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 فريق من المتخ�ص�صين

طبعة 1441 - 2019 

الـتعلـيـم الـثــانــوي
 )نـظــام الـمـقـــررات(

البرنـامـج االختياري 

قـــــررت وزارة الـــتــعـــلـــيـــم تــــدريــ�س

هــذا الكــتــاب وطـــبعــه عـلــى نـفــقـتـهــا
المملكة العربية السعودية

Tarbia Fannia Stud.indd   1 4/22/19   3:02 PM



Tarbia Fannia Stud.indd   2 4/22/19   3:02 PM



Tarbia Fannia Stud.indd   3 4/22/19   3:02 PM



Tarbia Fannia Stud.indd   4 4/22/19   3:02 PM



5

المحتويات
ال�ضفحةالمــو�ضـــــــــــــــــــــوع

7مقدمة الكتاب

9اأهداف التربية الفنية للتعليم الثانوي )نظام المقررات(

10توجيهات وتعليمات كتاب الطالب

التقويم في مقرر التربية الفنية

12التقويم الم�ضتمر )التكويني( 

17الح�ضور )يومي(

18توزيع درجات التقويم الم�ضتمر

المو�ضوعات

20المو�ضوع الأول: الفن و�ضرورته للإن�ضان

40-48-52المو�ضوع الثاني: علم المنظور والألوان وتاأثيرها النف�ضي والن�ضبة الذهبية

58-72المو�ضوع الثالث: اأوًل: فن الخداع الب�ضري. ثانياً: ت�ضميم النوتان

82المو�ضوع الرابع: الفن الحديث والمدار�س الفنية

Tarbia Fannia Stud.indd   5 4/29/19   10:41 AM



6

99المو�ضوع الخام�س: اإنتاج اللوحات الفنية

107المو�ضوع ال�ضاد�س: الطباعة اليدوية 

130المو�ضوع ال�ضابع: الخزف الإ�ضالمي

139المو�ضوع الثامن: المن�ضوجات الإ�ضالمية 

150المو�ضوع التا�ضع: الف�ضيف�ضاء )الموزاييك(

162-164-165المو�ضوع العا�ضر: �ضناعة الورق والتجليد والر�ضم على الماء

176المو�ضوع الحادي ع�ضر: فنا الكولج والديكوباج

189المو�ضوع الثاني ع�ضر: الفن الرقمي

206المو�ضوع الثالث ع�ضر: ال�ضعارات

212الم�ضروع الف�ضلي

213ا�ضتمارة الم�ضروع الف�ضلي

214الم�ضطلحات

219المراجع العربية

223المراجع الأجنبية

Tarbia Fannia Stud.indd   6 4/29/19   10:43 AM



Tarbia Fannia Stud.indd   7 4/22/19   3:02 PM



8

الخيار الأول: يعتبر امتداداً لدرا�سة ميادين الفنون العالمية والفنون الإ�سالمية، 
يتعرف فيها الطالب/ الطالبة اأكثر على مجالت فنية جديدة، وثقافات فنية مفيدة، 
يربطها بالح�سارات المختلفة، ويمار�سا نقد وتذوق الفنون المتنوعة، وي�ساركا في 

اإنتاج الفنون والكتابة عنها.
الخي���ار الثان���ي: يتميز بمواكبة الفنون المعا�س���رة والأ�ساليب والتقنيات الحديثة 
الت���ي ظه���رت لخدمة الفن���ون، كبرامج الحا�س���ب الآلي وتقنيات ال�س���ور الفوتوغرافية 
والرقمي���ة ومعالجته���ا، ويتن���اول ه���ذا الخي���ار درا�س���ة الف���ن الرقم���ي واأنواع���ه، وفنون 
الدعاية والإعالن واأ�سرارها، وت�سميم ال�سعارات وقراءة الرموز وتف�سير الدللت لها.  
وفي الختام، ن�ساأل المولى القدير اأن ينفع طالبنا وطالباتنا بهذا الجهد واأن ُيحقق 
الوطن  واأن يوفق طالبنا وطالباتنا لما فيه خير  المن�سودة منه،  الأه��داف  الكتاب  هذا 

وازدهاره.
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اأهداف التربية الفنية
للتعليم الثانوي )نظام المقررات(

اإتاحة الفر�ضة للمتعلم لممار�ضة نقد وتذوق الفنون والتعرف على الأعمال الفنية.  .1
تلبية حاجات ورغبات المتعلم باإنتاج اأعمال فنية جميلة ونافعة.  .2

ربط الفنون الت�ضكيلية بحياة المتعلمين وتعريفهم باأهمية الفن للمجتمعات   .3
ودوره في خدمتهم.

تنمية التفكير الإبداعي )الطلقة، المرونة والأ�ضالة( من خلل الأن�ضطة الفنية.  .4
التعرف على المنجزات الفنية للح�ضارات المختلفة واأهمية ال�ضتفادة من المنجز   .5

الفني الإن�ضاني عبر التاريخ.
تاأكيد اأهمية الموروث الفني الإ�ضلمي ممار�ضة وفكراً.  .6

اإحياء الموروث ال�ضعبي ونقله بما يخدم المجتمع ويوؤ�ضل التراث.  .7
تعزيز قيم التعاون وتقبل الآخرين، والعمل بروح الجماعة من خلل دمج المتعلمين   .8

في الأن�ضطة الفنية.
فهم دور الفن في توجيه ال�ضلوك الجمالي للفرد والمجتمع، والمحافظة على البيئة،   .9

والنمو القت�ضادي وعلقته بال�ضناعة والت�ضويق.
مواكبة التطور التقني والمخترعات الحديثة في مجال الفنون الرقمية والجرافيك.  .10
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توجيهات وتعليمات

)كتاب الطالب(

بين يديك عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة كتاب التربية الفنية للتعليم الثانوي )نظام 
لتتلءم  والنف�ضية  التربوية  الأبــحــاث  اآخــر  ووفــق  و�ضاملة  مطورة  جديدة  بــروؤيــة  المقررات( 
المعرفة والتقنية وو�ضائل الت�ضال، ولتلبي حاجاتك  تت�ضارع فيه  الذي  الع�ضر  مع متطلبات 
المعرفية والمهارية والوجدانية وتنمي ثقافتك الفنية والجمالية والب�ضرية، وامتداداً لم�ضيرة 
الثانوية )نظام المقررات(  الفنية من ال�ضف الأول البتدائي وحتى المرحلة  التربية  مناهج 
ف�ضتجد  والمتعلمات،  المتعلمين  لدى  التوجهات  وبلورة  و�ضقل  الخبرات  اكت�ضاب  المت�ضمنة 
من خلل المادة خير معبر لأفكارك، و�ضقل ل�ضخ�ضيتك الم�ضتقبلية وتهيئتك ل�ضوق العمل 
على اأ�ض�س علمية ونظريات فنية حديثة. مما ي�ضاعدك على التاأقلم وال�ضتعداد للحياة العلمية 

والعملية، وتقدير ذاتك فهماً وعمًل.
الن�ضطة  الم�ضاركة  تتيح لك  المقرر بطريقة  تعالى �ضياغة مو�ضوعات هذا  ي�ضر اهلل  وقد 
والفاعلة في الدرو�س من خلل حل الن�ضاطات التي تزيدك علماً وفهماً وا�ضتيعاًبا للدر�س وتنمي 
لديك المهارات المتنوعة. وتحثك على التاأمل والبحث والطلع والقدرة على التعلم الذاتي 
وقبول  والمناق�ضة  والحوار  الآخرين  مع  والتفاعل  المادة  لإثــراء  الجماعي  والعمل  والتوا�ضل 
الراأي الآخر في اإطار من القيم الفنية والتربوية الم�ضتركة. كما تحفزك على التفكير الإبداعي 
اإلى  ال�ضليمة بالإ�ضافة  والواعي والمتزن والناقد للتمكن من حل الم�ضكلت واتخاذ القرارات 
التعامل مع التقنية الحديثة وم�ضادر المعلومات لتوظيفها اإيجابياً في الحياة العملية، وقد تم 

في هذا المقرر ما ياأتي:
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تنوع عر�س الموا�ضيع وت�ضمينها ب�ضور تو�ضيحية وخرائط معرفية ومفاهيمية لي�ضهل   -1
عليك فهمها وا�ضتيعابها بي�ضر و�ضهولة.

اإدراج اأن�ضطة تعليمية متنوعة )اأن�ضطة بحثية، تفكيرية، نقدية، تذوقية، مهارية( لت�ضاعدك   -2
اإلى  بالرجوع  والبيانات  المعلومات  ا�ضتك�ضاف  خلل  من  المو�ضوع  وفهم  ا�ضتيعاب  على 

الكتب والم�ضادر الأخرى.
وفيما ياأتي بع�س الإر�ضادات التي ت�ضاعدك على فهم وا�ضتيعاب المو�ضوعات المقررة:

قراءة الدر�س قراءة واعية لبناء المعاني الجديدة وربطها مع المكت�ضبات ال�ضابقة.  -1
تاأمل محتوى الن�ضاط وهدفه ومتطلبات تنفيذه وتحليله اإلى مهام �ضغيرة.  -2

المعلومات وت�ضنيفها وتحليلها  المختلفة بهدف جمع  المعرفة  اإلى م�ضادر  الرجوع   -3
وتقويمها واختيارها.

وفر�س  والت�ضنيف  والمقارنة  والقيا�س  كالملحظة  العقلية  العمليات  اإلــى  الرجوع   -4
الفرو�س واختيار �ضحتها.

الم�ضاركة في المناق�ضات حول المعلومات والبيانات والمفاهيم ب�ضكل تعاوني.  -5
اإلــى  للتو�ضل  المفاهيم  وتو�ضيع  جــديــدة  مــواقــف  فــي  ال�ضتنتاجات  وتعميم  تطبيق   -6

التعريفات والم�ضطلحات والمادة العلمية المطلوبة.
تاأمل المعاني والأفكار الجديدة المكت�ضبة وا�ضتخدامها في المواقف الحياتية.  -7

بذلك ناأمل اأن يكون هذا الكتاب خير معين لكما في اكت�ضاب العلوم والمعارف والمهارات 
التي تزودكما بالبعد الفني والتربوي اللزم لبناء مجتمعاً متطوراً ومبدعاً في �ضتى 

جوانب الحياة.
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التقويم في مقرر التربية الفنية

التقويم هو الح�ضول على الدلئل حول طبيعة وجودة وكمية التعلم الحا�ضل واإ�ضدار 
الحكم عليه، ويتم تقويم الطالب في نظام المقررات في كل مقرر درا�ضي خلل ف�ضل درا�ضي 
واحد من قبل المعلم، وفي �ضوء الأ�ض�س والقواعد المنظمة لذلك. �ضواء من خلل التقويم 
التح�ضيلي النهائي اأو من خلل التقويم الم�ضتمر التكويني. ويعد مقرر التربية الفنية من 

مقررات التقويم الم�ضتمر )التكويني(.
اأواًل: التقويم الم�صتمر )التكويني(

معايير  وفق  المتعلمين  لدى  والكفايات  المهارات  وتطوير  وبناء  تعديل  عمليات  هو 
كمية ونوعية ُيقا�س من خللها حدوث تغير في �ضخ�ضية الطالب من جوانب ال�ضخ�ضية 
الإن�ضانية جميعها )العملية، الوجدانية، الجتماعية،... اإلخ( ويتم تطبيق اأدوات التقويم 
المتعارف عليها لدى التربويين في اإحداث التغير الإيجابي في �ضخ�ضية المتعلم ب�ضورة 
م�ضتمرة حتى نهاية الف�ضل الدرا�ضي. والتربية الفنية اإحدى مقررات التقويم الم�ضتمر 
التي يعتمد فيها على بع�س اأدوات التقويم في متابعة وتقويم المتعلمين اأثناء فترة التعلم 

في مدار�س التعليم الثانوي نظام المقررات.
اأدوات التقويم:

1- المالحظة والم�ص�ركة والتف�عل ال�صفي )تر�صد اأ�صبوعيً�(.
وهي و�ضيلة ي�ضتخدمها المعلم لر�ضد البيانات عن المتعلم بق�ضد تقييم اأدائه ب�ضكل 
مبا�ضر اأو غير مبا�ضر. فهي اأداة ت�ضاعد على تعديل �ضلوك وفعاليات المتعلمين وفق منهج 
منظم، وكذلك قيا�س قدرة المتعلم على البتكار وتف�ضير المفاهيم والتعاون مع الآخرين 
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في  والم�ضاركة  ال�ضف  حجرة  داخــل  واللتـزام  للحل  اأخــرى  طــرق  وا�ضتخدام  والتجريب 
الحوار والمناق�ضة.

2- التق�رير الميدانية )ح�صب تقدير المعلم(.
وهي عبارة عن اأداة تهدف اإلى قيا�س قدرة المتعلم في اإعداد درا�ضة عن مو�ضوع محدد اأو 
ظاهرة ما ويق�ضد بالتقرير هنا الن�س المكتوب الذي يعده الطالب في حدود 200 اإلى 300 
كلمة )�ضفحة اإلى �ضفحتين( لي�ضف فيه �ضيًئا �ضاهده، اأو مكاًنا زاره، اأو تجربة علمية قام 
باإجرائها، اأو يلخ�س مو�ضوًعا قراأه، اأو يعر�س راأًيا في م�ضاألة در�ضها، اأو اإجراء درا�ضة تتبعيه 
اإلى  نظرية لمو�ضوع معين يرتبط بالمحتوى المقرر، ونحو ذلك ويمكن للطالب الإ�ضارة 
الم�ضادر التي رجع اإليها فيما يكتب، ولكنه غير ملزم بالتوثيق المتبع في البحث العلمي، 

ويتم بناء التقرير وفق اأ�ض�س وعنا�ضر اإعداد التقارير باختلف اأنواعها.
 تقويم التقرير بناء على:

1- الترابط المنطقي وت�ضل�ضل الأفكار في الطرح. 
2- ا�ضتخدام الم�ضطلحات العلمية. 

3- القدرة على توظيف المفاهيم العلمية في التقرير.
4- ارتباط التقرير بالمقرر الدرا�ضي. 

5- الدقة والو�ضوح )دقة الأفكار والعبارات وو�ضوحها(. 
6- ترابط العنا�ضر وت�ضل�ضلها. 

7- دعم التقرير بال�ضور والبيانات والإح�ضائيات.
3-  الواجب�ت والمه�م االأدائية)ال يقل عن واحد اأ�صبوعيً�(.

بها  يكلف  التي  الدرا�ضي  المقرر  مو�ضوعات  عن  والمهام  التكليفات  هنا  بها  ويق�ضد 
الطالب بدرا�ضتها وحل الأن�ضطة ال�ضفوية اأو التحريرية اأو العملية في المنزل في �ضورة 
اأحــداث،  وملحظة  وال�ضتماع،  م�ضروعات،  في  والعمل  معلومات،  وجمع  )قــراءات،  مهام 
القواعد  وتطبيق  تعلمه  اأتقن  ما  تقويم  بق�ضد  عمل  اأوراق  اأو  ومتابعات(  تقارير  واإعــداد 

والمبادئ التي تمت درا�ضتها للإجابة عن اأ�ضئلة تطرح في الموقف التعليمي.
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.)Portfolio( 4- ملف االأعم�ل
ز وهادف لأعمال المتعلم واإنجازاته والتي تك�ضف عن م�ضتوى معارف  هوتجميع مركَّ
وخبرات المتعلم، ومهاراته واتجاهاته وقيمه وا�ضتعداداته، وتبين تقدمه وتح�ضيله في 
مجال اأو مجالت درا�ضية معينة متمثلة في التقارير والبحوث وال�ضور الفوتوغرافية عن 
المنجزات الفنية ونتائج الختبارات التحريرية اأو ال�ضفوية، وملخ�ضات عن الم�ضروعات 
الفردية اأو الجماعية، وجميع جهود الطالب الذاتية، وينبغي اأن ت�ضتمل هذه الأعمال على 
م�ضاركة المتعلم في انتقاء محتوى الملف، ويق�ضم كل ملف اإلى اأجزاء، كل جزء يهدف اإلى 
اأهداف محددة، ويقوم الطالب بعد كل مرحلة بتعبئة بطاقة التاأمل الذاتي، والتي تهدف 
اإلى وقوف الطالب على اأدائه فيتاأمل ويكت�ضف بناء على ذلك نقاط القوة وال�ضعف فيه، 
ليعمل على تطوير الأداء م�ضتقبل، وفي نهاية الملف يخ�ض�س جزء اأخير لتقويم الأقران 
الذي ي�ضارك فيه زملء الطالب في تقويم اأدائه. كما يقوم الطالب بتخزين جميع هذه 
المواد التي تت�ضمنها ملفات الإنجاز على اأقرا�س حا�ضوب مدمجة للحفاظ على الأعداد 

ال�ضخمة من الأوراق والمواد المتنوعة التي ت�ضتمل عليها الملفات الخا�ضة باأعماله.
 ويطلق على ملف الأعمال م�ضميات اأخرى منها: حقيبة الإنجاز، اإ�ضبارة اإنجاز المتعلم، 

حقيبة التعلم، ال�ضجل النامي، البورتفوليو.
5- )التقويم التح�صيلي(االختب�رات التح�صيلية. 

