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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

على تاأكيد المعارف، والخبرات، والمهارات المكت�سبة. 
 

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

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

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

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

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

ل�سن الطلبة. 
 

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

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

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

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

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

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

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

                                            واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رب العالمين . 
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الأ�سكال الهند�سية:
الهند�سية  النباتية،  الزخرفة  بها  التي  �سيغت  العنا�سر  اأهم  اأحد  الهند�سية  الأ�سكال  تعترب 

والكتابية باأ�ساليب متنوعة، وكثرًيا ما جاءت الزخارف النباتية والكتابية بقوالب هند�سية خمتلفة. 

فلنالحظ الأ�سكال الآتية: )1، 2(.

ال�سكل )1(: مجموعة من البالطات الخزفية �سدا�سية الأ�سالع 
م�سنوعة من الخزف المر�سوم تحت الطالء ال�سفاف باللون 

الأزرق تحمل زخارف نباتية متعددة.

ال�سكل )2(:  الخط الكوفي الهند�سي.

ما هي الوحدة الزخرفية الهند�سية؟
اأو غري مت�ساوية، ينتج من ذلك �سكل  اأبعاد مت�ساوية  هي عبارة عن خطوط منتظمة ومتنا�سقة لها 

زخريف جميل مكوًنا وحدة زخرفية وبتكرار هذه الوحدة ي�سبح هناك �سكل زخريف متكامل.
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ن�شاط )1(:

فلنعدد �لعنا�شر و�لأ�شكال �لتي ميكن �أن ت�شاغ بها زخارف نباتية، كتابية �أو هند�شية.
عنا�شر �لزخرفة:  

مع  هند�شية  زخرفية  وح��د�ت  �إىل  �لطبيعية  عنا�شر�لأ�شكال  حتوير  يف  �مل�شلم  �لفنان  برع  لقد 
و�إمنا ي�شفي عليها  ت�شويه معامله،  �إىل  يوؤدي  �لأ�شلي؛ بحيث ل  �ل�شكل  �حتفاظه بخ�شائ�ص ومميز�ت 
من �لب�شاطة و�جلمال �لزخريف ما يتفق مع �ل�شطح �لذي �شتنفذ عليه �لزخرفة مع مر�عاة �لتنا�شب بني 
�ل�شطح و�لوحدة �لزخرفية و�لفر�غ �حلا�شل بينهما، منطلًقا من نقطة ).( يبد�أ بها �لوحدة �لزخرفية.
ا باأنها و�شع جمرد من �لطول و�لعر�ص كمركز �لد�ئرة   فما هي �لنقطة؟ تعرف �لنقطة هند�شيًّ

مثاًل. �أما زخرفيًّا فقد مت ت�شكيلها باأب�شط �شورة لتكون �نطالًقا للخط باأنو�عه.
فما هو �خلط؟ هو �لأثر �لناجت من حترك نقطه يف م�شار كتتابع ملجموعة من �لنقاط �ملتجاورة فهو 

ميتد طوًل ولي�ص له عر�ص ول �شمك �أو عمق. 
وقد ��شتلهم �لفنان �مل�شلم وحد�ته �لزخرفية  كنتيجة لتاأمله يف هذ� �لكون �لو��شع من �لأ�شكال 
�ملحيطة به ك�شبكة �لعنكبوت و�حل�شى و�لنجوم �ملتالألئة يف �ل�شماء، و�أ�شكال �لنبات و�لثمار. كذلك من 

بع�ص �لأزهار بعد �أن قام بت�شكيلها هند�شيًّا، �ل�شكالن )3، 4(. 

�ل�شكل )3(: �شكل هند�شي خما�شي 
م�شتلهم من نجمة �لبحر.       

�ل�شكل )4(: �أ�شكال هند�شية م�شتلهمة من نبات �ل�شرخ�شي.     
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تتبع/ي النقاط املرقمة يف ال�سكل الطبيعي للوردة �سكل )5( وتعرف/ي على ال�سكل الهند�سي الناجت .
ا ل�سكل هند�سي ميكن اأن نكّون منه وحدة هند�سية زخرفية.  لنالحظ اأن النطالق من النقطة يكون خطًّ

الوحدات  لنتاأمل  هند�سي،  �سكل  داخل  نقطة  من  بها  نبداأ  مت�سعبة  زخرفية  وحدة  نر�سم  اأن  ميكننا   
الزخرفية الآتية يف ال�سكل )6(.

ال�سكل )5(: �سكل طبيعي يمكن اأن ن�ستخل�س منه اأ�سكاًل هند�سية 
ال�سكل  الهند�سي الناتج هو ال�سكل ..................................

ال�سكل )6(: �سكل هند�سي م�ستخل�س من �سبكة العنكبوت.

ن�ساط )2(:
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ال�سكل )7(: اأ�سكال زخرفية مت�سعبة م�ستخدمة  كزخارف اإطارات.

ال�سكل )8(: اأ�سكال هند�سية دائرية م�ستخل�سة من عن�سر طبيعي  ونماذج منفذة.

فما هي اأ�سكال الت�سعب الزخريف؟
الت�سعب من نقطة واحدة: وفيه تنبثق الوحدة الزخرفية من نقطة اإلى اخلارج.

الت�سعب من خط: وفيه تتفرع الأ�سكال والوحدات الزخرفية من خطوط م�ستقيمة اأو منحنية من جانب 
واحد اأو من جانبني ومتتد. ويبدو هذا النوع من الت�سعب يف زخرفة الأ�سرطة والإطارات، ال�سكل )7(.

مفهوم الت�سعب: 
هو خروج اخلطوط املكونة من العنا�سر النباتية اأو الهند�سية من نقطة تعترب حمور اأو مركز الت�سميم 

اإلى اخلارج، وقد يكون هذا املحور نقطة اأو خط ؛ مما يعطي اإح�سا�سًا بالليونة واحلركة يف الت�سميم.
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متكن الفنان من ر�سم الأ�سكال الهند�سية امل�ستوحاة من العنا�سر الطبيعية وحتويلها اإلى اأ�سكال 
زخرفية با�ستخدام املفردات الب�سيطة كما يف ال�سكل)10(.

ال�سكل )9(: الدائرة ور�سم الزخارف من خاللها.

ال�سكل )10(:  اأ�سكال هند�سية م�ستخل�سة من خلية النحل.
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ن  وحدة زخرفية مت�سعبة  داخل �سكل هند�سي؟ كيف ميكننا اأن نكوِّ
يتم ت�سكيل وحدة زخرفية داخل �سكل هند�سي با�ستخدام عدد من الأ�سكال وتكرارها ب�سكل ميكننا من 

بناء وحدة زخرفية هند�سية مت�سعبة داخل �سكل هند�سي.
ا، كما  وكذلك با�ستخدام امتداد اخلطوط وتنظيمها داخل �سكل هند�سي يف ت�سكيالت يربط بع�سها بع�سً

يف الأ�سكال )11 ، 12 ، 13 ، 14(.

ال�سكل )11(: ر�سم وحدة زخرفية مت�سعبة داخل �سكل هند�سي.
ال�سكل )12(: ر�سم وحدة زخرفية داخل �سكل هند�سي  

با�ستخدام مجموعة من الأ�سكال الهند�سية.

ال�سكل )13(: ر�سم وحدة زخرفية مت�سعبة داخل �سكل 
هند�سي   با�ستخدام امتداد الخطوط.

ال�سكل )14(: نتيجة لوحدة زخرفية هند�سية مت�سعبة.
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كيف نر�سم وحدة زخرفية ب�سيطة مت�سعبة من خالل �سكل هند�سي؟
 اأمامنا ال�سكل اخلما�سي الآتي. باإ�سافة مثلث مت�ساوي الأ�سالع  والتنوع يف امل�ساحات والأحجام ميكننا اأن 

نح�سل على اأب�سط الطرق لر�سم وحدة زخرفية هند�سية مت�سعبة كما يف ال�سكل )15(. 

اإذًا ميكننا من خالل ر�سم الأ�سكال الهند�سية )النجوم، الدوائر، املعني، متوازي الأ�سالع والأ�سكال 
اخلما�سية وال�سدا�سية املنتظمة وغري املنتظمة( تكوين وحدة زخرفية ب�سيطة مت�سعبة داخل �سكل هند�سي، 

وبنهاية جتميع هذه الأ�سكال الهند�سية يتكون لنا �سكاًل زخرفًيا بديًعا كما يف ال�سكل )16(.

ال�سكل )15(: وحدة زخرفية ب�سيطة مت�سعبة.

ال�سكل )16(: وحدة زخرفية ب�سيطة مت�سعبة داخل 
�سكل هند�سي.
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مع  اتزانها  يعتمد على  تبادل  مت�سعبة يف  تكوينات زخرفية  ت�سكيل  اأنه ميكننا  ا: جند  اأي�سً فلنتابع هنا 
الفراغ وتكرارها لإنتاج عالقات زخرفية متنوعة جميلة، ال�سكل )17(.

وقد وا�سل الفنان امل�سلم اإبداعه للزخرفة، حيث جعلها ميدان اإبداعه، وو�سل بابتكاراته يف هذا املجال اإلى 

ما مل ي�سل اإليه غريه من اأهل الفن يف اأي نطاق ح�ساري اآخر، حيث اعتمد الفنان امل�سلم على عن�سري 

»التكرار« و»التوازن«؛ فالتكرار املتوايل لأي هيئة يحدث اأثًرا زخرفيًّا جمالـــــيًّا. والتوازن كذلك له نف�س 
اإطار لوحدة زخرفية مت�سعبة،  اأن نح�سل على  الأثر. ومن خالل وحدتني زخرفييني خمتلفتني ميكننا 

ال�سكل )18(.

ال�سكل )17(: وحدة زخرفية ب�سيطة مت�سعبة.

ال�سكل )18(: تكرار لوحدة زخرفية ب�سيطة مت�سعبة.
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ال�سكل )19(: المتدادات في الأطباق النجمية.

ال�سكل )20(: نماذج لالأطباق النجمية ملونة ومنفذة على خامات مختلفة.

  ال�سكل )21(: جزء من باب الم�سجد 
النبوي وتظهر عليه الزخارف المختلفة.

ن�ساط )3(:

اأمامنا ال�سكل )21( يحتوي على زخارف خمتلفة لندقق 
النظر فيها وجنيب على الآتي: 

• ماذا ت�سبه الزخارف الهند�سية املمتدة؟
• مــا نــوع الــزخــارف املــوجــودة يف الــدائــرة الــتــي يف 

املنت�سف؟

ومن خالل هذا الأ�سلوب تو�سل الفنان امل�سلم اإلى ما ي�سمى بالطبق النجمي، وهي زخارف م�ستديرة الهيئة 

ت�سنع خطوطها جنًما يف و�سطها، ال�سكالن )19، 20(.
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ال�شكل )22(: باب الم�شجد النبوي ال�شريف بالمدينة المنورة.

ن�شاط )4(:

ال�شكل )22( جزء من باب امل�شجد النبوي, تظهر عليه الزخارف املختلفة, لنتاأملها ونحدد الآتي:
• نوع الزخارف املوجودة.

