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الحمد هلل رب العالمين، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف المر�سلين، وعلى اآله و�سحبه 

اأجمعين، وبعد:

الإث��راء معلوماتك   - الطالب  بين يديك عزيزي  ال��ذي   - الكتاب  ه��ذا  م  مِّ   فقد �سُ

وخبراتك ومهاراتك في مجاالت التربية الفنية المختلفة. وهو مرتبط بما تعّلمته 

المعلومات  م��ن  وفيه  االأول.  ال��درا���س��ي  الف�سل  اأث��ن��اء  الفنية   التربية  درو����س  ف��ي 

المخ�س�س  الجزء  محتوى  في  تجد  هاماً.  اأكاديمياً  مرجعاً  يجعله  ما  واالأن�سطة 

للف�سل الدرا�سي االأول ثالث وحدات، تتكون كل وحدة من اأربعة مو�سوعات ُعر�ست 

على النحو التالي:

• الوحدة االأولى، وهي بعنوان: الخط وال�سكل، وتتكون من الموا�سيع التالية:
المو�سوع االأول: مدر�ستي الجميلة.

المو�سوع الثاني: االإن�سان والر�سم.

المو�سوع الثالث: اأزخرف بالمربع والم�ستطيل.

المو�سوع الرابع: اأطبع اأ�سكااًل من الطبيعة.

من  وانتقالها  وا�ستمراريتها  الخبرة  تكامل  الوحدة  هذه  ت�سميم  في  ُروع��ي  وقد   

ال�سن، وهو عامل م�سترك  الر�سم محبَّب لالأطفال في هذه  مجال الآخر، فمجال 

بين مو�سوعات الزخرفة والطباعة المنا�سبة ل�سّن طالب ال�سف االأول. ثم ي�ستمر 

الطالب في تناول موا�سيع الوحدة الثانية والتي اأطلق عليها:

التالية: الموا�سيع  من  وتتكون  اللون،  وحدة  بعنوان:  وهي  الثانية،  • الوحدة 
المو�سوع االأول: االألوان ممتعة.

 المو�سوع الثاني: مجموعة االألوان.

المو�سوع الثالث: اأطبع اأ�سكااًل باألواني.

المو�سوع الرابع: الزخرفة بالدائرة والمثلث. 

مقدمة الكت�ب



ُروعي في هذه الوحدة الربط بين موا�سيع الر�سم المحبَّبة والزخرفة الب�سيطة   

وفي  ال�سف  ه��ذا  ف��ي  الطالب  ل�سّن  منا�سبة  وه��ي  الب�سمة،  بوا�سطة  والطباعة 

المجاالت  موا�سيع  بين  م�ستركاً  عاماًل  اللون  ا�ستخدام  من  اتخذت  الوقت  نف�س 

المختلفة.

الت�سكيل الم�سطح والمج�سم، وقد تناولت الموا�سيع  الثالثة، وهي بعنوان:  • الوحدة 
التالية:

المو�سوع االأول: الت�سكيل بال�سل�سال.

المو�سوع الثاني: اأحفورتي ال�سغيرة.

المو�سوع الثالث: اأزهاري الجميلة.

المو�سوع الرابع: اأ�سماكي المخططة.

بوا�سطة  ب�سيطة  اأ�سكال  ت�سكيل  ممار�سة  الطالب  ي�ستطيع  الموا�سيع  ه��ذه  وف��ي   

لى الممار�سة العملية فهناك  الطين والورق وخامات البيئة المختلفة. باالإ�سافة اإ

اأن�سطة تذوقية وجمالية منا�سبة ي�ستطيع الطالب القيام بها بمفرده اأو بم�ساعدة 

اأحد اأفراد عائلته. وهذه الموا�سيع مجتمعة هي امتداد للخبرات المعرفية المهارية 

والوجدانية التي مرَّ بها الطالب  في درو�س المجاالت التي �سوف تثري - باإذن اهلل 

- هذه الخبرات. ويمكن للمعلم  اأن ي�سجع الطالب على الرجوع اإلى كتاب الطالب 

اأن�سطة، كما يمكن للوالدين م�ساعدة االأبناء على اال�ستفادة  لممار�سة ما فيه من 

منه. 

واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رب العالمين.     
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يتوقع من الطالب في هذه الوحدة:

1ـــ ر�ضم مو�ضوعات من حياته وبيئته المحيطة.

2ـــ القدرة على ر�ضم وتكرار عنا�ضر واأ�ضكال من الطبيعة ومن البيئة.

3ـــ التعّرف على المربع والم�ضتطيل.

4ـــ عمل الزخارف بتكرار المربع والم�ضتطيل.

5ـــ التعّرف على الفكرة الأ�ضا�ضية للطباعة.

6ـــ القدرة على طباعة الأثر با�ضتخدام الخامات والأ�ضكال الب�ضيطة.

7ـــ التحّدث عن الأعمال الفنية التي قام بها.
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ال�ضكل  1 ـــ اأنا اأحب الر�ضم

المو�ضوع الأول

مدر�ضتي الجميلة

اهلل خلقنا نحبُّ الجمال.

في المدر�ضة نتعّلم كيف نر�ضم اأ�ضياًء جميلة.

الر�ضم ممتع ومفيد؛ لأنه يعّلمني كيف اأ�ضبح فّناناً واأعبِّر عن جمال الأ�ضياء 

من حولي.   

هذه ح�ضتي الأولى في التربية الفنية.

�ضاأر�ضم مدر�ضتي الجميلة واأ�ضدقائي الُجدد.

المدر�ضة ا�ضتقبلتني بالهدايا والألعاب.
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   ال�ضكل  2 ـــ لوحة للطفلة  )نورة اأحمد الحفظي (

من الأعمال الفائزة بم�ضابقة ملّون الخطوط ال�ضعودية لر�ضوم الأطفال.
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اأحب الق�ض�ص التي يرويها لي الكبار.

وهذه الطفلة ر�ضمت ق�ضة عن حديقة الحيوان.

