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هـ ١٤٤٣وزارة التعليم ، ح

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

وزارة التعليم 
التربية الفنية - الصف الثالث متوسط - الفصول الدراسية الثالثة - 

هـ ١٤٤٣التعليم العام.  / وزارة التعليم .-  الرياض ، 
 ص ؛ ..سم ٢٥٥

٥-١٨٠-٥١١-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

- التعليم المتوسط - ٢- التربية الفنية - تعليم - السعودية   ١
السعودية  أ.العنوان 

١٤٤٣/٩٤٩٢ ٣٧٢٫٥ ديوي 

١٤٤٣/٩٤٩٢ رقم اإليداع: 
٥-١٨٠-٥١١-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

(مالحظة): ال يتم طباعة الجزء األسفل مع بطاقة الفهرسة
تأمل مكتبة الملك فهد الوطنية تطبيق ما ورد في نظام اإليداع بشكل 

معياري موحد ، و من هنا يتطلب تصوير الجزء االعلى باألبعاد 
المقننة نفسها خلف صفحة العنوان الداخلية للكتاب ، كما يجب طباعة 
الرقم الدولي المعياري ردمك مرة أخرى على الجزء السفلي األيسر 

من الغالف الخلفي الخارجي . 
و ضرورة إيداع نسختين من العمل في مكتبة الملك فهد الوطنية فور  
االنتهاء من طباعته، باإلضافة إلى إيداع نسخة الكترونية من العمل  

وشكرا ،،،  )  CD مخزنة على قرص مدمج ( 
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المقدمةالمقدمة
�لحمد هلل رب �لعالمين و�ل�صالة و�ل�صالم على �أ�صرف �لمر�صلين وعلى �آله و�صحبه �أجمعين وبعد ...  

فق��د �صمم هذ� �لكتاب الإثر�ء معلومات �لطالب/���ة وخبر�ت��ه ومهار�ته في مجاالت �لتربية �لفنية �لمختلفة. 
وهو مرتبط بما تعلمته في درو���س �لتربية �لفنية في �أثناء �ل�ص��نو�ت �ل�ص��ابقة، وفيه من �لمعلومات و�الأن�صطة 
ا. نجد في محتوى �لجزء �لمخ�ص�س للف�صل �لدر��ص��ي �الأول ثالثة مجاالت،  ما يجعله مرجًعا �أكاديميًّا هامًّ

هي مجال �لر�صم ومجال �لزخرفة، ومجال �لطباعة. ويتكون كل مجال من عدة مو�صوعات.

الوحدة الأولى: مجال الر�سم: يحتوي على مو�صوع تحت م�صمى:

�لفن �لت�صكيلي �لمعا�صر و��صتخد�م �لخامات.

و�الجتماعي،  و�لعقلي،  �لج�صمي  نموه  ومر�حل  �لطالب/�ة  لقدر�ت  منا�صبته  �لمو�صوع  هذ�  في  روعي  وقد 
ومعالجته لمفاهيم �صبق له �لتعر�س �إليها في درو�صه، كما ذيلت مو�صوعات �لكتاب باأن�صطة فكرية وتطبيقية 

ت�صاعد على تاأكيد �لمعارف و�لخبر�ت و�لمهار�ت �لمكت�صبة. 

الوحدة الثانية: مجال الزخرفة: مكون من مو�صوع تحت م�صمى:

 �لقيم �لت�صكيلية للخط �لعربي.

وقد روعي في هذ� �لمو�صوع �أن يكون تعريًفا بالخطوط �لعربية �الإ�صالمية و�أ�صاليب ��صتخد�مها في �لزخرفة.

الوحدة الثالثة: مجال الطباعة: وقد ��صتمل على �لمو�صوع �الآتي:

طباعة �ل�صا�صة �لحريرية.

وقد تم تناول مو�صوعات تتعلق بطرق �لطباعة بال�صا�صة �لحريرية، وقدمت نبذة تاريخية عنها، و�آلية �لعمل 
بها وطرق توظيفها كما ذيلت �لوحدة باأن�صطة �إثر�ئية نظرية وعملية.
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 ∫Ééeh ±õ``îdG ∫Éée »g ,ä’É``ée çÓK »fÉãdG »``°SGQódG π``°üØ∏d ¢ü°üîªdG Aõ``édG iƒ``àëe »``a ó``éfh
.äÉYƒ°Vƒe IóY øe ∫Éée πc ¿ƒµàjh ,áaôNõdG ∫Ééeh º°SôdG

:»JB’G ƒëædG ≈∏Y ±õîdG øY ø««FGôKEG ø«Yƒ°Vƒe Ωób :±õîdG ∫Éée :≈dhC’G IóMƒdG

.á«HôY »JÉ«aõN :∫hC’G ´ƒ°VƒªdG-1

.á«Hô©dG ±õîdG ájƒg :»fÉãdG ´ƒ°VƒªdG-2

 ,áØ∏àîªdG ¬JÉ«æ≤J ôjƒ£Jh ,√ôHƒ£J »a º∏``°ùªdG ±GõîdG áªgÉ``°ùeh ,»Hô©dG ±õîdG øY á«îjQÉJ IòÑf Ωóbh
.¬æe êPÉªf ¢VôYh

:≈ª°ùe âëJ ´ƒ°Vƒe ≈∏Y …ƒàëj :º°SôdG ∫Éée :á«fÉãdG IóMƒdG

á«eÓ°SE’G äÉªæªæªdG

 ∞FÉXh ΩóîJ á«∏«µ``°ûJ äÉMƒd ≈dEG É¡∏jƒëJh äÉªæªæªdG ø``a øY çóëàJ ájDhQ ´ƒ°VƒªdG Gòg »``a »``YhQ ó``bh
 ó«cCÉJ ≈``∏Y óYÉ``°ùJ á«∏ªYh á«aô©e á``«FGôKEG á£``°ûfCÉH ´ƒ°VƒªdG π``jP Éªc ,á``«FÉYódG ∞``FÉXƒdG π``ãe IOó``©àe

.áÑ°ùàµªdG äGQÉ¡ªdGh äGôÑîdGh ±QÉ©ªdG

:≈ª°ùe âëJ ´ƒ°Vƒe øe ¿ƒµe :áaôNõdG ∫Éée :áãdÉãdG IóMƒdG

.á«HôY ¥ÉaBG á«HÉàµdG áaôNõdG

 áaôNõdG »a É¡eGóîà°SG Ö«dÉ°SCGh á«eÓ°SE’G á«Hô©dG •ƒ£îdÉH kÉØjô©J ¿ƒµj ¿CG ´ƒ°VƒªdG Gòg »a »YhQ óbh
.áYƒæàe Ö«dÉ°SCÉH IôµàÑe äÉMƒd ò«ØæJ á«Ø«ch É¡°üFÉ°üN »a á«dÉªédG º«≤dG í«°VƒJh

:ä’Éée çÓK ådÉãdG »°SGQódG π°üØ∏d ¢ü°üîªdG AõédG iƒàëe »a óéf Éªc

:Éªg ø«Yƒ°Vƒe øe ¿ƒµàjh :¿OÉ©ªdG ∫É¨°TCG ∫Éée :≈dhC’G IóMƒdG

.¢SÉëædG ≠jôØJ :∫hC’G ´ƒ°VƒªdG-1

.∂∏°ùdÉH äÉª°ùée :»fÉãdG ´ƒ°VƒªdG-2
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 ∫ÓN øe É¡``°ùµ©J »àdG IQÉ``°†ëdG Rƒ``eQh á«fó©ªdG ™``£≤dG ïjQÉJ í``«°VƒJ ∫ÉéªdG ™``«°VGƒe »``a »``YhQ ó``bh
 …OÉ°üàb’G óFÉ©dG ºYO ≈∏Y ÉgôKCGh ,á«fó©ªdG ä’ƒ¨``°ûª∏d ájQÉµàH’G ¥ô£dGh á«dÉªédG º«gÉØªdG ±É``°ûàcG

.∂∏°ùdÉH äÉª°ùée AÉ°ûfEGh ,¢SÉëædG ≠jôØJ ¥ô£H ≥∏©àJ äÉYƒ°Vƒe âdhÉæJh ,OGôaC’Gh ™ªàéª∏d

:Éªg ø«Yƒ°Vƒe ∫hÉæJ óbh :Ö°ûîdG ∫É¨°TCG ∫Éée :á«fÉãdG IóMƒdG

.Ö°ûîdG ≈∏Y ÆôØªdG ôØëdG :∫hC’G ´ƒ°VƒªdG-1

.á«Ñ°ûîdG Iô°û≤dÉH π«µ°ûàdG :»fÉãdG ´ƒ°VƒªdG-2

 »àdG äGôÑî∏d Égõjõ©Jh É¡FGôKEGh á«°SGQódG á```/ `ÑdÉ£dG á∏Môªd ¬àÑ°SÉæe ,∫ÉéªdG Gòg OGóYEG »a »YhQ óbh
 ôØëdG Ö«dÉ°SCG øY IòÑf IóMƒdG √òg ™«°VGƒe âeób óbh ,ä’Ééª∏d á«∏°üØdG ¢ShQódG AÉæKCG É¡HÉ``°ùàcG ≥Ñ``°S

.á«∏ªYh á«aô©e á«FGôKEG á£°ûfCÉH äÉYƒ°VƒªdG â∏jP óbh ,Ö°ûîdG ≈∏Y Iô°û≤dÉH π«µ°ûàdGh

:ø«Yƒ°Vƒe »a (ô«JÉµjQÉµdG) ¿ƒJôµdG Ωƒ°SQ øa :áãdÉãdG IóMƒdG

(1ô«JÉµjQÉµdG) ¿ƒJôµdG Ωƒ°SQ øa :∫hC’G ´ƒ°VƒªdG-1

(2ô«JÉµjQÉµdG) ¿ƒJôµdG Ωƒ°SQ øa :»fÉãdG ´ƒ°VƒªdG-2

 áédÉ©e »a √QhOh ¬YGƒfCGh ,¬æe ±ó¡dG ,¬JGõ«ªe ,ô«JÉµjQÉµdG øa í«°VƒJ ∫ÉéªdG Gòg ™«°VGƒe »a »YhQ óbh
.á«YÉªàL’G ÉjÉ°†≤dG

 ,á«YGóHE’G á```/`ÑdÉ£dG äGQÉ¡e á«ªæJ ≈dEG ±ó¡J »àdG á«∏°üØdG ™jQÉ``°ûªdÉH áKÓãdG ∫ƒ°üØdG ™«°VGƒe âªàNh
 á«©Øf á©«ÑW äGP á«YGóHEG º``«eÉ°üJ πª©d »``°SGQódG π°üØdG ∫ÓN É¡à``°SGQO ºJ »àdG á«æØdG ä’ÉéªdG è``eóH

.á«dÉªLh

 º¡ª∏©J ø«``°ùëJ ≈dEG ±ó``¡j …òdG ó``¡édG Gò¡H É``æJÉÑdÉWh É``æHÓW ™``Øæj ¿CG º``jôµdG ˆG ∫CÉ``°ùf ΩÉ``àîdG »``ah
.áØ∏àîªdG »æØdG ô«Ñ©àdG ä’Ééªd º¡à°SQÉªeh

.ø«ªdÉ©dG ÜQ ˆ óªëdG ¿CG ÉfGƒYO ôNBGh
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ارتدي المعطف الواقي لحم�ية مالب�صــي من الألوان 	 
و�صوائل التنظيف. 

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

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 النته�ء من 	 
العمل الفني. 

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

يف غرفة ال�صف

اأكون م�صوؤوًل
احر�ص على البتع�د عن زمالئي عند القي�م بعملية تتطلب ا�صتخدام اأدوات ح�دة واأتع�ون مع زمالئي في تنفيذ 

الأعم�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 الأدوات الحــ�دة مثــل المق�ــص 	 
والم�صــرط واآلت القطــع، اأدوات الحفــر علــى الطيــن 
وعنــد  والنح��ــص،  المعــ�دن  تقبيــب  اأدوات  والخ�صــب، 

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

ل اأ�صــتخدم المطرقة اأو المن�صــ�ر اإل ب�إ�صراف معلمي / 	 
معلمتي. 

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

بغ�صل يدي بعد كل ن�ص�ط. 

تعليمات السالمةتعليمات السالمة





الف�سل الدرا�سي الثالث
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المحتويات المحتويات 

املو�ضوع الأول: تفريغ النحا�س.
املو�ضوع الثاين: جم�ضمات بال�ضلك.

تقومي الوحدة.

املو�ضوع الأول: احلفر املفرغ على اخل�ضب.
املو�ضوع الثاين: الت�ضكيل بالق�ضرة اخل�ضبية.

تقومي الوحدة.

املو�ضوع الأول: فن ر�ضوم الكرتون )الكاريكاتري )1((.

املو�ضوع الثاين: فن ر�ضوم الكرتون )الكاريكاتري )2((.
تقومي الوحدة.

170-155
190-171

191

210-195
221-211

222

230-225
238-231

239

امل�ضروع الف�ضلي.
امل�ضطلحات.

فهر�س الأ�ضكال وال�ضور.
املراجع. 

243-241
247-244
252-248
255-253

ال�ضفحةاملو�ضوع 

الوحدة الأولى: جمال املعادن

الوحدة الثانية: جمال اأ�ضغال اخل�ضب

الوحدة الثالثة: فن ر�ضوم الكرتون )الكاريكاتري(
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الوحدة األولى

مجال المعادنمجال المعادن
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الوحدة األولى: مجال المعادنالوحدة األولى: مجال المعادن

املو�ضوع )1(: تفريغ النحا�س.
املو�ضوع )2(: جم�ضمات بال�ضلك.



دن
عا

لم
ل ا

جــا
م
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الموضوع األولالموضوع األول

تعد زخرفة املعادن عن�ضرًا مميزًا يف تاريخ احل�ضارات، ومل يعرف غزارتها كالتي عرفتها 
التحف املعدنية يف الفنون الإ�ضالمية، يدل على ذلك الآثار النحا�ضية امل�ضنوعة من النحا�س 
التي  املعادن  من  والر�ضا�س وغريها  والزئبق  والف�ضة  والربونز  الأحمر  والنحا�س  الأ�ضفر 
امل�ضغولت  جلميع  تزيينية  كمادة  والكتابية  والنباتية  الهند�ضية  الت�ضكيالت  تتناول  كانت 
املنفذة مثل الأدوات، كاأدوات الكتابة والإ�ضاءة والتزيني، والأواين واملنحوتات وغريها، 

الأ�ضكال )١-٢-٣(.

ال�شكل )١(: اإبريق من العراق يف 
املتحف الربيطاين 

ال�شكل )٢(: �ضينية وقدر من 
النحا�س، اأفغان�ضتان

ال�شكل )٣(: �ضلطانية و�ضحن 
من النحا�س، �ضورية

زخارف الحرف المعدنية:
 لقد اأبدع الفنانني واحلرفيني يف اأ�ضاليب زخرفة املعادن واإن كانوا قد تاأثروا يف بداية 

تفريغ النحاس
تفريغ النحاس
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ال�شكل )٤(: �ضحن مطعم باملينا
 وزخارف خمرمة

ال�شكل )٥(: علبة هندية، زخارف 
خمرمة

ال�شكل )٦(: �ضحن م�ضري، 
زخارفه خمرمة.

تكوين اأ�ضاليبهم الفنية املتميزة بفنون احل�ضارات الأخرى التي �ضبقت الإ�ضالم، اإل اأنهم 
ا�ضتطاعوا اإ�ضافة املفاهيم اجلمالية اجلديدة من خالل ما قدموه من طرق ابتكارية يف تنفيذ 

الزخرفة على امل�ضغولت املعدنية اليدوية وفيما ياأتي تو�ضيح لبع�س تلك الأ�ضاليب:
• التخريم اأو التثقيب.