1- االختب�ر النظري / الكت�بي 
الختبار التحريري النهائي التح�ضيلي هي اأداة تقويم تعتمد على الأ�ضلوب الكتابي في 
القيا�س، ومن خلل الختبارات التح�ضيلية يتم قيا�س ما اأتقن المتعلم تعلمه من المحتوى 

الدرا�ضي المتمثل في مجموعة محددة من النواتج التعليمية. 
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2- االختب�ر العملي / ال�صفهي 
الختبارات النهائية �ضواء ال�ضفهية اأو العملية ال�ضفهية: هي مجموعة من الأ�ضئلة اأو 
المطالب التي تقدم للمتعلم في بطاقة لينفذ ما فيها تحت ملحظة المعلم لقيا�س قدرة 
المتعلم على تنفيذ اأداءات عملية في الجانب المهاري، وير�ضد اأداء المتعلم ونواتج التعلم 
)التي ل يمكن قيا�ضها لدى المتعلم اإل من خلل الختبارات التح�ضيلية العملية ال�ضفهية 

اأو ال�ضفهية العملية(.
6- البحوث )من ورقة بحثية واحدة اإلى ثالث اأوراق بحثية في الف�صل الدرا�صي الواحد، 

�صواء فردية اأو جم�عية ( )ح�صب طبيعة الدر�س(.
يق�ضد بها هنا الدرا�ضة التي يقوم بها المتعلم حول مو�ضوع مرتبط بالمقرر الدرا�ضي، 
عدد كلماته حوالي 1000 كلمة من خم�س اإلى ثمان �ضفحات )من غير ال�ضفحات اللزمة 
لغلف البحث ومراجعه وفهر�ضته( م�ضتخدًما فيها المهارات الأ�ضا�ضية في البحث العلمي 
من و�ضع مخطط للدرا�ضة، ومراجعة للأدبيات، وا�ضتخل�س للمعلومات والأفكار، وتطبيق 
الأدوات الإح�ضائية وتحليل النتائج وتف�ضيرها وتكوين راأي ما فيها، والتو�ضل اإلى النتائج 
النهائية المجردة من الآراء ال�ضخ�ضية المعتمدة على نتائج البحث والدرا�ضة...، ويمكن 
المتعلم في  التي يدر�ضها  اأكثر من مقرر )المقررات  البحث في خدمة  للمتعلم توظيف 
الف�ضل الدرا�ضي( على اأن يتم الربط في البحث ب�ضورة �ضل�ضلة ذات معنى وباأثر جوهري 

يثري الورقة البحثية المقدمة. ويتم تقويم الورقة البحثية بناًء على:
-  بنية الورقة البحثية وتنظيمها )المقدمة، العر�س، الخاتمة، المراجع(.

-  م�ضمون الورقة و�ضموليتها وتغطيتها للمو�ضوع اأو اإجاباتها عن الأ�ضئلة المطروحة.
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7- الم�صروع�ت )م�صروع واحد في الف�صل الدرا�صي( فردي اأو جم�عي.
خطوات تنفيذ الم�صروع�ت

اختيار مو�ضوع الم�ضروع.   )1
و�ضع خطة عمل الم�ضروع.   )2

اإعداد اأدوات العمل في الم�ضروع.   )3
تنفيذ الم�ضروع وتقويم نتائجه.   )4

كتابة تقرير حول خطوات تخطيط الم�ضروع وتنفيذه والنتائج التي تم التو�ضل اإليها.   )5
عر�س الم�ضروع اأمام الآخرين و�ضرح نتائجه.   )6

تقويم الم�صروع

مو�ضوع الم�ضروع: تحديد الم�ضكلة، اإبراز الأهمية، ارتباطه بالمقرر الدرا�ضي، اإثراءه   )1
لعملية التعليم والتعلم. 

التنظيم الإداري وتوزيع الأعمال بين اأع�ضاء فريق العمل وتطبيق مهارات العمل �ضمن   )2
فريق في الم�ضروعات الجماعية. 

تنفيذ الم�ضروع: وجود خطة التنفيذ وتحديد خطواتها، وجود خلفية نظرية للم�ضروع   )3
تحديد الأدوات والو�ضائل، ومنا�ضبتها للم�ضروع في النتائج التي تم التو�ضل اإليها. 

عن  والإجــابــة  العر�س  في  الدقة  للم�ضروع،  العام  الإعـــداد  الم�ضروع:  ومناق�ضة  عر�س   )4
الت�ضاوؤلت التي قد تطرح مناق�ضتها، الدقة والو�ضوح في المناق�ضة والعر�س على الآخرين 

و�ضرح نتائجه.
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ث�نًي� -الح�صور )يومي(:
الح�ضور يق�ضد به تواجد المتعلم اليومي لكل مقرر درا�ضي ي�ضتحق الطالب عليها درجة 

الح�ضور ويخ�ضم ن�ضف درجة مقابل كل ح�ضة غياب بدون عذر مقبول.
اأهمية التقويم:

نظراً لهتمام المدر�ضة بجميع عنا�ضرها وعملياتها التربوية بتنمية الفرد تنمية �ضاملة 
متكاملة من جميع الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية، بهدف اإعداد المتعلم النافع 
لنف�ضه ومجتمعه، لذلك فاإن الخطة الدرا�ضية للتعليم الثانوي في نظام المقررات خففت 
من العتماد الكلي على الختبار النهائي كم�ضدر وحيد لتقويم نواتج التعلم، و�ضعت اإلى 
تنويع طرق واأ�ضاليب التقويم وتجويد التعليم، اإذ روعي في تقويم الطلب طبيعة المقرر 
واأهدافه ومحتواه واإ�ضتراتيجيات تقديمه في المنهج بحيث يتم تقويم الطالب والطالبة 

وفق اأ�ضلوبي التقويم في مقررات تقويم عام، ومقررات تقويم م�ضتمر. 
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توزيع درجات التقويم الم�ستمر

التقومي امل�صتمر 95 درجة

املجموعاحل�صور اأ�ص�ليب 
التقومي

املالحظة 
وامل�ص�ركة 
والتف�عل 

ال�صفي

التق�رير 
امليدانية

الواجب�ت 
وامله�م 

االأدائية

ملف 
االأعم�ل

االختب�رات 
التح�صيلية

امل�صروع البحوث
الف�صلي

نظري
كت�بي

عملي
�صفهي

105510102010255100الدرجة

اأوزان الدرجات لأدوات التقويم وتوزيعها على مقرر التربية الفنية

ملحظة: لمزيد من الإي�ضاح يمكن الرجوع اإلى الدليل الإر�ضادي لتقويم المتعلم في 
التعليم الثانوي لنظام المقررات )الإ�ضدار الثاني(.
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المواضيع
          واألنشطة
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الفن وضرورتة لالنسان

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار االختياري-التربية الفنية-الفن وضرورته لألنسان

االختياري

الثانوية مقررات
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ال�شكل )3(
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مكونات العمل الفني

يقوم بناء العمل الفني على التوافق بين ال�ضكل المادي للعمل الفني والم�ضمون الذي 
يحدده الفنان، تبعاً لثقافته ومعتقداته وروؤيته للعالم الخارجي. وكال ال�ضكل والم�ضمون 
لهما قيمتهما مع اختالف درجة وم�ضتوى الأهمية ح�ضب الع�ضر اأو المدر�ضة الفنية التي 

ينتمي اإليها الفنان المنتج للعمل الفني.
ال�ضكل: هو الهيئة اأو الهيكل العام للعمل الفني، وجميع عنا�ضره من خطوط وم�ضاحات 
واألوان تقوم ببنائه لجعله وحدة كلية، هذا ال�ضكل قد يكون �ضكل ب�ضيط جداً ل يتعدى مربع 
اأو   التج�ضيدية،  اأو  الخطية  التفا�ضيل  كثير  التعقيد  �ضديد  يكون  وقد  لونية،  م�ضاحة  على 
عب فهم م�ضمونه، اأو وا�ضحاً جداً ي�ضاعد على ال�ضتجابة ال�ضريعة لفهم  يكون غام�ضاً ُي�ضّ
م�ضمونه، اأما الم�ضمون )المحتوى(: هومعاني الر�ضالة اأو الأفكار التي يريد الفنان اإي�ضالها 

لالآخرين، قد تكون ر�ضالة ذاتية اأو مو�ضوعية.
البع�ض  يعتقد  الفني،  العمل  في  و)المو�ضوع(  الم�ضمون  بين  يخلط  النا�ض  كثير من 
اأنهما واحد، لكن المو�ضوع يعتبر �ضيء خارج العمل الفني، 
فالمو�ضوع  �ضميمه،  في  يدخل  ل  لكن  فقط  اإليه  ُي�ضير 
الواحد ُيمكن لكثير من الفنانين تناوله مثل الموا�ضيع 
الإن�ضانية )كالفقر، العنف الأ�ضري(، اأو موا�ضيع �ضيا�ضية 
)الحرب وال�ضالم(، اأو عاطفية... وغيرها. لكن كل فنان 
يتناول المو�ضوع بم�ضمون ومحتوى مختلف، باختالف 
ثقافته وبيئته والع�ضر الذي ينتمي اإليه، ومدى تفاعله مع 
المو�ضوع، لهذا نرى اأن الفنانين الت�ضكيليين ال�ضعوديين 

تناولوا مو�ضوع التراث، لكن بم�ضامين مختلفة.

ال�ضكل )6( لوحة الفنان ال�ضعودي 
عبدالحليم ر�ضوي
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البعد اإلدراكي للعمل الفني

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار االختياري-التربية الفنية-الفن وضرورته لألنسان

االختياري

الثانوية مقررات
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لكن عند م�ساهدة المنظر كاماًل، نرى اأنه �سمن �سل�سلة من الجبال المرتفعة.

مبادئ التنظيم الإدراكي:
مفهوم الكلية في فهم الظاهرة:

ولي�س  كليات  �سكل  على  الأ�سكال  اإدراك  اأي   
جزيئات كما مو�سح �سابقاً، واأن مجرد تحليل 
ال��خ��ب��رة اإل����ى اأج������زاء ق���د ي��ف��ق��ده��ا م��ع��ن��اه��ا، 

وبالتالي الغاية اأو الوظيفة التي توؤديها.
ال�سكل والأر�سية: ين�س هذا المبداأ 

اأنها �سكل واأر�سية، وتت�سح العالقة بين  اأن الإن�سان يرى الأ�سياء ويدركها وينظمها على 
ال�سكل والخلفية في الآتي:

اأن ال�سكل له حدود تحيطه، بينما الأر�سية لي�ست لها حدود.  .1
اأن الأر�سية تقع خلف ال�سكل.  .2

ال�سكل )12(

ال�سكل )13(
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1. الت�شابه: ي�شهل اإدراك الأ�شياء المت�شابهة اأكثر من الأ�شياء المختلفة المتباينة، فالأ�شياء 
المت�شابهة في بع�ص الخ�شائ�ص كاللون اأو ال�شكل اأو الحجم تتجمع مع بع�شها في وحدات 

وبالتالي ي�شهل تعلمها وتذكرها كمجموعة واحدة 
حتى لو كانت مبعثرة من غير انتظام، ال�شكل )17(.

3. اأن ال�شكل اأ�شهل تمييزه عن الأر�شية ب�شبب حوافه.
4. تختلف درجة ن�شوع ال�شكل عن الأر�شية، اإما اأقل اأو اأكثر. 

5. تاأخـذ الأر�شية حيـز اأكبر من ال�شكل. 

ال�شكل )14( عمل الفنان ال�شوداني 
محمد عبدالمجيد ف�شل

ال�شكل )15( عمل الفنان العالمي بول �شيزان 
Paul Cezanne

ال�شكل )17( 

ال�شكل )16( 

نحدد  اأن  ن�شتطيع  ل  الأ�ــشــكــال  بع�ص  هــنــاك  لــكــن 
ال�شكل والأر�شية ب�شبب ت�شاوي حجمهما، ال�شكل )16(.

نالحظ في ال�شكالن و�شوح ال�شكل والأر�شية.

المبادئ والقوانين التي ُتي�صر عملية الإدراك الب�صري، وتتمثل هذه المبادئ في الآتي:
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التقارب: ي�صير مبداأ التقارب اإلى اأن العنا�صر تميل اإلى التجمع في تكوينات اإدراكية   .2
التي يتقارب وجودها في  المكاني. فالأ�صكال  اأو  الزماني  لدرجة تقارب حدوثها  تبعاً 

المكان يتم اإدراكها على اأنها تنتمي اإلى مجموعة 
القريبة  الم�صافات  لأن  م�صتقلة،  �صيغ  اأو  واح��دة 
بين هذه العنا�صر ُت�صهل عملية اإدراكها وتخزينها 

وتذكرها لحقاً، في حين ي�صعب اإدراك الأ�صياء المتباعدة. نجد مثاًل اأنه على الرغم 
من وجود خم�صة خطوط منفردة للوجوه اإل اأن كل زوجين فيها يكونان وحدة م�صتقلة 

عن الوحدات الأخرى لتقاربها، ال�صكل )18(.
الإغالق: يتم اإدراك الأ�صكال التي تمتاز بالكتمال اأو ال�صتقرار على نحواأ�صهل من تلك   .3
غير المكتملة اأو الناق�صة، لذا نجد الأفراد عادة يحاولون جاهدين اإلى ملء الفراغات 

المفتوحة،  الأ���ص��ك��ال  اأو  ال��م�����ص��اح��ات  ف��ي  ال��ن��اق�����ص��ة 
محاولة منهم للو�صول اإلى عملية اإغالق حواف هذه 
لها  يكون  حتى  وتف�صيرها  فهمها  اأج��ل  من  الأ�صكال 

اإدراكي ووظيفة معينة وذلك بالعتماد على الخبرات ال�صابقة ل�صد هذه الثغرات  معنى 
والمعلومات الناق�صة، ال�صكل )19( مثاًل يرى الفرد حيوان ما خلف �صجرة يكمل الجزء 

الباقي ويتعرف على الحيوان. 
التجاه الم�صترك: ي�صير هذا المبداأ اإلى اأن العنا�صر التي تتحرك اأو ت�صير في اتجاه   .4
معين تدرك على اأنها ا�صتمرار لموقف معين، وبالتالي فهي تنتمي اإلى مجموعة واحدة، 

بالتالي فاإن اإدراكها وتذكرها يكون اأ�صهل من العنا�صر 
التي ت�صير في اتجاهات مختلفة اأو  متعاك�صة، ال�صكل 

)20( كما يالحظ في العر�ض الع�صكري للطيران.

ال�صكل )18( 

ال�صكل )19( 

ال�صكل )20( 
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المت�صلة مثل  العنا�صر  اأو  الأ�صياء  )اال�ستمرار(  5. الت�صال: 
النقط التي ت�صل بينها خطوط منحنية اأو م�صتقيمة تدرك على اأنها 
تربطها  عالقة  لها  لي�س  التي  المنفردة  بعك�س  واح��د  ل�صكل  تنظيم 
بغيرها، فنحن نميل بطبيعتنا الإدراكية اإلى اإدراك الأ�صياء التي ت�صكل 
نمطاً م�صتمراً على اأنها تنتمي اإلى مجموعة واحدة، ففي الإطار )اأ( 
منهما  ولكل  منف�صلة  تكوينان  اأنهما  اإل��ى  الخطين  اإدراك  اإل��ى  نميل 
تكوينه الخا�س به، ولكن عندما يجتمعان معاً كما هو في الإطار )ب(، 

فاإن الت�صال الخا�س بكل منهما يختلف بحيث ي�صعب اإدراكها.
ُتعد المبادئ ال�صابقة، مبادئ ُت�صهل عملية الإدراك، لكن 
يحدث في بع�س الحالت عند روؤيتنا لبع�س الم�صاهد بما 
ي�صمى بخداع الإدراك حيث يتم تف�صير واإعطاء معاني لهذه 
اأو دقيق، وقد يكون الخداع  الم�صاهد على نحوغير �صحيح 
في اإدراك ال�صكل والمكان واللون والحركة والحجم وغيره، 
اهلل  ب��اإذن  الالحقة  ال��درو���س  في  �صندر�صه  المو�صوع  وه��ذا 

تعالى.
البعد البنائي المادي للعمل الفني

عملية بناء العمل الفني مرتبطة بجانبين وهما الجانب الإدراكي والجانب البناء المادي، 
وُيق�صد بكلمة بناء: اأي التركيب، التاأليف، التوحيد.

والعمل الفني يمر بمراحل اإن�صاء وبناء، وعمليات تطور ونمو من )اإ�صافة، حذف، تحوير(، 
للو�صول اإلى اإنتاج فني. وتختلف المدة الزمنية للتنفيذ ح�صب الأ�صلوب المتبع في التنفيذ، 
اأ�صلوب يعتمد على التلقائية والعفوية في التنفيذ مثل بع�س مدار�س الفن الحديثة )ال�صاذج 
اأو ما ي�صمى بالنييف(، اأو اأ�صاليب تعتمد على الدرا�صة الهند�صية المنطقية وقواعد المنظور، 

ال�صكل )21( 

ال�صكل )22( 
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Robert Delaunay أعمال للفنان روبرت ديلوني�

تناول �شكل �لد�ئرة في كثير من �أعماله.
�إح�شا�س  للمتلقي  تولد  روؤيتها  �أنها عند  �إال  �للوحة �شامتة وجامدة  �أن  �لفنان  �عتبر 
بالحركة، و�أن �للون يكت�شب قيمته من مبد�أ �لتباين في �للوحة، �أي ال ن�شتطيع نقدر قيمة 

�للون �الأزرق �إال بمقد�ر تباينه مع لون مجاور.
ومن خالل �الألو�ن �لمتباينة تتحول �للوحة �إلى م�شاحات متحركة ذ�ت �إح�شا�س هند�شي.