   ال�ضكل  3 ـــ لوحة الطفلة  �ضارة راأفت عبد العزيز ـــ.

من الأعمال الفائزة بم�ضابقة ملون لر�ضوم الأطفال بالخطوط العربية ال�ضعودية.

�ضاأ�ضتمع للق�ضة التي يرويها معلمي جيداً.

واأر�ضم لوحة جميلة.
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ال�ضكل  4 ـــ اأقالم التلوين

اأنا اأحافظ على األواني جيداً.

اأقالم التلوين ل اأ�ضعها في فمي، ول اأ�ضتخدمها اإل للر�ضم على الورق.

، واأعيدها اإلى مكانها. يها دائماً حتى ل تجفَّ اأغطِّ
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   ال�ضكل  5 ـــ ر�ضم تو�ضيحي ي�ضبِّه ر�ضوم الإن�ضان البدائي.

المو�ضوع الثاني

مـــنـــذ قـــديـــم الــــزمــــان عرف 

الكتابة،  الر�ضَم قبل  الإن�ضاُن 

فــكــان يــر�ــضــم بـــالألـــوان التي 

يــحــ�ــضــل عــلــيــهــا مــــن جــــذوع 

والـــنـــبـــاتـــات على  الأ�ــــضــــجــــار 

جدران الكهوف، ال�ضكل )5(.

اأ�ضابعه  يــ�ــضــتــخــدم  وكـــــــان 

والأحجار اأحياناً في الر�ضم، 

اأو  فـــلـــم يـــكـــن يــمــلــك قـــلـــمـــاً 

فر�ضاة.

نسضان والر�ضم الإ
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ال�ضكل  6 ـــ البيوت ال�ضعبية

ـــ كانوا  ـــ ـ اأيــ�ــضــاً  ـــ  ـــ ـ اأجــــدادنــــا 

بيوتهم  لتزيين  يــر�ــضــمــون 

الجدران  فزّينوا  واأدواتهم، 

والأبواب، ال�ضكل )6(.

ور�ضموا  الخطوط  ا�ضتخدموا  فّنانون،  اأجــدادي حقاً 

بها اأ�ضكاًل كالمربع والمثلث، ولّونوها باألوان جميلة، 

كالأحمر والأز رق والأ�ضفر 

        والأخ�ضر والبرتقالي والبنف�ضجي.

كان اأجدادي يفخرون بر�ضومهم وي�ضتمتعون بها.
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ال�ضكل  9 ـــ الفنان �ضعد الم�ضعري

ال�ضكل  8 ـــ الفنانة 

منيرة مو�ضلي

ال�ضكل  7 ـــ الفنان 

عبد الحليم 

ر�ضوي

في هذه الأيام اأ�ضبح لدينا كثير من الفنانين الذين ير�ضمون لوحات جميلة 

ويعرفهم العالم بفنِّهم، الأ�ضكال )7 ـــ 8 ـــ 9(:

وهناك كثير من الفنانين ال�ضعوديين الذين رفعوا ا�ضم وطننا بفنِّهم.
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   ال�ضكل  10 ـــ لوحة الطفلة )ديمة نبيل حمدان(

لوحة فائزة في م�ضابقة ملون للخطوط ال�ضعودية بجدة.

ال�ضغار ـــ اأي�ضاً ـــ ير�ضمون وي�ضاركون في الم�ضابقات، ال�ضكل )10(

اأنا اأحبُّ الر�ضم، واأتمّنى اأن اأ�ضبح من الفنانين؛ لأمثِّل وطني بلوحاتي في كل 

مكان.

نها بالألوان كما كان اأجدادي ير�ضمون، واأفخر  �ضاأر�ضم خطوطاً واأ�ضكاًل، ثم األوِّ

بها كما كانوا يفخرون، لي�ضاهدها الجميع واأنا اأقول: اأنا ر�ّضام.
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تخّيل اأن والديك طلبا منك تزيين جدران غرفتك في المنزل بلوحة من 

ر�ضمك؛ ماذا تحب اأن تر�ضم عليها؟

ن�ضاط )1(
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 ô qµa ``` 11  πµ°ûdG   

 ø«JÉg º°SQ πªcCG ºK

ø«à«fƒJôµdG ø«à«°üî°ûdG

 ∂H á°UÉN á«fƒJôc á«°üî°T πªcCGh πs«îJ ?á«fƒJôµdG äÉ«°üî°ûdG tÖëJ πg

(11) »dÉàdG πµ°ûdG øe

(2) •É°ûf



20

13  πµ°ûdG

12  πµ°ûdG

ådÉãdG ´ƒ°VƒªdG

π«£à°ùªdGh ™HôªdÉH ±ôNRCG

(1) •É°ûf

 ∫Éµ°TCG øe É¡∏KÉªj Ée ≈dEG x§îH π°Uh ,(Ü ``` CG) á«°Sóæ¡dG ∫Éµ°TC’G ´Ó°VCG óY

.(13 ```12) ø«∏µ°ûdG »a

( CG )( Ü )

 √òg øe ¢†©H ÉæeÉeCGh ,áYƒæàe á«°Sóæg k’Éµ°TCG iôf á«eƒ«dG ÉæJÉ«M »a

.kÉjƒ°S É¡«ª°ùf É«g ∫Éµ°TC’G
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17  πµ°ûdG
15  πµ°ûdG

.™HôªdGh π«£à°ùªdG »°Sóæ¡dG πµ°ûdG º°SQ ≈∏Y É vjƒ°S ÜqQóàf É q«g

(1) ÖjQóJ

14  πµ°ûdG

?(18 ```17 ```16 ```15) ∫Éµ°TC’G »a äÉ©qHôªdG ø«H ¥ôØdG Ée

18  πµ°ûdG

16  πµ°ûdG
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19  πµ°ûdG

22  πµ°ûdG

20  πµ°ûdG

21  πµ°ûdG

?(22 ```21 ```20) ∫Éµ°TC’G »a ¬°ùØf ƒg (19) πµ°ûdG »a π«£à°ùªdG πg
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ال�ضكل  25

ال�ضكل  23
ال�ضكل  24

عندما نزيِّن الأ�ضكال بالمربعات والم�ضتطيالت فاإننا نزخرفها.

