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المقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني وعلى آله وصحبه أجمعني وبعد ...
فقد ُصمم هذا الكتاب إلثراء معلومات ،وخبرات ،ومهارات طالب/ـة الصف الثاني متوسط في مجاالت التربية الفنية
املختلفة.
وهو مرتبط مبا تعلمه في دروس التربية الفنية في الفصل الدراسي األول ،وفيه من املعلومات واألنشطة ما يجعله مرجع ًا
أكادميي ًا هاماً .جند في محتوى اجلزء املخصص للفصل الدراسي الثاني؛ خمس وحدات ُوزِّعت على خمسة مجاالت،
ُعرضت على النحو اآلتي:
الوحدة األولى :مجال الرسم والتلوين :ويحتوى على ثالث موضوعات على النحو التالي:
• املوضوع األول :الفن احلديث.
• املوضوع الثاني :الرسومات الرمزية في الشعارات.
• املوضوع الثالث :اإلعالن والتصميمات املطبوعة.
وقد روعي في هذه املواضيع مناسبتها لسن الطالب/ـة ،ومعاجلتها ملفاهيم ومصطلحات سابقة ،كما ذيلت املوضوعات
بأنشطة فكرية وتطبيقية تساعد على تأكيد املعارف واخلبرات واملهارات املكتسبة.
الوحدة الثانية :مجال الزخرفة :ويتكون من موضوعني هما:
• املوضوع األول :تصميم ابتكاري للوحدات الزخرفية الالنهائية.
• املوضوع الثاني :تلوين التصميم االبتكاري للوحدات الزخرفية الالنهائية.
وقد روعي في هذه املواضيع أن تكون امتداداً ملا سبق أن تعلمه الطالب/ـة واشتملت على أنشطة فكرية وتطبيقية.

الوحدة الثالثة :مجال أشغال املعادن:

ويتكون من موضوعني هما:
• املوضوع األول :الضغط على املعدن.
• املوضوع الثاني :تعتيق املعادن.
وقد قدمت موضوعات الوحدة معلومات إثرائية تزيد من حصيلة الطالب/ـة العلمية ،كما ذيلت املوضوعات بأنشطة
فكرية ،وتطبيقات مفيدة للطالب/ـة.
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الوحدة الرابعة :مجال أشغال اخلشب:

وقد تناول موضوعني هما:
• املوضوع األول :األثاث اخلشبي وتزيينه باحلفر والقشرة.
• املوضوع الثاني :احلرق على اخلشب.
وقد تناول هذين املوضوعني معلومات مهمة عن طرق استخدام القشرة بأنواعها في تزيني األعمال اخلشبية ،وإحداث
زخارف ذات مالمس جميلة عليها ،وقد روعي في هذين املوضوعني تسلسل اخلبرات واالهتمام بخطوات التنفيذ اخلاصة.
كما ذيلت بأنشطة إثرائية فكرية وعملية ،سوف تساعد الطالب/الطالبة بإذن اهلل في ممارسة ما تعلمه في املنزل واالستفادة
من خصائص منتج أشغال اخلشب النفعية.

الوحدة اخلامسة :مجال النسيج:

ويحتوي على:
• املوضوع :نسيج الكليم.
وقد روعي في إعداد هذا املجال مناسبته للمرحلة العمرية التي مير بها الطالب  /الطالبة والدروس التي مارسها وأثرها في
تعزيز اخلبرات التي سبق اكتسابها ،وقدم فيها فكرة عامة عن صناعة الكليم وتطور الكليم الشعبي وأنواعه ،كما استعرض
بعض أنواع نسيج الكليم في الدول العربية املختلفة .والزخارف املرتبطة بالبيئات املختلفة ،وذيلت املوضوعات بأنشطة
فكرية وعملية وتطبيقية.

املشروع الفصلي:

وختمت مواضيع الكتاب مبشروع فني يهدف إلى تنمية املهارات اإلبداعية للطالب/ـة ،مثل الطالقة ،واملرونة ،واألصالة،
والتفاصيل ،واخليال ،واحلس اجلمالي ،وحل املشكالت ،وذلك بدمج املجاالت الفنية التي مت دراستها خالل الفصل
الدراسي لعمل تصاميم إبداعية نفعية تعاونية ذات طبيعة تربوية جمالية.
وما على الطالب/ـة إال قراءة التعليمات واتباع اخلطوات للقيام باألنشطة التي سوف تكون بإذن اهلل مفيدة لألسرة
بكاملها ،ألن تعلمه الفن وممارسته أمر ممتع ومفيد.
وفي اخلتام نسأل اهلل الكرمي أن ينفع طالبنا وطالباتنا بهذا اجلهد الذي يهدف إلى حتسني تعلمهم وممارستهم ملجاالت
التعبير الفني املختلفة.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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الوحدة األولى

مجال الرسم والتلوين
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االنطباعية بداية للفن الحديث:

بدأت املدرسة االنطباعية والتي هي احملور األساسي للفن احلديث التمرد على األسلوب األكادميي
الكالسيكي الذي يتمثل في احملاكاة التامة للطبيعة بأدق تفاصيلها وفق قواعد املنظور .واالنطباعية
قائمة أساس ًا على نظرية (إسحاق نيوتن) حول الضوء وألوان الطيف .والتعبير الشخصي في التصوير
ولم يكن من السهل االعتراف بفناني هذه احلركة حتى أن لوحاتهم ال ميكن عرضها في صاالت
العرض وتباع بأسعار زهيدة جداً وبعد مرور السنني أصبحت هذه احلركة وفنانيها جورج سوراه وبول
جوجان وفان جوخ وبول سيزان وغيرهم هي املتسيدة ،وظهرت بعدها ما يسمى باملدارس الفنية.
الشكل (.)2

الشكل ( :)2لوحة للفنان بول سيزان أحد رواد املدرسة االنطباعية.
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الفن الحديث في المنطقة العربية:

وصل الفن احلديث للمنطقة العربية متأخراً بسبب احلروب ومشاكل املنطقة في أواخر القرن التاسع
عشر وبدايات القرن العشرين كما أن هوية الفن احلديث في املنطقة العربية متأثر ًة برواد الفن التشكيلي
الغربي وأساليبهم الفنية وذلك بأسباب االستعمار والبعثات العربية لدول هؤالء الرواد ورؤية أعمالهم.
الشكل ( )3لوحة للفنان العراقي صبيح كلش ،الشكل ( )4لوحة للفنان املغربي حكيم الغزالي،
والشكل ( )5لوحة للفنان الفلسطيني إسماعيل شموط ونالحظ تأثره بالفنان العاملي فان جوخ.

الشكل ( :)3لوحة (االختراق) للفنان العراقي صبيح كلش.
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الشكل (:)4لوحة للفنان املغربي حكيم الغزالي.

الشكل ( :)5لوحة للفنان الفلسطيني إسماعيل شموط.

14
9/10/20 10:43 AM

BK14-G08-Faniya_P2_INS.indb 14

BK14-G08-Faniya_P2_INS.indb 15

9/10/20 10:43 AM

الشكل ( :)6لوحة (أطالل الرياض) للفنان عبد احلليم رضوي.

ثم توالت البعثات الرسمية والدراسات اخلاصة وقد شملت هذه البعثات الفنانني والفنانات ،ومن
أوائل الفنانات الدارسات صفية بن زقر ونبيلة البسام ومنيرة موصلي.
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وقد بدأت أعمال هؤالء الفنانني والفنانات بسيطة في تعبيراتها واضحة في أشكالها وكأنها متيل
إلى توثيق البيئة واملجتمع ،وقد تأثرت لوحاتهم مبدارس فنية محدودة ،ومن فناني هذه املرحلة الفنان
علي الرزيزاء الشكل (.)7

الشكل ( :)7لوحة (من التراث) للفنان علي الرزيزاء.
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ثم تطور أسلوب الفنان السعودي وأصبح يشار إليه بالبنان وحصل على كثير من اجلوائز العاملية
وابتكر كثير من الفنانني أساليب خاصة بهم ومن الرواد األوائل في الفن السعودي الفنان ضياء عزيز
الشكل ( )8والفنان طه الصبان الشكل (.)9

الشكل ( :)8لوحة (القوة) للفنان ضياء عزيز.

الشكل ( :)9لوحة للفنان طه الصبان.
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ومن املالحظ تأثر الفنان السعودي ببيئته واحلفاظ على أصالته العربية باإلضافة إلى تأثره كفنان
مسلم باألماكن املقدسة واحلرمني الشريفني وهذه املواضيع تناولها رواد الفن احلديث باململكة ومازال
يتناولها الفنان السعودي ولو نظرنا ملوضوع املسجد احلرام لوجدنا أن أغلب اللوحات تعبر عن عظمته
وروحانيته وإن اختلف األسلوب ،الشكل ( ،)10لوحة للفنان عبد اهلل الشلتي.

الشكل ( :)10لوحة للفنان عبد اهلل الشلتي.
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الشكل ( :)12لوحة الفنانة السعودية موضي املرعشي.

الشكل ( :)13لوحة الفنان حمزة باجودة من فناني الفن احلديث ،في السعودية.
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أهمية الشعار:
يعد الشعار من أهم الوسائل املستخدمة في مجال الدعاية واإلعالن ،بل إنه األساس في هذه الوسائل
ويستخدم من قبل الشركات واملؤسسات احلكومية واخلاصة ،وأيض ًا في املنظمات العاملية والدولية
والعربية واإلسالمية ،ومن شعارات املنظمات العاملية ،الشكل ( )20شعار منظمة الصحة العاملية،
الشكل ( )21شعار منظمة األمم املتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو) ،الشكل ( )22شعار
منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف) ،الشكل ( )23شعار منظمة التجارة العاملية ،أما املنظمات
اإلسالمية فهناك شعار مركز امللك سلمان لإلغاثة واإلعمال اإلنسانية الشكل ( ،)24والشكل ()25
شعار االحتاد اإلسالمي العاملي للمنظمات الطالبية ،هذا فيما يخص الشعارات العاملية واإلسالمية أما
فيما يخص الشعارات العربية فنرى الكثير من الشعارات ومنها الشكل ( )26شعار جامعة الدول
العربية ،وشعار املجلس العربي للطفولة والتنمية الشكل ( ،)27والشكل ( )28شعار مكتب التربية
العربي لدول اخلليج.

الشكل( :)20شعار منظمة الصحة .

الشكل ( :)21شعار منظمة اليونسكو .الشكل ( :)22منظمة اليونيسيف.
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الشكل ( :)26شعار جامعة الدول العربية.

الشكل ( :)27شعار املجلس العربي للطفولة والتنمية.

الشكل ( :)28شعار مكتب التربية العربي لدول اخلليج.

الشعارات في المناسبات الخاصة:

قد يكون الشعار عام ًا أو خاص ًا مبناسبة ما ولفترة محدودة ،وهناك الكثير من الشعارات اخلاصة
مبناسبات دولية ،مثل شعارات إسالمية الشكل ( )29شعار مكة املكرمة عاصمة الثقافة اإلسالمية
 ،2005أو مناسبات وطنية خاصة بدولة معينة الشكل ( )30شعار الذكرى املئوية لتأسيس اململكة
العربية السعودية.
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المهتمون بالشعارات:

وللشعار أهمية قصوى لدى املهتمني بالشعارات من مؤسسات وشركات وغيرها من ناحية واملصممني
من ناحية أخرى .فاملهتمني يبحثون عن اخلصوصية التي يجدونها في الشعارات ،ويقيمون املسابقات
ويدفعون املبالغ الطائلة للمصممني للحصول على شعارات تصف موضوعاتهم ،وأصبح تصميم
الشعارات وسيلة للكسب لدى بعض املصممني وأصبح املصممون مهتمني باختيار كل ما هو جديد
ومتطور في هذا املجال الواسع واملتجدد بتطور أساليب التصميم من برامج حاسوبية وأفكار جديدة
تعتمد على الرموز واألل��وان ،باإلضافة إلى إمكانيات استخدام احلاسب اآللي للمصمم الذي دمج
فيه بني دالالت األلوان واألشكال في تصميم شعار مشروع نيوم ( )NEOMاملبني حول النجمة
اخلماسية في األجزاء التالية :البيئة والفنون والطاقة واالتصاالت والتكنولوجيا كما في الشكل (.)34

الشكل ( :)34شعار مشروع نيوم.
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أسس تصميم الشعار:

هناك عدة أسس لتصميم الشعارات منها:
 -1الفكرة اجلديدة واملبتكرة.
 -2اختيار الرموز املعبرة عن املوضوع.
 -3البساطة وسهولة الفهم.
 -4أن يكون مميزاً وال ميكن اخللط بينه وبني شعارات أخرى.
 -5وضوح الشعار في جميع األحجام.
سواء األبيض واألسود أو باأللوان.
 -6وضوح الشعار في االستخدام ً
 -7االتزان والتكامل واالنسجام بني عناصر الشعار.
 -8تكامل الوحدة.
 -9توافق الشعار مع القيم الدينية واالجتماعية.

مراحل تصميم الشعار:

-1
-2
-3
-4

مير تصميم الشعار بعدة مراحل أهمها:
الفكرة.
اختيار العناصر.
تخيل الشعار.
التنفيذ.
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الشكل ( :)39شعار جامعة اجلوف للمصمم خالد الفايز.

الشكل ( :)40شعار جامعة حائل.

الشكل ( : )41شعار اجلمعية العربية السعودية للثقافة والفنون.
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تحليل شعار :الشكل (.)42

الشكل ( :)42شعار وزارة التعليم.

نالحظ أن التصميم جمع عدة رموز تعبر عن العناصر املهمة في العملية التعليمية كالتكنولوجيا
واملعلومات ،ولترمز إلى بناء فرد فاعل في املجتمع ،قادر على االبتكار وتطويع املعرفة ونقلها .كما روعي
فيه تطور أساليب التصميم العاملي مع احلفاظ على عناصر التصميم من حيث البساطة والتناسق واخلط
واللون واملوضوع والنسب والبعد عن الظالل والتجسيم املبالغ فيه ،ولو نظرنا إلى الدوائر في الشعار،
الشكل (.)43

الشكل ( :)43الدوائر في شعار وزارة التعليم.

