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حقوق الّطبع والّتوزيع محفوظة

للموؤ�ّس�سة العاّمة للّطباعة

حقوق الّتاأليف والّن�سر محفوظة

لوزارة التربية في الـجمهورّية العربّية ال�سورّية

َع اأّول مّرة للعام الّدرا�سي  2011  -  2012  م ُطِبِِ
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التربيُة الفنّيُة الت�صكيلّيُة ) ال�صفُّ الخام�س ( 

الموؤلفون 

عزيــزة خــلـوف

�ســــــــــها ن�ســــــر

هــــال خلو�ســــي
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يُّ واللَّوُن
الوحدُة الأولى  -  الّر�سُم الَخطِّ

المحتويات

ر�ســـــــُم منطـاٍد

األواُن الـخريِف
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َُّة خرفـــُة النباتيـــ الزَّ
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تظليُل الـحجوم ِالهند�سيَِّة

تلويُن الـحجوم ِالهند�سيَِّة

بيــع ِ نزهـــــٌة فــي الرَّ

ــٌة ــٌة م�ســـــرحيَّ خلفيَّ

ت�سميُم عنواناٍت لمجلَِّة الحائط ِ

ت�سميـــُم اإعــــالٍن

انيُة  -  التَّ�سكيُل والتَّج�سيُم الوحدُة الثَّ

اأقنعــٌة مختلفــٌة

مات اإن�سانّيٌة وحيوانّيٌة مج�سَّ

ماٌت منتَظمٌة مَن الورِق )هرم ( مج�سَّ
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ٍة تكويٌن حرٌّ  باأ�سكاٍل هند�سيَّ

باقٌة مَن الأزهار ِ والوروِد

ـٌة16 اأزياٌء �ســـعبيَّ
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ُة الوحدُة الّثالثُة  -  الأ�سكاُل والأ�سغاُل اليدويَّ

جٍ  عـــُة مهــرِّ قبَّ

 غالٍف
ُ
ت�سميـــم 

قٍ  نافذُة زجاجٍ  مع�سِّ
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الُغُروُب والَبْحُر
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الوحدُة الّرابعُة  -  الّتذّوُق الفّنّي والـَجمالّي

افَديِن اآثاُر بالِد الرَّ

اأثُر الفنِّ في الـح�سارة

زيارُة الَمتاحِف 1
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المحتويات

جدول توزيع منهاج التربية الفنية الت�صكيلية للف�صلين 

 من العاِم الدرا�صي 2011 / 2012
ً
أول والثاني ابتداء ال

التذوق

الفني والـَجمالي

أ�سكال ال

أ�سغال اليدوية وال
الت�سكيل والتج�سيم الر�سم الخطي واللون ال�سف الخام�س

الف�سل الأّول

الف�سل الثاني

من الدر�س الأّول

حتى الدر�س الثامن

من الدر�س التا�سع

حتى الدر�س ال�ساد�س ع�سر

الدر�س الأّول

والدر�س الثاني

الدر�س الثالث

والدر�س الرابع

من الدر�س الأّول

حتى الدر�س الرابع

من الدر�س الخام�س

حتى الدر�س الثامن

الدر�س الأّول

والدر�س الثاني

الدر�س الثالث 

والأخير
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ِرها �لح�ضارّي ، و�إنتاٌج  ة ِوتطوُّ م ِ�لأمَّ ٌر لتقدُّ �لفنُّ �لت�ضكيلّي مظهٌر من مظاهر ِحياة ِ�لإن�ضان ِوموؤ�ضِّ

ُة �لتَّعبير ِو�لتَّاأثيِر. ُف بالَجماِل ، َلُه ُقوَّ مادِّيٌّ و�إن�ضانيٌّ نافٌع مبتكٌر ، و�إبد�ٌع ر�ٍق ُيو�ضَ

غيَر( اَم الُمبِدَع ال�سَّ �سَّ اَن الرَّ َعزيزي المتعلَِّم: )الفنَّ

ٍة لُير�فَقَك في م�ضيرتِكَ  ل ِمرَّ ِة �لتَّ�ضكيليَِّة لأوَّ ِة �لتَّربيِة �لفنِّيَّ ِعدَّ كتاب �لّتلميذ لمادَّ
ُ
لقد �أ

فِّ �لخام�ِس �لأ�ضا�ضي، وُي�ضاِعدَك على �لتَّعلُّم ِفي �لمجالت كافة وقد  ر��ضيَّة في �ل�ضّ �لدِّ

ن �لوحد�ِت �لآتية: ت�ضمَّ

يِّ و�للَّون. �ضِم �لَخطِّ وحدُة �لرَّ

وحدُة �لتَّ�ضكيل ِو�لتَّج�ضيم.

وحدُة �لأ�ضَغال ِو�لأعمال ِ�ليدويَِّة.

. ق ِ�لفنِّيِّ وحدُة �لتَّذوُّ

ُن �أن�ضطًة فنَّيًة ت�ضكيليًَّة ذ�َت �أهد�ٍف مختلفٍة: وهذه �لوحد�ُت تت�ضمَّ

�إلى  مايدفُعَك  ومنها  و�لتَّلوين،  �ضم  �لرَّ َمهار�ت  في  م  �لتَّحكُّ على  ي�ضاعُدك  ما  منها 

ُنَك على ��ضتعمال ِ�لمكت�ضبات ِ�لمعِرفيَِّة  �لمالحظِة و�لكت�ضاِف و�لُمبادرة ِ، ومنها ما يمرِّ

نَك من �لتَّعبير ِو�لإبد�ع ِفي مو�ضوعاتٍ ت�ضكيليَّةٍ فنِّيَّةٍ مختلفٍة. و�لتِّْقِنيَّة ِ، ويمكِّ

ِة،  �لأ�ضا�ضيَّة للمادَّ نات ِ َوى وجعلَُهما من �لمكوِّ َة �لُق�ضْ يَّ وقد �أولى كتاُب �لّتلميِذ �لأن�ضطَة و�لإبد�َع �لأهمِّ

نة باأنو�ِعها  ويحتوي كتاُب �لتلميِذ على �لأن�ضطِة �لفنِّيَّة ِ�لمقترحة بمو�دَّ و�أدو�تٍ ب�ضيطةٍ كالأقالم ِ�لملوِّ

وُق�ضا�ضاِت �لورِق و�لألو�ن ِ...

