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المقدمة
اأجمعين  اآله و�شحبه  اأ�شرف المر�شلين وعلى  العالمين، وال�شالة وال�شالم على  الحمد هلل رب 

وبعد  ...  
فقد �شمم هذا الكتاب الذي بين يديك عزيزي الطالب/ة الإثراء معلوماتك وخبراتك ومهاراتك 
ا.  في مجاالت التربية الفنية المختلفة، وفيه من المعلومات واالأن�شطة ما يجعله مرجعًا اأكاديميًّا مهمًّ
تجد في محتوى الجزء المخ�ش�ض للف�شل الدرا�شي الثالث ثالثة مجاالت يتكون كل مجال من عدد من 

المو�شوعات على النحو التالي:
الوحدة االأولى: مجال الزخرفة، ويتكون من مو�شوعين هما:

١-المو�شوع االأول: اأحرفي اإطارات زخرفية.
2-المو�شوع الثاني: تكوينات مبتكرة الإطارات زخرفية.

     وقد روعي في هذه الموا�شيع اأن تكون امتدادًا لما �شبق تعلمها، وا�شتملت على اأن�شطة فكرية 
وتطبيقية.

الوحدة الثانية: مجال الت�شكيل المبا�شر بالخامات المختلفة، ويتكون من مو�شوعين هما: 

١-المو�شوع االأول: بيئتنا النظيفة.
2-المو�شوع الثاني: العلب الكرتونية مفيدة.

وقد ُقدم مو�شوع الخامات الم�شتهلكة واأثرها على البيئة باأ�شلوب �شيق ومنا�شب. كما تناول ُطرق 
اال�شتفادة منها، وذلك حماية للبيئة، وت�شكيل الأعمال نفعية وجمالية.

 وقد ُقدمت اأن�شطة فكرية وعملية لالإ�شتفادة من خامات البيئة مثل ال�شناديق الورقية )الكرتون( 
وبع�ض الخامات الم�شتهلكة االأخرى.

الوحدة الثالثة: مجال الت�شكيل بالخزف، وقد ُقدمت فيه ثالث موا�شيع على النحو االآتي :

١-المو�شوع االأول: التاأثيرات الملم�شية على الطين.
2-المو�شوع الثاني: الخد�ض على الطين.

٣-المو�شوع الثالث: ال�شغط في القالب.  
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وقد تناولت معلومات مهمة عن طرق ت�شكيل وتزيين ال�شكل الفخاري، واإحداث مالم�ض جميلة 
عليه، وكيفية ا�شتخدام طرق مختلفة لذلك مثل الخد�ض، وال�شغط وغيرها. 

بطرق  الخا�شة  التنفيذ  بخطوات  واالهتمام  الخبرات،  ت�شل�شل  الموا�شيع  هذه  في  روعي  وقد 
الزخرفة لل�شطح الفخاري. كما ذيلت باأن�شطة اإثرائية فكرية وعملية، �شوف ت�شاعد اإن �شاء اهلل في 

ممار�شة ما تعلمناه في المنزل واال�شتفادة من خ�شائ�ض المنتج الخزفي النفعية.
وفي الختام ما عليك عزيزي الطالب/ة اإال قراءة التعليمات و اإتباع الخطوات للقيام باالأن�شطة 
التي �شوف تكون باإذن اهلل مفيدة لي�ض لك فقط ولكن لالأ�شرة بكاملها، الأن التعرف على عالم الفن 

وممار�شته اأمر ممتع ومفيد.
اإلى تح�شين  الذي يهدف  المتوا�شع  الجهد  بهذا  ينفع طالبنا وطالباتنا  اأن  الكريم  ون�شاأل اهلل 

تعلمهم وممار�شتهم لمجاالت التعبير الفني المختلفة.
واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رب العالمين.
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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�ــص 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�ص 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�ــص 	 
والم�صــرط واآالت القطــع، اأدوات الحفــر علــى الطيــن 
وعنــد  والنح��ــص،  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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ال�شفحةا�شم المو�شوعالمو�شوع

٩الوحدة االأولى: مــجــ�ل الــزخـــرفــة

أول ١٠ - ١٣اأحرفي اإطارات زخرفية.المو�شوع اال

١٤ - ١8تكوينات مبتكرة الإطارات زخرفية.المو�شوع الثاني

١٩تقويم الوحدة.

فهر�ص المحتوي�تفهر�ص المحتوي�ت

2١الوحدة الث�نية: مج�ل الت�صكيل المب��صر ب�لخ�م�ت

أول 22 - ٣٤بيئتنا النظيفة.المو�شوع اال

٣5 - ٤2العلب الكرتونية مفيدة.المو�شوع الثاني

٤٣تقويم الوحدة.
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ال�شفحةا�شم المو�شوعالمو�شوع

٤5الوحدة الث�لثة: مج�ل الت�صكيل ب�لخزف

أول ٤٦ - ٦٣التاأثيرات الملم�شية على الطين. المو�شوع اال

٦٤ - ٧5الخد�ض على الطين.المو�شوع الثاني

٧٦ - 8٩ال�شغط في القالب.المو�شوع الثالث

٩٠ تقويم الوحدة.

أ�شــكـال ٩2 - ٩٦فــهــر�ض اال

٩٧ - ٩٩الــمـــراجـــــع



المو�ضوعات
المو�ضوع الأول:

اأحرفي اإطارات زخرفية.  
المو�ضوع الثاني:

تكوينات مبتكرة لإطارات   
زخرفية.

الوحدة الأوىل
جمال  الزخرفة

9
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فــة
خـــر

لـز
ل ا

جــا
مـ

ا�ضتخدم الفنانون الخط حيث كان هو العن�ضر الزخرفي في هذا النوع من 
بعداً  له  فاإن  العربي،  للخط  والمعرفي  العلمي  البعد  اإلى  بالإ�ضافة  الزخارف، 
البعد �ضمن مبادرة عام   الثقافة هذا  ينب�ض بالحياة، وقد عززت وزارة  جمالياً 
الخط العربي 2021، ولزال هذا النوع ينمو ويتطور ويتعدد لدرجة المبالغة في 
اأ�ضاليب تحوير اأجزاء حروفه المركبة والمفردة، وقد اعتبر هذا التحوير من 

اأنواع الزخرفة.
تعلمنا من درو�ض الزخرفة ال�ضابقة اأن للزخارف ثالثة اأنواع هي:

زخارف نباتية، وزخارف هند�ضية، وزخارف خطية كتابية.

نالحظ الإطارات في الأ�ضكال )٤،٣،2،1(، ثم نذكر الفروقات بينها. 

ن�ضاط )1(

�ضكل )1(.

�ضكل )2(.

أحـرفي إطـارات زخــرفـيـةالموضوع األول

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa
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�ضكل )٤(.

�ضكل )٣(.
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فــة
خـــر

لـز
ل ا

جــا
مـ

�ضكل )٥(.

�ضكل )٨(.

�ضكل )٦(.

العربية  الأحــــرف  ، ٨( ونــذكــر مــا هــي   ٧ ،  ٦  ، الأ�ــضــكــال )٥   اأ - فلنتاأمل فــي 

            الموجودة  بها.
ب - هل يمكن ال�ضتفادة من بقية الحروف في ر�ضم اإطار زخرفي؟ 

ن�ضاط )2(

�ضكل )٧(.
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نالحظ في ال�ضكلين )٩( و)10(، م�ضاحة فارغة لإطار زخرفي ملون فلنحدد 
الم�ضاحة الفارغة ثم نقوم بالآتي: 

اأ - نر�ضم بع�ض من الأحرف العربية بطريقة التكرار العك�ضي اأو المنتظم ثم 

نلونها بالأقالم الملونة بطريقة اإبداعية.  

ب- ن�ضف ما قمنا به من ر�ضم لالأحرف العربية لالإطارات الزخرفية.