الشكل ( :)44الكتاب أصل املعرفة.

9/10/20 10:44 AM

الشكل ( :)45النخلة شعار
اململكة العربية السعودية.
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تعريف اإلعالن:

اإلعالن ( )Advertisingهو أحد القنوات اإلعالمية التي ال غنى عنها ألغلب األنشطة .وهو طريقة
من طرق الدعاية التي تستخدم في التأثير على الناس.
استخدامات اإلعالن:
ترجع أهمية اإلعالن إلى كثرة املجاالت التي تستفيد منه وهي:
 -1األعمال التجارية لبيع السلع واخلدمات.
 -2احلصول على املوظفني والعاملني اجلدد.
 -3احلكومات إلعالم اجلمهور.
 -4التوجيه واإلرشاد.
 -5السلطات احمللية للتعبير عن اخلدمات التي تقدمها.
 -6الكتب ،الرحالت ،والبرامج والدراسات التدريبية والتعليمية.
 -7الشركات إلحاطة جمهورها علم ًا بنتائجها ومشروعاتها اجلديدة.
 -8األفراد لبيع وشراء منتجاتهم الشخصية.
وال تنحصر استخدامات اإلعالن للفئات السابقة فقط بل تتعداهم لتشمل الكثير من املستخدمني
وجتمعهم صفة مشتركة وهي:
احلاجة إلى توصيل رسالة ،أحيان ًا جتارية ،وأحيان ًا خدمة عامة ،وأحيان ًا رسالة أعمال وأحيان ًا ألغراض
شخصية.
تأثيرات اإلعالن:

لإلعالن عدة تأثيرات منها:
 -1خلق الوعي :حيث يساعد على جعل األشياء معروفة.
 -2تنمية اجتاهات إيجابية.
 -3تنمية هوية للعالمة التجارية.
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 -4توفير وضع للمنتج في السوق.
 -5جعل العالقة بني املعلن واملستفيد مستدمية.
 -6زيادة الطلب.
 -7تدشني منتج جديد.
 -8املنافسة.
 -9املساعدة على الوصول للجمهور.
أسس اإلعالن:

لإلعالن عدة أسس ووسائل تختلف باختالف نوع اإلعالن واخلامة أو ما إذا كان اإلعالن تصميم مطبوع
أو منفذ بخامات مختلفة ،وميكن أخذ بعض األسس اخلاصة باستخدام الرسوم الرمزية في اإلعالن وهي:
 -1الفكرة املبتكرة والتي تتميز بالبساطة والوضوح.
 -2تناسب الفكرة مع أسلوب التنفيذ.
 -3استخدام اخلامة املناسبة ملوضوع اإلعالن.
 -4اإلخراج اجليد الذي يعتمد على االتزان والتكامل.
 -5األلوان املنسجمة والتي تلعب دوراً أساسي ًا في لفت االنتباه.
 -6وجود النص الكتابي والصور املعبرة مما يساعد على إيصال الفكرة والهدف منها.
أنواع اإلعالن:

لإلعالن عدة أنواع تتطور بتطور التقنية والبحث املستمر عن كل ما هو جديد ومثير جلذب الناس
ومن أنواع اإلعالن ما يلي:
 -1اإلعالنات املطبوعة.
-2اإلعالن غير املباشر ومنها الكتيبات واملطويات ،وإعالنات بعض اجلمعيات اخليرية والشركات
والتي ترسل بالبريد ألشخاص بعينهم ،الشكل (.)48
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الشكل ( :)48نوع من اإلعالن يرسل بالبريد.

 -3اإلعالنات اخلارجية.
 -4اإلعالنات املسموعة و املرئية ،وهي اإلعالنات اإلذاعية وإعالنات التلفزيون ودور السينما.
-5اإلعالنات على شبكة اإلنترنت ،وقد زادت أهميتها بازدياد أهمية شبكة املعلومات العاملية
الشكل (.)49

الشكل ( :)49إعالن الهيئة العاملية لتحفيظ القرآن على اإلنترنت.
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-6اإلعالنات على شاشة الهاتف اجلوال بعد ازدياد عدد مستخدميه حول العالم فأصبح وسيلة
إعالمية هامة .الشكل (.)50

الشكل ( :)50أحد اإلعالنات املرسلة على الهاتف اجلوال.
اإلعالنات المطبوعة

وهي األقدم على اإلطالق بني فنون اإلعالن ،وهي إعالنات الصحف واملجالت والدوريات واإلعالن،
فيها فن يتطور تطوراً ذاتي ًا بالتطور التقني الذي نصل إليه ،فمع التطور الكبير الذي أحدثته احلواسيب
اآللية في عاملنا اليوم ،انعكس ذلك بدوره على عالم الدعاية واإلع�لان فأصبح تصميم اإلعالنات
وإخراجها به من التطور واجلاذبية الشيء الكثير ،ومازالت متطورة في مواضيعها و األساليب املستخدمة
في صناعتها .الشكل ( )51مجموعة من اإلعالنات املطبوعة.

43
9/10/20 10:44 AM

BK14-G08-Faniya_P2_INS.indb 43

BK14-G08-Faniya_P2_INS.indb 44

9/10/20 10:44 AM

BK14-G08-Faniya_P2_INS.indb 45

9/10/20 10:44 AM

الشكل ( :)53ملصق للفنان عاصم جاها عن الذكرى املئوية للمملكة العربية السعودية.

 -2اإلعالنات على املباني :ولهذا النوع من اإلعالن أكثر من طريقة ،الطريقة األولى على أحد
جدران املباني واملهيأة أساس ًا لهذا الغرض وتتم إما بالرسم املباشر على املساحة اخلالية أو بامللصقات أو
باللوحات ذات الصناديق املعدنية املضيئة الشكل ( ،)47أما الطريقة الثانية فيكون اإلعالن على سطح
املبنى ،الشكل (.)54

الشكل ( :)54بعض اإلعالنات على أسطح املباني.
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 -3الفوانيس اإلعالنية على أعمدة اإلنارة :وهي عبارة عن أشكال مجسمة تثبت على أعمدة
اإلنارة ،وتكون مصنوعة من الزجاج أو البالستيك أو املعدن ،وهي منتشرة أكثر من غيرها من أنواع
اإلعالنات نظراً لرخص تكلفتها وتأخذ في بعض اإلعالنات الشكل املنتج .الشكل (.)55

الشكل ( :)55اإلعالن على أعمدة اإلنارة.

 -4إعالنات السوسيت :وهو تصميم فرنسي عبارة عن إعالن مضيء داخل صندوق من الصاج
أو األملنيوم شفاف من اجلهتني وداخله اإلعالن مطبوع على ورق أو فليكس ويثبت على األرض وعاد ًة
ما يكون في الرصيف األوسط وعلى مستوى نظر قائدي املركبات .الشكل (.)56

الشكل ( :)56إعالنات السوسيت.

9/10/20 10:44 AM
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 -5إعالنات الطرق السريعة :وهي عبارة عن إعالنات مثبتة على أعمدة اسطوانية ضخمة وعاد ًة
ما تكون في الطرق السريعة الشكل ( )57أو اجلسور ،لضخامة حجمها الشكل (.)58

الشكل ( :)57إعالنات الطرق السريعة.

الشكل ( :)58اإلعالنات بني اجلسور.
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 -6البالون اإلعالني :وهو عبارة عن بالون مليء بالغاز إما مثبت على األرض أو مرتفع في السماء
ويأخذ عدة أشكال وغالب ًا ما يأخذ شكل املنتج نفسه ،األشكال .)61 ،60 ،59

الشكل ( :)59بالون إعالني على الشكل باراشوت.

الشكل ( :)60بالون إعالني أللعاب رياضية.

الشكل ( :)61بالون إعالني دائري.

 -7إعالن املركبات :وهي عبارة عن إعالنات ملصقة أو مرسومة على املركبات والشاحنات ووسائل
النقل املختلفة ،الشكلني ( )62و (.)63
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مصمم اإلعالن

إن وثوق املصمم في أدواته تؤهله إلى إخراج إعالن أو تصميم مطبوع أفضل ،وعليه أن يتعرف على
اخلامات والتقنيات واألفكار وتطورات أساليب الطباعة املتاحة واملتجددة باستمرار ،وتعتمد عملية التصميم
في اإلعالنات على قدراته االبتكارية إذ إنها ليست جمالية فحسب بل لوحة جمالية تؤدي إلى هدف
وظيفي ،وتخاطب مجموعة مختلفة من الناس ،ويخضع إلى متطلبات الطباعة املختلفة واملتطورة باستمرار
في حال كان اإلعالن مطبوعاً ،وليصبح مصمم اإلعالن ناجح ًا يجب عليه التركيز على عدة نقاط منها:
 -1الفكرة اجليدة.
 -2معرفة األصول الفنية لتصميم اإلعالن من تنظيم العناصر اإلعالنية داخل املساحة احملددة.
 -3خامات التنفيذ.
 -4املعرفة الدائمة باملستجدات في مجال اإلعالن والطباعة.
تعريف التصميم

كثيراَ ما ترد كلمة تصميم في جميع املجاالت الفنية ولكن ما معناها هي كلمة ذات مدلول واسع
وتعتبر أص ً
ال ثابت ًا في جميع الفنون وهي محصلة للقدرات العقلية والفنية معاً ،وميكننا القول بأن
التصميم هو الشكل املبتكر الذي يحقق الغرض منه.
الرموز في اإلعالن والتصميمات المطبوعة

تُستخدم في اإلعالنات والتصميمات املطبوعة الرموز اللفظية والتشكيلية بعكس اللوحات الفنية
التشكيلية التي تعتمد على الرموز التشكيلية فقط ،كما أن لها عدة شروط منها أن تكون العبارات
بسيطة وواضحة ومفهومة وتعبر عن املوضوع وأن تستخدم ألوان ًا قوية ومتباينة واختيار اخلامة املناسبة
ملوضوع اإلعالن الشكل (.)68
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كما استخدمت في املناسبات الوطنية والتوعية اإلرشادية للمناسبات احمللية واألسابيع التثقيفية
والتوعوية الشكل (.)70

الشكل ( :)70مطبوع للحملة الوطنية للتوعية بأضرار التدخني واملخدرات مبنطقة مكة املكرمة.

وكذلك في اإلعالنات التعليمية و املدرسية ،الشكل (.)71

الشكل ( :)71مطبوع تعليمي عاملي.
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خطوات تصميم وتنفيذ إعالن مدرسي عن مسابقة فنية

تختلف خطوات تصميم وتنفيذ اإلعالنات كما سبق باختالف خامات التنفيذ ،وهنا سوف نستخدم
أسلوب الكوالج (استخدام اخلامات املختلفة) لعمل إعالن عن مسابقة فنية باستخدام اخلامات الفنية
املستهلكة ،وبعض الصور ألعمال سابقة ،ويتم ذلك وفق اخلطوات التالية:
 -1اختيار الفكرة اجليدة.
 -2التصميم املناسب للفكرة.
 -3اختيار اخلامات املستخدمة في اللوحة.
 -4رسم اخلط الكنتوري للوحة الشكل (.)73
 -5تلوين بعض عناصر اللوحة باأللوان الزيتية .الشكل (.)74
 -6لصق اخلامات األخرى بصمغ (الباتكس أو األوهو )  .الشكل (.)75
 -7لصق الصور .الشكل (.)76
 -8تلوين خلفية اللوحة باأللوان الزيتية باستخدام الفرشاة الشكل ( )77وسكني الرسم الشكل (.)78

الشكل ( :)73اخلط الكنتوري للوحة.

الشكل ( :)74تلوين العناصر.

الشكل ( :)75لصق اخلامات.
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مجال الرسم

تق
و
ي
م الوحدة

السؤال األول:

ضع/ي عالمة (✓) أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة (✗) أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي:
()
 .1املدرسة االنطباعية قائمة أساس ًا على املنظور.
()
 .2الرمز هو إشارة مرئية لشيء واضح وغير مجرد.
()
 .3الفنان كلود مونية من رواد املدرسة االنطباعية.
()
 .4ظهر الفن التشكيلي في اململكة العربية السعودية فترة الستينات امليالدية.
()
 .5من القيم اجلمالية في الفن احلديث الذوق وطبيعة املوضوع واألسلوب واللون.
()
 .6القت املدرسة االنطباعية قبو ًال منذ نشأتها.
()
 .7وصل الفن احلديث للمنطقة العربية متأخراً بسبب احلروب أواخر القرن التاسع عشر.
()
 .8يعد الشعار من أهم الوسائل املستخدمة في الدعاية واإلعالن.
()
 .9تهدف اإلعالنات التجارية إلى جذب املشاهد نحو سلعة ما.
 .10هناك نوعان من الرموز وهي الرموز اللفظية وتتمثل في الكالم املكتوب والرموز التشكيلية) ( .
()
 .11الرمز هو التعبير عن فكرة بعالمات بسيطة مميزة.
()
 .12هناك أنواع ثالثة من الرموز التشكيلية وهي الرموز الدينية واالجتماعية والسياحية.
()
 .13تستخدم في الشعارات احلروف واألرقام باإلضافة إلى الرسومات الرمزية.
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السؤال الثاني:

اختار/ي اإلجابة الصحيحة مما يلي:
 محصلة اخلبرات العقلية والفنية مع ًا تسمى:			
ب .التصميم.
أ .الرمز			.
 يعتبر من أهم الوسائل املستخدمة في الدعاية واإلعالن:			
ب .الشعار.
		
أ .الرمز اللفظي.
 من احلضارات التي اعتمدت أساس ًا على الرموز:		
ب .احلضارة اليونانية.
		
أ .احلضارة الهندية.
 من أوائل املبتعثني الفنان التشكيلي السعودي:ب .عبد احلليم رضوي
		
أ .ضياء عزيز.

جـ .الرسم.
جـ .الرمز التشكيلي.
جـ .احلضارة املصرية القدمية.
جـ .طه الصبان.