 • لنجرب كتابة ا�شم النبي حممد  بطريقة الزخرفة املت�شعبة داخل �شكل هند�شي.
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تقويم الوحدةتقويم الوحدة

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

)    ( تعترب الزخارف الهند�سية اإحدى اأهم الزخارف التي �سيغت بها الزخرفة النباتية والكتابية. 

توجه الفنان امل�سلم اإلى البعد عن الإ�سراف بالب�ساطة يف ا�ستعمال اخلامات كاجل�س، واخل�سب، 

)    ( وال�سل�سال، وحتويلها اإلى اأعمال ذات قيمة جمالية.      

)    ( التكرار والتوازن من عنا�سر تكوين وحدة زخرفية ب�سيطة مت�سعبة.     

11

11

22

33

عّرف/ي كاّل من:

الت�سّعب من نقطة واحدة: ...................................................................................................................................................................................................................

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

الوحدة الزخرفية الهند�سية: ...........................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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11

22
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خو��س �ملعادن:
للمعادن خوا�س عامة متتاز بها وتتوقف عليها مدى �سالحيتها لالأغرا�س ال�سناعية املختلفة، ومن 

اأهم هذه اخلوا�س ما يلي: 

الثقل النوعي للمعدن:

طرق  من  طريقة  باأي  النوعي  الثقل  يتغري  ول  حجمها،  اإلى  املعدن  من  كتلة  وزن  بني  الن�سبة  وهو 

املعاجلة مثل الطرق اأو ال�سحب اأو غريها.   

ال�سالدة:

التي  باملقاومة  املعدن  تقا�س �سالدة  اأن  يوؤثر فيه. مبعنى  اآخر  وهي مدى مقاومة ج�سم ما جل�سم 

يبديها �سطح ناعم لعوامل احلك واخلد�س، مبعنى القدرة على مقاومة الت�سوه والنقر وغريه.

ال�ستطالة:
وهو املدى الذي ي�ستطيل اإليه املعدن فعاًل قبل انك�ساره من جّراء ت�سليط قوة �سد عليه، وعلى ذلك 

فال�ستطالة تعترب دلياًل على قابلية املعادن لل�سحب.

قابلية الثني واللتواء:

وهي اخلا�سية التي ميكن للج�سم بوا�سطتها مقاومة الك�سر بالثني اأو اللتواء.
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قابلية ال�سهر:

جميع املعادن املعروفة قابلة لل�سهر اأي يتم حتويلها اإلى �سوائل بوا�سطة احلرارة ولكنها تختلف يف 

مقدار احلرارة الالزمة لكل معدن. 

قابلية التما�سك واملتانة:

وهي مقاومة املعدن ملا يقع عليه من قوى ال�سد دون اأن ينك�سر مع قوة احتماله لالجهادات املوؤثرة 

عليه.

قابلية التطاير:

وت�سمى  ــرارة،  احل بوا�سطة  بخار  اإلــى  ب�سهولة  التحول  ميكنها  املعادن  فبع�س  التبخر  قابلية  اأي 

باملتطايرة القابلة للتبخر، حيث ميكن تقطريها بت�سخينها وا�ستقبال بخارها يف مكثفات ثم تربيدها.

قابلية ال�سحب وال�سد:

وهي خا�سية ت�ساعد املعادن على ال�ستطالة يف اجتاه طويل، ويحدث عن طريق �سد املعدن، ويتم يف 

حالة الربودة واللدونة.

قابلية اللحام:

وهي خا�سية اأن تت�سل قطعتني من معدن واحد اأو معدنني خمتلفني باللحام.

قابلية الطرق: 

وهي اخلا�سية التي ت�ساعد اجل�سم على ال�ستطالة والتمدد وبقدر ثابت يف جميع الجتاهات دون اأن 

ينك�سر وذلك من جراء تعر�سه للطرق.
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قابلية ال�سك اأو الن�سياب:

وهي خا�سية تظهر يف حالة اللدونة وميكن بوا�سطتها اأن يقبل الت�سكيل بوا�سطة القوى ال�ساغطة.

التخمري:

يف  نق�س  ذلك  على  ويرتتب  ببطء،  ليربد  تركه  ثم  الحمرار  درجــة  اإلــى  املعدن  ت�سخني  وهو 

�سالبته اأي ي�سبح قاباًل للت�سكيل، ال�سكل )24(.

املرونة واللدونة:

فيه  حتدث  التي  القوة  زوال  بعد  الأ�سليني  وحجمه  �سكله  ا�ستعادة  على  اجل�سم  مقدرة  وهي 

التغيري، وهي خا�سية م�سرتكة بني جميع املعادن ولكن بدرجات متفاوتة.

اجلوية  العوامل  مقاومة  ا  واأي�سً والكهربائي،  احلــراري  التو�سيل  على  القدرة  اإلى  بالإ�سافة 

والكيميائية ومقاومة ال�سدم.

التقبيب:

يعرف باأنه اخلا�سية التي ت�سمح باإمكانية اإحداث تغري دائم يف �سكل املعدن بالطرق عليه �سواء 

يتعر�س  اأن  ت�سهل متدد �سطحه دون  التي  اللدونة  اأو بعد رفع درجة حرارته، لإك�سابه  بارًدا  كان 

للك�سر اأو الت�سقق اأو الت�سويه، الأ�سكال )25، 26، 27(.

ال�سكل )24(: التخمير.
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البدايات الأولى للطرق:

اأول مطرقة  باأدوات ب�سيطة، وقد كانت  التاريخ والإن�سان يحاول ت�سكيل رقائق املعادن  منذ فجر 

بوا�سطة  تتم  كانت  فقد  اأول عملية طرق  اأما  الأحجار،  مدببة من  عبارة عن قطعة  الإن�سان  ا�ستعملها 

ال�سكل )26(: اآنية مطروقة.ال�سكل )25(: الطرق على املعادن.

ال�سكل )27(: التخمري »ت�سخني املعدن لإك�سابه اللدونة«.
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ويعترب امل�سريون القدماء من اأوائل الذين برعوا يف ت�سكيل املعادن بالطرق على البارد، اإل اأنهم 
العملية  هذه  وت�سمى  النحا�س،  بت�سخني  ذلك  تاليف  فاأمكنهم  بعد طرقه  ا  ه�سًّ ي�سبح  املعدن  اأن  وجدوا 
تك�سية  يف  املطروقة  النحا�س  �سفائح  ا�ستعملت  وقد  ال�سعف،  مبقدار  �سالدته  من  زاد  وقد  بالتخمري، 

ا الأبواب، ال�سكالن )29، 30(. املج�سمات اخل�سبية واأي�سً

ال�سكل )28(: اأ�سلوب الطرق القدمي.

ال�سكل )39(: تزيني اخل�سب بالنحا�س.

ال�سكل )30(: تزيني الأبواب بالنحا�س.

حني  يف  كمطرقة  ت�ستخدم  الأولــى  الأحجار  من  قطعتني 

يتم  كــان  الطريقة  وبهذه  ك�سندان،  الأخـــرى  ت�ستخدم 

ت�سكيل العديد من الأدوات والأ�سلحة التي كانت ت�ستخدم  

يف حياته اليومية، ال�سكل )28(.   
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ال�سكل )32(: �سندان من اخل�سب.ال�سكل )31(: �سندان من احلديد.

و�سائل الطرق:

 يوجد العديد من الو�سائل التي يتم بها طرق املعادن وهي:

الو�سائل امليكانيكية: مثل الكب�س وال�سغط وال�سحب.

الو�سائل اليدوية: بوا�سطة الأزاميل املعدنية.

كيف تتم عملية التقبيب بالطرق؟

العالية  واحلــرارة  والت�سكيل  للطرق  حتمله  مقدار  معرفة  الأحمر  النحا�س  ا�ستخدام  عند  ينبغي  

مبعرفة كثافته و�سالدته، فهو �سهل الت�سكيل والتطويع بالت�سخني.

الأدوات الالزمة للطرق:

الطرق.  متطلبات  ح�سب  وذلــك  والدائري  وامل�ستطيل  املربع  ال�سندان  على  الطرق  عملية  جتري 

وال�سندان م�سنوع من احلديد، ال�سكل )31( اأو اخل�سب، ال�سكل )32( وميكن ا�ستخدام اأكيا�س الرمل.
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ا مطارق خ�سبية. منها  واأي�سً الأ�سكال وخمتلفة الأحجام،  ا مطارق حديدية متنوعة  اأي�سً ت�ستخدم 

للتعميق واأخرى للت�سكيل والت�سطيح والتنعيم وغريه، ال�سكل )33(.

ت�ستخدم األواح من النحا�س الأحمر، ال�سكل )34(، بالإ�سافة اإلى موقد لهب لت�سخني النحا�س، ال�سكل )35(.

ال�سكل )33(: جمموعة من املطارق.

ال�سكل )35(: موقد لهب.ال�سكل )34(: األواح نحا�س.
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طريقة تنفيذ التقبيب:

حتديد ال�سكل الهند�سي املطلوب تنفيذه على قطعة املعدن املراد تقبيبه، وطباعته با�ستخدام ورق 

الكربون على النحا�س، ال�سكالن )36، 37(.

ال�سكل )37(: الطبع على النحا�س. ال�سكل )36(: حتديد ال�سكل.

تقطع باملق�س امل�ساحة املطلوبة واإزالة الزيادات، ال�سكل )38(.

ال�سكل )38(: ق�س النحا�س.
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تو�سع القطعة املعدنية فوق ال�سندان اخل�سبي املحفور اأو املنخف�س يف الو�سط، ال�سكل )39( اأو 

احلديدي، ال�سكل )40(.

املركز  اإلـــى  احلــافــة  مــن  النحا�س  قطعة  على  يــطــرق 

بطرقات خفيفة منتظمة باملطرقة،  ال�سكل )41(.

ال�سكل )40(: �سندان حديد.

ال�سكل )41(: طرق على النحا�س.

ال�سكل )39(: �سندان خ�سبي.
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يتم تدوير املعدن ببطء  اأثناء الطرق باإ�سبعي ال�سبابة والإبهام.

 يتم من جراء عملية الطرق املتدرجة اندفاع اأجزاء املعدن وتن�ساب يف جميع الجتاهات في�ستطيل 

ويتمدد وياأخذ بالتجمع والتقو�س �سيًئا ف�سيًئا.

يلزم يف هذه العملية اأن نخمر املعدن )ي�سخن حتى الحمرار( بني فرتة واأخرى اأثناء عملية الطرق لكي 

اإلى املعدن لي�س بثقل زائد واإمنا  اأن يكون رفع املطرقة والنزول بها  ي�سهل متديده وا�ستطالته. ويجب 

ب�سربات خفيفة منتظمة.

تعدل وتنعم وت�سوى ال�سطوح الغري منتظمة واملرتفعة اأو املنخف�سة التي جنمت عن �سربات املطرقة 

اأثناء الطرق با�ستخدام دقماق الت�سطيح، ال�سكل )42(.

ال�سكل )42(: ت�سوية ال�سطح.

