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مقدمة الكت�ب

و�ســحــبـه  اآلـه  وعلى  المر�ســـلـين  اأ�ســـرف  على  وال�ســـالم  وال�سـالة  العالمــين  رب  هلل  الحـمـد 
اأجمـعـين وبعـد ...  

فقد �سمم هذا الكتاب الذي بين يديك عزيزي الطالب/ـة لإثراء معلوماتك وخبراتك ومهاراتك 
ا.  في مجالت التربية الفنية المختلفة، وفيه من المعلومات والأن�سطة ما يجعله مرجعًا اأكاديميًّا مهمًّ
تجد في محتوى الجزء المخ�س�ص للف�سل الدرا�سي الأول اأربع مجالت  يتكون  كل مجال من عدد 

من المو�سوعات. فمجال الر�سم يحتوي على ثالث مو�سوعات  على النحو التالي : 

1- المو�سوع الأول : الطبيعة في بالدي.
2- المو�سوع الثاني : الفن والطبيعة.

3- المو�سوع الثالث : اأجدادنا وفن الر�سم.

والعقلي  الج�سمي  النمو  ومراحل  الطالب/ـة  لقدرات  منا�سبتها  الموا�سيع  هذه  في  روعي  وقد 
المو�سوعات  ذيلت  كما  الدرو�ص،  في  اإليها  التعر�ص  �سبق   التي  للمفاهيم  ومعالجتها  والجتماعي 

باأن�سطة فكرية وتطبيقية ت�ساعد على تاأكيد المعارف والخبرات والمهارات المكت�سبة . 
المجال الثاني هو مجال الر�سم الزخرفي  ويتكون من مو�سوعين هما :

1- المو�سوع الأول : نباتاتي الطبيعية زخارف جميلة.
2- المو�سوع الثاني : اإطارات جميلة لزخارفي المتعاك�سة.

وقد روعي في هذه الموا�سيع اأن تكون امتدادًا لما �سبق اأن تعلمه وا�ستملت على اأن�سطة فكرية 
وتطبيقية.

المجال الثالث في هذا الف�سل عن الن�سيج، وقد قدمت فيه ثالث موا�سيع على النحو التالي :

1- المو�سوع الأول : األعابي المن�سوجة .
2- المو�سوع الثاني : اأ�سكالي المن�سوجة .

3- المو�سوع الثالث : اأن�سج بخامات متنوعة .



وقد روعي في اإعداد مو�سوعات هذا المجال ،  منا�سبتها لمرحلة الطالب/ـة  الدرا�سية واإثرائها 
وتعزيزها للخبرات التي �سبق اكت�سابها اأثناء الدرو�ص الف�سلية للمجالت. وقد قدمت موا�سيع هذه 
 ، الن�سيج  في  المتنوعة  الخامات  وا�ستخدام  بيئتنا  في  المن�سوجة  الأ�سكال  عن  عامة  فكرة  الوحدة 
والألعاب الخا�سة بالأطفال والتي ت�ستخدم طرق الن�سيج في تركيبها. كما ذيلت المو�سوعات باأن�سطة 

فكرية وعملية . 

المجال الرابع وقد تناول الطباعة وا�ستمل على الموا�سيع التالية :

1- المو�سوع الأول : الطباعة من الطبيعة .
2- المو�سوع الثاني : طباعة اأ�سكال هند�سية. 

3- المو�سوع الثالث : طباعة زخارف هند�سية .

وقد تم تناول مو�سوعات تتعلق بطرق الطباعة بالقالب، وقدمت نبذة تاريخية عنها، وتطرقت 
فكرية  اإثرائية  باأن�سطة  الوحدة  ذيلت  كما  المنزل.  في  منها  وال�ستفادة  القالب  لطباعة  بالتف�سيل 

وعملية.

وما عليك عزيزي الطالب/ـة اإل قراءة التعليمات واإتباع الخطوات للقيام بالأن�سطة التي �سوف 
تكون باإذن اهلل مفيدة لي�ص لك فقط ولكن لالأ�سرة بكاملها، لأن التعرف على عالم الفن وممار�سته 

اأمر ممتع ومفيد.

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

واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رب العالمين .
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مجال الر�سم

موا�سيع المجال

المو�سوع الأول :

الطبيعة في بالدي.    

المو�ضوع الثاني :

الفن والطبيعة.    

المو�ضوع الثالث :

اأجدادنا وفن الر�سم.    
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واإذا تاأملناها نجدها غنية بالقيم الفنية والجمالية المتعددة ، مثل : القيم 

اللونية ، والخطية ، والملم�سية .    

طبيعة  من  الفنية  اأعمالهم  الت�سكيلين  الفنانين  من  كثير  ا�ستوحى  وقد 

المملكة العربية ال�سعودية المتنوعة ، فعبروا عن البيئة ال�سحراوية بكثبانها 

الرملية الذهبية، ونباتاتها البرية، ال�سكلين )3،2(.

�سكل )2(: لوحة للفنان ال�سعودي » محمد ال�سليم «

�سكل )3(: لوحة للفنان الإنجليزي » فليب بو�سارد «
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ومنهم من عبر عن البيئة الزراعية ، والجبال ال�ساهقة ، ال�سكلين )4 ، 5(.

�سكل )4 (: لوحة للفنان ال�سعودي » محمد العبالن « 

وقد ا�ستخدم الفنانون في لوحاتهم ال�سابقة العنا�سر ال�سكلية من خط ولون   

وملم�س ؛ للتعبير عن المناظر الطبيعية .

�سكل )5 (: لوحة للفنان الأمريكي« جيرهارت ليبمان «
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ن�ص�ط )1(

�سـارك الطـفل » طـه ح�سين عـيـ�سى « في م�سـابـقـة » َمْلَون ال�سعودية الرابعة «    

للفن الت�سكيلي لعام 1998م بلوحة تعبر عن النخيل ، �سكل )6(. نتاأملها جيًدا ، 

ثم نعدد : 

العنا�سر ال�سكلية الم�ستخدمة في اللوحة .  

اأنواع الخطوط الم�ستخدمة .                                

الألوان الم�ستخدمة .  

�سكل )6( : لوحة للطفل » طه ح�سين عي�سى «
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لوحة جميلة  لنر�سم  ؛  ال�سكلية  العنا�سر  ن�ستخدم  اأن  ن�ستطيع  ا  اأي�سً نحن 

تعبر عن الطبيعة من حولنا اإذا توافرت لدينا كرا�سة الر�سم واأقالم البا�ستيل 

الخ�سبية ، �سكل )7(.  

�سكل )7(: خامات واأدوات 

هيا نر�سم مًعا لوحة جميلة ن�ستخدم فيها الخامات والأدوات التي تعرفنا عليها.

الخطوة الأولى :

نر�سم منظًرا للغروب ، ونختار اللون الأ�سفر ، والبرتقالي  والأحمر ، ثم ندمج 

الألوان بالأ�سبع.

ن�ص�ط )2(

اأقالم با�ستيل خ�سبية كرا�سة ر�سم
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الخطوة الثانية :

ن�سع اللون البني القاتم في اأ�سفل اللوحة لنح�سل على الظالل.

الخطوة الثالثة :

نر�سم جذع واأغ�سان ال�سجرة باللون البني وقليل من اللون الأ�سود .
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الخطوة الرابعة  :

نر�سم اأوراق ال�سجرة بدمج اللونين البني القاتم واللون الأ�سود مًعا.

الخطوة الخام�سة:

لال�ستفادة من الر�سم يمكننا و�سعه في برواز ، ونعلقه على الجدار.
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يمكننا ال�ستفادة من الر�سم نفعيًّا بطريقة اأخرى كما في الخطوات التالية:

الخطوة الأولى : نجهز الخامات والأدوات .

الخطوة الثانية : نق�س الر�سم.
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الخطوة الثالثة :

ن�سع الغراء خلف الر�سم ، ونلفها حول العلبة الفارغة.
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     نعبر عن اأحد المو�سوعات الطبيعية في المملكة با�ستخدام بع�س العنا�سر 

ال�سكلية من خط ولون وملم�س . 

�سكل )8( : ال�سكل النهائي للعمل

ن�ص�ط )3(
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المو�صوع الث�ني

الفن والطبيعة

تتجلـــى قـــدرة الخالق �ســـبحانه وتعالى فيما نراه حولنا من عنا�ســـر طبيعية 

متعـــددة الأنواع والأ�ســـكال ، مثل: النباتات والأ�ســـجار والأزهـــار والثمار والجبال 

وال�ســـخور والرمـــال ، والحيوانات والطيور والح�ســـرات ، وما يحتوي البحر من 

اأحياء مائية ... وغيرها .

واإذا تاأملناها وجدناها تختلف في خطوطها واألوانها ومالم�سها ، �سكل )9(.

�سكل )9( : �سور لبع�س العنا�سر الطبيعية 
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�سـكل )10( عــبـارة عن  مجموعة من اأوراق الـنـبات نتـاأملها جيًدا ، ثم ن�سـفـها 

من حـيـث :

األـوانــهـا : ......................... ، و ......................... ، و .........................  