�ضكل )٩(.

�ضكل )10(.

ن�ضاط )3(
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فــة
خـــر

لـز
ل ا

جــا
مـ

في  منها  ي�ضتفاد  ومتنوعة  مبتكرة  باأ�ضكال جمالية  الزخرفية  الإطــارات  تتميز 
واأي�ضاً   .)11( �ضكل  كــتــاب،  غــالف  لزخرفة  الأ�ــضــيــاء  مــن  كثير  فــي  اليومية  حياتنا 
التهنئة، �ضكل )12(. ولر�ضم لوحة جدارية، �ضكل )1٣(. ويمكننا   لزخرفة بطاقات 

تلوينها باألوان جميلة ومتنوعة لإعطائها �ضكاًل جمالياً متنا�ضًقا.

�ضكل )12( بطاقة تهنئة.�ضكل )11( غالف كتاب.

مدينة  في  العربي  الخط  جدارية  لوحة   )1٣( �ضكل 

المبرز �ضمال الأح�ضاء، ُنفذت باإ�ضراف وزارة الثقافة 

�ضمن مبادرة عام الخط العربي 2021.

تكوينات مبتكرة إلطارات زخرفيةالموضوع الثاني

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa
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اكمل/ي الجزء الناق�ض في بطاقة التهنئة.

�ضكل )1٤(.

ن�ضاط )1(
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فــة
خـــر

لـز
ل ا

جــا
مـ

من  زخرفي  اإطــار  لعمل   ،)1٥( ال�ضكل  في  الفارغة  الم�ضاحة  من  لن�ضتفيد 

الأحرف العربية.  

�ضكل )1٥(.
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في ال�ضكل )1٦( ننفذ ما ياأتي:
اأ - تلوين حرف الالم، مع تلوين اأر�ضية الإطار الزخرفي. 

ُف مزايا الإطار الزخرفي با�ضتخدام الأحرف العربية.  ب - ن�ضِ

�ضكل )1٦(.

ن�ضاط )2(
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فــة
خـــر

لـز
ل ا

جــا
مـ

نتاأمل هذه  المجموعة من ال�ضور، �ضكل )1٧(، و )1٨(، و )1٩(، وهي تمثل 
اتجاهات - اأو�ضاع - متنوعة للتكرار .. فلنذكر ما هي تلك التجاهات المتواجدة 

بها.

ن�ضاط )3(

�ضكل )1٨(.

�ضكل )1٧(.

�ضكل )1٩(.
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 ال�ضوؤال الأول: للزخارف ثالثة اأنواع، ما هي ؟

............................................... -1

............................................... -2

............................................... -٣

 ال�ضوؤال الثاني: �ضل بين ال�ضورة وما ينا�ضبها من العبارات الآتية:

تقويمتقويم  الوحدةالوحدة

)غالف كتاب(

)زخرفة بطاقة تهنئة(

)زخرفة لوحة جدارية(
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فــة
خـــر

لـز
ل ا

جــا
مـ



المو�ضوعات
المو�ضوع الأول:

بيئتنا النظيفة.  
المو�ضوع الثاني:

العلب الكرتونية مفيدة.  

الوحدة الثانية
جمال الت�ضكيل املبا�ضر باخلامات

21
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ات
ام

لخ
ر با

ا�ض
مب

 ال
يل

�ضك
الت

ل 
جــا

مـ

عندما يزيد عدد النا�س تزيد المخلفات التي يلقونها، وهذا يجعل بيئتنا 
ملوثة، ويزداد الأمر �شوًءا عندما تحرق هذه المخلفات للتخل�س منها فتنت�شر 

الأدخنة ال�شوداء وتلوث الهواء.
نقًيا و�شحًيا،  بيئتنا نظيفة، لي�شبح هوائنا  يجب علينا المحافظة على 

ويمكننا ذلك عن طريق التقليل من النفايات اأو ا�شتغالل ال�شالح منها.
خامة  جميلة  فنية  اأعمال  في  منها  ال�شتفادة  يمكننا  التي  الأ�شياء  من 

الكرتون )1( وهي متوفرة بكثرة، في المنزل وفي المتاجر والأ�شواق.
اخترع  من  اأول  هم  وال�شينيون  الخ�شب،  من  وال��ورق  الكرتون  ي�شنع   
الورق واحتفظوا ب�شر �شناعة الورق ، وانتقلت �شناعة الورق اإلى الم�شلمين 
بعد الفتوحات الإ�شالمية، واأن�شوؤوا اأول م�شنع للورق في مدينة �شمرقند ثم 
افتتحوا م�شنًعا في بغداد، وكان للعرب الف�شل في و�شول �شناعة الورق اإلى 

اأوربا.
     ثم تطورت �شناعة الورق وتعددت ا�شتخداماته وظهرت �شناعة الورق 
�شكل  على  �شناعته  ت�شاعد  ال��ذي  بالكرتون،  ي�شمى  وما  ال�شميك  المقوى 
�شناديق في عمليات التخزين وال�شحن، وهو يحمي ما بداخله من الرطوبة 

)1( الكرتون هو ا�شم غير عربي Carton ويعني خامة الورق ال�شميك.

الـنـظـيــفـةالموضوع األول بـيـئـتـنـا 

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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والكراتين  بداخله،  ما  لمعرفة  عليه  الكتابة  ي�شهل  كما  وال�شوء،  والبلل 
فالكبيرة  ل�شتخدامها،  الحاجة  ح�شب  تختلف  متنوعة  واأل��وان  اأحجام  لها 
لحفظ الب�شائع الكبيرة كالثالجات والمكيفات، وال�شغيرة لحفظ الب�شائع 

ال�شغيرة كعلب الأجبان والحلويات.
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ات
ام

لخ
ر با

ا�ض
مب

 ال
يل

�ضك
الت

ل 
جــا

من مـ ب��دًل   ،)20( �شكل  الكرتونية،  البقايا  هذه  من  ال�شتفادة  يمكننا 
التخل�س منها لأنها مفيدة.

عندما ننظر اإلى الكرتون جيًدا نالحظ اأنه مكون من طبقتين من الورق 
وبينهما طبقة ورقية متعرجة، �شكل )21(.

�شكل )20(: كراتين م�شتهلكة يمكن ال�شتفادة منها.

�شكل )21(: طبقات الكرتون.
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وعندما نقوم بنزع اأحد طبقات الكرتون الخارجية ونترك الأخرى يظهر 
لنا الطبقة الو�شطى المتعرجة وهي جميلة، �شكل )22(.

الكراتين ال�شغيرة الحجم تكون اأ�شهل علينا في الق�س وفي فك الطبقة 
الخارجية، والطريقة ال�شحيحة لفك الطبقة الخارجية هي ثني الطبقتين 

الخارجيتين اإلى الخارج و ببطء وحذر كالآتي: �شكل )23(.

�شكل )22(: الطبقة الداخلية للكرتون.

�شكل )23(: طريقة فك طبقة من الكرتون.
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نجمع القطع الكرتونية على �شكل مكعب،  �شكل )25(.

نل�شق الأجزاء ال�شت با�شتخدام ل�شق �شفاف اأو اأي غراء ليكتمل ال�شكل 
المكعب، ثم نقوم بر�شم اأ�شكال هند�شية ب�شيطة كالمثلث، اأو نر�شم خطوط 
عن  الخارجية  الطبقة  نفك  ثم  الكرتون،  من  ونق�شها  متوازية،  م�شتقيمة 

�شكل )24(: 6 مربعات من الكرتون.

�شكل )25(: مكعب من الكرتون.