     ما الفرق بني ال�سغط على النحا�س وتقبيب النحا�س؟

 ن�ساط )1(:
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 الأعمال الفنية التي لها خا�سية التقبيب:

اإن ا�ستخدام املعادن يعطي اأ�سكاًل جماليًة ونفعيًة وميكن ت�سكيل العديد من امل�ستلزمات اأو الأ�سكال 

امل�سطحة اأو املج�سمة، فجعل الفنان حرفة التقبيب على النحا�س من احلرف الفنية؛ حيث يتمازج فيها 

الفن مع الإبداع، حتى اأن بع�س الفنانني جعل من الطرق والتقبيب مو�سوًعا تاريخيًّا ملرحلة مهّمة من 

خالل اللوحة، ال�سكل )43(. وقد متكن الفنان 

فنية  اأعــمــال  ت�سكيل  يف  النحا�س  تطويع  مــن 

جمالية ونفعية واخلروج بالعمل الفني من جمود 

طرق  خــالل  من  املعرب  الت�سكيل  اإلــى  اخلامة 

باأ�ساليب  النحا�س  على  الزخرفة  فن  وتقنيات 

عديدة ومنها التقبيب على النحا�س، ال�سكل )44(، حيث املهارة اليدوية والحرتافية هي الأ�سا�س يف هذا 

العمل، ومعرفة كيفية التعامل مع النحا�س كمادة جامدة وحتويله اإلى عمل فني متكامل، ال�سكل )45(. 

ال�سكل )43(: الأعمال الفنية التي لها خا�سية التقبيب.

ال�سكل )45(: عمل فني له خا�سية التقبيب.ال�سكل )44(: عمل فني له خا�سية التقبيب.
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�لتقبيب �لب�صيط على �لنحا�س:
�سطح  على  اجلمالية  الــتــاأثــريات  نحقق  هيا 

النحا�س بتنفيذ التقبيب الب�سيط اأو ال�سغط على 

النحا�س لأ�سكال متنوعة، ال�سكل )46(. 

الأدوات واخلامات، ال�سكل )47(:

اأقالم خ�سبية متنوعة الروؤو�س والأحجام اأو الأقالم احلديدية املدببة.

نحا�س اأحمر خفيف.

�سطح لني )لباد اأو فلني(.

خامات م�ساعدة.

خطوات العمل:
اخلطوة الأولى:

ن�سع �سريحة النحا�س على ال�سطح الطري، ونر�سم الت�سميم املراد تنفيذه عليها.

ال�سكل )46(: التقبيب الب�سيط.

ال�سكل )47(: الأدوات واخلامات.
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اخلطوة الثانية:

 نقوم بتخفي�س الأ�سكال املر�سومة على ال�سطح با�ستخدام اأقالم خ�سب ذات روؤو�س مدورة اأو م�سننة.

اخلطوة الثالثة:

 ن�سغط الطرف الأ�سفل لقلم ال�سغط �سغًطا جيًدا على الأجزاء والتفا�سيل لالأ�سكال للح�سول عليها 

بارزة من اجلهة الأخرى.

مالحظة: ال�سغط �سيتم يف امل�ساحات الداخلية للزخرفة وذلك بني اخلطوط املر�سومة »امل�سغوطة« 

وت�سمى هذه العملية بالتقبيب الب�سيط.

     يتم ال�سغط باأداة �سغط نهايتها كروية اأو ذات نهاية ن�سف دائرية، وميكن ال�ستغناء عن الأداة 

با�ستخدام عود من اخل�سب ذو نهاية ن�سف دائرية اأو كروية مثل عود الآي�س كرمي اأو اأي �سيء اآخر.
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اخلطوة الرابعة: 

نرفع قطعة النحا�س ون�سعها على �سطح م�ستوي ونقوم بتحديد تفا�سيلها بقلم حديدي رفيع 

مدبب ال�سكل، اأو بالدق اخلفيف لعمل تاأثريات.

اخلطوة اخلام�سة: 

ال�سطح من  ت�سقق  مراعاة عدم  مع  التقبيب،  ليظهر  اأخرى  مرة  امل�ساحات  على �سغط  نوؤكد 

جراء ال�سغط.
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اخلطوة ال�ساد�سة: 

توظيف القطع النحا�سية.

�لتقبيب على �لنحا�س بالأز�ميل:
ن�ستطيع زخرفة قطعة من النحا�س بطريقة الدق على �سطحها للح�سول على مالم�س متنوعة اإما من 

تاأثريات املطرقة مبا�سًرا اأو من خالل الطرق على اأزاميل ذات روؤو�س خمتلفة، ال�سكالن )48، 49(.

ال�سكل )49(: تاأثري الأزاميل.ال�سكل )48(: تاأثريات املطرقة املبا�سر.

الأدوات واخلامات، ال�سكل )50(:  

قطعة نحا�س اأحمر.

اأزاميل خمتلفة الروؤو�س.

�سطح لني )لباد اأو فلني(.

ال�سكل )50(: اخلامات والأدوات.
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خطوات العمل: 

اخلطوة الأولى: حتديد للم�ساحة املراد تنفيذ النقر عليها، ثم نق�س القطع وفق ال�سكل املرغوب.

اأو نطرق باملطرقة على الأزميل وجنعله يتنقل من  اخلطوة الثانية: نحدد بالقلم على الت�سميم، 

نقطة لأخرى على ال�سطح. 

اخلطوة الثالثة:

نوظف ال�سكل النهائي 

للقطعة.
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 ن�ساط )2(:

 ن�ساط )3(:

توؤثر عملية الطرق يف طبيعة تطويع املعدن ومعاجلته واإخ�ساعه للناحية اجلمالية رغم ق�ساوة 

املعدن وجتميل  يوؤثر جمالها على  الطرقات تكرارات يف �سور خمتلفة  املعدنية. وتكون هذه  املواد 

�سطحه كما نالحظ ذلك يف ال�سكل )51(، فلنحلل القيم الفنية واجلمالية لهذا ال�سكل من حيث:

ال�سكل )51(.

ال�سكل )52(.

اأ�سلوب الزخرفة: ..................................

نوع الزخرفة: ......................................

عنا�سر التكوين: ...................................

التاأثريات امللم�سية: ................................

اإن الأعمال املنفذة بالتقبيب امل�سطحة منها واملج�سمة لها  جمالها 

يف  ذلك  نالحظ  كما  التنفيذ،  يف  البتكارية  الأ�ساليب  من  املنبعث 

الأ�سكال )52، 53، 54، 55( فلن�ساهدها وندّون يف نقاط اجلوانب 

النفعية امل�ستفادة منها.
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ال�سكل )54(: عمل فني منفذ بالتقبيب.ال�سكل )53(: عمل فني له خا�سية التقبيب.

ال�سكل )55(: عمل فني منفذ بالتقبيب.

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

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

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

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

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

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



١٩٥١٩٥



 :»eÓ°SE’G øØdG ‘ á«fó©ŸG ä’ƒ¨°ûŸG

 Qƒ°ü©dG øe ô°üY ƒ∏îj º∏a ,áÁó≤dG Qƒ°ü©dG ‘ G kRQÉH É kª∏©e á«fó©ŸG äÉYÉæ°üdÉH ΩÉªàg’G ¿Éc

 …ƒØ°üdGh  …Qƒª«àdGh  ‹ƒ¨ŸGh  »bƒé∏°ùdG  ô°ü©dG  ∑Éæ¡a  ,É¡YGƒfCG  ∞∏àîÃ  äÉYÉæ°üdG  √òg  øe

 πµd ¿Éc å«M ,Qƒ°ü©dG øe ÉgÒZh »°SÉÑ©dGh »ªWÉØdGh »cƒ∏ªŸGh »HƒjC’G ô°ü©dG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH

 .(58 , 57 ,56) ∫Éµ°TC’G ,Üƒ∏°SC’Gh áYÉæ°üdGh áaôNõdG øe ´GƒfCÉH √õ«“h ¬YÉ qæ°U ô°üY

 ∫Éµ°TC’G ≈àM ,áaôNõŸG É¡Mƒ£°S »g á«eÓ°SE’G á«fó©ŸG ∫ÉªYC’G ‘ ÜÉéYE’G ÒãJ »àdG QƒeC’G ÌcCGh

 ™ªàéŸG  ¢ùµ©J  å«M  ;á«aôNõdG  äÉ«æ≤àdG  ΩGóîà°SG  ∫ÓN  øe  ±QÉNõdG  ¥OCÉH  É¡à«£¨J  øµÁ  ,Ió≤©ŸG

.(60 ,59) ¿Óµ°ûdG ,äÉéàæŸG ∂∏J ≈∏Y äóLh »àdG ±QÉNõdG ∫ÓN øe ™ªàéŸG º¡Øf Éªc ,É¡éàfCG …òdG



 ¢SÉëædG  øe π°UƒŸG øe á«æ«°U :(56) πµ°ûdG
.Ω13¿ô≤dG ôNGhCG ÖgòdGh á°†ØdÉH º©£ŸG

 ¢SÉëædG øe Qƒ£©∏d ¢Tôe :(57) πµ°ûdG
.(»HƒjC’G ô°ü©dG) á°†ØdGh ÖgòdÉH âØµe

 ¿ô≤dG øe ¥É°ùH á«fÉ£∏°S :(58) πµ°ûdG
.(…Qƒª«àdG ô°ü©dG)  Ω15

»ªbôdG ¢SQódG §HGQ

www.ien.edu.sa



196196

الهند�سية  الأ�سكال  اإبراز  يف  بالدقة  متتاز  باأنواعها  والأواين  املعدنية  التحف  زخارف  كانت  وقد 
قبل، وهي  تكن م�ستخدمة من  فنية جديدة مل  اأ�ساليب زخرفية  اإلى ظهور  بالإ�سافة  والنباتية هذا 
الزخرفة باخلط مثل خط الن�سخ والثلث واخلط الكويف. وت�سمنت بع�س الأ�سرطة التي حتدد امل�ساحة 
املخ�س�سة لكتابة اآيات قراآنية اأو اأدعية بالإ�سافة اإلى الزخرفة ال�سابقة وكلها بالنق�س البارز اجلميل 
الدقيق، وكان �سناع هذه التحف والأواين ي�سنعونها بطريقة ال�سب اأو الطرق، ثم يقومون بزخرفتها 
الغائرة  بالزخرفة  ا  واأي�سً واحلفر  والتثقيب  والتخرمي  والتكفيت  التطعيم  مثل  الأخــرى  بالأ�ساليب 

والنافرة، ال�سكالن )61،  62(. 

ال�سكل )59(: اإبريق من النحا�س املطروق 
مزخرف باحلفر والتطعيم القرن 13م. 

ال�سكل )60(: مبخرة كروية مثقبة مطعمة 
بالف�سة القرن 14م )الع�سر اململوكي(.

ال�سكل )61(: �سمعدان من النحا�س مزخرف باإطار 
كتابي بخط الثلث على اأر�سية من زخارف نباتية 

القرن 14م )الع�سر اململوكي(.

ال�سكل )62(:  قر�س كر�سي للطعام من النحا�س 
املزخرف بالتفريغ واملكفت بالف�سة القرن 14م 

)الع�سر اململوكي(. 
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التي كانت متوفرة ت�ستخدم يف  الت�سنيع والزخرفة  اإن فهم نظم �سناعة املعدن واملعادن وتقنيات 

الأعمال املعدنية لل�سناع يو�سح �سبب امتياز الأعمال املعدنية التي تعود اإلى احل�سارة الإ�سالمية عن 

غريها من الأعمال التابعة حل�سارات اأخرى، واأ�سبحت الزخارف من الكرثة والتنوع مما حدا بالفنانني 

توزيع  وتفننوا يف  الزخرفة  نوع  تتنا�سب م�ساحتها مع  اإلى مناطق زخرفية  الأواين  تق�سيم �سطوح  اإلى 

عنا�سر زخارفهم بحيث تعطي يف النهاية ال�سكل اجلميل واجلذاب، الأ�سكال )63، 64، 65(.