ملم�سها : ......................... ، و ......................... ، و .........................  

خطوطها الداخلية والخارجية : ......................... ، و ......................... ،  

     و ......................... ، و ......................... ، و .........................

ن�ص�ط )1(

�سكل )10( : مجموعة من اأوراق النبات تختلف في ملم�سها ولونها وخطوطها 
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الفنية  اأعمالهم  العالميون والمحليون  الت�سكيليون  الفنانون  ا�ستوحى  وقد 

من الطبيعة وعنا�سرها، الأ�سكال التالية )11، 12، 13(.

�سكل )11( : لوحة للفنان » كلود مونيه «

�سكل )13( : لوحة للفنان » اإبراهيم بوق�س « �سكل )12( : لوحة للفنان » اإح�سان برهان «



23

ن�ص�ط )2(

الرابع  المرا�سم  « في معـر�س  الحليم ر�سوي  » مجدي عبد  الفـنان  �سـارك 

لعام 1409هـ ، نتاأمل اللوحة جيًدا ، ثم :

نعدد العنا�سر ال�سكلية الم�ستخدمة في اللوحة ؟  

         ....................... ، و .......................  ، و ....................... ، و .......................

ن�سع عنواًنا لهذه اللوحة ..................................................................  

�سكل )14( : لوحة للفنان » مجدي عبد الحليم ر�سوي «
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باألوان البا�ستيل ال�سمعية ن�ستطيع اأن نعبر عن الطبيعة بجميع عنا�سرها              

من خالل ا�ستخدام العنا�سر ال�سكلية 

من خط ولون وملم�س وظل ، كما في 

الخطوات التالية :

الخطوة الأولى : 

نر�سم الخط الخارجي للفرا�سة.

ن�ص�ط )3(

الخطوة الثانية :

الخطوط  نر�سم مجموعة من 

داخــــــل الـــ�ـــســـكـــل  بـــالـــلـــون الأ�ــــســــود  

ال�سمعي.

الخطوة الثالثة :

نوزع الألوان التي نختارها على 

لل�سوء،  الفاتحة  الفرا�سة  جناح 

الغامقة للظل ، وحتى نح�سل على 

ملم�س لجناح الفرا�سة ن�سع تحت 

اأو خي�س  ورقة الر�سم ورق �سنفرة 

ثم نلون باللون.
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الخطوة الرابعة : نق�س الفرا�سة.

بع�س الأفكار لال�ستفادة من الر�سم نفعيًّا وجماليًّا. 

الخطوة الخام�سة :

ن�ستعمل الغراء لتثبيت الفرا�سة على 

حقيبة اأو برواز �سورة .... وغيرها.
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نختار اأي عن�سر نباتي ونر�سمه كما في الخطوات التالية :  

العلبة  في  واأ�سعها  اأك�سرها  ول  الر�سم،  بعد  جيًدا  األواني  على  اأحافظ  اأنا 

المخ�س�سة لها .

ال�سكل )15( : الإخراج النهائي
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الخطوة الثانية : ر�سم الخطوط الأولية.الخطوة الأولى : اختيار الثمرة.

الخطوة الثالثة : اختيار الألوان المنا�سبة.

�سكل )16(: ال�سكل النهائي



28

م
ـــــ
�ض

ر
لـ

 ا
ل

ـا
جـ

مـ

المو�صوع الث�لث

اأجدادن� وفن الر�صم

الخط هو اأقدم الو�سائل التي ا�ستخدمت في التعبير الفني ، ويعتبر العن�سر 

الأ�سا�س في الر�سم ، وله وظائف مختلفة منها :

اأو  م�ستقيًما  الخط  هذا  يكون  وقد   ، لل�سكل  الخارجي  الخط  تحديد   -1

ا اأو مائاًل ، �سكل )17(. ا اأو اأفقيًّ متعرًجا اأو منحنًيا ، راأ�سيًّ

2- اإظهار تفا�سيل ال�سكل الداخلية ، �سكل )18( .

�سكل )17(:خطوط خارجية لمجموعة من العنا�سر الطبيعية وال�سناعية 

�سكل )18(: مجموعة من العنا�سر الطبيعية وال�سناعية 
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هل تعلمون من اأول من ا�ستخدم الخط لتحديد ال�سكل في الر�سم ! اأ�ساأل 

المعلم عن ذلك ؟

)1()2(

نتاأمل الخطوط الخارجية للعن�سرين التي اأمامنا ثم :

ن�ص�ط )1(

نكتب ا�سم كل عن�سر .  

......................... -2   ،  ......................... -1  

نكتب اأنواع الخطوط التي تكونت منها هيئة كل عن�سر.  

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

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

......................................................................... -3  

......................................................................... -4  

نمالأ الفراغ الداخلي لأحد العنا�سر المختارة اأعاله .  
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لقد ا�ستخدم الفنان ال�سعبي الخط لتحديد ال�سكل في الر�سم ، �سكل )19(.     

�سكل )19( 

العنا�سر  من  الفنية  اأعماله  في  المختلفة  باأ�سكالها  الخطوط  اأخذ  حيث 

الطبيعية المحيطة به  كالجبال وال�سم�س والقمر والهالل والنجوم وال�سحب 

والمطر والبرق وعناقيد العنب ..... وغيرها . 
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وزخـــرف بهذه الخطوط  

والأبـــواب  المنـــازل  جـــدران 

ال�ســـرب  واأوانـــي  والنوافـــذ، 

والطهي وتطريـــز المالب�س 

.... وغيرها ، �سكل )20(.

مالب�س �سعبية مطرزة بخطوط جميلة 

زخارف �سعبية مختلفة على  اأ�سطح الجدار الداخلي للغرفة 
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النق�س على الحلي

�سكل )20( : نماذج من الفن ال�سعبي

زخرفة الأدوات المنزلية
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ثـــم   ، �ســـكل )21(  نتاأمـــل جيـــًدا 

ن�ستنتج منه بع�س عنا�سر الزخرفة 

في الفن ال�سعبي .

ر�ســـم الفنـــان ال�ســـعبي بفطرتـــه 

الت�ســـكيليون  الفنانـــون  وا�ســـتوحى 

من اأعمالـــه فاأنتجوا لوحات جديدة 

تحمل �ســـمات الفن ال�سعبي ، والفن 

الحديث ، ال�سكلين )22، 23(.

ن�ص�ط )2(

�سكل )21(

�سكل )22( : لوحة للفنان » اأحمد الأعرج «
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�سكل )23( : لوحة للفنان » �سعود النفيعي «

�ــســاركــت الــفــنــانــة » رائـــدة 

عــا�ــســور « فــي مــعــر�ــس » روؤى 

�سعودية « لعام 1418هـــ بلوحة 

 ، ال�سعبي  الفن  مــن  م�ستمدة 

ن�ستخرج  ثــم   ، جــيــًدا  نتاأملها 

مــنــهــا رمـــــوًزا ، ونــر�ــســمــهــا في 

كرا�ستنا بت�سميم ابتكاري .  

ن�ص�ط )3(

�سكل )24(: لوحة للفنانة » رائدة عا�سور «
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ا لوحاتهم من النماذج ال�سعبية وعنا�سرها وزخارفها،  ا�ستوحى ال�سغار اأي�سً

�سكل )25(.

�سكل )25( لوحة للطفل » ح�سن الغامدي «

اإنتـــاج   ن�ســـتطيع  ونحـــن 

اأ�ســـطح  علـــى  فنيـــة  اأعمـــال 

مختلفـــة مـــن خـــالل معرفتنا 

ال�ســـعبية  الزخرفـــة  بعنا�ســـر 

كالفنان » اأمين �سعيد اأمين « ، 

�سكل )26(.

�سكل )26( : عمل فني مج�سم للفنان » اأمين �سعيد اأمين «



م الزخرفي
رسس
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ل
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المو�ضوع الأول :

نباتاتي الطبيعية زخارف جميلة.  

المو�ضوع الثاني :

اإطارات جميلة لزخارفي المتعاك�ضة.  

مجال الر�سم الزخرفي

موا�ضيع المجال
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اأ - لحظ مجموعة ال�ضور التالية، ال�ضكل ) 1(، وال�ضكل ) 2(، وال�ضكل )3(، 

وال�ضكل )4 (، ولتحدد م�ضميات هذه الزخارف .....................

ب - اأبحث عن ت�ضميمات لعنا�ضر زخرفية متنوعة.

�ضكل )2(

المو�ضوع الأول

وزخارف هند�ضية  نباتية  زخارف  اأنواع ثالث وهي  للزخارف  اأن  مًعا  در�ضنا 

وزخارف خطية كتابية .

نباتاتي الطبيعية زخارف جميلة

ن�ضاط )1(

2 - زخارف ........................1 - زخارف ........................

�ضكل )1(
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4 - زخارف ........................3 - زخارف ........................

اأ - تاأمل هذه ال�ضور واذكر ما هي العنا�ضر الطبيعية بها.

ب - هل يمكنك ال�ضتفادة منها في ر�ضم وحدة زخرفية نباتية ب�ضيطة ......