والكتابات  النباتية  بالأ�ضكال  والمربع  الم�ضتطيل  الهند�ضية  الأ�ضكال  زخرفنا   

والأ�ضكال الهند�ضية.

بـــاأيِّ الأ�ــضــكــال زخرفنا هذه  هــل الــزخــارف اأعــطــت الأ�ــضــكــال جــمــاًل؟ هّيا نذكر 

ال�ضناديق.



24

ال�ضكل  26

 هّيا نتعّلم كيف نق�صُّ الأ�ضكال الهند�ضية: الم�ضتطيل والمربع، ونزخرفها.

الأدوات والخامات التي نحتاجها ن�ضتطيع معرفتها من ال�ضكل )26(. 

خطوات التنفيذ:

نر�ضم ال�ضكل الهند�ضي.

1
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نق�صُّ ال�سكل الهند�سي.

2

نل�سق ال�سكل الهند�سي.

3

نزخرف ال�سكل.

4
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  ال�سكل  27

™HGôdG ´ƒ°VƒªdG

á©«Ñ£dG øe k’Éµ°TCG ™ÑWCG

 ΩÉjC’ا  ø`̀e Ωƒ`̀j ي`̀ah ,¿’ال̀`῭`ز ال̀`زÉ`̀c ¿É`̀e¿ النÉ�ص cCÉjلU ø`̀e ¿ƒس»د   ºjدb ي`̀a

 øe  áYƒªée a�سgÉدhا   ,äÉانƒ«ëلÉH  áÄ«لe  Iر«Ñc  áHÉZ Oاخ̀`ل   ¿hOÉq«سU  ∫ qƒéJ

 IكرØH  ºgدMCا  OÉ`̀Yh ا’VQC``ص  Yل≈   ÉهeداbCا  ™ÑW ƒ¶M’hا   ÉghOQÉ£a ال̀`῭`ز’¿, 

 √òg øe ¿hOÉq«ص ال�س�gدa ,Qداéل≈ الY ¬jدj رKCا ™Ñ£a ,¬à«H ø«jزàل áYÉÑ£ال

ا’h ,QÉKBاàÑéYCهãc º»راg øeh ,kنJ É©لºq ا’EنùسáYÉÑW ¿É اKCر ا’TCس»Y AÉل≈ ùeسكن¬ 

.áسUÉîال ¬JÉلكàªeh
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   ال�ضكل  28

ن�ضاط )1(

�ضل بين ال�ضكل والأثر الملّون الناتج عنه.

طباعة الأثر: هو الأثر الملون الناتج عن ال�ضكل المطبوع.
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خطوات طباعة الأثر:

نختار ورقة �ضجر، ون�ضعها 

ونلّونها  بي�ضاء،  ورقــة  على 

بالفر�ضاة.

1

نــقــلــب ورقـــــة الــ�ــضــجــر على 

اأحد ال�ضحون التي نريد اأن 

ال�ضجر،  ورقــة  عليها  نطبع 

ونــــــقــــــوم بـــتـــثـــبـــيـــتـــهـــا بـــيـــد، 

ون�ضغط باليد الأخرى.

2

طبعت  قــد  الــورقــة  اأن  نجد 

وباللونين  الــ�ــضــحــن،  عــلــى 

الّلذين اخترناهما )الأ�ضفر، 

الأخ�ضر(.

3
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   ال�ضكل  29

ال�ضكل  30

الخامات الطبيعية جميلة، وكثير منها ت�ضاعدنا في ا�ضتخدام اآثارها لطباعة 

ا بع�ضاً منها. اأ�ضياء مفيدة، هّيا نعدد �ضويًّ

الخامات  عــلــى  نــحــافــظ  كــيــف 

حياتنا  ـــل  لـــتـــجـــمِّ الــطــبــيــعــيــة 

ومنازلنا؟

ال�ضجر  اأوراق   )28( ال�ضكل  في  ـــ 

هيا  اأ�ضدقائنا  لأحــد  مطبوعة 

اأ�ضكالها  جـــمـــال  عـــن  نــتــحــدث 

واألوانها وكيف ن�ضتفيد منها.

هل ن�ضتطيع اأن نحدد من ال�ضكل )29( اأدواتنا وخاماتنا لطباعة الأثر؟
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يتوقع من الطالب في هذه الوحدة:

1- ر�سم مو�سوعات من حياته وبيئته المحيطة، با�ستخدام اأنواع 

مختلفة من اأقالم الر�سم وفر�ش التلوين الب�سيطة.

2- تنفيذ طرائق جديدة في التلوين وخلط الألوان.

3- اإبداء المهارة في اإ�سافة الألوان لتكوين الألوان الثانوية 

والم�ستّقة.

4- التعّرف على الدائرة والمثلث.

5- عمل الزخارف بتكرار المربع والم�ستطيل.

6- التحّدث عن الأعمال الفنية المنتجة.
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   ال�سكل  31 ـــ علبة األواني واأ�سماوؤها

�أ�صفر
�أحمر فاحت

�أخ�صر
�أزرق

�أ�صود
برتقايل
بنف�سجي

بني
�أحمر

�أزرق

المو�سوع الأول

الألوان ممتعة

اأحبُّ األواني واأعرُف اأ�سماءها، هذه اأقالم التلوين المائية:

يها با�ستمرار. دائماً اأحافظ على األواني من ال�سياع، واأغطِّ
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   ال�سكل  32 ـــ الألوان ال�سمعية

لوان المحّببة لي ـــ اأي�ساً ـــ الألوان ال�سمعية. ومن الأ

التلوين بالألوان ال�سمعية ممتٌع.

واأنا اأحافُظ دائماً على األواني ول اأك�سرها.