 نّطلع على كتب يف جمال الفنون الإ�سالمية، ثم نكتب تقريًرا ب�سيًطا عن امل�سغولت املعدنية يف ع�سر 

من الع�سور.

ال�سكل )63(: اإناء من الربونز املكفت بالف�سة 
وزخارف التوريق عليه ن�سو�س كتابية بخط الن�سخ، 

القرن 18م )طراز مملوكي(.

ال�سكل )64(: �سندوق مزخرف من النحا�س 
املطروق وزخرفة حمفورة ومطعمة بالذهب 

والف�سة ونق�ست الكتابة بخط الثلث، القرن 14م.

ال�سكل )65(: اإبريق من النحا�س املطروق مكفت 
بالذهب والف�سة، القرن 14م )الع�سر اململوكي(.  

ن�ساط )1(:



198198

�أ�صاليب زخرفة �ملعادن:
للزخارف  كتوظيف  املعادن  على  الزخرفة  فنون  يف  الع�سور  جميع  يف  امل�سلمون  ال�سّناع  اأبــدع 

الهند�سية والنباتية واخلطية. فظهرت الزخارف ذات خ�سائ�س ومميزات فريدة متيزها عن غريها 

الزخرفة  اأ�سلوب  منها  التي  املتنوعة  الأ�ساليب  تتجلى يف  القدمي  العامل  الأخرى يف  احل�سارات  من 

بالغائر والنافر.

الزخرفة بالغائر:

هي تعميق جزء من �سطح املعدن نتيجة الدق والتقبيب اأو ال�سغط عليه، ال�سكل )66(.

الزخرفة بالنافر »الريبو�سية«:

     هي الطرق اخللفي بوا�سطة اأزميل ذي راأ�س مبطط على ظهر اللوح املعدين اأو ال�سغط بالأدوات 

حتى تربز الزخرفة وتبقى الأجزاء الأخرى يف م�ستواها الطبيعي، ال�سكل )67(.

ال�سكل )66(: اأ�سلوب الزخرفة بالغائر.



199199

ال�سكل )67(: اأ�سلوب الزخرفة بالنافر.

وميكن يف حالة النافر اعتبار ال�سطح امل�ستوي هو الغائر، والغائر والنافر عمليتني تت�سمن الطرق 

للداخل والطرق للخارج اإذن هما عمليتني متعاك�ستني. وت�ستخدم تكوينات الغائر والبارز يف م�سغولت 

عديدة مثل علب احللوى واأواين الزهور وال�سمعدانات وال�سواين والأباريق وغريها.

كما ميكن اإجراء عملية الدق باأقالم النق�س اأو الدق على الأزاميل امل�سننة، وي�ستعمل هذا النوع 

من العمليات يف عمل تاأثريات �سطحية تطفي على املعدن اإح�سا�ًسا جيًدا وهكذا توؤدي عملية الزخرفة 

على �سطح املعدن دوًرا كبرًيا يحتاج اإلى دقة ومهارة يف الأداء حتى يك�سب ال�سطح التاأثري اجلمايل، 

ال�سكالن )68، 69(.

ال�سكل )69(: اإ�سافة تاأثري الأزاميل على ال�سطح.ال�سكل )68(: اإ�سافة تاأثريات على ال�سطح.
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ف�سنحتاج اإلى اخلامات والأدوات الآتية، ال�سكل)71(: 

1-�سرائح نحا�س اأحمر.

2-�سطح لني »فلني، جرائد، لباد«.

3-اأدوات ال�سغط على النحا�س اأو البدائل.

من خالل تذوق جماليات الأعمال الفنية للم�سطحات الغائرة والنافرة يف الأ�سكال املعدنية، كما يف 

ال�سكل)70(، لنقم بتنفيذ عمل فني با�ستخدام اأ�سلوب الغائر والبارز يف الزخرفة من خالل ال�سغط 

على النحا�س.

ال�سكل )70(: ال�سغط الغائر والنافر.

ال�سكل )71(: الأدوات واخلامات.

تدريب )1(:
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خطوات العمل:

اخلطوة الأولى:

 طبع الت�سميم على �سطح النحا�س، وحتديده بوا�سطة قلم م�سنن اأو 

راأ�س فرجار. 

اخلطوة الثانية:

 ال�سغط بوا�سطة اأقالم ال�سغط على امل�ساحات لإبرازها اإلى الأمام.

اخلطوة الثالثة:

 تقلب القطعة على الوجه الآخر للتاأكيد على حواف امل�ساحات املزخرفة 

البارزة. 

اخلطوة الرابعة:

من  لتربز  ال�سغط  اأقــالم  بوا�سطة  الغائرة  الزخرفة  على  ال�سغط   

الناحية الأخرى لل�سطح.

اخلطوة اخلام�سة: توظيف قطعة النحا�س.
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ميكن تنفيذ اأ�سلوب الغائر فقط اأو النافر فقط على قطعة النحا�س اأو كالهما مًعا.

الزخرفة باأ�سلوب الغائر والنافر يف الع�سر احلديث:
الع�سر  يف  ولكن  والفنية،  اجلمالية  القيم  حيث  من  يختلف  مل  الأ�سلوب  بهذا  الزخرفة  جمال  اإن 

احلديث هناك اأمور �ساعدت الفنان اأو ال�سانع على 

وتنوعها  املعادن  اأنــواع  خالل  من  والبتكار  التجديد 

الأ�ساليب  ا  واأي�سً والآلت،  واخلامات  الأدوات  وتوفر 

الت�سكيلية التي ظهرت وا�سحة لي�س فقط يف اللوحات 

ظهر  بل  وجماليتها  واأ�سكالها  اأحجامها  باختالف 

والعلب   كــالــرباويــز  الأدوات  مــن  العديد  يف  ــا  اأيــ�ــسً

والتحف وال�سواين واملعلقات وغريها، وقد ان�سغل العاملون يف جمال الفنون باأ�سغال املعادن واأبدعوا يف 

تنفيذها، ال�سكل )72(.

ال�سكل )72(: الغائر والبارز يف الع�سر احلديث.

 هناك اأ�ساليب اأخرى للطرق اخللفي تعتمد على ا�ستخدام الدق بامل�سامري اأو الطرق من اأ�سياء �سلبة، 

ا احتاد هذا الأ�سلوب مع اأ�سلوب  وميكن اأي�سً

تنوعات  يتيح  مما  والنافر  بالغائر  الزخرفة 

نطبق  عمل  بتنفيذ  فلن�ستمتع  لها.  نهاية  ل 

فيه هذا الأ�سلوب بطريقة مب�سطة، ال�سكالن 

.)74 ،73(
ال�سكل )74(: الطرق بالدق بامل�سامري.ال�سكل )73(: الطرق بالدق بالأزاميل.

تدريب )2(:
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الأدوات واخلامات:

     ن�ستخدم الأدوات واخلامات ال�سابقة، ال�سكل )71(.

خطوات العمل:
اخلطوة الأولى: 

قلم  بوا�سطة  وحتديده  النحا�س،  �سطح  على  الت�سميم  طبع 

م�سنن اأو راأ�س فرجار.

اخلطوة الثانية:

 الدق بوا�سطة الأدوات على �سطح النحا�س اأو ا�ستخدام مطرقة 

ا. وم�سمار للدق اأي�سً

اخلطوة الثالثة:

توظيف القطعة.
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ميكن تنفيذ ملم�ًسا خمتلًفا من اخلطوط اأو اأ�سكال جنوم �سغرية اأو دوائر اأو مثلثات اأو النقط البارزة 

لإعطاء تاأثري زخريف غني يف �سطح املعدن، تكون مبثابة خلفية للزخرفة النافرة، ال�سكل )75(.

عندما نقارن �سطح املعدن قبل تطبيق الزخرفة بالغائر والنافر 

ت�سكيل  املنفذة  القطعة  على  اأطفى  قد  الأ�سلوب  هذا  اأن  جند  عليه 

جمايل يربز من خالل التكوينات الزخرفية اجلميلة التي يرتكها هذا 

الأ�سلوب على القطعة فيحولها اإلى قطعة فنية جميلة تثري يف امل�ساهد 

الرغبة يف تلم�سها والتمتع بروعتها.

فلنتاأمل ال�سكل )76( ولنحلل القيم الفنية واجلمالية التي يحملها.

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

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

ن�ساط )2(:

ال�سكل )76(.

ال�سكل )75(: عمل فني.
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الأ�ساليب  من  املنبعث  جمالها  لها  واملج�سمة  منها  امل�سطحة  والنافر  بالغائر  املنفذة  الأعمال  اإن 

البتكارية يف التنفيذ، كما نالحظ ذلك يف ال�سكل )77(، فلن�ساهدها وندّون يف نقاط اجلوانب النفعية 

امل�ستفادة منها.

ال�سكل )77(.

ن�ساط )3(:

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

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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تقويم الوحدة

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

التخمري يف املعدن هو ت�سخني املعدن اإلى درجة الحمرار ثم تركه ليربد ببطء.      )    (

متتاز التحف املعدنية باإبراز الأ�سكال الهند�سية والنباتية واخلطوط العربية.        )    (

الزخرفة بالنافر اأو الريبو�سية هي تعميق جزء من �سطح املعدن نتيجة الدق والتقبيب اأو ال�سغط. )    (

ل ميكن تنفيذ اأ�سلوب الغائر والنافر على قطعة النحا�س مًعا.         )    (

11

11

22

33

44

ما هي �أق�صام �ملعادن مع �لأمثلة لكل ق�صم؟

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

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

22

11

22
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الوحدة الثالثةالوحدة الثالثة

مجال أشغال الخشبمجال أشغال الخشب
المو�ضوع: المو�ضوع: 

الت�ضكيل بالجذوع والأغ�ضان.
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 ÒbÉ≤©dGh  ±É«dC’Gh  AGò¨dÉH  ¢SÉædG  ó“h  ,¬°ùØæàf  …òdG  AGƒ¡dG  ∞«¶æJ  ≈∏Y  óYÉ°ùJ  á«◊G  QÉé°TC’G
 Ωóîà°SG  óbh  ,É¡fÉ°üZCGh  É¡YhòL  øe  Ö°ûÿG  êGôîà°SG  ºàj  É¡©£b  ó©Hh  ,Úæ°ùdG  ±’BG  òæe  á«Ñ£dG
 πª©à°SG Qƒ°ü©dG ÈYh ,á∏é©dGh ÜQÉ≤dGh íeôdÉc á£«°ùÑdG ¬JGhOCG ™«æ°üàd Ö°ûÿG ïjQÉàdG πÑb Ée ¿É°ùfEG