من  مربعة  قطع  �شت  تح�شير  في  م�شاعدتنا  الوالدين  اأحد  من  نطلب 
الكرتون الخفيف،  �شكل )24(.
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الكرتون، ونزين بها المكعب با�شتخدام غراء الورق اأو غراء الزجاج ونحاول اأن 
نخفي اأطراف المكعب ونل�شق الأ�شكال على اأكثر من جهة للمكعب، �شكل )26(.

اأو  �شكل )27(،  زه��رة(،   اأو  �شجر  اأ�شكاًل طبيعية )كورقة  نر�شم  اأن  ويمكن 
اأوجه  بها  ونزين  اأي�شا  الكرتون  على   ،)28( �شكل  )�شيارة(،   �شناعية  اأ�شكاًل 

المكعب.

�شكل )26(: تزيين المكعب باأ�شكال هند�شية.

�شكل )28(: اأ�شكال �شناعية )�شيارة(.�شكل )27(: اأ�شكال طبيعية ) زهرة(.
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بعد اأن نكمل مجموعة مكعبات كرتونية ن�شتطيع جمعها مع بع�شها البع�س 
لنكون مج�شمًا جمياًل نزين به اأحد الطاولت في المنزل، �شكل )29(.

�شكل )29(: مج�شم من المكعبات الكرتونية.
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يمكن ا�شتخدام الكرتون في تزيين اأحد الرفوف في المنزل، �شكل )30( 
باتباع الخطوات الآتية:

  الخطوة الأولى: ق�س مجموعة من المثلثات والنجوم من الكرتون ثم 

ننزع عنها الطبقة الخارجية. 

�شكل )30(: تزيين الرف بالكرتون.

ن�ضاط )1(
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  الخطوة الثانية: اثقب بوا�شطة خرامة الورق كل مثلث ونجمة ثقبين مـ

�شغيرين في الو�شط وندخل منها خيط من الق�س اأو ال�شوف.

الخطوة الثالثة: نثبت النجمة على المثلث ونربطها ب�شريط من القما�س، 
اأو الق�س اأو خيط الدوبارة )الخيط المتين(.
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الكب�س  با�شتخدام م�شامير  الرف  المثلثات على  نثبت  الرابعة:  الخطوة 
وبم�شاعدة اأحد الوالدين.

ويمكن اأي�شا ا�شتخدام اأ�شكال اأخرى وتزيين دولب اأو اأدراج الكتب.

وبدون  للطفل )مق�س بال�شتيكي �شغير  توفير مق�س مالئم  يجب 
راأ�س حاد(

-نذكر الأطفال دائًما اأن المق�س اأداة خطيرة وعلينا اإبقاوؤه بعيًدا 
على  نحر�س  كما  حولنا،  من  واأعين  واأعيننا،  ووجوهنا  اأ�شابعنا  عن 

اإغالقه بعد النتهاء من الق�س، وعدم تركه مفتوًحا على الأر�س. 

تعليمات هامة 
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ولكنها  من طبقات  مكونة  لي�شت  الأ�شواق  في  المتوفرة  الكراتين  بع�س 
الأ�شواق. في  المتوفر  الكرتون  الورق  ت�شبه  ما،  نوعًا  �شميكة  واحدة  طبقة 

يمكننا ال�شتفادة منها في �شنع �شيارة.
نحتاج اإلى كرتون، ومق�س، وورق ل�شق، واألوان �شائلة )اأكريلك(، وفر�شاة 
�شكل  خ�شبية،  اأ�شنان  واأع��واد  ع�شير،  واأغطية  ع�شير،  وم�شا�س  للتلوين، 

.)31(

  الخطوة الأولى: نق�س وجهي ال�شيارة الجانبيين والجزء العلوي.

�شكل )31(: الخامات والأدوات.

ن�ضاط )2(
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  الخطوة الثانية: نق�س على كل وجه لل�شيارة فتحتين للعجالت.

ال��ورق  با�شتخدام  الأعلى  الجزء  مع  الوجهين  نثبت  الثالثة:  الخطوة 
الال�شق.

بع�س  نر�شم  و  ال�شيارة  بلون  الال�شق  ال�شريط  نلون  الرابعة:  الخطوة 
التفا�شيل.
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  الخطوة الخام�شة: ن�شع الم�شا�س في كل فتحة ونثبت فيه الأغطية مـ

الدائرية با�شتخدام الأعواد الخ�شبية.

 ال�شيارة جاهزة وال�شرعة ممنوعة، �شكل )32(.

�شكل )32(: ال�شيارة الكرتونية.
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ن�شرب الحليب لأنه مغذي ومفيد لل�شغار والكبار، وهو يتوفر في عبوات 
كرتونية في الأ�شواق، �شكل )33(، وكما هو مفيد لل�شحة فالعلب الكرتونية 
بها  فنية جميلة  اأعمال  تنفيذ  ون�شتطيع  اأي�شًا،  مفيدة  فيها  معباأً  ياأتي  التي 

لن�شاهم في نظافة بيئتنا ونقلل من النفايات.

     

�شكل )33(: علبة حليب ت�شبه التي تتوفر في الأ�شواق.

مـفـيدةالموضوع الثاني الكـرتـونـيـة  الـعـلـب 

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

حـلـيـب

طبيعي و طازج
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النايلون، مـ الداخل بطبقة من  الكرتونية مغلفة عادة من  الحليب  عبوات 
التخل�س من هذه  ي�شبح  ولذلك  يذوب،  ل  الحليب حتى  الورق عن  لتعزل 

العلب اأو اإعادة ت�شنيعها �شعبًا، �شكل )34(.

    

الفنان ي�شتفيد من كل �شيء وي�شتطيع اأن يجعل من هذه العلب الكرتونية 
الفارغة اأعماًل فنية جميلة ومفيدة، فمثاًل يمكن اأن نجعلها تحفة فنية كما 

يظهر في ال�شكل )35(.

�شكل )34( عبوات الحليب الكرتونية.

ال�شكل  )35(: تحفة فنية من علب الحليب الكرتونية الفارغة.
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لحظنا كيف اأ�شبح �شكل علبة الحليب عندما قام الكبار بتزيينها بالورق 
اأركان  من  ركن  اأي  في  تعليقها  ليتم  المجففة،  والأزه��ار  والخيوط  الملون 

المنزل وتعطي منظرًا جمياًل.
�شنتعرف اأكثر على الأ�شكال الفنية التي يمكننا اأن نح�شل عليها من علب 

الحليب الكرتونية الفارغة.

الفن مفيد لي�س لالإن�شان فح�شب بل لمخلوقات كثيرة، و�شنرى في هذا 
الن�شاط كيف ذلك، �شكل )36(.

هل تعرفوا ما هذا؟ اإنه طعام للطيور تم و�شعه داخل علبة حليب كرتونية 
فارغة واإحداث بع�س الثقوب في اأركانها كي ياأكل منها الطيور.

اأننا  اأي  اأجر،  رطبة  كبد  كل  في  اأن  وعلمنا  بالحيوانات  اأو�شانا  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�شول 
نك�شب الأجر من اهلل عند اإطعام الحيوانات والطيور، ولذلك اأ�شبح الفن مفيدًا.

�شكل  )36(: علبة حليب ياأكل منها الطيور.

ن�ضاط )1(
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  طريقة اأخرى ل�شنع مثل هذه الأ�شكال لياأكل منها الطيور، �شكل )37، 38(.

 
  
   
    
   
  
 
  
 
 

 
 

  
 
 

 

  نحتاج اإلى مق�س وخيط فقط ونق�س �شكاًل مربعا في و�شط العلبة 

لإحداث فجوة ن�شع من خاللها الطعام، ثم نعلقها بخيط في اأي مكان خارج 
المنزل لتاأكل منها الطيور. 

ال�شكل  )38(: طريقة اأخرى لق�س علبة الحليب لياأكل الطيور منها.