وقد تمَّ تعزيُز كتاب ِ�لّتلميِذ بر�ضومٍ و�ضورٍ لم�ضاعدِتَك على �لتَّعلُِّم ، ولتمَنحَك �لإح�ضا�َس بجمال ِ�لعمِل 

اميَن �لعرب و�لأجانب. . كما تمَّ تعريُفَك ببع�ِس �لر�ضَّ �لفّنيِّ ، وتولَِّد لديَك �لميَل �إلى �لإبد�ع ِ�لفّنيِّ

ِة، �لَّتي ت�ضمُن للفنَّاِن  روف �لتَّربويَّ و�إنَّنا نعُقُد �لآماَل على جهود ِ�لمعلِّم ِو�لمدر�ضة ِو�لأ�ضرة ِلتوفير ِ�لظُّ

ِتِه �لمتكاملة ِ�لقادرة ِعلى �لمبادرة ِو�لبتكار ِو�لإنتاج ِمْن جهٍة ، ولتكوَن هِذِه  يَّ اِم ُفر�ضاً لبناء ِ�ضخ�ضِ �ضَّ �لرَّ

ُة خيَر معيٍن لبلوِغ ما نطمُح �إليه ِجميعاً من جهةٍ �أخرى. �لو�ضيلُة �لتَّربويَّ

كتاِب  في  َلَك  ُمها  ُنقدِّ �لَّتي  �لأن�ضطِة  هذِه  على  �ضادقٍة  برغبٍة  ُتِقبَل  �أن  غيَر  �ل�ضَّ �لفنَّاَن  عزيزَي  و�أمُلنا 

�لّتلميِذ حتَّى ت�ضتفيَد منها في تنمية ُِقُدَر�ِتَك �لتَّعبيريَّة ِو�ضقل َِملََكاِتَك �لفنِّيَّة.

ة
ــ
ــ
ــ
مـ

د
ق

م
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الَوحدُة الأول

يُّ واللَّوُن �سُم الَخطِّ الرَّ
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. تنميُة قدرِة �لمتعّلِم على �لتمييِز بيَن �لألو�ِن �لحاّرِة و�لباردِة في �لعمِل �لفنيِّ يُّ الهدُف الفنِّ

ُل ر�سُ الأوَّ الدَّ

ٍة تكويٌن حرٌّ  باأ�سكاٍل هند�سيَّ

أدواُت والَخاماُت ٌة ال ا�ٍس )HB( - ِممحاٌة - ِمْبر�ٌة - �أدو�ٌت هند�ضيٌَّة - �ألو�ٌن مائيَّ دفتُر ر�ضٍم - َقلَُم َر�ضَ

ُة ماٍء. �جٌة -ُعُبوَّ ٌة بالألو�ِن �لمائيَِّة - مزَّ دُة �لقيا�ضاِت خا�ضَّ - ِرَي�ٌس متعدِّ

الأن�شــــطُة
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بِة و�لأبي�ِس و�لأ�ضوِد. ِة و�لمركَّ قر�ءُة �لّلوحِة مْن ِقَبِل �لمتعلِّميَن لتحديِد �لألو�ِن �لأ�ضا�ضيَِّة و�لم�ضتقَّ

�لألو�ُن �لأ�ضا�ضيَُّة:   �لأحمُر – �لأزرُق – �لأ�ضفُر .

. ُة:    �لأ�ضفُر  +  �لأحمُر  =  �لبرتقاليُّ �لألو�ُن �لم�ضتقَّ

                                 �لأ�ضفُر  +  �لأزرُق  =  �لأخ�ضُر .

.                                  �لأحمُر   +  �لأزرُق  =  �لبنف�ضجيُّ

بُة: هي �لتي يدخُل في تركيِبها �أكثُر من لونين. �لألو�ُن �لمركَّ

. ْغِني َمعلوَماتي:     �لأحمُر +  �لأ�ضفُر  + �لأزرُق  = �لبنيِّ
ُ
     �أ

ُة:    �لأبي�ُس و�لأ�ضوُد و�إمكانيَُّة ��ضتخد�ِمهما. �لألو�ُن �لحياديَّ

فعندما يدخُل �للوُن �لأبي�ُس على �أيِّ لوٍن �آخَر يعطيه �ضفَة �لبرودِة وي�ضبُح �أفتَح.

وعندما يدخُل �للوُن �لأ�ضوُد على �أيِّ لوٍن �آخَر ي�ضبُح هذ� �للوُن د�كناً.

ِد �لآَن خ�ضو�ضيََّة �لألو�ِن َوْفَق �لآتي: لنحدِّ

ُة :       �لأحمُر  +  �لبرتقاليُّ �لمعتدُل. الحارَّ

الباردُة :       �لأزرُق  +  �لأخ�ضُر �لمعتدُل .

المعتدلُة:    �لأ�ضفُر  +  �لبنف�ضجيُّ �لمعتدُل.

ًة متقاطعًة فيما بيَنها لأعطَي تكويناً هند�ضّياً جمياًل.   �أر�ضُم �أ�ضكاًل هند�ضيًَّة حرَّ

ِة. ِة ، و�لتَّقاطعاِت بيَنها بالألو�ِن �لم�ضتقَّ ُن �لأ�ضكاَل بالألو�ِن �لأ�ضا�ضيَّ لوِّ   �أ

كُل و�للوُن. حافُظ على نظافِة �لعمِل مْن حيُث �ل�ضَّ   �أ

التََّطبيُق
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ر�سُ الثَّاين الدَّ

ِ باقٌة مَن الأزهار ِ والورود

يُّ الهدُف الفنِّ

أدواُت والَخاماُت ال

الأن�شــــطُة

تنميُة قدرِة �لمتعلِِّم على توزيع عنا�ضِر �لعمل �لفنيِّ من حيُث �ل�ضكُل و�للون.

دُة �لقيا�ضاِت  ا�ٍس )HB( - ِمْبر�ٌة  - �ألو�ٌن مائيٌَّة - ِرَي�ٌس متعدِّ دفتُر ر�ضٍم - َقلَُم َر�ضَ

ُة ماٍء . �جٌة - ُعُبوَّ ٌة بالألو�ِن �لمائيَِّة  - مزَّ خا�ضَّ

َنَع منها �أنو�ٌع  �ِس، ويمكُن �أْن ُي�ضْ دِر و�لتنفُّ لالأزهاِر فو�ئُد كثيرٌة؛ فهي تفيُد في عالِج بع�ِس �أمر��ِس �ل�ضَّ

�ِتها �لفنِّيِّة وغيِرها. كثيرٌة مَن �لزيوِت �لتي تتميَُّز بت�ضميِم ُعُبوَّ

ومْن اأنواِع الأزهاِرِ الفنّيِة: 

ٌة:    اأزهاٌر بريَّ

      �ضقائُق �لنُّعماِن ذ�ُت �للوِن �لأحمِر، و�ل�ضو�ضُن ذو �للوِن �لأ�ضفِر.  

  اأزهاٌر تزيينيٌَّة: 

دٌة.        �لقرنفُل و�ليا�ضميُن و�لجوريُّ ولها �ألو�ٌن متعدِّ

اِق:  رَّ   اأزهاُر الأ�سجاِر المثمرِة مثل زهرِة الدُّ

ِط.      ذ�ت �للوِن �لورديِّ ، وتتميَُّز بحجِمها �لمتو�ضِّ

  زهرُة الم�سم�ِس: لوُنها �أبي�ُس، ولها كاأ�ٌس �أحمُر �للوِن، وتتميَُّز بحجِمها �ل�ضغيِر.

ّفاِح: لوُنها �أبي�ُس، وحجُمها �ضغيٌر �أي�ضاً.   زهرُة التُّ

ْنها لديَك.       هْل لديَك معلومٌة جديدٌة حوَل �لأزهاِر لْم يرْد ذكُرها فيما �ضبَق؟ دوِّ
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لنتاأمِل اللوحتيِن المعرو�ستيِن في كتاِبنا. ماذا نجُد فيهما ؟ نجُد:

دها. دًة من �لأزهاِر و�لوروِد. عدِّ   �أنو�عاً متعدِّ

  �ألو�ناً مميَّزًة . �ذكرها.