وهناك اأنواع اأخرى من الألوان �ساأعرفها واأتعّلم كيف 

اأ�ستخدمها في مدر�ستي.
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ال�سكل  33 ـــ طفلة تر�سم لوحة

الألوان التي ن�ستخدم فيها الفر�ساة ممتعة، ال�سكل )32(.

�ساأتعّلم في المدر�سة ا�ستخداَم اأنواع اأخرى من الألوان باأ�سلوب ممتع.
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 ر�سم الفقاعات بالنفخ داخل كاأ�ش األوان �سائلة، ال�سكل )33(.

ن�ساط )1(

  ال�سكل  34 

 ر�سم الفقاعات بالنفخ.

انظروا كيف خرجت الفقاعات عندما و�سعُت 

األواناً مع ال�سابون والماء داخل كاأ�ش ونفخُت 

با�ستخدام م�سا�ش الع�سير داخل اللون، ثم 

و�سعُت ورقة بي�ساء على الفقاعات فتلّونْت، 

واأ�سبح لدّي لوحة جميلة.
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�سهلة  طـــريـــقـــة  اإنــــهــــا 

وممتعة لر�سم فرا�سة.

ــــــوان  ل و�ـــســـعـــُت بــعــ�ــش الأ

وبع�ُش  الــورقــة،  منت�سف  في 

النقط موّزعة حولها.

ثم طويُت الورقة من المنت�سف، و�سغطُت على اللون الذي في الداخل فتوّزعت 

الألوان، واأ�سبحت على وجهي الورقة مت�سابهة.

لوان ق�س�سُت الورقة على �سكل ن�سف فرا�سة وهي مطوية، حتى  ن جّفْت الأ بعد اأ

ت�سبح فرا�ستي بجناحين مت�ساويين.

ر�سم فرا�سة بوا�سطة طّي الورق على اللون، ال�سكل )34(.

ن�ساط )2(

   ال�سكل  35 ـــ فرا�سة بطّي الورق.
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   ال�سكل  36 ـــ الر�سم بالنفخ.

 الر�سم بالنفخ :

ن�ساط )3(

في منزلي اأ�سُع نقاطاً من الألوان 

على ورقة بي�ساء للر�سم بم�ساعدة 

، ثم اأنفخ عليها لتنت�سر على  والديَّ

�سطح الورقة، ال�سكل )35(.

كم اأحبُّ األواني وكم هي ممتعة.
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ال�سوء ي�ساعدنا في روؤية الألوان.

والألوان كثيرة، وتجعل حياتنا جميلة وملونة.

تنق�سم الألوان اإلى ق�سمين:

1ـــ األوان اأ�سا�سية.

2ـــ األوان ثانوية.

   ال�سكل  37 ـــ مجموعة الألوان.

المو�سوع الثاني

مجموعة �لألو�ن
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الألوان الأ�سا�سية:

الأزرقالأ�سفرالأحـمر 

ألوان. وت�سّمى األواناً اأ�سا�سية لأنها اأ�سا�ش جميع ال

الألوان الثــانـويــة:

الأخ�سرالبنف�سجيالبرتقالي 

وت�سمى األواناً ثانوية لأنها ناتجة عن دمج لونين اثنين اأ�سا�سيين.

   ال�سكل  38 ـــ الألوان الأ�سا�سية والألوان الفرعية.
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   ال�سكل 39 ـــ الفاتح والغامق

الألوان ـــ اأي�ساً ـــ يوجد منها لون فاتح ولون غامق:

بي�ش اإلى اأيِّ لون نح�سل على لون فاتح. عند اإ�سافة اللون الأ

�سود اإلى اأيِّ لون نح�سل على لون غامق. عند اإ�سافة اللون الأ

   ال�سكل  40 ـــ قو�ش المطر

لوان التي في  مجموعة الأ

رنا ب�سيء  )38( تذكِّ ال�سكل 

نــحــّبــه كـــثـــيـــراً ونــــــراه في 

مطار؛ فما هو؟  موا�سم الأ

ال�سكل )39(.
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   ال�سكل  42

   ال�سكل  41

الأ�سا�سية  الألــوان  �سن�ستخدم 

ر�ــســم لوحات  فـــي  والــثــانــويــة 

جميلة.

لو ا�ستخدمنا الألوان : الأحمر 

ال�سكل  والبرتقالي،  والأ�سفر 

.)40(

ولو ا�ستخدمنا الألوان: الأزرق والأخ�سر والأ�سفر، ال�سكل )41(.

فاإن اللونين الأ�سا�سيين مع اللون الثانوي الناتج عنهما تكون كّلها متنا�سقة ال�سكل.
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ن�ساط )1(

اأر�سُم واألّوُن با�ستخدام الألوان ال�سمعية، ومن الألوان الأ�سا�سية والثانوية:

وبعد النتهاء من التلوين لكامل الأ�سكال اأجعُد الورقة جيداً:

اأفرُد الورقة بحر�ٍش حتى ل تتمّزق واألحُظ كيف اختلطت الألوان 

مع بع�سها البع�ش :

   ال�سكل  43 ـــ  الر�سم بعد النتهاء من َفْرده
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   ال�سكل  44 ـــ الدّلة بالألوان ال�سمعية

ال�سكل )43( التلوين بالألوان 

ال�سمعية ودمجها مع بع�سها 

بتجعيد الورقة عمٌل ممتع.
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   ال�سكل  45

�سكال الطبيعية في الدر�ش ال�سابق، وبينما كانت ت�سير مع  تعّلمْت )�سارة( طباعَة الأ

�سواق، انتبهت لإبريق جميل مطبوع بالطريقة التي تعّلمتها من معلمة  اأمها في اأحد الأ

التربية الفنية، ولكن باأ�سكال مختلفة، ف�ساألت اأمها عن هذه الأ�سكال، فاأو�سحت لها 

ح لها  باأن الإ�سفنج خامة جميلة من الممكن اأن ت�ستخدم للطباعة، ووعدْتها باأن تو�سِّ

خطوات العمل في المنزل.