Wassily Kandinsky أي�سًا �لفنان وي�سلي كاندن�سكي�

ودرج��ات  و�أل���و�ن  باأحجام  �ل��د�ئ��رة  �شكل  تناول 
مختلفة، و�أظهرها في بع�س �أعماله ب�شورة مفككة 
بينها من خالل  و�أح��دث عالقات  متر�بطة،  وغير 
�لخطوط و�الأ�شكال �لهند�شية وجعل �الأ�شكال كاأنها 

ت�شبح في فر�غ، �ل�شكل )26(.

�ل�شكل )25( لوحة �لفنان روبرت ديلوني

�ل�شكل )26( لوحة �لفنان وي�شلي كاندن�شكي
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�شكل  ثبات  ت�شمن  محددة  طريقة  هو  الفني(  )الأ�شلوب  بم�شطلح  المق�شود  هل   •
تكوين الفنان وبنائه الت�شكيلي من األوان وخطوط وم�شاحات، وطرق معالجتها من الناحية 
التكنيكية اأو من ناحية التعبير، وعدم ال�شماح لهذا الفنان الخروج عن اأ�شلوبه المتبع حتى 

ل يفقد �شخ�شيته وهويته الفنية؟
التاريخ الفني يثبت لنا عدم �شحة هذا التوجه الفكري، لأن الفنان يمر بعدة تجارب 
واكت�شاف للذات وللعالم الذي حوله، وهذا ل يعني اأنه لي�ض هناك بع�ض الفنانين الذين 
نهجوا اأ�شلوب واحد في اأعمالهم، لدرجة اأننا اإذا �شاهدنا لوحاتهم، يمكننا اأن نميز عملهم 

من اأول وهلة.
المطلوب: جمع �شت اأعمال للفنان بابلو بيكا�شو للمراحل الفنية التي مر بها، وا�شفاً 
في كل لوحة )بنائها الت�شكيلي، من عنا�شر واأ�ش�ض( من وجهة نظرك الخا�شة دون اللجوء 
اإلى ما كتب عنه من نقاد الفن والمتخ�ش�شين، مع مقارنة نهائية بين اأ�شاليب هذه الأعمال.
فكرة التكوين، اأي تاأليف العمل الفني الت�شكيلي، كيف يفهمها التجريديون، هل هي   •
مجرد ر�شم م�شاحات لونية وخطوط مجردة، كانت نتيجة عمليات حذف واإ�شافة لعنا�شر 
واقعية تم تحوير �شكلها الماألوف اإلى �شكل مجرد بعيد كل البعد عن الأ�شل، اأو موحياً له، 

اأو بقي من بع�ض اأجزائه؟

ال�شكل )28( لوحة للفنان كازمير مالفيك
Kasimir Malevich

ال�شكل )29( لوحة للفنان مارك روثكو
Mark Rothko
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�أو طريقة تكوين  �أو ت�شكياًل معيناً،  ما �لفرق بين فنان يظل ي�شتخدم لوناً معيناً،   •
معينة في لوحاته، وي�شتمر في تكر�ر نف�س حلوله وطرقه في �إنتاجه �لفني، وبين فنان �آخر 
يحاول با�شتمر�ر تقديم حلول مختلفة ومتنوعة، في تناول عنا�شر بناء �لعمل �لفني، من 

خطوط وم�شاحات ومالم�س... وعالقات ت�شكيلية بينها د�ئماً متجددة؟
�أم  Philp Dunn؟ هل هو من �لفئة �لأول��ى  �لفنان فيلب د�ن  �أعمال  ر�أي��ك في  وما 

�لثانية؟

�أيهما �أهم يا ترى، �للون، �أم �لخط، في م�شاألة �لتعبير.... �أيهما �أقدر على �إي�شال   •
فكرة �لفنان �إلينا.... �ألو�نه �أم خطوطه؟

�ل�شكل )31( لوحة للفنان
عبد�هلل �لمحرقي

�ل�شكل )32( لوحة للفنان
 Claud Monet كلود مونيه

�ل�شكل )30( �أعمال �لفنان فيليب د�ن
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علم المنظور واأللوان وتأثيرها النفسي والنسبة الذهبية
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   The golden ratio الن�سبة الذهبية
واتزان  تن�سيق  الت�سميم من  الجمال يقا�س بمقدار ما في  باأن  اليونانيون يعتقدون  كان 
تعدد  بين  ريا�سية  اإيجاد عالقة  بعد من  فيما  وتمكنوا  عنا�سر،  يحتويه من  ما  في مجموع 
العنا�سر وتنا�سقها وتنوعها في الت�سميم، من خالل خطة اأ�سا�سية لتغيير الأ�سكال والخطوط 
الن�سب ب�سكل ظاهر في  التناغم الجمالي فيه. وقد ا�ستخدمت طريقة  والم�ساحات، لإ�سفاء 
اإتباع هذه الطريقة والتي مفادها  اإلى  الم�سريين والإغريق  اليوناني، واتجه قدماء  الع�سر 
اإذا ق�سم م�ستقيم اإلى جزاأين بحيث تكون ن�سبة الجزء ال�سغير اإلى الكبير كن�سبة الجزء  اأنه 
الكبير اإلى طول الم�ستقيم كله، فاإننا نح�سل على الن�سبة 1،618 وقد �سميت بالن�سبة الذهبية 
اأو المتو�سط الذهبي من قبل عالم الريا�سيات الإغريقي اقليد�س Euclid ورمز لها بالرمز 

 »     Phi فاي«

وهذه الن�سبة موجودة في متتالية ريا�سية تبداأ من الرقم 1، ثم جمع العددين التاليين 
لنح�سل على العدد الذي يليهما فتكون على ال�سكل الآتي: 1، 2، 3، 5، 8، 13...اإلخ فالن�سبة 
5: 8 تمثل عددين متتاليين من اأعداد )فيبونات�سي( Fibonacci مكت�سفها وهي ت�ساوي 
اإلى هذا اليوم في معظم الت�سميمات والأعمال الفنية  1،618 وهذه الن�سبة ل زالت تتبع 

الجميلة.

ال�سكل )55( 

ال�سكل )56( 
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فن الخداع البصري

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار االختياري-التربية الفنية-فن الخداع البصري وتصميم النوتان

االختياري

الثانوية مقررات
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بداية ظهور فن الخداع الب�صري:
اإن اأول و�ضف لهذا النمط من الفن كان في العام 1964م عبر مجلة التايم الأمريكية 
المكونة  والألــوان  الخطوط  الب�ضري في حركة  الخداع  اإلى حقيقة مفهوم  اأ�ضارت  حيث 
العين  با�ضم  الوقت  ذلك  في  اأقيم  الــذي  المعر�س  من  �ضور  ون�ضرت  المر�ضومة  للوحات 
على  العتماد  اإلى  فنانيه  اتجاه  اإلى  واأ�ضارت   ،”The Responsive Eye“ الم�ضتجيبة
الفنية  الأعمال  المختلفة في  ب�ضورها  الحركة  للتعبير عن  الحديثة  العلمية  المعطيات 
النظريات  كانت  اإذ  الع�ضر،  ذلك  �ضاد  الــذي  والتكنولوجي  العلمي  للتقدم  م�ضايرة  وذلــك 

العلمية والتجاهات الفنية والفل�ضفية هي المثير الحقيقي للفنانين.
الفن الحديث في مانهاتن بنيويورك وكان ي�ضم  اإن�ضاء متحف  العام 1965م تم  وفي 
حوالي 123 لوحة ومنحوتة لفن الخداع الب�ضري لمائة فنان من خم�ضة ع�ضر دولة، مما 
اأبهر الجمهور ونال اإعجابهم ب�ضكل كبير، وعلى اإثر ذلك انت�ضر هذا الفن في الكثير من 
الدول الأوروبية، واأ�ضبح فن الخداع الب�ضري اأحد التجاهات الفنية الحديثة المعروفة 
في تلك الحقبة الزمنية واأعتبر تطوراً للفن التجريدي واللبنة الأولى لنطلق العديد 
المختلفة  الجمالية  القيم  على  التجاه  هــذا  ركــز  حيث  الأخـــرى،  الفنية  التجاهات  من 
داخل  رفيعة  مكانة  الفن  لهذا  جعل  مما  والعمق  والت�ضاد  والإيــقــاع  كــالتــزان  للت�ضميم 
التجاهات الفنية المختلفة في القرن الع�ضرين واأ�ضلوب مميز يمثل �ضمة الع�ضر وطابعه. 
وبداأ بالظهور في الإعلم المرئي وفنون الدعاية والإعلنات المطبوعة وت�ضميم الأزياء 

والديكور الداخلي للمنازل.

”The Responsive Eye“  لوحة من متحف الفن الحديث العين الم�ضتجيبة

ال�ضكل )70( 
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رواد فن الخداع الب�صري:
  يعتبر الفنان فيكتور فازارلي Victor Vasarely الفرن�ضي الجن�ضية والهنغاري الأ�ضل 
والفنزويلي جي�ضو�س رافاييل �ضوتو Jesus Rafael Soto من رواد فن الخداع الب�ضري الأوب 
اآرت Op Art. فقد تميز فازارلي في تجريده لهذا الفن و�ضياغته للأ�ضكال والخطوط والألوان 
في �ضياق متناغم جميل، اأما �ضوتو فقد تخ�ض�س في اإنجاز منحوتات متحركة ثلثية الأبعاد 
بمواد تعطي الإح�ضا�س بال�ضوء والحركة والتغير مثل المواد ال�ضفافة والعاك�ضة لجذب الروؤية 
 Bridget Riley رايلي  بريدجيت  منهم   الفنانين  من  الكثير  ذلك  في  تبعه  وقد  والنتباه، 

البريطانية التي ابتدعت الكثير من الأعمال ال�ضخمة والتي تبدو متحركة.

لوح بريديجت رايلي 
Bridget Riley 1961م

مج�ضم للفنان �ضوتو
Soto 1956م

خداع ب�ضري )خطوط(

فقد كان لبتكارات فازارلي ورايلي في اللون والتلعب بالأ�ضكال الهند�ضية والخطوط 
تاأثير قوي على فناني الع�ضر الحديث ونهجهم لهذا الفن فقد برز العديد من الفنانين من 
اأمثال موندريان )Mondrian( بهولندا، ومالفيت�س )Malevich( برو�ضيا، وكاندن�ضكي 

)Kandinsky( باأوروبا، وغيرهم من الفنانين الذين برزوا في تلك الفترة.

ال�ضكل )71( 
ال�ضكل )73( ال�ضكل )72( 
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فعملية الإدراك الب�صري هي عملية واحدة تخ�صع لظروف خا�صة و�صروط معينة للح�صول 
على الإح�صا�س بموقع وحجم و�صكل وحركة المو�صوعات المحيطة بمدركاتنا. ويتحكم م�صتوى 
الن�صاط الذهني للفرد وقدرته على النتباه في موقفه من المظاهر المرئية له بكافة اأ�صكالها 

واأحوالها.
وقد تعرفنا م�صبقاً على البعد الإدراكي للعمل الفني وعملية الإدراك الب�صري بمراحله 
الأ�صا�ص���ية المتتابعة والتي تبداأ بنظرة اإجمالي���ة ثم تحليلية لإدراك العالقات القائمة بين 

الأجزاء ثم تجميعية باإعادة تاأليف وتركيب الأجزاء في هيئتها الكلية.

العوامل التي تقوم عليها عملية الإدراك الب�صري:

العوامل الذاتية: تنتمي اإلى ال�صخ�س الم�صاهد للعمل الفني حيث اأنه له ميوله وانفعالته 
الخا�صة وا�صتعداده التام وخبرته ال�صابقة وقدرته على التخيل فتعمل جميعها بالتاأثير على 

حكمه الإدراكي.

تجميعيةتحليليةنظرة اإجمالية
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الإدراك  والت�شوي�ش في  التذبذب  اإلى  يوؤدي  واللون مما  وال�شوء  والحجم  كال�شكل 
الب�شري.

العقل الب�شري يدرك الأ�شكال الكلية ول يدرك الجزئيات فاإذا ما تعر�ش لها اأكملها.  •
كذلك يدرك عادة ال�شكل اأمام خلفية ول يميز ال�شكل على الأر�شية اإل بوجود قواعد   •

معينة ت�شاعده على ذلك.
وعقل الإن�شان ل يميل اإلى العنا�شر المتنافرة بل يعمل على التنظيم بتقارب وت�شابه   •

وتجميع هذه العنا�شر الب�شرية.

الخ�صائ�ص الفنية للخداع الب�صري: 
1- الإيهام الب�شري بالحركة اأو البروز اأو النتفاخ اأو الومي�ش للعنا�شر الب�شرية تارة, 

مع ال�شعور بال�شتقرار والثبات والتزان تارة اأخرى.
2- الإيحاء بالعمق الفراغي )البعد الثالث في الفراغ(

3-  اختيار العنا�شر بعناية من اللون والخط وال�شكل لإن�شاء اأق�شى تاأثير اإيهامي ديناميكي 
من الحركة الت�شاعدية والتنازلية )التموجات( والتزان والثبات والتج�شيم.
4- عالقة تبادلية قائمة على التوازن بين ال�شكل )الموجب( والفراغ )ال�شالب(. 

5- توظيف اأ�شكال تجريدية هند�شية والبعد عن الأ�شكال الع�شوية والرمزية.
6- ا�شتخدام تقنيات لونية اإيهامية للم�شاحات والأ�شكال كالت�شاد والتدرج داخل اإيقاعات 

متحركة )تراكبات ديناميكية – تموجات – عمق – انت�شار(.
7- تكرار الخطوط والأ�شكال والعنا�شر ب�شكل هند�شي اإيقاعي متناغم.

ال�شكل )82( 
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اهتم الفنان اآرثر وي�صلي داو Arthur Wesley Dow بفنون ال�صرق الأق�صى ودر�س في 
باري�س تاريخ الفن المقارن والبنية الت�صويرية في تكوين اللوحات لهذه الفنون وخا�صة ما 

 .Notan Design ي�صمى بت�صميم النوتان
الغرب عن  تعليمي تكويني في  اإلى نظام  النوتان  الع�صرين تحول  القرن  وفي مطلع 

.Arthur Wesley Dow طريق الفنان اآرثر وي�صلي داو
ولكن ما هوالنوتان؟

النوتان: كلمة يابانية تتكون من جزاأين هما No وتعني درجة من العمق والكثافة 
 Notan the )تعني الباهت والخافت اأي )التفاعل بين ال�صوء والظالم tan والظالم و
)الفراغ(  وال�صلبية  )ال�صكل(  الإيجابية  بين  العالقة  اأي�صاً  وتعني   ,dark and light

والح�صول على التوازن بينهما.

ن�شاأة النوتان:

ن�صاأ النوتان في القرن ال�صابع الميالدي في ال�صين واليابان ومور�س لقرون عديدة 
وكان ي�صير اإلى تدرج قيمة اللون بغ�صل الأحبار المر�صومة على الورق اأو الحرير للح�صول 
على حركة منتظمة ومتكررة لل�صكل تتراوح بين الداكن الكثيف واللون الباهت الخفيف.

وظهر ب�صكل وا�صح في فنونهم في القرن الخام�س ع�صر الميالدي.

  )لوحة الفنان ها�صيغاوا توهاكو  Hasegawa Tohaku من القرن ال�صاد�س ع�صر في متحف طوكيو الوطني(

ال�صكل )94( 
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في  الفنون  طالب  قبل  من  ودرا�سته  نقل جماليات الت�سميم الياباني   Dow اأراد داو
الغرب بكل ما فيه من تدرج لقيمة اللون بغ�سل الأحبار المر�سومة والح�سول على قيمتين 
لونيتين )الأبي�ض والأ�سود( حتى يوؤكد للجميع المبداأ الأ�سا�سي للنوتان وهوتفاعل ال�سوء 
Notan-« )والظالم والإيجابية وال�سلبية ب�سكل متوازن اأطلق عليه فيما بعد )بنية النوتان

structure« وكان يعتبر النوتان اأحد العنا�سر المكونة للت�سميم بجانب الخط واللون.
فلقد كانت الثقافة الغربية اآنذاك تميل اإلى التاأكيد على الجوانب الإيجابية للت�سميم مع تركيز 
 ،Notan اأقل على الم�ساحة )الخلفية( كجانب �سلبي، على عك�ض الثقافة ال�سرقية  التي اأن�ساأت
والتي كانت ت�سعى اإلى خلق التوازن بين الت�سميم)ال�سكل( والفراغ )الأر�سية( مع الهتمام بكل 
فراغ في الت�سميم لأنه يعتبر عن�سر اأ�سا�سي فيه للح�سول على القيم التناغمية بين الم�ساحات 

الفاتحة والقاتمة وترجمة الأ�سكال اإلى اأ�سكال م�سطحة ذات بعدين.