  �أ�ضكاًل مختلفًة. �ضنِّفها.

دها.   �ختالفاً في �أحجام عنا�ضرها. حدِّ

كِل و�لحجِم و�للوِن. 1 - �ر�ضْم باقًة مَن �لأزهاِر و�لوروِد �لمختلفِة في �ل�ضَّ

ِن �لأزهاَر باألو�ٍن مختلفٍة بَح�ْضِب نوِعها. 2 - لوِّ

3 - ��ضتخدْم �ألو�ناً تنا�ضُب عنا�ضَر كلِّ زهرٍة للتمييِز بيَن �أجز�ِئها.

4 - ل تترْك ِم�ضاحاٍت فارغًة في �للوحِة.

5 - حافْظ على نظافِة دفتِرك ولوحِتك و�ضفِّك.

َك. ْذ لوحَتك ب�ضكٍل جيٍِّد ليكوَن لها مكاٌن جميٌل في َمْعِر�ِس مدر�ضِتَك �أو �ضفِّ 6 - نفِّ

التََّطبيُق

�للوحة للفنان فان غوغ �للوحة للفنان ن�ضير �ضورى
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الُث ر�سُ الثَّ الدَّ

ر�ســـــــُم منطـاٍد

ٍد اأّتبُع الُخُطواِت الآتيِة: لتنفيِذ العمِل ب�سكٍل جيِّ

ُد �ضكَل �لمنطاِد �أْو مجموعَة �لمناطيِد �لتي �أرغُب في ر�ضِمها.   �أحدِّ

�ضا�ِس ب�ضكٍل خفيٍف ، و�أوّزُع عنا�ضَر �لمو�ضوِع ب�ضكٍل متو�زٍن ومتر�بٍط �ضمَن    �أر�ضُم �لمنطاَد بقلِم �لرَّ

تكويٍن فنِّيٍّ جميٍل.

يُّ الهدُف الفنِّ

أدواُت والَخاماُت ال

. ِة في �لعمِل �لفنيِّ تنميُة قدرِة �لمتعلِِّم على ��ضتعماِل �لألو�ِن �لأ�ضا�ضيَِّة و�لم�ضتقَّ

دُة �لقيا�ضاِت  ا�ٍس  )HB(  -  ِمْبر�ٌة - �ألو�ٌن مائيٌَّة - ِرَي�ٌس متعدِّ دفتُر ر�ضٍم - َقلَُم َر�ضَ

ُة ماٍء . �جٌة  -  ُعُبوَّ ِة  -  مزَّ ٌة بالألو�ِن �لمائيَّ خا�ضَّ
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ُنُه بالألواِن المائّيِة  ُل المنطاَد، واألوِّ ُر عْن اأفكاِري الوا�سعِة بر�سوٍم وا�سحٍة وكبيرٍة تمثِّ اأعبِّ

ابقِة. التي اأرغُب في ا�ستعماِلها مَع مراعاِة المالحظاِت ال�سَّ

جميٌل اأْن تعلَم اأّن:

 للمنطاِد �ضكَل بالوٍن �َضْخٍم، فهَو ي�ضبُه �لإجا�ضَة، ولُه خطوٌط طوليٌَّة تظهُر بفعِل �لحباِل �لتي 

تعطي  �لتي  �هيُة،  �لزَّ �ألو�ُنُه  �لمنطاَد  يميُِّز  ما  و�أكثُر  اُب،  كَّ �لرُّ فيها  يجل�ُس  �لتي  لَِّة  بال�ضَّ �لبالوَن  تربُط 

ًة في �أثناِء طير�ِنِه.   ماَء جماليًَّة خا�ضَّ �ل�ضَّ

  �أر�عي ِن�َضَب �لمناطيِد �لتي �أر�ضُمها بَح�ْضِب �لبعِد و�لقرِب.

  �أبتعُد قدَر �لإمكاِن عِن ��ضتخد�ِم �لِممحاِة.

ًة، في كلِّ عن�ضٍر    �أمزُج �لألو�َن �لتي �أرغُب في ��ضتخد�ِمها في عملي، و�ألّوُن �لأ�ضكاَل و�لِم�ضاحاِت كافَّ

باتجاٍه و�حٍد وب�ضكٍل ُمْن�َضجٍم .

  �أر�عي �لعالقاِت �للونيََّة.

التََّطبيُق
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اخَن �أخفُّ مَن �لهو�ِء �لبارِد؛ فيعلو فوَقُه ويتمُّ   تقوُم فكرُة طير�ِن �لمنطاِد على مبد�أِ �أنَّ �لهو�َء �ل�ضَّ

اخِن، ومْن ثمَّ ي�ضبُح �لهو�ُء بد�خِل �لمنطاِد �أخفَّ مَن �لهو�ِء  �خليِّ للمنطاِد بالهو�ِء �ل�ضَّ ملُء �لغالِف �لدَّ

�لهو�ِء  �لهبوِط فيتمُّ تبريُد  �أّما عنَد  ماِء،  �ل�ضَّ ُن بذلَك مَن �لرتفاِع في  بِه مَن �لخارِج، فيتمكَّ �لمحيِط 

با�ضتخد�ِم �لمر�وِح، ويكوُن �لهبوُط تدريجّياً، وفي مناطَق خاليٍة مَن �لأعمدِة.
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ابُع ر�سُ الرَّ الدَّ

األواُن الـخريِف

يُّ الهدُف الفنِّ

أدواُت والَخاماُت ال

تنميُة قدرِة �لمتعلِِّم على ��ضتخد�ِم �لألو�ِن �لمائّية.

دُة �لقيا�ضاِت  ا�ٍس   )HB(  -  ِمْبر�ٌة - �ألو�ٌن مائيٌَّة - ِرَي�ٌس متعدِّ دفتُر ر�ضٍم - َقلَُم َر�ضَ

ُة ماٍء . �جٌة - ُعُبوَّ ِة  -  مزَّ ٌة بالألو�ِن �لمائيَّ خا�ضَّ
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ورَة اأِو اللوحَة المعرو�سَة اأماَمنا في ال�سفحة ال�سابقة فماذا نجُد؟ لنقراأِ ال�سُّ

 نجُد:

  �لأ�ضجاَر �ضبَه �لعاريِة مَن �لأور�ِق.

فر�ِء �لمتماوجِة.   �لأور�َق �لمت�ضاقطَة على �لأر�ِس ذ�َت �لألو�ِن �ل�ضَّ

ياِح .   �لأغ�ضاَن �لتي تتمايُل بفعِل �لرِّ

بيَن  وتتماوُج  بيَنها  فيما  الألواُن  تتداخُل  اإذ  ِة؛  الخا�سَّ باألواِنِه  الخريِف  ف�سُل  ُز  يتميَّ

ًة بالأوراِق المت�ساقطِة الياب�سِة  ، وتكوُن الأر�ُس مك�سوَّ الأخ�سِر والأ�سفِر والبرتقاليِّ والبنيِّ

فراِء.  ال�سَّ

1 -  �أعبُِّر باللوِن مبا�ضرًة عْن م�ضهٍد يمثُِّل ف�ضَل �لخريِف.