ال�شكل  )37(: طريقة ق�س علبة الحليب.
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علب الحليب الكرتونية ت�شبح بيوتًا اأو قلعة با�شتخدام الحذف والإ�شافة، 
وكل ما نحتاج اإليه هو مق�س، ورق ملون، غراء ورق.

ونتبع الخطوات الآتية: 
•   ق�س العلب على �شكل اأبواب للبيوت. 

• تغليف العلب بالورق.
• ر�شم النوافذ.

نق�س العلب على �شكل اأبواب للبيوت، �شكل )39(، ثم نغلف العلب بالورق 
الملون با�شتخدام الغراء، ثم نر�شم النوافذ عليها بالأقالم الملونة.

ويمكننا اأي�شًا تنفيذ ال�شكل الآتي، �شكل )40(.

ال�شكل  )39( بيوت من علب الحليب الكرتونية.

ن�ضاط )2(

ال�شكل  )40( قلعة من مجموعة علب الكرتون.
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اأنظر/ي اإلى الأ�شكال )41، 42، 43 ، 44( وحاول/ي و�شف الأ�شكال   •
الم�شنوعة من علب الحليب الكرتونية الفارغة.

 اأ�شفن��ا هن��ا فق��ط العج��الت با�ش��تخدام الكرت��ون المق��وى ولون��اه 

باأق��الم   التلوين. 

  اأ�شفن��ا ف��ي ه��ذا ال�ش��كل )42( مثلثي��ن لأجنح��ة وذي��ل الطائ��رة من 

المقوى. الكرتون 

�شكل )41(: �شاحنة من علب الحليب الكرتونية.

�شكل )42(: طائرة من علب الحليب الكرتونية.

ن�ضاط )3(
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اإخواننا  لنعلم  ا�شتخدامها  ن�شتطيع  الفارغة  الكرتونية  الحليب  علبة 
ال�شغار اأهمية اإ�شارة المرور.

�شكل )43(: مركب �شراعي من 
علب الحليب الكرتونية.

�شكل )44(: مركب �شراعي من علبة 
الحليب الكرتونية الفارغة. 

ن�ضاط )4(

  نالحظ في المركب ال�شراعي �شكل )43( اأننا قمنا اأول بق�س �شكل 

ن�شف دائري وثبتناه في اأ�شفل ج�شم الكرتون، ثم اأ�شفنا ن�شف دائرة اأخرى 
على  خ�شبية  اأعواد  على  وثبتناه  الورق  من  �شراع  ب�شنع  وقمنا  الخلف،  في 

�شكل ال�شراع، �شكل )44(.
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اأحمر، مـ برتقالي،  )اأ�شفر،  ملون  وورق  فارغة  حليب  علبة  اإل��ى  نحتاج 
اأخ�شر( ومق�س وغراء للورق لن�شنع ال�شكل الآتي، �شكل )45(.

ونقوم بتثبيت العلبة على اأ�شطوانة كرتونية كالتي تاأتي ملفوفًا بها القما�س 
اأو المنديل  في�شبح لدينا اإ�شارة مرور جميلة.

الأحمر يعني قف والبرتقالي يعني احذر والأخ�شر يعني مرور.

هل راأيتم كيف اأن علبة الحليب الكرتونية الفارغة مفيدة.

�شكل )45(.
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 ال�ضوؤال الأول: هذا المج�شم م�شنوع من 

) الحديد - الخ�شب - الكرتون (

 ال�ضوؤال الثاني: يمكننا ت�شكيل علبة الحليب بعدة اأ�شكال، اذكرها:
1- �شاحنة.

....................... -4      ....................... -2

....................... -5      ....................... -3

 ال�ضوؤال الثالث: �شع الكلمة المنا�شبة في الفراغ المنا�شب فيما ياأتي:

) ال�شينيون - الخ�شب - �شمرقند (:
- ي�شنع الكرتون من ..................... .

- الم�شلمون اأن�شوؤوا م�شنعًا في ...................... .  
- ....................... هم اأول من اخترعوا الورق.

تقويمتقويم  الوحدةالوحدة
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الوحدة الثالثة
جمال الت�شكيل باخلزف

المو�شوعات
المو�شوع الأول:

  التاأثيرات الملم�شية على الطين. 
المو�شوع الثاني:

  الخد�ش على الطين.
المو�شوع الثالث:

  ال�شغط في القالب.

45
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ق�صة �صانع الأواني الفخارية: 
في ال�صكل )46( يحكي لنا الخزاف ق�صة رحلة الطين ويقول:

في الما�صي كنا نح�صر كتل الطين وهو جاف من »الهفوف« على ظهور 
الدواب وبعد ذلك نقوم بتفتيتها، �صكل )47(.

�صكل )46(: الخزاف �صيد علي الغرا�ش.

�صكل )47(: تفتيت الطين الجاف.

التأثيرات الملمسية على الطينالموضوع األول

رابط الدر�ش الرقمي

www.ien.edu.sa
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اأيامًا  اأحوا�ش  داخ��ل  نتركها  ثم 
فتتحول  الماء  عليها  وي�صاف  عدة 

اإلى طين، �صكل )48(. 

�صكل )48(: عجن الطين.

�صكل )49(: تليين الطين.

بعد ذلك نعجنه باأرجلنا 
م�صتخدمين رماًل اأبي�ش لت�صهيل 

عجنه اأكثر من مرة، �صكل )49(. 

ثم نغطيه بقطع من الخي�ش حتى ل يجف ونر�ش عليه الماء بين الحين 
والآخر. 
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وبذلك يكون جاهزا لال�صتخدام في اأي وقت، �صكل )50(.مـ

لحفظ  زير  لل�صرب،  )اأوان��ي  اإل��ى  و�صهولة  بي�صر  ت�صكيله  يتم  ذلك  بعد 
مباخر،  للجمر،  مواقد  �صحون،  قدور،  نقود،  ح�صالت  مزهريات،  الماء، 
وغيرها(، ثم يقوم الخزاف بزخرفة هذه الأ�صكال بطريقة ب�صيطة وجميلة، 

�صكل )51(.

�صكل )50(: اإعداد الطين. 

�صكل )51(: بع�ش المنتجات القديمة من الطين وزخرفتها بطريقة ب�صيطة.
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ما هية الطينة؟
ال�صهول  في  الأنهار  قرب  �صغيرة  قطع  اإل��ى  متفتتة  �صخور  عن  عبارة 
والوديان، تنتج عنها تربة �صخرية ناعمة ملونة باألوان كالرمادي، اأو الأحمر، 
اأو البني، اأو الأبي�ش، وتتجمع لت�صبح كتاًل طينية، وت�صمى الطينة الطبيعية، 
وهي نعمة من نعم اهلل العديدة التي وهبها لنا لال�صتفادة منها، �صكل )52(.

 

الخوا�ش الطبيعية للطينات:  
تعتبر لدونة الطين من اأهم الخوا�ش التي توؤثر تاأثيرًا مبا�صرًا على طرق 
تت�صقق  اأن  دون  تما�صكها  ومدى  الطينة  ليونة  مدى  وهي  المتبعة،  الت�صكيل 

اأثناء الت�صكيل، وليونة الطينة ت�صاعد على عملية الت�صكيل، �صكل )53(.

�صكل )52(: اأ�صكال الطينة الطبيعية واألوانها.
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الطين  �صطح  على  �صغطها  تم  اإذا  المختلفة  بالمالم�ش  الطينة  وتتاأثر 
اأي�صًا  يعود  وذل��ك  الطين،  على  النماذج  في  الموجودة  الزخارف  فتنتقل 

لخا�صية اللدونة التي تتميز بها الطينة، �صكل )54(.

�صكل )53(: مجموعة من ال�صور تو�صح خا�صية لدونة الطينة في الت�صكيل.

