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 �لحمد هلل رب �لعالمين، و�ل�صالة و�ل�صالم على �أ�صرف �لمر�صلين، وعلى �آله و�صحبه �أجمعين وبعد:
ّمم هذ� �لكتاب - �لذي بين يديك - عزيزي �لطالب/�لطالبة - لإثر�ء معلوماتك وخبر�تك ومهار�تك  فقد �صُ
في مجالت �لتربية �لفنية �لمختلفة، وفيه من �لمعلومات و�لأن�صطة ما يجعله مرجعاً �أكاديمياً هاماً. تجد في 

محتوى �لجزء �لمخ�ص�ص للف�صل �لدر��صي �لأول ثالث وحد�ت، وتتكون 
�لوحدة �لأولى - وهي خا�صة بمجال �لر�صم ومعرو�صة في  ثالثة مو�صوعات على �لنحو �لتالي :

1- �لمو�صوع �لأول: مبادئ �لتكوين �لفني.
2- �لمو�صوع �لثاني: �ل�صوء و�لظل في �لثمار.

3- �لمو�صوع �لثالث: ر�صم �أور�ق �ل�صجر.
وُروعي في هذه �لمو��صيع منا�صبتها ل�صنِّ �لطالب/�لطالبة ومعالجتها لمفاهيم �صبق لهم �لتعّر�ص �إليها، كما 
ذيلت �لمو�صوعات باأن�صطة فكرية وتطبيقية ت�صاعد على تاأكيد �لمعارف و�لخبر�ت و�لمهار�ت �لمكت�صبة. 

�لوحدة �لثانية وهي خا�صة بمجال �لزخرفة، وتتكون من مو�صوعين، هما:
1- �لمو�صوع �لأول: �لزخرفة �لهند�صية.

2- �لمو�صوع �لثاني: �لأقطار في �لزخارف �لهند�صية.
وقد ُروعي في هذه �لمو��صيع �أن تكون �متد�د�ً لما �صبق �أن تعّلمه �لطالب/�لطالبة، و�صملت  �أن�صطة فكرية 

وتطبيقية.
�لوحدة �لثالثة وقد تناولت مجال �لطباعة، و�صملت �لمو��صيع �لتالية:

1- �لمو�صوع �لأول: �لطباعة بالقو�لب مختلفة �لخامات.
2- �لمو�صوع �لثاني: �لطباعة بقو�لب �ل�صكل و�لأر�صية.

وقد تناولت �لوحدة في مو�صوعيها طرق �لطباعة بالقالب، وقدمت نبذة تاريخية عنها، وتطّرقت بالتف�صيل 
لطباعة �لقالب و�ل�صتفادة منها في �لمنزل. كما ذيلت �لوحدة باأن�صطة �إثر�ئية فكرية وعملية.

وتجد في محتوى �لجزء �لمخ�ص�ص للف�صل �لدر��صي �لثاني ثالث وحد�ت:
�لوحدة �لأولى وقد خ�ص�صت لمجال �لخزف، وتكونت من مو�صوعين على �لنحو �لتالي:

�لمو�صوع �لأول: ت�صكيل �أو�ني بطريقة �لحبال.  -1
�لمو�صوع �لثاني: ت�صكيالت مبتكرة بطريقة �لحبال.  -2

وقد تناولت معلومات مهمة عن طر�ئق �لت�صكيل �لمختلفة، و�أكدت على طريقة �لت�صكيل بالحبال. كما ر�عت 
�لوحدة ت�صل�صل �لخبر�ت و�لهتمام بخطو�ت �لتنفيذ �لخا�صة بطريقة بناء �ل�صكل بالحبال �لطينية. كما 
ذيلت باأن�صطة �إثر�ئية علمية وعملية، �صوف ت�صاعد �لطالب/�لطالبة - �إن �صاء �هلل - في ممار�صة ما تعّلمه 

في �لمنزل و�ل�صتفادة من خ�صائ�ص �لمنتج �لخزفي �لنفعية.
�لوحدة �لثانية: مجال �لر�صم ويتكون من �لمو�صوعات �لآتية:

�لمو�صوع �لأول: �لت�صوير من �لطبيعة �ل�صامتة.  -1
�لمو�صوع �لثاني: ت�صميم �لجر�فيك.  -2

تاريخية وجمالية  �لطالب/ة، وتقديم فكرة  �إث��ر�ء خبر�ت ومهار�ت  �لوحدة  ُروعي في مو�صوعات هذه  وقد 
ومو�صوعية عن �لطبيعية �ل�صامتة كمو�صوع للتعبير تناوله �لعديد من �لفنانين وباأ�صاليب مختلفة. كما 
�أن �لت�صميم �لجر�فيكي مو�صوع محبَّب ومرتبط بم�صاهد�ت خبر�ت �لطالب/ة في �لحياة �ليومية. وقد 
ُذّيلت مو��صيع هذه �لوحدة باأن�صطة فكرية وثقافية وعملية ت�صاعد على تحقيق �لمتد�د �لأفقي للمنهج.

المقــدمـةالمقــدمـة
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�لوحدة �لثالثة: مجال �لزخرفة وتتكون من �لمو�صوعات �لآتية:
�لمو�صوع �لأول: �لتماثل �لكلي في زخارفنا �لإ�صالمية.  -1
�لمو�صوع �لثاني: �لتماثل �لكلي �لمتعاك�ص في زخارفنا.  -2

فيها  ُروع��ي  �لأول،  �لف�صل  �لزخرفة في  لمو�صوعات وحدة  �متد�د طبيعي  �لوحدة هي  ومو�صوعات هذه 
�لمجال.  نف�ص  في  للدرو�ص  �لإث��ر�ئ��ي  �لجانب  وتحقيق  و�ل��م��ه��ار�ت،  �لخبر�ت  في  �لت�صل�صل  تحقيق 
ومجمل �لمعارف و�لخبر�ت و�لمهار�ت �لمقدمة �صوف ترفع من م�صتوى خبر�ت �لطالب/ة �لمعرفي 

و�لتذوقي لهذ� �لفن �لإ�صالمي �لأ�صيل.
كما تجد في محتوى �لجزء �لمخ�ص�ص للف�صل �لدر��صي �لثالث ثالث وحد�ت وتتكون:

�لوحدة �لأولى: مجال �أ�صغال �لمعادن ويتكون من �لمو�صوعات �لآتية:
�لمو�صوع �لأول: لوحة فنية بال�صغط على �لنحا�ص.  -1

�لمو�صوع �لثاني: لوحة زخرفية باإ�صتخد�م �ألو�ن �لزجاج على �لنحا�ص.  -2
وتت�صمن  �لمعادن،  باأ�صغال  �لخا�صة  �لدرو�ص  في  �لمكت�صبة  �لخبر�ت  �إث��ر�ء  �لوحدة  هذه  في  ُروع��ي  وقد 
معلومات قيمة و�أن�صطة �إثر�ئية فكرية وعملية. ويمكن للطالب/ة و�أفر�د �لعائلة تعّلم ت�صكيل لوحات 
�لجدير  ومن  �لجميلة.  �لباردة  �لمينا  بمادة  وتلوينها  �للينة  �لمعادن  على  �ل�صغط  بو��صطة  وتحف 

بالذكر �أن �أدو�ت هذ� �لفن �لجميل وخاماته متوفرة في �لمكتبات ومحالت بيع �لأدو�ت �لفنية.
�لوحدة �لثانية: مجال �أ�صغال �لخ�صب ويتكون من �لمو�صوعات �لآتية:

�لمو�صوع �لأول: تكوين جمالي م�صطح بالخ�صب.  -1
�لمو�صوع �لثاني: تكوين جمالي مج�صم بالخ�صب.  -2

كما  و�قت�صادياته،  و�أنو�عه  �لخ�صب وم�صادره  �إثر�ئية عن  �لوحدة معلومات  �صملت مو�صوعات هذه  وقد 
و�أفكار لال�صتفادة من  �لبيئي، وقدمت حلول  �لوعي  �لأفقي، وتر�عي  �لربط  قدمت معلومات تر�عي 
�لتاأكيد على ما �كت�صبه �لطالب/ة في  بقايا �لأخ�صاب في عمل مج�صمات جمالية ونفعية، كما ر�عت 

درو�ص �لمجال.
�لوحدة �لثالثة: مجال �لن�صيج ويتكون من �لمو�صوعات �لآتية:

�لمو�صوع �لأول: �لن�صيج �لب�صيط.  -1
�لمو�صوع �لثاني: ت�صكيالت متنوعة بالن�صيج.  -2

�صبق  �لتي  و�إثر�ئها، وتعزيزها للخبر�ت  �لطالب /ة  �لوحدة منا�صبتها لعمر  وقد روعي في ت�صميم هذه 
�كت�صابها �أثناء �لدرو�ص �لف�صلية للمجالت. وقد قدمت مو��صيع هذه �لوحدة فكرة عامة عن �لن�صيج 

�لب�صيط و�لن�صيج �ل�صعبي كما ذيلت باأن�صطة فكرية وعملية.

وما على �لطالب/�لطالبة �إل قر�ءة �لتعليمات و�ّتباع �لخطو�ت للقيام بالأن�صطة �لتي �صوف تكون -  باإذن 
�أمر  وممار�صته  �لفن  تعلم  ؛لأن  بكاملها  لالأ�صرة  ولكن  فح�صب  للطالب/�لطالبة  لي�ص  مفيدة   - �هلل 

ممتع ومفيد.
تعلمهم  تح�صين  �إلى  يهدف  �لذي  �لجهد  بهذ�  وطالباتنا  ينفع طالبنا  �أن  �لكريم  �هلل  ن�صاأل  �لختام  وفي 

وممار�صتهم لمجالت �لتعبير �لفني �لمختلفة.
 و�آخر دعو�نا �أن �لحمد هلل رب �لعالمين.
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1- ��صتخد�م بع�ص خامات و�أدو�ت �لر�صم و�لتلوين في �إنتاج �أعمال فردية وجماعية. 
2- و�صف وتحليل ومقارنة �أعمال فنية �صعودية وعالمية ذ�ت �رتباط ببيئة �لطالب/�لطالبة. 

3- معرفة بع�ص فنون �لح�صار�ت �لقديمة و�أ�صاليب بع�ص مد�ر�ص �لفن �لحديث. 
٤- �لتمييز بين �أنو�ع �لزخارف �لإ�صالمية. 