بدايات النوتان في فنون الثقافة الأوروبية

:harmony Structure البنية التناغمية
لكل عمل فني بنية اأ�سا�سية من القيم اللونية والتي يطلق عليها البنية التناغمية وهي تكمن 
في العالقة بين الم�ساحات الفاتحة والقاتمة والم�ساحات الو�سيطة بينهما فالقيمة )value( هي: 
الدرجة التي يت�سف بها اللون من الفاتح اأو الغامق، فهي اأداة حيوية في التكوينات الت�سويرية 

تعطي للت�سميم نمطه ووحدته، وتظهر مدى جودة الت�سميم وفعاليته اإلى حد كبير.

ال�سكل )95( 
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الفن الحديث والمدارس الفنية

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار االختياري-التربية الفنية-الفن الحديث والمدارس الفنية

االختياري

الثانوية مقررات
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إنتاج اللوحات الفنية

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار االختياري-التربية الفنية-إنتاج اللوحات الفنية

االختياري

الثانوية مقررات
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كيف يتم تنظيف الفر�س بعد ا�ضتخدامها بالألوان الزيتية؟

 Thinner »اأوًل: يجب الح�ضول على مزيل للألوان »تنر
Turpentine. ن�ضع قليًل من  اأو مذيب الألوان التربنتين 
قليًل من  اإلــى  فــي طبق زجــاجــي. كما نحتاج  الألـــوان  مزيل 

ال�ضابون العادي الذي ن�ضتخدمه لغ�ضل الأيدي.
ثانياً: ن�ضتخدم ورق ال�ضحف القديمة لتنظيف �ضعيرات 
بالجزء  نــبــداأ  اأن  يجب  بها.  العالقة  الألـــوان  مــن  الفر�ضاة 
قليًل  الأعلى  اإلى  ون�ضحب  بال�ضعيرات،  المحيط  المعدني 

وبرفق، حتى ل تنتزع ال�ضعيرات. 
ثالثــــاً: نم�ضــــك الفر�ضــــاة بيــــد، وورق ال�ضــــحيفة بيــــد اأخرى، 
ون�ضــــغط من منت�ضــــف الفر�ضاة برفق، حتى نزيل اأكبر كمية من 

الألوان. 

رابعـــاً: يجـــب التاأكد اأننـــا اأزلنا اأكبر كمية مـــن الألوان 
من الفر�ضاة، ويظهر ذلك بو�ضوح في ورق ال�ضحيفة. 

خام�ضاً: نقوم بغم�س راأ�س الفر�ضاة في المذيب، ونحرك 
الفر�ضاة لإزالة اأكبر قدر من الألوان. 

�ضاد�ضاً: نكرر م�ضح الفر�ضاة بورق ال�ضحف مرة اأخرى، لنتاأكد 
اأن بع�س بقايا اللون ل  اأكبر قدر من الألــوان. نلحظ  اإزالــة  من 

تزال في الفر�ضاة. 
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�ضابعاً: ن�ضع قليًل من ال�ضابون في راحة اليد، ونقوم 
بغ�ضل الفر�ضاة ونغ�ضل راأ�س الفر�ضاة لإزالة بقايا الألوان. 

ثامناً: نحرك الفر�ضاة في راحة اليد، ونلحظ تغيير لون 
ال�ضابون اإلى لون الطلء.

اأن لون الطلء قد زال  الغ�ضل نلحظ  تا�ضعاً: مع تكرار 
من الفر�ضاة، ويبدو لون ال�ضابون غير مختلط بلون الطلء 

على الفر�ضاة.  
الجرائد، حتى  الفر�ضاة بورق  عا�ضراً: نقوم بتجفيف 
نزيل اأي بقايا للماء وال�ضابون منها، ثم نحفظها في مكان 

جاف، تمهيداً ل�ضتخدامها مرة اأخرى. 

ي�ضتخدم العديد من الفنانين األوان الإكريليك Acrylic ل�ضهولة ا�ضتخدامها، فيتم تخفيف 
الألوان ومزجها بالماء مثل الألوان المائية، مما ي�ضهل عملية اإنتاج اللوحات الفنية، وجفافها 

ب�ضكل �ضريع. 

ال�ضكل )153(
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الطباعة اليدوية

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار االختياري-التربية الفنية-الطباعة اليدوية

االختياري

الثانوية مقررات
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Block Printing الطباعة بالقوالب
تعتبر الطباعة با�شتخدام القوالب الخ�شبية من اأقدم اأنواع الطباعات اليدوية، ونظراً   
لبطئها الإنتاجي تعتبر مكلفة ولي�س لها اأهمية تجارية، كما اأن منتجها يكون غالباً مرتفع 
ال�شعر، وهذه الطريقة ت�شتعمل عادة في البالد التي تتوفر فيها العمالة باأ�شعار منخف�شة، 
وتتميز هذه الطريقة باإمكاناتها الوا�شعة من حيث اإمكانية ا�شتعمال عدد كبير من القوالب 
في الت�شميم الواحد عالوة على اأنه ل يحدث اختالط بين الأل��وان وتظهر الأل��وان على 

ال�شطح المطبوع عليه بجودة عالية واأ�شيلة.

Batik Printing الطباعة بالباتيك
تنق�سم هذه الطريقة اإلى ق�سمين:

:Wax Batik 1. الباتيك بال�سمع
ظهرت هذه الطباعة المعروفة بالباتيك في جزيرة جاوة وبالد الهند وال�شين، وتقوم 
الم�شخن  ال�شمع  با�شتخدام  القما�س  على  الفني  الت�شميم  من  مناطق  عزل  على  فكرتها 
الأر�شية  اأو  الت�شميم  اأج��زاء  اإل��ى  الو�شول  من  ال�شباغة  األ��وان  منع  على  ي�شاعد  وال��ذي 
توؤثر على  ب��اردة حتى ل  الم�شتعملة  ال�شبغات  اأن تكون  القما�س، وي�شترط  المعزولة من 

ال�شمع.

ال�شكل )162(ال�شكل )161(

ال�شكل )163(
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screen printing الطب�عة ب�ل�ص��صة الحريرية
بداأ هذا النوع من الطباعة في كل من اليابان والهند وال�ضين، وهو تطور لطباعة الإ�ضتن�ضل 
اأنــواع الأ�ضطح  اآلة متقدمة مكنت من تطبيق الطباعة على كافة  اإلى �ضناعة  من عمل يدوي 

كالأقم�ضة والورق والقما�س.
ر و�ضائل الطباعة المختلفة الأخرى وطرقها،  ونتيجة تطوُّ
الــعــديــدة  الإيــجــابــيــة  الــجــوانــب  بــالــفــنــون  الم�ضتغلون  لحـــظ 
الو�ضيلة  هي  الحريرية  ال�ضا�ضة  فكانت  الإ�ضتن�ضل،  لطباعة 
اأكبر،  اأو�ضع وجودة فنية عالية ومــردود  اإنتاج  الأمثل لتحقيق 
وقد تحقق ذلك على اأيدي العديد من الرواد؛ اأمثال: �ضمويل 
الــذي  باإنجلترا  مان�ض�ضتر  مــن   Samuel Simon �ضيمون 
لَْت له �ضنة 1907م طريقة مد الحرير على الإطارات، وويليام  �ُضجِّ
 J.Pilsworth ِبْل�ضوورث  William Morris، وجون  موري�س 

الذي اأجرى على الطباعة تح�ضينات ملمو�ضة، واأدخل عليها تعدد الألوان. 
وتقوم فكرة الطباعة بال�ضا�ضة الحريرية على تجهيز قالب مكون من اإطار خ�ضبي م�ضدود 
عليه قما�س يتميز بالنفاذ للألوان عولج بحيث ي�ضمح بمرور الألــوان في اأجــزاء وعزلها عن 
الأجزاء الأخرى، ثم يمرر اللون على القالب بعد تثبيت ال�ضا�ضة على ال�ضطح المراد تطبيق 

الطباعة عليه، وبعد رفعه ينتج الت�ضميم المعد على القالب وبجودة ممتازة.
وقد وجدت �ضركات الإعلن ومكاتب الدعاية في هذه التقنية حًل لم�ضاعب جّمة عانت منها 
طويًل، اإذ �ضارت طباعة الإعلنات الكبيرة وتعدد الألوان ووفرة الإنتاج وخف�س التكاليف ممكنة 
ومتاحة، مّما اأدى اإلى ت�ضارع كبير في تطوير الو�ضائل والخامات والأدوات والمواد الم�ضتخدمة 

في طريقة الطباعة بال�ضا�ضة الحريرية. 
اإل اأن هذا الفن مع نموه المت�ضارع وتعدد ا�ضتخداماته لم يحظ بالنظرة الفنية الخال�ضة 
اأي�ضاً، وفي عام 1938م فاجتمع عدد من الفنانين ال�ضباب  اأداًة لك�ضب المال  ُعَدّ  وح�ضب، بل 

)اأوراق �ضجر وموز( لباتريك كولفند
ال�ضكل )166(
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Anthony Velonis، واأقاموا معار�ض فنية  اأنتوني فيلوني�ض  في الواليات المتحدة بقيادة 
حينها  واأطلقوا  وغيرها،  نيويورك  ومتاحف  �صاالت  في  الحريرية  بال�صا�صة  المنفذ  لنتاجهم 
الخال�صة،  الفنية  ال�صمة  ي�صتعيد  بداأ  الذي  الفن  هذا  على   )serigraph )�صيرغراف  ت�صمية 
ار االأعمال الفنية، وال�صيما في ال�صتينات من القرن  ويتلقاه ب�صغف هواة الفنون الجميلة وتجَّ
المن�صرم حينما عر�ض فنانون كبار اأمثال: اأندي وارهول Andy Warhol، وروي ليت�صن�صتاين 
االأ�صا�صية  اأعمالهم   ،Robert Rauschenberg Roy Lichtenstein، وروبرت رو�صينبيرغ 
منجزة بال�صا�صة الحريرية في معار�ض الفنون الغرافيكية والفنون الجميلة، وقدموا هذا الفن 

بو�صفه اأحد اأجمل فروع الفن التي تت�صدر متاحف العالم. 

من اأعمال
الفنان بيكا�صو

من اأعمال
الفنان ماتي�ض

من اأعمال الفنان اندي وارهول
Andy Warhol

مكونات قوالب طباعة ال�شا�شة الحريرية: 
االإطارات: وتكون عادة م�صتطيلة ال�صكل من خامة الخ�صب اأو المعدن الخفيف المقاوم   .1
للرطوبة والتمدد اأو االنكما�ض، ويمكن حمايتها بدهنها ل�صمان ثباتها اأو �صداأ االإطارات 

المعدنية. 

ال�صكل )169(ال�صكل )168(ال�صكل )167(
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تعباأ الم�ساحات الموجبة يدوياً بمادة عازلة على ال�سا�سة الحريرية نف�سها ونتركها   •
تجف ثم نمرر اللون بوا�سطة الإ�سكويجي فتتم الطباعة.

ال�سكل )171(

ال�سكل )172(
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بطريقة �لت�سوير �ل�سوئي �أو ما ي�سمى بال�سيرغر�ف serigraph وقد بد�أت فكرة   •
هذه �لطباعة بدهن �ل�سا�سة بمادة جالتينية تتاأثر بال�سوء لت�سبح في حالة ثبات 
ال تزول بالماء، وعند عزل مناطق من هذه �لمادة �لمثبتة على �ل�سا�سة عن �ل�سوء 
في�سهل �إز�لتها بالماء، وعندئذ �أمكن تطبيق �لت�ساميم �ليدوية بر�سمها على �سطح 
�سفاف بلون �أ�سود معتم ثم تثبيت �ل�سا�سة فوقها وت�سليط �ل�سوء لمدة معينة من 

�أ�سفلها، وبعد غ�سلها بالماء يبقى �لت�سميم ثابتاً غير نافذ لالألو�ن �أثناء �لطباعة.
 Silk Screen printing وفيما ياأتي �سرح لطريقة طباعة �ل�سا�سة �لحريرية 

باأ�سلوب �لت�سوير �ل�سوئي:
يتـــم دهـــن �ل�سا�ســـة �لحريريـــة بمادة ت�ســـمى �لح�ســـا�س وهي مـــادة كيميائيـــة تعرف بـ   •
COATING SOLUTION PREMIUM COAT تبـــاع مـــع مـــادة �أخـــرى 
ت�سمى BYCROMATE AMONICK يخلط مقد�ر 2 ملعقة كبيرة من �لعلبة 
�الأولى ثم تعباأ �لعلبة �ل�ســـغيرة بالماء وترج ويوؤخذ منها مقد�ر ملعقة �ســـغيرة من 

�لعبوة �الأخرى ويتم خلط �الثنين معاً ثم تدهن �ل�سا�سة كاملة بالخليط.

تترك �ل�سا�سة لتجف جيد�ً بعيد�ً عن �ل�سوء بعد �لك�سف عليها و�لتاأكد من �أن م�سامات   •
�لقما�س قد تم �سدها، ويحفظ باقي �لخليط مع �لعبو�ت �الأ�سا�سية في �لثالجة حيث 

يمكن �لحفاظ عليها لمدة �سهر.

�ل�سكل )173(
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يجهز الت�ضميم على ورق ن�يلون �ضف�ف ب�للون االأ�ضود المعتم ويمكن اال�ضتع�نة ب�آلة الت�ضوير ال�ضوئية   •
لهذا الغر�ض.

يثبت الق�لب والت�ضميم تحت �ضوء �ض�طع م�ضلط عليهم� لمدة تتراوح بين دقيقتين اإلى ثالث دق�ئق.  •

ي���رف���ع ال��ت�����ض��م��ي��م وي��غ�����ض��ل م��ب������ض��رة ب���ل��م���ء وي��م��ك��ن   •
عن  الح�ض��ض  م����دة  الإزال����ة  ن�عمة  ف��ر���ض���ة  ا���ض��ت��خ��دام 

ال�ض��ضة الحريرية ثم تترك لتجف.

ن��ك��م��ل خ����ط����وات اإ����ض����ف���ة   •
بتمرير  والطب�عة  ال��ل��ون 
االإ�ضكويجي على ال�ض��ضة.

ال�ضكل )174(

ال�ضكل )175(

ال�ضكل )176(

ال�ضكل )177(
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ويمكن تثبيت اللون على القما�ش بكيه بحرارة معتدلة بعد تغطيته بعازل ورقي.  •

تتم عملية الطباعة باإ�سافة اللون المختار على اأحد طرفي الت�سميم ثم ي�سحب با�ستخدام   .4
الإ�سكويجي فوق الت�سميم لتعبئة الفراغات.

يرفع القالب عن ال�سطح المراد الطباعة علية وبذلك تكون عملية الطباعة قد اكتملت.  .5
طالب ثانوية الح�سين بن علي مار�سوا عملية الطباعة بال�سا�سة الحريرية ودمجها 
مع فنون اأخرى مع معلمهم الأ�ستاذ اإبراهيم العرافي الخطاط ال�سعودي المعروف وكانت 

من نتائجهم الفنية اأعمال رائعة:

اأعمال فنية لطالب ثانوية الح�سين بن علي
ا�ستخدم فيها طباعة ال�سا�سة الحريرية

ال�سكل )178(

ال�سكل )179(
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ورثة بيزنطة )الخالفة الأموية(: )41 – 132 هـ / 661 – 750 م(
لقد كان لبوتقة الفن الإ�صالمي والهند�صة المعمارية في عهد الخالفة الأموية ن�صيًبا 
اإلى دفع عجلة تطور  اأدى  بيزنطي  تراث كال�صيكي  لما تحويه من  بالغاً،  واهتماماً  كبيراً 
الدولة الإ�صالمية في الفنون الزخرفية والتطبيقية والعمارة الإ�صالمية، وظهر ما ي�صمى 

بالطراز الأموي الذي يتجلى في الجامع الأموي بدم�صق وم�صجد قبة ال�صخرة بالقد�س.

م�صجد قبة ال�صخرةالجامع الأموي الكبير بدم�صق

ن�صاط: ابحث في ال�صبكة العنكبوتية عن اأهم ما يميز الجامع الأموي بدم�صق وم�صجد 
قبة ال�صخرة من الناحية المعمارية وما هي اأهم الأ�صاليب الفنية التي تميز بها الطراز 
الأموي في الهند�صة المعمارية والفنون التطبيقية، اجمع بع�س ال�صور والمعلومات عن 

ذلك ثم ناق�صها جماعياً مع زمالئك.
الع�سر الذهبي )الدولة العبا�سية وتوابعها(: )221 – 276 هـ / 836 – 891 م(

عنه  فن�صاأ  وا�صحاً  الجديد  الإ�صالمي  الفني  الإنتاج  على  ال�صا�صاني  للتاأثير  كان  لقد 
التي  اأوج عظمته في مدينة �صامراء، وهي  العبا�صي، وبلغ هذا الطراز  بالطراز  ما ي�صمى 
كانت مركزاً للخالفة العبا�صية في تلك الفترة، و�صمي با�صم �صامراء، واأ�صبح طراز �صامراء 
ذا طابع دولي انت�صر في اأقطار العالم الإ�صالمي وذلك بحكم �صيطرة الخالفة العبا�صية 

با�صتثناء الأندل�س التي احتفظت بمعظم الأ�صاليب الفنية من الطراز الأموي.