       فلتحاول. 

�ضكل )4(�ضكل )3(

ن�ضاط )2(

�ضكل )5( : مجموعة من  الأزهار الطبيعية المختلفة في ال�ضكل
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اأمامك ال�ضكل )6( ، وال�ضكل )7 ( .

اأ - هل يمكنك ا�ضتنتاج مفهوم التكرار في الزخرفة ؟

ب - لحظ التكرار في الزخرفة الإ�ضالمية ، هل يمكنك و�ضف ما تراه ؟

ن�ضاط )3(

�ضكل )6(

الأ�ضياء حولنا ويمكن ال�ضتفادة  النباتية نالحظها في كثير من  الزخارف 

منها في ر�ضم زخارف متنوعة تفيد في تزيين المنزل ..... كعمل بطاقة تهنئة. 

فلتقم بر�ضم وحدة زخرفية تفيد في تزيين منزلك .

�ضكل )7(

ن�ضاط )4(
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�ضكل )9( : �ضـورة لإطـار لوحة جدارية�ضكل )8( : بـطـاقـة تـهـنـئـة

أنواع التكرار في الزخرفة : 
التكرار العادي :

وفيه تجاور الوحدات  في و�ضع ثابت واحد متناوب .

�ضكل )10( : التكرار العادي
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التكرار المتعاك�س :

اأو  الأعلى  اإلى  تارة  متعاك�ضة  اأو�ضاع  في  الزخرفية  الوحدات  تتجاور  وفيه 

الأ�ضفل وتارة اإلى اليمين اأو اإلى ال�ضمال ب�ضكل متعاك�س .

التكرار المتبادل :

الواحدة  وتعاقب  تجاور  ا�ضتخدام وحدتين زخرفيتين مختلفتين في  وهو 

تلو الأخرى .

�ضكل )11( : التكرار المتعاك�س

�ضكل )12( : التكرار المتبادل
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     اأمامك وحدتين زخرفيتين نباتيتين ال�ضكل ) 13( ، وال�ضكل ) 14( هل 

يمكنك ملء الم�ضاحات التالية ال�ضكل ) 15( ، وال�ضكل ) 16( ، باأحد اأنواع التكرار 

الم�ضتخدمة في الفنون الزخرفية مع تلوينها بالأقالم الملونة.

ن�ضاط )5(

�ضكل )14( �ضكل )13(

�ضكل )15(
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�ضكل )16(
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اأ - اأمامك ال�ضكل )17( وال�ضكل )18( لإطارات 

حيث  من  ال�ضورتين  بين  قارن  نباتية  زخرفية 

والألوان  واتجاهها،  الزخرفية  الوحدات  نوعية 

الم�ضتخدمة بهما واأيهما تف�ضل .

ب - ما معنى الإطارات الزخرفية ؟

المو�ضوع الثاني

اإطارات جميلة لزخارفي المتعاك�ضة

ن�ضاط )1(

زخرفة الإطارات :

وهي ح�ضر التعبيرات الزخرفية بين خطين متوازيين وينق�ضم اإلى :

راأ�ضيًّا  اتجاًها  الوحدة  فيه  اتخذت  ما  وهي   : راأ�ضية  زخرفية  وحدات 

وكانت عمودية على خطي الإطار.

اأفقيًّا  اتجاًها  الوحدة  فيه  اتخذت  ما  وهي   : اأفقية  زخرفية  وحدات 

وكانت موازية لخطي الإطار . 

�ضكل )18(�ضكل )17(
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ن�ضاط )2(

من اأنواع التكرار الم�ضتخدمة في الفنون الزخرفية التكرار المتعاك�س 

... اذكر ماهو معنى التكرار المتعاك�س .

ي�ضتفاد  باأ�ضكال جمالية مبتكرة ومتنوعة  الزخرفية  الإطارات  تتميز 

ا  منها في حياتنا اليومية في كثير من الأ�ضياء لزخرفة غالف كتاب واأي�ضً

باألوان  تلوينها  ويمكننا  لوحة جدارية  ولر�ضم  التهنئة  بطاقات  لزخرفة 

جميلة ومتنوعة لإعطائها �ضكاًل جماليًّا متنا�ضًقا. 

لحظ ال�ضكل)20( ، وال�ضكل)21( ، وال�ضكل)22( ، وهي اإطارات زخرفية .

اأ - ما هي العنا�ضر الزخرفية المتواجدة بها ؟ 

ب - هل يمكنك تلوين العن�ضر النباتي بها مع تلوين اأر�ضية الإطار 

الزخرفي با�ضتخدام الأقالم الملونة ؟

ن�ضاط )3(

�ضكل )19(
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�ضكل )20(

�ضكل )21(

�ضكل )22(
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لحظ ال�ضكل الذي اأمامك............                                        

ن�ضاط )4(

�ضكل )23(

�ضكل )24(
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اأ - هل يمكنك ا�ضتخدام الزخارف النباتية ال�ضابقة في ال�ضكل )23( 

وال�ضكل )24( لعمل تكوين مبتكر لإطار زخرفي ؟ 

ب - �ضف جماليات ما قمت به من ت�ضميم لالإطار الزخرفي .

اأمامك ال�ضكل )25( وال�ضكل )26( وهو عبارة عن وحدتين نباتيتين 

زخرفيتين ....

ن�ضاط )5(

�ضكل )25(
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اأ - هل يمكنك ال�ضتفادة من هذه الم�ضاحة الفارغة في ال�ضكل )26( 

لعمل اإطار زخرفي ؟ فلتحاول .  

�ضكل )26(
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ب - �ضف مزايا الإطار الزخرفي المنفذ بالعن�ضر النباتي .

�ضكل )27(





المو�ضوع الأول :

األعابي المن�ضوجة.    

المو�ضوع الثاني :

اأ�ضكالي المن�ضوجة.    

المو�ضوع الثالث :

اأن�ضج بخامات متنوعة.    

مجال الن�سيج

موا�ضيع المجال
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المو�ضوع الأول

األعابي المن�ضوجة

�ضبحان اهلل تبارك الرحمن في خلقه , لنرى مًعا ماذا ي�ضنع الع�ضفور في 

ال�ضكل )1( .

اإنه ين�ضج ع�ضه . ما ا�ضم هذا الع�ضفور ؟

اإنه الع�ضفور الن�ضاج .

ع�ضه  ينـ�ضـج  وهو  الع�ضفور  فلنتاأمل 

ن�ضج  فــي  واأرجــلــه  منقاره  اإنـــه ي�ضـتخدم 

ع�ضه , �ضكل )2( .

�ضكل )1( : الع�ضفور الن�ضاج

�ضكل )2( : الع�ضفور وهو ين�ضج ع�ضه
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ن�ضاط )1(

الن�ضيج :

المجموعة  تعرف   , قائمة  بزوايا  الخيوط  من  مجموعتين  تداخل  هو 

الثانية با�ضم خيوط اللحمة  الأولى با�ضم خيوط ال�ضدى وتعرف المجموعة 

ال�ضكل )4( .

ت�ضمى الخيوط الراأ�ضية في الن�ضيج

 خيوط ال�ضدى .

ت�ضمى الخيوط الأفقية في الن�ضيج

 خيوط اللحمة .

�ضكل )3(: امراأة تن�ضج على نول 

ماذا ت�ضنع المراأة في ال�ضكل )3( ؟    

لنردد مًعا اإنها : َت   ْن   �ُس   ُج  .

مامعنى كلمة ن�ضيج؟

خيوط اللحمة

�ضكل )4(: عملية الن�ضيج

خيوط ال�ضدى
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الأ�ضكال التالية لمجموعة من الأن�ضجة بخامات متنوعة , فلن�ضل بخط كل 

ن�ضيج في ال�ضكل)5( مع الخامة المن�ضوج منها.

ن�ضاط )2(

خــو�ص

ورق ملون

�أغ�صان جافة

�أ�شرطة قما�ش

�ضكل )5( : اأن�ضجة بخامات متنوعة
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الأن�ضجة  اأهمية  لـتاأكيد  اأخرى من حولنا؛  ن�ضيجية  في خامات  مًعا  لنفكر 

و�ضرورتها في حياتنا.

كيف تتم عملية الن�ضج ؟ هي عملية تبادلية , لننظر اإلى ال�ضكل )6( ونحدد 

ماهو لون خيوط ال�ضدى ؟ وماهو لون خيوط اللحمة ؟

اللـون الأخـ�ضـر يمـثل خــيـوط ).........(

اللون البرتقالي يمثل خيوط ).........(

النجاة(  )طوف  الإن�ضان  ا�ضتخدم 

ال�ضيد  في  ال�ضفينة  ي�ضنع  اأن  قبل 

والنتقال عبر البحار , �ضكل )7(.

�ضكل )6( : ميكانيكية الن�ضج

�ضكل )7( : طوف مائي

ن�ضاط )3(

ن�ضاط )4(
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لنتعلم مًعا كيف ن�ضنع )طوًفا( نلعب به على �ضطح الماء , �ضكل )8, 9(.