السؤال الثالث:

.أاذكر/ي نبذة مختصرة عن الفن احلديث؟
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

.ب اذكر/ي الفرق بني الرمز والشعار؟
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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الوحدة الثانية
مجال الزخرفة
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 التكرار املتعاكس :وفيه تتجاور الوحدات الزخرفية بأوضاع مختلفة ومتعاكسة تارة إلى األعلىأو األسفل وتارة إلى اليمني أو إلى الشمال بشكل متعاكس.
 التكرار املتبادل أو املتناوب :وتستخدم فيه وحدتان زخرفيتان مختلفتان في جتاور وتعاقبالواحدة تلو األخرى.
لذلك كانت خاصية التكرار في الفن اإلسالمي من االبتكارات الفنية التي استطاع الفنان املسلم أن
يوظفها توظيف ًا جمالي ًا مبتكراً في كافة املجاالت ،بعيدا عن امللل والرتابة ،وهو من اخلصائص البارزة
للزخارف اإلسالمية على اختالف أنواعها ،ويأخذ اجتاهات متنوعة مائلة وممتدة ومتساقطة وأفقية
ودائرية.

الشكل ( :)82التكرار املتناوب أو املتبادل.

إن أقدم الزخارف النباتية في الفن اإلسالمي ُوجدت أثارها في املساجد ،ومن تلك الزخارف ما
وجد في املسجد األقصى وجامع عمرو بن العاص في القاهرة ،وقد أعطت هذه الزخارف اإلسالمية
بعداً جمالي ًا للمنتجات الفنية في الفن اإلسالمي .كالسجاد والفخار والعمارة اإلسالمية واملشغوالت
املعدنية واخلشبية.
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الشكل ( :)92تصميم زخرفي.

الشكل ( :)93تصميم زخرفي.
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مجال الزخرفة

تق
و
ي
م الوحدة

السؤال األول:

اذكر/ي نبذة مختصرة عن ما يلي:
 .أالتكرار في الفن اإلسالمي؟
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

.باالمتداد واالستمرارية؟
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

السؤال الثاني:

ضع/ي عالمة (✓) أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة (✗) أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي:
()
 .1في الفن اإلسالمي مت التقليل من استخدام اللون األحمر واألصفر والذهبي.
()
 .2أقدم الزخارف النباتية في الفن اإلسالمي وجدت أثارها في املساجد.
()
 .3استخدام اللون في الفن اإلسالمي الزخرفي ال يؤدي وظيفة جمالية.
()
 .4ال تتميز الفنون اإلسالمية باالستمرارية.

75
9/10/20 10:45 AM

BK14-G08-Faniya_P2_INS.indb 75

السؤال الثالث:

اختار/ي اإلجابة الصحيحة مما يلي:
 فيه تتجاور الوحدات الزخرفية بأوضاع مختلفة ومتعاكسة. .3التكرار التقليدي.
		
 .2التكرار املتعاكس.
		
 .1التكرار املتبادل.
 هذا اللون يعبر عن مدلول روحاني ويكون في أماكن العبادة كاملساجد. .3األحمر.
			
 .2الذهبي.
			
 .1األزرق.
من الفنون الغنية بالقيم الفنية واجلمالية الرفيعة كالتكرار واالمتداد واالستمرارية إلى ماالنهاية.
 .3الفن اإلغريقي.
		
 .2الفن املصري.
		
 .1الفن اإلسالمي.
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الوحدة الثالثة

مجال أشغال المعادن
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كما طبقت الزخارف بأنواعها على املشغوالت املعدنية مثل الصناديق واألبواب واألدوات واألواني،
بحيث جتمع بني القيمة الفنية واالستخدام العملي حتى أن بعضها اتسمت بأن قيمتها الفنية الزخرفية
تطغى على خصائصها الوظيفية لكثرة زخارفها ونقوشها.
وأصبحت هذه الوفرة وهذا التنوع يعكس تاريخ احلقب املختلفة للحضارة اإلسالمية ومن املمكن
قراءة تاريخ فترة معينة من خالل التعرف إلى األساليب املستخدمة في صناعة املشغوالت املعدنية،
الشكل (.)100

الشكل ( :)100شمعدان من النحاس مزخرف بإطار
كتابي "سوريا" العصر اململوكي القرن 14م.
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المعادن في مجال الفنون

تعتبر حرفة أشغال املعادن من احلرف الفنية السهلة واملمتعة ،وتعد من الفنون اجلميلة التي مارسها
اإلنسان منذ أن اكتشف املعادن وقد تطورت عبر العصور ،فالفنان من خالل جتربته للعديد من اخلامات
في تنفيذ األفكار واملبتكرات الفنية والتي منها املعادن استطاع أن يتوصل إلى حلول كثيرة في التعامل
مع هذه اخلامة وذلك من خالل العديد من العمليات مثل القطع والثني والوصل والطرق والتشكيل
املسطح واملجسم وأيضا الزخرفة على سطح النحاس إما باحلفر والتقبيب والضغط والطالء ،وأصبح
هناك فنانون ميارسون أساليب الضغط على النحاس في أعمال ولوحات فنية رائعة ومبتكرة حديثة أو
مستمده من الفن اإلسالمي أو الفن الشعبي ،الشكلني (.)102 -101

الشكل ( :)101لوحة للفنان محمد هالل.

الشكل ( :)102لوحة للفنان حسني اشكناني.
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ماذا نعرف عن المعدن

متكن اإلنسان من اكتشاف املعدن واستغالله في أغراض مختلفة ،وأول استخدام للنحـاس حدث
في مصر قبل امليالد ،عندما استخدمت كربونات النحاس اخلضراء في تكحيل العني وتلوين اخلرز وفي
طالء األواني احلجرية.
واكتشفوا طريقة استخالص النحاس من كربوناته عندما كانوا يحرقون كربونات النحاس الستخدامها
في الطالء ،الشكل (.)103

الشكل ( :)103كيفية اكتشاف النحاس.

وبدأ استخدامه في األغراض املعيشية منذ حوالي ستة آالف عام قبل امليالد وتعلم اإلنسان فن صهر
اخلامات .واعتبر هذا التاريخ بداية لعصر حضاري جديد في تاريخ البشرية ،وشكلت بذلك األدوات
املعدنية بصب الفلز املصهور في قوالب مصنوعة من احلجر ،الشكل ( .)104ومبعرفة اإلنسان طرق
استخالص النحاس وغيره من الفلزات ظهرت حرف ومهن جديدة.

الشكل ( :)104مسبك ًا مصري ًا للنحاس في القرن (17م).
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ما هو المعدنCOPPER :

فلز ذو لون برتقالي محمر يكون غالبا في الشكل صخور كبيرة ،ويستخلص النحاس من خاماته
بطريقة التحليل الكهربائي ،وبعملية الصهر جتري عملية تنقية النحاس واستخالصه من احلديد واملعادن
األخرى .ثم يعد على الشكل كتل نحاسية تصب إلنتاج شرائح وأسالك مختلفة ويدخل النحاس
في كثير من الصناعات واملنتجات النحاسية مثل املصابيح وصناديق البريد والقدور واألوعية املعدنية
واحللي واألسالك الكهربائية واملكاتب ،وغيرها من املنتجات الشكل (.)105
أنواع النحاس

 – 1النحاس اخلام.
 -2النحاس األحمر اخلالص.
 – 3النحاس املصبوب.
 – 4النحاس األصفر.
 – 5سبيكة البرونز.

الشكل ( :)105قطع من النحاس اخلام الطبيعي.
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خطوات الضغط على النحاس

اخلطوة األولى:
إع���داد التصميم (وه���و اخ��ت��ي��ار األش��ك��ال أو
العناصر املراد إبرازها على سطح النحاس) ،وسيتم
هنا اختيار األشكال الزخرفية املستمدة من الزخرفة
(النباتية ،الهندسية ،اخلطية) ورسمها على الورق.

اخلطوة الثانية:
طب���ع التصميم بواس���طة ورق الكرب���ون أو ورق
الشفاف على قطعة النحاس.

اخلطوة الثالثة:
وضع النحاس على سطح لني من اللباد أو اخلشب
أو اجلرائد ونبدأ بتحديد اخلطوط باستخدام قلم
التحديد أو مضغط ذو رأس رفيع.
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اخلطوة الرابعة:
قلب قطعة النحاس على الوجه الثاني ،والبدء في تقبيب
السطح وجتويفه .باستخدام مضغط مناسب حسب املساحة
ثم يتم تكرار هذه العملية لنعمق الضغط أكثر فأكثر حتى
نصل للمدى املطلوب.
اخلطوة اخلامسة:
بعد تقبيب النحاس تعاد مرة أخرى للتأكيد على خطوط
التحديد حتى تصبح بارزة.
اخلطوة السادسة:
نذوب قلي ًال من الشمع ونصبه في الفجوات اخللفية من
القطعة ،أي في األماكن الغائرة لتكسب األجزاء املضغوطة
سمك أو نستخدم صمغ السيلكون.
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ثانيا :الضغط باستخدام األزاميل املزخرفة:
ً
يوجد بعض األدوات املعدنية التي حتمل في نهاية طرفها املدبب بعض الرسومات الغائرة أو البارزة
التي حتمل عند الضغط بها فوق سطح النحاس أشكاال جاهزة لزهور أو جنوم أو عناصر مشابهة أو
أشكال زخرفية جميلة ميكن تكرارها بسهولة ودقة وتسمى (أزاميل) .والتي بواسطتها ميكن إجراء
عمليتي الضغط والزخرفة في وقت واحد بطريقة سهلة وممتعة ،الشكل (.)108

الشكل ( :)108أشكال حتدد نهاية األزاميل التي بها ميكن عمل تشكيالت زخرفية.
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خطوات الزخرفة باألزاميل:
اخلطوة األولى:
حتديد اخلطوط التي سيدق عليها باألزاميل
باستخدام املسطرة وقلم الرصاص.

اخلطوة الثانية:
وضع قطعة النحاس على سطح لني كالفلني
أو اللباد مثالً.

اخلطوة الثالثة:
اختيار نوع اإلزميل ،من ثم وضعه على
اخلط احملدد ،ليدق عليه بواسطة املطرقة ليعطي
أثر الزخرفة التي في طرف اإلزميل.
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اخلطوة الرابعة :فكرة للتوظيف

أفكار أخرى للضغط على النحاس ،الشكل (:)111
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الشكل ( :)111أفكار للزخرفة على النحاس.
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وكان في بادئ األمر استخدام املعادن في التشكيل بحالتها الطبيعية الصناعية واملجردة التي تتجمع
فيها على شكل آلة ما ،حتى أن الفنان قد استعمل في عمله قطع ًا من آالت صناعية ونفذ بها أعمالاً فنية
وكانت أقرب إلى مفهوم اآللة مما أوجد مفهوم "الفن -اآللة" الشكل (.)117 ،116

الشكلني ( :)117 ،116مفهوم (الفن-اآللة).

ثم ظهرت في بداية القرن العشرين احلركة البنائية واإلنشائية وقد اتصفت أعمال فنانيها بالتركيب
املجرد ونفذت بخامات صناعية من املعادن املستهلكة بأنواعها مجسمات ذات أحجام متفاوتة إلى
التشكيل املجسم الذي اعتمد على األحجام الكبيرة واملختلفة في تناسق للعالقات التشكيلية وتنظيم
للمواد الصناعية ،األشكال (.)120 ،119 ،118

الشكل ( :)118تكوين خطي 1949م
للفنان ناعوم جابو.

الشكل ( :)119فلنستمع1990م
للفنان مولفن ادوردز.

الشكل ( :)120االحتاد 1968م
للفنان دونالد جود.
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ظهر بعد ذلك نحت النفايات ومنها النفايات املعدنية في الفترة ما بني (1913م) و (1916م)
الذي اعتمد على النحت البارز املجسم للقطع املعدنية املستهلكة في كتل املعادن ،أو استخدام قطع
معدنية صغيرة في تنظيمات بنائية استخدمت فيها تقنية اللحام.
وأصبح الفنانني مهتمني بجمع النفايات احلديدية من بقايا الطائرات املتحطمة أو القدمية وأيض ًا
السيارات والقطارات وغيرها واستخدامها كخامة أساسية في التشكيل واستفادوا من إمكانياتها ومميزاتها
للعمل على إبراز مفاهيم تشكيلية جديدة في األداء والصياغة ،األشكال (.)123 ،122 ،121

الشكل ( :)121مجسم من نفايات معدنية.

الشكل ( :)122مجسم من كتل حديدية.

الشكل ( :)123تنظيم لقطع معدنية.
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ألوان المعادن

لقد الحظ اإلنسان أن عوامل الطبيعة بحرارتها ورطوبتها تتفاعل مع املعادن وتكسبها ألوان ًا جميلة
مميزة ،كما أن تأثيرات هذه األلوان على املعادن تختلف من بيئة ألخرى فاملعادن املوجودة في بيئة ساحلية
أو زراعية تتلون بألوان تختلف عن تلك املوجودة في بيئة صناعية .فالتأثيرات التي على املعادن هي نتاج
تفاعل بني املعادن واملكان املوجودة به ،الشكل (.)130
ومن هنا حاول الفنان أن يحصل على هذه التأثيرات اللونية لألعمال املعدنية وبذلك أصبح التلوين
والتعتيق يعمل على أكسدة للسطح املعدني بصورة أسرع من األكسدة البطيئة التي كانت حتدث
بفعل عوامل الطبيعة ،وهذه األكسدة تعطي تأثيرات جمالية قدمية أو عتيقة ،ومن هنا متت تسميتها
بالتعتيق.

الشكل ( :)130تأثير االكاسيد املختلفة على النحاس.
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طرق التعتيق

هناك عدة أساليب إلضفاء صبغة التعتيق على املشغوالت املعدنية وهي كما يلي:
أ -استخدام األساليب الكيميائية ولها عدة طرق منها:
الطريقة األولى :استخدام محلول "سو لفور البوتاسيوم" أو "كبريتيد البوتاسيوم" على سطح املشغوالت
النحاسية للحصول على ألوان برونزية تتدرج من البني حتى األسود.كما في الشكل (.)134
الطريقة الثانية :استخدام هيبو كبريتات الصوديوم وخالت الرصاص للحصول على ألوان زرقاء
الشكل (.)135

الشكل ( :)134التعتيق بالطريقة األولى.