• التفريغ.
التخريم اأو التثقيب:

ا�ضتخدمت هذه التقنية كي تظهر الزخارف ب�ضكل اأو�ضح، وت�ضمح بخروج النور من 
ال�ضمعدانات املغلقة ووحدات الإ�ضاءة كالنجف اأو للبخور من املباخر عرب اأغطيتها البديعة 
وي�ضتعمل يف الأدوات املعدنية ثقًبا ون�ضًرا و�ضًبا؛ حيث يتم تفريغ امل�ضاحات الناجتة من 
اأما يف الأطباق واحللي فاإن دورها يكون جمالًيا  الزخرفة لتعطي فراًغا يتخلل منه ال�ضوء، 
اإ�ضافة اإلى تقليل وزن القطعة امل�ضغولة، ولتنفيذ هذه الطريقة ي�ضتخدم اأزمياًل حاد الراأ�س 
يقوم بتفريغ امل�ضاحات املق�ضودة من �ضفائح املعدن الرقيقة به على هيئة الت�ضميم، وقد برع 
ال�ضناع يف اإحداث اأدق الزخارف على امل�ضغولت املعدنية وخا�ضة امل�ضنوعة من الف�ضة، 

الأ�ضكال )٤-٥-٦(.
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ال�شكل )٨(٬ طرق ا�ضتخدام اأزاميل ومن�ضار املعادن

ال�شكل )٧(:  م�ضباح برونزي، خمرم 

التفريغ:
تاأثريات  على  للح�ضول  وال�ضهلة  الب�ضيطة  الطريقة  هو 
وهو  املختلفة،  املعادن  اأ�ضطح  فوق  ومتنوعة  جميلة  زخرفية 
اإزالة م�ضاحات اأو اأجزاء من اأ�ضطح املعادن املختلفة للح�ضول 
على تاأثريات زخرفية جميلة ومتنوعة �ضواء كانت نباتية اأو 
اإ�ضاءة،  واأكرث  مرئية  القطعة  اأو خطية؛ حيث جتعل  هند�ضية 

ال�ضكل )٧(.
لإزالة  وحادة  مائلة  روؤو�س  ذات  اأزاميل  وت�ضتخدم 
من�ضار  اأو  ال�ضطح  على  م��ن  تفريغها  امل���راد  الأج���زاء 

املعادن، ال�ضكل )٨(.

ملحوظة هامة:
يجب علينا احلر�س عند ا�ضتخدام املن�ضار اليدوي لق�س املعدن ، وذلك بو�ضعه 

على اأر�ضية مالئمة وارتداء القفاز الواقي والنظارات الواقية.
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 كما ميكن التفريغ بوا�ضطة الأحما�س وتوجد طريقتني متبعتني يف التفريغ بالأحما�س 
تعترب الأكرث ا�ضتخداًما وهما: 

الطريقة الأولى:
 تغطية �ضطح املعدن املراد تفريغه مبادة تقاوم الأحما�س، مثل الورني�س اأو �ضمع الع�ضل، 
وعندما يجف ير�ضم الت�ضميم فوقه باأداة معدنية مدببة )�ضن قلم �ضلب( اأو اأداة ذات حافة 

حادة.
الطريقة الثانية:

ر�ضم الت�ضميم فوق �ضطح املعدن بالورني�س املقاوم لالأحما�س، ثم ترك خلفية الت�ضميم 
)اخلالية من الورني�س( لكي تتاآكل باحلم�س، وعند و�ضع القطعة املعدنية يف حو�س احلام�س 
تتاآكل جميع الأجزاء وامل�ضاحات املك�ضوفة ) غري املعزولة بالورني�س ( يف حني اأن الت�ضميم 

املر�ضوم بالورني�س ل يتاآكل في�ضبح بارًزا.
اإن عملية التفريغ على النحا�س عملية �ضهلة وتعطي نتائج رائعة وذلك يتوقف على نوع 
على  التفريغ  فلنطبق  املنفذة،  للقطعة  ال�ضكلي  التوظيف  ا  واأي�ضً املختار  الزخريف  الت�ضميم 

�ضرائح النحا�س الأحمر.
الأدوات واخلامات،

ال�ضكل )٩(:
   �ضرائح نحا�س.

   �ضمغ معادن.
ال�شكل )٩(: الأدوات واخلامات   م�ضرط.
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خطوات العمل:
اخلطوة الأولى: نقل الت�ضميم على النحا�س بوا�ضطة كربون النحا�س اأو من خالل ال�ضغط 
على الت�ضميم عند و�ضعه على �ضطح ال�ضريحة اأو ا�ضتخدام ال�ضبلونات اجلاهزة امل�ضتخدمة 

يف طباعة الإ�ضتن�ضل
) الطباعة بالتفريغ(.

اخلطوة الثانية: اإزالة امل�ضاحات املراد تفريغها بوا�ضطة امل�ضرط.

اخلطوة الثالثة: ميكن اإ�ضافة خلفية من النحا�س بلون اآخر ليظهر يف الأماكن التي مت تفريغها.

اخلطوة الرابعة: توظيف العمل.
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نشـاط نشـاط ))11((

ميكن اإجراء جتربة التثقيب على النحا�س بوا�ضطة امل�ضامري اأو الفرجار، اأو التخرمي 
بوا�ضطة خرامة الورق اأو خرامة اجللد اأو بوا�ضطة الأزاميل املختلفة، الأ�ضكال )١٣-

١٤-١٥(، فلنطبق اإحدى هذه التجارب.

 ال�شكل )١٤(:ال�شكل )١٣(: التثقيب بامل�ضامري اأو الفرجار
 التثقيب باخلرامة

 ال�شكل )١٥(:  التثقيب 
بالأزاميل

اأفكار اأخرى لتوظيف قطعة النحا�س املفرغة الأ�ضكال )١٠-١١-١٢( .

ال�شكل )١١(: �ضمعة ال�شكل )١٠(: جم�ضم من النحا�س
مغطاة بالنحا�س

ال�شكل )١٢(: اأباجورة 
من النحا�س
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املينا الباردة: 
هي عبارة عن م�ضاحيق لونية خالية من الزجاج وت�ضتخدم اإما على هيئة م�ضحوق اأو 
يف �ضكل ح�ضيات �ضغرية اأو ف�ضو�س اأو على هيئة خيوط اأو معاجني يلون بها وعندما 
جتف تعطي �ضفافية وبريًقا ي�ضبه بريق الزجاج وتتنوع األوانها فمنها يكون معتمًا، ال�ضكل 

)١٦( . ومنها ما يكون �ضفاًفا، ال�ضكل )١٧(.

طريقة استخدام المينا على المعادن:

تو�ضع املينا على �ضطح املعدن ويدخل الفرن حتى تذوب وتلت�ضق باملعدن، ويبدو لمًعا 
م�ضقوًل، وذلك بعد ت�ضخني البودرة على �ضطح املعدن حتى درجة حرارة معينة وتوؤدي اإلى 

ان�ضهار البودرة م�ضكلة طبقة طالء زجاجية فوق �ضطح املعدن، ال�ضكل )١٨( .

ال�شكل )١٦(: املينا املعتمة 

ال�شكل )١٧(:  املينا ال�ضفافة 
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ال�شكل )١٨(:  مراحل و�ضع املينا

ال�شكل )١٩(: األوان خا�ضة باملعادن

ال�شكل )٢١(: طريقة التجزيع على احللي ال�شكل )٢٠(: طريقة التجزيع

 ويوجد حاليًا األوان خا�ضة لتلوين املعادن مبا�ضرة دون احلاجة اإلى اإدخالها للفرن، كما 
ميكن ا�ضتخدام األوان تلوين الزجاج لإعطاء تاأثري املينا الباردة، ال�ضكل )١٩( .

ا�ضتعماًل،  واأكرثها  الطرق  هذه  اأ�ضهر  من  املعدن،  على  املينا  لتطبيق  طرق  عدة  وهنا 
واحد  مليمرت  ارتفاع  ذات  معدنية  اأ�ضالك  من  الزخرفة  تعد  )حيث  التجزيع  طريقة  هي 
تقريبًا، وتثبت على �ضطح املعدن على هيئة الت�ضميم، ثم تعباأ باملينا وتتعر�س للهب عدة 
املينا(،  داخل  كخطوط  الأ�ضالك  فتظهر  املينا،  ب�ضطح  ال�ضلك  ارتفاع  ويت�ضاوى  مرات. 

ال�ضكل)٢٠(، وت�ضتخدم هذه التقنية اأي�ضًا يف كثري من احللي، ال�ضكل )٢١(. 
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الت�ضكيل فوق اأ�ضطح املعادن باملينا الباردة:
     املينا enamel هو امل�ضمى العام الذي يطلق على �ضناعة تزجيج املعادن كما اأنها 
اأخرى ومواد ملونة  اإليه مواد �ضاهرة ومواد  هي )مادة زجاجية تتكون من الرمل م�ضاًفا 
من اأكا�ضيد املعادن التي تت�ضكل بال�ضهر فوق ال�ضطح املعدين فت�ضفي عليه األواًنا زجاجية 

متنوعة ويطلق على ال�ضكل بعد ذلك معدن مموه بالزجاج(، ال�ضكل )٢٢( .

ال�شكل )٢٢(: اأ�ضكال من املعادن مزججة باملينا
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ال�شكل )٢٣(: تنظيف املعادن وتلميعها

تنظيف المعادن وتلميعها: 

والذرات  الدهنية  واملواد  وال�ضوائب  والق�ضور  الأكا�ضيد  اختزال  اأو  اإزالة  عملية  هي 
ولتنظيف النحا�س يتم غمر القطعة امل�ضغولة يف اإناء مملوء مبحلول حم�ضي )حام�س الكربيتيك 
املركز بن�ضبة جزء واحد حام�س مع ع�ضرة اأجزاء من املاء العتيادي ون�ضبة قليلة من ملح 
الطعام( فرتة قليلة ل تزيد عن ع�ضرة دقائق، ولعملية اآمنة للتنظيف ن�ضتخدم بدياًل حلام�س 

. الكربيتيك، وهو الفحم املطحون والرماد لتلميع املعادن مثل الف�ضة والنحا�س 
)مادة الرمل الناعم و�ضوف احلديد ون�ضارة اخل�ضب تعترب جميعها عوامل حاكة و�ضاقلة  

ت�ضتخدم يف �ضقل الأ�ضطح املعدنية وتزيل املواد الدهنية وبقع الأكا�ضيد عنها(
معاجني،  اأو  �ضوائل  املعدن على �ضكل  لتلميع  الأ�ضواق  منظفات جاهزة يف  كما توجد 

ال�ضكل )٢٣(.
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اإن ط��الء املعادن باملين��ا يحقق تاأثريات جمالية جتمع بني القيمة املعدنية و�ش��فافية الطالءات 
الزجاجي��ة باالإ�شاف��ة اإل��ى احل�ش��ول على قيم ت�ش��كيلية ال تتوف��ر يف اخلامت��ني كل على حدة، 

فلنتحقق من تلك التاأثريات اجلمالية من خالل تطبيقها على املعدن.
االأدوات واخلامات، ال�شكل )٢٤(:

  األوان زجاج اأو معدن.
  قطعة نحا�س. 

  اأداة حتديد.
ال�شكل )٢٤(:  الأدوات واخلامات

نشـاط نشـاط ))22((

تنظيف املعادن قبل عملية التفريغ:
كي تتم عملية احلفر احلم�شي للمعادن بالطريقة ال�شليمة يجب تنظيف �شطح املعدن تنظيًفا 
كاماًل ب�شنفرة ناعمة اأو �شلك معدين )�شلك املطبخ(، ثم ي�شقل ال�شطح �شقاًل دقيًقا بوا�شطة 
متا�شك  من  تقلل  الدهون  واآثار  االأ�شابع  ب�شمات  الأن  وذلك  ال�شوف،  اأو  اللباد  من  قطعة 
الورني�س ب�شطح املعدن، كما اأنها ت�شعف عملية التفريغ نف�شها، وبعد ذلك ال يلم�س �شطح 
قطعة املعدن اإمنا ترفع من حوافها فقط وتكون املرحلة الثانية هي ر�شم الت�شميم بالورني�س.

 )األوان الزجاج( ذات رائحة نفاذة توؤثر �شلًبا على الدماغ، لذلك اأنا اأ�شتخدمها يف مكان مفتوح وجيد 

التهوية، وباإ�شراف معلمي/ معلمتي اأو والدي.

معلومة اإثرائية:
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خطوات العمل:
اخلطوة الأولى: ر�ضم الت�ضميم يف ورقة، ثم طبعه على �ضطح النحا�س بال�ضغط على 

الت�ضميم.

اخلط��وة الثاني��ة: التاأكيد على احلدود اخلارجية للت�ضميم بوا�ض��طة اأداة م�ض��ننة، ثم 
يقلب الت�ضميم.

اخلطوة الثالثة: �ضغط م�ضاحات العن�ضر بال�ضغط للداخل عن احلدود.
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نشـاط نشـاط ))33((

 ن�ضتطيع اإجراء تنفيذ الطالء بالمينا الباردة من خالل تجربة جديدة وهي ا�ضتعمال طالء الأظفار  

فلنطبق هذه التجربة على قطعة من المعدن، ال�ضكل )٢٥( .  

اخلطوة الرابعة: توزيع الألوان وتركها 
حتى جتف.

القطع��ة  توظي��ف  اخلام�ض��ة:  اخلط��وة 
ب�ضكل منا�ضب.

ال�شكل )٢٥(: طالء الأظفار
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الفنون الت�ضكيلية املعدنية:

ا�ضتغل  احلديث  الع�ضر  يف  الفنان 
ما توفر له من زخارف، وما تهياأت له 
قبل  اإمكانيات مل تكن متوفرة من  من 
احلفر  فا�ضتخدم  املعادن،  ت�ضكيل  يف 
باملينا  لون  وكذلك  والتفريغ  والنق�س 
وغريها،  املقلدة  الف�ضو�س  وا�ضتخدم 
مراحل  اإل���ى  امل��ع��دين  بالفن  وارت��ق��ى 
مبتكرة  اأ�ضكال  اإل��ى  وتو�ضل  متقدمة 
مل تتوقف عند حد الإبداع والإجادة، 

ال�ضكل )٢٦(.
اأنتجه  م��ا  ذل��ك  على  ���ض��اع��ده  وق��د 
حديثة  اآلت  م���ن  احل���دي���ث  ال��ع�����ض��ر 

ال�شكل )٢٦(: اأعمال مبتكرة من املعدن.

ال�شكل )٢٧(: اأعمال م�ضطحة من املعدن.

ال�شكل )٢٨(: لوحة الفنانة ال�ضعودية: 
م�ضعودة قربان.

وقد ا�ضتعملت املعادن يف القرن الع�ضرين ب�ضكل طغى على 
كافة اخلامات ودخلت املعادن يف الكثري من الأعمال اجلمالية 
وغري ذلك من جمالت ا�ضتخدام املعادن يف خدمة الإن�ضان وما 

�ضهدته احلياة املعا�ضرة من تطور هائل، ال�ضكل )٢٨(.

وتقنيات متطورة وخامات، وذلك ينطبق على كافة امل�ضغولت 
املعدنية التي دخلت يف �ضائر املنتجات حولنا يف احلياة الع�ضرية 
الأعمال  اإلى  امتدت  بل  والأواين  احللي  على  قا�ضرة  تعد  ومل 

الفنية امل�ضطحة واملج�ضمة، ال�ضكل )٢٧(.
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نشـاط نشـاط ))44((

نشـاط نشـاط ))55((

املع��ادن  اأعم��ال  اأهمي��ة  تاأت��ي   
وت�ض��كيلها نتيج��ة دوره��ا الفع��ال يف 
املجتم��ع وحيات��ه اليومية ومل��ا لها من 
الجتماعي��ة  احلي��اة  يف  ق��وي  تاأث��ري 
القت�ض��ادي  فالعام��ل  والقت�ضادي��ة 
ي��وؤدي دورًا مهما اإلى جانب العوامل 

 نظرًا حلاجة الإن�ضان ل�ضتخدام اأثاث ذات قيمة جمالية ومتانة مثل اأطقم اجللو�س التي 

املقاعد  ل�ضنع  احلديد  ا�ضتخدام  اإلى  امل�ضممون  جلاأ  فقد  ال�ضتقبال  قاعات  اأو  احلدائق  تالئم 

فلنتاأمل  الزخريف،  وال��رثاء  الب�ضاطة  من  نوعًا  تعطي  والتي  احلديدية  وامل�ضابيح  واملنا�ضد 

الأ�ضكال )٢٩-٣٠-٣١(، ونحلل القيم الفنية واجلمالية  لواحٍد منها فقط من خالل:

ال�شكل )٢٩(:
م�ضباح معدين

ال�شكل )٣٠(:
م�ضباح معدين

ال�شكل )٣١(:
م�ضباح معدين

الجتماعي��ة الأخ��رى، حي��ث كث��ري م��ن 
املجتمعات تعترب اأ�ض��غال املعادن النفعية منه��ا واجلمالية من امل�ضادر القت�ضادية املهمة، نتاأمل 
الأ�ضكال )٢٩-٣٠-٣١( ونكتب تقرير يف ن�ضف �ضفحة عن البعد املهني والعائد القت�ضادي 

املمكن من جمال اأ�ضغال املعادن.
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 التقنيات الفنية التي تناولها العمل: 
........................................................................