�ضكل )8( : طوف م�ضنوع من جذوع الأ�ضجار

�ضكل )9( : طوف م�ضنوع من الأخ�ضاب الطبيعية
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األدوات والخامات :
الخ�ضبية           الأعــــــواد  بــا�ــضــتــخــدام  مــنــ�ــضــوًجــا  ــا  مــائــيًّ طــوًفــا  ن�ضنع  اأن  يمكننا 

والخـيوط.

الخطوة الأولى :

نثبت الأعــواد الخـ�ضـبية على الفلين بم�ضافات مت�ضاوية » 1�ضم « لتقوم بدور 

ال�ضدى.

�ضكل )10( :  اأدوات وخامات

قلـيلة  نحتاجـها  التي  الأدوات 

الأ�ضـجار  جــذوع  وهــي   , ومتوفرة 

ال�ضغيرة , اأعـواد خـ�ضـبية , خـيوط 

مــخــتــلــفــة , قــطــعــة مــــن الــفــلــيــن 

الــ�ــضــمــيــك طـــول 15 �ــضــم وعــر�ــس 

3�ضم وارتفاع 5�ضم , )15 * 3 * 5( , 

مق�س , �ضكل )10( .
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الخطوة الثالثة :

بعد اأن ننهي ن�ضج ثالثة اإلى اأربعة �ضفوف في الأ�ضفل نربط الخيط ونق�ضه 

ونبداأ بن�ضج الجزء الأعلى بنف�س الطريقة .

الخطوة الثانية :

نبداأ عملية الن�ضيج بتمرير الخيط بالتبادل مرة فوق ال�ضدى من الأمام   ومرة 

تحت ال�ضدى من الخلف ليقوم بدور اللحمة بين الأعواد الخ�ضبية الم�ضفوفة.   
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الخطوة الرابعة :

نق�س الخيوط الزائدة من الن�ضيج.

راية  رايتنا  عليها  ونثبت  المائي  الطواف  على  الفلين  من  قطعة  نل�ضق 

التوحيد ليكون جاهًزا . الآن يمكننا اأن ن�ضتمتع بعوامتنا المائية التي �ضنعناها 

باأنف�ضنا ونحافظ عليها , �ضكل )11(.

�ضكل )11( : طوف مائي
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لنحدد اتجاه الخطوط في الأ�ضكال اأمامنا , ماهو اتجاه ال�ضدى ؟ وما هو 

اتجاه اللحمة ؟ في ال�ضكل )12( ؟

ن�ضاط )5(

�ضكل )12( : اأ�ضكال ال�ضدى واللحمة 
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 IQÉëdG ájƒédG äÉÑ∏≤àdG ¢VQGƒY ¬∏gCGh ¬°ùØf »ªë«d

 á«∏eôdG ¿ÉÑãµdG πµ°T áª«îdG äòNCG óbh ,  IOQÉÑdGh

.É¡«a ¢û«©j ¿Éc »àdG AGôë°üdG »a IóLGƒàªdG

 ¿ÉÑãµdGh  áª«îdG  ø«H  ¬HÉ°ûàdG  ióe  ßMÓæd

.á«∏eôdG

 ≈∏Y ¿óªdG  »a  ø£≤dG  ¿É°ùfE’G  ´QR  ∂dòc

 ájhó«dG  ∫RÉ¨ªdG  ΩGóîà°SÉH  ¬dõZh ,QÉ¡fC’G  ±ÉØ°V

 áªYÉf  •ƒ«N  ≈dEG   ø£≤dG  É¡«a  ∫ƒM  ∫RÉæªdG  »a

.Év«eƒj É¡jóJôj »àdG ¢ùHÓªdG , ¬°ùHÓe É¡æe è°ùf
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لنجمع خامات متنوعة ومختلفة �ضالحة للن�ضيج , ولنحاول اأن نتعرف على 

اأنواعها ومالم�ضها , �ضكل )13(.

ن�ضاط )1(

لون  ماهو  ولنحدد   . الن�ضيج  مكونات  مًعا  لنتذكر   )2( بال�ضكل  م�ضتعينين 

خيوط ال�ضدى , وماهو لون خيوط اللحمة على ال�ضكل )14( .

ن�ضاط )2(

�ضكل )13(: اأنواع مختلفة من الخيوط
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كيف تتم عملية الن�ضج؟     

الخيوط  تحت  الأول  اللحمة  خيط  تمرير  على  الن�ضج  عملية       تعتمد 

بالتبادل تحت  الثاني  اللحمة  ال�ضدى ويتم تمرير خيط  الزوجية  من خيوط 

الخيوط الفردية  , �ضكل )15(.

�ضكل )14(: نموذج يو�ضح مكونات الن�ضيج

�ضكل )15( تبادل الخيوط في عملية الن�ضيج

خـــيــوط ) .......................... (

خـــيــوط ) .......................... (



66

ج
يـ

ســ
ـس

لن
 ا

ل
ـا

جـ
مـ

يمكننا عمل �ضكل من�ضوج وا�ضتخدامه لأغرا�س مختلفة كحافظات الأقالم 

وهي  ب�ضيط   ن�ضيج  عندعمل  التالية  الخامات  ن�ضتخدم   , المكتبية  والأدوات 

�ضرائط ورقية , فلين باأ�ضكال هند�ضية اأعواد خ�ضبية , مق�س , غراء, �ضكل )16(.

�ضكل )16(
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)الخطوة الأولى( نق�س الورق اإلى �ضرائح طولية. 

على  الخ�ضبية  الأعواد  نثبت  الثانية(  )الخطوة 

الفلين.

)الخطوة الثالثة( نبداأ بتمرير الأ�ضرطة الورقية 

كلحمة في ال�ضدى باأ�ضلوب الن�ضيج الب�ضيط.

الخرزات  بع�س  اإ�ضافة  يمكننا  الرابعة(  )الخطوة 

قليل  با�ضتخدام  وتثبيته  ال�ضكل  لتجميل  الملونة 

من الغراء في نهايات الأعواد. 

خطوات عمل 
مقلمية بالنسيج

�ضكل )17( علبة اأقالم من�ضوجة
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يمكننا ا�ضتخدام �ضبك ال�ضلك في عمل ن�ضيج ب�ضيط من بقايا الأقم�ضة لنتعلم 

عملية الإبدال ؛ فلنتابع الأ�ضكال في الخطوات التالية :

ن�ضاط )3(

الخطوة الثانيةالخطوة الأولى

الخطوة الرابعةالخطوة الثالثة
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الأدوات  هي  فما  �ضغير  كمفر�س  ت�ضلح  ن�ضيج  قطعة  ننفذ  اأن  الآن  نريد 

والخامات  التي نحتاج اإليها ؟

لونين اأو ثالثة من اأ�ضرطة ال�ضاتان ب�ضماكات مختلفة .  

مق�س .  

نول خ�ضبي جاهز بم�ضاحة 20 * 10 �ضم اأو اأي م�ضاحة متوفرة .  

خطوات عمل قطعة نسيج بشرائط الساتان 

 الخطوة الأولى :

نــحــ�ــضــر �ــضــرائــط الــ�ــضــاتــان 

مت�ضاوية  بــاأطــوال  ق�ضها  بعد 

�ضم   4 اإ�ضافة  مع  النول  بطول 

من  نتمكن  حتى  جهة  كــل  مــن 

ربط ال�ضرائط بعد النتهاء من 

الن�ضج .

الخطوة الثانية :

بعد  النول  بت�ضدية  نبداأ 

اختيار لون منا�ضب .
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الخطوة الثالثة

بالتبادل  الخيط  بتمرير  ال�ضدى  اأ�ضرطة  بين  اللحمة  �ضريط  باإدخال  نبداأ 

بدور  ليقوم  ؛  ال�ضدى  تحت  الخلف  من  ومرة   , ال�ضدى  فوق  الأمام  من  مرة 

في  الثاني  اللون  بتمرير  نقوم  ثم  الم�ضفوفة,  الخ�ضبية  الأعواد  بين  اللحمة 

ال�ضف الثاني عك�س اتجاه ال�ضف الأول.

الخطوة الرابعة :

نكمل تمرير اأ�ضرطة ال�ضاتان بالتبادل مع اللونين الم�ضتخدمين حتى نهاية 

القطعة.
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الخطوة الخام�ضة :

نقـــوم باإقفـــال النهايـــات بربط كل �ضـــريطين مع بع�ضـــهما وق�ـــس الزوائدمع 

مالحظة عدم �ضد الأ�ضرطة .

يمكننا الآن توظيف قطعة الن�ضيج بال�ضكل الذي نرغب , �ضكل )18( .

�ضكل )18( : اأ�ضاليب مختلفة  للتوظيف
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في نهاية مو�ضوعنا فلن�ضترجع مًعا:  

1.مميزات الخامات الن�ضيجية .

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

2.الأدوات ال�ضرورية لعمل الن�ضيج. 

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

3.مكونات الن�ضيج الأ�ضا�ضية .