�صكل )54(: مجموعة من ال�صور تو�صح تاأثر �صطح الطينة بالمالم�ش.
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ولكي نتعرف على قابلية الطين لل�صغط: هيا ننفذ عماًل فنيًا با�صتخدام 
الطينة،  �صطح  على  ملم�صية  تاأثيرات  لعمل  متنوعة  مالم�ش  ذات  عنا�صر 

ال�صكلين )55، 56(.

ماهو الملم�ش ؟
هو المظهر الخارجي ل�صطح ال�صكل ونتعرف عليه من خالل )الب�صر، 
واللم�ش( وهما من نعم اهلل العظيمة، والأ�صكال )57، 58، 59( تو�صح بع�ش 

المالم�ش المختلفة على الأواني الخزفية.

�صكل )55(.

�صكل )56(.
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�صنحتاج لالأدوات الآتية:
طينة طبيعية، �صكل )60(.. 1
مرقاق » فّرادة «، �صكل )60(.. 2
لوح خ�صبي مبطن بقما�ش من الكتان، �صكل )60(.. 3
اأ�صطح ذات تاأثيرات ملم�صية مختلفة )خي�ش،�صلك،كرتون م�صلع، . 4

بكرة خيط...(، �صكل )61(.

الأ�صكال )57، 58، 59(: اأواني ذات مالم�ش مختلفة.

�صكل )61(: خامات ذات مالم�ش.�صكل )60(: اأدوات الت�صكيل الالزمة.
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خطوات العمل:

الخطوة الأولى: ُتفرد الطينة بالفّرادة على �صطح م�صتٍو لعمل �صريحة من 
الطين مع الهتمام بت�صاوي �صمكها.

المالم�ش  اأح��د  بوا�صطة  الطينة  �صطح  على  ال�صغط  الثانية:  الخطوة 
حتى  وغيرها(  الزجاجات،  اأغطية  الم�صلع،  الكرتون  ال�صلك،  )الخي�ش، 

ينتقل اأثر العنا�صر على �صطح الطين.
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الخطوة الثالثة: قطع ال�صريحة بال�صكل المنا�صب لال�صتفادة منها.

الخطوة الرابعة: تنظيم وتنظيف حواف القطعة.

الخطوة الخام�صة: توظيف �صريحة الطين، لال�صتفادة منها ب�صكل نفعي.
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  عنا�صر اأخرى تعطي تاأثيرات ملم�صية على الطينة الطبيعية وال�صناعية  

     �صكل )62(.

وهناك اأنواع اأخرى من الطينات تعرف بالطينات ال�صناعية:
الطينة ال�صناعية:

عبارة عن مواد �صناعية لدنة »مرنة«، يدخل في تركيبها العديد من المواد 
الكيميائية  المواد  من  وغيرها  وال�صمغ  كالبال�صتيك  البترول  من  الم�صتقة 

بالإ�صافة اإلى الألوان.
خ�صائ�ش )مميزات( الطينة ال�صناعية:

1- متوفرة في الأ�صواق.
2- تحمل العديد من الألوان الزاهية، �صكل )63(.

�صكل )62(: عنا�صر لإعطاء مالم�ش. 
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3- �صهلة الت�صكيل بال�صكل المطلوب حيث يمكن �صغطها، اأو عجنها، اأو 
ل�صقها، اأو تجميلها، اأو دمجها، �صكل )64(.

�صكل )64(: خ�صائ�ش الطينة ال�صناعية.

�صكل )63(. 
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اأنواع الطينات ال�صناعية:
ا منها مثل: توجد العديد من الطينات ال�صناعية و�صنذكر بع�صً

 الطينة الباردة » داز «:
ورق، وهي معباأة  اإليها �صمغ، وعجينة  عبارة عن طينة خزفية م�صاف 
اإنتاج  يمكن  حيث  الت�صكيل  و�صهلة  مبا�صرة،  لال�صتخدام  وجاهزة  تجاريًا 
التي  الت�صكيل  طرق  عليها  وتنطبق  الطبيعية،  الطينة  اأعمال  ت�صبه  اأعمال 

تنطبق على الطين الطبيعي، ولها اأ�صكال عديدة، �صكل )65(.

ال�صل�صال ال�صناعي »البال�صتين «:
هو اأحد اللدائن ال�صناعية يتميز بالليونة والمرونة قابل لل�صغط، والت�صكيل 

بطيء الجفاف لخلوه من الماء، ويحتوي على األوان عديدة، �صكل )66(.

�صكل )65( : طينة الداز.

الطينة الباردة
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ال�صل�صال الحراري )الفيمو(:
من اللدائن ال�صناعية القابلة للعجن والت�صكيل والحرق، وهو عبارة عن 
معجون فازلين، ومادة البال�صتيك، ون�صبة من الن�صاء، ثم يتم اإعطاوؤه لونًا 

ا به   �صكل )67(. خا�صً

فنيًّا  عماًل  ننفذ  هيا  ال�صناعية،  الطينة  خ�صائ�ش  على  اأكثر  للتعرف 
با�صتخدام مالم�ش مختلفة.

�صكل )66(: ال�صل�صال ال�صناعي.

�صكل )67(: ال�صل�صال الحراري.

ال�شل�شال

ال�شل�شال

ال�شل�شال

ال�شل�شال
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 �صنحتاج لالأدوات الآتية، �صكل )68(:
الكرتون،  اأو  الفلين  من  لوح  ف��رادة،  لدينا(،  )المتوفرة  �صناعية  طينة 

اأ�صطح ذات تاأثيرات مختلفة، قوالب قطع.

خطوات العمل:

الخطوة الأولى: فرد ال�صل�صال على الفلين.

�صكل )68(: الأدوات والخامات.
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الخطوة الثانية: ال�سغط عليه بوا�سطة اأحد المالم�س.

الخطوة الثالثة: قطع الزوائد بوا�سطة القوالب الجاهزة اأو بالقاطع.

الخطوة الرابعة: توظيف �سريحة ال�سل�سال.
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  فكرة اأخرى لتوظيف ال�صل�صال، �صكل )69(.

 
       

ه��ل هن��اك خ�صائ�ش اأو ممي��زات اأخرى للدائ��ن ال�صناعية اكت�ص��فناها 
اأثناء العمل ؟ فلنتحدث عنها .

�صكل )69(: فكرة اأخرى لتوظيف ال�صل�صال.

ن�شاط )1(
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نتاأمل العمل الفني في ال�صكل )70(، ثم نتحدث عن الجوانب الجمالية 
والجوانب النفعية من حيث:

  اللون.

  الملم�ش.

  التفا�صيل الزائدة.

  ال�صكل العام.  

  كيفية ال�صتفادة من العمل.

  نحدد الخامة التي ا�صتخدمت 

     في ال�صغط على الطين:
    قما�ش / خي�ش / خ�صب /

    بال�صتيك.

ننظر اإلى ال�ص��كل )71(، ما هو الملم���ش الذي تم تطبيقه على الطين 
م��ن المالم���ش الآتي��ة )�ص��لك، خي���ش، كرت��ون م�صل��ع، قال��ب بال�ص��تيك 

جاهز(.

ن�شاط )2(

ن�شاط )3(

�صكل )70(.
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1- اأيهما اأ�صهل في الت�صكيل الطينة الطبيعية اأم ال�صناعية؟
2- اأي من الطينات لها األوان جذابة؟

في  اأكبر  برغبة  ن�صعر  اأيهما  وال�صناعية  الطبيعية  الطينة  نرى  عندما   -3
الت�صكيل بها؟

4- فلنذكر فروقا بين الطينة الطبيعية والطينة ال�صناعية. لحظناها اأثناء 
الت�صكيل.

ن�شاط )4(

�صكل )71(: تاأثير ملم�ش.
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الطين��ي  ال�ص��طح  عل��ى  زخرف��ة  باإ�صاف��ة  الق��دم  من��ذ  الإن�ص��ان  اهت��م 
للمنتج��ات الت��ي يق��وم بت�ص��كيلها لت�صب��ح ذات نقو���ش جميل��ة قب��ل جفافها،

ال�صكلين )72، 73(.