المو�سوع الثالث

اأطبُع اأ�سكاًل باألواني

�لخطوة )1(

�لخطوة )2(

�لخطوة )3(

�لخطوة )4(
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   ال�سكل  46

   ال�سكل  47

اكت�سفت  الــــمــــدر�ــــســــة  وفــــــي 

يمكن  جديدة  خامًة  )�ــســارة( 

هل  لــلــطــبــاعــة؛  ت�ستخدم  اأن 

ن�ستطيع اأن نتعّرف على هذه 

الخامة وطريقة الطباعة من 

ال�سكل )47(؟

   ال�سكل  48

وفي المدر�سة َعلََّمْت )�سارة( زميالتها طباعة 

�سنعت  مــاذا  نرى  و�سوف  بالإ�سفنج،  الأ�سكال 

)�سارة( مع زميالتها، ال�سكل )45 ـــ 46(. 
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   ال�سكل  49

دها ونحاول طباعة بع�ش منها  ح اأ�سكاًل مطبوعة، نعدِّ ال�سكل )48( يو�سِّ

في كّرا�ساتنا.

من هنا تعّلمت )�سارة( وزميالتها اأن لالأ�سكال اآثاراً تظهر بالألوان عند طباعتها.
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ن�ساط )1(

�سل بين ال�سكل وطباعته الملونة في ال�سكل التالي:
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   ال�سكل  51

   ال�سكل  50

المو�سوع الرابع

الزخرفة بالدائرة والمثلث

النِّعم  لنا كثيراً من  خلق اهلل 

والجبال،  والــقــمــر  كال�سم�ش 

ـــعـــم  الـــنِّ هـــــــذه  اإحــــــــــدى  واإن 

الــ�ــســمــ�ــُش، وقــــد خــلــقــهــا اهلل 

دائرية جميلة.

الجبال  اهلل  خـــلـــق 

وبع�سها  الــــقــــويــــة، 

مثلث ال�سكل.
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   ال�سكل  53 ـــ كثير 

من الحلوى اللذيذة 

دائرية ال�سكل.

   ال�سكل  52 ـــ اأَ�ْسُقُف مطار الملك عبدالعزيز في جدة ت�سبه ال�سكل المثلث

ن�ساط )1(

هّيا نذكر اأ�سياًء في حياتنا دائرية ومثلثة ال�سكل.
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   ال�سكل  56 ـــ زخرَف الفنان ال�سعبي بالمثلث وبالدائرة.

   ال�سكل  54 ـــ للمثلث ثالثة اأ�سالع   ال�سكل  55 ـــ للدائرة محيط

ن�ساط )1(

ما الزخارف التي ا�ستخدمها الفنان ال�سعبي لزخرفة المثلث والدائرة؟
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   ال�سكل  57

تدريب )1(

ا�ستخدم الأ�سياء الدائرية لر�سم 

الدائرة.

نر�سم ونو�سل النقاط في المثلث والدائرة.

   ال�سكل  59   ال�سكل  58
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   ال�سكل  60

 هّيا نتعّلم كيف نق�شُّ الأ�سكال الهند�سية : المثلث والدائرة، ونزخرفها.

اأدواتنا وخاماتنا:

هل ن�ستطيع معرفتها 

من ال�سورة؟

خطوات التنفيذ:خطوات التنفيذ:

نر�سم ال�سكل الهند�سي.

1
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نزخرف ال�سكل.

4

نق�شُّ ال�سكل الهند�سي.

2

نل�سق ال�سكل الهند�سي.

3



.
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يتوقع من الطالب في هذه الوحدة:

1ـــ التعّرف على الطينة الطبيعية والطينة ال�صناعية.

2ـــ توظيف الطينة في اأعمال فنية نفعية.

3ـــ الإح�صا�س بقيمة الأعمال المنتجة بالطين ال�صل�صال جماليًّا.

4ـــ ال�صتفادة من الخامات المتوفرة للت�صكيل عليها.

5ـــ تنفيذ مج�ّصم باأحد الخامات الم�صتهلكة.

6ـــ و�صف لخطوات تنفيذ العمل با�صتخدام الخامات الم�صتهلكة.
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   ال�صكل  62 ـــ تمتلئ الأودية بالّرمال والأحجار ال�صغيرة.

   ال�صكل  61 ـــ بع�س  ال�صخور كبيرة كالتي تتكون منها الجبال.

المو�ضوع الأول

الت�ضكيل بال�ضل�ضال

خلق اهلل عدداً كبيراً من ال�صخور ذات اأحجام واأ�صكال واألوان مختلفة.
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   ال�صكل  65 ـــ �صخرة من الف�صاء ُعثر عليها في �صحراء الربع الخالي

حين نرغب م�صاهدة ال�صخور الف�صائية، علينا زيارة دارة الملك عبدالعزيز 

)المتحف الوطني( في الريا�س، لن�صاهد المزيد من هذه ال�صخور، كما في 

ال�صكل )65(.
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   ال�صكل  66

بع�س ال�صخور يمكن اأن تتفّتت اإلى اأجزاء �صغيرة فت�صّمى التُّربة. 

ما الطينة التي يمكننا الت�صكيل بها؟

 هي نوع من التُّربة ت�صّمى التُّربة الطينية، تنّقى من ال�صوائب، وتـمزج بالماء 

لت�صبح طينة طرّية.

   ال�صكل  67

الخامات والأدوات:

يلزمنا عند ت�صكيل ال�صخور الخامات التالية:
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ن�ضاط )3(

ن�صل بين ال�صورة وا�صمها في الأ�صكال التالية:

   ال�صكل  68

)لوح خ�صبي(

)اأداة الت�صكيل »دفرة«(

)قطعة من الطينة(
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ن�صتر�صد بخطوات العمل في ال�صكل )68( ونظهر مهارتنا  في ت�صكيل ال�صخور.

نق�صم كتلة الطين اإلى 1

حجم )كبير - �صغير(.

نعجن الطينة لتهيئتها 2

للت�صكيل.