الشكل ( :)135التعتيق بالطريقة الثانية.

الطريقة الثالثة :التلوين بالتسخني:
إن تسخني النحاس يجعله يتعرض لتغيرات في مظهره ،تعتمد على شدة احلرارة ومدة تعرضه لها
فهو مير بالتدرج من اللون األحمر إلى درجات لونية أغمق مع تعاقب الدرجات اللونية املتداخلة،
والتمرير السريع للمعدن خالل اللهب املتكرر حيث ينتج عنه ألوان بديعة وللحصول على تأثيرات
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لونية يدهن سطح املعدن بزيت نباتي في كل مرة يتم تعرضه فيها للهب ثم يلمع بالورق أو القماش،
كما في الشكل (.)136

الشكل ( :)136التعتيق بالتسخني.

ب -استخدام املواد املصنعة التجارية ولها عدة طرق:
الطريقة األولى :استخدام بودرة اجلرافيت الشكلني (:)138 ،137
توزع بودرة اجلرافيت فوق سطح النحاس وتدهن بالطالء الواقي السائل وال ينتظر حتى يجف بل
حتك املناطق البارزة على الفور بالسلك املعدني ثم تزال بقايا البودرة العالقة في املناطق الغائرة بواسطة
فرشاة ناعمة ثم يطلى بالورنيش الشفاف السائل أو الرشاش ثم تلمع بقطعة قماش ناعمة.

الشكلني ( :)138 ،137التعتيق باستخدام بودرة اجلرافيت.
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الطريقة الثانية :التعتيق باستخدام البوية الرشاش الشكل (:)139

الشكل ( :)139التعتيق باستخدام البوية.

فلنجرب طريقة التعتيق باستخدام البوية الرشاش:
األدوات واخلامات:
 قطعة النحاس. بوية رشاش لون أسود أو بني. تنر "مذيب". قطعة قماش قطن. ورنيش سائل أو شفاف.األدوات واخلامات.
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خطوات العمل:
اخلطوة األولى :رش البوية البخاخ على سطح املعدن وتركها حتى جتف.

اخلطوة الثانية :غمس قطعة القماش في قليل من التنر ،ومسح املناطق البارزة إلزالة لون البوية منها.

اخلطوة الثالثة :طلي اللوحة بالورنيش الشفاف السائل أو الرشاش.
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خطوات العمل:
اخلطوة األولى :يدهن الورنيش األسود بالفرشاة أو بقطعة قماش على املعدن.

اخلطوة الثانية :ميسح بخفة بقطعة قماش مشبعة بالتنر وهو ال زال رطبا.

اخلطوة الثالثة :تلمع القطعة بالقماش أو الورق بعد أن جتف.
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مجال أشغال
المعادن

تق
و
ي
م الوحدة

السؤال األول:

اذكر/ي نبذة مختصرة عن ما يلي:
 .أتعتيق املعادن.
.بالنحاس.
السؤال الثاني:

اختار/ي اإلجابة الصحيحة مما يلي:
محلول يستخدم على املشغوالت النحاسية للحصول على ألوان برونزية تتدرج من البنيحتى األسود.
 .3الكربون.
		
 .2كبريتيد البوتاسيوم.
		
 .1الفحم.
 فلز ذو لون برتقالي محمر يكون غالب ًا في شكل صخور كبيرة. .3اآليتان.
				
 .2النحاس.
		
 .1الذهب.
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السؤال الثالث:

ضع/ي عالمة (✓) أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة (✗) أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي:
()
 النحاس األزرق اخلالص من أنواع النحاس.()
 التكفيت هو التطعيم بأسالك من الفضة أو الذهب. الضغط على النحاس هو إحداث أثر بارز على سطح النحاس وذلك باستخدام أدوات خاصة) ( .السؤال الرابع:

َعدّ د/ي أساليب الضغط على النحاس؟
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

السؤال الخامس:

ما أنواع النحاس؟
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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الوحدة الرابعة

مجال أشغال الخشب
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تتميز األخشاب الطبيعية بشقيها اللينة والصلبة ،مبناسبتها ،وكثرة استخدامها في أعمال األثاث.
وتفضل األخشاب اللينة لسهولة حفرها ،أما األخشاب الصلبة فتفضل لقوتها وصالبتها ،لذا فإن لكل
نوع من تلك األنواع خصائصه املميزة له ،وفيما يلي أمثلة لبعض منها:
صورة اخلشب

اسمه
خشب اجلوز
Walnut

مميزاته
من أفضل األخشاب املالئمة للحفر ،إال أنه
صلب بعض الشيء ،لذا فإن استعمال املطرقة
(املدق) يكون غالباً ،وللونه الطبيعي ملعان
جميل.

خشب البلوط

له عدة ألوان ،منها اللون الذهبي .وهو
مثالي حلفر التفاصيل الدقيقة.

خشب املاهوجني

خشب صلب ،له عدة جتازيع ،ميكن حفر
بعض أنواعه التي ال تتشقق.

Oak

Mahogany

خشب الزيتون
Olive

من األخشاب املفضلة للحفر ،بعض أنواعه
لونها داكن بني مخضر.
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صورة اخلشب

اسمه

مميزاته

خشب األبنوس

خشب أسود ممتاز ألعمال احلفر ،إال أنه
غالي الثمن ويصعب احلصول عليه.

Ebony

خشب الورد

Rose Wood

خشب تكثر به التجازيع ،لونه بني محمر،
به خطوط صفراء وسوداء ،ميكن حفره
بسهولة.

وباستخدام األخشاب الطبيعية ،أبدع العديد من الفنانني في تزيني قطع األثاث املختلفة واملتنوعة
ال هذه الطاولة ،نشاهد في جوانبها وزواياها أشكال مختلفة ومتنوعة محفورة عليها.
باحلفر ،فمث ً

الشكل ( :)145طاولة مصنوعة من اخلشب ،زينت جوانبها بأشكال محفورة.
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وعند االقتراب من الطاولة ،نستطيع مشاهدة براعة الفنان في احلفر ،فقد زينها بأشكال زخرفية
نباتية ،مبستويات مختلفة ومتنوعة للحفر ،منها البارز والغائر بعدة مستويات.

الشكل ( :)146منتصف الطاولة من األمام ،مزينة بزخرفة منقوشة من عدة مستويات على الشكل صدفة (محار).
الحفر على الخشب في الحضارة اإلسالمية

وقد متيزت عدة حضارات مبنتجاتها الفنية فيما يتعلق باخلشب واستخداماته املختلفة واملتعددة،
كاألثاث في داخل املنازل والقصور واملساجد ،أو كأجزاء أخرى مكملة كالعلب والصناديق اخلشبية
حلفظ األشياء الثمينة .ومن بني تلك احلضارات ،احلضارة اإلسالمية.

120
9/10/20 10:46 AM

BK14-G08-Faniya_P2_INS.indb 120

BK14-G08-Faniya_P2_INS.indb 121

9/10/20 10:46 AM

BK14-G08-Faniya_P2_INS.indb 122

9/10/20 10:46 AM

استمرارية التأثر بالحضارة اإلسالمية

وكامتداد للتراث الفني اإلسالمي في احلفر على اخلشب ،فإن العديد من احلرفيني الشعبيني ،في
أغلب األقطار اإلسالمية ،والتي تكثر فيها األشجار املناسبة للحفر ،ظلوا متمسكني بذلك اإلرث الفني
الذي تركته لنا احلضارة اإلسالمية.

الشكل ( :)149طبق خشبي محفور عليه زخارف نباتية ،لفنان من أوزباكستان.

الشكل ( :)150كرسي مصحف عليه زخارف نباتية من ثالثة زوايا مختلفة ،لفنان من أوزباكستان.
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تميز أوروبا في عصر النهضة بالحفر على الخشب

من األمور التي متيزت بها أوروبا ،في وقت نهضتها بالقرن الثامن عشر امليالدي ،اهتمامها الواسع
بالنقوش والزخرفة ،فعلى سبيل املثال كانت الكراسي تصنع وفق ًا ملواصفاتها الفنية ،كأن تكون مريحة
عند اجللوس عليها ،ومناسبة جلسم اإلنسان ،وثابتة ،وأيض ًا أن تكون جميلة في شكلها ،وهو األمر
املتعلق مبقدرة الفنان أو احلرفي في إبراز زخارفها املتداخلة واحملفورة عليها ،لذلك أعطيت لتلك
أسماء ُ
وطرز مميزة لها.
الكراسي
ً

شكل ( :)153كرسي طراز لويس اخلامس عشر من خشب اجلوز املذهب 1757م.

وعند مالحظة الزخارف التي تزين تلك الكراسي ،جند أنها زخارف نباتية متداخلة ومتشابكة
بشكل معقدُ ،عرفت تلك الزخارف في ذلك الوقت باسم " الركوكو".

الشكل ( :)154أجزاء مكبرة من بعض الكراسي ،واملزينة بزخارف الركوكو على الشكل ورود وأشجار نخيلية.
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استخدام الحفر على الخشب في الوقت المعاصر

ال يزال العديد من الفنانني واحلرفيني ،يعملون على جتميل منتجاتهم اخلشبية في األثاث والديكور
باحلفر ،وتكوين زخارف متنوعة باحلفر ،متأثرة بالزخارف األوروبية.

الشكل ( :)155أحد احلرفيني يقوم باحلفر على قطعة خشبية في أحد املصانع مبدينة جدة.

الشكل ( :)156األدوات التي يستخدمها الفنان في احلفر على اخلشب ،مجموعة أزاميل ،ومدق خشبي.
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كما أن بعض الفنانني احلرفيني ،يقوم بتشكيل مناذج محفورة كوحدات منفصلة عن املنتج النهائي،
ومن ثم يقومون بلصقها على القطع اخلشبية ،لتبدو كأنها محفورة عليه.

الشكل ( :)157أحد الفنانني احلرفيني ،يقوم باحلفر على أحد القطع اخلشبية ،وفي الشكل التالي القطعة بعد االنتهاء.

وتكثُر في األسواق ،مثل هذه القطعة اجلاهزة ،والتي ُحفرت عبر آالت مخصصة ،فهي ليست
محفورة باليد .لذا جند أن القطعة الواحدة تتشابه مع مئات القطع األخرى متاماً ،وهذا أدى إلى انتشار
استخدامها بني احلرفيني لتزيني األثاث ،أو لعمل الديكور الداخلي.
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ب .عملية احلفر ولها عدّ ة طرق كما هو مبني أمامك:
الطريقة األولى:
•مسك اإلزميل عند احلفر على اخلشب اللني ،باستخدام
ضغط اليد املجردة ،وللمساحات الصغيرة والضيقة.

الطريقة الثاني:
•مسك اإلزميل عند احلفر على اخلشب الصلب ،وطريقة
مسك اإلزميل واملدق.

الطريقة الثالث:
•وض���ع اإلزميل بش���كل عامودي (رأس���ي) عند حتديد
املساحات املستقيمة التي نرغب بإزالتها.
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ثانيًا :استخدام أداة “قلم” الحرق على الخشب

في البداية ،ولكي نتعلم كيفية استخدام أداة أو قلم احلرق على اخلشب ،سنركز على استخدام
رأس واحد ،وهو الذي ظهر في الشكل ( ،)167ثم بعد أن نتدرب عليه جيداً ميكننا أن نستخدم
الرؤوس األخرى.

الشكل ( :)167عمل اخلطوط.

الشكل ( :)167منسك مبقبض األداة "القلم" جيداً ،ونستخدم الرأس والنصل لعمل اخلطوط.

الشكل ( :)168حتديد عمق الضغط بالقلم.

الشكل ( :)168يجب أن ال نضغط على القلم ،فعندما نريد أن يكون اخلط غامق ًا وعريضاً ،منرر
القلم ببطء .وعندما نريد اخلط أن يكون فاحتاً ،منرر القلم بسرعة.
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الشكل ( :)169الرسم بالقلم.

الشكل ( :)169عندما نريد أن نحرق اخلشب على الشكل دوائر ،نقوم برسم نصف دائرة كحرف
" ”Cباإلجنليزية ،ثم نكمل النصف اآلخر .وعندما نريد رسم خطوط متعرجة أو منحنية ،فإننا
نستخدم الرأس مع نصف النصل .الحظ أن مسك مقبض األداة "القلم" في احلالتني يتم بشكل مائل
قليالً.

الشكل ( :)170تأثيرات الظل.

الشكل ( :)170نستخدم جانب الرأس ،عندما نريد أن نعطي تأثرات للظل .ويتم استخدام
اجلانب بشكل سريع كما يظهر في الشكل إلعطاء تظليل فاحت .ثم يعاد عليه وبنفس الكيفية إلعطاء
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تظليل غامق .كما ذكرنا سابق ًا يجب أن ال نضغط على األداة "القلم" حتى ال يحترق اخلشب.

الشكل ( :)171أشكال مختلفة باحلرق على اخلشب.

في الشكل ( )171نرى قطعتي خشب ،استخدم فيهما طريقة احلرق على اخلشب ،بنفس الرأس
الذي في الشكل ( ،)166وبالكيفية التي سبق التحدث عنها .فعلى اليمني رسمت فراشة ،وعلى
اليسار رسم ما يشبه ريش الطاووس.
ثالثًا :الخطوات التطبيقية للحرق على الخشب

اخلطوة األولى :يجب أن نختار قطعة من اخلشب ذو اللون الفاحت ،ذلك ألن األخشاب الغامقة ال
تظهر عليها بوضوح عملية احلرق .وليكن اخلشب الذي اخترناه خشب أبالكاش سويدي بعرض 6
مليمتر ،ومساحة  30×30سنتيمتر .كما يجب أن نتأكد أن سطح اخلشب قد ُن ّعم جيداً ،أو نقوم
نحن بتنعيمه باستخدام ورق التنعيم "الصنفرة" رقم ( ،)1ثم ننعمها برقم (.)0
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اخلطوة الثانية :نختار أحد املناظر الطبيعية التي نريد حرقها على اخلشب ،أو نختار أحد األشكال
الزخرفية أو الصور التي نريدها.