2 -  �أميُِّز �ضكَل �لأ�ضجاِر �لمختلفِة بالألو�ِن.

ماَء بالألو�ِن �لمنا�ضبِة لف�ضِل �لخريِف. ُن �ل�ضَّ 3 -  �ألوِّ

4 -  �أبيُِّن �ضكَل �لأر�ِس و�لأور�ق ِ �لمت�ضاقطِة عليها باختالِف �ألو�ِنها.

5 -  ل �أترُك ِم�ضاحاٍت بي�ضاَء.

التََّطبيُق
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ر�سُ اخلام�سُ الدَّ

ر�ســــــــٌم بالـحا�ســــوِب

يُّ الهدُف الفنِّ

أدواُت والَخاماُت ال

الأن�شــــطُة

بالّت�ضميِم  ِة  ��ضتخد�ِم بر�مِج �لحا�ضوِب �لخا�ضَّ �لمتعلِِّم على  تنميُة قدرِة 

. لتنفيِذ عمٍل فنيٍّ

– قر�ٌس  �لُمْنَجِز  �لعمِل  لطباعِة  طابعٌة   - اِم  �ضَّ �لرَّ برنامُج    - �لحا�ضوِب   جهاُز 

مدمٌج  » CD «  لحفِظ �لعمِل بعَد �لنتهاِء.

)ُيكتَفى بال�ضرِح �لنظري وفي حال تو�فر �لحا�ضوب ُيطبَّق �لدر�ُس عملّياً في قاعة �لحا�ضوب(.

عر�ُس نموذٍج تو�ضيحيٍّ لتنفيِذ �لعمل ) نموذُج �لقطاِر قبَل �لّتنفيِذ وبعَده(.
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اِم �لموجود في �لحا�ضوِب. �ضَّ   �أفتُح برنامَج �لرَّ

  �أختاُر بع�َس �لأ�ضكاِل �لهند�ضيَِّة �لتي �أ�ضتطيُع مْن خالِلها ر�ضَم و�ضيلِة �لنَّقِل �لتي �أرغب في ر�ضِمها.

  �أرتُِّب �لأ�ضكاَل �لتي �ختْرُتها بتكويٍن ُيظهُر و�ضيلَة �لنَّقِل �لتي �ختْرَتها.

ُن �لأ�ضكاَل و�لِم�ضاحاِت كلَّها.   �أختاُر �لألو�َن �لمنا�ضبَة للمو�ضوِع و�ألوِّ

  �أقارُن بيَن عِملي و�أعماِل زمالِئي.

  ل �أعبُث بجهاِز �لحا�ضوِب في �أثناِء �لعمِل.

، �أِو �ختياِرِه  ابقِة مْن �أجِل �إعطاِء عمِلي �لفر�ضَة لقتناِئِه في �لَمعِر�ِس �لمدر�ضيِّ   �ألتزُم بالنَّقاِط �ل�ضَّ

. فِّ لتزييِن �ل�ضَّ

بُع الُخُطواِت الآتيَة: ٍد اأتَّ لتنفيِذ العمِل ب�سكٍل جيِّ

التََّطبيُق

بالألو�ِن  وتلويِنِه  �لمختلفِة،  �لهند�ضيَِّة  �لأ�ضكاِل  با�ضتخد�ِم  نقٍل  و�ضيلِة  ر�ضِم  في  �لحا�ضوَب  ��ضتخدِم   -

�لمنا�ضبِة مع مر�عاِة �لمالحظاِت �ل�ضابقة. 

: جميٌل اأْن تعلَم اأنَّ

   �لحا�ضوَب: �آلٌة تتعامُل مَع �لبياناِت َوْفقاً لمجموعٍة مَن �لتَّعليماِت )�لبر�مِج (.  

   �أّوَل حا�ضوِب �إلكترونيٍّ كاَن بحجِم غرفٍة كبيرٍة، وي�ضتهلُك طاقًة مماثلًة لما ت�ضتهلُكُه 

خ�ضيَِّة �ليوَم؛ فهناَك حو��ضيُب د�خَل �ضاعِة يٍد تاأخُذ طاقَتها مْن  ب�ضُع مئاٍت مَن �لحو��ضيِب �ل�ضَّ

اعِة. ِة �ل�ضَّ بطاريَّ
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ِة،  َذ بطريقٍة يدويَّ ُنفِّ َذ با�ضتخد�ِم �لحا�ضوِب، وما  ُنفِّ �أمامي، و�أقاِرُن بيَن ما  ُل �لعمليِن �لموجوديِن  �أتاأمَّ

كُل و�للوُن.  و�أذكُر �لفرَق مْن حيُث: �لخطوُط و�ل�ضَّ

يٌّ ٌق فنِّ تذوُّ
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اد�سُ  ر�سُ ال�سَّ الدَّ

ُة خرفـــُة النباتيـــَّ الزَّ

يُّ تنميُة قدرِة �لمتعلِِّم على ��ضتخد�ِم مبادِئ �لّت�ضميم �لزخرفي.الهدُف الفنِّ

دُة �لقيا�ضاِت  ا�ٍس  )HB(  - ِمْبر�ٌة - �ألو�ٌن مائيٌَّة - ِرَي�ٌس متعدِّ دفتُر ر�ضٍم - َقلَُم َر�ضَ

ُة ماٍء . �جٌة - ُعُبوَّ ِة  -  مزَّ ٌة بالألو�ِن �لمائيَّ خا�ضَّ

أدواُت والَخاماُت ال
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َة �لنَّباتيََّة �لموجودَة فيها مْن حيُث: ورَة �لموجودَة في كتاِبي و�أميُِّز �لعنا�ضَر �لزخرفيَّ �أقر�أُ �ل�ضُّ

ُع �أ�ضكاِلها �لنَّباتيَِّة ) �أزهاٌر – �أور�ٌق (.  تنوُّ

ُة في در��ضِة �لتَّناظِر فيها، �أو �أيُّ طريقٍة �أخرى  قَّ  �لدِّ

في �لتَّ�ضميِم.

ُد �ألو�ِنها.  تعدُّ

ُزها بِم�ضاحاٍت لونيٍَّة متباينٍة.  تميُّ

علينـا اأْن نحـــافَظ علـــى الآثــاِر الموجــودِة لدينـا فال نكُتُب عليهــــا ، ول نك�ســـــــُرها، 

ُثها بالأو�ســـــــاِخ. ول نلوِّ

خارِف، ومنها: الجامُع الأمويُّ - ق�سُر العظِم - متحُف �سهبا -  ٌة بالزَّ فاآثارنا كثيرٌة غنيَّ

عٍة تختلُف  ٍة متنوِّ قلعُة حلَب .. اإلخ، وهي مَن الأماكِن التي تحتوي على تزييناٍت زخرفيَّ

ِة التي تعوُد اإليها. منيَّ باختالِف الِحْقَبِة الزَّ

بعًا الخطواِت الآتيَة: ْذ �سكاًل زخرفّيًا نباتّيًا متَّ   نفِّ

1 ـــ  �ر�ضْم عن�ضر�ً ُزخرفّياً نباتّياً ب�ضيطاً.