٥- ت�صميم وحدة زخرفية وفق قو�عد �لزخرفة �لمتعارف عليها. 
٦- و�صف عمل فني زخرفي م�صتخدماً بع�ص �لم�صطلحات �لتي �كت�صبها. 

٧- معرفة م�صادر �لطينة �لطبيعية و�ل�صناعية. 
٨- تطبيق طرق بناء وت�صكيل �أعمال �لخزف في �إنتاج عمل فني.

٩- تطبيق �لزخارف �لبارزة و�لغائرة على �أ�صطح �لأعمال �لخزفية. 
1٠- معرفة �أنو�ع �لتعا�صيق �لن�صجية.

11- توظيف �لخامات و�لأدو�ت �لم�صتخدمة في �أعمال �لن�صيج ب�صورة جيدة.
12- ت�صكيل عمل ن�صجي با�صتخد�م �لنول �لخ�صبي. 

13- ت�صميم طباعة �لتفريغ )�ل�صتن�صل( و�لقو�لب. 
1٤- �إنتاج �أعمال فنية بطباعة �لتفريغ و�لقو�لب. 

1٥- و�صف وتحليل �لقيم �لجمالية في �أحد �لأعمال �لمطبوعة في �ل�صف. 
1٦- �إنتاج عمل فني ثالثي �لأبعاد من �لمعدن با�صتخد�م �لخامات �لم�صتهلكة.

 1٧- �كت�صاب بع�ص �لمهار�ت �لب�صيطة �لمتعلقة بال�صغط على �لمعادن.
1٨- �كت�صاب مهارة تقبيب �لنحا�ص �لأحمر �صابق �لتخمير.

1٩- و�صف وتحليل �لأعمال �لفنية �لجمالية �لمج�صمة من �صفائح �لعلب �لم�صتهلكة. 
2٠- ��صتخد�م �لأدو�ت و�لخامات �لخا�صة بت�صكيل �لخ�صب.

21- �إنتاج تر�كيب فنية من قطع خ�صبية �صابقة �لقطع. 
22- �إنتاج عمل فني بالحفر على �ل�صطح �لب�صيط على �لأخ�صاب. 

23- �إنتاج عمل نفعي جمالي با�صتخد�م �لأغ�صان �لمنا�صبة. 
2٤- �لقدرة على ل�صق قطع مختلفة من �لأخ�صاب بو��صطة �لغر�ء. 

2٥- �لتعبير بمجموعة متجان�صة من �لخامات في �لعمل �لفني.
2٦- و�صف عمل فني م�صير�ً �إلى مالم�ص �ل�صطوح و�لكتلة.

2٧- �إنتاج عمل فني با�صتخد�م �لخامات �لمتعددة. 
2٨- تنفيذ عمل فني با�صتخد�م �إحدى طرق تدوير �لخامات. 

اأهداف المرحلة البتدائية لل�سفوف العليااأهداف المرحلة البتدائية لل�سفوف العليا
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1- م�صاهدة �صور لأعمال ب�صيطة من فن �لطبيعة �ل�صامتة ومناق�صتها و�لتعرف على �أبرز فناني �لطبيعة 
�ل�صامتة.

�لمنتجة  �لفنية  لالأعمال  و�لتح�صير  �لمختلفة  �لفنية  للت�صميمات  تخطيطية  ر�صومات  �إنتاج   -2
لأغر��ص وظيفية في مجالت �لتربية �لفنية �لأخرى.

3- مناق�صة ما ينتجه زمالئه �لطالب من �لنو�حي �ل�صكلية في �أ�ص�ص �لت�صميم ومن �لنو�حي �لتعبيرية 
في معاني �لرموز و�لأ�صكال و�لألو�ن في �لر�صم.

٤- تمييز �أن��و�ع �لزخ���ارف.
٥- ر�صم وحدة زخرفية هند�صي��ة.

٦- �لتحدث عن بع���ص �لقي��م �لفني���ة و�لجم��الي���ة لأح��د �لنم��اذج �لزخرفية �لإ�صالمي���ة �لمعرو�ص����ة. 
٧-  معرفة �لم�صادر �لكيميائية للطينة.

٨-  �إنتاج عمل خزفي با�صتخد�م �لحبال �لطينية وزخرفته.
٩- �لتحدث عن بع�ص �إ�صهامات �لم�صلمين في تطور �صناعة �لفخار و�لخزف.

1٠- �إنتاج عمل ن�صجي ب�صيط با�صتخد�م �لنول.
11-  و�صف �أنو�ع �لتعا�صيق �ل�صطحية �لم�صتخدمة في �لأعمال �لفنية.

12-  توظيف �لخامات و�لأدو�ت �لمتعددة لتنفيذ �لعمل �لفني. 
13-  و�صف جمالي لأحد �لأعمال �لطباعية �لمنجزة.

1٤- �كت�صاب بع�ص �لمهار�ت �لب�صيطة �لمتعلقة بال�صغط على �لمعادن.
1٥- �لتعرف على طرق طالء �لمعادن بالمينا �لباردة على معدن �لنحا�ص.

 1٦- �لتحدث عن �لقيمة �لملم�صية في �لعمل �لفني.
1٧- �لتعرف على �لأدو�ت �لب�صيطة �لتي ت�صتخدم في �لتحكم في خامة �لخ�صب.

1٨- �لقدرة على ل�صق قطع مختلفة من �لأخ�صاب مع بع�صها بو��صطة �لغر�ء.
1٩- �لتعرف على جمال �لكتلة في �لتكوينات �لخ�صبية.

2٠- ��صتخد�م بع�ص �لمفاهيم �لب�صيطة �لمتعلقة باأنو�ع �لأخ�صاب و�لأدو�ت �لم�صتخدمة.
21- �إحد�ث مالم�ص مختلفة من �ل�صطوح بالت�صكيل بخامات متعددة.

22- �ختيار �لأعم��ال �لمتمي��زة من حي��ث �لتباي��ن �لملم�صي.

اأهداف التربية الفنية لل�سف الرابع البتدائياأهداف التربية الفنية لل�سف الرابع البتدائي
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المحتــويــاتالمحتــويــات
الوحدة الأولى: مجال اأ�شغال المعادن

ال�ضفحةا�ضم المو�ضوعالمو�ضوع

135-140لوحة فنية بال�ضغط على النحا�سالمو�ضوع الأول

141-145لوحة زخرفية با�ضتخدام األوان الزجاج على النحا�سالمو�ضوع الثاني

146تقويم الوحدة.

الوحدة الثانية: مجال اأ�شغال الخ�شب
ال�ضفحةا�ضم المو�ضوعالمو�ضوع

149-155تكوين جمالي م�ضطح بالخ�ضبالمو�ضوع الأول

156-159تكوين جمالي مج�ضم بالخ�ضبالمو�ضوع الثاني

160تقويم الوحدة.
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الم�شروع الف�شلي
ال�ضفحةا�ضم المو�ضوعالمو�ضوع

183الم�ضروع الف�ضليالمو�ضوع الأول

184-185فهر�س الأ�ضكال

186-187مراجع المجالت

الوحدة الثالثة: مجال الن�شيج 
ال�ضفحةا�ضم المو�ضوعالمو�ضوع

163-172الن�ضيج الب�ضيطالمو�ضوع الأول

173-179ت�ضكيالت متنوعة بالن�ضيجالمو�ضوع الثاني

180تقويم الوحدة.
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المو�شوعات
المو�شوع الأول: 

لوحة فنية بال�شغط على 
النحا�س.

المو�شوع الثاني: 
لوحة زخرفية با�شتخدام 

المينا الباردة على النحا�س.

مجال أشغال 
المعادن

الوحدة األولى
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اأهداف مجال اأ�شغال المعادن

العامة  الخ�صائ�ص  على  ف  التعرُّ
والأ�صا�صية لبع�ص المعادن.

الب�صيطة  المهارات  بع�ص  اكت�صاب 
المتعلقة بال�صغط على المعادن.

الفني  العمل  بجمـال  الإح�صا�ص 
في  والبارزة  الغائرة  للم�صطحات 

الأ�صكال المعدنية. 
المعادن  طالء  طرائق  على  ف  التعرُّ

بالمينا الباردة على معدن النحا�ص.
وقراءة  �صابقة  فنية  اأعمال  م�صاهدة 

وتك�ّصف القيم الملم�صية فيها. 

1

٢

٣

٤

٥
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لوحة فنية بال�شغط على النحا�سلوحة فنية بال�شغط على النحا�س

اأبرز هذه  الأر�ص وما عليها وما بداخلها من خيرات كثيرة، ومن  خلق اهلل - عز وجل - 
الخيرات: المعادن. ولقد حبا اهلل تعالى المملكة العربية ال�صعودية بعدد من المعادن المهمة 
والمتنوعة، ول يزال البحث والتنقيب جاري با�صتمرار عن هذه المعادن؛ ل�صتخراجها والنتفاع 

بها. 

ال�صكل )1(
�صخرة تحتوي على معدن الكريزول المتميز باللون الأزرق.

اأهم اأنواع المعادناأهم اأنواع المعادن

 ومن اأهّم اأنواع المعادن: الذهب، والف�صة، والنحا�ص، والحديد، والر�صا�ص، والق�صدير، 
والتي توجد في اأماكن كثيرة من بالدنا الحبيبة.  

المو�شوع الأول
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المعادن في حياتناالمعادن في حياتنا

برع الفنان الم�صلم في �صناعة المعادن والتحف المعدنية. وظهرت فنون المعادن باأنواعها 
)الذهب والف�صة والنحا�ص والبرونز وغيرها( في الُحلي وال�صيوف وتذهيب الم�صاحف وغير 
الذي  الم�صرفة«  الكعبة  »باب  الذهب:  معدن  فيها  ا�صُتخدم  التي  الإبداعات  اأبرز  ومن  ذلك. 

نع باأيدي فنيين �صعوديين مهرة، ال�صكل )٢(  �صُ

وقد ا�صتفاد الإن�صان من هذه المعادن في �صنع م�صتلزمات حياته النفعية والجمالية، ال�صكل )٣(.

ال�صكل )٣( 
نعت يدويًّا. �صورة لقطع ذهبية قديمة �صُ

ال�صكل )٢( 
باب الكعبة الم�صرفة م�صنوع من 
الذهب الخال�ص.
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�صنقوم بتنفيذ عمل فني قائم على فكرة اأوراق الأ�صجار با�صتخدام رقائق النحا�ص.