اخلطوة الثالثة :نرسم الشكل الذي اخترناه ،ونحدد أماكن التظليل التي نريد أن نظهرها على
الشكل املختار.
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اخلطوة الرابعة :نقوم بنقل الشكل أو الصورة املختارة إلى سطح اخلشب ،من خالل املهارات التي
سبق أن تعلمناها في الرسم ،و إذا لم نستطع ميكن أن نستخدم الورق الشفاف.

اخلطوة اخلامسة :نحدد بأداة "قلم"احلرق اخلطوط التي حتدد األشكال التي رسمناها على قطعة
اخلشب ،وذلك بالكيفية التي تعلمناها سابقاً.

اخلطوة السادسة :نقوم بتحديد أماكن التظليل ،ونحدث خطوط ًا عرضية لتحديد كل الشكل،
وإحداث التباين اللوني املوجود في عناصر األشكال املكونة للطبيعة الصامتة.
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جماليات الحرق على الخشب

تعرفنا على الطرق الفنية ملمارسة احلرق ،ومن خالل ممارستنا لها ميكننا التعرف على قدرة الفنان
ومهارته في استخدام أداة احلرق ،وللتدرب على ذلك أمامك لوحة فنية الشكل ( ،)173قمنا
بتقسيمها إلى أجزاء في الشكل ( ،)174حاول معرفة األجزاء التي ُقصت من اللوحة.

الشكل ( :)173لوحة ألحد الفنانني.

الشكل ( :)174قسمت اللوحة السابقة ألجزاء مكبرة ،نالحظ قدرة الفنان على إحداث تباينات لونية
تبدأ بالبني املصفر وتتدرج حتى البني الغامق جداً (ما يشبه اللون األسود).
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مجال أشغال
الخشب

تق
و
ي
م الوحدة

السؤال األول:

ضع/ي عالمة (✓) أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة (✗) أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي:
()
 .1خشب اجلوز من أفضل األخشاب املالئمة للحفر إال أنه صلب بعض الشيء.
 .2األخشاب الصلبة كخشب الصنوبر األبيض واألصفر وخشب الراتنجي وخشب السرو
()
وخشب األرز.
()
 .3للحرق على اخلشب يجب أن نختار قطعة من اخلشب ذو اللون الفاحت.
 .4في احلرق على اخلشب التدرج اللوني يبدأ من البيج ثم بني فاحت ثم بني غامق إلى البني املس ّود) ( .
السؤال الثاني:

رتب/ي خطوات احلرق على اخلشب فيما يلي:
( ) دهن اللوحة بالورنيش أو اللكر.
( ) نختار أحد املناظر الطبيعية التي نريد حرقها.
( ) نقوم بنقل الشكل أو الصورة املختارة إلى سطح اخلشب.
( ) نرسم الشكل الذي اخترناه ونحدد أماكن التظليل التي نريد أن نظهرها.
( ) نختار قطعة من اخلشب ذو اللون الفاحت.
( ) نحدد بأداة قلم احلرق اخلطوط التي حتدد األشكال التي رسمناها.
( ) نقوم بتحديد أماكن التظليل .ونحدث خطوط عرضية لتحديد كل شكل.
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السؤال الثالث:

اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي:
 عندما نريد أن نحرق اخلشب على شكل دوائر. .1نرسم خطوط متعرجة.
 .2نرسم نصف دائرة كحرف ( )Cباإلجنليزية.
 .3نرسم خط منحني.
 له عدة ألوان ،منها الذهبي وهو مثالي حلفر التفاصيل الدقيقة. .1خشب اجلوز.
 .2خشب البلوط.
 .3خشب الورد.
 قلم وأداة احلرق على اخلشب مكون من: .1السلك الكهربائي.
 .2مقبض قلم احلرق على اخلشب.
 .3رؤوس قلم التحديد.
 .4جميع ما ذكر.
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ماهو الكليم؟

هو عبارة عن بساط مسطّ ح "  " flate weavesفي مساحات مستطيلة من نسيج خشن ال وبر له،
وتكون رسوماته من الوجهني على هيئة واحدة ،ويتكون إما من أشرطة مقلمة ذات لون موحد أو
عدة ألوان .وقد تكون متوازيات لها ألوان و أشكال مختلفة هندسية أو نباتية من الصوف الطبيعي
أو املصبوغ وقد تكون من القطن أو احلرير ،كما تستخدم بقايا األقمشة كذلك في صناعة الكليم.
الفرق بين الكليم والسدو

نسيج الكليم"  "kilimنوع من أنواع النسيج الشعبي الذي متيز بنسجه مجتمع البادية القروي،
وهو ال يختلف كثيراً عن السدو الشعبي؛ إال في كون خيوط السدى في نسيج السدو أكثر تقارباً،
أما في الكليم فتكون خيوط السدى على مسافات متباعدة نوع ًا ما ،وقد استخدم الصوف في الغالب
في نسج السدو أما الكليم فدخل في نسجه خامات كثيرة مصنعة وطبيعية كبقايا األقمشة مبختلف
أنواعها ،و يغلب التقليم على نسيج السدو ؛ أما الكليم فيزخرف بزخارف هندسية أو نباتية أو خطية
غالب ًا ما ترتبط باملنطقة التي يعيش فيها الناسج؛ حيث يتأثر ببيئته احمليطة.
الشكلني (.)177 - 176

الشكل ( :)176نول السدو األفقي ويالحظ فيه
تقارب خيوط السدى ببعضها.

الشكل ( :)177نول الكليم ويالحظ فيه تباعد
خيوط السدى مبا يتناسب مع التصميم املرسم.
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تحليل فني لقطعة نسيج من التراث السعودي

ت��ط��ل��ب��ت احل���ي���اة ف���ي ال��ص��ح��راء
االعتماد على النفس والصبر ،فنسج
البدوي حاجياته مبا يتوفر لديه من
إمكانيات بسيطة ،أنتج منها قطع
تراثية رائعة الشكل (.)178

الشكل ( :)178قطعة كليم من التراث السعودي بالصوف.

هي قطعة تشبه الكليم منسوجة من الصوف بأقالم طولية نُسجت أرضيتها باللحمات غير املمتدة
اُس���تخدمت في أطرافها اللحمات املمتدة لتكون البرس���ل ،وقد غلبت اخلط���وط الطولية التي تتخللها
الزخارف الهندس���ية بأش���كال مثلثة مصفوفة ومكررة بأس���لوب الزخرفة املعتمد على التقابل بالرأس،
كان اللون األحمر الس���ائد اس���تخدامه في املنس���وجات الشعبية الس���عودية هو الغالب في لون القطعة
بتدريجات���ه املختلف���ة ،التي حتمل في محتواها دفء الصحراء الذي مزج بلمس���ات من اللون األس���ود
واألصفر .كأسلوب تزيني له طابع مميز ،وتستخدم هذه القطعة كفرشة في أرضية اخليام.
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هي حرفة تساهم في تنمية االقتصاد:

الشكل ( :)179حرفيون عراقيون يصنعون السجاد من املالبس القدمية في ورشة مبدينة بغداد ،يصنعون
منها السجاد واألكلمة بعد غزلها إلى قطع صغيرة .عكاظ/5 /18 ،ص(.)23

الفروق بين الكليم المنسوج بالصوف والكليم المنسوج من القطن

إن ما مييز الكليم املنسوج بالصوف أنه قطعة نسيجية سميكة ومتينة مما يجعله أكثر مقاومة ،أما
الكليم القطني فيعتبر أقل سماكة وأرخص سعراً من كليم الصوف وأقل مقاومة للزمن ،إذ يتأثر بعوامل
احلرارة والضوء والرطوبة .ويستعمل كليم الصوف كمعلقة حائطية أو بساط أرضي ،وتطلق كلمة
كليم على األنسجة املنسوجة بلحمات غير املمتدة في الشكل خطوط متوازية بأساليب وزخارف
متنوعة ويطلق عليه مسمى التابستري ،أو اجلوبالن وكذلك املرقوم أو الزربية املنسوجة من الصوف
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وتستعـمــل بساطا أرضياً ،وقــد ورد ذكــــر البسط والسجاد فــي القــرآن الكريــم قولـــه تعالى:
}
{(سورة الغاشية ،آية  ،)16وهــــو من فراش أهل اجلنة ،وتتميز البسط على الكليم بنماذجها
املنسوجة أو الرقمة' التي تزينها( .الشكلني .)181 - 180

الشكل ( :)180كليم منسوج باخليوط القطنية.

الشكل ( :)181كليم منسوج باخليوط الصوفية.

ماهي اللحمات الغير ممتدة؟
تداخل خيوط العرضية بخيوط السدى الطولية بأسلوب النسج املتبع ،على النول تختلف باختالف
امتدادات التصميم وتأخذ مساحات متنوعة تتبع التصميم.
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ما الفرق بين نسيج السجاد ونسيج الكليم؟

 .1الكليم متشابه من الوجهني ورقيق ،أما السجاد له سطح وبري سميك وظهره مسطح.
 .2الكليم نسيج مسطح ناجت عن تداخل خيوط السدى بخيوط اللحمة ،أما النسيج في السجاد
فله ملمس وبري ناجت عن إضافة العقد الوبرية على سطح املنسوج.
 .3تكون اللحمات في الكليم غير ممتدة على الشكل خطوط متوازية وفي نفس االجتاه بالنسبة
للون الواحد وفي اجتاه معاكس بالنسبة للون اآلخر وذلك عند وجود اللحمات املختلفة األلوان توضع
في اجتاهات معاكسة أما في السجاد فتكون اللحمات ممتدة ومتصلة .الشكل (.)183

الشكل ( :)183منوذج للتكوين النسيجي للكليم تظهر فيه امتدادات اللحمات الغير ممتدة.
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.4تغلب الزخارف الهندسية التخطيطية على الكليم بينما تكون الزخارف النباتية الدقيقة هي
األكثر تواجداً في السجاد.
.5تظهر شقوق أو فتحات صغيرة في نسيج الكليم عند اتصال اللحمات امللونة ببعضها وكانت
تعد عيب ًا في املاضي ولكنها تعتبر اليوم ضمن اخلصائص اجلمالية املميزة للكليم اليدوي.
الشكل (.)184

الشكل ( :)184كيفية ظهور الشقوق في نسيج الكليم .

.6الكليم أقل تكلفة من السجاد ثمن ًا في اخلامات والعمالة ووفرة اإلنتاج.
.7يغلب االمتداد في الكليم على اخليوط العرضية ( اللحمة ) حيث تتداخل من أعلى ومن أسفل
مع خيوط السدى بالتوالي.
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املوجودة في املساحات املفصولة ويطلق عليها اسم اخليط الفاصل ،ثم تخاط بغرزة غير مرئية أو غرزة
مرئية تساعد على إظهار جمال الكليم .الشكل (.)186

أثر البيئة على النسيج

ن��ظ��راً لتطور تكنولوجيا ال��غ��زل والنسيج
فإن أسعار النسيج بأنواعه أصبحت معقولة،
وبتصاميم مختلفة تختلف باختالف املكان
الذي نسجت فيه؛ حيث تتأثر صناعة النسيج
من حيث استخدام األل��وان والزخارف ببيئة
املكان الذي نُسجت فيه؛ ألن كل قطعة من
النسيج اليدوي تعكس ذوق ناسجها وقدراته
الفطرية واحلرفية إضافة إل��ى نوعية اخلامات
املتوفرة ،لتتالءم مع أكثر األذواق في املجتمع
الذي يعيش فيه وتتالءم مع احتياجاته ،ومن

تلبيس مقاعد.

تغطية أرضيات.
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املمكن أن تكون على شكل وسائد صغيرة أو لوحات حائطية أو مفارش أسرّة أو ستائر للغرف لتضفي
جما ًال خاص ًا على الزوايا التي توضع فيها.
الشكل (.)187

معلقات جمالية.

الشكل ( :)187أساليب حديثة لتوظيف الكليم.
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التأثيرات النسيجية في الكليم غير ممتد اللحمة

يتميز نسيج الكليم غير ممتد اللحمة ببعض اخلصائص املميزة له:
التي تنتج بسبب تغيير لون اخليوط وتقنية العمل (3/1 ،2/1 ،1/1
وهكذا).
(أ)سطور رأسية متنوعة تظهر على سطح النسيج وينتج من تغيير اجتاه
خيط اللحمة مما يؤدي إلى ظهور سطور أفقية .الشكل (.)188
(ب)تغيير أفقي في اجتاه خيط السدى يؤدي إلى ظهور سطور رأسية.
الشكل (.)189
الشكل ( :)188تقليم رأسي.

الشكل ( :)189تقليم أفقي.
طريقة نسج قطعة من الكليم المزخرف

اخلطوة األولى:
نقوم ب��إع��داد تصميم مبدئي على ورق��ة خارجية ب��زخ��ارف غير
منتظمة ،ومنرره حتت خيوط السدى على نول من الكرتون على مساحة
20 × 15سم.
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اخلطوة الثانية:
اختيار مجموعة لونية مناسبة ،تتقارب مع ألوان الكليم
الشعبي ،وغالب ًا ما تكون من األل��وان الصريحة وبخامات
مختلفة.

اخلطوة الثالثة:
نلون التصميم باستخدام أل��وان الفلوماستر امللونة على
خيوط السدى مباشرة ،بنفس ألوان اخلامات التي تخيرناها
من قبل.

اخلطوة الرابعة:
نبدأ العمل في نسج املساحات اللونية بأسلوب 1/1
مساحة بعد أخ��رى بالتتالي بلحمات ممتدة حوالي أربعة
أسطر.
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اخلطوة اخلامسة:
نتابع العمل م��ع استخدام املشط لكبس اخليوط
وتنظميها عند نهاية كل صف من صفوف اللحمة.