خرفّي �لنَّباتيَّ �لمختاَر بطريقِة �لتَّناظِر. ِذ �لعن�ضَر �لزُّ 2 ـــ  نفِّ

ِن �لعن�ضَر بالألو�ِن �لمائيَِّة. 3 ـــ  لوِّ

، وب�ضكٍل متبايٍن مَع �لخلفيَِّة. خرفيََّة باختياِر ثالثِة �ألو�ٍن على �لأقلِّ ِذ �لِم�ضاحَة �لزُّ 4 ـــ  نفِّ

التََّطبيُق
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ابُع  ر�سُ ال�سَّ الدَّ

ــــتاِء ف�سـُل ال�سِّ

يُّ .الهدُف الفنِّ تنميُة قدرِة �لمتعلِّم على ��ضتخد�ِم �لألو�ِن �لحاّرِة و�لباردِة لتنفيِذ عمٍل فنيٍّ

ٌة �أو با�ضتيٌل  ٌة �أو �ضمعيَّ ا�ٍس )HB(  - ِمْبر�ٌة - �ألو�ٌن خ�ضبيَّ دفتُر ر�ضٍم - َقلَُم َر�ضَ

�جٌة  ٌة بالألو�ِن �لمائيَِّة - مزَّ دُة �لقيا�ضاِت خا�ضَّ زيتيٌّ - �ألو�ٌن مائيٌَّة - ِرَي�ٌس متعدِّ

ُة ماٍء . - ُعُبوَّ

أدواُت والَخاماُت ال

الأن�شــــطُة

�لعنا�ضِر  توزيِع  مالحظِة  خالِل  مْن  �أقر�أهما  �أْن  و�أحاوُل  �أمامي،  �لموجودتيِن  �للوحتيِن  ُل  �أتاأمَّ   

وِر و�لألو�ِن �لُم�ضتخَدمِة، مَع مر�عاِة �لِن�َضِب في �لتَّعبيِر عِن �لقريِب  لِّ و�لنُّ وتحجيِمها؛ با�ضتخد�ِم �لظِّ

تاِء.   قاً في �لتَّعبيِر عن �إحدى حالِت ف�ضِل �ل�ضِّ و�لبعيِد، وهْل كاَن �لفنَّاُن موفَّ

يُر تحَت �لمطِر للفنَّان بول �ضوير • �ل�ضَّ

ي عام 1917.  • بول �ضوير : فّنان �أمريكي �نطباعّي تمّيز بلوحاته �لمائّية �لتي تمثل �لطبيعة ، ُوِلَد عام 1865 وتوفِّ
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تاِء،  بيعِة، و�لنَّا�ِس في ف�ضِل �ل�ضِّ ُد �لعنا�ضَر �لتي �أرغُب في ر�ضِمها للتَّعبيِر عْن �إحدى حالِت �لطَّ 1 - �أحدِّ

�ضا�ِس ب�ضكٍل خفيٍف �أِو باأقالِم �لتَّلويِن مبا�ضرًة. ثمَّ �أر�ضُمها بقلِم �لرَّ

ُع عنا�ضَر �لمو�ضوِع ب�ضكٍل متو�زٍن ومتر�بٍط �ضمَن تكويٍن فنِّيٍّ جميٍل مَع مر�عاِة �لقرِب و�لبعِد  2 -  �أوزِّ

في ر�ضِم عنا�ضِر �للوحِة.

ِت �للوحُة  3 -  �أر�عي ِن�َضَب ج�ضِم �لإن�ضاِن عنَد �لتَّعبيِر عْن حركاِت �لأ�ضخا�ِس في �لّلوحِة ) في حاِل �َضمَّ

�أ�ضخا�ضاً (.

�ضِم. 4 -  �أبتعُد قدَر �لإمكاِن عن ��ضتخد�ِم �لِممحاِة، و�لأدو�ِت �لهند�ضيَِّة في �لرَّ

ُن �لأ�ضكاَل و�لِم�ضاحاِت كلَّها في كلِّ عن�ضٍر، باتجاٍه و�حٍد،  �أختاُر �لألو�َن �لمنا�ضبَة للمو�ضوِع، و�ألوِّ   - 5

وب�ضكٍل من�ضجٍم.

لِّ  ، �لذي ي�ضاعُد على �إبر�ِز �لظِّ رُج �للونيُّ 6 -  �أر�عي �لعالقاِت �للونيََّة مْن حيُث تبايُنها و�ن�ضجاُمها و�لتَّدُّ

وِر لتج�ضيِم �لعنا�ضِر. و�لنُّ

ِد اأتبُع الُخُطواِت الآتيَة: ولتنفيِذ العمِل ب�سكٍل جيِّ

 عربٌة على �لثَّلِج للفنَّاِن كلود مونيه •

ي عام 1926، وهو ر�ئد �لمدر�ضة �لنطباعّية، ومن �أ�ضهر �أعماله لوحة �نطباع �ضروق �ل�ضم�س.  • كلود مونيه : فّنان فرن�ضي ُوِلَد في فرن�ضا عام 1840 وُتوفِّ
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ُن مالحظاِتي �لفنِّيََّة عِن �للوحِة �لتي �ختْرُتها لأناِق�َضها مَع زمالئي، و�أقارُن بينها وبيَن     �أدوِّ

مالحظاِتهم. 

التََّطبيُق

ف�ضِل  في  و�لنَّا�ِس  بيعِة  �لطَّ حالِت  �إحدى  عن  �ضِم  �لرَّ خالِل  مْن  للتَّعبيِر  خيالي  �أ�ضتخدم     

ابقِة. ُنُه بالألو�ِن �لمنا�ضبِة مَع مر�عاِة �لمالحظاِت �ل�ضَّ �ل�ّضتاِء، و�ألوِّ
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ِتِه وكر�مِتِه ونفديِه بدمائنا. نا، فعلينا �أْن نحافَظ على عزَّ �فُئ �لذي ي�ضمُّ   �لوطُن هَو �لح�ضُن �لدَّ

ماِن؛ ليبقى �لوطُن �ضامخاً، ونحُن نحتفُل  َم �أبناُء �لوطِن �لكثيَر مَن �لتَّ�ضحياِت على مرِّ �لزَّ   فقد قدَّ

د�ئماً بمنا�ضباِت تلَك �لتَّ�ضحياِت لنخلَِّد ذكرى �أولئك �ل�ضهد�ء.