ن�صكل الطينة بال�صغط 3

باأ�صابع اليد.



63

ننّظم المالم�س 4

با�صتخدام )الدفر(.

نترك ال�صخور الم�صكلة 5

حتى تجّف.  

   ال�صكل  69
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   ال�صكل  71

   ال�صكل  70

 فكرة للتوظيف: 

ن�صاهد ال�صور التي اأمامنا.

نبدي راأياً في الإ�صافات التي 

و�صعت على ال�صخور.

فكرة التوظيف

ف بها اأعمالنا. نفكِّر في عدد من الأوجه المفيدة التي يمكن اأن نوظِّ
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   ال�صكل  72

4
نترك الّرمل حتى 

. يجفَّ

3
مطهرة  مــــادة  ن�صيف 

لــلــّرمــل؛ لــحــفــظــه من 

التعّفن.

2
بالماء  الــــّرمــــل  نــغــ�ــصــل 

عدة مرات، ثم ن�صّفيه.

1
ننخل الّرمل من 

ال�صوائب.

ن�ضاط )4(

لنجّرب عجينة الّرمل في الت�صكيل، ون�صتر�صد بخطوات الإعداد التالية:
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قمَت بالت�صكيل بالطينة الطبيعية وال�صل�صال الملّون، وجّربَت 

بالطينة  الت�صكيل  بين  فــرق  هــنــاك  هــل  بــالــّرمــل؛  الت�صكيل 

وعجينة الّرمل؟

ل في الت�صكيل؟ ولماذا؟       اأّيهما تف�صِّ

ن�ضاط )1(

 نجمع عينات من التُّربة من اأماكن مختلفة في بيئتنا؛ من الوادي، من 

�صاطئ البحر، من المزرعة، ونالحظ التالي : 

ـــ هل لها األوان مختلفة ؟ 

ـــ هل لها مالم�س متنوعة؟

ل اأماكنها. ـــ نحتفظ بالعينات ون�صجِّ
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   ال�صكل  73 

المو�ضوع الثاني

اأحفورتي ال�ضغيرة

أر�س وفي البحار العديُد من الكائنات،   قبل ماليين ال�صنين كان يعي�س على ال

ها في الطين والّرمل فتحّولت ببطء اإلى اأحافير. ُطِمَر بع�صُ

أحفور؟  ما ال

هو كل اأَثٍر لنبتة اأو حيوان عا�س 

في الما�صي.

   ال�صكل  74 

أثــــر  ال نــــرى  اأن  يــمــكــن 

الطريقتين؛  بــهــاتــيــن 

فما الفرق بينهما؟
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اجعل �صطح العن�صر 2

مّتجهاً اإلى اأ�صفل.

ا�صغط العن�صر على 3

قطعة الطين.

نراعي �ُصْمك قطعة 1

الطين عند َفْردها.

ن�صتر�صد بخطوات العمل في ال�صور التالية، ونبرز    ال�صكل  75

مهارتنا فيها:

لــنــتــمــّكــن مــــن اإظـــــهـــــار اأثــــر 

نختار  اأن  عــلــيــنــا  لــلــعــنــا�ــصــر 

في  مــتــوّفــر  هــو  مما  عن�صراً 

بيئتنا.
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 76  πµ°ûdG   
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ن�ضاط )3(

ماذا تتوقع اأن ت�صاهده 4

بعد جفاف المزيج؟

�صّب المزيج داخل 3

الفراغ.

2
ك حتى ت�صبح المواد  حرِّ

مزيجاً متجان�صاً.

1

�صْع مقداراً من الجب�س 

في وعاء، واأ�صف اإليه 

قلياًل من الماء.

   ال�صكل  79

ماذا تتوّقع؟
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اعمل ب�ضمًة ليدك.

   ال�صكل  80

ن�ضاط )4(
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   ال�صكل  81   ال�صكل  82

   ال�صكل  83

المو�ضوع الثالث

ورودي واأزهاري الجميلة

مدينتي،  في  الحدائق  وزرُت  الطبيعية،  والمناظر  ال�صور  من  كثيراً  �صاهدُت 

فاأعجبت باأ�صكال الورود والأزهار، واألوانها الجميلة. الأزهار باألوانها المتنوعة 

اأح�صن  في  ـــ  وتعالى  �صبحانه  ـــ  اهلل  خلقها  وال�صرور،  بالبهجة  اإح�صا�صاً  تعطي 

الأ�صكال واأجمل الألوان، ويجب علينا اأن نحافظ عليها ول نقطعها، لكني اأتمّنى 

اأن يكون في غرفتي بع�ٌس منها، ُترى ماذا اأفعل؟
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   ال�صكل  84

الــورد الذي راأيته في  �صاأ�صنع وردتــي الخا�صة بي في عمل مج�ّصم ي�صبه �صكل 

الحديقة، و�صاأ�صتخدم اأب�صَط الأوات والخامات؛ لأزّين بها غرفتي، دون اأن اأتلف 

ورد واأزهار الحديقة.

نحتاج في در�ضنا اليوم:

اأنظُر  اإلى ال�صكل )83(. 

اأكيا�صاً ورقية.

خيطاً قوياً.

�صلكاً معدنياً.

قلم تحديد.

بخاخ األوان )اأحمر ــــ اأ�صفر ــــ اأزرق ــــ اأخ�صر(.

ا. مق�صًّ

كاأ�صاً ورقياً فارغاً.
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الخط  نف�س  على  أقــ�ــسَّ  ل المق�سَّ  اأ�ــصــتــخــدُم 

على  الخطوات  نف�س  اأكـــّرر  ثــم  ر�صمت،  الــذي 

كي�س ورقــي اآخــر، واأجــعــُل اأحدهما اأطــول من 

آخر قلياًل.  الكي�س ال

2

1
الورقي  الــكــيــ�ــس  عــلــى  اأر�ــــصــــُم 

ومنك�صرة،  متعّرجة  خــطــوطــاً 

وفي  التحديد،  قلم  با�صتخدام 

منت�صف الكي�س.