الأدوات والخاماتالأدوات والخامات
لتنفيذ عمل فني با�صتخدام رقائق النحا�ص نحتاج اإلى الخامات والأدوات الآتية:

•  ورق اأبي�ص لر�صم الت�صميم عليه. 
•  قلم ر�صا�ص. 

•  ورق طبع »كربون«.
•  قطعة نحا�ص )اأو رقيقة األمونيوم( )٣ ملم( م�صاحتها )9 × 1٥�صم(

•  مق�ّص لقطع المعدن. 
•  اأداة لتحديد و�صغط النحا�ص »ويمكن ال�صتعا�صة عنها بالقلم الر�صا�ص«.

ال�صكل )٤( 
خامات واأدوات
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خطوات العمل:خطوات العمل:

)الخطوة الأولى()الخطوة الأولى(
 نقوم بر�صم الت�صميم على الورق الأبي�ص. 	

)الخطوة الثانية()الخطوة الثانية(
 نق�ّص المعدن بالم�صاحة المطلوبة 	

      با�صتخدام المق�ص. 

)الخطوة الثالثة()الخطوة الثالثة(
نقوم بطبع الت�صميم على قطعة المعدن  	

      بال�صغط با�صتخدام ورق الكربون اأو الورق 
     ال�صفاف.

)الخطوة الرابعة()الخطوة الرابعة(
بعد و�صع الت�صميم على قطعة النحا�ص  	

       نقوم بتحديدها بحيث يكون التحديد بارزًا
      على �صطح المعدن.

)الخطوة الخام�شة()الخطوة الخام�شة(

نقوم بعمل »الترميل« في بع�ص اأجزاء 	
      العمل الفني.

اأو  التخدي�ص  اأو  بالتنقيط  والأ�صكال  الخطوط  من  مختلفة  مالم�ص  الم�صاحات  بع�ص  اإعطاء  هو  الترميل: 
التحزيز لتعطي في �صكلها النهائي تاأثيرات زخرفية تخدم العمل.

)١(

)2(

)3(

)4(

)5(
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)الخطوة ال�شاد�شة()الخطوة ال�شاد�شة(
ثم نقوم ب�صغط المعدن من الخلف في  	

      الأجزاء المراد اإظهارها بارزة. 
)6(

)7(

)8(

)الخطوة ال�شابعة()الخطوة ال�شابعة(

التاأكيد على اإظهار التفا�صيل البارزة للعنا�صر  	
      با�صتخدام الأدوات الخا�صة بذلك.

)الخطوة الثامنة()الخطوة الثامنة(

نقلِّب �صريحة النحا�ص على الوجه الآخر؛  	
      للتاأكد من و�صوح تاأثيرات ال�صغط عليها.

نكمل العمل ليخرج بال�صكل النهائي ال�صكل )٥(

ال�صكل )٥(
لوحة زخرفية من النحا�ص. 
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من خالل ما �صبق عر�صه لخطوات تنفيذ عمل لوحة بال�صغط على النحا�ص؟
اذكر/ي اأهم خطوات العمل التي يجب اتباعها؟

1- من خالل ال�صبكة العنكبوتية يمكننا اأن نزور متاحف للفنون التقليدية ونعمل
      بياًنا اأو ت�صنيًفا للم�صغولت المعدنية.

ا باأ�صلوب ال�صغط على النحا�ص با�صتخدام عنا�صر من الحروف  ٢- ننّفذ عماًل فنيًّ
      الأبجدية العربية.

٣- ننفذ عماًل فنيًّا بتوظيف بع�ص الم�صتهلكات المعدنية.

ن�شاط )ن�شاط )١١((

ن�شاط )ن�شاط )22((
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لوحة زخرفية با�شتخدام األوان لوحة زخرفية با�شتخدام األوان 
الزجاج على النحا�سالزجاج على النحا�س

زخرت الفنون الإ�صالمية با�صتخدام العديد من التقنيات في فنونها التطبيقية، ومن هذه 
التقنيات: ا�صتخدام الخامات اللونية الخا�صة بالمينا.

وكانت خامات المينا ت�صتخدم على الأ�صطح المعدنية المنف�صلة اأو الم�صافة �صمن خامات 
اأخرى كالخ�صب والفخار والزجاج ومختلف الفنون التطبيقية، ال�صكل )6(

والمينا من الخامات التي ا�صتخدمت بطرائق مختلفة؛ لكونها تثبت عند ا�صتخدامها على 
البارد اأو على ال�صاخن، بمعنى: اأن هناك من الأكا�صيد الخا�صة بالمينا ما يثبت على ال�صطح 

المعدن دون تعّر�صه لدرجات الحرارة، ومنها ما يثبت بعد تعّر�صه لدرجات حرارة معينة. 

المينا في زخرفة المعادنالمينا في زخرفة المعادن

ال�صكل )6(
�صندوق خ�صبي لحفظ الأقالم ُغطيت اأ�صطحه بقطع النحا�ص الملونة باألوان المينا الباردة.

المو�شوع الثاني
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تعليمات هامة:
)األوان الزجاج( ذات رائحة نفاذة توؤثر �صلًبا على الدماغ، لذلك اأنا اأ�صتخدمها في   

مكان مفتوح وجيد التهوية، وباإ�صراف معلمي/ معلمتي اأو والدي 

تلوين الأ�صطح المعدنية، ويتم  التي يمكن ا�صتخدامها في  اللونية  اإحدى الخامات  المينا   
التلوين بطريقتين:

الطريقة الأولى: ا�صتخدام المينا على البارد.
الطريقة الثانية: ا�صتخدام المينا على ال�صاخن.

للت�صميم،  وفقًا  الباردة  المينا  باألوان  مبا�صرة  المعدنية  الأ�صطح  تلون  الأولى  الحالة  في 
ويمكن ا�صتخدام العديد من الدرجات اللونية التي تتكون منها المينا.

اأما الطريقة الثانية: فبعد ا�صتخدام الدرجات اللونية للمينا ال�صاخنة على الأ�صطح المعدنية 
يتم و�صع العمل في اأفران وفي درجات حرارة معينة؛ لتثبيتها.

ما هي المينا؟ما هي المينا؟

�صنقوم بتنفيذ لوحة زخرفية با�صتخدام المينا الباردة على رقائق النحا�ص. 

الخامات والأدواتالخامات والأدوات

•  اأدوات ق�ّص لقطع النحا�ص.
•  اأداة تحديد و�صغط النحا�ص. 

•  األوان المينا الباردة، ويمكن ال�صتعا�صة 
ال�صكل )7(عنها باألوان الزجاج، ال�صكل )7(

الأدوات والخامات.
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خطوات تنفيذ لوحة زخرفيةخطوات تنفيذ لوحة زخرفية

)الخطوة الأولى()الخطوة الأولى(

•  نقوم بر�صم الت�صميم على الورق الأبي�ص.

)الخطوة الثانية( )الخطوة الثانية( 
)اأ - ب - ج()اأ - ب - ج(

•  نطبع الت�صميم على قطعة النحا�ص با�صتخدام ورق الطبع الكربون.

)الخطوة الثالثة()الخطوة الثالثة(

•  نقوم بتحديد الت�صميم على قطعة النحا�ص 
الم�صطحة.

)الخطوة الرابعة()الخطوة الرابعة(

ــرة  ــائ ــغ •  نـــقـــوم بــعــمــل الأجــــــــزاء ال
بالت�صميم. 

(ج)(ب)(اأ)
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)الخطوة الخام�شة()الخطوة الخام�شة(

•   نقوم بتلوين الأجزاء الغائرة من الت�صميم. 

)الخطوة ال�شاد�شة()الخطوة ال�شاد�شة(

•  نقوم بتاأطير الت�صميم بعد النتهاء من التلوين، 
ال�صكل )8( 

ال�صكل )8(
لوحة نحا�ص ملونة بالمينا.
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باأ�صلوب  النحا�ص  اأ�صطح  على  للتطبيق  ت�صلح  التي  النماذج  من  مجموعة  ن�صّمم 
الغائر والبارز.

نختار اأحد الت�صميمات. وننفذه على م�صطح النحا�ص، ثم نلونه باألوان المينا اأو األوان 
الزجاج.

نزور المكتبات العامة اأو الإلكترونية لالّطالع على كتب الفن الإ�صالمي ونجمع �صور 
لنماذج تطبيقية ا�صتخدمت فيها األوان المينا.

كيف يتم تنفيذ لوحة زخرفية با�صتخدام المينا الباردة على رقائق النحا�ص؟

ن�شاط )ن�شاط )١١((

ن�شاط )ن�شاط )22((

ن�شاط )ن�شاط )33((
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ال�شوؤال الأولال�شوؤال الأول  �شع/ي عالمة )�شع/ي عالمة )( اأمام العبارة ال�شحيحة, وعالمة )( اأمام العبارة ال�شحيحة, وعالمة )( اأمام ( اأمام 
العبارة غير ال�شحيحة فيما ياأتي:العبارة غير ال�شحيحة فيما ياأتي:

1.من اأنواع املعادن النحا�ص واحلديد والر�صا�ص والق�صدير.                  )    (
٢.برع الفنان امل�صلم يف �صناعة التحف املعدنية وتذهيب امل�صاحف و�صنع باب الكعبة امل�صرف.    )    (
٣.خامات املينا ت�صتخدم على الأ�صطح املعدنية امل�صافة �صمن خامات كاخل�صب والفخار والزجاج. )    (

ال�شوؤال الثانيال�شوؤال الثاني  رتب/ي الكلمات الآتية في جملة مفيدة؟رتب/ي الكلمات الآتية في جملة مفيدة؟
  اخلامات اللونية - اإحدى - الأ�صطح املعدنية - يف تلوين - املينا. 

..................................................................................................................... -

تقويم الوحدة:تقويم الوحدة:
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المو�ضوعاتالمو�ضوعات
المو�ضوع الأول:المو�ضوع الأول:

  تكوين جمالي م�ضطح تكوين جمالي م�ضطح 
بالخ�ضب.بالخ�ضب.

المو�ضوع الثاني:المو�ضوع الثاني:  
تكوين جمالي مج�ضم تكوين جمالي مج�ضم 

بالخ�ضب.بالخ�ضب.