ابَع  ابُع مْن ني�ضاَن - عيُد �لجالِء في �ل�ضَّ   مَن �لأعياِد �لوطنيَِّة �لتي نحتفُل بها: �لثَّامُن مْن �آذ�َر - �ل�ضَّ

�بِع و�لع�ضريَن مْن  اَر - ذكرى معركِة مي�ضلوَن في �لرَّ اد�ِس من �أيَّ هد�ِء في �ل�ضَّ ع�ضَر مْن ني�ضاَن - عيُد �ل�ضُّ

ِل -  اد�ِس مْن ت�ضريَن �لأوَّ ِة في �ل�ضَّ ِل مْن �آَب - ذكرى حرِب ت�ضريَن �لتَّحريريَّ وَز - عيُد �لجي�ِس في �لأوَّ تمُّ

اد�َس ع�ضَر مْن ت�ضريَن �لثَّاني. وذكرى �لحركِة �لتَّ�ضحيحيَِّة في �ل�ضَّ

َّامُن ر�ُس الث الدَّ

احتـفاٌل وطنــيٌّ

يُّ الهدُف الفنِّ

أدواُت والَخاماُت ال

الأن�شــــطُة

تنميُة قدرِة �لمتعلِِّم على ر�ضم �لأ�ضخا�س بحركات و�أبعاد مختلفة.

ٌة �أو با�ضتيٌل  ٌة �أو �ضمعيَّ ا�ٍس  )HB(  -  ِمْبر�ٌة - �ألو�ٌن خ�ضبيَّ دفتُر ر�ضٍم - َقلَُم َر�ضَ

�جٌة  ٌة بالألو�ِن �لمائيَِّة - مزَّ دُة �لقيا�ضاِت خا�ضَّ زيتيٌّ - �ألو�ٌن مائيٌَّة - ِرَي�ٌس متعدِّ

ُة ماٍء. - ُعُبوَّ
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ُد بَح�َضِب �لمنا�ضبِة ( نحتفُل �ليوَم بذكرى وطنيٍَّة غاليٍة ما هي؟ ) �لإجابة ُتَحدَّ

لنعبِّْر عْن هذِه �لمنا�ضبِة بر�ضِم م�ضهٍد يميُِّز خ�ضو�ضيََّتها �لوطنيَّة.

ِة مراعيًا: ُر عِن الحتفاِل باإحدى المنا�سباِت الوطنيَّ اأر�سُم م�سهدًا يعبِّ

  تحديَد مكاِن �لحتفاِل.

  �لتَّمييَز بيَن �لعنا�ضِر بحركاِتها.

  �لبتعاَد عن ��ضتخد�ِم �لأدو�ِت �لهند�ضيَِّة.

  تاأكيَد �لقريِب و�لبعيِد.

  تلويَن �لعنا�ضِر و�لِم�ضاحاِت بالألو�ِن �لمنا�ضبِة لكلٍّ منها.

  �لحفاَظ على نظافِة �لعمِل و�لمكاِن �لذي ي�ضغُلُه �لمتعلُِّم. 

التََّطبيُق
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ُن حاجاِتهم، لي�ضبحو�    �لأمُّ هَي �لقدوُة و�لمثُل �لأعلى لأولِدها، فهَي �لتي ت�ضهُر على ر�حِتهم وتوؤمِّ

ٍد هو �لحادي و�لع�ضروَن مْن �آذ�َر  �أفر�د�ً فاعليَن في �لمجتمع، فالعالُم باأ�ضِره يحتفُل بعيِد �لأمِّ في يوٍم محدَّ

َر عطاَءها، وتختلُف مظاهُر �لحتفاِل بعيِد �لأمِّ باختالِف �لعاد�ِت و�لتَّقاليِد  َمها، ويقدِّ من كلِّ عاٍم ليكرِّ

بيَن بلٍد و�آخَر وبيَن �أ�ضرٍة و�أُخرى.

ا�سُع  ر�سُ التَّ الدَّ

عيُد الأمِّ

يُّ الهدُف الفنِّ

أدواُت والَخاماُت ال

 تنميُة قدرِة �لمتعّلم على ر�ضِم ج�ضِم �لإن�ضاِن بحركاٍت مختلفٍة.

ٌة �أو با�ضتيٌل  ٌة �أو �ضمعيَّ ا�ٍس )HB(  -  ِمْبر�ٌة - �ألو�ٌن خ�ضبيَّ دفتُر ر�ضٍم - َقلَُم َر�ضَ

�جٌة  ٌة بالألو�ِن �لمائيَِّة - َمزَّ دُة �لقيا�ضاِت خا�ضَّ زيتيٌّ - �ألو�ٌن مائيٌَّة - ِرَي�ٌس متعدِّ

ُة ماٍء. - ُعُبوَّ
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ر  ي ولعطاِئها، الذي ل حدوَد لُه. اأر�سُم م�سهدًا ي�سوِّ َر عِن امتناني الكبيِر لأمِّ   كي اأعبِّ

ذلَك مراعيًا الخطواِت الآتيَة:

حاً عالقتها باأبنائها. 1 - �أر�ضُم م�ضهد�ً يعبُِّر عِن �لأمِّ مو�ضِّ

2 - �أميُِّز بيَن �لعنا�ضِر �لقريبِة و�لبعيدِة في �للوحِة.

�ضا�ِس بخطوٍط خفيفٍة. 3 - �أ�ضتخدُم قلَم �لرَّ

ُن باألو�ٍن منا�ضبٍة. 4 - �ألوِّ

5 - ل �أترُك ِم�ضاحاٍت فارغًة.

ي في عيِدها. ُذ لوحتي ب�ضكٍل جيٍِّد لتكوَن هديَّة جميلًة لأمِّ 6 - �أنفِّ

التََّطبيُق
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ُ ر�سُ العا�شرِ الدَّ

ِة تظليُل الـحجوم ِالهند�سيَّ

  اأتاأّمل الأ�سكاَل والحجوَم الهند�سّية واألحُظ:

  مكاَن �ل�ضوِء وم�ضدره حيُث �لدرجاُت �للونيَُّة �لفاتحُة ومكاُن �لظلِّ حيُث �لدرجاُت �لقاتمة.

  �أ�ضُع �ضهماً يدلُّ على م�ضدر �ل�ضوِء و�نعكا�ضه على �لأ�ضكال.

يُّ الهدُف الفنِّ

أدواُت والَخاماُت ال

تنميُة قدرِة �لمتعّلِم على ��ضتخد�ِم تقنيِة �لّتظليل با�ضتخد�ِم قلِم �لّر�ضا�س.

ا�ٍس  )HB(   -  ِمْبر�ٌة .  دفتُر ر�ضٍم  -  َقلَُم َر�ضَ

الأن�شــــطُة
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لِّ  �ضا�ِس مَع �إبر�ِز �لحجِم مْن خالِل �لظِّ ماً ل�ضكٍل هند�ضيٍّ و�أظلُِّلُه با�ضتخد�ِم قلِم �لرَّ   �أر�ضُم مج�ضَّ

وِر مع مر�عاة �لمالحظات �ل�ضابقة. و�لنُّ

 األحُظ المراحل التي يتمُّ فيها تنفيُذ العمل:

التََّطبيُق
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في  كبيٌر  تاأثيٌر  وِء  لل�ضَّ    

�ل�ضوِء  َمْنَبُع  كاَن  فاإْن  حياتنا 

�أو  �ل�ضم�س  مثل  طبيعّياً 

تاأثيَرُه  �ضناعّياً )كهرباء( فاإّن 

بَح�ْضِب  يكوُن  �لعنا�ضِر  في 

موقِعِه بالن�ضبِة �إليها.