 الفكرة التي بني عليها العمل:
........................................................................

 ارتباط ال�ضكل بالوظيفة:
........................................................................

 الأ�ضلوب الزخريف يف العمل:
........................................................................

 ما اأنواع اخلطوط يف ال�ضكل؟
........................................................................

 هل حتقق التزان يف العمل؟
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ال�شكل )٣٢(:  عمل 
م�ضطح بال�ضلك 

 ال�شكل )٣٣(:  عمل 
جم�ضم بال�ضلك 

 ال�شكل )٣٤(:
  معلقة بال�ضلك 

الموضوع الثانيالموضوع الثاني

اأعمال فنية بال�ضلك:
تاأثرت الفنون الت�ضكيلية املعدنية ك�ضائر املجالت الأخرى بالتطور امل�ضاحب للتقنية 
احلديثة فتناول الفنان خمتلف اخلامات املعدنية لي�س لتج�ضيم الأعمال وت�ضكيلها فقط اإمنا 
اأ�ضبح فن املج�ضمات قائمًا ب�ضكل اأ�ضا�ضي على درا�ضة بنية اخلامة امل�ضتخدمة وطبيعتها 
ومعرف��ة م��دى ا�ض��تجابتها مل��ا يطراأ عليها نتيجة الت�ض��كيل به��ا وفق تخي��ل الفنان وفكره 
وابتكاره، فكانت اأ�ضغال ال�ضلك من اخلامات التي عمل بها وا�ضتفاد من تقنياته ومميزاته 
واأنواع��ه يف ت�ض��كيل العدي��د م��ن الأعمال الفنية الرائعة امل��ضط�ح���ة م�نه���ا واملج�ض��مة 

واملعلقة، الأ�ضكال )٣٢-٣٣-٣٤(.

مجسمات بالسلك
مجسمات بالسلك



ى
ول

األ
ة 

حد
لو

ا

172172

نبذة تاريخية عن الت�ضكيل بال�ضلك:
ا�ض��تخدم ال�ض��لك من��ذ القدم يف تكفي��ت امل�ض��غولت املعدنية، مثل تكفي��ت الربونز 

بالنحا�س الأحمر والأ�ضفر والذهب بالف�ضة.
وامل�ضري��ون القدم��اء عرف��وا طريق��ة التكفي��ت باأنها تعني حفر ر�ض��وم وزخ��ارف على 
�ض��طوح املع��ادن املراد زخرفتها حف��رًا عميقًا، ثم متالأ احلفر مبعدن اآخ��ر يكون عادة اأغلى 
م��ن امل��ادة الأ�ضلية، وخمتلف��ًا يف اللون لتظهر الزخارف بلون خمالف للون املعدن امل�ض��كل 

منه القطعة املعدنية، كما يف ال�ضكل )٣٥(.

ال�شكل )٣٥(: طريقة التكفيت

 ال�شكل )٣٦(:   كاأ�س مزين 
بالأقوا�س والزخارف من ال�ضلك

ال�شكل )٣٨(:  �ضحن مزين 
بالزخارف النباتية املطرزة 

بالأ�ضالك

ال�شكل )٣٧(:  �ضلة وعلبة مزينتان 
بزخارف حلزونية مطرزة باأ�ضالك دقيقة
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ولف الأ�ضالك وربطها ببع�س تظهر الزخارف مطرزة باأ�ضالك املعدن، ال�ضكل )٣٦-٣٧-٣٨(.
وقد عمل الفنانون با�ضتخدام ال�ضلك يف الأعمال الفنية منذ الِقدم، والأ�ضالك الأولى 
�ضنعت من الربونز واحلديد والألومنيوم، ومن ثم ازدهر الت�ضكيل بال�ضلك بجميع اأنواعه 

واألوانه و�ضماكاته املختلفة.
ماذا نعرف عن ال�ضلك؟

منظم  عر�ضي  مقطع  ذو  مرنة،  طويلة  ق�ضبان  اأو  خيوط  اإل��ى  �ضحب  معدن  هو  ال�ضلك: 
وت�ضتخدم الفلزات القابلة لل�ضحب والطرق يف �ضنع ال�ضلك مثل النحا�س والفولذ 
ويوجد  وال�ضالبة،  الليونة  حيث  من  ويتنوع  والق�ضدير،  والألومنيوم  واحلديد 
ب�ضماكات واألوان خمتلفة تبعًا لنوع الفلز امل�ضنوع منه، كما توجد اأ�ضالك مغطاة بطبقة 

من البال�ضتيك وباألوان خمتلفة، ال�ضكل )٣٩(.

ال�شكل )٣٩(:  اأ�ضكال واأنواع من ال�ضلك 
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نشـاط نشـاط ))11((

نكتب تقريًرا يف ن�ضف �ضفحة عن �ضنع ال�ضلك وا�ضتخداماته.

ال�شكل )٤١(:  و�ضل الأ�ضالكال�شكل )٤٠(:  اأ�ضالك رفيعة للربط

ال�شكل )٤٣(:  بوا�ضطة اللحامال�شكل )٤٢(:  ت�ضابك الأ�ضالك

مميزات ال�ضلك:
ال�ضلك مادة ممتعة للعمل به فهو ل ي�ضبه اأي مادة فنية اأخرى، حيث اإنه رخي�س الثمن 
ال�ضالبة  ال�ضتعمال والأنواع ودرجة  والثني ومتعدد  لل�ضحب والطرق  قابل  وطيع ومرن 
وال�ضماكة، ومن خالل ا�ضتغالل �ضماكات ال�ضلك واألوانه ومميزاته ن�ضتطيع تنفيذ العديد 

من الأعمال الفنية.
ولتنفيذ اأعمال من ال�ضلك يتم ا�ضتخدام اأ�ضالك رفيعة اأخرى  للربط اأو من خالل ت�ضابك 
الأ�ض��الك م��ع بع�ضه��ا البع���س اأو من خالل و�ضل الأ�ض��الك اأو بوا�ض��طة اللحام، الأ�ض��كال 

.)٤٠-٤١-٤٢-٤٣(
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�أو  �ملعدنية  �لأج���ز�ء  �أو  �ملعدنية  �لقطع  و�صل  هو  ال��ل��ح��ام: 
�أو  �ل�صغط،  بت�صليط  �أو  �حل���ر�رة  بو��صطة  �لأ���ص��اك 
با�صتخد�م �حلر�رة و�ل�صغط معًا، ويهدف �إلى ربط �لقطع 
ومعقدة  ومركبة  كبرية  منتجات  �إلى  لتحويلها  �ملعدنية 

بحيث تكون مفيدة يف �حلياة �لعملية.

اأ�س��اك اللحام: ت�ص��تخدم �أ�صاك �للحام كمادة �إ�صافية مللء 
�لفجو�ت �للحامية، بحيث تكون �لأ�ص��اك �مل�ص��تخدمة 
للم�ص��غولة،  �لأ�صا�ص��ية  �مل��ادة  خو����ص  نف���ص   م��ن 

�ل�صكل )٤٤(.

ال�شكل )٤٤(: اأ�ساك اللحام

ال�شكل )٤٥(: النوع الأول ) حلام 
الن�سهار  با�ستخدام الطاقة احلرارية (.

 ال�شكل )٤٦(: النوع الثاين
) حلام البارد با�ستخدام ال�سمغ (.

وينق�صم �للحام �إلى نوعني، �ل�صكل )٤٥-٤٦(:

 طريقة اللِحام احلار با�شتخدام الطاقة احلرارية من اخت�شا�ص املحرتف يف مهنة احلدادة، لذلك اقوم با�شتخدام 

ال�شمغ وتطبيق تقنية اللِحام البارد حتت اإ�شراف معلمي / معلمتي اأو والدي.

معلومة اإثرائية:
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ال�شكل )٤٧(:  اأ�ضاليب لف ال�ضلك

ال�شكل )٤٨(: اأدوات اأ�ضغال لف الأ�ضالك

وهناك عدة اأ�ضاليب للف الأ�ضالك 
ن�ضاهدها يف ال�ضكل )٤٧(.

ب�ضماكاتها  الأ�����ض����الك  ل��ت��ح��وي��ل 
اإلى عالقات خطية جمالية وما  املختلفة 
حت�ضره بينها من م�ضاحات وفراغات يف 
مو�ضوعات تعبريية م�ضطحة اأو جم�ضمة 

نحتاج اإلى:

الأدوات واخلامات، ال�ضكل )٤٨(:
  زرادية.

  قطاعة اأ�ضالك.
  اأ�ضالك خمتلفة ال�ضماكات.

  �ضريط ل�ضق.
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ح��دود  عل��ى  ال�ض��لك  يو�ض��ع  الثاني��ة:  اخلط��وة 
الت�ضميم حتى ياأخذ ال�ضكل التجويف الداخلي لها.

اخلط��وة الثالثة: يثنى ال�ض��لك م��ن املنت�ضف حتى 
نح�ض��ل على ال�ض��كل v، ونكرر ه��ذه اخلطوة  حتى 

نح�ضل على ثالث اأ�ضالك مثنية.

اخلط��وة الرابع��ة: يت��م رب��ط الأ�ض��الك الث��الث 
املثنية م�ض��بقًا مع بع�ضها البع�س بوا�ض��طة �ضلك رفيع 

يف املنت�ضف.

خطوات العمل: 
اخلط��وة الأول��ى: ر�ض��م ت�ضمي��م لل�ض��كل امل��راد 

تنفيذه بال�ضلك، وليكن ال�ضكل �ضلة.
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لف  ثم  ومن  ل�ضق،  �ضريط  بوا�ضطة  قاعدته  وتثبيت  ال�ضكل  قلب  اخلام�ضة:  اخلطوة 
اأطراف ال�ضلك على �ضلك مربوم اأو �ضلك �ضميك دائري ال�ضكل وقفله ليكون دائرة، تعترب 

فوهة ال�ضلة.

لتعمل على  لل�ضلة وذلك  اأ�ضالك رفيعة يف الأ�ضالك الأ�ضا�ضية  ال�ضاد�ضة: ربط  اخلطوة 
ربط ال�ضلك الذي لف على �ضكل دائري.

اخلطوة ال�ضابعة: يتم لف ال�ضلك ال�ضميك ب�ضكل دائري على احلواف املثبتة �ضابقًا مع 
مراعاة الربط اجليد لل�ضلك الدائري مع احلواف ب�ضكل م�ضتمر حتى فوهة ال�ضلة، وبذلك 

يتكون جدار ال�ضلة ويكتمل كما يف ال�ضكل )٤٩(.
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ال�شكل )٤٩(:  ال�ضكل النهائي لل�ضلة 

ال�شكل )٥٠(:   جم�ضمات خمتلفة من ال�ضلك

مج�ضمات اأخرى بوا�ضطة ال�ضلك، ال�ضكل )٥٠(.
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ال�ضتفادة من اأعمال ال�ضلك الفنية:

اأن��واع  خمتلف  ا�ضتخدام  عند 
وامل�ضتهلك  منه  اجل��دي��د  ال�ضلك 
وقابلية  طواعية  من  به  يتميز  وما 
وتعدد  ثمنه  ورخ�����س  للت�ضكيل 
ن�ضتفيد  فاإننا  ت�ضكيله  اإمكانيات 

الفراغ،    اأوقات  لق�ضاء  التطبيقية كهواية  تنفيذ الأ�ضكال اجلمالية  العامة يف  منه يف حياتنا 
ميكننا ت�ضويقها كي تعطي عائدًا ماديًا منا�ضبًا، وهنا ميكن القول اأن الفن م�ضدر من م�ضادر 
الرثوة، فقد يحمل العمل الفني حينما يتحول اإلى �ضلع لها قيمتها اجلمالية والتطبيقية قيمًا 

مادية اأكرث من قيمة الو�ضائل واخلامات الداخلة يف تكوينه، ال�ضكل )٥١(.

نشـاط نشـاط ))22((

   ي��م��ك��ن ت��ن��ف��ي��ذ ال��ع��دي��د من 
اأنواع  مختلف  من  الب�ضيطة  الأعمال 
وتقديمها   ،)٥٢( ال�ضكل  ال�ضلك، 

كهدية لوالدينا اأو اأقاربنا.

ال�شكل )٥٢(:  اأ�ضاليب متنوعة يف توظيف ال�ضلك 

ال�شكل )٥١(: اأعمال ال�ضلك الفنية
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 ُحلي من ال�ضلك:

ميكن تنفيذ اأ�ضكال ُحلي عديدة 
من خمتلف اأنواع ال�ضلك وي�ضاعد 
يف ذلك مميزاته من مرونة و�ضهولة 
وم��ت��ان��ة  الت�ضكيل  يف  وق��اب��ل��ي��ة 
يكون  وب��ذل��ك  م��ت��ن��وع،  و�ضمك 
الت�ضكيل يف  اإحدى طرق  ال�ضلك 

�ضناعة احللي، ال�ضكل )٥٣(.

فلنتعرف على بع�س طرق الت�ضكيل في �ضنع الحلي ال�ضعبية:

يف اململكة العربية ال�ضعودية تعد احللي ال�ضعبية وما حتتويه من اأ�ضكال وزخارف رمزًا من 
رموز احل�ضارة، حيث تعك�س املهارات احلرفية والثقافية والفنية لذلك فاإن �ضناعة احللي تعد 
من اأقدم الفنون الت�ضكيلية، ونظرًا لت�ضاع رقعة اململكة فقد وجدت بع�س الختالفات من 
منطقة اإلى اأخرى يف طرق ت�ضكيل و�ضياغة احللي واأ�ضمائها من حيث ال�ضكل اأو الوظيفة، 

ال�ضكل )٥٤( .

ال�شكل )٥٣(: ُحلي من ال�ضلك

ال�شكل )٥٤(: �ضنع حلي من ال�ضلك
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طرق ال�صناعة:
ا�صتخدمت طرقًا عدة يف �صناعة احللي التقليدية مبهارة فائقة و�صياغة دقيقة وزخرفة ذات 
جمال اأّخاذ، ومن املعروف اأن احللي الف�صية البديعة متر يف �صناعتها مبراحل متعددة وهي 

كما ياأتي:

املادة اخلام، ومن ثم تنظيفها، ثم تقطع وتو�صع يف بوتقة، ومن ثم  يتم احل�صول على 
تو�صع البوتقة على النار حتى تذوب الف�صة وتتحول اإلى �صائل، بعد ذلك ت�صب لعمل ق�صبان 
بطائن ت�صتخدم لإنتاج  اأو  اأو �صفائح  للطرق وال�صحب  ال�صمك جاهزة  متنوعة من حيث 
الألواح امل�صتخدمة يف حلى ال�صدر و�صناعة احلبوب الكبرية، اأو لإنتاج مناذج مكررة من 
قطع ف�صية، ثم تاأتي عملية ال�صحب واجلر والطبع، حيث يتم طبع بع�ض الزخارف على قطع 

الف�صة والرقائق جلعلها جاهزة لال�صتخدام، ال�صكل )٥٥(.

ال�شكل )٥٥(: طرق �صناعة احللي

معلومة اإثرائية:
اخت�شا�ص  من  لها  املخ�ش�شة  الأف��ران  مع  والتعامل  الت�شكيل  واإع��ادة  التذويب  بطريقة  احللي  �شناعة  تعد 

املحرتفني يف هذه املهنة.
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واأي�ضًا يتم اإعداد اأن�ضاف الكرات واحلبوب والأجرا�س مبقا�ضات خمتلفة وتزخرف بطرق 
متنوعة، وكل نوع من احلبوب ت�ضنع له عروة لتعلق بها حبة اأخرى اأو يف �ضال�ضل. واأي�ضًا 

اإعداد حلقات الو�ضل والفوا�ضل.

بعد ذلك يتم جتهيز جميع الوحدات الأ�ضا�ضية املكونة للحلية وتتم عملية التجميع اليدوي من 
قبل ال�ضائغ، ويعتمد على عملية اللحام يف تثبيت العنا�ضر والأجزاء للحلية، ال�ضكل )٥٧(.

ال�شكل )٥٧(: عملية اللحام وتثبيت العنا�ضر

ال�شكل )٥٦(: �ضال�ضل متنوعة

 بعد ذلك يتم اإعداد ال�ضال�ضل باأ�ضكال مربومة اأو جمدولة اأو منفذة على ال�ضكل حلقات 
لعمل ال�ضال�ضل وزخرفتها مبقا�ضات خمتلفة ومتنوعة، ال�ضكل )٥٦(.
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ثم تاأتي �ملرحلة �لنهائية يف عملية �ل�شياغة وهي �لتن�شيف وفيها تغم�س �حللية يف �إناء 
لال�شتخد�م،  جاهزة  نا�شعة  بي�شاء  فتظهر  �ملاء  من  تن�شف  حيث  �خل�شب،  بن�شارة   مملوء 

�ل�شكل )٥٩(.