.IÒãc äÉYÉæ°U ‘ ÜÉ°ûNC’G ¢SÉædG
 äôKCG áØ∏àfl á«aGô¨L äÉÄ«Hh ,á©°SGh m¢VGQCG äGP (ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG) áÑ«Ñ◊G ÉfOÓHh
 ,Égƒ‰ ≥WÉæe Ö°ùM âYƒæJ »àdGh É¡æe áLôîà°ùŸG á«Ñ°ûÿG äÉeÉÿGh QÉé°TC’G á«Yƒf ≈∏Y ÒÑc πµ°ûH

 á«Ñ°ûÿG  ∫ÉªYC’G  π«µ°ûJ  ‘  âeóîà°SG  »àdG  á«∏ëŸG  ÜÉ°ûNC’G  ºgCG  øeh
:É¡æe É k°†©H ¢Vô©f ,ÉgÒZh ºà©dG ,QÉ°†ædG ,ôYô©dG ,Qó°ùdG ,õ«ª÷G ,πKC’G

 ‘  ô°ûàæjh  ,É k©ªéàe  ƒªæj  Iô°†ÿG  ºFGO  ôé°T  ƒg   :πKC’G ôé°T  
 ´hòL ¬d  ,Ω20≈`̀dEG  ¬dƒW ™ØJôjh  ,ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áµ∏ªŸG  ≥WÉæe  ™«ªL
 Èæe òîJG{  ¬æeh  ,ÜGƒ`̀HC’Gh  É¡ªFÉYOh  ∫RÉæŸG  ∞≤°SCG  É¡æe  ™æ°üJ  á¶«∏Z

 .(78) πµ°ûdG zOÉ«÷G ôØ°üdG ìGóbC’G ¬æe ™æ°üJ Éªc , ƒ°SQ∫ اهللا 

 øe  iô`̀NCG  ≥WÉæeh  IòØæ≤dG  ‘ óLƒjh :(õ«ª÷G) √Gô`̀HE’G ôé°T
 ™æ°üJh ,¿RƒdG áØNh áHÓ°üdÉH ¬Ñ°ûN RÉàÁh ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG

.(79) πµ°ûdG ,ÊGhC’G ¬æe

.õ«ªédG Iôé°T :(79) πµ°ûdG

.πKC’G Iôé°T :(78) πµ°ûdG

.õ«ªédG Iôé°T :(79) πµ°ûdG

 á«Ñ°ûÿG  ∫ÉªYC’G  π«µ°ûJ  ‘  âeóîà°SG  »àdG  á«∏ëŸG  ÜÉ°ûNC’G  ºgCG  øeh

 ‘  ô°ûàæjh  ,É k©ªéàe  ƒªæj  Iô°†ÿG  ºFGO  ôé°T  ƒg  
 ´hòL ¬d  ,Ω
 Èæe  òîJG{  ¬æeh  ,ÜGƒ`̀HC’Gh  É¡ªFÉYOh  ∫RÉæŸG  ∞≤°SCG  É¡æe  ™æ°üJ  á¶«∏Z

.πKC’G Iôé°T :(78) πµ°ûdG

»ªbôdG ¢SQódG §HGQ

www.ien.edu.sa
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     ن�ساط )1(: 

�سجر ال�سدر: هي �سجرة النبق، خ�سبها �سلب مييل اإلى اللون الأحمر، وتنمو يف جميع مناطق 
والأ�سّرة،  ال�سغرية  ال�سراعية  وال�سفن  الأبــواب  خ�سبه  من  وي�سنع  ال�سعودية،  العربية  اململكة 

ونحوها من الأدوات اخل�سبية، ال�سكل )80(.

فلنبحث عن طريق �سبكة الإنرتنت عرب حمركات البحث )الويب Google( عن معلومات مدعمة 
بال�سور ل�سجر العرعر، الن�سار، العتم، باململكة العربية ال�سعودية.

ال�سكل )82(: �سناعة الخو�س.ال�سكل )81(: �سجر النخيل. 

ال�سكل )80(: �سجر ال�سدر واأغ�سانه المثمرة.

فقد   ،)81( ال�سكل  الع�سور،  اأقدم  منذ  بزراعتها  العربية  اجلزيرة  ت�ستهر  التي  النخيل  اأ�سجار  اأما 
املنتجات  من  العديد  منهما  و�سنع  والليف،  اخلو�س  اأهمها  متعددة  خ�سبية  خامات  منها  ا�ستخرجت 
النفعية ذات الطابع الزخريف الذي يربز الناحية اجلمالية للعمل كاملراوح والأحذية والأوعية وغريها، 

ال�سكالن )82، 83(.
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ال�سكل )83(: منتجات من الخو�ص والليف من ع�سير باألوانها الزاهية.

ال�سكل )84(: بع�ص الأعمال الخ�سبية القديمة الم�سنوعة من جذوع واأغ�سان الأ�سجار والتي ت�ستخدم في الأعمال 
اليومية مثل الزراعة واإعداد الطعام.
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وقد ا�ستعان الفنان وال�سانع منذ القدم بالعديد من الأدوات والعدد اليدوية الب�سيطة للت�سكيل النهائي  
»النهو« لالأعمال اخل�سبية املختلفة، ومن اأهمها التي يف ال�سكل )85(. 

ا  اأو �سانع الأخ�ساب ي�ستخدم تلك الأدوات يف �سناعة الأعمال اخل�سبية الب�سيطة يدويًّ ولزال احلريف 
ويعر�س منتجاته يف املهرجانات الرتاثية الوطنية، ال�سكل )86(.

ال�سكل )85(: اأدوات وعدد يدوية. 

ال�سكل )86(: ت�سكيل الأواني والأقداح من جذوع الأ�سجار قديًما )الجنادرية(.
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ول يعني ذلك اأن نقوم بقطع الأ�سجار احلية املفيدة، بل ال�ستفادة من بقايا الأ�سجار التي فقدت ليونتها 
لقوله   ،)89( ال�سكل  لالحتطاب،  قطعت  اأو   ،)88( ال�سكل  الطبيعة،  يف  مهملة  وتركت  ياب�سة  واأ�سبحت 

رب)١(. تعالى: زب

ال�سكل )87(: جذوع واأغ�سان من الطبيعة.

ال�سكل )89(: قطع حطب. ال�سكل )88(: بقايا اأ�سجار.

     ن�ساط )2(: 

لنجمع �سوًرا لأعمال خ�سبية تراثية قدمية من املجالت العلمية اأو املهرجانات الثقافية الوطنية، لنعرب عن 
حرفة النجارة العريقة التي مار�سها الأجداد قدمًيا.

والت�سكيل بجذوع واأغ�سان الأ�سجار متعة، عندما ي�ستطيع الفنان تطويع اأ�سكالها الطبيعية وحتويلها اإلى 
عوامل  تركته  ما  وت�سوره من خالل  بخياله  ي�ستمدها  مبتكرة  بت�سميمات  اأونفعية(،  فنية )جمالية  اأعمال 

البيئة من اأثر على اجلذوع والأغ�سان، ال�سكل )87(.

)1( �سورة ي�س الآية:80.
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ومن خالل ما �سبق  ميكننا ت�سكيل اأعمال فنية خمتلفة من بقايا جذوع واأغ�سان الأ�سجار، مع اإمكانية 
ال�ستفــادة  مــن اخلامــات اخل�سبية الأخــرى املتوفرة يف البيئـــة كالـخو�س والألـيـاف والن�سـارة اخل�ســبية 
مق�س  الكما�سة،  "املن�سار،  منها  والتي  للت�سكيل  املنا�سبة  الأدوات  وبا�ستخدام   ،)90( ال�سكل  وغريها، 

للخ�سب، مثقاب، مبارد، �سنفرة، وغريها"، ال�سكل )91(0

اأوًل: ت�سكيل اجلذوع:
الأدوات واخلامات:

- جذع خ�سبي منا�سب احلجم.

- من�سار خ�سبي.

- مربد اخل�سب.

- ورق �سنفرة اخل�سب.

- طالء الورني�س ال�سفاف املطفي.

ال�سكل )91(: بع�س اأدوات الت�سكيل بالخ�سب. ال�سكل )90(: بع�س الخامات الخ�سبية.
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اخلطوة الثانية: ت�سوية وتنعيم ال�سطح با�ستخدام مربد اخل�سب وال�سنفرة.

اخلطوة الثالثة: ت�سطيب العمل بطالء �سطحه بالورني�س ال�سفاف املطفي.
اخلطوة الرابعة: اإ�سافة خامات اأخرى لإخراج العمل كمج�سم جمايل اأو عمل نفعي. 

ال�سكل )92(: عمل )اإيمان عبداهلل حلواني(. 

اخلطوة الأولى: تقليم وتهذيب اجلذع باإزالة الأجزاء غري املرغوب فيها باملن�سار.
خطوات العمل:
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خطوات العمل:

ثانًيا:  الت�سكيل بالأغ�سان:
الأدوات واخلامات:

- جمموعة اأغ�سان خ�سبية.

- مق�س اأو كما�سة.

- مربد اخل�سب.

- ورق �سنفرة اخل�سب.

- خامات م�ستهلكة كرتونية اأو خ�سبية اأو علب فارغة.

-غراء خ�سبي.

-األوان منا�سبة.

-طالء الورني�س ال�سفاف املطفي.

اخلطوة الأولى: تقليم وتهذيب الأغ�سان باإزالة الزوائد باملق�س اأو بالكما�سة. 
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اخلطوة الثانية: ت�سوية وتنعيم الأغ�سان با�ستخدام مربد اخل�سب وال�سنفرة.

 اخلطوة الثالثة: اإعداد اخلامات الالزمة لت�سكيل العمل من م�ستهلكات الكرتون ال�سميك اأو اخل�سب 
اأو العلب الفارغة وغريها... 

اخلطوة الرابعة: ق�س ول�سق الأغ�سان ح�سب الرغبة على �سطح العمل.
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اخلطوة اخلام�سة: جتميع اأجزاء العمل بغراء اخل�سب، وطالئه بالألوان، ثم بالورني�س ال�سفاف لإعطائه 
قيمة جمالية، اأو الورني�س فقط حلماية �سطحه.

ال�سكل )93(: عمل الطالبة )بيل�سان(.
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ال�سكل )98(: مج�سمان جماليان )لطالبان من التربية الفنية ـ جامعة اأم القرى(. 

       ال�سكل )94(: حامل مناديل.                                                                      ال�سكل )95(: �ساعة.

         ال�سكل )96(: وحدة اإ�ساءة حائطية.                                                            ال�سكل )97(: طاولة بالأغ�سان.

 اأعمال فنية جمالية ونفعية مبتكرة من جذوع واأغ�سان الأ�سجار: 
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اأمامنا يف ال�سكل )99( ثالثة اأعمال فنية مبتكرة، فلنقم بو�سف القيم اجلمالية لكل منها من حيث 
)التنا�سب، الإيقاع(.

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

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

     ن�ساط )3(: 

ال�سكل )99(: اأعمال فنية مختلفة بالجذوع والأغ�سان.

لنخرت  مهملة،  وتركت  التي قطعت  والأغ�سان  ولنالحظ اجلذوع  بيئتنا،  املحلية يف  الأ�سجار  لنتاأمل   .1
املنا�سب منها وبقليل من التفكري نتخيل، ما الذي ميكن اإنتاجه من اأ�سكالها الطبيعية؟

2. لنقم بت�سكيل بع�س من احللي اخل�سبية املبتكرة بالأغ�سان، مع ال�ستعانة ببع�س اخلامات املنا�سبة 
للتطعيم.