�لّتكويَن  �لآَن  ل��ن��ق��������������ر�أ     

ْد ما  �ل��م��وج��وَد �أم��اَم��ن��ا، ول��ن��ح��دِّ

وء  �ل�ضَّ ت��اأث��ي��ر�ِت  م���ْن  ن�����ض��اه��ُدُه 

في عنا�ضِره بَح�ْضِب �ّتجاِه َمْنَبِع 

وء. �ل�ضَّ

وِء  عِة، ما درجُة لوِنها في حاِل كاَنْت قريبًة ِمْن َمْنَبِع ال�سَّ لحُظ عنا�سَر اللوحِة المتنوِّ   �أ

طُة بيَن البعيدِة والقريبِة؟ رجُة المتو�سِّ اأو بعيدًة عْنُه؟ وما الدَّ

  َ ر�سُ احلادي ع�شَ الدَّ

ِة تلويُن الـحجوم ِالهند�سيَّ

يُّ الهدُف الفنِّ

أدواُت والَخاماُت ال

الأن�شــــطُة

ِج �للونّي. تنميُة قدرِة �لمتعّلم على ��ضتخد�ِم �لّتدرُّ

دُة �لقيا�ضاِت  ا�ٍس )HB(  -  ِمْبر�ٌة  - �ألو�ٌن مائيٌَّة - ِرَي�ٌس متعدِّ دفتُر ر�ضٍم - َقلَُم َر�ضَ

ُة ماٍء . �جٌة - ُعُبوَّ ِة  -  َمزَّ ٌة بالألو�ِن �لمائيَّ خا�ضَّ
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. ِج �للونيِّ ْد �ضكَل �لحجوِم �لهند�ضيَِّة �لمنتظمِة و�أر�ضُمها و�ألّوُنها مع مر�عاِة �لتدرُّ    �أحدِّ

التََّطبيُق



35

  َ اين َع�شَ ر�سُ الثَّ الدَّ

بيــع ِ نزهـــــٌة فــي الرَّ

يُّ الهدُف الفنِّ

أدواُت والَخاماُت ال

.  تنميُة قدرِة �لمتعّلِم على ر�ضِم حركاٍت �إن�ضانّيٍة �ضمَن منظٍر طبيعيٍّ

. ٌة �أو با�ضتيٌل زيتيٌّ ٌة �أو �ضمعيَّ ا�ٍس)HB( - ِمْبر�ٌة - �ألو�ٌن خ�ضبيَّ دفتُر ر�ضٍم - َقلَُم َر�ضَ

األحُظ في اللوحِة حركاِت الأ�سخا�ِس واألواَن الطبيعِة وتوزيَع العنا�سِر فيها.الأن�شــــطُة
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ْنُه بالألو�ِن �لمنا�ضبِة  بيِع، �ر�ضْم م�ضهد�ً يعبُِّر عِن �لمو�ضوِع ولوِّ   تخيَّْل �أنََّك في نزهٍة في ف�ضِل �لرَّ

ابقِة. مَع مر�عاِة �لمالحظاِت �ل�ضَّ

التََّطبيُق

ِد عليَك اّتباع الُخُطواِت الآتية: لتنفيِذ العمِل ب�سكٍل جيِّ

بيِع.     تحديُد �لعنا�ضِر �لَّتي ترغُب في ر�ضِمها لتعبَِّر عن مو�ضوِع نزهٍة في �لرَّ

نِة مبا�ضَرًة. �ضا�ِس، ب�ضكٍل خفيٍف �أو بالأقالِم �لملوَّ     ر�ضُم �لعنا�ضِر �لَّتي �أخترَتها بقلِم �لرَّ

    توزيُع عنا�ضِر �لمو�ضوِع ب�ضكٍل متو�زٍن ومتر�بٍط �ضمَن تكويٍن فنِّيٍّ جميٍل.

    مر�عاُة ِن�َضِب ج�ضِم �لإن�ضاِن عنَد �لتَّعبيِر عْن حركاِت �لأ�ضخا�ِس في �للوحِة.

    مر�عاُة �لقريِب و�لبعيِد في ر�ضِم عنا�ضِر �للوحِة.

 الحفاُظ على نظافِة العمِل.
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�لعنا�ضِر وتحجيِمها  توزيِع  و�أقر�أها مْن خالِل مالحظِة   ، �أماَمي  �لموجودَة  �للوحَة  ُل  �أتاأمَّ   

وِر و�لألو�ِن �لم�ضتخدمِة مَع مر�عاِة �لنِّ�َضِب في �لتَّعبيِر عن �لقريِب و�لبعيِد.  لِّ و�لنُّ با�ضتخد�ِم �لظِّ

بيَن  و�أقارن  زمالئي،  مَع  لأناق�َضها  �ختْرُتها  �لَّتي  �للوحِة  على  �لفنِّيََّة  مالحظاتي  ُن  �أدوِّ   

مالحظاتي ومالحظاِتهم. 

يٌّ ٌق فنِّ تذوُّ

حديقٌة لالأزهاِر للفنَّاِن » بيير �أوغ�ضت رينو�ر « •

• بيير �أوج�ضت رينو�ر : فّنان فرن�ضي ُوِلد عام 1841 وتوفي عام 1919 وهو من رّو�د �لمدر�ضة �لنطباعّية ، �هتّم بت�ضوير �لمالمح �لب�ضريَّة وم�ضاهد�ت 
ة �ل�ضعيدة.                                          من �لحياة �لعامَّ
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 َ الَث َع�شَ ر�سُ الثَّ الدَّ

ــٌة ــٌة م�ســـــرحيَّ خلفيَّ

يُّ الهدُف الفنِّ

أدواُت والَخاماُت ال

تنميُة قدرِة �لمتعّلِم على �لتمييِز بيَن �لخلفّيِة و�لعنا�ضِر في �لعمِل �لفّنّي.

ٌة �أو با�ضتيٌل  ٌة �أو �ضمعيَّ ا�ٍس  )HB(  -  ِمْبر�ٌة - �ألو�ٌن خ�ضبيَّ دفتُر ر�ضٍم - َقلَُم َر�ضَ

�جٌة  ٌة بالألو�ِن �لمائيَِّة - َمزَّ دُة �لقيا�ضاِت خا�ضَّ زيتيٌّ - �ألو�ٌن مائيٌَّة - ِرَي�ٌس متعدِّ

ُة ماٍء . - ُعُبوَّ

وريُّ  وحيَّ للفنوِن، ولهذ� فقد بنى �لإن�ضاُن �ل�ضُّ الم�ســـــرُح : هَو �أقدُم �لفنوِن �لتَّمثيليَِّة، وُيَعدُّ �لأَب �لرُّ

�لم�ضارُح  ُبِنَيِت  �لم�ضرِح فقْد  �أهميَِّة  ِة  ول�ضدَّ و�أعرِقها،  ِة  وريَّ �ل�ضُّ �لآثاِر  �أقدِم  َة م�ضارَح هي مْن  ِعدَّ �لقديُم 