ال�شكل )٥٩(: عملية التن�شيف

وبعدها تخ�شع ملر�حل �لت�شطيب �لنهائي �لتي ت�شمل �لت�شفية وتتم بو�شع �حللية يف مادة 
�لأ�شيد٭ لبع�س �لوقت، ثم تنظيفها بو�شعها يف وعاء به ماء و�شابون وتفر�س حتى تزول 

�ل�شو�ئب و�لألو�ن �لقامتة �لناجتة عن �للهب، �ل�شكل )٥٨(.

ال�شكل )٥٨(: تنظيف احللية مبادة الأ�شيد

 ٭ مادة الأ�شيد: مادة كيميائية حارقة يجب اأخذ احليطة واحلذر من ا�شتخدامها.
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 كما ي�ضتخدم اخلرز اأو الأحجار يف تنظيم عقود كاملة ل تقت�ضر على عدد معني اأو نوع 
معني دون ا�ضتخدام الف�ضة، ال�ضكل )٦١(.

فن تطعيم الُحلي:

من  متنوعة  بف�ضو�س  الف�ضية  وامل�ضوغات  احللي  تزين  حيث  قدميًا،  فنًا  التطعيم  فن  يعترب 
مكان  يف  الف�س  ال�ضائغ  ي�ضع  حيث  عليها،  اجلمال  لإ�ضفاء  عديدة  وباألوان  واخلرز  الأحجار 
ي�ضمى بيت الف�س ويكون على ح�ضب �ضكله اإما م�ضتديرًا اأو بي�ضاويًا ويتم حلمه من الأ�ضفل 

يف القطعة الف�ضية وتثنى الأطراف مت�ضمنة الف�س داخلها، ال�ضكل )٦٠(.

ال�شكل )٦٠(: تطعيم احُللي

ال�شكل )٦١(: اخلرز والأحجار يف العقود
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وقد ت�ضتخدم الف�ضة ب�ضكل ن�ضبي يف عقود اخلرز اأو ت�ضتخدم كفوا�ضل بني قطع الف�ضة، 
ال�ضكل )٦٢(.  

القيم اجلمالية يف احللي ال�ضعبية:
     لقد ورد ذكر احللي يف القراآن الكرمي يف �ضورة النور الآية )٣١(، يف قوله تعالى: زب

 ، رب
ما  �ضوت  ي�ضمع  ل  حتى  امل�ضي  باأرجلهن يف  ي�ضربن  اأن  عن  للن�ضاء  نهي  الآي��ة  هذه  ففي 
 يلب�ضنه يف اأرجلهن، وهو اخللخال. وكذلك يف �ضورة الإن�ضان الآية )٢١(، يف قوله تعالى:
ذك��ر  وه��ن��ا  رب،  زب

لنوع من اأنواع احللي وهي الأ�ضاور وتلب�س يف اليد.
بارز من قدمي  لها دور  الفنية، حيث كان  اأول منتجات الإن�ضان       وتعترب احللي من 
فاهتم  املجتمع،  وتقاليد  وعادات  باأذواق  والتعريف  اجلمالية  الأهمية  تو�ضيح  يف  الزمان 
ال�ضائغ بالزخرفة والإخراج النهائي للحلية والناجم عن القيم اجلمالية التي يعرب عنها والذي 
يت�ضمن ال�ضكل والن�ضب والتكوين واملواد والتقنيات امل�ضتخدمة، فعندما نتاأمل احللية يف 
ال�ضكل)٦٣(، جندها تتكون من ياقة عالية حتمل اأ�ضرطة �ضيقة اثنان منها حمببان يتناوبان 
قمة و�ضطها  بثالث م�ضكوكات: واحدة يف  والياقة مر�ضعة  ملتوية ومزهرية،  اأوراق  مع 

ال�شكل )٦٢(: الف�ضة بني اخلرز
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واثنتان على طرفيها. وتقفل من اخللف ب�ضريط مقو�س 
ينتهي بكالبني مثبتني بثقبني يف طريف الياقة. تتدلى من 
اأجرا�س  ثم  النمطية،  املعلقات  اأدوار من  �ضبعة  احللية 
�ضغرية تليها نقود من فئة ربع ريال ويف اأ�ضفلها اأجرا�س 
بارزة  اأقرا�س  و�ضطها  يف  اأ�ضطوانية  خرز  بها  وتتعلق 

وحمببة وتنتهي ب�ضال�ضل ومعلقات جر�ضية.
زخارف الحلي ال�ضعبية:

الفني  والإب��داع  احل�ضاري  الوجه  تعك�س  وفنية،  اإن�ضانية  ذات دللت  ال�ضعبية  احللي 
واملهارة الت�ضنيعية لأهايل املنطقة املنفذة لها، تتمتع باملهارة الفنية الفائقة يف اأ�ضلوب الزخرفة 
والت�ضكيل وا�ضتخدام اخلطوط امل�ضتقيمة واملنحنية واملنك�ضرة والأ�ضكال الهند�ضية، مثل 
املثلثات والدوائر واأن�ضافها، حيث كان ال�ضائغ يعتمد على فطرته اجلمالية والبتكار الداخلي 
لديه في�ضتنبط اأ�ضكاًل وت�ضاميم من خميلته، كما يعتمد على موروثه الفني والأ�ضكال التي 

حوله يف الطبيعة املحيطة به.

ال�شكل )٦٣(:  قالدة �ضعودية  
ت�ضمى »خناقة «

نشـاط نشـاط ))33((

من  وه��ي  وروعتها  بجمالها  القدمية  احللي  تتميز 
الف�ضة  من  ت�ضنع  كانت  وقد  القدمي  الإن�ضان  ابتكار 
فيها  ا  جدًّ وب�ضيطة  �ضهلة  زخارفها  وكانت  والنحا�س 
جمال واأ�ضالة، فلنتاأمل ال�ضكل )٦٤(، ومن ثم نعمل 

ال�شكل )٦٤(: ُحلي قدميةت�ضميم زخريف حللية م�ضتلهمة من الرتاث ال�ضعبي.
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نشـاط نشـاط ))44((

متيزت احللي ال�ضعبية يف اململكة العربية ال�ضعودية مبميزات خا�ضة، فلنتاأمل ال�ضكلني )٦٥-
٦٦(، ولنكت�ضف هذه املميزات وندّونها.

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

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

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

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

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

................................
ال�شكل )٦٦(: احُللي ال�ضعبيةال�شكل )٦٥(: احُللي ال�ضعبية

نشـاط نشـاط ))55((

الأ�ض��الك عل��ى اخت��الف اأنواعه��ا ميكن اعتباره��ا اأنواع من اخلط��وط وباإمكاننا ت�ض��كيل قطع 
مذهلة من احللي الفنية والبديعة امل�ض��غولة بدقة، 
ون�ضتطيع ال�ضتعانة باأ�ضاليب لف ال�ضلك ال�ضابق 

عر�ضها ولتحقيق ذلك �ضنحتاج اإلى:
الأدوات واخلامات، ال�ضكل )٦٧(: 

اأ�ضالك، زرادية، عمود خ�ضبي، مطرقة.
ال�شكل )٦٧(: اأدوات لف ال�ضلك 
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اخلطوة الأولى: يق�س ال�ضلك مبقدار ١٥ �ضم، 
ومن ثم يلف طرفيه ب�ضكل دائرة �ضغرية.

اخلطوة الثانية: تلف قطعة ال�ضلك على العمود 
اخل�ضبي حتى يتقو�س، ثم يو�ضع على �ضطح 
�ضلب والطرق عليه بوا�ضطة املطرقة لتوازنه 

وت�ضويته.

 خطوات العمل:

اخلط��وة الثالث��ة: يل��ف �ض��لك رفي��ع عل��ى اأحد 
حواف ال�ض��كل الأ�ضا�ضي ومن ثم تثبيته على 
احلاف��ة املقابلة، وتك��رار ذلك حتى تنتج لدينا 

خطوط متقاطعة من الأ�ضالك.
اخلط��وة الرابعة: يعقد خي��ط اآخر من منت�ضف 
اخلط��وط املتقاطع��ة، ومن ثمَّ يل��ف على جميع 
اخلطوط مع اللف امل�ض��تمر حت��ى يتكون لدينا 

ال�ضكل املراد ك� ) بيت العنكبوت ( مثاًل. 
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اخلطوة اخلام�ضة: تلف خيوط من القيطان امللون يف الأطراف التي �ضبق ومت لفها، كما 
ميكن اإ�ضافة قطع من اخلرز وغريها للتزيني. 

ال�شكل )٦٨(: حلي باأ�ضاليب لف الأ�ضالك 

نشـاط نشـاط ))66((

التعلم  م�ضادر  ابحث/ي يف  منطقة،  بح�ضب كل  الغايل  بلدنا  ال�ضعبية يف  احللي  تنوعت   
املتاحة عن ذلك واكتب/ي تقريرًا خمت�ضرًا عن اأنواع احللي يف املنطقة التي تعي�س فيها.

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

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

................................................................................
................................................................................
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مجال: المعادنمجال: المعادن
تقويم الوحدة
تقويم الوحدة

�شع/ي عالمة )( اأمام العبارة ال�شحيحة، وعالمة )( اأمام العبارة غري ال�شحيحة 
فيما ياأتي:

 1 -  تاريخ الفنون يف كل احل�ضارات مل يعرف غزارة كالتي عرفتها التحف املعدنية 
)   ( يف الفنون الإ�ضالمية. 
)   ( 2- التخرمي والتثقيب يف الأطباق واحللي دوره يكون جماليًا فقط. 

)   ( 3- حام�س الكربيتيك ي�ضتخدم ل�ضهر النحا�س واإذابته. 

)   ( 4- من اأ�ضهر طرق تطبيق املينا على املعدن طريقة التجزيع. 

 ٥-  الفنان يف الع�ضر احلديث ا�ضتغل ما توفر له من زخارف ت�ضكيل املعادن با�ضتخدام 

)   ( احلفر والنق�س والتفريغ. 

)   ( 6- اأثر ا�ضتعمال املعادن يف القرن الع�ضرين يف احلياة القت�ضادية واجلمالية. 

7-  يف اململكة العربية ال�ضعودية تعد احللي رمزًا من رموز احل�ضارة حيث تعك�س املهارات 

)   ( احلرفية والثقافية والفنية. 

السؤال األولالسؤال األول
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كيف ا�شتطاع الفن الإ�شالمي اإ�شافة املفاهيم اجلمالية اجلديدة والطرق البتكارية باإبراز 
الزخرفة على امل�شغولت املعدنية؟

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

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

ورد يف القراآن الكرمي ذكر الأ�شاور من احللي، اذكر الآية.
........................................................................................................................................................

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

السؤال الثانيالسؤال الثاني

السؤال الثالثالسؤال الثالث
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الوحدة الثانية

مجال أشغال الخشب مجال أشغال الخشب 
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الوحدة الثانية: مجال أشغال الخشبالوحدة الثانية: مجال أشغال الخشب

املو�شوع )1(: احلفر املفرغ على اخل�شب.
املو�شوع)2(: الت�شكيل بالق�شرة اخل�شبية.
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تنوع��ت اأ�ش��اليب الت�ش��كيل عل��ى اخل�ش��ب كاحلف��ر والنح��ت والتفري��غ وغريه��ا عرب 
احل�شارات املختلفة ملا تتميز به الأخ�شاب من �شهولة يف الت�شنيع وجمال يف ال�شكل0 

ويع��د »احلف��ر والتفريغ« من الفن��ون التطبيقية التي تطورت ع��رب التاريخ وازدهرت 
يف الع�شور ال�ش��ابقة، حيث ا�ش��تطاع الفنان اأن يعتني بها عناية فائقة ويبدع يف اأ�ش��اليب 
زخرفته��ا يف اإطار الطابع الإ�ش��امي العام، ويوؤكد عل��ى ذلك العديد من املنتجات الفنية 
اخل�ش��بية الإ�ش��امية القدمي��ة املحف��ورة بزخارف هند�ش��ية ونباتي��ة وكتابي��ة  كالأبواب 
والنواف��ذ اإ�شاف��ة لبع�ض القطع املنحوتة كقط��ع الأثاث واملكمات وال�شناديق اخل�ش��بية 

وغريها...
 وناحظ الباب اخل�شبي املزخرف باحلفر » البارز واملفرغ « يف اأ�شكال نباتية وهند�شية 

على كامل �شطحه اإ�شافة لبع�ض الكتابات الدينية املحفورة اأعاه ال�شكل )٦٩(0

الموضوع األولالموضوع األول

 ال�شكل )٦٩(:   اأجزاء تف�شيلية مكربة لباب خ�شبي
 حمفور نهاية القرن الرابع ع�شر »متحف عبدالروؤوف 

خليل«

الحفر المفرغ على الخشب
الحفر المفرغ على الخشب
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اأنواع الأخ�شاب امل�شتخدمة يف احلفر:

نفذ احلفر باأ�شاليبه املتعددة على الأخ�شاب الطبيعية امل�شتوردة باأنواعها املختلفة ال�شلبة 
واللينة، نظًرا لفتقار الأقطار الإ�شامية والعربية لاأخ�شاب املحلية اجليدة للحفر، اإ�شافة 
لبع�ض من الأخ�شاب ال�شناعية، ومن اأف�شل اأنواع الأخ�شاب امل�شتخدمة  يف احلفر واملتوفرة 

يف الأ�شواق املحلية باململكة العربية ال�شعودية هي:

ومن القطع الرتاثية املحفورة باأ�شلوب »النحت« جند »ال�شمعدان« املزخرف من جميع 
اإلى »الهون« وهو  اإ�شافة  اجلوانب بزخارف نباتية »بارزة« ومن اأعاه »حفًرا غائًرا«0 
ا�شطواين وزخرفت بخطوط هند�شية »غائرة«،  ب�شكل  نحتها  عبارة عن كتلة خ�شبية مت 

نعر�شها يف ال�شكل )٧0(0 

 ال�شكل )٧٠(: »�شمعدان وهون« خ�شبي من 
الرتاث ال�شعودي، وجزء تف�شيلي للهون باحلفر البارز
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�شورتهمميزاتها�شم اخل�شب

خ�شب الزان:

من اأجود الأخ�شاب ال�شلبة املائمة 

لونه  جلمال  ال�شتخدام  �شائع  للحفر، 

اأثناء  ملجهود  يحتاج  اأنه  اإل  الطبيعي، 

ا0 حفره اأو نحته يدويًّ

املاهوجني:

خ�شب �شلب ميتاز بجمال األيافه، من 

الأنواع اجليدة للحفر والنحت و�شناعة 

الأثاث الفاخر والق�شرات وغريها.

البلوط:

ا  جتاريًّ يعرف  متني،  �شلب  خ�شب 

مائل  رم����ادي  ل��ون��ه  ب�)ال�شنديان( 

احلفر  اأعمال  يف  وي�شتخدم  للبيا�ض، 

والنحت.

ال�شنوبر الأ�شفر:

م��ن الأخ�����ش��اب ال��ل��ي��ن��ة، وي��ع��رف 

امل��و���ش��ك��ي(  اأو  )ال�����ش��وي��دي  ب��ا���ش��م 

رخي�ض الثمن  وهو منا�شب للحفر عليه 

ب�شهولة0
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بف�شل  باأنواعها  ال�شلبة  الأخ�شاب  للحفر هي  منا�شبة  الأخ�شاب  اأكرث  فاإن  وبالتايل 
قوتها و�شابتها، واندماج األيافها، مع قابليتها الكبرية لل�شقل والتنعيم، ولكن هناك من 

يف�شل الأخ�شاب اللينة ل�شهولة ت�شكيلها واحلفر عليها.
اأما اأف�شل اأنواع الأخ�ش��اب ال�شناعية املنا�شبة للحفر والتفريغ، خ�شب )M.D.F( وهو 

عبارة عن األواح م�شنعة من بقايا الأخ�شاب، تتميز ب�شهولة الت�شكيل واحلفر عليها.

نشـاط نشـاط ))11((

بع�ض  ولنجمع  المحلية،  النجارة  ور�ض  اإحدى  بزيارة  نقوم  الرا�شدين  الأقارب  اأحد  بم�شاعدة 
القطع الخ�شبية من اأنواع الأخ�شاب الطبيعية اأو ال�شناعية الجيدة و�شهلة الحفر والتفريغ ولنعر�شها 

على زمائنا.