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

ن�ضاط )4(
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المو�ضوع الثالث

اأن�ضج بخامات متنوعة

تتواجد في البيئة من حولنا خامات �ضالحة للن�ضيج منها: 

1. خامات طبيعية مثل :  اأغ�ضان الأ�ضجار , الري�س  , �ضعف النخيل , والحبال 

وغير ذلك ,�ضكل )19( , لنعدد خامات اأخرى .

  , التزيين  اأوراق   , البال�ضتيك    , ال�ضاتان  اأ�ضرطة   : 2. خامات م�ضنعة مثل 

والخيوط  باأنواعها مما يتوفر حولنا , �ضكل )20( . 

�ضكل )19( : خامات طبيعية �ضالحة للن�ضيج

�ضكل )20( : خامات م�ضنعة �ضالحة للن�ضيج
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ا�ضتخدمت خ�ضائ�س الخامات الن�ضيجية مثل الألوان والمالم�س المختلفة 

في زخرفة الن�ضيج , لنتعلم مًعا كيف نزخرف باللون ؟

�ضكل )21( : ن�ضيج با�ضتخدام خيوط  من ال�ضوف  ال�ضميك

�ضكل )22( : ن�ضيج با�ضتخدام �ضرائط ال�ضاتان الملونة
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تعتبر النخلة رمًزا من الرموز الأ�ضا�ضية ل�ضكان المملكة العربية ال�ضعودية 

فـهـي تعـبـير عن الأ�ضــالـة والخـير يـقـول تعالى : {

.
 )1(

 { 

في  الزراعية  المناطق  في  الخوا�ضة  بمهنة  الما�ضي  في  النا�س  عمل  وقد 

اأنحاء المملكة , وقد ن�ضج اأهل المدينة المنورة الح�ضر والقفاف من  مختلف 

Û ي�ضتخدم الح�ضر في بيته وينام عليها , كما   جريد النخيل وكان الر�ضول 

الجلود  مثل   , من�ضوجاتهم  تزيين  في  ا خامات مختلفة  اأي�ضً الأجداد  ا�ضتخدم 

المن�ضوجات  في  الزخارف  جمال  مًعا  لنتاأمل  ذلك  وغير   , والألوان  والخرز 

الن�ضيجية التراثية , �ضكل )23( .

)1( �ضورة اإبراهيم اآية : )24(.

�ضكل )23( : نماذج مختلفة للزخارف في المن�ضوجات التراثية
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مًعا  فلنـعدد   , بيئتنا  في  الم�ضتـهـلكة  الخـامـات  ن�ضـتخدم  اأن  كذلك  باإمكاننا 

ا منها .  بع�ضً

ن�ضاط )1(

�ضكل )24( : نتيجة العمل بخامات م�ضتهلكة

الخطوة الأولى

الخطوة الثانية

الخطوة الثالثة



77

طريقة عمل بطاقة دعوة بالورق الملون :

الخطوة الثانيةالخطوة الأولى

الخطوة الرابعةالخطوة الثالثة

الخطوة ال�ضاد�ضةالخطوة الخام�ضة
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والدتي ت�ضاعدني لأن�ضج �ضلة �ضغيرة 

اأحفظ فيها اأغرا�ضي , با�ضتخدام عجينة 

ال�ضيراميك. 

ن�ضاط )2(

�ضكل )25( : نتائج نهائية لأن�ضجة ورقية

الخطوة الأولى
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�ضكل )26( : نتائج للعمل بعجينة ال�ضيراميك 

الخطوة الثالثةالخطوة الثانية

الخطوة الخام�ضةالخطوة الرابعة
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جاري الن�ضج ببقايا الأقم�ضةالخطوة الثالثة

اأن�ضج مع اإخوتي واأ�ضدقائي في بيتنا معلقة من بقايا الأقم�ضة .

ن�ضاط )3(

الخطوة الثانيةالخطوة الأولى
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ن�ضاط )4(

التي  الخامة  ا�ضم  فلنكتب   , مختلفة  بخامات  من�ضوجة  نماذج  ال�ضكل)27( 

ن�ضجت الأ�ضكال منها تحت كل �ضكل .

�ضكل )27( : نماذج ن�ضيج بخامات مختلفة

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

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

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





المو�ضوع الأول :

الطباعة من الطبيعة.    

المو�ضوع الثاني :

طباعة اأ�ضكال هند�ضية.    

المو�ضوع الثالث :

طباعة زخارف هند�ضية.    

مجال الطباعة

موا�ضيع المجال
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المو�ضوع الأول

الطباعة من الطبيعة

مرحبا..

هذا  محمد  اأنا   ...

القديمة  اأ�ضانتي  مملكة  من  جعفر  �ضديقي 

والتي تقع غرب اأفريقيا وهي اليوم جزء من 

دولة غانا .

في  برعوا  القديمة  مملكتي  في  ال�ضكان 

زخرفة القما�ش بوا�ضطة قوالب �ضنعوها من 

خ�ضب �ضجر الكبا�ش بعد غم�ضها في ال�ضبغة.

اأ�ضانتي  ترتدي  ال�ضيدة من مملكة  هذه 

ثوباً طبع با�ضتخدام القوالب. 

الأ�ضكال المطبوعة على القما�ش م�ضتمدة 

من الطبيعة كاأوراق الأ�ضجار ، �ضكل )1(.

�شكل )1(
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هذه القوالب من مملكة اأ�ضانتي القديمة ، �ضكل )2( .

هذا القالب                    م�ضتمد من �ضكل                   الذي يظهر في ال�ضماء 

بداية كل �ضهر قمري .

وهذا القالب                          م�ضتوحى من �ضكل                              المنت�ضرة

في الطبيعة . 

�شكل )2(
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ن�ضاط )1(

التي  ال�ضجر  باأوراق  الطباعية  القوالب  �ضل 

ا�ضتمدت منها ، �ضكل )3(.

�شكل )3(
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لماذا ل نحاول اأن

ندخل الفرح وال�ضرور اإلى قلب ريم ؟

بع�ش  ث��وب��ه��ا  ع��ل��ى  طبعت  م��ا  اإذا  �ضعيدة  ت��ك��ون  ���ض��وف 

الزخارف ، اأنا اأي�ضا يمكنني اأن اأطبع على كرا�ضتي .

وكيف  ؟  القالب  ن�ضنع  كيف  ولكن 

نطبع به ؟ لماذا ل ن�ضاأل �ضديقنا جعفر 

القادم من مملكة اأ�ضانتي.

بالطبع �ضوف اأ�ضاعدكم

مملكة  من  ال�ضيدة   ، حزينة  اأنا  ريم  اأنا  مرحبا 

مطبوعة  زخارف  عليه  جميًل  ثوًبا  ترتدي  اأ�ضانتي 

بالقوالب ، كم اأتمنى اأن يكون

على ثوبي بع�ش الزخارف

المطبوعة الجميلة .
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اأوًل: يجب اأن نعرف الخامات والأدوات التي نحتاجها لعمل القالب والطباعة 

به ، �ضكل )4( .

كيف نصنع القالب ؟

1- نر�ضم العن�ضر على الفلين .

�شكل )4(
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2- نق�ش الفلين .

3- نل�ضق الفلين على الكرتون 

بال�ضمغ .

يجف  حتى  القالب  نترك   -4

ال�ضمغ تماًما . 

�ضغط القالب على الورقةو�ضع اللون على القالب

اأريد اأن اأتعلم كيفية الطباعة بالقالب حتى اأتمكن من طباعة 

ثوبي .
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اأن  ب���ع���د  �ض���ع���ي���دة  اأن���ا 

طبع���ت زخ���ارف عل���ى ثوبي ، 

انظ���روا كيف اأ�ض���بح  بعد اأن 

زي���ن بالزخ���ارف المطبوعة، 

�ضكل )5( .

من الموؤكد اأن الملب�ش 

طبع���ت  بزخ���ارف  المزين���ة 

بالقوال���ب تبعث ال�ض���رور في 

النف�ش . 

تكرار الطباعة بتلقائيةرفع القالب

�شكل )5(
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يمكننا اأن نطبع بالقوالب على اأ�ضياء كثيرة غير الملب�ش كما في ال�ضكل )6(.

ن�ضاط )2(

ا ؟ على ماذا يمكننا اأن نطبع اأي�ضً

ن�ضاط )3(

المليئة  الطبيعة  حولنا  من  خلق  الذي  القدير  العلي  اهلل  ن�ضكر  اأن  بد  ل 

بالعنا�ضر التي يمكن اأن ن�ضتفيد منها في عمل ت�ضاميم لقوالب طباعية ، مثل 

الأزهار ، الأوراق ، الأ�ضجار ، الأ�ضكال ) 7 ، 8 ، 9 ( . 