اخلطوة السادسة:
نتابع عملية النسج بنفس األس��ل��وب م��ع احل��رص
على عدم شد خيوط اللحمة حتى ال تتأثر مساحات
النسيج ،يتغير شكله.

اخلطوة السابعة:
نكمل العمل في القطعة النسيجية حتى تنتهي متاماً،
نالحظ الشقوق الناجتة من حتول مسار النسيج ونقوم
بخياطتها من اخللف باستخدام خيوط من مجموعة
األلوان املستخدمة في النسيج.
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اخلطوة الثامنة:
نقوم بعقد خيوط اللحمة من اخللف بعد
انتهاء عملية النسج ثم نقص اخليوط الزائدة
ونعقدها.

أمامنا قطع نسيج منتهية باللحمات غير املمتدة.
الشكل (.)190

الشكل ( :)190قطع نسيج منتهية بطريقة اللحمات الغير ممتدة.
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معلقة من نسيج الكليم املتداخل الشكل (.)193

الشكل ( :)193معلقات جمالية.
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مجال النسيج

تق
و
ي
م الوحدة

السؤال األول:

 .1اذكر/ي نبذة تاريخية مختصرة عن نسيج الكليم.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

والسدو؟
 .2ما الفرق بني الكليم ّ
.................................................................................................................................

 .3اذكر/ي باختصار خطوات نسج قطعة من الكليم؟
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

السؤال الثاني:

ضع/ي عالمة (✓) أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة (✗) أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي:
()
 .1الكليم هو عبارة عن بساط مسطح في مساحة مستطيلة من نسيج خشن ال وبر له.
()
 .2ال يوجد فرق بني نسيج الكليم ونسيج السجاد.
()
 .3تعتبر صناعة الكليم من الصناعات اليدوية املكلفة.
()
 .4أول قطعة كليم وجدت في احلفريات املصرية ويرجع صنعها إلى عام 3190ق.م.
()
 .5مييز الكليم املنسوج بالصوف أنه قطعة نسيجية سميكة ومتينة.
()
 .6الكليم أعلى تكلفة من السجاد ثمن ًا بسبب اخلامات والعمالة ووفرة االنتاج.
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المشروع الفصلي
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الم
ش
ر
و
ع الفصلي

أهداف المشروع الفني

 -1تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى الطالب/الطالبة.
 -2تشجيع الطالب/الطالبة على التفكير بطريقة غير مألوفة من خالل تعريفه بالفن املفاهيمي.
 -3دمج بني املجاالت الفنية التي مت دراستها خالل الفصل الدراسي بتطبيق فكرة مفاهيمية في املشاريع
الفنية لدى الطالب /الطالبة.
 -4منح الطالب/الطالبة القدرة على حتديد متطلبات تنفيذ األفكار املفاهيمية من اخلامات واألدوات
املستخدمة في العمل الفني.
 -5تبادل اخلبرات الفنية بني الطلبة في املشاريع الفنية اجلماعية.
 -6دعم االجتاهات اإليجابية لدى الطلبة نحو اإلبداع والتفكير اإلبداعي.
 -7إكساب الطالب/الطالبة القدرة على اإلحساس باملشكالت وتقدمي حلول لها بطرائق إبداعية.
 -8مناقشة العالقات بني القيم التشكيلية املتوفرة في األعمال الفنية التي ينتجها الطالب/الطالبة.
 -9التعبير عن االنفعاالت الوجدانية ،ومالحظة املعاني التعبيرية في الشكل واللون والتجسيم في العمل
الفني.
 -10إكساب الطالب/الطالبة مهارات التخطيط والتفكير للمشاريع الفنية.
 -11إكساب الطالب/الطالبة القدرة على التشكيل باخلامات املتعددة في اإلنتاج الفني.
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املصطلحات
 -1مجال الرسم:
الفن اإلغريقي (الكالسيكي) :أسلوب فني يتمثل في احملاكاة التامة للطبيعة بأدق تفاصيلها وفق
قواعد املنظور.
املدرسة االنطباعية (التأثيرية) :مدرسة فنية قائمة على نظرية (اسحق نيوتن) حول الضوء وألوان
الطيف .والتعبير الشخصي في التصوير.
صاالت العرض :قاعات إقامة املعارض الفنية.
املدارس الفنية :أساليب مختلفة للتصوير ومنها التكعيبية والسريالية والتجريدية وغيرها.
الرمز :هو إشارة مرئية لشئ غير واضح قد يكون مجرداً أو محوراً وال يتوقف على العملية احلسية بل
يشمل معاني أعم وأوسع.
الرموز اللفظية :وتتمثل في الكالم املكتوب أو املسموع.
معان عقلية أو خياالت حاملة.
الرموز التشكيلية :وهي الرموز التي تعبر عن ٍ
معان معينة أو تصف نشاط معني.
الشعار :هو الشكل ذو دالالت خاصة برسومات رمزية ترمز إلى ٍ
عناصر التصميم :وهي اخلط والنقطة واملساحة والشكل واللون و غيرها.
القطاع الذهبي :نسبة مقننة القواعد حيث يقاس اجلزء وعالقته باجلزء اآلخر وعالقتهما بالكل.
اإلعالن :هو طريقة من طرق الدعاية التي تستخدم في التأثير على الناس.
التصميم :هي كلمة ذات مدلول واسع وتعتبر أصل ثابت في جميع الفنون وهي محصلة للقدرات
العقلية والفنية معاً.
إعالنات السوسيت :وهو تصميم فرنسي عبارة عن إعالن مضيء داخل صندوق من الصاج أو األملنيوم
شفاف من اجلهتني وداخله اإلعالن مطبوع على ورق أو فليكس ويثبت على األرض وعاد ًة ما يكون
في الرصيف األوسط وعلى مستوى نظر قائدي املركبات.
اإلعالن :هو طريقة من طرق الدعاية التي تستخدم في التأثير على الناس.
 -2مجال الزخرفة:
التكرار :عبارة عن إعادة الشيء مرة بعد أخرى للعنصر الزخرفي في اجتاهات متعددة (مائلة ،أفقية
عاموديه ،منحنية ،دائرية).
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التكرار املنتظم :عبارة عن جتاور الوحدات الزخرفية في وضع ثابت واحد متناوب.
التكرار املتعاكس :عبارة عن جتاور الوحدات الزخرفية في أوضاع متعاكسة تارة إلى األعلى وتارة إلى
األسفل والى اليمني والى اليسار في تقابل متعاكس.
التكرار املتبادل :عبارة عن اشتراك وحدتني زخرفيتني مختلفتني في جتاور وتعاقب الواحدة تلو األخرى.
 -3مجال املعادن:
الشكل املجسم :عبارة عن الشكل الذي يستدل على هيئته من خالل أبعاده الثالثة (الطول والعرض
واالرتفاع) ،ويعرف هندسيا بأنه جزء من الفراغ محدود بسطوح تسمي أوجه املجسم وقد يكون معتما
أو شفافا.
التشكيل املعاصر :عبارة عن استغالل ماهو متاح من خامات مستحدثة قدمتها التكنولوجيا الصناعية
للفنان مراعيا إمكاناتها وكيفية تطويعها خلدمة العمل الفني.
احلركة البنائية " اإلنشائية " :عبارة عن التعبير عن اآللة أو جتميلها وتهدف إلى لفت نظر اجلمهور إلى
عالم الصناعة الذي سيطر على املجتمع وتسعي إلى تكريس الفن إلى عالم الصناعة.
املعادن املستهلكة :عبارة عن فضالت وبقايا املعادن التي تتوفر نتيجة التصنيع والتشكيل أو نتيجة
االستعمال اليومي باملنازل.
املعدن :عبارة عن مادة صلبة متجانسة تكونت بفعل عوامل وله تركيب كيميائي ثابت ومميز.
الفلز :عبارة عن نوع من املعادن أو عنصر له بريق وملعان مميز ،وقابلية للطرق والسحب وجيد التوصيل
للكهرباء واحلرارة.
امللمس :عبارة عن التأثيرات املختلفة الناجتة على األسطح اخلارجية لألشياء.
االيتان :عبارة عن احد املعادن اجلديدة وهو خليط مجموعة من الفلزات وهي الفضة والرصاص والزئبق
والقصدير ويصنف بني املعادن بعد الفضة لذا يعتبر من املعادن النصف ثمينة.
النحاس :عبارة عن فلز من أقدم الفلزات التي عرفها اإلنسان ،لونه احمر إلى برتقالي ،وهو سهل التشكيل
يستطيع احلرفي حتويله إلى أشكال متنوعة وزخرفته بالنقوش اجلميلة.
النحاس األحمر :عبارة عن معدن ذو لون أحمر باهت مييل قليال إلى اللون األصفر ،ويتصلب كلما
استعمل أو طرق ولكنه يسترد ليونته.
الضغط على النحاس :عبارة عن إحداث اثر على سطح النحاس بالضغط اليدوي بواسطة مضاغط خاصة
تساعد على إبراز النحاس من جهة إلى اخلارج أو الداخل.
مضاغط النحاس :عبارة عن أدوات تباع جاهزة حتت اسم أدوات الضغط على املعادن وهي متعددة
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الرؤوس واالستخدام حيث كل أداة لها استخدام معني ،وجميعها تعمل على إبراز العناصر على سطح
النحاس.
الغائر :عبارة عن إحداث اثر في سطح املعدن من األمام أعمق من السطح ويتم ذلك من خالل دق املعدن
من اخللف أو الضغط عليه.
البارز :عبارة عن إظهار أثر فوق سطح املعدن من األمام أعلى من السطح ويتم ذلك من خالل دق املعدن من
اخللف أو الضغط عليه.
التطعيم :عبارة عن إضافة معدن ثمني أو أحجار كرمية إلى املعدن املشغول وميكن إضافة أسالك بلون أخر
بهدف تزيينه وحتويله إلى معدن ثمني.
التعتيق :عبارة عن إضافة مواد كيميائية على املشغوالت املعدنية لتكسبها لونا مياثل لون األواني األثرية
القدمية.
التعتيق الكيميائي :عبارة عن استخدام احملاليل أو األكاسيد التي تتفاعل مع النحاس وتعمل على أكسدته
فتغير لونه وتكسبه ألوان متعددة.
التقبيب :عبارة عن تشكيل األلواح املعدنية إلى أشكال منبعجة بالدق عليها من القاعدة وينتهي عند
احمليط اخلارجي للشكل.
اللباد :عبارة عن قطعة من القماش الوبري مصنوع من وبر اجلمل أو اخلروف ذات سماكات مختلفة
ويستخدم حلماية النحاس أثناء الضغط عليه.
الورنيش :عبارة عن طالء شفاف يستخدم في تلميع السطوح وحمايتها من العوامل اجلوية كاحلرارة أو
الرطوبة.
تشكيالت زخرفيه :عبارة عن عناصر أو وحدات زخرفيه مستمدة أشكالها من الزخرفة النباتية أو الهندسية
أو اخلطية.
التذوق الفني واجلمالي :عبارة عن القدرة على االستجابة للمؤثرات اجلمالية جتعل مشاعر الشخص تتفاعل
لها وجتعله يعيش معها ويستمتع بها.
العالقات التشكيلية :عبارة عن العناصر املكونة للشكل العام في الفن التشكيلي ويكون تذوقها عن
طريق الرؤية ،كاخلط واخلطوط والكتل وامللمس...الخ.
القيم الفنية :عبارة عن صفات املوضوع والظواهر املادية وهي تتحدد في إطار تفهم قواعد وأصول العمل
الفني وأساليب تطبيقه وما يحمله من عناصر التصميم والتكوين.
القيم اجلمالية :عبارة عن املعاني واألحاسيس املرتبطة بالقيم الفنية ومدى االستجابة ملا يشاهد وتفهم
املعاني احلقيقة للجمال الفني.
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 -4مجال اخلشب:
أزاميل احلفر :أدوات حادة مصنوعة من احلديد ،سمكها ال يتجاوز ُسمك األقالم العادية ،ذات مقابض
مصنوعة من اخلشب أو البالستيك .ورؤوسها مختلفة الشكل ،ولكل الشكل منها تأثيره املختلف
على سطح اخلشب.
تنعيم اخلشب :مهارة أدائية نقوم خاللها باستخدام ورق خاص يسمى بورق "الصنفرة" حيث ميرر
الورق على سطح اخلشب مع الضغط عليه إما رأسي ًا أو أفقياً ،وذلك إلزالة الشوائب املعلقة على سطح
اخلشب.
التكسية بالقشرة  :Wood Veneerهي عملية تلبيس أو تغطية األسطح اخلشبية األقل جودة والرخيصة
الثمن بطبقة رقيقة من خشب ثمني بهدف إكسابها أسطح ًا جميلة في أليافها وتشكيالتها.
احلرق على اخلشب  :Wood Burningالرسم على سطح اخلشب باستخدام أقالم خاصة ،ذات
رؤوس مصنوعة من احلديد ،يتم تسخينها عاد ًة عن طريق الكهرباء.
عصر النهضة :مصطلح يطلق على فترة االنتقال من العصور الوسطى إلى العصور احلديثة وهي القرون
 16 - 14حيث نزح العلماء إلى إيطاليا حاملني معهم تراث اليونان والرومان .وذلك العصر شمل
تيارات ثقافية و فكرية بدأت في البالد اإليطالية في القرن  ،14وبلغ أوج ازدهارها في القرنني 15
و ،16ومن إيطاليا انتشرت النهضة إلى فرنسا وإسبانيا وأملانيا وهولندا وانكلترا وإلى سائر أوروبا.
منشار اآلركت :منشار يستخدم لتفريغ مساحات مختلفة في وسط مساحة قطعة اخلشب ،ولذلك
يوجد أنواع منه على الشكل حرف ( )Uالالتيني ،كما يوجد منه أنواع تعمل آلية تعمل بالكهرباء.
الفن املفاهيمي :هو حالة حتويل فكرة ما وجعلها ملموسة والبعد فيها عن املألوف باعتبارها الهدف
احلقيقي للمشروع وأحد أهم جوانب العمل بحيث تترجم الفكرة باستخدام أي وسيط مادي وفق
املهارات الفنية التي مت دراستها سابق ًا ويطرح فيه قضايا فكرية  -اجتماعية  -أو قضية إبداعية اخرى.
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فهرس األشكال
مجال الرسم
املوضوع األول :الفن احلديث.
( لكشلاالاإحدى لوحات الفنان كلود مونيه.
( لكشلاالالوحة للفنان بول سيزان.
( لكشلاالالوحة (االختراق) للفنان العراقي صبيح كلش.
( لكشلاالالوحة للفنان املغربي حكيم الغزالي.
( لكشلاالالوحة للفنان الفلسطيني إسماعيل شموط.
( لكشلاالالوحة (أطالل الرياض) للفنان عبد احلليم رضوي.
( لكشلاالالوحة (من التراث) للفنان علي الرزيزاء.
( لكشلاالالوحة (القوة) للفنان ضياء عزيز.
( لكشلاالالوحة للفنان طه الصبان.
( لكشلالالالوحة للفنان عبداهلل الشلتي.
( لكشلالالالوحة (من البيئة) للفنان محمد السليم.
( لكشلالالالوحة الفنانة السعودية موضي املرعشي.
( لكشلالالالوحة للفنان حمزة باجودة.
( لكشلالالالوحة الفنان السعودي عارف الغامدي.
املوضوع الثاني :الرسومات الرمزية في الشعارات.
( لكشلالالاشعار اجلمعية اخليرية لرعاية األيتام مبكة املكرمة.
( لكشلالالاالرؤية .2030
( لكشلالالاشعار اململكة العربية السعودية.
( لكشلالالاشعار دولة الكويت.
( لكشلالالاتصميم مبناسبة اليوم الوطني.
( لكشلالالاشعار منظمة الصحة.
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20
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23
24
24
24
25
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( لكشلالالاشعار منظمة اليونسكو.
( لكشلالالامنظمة اليونيسيف.
( لكشلالالاشعار منظمة التجارة العاملية.
( لكشلالالاشعار مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية.
( لكشلالالاشعار االحتاد اإلسالمي للمنظمات الطالبية.
( لكشلالالاشعار جامعة الدول العربية.
( لكشلالالاشعار املجلس العربي للطفولة والتنمية.
( لكشلالالاشعار مكتب التربية العربي لدول اخلليج.
( لكشلالالاشعار مكة املكرمة عاصمة الثقافة.
( لكشلالالاشعار الذكرى املئوية للمملكة العربية السعودية.
( لكشلالالاشعار الهيئة العامة للغذاء والدواء.
( لكشلالالاشعار اللجنة الوطنية السعودية للجودة.
( لكشلالالاشعار كأس العالم 2018م.
( لكشلالالاشعار مشروع نيوم.
( لكشلالالاشعارات متنوعة.
( لكشلالالا شعار أمانة منطقة الرياض.
( لكشلالالاشعار مدرسة امللك فيصل للمصمم غازي بغلف.
( لكشلالالاشعار الشركة السعودية للخطوط احلديدية (سار).
( لكشلالالاشعار جامعة اجلوف للمصمم خالد الفايز.
( لكشلالالاشعار جامعة حائل.
( لكشلالالاشعار اجلمعية العربية السعودية للثقافة والفنون.
( لكشلالالاشعار وزارة التعليم.
( لكشلالالاالدوائر في شعار وزارة التعليم.
( لكشلالالاالكتاب أصل املعرفة.
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( لكشلالالاالنخلة شعار اململكة العربية السعودية.
( لكشلالالاكلمة وزارة التعليم باخلط الكوفي.
املوضوع الثالث :اإلعالن والتصميمات املطبوعة.
( لكشلالالامن أقدم اإلعالنات في العالم.
( لكشلالالانوع من اإلعالن يرسل بالبريد.
( لكشلالالاإعالن الهيئة العاملية لتحفيظ القرآن على اإلنترنت.
( لكشلالالاأحد اإلعالنات املرسلة على الهاتف اجلوال.
( لكشلالالامجموعة من اإلعالنات املطبوعة.
( لكشلالالاإعالن داخل أنفاق املترو.
( لكشلالالاملصق للفنان عاصم جاها عن الذكرى املئوية للمملكة العربية السعودية.
( لكشلالالابعض اإلعالنات على أسطح املباني.
( لكشلالالااإلعالن على أعمدة اإلنارة.
( لكشلالالاإعالنات السوسيت.
( لكشلالالاإعالنات الطرق السريعة.
( لكشلالالااإلعالنات بني اجلسور.
( لكشلالالابالون إعالني على الشكل باراشوت.
( لكشلالالابالون إعالني أللعاب رياضية.
( لكشلالالابالون إعالني دائري.
( لكشلالالاإعالن مميز على مركبة نقل.
( لكشلالالاإعالن على املترو.
( لكشلالالاإعالن في إحدى محطات الباص.
( لكشلالالاشاشة إعالنية على سيارات األجرة.
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( لكشلالالاإعالن عن مضار املخدرات.
( لكشلالالاإعالن عن شركة دهانات وهو من أغرب اإلعالنات على جدران املباني.
( لكشلالالامطبوع صادر من الهيئة العامة للسياحة واآلثار يدعو حلضور ملتقى التراث
العمراني الوطني في عسير.