طرق احلفر على اخل�شب:

هناك عدة طرق للحفر على اخل�شب من اأهمها ما ياأتي:
ا  1-احلفر الغائر: وحتفر فيه الزخارف مب�شتوى اأدنى عن �شطح اخل�شب اإما يدويًّ

اأو باآلة احلفر الكهربائية ال�شكل )٧1(0

ال�شكل )٧١(: حفر غائر للفنان ال�شعودي حممد فلفالن
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2-احلفر البارز: وهو نوعان  اإما »بارز منخف�ض« ل تزيد ارتفاع الزخارف فيه عن      
)٦-8 ملم( كما يف ال�شكل)٧2(، اأو» بارز مرتفع« ينفذ على خ�شب اأكرث �شمًكا 

لأن ارتفاع الزخارف تكون فيه ما بني )1-٦�شم( اأو اأكرث كما يف ال�شكل )٧٣(0

٣-احلفر املفرغ:
اأر�شية  اأجزاء  اأو جميع  اأو لوحدات متما�شكة، مع تفريغ بع�ض  وهو احلفر لوحدة 

�شطح العمل باملن�شار الآركت، كما يف ال�شكل )٧٤( و )٧٥(0

ال�شكل )٧٣(: حفر »بارز مرتفع«ال�شكل )٧٢(: حفر» بارز منخف�ض«    

ال�شكل )٧٤(: اإطار باحلفر البارز املفرغ    
ال�شكل )٧٥(: قر�شة من�شدة 

باحلفر البارز املفرغ
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٤-احلفر املج�شم )النحت(: وهو اأدق واأ�شعب اأنواع احلفر، حيث حتفر القطعة اخل�شبية 
من جميع اجلهات لإظهار �شكلها جم�شما، وي�شتخدم الفنان كل تقنيات اأو طرق احلفر حتى 

يربز القيمة اجلمالية للقطعة املنحوتة الأ�شكال)٧٦-٧٧(0

وميكننا اجلمع بني اأكرث من طريقة للحفر يف العمل الواحد، فيظهر العمل غائًرا وبارًزا يف 
اآن واحد اأو بارًزا ومفرًغا يف تكوين جمايل مبتكر. 

ال�شكل )٧٦(: جم�شمان جماليان منحوتان ومفرغان على اخل�شب للفنان علي املحيمد

ال�شكل )٧٧(: جم�شم جمايل للطالبة ندى جريان -  جامعة اأم القرى
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201201 احلفر البارز املفرغ يف بع�ض الأعمال اخل�شبية املعا�شرة:

نتيجة للتطور التقني ووفرة الإنتاج واخرتاع الآلت يف ع�شرنا احلايل الذي انعك�ض على 
جممل املجالت التطبيقية والت�شكيلية، خا�شة جمال »اأ�شغال اخل�شب« الذي يدخل يف �شلب 
حياتنا اليومية، ابتداء باأعمال الديكور وقطع الأثاث، وانتهاء باملج�شمات اجلمالية والقطع 
الفنية ال�شغرية كالرباويز والألعاب وغريها، والتي �ش��كلت بت�شميمات وزخارف ت�شكيلية 

�شمتها الب�شاطة.
فنج��د يف الأ�ش��كال )٧8- ٧٩-80-81(، اأن الفنانني املعا�شرين جمعوا بني اأ�ش��لوبني 
م��ن احلفر هما »احلفر البارز«، و»احلفر املفرغ«، لعمل كًا من وحدة الإ�شاءة والكر�ش��ي 
والقطع الفنية اخل�ش��بية الأخرى  يف ت�شميمات مب�ش��طة اأ�شا�شها اخلطوط املنحنية الب�شيطة، 

ليخرجوا لنا اأعماًل فنية ونفعية ب�شورة جمالية مبتكرة.

ال�شكل )٧٩(:  كر�شي معا�شر  

نشـاط نشـاط ))22((

تاأمل/�ي المج�شمات الجمالية في �شوارع مدينتك و�شَمم/�ي مج�شمًا جماليًا يمكن ت�شكيله بقطع 
الأخ�شاب، التي �شبق جمعها من الور�ض، ب�شكل تعاوني مع اأفراد مجموعتك. 

ال�شكل )٧٨(:  وحدة اإ�شاءة حائطية
للطالبة اأمل فلمبان - جامعة اأم القرى 
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 طرق م�شك الأزاميل للحفر والنحت على اخل�شب:

وللقيام بت�شكيل اأي عمل خ�شبي باأ�شلوب احلفر املفرغ ل بد من اتباع الآتي:
:)Materials اأوًل: )جتهيز الأدوات واخلامات

 الأدوات: وهي �شنفرة، مبارد، اأزاميل، من�شار اآركت مع كما�شة، م�شرط.

اخلامات: وهي خ�شب MDF اأو خ�شب البل�شا، وغريه. ال�شكل )82(.

 ال�شكل )٨٠(: دولب بخ�شب البل�شا 
حمفور ومفرغ -  للطالبة غالية �شاعاتي

ال�شكل )٨٢(: الأدوات واخلامات

ال�شكل )٨١(: لوحة فنية باحلفر البارز 
املفرغ على خ�شب البل�شا

1- م�شك الأزميل بطريقة عمودية عند حتديد حدود الت�شميم.
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2- م�شك الأزميل مع املدق مائًا يف اجتاه معاك�ض 
للحفر على اخل�شب ال�شلب.

٣- م�شك الأزميل مائًا يف اجتاه معاك�ض مع ال�شغط 
اأثناء احلفر.

٤- م�شك الأزميل عك�شًيا باجتاه األياف اخل�شب.

الأزم��ي��ل  �شحذ  ط��ري��ق��ة   -٥
يدوًيا اأو باآلة خا�شة.
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خ�شب  قطعة  على  ونتدرب  الأزاميل  م�شك  لطريقة  ال�شابقة  ال�شور  ناحظ  بالعمل  البدء  قبل 
�شغيرة.

ثانًيا: خطوات العمل:

اأ- احلفر على اخل�شب الطبيعي ) البل�شا(:

1. اإعداد ت�شميم من عن�شر واحد اأو عدة عنا�شر مرتابطة.
2. نقل الت�شميم على �شطح اخل�شب املراد ت�شكيله باحلفر والتفريغ.

٣.حتديد ال�شكل بال�شغط عاموديًا بالأزميل على حدود الت�شميم.

نشـاط نشـاط ))33((
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٤. تفريغ الأجزاء املراد اإزالتها عن �شطح العمل باملن�شار الآركت.

٥. احلفر بالأزميل املنا�شب مائًا مع ال�شغط، باجتاه األياف اخل�شب.

ال�شكل )٨٣(: قطعة فنية من خ�شب البل�شا، للفنانة اإميان عبد اهلل 
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:)M.D.F( ب - احلفر على اخل�شب ال�شناعي

 للح�شول على اأف�شل النتائج نتبع اخلطوات الآتية:

1.ثقب وتفريغ الأجزاء املراد اإزالتها.

ا0 ٣. احلفر بالأزميل مائًا مع ال�شغط.2. حتديد الت�شميم بالأزميل عاموديًّ

٤.حفر الزوايا واحلواف با�شتخدام الأزميل املنا�شب.

٥.تنعيم �شطح القطعة اخل�شبية باملربد، ثم ال�شنفرة.
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ال�شكل )٨٤(: عمل الطالب: با�شل بن اأحمد

اأوًل:  فلنحاول  ت�شكيله،  مهارة يف  ونكت�شب  للخ�شب  املفرغ  احلفر  على خطوات  لنتدرب 
اختيار الت�شميم املنا�شب واإعداده م�شبًقا كما يف النماذج )1، 2، ٣( الآتية:

٣- وحدة نباتية.2- وحدة هند�شية.1- وحدة خطية.

نشـاط نشـاط ))44((
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ثالًثا: التجريب على خامات اأخرى م�شابهة للخ�شب مثل ) الفلني امل�شغوط 
الناعم (.

ال�شكل )٨٥- ب(: احلفر على الفلني ال�شكل )٨٥- اأ(: الر�شم على الفلني امل�شغوط
امل�شغوط

ال�شكل )٨٥- ج(: التفريغ على الفلني 
امل�شغوط

ال�شكل )٨٥(:   عمل الطالبة: ب�شائر اأحمد رملي
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ال�شكل )٨٦(: طريقة الو�شل الكيميائي

نشـاط نشـاط ))55((

والآن فلنتابع طريقة الو�شل الكيميائي ب�� )الغراء والو�شائل الأخرى( لت�شكيل واإنتاج عمل 
)فني/نفعي( بالقطع اخل�شبية املحفورة، وبقليل من التاأمل يف ال�شكل )8٦- ج(، نقوم بو�شف 

القيمة اجلمالية فيه من حيث: 

التنا�شب: 0000000000000000000000000000000000000000000000000

الوحدة: 00000000000000000000000000000000000000000000000000

الن�شجام: 000000000000000000000000000000000000000000000000

) ج() ب() اأ(
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نشـاط نشـاط ))66((

املختلفة،  بطرقه  اخل�شب  على  احلفر  فن  يف  ومهارات  معلومات  من  اكت�شبناه  ما  خال  من 
فلناحظ الأعمال اخل�شبية الآتية، ونحدد اأ�شلوب توظيف العمل وطريقة ت�شكيله:

000000000000000000000000000000000000000000:)1( رقم   العمل 
000000000000000000000000000000000000000000:)2( رقم   العمل 
000000000000000000000000000000000000000000:)٣( رقم   العمل 

وفيما ل يزيد عن �شطرين لنعرب عن البعد القت�شادي لتلك الأعمال:

00000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000 
ا من احللي اخل�شبية باأ�شاليب احلفر والت�شكيل  والآن بقليل من التفكري ميكننا اأن ن�شكل بع�شً

املختلفة، م�شتخدمني يف ذلك زوائد القطع الناجتة عن التفريغ لأعمال احلفر0

)1 ()2 ()٣ (
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ال�شناعية  الأخ�شاب  على  للح�شول  الرئي�ض  امل�شدر  الطبيعية  الأخ�شاب  تعد 
والق�شرة اخل�شبية التي ا�شتخرجت منذ القدم، وازدهرت با�شتخداماتها املتعددة 
يف الع�شر الإ�شامي حتى اأ�شبحت ميداًنا لتجميل الأ�شطح اخل�شبية يف كثري من 
الأقطار الإ�شامية، منذ بداية ع�شر املماليك الذي عا�شر نه�شة فنية رائعة يف 

منتجات الأخ�شاب لاأثاث والأبواب والعلب وحوامل امل�شاحف وغريها0
الهند�شية  الزخرفة  وازده��ار  تقوية  على  اأثر  الإ�شامي  الدين  لنواهي  وكان 
والنباتية والكتابية والآيات القراآنية بت�شكيلها على اأ�شطح الأعمال اخل�شبية عن 

طريق فن التطعيم بال�شدف والعاج والق�شرة اخل�شبية، ال�شكل )8٧(0  

الموضوع الثانيالموضوع الثاني

ال�شكل )٨٧(: لوح خ�شبي مف�شل ومطعم بالعاج 
وبخ�شب ملون )م�شر القرن 14م(

التشكيل بالقشرة الخشبية
التشكيل بالقشرة الخشبية
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اخلزائن  لتزيني  الإ�شامية  الزخرفة  باأ�شاليب  ذلك  بعد  الأوروبية  الفنون  تاأثرت  وقد 
وقطع الأثاث بالق�شرة اخل�شبية، ال�شكل)88(0

ال�شكل )٨٨(:  زخارف نباتية بالق�شرة اخل�شبية لقطعة 
اأثاث باأملانيا ) يف اأواخر القرن17م(

:)Industrial Wood( الأخ�شاب ال�شناعية   

هي التي ت�شنع من خملفات الأخ�شاب ويتم معاجلتها كيميائًيا لتكون بديًا جيًدا للخ�شب 
الطبيعي، وباأقل تكلفة مادية، وي�شتخدم يف �شناعة الأثاث واأ�شغال الديكور الداخلي ويف 

كثري من القطع اخل�شبية الفنية والنفعية.
 :) Veneer ( الق�شرة اخل�شبية   

هي عبارة عن �شرائح اأو األواح رقيقة ت�شتخرج من الأخ�شاب ال�شلبة الثمينة، وهي جميلة 
يف األيافها واألوانها، وخالية من العيوب، يرتاوح �شمكها بني 2-٣ملم اأو اأكرث. وت�شتخدم 
الق�شرة يف تلبي�ض الأ�شطح اخل�شبية امل�شنعة من اأخ�شاب رخي�شة لإعطائها اأ�شطح جميلة يف 



ب 
ش

لخ
ل ا

غا
ش

ل أ
جا

م

213213

مظهرها اأو يتم ت�شكيلها بتكوينات زخرفية متعددة على اأ�شطح الأعمال اخل�شبية لإك�شابها 
قيمة جمالية.

  اأنواع الق�شرة اخل�شبية: 
فهناك  منها،  امل�شتخرجة  الأخ�شاب  اأنواع  لتعدد  نظًرا  اخل�شبية  الق�شرة  اأنواع  تعددت 
ق�شرة الأخ�شاب الطبيعية: كالبلوط، واملاهوجني، والزان وغري ذلك. ال�شكل )8٩(،  

ومن هذه الأ�شجار املنتجة للق�شرة ما هو داكن اللون، ومنها ما هو فاحت اللون.

كما توجد الق�شرة ال�شناعية التي ت�شنع من خملفات الأخ�شاب ويتم ت�شوية اأ�شطحها 
بتاأثريات فنية و�شباغتها بالألوان ال�شناعية املتعددة ال�شكل )٩0( 

ال�شكل )٨٩(:   ق�شرة طبيعية بدرجاتها اللونية املتعددة 

ال�شكل )٩٠(: ق�شرة �شناعية باألوان خمتلفة
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  اأ�شاليب الت�شكيل بالق�شرة اخل�شبية: 

مهارة  تتطلب  التي  البيئية  واحلرف  الت�شكيلية  الفنون  من  اخل�شبية  بالق�شرة  الت�شكيل 
عالية، وتطورت ا�شتخداماتها الفنية واأ�شاليبها الت�شكيلية يف وقتنا املعا�شر، حيث مت تطويع 
ا على اأ�شطح امل�شغولت  ا اأو جزئيًّ خامة الق�شرة اخل�شبية لتنفيذ لوحات فنية مت ت�شكيلها كليًّ

اخل�شبية باأ�شاليب متعددة من اأهمها ما ياأتي:
 :)Marquetry( 1- فن املاركرتي

وهو اأ�شلوب خا�ض لت�شكيل الق�شرات اخل�شبية قي �شورة ح�شوات بت�شميمات لوحدات 
زخرفية اإ�شامية نباتية وحلزونية اأو كتابات خطية مفرغة ال�شكل )٩1(0

ال�شكل )٩١(: ت�شميمات نباتية بالق�شرة اخل�شبية » املاركرتي«

 :)Parquetry( 2- فن الباركرتي

يتم فيه ت�شكيل الق�شرات اخل�شبية يف �شورة ح�شوات ذات تكوينات وخطوط هند�شية 
ال�شكل )٩2(0
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4- الفلتو:

ح�شر  يف  وت�شتخدم  اخل�شبية  الق�شرة  من  رقيق  �شمك  ذات  اأ�شرطة  عن  عبارة  وهي 
ح�شوات املاركرتي والباركرتي وغريها من اأ�شغال الق�شرة، ال�شكل )٩٤(. 

3- النرتا�شيا:

وهي كلمة اإيطالية معناها تطعيم املناظر الطبيعية والأماكن الأثرية لإعطاء جو فني ي�شبه 
املناظر الت�شويرية، ال�شكل )٩٣(. 

ال�شكل )٩٢(: وحدات هند�شية بالق�شرة » الباركرتي «

ال�شكل )٩٣(: مناظر طبيعية بالق�شرة » انرتا�شيا«

ال�شكل )٩٤(: فلتات خ�شبية خمتلفة الألوان والزخارف
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    ت�شكيل الق�شرة اخل�شبية باأ�شلوب  » الباركرتي «

اأوًل: الأدوات واخلامات:

قبل البدء بالعمل ل بد من جتهيز الأدوات واخلامات الازمة وميكن احل�شول عليها من 
املحات اخلا�شة بالأ�شواق املحلية اأو املكتبات وهي مو�شحة يف ال�شكلني )٩٥-٩٦(.