عند 3 اأنــــتــــبــــه  اأن  عــــلــــّي  يـــجـــب 

ا�ــصــتــخــدام الــمــقــ�ــس، فــهــو اآلة 

حاّدة ل اأعبث بها، ول اأ�صير بها في وجه الآخرين.

نقوم بَفْرد الأكيا�س الورقية، ون�صعها داخل بع�صها 

الــبــعــ�ــس، والــكــيــ�ــس الأ�ــصــغــر مــن الـــخـــارج كــمــا في 

الخطوة )3(.
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الو�صط، 4 من  الأكيا�س  نجمع 

ثم نربطها با�صتخدام الخيط 

مو�صح  هو  كما  وذلــك  بقوة،  ون�صّده  ال�صميك، 

عند الإ�صبع في الخطوة )4(.

نـــــقـــــوم بــــــَفــــــْرد الـــــــــــورق من 5

الجهة  نقلب  ثم  المنت�صف، 

المق�صو�صة ب�صكل متعّرج اإلى الجهة الأخرى، 

في�صبح الخيط داخل الورق.

�صكل 6 على  الأوراق  جمع  بعد 

وردة، نغر�س ال�صلك المعدني 

من الأ�صفل اإلى الأعلى، وذلك في المنت�صف، ثم 

نثني الطرف الأعلى اأو نجعله ب�صكل حلزوني.
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7

9
تقريباً  اكــتــمــل  اأن  بــعــد 

�صكُل الوردة، �صاأقوم بتجهيز القاعدة التي 

�صترتكز عليها الوردة، واأح�صر كاأ�صاً ورقية 

فــارغــة وبــعــ�ــس الأ�ـــصـــالك، ثــم اأقــــوم بلّف 

مجموعة من الأ�صالك مع بع�صها البع�س لأ�صكِّل كرة �صغيرة، اأ�صُعها داخل 

الكاأ�س، وذلك لكي اأجعل الكاأ�س ثقياًل، ويكون قاعدة يحمل وردتي كما في 

ال�صورتين ال�صابقتين.

8
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   ال�صكل  87

   ال�صكل  86

   ال�صكل  85

انتهيُت تقريباً من �صنع الوردة، ولم يبَق اإل اأن 

اأ�صبَغ وردتي باللون الأحمر.

انـــظـــروا كـــم هـــي جــمــيــلــة، لقد 

مج�صماً؛  فــنــيــاً  عــمــاًل  �ــصــنــعــُت 

لأني اأ�صتطيع اأن اأنظر اإليها من 

و�صاأ�صارك  التــجــاهــات.  جميع 

بــاقــة كبيرة  زمــالئــي فــي عمل 

الــــورود والأزهــــــار نهديها  مــن 

لمن نحّب.

لمجموعة  تعّلمته  مما  م�صّطح  بعمل  نقوم 

ثّبتها على  ثم  باألوان متعددة،  وورود  اأزهــار 

المدر�صي،  �صّفك  بها  وزّيـــن  م�صتٍو،  �صطح 

ال�صكل )86(.

ن�ضاط منزلي:
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   ال�صكل  88

المو�ضوع الرابع

اأ�ضماكي المخططة

 ما اأكثر الأوراق القديمة التي تلّوث بيئتنا نلقيها في كل مكان فت�صبح بيئتنا 

غير نظيفة! �صن�صاعد بيئتنا على اأن تكون نظيفة، ون�صنع من الأوراق القديمة 

بها  نزّين  فنية  اأعــمــاًل  ـــ  الورقية  والأكيا�س  والمجالت  وال�صحف  كالدفاتر  ـــ 

مدر�صتنا ومنازلنا؛ فماذا يمكن اأن ن�صنع لننقذ بيئتنا؟

اإلى هذه ال�صمكة البرتقالية الجميلة واإلى الخطوط ال�صفراء المتعّرجة  انظر 

التي عليها، واإلى ذيلها بخطوطه الم�صتقيمة، ف�صبحان اهلل الذي اأح�صن خلقها!



80

عندما نذهب اإلى ال�صوق ون�صتري بع�س الحاجيات ي�صعها البائع لنا في اأكيا�س 

ال�صحف  اأو  والمجالت  الدفاتر  ببع�س  المنزل  فــي  ونحتفظ  اأحــيــانــاً،  ورقــيــة 

القديمة، يمكننا ال�صتفادة من هذا كله في العمل الفني الذي �صنقوم به اليوم، 

وبذلك نحافظ على بيئتنا نظيفًة وجميلًة.

نحتاج في در�ضنا اليوم:

اأنظُر اإلى ال�صكل )88( التالي:

   ال�صكل  89

اً مق�صّ

قلم تحديد.

اأكيا�صاً ورقية.
فر�س تلوين

األواناً مائية.

ق�صا�صات ورق.

اأوراق مجالت قديمة.

خيطاً قوياً.

�صمغاً للورق



81

1
اأنواع  م�صتخدماً  اأر�ــصــُم 

م�صتقيمة  ــمــتــهــا:  تــعــّل الـــتـــي  الـــخـــطـــوط 

ومتعّرجة ومنك�صرة؛ لُتكّون �صكل ال�صمكة، 

اأنني �صاأ�صتخدم الألوان المائية  اأن�صى  ول 

لتعبئة الم�صاحات.

2

للتلوين،  الــمــائــيــة  ـــــــوان  أل ال اأ�ـــصـــتـــخـــدُم 

الماء  مــن  بــالــقــلــيــل  خلطها  بــعــد  وذلــــك 

النظيف، واأختاُر األواناً زاهيًة لملء جميع 

الم�صاحات.

3
النـــــــتـــــــهـــــــاء من  بـــــعـــــد 

اأنـــتـــظـــر حتى  الـــتـــلـــويـــن، 

تجفَّ الألوان تماماً.
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   ال�صكل  90

4

الكي�س  الــتــي على  ــــوان  أل ال بعد جــفــاف   

الورقي، اأقوم بتعبئة الكي�س بالق�صا�صات 

الورقية.