مجال أشغال 
الخشب

الوحدة الثانية
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اأهداف مجال اأ�ضغال الخ�ضب

التعرف على اأنواع الخ�شب.
للتحّكم  الب�شيطة   الأدوات  ا�شتخدام 

بالخامة وت�شكيلها.
الكيميائي  الو�شل  طرائق  توظيف 

)دون تع�شيق(.
الأدوات  بوا�شطة  الب�شيط  التعديل 

البدائية على اأخ�شاب �شابقة القطع.
قطع  من  مكونة  فنية  تراكيب  اإنتاج 

خ�شبية �شابقة القطع.
ا�شتخدامات  بدايات  تاريخ  على  ف  التعرُّ

الأخ�شاب في الحياة.
الأفقية  العالقات  التحدث عن جمال 

والراأ�شية في التكوين.

1
٢

٣

٤

٥

٦

٧
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تكوين جمالي م�ضطح بالخ�ضبتكوين جمالي م�ضطح بالخ�ضب

الأنواع  مختلفة  الأ�شجار  منها:  الأر���ض،  هذه  على  كثيرة  مخلوقات  وجل-  -عز  اهلل  خلق 
والأحجام والأ�شكال، وقد بنى الإن�شان البدائي بيته منها بعد اأن جمع ما تناثر منها في الغابات، 
ر بعد ذلك في ال�شتفادة من خ�شب الأ�شجار، فقطعها وا�شتخرج منها خامة الخ�شب،  ثم فكَّ

ال�شكلين )٩ - 1٠(

ال�شكل )٩(
خامة الخ�شب.

ال�شكل )1٠(
 خامة الخ�شب.

ُيعرف الخ�شب اأنه خامة جامدة �شلبة 
توجد تحت لحاء جذوع ال�شجر.

ّناع المحراث والعجلة من  اأوائل �شُ وكان ال�شومريون الذين �شكنوا بالد ما بين النهرين من 
خامة الخ�شب، وقد كان لهما دور كبير في تطور الحياة بعد اأن �شّهل المحراث عملية الزراعة،  
و�شاعدت العجالت على الحركة والنتقال بُي�ْشر و�شهولة من مكان اإلى اآخر، ال�شكلين )11-1٢( 

ال�شكل )11(
 عجالت خ�شب.

ال�شكل )1٢( 
 حراثة الأر�ض.

المو�ضوع الأول
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1- قطع جذوع الأ�شجار بقواطع اآلية كبيرة،
      ال�شكل )1٣(

المراحل الأ�ضا�ضية لتجهيز الأخ�ضابالمراحل الأ�ضا�ضية لتجهيز الأخ�ضاب

ال�شكل )1٣(
المرحلة الأولى

ال�شكل )1٤(
المرحلة الثانية

ال�شكل )1٥(
المرحلة الثالثة

٢- نقل جذوع الأ�شجار بناقالت كبيرة، ال�شكل )1٤(

٣- ا�شتخراج طبقة اللحاء من جذوع الأ�شجار
      باأجهزة متخ�ش�شة، ال�شكل )1٥(
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ال�شكل )1٦(
المرحلة الرابعة

ال�شكل )1٧(
المرحلة الخام�شة

ال�شكل )1٨(
المرحلة ال�شاد�شة

٤- تقطيع جذوع الأ�شجار اإلى كتل و�شرائح
       مختلفة الأ�شكال والأحجام، ال�شكل )1٦(

٥- تر�شيف الكتل وال�شرائح الخ�شبية لتجفيفها، ال�شكل )1٧(

٦- ت�شكيل الكتل وال�شرائح وت�شنيعها وفق
      متطلبات الحياة، ال�شكل )1٨(
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وقد ا�شتخدم الإن�شان الأخ�شاب في بناء القوارب والمنازل والعربات وغيرها من م�شتلزمات 
الحياة، الأ�شكال )1٩- ٢٠- ٢1(

ال�شكل )٢1(ال�شكل )٢٠(ال�شكل )1٩(

لنتذّكر معًا بع�ض القطع الخ�شبية التي ن�شتخدمها في المنزل.

ن�ضاط )1(

اأنواع الخ�ضباأنواع الخ�ضب  
الخ�صب ال�صلب: األيافه �شغيرة ومتما�شكة وهو ثقيل الوزن.

الخ�صب اللين: األيافه كبيرة ومتما�شكة وخفيفة اإلى حدٍّ ما. 
وتعتبر خامة الخ�شب من اأكثر الخامات قابليًة للت�شكيل الآلي واليدوي، ولها عدة مميزات، 

اأهمها:
1- تعّدد الأنواع والأ�شكال والأحجام.

٢- �شهولة الق�ّض والت�شكيل ح�شب الحتياجات المطلوبة.
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اأدوات النجارةاأدوات النجارة

ال�شكل )٢٢(
اأدوات النجارة

ال�شكل )٢٣(
اأدوات النجارة

لو تاأّملنا ال�شكلين )٢٢- ٢٣( لوجدنا اأنه يحتوي على بع�ض اأدوات النجارة، �شنذكر 
اأ�شماءها

ن�ضاط )2(

الت�ضكيل الخ�ضبيالت�ضكيل الخ�ضبي
خامة  على  تعتمد  متنوعة،  ويدوية  اآلية  واأ�شاليب  طرائق  فيها  ت�شتخدم  فنية  تقنية  عملية 

الخ�شب بجميع اأنواعه، لت�شنيع تكوينات خ�شبية م�شطحة ومج�شمة.

التكوين الم�ضطحالتكوين الم�ضطح
هو التكوين الذي له ُبْعدان فقط، هما: الطول والعر�ض. 

ولعمل تكوين م�شطح من خامة الخ�شب نّتبع ما ياأتي:
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خطوات عمل م�ضطح خ�ضبيخطوات عمل م�ضطح خ�ضبي

)الخطوة الأولى()الخطوة الأولى(

نختار القطع المنا�شبة لعمل م�شطح خ�شبي.

)الخطوة الثانية()الخطوة الثانية(

ن�شتخدم المبرد في تنظيم الحواّف 
غير المنتظمة في القطع الخ�شبية. 

 )الخطوة الثالثة( )الخطوة الثالثة(

القطع مع  المادة الال�شقة لجمع  ن�شيف 
بع�شها البع�ض باأ�شلوب مبتكر.

ال�شكل )٢٤(
الخطوة الأولى

ال�شكل )٢٥(
الخطوة الثانية

ال�شكل )٢٦(
الخطوة الثالثة

ال�شكل )٢٧(
الخطوة الثالثة
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ذ باأعواد الثقاب )الكبريت(، نحاول اأن نبتكر  ال�شكل )٢٨( عمل جمالي م�شطح،  ُنفِّ
اأ�شكاًل اأخرى با�شتخدام اأعواد الثقاب اأو اأعواد الآي�شكريم.

ن�ضاط )3(

ال�شكل )٢٨(
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تكوين جمالي مج�ضم بالخ�ضبتكوين جمالي مج�ضم بالخ�ضب

الم�شتحدثة؛  الخامات  من  كثير  ظهور  ُرغم  الحالي  ع�شرنا  في  كبيرة  مكانة  الخ�شب  يحتلُّ 
اأنواع ل ح�شر لها من  اآليًّا، وهناك  اأو  ا  اأكثر الخامات القابلة للت�شنيع، والت�شكيل يدويًّ لأنه من 
الأخ�شاب ال�شناعية والطبيعية كخامة اأ�شا�شية ُت�شتخدم في مجال ت�شنيع الأثاث، ال�شكل )٢٩(.

ال�شكل )٢٩(

عندما يتم تقطيع الأخ�شاب لت�شكيلها وت�شنيعها تنتج قطع �شغيرة ت�شمى )بقايا الأخ�شاب(، وهي 
عبارة عن مخلفات تقوم الم�شانع والمناجر والور�ض عادًة بالتخّل�ض منها، ال�شكلين )٣٠- ٣1(.

 ال�شكل )٣٠( 
م�شتهلكات خ�شبية

 ال�شكل )٣1(
م�شتهلكات خ�شبية

عند زيارتنا لإحدى الور�ض اأو المناجر اأو الم�شانع �شنجد كميات كبيرة من الم�شتهلكات 
الخ�شبية وهي قطع منتظمة وغير منتظمة مختلفة الأ�شكال والأحجام. 

المو�ضوع الثاني
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لنفّكر معًا كيف يمكننا ال�شتفادة من هذه البقايا في عمل تكوينات جمالية مج�شمة، لحظ 
ال�شكل )٣٢(

ن�ضاط )1(

ال�شكل )٣٢(
التكوين الجمالي المج�ضمالتكوين الجمالي المج�ضم

هو التكوين الجمالي المج�شم الذي له ثالثة اأبعاد.
يمكننا اإنتاج تراكيب فنية خ�شبية جمالية، عند جمعنا للقطع الخ�شبية الم�شتهلكة )بقايا 

الأخ�شاب( لنت�شاءل اإذًا: ما التراكيب الخ�شبية؟
اأ�ش�ض فنية،  باأ�شاليب تعتمد على  العنا�شر  الفنية الخ�شبية هي عملية الجمع بين  التراكيب 

وتتحقق بما ياأتي:
1- اأن يكون لكل تركيب خ�شبي له نقطة محورية تجذب انتباه الرائي.

٢- اأن يتعادل توزيع العنا�شر في التركيب الفني �شواًء كان منظمًا تنظيمًا متماثاًل اأو غير متماثل.

٣- اأن يكون هناك وحدة في الخامة، مع اإمكانية اختالف الأ�شكال والألوان والأحجام اأو ت�شابهها.
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ُنظمت القطع الخ�شبية في الأ�شكال الآتية باأ�شاليب مختلفة، هل نالحظ اختالف حركة 
التكوين في كل قطعة منها؟

ن�ضاط )2(

ال�شكل )٣٣(

ال�شكل )٣٦(ال�شكل )٣٥(ال�شكل )٣٤(
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جمالي  تكوين  لإنتاج  بها  نفعل  اأن  يمكن  ماذا  مك�شورة؛  خ�شبية  مالب�ض  عاّلقة  لدينا 
مج�شم بالخ�شب؟

ن�ضاط )3(

خطوات تكوين مج�ضم جمالي خطوات تكوين مج�ضم جمالي 

)الخطوة الأولى()الخطوة الأولى(

1- نجمع كمية من الأخ�شاب �شابقة القطع المختلفة
      في الأ�شكال والأحجام والألوان.