ا اأ�ضتطيع اأن اأعمل منها ت�ضاميم  �ضاعدوني .. ماذا يوجد في الطبيعة اأي�ضً

لقوالب طباعية ؟ 

�شكل )6(

�شكل )9( الأ�شجار�شكل )8( الأوراق�شكل )7( الأزهار
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اأخيًرا ..ل نن�ضى اأن نحافظ على الطبيعة من حولنا ولكن كيف ؟ 

هل نك�ضر الأ�ضجار ؟

هل نلقي النفايات في الحدائق 

وعلى �ضاطئ البحر ؟

ه������ل ن���ل���ع���ب ب���ق���ط���ف اأزه���������ار 

الحدائق ؟

ن��ع��م��ة  ع���ل���ى  ن�����ض��ك��ر اهلل  ه����ل 

الطبيعة ؟

وهل نهتم بالنباتات ال�ضغيرة 

ونرعاها؟

نعم               ل
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�ضعدت  ولقد   ، بلدي  اإلى  عودتي  موعد  حان  لقد   ، اأودعكم  اأن  يجب  الآن 

بزيارة بلدكم المملكة الحبيبة بلد

الحرمين ال�ضريفين ، كما بهرني التطور

الهائل الذي ت�ضهده المملكة العربية

ال�ضعودية في كافة المجالت .

يجب اأن تزوروا بلدي غانا ، و�ضوف

ي�ضعدني اأن اأ�ضحبكم لزيارة معالم

بلدي ، و�ضتجدون الكثير من الهدايا

التي تحملونها اإلى من تحبون . 
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 ∫ÉÑbEG »a ºgÉ°S Éªe .(11) πµ°T , ô«``````Ñc πµ`°ûH ÖàµdG

.º∏©àdG ≈∏Y Ö©°ûdG OGôaCG áaÉc

 á«Ñ°ûîdG ÖdGƒ≤dG âeóîà°SG ∂dP ó©H

. (12) πµ°T , á°ûªbC’G ≈∏Y áYÉÑ£∏d

 Öàc øe äÉëØ°U : (11) πµ°T
á«Ñ°ûîdG ÖdGƒ≤dÉH â©ÑW á«æ«°U

 ¢ùHÓe …óJôJ á«æ«°U Ió«°S : (12) πµ°T
ÖdÉ≤dÉH áYƒÑ£e ¢Tƒ≤f É¡«∏Y ájó«∏≤J
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لـ
 ا

ل
ـا
جـ

مـ

اأن  واأخبرني ) �ض�ن لي ( 

طباعته��ا  ال��م�����راد  الن�قو�ش 

على  ب�����������ارزة  ت��ك��ون  اأن  يج�ب 

ال���ق���ال���ب ول���ك���ن���ي ل����م اأف���ه���م 

النقو�ش  تكون  اأن  يعني  ماذا 

بارزة، فاأح�ضر �ضن لي قالب 

وطلب   .)13( �ضكل  طباعي، 

الأج������زاء  اأت��ل��م�����ش  اأن  م��ن��ي 

القالب، ثم طبع  البارزة في 

نق�ًضا  واأعطت  التي طبعت  القالب هي  في  ال��ب��ارزة  الأج���زاء  اأن  فاكت�ضفت   ، بها 

ملوناً. ثم اأ�ضار اإلى الأجزاء الغائرة واأكد اأن الألوان لم ت�ضل اإليها فهي بالتالي 

لن تترك اأثاًرا لونية على الأ�ضطح ، �ضكل )14( .

جزء بارز في القالب
جزء غائر في القالب

�شكل )13( : قالب طباعي يظهر البارز والغائر

�شكل )14( : الآثار اللونية تنتج من الأجزاء البارزة في القالب
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عنه  الناتج  ال�ضح�يح  الط��باعي  بالن�م�وذج  الط��باع�ي  ال�ق��الب  �ضل/�ضلي 

�ض�كل )15( .

ن�ضاط )1(

�شكل )15(
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لـ
 ا

ل
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جـ

مـ

األي�ضت فكرة ذكية .. يمكنني اأن اأ�ضنع قوالب بارزة وغائرة للأ�ضكال الهند�ضية 

 . والم�ضتطيل  والدائرة  والمربع  كالمثلث  الريا�ضيات  مادة  في  تعلمتها  التي 

�ضوف اأدعو اأختي ال�ضغرى ريم لم�ضاعدتي فهي تحب الطباعة كثيًرا . 

اأوًل : يجب اأن نتاأكد من تح�ضير الأدوات والخامات التي نحتاجها �ضكل )16(.

م�ضطرة خا�ضة لر�ضم الأ�ضكال                                  األوان لطباعة القوالب

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

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

�شكل )16(
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در�ش  في  اإليها  تعرفتم  لقد   ، عليكم  غريبة  لي�ضت  والأدوات  الخامات  هذه 

�ضابق ، ما راأيكم لو كتبنا بخطنا الجميل اأ�ضماء هذه الخامات والأدوات .

ثانًيا : ن�ضنع القالب . اأنا �ضوف اأ�ضنع قالًبا بارًزا لل�ضكل المربع .

ن�ضاط )2(

      اأما اأنا . ف�ضوف اأ�ضنع قالًبا بارًزا للدائرة .

اأطبع على هذه الورقة وعندما  اأن نطبع . �ضوف  ثالًثا : الآن يمكننا       

اأنتهي من الطباعة يمكنني اأن اأ�ضنع منها بطاقة تهنئة ل�ضديقي اأحمد بمنا�ضبة 

خروجه من الم�ضت�ضفى ، �ضكل )17(.
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طــــ

لـ
 ا

ل
ـا
جـ

مـ

التي طبعت  اأبحث عن علبة فارغة واأغلفها بالورقة  اأنا ف�ضوف  اأما         

عليها لأرتب فيها اأقلمي الملونة ، �ضكل )18( ، فاأنا فتاة مرتبة .

�شكل )17(
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�شكل )18(
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لـ
 ا

ل
ـا
جـ

مـ

ا في تزيين ه��ذا ال�ض��ندوق بط����باع��ة       ما راأي���ك يا ري���م لو ت�عاونا �ض��ويًّ

ال�ضكل المربع والدائرة ؟ 

      اإنها فكرة رائعة ولكن لماذا ل ن�ضنع

قوالب اأخرى للمثلث مثًل ؟

 

      ح�ضًنا اأنت �ضوف تقومين ب�ضنع قالب

للمثلث واأنا �ضوف اأ�ضنع قالًبا للم�ضتطيل .

      انظر يا اأخي كم اأ�ضبح ال�ضندوق جميًل يمكنني اأن اأجمع فيه األعابي، 

�ضكل )19( .

�شكل )19(



103

      ها .. ها .. ها .. ل يا اأختي المرتبة ، هذا ال�ضندوق �ضوف اأهديه للعم

نا�ضر حار�ش المدر�ضة لي�ضع فيه اأدواته بعد اأن انك�ضر �ضندوقه القديم .

ا اإلى هذه النماذج والتطبيقات المختلفة لطباعة القوالب      لننظر �ض�ويًّ

باأ�ضكال هند�ضية ، �ضكل )20( . ولنفكر بنماذج اأخرى يمكننا الطباعة عليها.

ن�ضاط )3(

�شكل )20(
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با
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لـ
 ا

ل
ـا
جـ

مـ

المو�ضوع الثالث

طباعة زخارف هند�ضية

�ضافر  فقد  موجود  غير  محمد  اأخي  لأن  حزينة  اأنا   .. عليكم  ال�ضلم      

اإلى اأبها في رحلة مدر�ضية لزيارة اإحدى المناطق ال�ضياحية الجميلة في بلدنا 

ولكني �ضعيدة                                           لأنه بعث لي بطاقة جميلة من هناك .

وقد كتب خلفها.  

وال�ضورة  البطاقة  هي  ها 

التي عليها لمنازل اأثرية جدرانها 

هند�ضية  زخرفية  بوحدات  مزينة 

ملونة. ما اأجملها اإن األوانها تبعث 

ال�ضرور في النف�ش ، �ضكل )21( .

�شكل )21( : البطاقة عليها �شور لمنازل اأثرية جدرانها مزينة بوحدات زخرفية هند�شية



105

بالزخارف  ال�ضعودية  العربية  المملكة  جنوب  في  المنازل  ا�ضتهرت  ولقد 

اأراني �ضوًرا  اأخبرني هذه المعلومة، ثم  اأبي من   ، الملونة التي تزين جدرانها 

الأ�ضكال  المكونة من  الزخارف  باأنواع مختلفة من  المزينة  المنازل  لعدد من 

الهند�ضية ، �ضكل )22( .

�شكل )22( : �شوًرا لعدد من المنازل المزينة باأنواع مختلفة من الزخارف المكونة من الأ�شكال الهند�شية
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با
طــــ

لـ
 ا

ل
ـا
جـ

مـ

يمكننا اأن نجمع �ضوًرا لهذه المباني ونحفظها فقد �ضاهدت العديد 

منها في ال�ضحف والمجلت .

ن�ضاط )1(
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كيف؟  تعرفوا  اأن  تريدون  هل  الزخارف.  هذه  مثل  ن�ضنع  اأن  ال�ضهل  من 

اأنكم تذكرون كيف �ضنعنا قوالب طباعية  عن طريق الطباعة بالقالب . ل بد 

للأ�ضكال الهند�ضية في در�ش �ضابق .