5

خيطاً  م�صتخدماً  الــورقــي  الكي�س  اأغــلــُق 

�صميكاً.

انظروا اإلى �صمكتي وهي تغو�س 

اأو  العربي،  الخليج  اأعماق  في 

في البحر الأحمر.

يمكننيـ ــ اأثناء انتظاري جفاف الألوانـ ــ تح�صيَر بع�س الأوراق القديمة لل�صحف 

ها بالمق�ّس اإلى قطع �صغيرة، ثم اأقوم بو�صعها داخل الكي�س،  والمجالت، وق�صّ

ليمتلئ الكي�س بالق�صا�صات الورقية، مما يعطي بروزاً وانتفاخاً ل�صكل ال�صمكة.
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   ال�صكل  92

   ال�صكل  91

اتفقت مع زمالئي على جمع 

ا في بحر واحد. اأ�صماكنا �صويًّ

ن�ضاط منزلي:

جميلة  اأخـــرى  اأ�ــصــكــاًل  ن�صنع  اأن  ن�صتطيع  هــل 

بيئتنا  على  لنحافظ  القديم  الــورق  با�صتخدام 

نظيفًة وجميلًة؟



.



المالحق
وال�صور الأ�صكال  • فهر�س 

• المراجع
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الف�صل الدرا�صي الأول

الوحدة الأولى:
الخط والششكل

فهر�س الأ�شكال التوضشيحية واللوحات الفنية

ال�صكل                         ال�صفحة

ال�صكل )1( اأنا اأحب الر�سم

ال�صكل )2( لوحة للطفلة )نورة اأحمد الحفظي(

ال�صكل )3( لوحة للطفلة )�صارة راأفت عبد العزيز(

ال�صكل )4( اأقالم التلوين

ال�صكل )5( ر�صم تو�صيحي ي�صبِّه ر�صوم الإن�صان البدائي

ال�صكل )6( البيوت ال�صعبية

ال�صكل )7( الفنان عبد الحليم ر�صوي

ال�صكل )8( الفنانة منيرة مو�صلي

ال�صكل )9( الفنان �صعد الم�صعري

ال�صكل )10( لوحة الطفلة )ديمة نبيل حمدان(

ال�صكل )11( فكر ثم اأكمل ر�صم هاتين ال�صخ�صيتين الكرتونتين

ال�صكل )12( مكتبة

ال�صكل )13( �ساعة حائط

ال�صكل )14( اأ�صكال لم�صتطيل ومربع

ال�صكل )15( �صكل مربع

10

11

12

13

14

15

16

16

16

17

19

20

20

21

21
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ال�صفحة ال�صكل         

ال�صكل )16( �صورة داخل اإطار مربع

ال�صكل )17( �صكل زخرفي داخل اإطار مربع

ال�صكل )18( كلمة)اهلل اأكبر( داخل اإطار مربع

ال�صكل )19( �صكل لم�صتطيل

ال�صكل )20( اأ�صكال نباتية داخل  اإطار م�صتطيل

ال�صكل )21( خ�صب مزخرف على �صكل م�صتطيل

ال�صكل )22()الب�صملة( داخل اإطار م�صتطيل

ال�صكل )23(علبة هدايا مزخرفة

ال�صكل )24( علبة  �صيكولتة مزخرفة

ال�صكل )25( علبة مزخرفة بالكتابات

ال�صكل )26( �صورة لأدوات هند�صية واألوان

ال�صكل )27( �صورة اأثر يدان ملطختان بالدم

ال�صكل )28( �صورة لأ�صكال واأثرها

ال�صكل )29( اأ�صكال خامات طبيعية واأوراق �صجر

ال�صكل )30( اأدوات وخامات لطباعة الأثر

21

21

21

22

22

22

22

23

23

23

24

26

27

29

29
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ال�صفحة ال�صكل         

ال�صكل )31( علبة األواني واأ�صماوؤها

ال�صكل )32( الألوان ال�صمعية

ال�صكل )33( طفلة تر�صم لوحة

ال�صكل )34( ر�صم الفقاعات بالنفخ

ال�صكل )35( فرا�صة بطي الورق

ال�صكل )36( الر�صم بالنفخ

ال�صكل )37( مجموعة الألوان

ال�صكل )38( الألوان الأ�صا�صية والألوان الفرعية

ال�صكل )39( الفاتح والغامق

ال�صكل )40( قو�س المطر

ال�صكل )41( الألوان الأ�صا�صية والثانوية في الر�صم

ال�صكل )42( دمج لون ثانوي مع لونين اأ�صا�صيين

ال�صكل )43( الر�صم بعد الإنتهاء من فرده

ال�صكل )44( الدّلة بالألوان ال�صمعية

ال�صكل )45( اإبريق

32

33

34

35

36

37

38

39

40

40

41

41

42

43

44

الوحدة الثانية:
اللون
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ال�صكل                         ال�صفحة

ال�صكل )46( �صارة تطبع بالإ�صفنج

ال�صكل )47(  �صارة تطبع بالإ�صفنج

ال�صكل )48( ا�صتخدام الخامات  المختلفة للطباعة

ال�صكل )49( ا�صتخدام الخامات المختلفة للطباعة

ال�صكل )50( منظر غروب

ال�صكل )51( منظر للجبال

ال�صكل )52( اأ�صقف مطار الملك عبد العزيز في جدة ت�صبه ال�صكل المثلث

ال�صكل )53( كثير من الحلوى اللذيذة دائرية ال�صكل

ال�صكل )54( للمثلث ثالث اأ�صالع

ال�صكل )55( للدائرة محيط

ال�صكل )56( زخرف الفنان ال�صعبي بالمثلث وبالدائرة

ال�صكل )57( ا�صتخدام الأ�صياء الدائرية لر�صم دائرة

ال�صكل )58( �صكل مثلث

ال�صكل )59(�صكل دائرة

ال�صكل )60( �صورة لأدوات هند�صية واألوان

45

45

45

46

48
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