وقد زخرفت المنتجات الطينية القديمة بزخارف ذات اأ�صكال هند�صية 
والمنك�صرة،  والراأ�صية،  والأفقية،  المتموجة،  والخطوط  كالدوائر  ب�صيطة 
اأدوات  اأو  الأ�صجار،  واأفرع  المعدنية،  وا�صتخدموا في عمل الزخرفة القطع 

م�صننة، وحواف متنوعة وبطرق عديدة. 

ال�صكلين )73،72(: اأواني قديمة زخرفت باأ�صلوب الخد�ش.

الطينالموضوع الثاني على  الخدش 

رابط الدر�ش الرقمي

www.ien.edu.sa
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ومن الأ�صاليب القديمة في الزخرفة على الطين اأ�صلوب الخد�ش، حيث 
يعد من اأ�صهل الطرق واأب�صطها، ال�صكلين )74، 75(.

الخد�ش:
ه��و اإح��داث اأثر ب�ص��يط غير عمي��ق على �ص��طح ال�ص��كل الخزفي، وهو 
 رط��ب ولي��ن بطريقة منتظم��ة، اأو غير منتظم��ة با�ص��تخدام اأدوات  مختلفة، 

ال�صكلين )76، 77(.

ال�صكلين )75،74(: اأواني متنوعة زخرفت باأ�صلوب الخد�ش.

ال�صكلين )77،76(: اأ�صلوب الخد�ش.
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الزخرفة،  مـ �صكل  الطين  تعطي  التي  هي  الم�صتخدمة  الأدوات  هذه  واأثر 
فقد تكون على �صكل نقط، اأو خطوط اأو غيرها، الأ�صكال )78، 79، 80(.

اأنواع الخد�ش:
1- خد�ش منتظم:

وهو الذي يبدو منظمًا ب�صكل اأفقي اأو عامودي اأو متعرج وغيرها. بمعنى 
اأن يكون الخد�ش في ترتيب معين، اأو تكرار معين وقد يكون في كامل ال�صطح 

الطيني، ال�صكلين )81، 82( اأو في اأجزاء منه فقط، �صكل )83(.

الأ�صكال )80،79،78(: الأدوات التي توؤثر في ال�صطح.  

�صكل )83(.�صكل )82(.�صكل )81(.
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2- خد�ش غير منتظم:  
وهو الذي يبدو ب�صكل غير مرتب اأو مق�صود، وقد يكون في كامل ال�صطح 

الطيني، �صكل )84(.

�صكل )86(: مزهرية للفنان ال�صعودي اأحمد البار.�صكل )85(: اإناء للفنان ال�صعودي ابراهيم بوق�ش. 

�صكل )84( خد�ش غير منتظم.

اإن  بل  فقط،  القديمة  المنتجات  على  الطين  على  الخد�ش  يقت�صر  ولم 
هناك فنانين تعمدوا تزيين منتجاتهم باأ�صلوب الخد�ش لما فيه من ب�صاطة 
في ال�صكل، واإ�صفاء لم�صة جمالية زخرفية طبيعية، ال�صكلين )85، 86(.    



68

خزف
بال

ل 
كي

ت�ش
 ال

ال
جــ

  هيا ننفذ الخد�ش على الطين الطبيعي لإعطاء مالم�ش زخرفية جميلة.مـ

�صنحتاج لالأدوات والخامات الآتية، �صكل )87(:
1- قطعة طين �صل�صال.

2- مرقاق » فّرادة «.
3- اأدوات ت�صكيل الخزف اأو بدائلها.

4- لوح خ�صبي مبطن بقما�ش من الكتان.
الخد�ش،  تاأثيرات  لإحداث  ا�صتخدامها  يمكن  التي  العنا�صر  بع�ش   -5

�صكل )88(. 

�صكل )87(: الأدوات الالزمة للت�صكيل.  

. �صكل )88( عنا�صر اأخرى لإحداث تاأثيرات الخد�ش 

قلم جاف.�صوكة طعام.اأدوات خزف.�صعب مرجانية.
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خطوات العمل:

بوا�صطة اأو  الخ�صبي  ال��ل��وح  على  الطين  قطعة  ف��رد  الأول���ى:   الخطوة 
الفّرادة.

  الخطوة الثانية: اإحداث الزخارف باأ�صلوب الخد�ش على �صطح الطين 

بوا�صطة الأدوات المتوفرة.



70

خزف
بال

ل 
كي

ت�ش
 ال

ال
جــ

مـ

  الخطوة الثالثة: توظيف القطعة.

يمكن توظيف قطعة الطين اأول ومن ثم اإحداث الخد�ش عليها،
ال�صكلين )89، 90(.

ال�صكلين )90،89(: توظيف القطعة ثم الخد�ش عليها.
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  هيا ننفذ الخد�ش على الطين ال�صناعي لإعطاء مالم�ش زخرفية جميلة.

 الأدوات والخامات، �صكل )91(:

1- قطعة �صل�صال �صناعي.
2- اأدوات للخد�ش.

خطوات العمل:

الخطوة الأولى: عمل كتلة من ال�صل�صال على �صكل فاكهة.

الخطوة الثانية: خد�ش ال�صطح بالأدوات المتوفرة.

�صكل )91(: الأدوات والخامات.
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  اأفكار اأخرى للخد�ش على ال�صل�صال، �صكل )92(:مـ

�صكل )92(: اأفكار للخد�ش على ال�صل�صال وتوظيفه.
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�صكل )93(.

ن�شاط )1(

  لها األوان عديدة

  �صهلة الت�صكيل

  �صهلة القطع

  تتحول اإلى �صكل مفيد

  �صهلة الفرد 

  �صهلة الخد�ش 

بع��د اإجراء عملية الخد���ش على الطين الطبيعي��ة وال�صناعية، نتعرف اأكثر على 
مميزاتها من خالل ال�صور، �صكل )93(، لن�صل بين ال�صورة والعبارة المنا�صبة لها.
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اأ�صفل ال�صورة   )( اإ�صارة فلنتاأمل الأ�صكال )95،94، 96(، ثم ن�صع 
التي تم خد�صها.

 
)......(                    )......(                     )......(              

الإن�صان يبحث عن الجمال في كل �صيء ف�صبحان اهلل الذي هداه لإ�صافة 
الجمال والبهجة على حياته باأب�صط الأ�صياء، في ال�صكل )97( �صكل هند�صي 

يظهر فيه الخد�ش هو ).......(. 

ن�شاط )2(

�صكل )96(.�صكل )95(.�صكل )94(.

ن�شاط )3(

�صكل )97(: مجموعة اأ�صكال هند�صية.
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الفنية  الجوانب  عن  نتحدث  ثم   ،)98( ال�صكل  في  الفني  العمل  نتاأمل 
والجمالية من حيث:

ن�شاط )4(

�صكل )98(: اآنية زخرفت باأ�صلوب الخد�ش.

  اللون.

  الملم�ش.

  الخطوط.

  ال�صكل العام.

  اأ�صلوب الخد�ش. 

  كيفية ال�صتفادة من العمل 

نفعيًا.
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�صناعة  مثل  وال�صناعات  الحرف،  لم�صاهدة  اأ�صرته  مع  معت�صم  ذهب 
الفخار  و�صناعة  والجلود  الخو�ش،  و�صناعة  المباخر،  و�صناعة  ال��دلل، 

والب�صط، وغيرها من الحرف وال�صناعات، �صكل )99(.

�صكل )99(: بع�ش الحرف وال�صناعات.

القالبالموضوع الثالث في  الضغط 

رابط الدر�ش الرقمي

www.ien.edu.sa
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وم�صاهدة كيف اأبدع الأجداد في حرفهم اليدوية، الأ�صكال )100، 101، 102، 103(.