51
52
54

( لكشلالالامطبوع لليوم العاملي لإليدز 2006م.
( لكشلالالامطبوع للحملة الوطنية للتوعية بأضرار التدخني واملخدرات مبنطقة مكة املكرمة.
( لكشلالالامطبوع تعليمي عاملي.
( لكشلالالاإعالن بالوني أخذ الشكل املنتج.
( لكشلالالااخلط الكنتوري للوحة.
( لكشلالالاتلوين العناصر.
( لكشلالالالصق اخلامات.
( لكشلالالالصق الصور.
( لكشلالالااستخدام الفرشاة في التلوين.
( لكشلالالااستخدام السكني في التلوين.
( لكشلالالاالشكل النهائي لإلعالن عن املسابقة.
مجال الزخرفة.
املوضوع األول :تصميم ابتكاري للوحدات الزخرفية الالنهائية.
( لكشلالالاقبة من داخل جامع قرطبة في األندلس.
( لكشلالالاالتكرار التقليدي املنتظم.
( لكشلالالاالتكرار املتناوب أو املتبادل.
( لكشلالالاسقف مسجد قبة الصخرة تتجلى فيه روعة الزخرفة ودقتها.
( لكشلالالاجزء من واجهة املسجد الكبير في قرطبة (العصر األموي).
( لكشلالالازخارف نباتية النهائية.
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( لكشلالالاوحدة زخرفية هندسية.
( لكشلالالامساحة فارغة.
( لكشلالالاالشكل رقم ( )89الشكل رقم ( )90الشكل رقم (.)91
( لكشلالالاتصميم زخرفي.
( لكشلالالاتصميم زخرفي.
املوضوع الثاني :تلوين التصميم االبتكاري للوحدات الزخرفية الالنهائية.
( لكشلالالالوحة للفنان العاملي ديفد أشر.
( لكشلالالاأ ،ب ،ج .مجموعات لونية مختلفة.
( لكشلالالاوحدة زخرفية إسالمية.
( لكشلالالاتصميم زخرفي.
مجال :أشغال معادن.
املوضوع األول :الضغط على املعدن.
( لكشلالالاإبريق من النحاس مطعم بالفضة.
( لكشلالالاإبريق من النحاس مطعم بالذهب والفضة.
( لكشلاشلالاشمعدان من النحاس مزخرف.
( لكشلاشلالالوحة للفنان محمد هالل.
( لكشلاشلالالوحة للفنان حسني اشكناني.
( لكشلاشلالاكيفية اكتشاف النحاس.
( لكشلاشلالامسبك ًا مصري ًا للنحاس في القرن ()17م.
( لكشلاشلالاقطع من النحاس اخلام الطبيعي.
( لكشلاشلالاالضغط على النحاس.
( لكشلاشلالاأدوات وخامات الضغط على النحاس.
( لكشلاشلالاأشكال حتدد نهاية األزاميل التي بها ميكن عمل تشكيالت زخرفية.
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( لكشلاشلالااستخدام األزاميل املزخرفة.
( لكشلاشلالاأدوات وخامات الضغط باألزاميل املزخرفة.
( لكشلاشلالاأفكار للزخرفة على النحاس.
( لكشلاشلالاباب بواجهة نحاسية.
( لكشلاشلالااستغالل اخلامات املستهلكة.
املوضوع الثاني :تعتيق املعادن.
( لكشلاشلالاتكوين حديث (مجموعة من الكتل).
( لكشلاشلالارأس 1931م للفنان بابلوبيكاسو.
( لكشلاشلالاو( )117مفهوم الفن-اآللة.
( لكشلاشلالاتكوين خطي 1949م.
( لكشلاشلالافلنستمع 1990م.
( لكشلاشلالااالحتاد 1968م.
( لكشلاشلالامجسم من نفايات معدنية.
( لكشلاشلالامجسم من كتل حديدية.
( لكشلاشلالاتنظيم لقطع معدنية.
( لكشلاشلالااإلنسان والطاقة للفنان أحمد نوار.
( لكشلاشلالاتشكيل باملعادن للفنان عجيب يوسف.
( لكشلاشلالامجسم للفنان صديق واصل.
( لكشلاشلالالوحة للفنان صديق واصل.
( لكشلاشلالامجسم جمالي.
( لكشلاشلالا مجسم جمالي.
( لكشلاشلالاتأثير االكاسيد املختلفة على النحاس.
( لكشلاشلالاشمعدان من النحاس القرن14/م.
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( لكشلاشلالاصحن من النحاس ،أواخر القرن15/م.
( لكشلاشلالاإبريق من النحاس.
( لكشلاشلالاالتعتيق بالطريقة األولى.
( لكشلاشلالاالتعتيق بالطريقة الثانية.
( لكشلاشلالاالتعتيق بالتسخني.
( لكشلاشلالاو ( )138التعتيق باستخدام بودرة اجلرافيت.
( لكشلاشلالاالتعتيق باستخدام البوية.
( لكشلاشلالاالتعتيق باستخدام الورنيش.
( لكشلاشلالااألدوات واخلامات.
( لكشلاشلالاالتعتيق باستخدام البوية.
( لكشلاشلالامجسم من حطام قطع احلديد.
مجال :أشغال خشب.
املوضوع األول :األثاث اخلشبي وتزيينه باحلفر والقشرة.
( لكشلاشلالاتعدد ألوان اخلشب.
( لكشلاشلالاطاولة مصنوعة من اخلشب ،زينت جوانبها.
( لكشلاشلالامنتصف الطاولة من األمام ،مزينة بزخرفة منقوشة من عدة مستويات.
( لكشلاشلالامحراب اجلامع األزهر ،أنشئ بأمر اخلليفة الفاطمي احلاكم بأمر اهلل.
( لكشلاشلالاثالثة أجزاء تفصيلية مكبرة للمحراب.
( لكشلاشلالاطبق خشبي محفور عليه زخارف نباتية ،لفنان من أوزباكستان.
( لكشلاشلالاكرسي مصحف عليه زخارف نباتية.
( لكشلاشلالا صندوق مصحف من العصر اململوكي.
( لكشلاشلالا الصندوق وهو مقفل الغطاء ،وبجانبه صورة مكبره للنقوش.
( لكشلاشلالاكرسي طراز لويس اخلامس عشر من خشب اجلوز املذهب 1757م.
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( لكشلاشلالاأجزاء مكبرة من بعض الكراسي ،واملزينة.
( لكشلاشلالاأحد احلرفيني يقوم باحلفر على قطعة خشبية.
( لكشلاشلالااألدوات التي يستخدمها الفنان في احلفر على اخلشب ،مجموعة أزاميل.
( لكشلاشلالاأحد الفنانني احلرفيني ،يقوم باحلفر.
( لكشلاشلالامناذج مختلفة ومتنوعة ،ألشكال محفورة.
( لكشلاشلالاجذع شجرة ( .)Log
( لكشلاشلالا تستخدم القشرة لتغطية األسطح.
( لكشلاشلالاوتستخدم أيض ًا لتغطية مساحات صغيرة.
( لكشلاشلالا باب خشبي مغطى بثالثة أنواع من قشرة اخلشب.
( لكشلاشلالالوحتني فنيتني ،منتجتني بقشرة اخلشب.
املوضوع الثاني :احلرق على اخلشب.
( لكشلاشلالاقلم أو أداة احلرق على اخلشب.
( لكشلاشلالارأس قلم التحديد.
( لكشلاشلالاالرأس األكثر استخداما.
( لكشلاشلالا عمل اخلطوط.
( لكشلاشلالا حتديد عمق الضغط بالقلم.
( لكشلاشلالاالرسم بالقلم.
( لكشلاشلالا تأثير الظل.
( لكشلاشلالاأشكال مختلفة باحلرق على اخلشب.
( لكشلاشلالاالحظ الوهج احلراري الصادر من رأس القلم.
( لكشلاشلالالوحة ألحد الفنانني.
( لكشلاشلالاتفاصيل اللوحة السابقة.
( لكشلاشلالا شريط ميثل تدرج لوني.
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مجال :النسيج.
املوضوع :نسيج الكليم.
( لكشلاشلالانول السدو األفقي.
( لكشلاشلالانول الكليم.
( لكشلاشلالاقطعة كليم من التراث السعودي بالصوف.
( لكشلاشلالاحرفيون عراقيون يصنعون السجاد.
( لكشلاشلالاكليم منسوج باخليوط القطنية.
( لكشلاشلالاكليم منسوج باخليوط الصوفية.
( لكشلاشلالاكليم من مدن عربية.
( لكشلاشلالامنوذج للتكوين النسيجي للكليم.
( لكشلاشلالاكيفية ظهور الشقوق في نسيج الكليم.
( لكشلاشلالاالشقوق التي تظهر في نسيج الكليم.
( لكشلاشلالاطرق معاجلة احلرفي للشقوق.
( لكشلاشلالاأساليب لتوظيف الكليم.
( لكشلاشلالاتقليم رأسي.
( لكشلاشلالاتقليم أفقي.
( لكشلاشلالاقطع نسيج باللحمات غير املمتدة.
( لكشلاشلالاحقيبة وأساور منسوجة.
( لكشلاشلالامنسوجة للفنان محمد اجلمل.
( لكشلاشلالامعلقات جمالية.
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املراجع