الجميلة  الأ�ضياء  تتذكرون  هل 

التي �ضنعناها بالأوراق المطبوعة ؟
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عـــ

با
طــــ

لـ
 ا

ل
ـا
جـ

مـ

ن�ضتطيع اأن نتبع ذات الطريقة . ما راأيكم ؟ هل نبداأ ؟ 

اأوًل: نح�ضر الخامات والأدوات اللزمة ، �ضكل )23( .

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

�شكل )23(

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

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

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

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

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

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

...........................................
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لم تعد خامات واأدوات الطباعة بالقالب غريبة علينا هل يمكننا اأن ن�ضميها 

ون�ضجل اأ�ضمائها بخط جميل ووا�ضح ؟

ثانياً: الآن نجهز القالب

يجب اأن تتبعوا الخطوات التي �ضوف اأذكرها بالترتيب.

ن�ضاط )2(

الخطوة الأولى : 

للوح���دة  ت�ض���ميًما  نع���د  اأن  يج���ب 

وح���دات  نبتك���ر  اأن  يمك���ن   ، الزخرفي���ة 

كثيرة من الأ�ض���كال الهند�ضية ، ما راأيكم 

في الوحدة الزخرفية التي �ضممتها ؟

الخطوة الثانية : 

نر�ضم الأ�ضكال الهند�ضية التي تتكون 

الفلين  على  الزخرفية  الوحدة  منها 

الملون .

�ضكل )24( : مجموعة قوالب لوحدات زخرفية هند�ضية



110

ة
عـــ

با
طــــ

لـ
 ا

ل
ـا
جـ

مـ

الخطوة الثالثة : 

نق�ش الوحدات بالمق�ش ، يجب اأن 

المق�ش  ا�ضتخدام  عند  حذرين  نكون 

حتى ل نوؤذي اأنف�ضنا .

الخطوة الرابعة : 

نل�ضق الوحدات على قطع الكرتون 

بال�ضمغ في �ضكل وحدة زخرفية .

 الخطوة الخام�ضة : 

نترك القالب الطباعي حتى يجف 

عمل  الوقت  هذا  في  يمكننا   ، ال�ضمغ 

قالب اآخر .

ثالًثا: الآن جاء دور الطباعة 

الخطوة الأولى : 

ن�ضع اللون بالفر�ضاة على الإ�ضفنج 

في القالب الطباعي 
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الخطوة الثانية : 

نقلب القالب ون�ضغط عليه بخفة 

فوق الورق .

الخطوة الثالثة :

نرفع القالب بحر�ش �ضديد .

اأخرى  ورقة  اأطبع  �ضوف 

اأ�ضتطيع اأن اأكتب فيها ، لذلك 

م�ضاحة  هناك  تكون  اأن  يجب 

فارغة للكتابة .

فيها  اأكتب  اأن  راأيكم  ما 

ر�ضالة لأخي محمد؟ 

الخطوة الرابعة :

نكرر العملية ع�دة مرات كما 

نحب.

يمكن اأن اأزين جدار غرفتي 

بهذه الورقة التي طبعتها .
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با
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لـ
 ا
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ـا
جـ

مـ

ن�ضاط )3(

�ضكل )25( : حوائط منزلية مزينة بطباعة القالب

على  نطبع  اأن  يمكننا  اأو   ، عليها  بالطباعة  ال�ضتائر  نزين  اأن  ا  اأي�ضً يمكننا 

الجدار فت�ضبح جدار غرفنا جميلة مثل منازل �ضكان الجنوب ، �ضكل )25(.  

، �ضوف اأطلب من والداي م�ضاعدتي في طباعة  اأعجبتني هذه الفكرة  لقد 

زخارف هند�ضية على جدران غرفتي اأو يمكنني اأن اأنتظر محمد حتى يعود من 

رحلته .
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فـهـــر�س الأ�ضــكـال

ال�ضفحةال��ض�ك�ل

مجال الر�ضم

المو�ضوع الأول

10�ضكل )1 ( : مجموعة من المناظر الطبيعية في المملكة العربية ال�ضعودية .

11�ضكل )2( : لوحة للفنان ال�ضعودي » محمد ال�ضليم « .

11�ضكل )3( : لوحة للفنان الإنجليزي » فليب بو�ضارد« .

12�ضكل )4 ( : لوحة للفنان ال�ضعودي » محمد العبلن« .

12�ضكل )5 ( : لوحة للفنان الأمريكي » جيرهارت ليبمان « . 

13�ضكل )6( : لوحة للطفل » طه ح�ضين عي�ضى « .

14�ضكل )7( : خامات واأدوات.

14 - 15 - 16خ�ط��وات ال�ر�ض��م .

19�ضكل )8( : ال�ضكل النهائي للعمل.

المو�ضوع الثاني

20�ضكل )9( : �ضور لبع�ش العنا�ضر الطبيعية.

21�ضكل )10( : مجموعة من اأوراق النبات تختلف في ملم�ضها ولونها وخطوطها. 

22�ضكل )11( : لوحة للفنان » كلود مونيه « .

22�ضكل )12( : لوحة للفنان » اإح�ضان برهان « .

22�ضكل )13( : لوحة للفنان » اإبراهيم بوق�ش « .

23�ضكل )14( : لوحة للفنان » مجدي عبد الحليم ر�ضوي « .

24 - 25خ�ط��وات ال�ر�ض��م .

26ال�ضكل )15( : الإخراج النهائي.

27خطوات ر�ضم عن�ضر نباتي .

27�ضكل )16( : ال�ضكل النهائي.
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ال�ضفحةال�ضكل

المو�ضوع الثالث

28�ضكل )17( : خطوط خارجية لمجموعة من العنا�ضر الطبيعية وال�ضناعية .

28�ضكل )18( : مجموعة من العنا�ضر الطبيعية وال�ضناعية .

30�ضكل )19( : ا�ضتخدام الفنان ال�ضعبي الخط في تحديد ال�ضكل .

32�ضكل )20( : نماذج من الفن ال�ضعبي .

33�ضكل )21( : نموذج يو�ضح عنا�ضر الزخرفة .

33�ضكل )22( : لوحة للفنان » اأحمد الأعرج « .

34�ضكل )23( : لوحة للفنان » �ضعود النفيعي « .

34�ضكل )24( : لوحة للفنانة » رائدة عا�ضور « .

35�ضكل )25( : لوحة للطفل » ح�ضن الغامدي « .

35�ضكل )26( : عمل فني مج�ضم للفنان » اأمين �ضعيد اأمين « .

مجال الر�ضم الزخرفي 

المو�ضوع الأول

38 �ضكل )1 ، 2( . 

39�ضكل )3 ، 4 ، 5 ( .

40�ضكل )6 ، 7( .

41�ضكل )8 ، 9 ، 10( .

42�ضكل )11 ، 12( : اأنواع التكرار في الفنون الإ�ضلمية .

43�ضكل )13 ، 14 ، 15( .

44�ضكل )16( .

45�ضكل )17 ، 18( .

46�ضكل )19( .

47�ضكل )20 ، 21 ، 22( .

48�ضكل )23 ، 24( .
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ال�ضفحةال�ضكل

المو�ضوع الأول

49�ضكل )25( .

50�ضكل )26( .

51�ضكل )27( .

مجال الن�ضيج

المو�ضوع الأول

54�ضكل )1( : الع�ضفور الن�ضاج .

54�ضكل )2( : الع�ضفور وهو ين�ضج ع�ضه .

55�ضكل )3(: امراأة تن�ضج على نول .

55�ضكل )4(: عملية الن�ضيج .

56�ضكل )5( : اأن�ضجة بخامات متنوعة .

57ال�ضكل )6( : ميكانيكية الن�ضج .

57�ضكل )7( : طوف مائي .

58�ضكل )8( : طوف م�ضنوع من جذوع الأ�ضجار .

58�ضكل )9( : طوف م�ضنوع من الأخ�ضاب الطبيعية .

59�ضكل )10( :  اأدوات وخامات .

61�ضكل )11( : طوف مائي .

62�ضكل )12( : اأ�ضكال ال�ضدى واللحمة .

المو�ضوع الثاني

64�ضكل )13( : اأنواع مختلفة من الخيوط .

65�ضكل )14( : نموذج يو�ضح مكونات الن�ضيج .

65�ضكل )15( : تبادل الخيوط في عملية الن�ضيج .

66�ضكل )16( : الخامات والأدوات .

67�ضكل )17( : علبة اأقلم من�ضوجة .

71�ضكل )18( : اأ�ضاليب مختلفة  للتوظيف .
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ال�ضفحةال�ضكل

المو�ضوع الثالث

73�ضكل )19( : خامات طبيعية �ضالحة للن�ضيج .

73�ضكل )20( : خامات م�ضنعة �ضالحة للن�ضيج .

74�ضكل )21( : ن�ضيج با�ضتخدام خيوط  من ال�ضوف  ال�ضميك .

74�ضكل )22( : ن�ضيج با�ضتخدام �ضرائط ال�ضاتان الملونة .

75�ضكل )23( : نماذج مختلفة للزخارف في المن�ضوجات التراثية .

76�ضكل )24( : نتيجة العمل بخامات م�ضتهلكة .

78�ضكل )25( : نتائج نهائية لأن�ضجة ورقية .