     ن�ساط )4(: 
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تقويم الوحدة

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

)    ( الأ�سجار احلية ت�ساعد على تنظيف الهواء الذي نتنف�سه.    

)    ( من الأ�سجار املنت�سرة يف اململكة العربية ال�سعودية الأثل والإبراه وال�سدر.  

11

11

22

�ذكر/ي بع�س �لأدو�ت �ملنا�صبة للت�صكيل باخل�صب.

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

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

33

ما هي �لآية �لكرمية �لتي ذكر فيها �ل�صجر �لأخ�صر؟

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

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

22



الوحدة الرابعةالوحدة الرابعة

مجال النسيجمجال النسيج
المو�ضوع: المو�ضوع: 

الن�ضيج البارز.
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 ó°ùd  ¿É°ùfE’G  Qƒ£J  ™e äQƒ£Jh  äô¡X »àdG  ,äÉYÉæ°üdGh  ±ô◊Gh ¿ƒæØdG  ºgCG  øe è«°ùædG  Èà©j
 Ö°üÿG êÉàfE’G äGP á«æØdG á«HÎdG ä’É› ºgCG óMCG è«°ùædG Èà©j Éªc ,É¡àjÉbhh ¬°ùØf Î°Sh ¬JÉLÉM
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ك�سوة  ن�سيج  هو  والهند�سية،  الكتابية  العنا�سر  فيه  امل�ستخدم  الإ�سالمي  للن�سيج  �ساهد  اأف�سل  ولعل 

الكعبة امل�سرفة. وقد ا�ستخدم يف �سناعتها خامة احلرير الطبيعي باللون الأ�سود، ونفذ باأ�سلوب ن�سجي 

مميز وهو "اجلاكارد" والذي كان يعرف بـــــــــــ"القبطي" اأو )الن�سيج امُلر�سم( ويتطلب ذلك العمل م�ستوى 

عاٍل من املهارة الأدائية، ال�سكل )103(.

عند قيامنا باأداء العمرة يف مكة املكرمة؛ ميكننا اأن نطلب زيارة م�سنع ك�سوة الكعبة امل�سرفة، لن�ساهد 
ذلك الن�سيج عن قرب، وندقق املالحظة فيه، ويف زخارفه ون�ستطيع اأن نتجول يف امل�سنع ب�سحبة اأحد 

ا عن ذلك امل�سنع.  امل�سرفني، ثم ميكننا اأن نقتني كتيًبا خا�سًّ
والأدوات  للخامات  التكنولوجي  وبالتطور  الفكر،  تطور  مع  ب�سفه عامة  الن�سيج  �سناعة  تطورت  لقد 
التي تثري فكر الفنان وتدفعه اإلى التجريب. وقد ا�ستثمر بذلك الفنان جميع ما يف متناول يديه وميكن اأن 
ين�سج به من خامات خيطية حديثة متنوعة املالم�س وامل�سادر، وم�ستهلكات منا�سبة مثل بقايا الأقم�سة 
وال�سرائط و�سرائح البال�ستيك واملعادن والأوراق باأنواعها، وري�س الطيور وجلود احليوانات... وغري ذلك.

ال�سكل )103(: ك�سوة الكعبة امل�سرفة.

ن�ساط )1(:
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يعترب الن�سيج امل�سطح: من املن�سوجات املاألوفة واملتعارف عليها، وما جنده حولنا بكرثة، وهناك نوع اآخر 
يتميز بوجود اأجزاء ن�سجية بارزة عن �سطح العمل الن�سجي ليعطينا الن�سيج البارز فلنت�ساءل اإذا: كيف يكون 

ذلك الن�سيج البارز؟
كلمة بارز باأب�سط تعريف تعني: وجود اأجزاء مرتفعة عن ال�سطح. واإذا كان ذلك ال�سطح يحتوي على اأكرث من 
جزء مرتفع، فاإن الفراغات التي تتخلل تلك الأجزاء البارزة تعرف بالغائر، وهو عك�س البارز، ال�سكل )104(.

البارزة والغائرة؟ هل  التعّرف على الأجزاء  لنمرر راحة كفنا على وجهنا، مباذا نح�س؟ هل ن�ستطيع 
نحتاج يف التعّرف على ذلك حا�سة الب�سر اأم حا�سة اللم�س اأم الثنتني مًعا؟ 

فالن�صيج �لبارز هو: وجود اأجزاء ن�سجية بارزة عن �سطح العمل الن�سجي، ال�سكل )105(.

ال�سكل )104(: منوذج  للبارز.

ال�سكل )105(: منوذج للن�سيج البارز.

ن�ساط )2(:
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وهناك عدد من الأ�ساليب والطرق املتنوعة، التي ت�ساعدنا لإيجاد ذلك الربوز على �سطح املن�سوج، نذكر 

منها ما ياأتي:

1- تثبيت عن�سر اأو اأكرث خارجي، ب�سدى منف�سلة على �سطح القطعة ثم ن�سجها �سويًّا، ال�سكل )106(.

2- تثبيت عن�سر اأو اأكرث خارجي على �سطح القطعة، ثم ت�سديته ب�سدى واحدة ومن ثم ن�سجه �سويًّا، ال�سكل )107(.

ال�سكل )107(: ن�سيج بارز با�ستخدام 
اأكرث من م�ستوى ب�سدى واحدة  واحدة.

ال�سكل )106(: ن�سيج بارز با�ستخدام اأكرث من م�ستوى ب�سدى منف�سلة.
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3- تثبيت العنا�سر على �سطح العمل كدعائم، ثم ت�سديتها ون�سجها، ال�سكل )108(.

ال�سكل )108(: ن�سيج بارز بالدعائم املتنوعة.

 4- التنوع يف الرتاكيب الن�سجية امل�ستخدمة، ال�سكل )109(. 

ال�سكل )109(: ن�سيج بارز بتنوع التراكيب الن�سجية.

وبالطبع فاإن كل نوع مما �سبق ذكره يعتمد على طريقة خا�سة اأثناء تنفيذه.
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ثم  القطعة،  تثبيت عنا�سر ذات �سدى منف�سلة على �سطح  باأ�سلوب  بارز  ن�سيج  اإنتاج عمل قطعة  لنحاول 

ن�سجه �سويًّا.

اخلامات والأدوات:

1- قطعة كرتون اأو فلني م�سطح مقا�س )25 ×15( �سم تقريًبا. 

2- عدد 4 عنا�سر اأو اأكرث فلني مربعة اأو م�ستطيلة ال�سكل متدرجة املقا�سات.

3- خيوط قطنية منا�سبة لعمل ال�سدى.

ثم  الفلني،  من  لوح  على  وتثبيتها  العنا�سر،  من  خمتلفة  م�ستويات  با�ستخدام  بــارز:  ن�سيج  عمل  ميكننا 

ت�سديتها ب�سدى واحدة، ال�سكل )110(، ثم تن�سج جميعها مع بع�سها البع�س.

     هل ميكننا العمل على اإطار دائري بدًل من النول امل�ستطيل؟ لنحاول عمل ذلك.

ن�ساط )3(:

ال�سكل )110(: نول ذو م�ستويات متنوعة و�سدى واحدة.

تدريب:



229229

4- خيوط متنوعة املالم�س والألوان لعمل اللحمة.

5- اإبرة بال�ستيك ذات ثقب وا�سع.

6- م�سط وا�سع الأ�سنان، مق�س اآمن لالأطفال.

7- �سمغ لتثبيت العنا�سر، ال�سكل )111(.

طريقة العمل: 
اخلطوة الأولى: جنهز النول )قطعة الفلني( بو�سع عالمات بالقلم الر�سا�س على م�سافات مت�ساوية 

ل تزيد عن 1�سم يف اجلهتني املتقابلتني لقطعة الفلني.

اخلطوة الثانية: نطلب امل�ساعدة لعمل �سقوق على تلك العالمات، لتمرير خيوط ال�سدى من بينهما 

بالطريقة املعتادة لدينا، مع مراعاة عدم �سد اخليط وكذلك عدم ارتخائه كثرًيا.

ا باقي قطع الفلني بنف�س الطريقة، ليكون لكل واحدة منها �سدى منف�سلة. اخلطوة الثالثة: جنهز اأي�سً

ثم  بالأكرب،  مبتدئني  النول،  �سطح  على  املقا�سات  املختلفة  العنا�سر  بتثبيت  نبداأ  الرابعة:   اخلطوة 

الأ�سغر، مع مراعاة الحتفاظ بتوازي خيوط ال�سدى، وو�سعها يف اجتاه واحد، ال�سكل )112(.

ال�سكل )111(: اخلامات  والأدوات.



ال�سكل )113(: عملية الن�سج وا�ستخدام امل�سط.230230

ال�سكل )112(: طريقة تثبيت العنا�سر على النول.

اخلطوة اخلام�سة: بعد اختيار وحتديد خيوط اللحمة ذات الألوان واملالم�س املتنوعة، ناأخذ اخليط 
الأول ون�سعه يف ثقب الإبرة، ونبداأ يف عملية الن�سج بالطريقة الب�سيطة 1/1 مع مراعاة النقاط الآتية:

اأن تتم عملية الن�سج من اأول ال�سطر اإلى اآخره، مروًرا بالأجزاء البارزة يف النول، اإلى اأن ينتهي العمل.

عدم �سد خيط اللحمة اأثناء الن�سج، حتى ل يوؤثر على �سكل الن�سيج، فيكون م�سدوًدا يف بع�س الأجزاء.
عدم زيادة رخو خيوط اللحمة حتى ل تبقى له زوائد من طرفيه تقلل من جماله. 

ا�ستخدام امل�سط اأثناء عملية الن�سج، وذلك بعد اإمرار اخليط على �سكل قو�س بني خيوط اللحمة، ثم 
اإنزاله بامل�سط ليكون منتظًما، ال�سكل )113(.
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 ن�ساط )4(:

األبوم  بها يف  ونحتفظ  بــارزة،  اأجــزاء  بوجود  تتميز  متنوعة،  ن�سجية  لأعمال  �سور  بجمع  �سنقوم 

خا�س، قد توحي لنا تلك الأعمال باأفكار ميكن اأن تفيد يف اإنتاج عمل فني ن�سجي بارز.    

ال�سكل )114(: العمل في �سكله النهائي.

بعد النتهاء من الن�سج �سنبقي القطعة مثبتة على النول، وميكننا عمل ُكتل خيطية باأطوال خمتلفة 

يف اأحد اأطرافه كجزء جمايل، ال�سكل )114(.

وبذلك �سيكون لدينا عمل فني ن�سجي بارز.
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تقويم الوحدةتقويم الوحدة

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

)    ( ميكننا عمل ن�سيج بارز با�ستخدام م�ستويات خمتلفة من العنا�سر على لوح من الفلني.  

)    ( يعترب الن�سيج اأحد اأهم جمالت الرتبية الفنية ذات الإنتاج اخل�سب واملتنوع.   

11

11

22

�لعنا�صر �لزخرفية بالفنون �لإ�صالمية �لتي ��صتخدم فيها �لن�صيج هي:

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

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

.................................................................................................................................................................................................................................................................
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22
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1-تنمية مهارات التفكري الإبداعي لدى الطالب/ــة.