�صكل )101(.�صكل )100(.

�صكل )103(. �صكل )102(.
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 وتوقف معت�صم عند �صانع الفخار لي�صاهد �صناعة الفخار فقد اأده�صته مـ
هذه الحرفة، وما فيها من جهد وعناء كما فيها دقة، وموهبة ومهارة.

وهنا �صاأل معت�صم والده عن هذه الحرفة، وعن اأ�صهر المدن التي تميزت 
ب�صناعة الفخار في المملكة العربية ال�صعودية.

التقليدية  الحرفية  ال�صناعات  من  ال�صناعة  ه��ذه  اأن  وال��ده  فاأخبره 
القديمة، ول يوجد تاريخ معين اأو ثابت لبداياتها، فهي من الحرف الموروثة 
ال�صعودية طابعها  العربية  المملكة  مناطق  ولكل منطقة من  القديمة جدًا، 
تختلف من  التي  الفخارية  والأوان��ي  ل��الأدوات  �صناعتها  في طريقة  المميز 

منطقة اإلى اأخرى، �صكل )104(.

فهي  الغالي  وطننا  في  الفخار  ب�صناعة  تميزت  التي  المدن  اأ�صهر  اأما 
المناطق الآتية:

  المنطقة ال�صمالية: ومنها تبوك والجوف وتيماء والعال وحقل.

  المنطقة الجنوبية: ومنها نجران وجازان وع�صير والباحة.

�صكل )104(: اأ�صكال من الفخار.
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  المنطقة ال�صرقية: ومنها الجبيل، والخبر، والقطيف، والح�صاء، والدمام.

  المنطقة الغربية: ومنها مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والقنفذة.

 المنطقة الو�صطى: ومنها الريا�ش، والدرعية، والق�صيم، والخرج، والأفالج.

اأكثر عن  بعد ذلك قرر معت�صم واإخوته جمع �صور ومعلومات، للتعرف 
ما�صي وحا�صر هذه ال�صناعة.

ن�شاأل  واأي�شاً  ذلك،  عن  المعلم/ـة  ن�شاأل  الفخار؟  ب�شناعة  ا�شتهرت  اأخرى  مناطق  نعرف  هل 

والدينا.

�صناعة الفخار والفنون الت�صكيلية:
تاأثر الفنان بالتراث ال�صعبي والحرف القديمة فعبر عنها بلوحات تحاكي 
البيئة ال�صعودية، وتعبر عن جوانبها من مالمح التراث، ومنها حرفة �صناعة 

الفخار من خالل الر�صم، �صكل )105(.

�صكل )105(: لوحة للفنان ال�صعودي علي الهويدي.
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تعرفنا �صابقًا على خ�صائ�ش الطين، والتي منها �صهولة الت�صكيل حيث مـ
يمكن �صغطها، اأو تكويرها باليد، ومن خالل ذلك ن�صتطيع تنفيذ العديد من 
الأعمال. منها �صغط الطين في القوالب الجاهزة، ال�صكلين )106، 107(.

ما هو القالب:
هو اأداة م�صنوعة من البال�صتيك اأو الخ�صب اأو المعدن، الأ�صكال )108، 
109، 110(. وتحتوي على اأ�صكال طبيعية اأو هند�صية ، وتكت�صب الطينة �صكل 

القالب بعد ال�صغط عليه.

ال�صكلين )107،106(: �صغط الطين في قالب جاهز.

  �صكل )108(.
قوالب من البال�صتيك.

 �صكل )109(.
قوالب من الخ�صب.

 �صكل )110(.
قوالب من المعدن.



81

منها  عديدة  لأغرا�ش  ت�صتخدم  القوالب  من  العديد  منزلنا  في  يوجد 
اإعداد بع�ش الأطعمة، فلن�صاأل والدتنا عنها وعن اأنواعها وا�صتخداماتها.

هيا بنا نجرب �شغط الطين في هذه القوالب ..
الأدوات والخامات، �صكل )111(:

3- اأداة لقطع الطين. 2- قوالب جاهزة.   1- طينة طبيعية. 

خطوات العمل:

الخطوة الأولى: اأخذ قطعة من الطين وتكور باليد.

�صكل )111( الأدوات والخامات.
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الخطوة الثانية: �صغطها داخل القالب المتوفر لدينا �صغًطا جيًدا.

وقد  منه  الطين  لت�صقط  القالب  ُيقلب  ثم  قلياًل  تركها  الثالثة:  الخطوة 
اكت�صبت ال�صكل الزخرفي الموجود في القالب.

الخطوة الرابعة: قطع الزوائد من الطين لتنظيم ال�صكل.
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الخطوة الخام�صة: يمكن اإ�صافة األوان على القطعة، ثم نوظفها.

الجب�ش،  من  اأو  �صابًقا  الطين  من  م�صنوعة  قوالب  ا�صتخدام  يمكن    

     �صكل )112(.

�صكل )112(: القوالب المنفذة بالطين اأو الجب�ش.
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   هل يمكن اإعادة التجربة با�صتخدام الطينة ال�صناعية ! فلنجرب ..مـ

  الأدوات والخامات، �صكل )113(:

1- �صل�صال ملون.       2- قوالب جاهزة.       3- اأداة لقطع الزوائد.

خطوات العمل:

الخطوة الأولى: عجن ال�صل�صال على �صكل كتلة كروية.

�صكل )113( الأدوات والخامات.
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الخطوة الثانية: �صغطه داخل القالب �صغطًا جيدًا.

الخطوة الثالثة: قطع الزوائد من ال�صل�صال لتنظيم ال�صكل.

الخطوة الرابعة: قلب القالب لي�صقط ال�صل�صال منه وقد اكت�صب ال�صكل 
الزخرفي الموجود في القالب.
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 الخطوة الخام�صة: نوظف القطعة.

ما هو دورنا في المحافظة على التراث ال�صعبي؟

ن�شاط )1(
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الطينة  �صغط  عملية  في  منه  وال�صتفادة  باأيدينا  قالب  تنفيذ  ن�صتطيع 
المتوفرة  الخامات  قالب من  تنفيذ  فلنجرب  ال�صناعية عليه،  اأو  الطبيعية 

وذلك من خالل اتباع الخطوات الآتية:

)للمثلجات،  الم�صتهلكة  البال�صتيكية  العلب  ا�صتخدام  الأول��ى:  الخطوة 
الأطعمة، الماء( اأو الأغطية البال�صتيكية، اأو الألعاب الم�صتهلكة وغيرها.

ن�شاط )2(

ن�شاط )3(

ن�صع دائرة على ا�صم المهنة التراثية في ال�صكل )114(.

 �صناعة الجلود.  1. 
�صناعة ال�صجاد.. 2
�صناعة الفخار. . 3
�صناعة الخو�ش.. 4
�صكل )114(.�صناعة الدلل.. 5



88

خزف
بال

ل 
كي

ت�ش
 ال

ال
جــ

مـ

  الخطوة الثانية: ا�صتخدام عنا�صر م�صتهلكة مثل)اأزارير، قطع اإ�صفنج، 

قطع معادن، وغيرها( ول�صقها في قاعها مع مراعاة التثبيت الجيد للعنا�صر.

الخطوة الثالثة: بعد تركه مدة كافية من الزمن للتاأكد من ثبات العنا�صر، 
نقوم بتجربة ال�صغط في هذا القالب.
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الفنية  الجوانب  نتحدث عن  ثم  ال�صكل )115(،  في  الفني  العمل  نتاأمل 
والجمالية من حيث:

  اللون.

  الملم�ش.

  الخطوط. 

   ال�صكل العام.

   نوع الزخرفة. 

   كيفية ال�صتفادة من العمل نفعيًا.