)الخطوة الثانية()الخطوة الثانية(
٢- ن�شتخدم المبرد في تنظيم الحواّف غير

     المنتظمة في القطع  الخ�شبية. 
٣- ن�شيف المادة الال�شقة لجمع القطع مع بع�شها

      البع�ض باأ�شلوب مبتكر.

ال�شكل )٣٧(
تكوين مج�شمات خ�شبية.
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ال�ضوؤال الأولال�ضوؤال الأول  �ضع/ي عالمة )�ضع/ي عالمة )( اأمام العبارة ال�ضحيحة, وعالمة )( اأمام العبارة ال�ضحيحة, وعالمة )( اأمام ( اأمام 
العبارة غير ال�ضحيحة فيما ياأتي:العبارة غير ال�ضحيحة فيما ياأتي:

1. اخل�شب خامة جامدة �شلبة توجد حتت حلاء جذوع ال�شجر               )    (.

٢. ال�شومريون الذين �شكنوا بالد ما بني النهرين من اأوائل �شناع املحراث والعجلة         )    (.

٣. الت�شكيل اخل�شبي عملية تقنية فنية لت�شنيع تكوينات خ�شبية م�شطحة وجم�شمة           )    (.

٤. الرتاكيب الفنية اخل�شبية ل ي�شرتط لها نقطة حمورية جتذب النتباه                            )    (.

تقويم الوحدةتقويم الوحدة
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المو�ضوعاتالمو�ضوعات
المو�ضوع الأولالمو�ضوع الأول    

الن�ضيج الب�ضيط.الن�ضيج الب�ضيط.
المو�ضوع الثانيالمو�ضوع الثاني    

ت�ضكيالت متنوعة ت�ضكيالت متنوعة 
بالن�ضيج.بالن�ضيج.

مجال النسيج

الوحدة الثالثة
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اأهداف مجال الن�ضيج:
معرفة الأنماط المختلفة لأنواع التعا�شيق 
التركيب  تما�شك  في  ودورها  الن�شجية 

الن�شجي.
ت�شكيل عمل ن�شجي با�شتخدام نول 

ب�شيط.
اإنتاج عمل ن�شجي 1/1.

تذوق القيمة الجمالية للن�شيج اليدوي 
المحلي.

تقدير التراث الن�شجي ال�شعبي القديم.

1

٢

٣
٤

٥
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الن�ضيج الب�ضيطالن�ضيج الب�ضيط

تعتبر �شناعة الَغْزل والن�شيج من اأقدم ال�شناعات التي عرفها الإن�شان منذ الِقَدم. وهنالك 
اأنواع عديدة من الأن�شجة المحبوكة، منها: الح�شير وال�ّشالل، لكن اأهّمها القما�ش.

ما الفرق بين الغزل والن�ضيج؟
الغزل هو: تحويل كتل ال�شوف اأو الكتان اأو القطن 
اإلى خيوط، حيث يتم ربط اأطراف الخيوط من الكتل 
لتلّف  باليد  العجلة  ُت��دار  ثم  )ب��ك��رات(  مكبات  في 
الخيوط على البكرات، وكان ذلك يتم في ال�شابق عن 

طريق دولب الغزل، ال�شكل)٣٨(
الخيوط  تلك  ون�شج  توظيف  ف��ه��و:  الن�سيج  اأم��ا 

المنتجة في �شنع الأقم�شة المختلفة والمتعددة.

من اأين تاأتي خيوط الأقم�ضة التي نرتديها؟!
الألياف  لمعظم  الرئي�شي  الم�شدر  النباتات  ُتعّد 
الن�شيجية، ويعتبر القطن م�شدرًا رئي�شًا لإنتاج معظم 
الأقم�شة التي نرتديها، فهي ت�شنع من خيوط القطن 
الم�شنوعة من الخيوط الم�شتخرجة من زهرة القطن، 
كجمهورية  الحارة؛  المناطق  في  زراعتها  تكثر  التي 

م�شر العربية، ال�شكل )٣٩(

ال�شكل )٣٩(
 ثمار القطن وقطعة قما�ش وبكرة خيط من القطن.

ال�شكل )٣٨(
دولب للغزل، وفيه يتم تحويل الخيوط اإلى �شلل.

المو�ضوع الأول
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اأما الكتان فُي�شتخرج من األياف �شيقان نبات »الكتان«، التي 
يكثر نمّوها في المناطق الرطبة، مثل: رو�شيا، ال�شكل )٤٠(

ومن الماعز والغنم والجمال يجّز ال�شوف لإنتاج الأقم�شة 
ال�شوفية، ال�شكل )٤1(

�شرنقة  منه  لت�شنع  القّز،  دودة  فتفرزه  الحرير  اأم��ا 
تتحول في داخله اإلى فرا�شة، ثم تو�شع تلك ال�شرانق في 
الماء ليتّم فرز الدودة عن ال�شرنقة والح�شول على خيوط 
الحرير. من�شوجات واأقم�شة نرتديها اليوم، هذا بالإ�شافة 

اإلى الخيوط ال�شناعية المختلفة، ال�شكل )٤٢(

ال�شكل )٤٢( 
خامة الحرير.

ال�شكل )٤٠(
خامة الكتان.

ال�شكل )٤1(
خامة ال�شوف.
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اإن جميع الأنواع ال�شابقة )القطن، الكتان، ال�شوف، الحرير( هي مواد �شالحة للغزل 
لتكوين من�شوجات واأقم�شة نرتديها اليوم، بالإ�شافة اإلى الخيوط ال�شناعية المختلفة.

 وقد اأنتج اأجدادنا ال�شابقون العديد من الأقم�شة التي كانوا ي�شنعونها باأيديهم، م�شتخدمين 
اأدوات ب�شيطة. وقد احتوت تلك الأن�شجة على العديد من الأ�شكال والر�شوم الجميلة، كما تميزت 
باألوانها واأ�شكالها المتنوعة. والأ�شكال الآتية تو�شح �شناعة المن�شوجات في مملكتنا الحبيبة.

ال�شوف  بغزل  تقوم  البدوية  المراأة  كانت  والتنّقل،  الترحال  حياة  ومن  ال�شحراء،  من 
العربية  المملكة  في  المراأة  كانت  كما   .)٤٣( ال�شكل  واإتقان،  دّقة  بكل  المغزل،  با�شتخدام 
ال�شعودية تقوم بتحويل خيوط ال�شوف والقطن والكتان اإلى قطع جميلة، يمكن اأن ت�شتخدم 

في المنزل، وال�شكل )٤٤( يبين اإحدى الن�شاء وهي تقوم بالن�شج م�شتخدمة نوًل قديمًا.

ال�شكل )٤٣(
اإحدى الن�شاء تقوم بالغزل.

ال�شكل )٤٤(
اإحدى الن�شاء تقوم بالن�شج.

ن�ضاط )ن�ضاط )١١((
ف على اأنواع الأقم�شة من حولنا؛ هل هي من ال�شوف اأم من القطن؟ - لنحاول اأن نتعرَّ

- متى نلب�ش ال�شوف؟ ومتى نلب�ش القطن؟ ومن يلب�ش الحرير؟
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من  العديد  كان  بل  فقط،  الن�شاء  على  القما�شية  المن�شوجات  �شناعة  مهنة  تقت�شر  ولم 
الرجال يمار�شون هذه المهنة لإنتاج الأن�شجة بدّقة واإتقان كبيرين، فال�شكل )٤٥( يظهر فيه 
منها  انتهى  ن�شيج  تظهر قطع  وخلفه  الن�شيج  كبيرة من  بن�شج قطعة  يقوم  وهو  الرجال  اأحد 

معّلقة على حبل.

فة،  لعلَّ ِمْن اأ�شرف واأهمِّ واأبرز ال�شناعات الن�شيجية في المملكة �شناعة ك�شوة الكعبة الم�شرَّ
التي ت�شنع من الحرير الخال�ش الم�شبوغ باللون الأ�شود، ثم تطرز اآياتها بخيوط من الذهب، 
وقد دّون الفنان ال�شعودي هذا العمل الكريم فر�شم مجموعة من العمال المهرة وهم يقومون 
ب�شنع ك�شوة الكعبة با�شتخدام اأنوال يدوية قديمة قبل اأن يكون لك�شوة الكعبة الم�شّرفة م�شنع 

اآليٌّ حديث، ال�شكل )٤٦(

ال�شكل )٤٥( 
اأحد الرجال يقوم بالن�شج على نول اأر�شي كبير.

ال�شكل )٤٦(
لوحة زيتية لمجموعة من الرجال ين�شجون في م�شنع الك�شوة بمكة المكرمة.



167

كيف يتكّون الن�ضيج؟
 اإن عمل قطعة ن�شيج يعتبر من الأ�شغال الفنية الممتعة والجميلة، وهي تحتاج اإلى معرفة 
ب�شيطة �شيتم تو�شيحها لحقًا. تقوم فكرة الن�شيج على الترابط بين الخيوط، حيث تتقاطع 
الخيوط ب�شكل اأفقي وراأ�شي، اأحدهما ن�شّميه خيط )ال�شداة(، والآخر خيط )اللحمة(. وليكن 
خيط ال�شداة -كما هو مو�شح في ال�شكلين- الخيَط الأ�شود، وخيط اللحمة الخيط الأبي�ش، 

ال�شكل )٤٧(.

ال�شكل )٤٧(
تو�شيح للترابط بين خيوط ال�شداة واللحمة.
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خطوات عملخطوات عمل
قطعة من الن�ضيج الب�ضيطقطعة من الن�ضيج الب�ضيط

نقوم بق�شِّ قطعة من الكرتون بمقا�ش 
)1٥×٢٥ �شم(.

ينبغي اأن نحذر عند ا�شتعمال الم�شرط فهو حادٌّ جدًا.

٢٥�شم

شم
�1

٥
خّطين  بر�شم  الكرتون  جانبي  نق�شم 
الكرتون  اأط��راف  على  متوازيين  اأفقيين 

بطول)1٥�شم(، وعلى ُبْعد )٢�شم(.

في  المح�ش�ورة  الم�ش���احة  نق�ش��م 
الجانبين  اإلى خطوط متباعدة بمقدار 

)1�شم( ونقطع بوا�شطة المق�ش.