ال�صكل )185(ال�صكل )184(
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القراآن الذي نال اهتمام المهند�ضين والفنانين حيث فا�ضت فيه اإبداعاتهم وعبقرياتهم، 
فاأ�ضبح الم�ضجد بمثابة المتحف الذي يرى الزائر من خالله جمال وروح الفن الإ�ضالمي. 
نكت�ضف  فاإننا  المجردة،  والهند�ضية  النباتية  الزخرفية  النقو�ش  لجماليات  تاأملنا  وعند 
للتمدد  الإيقاعي  النت�ضار  والت�ضادات وديمومة  التبادلت  ا�ضتخدام  الم�ضلم في  الفنان  براعة 
اأ�ضا�ضه  ريا�ضي،  وتنظيم  ذات��ي  ت�ضكيلي  بمنطق  الالنهائي،  الأف��ق��ي  الت��ج��اه  ف��ي  والنب�ضاط 
الخطوط المختلفة بت�ضكيالتها المتنوعة والتي تتخذ طابًعا عقالنياً وهند�ضياً فريًدا بالإ�ضافة 
اإلى تنوع الخطوط العربية ور�ضمها �ضمن مقايي�ش معينة، كل هذه من طبيعة العقل الذي من 
�ضفاته التفكير والنظام والدقة، وقد اأراد الفنان الم�ضلم اأن يحاكي الطبيعة بروحها وجوهرها 
ل باأ�ضكالها المتغيرة. ونتيجة لهذا الح�ش الأخالقي جعل مقيا�ش الأ�ضياء روحي وجداني. كما 
حاول تجريد الأ�ضياء المادية وتجزئتها واإحالتها اإلى عنا�ضر اأولية ثم اإعادة بنائها من جديد 

وفق نظرة فل�ضفية جمالية.

لقد �ضجل التاريخ على مر الع�ضور �ضوراً مختلفة لهتمام وعناية قادة الأمة الإ�ضالمية 
لتو�ضعة وعمارة الحرمين ال�ضريفين اإلى ع�ضرنا الحا�ضر، وقد �ضهد الحرم المكي والنبوي 
بن  فهد  الملك  له  المغفور  ال�ضريفين  الحرمين  كبيرة في عهد خادم  اإنجازات معمارية 
اأكبر  تد�ضين  تم  اإذ  عبدالعزيز،  بن  عبداهلل  الملك  العظيمة  م�ضيرته  واأكمل  عبدالعزيز 
تو�ضعة للحرم المكي في عهده يرحمه اهلل. وت�ضتمر رعاية الحرمين ال�ضريفين في هذا 
العهد الزاهر، عهد الملك �ضلمان بن عبد العزيز حفظه اهلل، حيث يوليهما جلَّ اهتمامه 

ورعايته.

ال�ضكل )199(ال�ضكل )198(
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الخزف والتقاء الح�ضارات عبر التاريخ:
اإن المادة التي حافظت على اأبهى حلتها بين الفنون الزخرفية هي مادة الفخار اأو الخزف 
وهي من اأعرق ال�سناعات الأنها مت�سلة بحياة االإن�سان ات�سااًل وثيقاً فمنها خلق كما ورد في �سورة 
اآية 12[، فهي بمثابة  ]�سورة الموؤمنون:   ﴾ ﴿ الموؤمنون 
كتاب مفتوح لت�سجيل تطور الب�سرية عبر الع�سور والتاريخ، اإذ يرجع ا�ستخدامها منذ القرون 
االأولى قبل الميالد، وقد ظهرت في الح�سارة االأوروبية واليونانية وبالد مابين النهرين في 
عهد ال�سومريين وبالد ال�سرق االأق�سى )ال�سين( التي ظهر فيها �سناعة البور�سالن وتلوينه 
هذه  انتقلت  ال�سين  ومن  المجاالت.  كل  في  التلوين  لفكرة  انطالقة  فكانت  مختلفة،  باألوان 
ال�سناعة اإلى ال�سرق االأدنى، وتعتبر الح�سارة العربية االإ�سالمية، وح�سارة ال�سرق االأق�سى، من 
اأكثر ح�سارات العالم التي اهتمت بهذا الفن العريق، وي�سنف الخزف على اأنه من اأرقى الفنون 
اأكثر  االإ�سالمي  الخزف  اإلينا من  االإ�سالمي، وقد و�سل  الفن  التي خلفها  ال�سهيرة  التطبيقية 
مما و�سل اإلينا اأي نوع اآخر من تجليات هذا الفن، ومن خالل الح�سارة االإ�سالمية عرفت اأغلب 
و�سائل ت�سكيل وزخرفة الخزف، حيث تعود اأقدم النماذج المهمة في هذا الفن اإلى بداية الحكم 
العبا�سي، حيث ال يكاد يعرف �سيء من �سناعة الخزف اإبان حكم االأمويين، وكانت بالد الطوب هي 
 بالد الخزف منذ الع�سور القديمة، مثل العراق و�سعيد م�سر وبع�س بالد المغرب واالأندل�س.

عبقرية ا�ضتخدام الطين في الع�ضر الإ�ضالمي:
ينق�ضم الخزف اإلى ق�ضمين:

1- الفخار Earth Ware: وهو نوع من الطين الطبيعي االأبي�س النقي )الكاولين( اأو  االأحمر 
وت�سنع منه االأواني بعد حرقها اأو تجفيفها على ال�سم�س. وهو يمر بعدة مراحل اأ�سا�سية.

اآنية فخارية �سينيةاآنية فخارية طراز عبا�سياآنية فخارية قبل الميالد
ال�سكل )209(ال�سكل )208(ال�سكل )207(

Tarbia Fannia Stud.indd   131 4/24/19   4:13 PM



Tarbia Fannia Stud.indd   132 4/22/19   3:06 PM



Tarbia Fannia Stud.indd   133 4/22/19   6:44 PM



Tarbia Fannia Stud.indd   134 4/22/19   3:07 PM



Tarbia Fannia Stud.indd   135 4/22/19   3:07 PM



Tarbia Fannia Stud.indd   136 4/22/19   3:07 PM



Tarbia Fannia Stud.indd   137 4/22/19   3:07 PM



Tarbia Fannia Stud.indd   138 4/22/19   3:07 PM



L-GE-CBE-TRS-TART-U7-L2

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRS-TART-U7-L2.png

المنسوجات اإلسالمية

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار االختياري-التربية الفنية-الفنون االسالمية

االختياري

الثانوية مقررات

Tarbia Fannia Stud.indd   139 4/22/19   3:07 PM



Tarbia Fannia Stud.indd   140 4/22/19   3:07 PM



Tarbia Fannia Stud.indd   141 4/22/19   3:07 PM



L-GE-CBE-TRS-TART-U7-L3

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRS-TART-U7-L3.png

صناعة المعادن

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار االختياري-التربية الفنية-الفنون االسالمية

االختياري

الثانوية مقررات

Tarbia Fannia Stud.indd   142 4/22/19   3:07 PM



Tarbia Fannia Stud.indd   143 4/22/19   3:07 PM



Tarbia Fannia Stud.indd   144 4/22/19   3:07 PM



Tarbia Fannia Stud.indd   145 4/22/19   3:07 PM



Tarbia Fannia Stud.indd   146 4/22/19   6:45 PM



Tarbia Fannia Stud.indd   147 4/22/19   3:07 PM



Tarbia Fannia Stud.indd   148 4/22/19   6:46 PM



Tarbia Fannia Stud.indd   149 4/22/19   3:07 PM



L-GE-CBE-TRS-TART-U7-L4

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRS-TART-U7-L4.png

الفسيفساء )الموزاييك (

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار االختياري-التربية الفنية-الفنون االسالمية

االختياري

الثانوية مقررات

Tarbia Fannia Stud.indd   150 4/22/19   3:07 PM



Tarbia Fannia Stud.indd   151 4/22/19   3:07 PM



Tarbia Fannia Stud.indd   152 4/22/19   3:07 PM



153

الإيطالية والقباب والعقود, كما انتقلت بع�ض الطرز الزخرفية لفن الف�صيف�صاء من ع�صر 
النه�صة الإيطالية اإلى اأ�صبانيا في القرن الخام�ض ع�صر الميالدي, واإلى ال�صرق الأق�صى.

ف�صيف�صاء
من العمارة الإيطالية

ف�صيف�صاء
من العمارة الأ�صبانية 

ف�صيف�صاء
داخل م�صجد بماليزيا

جماليات فن الف�سيف�ساء:
لقد مر تطور الف�صيف�صاء بمراحل عديدة حتى بلغ قمته في الع�صر الإ�صالمي, فكان ترجمة 
اأنماطها الفنية, فهو الفن الذي اهتم  وا�صحة لعراقة الح�صارة الإ�صالمية وازدهارها بتعدد 
بتفا�صيل الأ�صياء والخو�ض في اأعماقها, نافذاً من خالل المواد الجامدة اإلى معنى الحياة, اإنه 
فن التالحم والت�صابك الذي عبر في دللته عن اأحوال اأمة ذات ح�صارة قادت العالم اإلى اآفاق 
اأن يترجم لنا  غير م�صبوقة من العلم والمعرفة.. وا�صتطاع الفنان الم�صلم باأدواته الخالقة 
فل�صفة هذه الح�صارة في األوان متعددة من الفنون الجمالية الراقية, التي يقف الف�صيف�صاء 
في قمة هـرمها متربعاً على عر�ض ال�صورة الفنية المتكاملة, عبر قطع مكعبة ال�صكل ل يتعدى 
حجمها �صنتيمترات من الرخام اأو الزجاج اأو القرميد اأو البلور اأو ال�صدف, وهو حجر ناطق 
والقباب  الجدار  على  المهرة  ال�صناع  اأيدي  العتيق, حكايات �صاغتها  الما�صي  يروي حكايات 
والأر�صيات وغيرها فروت ما�صيهم واإبداعاتهم التي تجاوزت الحدود, وانطق الحجر فجمل 
الم�صاجد والق�صور والحانات, باإيقاعات لونية وخطية متناغمة, فنرى ان�صجاماً ل مثيل له 
مع  الحياة,  اأوجــه  جميع  في  وتحقيقه  الجمال  بلوغ  اإلــى  ت�صعى  التي  الإن�صانية  الرغبة  بين 

احتفاظها بخ�صو�صية المنهج والفكر. 

ال�صكل )249(ال�صكل )248(ال�صكل )247(
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خطوات تنفيذ الموزاييك الحجري والرخامي:

المراد  اإلى �شبكة ف�شيف�شاء و�شفه وطبعه على الخلفية  الر�شا�ص  باأقالم  الت�شميم وتق�شيمه  اختيار   -1
تنفيذ العمل عليها.

تحديد الدرجات اللونية للت�شميم وفق دائرة اللون.  -2
تجهيز الأدوات والخامات الخا�شة بالتقنية المراد تنفيذها.  -3

ارتداء اأدوات الحماية اأثناء العمل.  -4

ق�ص القطع بالأدوات القاطعة اأو تك�شيرها بالمطرقة وفق الت�شميم.  -5

تثبيت قطع الموزاييك بالغراء وتركها حتى الجفاف.  -6

ال�شكل )262(

ال�شكل )263(

ال�شكل )264(

ال�شكل )265(
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فن الإبروEbru Art )الر�سم على الماء(
ف��ن الإب����رو )ال��ر���ش��م ع��ل��ى ال��م��اء( م��ن ال��ف��ن��ون ال�شعبية 
اأغلفة  ت��زي��ي��ن  ف��ي  اإن��ت��اج��ه  ُي�شتفاد م��ن  ك���ان  ال��ت��ي  ال��ق��دي��م��ة 
الكتب والمخطوطات والمرا�شالت والوثائق الر�شمية، وذلك 
باإ�شافة لم�شات لونية فنية وجمالية فريدة من نوعها، تعطي 
تاأثير �شطح حجر الرخام والأحجار الطبيعية الأخ��رى، من 
بفن  اأي�شاً  �شمي  لذلك  لونية،  وتموجات  وتعرقات  خطوط 

.Marbling Art الترخيم
وفن الإبروي�شبه فناً اآخر قد �شبقه من الناحية التاريخية، 
ي�شمى �شامنجا�شي Sumikgashi، وهي تقنية يابانية قديمة 
لتزيين الورق، ُي�شتخدم فيها الأحبار، وُيعتقد اأنها اأقدم �شكل 
من اأ�شكال فن الترخيم، ن�شاأ في الأ�شل عند ال�شين اأكثر من 

2000 �شنة م�شت، ومار�شه اليابانيون من بداية القرن 12.
وُيق�شد بكلمة �شامنجا�شي اأي )الحبر العائم(، وذلك ب�شبب 
التنفيذ التي تتم بو�شع قطرة من الماء العادي )لون  طريقة 
هذه  وتكرر  ال��م��اء،  �شطح  على  التي  اللون  قطرة  لدفع  �شلبي( 
العملية لعمل عدة حلقات دائرية لونية، يتم تحركيها اإما بالنفخ 
ورقة  تو�شع  ثم  خ�شبية،  واأع���واد  اأدوات  با�شتخدام  اأو  الهوائي 

بي�شاء فوقها لنقل الألوان من �شطح الماء اإلى �شطح الورقة.

ال�شكل )276(
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تميز فن الإبرو عن فن �شامنجا�شي بطابعه الخا�ص وهويته الثقافية والتراثية، فهو 
اإ�سالمية،  اإ�سالمية متينة، له طريقته الخا�سة، تحلى بروح وقيم  اأ�سيل ارتبط بجذور  فن 

ويق�سد بكلمة اإبرو، اأي الورق الملون المجزع، اأو األوان حجر الرخام، اأو ال�سحب والرياح.
ن�ساأ فن الإبرو في القرن الخام�ص ع�سر في تركيا في عهد العثمانيين، وفي بالد فار�ص، 

وفي بالد الهند.

Khatib Mohammed Afandi عمل خطيب الم�سجد/ محمد اأفندي

ثم انتقل اإلى دول اأوروبا في القرن ال�ساد�ص ع�سر وال�سابع ع�سر، واأ�سبح فن الإبرو فناً 
اأي�ساً  اإنما  والأوراق،  الكتب  اأغلفة  تزيين  ا�ستخداماته  �سعبية ومكانة مرموقة، تعدى  ذو 

الأدراج ورفوف الكتب وغيره.

غالف كتاب في فرن�سا عام 1735م

ال�سكل )277(
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اعتنى الأتراك بفن الإبرو عناية �سديدة، ومار�سوه مدة طويلة في الخط والتجليد، 
واأعطوه اأهمية كبيرة بفتح مراكز تعليمية خا�سة به. واأقيم اأول موؤتمر دولي للإبرو في 

ا�سطنبول عام 1997م.
وم���ن اأ�سم���اء الفناني���ن الذي���ن �سطع���ت اأ�سماءه���م ف���ي ه���ذا الفن وتوارث���وه ع���ن اأجدادهم 
اآي���ا �سوفي���ا )ت1773(، وال�سي���خ  واأ�ساتذته���م: منه���م ال�سي���د محم���د اأفن���دي خطي���ب جام���ع 
اأده���م هاذرف���ان اأفن���دي ال���ذي ق���دم اأعم���الاً ف���ي مج���ال العل���وم والفن���ون، والفنان نج���م الدين 
اأوقياي)1976/1883( الذي ا�ستهر بالخط ونقو�ش الزهور، ور�سم لفظ الجللة عليه، والفنان 

م�سطفى دوزجونمان )1920 /1990(.

Mustafa Duzgunman عمل الفنان م�سطفى دوزجنمان

Omar Faruk Dere عمل الفنان عمر فاروق

ال�سكل )279(
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Ismail dündar لوحة �لفنان �إ�سماعيل دندر
من �لفنانين �لمعا�سرين

Ahmed Mohammed Fettely لوحة �لفنان �أحمد محمد فيتيلي
من �لفنانين �لمعا�سرين

�ل�سكل )281(

�ل�سكل )282(
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اأدوات تطبيق فن االإبرو: 

ال�ضكل )284(
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اإجراءات التنفيذ:
تجهيز م� ي�أتي: اأ. 

1. اإعداد ال�ص�ئل الجيالتيني: 
- تجهيز ماء نقي واإ�ضافة عليه مادة الكثيرة )متوفر عند العطارين(.

- تخلط المادة بالماء بن�ضبة 10غ لكل 1لتر ماء.
- تترك المادة في الماء لمدة 12 �ضاعة وتحرك من اآن لآخر حتى ُي�ضبح قوام الخليط متجان�س.

- ُيمكن تذويب المادة بالماء الحار لت�ضهيل عملية تجان�س الخليط.
- الهدف من ا�ضتخدام مادة الكثيرة حتى يكون ال�ضائل ثخين وتطفو عليه الألوان.  

)2( )1(
ب. اإعداد االألوان:

- ا�ضتخدام األوان بو�ضتر اأو اإكريليك.
- خلط اللون بقليل من الماء ومرارة البقر.

- فائدة مرارة البقر هو منع الألوان من امتزاجها مع بع�س. 
ج. اإعداد الورقة:

قبل و�ضع الورقة على �ضطح ال�ضائل الجيلتيني والألوان التي تم ت�ضميمها:
- يتم م�ضح الورقة بكبريتات الأمنيوم المخلوط بالماء بن�ضبة ملعقة كبريتات مع ن�ضف كاأ�س ماء.