املصادر:
• القران الكرمي.
• السنة النبوية الشريفة.
• اإلمام النووي ( .)1992رياض الصاحلني ،املكتب اإلسالمي ،بيروت.
املراجع العربية:
• أبو اخلير ،جمال ( .)1997مدخل إلى التربية الفنية ،مكتبة اخلبتي الثقافية ،بيشة.
• األلفي ،أبو صالح  ،)1967( ،الفن اإلسالمي ،دار املعارف ،لبنان.
• إبراهيم ،أحمد عبد الرحمن (بدون) .أسس الزخارف ،الهيئة العامة لشؤون املطابع األميرية ،ط ن ،مصر).
• إبراهيم ،فاروق وجدي ،وآخرون) .تاريخ الزخرفة للصناعات الزخرفية والنسجية ،مطابع الشروق ،ط ن ،القاهرة ،مصر.
• أوغلي ،أكمل الدين إحسان .)2004( ،االبتكار واحلرف اليدوية في العالم اإلسالمي ،مركز األبحاث للتاريخ والفنون
والثقافة اإلسالمية ،استانبول ،ارسيكا.
• أوغلي ،أكمل الدين إحسان (  .)2003زخارف احلرف اليدوية في العالم اإلسالمي ( االرابسك) ،مركز األبحاث
للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية ،استانبول ،ارسيكا.
• البسيوني ،محمود (بدون) .الفن في القرن العشرين.
• البسيوني ،محمود ( .)1994أسرار الفن التشكيلي ،ط ،2عالم الكتب ،القاهرة.
• البهنسي ،عفيف ( .)1418من احلداثة إلى ما بعد احلداثة في الفن ،دار الكتاب العربي ،دمشق.
• البهنسي ،عفيف (  .)2003الفن التشكيلي العربي ،األولي للنشر والتوزيع ،دمشق.
• بينيت ،نايجيل ،)2001( ،الصخور واملعادن ،دار الرشيد ،دمشق ،بيروت.
• بيومي ،علي ،)2002( ،القيمة املعمارية والفن التشكيلي ،دار الراتب ،بيروت /لبنان.
• جاد ،حامد جاد محمد ،وآخرون (بدون) .تاريخ الزخرفة للصناعات الزخرفية والنسيجية ،مطابع األهرام التجارية،
ط ن ،مصر.
• جودي ،محمد حسني .)1417 ( ،الرسم واألشغال اليدوية ،دار امليسرة للنشر والتوزيع ،عمان.
• جودي ،محمد حسني ( .)1996فنون وأشغال املعادن ،دار املسيرة للنشر والتوزيع ،عمان.
• جودي ،محمد حسني ( .)1996مبادئ في التربية الفنية وأشغال النحاس ،دار املسيرة ،عمان.
• حداد ،زياد سالم وآخرون ،)1998( ،النحت البنائي ،دار الكندي ،اربد ،عمان.
• احلديدي ،منى سعيد ،علي ،سلوى إمام ( .)2005اإلعالن أسسه..وسائله..فنونه ،الدار املصرية اللبنانية ،القاهرة.
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• احلربي ،سهيل ( .)2003التصوير التشكيلي في اململكة العربية السعودية ،الفن النقي ،الرياض.
• حسني ،خالد .)1983( ،الزخرفة في الفنون اإلسالمية ،دار التراث الشعبي ،بغداد ،العراق.
• خضر ،محمود يوسف .)2003( ،تاريخ الفنون اإلسالمية( ،ط ،)2دار السويدي ،أبو ظبي.
• خليل ،عبد الرؤوف حسن .)1405( ،متحف عبد الرؤوف حسن خليل ،شركة النصر للطباعة والتغليف ،جدة.
خنفر ،يونس (  .)1997صناعة األثاث واملوبيليا ،سلسلة الفنون التطبيقية ،والهندسية ،تكنولوجيا النجارة والديكور،
دار الراتب اجلامعية ،بيروت ،لبنان.
دبس ،محمد .)2002( ،معجم الكيمياء املصور ،انتر ناشو نال للنشر والطباعة ،بيروت.
• زايد ،أحمد صبري ( بدون )  -الزخارف دراسة مبادئ وأصول القواعد الزخرفية وعناصرها وأساليبها  -دار الطالئع
للنشر والتوزيع والتصدير ،ط ن ،القاهرة ،مصر ).
• زهران ،محمد احمد .)1965( ،فنون أشغال املعادن والتحف ،مكتبة االجنلو املصرية ،القاهرة.
• الشامي ،صالح أحمد .)1990( ،الفن اإلسالمي ،دار القلم ،ط ،1دمشق ،سوريا.
• شركة النصر للطباعة والتغليف ( .)1985متحف عبد الرؤوف خليل ،املقدمة ،ط ،1جدة ،اململكة العربية السعودية.
• شوقي ،إسماعيل .)2000( ،مدخل إلى التربية الفنية ،زهراء الشرق ،ط  ،2القاهرة ،مصر.
• الصايغ ،سمير .)1988( ،الفن اإلسالمي ،دار املعرفة ،ط ،1بيروت ،لبنان.
• طالو ،محي الدين .)2002( ،أشغال يدوية تقليدية للهواة ،دار دمشق  ،دمشق.
• طالو ،محي الدين ( .)2000املرشد الفني إلى أصول إنشاء وتكوين الزخرفة اإلسالمية ،دار دمشق للطباعة والنشر
والتوزيع ،دمشق ،سوريا.
• طالو ،محي الدين ( .)2000الفنون الزخرفية ،دار دمشق ،ط  ،6دمشق ،سوريا.
• طالو ،محي الدين .)1995( ،الفنون الزخرفية زخارف عبر التاريخ ،دار دمشق للطباعة والنشر والتوزيع ،ط ،5دمشق،
سوريا.
• طالو ،محي الدين .)1999( ،فنون زخرفية معمارية عبر مراحل التاريخ ،دار دمشق ،ط ،دمشق ،سوريا.
• عطية ،محسن محمد ( .)2004اجتاهات في الفن احلديث ،عالم الكتب ،مصر.
• عطية ،محسن محمد ( .)1997اجتاهات في الفن احلديث ،دار املعارف ،مصر.
• عطية ،محسن محمد ( .)1996الفن وعالم الرمز ،ط ،2دار املعارف ،مصر.
• عفيفي ،فوزي سالم .)1997( ،نشأة الزخرفة وقيمتها ومجاالتها ،دار الكتاب العربي ،ط ،1دمشق ،سوريا.
• عفيفي ،فوزي سالم ( .)1997أنواع الزخ ـ ــرفة الهن ـ ــدسي ــة ،دار الكتـاب العرب ـ ـ ــي ،ط ،1دمشق ،سوريا.
• عالم ،نعمت إسماعيل .)1983( ،فنون الغرب في العصور احلديثة ،دار املعارف ،مصر.
• عيسى ،احمد محمد .)1982( ،الفنون اإلسالمية ،دار املعارف ،القاهرة.
• فاربي ،ترجمة اخلزامي – عبد احلكيم أحمد ( ،)2005فن اإلعالن ،دار الفجر ،القاهرة.
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• فارسي ،محمد ،)1409( ،قصة الفن في جدة ،دار البالد ،جدة.
• فضل ،محمد عبد املجيد .)2000( ،التربية الفنية مداخلها تاريخها وفلسفتها ،النشر العلمي واملطابع ،ط ،2الرياض،
اململكة العربية السعودية.
• فياض ،عبد احلفيظ ،وآخرون .)2005( ،موسوعة الزخرفة املصورة ،األهلية للنشر والتوزيع ط ،1عمان ،األردن.
• كتبي ،زهير محمد جميل ،)1413( ،املعادن في التراث اإلسالمي( ،ط ،)2دار الفنون للطباعة والنشر.
• محمد ،سعاد ماهر ،)1422( ،الفنون اإلسالمية ،مكتبة الفنون التشكيلية ،هال للنشر والتوزيع ،مصر.
• محمد ،مصطفى حنفي .)1418( ،مجاالت في التربية الفنيـــــة ،دار املــــفردات للنـــشر والتوزيـــــع والدراسات ،ط،1
الرياض ،اململكة العربية السعودية.
• املفتي ،أحمد (  .)1997فن الزخرفة والتو ريق ،دار دم ــشق للنشر والتوزيع والطبـ ــاعة ،ط ،1دمـ ــشق ،سوريا.
• املهدي ،عنايات ،)1994( ،فن أشغال املعادن والصياغة ،مكتبة ابن سينا.
• وارد ،راشيل ،)1418( ،األعمال املعدنية اإلسالمية ،دار الكتاب العربي ،دمشق.
• يحيى ،حسن ( ،بدون) .املوسوعة العربية في الزخارف والرسوم اإلسالمية ،دار حراء ،القاهرة ،مصر.
• يوسف ،حسني محمد ،وآخرون( ،بدون) .فن ابتكار األشكال الزخرفية وتطبيقاتها العملية ،مكتبة ابن سينا للنشر
والتوزيع والتصدير ،ط ن ،القاهرة ،مصر.
الرسائل اجلامعية:
• اجلابري ،عبد اهلل حميد - .)2003( ،الصياغة الوظيفية واجلمالية للزخرفة اإلسالمية كمدخل إلثراء التصميم في التربية الفنية -
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أم القرى ،كلية التربية ،قسم التربية الفنية.
• حلواني ،إميان عبد اهلل محمد( :)1427القيم اجلمالية للتوليف في الفن التشكيلي كمصدر إلثراء التصميم في
املشغولة اخلشبية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم التربية الفنية ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة ،اململكة العربية
السعودية.
• الزهراني ،معجب .)2004( ،األبعاد الفكرية في الفن اإلسالمي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أم القرى ،كلية
التربية ،قسم التربية الفنية.
الدوريات:
• أجنحة األرز -العدد  90-كانون األول -كانون الثاني (.)2005/06
• مجلة القافلة ،العدد الرابع ،املجلد  - 45ربيع اآلخر (.)1417
• البطراوي ،عزت  -مذكرة أسس اإلعالن ونظرياته  -جامعة أم القرى ،مكة.
• حسني ،سعيد سيد -مذكرة تكنولوجيا اإلعالن  -جامعة أم القرى ،مكة.
• معرض الواعدات التاسع ، )1425( ،اتليه جدة للفنون اجلملية ،البنك األهلي التجاري.
• معرض الفن التشكيلي النسائي األول ، )1426( ،اجلمعية العربية السعودية للثقافة والفنون ،فرع جيزان.
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• منهج التربية الفنية ( معاهد املعلمات ) الصف الثالث.
• منهج التربية الفنية ( معاهد املعلمات ) الصف الثاني.
• معرض بقاعة الفن اإلسالمي ،)1408( ،زخرفة الفضة واملخطوطات عند املسلمني ،مركز امللك فيصل للبحوث
والدراسات اإلسالمية ،الرياض.
• الهيئة العليا للسياحة ،)1427( ،روائع من مجموعة الفنون اإلسالمية مبتحف اللوفر ،املتحف الوطني ،الرياض.
املوسوعات:
• اخلطيب ،احمد شفيق ،)1994( ،اللدائن  " ،كتب الفراشة "  ،مكتبة لبنان.
• العبيدى ،سميرة دياب ،)1992( ،موسوعة عالية الفنية لصناعة الزهور واألشغال اليدوية ،املؤسسة الصحفية األردنية،
عمان.
• مطلق ،رفيق ،)1987( ،احلديد والفوالذ  " ،كتب الفراشة "  ،مكتبة لبنان.
• موسوعة الزاد للعلوم والتكنولوجيا ،ديداكو ،برشلونة ،اسبانيا ،اجلزء .7
• موسوعة الزاد للعلوم والتكنولوجيا ،ديداكو ،برشلونة ،اسبانيا ،اجلزء .2
• املوسوعة العربية العاملية – )1996( ،مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع – ج .17
• املوسوعة العربية العاملية – )1996( ،مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع – ج .23
• املوسوعة العربية العاملية – )1996( ،مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع – ج .13
• املوسوعة العربية العاملية – )1996( ،مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع – ج .25
• املوسوعة العربية العاملية – )1996( ،مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع – ج .11
• املوسوعة العربية العاملية – )1996( ،مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع – ج .18

املراجع األجنبية:
• Hill, Simona ( 1999 ). Folk art Gifts, Lorenz Books, published in the USA by- New York.
• A childs, Ann ( 1999 ). Trash To Treasure " The Recycler’s Guide to Creative Crafts".
Leisure Arts, Printed in the United States of America.
• Case, Sandra Craham (2003) . Trash To Treasure " The Year’s Best Creative Crafts".
Leisure Arts, Printed in the United States of America.
• Case, Sandra Craham (2002) . Trash To Treasure " The Year’s
Cook –Williom A sons, (2003), How to Repaired.
• Restore Furniture, Joanna Lorens, Anness Publishing Ltd, London.
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• Best Creative Crafts". Leisure Arts, Printed in the United States of America.
• Elliot, Marion. (2004) . Tin " 25 step-by- step practical ideas for hand- crafted tin
work projects ". Anness publishing. Gohanna Lorenzo.
• Rhatigan, Joe. (2002) . The Decorated Frame. Sterling publishing lank books. U.S.A.
• Ganson. Anthony F. 2001 m. History of Art. Harry N. Abrams, Incorporated. New York.
• Gackson, Albert A Daveid Day, (1996), Care A Repair of Furniture, Harper Collins
Publishers, London.
• House Hermes.(2002) m.The Ultimate Crafts Compendium.Anness Publishing. New York.
• Beverley, Deena, (1999) Tiling and Mosaics in a weekend.
• Massey, Peter (1999) beginner’s Guide to Mosaic.
• Srender, Thomas, (2006), The Renlard Boob of Wood Working, Lark Books, Canada.
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