الخطوة الثالثةالخطوة الثالثة

أولى الخطوة الثانية الخطوة الثانية أولى الخطوة ال  الخطوة ال
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ن��ق��وم ب��ع��ق��د ب��داي��ة خ��ي��ط ال��ت�����ش��دي��ة، 
ن�شدُّ  ثم  وم��ن  اأخ���دود،  اأول  في  واإدخ��ال��ه 
في  ون��دخ��ل��ه  ال��ن��ول  ط��رف��ي  على  الخيط 

أخدود المقابل. ال

جميع  على  العمل  نف�ش  في  ن�شتمّر 
أخاديد حتى النتهاء بعقد اآخر حبل  ال

الت�شدية.

يمكن اأن ت�شتخدم قطعة من الخ�شب 
»المكوك«، اأو الم�شطرة لت�شاعدك

على تمرير خيط اللحمة.

اأ�شفل  من  اللحمة  خيط  بتمرير  نقوم 
الخيط  فوق  ومن  للت�شدية،  أول  ال الخيط 

الثاني وهكذا بالتوالي وحتى النهاية
٢٥�شم

شم
�1

٥

٢٥�شم

شم
�1

٥

٢٥�شم

شم
�1

٥

يجب اأن ل ن�شّد الخيوط بقوة زائدة اأو بتراٍخ �شديد.

 الخطوة الخام�ضة الخطوة الخام�ضة الخطوة الرابعة الخطوة الرابعة

 الخطوة ال�ضابعة الخطوة ال�ضابعة الخطوة ال�ضاد�ضة الخطوة ال�ضاد�ضة
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 الخطوة الثامنة الخطوة الثامنة

بعمل��يتي  نقوم  اأن  يجب  اللحمة  عمل  اأثناء 
ة  اللّز وال�شبط، اأي: نجعل خيوط اللحمة مترا�شّ

ومتجاورة.
٢٥�شم

شم
�1

٥

قبل النتهاء يجب اأن نقوم بقفل جهتي الن�شيج 
اليمنى والي�شرى، لن�شمن عدم تفكك الن�شيج 

بعد اإخراجه، ال�شكل )٤٨(

٢٥�شم

شم
�1

٥

الن�شيج،  اأن نختبر مدى جودة ودّقة ومتانة  الآن  ن�شتطيع  الن�شيج،   مما �شبق معرفته عن 
وذلك من خالل �شّد الن�شيج بقوة، فاإن تباعدت الخيوط عن بع�شها البع�ش وظهرت خيوط 
واإن  حتى  حالته  على  فيبقى  الجيد  الن�شيج  اأما   )٤٩( ال�شكل  جيد،  غير  ن�شيج  فهو  ال�شدى 

�شددته نالحظ ال�شكل )٥٠(

ال�شكل )٥٠(
الن�شيج الجيد.

ال�شكل )٤٩(
اأخطاء في الن�شيج.

 ال�شكل )٤٨(
جودة الن�شيج
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ن�ضاط )ن�ضاط )٢٢((
بطريقة  �شوفية  خيوط  ن�شيج  بعمل  ونقوم  الكرتون،  من  نول  بعمل  القيام  نحاول   -1

)1/1( م�شتخدمين لونين من ال�شوف لنحدث تنويعات مختلفة ومتعددة.
٢- نقوم بن�شج قطعة ن�شيج بتنويعات مختلفة، ال�شكل )٥1(

ال�شكل )٥1(
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ال�شكل )٥٢(
اأ�شكال متنوعة لقطع من�شوجة.

ن�ضاط )ن�ضاط )٣٣((
اأمامك ثالثة اأ�شكال مختلفة ومتنوعة ل�شور قطع من�شوجة )وقد كّبرنا اأجزاء منها(؛ هل 

ت�شتطيع التعّرف على كيفية تكوينها؟ هل ت�شتطيع اأن تنتج قطعًا مماثلة لها؟ ال�شكل )٥٢(
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ت�ضكيالت متنوعة بالن�ضيجت�ضكيالت متنوعة بالن�ضيج
نحن ل�شنا بحاجة اإلى اأجهزة غالية الثمن لكي ن�شنع قطعة ن�شيج، فاإنه بو�شعنا اأن نحّول قطعة 
من الكرتون اأو الورق المقّوى ب�شهولة لكي يكون نوًل نن�شج عليه، كذلك كان اأجدادنا، ي�شتخدمون 
اأدوات ب�شيطة - ال�شكالن )٥٣ - ٥٤( - لينتجوا قطعًا جميلة من الن�شيج - ال�شكل )٥٥( - وقد 

كانوا ي�شتخدمونها في اأغرا�ش عديدة ومتنوعة.

ال�شكل )٥٤( 
ن�ّشاجون ي�شتخدمون النول ال�شعبي الب�شيط.

ال�شكل )٥٥(
 منتجات ن�شجية �شعبية ك� )الو�شائد مثاًل(.

ال�شكل )٥٣(
 نول اأر�شي ب�شيط. 

المو�ضوع الثاني
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وكذلك الحال بالن�شبة لبقية المنتجات ال�شعبية القديمة كانت م�شنوعة من خامات بيئية 
التطريز  واأعمال  البيوت،  وجدران  والأباريق،  الفخار،  واأواني  وال�ّشالل،  كالح�شير،  محلية؛ 

رق على النحا�ش والحلي. على المالب�ش، والطَّ
الخامات  ا�شتخدام  على  تعتمد  كانت   - ال�شعبية  الفنون  -كاأحد  الن�شيجية  وال�شناعات 
البيئية؛ كجريد النخل، وال�شعف، والحبال، والخيوط ال�شوفية، وغير ذلك من خامات بيئية 

مختلفة ومتعددة.
ومن المعروف اأن عملية الن�شج لم تقت�شر على الأقم�شة فقط، بل �شملت العديد من الخامات 
وفرزها  تجميعها  ويتم  الجلود.  وبع�ش  وجريدها،  النخيل  كخو�ش  للن�شج؛  ال�شالحة  الأخ��رى 
ح�شب الجودة والقوة والحجم والطول كما هو مو�شح في ال�شكل )٥٦( ومن ثم يقوم الن�ّشاج 

بت�شكيلها على هيئة ح�شير، ال�شكل )٥٧( اأو �شالل )زنابيل( اأو قبعات، ال�شكالن )٥٨- ٥٩(

ال�شكل )٥٦(
الن�شاج ين�شج الخو�ش.

ال�شكل )٥٨(
رجل ين�شج الخو�ش.

ال�شكل )٥٧(
منتجات من الخو�ش.

ال�شكل )٥٩(
منتجات ن�شيج �شعبية.
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ويالحظ اأن اأغلب القطع مزخرفة بزخارف جميلة ومتعددة، حيث كان الحرفيون يلجئون 
األوانًا مختلفة  لتكت�شب  النخل؛  اأو جريد  ال�شوف  نباتات ع�شبية ل�شبغ خيوط  ا�شتخدام  اإلى 

ومتعددة، كما يظهر في القبعة والح�شير الذي يجل�شون عليه في ال�شكل )٥٧( 
ولم تكن تلك الأ�شكال الزخرفية مقت�شرة على الن�شيج فقط، فقد ن�شاهدها على خامات 

مختلفة كالفخار اأو المعدن اأو حتى على بع�ش جدران البيوت ال�شعبية القديمة. 
وي�شعى الفنان ال�شعبي دومًا اإلى التزيين والتجميل، ون�شاهد في ال�شكل )٥٩( من�شوجات 

متنوعة قد زّينت باأ�شكال مختلفة ومتعددة ومتنوعة.
اإلى  اأن الرابط بينها هو ا�شتخدام الزخارف الهند�شية، حيث تميل تلك الوحدات   ويبدو 
ال�شكل الهند�شي وفي الغالب ال�شكل المثلث، كما تزخرف بخطوط متوازية، ومنك�شرة، وملتوية، 

ومائلة، ال�شكل )٦٠(

ال�شكل )٦٠(
اأ�شكال مختلفة للن�شيج ال�شعبي، نالحظ اأن المثلث هو ال�شكل ال�شائد، واأن اللونان الأحمر والأ�شود هما اللونان الم�شتركان.
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لحظ اأن كل قطعة من الن�شيج يمكن اأن ت�شّمم على �شبكة المربعات، ال�شكل )٦1( ومع 
ذلك فاإن الفنان ال�شعبي كان ين�شج تلك القطع دون اأن ي�شتخدم ورق المربعات، ال�شكل )٦٢( 
اأي: اأنه ين�شج ب�شكل تلقائي وفطري، وي�شتخدم اأ�شكاًل يكّررها بطرائق مختلفة ومتعددة، مما 

ينتج تنوعًا في الأ�شكال.

ال�شكل )٦٣(
ال�شكل )٦٤(

ال�شكل )٦٢(ال�شكل )٦1(

واليوم وبعد ظهور الآلت الحديثة وال�شريعة، والتقدم ال�شناعي الكبير الذي �شهده العالم، 
بداأت تقّل تلك ال�شناعات والفنون ال�شعبية، وبداأنا ن�شتخدم الأقم�شة والأن�شجة الم�شتوردة، 
والتي قد ل تكون بجودة ال�شناعات ال�شعبية القديمة، فهي م�شنوعة من خامات )خيوط( قد 

ل تتنا�شب مع بيئتنا، وتحتوي على اأ�شكال ل تتالءم مع اأذواقنا
وم�ع ذلك فهن�الك الع��ديد من الم�شّممي�ن والفن�انين، اأعادوا ت�شمي�م الرم�وز والأ�شك��ال 

ال�شعبية ب�شكل ع�شري وجديد
كما اأن البع�ش الآخر اأعاد ا�شتخدام تلك المن�شوجات ال�شعبية، في بناء بيوت ال�شعر، كما 

في ال�شكلين )٦٣( و )٦٤(  وا�شتخدام المفار�ش واللحف ذات ال�شبغة ال�شعبية.
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خطوات عملخطوات عمل
قطعة ن�ضيج دائريةقطعة ن�ضيج دائرية

نختار كرتونًا دائري ال�شكل، اإما اأن تكون 
اأمامنا،  ظاهر  هو  كما  ال�شكل  مثلثة  حواّفه 
اإلى  الكرتونية  الدائرة  بتق�شيم  نقوم  اأن  اأو 
م�شافات مت�شاوية فيما بينها. ثم نقوم بعمل 
فتحة دائرية في منت�شف الدائرة الكرتوني.

كما تعلمنا �شابقًا، نقوم بعمل الت�شدية، 
ومن اأي مكان تختاره )لماذا؟(

يمكننا اأن ن�شتخدم اإبرة خا�شة بال�شوف، 
اأن  وذلك لت�شهيل عملية اللحمة، كما يمكن 

نختار األوانًا متنا�شقة لن�شج اللحمة.  