ثايًنا: خطوات العمل:

1- اإعداد الت�شميم م�شبًقا ويراعى عند تنفيذ اأول عمل اأن تكون الوحدات الهند�شية 
للت�شميم ب�شيطة يتم تكبريها بحجم ينا�شب م�شاحة �شطح العمل، ال�شكل)٩٧-اأ( 0
2- ت�شوية ال�شطح اخل�شبي للعمل املراد الت�شكيل عليه، ب�شد الثقوب و�شنفرته0

 ال�شكل )٩٥(: خامات واأدوات الت�شكيل

 ال�شكل )٩٧-اأ (: اإعداد الت�شميم وتثبيته

ال�شكل )٩٦(: اأدوات الت�شطيب النهائي
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٣- نثبت طبقتني من الق�شرة اخل�شبية على لوح القطع، ثم يتم نقل الر�شم على اأحدهما0
٤-  و�شع �شريط ل�شق �شفاف على �شطح الق�شرة اخل�شبية حلماية اأجزائها من الك�شر اأثناء 

القطع، ال�شكل )٩٧-ب(0

٥-  قطع اأو تفريغ اأجزاء الوحدات الزخرفية مب�شرط اأو مق�ض ونف�شلها بحر�ض �شديد، 
ثم نقوم بتجميعها بالتبادل ب�شريط ل�شق للحفاظ على ترتيبها، ال�شكل ) ٩٧- ج (0

٦- نثبت الوحدات على �شطح العمل ب�شمغ اخل�شب الأبي�ض ون�شع عليه ثقًا ونرتكه حتى 
يجف متاًما، ال�شكل )٩٧- د(.

ال�شكل )٩٧- ب(

ال�شكل )٩٧- ج ( 

ال�شكل )٩٧- د(
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ال�شكل )٩٧(:  عمل: اإميان حلواين 

نشـاط نشـاط ))11((

ابحث/�ي يف م�شادر التعلم املتاحة لك عن الأعمال الفنية التي مت ت�شكيلها باأحد اأ�شاليب 

الت�شكيل بالق�شرة اخل�شبية )Veneer Wood أو Marquetry  art( �شواًء اأكانت تلك 
الأعمال )جمالية اأو نفعية  اأو كاهما معًا(.
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 ال�شكل )٩٩(: �شكل م�شطح بالق�شرة اخل�شبيةال�شكل )٩٨(: عمل الطالبة: حنني ماليو

 ال�شكل )١٠١(: جم�شم مطعم  ال�شكل )١٠٠(: �شندوق بالق�شرة اخل�شبية
بالق�شرة اخل�شبية

نشـاط نشـاط ))22((

تاأمل/�ي الأ�شكال من )٩8- 101( وحدد/ي  حتت كا منها اأ�شلوب الت�شكيل امل�شتخدم.

مناذج لقطع فنية باأ�شاليب الت�شكيل املختلفة للق�شرة اخل�شبية:

000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000 000000000000000000000
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نشـاط نشـاط ))33((

اأمامك ثاث خطوات متتالية للت�شكيل بالق�شرة اخل�شبية، فلنو�شحها بعبارات خمت�شرة حتت كاًّ 
منها، ولنتحدث عن العمل الناجت يف ال�شكل )102( من حيث الآتي:

اأ-  القيم اجلمالية للعمل من حيث ) الوحدة، والإيقاع (: 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000

ب-  القيمة الفنية والقت�شادية للعمل:

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000

ال�شكل )١٠٢(: �شندوق وبرواز لل�شور) ٣() 2() 1(

000000000000000000000000000000



ب 
ش

لخ
ل ا

غا
ش

ل أ
جا

م

221221

ال�شكل )١٠٣(: قاعدات لالأكواب و�شناديق 
وحلي خ�شبية بـــ» فن الباركرتي، واملاركرتي«

 اأعمال فنية ميكن ت�شكيلها بالق�شرة اخل�شبية:

نشـاط نشـاط ))44((

من خال درا�شتنا لأ�شاليب الت�شكيل بالق�شرة، فلناحظ القطع اخل�شبية الرخي�شة اأو القدمية يف 
منزلنا )�شندوق خ�شبي اأو �شينية خ�شبية �شغرية، ... اأو غري ذلك(، وبقليل من التفكري واإبداع 

يف الت�شميم، اإ�شافة اإلى دقة يف الت�شكيل.هل ميكننا حتويلها اإلى قطعة فنية باأقل التكاليف؟

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  00000000000000000000000000000000000000000000000000000000



ية
ثان

 ال
دة

وح
ال

222222

مجال: أشغال مجال: أشغال 
تقويم الوحدة الخشب الخشب

تقويم الوحدة

اأكمل/ي اجلمل الآتية:
1 -  من اأنواع الأخ�شاب الطبيعية املنا�شبة للحفر يف اململكة العربية ال�شعودية خ�شب 

. ................... ،....................... ،..............
2- اأف�شل اأنواع الأخ�شاب ال�شناعية املنا�شبة للحفر والتفريغ، خ�شب .................... .

3-  كان لنواهي الدين الإ�شالمي اأثر على تقويه وازدهار الزخرفة ..................، 
..................، ................... والآيات القراآنية بت�شكيلها على اأ�شطح الأعمال 

اخل�شبية.

عدد/ي اأنواع كل مم� ي�أتي:
2- الق�شرة اخل�شبية. 1- طرق احلفر على اخل�شب.   

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

م� الفرق بني فن امل�ركرتي وفن الب�ركرتي؟
........................................................................................................................................................

السؤال األولالسؤال األول

السؤال الثالثالسؤال الثالث

السؤال الثانيالسؤال الثاني
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الوحدة الثالثة

مجال فن رسوم مجال فن رسوم 
الكرتون )الكاريكاتير(الكرتون )الكاريكاتير(
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الوحدة الثالثة: مجال فن رسوم الكرتون )الكاريكاتير(الوحدة الثالثة: مجال فن رسوم الكرتون )الكاريكاتير(224224

املو�ضوع )1(: فن ر�سوم الكرتون )الكاريكاتري()1(.
املو�ضوع)2(: فن ر�سوم الكرتون )الكاريكاتري()2(.
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الموضوع األولالموضوع األول

هو ر�شم ب�شيط وتعليق فكاهي اأو ر�شم فكاهي دون تعليق يع�شقه كثري من الفنانني   
ب�شكل  وال�شيا�شية  االجتماعية  للم�شاكل  ومعاجلتهم  للأ�شياء  وروؤيتهم  انتقاداتهم  الإظهار 

ظريف ومبالغ فيه.

ال�سكل )1٠٤(: كاريكاتري للفنان ال�سعودي عبد الرحمن هاجد.

فن رسوم الكرتون )الكاريكاتير ) )11((((

فن رسوم الكرتون )الكاريكاتير
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ال�سخ�سية الكاريكاتريية :
مو�شوع  حولها  يدور  والتي  الكاريكاتريي  الر�شم  يف  امل�شتخدمة  ال�شخ�شية  هي  	

الكاريكاتري، وتكون �شخ�شية خا�شة بالفنان ومن اخرتاعه. يعتمد ر�شم الكاريكاتري على 
اأ�شا�شيني يف ت�شميم ال�شخ�شية الكاريكاتريية خ�شو�شًا والر�شم  النقطة واخلط كعن�شرين 

الكاريكاتريي ب�شكل عام.	

 
 

�سخ�سية �سلطانة للفنان
 ال�سعودي حممد اخلنيفر

�سخ�سية فلفل للفنان
 امل�سري زهدي العدوي

ال�سكل )1٠٥(: بع�ض �سخ�سيات الفنانني العرب.
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ال�سكل )1٠٦(: ر�سم الوجه باخلط الب�سيط والنقطة.

نشـاط نشـاط ))11((

انظر اإلى ال�شكل املجاور هل ال�شورة ل�شخ�شية حقيقية 
اأم �شخ�شية كاريكاتريية؟

 
ال�سكل )1٠٧(: �سخ�سية ) �سطة ( للفنان امل�سري زهدي.
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ال�سكل )1٠٨(: كاريكاتري للفنان ال�سعودي ربيع.

مميزات ال�سخ�سية الكاريكاتريية:
اأن تتميز بالب�شاطة وو�شوح الرموز مع  حتى تكون ال�شخ�شية مثرية ومميزة يجب   
اإذا كانت  اإظهارها، مبعنى  ال�شخ�شية وعيوبها واملبالغة يف  اأهم تفا�شيل هذه  الرتكيز على 

ال�شخ�شية �شمينة مثًل نبالغ يف اإظهار هذه ال�شمنة وهكذا.

طرق ر�سم ال�سخ�سية الكاريكاتريية:
اأول ما يجب ر�شمه يف ال�شخ�شية الكاريكاتريية الوجه وانفعاالته.  
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لنتابع معًا اخلطوات الآتية.....

     

     

يف حالة الغ�سب

يف حالة الذهول

الوجه يف �سكله العادي

يف حالة احلزن

ال�سكل )1٠٩(: �سكل الوجه يف حالت انفعالية خمتلفة.

يف حالة التعجب

يف حالة ال�سعادة
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نشـاط نشـاط ))22((

ار�شم وجه ل�شخ�شيتك الكاريكاتريية.
ما هي خطوات ر�شم هذه ال�شخ�شية كاملًة؟

لنتابع معًا اخلطوات الآتية.....

   

3 2 1

ال�سكل )11٠(: خطوات ر�سم ال�سخ�سية الكاريكاتريية.

اأدوات ر�ضم الكاريكاتري:
قلم  اأ�شا�شية وهي  اأدوات  تعتمد على  الكاريكاتريي ولكنها  الر�شم  امل�شتخدمة يف  االأدوات  تتنوع 

الر�شا�ص بكل درجاته. القلم االأ�شود ال�شائل.

نشـاط نشـاط ))33((

ال�������ش���ك���ل)١٠٩(  يف  ت����اأم����ل/ي 
و�ش�م�م/ي �ش�خ�ش�ي�ة ك�����اريكاتريية 

ترى اأنها تعرب عن �شخ�شيتك.
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الموضوع الثانيالموضوع الثاني

اأ�شبح  حتى  العر�ص  طرق  وتطورت  النا�ص  لعامة  ُيعر�ص  وهو  الفن  هذا  ظهور  منذ   
ُيعر�ص يف ال�شحف واملجلت وال تكاد تخلو �شحيفة اأو جملة يف وقتنا احلا�شر اإال وبها ر�شم 
كاريكاتريي باختلف اأنواعه. واأ�شبح لكل جملة اأو �شحيفة ر�شامها الكاريكاتريي اخلا�ص كما 

اأقام بع�ص الفنانني املعار�ص اخلا�شة بهم يف الر�شم الكاريكاتوري.

ال�سكل )112(: كاريكاتري )الكتاب(.ال�سكل )111(: كاريكاتري للفنان ال�سعودي ر�سيد ال�سليم.

فن رسوم الكرتون )الكاريكاتير ) )22((((
فن رسوم الكرتون )الكاريكاتير
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ال�سكل )11٣(: كاريكاتري للفنان ال�سعودي باري.

اأنواع الكاريكاتري:

هناك ثلثة اأنواع للكاريكاتري وهي:
كاريكاتري ال�شخ�شية وقد �شبق واأن تناولناه ب�شيء من التف�شيل. والكاريكاتري االجتماعي 

وهناك اأي�شًا الكاريكاتري ال�شيا�شي.
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نشـاط نشـاط ))11((

 �شع رقم ال�شورة املنا�شبة يف مكانها املنا�شب يف الكاريكاتري االآتي:

 

   

  

ال�سكل )11٤(: كاريكاتري للفنان ال�سعودي اأمين الغامدي.
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الكاريكاتري الجتماعي:

اإلى طبيعة ال�شعر ال�شاخر املرتبط ب�شعر الهجاء،  يعود الر�شم الكاريكاتريي عند العرب 
اأو بواقع احلياة وتناق�شاتها وتطوراتها عرب الع�شور.  وقد ُعرف  ب�شعر الفكاهة الذي يعتمد 
على التقاط العيوب من املجتمع وت�شخيمها يف ال�شور ال�شعرية، ومن ذلك قول ال�شاعر يف 

ر�شم �شورة البخيل:
ت بامل�شامري دَّ ِطيُع ب�شطهما                             كاأن كفيه �شُ َيْب�ِص اليدين فما َي�شْ

وقد تفاوتت املعلومات حيال ن�شاأة هذا الفن ب�شورته احلالية. وتعد ال�شورة الكاريكاتريية 
ر�شالة من الفنان اإلى املتلقي من خلل �شياق م�شرتك قائم على بنية الواقع الذي يعي�شونه 
مًعا، مما يتطلب من الفنان الكاريكاتوري اأن يكون واعيًا و متوا�شًل مع جمتمعه ومتمكنا من 

فنه؛ ليتحقق له النجاح . 
والفكرة الكاريكاتريية تنق�شم اإلى عدة اأنواع، اأحدها )الكاريكاتري االجتماعي( الذي يربز 
من خلل ق�شايا وتناق�شات الواقع االجتماعي، ويتميز ب�شخريته اللذعة وتهكمه ال�شديد 
وتاأثريه املحدود ، ويتفّرع منه )الكاريكاتري الريا�شي(.  وتربز وظيفة الكاريكاتري كفن 

دعائي قائم على وجود ر�شالة ومر�شل ومتلقي للر�شالة.

مر�سل 
فنان الكاريكاتري

املر�سل اإليه 
اجلمهور

الر�سالة 
الر�سم الكاريكاتريي
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االإن�شان، حيث  الق�شايا االجتماعية كالدفاع عن حقوق  بع�ص   له دور يف معاجلة  اأن  كما 
وامل�شمون  املعنى  ينتقل  الب�شيطة  الر�شم  فبخطوط  لعلجها.  حلول  يف  التفكري  يف  ي�شهم 
انتقااًل مبا�شًرا. ومن َثمَّ يوؤدي اإلى حركة فاعلة تقدمية ب�شاأن احلدث الكاريكاتريي الهزيل 

ال�شاخر بالتغيري اأو التجديد للواقع وامل�شتقبل.

نشـاط نشـاط ))22((

اأبحُث عن كاريكاتري اإيجابي اجتماعي يف اململكة العربية ال�شعودية، ثم اأ�شُعه ُهنا.
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ال�سكل )11٥(: احلركة باخلط يف ر�سم �ساخر 
ينتقد فيه الفنان ظاهرة القيادة بتهور مع رمي 

النفايات على الطريق العام.

دور احلركة واخلط يف الر�سم الكاريكاتريي:
الكاريكاتريي  ال��ر���ش��م  يتميز   
بحرية احلركة يف اخلطوط وميكن حتريك 
ح�شب  ال�ف�ن�ان  ي��ري��د  ك��م��ا  اخل��ط��وط 
هذا  اأن  كما  احلركة  ون�وع  ال�ش�خ��شية 
الفن يتميز بالب�شاطة فيمكن ر�شم العني 
مثًل نقطة اأو دائرة اأوخط اأو اأي �شكل 

يختاره الفنان.

نشـاط نشـاط ))33((

�شع عنواًنا منا�شًبا للكاريكاتري، �شف القيم املت�شمنة يف ال�شكل)١١٦(.

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

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

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

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

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

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

ال�سكل )11٦(: كاريكاتير للفنانة ال�سعودية الجوهرة.

الكاريكاتري ال�سيا�سي:

يتمثل الكاريكاتري ال�شيا�شي يف طرح االأحداث ال�شيا�شية يف العامل.
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نشـاط نشـاط ))44((

�شع عنواًنا منا�شًبا للكاريكاتري، �شف القيم املت�شمنة يف ال�شكل)١١٧(.

ال�سكل )11٧(: كاريكاتير للفنانة ال�سعودية الجوهرة.

امل�سل�سل الكاريكاتريي:
     ال يختل��ف فن��ان الكاريكاتري عن كاتب الق�شة اأو الرواية ولكن يختلف اأ�ش��لوب التعبري 
وقد جند امل�ش��هد الكاريكاتريي يف لوحة واحدة يعرب عن الق�شية املراد طرحها وقد يطرح 

امل�شهد يف اأكرث من لوحة اأو مقطع وهذا ما ي�شمى بامل�شل�شل الكاريكاتريي.

....................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
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نشـاط نشـاط ))55((

ار�شم م�شل�شًل كاريكاترييًا م�شتخدمًا �شخ�شية كاريكاتريية جاذبة للتعليق عن ظاهرة �شلوكية 
منت�شرة يف مدر�شتك، مع و�شع التعليقات ال�شاخرة.  