79�ضكل )26( : نتائج للعمل بعجينة ال�ضيراميك .

81�ضكل )27( : نماذج ن�ضيج بخامات مختلفة .

مجال الطباعة

المو�ضوع الأول

84�ضكل )1( : ال�ضيدة من مملكة اأ�ضانتي ترتدي ثوًبا طبع با�ضتخدام القوالب .

85�ضكل )2( : القوالب من مملكة اأ�ضانتي القديمة .

86�ضكل )3( .

88�ضكل )4( : الخامات والأدوات .

90�ضكل )5( : نتيجة الطباعة .

91�ضكل )6( : ن�ضاط )2( .

91�ضكل )7 ، 8 ، 9( .

المو�ضوع الثاني

94�ضكل )10( : قالب خ�ضبي وتظهر عليه كتابات �ضينية بارزة .

95�ضكل )11( : �ضفحات من كتب �ضينية طبعت بالقوالب الخ�ضبية .

ن�ق�و�ش مط�بوعة  علي��ها  ت�ق�ل��يدي�ة  م�لب��ش  ت�رت�دي  �ض��ي�دة �ضين�ي�ة   : �ضكل )12( 

بالق�الب .

95

96�ضكل )13( : قالب طباعي يظهر البارز والغائر .
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ال�ضفحةال�ضكل

المو�ضوع الثاني

96�ضكل )14( : الآثار اللونية تنتج من الأجزاء البارزة في القالب .

97�ضكل )15( : ن�ضاط )1( .

98�ضكل )16( : الخامات والأدوات .

100�ضكل )17( : خطوات العمل .

101�ضكل )18( : ال�ضتفادة من الطباعة وتوظيفها .

102�ضكل )19( : خطوات عمل .

103�ضكل )20( : خطوات عمل .

المو�ضوع الثالث

 �ضكل )21( : البطاقة عليها �ضور لمنازل اأثرية جدرانها مزينة بوحدات زخرفية 

هند�ضية ملونة .
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الزخارف  من  مختلفة  باأنواع  المزينة  المنازل  من  لعدد  �ضوراً   :  )22( �ضكل 

المكونة من الأ�ضكال الهند�ضية .
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108�ضكل )23( : الخامات والأدوات .

109�ضكل )24( : مجموعة قوالب لوحدات زخرفية هند�ضية .

112�ضكل )25( : حوائط منزلية مزينة بطباعة القالب .
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الــمــراجـــع
المراجع العربية :

اأبو النوارج ، فاطمة ، )1994م( . التذوق الفني في الطبيعة – القاهرة ، دار الكتاب الجامعي ، م�ضر.  

البدوي ، عبد الفتاح وهبة ، رحلة من ال�ضريالية اإلى ال�ضت�ضراف الجزيرة العربية وتاأثيراتها على اأعمال الفنان   

فيليب بو�ضارد.

بهن�ضي ، عفيف ،)1986م( ، الفن الإ�ضلمي ، طل�ش / دم�ضق ، �ضوريا.  

الب�ضيوني ، محمود ، )1986( . تربية الذوق الجمالي ، دار المعارف - م�ضر.  

الحربي ، �ضهيل �ضالم ، )1423ه�( . الت�ضوير الت�ضكيلي في المملكة العربية ال�ضعودية ، الفن النقي ، الريا�ش.  

ال�ضايغ ، �ضمير ، )1408ه�( ، الفن الإ�ضلمي ، دار المعرفة / بيروت ، لبنان .  

طالو ، محي الدين ، )2004م( . المو�ضوعة العلمية في الر�ضم والتلوين ، دار دم�ضق للطباعة والن�ضر ، دم�ضق.  

عبد الرحمن ، عادل ، ) 1427ه�( . اآفاق التذوق الفني ،  مطبعة التقوى ، القاهرة.  

عبد الغني ، النبوي ال�ضال ، م�ضطلحات في الفن والتربية الفنية ، عمادة �ضوؤون المكتبات – جامعة الملك �ضعود.  

غراب ، يو�ضف خليفة ، )1991م( . المدخل للتذوق والنقد الفني ، دار اأ�ضامة للن�ضر والتوزيع ، الريا�ش .  

قبيعة ، اأحمد ، )1996م( .عالم الر�ضامين ، مو�ضوعة الفنون الت�ضكيلية » بيار اأوغ�ضت رنيوار « ، دار الراتب الجامعية، بيروت.  

قبيعة ، اأحمد ، )1996م( .عالم الر�ضامين ، مو�ضوعة الفنون الت�ضكيلية » كلود مونيه « ، دار الراتب الجامعية، بيروت.  

كيوان ، عبد ، ) 1995م( . الر�ضم بالبا�ضتيل ، دار ومكتبة الهلل ، بيروت .   

محمد ، �ضعاد ماهر ، الفنون الإ�ضلمية ، هل للن�ضر والتوزيع.  

مرزوق ، اإبراهيم ، )2004ه� ( . تعليم الر�ضم للمبتدئين ، مكتبة ابن �ضينا ، القاهرة - م�ضر.  

  مطلق ، األبير ، مو�ضوعة المعارف الم�ضورة ، مكتبة لبنان نا�ضرون 

ا ، ابن �ضينا للطباعة والن�ضر.   المهدي ، عنايات ،  كل �ضيء عن فن زخرفة القما�ش يدويًّ

المو�ضوعات :

اأكاديميا انتر نا�ضيونال ، )2004م( . مو�ضوعة تعلم الر�ضم األوان البا�ضتيل .  

  الخطيب للإنتاج والت�ضويق ، مو�ضوعة ال�ضور الكبرى للمحترفين  ، �ضل�ضلة الت�ضميم والمونتاج للمحترفين.

، الم�ضتوى   ، ، الن�ضيج والنول الب�ضيط    ريا�ش نجد للتربية والتعليم  ، )1423ه�( ال�ضامل في التربية الفنية 

الخام�ش ، دار الوراق ، الريا�ش .    

  مكتبة الملك عبد العزيز العامة ، )1422(.التوحيد ، فهر�ضة مكتبة الملك فهد الوطنية ، الريا�ش.

  مكتبة لبنان نا�ضرون ،، )2000م( . كتب الفرا�ضة ، اأن�ضطة اأيام العطلة ، �ضل�ضلة اأن�ضطة وهوايات.

  مكتبة لبنان نا�ضرون، ) 2001م ( . مو�ضوعة عالمنا ، الطبعة العربية. 

  موؤ�ض�ضة اأعمال المو�ضوعة للن�ضر والتوزيع ،، 1416، المو�ضوعة العربية العالمية ،الجزء 25 .

الدوريات :

  الجمعية العربية ال�ضعودية  ، )1416ه�( . المعر�ش الجماعي الخام�ش لفناني المملكة الت�ضكيليين »جائزة الإبداع«.

الخطوط الجوية العربية ال�ضعودية ، )1998م( . م�ضابقة ملون ال�ضعودية الرابعة للفن الت�ضكيلي )ر�ضوم الأطفال(  جدة.  

  الرئا�ضة العامة لرعاية ال�ضباب ، ) 1404ه�( . الأ�ضبوع الثقافي ال�ضعودي بالجزائر ، الجزائر .

الرئا�ضة العامة لرعاية ال�ضباب ، )1409ه�( . المعر�ش العام الرابع للمرا�ضم ، اأبها .  

الرئا�ضة العامة لرعاية ال�ضباب ، )1410ه� ( . المعر�ش العام العا�ضر لمناطق المملكة في الفنون الت�ضكيلية ، جدة .  

الرئا�ضة العامة لرعاية ال�ضباب ، )1413ه� ( . المعر�ش الت�ضكيلي الجماعي الخيري ، الريا�ش .  
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المراجع الأجنبية :

 Childs, Anne Van Wagner, (1999), Trash to TREASURE, Leisure Art, Inc, u.s.a. 
 Gerard Degeorge Yves porter, (2002), the Art of the Islamic Tile, Flammariaion, Italy.
 Kelly, Jo, Anne, (1996), STENCILS & STAMPS, sterling publishing company, inc. 

u.s.a.
 Lorenz Books, 1999, The complete book of papercrafts, Annes Publishing Limited, 

Germany.
 Mauger , Thierry, (1996). Impressions of Aradia, Flammarion Paris, Printed in Spain.
 Rodwell , Jenny, (2002). Step By Step Art School Drawing, Published by Chancellor 

Press, an imprint of Bounty Books, a division of Octopus Publishing Group Ltd., 
Printed and bound in China.

 The - Astralian women , s , weekly,  2001,  best - sellers for fairs & fetes, weekly craft
     library sellers.

)Goggle( البحث عن طريق محرك بحث

1- HAND MADE WEAVING
2- WAFT
3- WEAVING
4- WEAVING BY HAND
5- WEAVING BY LOOM
6- WRAP

المراجع الإلكترونية :

1- www.art.gov.s
2- www.anniemodesitt.com
3- www.digikitten.com
4- www.itsmyidea.com
5- Travel-images.com
6- ww.vam.ac.uk
7- www.weavinghands.com
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