ن�شيجية،  األوان  من  منا�شبًا  نراه  ما  نختار 
وذلك لعمل اللحمة.

نالحظ اأن تق�شيم الدائرة يتم بناء على درجات ولي�ش 
�شنتيمترات.

 الخطوة الثانية الخطوة الثانية الخطوة الأولى الخطوة الأولى

الخطوة الرابعةالخطوة الرابعة الخطوة الثالثة الخطوة الثالثة
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اأ�شكاًل  لنا  ينتج  مما  ومتنوعة،  مختلفة  اأ�شكال  ذات  كرتونية  اأطباق  ا�شتخدام  يمكننا 
مختلفة ومتنوعة، ال�شكل )٦٥( ثم لنفكر في اأّي �شيء يمكن اأن ن�شتخدم هذه القطع.

ن�شتطيع اأن ن�شتخدم كراتين ذات اأ�شكال مختلفة ومتعددة كال�شكل ن�شف الدائري مثاًل، 
ال�شكل )٦٦(

ال�شكل )٦٥(

ال�شكل )٦٦(

 ن�ضــاط ) ن�ضــاط )١١((

 ن�ضــاط ) ن�ضــاط )٢٢((
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نحاول اأن ن�شنع حقيبة من الن�شيج ال�شوفي، فلنتاأّمل ال�شور ونتعّرف على الخطوات 
ال�شابقة، ال�شكل )٦٧(

ال�شكل )٦٧(

 ن�ضــاط ) ن�ضــاط )٣٣((
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ال�ضوؤال الأولال�ضوؤال الأول  ما الفرق بين الغزل والن�ضيج؟ما الفرق بين الغزل والن�ضيج؟
......................................................................................................

ال�ضوؤال الثانيال�ضوؤال الثاني  �ضع/ي عالمة )�ضع/ي عالمة )( اأمام العبارة ال�ضحيحة, وعالمة )( اأمام العبارة ال�ضحيحة, وعالمة )( اأمام ( اأمام 
العبارة غير ال�ضحيحة فيما ياأتيالعبارة غير ال�ضحيحة فيما ياأتي

1. يعترب القطن م�شدرًا غري رئي�شًا لإنتاج الأقم�شة.                                    )    (
٢. الكتان ي�شتخرج من �شيقان نبات الكتان ويكرث يف رو�شيا.             )     (
٣. الأقم�شة ال�شوفية ت�شنع من �شعر املاعز والغنم والأبل.                  )    (
٤. �شناعة اأقم�شة احلرير من اإفرازات دودة القز                                                  )     (
٥. �شناعة املن�شوجات من الفنون ال�شعبية اجلميلة يف اململكة العربية ال�شعودية.                )     (

٦. قام العديد من امل�شممني والفنانني باإعادة ت�شميم الرموز والأ�شكال ال�شعبية ب�شكل ع�شري
     وجديد.               )    (

ال�ضوؤال الثالثال�ضوؤال الثالث  اأكمل/ي الفراغات الآتيةاأكمل/ي الفراغات الآتية
1. يتكون الن�شيج من الرتابط بني اخليوط املتقاطعة ب�شكل راأ�شي مبا ن�شميه .................... وب�شكل 

     اأفقي مبا ن�شميه ...............................
٢. ال�شناعات الن�شيجية كانت تعتمد على اخلامات البيئية غري الأقم�شة مثل ................ وال�شعف

     ........................ و .......................

تقويم الوحدة:تقويم الوحدة:
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اأهداف الم�ضروع الفني
تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى 

الطالب/ة .
اختيار  على  القدرة  الطالب/ة  منح 
والأدوات  ال��خ�����������ام��ات  وت��وظ��ي��������ف 

الم�شتخدمة لتنفيذ العمل الفني. 
التفكير  ع��ل��ى  ال��ط��ال��ب/ة  ت�شجيع 

بطريقة غير ماألوفة.
تم  التي  الفنية  المجالت  بين  دم��ج 
درا�شتها خالل الف�شل الدرا�شي 
ونفعية  اإبداعية  ت�شميمات  عمل  في 
م�شتدامة ذات طبيعة تربوية وجمالية.
تبادل الخبرات الفنية بين الطلبة في 

الم�شاريع الفنية الجماعية.

دعم التجاهات الإيجابية لدى الطلبة 
نحو الإبداع والتفكير الإبداعي.

اإك�������ش���اب ال���ط���ال���ب/ة ال���ق���درة على 
حلول  وتقديم  بالم�شكالت  الإح�شا�ش 

لها بطرائق اإبداعية.
مناق�شة العالقات بين القيم الت�شكيلية 
التي  الفنية  الأع��م��ال  ف��ي  ال��م��ت��وف��رة 

ينتجها الطالب/ة.
الوجدانية،  الن��ف��ع��الت  ع��ن  التعبير 
ومالحظة المعاني التعبيرية في ال�شكل 

واللون والتج�شيم في العمل الفني.
اإك�ش��اب الطالب/ة مهارات التخطيط 

والتفكير للم�شاريع الفنية.
اإك�شاب الطالب/ة القدرة على الت�شكيل 
بالخامات المتعددة في النتاج الفني.

1

٢

٣

٤

٥1٠

11

٦

٧

٨

٩
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الم�ضروع الف�ضلي

نوع
امل�ضروع

ا�ضم الم�ضروع

................................................................................................................................................... -

................................................................................................................................................... -

................................................................................................................................................... -

................................................................................................................................................... -

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

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

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

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

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

تخطيط فكرة العمل

ا�ضتمارة تنفيذ امل�ضروع الف�ضلي

التقومي:
النقد الفني والتقييم:

فــردي

جـمـاعـي

مل ُينـفـذُنــفذ

و�ضف امل�ضروع

اخلامات والأدوات

مراحل تنفيذ امل�ضروع

طرق اإخراج وعر�ض امل�ضروع

قيمة امل�ضروع اجلمالية والنفعية

فكرة امل�ضروع

اأ�سباب عدم التنفيذ:

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

اأهداف امل�ضروع
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فهر�ض الأ�ضكالفهر�ض الأ�ضكال
ال�شفحةالمو�ش��وعال�شفحةالمو�ش��وع

الوحدة الأولى: مجال اأ�ضغال المعادن.
المو�شوع الأول: لوحة فنية بال�شغط على النحا�ش:

باللون  المتميز  الكريزول  معدن  على  تحتوي  �شخرة   )1( ال�شكل 
الأزرق.

ال�شكل )٢( باب الكعبة الم�شرفة م�شنوع من الذهب الخال�ش.
ال�شكل )٣( قطع ذهبية قديمة �شنعت يدويًّا.

ال�شكل )٤( الأدوات والخامات.
ال�شكل )٥( لوحة زخرفية من النحا�ش.

المو�شوع الثاني: لوحة زخرفية با�شتخدام المينا الباردة على 
النحا�ش:

بقطع  اأ�شطحه  ُغطيت  الأق��الم  لحفظ  خ�شبي  �شندوق   )٦( ال�شكل 
النحا�ش الملونة باألوان المينا الباردة.

ال�شكل )٧( الخامات والأدوات.
ال�شكل )٨( لوحة نحا�ش ملونة بالمينا.

الوحدة الثانية: مجال اأ�ضغال الخ�ضب.
المو�شوع الأول: تكوين م�شطح جمالي بالخ�شب:

ال�شكل )٩( خامة الخ�شب.
ال�شكل )1٠( خامة الخ�شب.

ال�شكل )11( العجالت  الخ�شبية.
ال�شكل )1٢( حراثة الأر�ش.

ال�شكل )1٣( المراحل الأ�شا�شية لتجهيز الأخ�شاب.

ال�شكل )1٤( المراحل الأ�شا�شية لتجهيز الأخ�شاب.

ال�شكل )1٥( المراحل الأ�شا�شية لتجهيز الأخ�شاب.

ال�شكل )1٦( المراحل الأ�شا�شية لتجهيز الأخ�شاب.

ال�شكل )1٧( المراحل الأ�شا�شية لتجهيز الأخ�شاب.

ال�شكل )1٨( المراحل الأ�شا�شية لتجهيز الأخ�شاب.
ال�شكل )1٩( نماذج ل�شتخدامات الخ�شب.
ال�شكل )٢٠( نماذج ل�شتخدامات الخ�شب.
ال�شكل )٢1( نماذج ل�شتخدامات الخ�شب.

ال�شكل )٢٢( اأدوات النجارة.
 ال�شكل )٢٣( اأدوات النجارة.

ال�شكل )٢٧/٢٦/٢٥/٢٤( خطوات عمل م�شطح خ�شبي.

ال�شكل )٢٨( عمل جمالي م�شطح منفذ باأعواد الكبريت.

1٣٥

1٣٦
1٣٦
1٣٧
1٣٩

1٤1

1٤٢
1٤٤

1٤٩
1٤٩
1٤٩
1٤٩
1٥٠
1٥٠
1٥٠
1٥1
1٥1
1٥1
1٥٢
1٥٢
1٥٢
1٥٣
1٥٣
1٥٤
1٥٥

المو�شوع الثاني: تكوين مج�شم جمالي بالخ�شب:
ال�شكل )٢٩( منتجات خ�شبية.

ال�شكل )٣٠( م�شتهلكات خ�شبية.

ال�شكل )٣1( م�شتهلكات خ�شبية.
ال�شكل )٣٢( ن�شاط )1(.
ال�شكل )٣٣( ن�شاط )٢(.
ال�شكل )٣٤(  ن�شاط )٢(.
ال�شكل )٣٥( ن�شاط )٢(.
ال�شكل )٣٦( ن�شاط )٢(.

ال�شكل )٣٧( خطوات تكوين مج�شم جمالي.

1٥٦
1٥٦
1٥٦
1٥٧
1٥٨
1٥٨
1٥٨
1٥٨
1٥٩

الوحدة الثالثة: مجال الن�ضيج.
المو�شوع الأول: الن�شيج الب�شيط.

ال�شكل )٣٨( نول خ�شبي قديم.
ال�شكل )٣٩( خامة القطن.
ال�شكل )٤٠( خامة الكتان.

ال�شكل )٤1( خامة ال�شوف.
ال�شكل )٤٢( خامة الحرير.

ال�شكل )٤٣( اإحدى الن�شاء تقوم بالغزل.
ال�شكل )٤٤( اإحدى الن�شاء تقوم بالن�شيج.