ر�سم امل�سل�سل الكاريكاتريي:
    نعلم اأن الر�شم الكاريكاتريي ر�شم �شاخر فرنى مثًل يف ال�شكل )١١٨-اأ( لوحة ل�شخ�ص 
يقوم بتو�شيل وجبات طعام اإلى اأحد املنازل، ولو اكتفينا بهذه ال�شورة ملا اأ�شبح كاريكاتريًا 

حيث فقد عن�شر ال�شخرية، ولكن حتى يكتمل الكاريكاتري نر�شم ال�شكل )١١٨- ب(.

ال�سكل )11٨( كاريكاتري للفنان ال�سعودي ربيع.
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مجال: رسوم مجال: رسوم 
تقويم الوحدةالكاريكاتيرالكاريكاتير

تقويم الوحدة

السؤال األولالسؤال األول

السؤال الثانيالسؤال الثاني

ف كل من: عرِّ
1- فن الكاريكاتري.

..................................................................................    
2- ال�سخ�سية الكاريكاتريية.

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

ما هي اأنواع الكاريكاتري؟

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

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

................................... 
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المشروع الفصليالمشروع الفصلي

�ضع/ي عالمة )( اأمام العبارة ال�ضحيحة, وعالمة )( اأمام العبارة غري ال�ضحيحة 
فيما ياأتي:

1 - ي�سور الكاريكاتري الجتماعي حياتنا اليومية وما نراه من �سلبيات يف املجتمع.)   (
)   ( 2- يختلف فنان  الكاريكاتري عن كاتب الق�سة اأو الرواية. 

)   ( ٣- ر�سم  الكاريكاتري ر�سم �ساخر. 

 ٤-  يعتمد ر�سم  الكاريكاتري  على النقطة واخلط كعن�سرين اأ�سا�سيني يف ت�سميم 

)   ( ور�سم ال�سخ�سية  الكاريكاتريية. 

 ٥-  ال�سخ�سية  الكاريكاتريية حتى ت�سبح مثرية ومميزة يجب اأن تتميز بالب�ساطة 

)   ( وو�سوح الرموز واملبالغة يف تفا�سيل ال�سخ�سية. 

السؤال الثالثالسؤال الثالث
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المشروع الفصليالمشروع الفصلي



242242

 المشروع المشروع
الفصليالفصلي

1- تنمية مهارات التفكري الإبداعي لدى الطالب/ـة .
2-دمج بني املجالت الفنية التي مت درا�ضتها خالل الف�ضل الدرا�ضي وتطبيقها يف امل�ضاريع الفنية 

لدى الطالبـ/ـة.
3- تبادل اخلربات الفنية بني الطلبة يف امل�ضاريع الفنية اجلماعية.

4-  دعم الجتاهات الإيجابية لدى الطلبة نحو الإبداع والتفكري الإبداعي.
5- اإك�ضاب الطالب/ـة القدرة على الإح�ضا�س بامل�ضكالت وتقدمي حلول لها بطرائق اإبداعية.
6- مناق�ضة العالقات بني القيم الت�ضكيلية املتوفرة يف الأعمال الفنية التي ينتجهاالطالب/ـة .

7- التعبري عن النفعالت الوجدانية, ومالحظة املعاين التعبريية يف ال�ضكل واللون والتج�ضيم يف 
العمل الفني.

8- اإك�ضاب الطالب/ـة  مهارات التخطيط والتفكري للم�ضاريع الفنية.
9- اإك�ضاب الطالب/ـة  القدرة على الت�ضكيل باخلامات املتعددة يف الإنتاج الفني.

أهداف المشروع الفني
أهداف المشروع الفني
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98989898

نوع
امل�شروع

ا�شم الم�شروع

-

-

-

-

تخطيط فكرة العمل

ا�شتمارة تنفيذ امل�شروع الف�شلي

التقومي:
النقد الفني والتقييم:

فــردي

جـمـاعـي

مل ُينـفـذُنــفذ

و�شف امل�شروع

اخلامات والأدوات

مراحل تنفيذ امل�شروع

طرق اإخراج وعر�ض امل�شروع

قيمة امل�شروع اجلمالية والنفعية

فكرة امل�شروع

اأ�سباب عدم التنفيذ:

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

اهداف امل�شروع

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................
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المصطلحاتالمصطلحات
مجال المعادن.

  التخرمي اأو التثقيب:
تفريغ امل�شاحات الناجتة من الزخرفة لتعطي فراًغا يتخلل منه ال�شوء اأو البخور على هيئة الت�شميم.

  التفريغ:
اأو  نباتية  كانت  �شواء  متنوعة  تاأثريات زخرفية  على  للح�شول  املختلفة  املعادن  اأ�شطح  من  اأجزاء  اأو  م�شاحات  اإزالة    هو 

هند�شية اأو خطية حيث جتعل القطعة مرئية واأكرث اإ�شاءة.
  تنظيف املعادن:

 هي عملية اإزالة االأكا�شيد والق�شور وال�شوائب واملواد الدهنية وذرات املعادن العالقة والبقع ال�شوداء من �شطح املعدن.
  املينا:

  هي مادة زجاجية تتكون من الرمل م�شاًفا اإليه مواد �شاهرة ومواد اأخرى ومواد ملونة من اأكا�شيد املعادن التي تت�شكل بال�شهر 
فوق ال�شطح املعدين فت�شفي عليه األواًنا زجاجية متنوعة ويطلق على ال�شكل بعد ذلك معدن مموه بالزجاج.

  املينا الباردة:
  هي عبارة عن م�شاحيق لونية خالية من الزجاج وت�شتخدم اإما على هيئة م�شحوق اأو على �شكل معاجني يلون بها وعندما 

جتف تعطي �شفافية وبريًقا ي�شبه بريق الزجاج ومنها يكون معتمًا، ومنها ما يكون �شفاًفا.
  التكفيت:

  تعني حفر ر�شوم وزخارف على �شطوح املعادن املراد زخرفتها حفرًا عميقًا، ثم متلأ احلفر مبعدن اآخر يكون عادة اأغلى من املادة 
االأ�شلية وخمتلفًا يف اللون لتظهر الزخارف بلون خمالف للون املعدن امل�شكل منه القطعة املعدنية.

  ال�شلك:
 هو معدن �شحب اإلى خيوط اأو ق�شبان طويلة مرنة، ويتنوع من حيث الليونة وال�شلبة، ويوجد ب�شماكات واألوان خمتلفة 
تبعًا لنوع الفلز امل�شنوع منه وت�شتخدم الفلزات القابلة لل�شحب والطرق يف �شنع ال�شلك مثل النحا�ص والفوالذ واحلديد 

االألومنيوم  والق�شدير.
  اللحام:

 هو و�شل القطع املعدنية اأو االأجزاء املعدنية اأو االأ�شلك بوا�شطة احلرارة اأو بت�شليط ال�شغط، اأو با�شتخدام احلرارة وال�شغط 
معًا، ويهدف اإلى ربط القطع املعدنية لتحويلها اإلى منتجات كبرية ومركبة ومعقدة بحيث تكون مفيدة يف احلياة العملية.
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  حلام االن�شهار:
هو الذي ت�شتخدم فيه الطاقة احلرارية للحم وو�شل االأجزاء ببع�ص.

  اللحام البارد:
 هو الذي ت�شتخدم فيه الرب�شمة بامل�شامري وال�شل�شل واحللقات اأو ال�شمغ اخلا�ص بتثبيت املعادن.

  احللي :
 كلمة تطلق على الزينة التي يلب�شها النا�ص، وتتكون من املعادن واالأحجار الكرمية، م�شوغة يف اأ�شكال فنية.

  تطعيم احللي:
 هو تزين احللي وامل�شوغات الف�شية بف�شو�ص من االأحجار وخرز متنوعة وباألوان عديدة الإ�شفاء اجلمال عليها.

  قيمة:
اللونية  القيم  النجاح والتكامل، مثل  فيه من ن�شب  الفني من قيم مبقدار ما  العمل  الفني، ومبقدار ما يف  العمل  به   ما يقيم 

واخلطية وغريها.
  قيمة فنية:

 ي�شري امل�شطلح للقيمة التي تكمن يف العمل الفني �شواء يف م�شمونه اأو �شكله، وهي التي تتوقف عليها قيمة العمل وم�شتواه.
  قيمة جمالية:

 معايري ومناذج تقا�ص بها االأعمال الفنية مثل العلقات بني االأ�شكال واالن�شجامات اللونية واتزان التكوين وغريها.
  تلقائية:

اأ�شلوب يف الفن يت�شم بالفطرية والعفوية، ال حتكمه مقايي�ص معينة وتت�شم الفنون ال�شعبية بهذه ال�شفة.
  �شقل املعادن:

تلميع املعادن بطرق معينة منها الورني�شات اخلا�شة اأو بفر�ص معروفة ُت�شمى فر�ص تلميع لتك�شب ال�شطح ملعانًا جذابًا اأمل�شًا.
  ت�شكيل جم�شم:

والعر�ص  كالطول  اأبعاد  على  يحتوي  الذي  العمل  وهو  امل�شطلح،  هذا  منها  طرق،  عدة  طريق  عن  عمله  الفنان    ي�شكل 
واالرتفاع اأو العمق الفراغي.

  اأ�شغال املعادن:
هو الفن الذي يتفاعل مع خامات املعادن جميعها، كما اأن فن ال�شياغة وفن املينا املعدنية يدخلن يف هذا النطاق اأي�شًا.

  تقنية:
الطريقة املتبعة الإخراج العمل الفني يف اأ�شول �شناعية �شحيحة.

  مثقاب يدوي:
 اآلة للتثقيب يف املعادن ولها راأ�ص مبقا�شات خمتلفة تبعًا حلجم الثقب.
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  زخرفة:
 اأي التزيني والتحلية فتكون وحدات ال�شكل الفني يف تكرار ون�شق ي�شر امل�شاهد، فاخلطوط واالألوان واالإيقاعات كلها 

تثري ح�شًا زخرفيًا �شارًا.
  اآالت احلفر:

وت�شمى دفرات بع�شها للخ�شب وال�شل�شال واملعادن، ولكل خامة اآالتها اخلا�شة واأ�شكالها املتعددة.
مجال اأ�سغال الخ�سب.

اأواًل: طرق احلفر على اخل�شب:
 احلفر الغائر:

وحتفر فيه الزخارف مب�شتوى اأدنى عن �شطح اخل�شب اإما يدويا اأو باآلة احلفر الكهربائية.
   احلفر البارز:

 وهو نوعان  اإما »بارز منخف�ص« ال تزيد ارتفاع الزخارف فيه عن  ) ٦-٨ ملم(، اأو » بارز مرتفع« ينفذ على خ�شب اأكرث 
�شمكا، الأن ارتفاع الزخارف تكون فيه ما بني )١-٦�شم ( اأو اأكرث٠

  احلفر املفرغ:
 وهو احلفر لوحدة اأو وحدات مرتابطة مع تفريغ بع�ص اأجزاء الت�شميم من �شطح العمل باملن�شار االآركت.

   احلفر املج�شم )النحت(:
 وهو اأدق واأ�شعب اأنواع احلفر، حيث يتم على كتلة خ�شبية من جميع اجلهات فتظهر جم�شمة.

: Industrial Wood ثانًيا: االأخ�شاب ال�شناعية
هي التي ت�شنع من خملفات االأخ�شاب ويتم معاجلتها كيميائيا لتكون بديل جيدا للخ�شب الطبيعي، وباأقل تكلفة مادية٠

:Veneer ثالًثا: الق�شرة اخل�شبية
هي عبارة عن �شرائح رقيقة ت�شتخرج من االأخ�شاب ال�شلبة الثمينة، وهي جميلة يف األيافها واألوانها٠

رابًعا: اأ�شاليب الت�شكيل بالق�شرة:
:Parquetry فن الباركرتي   

هو ت�شكيل الق�شرة يف تكوينات من خطوط واأ�شكال هند�شية٠
:Marquetry فن املاركرتي   

وهو ت�شكيل الق�شرة اخل�شبية يف وحدات نباتية اأو حلزونية اأو كتابية اأو خطية٠
    االتناري�شي:

كلمة اإيطالية معناها الت�شكيل بالق�شرة للمناظر الطبيعية واالأماكن االأثرية والرتاثية بالق�شرة اخل�شبية٠
   الفلتو:

 عبارة عن اأ�شرطة ذات �شمك رقيق من الق�شرة اخل�شبية وت�شتخدم يف ح�شر ح�شوات املاركرتي والباركرتي وغريها من 
اأ�شغال اخل�شب٠
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:)Cutting Panel ( ا: لوحة القطع خام�شً
 عبارة عن �شطح م�شتوي من اللباد اأو اخل�شب، خا�ص لقطع الق�شرة عليه٠

ا: اأنواع االأخ�شاب اجليدة للحفر: �شاد�شً
:)Beech Wood( خ�شب الزان   

 من اأجود االأخ�شاب ال�شلبة امللئمة للحفر، �شائع اال�شتخدام جلمال لونه الطبيعي٠
 اإال اأنه يحتاج ملجهود اأثناء حفره اأو نحته يدويا٠

:Mahogany املاهوجني   
خ�شب �شلب ميتاز بجمال األيافه، من االأنواع اجليدة للحفر والنحت و�شناعة االأثاث الفاخر والق�شرات وغريها.

:Oak البلوط   
خ�شب �شلب متني، يعرف جتاريا ب�»ال�شنديان« لونه رمادي مائل للبيا�ص، وي�شتخدم يف اأعمال احلفر والنحت.

:Pine Wood ال�شنوبر االأ�شفر  
من االأخ�شاب اللينة، ويعرف با�شم »ال�شويدي اأو املو�شكي« رخي�ص الثمن وهو منا�شب للحفر عليه ب�شهولة. 
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ال�ضكل )1(: اإبريق من العراق في المتحف البريطاني .
ال�ضكل )2(: �ضينية وقدر من النحا�س, اأفغان�ضتان.

ال�ضكل )3(: �ضلطانية و�ضحن من النحا�س, �ضورية.
ال�ضكل )4(: �ضحن مطعم بالمينا وزخارف مخرمة.

ال�ضكل )5(: علبة هندية, زخارف مخرمة.
ال�ضكل )6(: �ضحن م�ضري, زخارفه مخرمة.

ال�ضكل )7(: م�ضباح برونزي, مخرم.
ال�ضكل )8(: طرق ا�ضتخدام اأزاميل ومن�ضار المعادن.

ال�ضكل )9(: الأدوات والخامات.
ال�ضكل )1٠(: مج�ضم من النحا�س.

ال�ضكل )11(: �ضمعة مغطاه بالنحا�س.
ال�ضكل )12(: اأباجورة من النحا�س.

ال�ضكل )13(: التثقيب بالم�ضامير اأو الفرجار.
 ال�ضكل )14(: التثقيب بالخرامة.
ال�ضكل )15(: التثقيب بالأزاميل.

ال�ضكل )16(: المينا المعتمة.

ال�ضكل )17(: المينا ال�ضفافة.
ال�ضكل )18(: مراحل و�ضع المينا.

ال�ضكل )19(: األوان خا�ضة بالمعادن.
ال�ضكل )2٠(: طريقة التجزيع.

ال�ضكل )21(: طريقة التجزيع على الحلي.
ال�ضكل )22(: اأ�ضكال من المعادن مزججة بالمينا.

ال�ضكل )23(: تنظيف المعادن وتلميعها .
ال�ضكل )24(: الأدوات والخامات .

ال�ضكل )25(: طالء الأظفار.
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158
16٠
16٠
16٠
16٠
16٠
16٠
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167

�ضفحةجمال املعادن جمال املعادن املو�ضوع الأول  )تفريغ النحا�س(

فهرس األشكال والصورفهرس األشكال والصور
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ال�ضكل )26(: اأعمال مبتكرة من المعدن.
ال�ضكل )27(: اأعمال م�ضطحة من المعدن.

ال�ضكل )28(: عمل الفنانة ال�ضعودية: م�ضعودة قربان.
ال�ضكل )29(: م�ضباح معدني.
ال�ضكل )3٠(: م�ضباح معدني.
ال�ضكل )31(: م�ضباح معدني.

ال�ضكل )32(: عمل م�ضطح بال�ضلك .
ال�ضكل )33(: عمل مج�ضم بال�ضلك .

ال�ضكل )34(: معلقة بال�ضلك .
ال�ضكل )35(: طريقة التكفيت.

ال�ضكل )36(: كاأ�س مزين بالأقوا�س والزخارف من ال�ضلك.
ال�ضكل )37(: �ضلة وعلبة مزينتان بزخارف حلزونية مطرزة باأ�ضالك دقيقة.

ال�ضكل )38(: �ضحن مزين بالزخارف النباتية المطرزة بالأ�ضالك.
ال�ضكل )39(: اأ�ضكال واأنواع من ال�ضلك .