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

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

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

م�ستدامة ذات طبيعة تربوية وجمالية.

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

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

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

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

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

الفني.

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

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

أهداف المشروع الفني )الفصلي(أهداف المشروع الفني )الفصلي(

المشروع الفصليالمشروع الفصلي
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ثبت المصطلحات

مجال �لزخرفة:
�لنقطة �لزخرفية: هي �لنقطة �لتي ينطلق منها �لخط باأ�صكاله �لمختلفة ليكون منها وحدة زخرفية �لت�صعب من نقطة 

و�حدة وهو �لت�صعب �لذي تنبثق �لوحدة �لزخرفية فيه من نقطة �إلى �لخارج.
�لت�صعب من خط: تتفرع �لأ�صكال و�لوحد�ت �لزخرفية فيه منطلقة من خطوط م�صتقيمة �أو منحنية من جانب و�حد �أو من 

جانبين وتمتد، ويظهر في �لأ�صرطة و�لإطار�ت.
�لأ�صكال �لهند�صية �لزخرفية: هي �لأ�صكال �ل�صد��صية و�لثمانية و�لخما�صية �لنجمية.

�لوحدة �لزخرفية �لهند�صية: عبارة عن خطوط منتظمة ومتنا�صقة لها �أبعاد  مت�صاوية �أو غير مت�صاوية ، باأ�صكال هند�صية  
زخرفية لتكون وحدة زخرفية.   

�لوحدة زخرفية �لمت�صعبة د�خل �صكل هند�صي: بناء وحدة زخرفية هند�صية مت�صعبة د�خل �صكل هند�صي با�صتخد�م  
عدد من �لأ�صكال وتكر�رها.

 وحدة زخرفية ب�صيطة مت�صعبة من خالل �صكل هند�صي: تجميع �لأ�صكال �لهند�صية �لمختلفة لعمل تكوينات زخرفية 
مت�صعبة با�صتخد�م �لتبادل يعتمد على �لتز�ن مع �لفر�غ و�لتكر�ر لإنتاج عالقات زخرفية  متنوعة.

مجال �أ�صغال �لمعادن:
�لمرونة و�للدونة: هي مقدرة �لج�صم على ��صتعادة �صكله وحجمه �لأ�صليين بعد زو�ل �لقوة �لتي تحدث فيه �لتغيير وهي 

خا�صية م�صتركة بين جميع �لمعادن ولكن بدرجات متفاوتة.
�لتخمير: هو ت�صخين �لمعدن �إلى درجة �لحمر�ر ثم تركه ليبرد ببطء ويترتب على ذلك نق�س في �صالبته �أي ي�صبح قاباًل 

للت�صكيل.
�أ�صغال �لمعادن: هو �لفن �لذي يتفاعل مع خامات �لمعادن جميعها، كما �أن فن �ل�صياغة وفن �لمينا �لمعدنية يدخالن في 

ا. هذ� �لنطاق �أي�صً
�لتقبيب: يعرف باأنه �لخا�صية �لتي ت�صمح باإمكانية �إحد�ث تغير د�ئم في �صكل �لمعدن بالطرق عليه �صو�ء وهو بارد �أو بعد رفع 

درجة حر�رته لإك�صابه �للدونة �لتي ت�صهل تمدد �صطحه دون �أن يتعر�س للك�صر �أو �لت�صقق �أو �لت�صويه.
�ل�صند�ن: هو �أد�ة حديدية ت�صند عليه �لقطعة في �أثناء طرقها، وي�صنع من �لحديد.

� من جذع �صجرة كبيرة تجوف من �لد�خل ب�صكل د�ئري وت�صتعمل في تقبيب  �ل�صند�ن �لخ�صبي: هو قطعة خ�صبية متينة جدًّ
�لمعادن.

�لزخرفة بالغائر: هي تعميق جزء من �صطح �لمعدن نتيجة �لدق و�لتقبيب �أو �ل�صغط.
�لزخرفة بالنافر »�لريبو�صية«: هي �لطرق �لخلفي بو��صطة �أزميل ذي ر�أ�س مبطط على ظهر �للوح �لمعدني �أو �ل�صغط 

بالأدو�ت حتى تبرز �لزخرفة وتبقى �لأجز�ء �لأخرى في م�صتو�ها �لطبيعي.
ريبو�صي: �أي دفع �أو طرق، وي�صتخدم ذلك للزخارف �لمعدنية في عمليات �لت�صكيل و�لزخرفة ل�صطوح �لمعادن لعمل تحفة 

فنية منها في ت�صميمات ونقو�س بارزة.
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قيمة: هي ما يقيم به �لعمل �لفني ، وبمقد�ر ما في �لعمل �لفني من قيم بمقد�ر ما فيه من ن�صب �لنجاح و�لتكامل، مثل �لقيم 
�للونية و�لخطية وغيرها.

قيمة فنية: ي�صير �لم�صطلح للقيمة �لتي تكمن في �لعمل �لفني �صو�ء في م�صمونه �أو �صكله، وهي �لتي تتوقف عليها قيمة 
�لعمل وم�صتو�ه.

قيمة جمالية: هي معايير ونماذج تقا�س بها �لأعمال �لفنية مثل �لعالقات بين �لأ�صكال و�لن�صجامات �للونية و�إتز�ن �لتكوين 
وغيرها.

طرق �لمعادن: هو �لدق وي�صتخدم في فن �لمعادن لت�صكيلها وي�صتخدم لذلك �أدو�ت خا�صة ح�صب �لت�صكيل �لمطلوب.
مجال �أ�صغال �لخ�صب:

�لجذوع و�لفروع: هي �لتي تعطي �ل�صجرة �صكلها �لعام.
�لجذع: هو �لق�صم �ل�صطو�ني من �لعمود �لو�قع بين �لقاعدة و�لتاج. 

�لأغ�صان: هي �لفروع �لتي تنمو من �لجذع وتحمل �لأور�ق.
�لتكوين: عبارة عن �لتجميع �لمنظم لأجز�ء متعددة  في كل متكامل لعنا�صر فنية بينها عالقات متبادلة. 

�لملكد )�لمهر��س(: هو وعاء خ�صبي من �لجذوع لطحن �لبن.
�لمهوى: هي �لأد�ة �لتي يدق بها في �لمهر��س.

�للومة: هي �أد�ة خ�صبية ت�صتخدم لحرث �لأر�س، وت�صمى في نجد جاَرة، تجرها �لأبقار و�لإبل. 
�لعمل �لجمالي: هو �لذي يكون متنا�صًقا ومتر�بًطا في عنا�صره كالألو�ن و�لمالم�س و�لم�صاحة وغيره. 

�لعمل �لوظيفي �لنفعي: هو �لذي يوؤدي �أو يحقق حاجة لالإن�صان، وغالًبا ما ير�عى فيه �لجانب �لجمالي.
�لت�صكيل: هي عملية تغيير �أو تحويل �لخامة من �صكلها �لطبيعي �إلى �صكل �آخر )جمالي �أو وظيفي(.

�لنهو: هي �لمرحلة �لنهائية من ت�صكيل �لعمل، وتتم با�صتخد�م �ل�صنفرة �لناعمة و�لطالء �لملون �أو �ل�صفاف كالورني�س.
�لخامات �لخ�صبية: هي �لمو�د �لتي ت�صتخرج من �لأخ�صاب باأنو�عها �لمختلفة، وهي ق�صمان:

    • خامات خ�صبية طبيعية: مثل )�لجذوع، �لأغ�صان �لن�صارة �لخ�صبية، �لليف، �صعف �لنخيل »�لخو�س«، �لق�صرة �لتي تغلف  
                                                   �لجذع، وغيرها(.

   • خامات خ�صبية �صناعية: ك�صناعة �لفحم، �لورق، �لمطاط، �لر�يون: »وهو �لحرير �ل�صناعي، ل�صناعة �لمالب�س«.
مجال �لن�صيج: 

�لإطار �لد�ئري: هو عبارة عن حلقتين متد�خلتين ويمكن �لتحكم في �لحلقة �لخارجية من خالل مفتاح �صابط لها لإحكام 
قفلها بعد �إدخال �لخامة �لن�صجية بين �لحلقتين.              

�لبارز: هو �لعنا�صر �لظاهرة و�لمرتفعة عن �صطح �لعمل. وي�صكل جزًء� من �صطحه ول ينف�صل عنه وهو بذلك يعتبر عالًجا 
ل�صطح ذلك �لعمل �لفني. وللبارز عدة �أنو�ع منها: 

      �أ٠ �لبارز �ل�صديد �لرتفاع.
     ب. �لبارز �لمرتفع.

     ج. �لبارز �لقليل �لرتفاع. 
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     د. �لبارز �لمنخف�س.
     هـ. �لبارز �لم�صطوف. 

�لتوليف بين �لخامات: هو عمل عالقة بين خامات متنوعة قد تكون ذ�ت م�صدر و�حد �أو مختلفة �لم�صدر، لتعطي بذلك 
مجموعة متعاي�صة ومتجان�صة من �لخامات، وقد يكون ذلك �لتاآلف ناتج عن �تحاد في �للون �أو في �لم�صدر �أو في �لمالم�س  

وذلك لتحقيق �لقيم �لفنية للتوليف بين  �لخامات.
�لخامات �لن�صجية �لملونة: هي �أجز�ء من من�صوجات متنوعة كبقايا �لأقم�صة، وكذلك من خامات مثل �لجلود، �لبال�صتيك، 
يتميز  كذلك  و�لملم�س  �للون  ناحية  من  مظهره  في  تنوع  �إلى  يوؤدي  مما  �لن�صيج  عملية  في  ل�صتخد�مه  وذلك  �إلخ  �لق�س... 

بال�صرعة في �إنتاجه.
خيوط �ل�صدى: هي �لخيوط �لم�صتخدمة في ت�صدية �لنول ويجب �أن تكون قوية وم�صدودة مثل �لخيوط �لقطنية �أو �لدوبارة 

وغيره ويتوقف �صماكة ذلك �لخيط على ح�صب قطعة �لن�صيج مقا�ًصا و��صتخد�ًما.
�لدعائم: جمع كلمة دعامة وهي �لعماد �أو �لأ�صا�س، وهنا يكون بمثابة �لعنا�صر �لتي تثبت لعمل �لنول ومن ثم ت�صديته.  

�للحمة: هي �لخيوط �لعر�صية �لتي يتم �لن�صج بها و�لتي تعطي �لن�صيج �صكله �لمميز بتنوعها.
�لم�صطرة: هي �صريحة خ�صبية رقيقة ت�صتخدم في ف�صل خيوط �ل�صدى �لزوجية عن �لفردية لعمل �لنف�س.

�أثناء  �أ�صنان معدنية وهو ي�صاعد على �نتظام خيوط �للحمة وتما�صكها  �لم�صط: هو غالًبا ما يكون م�صنوًعا من �لخ�صب ذو 
عملية �لن�صج. 

�لمكوك: هو قطعه خ�صبية �صغيرة يلف حولها �لخيط �لم�صتخدم في عملية �لن�صج، ويمكن ��صتخد�م �لإبر ذ�ت �لثقب �لو��صع 
بدًل منه.      