نول  على  بالن�شج  يقوم  ال��رج��ال  اأح��د   )٤٥( ال�شكل 
اأر�شي كبير.

ال��رج��ال  م��ن  لمجموعة  زيتية  ل��وح��ة   )٤٦( ال�شكل 
ين�شجون في م�شنع الك�شوة بمكة المكرمة.

ال�شكل )٤٧(تو�شيح للترابط بين خيوط ال�شداة 
واللحمة.

ال�شكل )٤٨( جودة الن�شيج.
ال�شكل )٤٩( اأخطاء في الن�شيج.

ال�شكل )٥٠( الن�شيج الجيد.
ال�شكل )٥1( ن�شاط )٢(.

ال�شكل )٥٢( اأ�شكال متنوعة لقطع من�شوجة.

1٦٣
1٦٣
1٦٤
1٦٤
1٦٤
1٦٥
1٦٥
1٦٦

1٦٦

1٦٧

1٧٠
1٧٠
1٧٠
1٧1
1٧٢

ال�شفحةالمو�ش��وع

المو�شوع الثاني: ت�شكيالت متنوعة بالن�شيج:
ال�شكل )٥٣( نول اأر�شي ب�شيط.

ال�شكل )٥٤( ن�شاجون ي�شتخدمون النول ال�شعبي الب�شيط.
ال�شكل )٥٥( منتجات ن�شجية �شعبية ك� )الو�شائد مثال(.

ال�شكل )٥٦( الن�شاج ين�شج الخو�ش.
ال�شكل )٥٧( منتجات من الخو�ش.

ال�شكل )٥٨( رجل ين�شج الخو�ش.
ال�شكل )٥٩( منتجات ن�شيج �شعبية.

ال�شكل )٦٠( اأ�شكال مختلفة للن�شيج ال�شعبي، نالحظ اأن المثلث هو 
ال�شكل ال�شائد، واأن اللونان الأحمر والأ�شود هما اللونان الم�شتركان.

ال�شكل )٦1( ن�شيج مر�شم.
ال�شكل )٦٢( مفرو�شات حديثة بزخارف ن�شيجية من الما�شي.

ال�شكل )٦٣( ت�شميم ن�شيج ع�شري.
ال�شكل )٦٤( بيت قديم من ال�شعر ُن�شج باآلت حديثة. 

ال�شكل )٦٥( ن�شاط )1(.

ال�شكل )٦٦( ن�شاط )٢(.

ال�شكل )٦٧( ن�شاط )٣(.

1٧٣
1٧٣
1٧٣
1٧٤
1٧٤
1٧٤
1٧٤
1٧٥

1٧٦
1٧٦
1٧٦
1٧٦
1٧٨
1٧٨
1٧٩



185

ال�شفحةالمو�ش��وع

المو�شوع الثاني: ت�شكيالت متنوعة بالن�شيج:
ال�شكل )٥٣( نول اأر�شي ب�شيط.

ال�شكل )٥٤( ن�شاجون ي�شتخدمون النول ال�شعبي الب�شيط.
ال�شكل )٥٥( منتجات ن�شجية �شعبية ك� )الو�شائد مثال(.

ال�شكل )٥٦( الن�شاج ين�شج الخو�ش.
ال�شكل )٥٧( منتجات من الخو�ش.

ال�شكل )٥٨( رجل ين�شج الخو�ش.
ال�شكل )٥٩( منتجات ن�شيج �شعبية.

ال�شكل )٦٠( اأ�شكال مختلفة للن�شيج ال�شعبي، نالحظ اأن المثلث هو 
ال�شكل ال�شائد، واأن اللونان الأحمر والأ�شود هما اللونان الم�شتركان.

ال�شكل )٦1( ن�شيج مر�شم.
ال�شكل )٦٢( مفرو�شات حديثة بزخارف ن�شيجية من الما�شي.

ال�شكل )٦٣( ت�شميم ن�شيج ع�شري.
ال�شكل )٦٤( بيت قديم من ال�شعر ُن�شج باآلت حديثة. 

ال�شكل )٦٥( ن�شاط )1(.

ال�شكل )٦٦( ن�شاط )٢(.

ال�شكل )٦٧( ن�شاط )٣(.

1٧٣
1٧٣
1٧٣
1٧٤
1٧٤
1٧٤
1٧٤
1٧٥

1٧٦
1٧٦
1٧٦
1٧٦
1٧٨
1٧٨
1٧٩
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المراجع العربية:
1- اأبو الخير، جمال، ٢٠٠٠م، تاريخ التربية الفنية، ال�شركة الم�شرية، القاهرة، جمهورية م�شر العربية.

٢- المفتي، اأحمد، 1٤1٢ه�، فنون الر�شم والتلوين، دار دم�شق، الجمهورية العربية ال�شورية. 
٣- المفتي، اأحمد، 1٤1٩ه�، فن �شناعة الخزف، دار طارق بن زياد، الجمهورية العربية ال�شورية. 

٤- بهن�شي، عفيف، 1٩٩٥م، معجم العمارة والفن، مكتبة لبنان نا�شرون.
٥- ح�شن، محمد، زكي، فنون الإ�شالم، دار الرائد العربي، القاهرة، بيروت. 

٦- ريا�ش، عبد الفتاح، 1٩٧٣م، التكوين في الفنون الت�شكيلية، دار النه�شة، القاهرة، جمهورية م�شر العربية.
اإ�شماعيل، 1٩٨٩م، فنون ال�شرق الأو�شط في الع�شور الإ�شالمية، دار المعارف، القاهرة،  ٧- عالم، نعمت، 

جمهورية م�شر العربية، ط٤.
٨- عالم، نعمت، اإ�شماعيل، 1٩٩٢م، فنون ال�شرق الأو�شط والعالم القديم، دار المعارف، القاهرة،جمهورية 

م�شر العربية، ط٦.
٩- طالو، محي الدين، 1٩٩٣م، الر�شم واللون، دار دم�شق للن�شر والتوزيع والطباعة، الجمهورية العربية ال�شورية.

1٠- طالو، محي الدين، 1٩٩٥م، اللون علم وفن، دار دم�شق للن�شر والتوزيع والطباعة، الجمهورية العربية ال�شورية. 
11- طالو، محي الدين، اليد المبدعة، دار دم�شق للن�شر والتوزيع والطباعة، الجمهورية العربية ال�شورية.
1٢- كيوان، عبدو، ٢٠٠٠م، اأ�شول الر�شم والتلوين، دار مكتبة الهالل، القاهرة، جمهورية م�شر العربية.

1٣- كيوان، عبدو، 1٩٩٥م، الر�شم بالبا�شتيل، دار مكتبة الهالل، القاهرة، جمهورية م�شر العربية.
1٤- كيوان، عبدو، 1٩٩٥م، الر�شم بالجوا�ش، دار مكتبة الهالل، القاهرة، جمهورية م�شر العربية.

1٥- كيوان، عبدو،٢٠٠٠م ، مبادئ الر�شم والتلوين، دار مكتبة الهالل، القاهرة، جمهورية م�شر العربية.
1٦- محمد عارف، 1٩٨٥، فن الر�شم اليدوي، موؤ�ش�شة المعاهد الفنية.

1٧- المهدي، عنايات، 1٩٨٩م، فن الر�شم والطباعة على القما�ش، مكتبة ابن �شينا.
1٨- المهدي، عنايات، 1٩٩٣م، فن الر�شم، مكتبة ابن �شينا.
1٩- المهدي، عنايات، فن �شناعة الخزف، مكتبة ابن �شينا.

٢٠- موفق، الظالل والأ�شواء، المكتبة الحديثة للطباعة.
٢1- فار�ش، �شم�ش الدين،1٩٨٠م، تاريخ الفن القديم، دار المعرفة.

٢٢- فليك�ش �شتون، �شل�شلة كيف ولماذا، اأر�شنا، دار ال�شرق.
المو�سوعات والمعاجم:

1- دار الر�شيد، الخزف والفخار، 1٩٦٩م، ق�شم التاأليف والترجمة، دار الراتب الجامعية.
٢- �شاهين، نقول، المو�شوعة العلمية المي�شرة بالألوان وال�شور التو�شيحية، مكتبة لبنان، ط٢.

٣- مطلق، البير، ٢٠٠٠م، مو�شوعة المعارف الم�شورة، مكتبة لبنان نا�شرون، بيروت، لبنان.
٤- مطلق، البير، ٢٠٠1م، مو�شوعة عالمنا، مكتبة لبنان نا�شرون، بيروت، لبنان. 

٥- مدبك، ج، 1٩٩٦م، مو�شوعة الفنون الت�شكيلية.

مراجع المجاالتمراجع المجاالت
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٦- موؤ�ش�شة اأعمال المو�شوعة للن�شر والتوزيع، 1٩٦٦م، المو�شوعة العربية العالمية.
٧- موؤ�ش�شة اأعمال المو�شوعة للن�شر والتوزيع، 1٩٦٦م، المو�شوعة العربية العالمية، الجزء الخام�ش.

للمناهج وتقنيات  العامة  المديرية  التقليدية،  للمناهج، الحرف  العامة  المديرية  والتعليم،  التربية  ٨- وزارة 
التعّلم، المملكة الأردنية، وزارة التربية والتعليم، الوحدات التدريبية في التربية الفنية.

المراجع الأجنبية:
- things tomake and do.
- Brommer. G. F 1978 . Exploring Drawing – Dawis Publications, INC. 
Worcester, Massac- huse. U.S.A.
- Ceramic Review-Special Loots Issue-July August-1986.
- Cezanne – Text by Pamelapritzker.
- Drawing Flowers – Margaret Stevens-U.S.A – New Jersey 2004.
- Htm9http://members. aol. com/ukpetd/trad.
- Lowenfeld Brittaion 1966 Creative and mental growth. sixth. ed. New York، 
jhon eiley and son. 
- Selected Works of Vadoud Moazzen
- Step – by – Step – Fabric paiting.
- Summer Sweets -By- Brenda Heels Tustin.
- The Art of Arabian Costume – Heather Colyer Ross.
- The Drawing Course- Angela Gair 2002.
- The Fundamentals of The Drawing Still Life- Barring ton Barber Capella.
- The great rigami book/zulal ayture-scheele. sterling publishing co. inc. new york.
- The Instantartis- Collins and Brown.
- Working With Clay- Susan Peterson-Published1998 Laurence.
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