- تم�ضح الورقة بوا�ضطة اإ�ضفنجة مبللة بهذا المحلول.
- الهدف من ذلك حتى تلت�ضق الألوان بالورقة عند تلوينها.

ال�ضكل )285(
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طريقة عمل ت�أثيرات لونية ب��صتخدام الم�صط الخ�صبي

ال�ضكل )289(

ال�ضكل )288(
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فّنا الكوالج والديكوباج

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار االختياري-التربية الفنية-فّنا الكوالج والديكوباج

االختياري

الثانوية مقررات
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اإن نجاح ا�ضتخدام الخامة يتوقف على خبرة الفنان بها وتجريبها بنف�ضه حتى يح�س 
باإمكانياتها وي�ضتطيع معرفة مزاياها وعيوبها.

ارتباط خامة  اأكثر، ولكن ينبغي عند  اأو  ُيوؤكد بخامة واحــدة  عــادًة ما  الفني  وال�ضكل 
بخامة اأخرى في العمل الفني اأن تتنا�ضب مع بع�ضها بع�ضاً.

الفنان.  الخامة وتفاعلها مع ح�س وفكر  الفني من خلل موا�ضفات  العمل  ويتكامل 
فمن المعروف اأن لكل خامة اإمكانات معينة توؤهلها لأن تكون و�ضيلة لتحقيق بع�س القيم 

الفنية.
و من الفنون التي تناولت الخامة فنا الكولج والديكوباج.
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لوحة )La Suze( 1912م للفنان بابلو بيكا�ضو، ويظهر فيها ا�ضتخدامه لق�ضا�ضات الأوراق

    عند تاأمل الأعمال الفنية عامًة واللوحات المنفذة بالكولج خا�ضًة نجدها تحمل 
في داخلها قيماً جمالية ورموزاً ودللت بروؤيا تركيبية اإبداعية مختلفة، وكل عمل ُمنتج 
بعد عر�ضه ينف�ضل تماما عن الفنان الذي قام بتنفيذه فيتحول اإلى كيان م�ضتقل يتميز 
بالجدة  والبتكار، والإثارة والغمو�س، وعدم التكرار، ويجعل المتلقي يتاأمله مرات ومرات 
ليك�ضف عما بداخله من جماليات وقيم، وفي كل مرة يكت�ضف قيم جمالية لم يكت�ضفها في 

المرات ال�ضابقة.
الخ�م�ت واالأدوات الم�صتخدمة لتنفيذ الكوالج:

ا�ضتخدم الفنانون خامات عديدة في تنفيذ اأعمالهم بالكولج بما يتنا�ضب مع اأفكارهم 
وت�ضميماتهم، واأطلقوا لخيالهم العنان في ا�ضتخدامها.

ال�ضكل )294(
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الفن الرقمي

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار االختياري-التربية الفنية-الفن الرقمي

االختياري

الثانوية مقررات
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موا�صيع الفن الرقمي:
Abstract/Surreal :الفن الرقمي التجريدي وال�ضيريالي  •

Nature :الفن الرقمي للطبيعة  •

Games :الفن الرقمي للألعاب  •

ال�ضكل )305(

ال�ضكل )306(
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Photo Manipulations :الفن الرقمي للتالعب بال�صور  •

اأدوات الفن الرقمي:
تتعدد االأدوات التي ي�صتخدمها الفنان الرقمي وتتجدد مع تجدد االختراعات والتطوير   
في مجال التقنية الرقمية، فمنها الحوا�صب االآلية، وكاميرات الت�صوير الرقمية، والطابعات 
المطورة، وبرامج الر�صم والت�صميم، واأجهزة و�صا�صات العر�ض الرقمية، و�صنركز هنا على 
االأدوات ال�صائعة التي ي�صتخدمها الفنانون الرقميون الذين يركزون على الحا�صب االآلي 

من اأجهزة وبرامج.
بالطبع فالفنان الرقمي الذي يعتمد على الحا�سب بحاجة اأ�سا�سية اإلى:  

حا�صب اآلي بمعالج �صريع ومنا�صب وبطاقة �صا�صة قوية.  •

فن رقميفن رقمي

ال�صكل )311(
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الفنانة الرقمية ال�ضعودية هناء ال�ضبلي
)تكوين �ضعبي(

الفنانة الرقمية ال�ضعودية منال الروي�ضد
)لغة اليدين(

عمل ت�ضكيلي رقمي للفنان الرقمي ال�ضعودي خالد الأمير

ال�ضكل )316(ال�ضكل )315(
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Photoshop الفوتو�سوب  

 ADOBE هو برنامج ر�ضوميات اأنتجته �ضركة اأدوبي Photoshop برنامج الفوتو�ضوب
ويعتبر من اأ�ضــــهر برامج الر�ضــــوميات و�ضــــنع وتعديل ال�ضــــور النقطية وي�ضــــتخدم كذلك في 
الت�ضــــوير الرقمــــي لتح�ضــــين ال�ضــــور وتعديلها، وقد قــــام بتطوير هذا البرنامــــج الذي يعتبر 
الأكثــــر مبيعــــاً فــــي العالــــم الأخوان توما�س كنــــول َوجون كنول عام 1987م، و�ضــــدرت الن�ضــــخة 
الأولــــى مــــن البرنامــــج تجاريــــاً فــــي فبرايــــر 1990م، وتوالــــى التطويــــر لهــــذا البرنامج ب�ضــــور 
مت�ضــــارعة يتم فيها تعديل وتطوير مميزات البرنامج وموافقته لأنظمة الت�ضــــغيل المتنوعة 
حتى و�ضــــل البرنامج اإلى ن�ضــــخته الم�ضــــماة Photoshop CS5 في العام 2011م التي تعتبر 

الن�ضخة الثالثة ع�ضر.
ومع التطور الكبير في مميزات البرنامج الذي اأ�ضبح اأكثر �ضهولة في ال�ضتخدام، ولم 
اأعمال الر�ضم والت�ضميم، ويعتمد عليه  اأدائه على تعديل ال�ضور بل تميز في  يقت�ضر في 
المنتجة  ال�ضركة  اأن  المكتبي، كما  والن�ضر  والإعــلن  والدعاية  الإنتاج  و�ضركات  الفنانون 
لهذا البرنامج �ضاهمت في نجاح برنامجها باإنتاج برامج اأخرى تدعم هذا البرنامج مثل 
 Adobe Golive لل�ضور المتحركة، وبرنامج اأدوبي غوليف image ready اإيميج ريدي
 Adobe لت�ضميم ال�ضفحات والمواقع على ال�ضبكة العنكبوتية، وبرنامج اأدوبي اإن ديزاين

In design للن�ضر المكتبي، وغيرها من البرامج القوية في مجالها.

 Photoshop CS واجهة البرنامج

ال�ضكل )318(
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�ضكل تو�ضيحي للقوائم والأدوات في البرنامج

للتعرف اأكثر على البرنامج قبل الدخول اإلى عالمه المت�ضعب فهناك ثلث اأق�ضام رئي�ضية 
لبد من التعرف عليها، وهي كالآتي:

.menu bar القوائم الأ�ضا�ضية للبرنامج اأو �ضريط القوائم  •
.Toolbox ضندوق الأدوات�  •
.palettes اللوحات العائمة  •

معرفة هذه الأق�ضام الثلث هي المفتاح الذي يمكن كل فنان من التعامل مع برنامج 
الفكرة  اأن  اإل  الأق�ضام  هذه  كثيراً  م�س  قد  ال�ضريع  البرنامج  تطور  اأن  ورغــم  فوتو�ضوب، 
الرئي�ضية والمهمة التي توؤديها ثابتة والتطور الذي يجد عليها فهو ي�ضفي عليها ال�ضهولة 
والمزيد من التمكن والإبداع، وفيما ياأتي �ضنلقي بع�س ال�ضوء على هذه الأق�ضام الثلثة، 
ون�ضرح بع�ضها رغم اأن هذا ال�ضرح النظري ل يغني عن اأهمية الممار�ضة العملية والتجريب 
المبا�ضر للبرنامج، مع ال�ضتر�ضاد بتوجيهات المعلم وخبرات الزملء في ال�ضف، لعلمنا 
باأن الكثير من الطلب والطالبات تميزوا واأبدعوا في ا�ضتخدام هذا البرنامج، بل وو�ضل 
بع�ضهم اإلى مراحل متقدمة وهم في المرحلة الثانوية حيث ا�ضتخدموا البرنامج للر�ضم 

وت�ضميم مواقع الإنترنت وتحريك ال�ضور وغير ذلك من اإبداعات طالباتنا وطلبنا.

ال�ضكل )319(
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محتوي�ت القوائم االأ�ص��صية للبرن�مج:

القوائم الأ�ضا�ضية للبرنامج

ملف File: الأوامر في هذه القائمة ت�ضمل فتح ملف اأو اإن�ضاء ملف جديد وتخزين   •
ال�ضور وتحميلها وت�ضديرها وطباعتها، وغير ذلك من المهام والخروج من البرنامج.

عر�س Edit: ت�ضتخدم هذه القائمة ب�ضورة عامة لن�ضخ اأو نقل اأجزاء من ال�ضورة اإلى   •
مناطق اأخرى في نف�س ال�ضورة اأو اإلى �ضور اأخرى، وللتراجع عن عمليات قام بها الم�ضمم، 

ومهام اأخرى.
�ضورة Image: وفي هذه القائمة يمكن التحكم في نظام األوان ال�ضور، وفهر�ضتها،   •
وتوازنها، و�ضطوعها، ودرجة تباينها، والتحكم باأحجامها، وغير ذلك من المهام التي تركز 

على ال�ضورة.
طبقة Layer: تحتوي هذه القائمة على اأوامر ت�ضمح باإن�ضاء طبقات ال�ضور ومعالجتها،   •
ويق�ضد بالطبقة ال�ضريحة ال�ضفافة التي هي جزء من مجموعة �ضرائح متطابقة فوق بع�ضها 

بع�ضاً لت�ضكل جميعها ال�ضورة التي نراها على ال�ضا�ضة اأو نطبعها.
تحديد Select: تتيح هذه القائمة للم�ضتخدم تحديد ال�ضور اأو جزء منها بخيارات   •

متعددة، واإلغاء التحديد اأو تو�ضيعه اأو تخ�ضي�ضه اأو عك�ضه.
مر�ضح Filter: تحتوي هذه القائمة على العديد من المر�ضحات والتاأثيرات الخا�ضة   •
اآلة  اأمام عد�ضة  وي�ضعها  الفوتوغرافي  الم�ضور  ي�ضتخدمها  التي  المر�ضحات  ت�ضابه  التي 

الت�ضوير، كما يمكن منها تنعيم اأو �ضغط ال�ضور وت�ضييلها في م�ضاحات مختلفة.
عر�س View: من هذه القائمة يتم التحكم بطريقة عر�س ال�ضور، والتحكم في   •
طرق العر�س في ال�ضا�ضة الرئي�ضية، والأمر Preview يعد من الخ�ضائ�س القوية لهذه 

.CMYK القائمة فهو يوفر معاينة مبا�ضرة ل�ضكل ال�ضورة عند ت�ضميمها بنظام الألوان

ال�ضكل )320(
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نافذة Window: ت�ضمح الأوامر في هذه القائمة بالتنقل بين ال�ضور المعرو�ضة،   •
والتحكم في لوحات البرنامج بفتحها اأو اإغلقها.

الخا�ضة  التعليمات  اإلى  الو�ضول ب�ضرعة  القائمة يمكن  Help: من هذه  تعليمات   •
بخ�ضائ�س واأوامر البرنامج.

Toolbox صندوق االأدوات�
يقع �ضندوق الأدوات في الجانب الأي�ضر من نافذة البرنامج، وهو يحتوي 
على الأدوات ال�ضرورية اللزمة لعملية الر�ضم والتلوين والتحديد والتعديل 
على ال�ضور، كل اأداة لها رمز خا�س بها في �ضندوق الأدوات. والمفتاح الرئي�ضي 
كما  الأدوات،  ب�ضندوق  اأداة  كل  واإمكانيات  وظيفة  فهم  هو  الفوتو�ضوب  لتعلم 
لتحقيق  ا�ضتخدامها  عليه  التي  ال�ضحيحة  الأداة  يعرف  اأن  الفنان  على  يجب 
اأغرا�ضه، وي�ضم هذا ال�ضندوق اأكثر من 40 اأداة، كل اأداة منها ت�ضاعد على اإن�ضاء 

وتعديل وت�ضحيح األوان ال�ضور اأو اإ�ضافة الن�ضو�س عليها.
الأدوات الظاهرة في �ضندوق الأدوات تحتوي كل اأداة منها على خيارات مخفية متعددة 
التي  الأخــرى  الخيارات  فتظهر  متوا�ضل  ب�ضكل  الأداة  على  بال�ضغط  لها  الو�ضول  يمكن 

يمكن اختيار اأي منها بتحريك الموؤ�ضر عليها.

وللتعرف اأكثر على اأدوات هذا ال�ضندوق ب�ضكل اأف�ضل لبد من تجريبها والتدرب عليها 
بعد البحث عن وظائفها الكاملة من اأحد المراجع المتخ�ض�ضة كمطبوعات وكتب برامج 

تعليم الفوتو�ضوب اأو المواقع المنت�ضرة على الإنترنت اأو الموقع الر�ضمي للبرنامج.

ال�ضكل )321(
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palettes اللوح�ت الع�ئمة
�ضميت باللوحات العائمة كونها تطفو فوق النافذة الن�ضطة اأو  حقل 
ل  اأنــهــا  حيث  وقــت  كــل  فــي  ب�ضهولة  اإليها  الــو�ــضــول  ي�ضهل  مما  العمل، 
اأي �ضورة مفتوحة، على عك�س ال�ضور فهي تغطي بع�ضها  تختفي خلف 
بع�ضاً. وتحتوي اللوحات العائمة على مجموعات مختلفة يمكن التحكم 
باإظهارها ح�ضب الحاجة، ويمكن نقل المجموعات من لوحة اإلى اأخرى، 
وتتنوع وظائف هذه المجموعات فمنها ل�ضتعرا�س حقل العمل وتكبيره 
اأو ت�ضغيره، وبع�ضها ل�ضتعرا�س الطبقات وخ�ضائ�ضها، ومنها لتطبيق 
اأو التحكم في درجات الألوان، وكذلك العمليات التي  الأنماط الجاهزة 
اأخــرى،  �ضور  في  منها  لل�ضتفادة  ت�ضجيلها  واإمكانية  ال�ضور  على  تمت 

وغير ذلك من الوظائف.

:Options bar صريط الخي�رات�

يقع هذا ال�ضريط اأ�ضفل القوائم الأ�ضا�ضية، ويتبدل هذا ال�ضريط ح�ضب الأداة المفعلة   
من �ضندوق الأدوات لي�ضمح للفنان اأن يتحكم بالوظائف والمقايي�س الخا�ضة بكل اأداة من 
ال�ضندوق، فمثًل عند ال�ضغط على اأداة الن�س فيتغير �ضريط الخيارات ليعر�س وظائف 

تكبير وت�ضغير الن�س وتغيير الخط وتن�ضيق الن�ضو�س.

ال�ضكل )324(
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تدريبات عملية
تن�صيق ودّقة ال�صورة:

لفتح ملف جديد في البرنامج لبد من معرفة بع�س القواعد المهمة التي تتعلق بنوع 
ال�ضورة التي �ضنبداأ بالعمل عليها، فالملف هو عبارة عن �ضورة يمكن حفظها باأكثر من 
تن�ضيق )راجع اأنواع ال�ضور الرقمية واأن�ضاقها(، كما اأن لكل �ضورة دّقة خا�ضة اأو ما ي�ضمى 
Resolution، فلبد من معرفة الدّقة اللزمة لل�ضورة التي �ضاأعمل عليها، فعند الرغبة 
في اإن�ضاء �ضورة للطباعة بمقا�س ورق الطباعة A4 اأو اأقل يجب اأن تكون دقة ال�ضورة 300 
اأو اأكثر، وعند الرغبة في العمل على م�ضاحة اأكبر قد  dpi )اأي 300 نقطة في البو�ضة( 
dpi ويخت�ضر اأبعاد  ي�ضل اأحد اأ�ضلعه اإلى 100 �ضم فيجب اأن تكون الدّقة بمقدار 150 
ال�ضورة اإلى الع�ضر في�ضبح ال�ضلع 100 = 10 �ضنتيمتر، وعند العمل على ت�ضميم �ضور للن�ضر 
في الويب والإنترنت فيكون حجم ال�ضورة بالمقا�ضات الفترا�ضية للمواقع وتكون الدّقة 
72dpi، وفي حالة ت�ضميم مقا�ضات كبيرة جداً كلوحات الإعلنات على الطرق وت�ضاهد من 
dpi ونلتزم بنف�س الأبعاد لل�ضورة  م�ضافات بعيدة فيكون العمل على دقة ال�ضورة هو 50 

المطلوبة.
بعد النتهاء من العمل على ال�ضور لبد من حفظها بفتح قائمة ملف من القوائم الأ�ضا�ضية   
ثم ال�ضغط على حفظ اأو حفظ با�ضم مع تحديد مكان حفظ ال�ضور وفي حالة عدم الرغبة في 
الحفظ والعودة بال�ضورة لحالتها الأ�ضلية يمكن اإغلقها بدون حفظ ومن ثم اإعادة فتحها 

دون حفظ.
اإن�ص�ء عمل جديد:

ت�ضمية الملف الجديد )ال�ضورة(.  .1
الختيار من اإعدادات م�ضبقة.  .2

تحديد عر�س ال�ضورة اإما بال�ضنتيمتر اأو بالإن�س.  .3
تحديد الرتفاع.  .4
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تحديد الدقة المرغوبة   .5
لل�ضورة.