مفهوم �لن�صيج: هو تقاطع وتعا�صق خيوط طولية ت�صمى �ل�صدى مع خيوط عر�صية ت�صمى �للحمة تقاطًعا منتظًما و�لذي 
ي�صمح بظهور �للحمات �أو �ختفائها مما يعطي �لتاأثير�ت �لن�صجية �لتابعة لذلك �لتعا�صق، وهناك عدد كبير لأنو�عه مثل: �لن�صيج 

�لممتد بجميع �أنو�عه، �لن�صيج غير �لممتد، �لن�صيج �لمبردي، �لن�صيج �لأطل�صي، �لن�صيج �لوبري و�ل�صجاد. 
�لنول: هي �لأد�ة �لتي ت�صتخدم للن�صج عليها. وهناك عدد من �لأنو�ل يتدرج من �لنول �لبد�ئي �لب�صيط، و�صوًل �إلى �لنول �لآلي 

�لم�صتخدم في �لم�صانع.
ن�صيج �لجاكارد: هو من �أفخر �أنو�ع �لن�صيج �لفني منذ �لقدم، و�لذي يحتاج �إلى دقة ومهارة �أد�ئية عالية عند ن�صجه وكان 

يعرف �صابًقا بالن�صيج �لقبطي �أو �لن�صيج �لمر�صم. وبهذه �لطريقة تن�صج �لآيات و�لعبار�ت على ك�صوة �لكعبة �لم�صرفة.
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فهرس األشكال

مجال الزخرفة
ال�سكل )1(: جمموعة من البالطات اخلزفية �سدا�سية الأ�سالع م�سنوعة من اخلزف املر�سوم 

163حتت الطالء ال�سفاف باللون الأزرق حتمل زخارف نباتية متعددة.

163ال�سكل )2(: اخلط الكويف الهند�سي.
164ال�سكل )3(: �سكل هند�سي خما�سي م�ستلهم من جنمة البحر.

164ال�سكل )4(: اأ�سكال هند�سية م�ستلهمة من نبات ال�سرخ�سي.
165ال�سكل )5(: �سكل طبيعي ميكن اأن ن�ستخل�ص منه اأ�سكاًل هند�سية.

165ال�سكل )6(: �سكل هند�سي م�ستخل�ص من �سبكة العنكبوت.    
166ال�سكل )7(: اأ�سكال زخرفية مت�سعبة م�ستخدمة  كزخارف اإطارات.  

166ال�سكل )8(: اأ�سكال هند�سية دائرية م�ستخل�سة من عن�سر طبيعي ومناذج منفذة.   
167ال�سكل )9(: الدائرة ور�سم الزخارف من خاللها.

167ال�سكل )10(: اأ�سكال هند�سية م�ستخل�سة من خلية النحل.
168ال�سكل )11(: ر�سم وحدة زخرفية مت�سعبة داخل �سكل هند�سي.

168ال�سكل )12(: ر�سم وحدة زخرفية داخل �سكل هند�سي  با�ستخدام جمموعة من الأ�سكال الهند�سية.
168ال�سكل )13(: ر�سم وحدة زخرفية مت�سعبة داخل �سكل هند�سي با�ستخدام امتداد اخلطوط.

168ال�سكل )14(: نتيجة لوحدة زخرفية هند�سية مت�سعبة.
169ال�سكل )15(: وحدة زخرفية ب�سيطة مت�سعبة.

169ال�سكل )16(: وحدة زخرفية ب�سيطة مت�سعبة داخل �سكل هند�سي.
170ال�سكل )17(: وحدة زخرفية ب�سيطة مت�سعبة.

170ال�سكل )18(: تكرار لوحدة زخرفية ب�سيطة مت�سعبة. 
171ال�سكل )19(: المتدادات يف الأطباق النجمية.

171ال�سكل )20(: مناذج لالأطباق النجمية ملونة ومنفذة على خامات خمتلفة.
171ال�سكل )21(: جزء من باب امل�سجد النبوي وتظهر عليه الزخارف املختلفة.                                                                                                                          

172ال�سكل )22(: باب امل�سجد النبوي ال�سريف باملدينة املنورة. 
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مجال اأ�شغال المعادن

المو�سوع 
الأول

176ال�سكل )23(: جمموعة خمتارة من املعادن اخلام.
179ال�سكل )24(: التخمري.

180ال�سكل )25(: الطرق على املعادن.
180ال�سكل )26(: اآنية مطروقة.

180ال�سكل )27(: التخمري: »ت�سخني املعدن لإك�سابه اللدونة«.
181ال�سكل )28(: اأ�سلوب الطرق القدمي.

181ال�سكل )29(: تزيني اخل�سب بالنحا�ص.

181ال�سكل )30(: تزيني الأبواب بالنحا�ص.
182ال�سكل )31(: �سندان من احلديد.
182ال�سكل )32(: �سندان من اخل�سب.

183ال�سكل )33(: جمموعة من املطارق.
183ال�سكل )34(: األواح نحا�ص.

183ال�سكل )35(: موقد لهب.
184ال�سكل )36(: حتديد ال�سكل.

184ال�سكل )37(: الطبع على النحا�ص.
184ال�سكل )38(: ق�ص النحا�ص.
185ال�سكل )39(: �سندان خ�سبي.
185ال�سكل )40(: �سندان حديد.

185ال�سكل )41(: الطرق على النحا�ص.
186ال�سكل )42(: ت�سوية ال�سطح.

187الأ�سكال )43، 44، 45(: الأعمال الفنية التي لها خا�سية التقبيب.
188ال�سكل )46(: التقبيب الب�سيط.

188ال�سكل )47(: الأدوات واخلامات.
191ال�سكل )48(: تاأثريات املطرقة املبا�سر.
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المو�سوع 
الأول

191ال�سكل )49(: تاأثري الأزاميل.
191ال�سكل )50(: اخلامات والأدوات.

193ال�سكل )51(: ن�ساط )2(.
193ال�سكل )52(.

194الأ�سكال )53، 54، 55(: بع�ص الأعمال املنفذة بالتقبيب.

المو�سوع 
الثاني

195ال�سكل )56(: �سينية من املو�سل من  النحا�ص املطعم بالف�سة والذهب اأواخر القرن13م.
195ال�سكل )57(: مر�ص للعطور من النحا�ص مكفت بالذهب والف�سة )الع�سر الأيوبي(.

195ال�سكل )58(: �سلطانية ب�ساق من القرن 15 م  )الع�سر التيموري(.
196ال�سكل )59(: اإبريق من النحا�ص املطروق مزخرف باحلفر والتطعيم القرن 13م. 

196ال�سكل )60(: مبخرة كروية مثقبة مطعمة بالف�سة القرن 14م )الع�سر اململوكي(.
ال�سكل )61(: �سمعدان من النحا�ص مزخرف باإطار كتابي بخط الثلث على اأر�سية من 

زخارف نباتية القرن 14 )الع�سر اململوكي(.
196

196ال�سكل )62(:  قر�ص كر�سي للطعام من النحا�ص المزخرف بالتفريغ والمكفت بالف�سة. 
197ال�سكل )63(: اإناء من الربونز املكفت بالف�سة وزخارف التوريق عليه ن�سو�ص كتابية بخط الن�سخ. 
197ال�سكل )64(: �سندوق مزخرف من النحا�ص املطروق وزخرفة حمفورة ومطعمة بالذهب والف�سة. 

197ال�سكل )65(: اإبريق من النحا�ص املطروق مكفت بالذهب والف�سة )الع�سر اململوكي(. 
198ال�سكل )66(: اأ�سلوب الزخرفة بالغائر.
199ال�سكل )67(: اأ�سلوب الزخرفة بالنافر.

199ال�سكل )68(: اإ�سافة تاأثريات على ال�سطح.
199ال�سكل )69(: اإ�سافة تاأثري الأزاميل على ال�سطح.

200ال�سكل )70(: ال�سغط الغائر والنافر.
200ال�سكل )71(: الأدوات واخلامات.

202ال�سكل )72(: الغائر والبارز يف الع�سر احلديث.
202ال�سكل )73(: الطرق بالدق بالأزاميل.
202ال�سكل )74(: الطرق بالدق بامل�سامري.

204ال�سكل )75(: عمل فني. 
204ال�سكل )76(: ن�ساط )2(.
205ال�سكل )77(: ن�ساط )3(. 



241241

مجال اأ�شغال الخ�شب
208ال�سكل )78(: �سجرة الأثل.

208ال�سكل )79(: �سجرة اجلميز.
209ال�سكل )80(: �سجر ال�سدر واأغ�سانه املثمرة.                                            

209ال�سكل )81(: �سجر النخيل. 
209ال�سكل )82(: �سناعة اخلو�ص.

210ال�سكل )83(:  منتجات من اخلو�ص والليف من ع�سري باألوانها الزاهية.
210ال�سكل )84(: بع�ص الأعمال اخل�سبية القدمية امل�سنوعة من جذوع واأغ�سان الأ�سجار.

211ال�سكل )85(: اأدوات وعدد يدوية. 
211ال�سكل )86(: ت�سكيل الأواين والأقداح من جذوع الأ�سجار قدمًيا )اجلنادرية(.

212ال�سكل )87(: جذوع واأغ�سان من الطبيعة.
212ال�سكالن )88، 89(: قطع حطب. 

213ال�سكل )90(: بع�ص اخلامات اخل�سبية.
213ال�سكل )91(: بع�ص اأدوات الت�سكيل باخل�سب.

214ال�سكل )92(: عمل فني )اإميان عبداهلل حلواين(.
217ال�سكل )93(: عمل فني الطالبة )بيل�سان(.

218ال�سكل )94(: حامل مناديل.
218ال�سكل )95(: �ساعة.

218ال�سكل )96(: وحدة اإ�ساءة حائطية.
218ال�سكل )97(: طاولة بالأغ�سان.

218ال�سكل )98(: جم�سمان جماليان )لطالبان من الرتبية الفنية، جامعة اأم القرى(.
219ال�سكل )99(: اأعمال فنية خمتلفة باجلذوع والأغ�سان.
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مجال الن�شيج
222ال�سكل )100(: لوحة للزخارف النباتية. 

223ال�سكل )101(: لوحة الزخارف الهند�سية.
223ال�سكل )102(: لوحة الزخارف الكتابية.

224ال�سكل )103(: ك�سوة الكعبة الم�سرفة.
225ال�سكل )104(: نموذج  للبارز.

225ال�سكل )105(: نموذج للن�سيج البارز.
226ال�سكل )106(: ن�سيج بارز با�ستخدام اأكثر من م�ستوى ب�سدى منف�سلة.

226ال�سكل )107(: ن�سيج بارز با�ستخدام اأكثر من م�ستوى ب�سدى واحدة واحدة.
227ال�سكل )108(: ن�سيج بارز بالدعائم المتنوعة.

227ال�سكل  )109(: ن�سيج بارز بتنوع التراكيب الن�سجية.
228ال�سكل )110(: نول ذو م�ستويات متنوعة و�سدى واحدة.

229ال�سكل )111(: الخامات  والأدوات.
230ال�سكل )112(: طريقة تثبيت العنا�سر على النول.

230ال�سكل )113(: عملية الن�سج وا�ستخدام الم�سط.
231ال�سكل )114(: العمل في �سكله النهائي.
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