ضتقيم والمتعّرج والدائري، واأ�ضكاًل مربعة ودائرية ومثلثة، وتظهر 

فيها المالم�س كنعومة �ضعر القط و�ضوك القنفذ، ال�ضكل)4٥(.

 ال�ضكل )4٥(: ال�ضداقة الجميلة.
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   ال�ضكل )4٦(: طفلة 
تنظر بده�ضة عبر 

النافذة.

وقفت طفلة 
�ضغيرة تنظر 

بده�ضة عبر نافذة 
�ضغيرة اإلى ال�ضماء، 

ال�ضكل )4٦(.

الجو كان ممطًرا في قريتها ال�ضغيرة في جبال جنوب 
المملكة.

�ضاحت ال�ضغيرة بده�ضة: يا اهلل ما اأجملها.
اأنه  راأت ال�ضغيرة قو�ًضا من الألــوان في ال�ضماء، وظنت 

طائر جديد.

رابط الدر�س الرقمي

المو�ضوع الرابع

الألـوان في الطبيعةالألـوان في الطبيعة
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 ال�شكل )٤٧(: الطيف.
ظلت تنظر اإلى هذه الألوان فجاءت والدتها.
ف�شاألت والدتها: ما ا�شم هذا الطير يا اأمي؟

قالت لها والدتها: هذا لي�س طيًرا.. اإنه الطيف. ال�شكل )٤٧(.
اإنه مجموعة من الألوان الجميلة ال�شّفافة وعددها �شبعة األوان:

اللون الأحمر، والربتقايل، والأ�صفروالأ�صفر 

والأخ�صر، والأزرق، والنيلي، والبنف�صجي.

تاأتي هذه الألوان بعد المطر وظهور �شوء ال�شم�س.
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 ال�ضكل )4٨(: األوان الطيف.

هذه هي ق�ضة األوان الطيف، ال�ضكل )4٨(.

تعّلمت من الطيف اأ�ضماء الألوان، و�ضوف اأقوم با�ضتخدام هذه الألوان.
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 ال�شكل )٤٩(: التلوين بالبخاخ.

ن�شاط

اأطلب من الكبار في المنزل م�شاعدتي با�شتخدام الألوان المائية )األوان الطيف( 
داخل بخاخ الماء، واأجعلها تختلط مع بع�شها البع�ض، ال�شكل )٤٩(.
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ل/ي بين ال�شكل ونوع الخط: �شِ

اكُتب/ي في الفراغ م�شميات األوان الطيف:

ل/ي بين الكلمة وما ينا�شبها: هل تعرف نوع الملم�س لهذه الأ�شطح؟ �شِ

تقويم الوحدةتقويم الوحدة

11

22

33

الخط المنك�شر.    
الخط الم�شتقيم.
الخط المنحني.   
الخط المتعّرج.    

اأ�شطح �شائكة.

اأ�شطح ناعمة.

اأ�شطح خ�شنة.

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

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

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

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

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

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

..............................................
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المالحق:
• فهرسس الأ�ضكال والصضور.
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الفصضل الدراسضي الثاني

الت�ضكيل المسضطح والمجسضمالت�ضكيل المسضطح والمجسضمالوحدة الأولى:

فهرسس الأ�ضكال التو�ضيحية واللوحات الفنيةفهرسس الأ�ضكال التو�ضيحية واللوحات الفنية

ال�ضفحة ال�ضكل
٨ال�ضكل )1( بع�س ال�ضخور كبيرة كالتي تتكون منها الجبال

٨ال�ضكل )2( تمتليء الأودية بالّرمال والأحجار ال�ضغيرة
٩ال�ضكل )3( �ضكل ل�ضخور

١٠ال�ضكل )4( اأنواع من ال�ضخور
١١ال�ضكل )٥( �ضخرة من الف�ضاء  ُعثر عليها في  �ضحراء الربع الخالي

١٢ال�ضكل )٦( �ضخور مفتتة اإلى اأجزاء �ضغيرة
١٢ال�ضكل )٧( خامات لت�ضكيل ال�ضخور
١٣ال�ضكل )٨( خامات لت�ضكيل ال�ضخور

١٥ال�ضكل )٩( �ضكل نهائي لل�ضخرة بعد الت�ضكيل
١٦ال�ضكل )1٠( ال�ضخور بعد الإ�ضافات

١٦ال�ضكل )11( ا�ضتخدام ال�ضخور مع ال�ضمع
١٧ال�ضكل )12( الت�ضكيل بعجينة الرمل

١٩ال�ضكل )13( �ضخرة محفور عليها �ضكل نبات
١٩ال�ضكل )14( �ضخور محفور عليها اأثر اأرجل حيوان

٢٠ال�ضكل )1٥( عنا�ضر متوفرة من البيئة
٢١ال�ضكل )1٦( �ضورة نجمة بحر حفرت في الطين
٢٢ال�ضكل )1٧( ا�ضتخدام ال�ضل�ضال الملون في الحفر

٢٣ال�ضكل )1٨( خطوات ا�ضتخدام ال�ضل�ضال الملون
٢٤ال�ضكل )1٩( خطوات عمل ب�ضمة اليد على العجين

٢٥ال�ضكل )2٠( �ضورة ل�ضمكة
٢٦ال�ضكل )21(  الأدوات الم�ضتخدمة للعمل الفني

٢٨ال�ضكل )22( �ضكل ل�ضمكة ورقية
٢٩ال�ضكل )23( مجموعة اأ�ضماك ورقية مختلفة

٢٩ال�ضكل )24( �ضكل لعنكبوت ورقي
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مجال الرسسممجال الرسسمالوحدة الثانية:

ال�شفحة ال�شكل
٣٢ال�شكل )٢٥( محمد ير�شم.

٣٣ال�شكل )٢٦( تجّمع النجوم في خط.
٣٣ال�شكل )٢٧( �شكل كرتوني.

٣٤ال�شكل )٢٨( ر�شم لعدة خطوط متقاطعة.
٣٥ال�شكل )٢٩( الأ�شكال التي نتجت عن الخطوط.

٣٦ال�شكل )٣٠( اأ�شطح ناعمة.

٣٦ال�شكل )٣١( اأ�شطح خ�شنة.

٣٦ال�شكل )٣٢( اأ�شطح �شائكة.
٣٧ال�شكل )٣٣(  لوحة لونية للتعبير عن الملم�س.
٣٧ال�شكل )٣٤( لوحة لونية للتعبير عن الملم�س.
٣٧ال�شكل )٣٥( لوحة لونية للتعبير عن الملم�س.

٣٨ال�شكل )٣٦( المالم�س بالر�شم على الأ�شطح البارزة.
٣٨ال�شكل )٣٧( ملم�س بالألوان ال�شمعية.

٣٩ال�شكل )٣٨( المحافظة على الألوان ال�شمعية.
٣٩ال�شكل )٣٩( لوحتي الجميلة بالمالم�س.

٤٠ال�شكل )٤٠( طاوو�س.
٤٠ال�شكل )٤١( قط.

٤٠ال�شكل )٤٢( قنفذ.
٤٢ال�شكل )٤٣( ب�شمة الإ�شبع.

٤٢ال�شكل )٤٤( الر�شم با�شتخدام ب�شمة الإ�شبع.
٤٣ال�شكل )٤٥( ال�شداقة الجميلة.

٤٤ال�شكل )٤٦( طفلة تنظر بده�شة عبر النافذة.
٤٥ال�شكل )٤٧( الطيف.

٤٦ال�شكل )٤٨( األوان الطيف.
٤٧ال�شكل )٤٩( التلوين بالبخاخ.
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