ن�شاط )4(

�صكل )115(.
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تقويمتقويم  الوحدةالوحدة

ال�شوؤال الأول: اأكمل/ي الفراغ بالكلمة المنا�صبة 
)اللم�ش – خزفية – الب�صر – �صمغ – اأثر( في العبارات الآتية:

•  الملم���ش: هو المظهر الخارجي ل�ص��طح ال�ص��كل ونتعرف عليه من خالل 
..................... و .....................

•  الطين��ة الب��اردة: عبارة ع��ن طين��ة ...................... م�صاف اإليها 
�صمغ و .......................... ورق.

•  الخد���ش هو اإحداث ..................... ب�ص��يط غير عميق على �صطح 
ال�صكل الخزفي وهو رطب ولين.
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 ال�شوؤال الثاني: رتب/ي خطوات ت�صكيل الطين بال�صغط في القوالب الآتية:

 )    (

 )     (

 )     (
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فهر�ش الأ�شكالمـ
ال�شفحةال�شكل

مجال الزخرفة

10 المو�شوع الأول :     ال�صكلين )1، 2(: ن�صاط )1(.

11 ال�صكلين )3، 4(: ن�صاط )1(.

12الأ�صكال )5، 6، 7، 8(: ن�صاط )2(.

13ال�صكلين )9، 10(: ن�صاط )3(.

14المو�شوع الثاني:     �صكل )11(:  غالف كتاب.

14�صكل )12(: بطاقة تهنئة.

14�صكل )13(: لوحة جدارية.

15�صكل )14(: بطاقة تهنئة مزخرفة باأحرف هجائية.

16ال�صكل )15(: ن�صاط )1(.

17ال�صكل )16(: ن�صاط )2(.

18 الأ�صكال )17 ، 18 ، 19 (: ن�صاط )3(.

مجال الت�شكيل المبا�شر بالخامات

24�صكل )20(: كراتين م�صتهلكة يمكن ال�صتفادة منها.

24�صكل )21(: طبقات الكرتون.

25�صكل )22(: الطبقة الداخلية للكرتون.

25�صكل )23(: طريقة فك طبقة من الكرتون.

26�صكل )24(: مربعات من الكرتون.

26�صكل )25(: مكعب من الكرتون.

27�صكل )26(: تزيين المكعب باأ�صكال هند�صية.

27�صكل )27(: اأ�صكال طبيعية ) زهرة(.
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27�صكل )28(: اأ�صكال �صناعية )�صيارة(.

28�صكل )29(: مج�صم من المكعبات الكرتونية.

29�صكل )30(: تزيين الرف بالكرتون.

32�صكل )31(: الخامات والأدوات.

34�صكل )32(: ال�صيارة الكرتونية.

35المو�شوع الثاني:     �صكل )33(: علبة حليب ت�صبه التي تتوفر في الأ�صواق.

36�صكل )34(: عبوات الحليب الكرتونية.

36�صكل  )35(: تحفة فنية من علب الحليب الكرتونية الفارغة.

37�صكل )36(: علبة حليب ياأكل منها الطيور.

38�صكل )37(: طريقة ق�ش علبة الحليب.

38�صكل )38(: طريقة اأخرى لق�ش علبة الحليب لياأكل الطيور منها.

39�صكل )39(: بيوت من علب الحليب الكرتونية.

39�صكل )40(: قلعة من مجموعة علب الكرتون.

40�صكل )41(: �صاحنة من علب الحليب الكرتونية.

40�صكل )42(: طائرة من علب الحليب الكرتونية.

41�صكل )43(: مركب �صراعي من علب الحليب الكرتونية.

41�صكل )44(: مركب �صراعي من علبة الحليب الكرتونية الفارغة.

42�صكل )45(: اإ�صارة المرور من علبة الحليب الكرتونية الفارغة.



94

خزف
بال

ل 
كي

ت�ش
 ال

ال
جــ

مـ

مجال الت�شكيل بالخزف

46المو�شوع الأول:      �صكل )46(: الخزاف �صيد علي الغرا�ش.

46�صكل )47(: تفتيت الطين الجاف.

47�صكل )48(: عجن الطين.

47�صكل )49(: تليين الطين.

48�صكل )50(: اإعداد الطين.

48�صكل )51(: بع�ش المنتجات القديمة من الطين وزخرفتها بطريقة ب�صيطة.

49�صكل )52(: اأ�صكال الطينة الطبيعية واألوانها.
50�صكل )53(: مجموعة من ال�صور تو�صح خا�صية لدونه الطينة في الت�صكيل.

50�صكل )54(: مجموعة من ال�صور تو�صح تاأثر �صطح الطينة بالمالم�ش.
51�صكل )55(: تاأثيرات ملم�صيه على �صطح الطينة.
51�صكل )56(: تاأثيرات ملم�صيه على �صطح الطينة.

52الأ�صكال )57، 58، 59(: اأواني ذات مالم�ش مختلفة.
52�صكل )60(: اأدوات الت�صكيل الالزمة.

52�صكل )61(: خامات ذات مالم�ش.
55�صكل )62(: عنا�صر لإعطاء مالم�ش.

56�صكل )63(: طينة �صناعية .
56�صكل )64(: خ�صائ�ش الطينة ال�صناعية.

57�صكل )65(: طينة الداز.
58�صكل )66(: ال�صل�صال ال�صناعي.
58�صكل )67(: ال�صل�صال الحراري.

59�صكل )68(: الأدوات والخامات.
61�صكل )69(: فكرة اأخرى لتوظيف ال�صل�صال.
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62 �صكل )70(: ن�صاط )2(.

63�صكل )71(: ن�صاط )3(.
64المو�شوع الثاني:     ال�صكلين )72، 73(: اأواني قديمة زخرفت باأ�صلوب الخد�ش.

65ال�صكلين )74، 75(: اأواني متنوعة زخرفت باأ�صلوب الخد�ش.
65ال�صكلين )76، 77(: اأ�صلوب الخد�ش.

66الأ�صكال ) 78، 79، 80(: الأدوات التي توؤثر في ال�صطح.
66الأ�صكال )81، 82، 83(: خد�ش منتظم.

67ال�صكل )84(: خد�ش غير منتظم.
67�صكل )85(: اإناء للفنان اإبراهيم بوق�ش.

67�صكل )86(: مزهرية للفنان اأحمد البار.
68�صكل )87(: الأدوات الالزمة للت�صكيل.

68�صكل )88( :  بع�ش العنا�صر التي يمكن ا�صتخدامها لإحداث تاأثيرات الخد�ش.
70ال�صكلين )89، 90(: توظيف القطعة ثم الخد�ش عليها.

71�صكل )91(: الأدوات والخامات.
72�صكل )92(: اأفكار للخد�ش على ال�صل�صال وتوظيفه.

73�صكل )93(: ن�صاط )1(.
74الأ�صكال )94، 95، 96(: ن�صاط )2(.

74�صكل )97(: ن�صاط )3(.

75�صكل )98(: ن�صاط )4(.
76المو�شوع الثالث :    �صكل )99(: بع�ش الحرف وال�صناعات.

77الأ�صكال )100، 101، 102، 103(: مظاهر الحياة القديمة.
78�صكل )104(: اأ�صكال من الفخار.

79�صكل )105(: لوحة الفنان علي الهويدي.
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80ال�صكلين )106، 107(: �صغط الطين في قالب جاهز.
80�صكل )108(: قوالب من البال�صتيك.

80�صكل )109(: قوالب من الخ�صب.
80�صكل )110(: قوالب من المعدن.
81�صكل )111(: الأدوات والخامات.

83�صكل )112(: القوالب المنفذة بالطين اأو الجب�ش.
84�صكل )113(: الأدوات والخامات.

87�صكل )114(: ن�صاط )2(.

89�صكل )115(: ن�صاط )4(.
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