بين:  الــلــون  �ضيغة  اختيار   .6
نقطية اأو درجات الرمادي اأو لونين 
RGB اأو األوان الفرز CMYK اأو 

.LAB األوان مرجعية

العمل بلون واحدنقطية
العمل بالأبي�س والأ�ضود ودرجاتهمادرجات الرمادي

RGBالعمل بنظام الثلثة األوان
CMYKالعمل بنظام الأربعة األوان

7. اختيار خلفية العمل هل �ضتكون بي�ضاء اأو �ضفافة اأو نف�س لون الخلفية.
اإ�ضافة ن�س على ال�ضورة بخلفية بي�ضاء:

بال�ضغط من �ضندوق الأدوات على اأداة الن�س.  •
نكتب العبارة: التربية الفنية ونختار لها حجم منا�ضب ولون منا�ضب.  •

لإمالة الن�س نفتح قائمة تحرير ثم تحويل ثم دوران ثم نقوم  •
.ENTER بتدوير الن�س يدوياً واأخيراً ن�ضغط على     

بعد التدوير نفتح قائمة طبقة ثم نمط الطبقة ونجرب الوظائف   •
الظاهرة فيها كاإ�ضافة ظل وتحديد خارجي وغير ذلك وعند اإرادة العودة 
الخلفية في  الــوراء، ويمكن تغيير  اإلى  العودة  فن�ضغط على تحرير ثم 

الطبقة البي�ضاء باأداة          واختيار لون اأ�ضفر.

ال�ضكل )325(
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خ��صية ت�صييل ال�صورة:
بفتح قائمة مر�ضح واختيار ت�ضييل من القائمة �ضتظهر لنا نافذة جديدة وفيها مجموعة   •

من الختيارات وبتجربة بع�س هذه الوظائف نح�ضل على النتائج الآتية:

وتفيد هذه الخا�ضـــية )ت�ضـــييل( في التحكم باأجزاء من ال�ضورة حيث الطبقة ال�ضفافة   
تكون مفعلة في تغيير التقو�س اأو التقعر اأو زحف جزء منها اأو تدويرها ب�ضكل الدوامة، مع 

الحتفاظ بدقة حواف ال�ضورة.
كمـــا اأنـــه يمكـــن التحكـــم في حجـــم الفر�ضـــاة وكثافتهـــا ومنطقـــة التغيير على ال�ضـــورة   
وخيـــارات القناع وخيارات العر�س وغيرها مـــن الوظائف التي يمكن تجربتها للتعرف على 

النتائج الحا�ضلة وفوائدها �ضواء على الن�ضو�س اأو الر�ضوم.

ال�ضكل )326(
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http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRS-TART-U11-L1.png

تصميم الشعارات

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار االختياري-التربية الفنية-تصميم الشعارات

االختياري

الثانوية مقررات
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الــتـحــلـــيــل الــ�ضــكــلــي والــدللـــــي الــــرمـــــــز
اأخرى  دائرة  تتو�ضطها  اأخ�ضر  ذات لون  �ضكل هند�ضي لدائرة  الرمز:  تعريف 
ويظهر  الكبرى،  الــدائــرة  محيط  مع  وتتما�س  م�ضاحة  اأ�ضغر 
والــهــلل وحــدة  الــدائــرتــيــن  بين  للعلقة  نــتــاج  الــهــلل  �ضكل 

زحرفية اإ�ضلمية.
داللـة الـرمـــز: ي�ضير الرمز اإلى الدين الإ�ضلمي الذي هو ديانة اأهالي المنطقة.

اللــون وداللته: اأخ�ضـــر ويـــدل على لـــون �ضـــعار المملكـــة وفيه دللة لم�ضـــمى 
الريا�س والم�ضتق من الرو�س الأخ�ضر.

تعريف الرمز: �ضكل هند�ضي لدائرة منتظمة.
داللـة الـرمـــز: الدائرة ترمز للنظام وال�ضتمرارية في الفن وا�ضتخدمت في 

هذا ال�ضكل كاإطار يحوي بع�س عنا�ضر ال�ضعار.
اللون وداللته: اللون الأ�ضود وا�ضتخدم لإبراز الحدود والتاأكيد عليها.

تعريف الرمز: �ضكل تجريدي لمبنى ذو طراز قديم.
داللـة الـرمـــز: يرمز المبنى لق�ضر الم�ضمك في مدينة الريا�س.

اللون وداللته: اللون الأخ�ضر وا�ضتخدم للتاأكيد على اللون ال�ضابق في الهلل 
وجاء بنف�س الدللة ال�ضابقة.

تعريف الرمز: �ضيفين متقاطعين ونخلة تتو�ضطهما وهو �ضعار المملكة العربية 
ال�ضعودية.

داللـة الـرمـــز: يرمز ال�ضكل لمرجعية المدينة لحكومة المملكة العربية ال�ضعودية.

اللون وداللته: اللون الأخ�ضر وا�ضتخدم للدللة على لون �ضعار المملكة الر�ضمي.

تعريف الرمز: م�ضمى المدينة )الريا�س(.
داللـة الـرمـــز: للتعريف بالجهة التي ي�ضير اإليها ال�ضعار.

العلم  األــوان  على  للتاأكيد  وا�ضتخدما  والأبي�س  الأخ�ضر  اللونين  اللون وداللته: 
الر�ضمي الخا�س بالمملكة.

التحليل ال�شكلي والرمزي ل�شعار منطقة الريا�س

ال�ضكل )333(
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الم�صروع الف�صلي
اأهداف الم�شروع الفني

1- تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى الطالب / الطالبة.
2- منح الطالب / الطالبة القدرة على اختيار وتوظيف الخامات والأدوات 

     الم�شتخدمة لتنفيذ العمل الفني.
3- ت�شجيع الطالب/ الطالبة على التفكير بطريقة غير ماألوفة.

4- دمج بين المجالت الفنية التي تم درا�شتها خالل الف�شل الدرا�شي في عمل 
     ت�شميمات اإبداعية ونفعية ذات طبيعة تربوية وجمالية.

5- تبادل الخبرات الفنية بين الطلبة في الم�شاريع الفنية الجماعية.
6- دعم التجاهات الإيجابية لدى الطالب / الطالبات نحو الإبداع والتفكير الإبداعي.
7- اكت�شاب الطالب / الطالبة القدرة على الإح�شا�س بالم�شكالت وتقديم حلول 

     لها بطريقة اإبداعية.
8- مناق�شة العالقات في القيم الت�شكيلية المتوفرة في الأعمال الفنية التي 

      ينتجها الطالب / الطالبة.
9- التعبير عن الإنفعالت الوجدانية، ومالحظة المعاني التعبيرية في ال�شكل 

      واللون والتج�شيم في العمل الفني.
10- اكت�شاب الطالب / الطالبة مهارت التخطيط والتفكير للم�شاريع الفنية.

11- اك�شاب الطالب / الطالبة القدرة على الت�شكيل بالخامات المتعددة في 
      الإنتاج الفني.
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الم�شروع 
الف�شلي

الأدوات والخامات

تخطيط فكرة العمل

التقويم: ...........................................................................
النقد الفني: ......................................................................
التقييم: ...........................................................................

فردي
جماعي

ا�شــــــــم
الم�شروع

ُنفذ لم ُينفذ..................................................
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المصطلحات
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التزان )Balance(: الحالة التي تتعادل فيها القوى المت�صادة بالموازنة بين جميع الأجزاء والعنا�صر 
في م�صاحة الت�صكيل الم�صمم.

الب�صاط Carpet: يدل على ما يب�صط لتغطية الأر�ض اأو الحوائط اأو الموائد.
البلور Crystal: هو نوع من الزجاج الممتاز الذي عرفه الم�صلمون و�صنعوه باإتقان، ويحتوي على ن�صب 

مختلفة من اأكا�صيد الر�صا�ض، وي�صمى )كري�صتال(.
البنية التناغمية: العالقة بين الم�صاحات الفاتحة والقاتمة والم�صاحات الو�صيطة بينهما.

التباين )contrast(: اختالف الألوان عن بع�صها عند تجاورها بحيث يبدو اأحدهما اأفتح اأو اأغمق مما 
هو عليه فعال.

التزجيج Glazing: تحويل المادة اإلى مادة �صلبة غير متبلورة �صبيهة بالزجاج اإما عن طريق التخل�ض 
ال�صريع من الحرارة اأو اإ�صافة المزيد من الحرارة اأو خلطها مع اإ�صافات.

التماثل اأو التناظر )symmetry(:انطباق اأحد ن�صفي ال�صكل على الن�صف الآخر بوا�صطة محور تناظر 
بحيث يكون تناظًرا ن�صفياً اأو كلياً.

الحفر البارز: هو الحفر الذي يرتفع عن ال�صطوح واأر�صيات اللوحة والحوائط، وياأخذ عدة اأ�صكال منها 
النحت الخفيف البروز، و�صديد البروز، والنحت المائل، والنحت المج�صم اأو الم�صكل من جميع الجهات.

اأو   اأكانت �صطوح حجرية  Hollow: هو الحفر داخل ال�صطوح التي يعالجها الفنان �صواء  الحفر الغائر 
خ�صبية اأو معدنية اأو غيرها، ويكون اأعلى م�صتوياته موازياً لرتفاع �صطح اللوحة المنحوت فيها.

خط الأر�ض Ground Line: وهو تقاطع م�صتوى ال�صورة مع م�صتوى الأر�ض، وهو بداية اللوحة، ومنه 
يبداأ البعد الثالث )العمق(.

خط الأفق Horizo Line: وهو الخط الالنهائي الواقع على �صطح الأر�ض )الأفقي(.
الديكوباج Decoupage: كلمة فرن�صية الأ�صل وتعني فن ق�ض ول�صق الورق على الأ�صطح المختلفة بطريقة 
فنية، و�ُصمي قديماً بفن الإن�صان الفقير، لأنه كان يزين اأدواته واأثاثه بق�ض ول�صق الق�صا�صات ثم يدهنها بطبقة 

من الورني�ض.
الديكوباج البارز: وهو الذي يكون اأعلى من ال�صطح وي�صتخدم فيه عدة طبقات من ال�صور المتكررة. 

الديكوباج الم�صطح: ما كان على م�صتوى �صطح اللوحة اأو الآنية وخالفه. 
ال�صجاد Carpet: لفظ يطلق على الأب�صطة ب�صكل عام بغ�ض النظر عن اأنواعها المختلفة والغر�ض الذي 

.Prayer Rug ت�صتعمل فيه؛ والأ�صل في ال�صجادة هو ال�صجود عليها، وُتقابل اللفظ الإنجليزي
في  مختلفة  خامات  ا�صتخدام  على  للدللة  دوبوفي  جون  �صجله  م�صطلح   :Assemblage ال�صمبالج 

ت�صكيل وبناء فني، وي�صتخدم فيه ق�صا�صات من خامات واأدوات مختلفة.
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�لطباعة Printing: هي �لطريقة �لتي يمكن بها �لح�سول على نماذج �أو ر�سومات ملونة بطرق مختلفة 
على �ستى �أنو�ع �لأ�سطح.

�لطباعة �ليدوية Hand Printing: �إحد�ث �أثر با�ستخد�م قالب معد يدوياً با�ستخد�م �لألو�ن �لمختلفة.
�لطباعة بالباتيك Batik Printing: هي عزل مناطق من �لقما�ش بال�سمع �أو �لخيوط �لمعقودة ل�سمان 

عدم نفاذ �لألو�ن �أثناء �ل�سبغ �إلى �لقما�ش للح�سول على تاأثير�ت لونية.
Stencil printing: تقوم فكرة هذه �لطباعة على �لموجب و�ل�سالب  �لطباعة بالتفريغ )�ل�ستن�سل( 
في تنفيذ �لت�ساميم ويتم تفريغ �لجزء �ل�سالب وترك �لجزء �لموجب ثم تعري�ش �لقالب للون بطرق متنوعة 

لتكر�ر �سكل �لقالب.
�لطباعة بال�سا�سة �لحريرية screen printing: هي ��ستخد�م �لمو�د �لعازلة �لطبيعية �أو �لكيميائية 
على �سا�سة تكون عادة من خامة �لحرير بتقنية �لت�سوير �ل�سوئي لنقل �لت�سميم و�إحد�ث �أثر لوني من خالل 

�لم�سامات �ل�سالبة.
�لطباعة بالقو�لب Block Printing: هي �لطباعة با�ستخد�م �أج�سام �سلبة لإحد�ث �أثار متعمدة بالألو�ن 

على �لأ�سطح �لمختلفة.
�لفر�غ )space(:هو تجمع للخطوط و�لم�ساحات و�لكتل كلها �أو بع�سها.

�لفر�غ �لإيجابي )positive space(: �لأ�سكال �أو �لم�ساحات �لتي تمثل �لأج�سام �لجامدة و�ل�سلبة.
�لفر�غ �ل�سلبي )space negative(: �ل�سكل �لذي يتكون من �لم�ساحة �لفارغة)�لأر�سية(.

�لف�سيف�ساء �أو فن �لموز�ييك Mosaic: هي كلمة �إغريقية تعني فن وحرفة �سناعة �لمكعبات �ل�سغيرة 
من �لطين �لمحروق، و��ستعمالها في زخرفة وتزيين �لفر�غات �لأر�سية و�لجد�رية عن طريق تثبيتها بالمالط 

فوق �لأ�سطح �لناعمة وت�سكيل �لت�ساميم �لمتنوعة ذ�ت �لألو�ن �لمختلفة.
فن �لبوينتليزم Pointillism: هو �أ�سلوب �لر�سم �لتنقيطي باألو�ن �أ�سا�سية و�إحد�ث نقاط لونية �سغيرة 

لخلق �نطباع ت�سكيلي و��سع من �لألو�ن �لثانوية �لمختلطة. 
فن �لخد�ع �لب�سري)Optical art illusion(: هو �سكل من �أ�سكال �لحركة �لفنية �لمعروفة بفن �لتاأثير�ت 
�لب�سرية و�لذي يعرف بالأوب �آرت )Op Art( و�لمق�سود ب)Op( هو �خت�سار لكلمة )Optical( بمعنى ب�سري، 

و)Art( بمعنى فن.
فن �لميكروموز�ييك )�لف�سيف�ساء �لدقيقة( Micro Mosaic Art: هوعبارة عن قطع زجاجية �سلبة 
وملونة متناهية �ل�سغر، ي�سل عر�ش �لكثير منها �إلى �أقل من ملليمتر و�أكبر قطعة منها ي�سل عر�سها �إلى 
ثالثة �أو �أربعة ملليمتر�ت لتكون ماليين من �لدرجات �للونية .  ي�سكل بها �لفنان لوحته بعد �لتقاطها بملقط 
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خا�ص وروؤيتها من خالل عد�صة مكبرة ول�صقها بال�صق قوي.
القيمة )value(: هي الدرجة التي يت�صف بها اللون من الفاتح اأو الغامق.

الكوالج Collages: م�صطلح م�صتق من الكلمة الفرن�صية Coller ويقوم على ق�ص ول�صق خامات متنوعة، 
لتكوين �صكٍل جديد. وهو اإحدى الفنون الب�صرية التي ظهرت في لوحات الفنانين براك وبيكا�صو.

متتالية فيبونات�صي Fibonacci number: هي الن�صبة الموجودة في متتالية ريا�صية تبداأ من الرقم 1، 
ثم جمع العددين التاليين للح�صول على العدد الذي يليهما فتكون على ال�صكل االآتي: 1، 2، 3، 5، 8، 13...الخ وهي 

ت�صاوي تقريباً 1.618.
اإلى  The golden ratio: هي ثابت ريا�صي وعدد خا�ص للن�صبة بين الجزء ال�صغير  الن�صبة الذهبية 
الجزء الكبير وهي نف�ص الن�صبة بين الجزء الكبير لكامل ال�صكل وت�صاوي تقريباً 1،618 ورمز لها بالرمز »فاي  

.»   Phi«
الم�صتطيل الذهبي golden rectangle: هو الم�صتطيل الذي تكون فيه ن�صبة طوله اإلى عر�صه هو الن�ص�صبة الذهبية.
م�صتوى ال�صورة )اللوحة( Picture Plane: وهو ال�صطح ال�صفاف الذي يظهر من خالله ال�صكل ويكون راأ�صي 

الو�صع ومواجهاً للم�صاهد.
م�صتوى النظر: هو الم�صتوى الوهمي االأفقي الواقع اأمام الناظر مبا�صرة اأما اإذا ارتفع الناظر اإلى اأعلى تغير 

ال�صكل الذي ينظر اإليه بحيث يت�صع ال�صكل االأعلى للمنظر وال يظهر ال�صكل االأ�صفل له، والعك�ص.
المنظور Perspective: مجموعة من االأ�ص�ص والقواعد التي تو�صل الفنان بالممار�صة الفعلية للفنون 
الت�صكيلية، وهو ر�صم االأ�صكال عن الطبيعة كما ت�صاهدها العين الب�صرية، وهو تمثيل االأ�صياء على �صطح منب�صط 

لي�صت كما هي في الحقيقة، ولكن كما تبدو لعين الناظر في و�صع معين وعلى بعد معين.
 النوتان Notan: هي كلمة يابانية تتكون من جزاأين هما No وتعني درجة من العمق والكثافة والظالم 
Notan the dark and light، وتعني  ال�صوء والظالم(  اأي )التفاعل بين  الباهت والخافت  وtan تعني 

اأي�صاً العالقة بين االإيجابية )ال�صكل( وال�صلبية )الفراغ( والح�صول على التوازن بينهما.
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المراجع العربية:
•  �ل قما�ش، قما�ش )2017(، �لفن �لرقمي �لر�سم و�لتعبير بالل�ن �لجر�فيكي، �لم�ؤلف: ط1، �أبها.