ال�ضكل )4٠(: اأ�ضالك رفيعة للربط .
ال�ضكل )41(: و�ضل الأ�ضالك.

ال�ضكل )42(: ت�ضابك الأ�ضالك.
ال�ضكل )43(: بوا�ضطة اللحام.
ال�ضكل )44(: اأ�ضالك اللحام.

ال�ضكل )45(: النوع الأول )لحام الن�ضهار با�ضتخدام الطاقة الحرارية(.
ال�ضكل )46(: النوع الثاني )لحام البارد با�ضتخدام ال�ضمغ(.

ال�ضكل )47(: اأ�ضاليب لف ال�ضلك.
ال�ضكل )48(: اأدوات اأ�ضغال لف الأ�ضالك.

ال�ضكل )49(: ال�ضكل النهائي لل�ضلة.
ال�ضكل )5٠(: مج�ضمات مختلفة من ال�ضلك.
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179
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�ضفحة جمال املعادن جمال املعادن املو�ضوع الثاين )جم�ضمات بال�ضلك(
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18٠
18٠
181
181
182
183
183
184
184
185
185
186
187
187
188
188
188
19٠

195
196
198
199
199
199

ال�ضكل )51(: اأعمال ال�ضلك الفنية.
ال�ضكل )52(: اأ�ضاليب متنوعة في توظيف ال�ضلك.

ال�ضكل )53(: ُحلي من ال�ضلك.
ال�ضكل )54(: �ضنع الُحلي من ال�ضلك.

ال�ضكل )55(: طرق �ضناعة الُحلي.
ال�ضكل )56(: �ضال�ضل متنوعة.

ال�ضكل )57(: عملية اللحام وتثبيت العنا�ضر.
ال�ضكل )58(: تنظيف الحلية بمادة الأ�ضيد.

ال�ضكل )59(: عملية التن�ضيف.
ال�ضكل )6٠(: تطعيم الُحلي.

ال�ضكل )61(: الخرز والأحجار في العقود.
ال�ضكل )62(: الف�ضة بين الخرز.

ال�ضكل )63(: قالدة �ضعودية  ت�ضمى »خناقة«.
ال�ضكل )64(: ُحلي قديمة.

ال�ضكل )65(: الُحلي ال�ضعبية.

ال�ضكل )66(: الُحلي ال�ضعبية.
ال�ضكل )67(: اأدوات لف ال�ضلك.

ال�ضكل )68(: حلي باأ�ضاليب لف الأ�ضالك.

ال�ضكل )69(:  اأجزاء تف�ضيلية مكبرة لباب خ�ضبي محفور نهاية القرن الرابع ع�ضر »متحف عبدالروؤف 
خليل«.

ال�ضكل )7٠(: »�ضمعدان وهون« خ�ضبي من التراث ال�ضعودي, وجزء تف�ضيلي للهون بالحفر البارز.
ال�ضكل )71(: حفر غائر للفنان محمد فلفالن.

ال�ضكل )72(: حفر» بارز منخف�س«.
ال�ضكل )73(: حفر »بارز مرتفع«.

ال�ضكل )74(: اإطار بالحفر البارز المفرغ.

�ضفحةجمال اأ�ضغال اخل�ضب: جمال اأ�ضغال اخل�ضب: املو�ضوع الأول  )احلفر املفرغ على اخل�ضب(
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ال�ضكل )75(: قر�ضة من�ضدة  بالحفر البارز المفرغ.
ال�ضكل )76(: مج�ضمان جماليان منحوتان ومفرغان على الخ�ضب للفنان علي المحيمد.

ال�ضكل )77(: مج�ضم جمالي للطالبة ندى جريان - جامعة اأم القرى.
ال�ضكل )78(: وحدة اإ�ضاءة حائطية للطالبة اأمل فلمبان - جامعة اأم القرى.

ال�ضكل )79(: كر�ضي معا�ضر .
ال�ضكل )8٠(: دولب بخ�ضب البل�ضا  محفور ومفرغ -  للطالبة غالية �ضاعاتي.

ال�ضكل )81(: لوحة فنية بالحفر البارز المفرغ على خ�ضب البل�ضا.
ال�ضكل )82(: الأدوات والخامات.

ال�ضكل )83(: قطعة فنية من خ�ضب البل�ضا , للفنانة اإيمان عبد اهلل.
ال�ضكل )84(: عمل الطالب: با�ضل بن اأحمد.

ال�ضكل )85(: )اأ, ب, ج( التجربة على الفلين الم�ضغوط.
ال�ضكل )85(: عمل الطالبة: ب�ضائر اأحمد رملي.

ال�ضكل )86(:  طريقة الو�ضل الكيميائي.

ال�ضكل )78(: لوح خ�ضبي مف�ضل ومطعم بالعاج وبخ�ضب ملون )م�ضر القرن 14م(.
ال�ضكل )88(: زخارف نباتية بالق�ضرة الخ�ضبية لقطعة اأثاث باألمانيا ) في اأواخر القرن17م(.

ال�ضكل )89(: ق�ضرة طبيعية بدرجاتها اللونية المتعددة .
ال�ضكل )9٠(: ق�ضرة �ضناعية باألوان مختلفة.

ال�ضكل )91(: ت�ضميمات نباتية بالق�ضرة الخ�ضبية » الماركتري«.
ال�ضكل )92(: وحدات هند�ضية بالق�ضرة » الباركتري «.

ال�ضكل )93(: مناظر طبيعية بالق�ضرة »انترا�ضيا«.
ال�ضكل )94(: فلتات خ�ضبية مختلفة الألوان والزخارف.

ال�ضكل )95(: خامات واأدوات الت�ضكيل.
ال�ضكل )96(: اأدوات الت�ضطيب النهائي.

ال�ضكل )97(: )اأ( اإعداد الت�ضميم وتثبيته.
ال�ضكل )97(: )ب, ج, د( اأ�ضلوب الباركتري.

ال�ضكل )97(: عمل اإيمان حلواني.
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�ضفحةجمال اأ�ضغال اخل�ضب: جمال اأ�ضغال اخل�ضب: املو�ضوع الثاين  )الت�ضكيل بالق�ضرة اخل�ضبية(
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ال�ضكل )98(: عمل الطالبة:حنين ماليو.
ال�ضكل )99(: �ضكل م�ضطح بالق�ضرة الخ�ضبية.

ال�ضكل )1٠٠(: �ضندوق بالق�ضرة الخ�ضبية.
ال�ضكل )1٠1(: مج�ضم ُمطعم بالق�ضرة الخ�ضبية.

ال�ضكل )1٠2(: �ضندوق وبرواز لل�ضور.
ال�ضكل )1٠3(: قاعدات لالأكواب و�ضناديق وحلي خ�ضبية بـــ» فن الباركتري, والماركتري«.

219
219
219
219
22٠
221

جمال فن ر�ضوم الكرتون )الكاريكاتري(جمال فن ر�ضوم الكرتون )الكاريكاتري(

ال�ضكل )1٠4(: كاريكاتير للفنان ال�ضعودي عبد الرحمن هاجد.
ال�ضكل )1٠5(: بع�س �ضخ�ضيات الفنانين العرب.

ال�ضكل )1٠6(: ر�ضم الوجه بالخط الب�ضيط والنقطة.
ال�ضكل )1٠7(: �ضخ�ضية ) �ضطة ( للفنان الم�ضري زهدي.

ال�ضكل )1٠8(: كاريكاتير للفنان ال�ضعودي ربيع.
ال�ضكل )1٠9(: �ضكل الوجه في حالت انفعالية مختلفة.
ال�ضكل )11٠(: خطوات ر�ضم ال�ضخ�ضية الكاريكاتيرية.

�ضفحةاملو�ضوع الأول:  فن ر�ضوم الكرتون )الكاريكاتري )1((

�ضفحةاملو�ضوع الثاين:  فن ر�ضوم الكرتون )الكاريكاتري )2((

225
226
227
227
228
229
23٠

231
231
232
233
236
236
237
238

ال�ضكل )111(: كاريكاتير للفنان ال�ضعودي ر�ضيد ال�ضليم.
ال�ضكل )112(: كاريكاتير )الكتاب(.

ال�ضكل )113(: كاريكاتير للفنان ال�ضعودي باري.
ال�ضكل )114(: كاريكاتير للفنان ال�ضعودي اأيمن الغامدي.

ال�ضكل )115(: الحركة بالخط.
ال�ضكل )116(: كاريكاتير للفنانة ال�ضعودية الجوهرة.
ال�ضكل )117(: كاريكاتير للفنانة ال�ضعودية الجوهرة.

ال�ضكل )118(: كاريكاتير للفنان ال�ضعودي ربيع.
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المـــــراجعالمـــــراجع
املراجع العربية

اإبراهيم ح�شني،  حممود، )١٩٨٧(. االأرابي�شك، القاهرة.- 
اأبو زيد، عبد الوهاب حممد، )١٩٩٠(. درا�شة جتريبية لتنمية الت�شكيل املج�شم لطلب كلية الرتبية - 

عن طريق قدرة التخيل الب�شري، كلية الرتبية، جامعة حلوان.
للن�شر -  العاملية  اليازروي  دار  والنحا�ص،  املعادن  على  والت�شميم  الر�شم  نعيم، حممود، )2٠٠٧(.  اأبو 

والتوزيع، االأردن.
بهن�شي، عفيف، )١٩٩٨(. اأثر اجلمالية االإ�شلمية يف الفن احلديث، دار الكتاب العربي، دم�شق.- 
جودي، حممد ح�شن، )١٩٩٦(. فنون واأ�شغال املعادن، دار امل�شرية للن�شر والتوزيع، عمان معر�ص - 

بقاعة الفن االإ�شلمي، )١4٠٨(. زخرفة الف�شة واملخطوطات عند امل�شلمني، مركز امللك في�شل للبحوث 
والدرا�شات االإ�شلمية، الريا�ص.

حران، تاج ال�شر اأحمد )١422(. العلوم والفنون يف احل�شارة االإ�شلمية، دار اأ�شبيليا للن�شر والتوزيع، - 
ط١، الريا�ص.

ح�شني ن�شر،  �شعيد، )١٩٨4(. الفل�شفة واالأدب والفنون اجلميلة، عكاظ للن�شر.- 
الإثراء -  كم�شدر  الت�شكيلي  الفن  يف  للتوليف  اجلمالية  القيم   .)١42٧( حممد  اهلل  عبد  اإميان  حلواين، 

الت�شميم يف امل�شغولة اخل�شبية، ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة، ق�شم الرتبية الفنية، جامعة اأم القرى، 
مكة املكرمة - اململكة العربية ال�شعودية.

للطباعة -  الن�شر  �شركة  خليل،  ح�شن  ال��روؤوف  عبد  متحف   .)١4٠5( ح�شن،  ال��روؤوف  عبد  خليل، 
والتغليف، جدة.

زهران، حممد اأحمد، )١٩٦5(. فنون اأ�شغال املعادن والتحف، مكتبة االجنلو امل�شرية، القاهرة.- 
عبد الواحد، اأنور حممد، )١٩٦٧(. طرق ت�شكيل املعادن، عامل الكتب القاهرة.- 
علي، وجدان، )١٩٨٨(. التعريف بالفن االإ�شلمي، دار الب�شري، عمان.- 
ماهر،  �شعاد، )١٩٨٧(. الفنون االإ�شلمية، الهيئة امل�شرية العامة للكتاب، القاهرة. - 
حممد، �شعاد ماهر، )١422(. الفنون االإ�شلمية، مكتبة الفنون الت�شكيلية، هل للن�شر والتوزيع، م�شر.- 
الفنية -  الرتبية  منها يف  واالإف��ادة  ابتكاريًا  و�شياغتها  اخلامات  بقايا  لبيب حممد، )١٩٧٧(.  ندا، حممد 

باملرحلة االإعدادية، ر�شالة ماج�شتري، جامعة حلوان.
وارد، را�شيل، )١4١٨(. االأعمال املعدنية االإ�شلمية، دار الكتاب العربي، دم�شق.- 
ويل�شون، اإيفا، الزخارف والر�شوم االإ�شلمية، ترجمة اآمال مريود، دار قاب�ص، بريوت.- 
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البا�شا، ح�شن، )١٩٩4(. مو�شوعة العمارة والفنون االإ�شلمية، الدار امل�شرية اللبنانية، القاهرة. - 
العدد -  التا�شع،  املجلد  املورد،  جملة  العربية،  والزخرفة  اخلط  جماليات  اجلبوري،  حممود، )١٩٨٠(. 

الثاين، بغداد.
والتوزيع، -  للن�شر  املفردات  دار  ربه، )2٠٠5(. جذور وتراث، )ط١(،  عبد  العزيز  عبد  احلازمي، 

الريا�ص-اململكة العربية ال�شعودية٠
ال�شيد، عبد الرزاق حممد، )2٠٠١(. اأ�شغال املعادن واملينا، موؤ�ش�شة طيبة للن�شر والتوزيع، القاهرة.- 
ال�شائغ، �شمري )١٩٨٨(. الفن االإ�شلمي، ) ط١ (، دار املعرفة للطباعة والن�شر، بريوت - لبنان.- 
عليه -  اهلل  الر�شول »�شلى  ع�شر  احلجاز يف  وال�شناعات يف  احلرف  العزيز، )١٩٨5(.  عبد  العمري، 

و�شلم«، موؤ�ش�شة اخلليج للن�شر والطباعة، الدوحة، قطر.
الفريق الوطني للإ�شراف على التاأليف، )١4١5(. الوحدات التدريبية يف الرتبية الفنية »وحدة اأ�شغال - 

املعادن ال�شف التا�شع« وزارة الرتبية والتعليم، املديرية العامة للمناهج، مطبعة ال�شفدي، االأردن. 
القحطاين، دليل مطلق، )١42٠(. احللي الن�شائية التقليدية، مكتبة امللك فهد الوطنية للن�شر، الريا�ص.- 
املفتي، اأحمد، )١٩٩٩(. فنون الزخرفة على الزجاج واملعادن، دار دم�شق، �شوريا.- 
املهدي، عنايات، ) بدون(: فن املاركرتي، دار الطلئع للن�شر والتوزيع القاهرة ٠- 
املو�شوعة العربية العاملية، )١٩٩٦(. موؤ�ش�شة اأعمال املو�شوعة للن�شر والتوزيع، ج / ١3.- 
املهدي، عنايات، )١٩٩4(. فن اأ�شغال املعادن وال�شياغة، مكتبة ابن �شينا.- 
متحف عبد الروؤوف ح�شن خليل )١٩٨5(. املقدمة، )ط١(، �شركة الن�شر للطباعة والتغليف، جدة - - 

اململكة العربية ال�شعودية.
معر�ص عن الفن االإ�شلمي، )١4٠5(. وحدة الفن االإ�شلمية، مركز امللك في�شل للبحوث والدرا�شات - 

االإ�شلمية ،  الريا�ص.
معر�ص بقاعة الفن االإ�شلمي، زخرفة الف�شة واملخطوطات عند امل�شلمني، )١4٠٨(. مركز امللك في�شل - 

للبحوث والدرا�شات االإ�شلمية، الريا�ص.

املراجع االأجنبية:
• Baskett , Mickey, (2001).Wire g bead crafts , Sterling Publishing , New York.
• Broun, Jeremy, (1993). The Encyclopedia of Wood Working Techniques, Quarto Publishing, 

Britain, London.
• Cook, William & sons, (2003). How to Repair & Restore Furniture, Joanna Lorenz, Anness 
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Publishing Ltd, London.
• Edition , Revised , (2001). Direct Metal Sculpture ,  Schiffer Publishing , Lower Valley Road.
• Guinovart, Magda, (2000). Painting on Wood for Beginners Managements, Italy.
• Guinovart, Magda, (2000). Painting on Wood for Beginners Managements, Italy.
• Hill , Simona (1999) . Folk Art Gifts , Lorenz Books , published in the USA by- new York.
• House , Hermes , (2002). Crafts Compendium  , Anness Publishing Ltd , New York
• Nadim , Asaad , Traditioal Arts and Crafts from cairo , AL-Ahram commercial press, 

kalyoub , Ejypt.
• Ross , Heather Colyer, (1989). L’Orfevrerie Bedouine , Premiere edition , Netherlands.
• Ross , Heather Colyer , (1996). Bedouin Jewellery In Saudi Arabia , Stacey International, London.
• Topham , john , (2005). Traditional Crafts Of Saudi Arabia , Al- Turath , Stacey international.
•  Wiesk , Ellen , (2001). Wire Work , Sterling Publishing , New York.