�أب��لخير، جمال )1419 هـ( مدخل �إلى �لتربية �لفنية. مكتبة �لخبتي �لثقافية، ط 2، بي�سة.  •
�أب��لخير، جمال )1420هـ( تاريخ �لتربية �لفنية، �ل�سركة �لع�سرية �لعربية، ط 1، �لمملكة �لعربية �ل�سع�دية.  •
�أب��سقر�، �إياد وحنان )2010( �ل�سجاد �ل�سرقي در��سة تاريخية وفنية وعلمية، د�ر �ل�ساقي، ط 1، بيروت.  •

�أحمد عبد�لمنعم)بدون( ه��يتي فن �لر�سم، �لقاهرة: د�ر �لر�ساد.  •
�أحمد، �ل�سيد وبدر، قائقة )2001( �لإدر�ك �لح�سي �لب�سري و�ل�سمعي، مكتبة �لنه�سة �لم�سرية، �لطبعة   •

�لأولى، �لقاهرة.
�لألفي، �أب��سالح )1985( �لم�جز في تاريخ �لفن �لعام، د�ر نه�سة م�سر للطباعة و�لن�سر، �لقاهرة.  •

�لألفي، �أب��سالح )1984( �لفن �لإ�سالمي، د�ر �لمعارف، �لطبعة �لثالثة، �لقاهرة.  •
�أمانة �س�ق عكاظ )1431هـ( ل�حة وق�سيدة، كتاب �لم�ساركين في �لم�سابقة لعام 1431 هـ، �لمملكة �لعربية �ل�سع�دية.  •
�أوكان، برنار )2009م( كن�ز �لإ�سالم )رو�ئع �لفن في �لعالم �لإ�سالمي(، ترجمة ن�رما نابل�سي لم�ؤ�س�سة   •

محمد بن ر��سد �آل مكت�م – �أكاديميا– �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة.
�لبا�سا: ح�سين )1999م( م��س�عة �لعمارة و�لآثار و�لفن�ن �لإ�سالمية – �أور�ق �سرقية –�لطبعة �لأولى -م�سر.  •

�لبا�سا، ح�سين )2006( �لفن�ن في ع�س�ر ما قبل �لتاريخ، مكتبة �لد�ر �لعربية للكتاب، �لطبعة �لثانية، �لقاهرة.  •
�لب�سي�ني، محم�د )1994( �أ�سر�ر �لفن �لت�سكيلي، عالم �لكتب، �لطبعة �لثانية، �لقاهرة.  •

ب�ساي، �سامي و�آخرون )بدون تاريخ( تاريخ �لزخرفة، مطابع �ل�سروق، �لقاهرة.  •
�لبهن�سي، عفيف )بدون( م�سطلحات �لخط �لعربي و�لخطاطين.   •

�لجرب�ع، �ساهرة )1431هـ( �لمنظ�ر �لهند�سي ق��عده و�أ�سا�سياته. ورقة عمل. �لإد�رة �لعامة للتربية و�لتعليم   •
بمنطقة �لريا�ش1431هـ.

جرينبرج، �أديلي دروبال�ش )2001م( �لمرجع �لكامل ـــ ف�ت��س�ب 6، مكتبة جرير، �لريا�ش.  •
�لحربي، �سهيل �سالم )1423 هـ( �لت�س�ير �لت�سكيلي في �لمملكة �لعربية �ل�سع�دية، �لفن �لنقي ط 1، �لريا�ش.  •

�لحم�سي: �أنط��ن )1987م( علم �لنف�ش �لعام – من�س�ر�ت جامعة دم�سق.  •
�لخالدي، غازي )1999( كيف نقر�أ �لل�حة؟ مقالت في �لفن �لت�سكيلي، �لأهالي للطباعة و�لن�سر و�لت�زيع،   •
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الطبعة الأولى، �شورية، دم�شق.
للن�شر  دار �شرقيات  الت�شكيلية،  الفنون  الخديدي، في�شل )2009( مدّونات ت�شكيلي قراءات وتاأمالت في   •

والتوزيع، ط 1، القاهرة.
خمي�س، حمدي )بدون( التذوق الفني ودور الفنان والم�شتمع، دار المعارف، م�شر.  •

الخنين: عبدالعزيز بن محمد )1428هـ( انطلق نحو التميز، مكتبة الملك فهد الوطنية –الريا�س.  •
ريد، هربت )2002( تعريف الفن، هال للن�شر والتوزيع، الطبعة الأولى، القاهرة.  •

الزغلول، رافع والزغلول، عماد )2003( علم النف�س المعرفي، دار ال�شروق للن�شر والتوزيع، الطبعة الأولى،   •
عمان، الأردن.

العربية  الإمــارات  الجامعي،  الكتاب  دار  النف�س،  علم  اإلى  مدخل   )2004( علي  والهنداوي،  عماد  زغلول،   •
المتحدة، العين.

�شالم، عبد العزيز �شالح.)1999(. الفنون الإ�شالمية في الع�شر الأيوبي، الجزء الأول )التحف المعدنية(، مركز   •
الكتاب للن�شر، القاهرة.

ال�شفحات  �شركات  الت�شكيلي، مطابع  ال�شحراوية  الآفاقية  الروؤية  الآفاقيةـ فن  ال�شليم، محمد )1922(   •
الذهبية المحدودة، الريا�س.

ال�شويدان، طارق )1429هـ( �شناعة الذكاء، الإبداع الفكري –الطبعة الأولى – الكويت.  •
�شوقي، اإ�شماعيل )2001 م( الت�شميم عنا�شره واأ�ش�شه في الفن الت�شكيلي، �شركة الأمل للطباعة والن�شر، ط 2، م�شر.  •

�شوقي، اأحمد )1428هـ( مدخل اإلى التربية الفنية، الطبعة الثالثة، النا�شر: الموؤلف.  •
�شوقي، اإ�شماعيل )1999( الفن والت�شميم، مطبعة العمرانية لالأوف�شت، الجيزة.  •

�شوقي، اإ�شماعيل )2000م( الت�شميم عنا�شره واأ�ش�شه في الفن الت�شكيلي، زهراء ال�شرق، القاهرة.  •
ال�شباغ، رم�شان )2004( عنا�شر العمل الفني، درا�شة جمالية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والن�شر، الطبعة   •

الثانية، اإ�شكندرية.
ال�شراف، اآمال )2004( موجز في تاريخ الفن، مكتبة المجتمع العربي للن�شر، الطبعة الأولى، عمان.  •

ال�شفار، محمد والخطاط، ه�شام )2005( قواعد الخط العربي،  الأهلية للن�شر والتوزيع.  •
ال�شقر، اإّياد محمد )2010(. درا�شات معا�شرة في الت�شميم الجرافيكي، الأهلية للن�شر والتوزيع، ط 1، الأردن.  •

طالو/ محي الدين )1986( الفنون الزخرفية، دار دم�شق، الطبعة الأولى، دم�شق  •
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طالو، محي الدين )2002( المنظور الفني، دم�شق: دار دم�شق.  •
الطاي�ش: د. علي اأحمد )2003م( الفنون الزخرفية الإ�شالمية المبكرة )في الع�شرين الأموي والعبا�شي(   •

– م�شر. الثانية  – الطبعة  ال�شرق  زهراء  – مكتبة 
والإنتاج  للن�شر  اأطل�ش  دار  الإ�شالمي،  الفن  جماليات  في  الإيقاعية  النظم  اأخ��م��د.)2007(  الكريم،  عبد   •

الإعالمي، ط 1، القاهرة.
عبدا لمنعم، اأحمد )بدون( هوايتي فن الر�شم، القاهرة: دار الر�شاد.  •

عبدالحميد، �شاكر )1997( العملية الإبداعية في فن الت�شوير، دار قباء للطباعة والن�شر والتوزيع، القاهرة.  •
عبيد، كلود )2005( الفن الت�شكيلي نقد الإبداع واإبداع النقد، دار الفكر اللبناني للطباعة والن�شر والتوزيع،   •

الطبعة الأولى، بيروت.
عزام، اأبوالعبا�ش محمود )1420 ه�( التذوق والنقد الفني في الفنون الت�شكيلية. المفردات للن�شر والتوزيع،   •

ط 1، الريا�ش.
الع�شفوري، ريم رجاء )2008م( الفنون الب�شرية ودورها في تاأكيد الدور الإعالني لت�شميم نافذة العر�ش   •

كاإعالن ثالثي الأبعاد، بحث من�شور – من�شورات جامعة حلوان.
عطية، مح�شن )2000( القيم الجمالية في الفنون الت�شكيلية، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى القاهرة.  •
عطية، مح�شن محمد )1997م( تذوق الفن –الأ�شاليب – التقنيات، دار المعارف، الطبعة الثانية، م�شر.  •

عطية، مح�شن )2003( اآفاق جديدة للفن، عالم الكتاب، القاهرة.  •
عكا�شة، ثروت )2005( الفن الهندي، دار ال�شروق، الطبعة الأولى، القاهرة.  •

عالم، نعمت اإ�شماعيل )1989( فنون ال�شرق الأو�شط في الع�شور الإ�شالمية، دار المعارف، ط4، القاهرة.  •
عالم، نعمت )1980( فنون ال�شرق الأو�شط والعالم القديم، دار المعارف، الطبعة ال�شابعة، القاهرة.  •

عالم، نعمت )1983( فنون الغرب في الع�شور الحديثة، دار المعارف، الطبعة الثانية.  •
علي، اأحمد )1995( التذوق والنقد الفني، دار المفردات للن�شر والتوزيع والدرا�شات، الطبعة الأولى، الريا�ش.  •

العمود، يو�شف ومحمد، اإمام )1420ه�( فن الت�شميم الداخلي والديكور، الريا�ش.  •
غراب، يو�شف )1991( المدخل للتذوق والنقد الفني، دار اأ�شامة للن�شر والتوزيع، الطبعة الأولى، الريا�ش.  •

فاروق، عمر )2007( فن الإبرو تاريخ � مادة � تنفيذ، النا�شر ا�شمك، الطبعة الأولى، ا�شطنبول.  •
الفالح، ندى )2009( مبادئ الر�شم والتلوين كيف تتعلمها وُتعلمها، الأهلية للن�شر والتوزيع، ط 2، المملكة   •
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الأردنية الها�شمية.
ف�شل، محمد )1416( التربية الفنية مداخلها، تاريخها، وفل�شفتها، عمادة �ش�ؤون المكتبات بجامعة الملك   •

�شع�د، الريا�ض.
فالته، �شماهر عبدالرحمن )1429هـ( فن الخداع الب�شري واإمكانية ا�شتحداث ت�شميمات جديدة للحلي   •

المعدنية –بحث من�ش�ر للح�ش�ل على درجة الماج�شتير –جامعة الملك �شع�د.
في�شر، اآرن�شت )2002م( �شرورة الفن، هال للن�شر والت�زيع، الطبعة الأولى، القاهرة.  •

المطيري، ف�زية )2005م( ر�شالة ماج�شتير، المعالم والرم�ز البيئية لبع�ض اإمارات ومحافظات المملكة العربية   •
ال�شع�دية وا�شتخدامها في ت�شميم �شعاراتها. كلية التربية لالقت�شاد المنزلي والتربية الفنية، الريا�ض.
فيغلهم، �شتيفاني )1425( تقنية المناديل اأفكار للمنزل والحديقة، الدار العربية للعل�م، بيروت.  •

الكا�شف، جمال )1998م( بان�راما الفن الت�شكيلي – دار الطالئع – الطبعة الأولى –القاهرة،  •
الك�فحي، خليل )2007( فن الخط العربي والت�شميم، عالم الكتب الحديث.  •

ل�ري، اأرن�لد )2009م( البدء في تعلم الر�شم، كتاب مترجم مكتبة جرير – المملكة العربية ال�شع�دية.  •
مجلة القافلة، )ربيع الآخر1412هـ ـ اكت�بر/ن�فمبر1991م( العدد الرابع، المجلد الأربع�ن، مطابع ال�فاء، الدمام.  •

مجلة م�شكن، العدد 33. 2011م.  •
مجم�عة من الر�شامين الفرن�شين )1990 م( م��ش�عة الر�شم والتل�ين، الكتاب الأول، دار الهيثم، ط 1، لبنان.  •

محمد، جا�شر )1994( النقد والتذوق الجمالي في التربية الفنية، مكتبة الفالح للن�شر والت�زيع، الطبعة   •
الأولى، بيروت.

مدبك، ج�رج وقبيعة، راتب )1966( قام��ض الر�شامين في العالم، دار الراتب الجامعية، لبنان.  •
مرعب، �شعدي داغر، َو ها�شم، عياد اأب�بكر )2000(، علم المنظ�ر، دار الفكر العربي، لبنان، َومكتبة طرابل�ض   •

العلمية، ليبيا، ط 1.
المهدي، عنايات )بدون( تعليم فن الر�شم، مكتبة ابن �شينا، ط 1، القاهرة.  •

م�ري�ض، �شباح )1993م( فن الر�شم على ال�شيراميك – دار ال�شمال – الطبعة الأولى – لبنان.  •
الم��ش�عة الم�شرية )بدون( تاريخ واآثار م�شر الإ�شالمية، الهيئة العامة لال�شتعالمات، القاهرة.  •

ن�شر، اإن�شاف َوالزغبي، ك�ثر )1426هـ( درا�شات في الن�شيج، دار الفكر العربي، القاهرة.  •
نقاوي، دينا اأحمد )2008 م( فل�شفة التجريد في الفن الحديث، من�ش�رات جامعة 7 اأكت�بر، ط 1، ليبيا.  •

Tarbia Fannia Stud.indd   222 4/22/19   3:23 PM



223

المراجع الأجنبية: 	
•	 Bothwell،	dorr	and	mayfeild،	mariys	 -Notan:	the	dark	–	light	principle	of	

design-	1991	/	Dover	publications،	Inc.	New	York.
•	 Chaplin،	Mike.	 (2007).	Oil	Painting،	Arcturus	Publishing	Limited،	London.
•	 Composition	understanding	line،	notan	and	color	–	2007/	Arthur	Wesley	

Dow	 -	–	Dover	publications،	Inc.	Mineola،	New	York
•	 	Crook،	Vivien.	 (1996).	Three-Dimensional	Decoupage،	Search	Press،	

Great	Britain.
•	 Dow،	Arthur	Wesley	 -	Composition	understanding	line،	notan	and	color	–	

2007	–Dover	publications،	Inc.	Mineola،	New	York
•	 Ebru	Sanati	Tarihce.	Malzeme.	Uygulama
•	 Elliot،	Marion.	 (1997).	Screen	Works،	Lorenz	Books،	London.
•	 INDUSTRIES(PTE)	LTD-SINGAPORE	QUARTO	INC	–STAR	

STANDARD	
•	 Kicklighter،	Clois	E	&	Baird،	Ronald	J.(1980).	Crafts	lllustrated	designs	

and	techniques،	The	Goodheart	 -Willcox	Company،	inc.	South	Holland.
•	 Maflin،	Andrea.	 (2002).	Decorative	Paper،Sterling	Publishing	Co.،Inc.	New	

York.
•	 Mills:	Teresa	 -50	MOSICE	MURALS	–	2007–
•	 Notan:	the	dark	–	light	principle	of	design-	1991	/	dorr	Bothwell	and	

mariys	mayfeild	–	Dover	publications،	Inc.	New	York.	 	 	 	 	
•	 Wikipedia،	the	free	encyclopedia.	 (2011)	Paper	marbling

Tarbia Fannia Stud.indd   223 4/22/19   3:23 PM



طبعة  1441 - 2019

الـتعلـيـم الـثــانــوي
 )نـظــام الـمـقـــررات(

البرنـامـج االختياري 

رقم الإيداع : 5732 / 1433

  ردمك : 4 ــ 107 ــ 502 ــ 603 ــ 978 
 2

0
1

9
 -

 1
4

4
1

  
ة

ع
ب
ط

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ي 

ر
يا

خت
ال

 ا
ج

م
نا

رب
ل
ا  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
)
ت

را
ر

ق
مل
 ا

م
ظا

ن
(

ي 
و

ن
ثا

ل
 ا

م
ي
عل

لت
ا  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المملكة العربية السعودية

التربية الفنية

cover Fannia Stud.indd   1 4/8/19   10:20 AM


	حقوق.pdf