َذْت بِم�ضاحاٍت كبيرٍة. باهتماِم كبيٍر، وُنفِّ

، وياأخُذ �رتفاعاٍت  ْل خ�ضو�ضيََّة بناِئه، فهو �ضبُه د�ئريٍّ مَن �لم�ضارِح �لعظيمِة في بلِدنا م�ضرُح ُب�ضرى، لنتاأمَّ

ِج �أْن يتابَع ب�ضكٍل جيٍِّد.     متدرِّجًة حتَّى يت�ضنَّى للمتفرِّ
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؟ اِت الَّتي �ساهَدها في الم�سرِح المدر�سيِّ مْن يذكُر بع�َس الم�سرحيَّ

كْل مجموعاٍت ولَتختْر كلُّ مجموعٍة ن�سَّ م�ضرحيٍَّة لتنفيِذ خلفيٍَّة منا�ضبٍة لها.   �إذ�ً لن�ضِّ

نا �أْن ن�ضتخل�َس مو�ضوَع  ورَة �لَّتي �أماَمنا، ولنحاوْل مَع بع�ضِ ِل �ل�ضُّ   وقبَل �أْن نبد�أ بالتَّ�ضميِم لنتاأمَّ

زِة لها. �لم�ضرحيَِّة �لمدر�ضيَِّة �لتي ُعبَِّر عنها مْن خالِل �لخلفيَِّة �لمجهَّ

الذي اخترناُه،  النَّ�سِّ  ُر عِن  ًة تعبِّ ًة مدر�سيَّ ًة م�سرحيَّ ْم خلفيَّ لنت�سارَك في مجموعٍة ون�سمِّ

ولنُقْم بالُخُطواِت الآتية:

  تاأكيُد �ختياِر �لتَّ�ضميِم �لمنا�ضِب لن�سِّ �لم�ضرحيَِّة.

  تلويُن �لخلفيَِّة �لم�ضرحيَِّة بالألو�ِن �لمنا�ضبِة �لو��ضحِة �لتي تنا�ضُب �لم�ضرَح.

التََّطبيُق
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 َ ابَع ع�شَ ر�سُ الرَّ الدَّ

ت�سميُم عناويَن لمجلَِّة الحائط ِ

يُّ الهدُف الفنِّ

أدواُت والَخاماُت ال

الأن�شــــطُة

. تنميُة قدرِة �لمتعّلِم على ��ضتخد�ِم مبادئ �لّت�ضميم لتنفيِذ عمٍل فّنيٍّ

ا�ٍس  )HB( - ِمْبر�ٌة  طبُق ورٍق مقّوى 50 ×70 �ضم  �أو  50 × 35   �ضم - َقلَُم َر�ضَ

نٌة  ملوَّ كحوليٌَّة  تخطيٍط  �أقالُم   - زيتيٌّ  با�ضتيٌل  �أو  ٌة  �ضمعيَّ �أو  ٌة  خ�ضبيَّ �ألو�ٌن   -

مختلفُة �لثِّخاناِت.
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ِث عِن �لبيئِة. �ضاً للتَّحدُّ ْد بع�َس �لأ�ضكاِل �لتي تنا�ضُب مجلََّة حائٍط يكوُن �أحُد مو��ضِيعها مخ�ضَّ حدِّ

كُل - �لحجُم – �للوُن - �لمو�ضوُع  قارْن بيَن �لمجالِت �لمعرو�ضِة �أماَمَك وبيِِّن �لفرَق بيَنها مْن حيُث �ل�ضَّ

�لذي تطرُحُه.

 لمجّلِة �لحائِط دوٌر فّعاٌل ومهمٌّ في �لحياِة �لمدر�ضيَِّة للمتعلِّم؛ فهَي ت�ضهُم في تنميِة ثقافِة �لمتعلِِّم، 

ر��ضيَِّة. ِه �لدِّ ُفُه �أكثَر على �أهد�ِف مو�دِّ ُع مد�رَكُه في مختلِف �لمو��ضيِع،  وتعرِّ وتو�ضِّ

ْد بع�َس �أنو�ِع �لمجالِت �لحائطيَِّة �لتي تعرُفها.   عدِّ

ُع مو��ضيُع �لمجلَِّة بحيُث تغني حاجَة �لمتعلِِّم بالمعرفِة.   ُتَوزَّ

  �ذكْر بع�َس �لمو��ضيِع �لمنا�ضبِة لمجلَِّة �لحائِط �لمدر�ضيَِّة.

ٍة معتمدًا على خطوٍط واأ�سكاٍل مبتكرٍة م مجّلة حائط فنيَّ   اأ�سمِّ

التََّطبيُق
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َ ر�سُ اخلام�سَ َع�شَ الدَّ

ت�سميـــُم اإعــــالٍن

ــِد  جيِّ ب�ســـــــكٍل  العمِل  لتنفيِذ 

اأّتبــُع الُخُطواِت الآتيَة:

 �أ�ضُع فكرًة لالإعالِن ، وُي�ضتح�َضُن 

قبَل  بي�ضاَء  ورقٍة  على  �لفكرِة  ر�ضُم 

�لبدِء في �لتنفيِذ.

على  يقوَم  �أْن  لبدَّ  ت�ضميٍم  كلُّ   

مالييِن  �إلى  بالن�ضبِة  مفهومٍة  فكرٍة 

�لب�ضِر �لذيَن �ضي�ضاهدوَن �لإعالَن.

 �أحاوُل �أْن يكوَن �لتَّ�ضميُم مبتكر�ً 

بعيد�ً عَن �لنَّقِل و�لتَّقليِد.

 �أر�ضُم �لعنا�ضَر �لتي �ختْرُتها بقلِم 

�ضا�ِس ب�ضكٍل خفيٍف. �لرَّ

���َة  �لهند�ض��������يَّ �لأدو�ِت  �أ�ض�������تخ���دُم   

�إذ� �حت���وى �لتَّ�ضمي���ُم عل���ى تكوين���اٍت 

هند�ضيٍَّة.

يُّ الهدُف الفنِّ

أدواُت والَخاماُت ال

تنميُة قدرِة �لمتعلِِّم على ��ضتخد�ِم مبادِئ ت�ضميِم �لإعالن.

ٌة �أو با�ضتيٌل  ٌة �أو �ضمعيَّ ا�ٍس  )HB(  -  ِمْبر�ٌة - �ألو�ٌن خ�ضبيَّ دفتُر ر�ضٍم - َقلَُم َر�ضَ

نٌة مختلفُة �لثَّخاناِت – �أدو�ٌت هند�ضّيٌة. زيتيٌّ - �أقالُم تخطيٍط كحوليٌَّة ملوَّ
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 �أعبُِّر عْن �أفكاٍر مبتكرٍة مْن خالِل ت�ضميِم ُمل�ضٍق �إعالنيٍّ لمنتٍج ما ، مَن �ختياري ، و�ألّوُنُه بالألو�ِن 

ابقِة. �لمنا�ضبِة مَع مر�عاِة �لمالحظاِت �ل�ضَّ

هْل تعلم؟

الإعالُن: هَو ر�ضالٌة تهدُف �إلى �لتَّرويِج ل�ضلعٍة �أو خدمٍة �أو فكرٍة ما.

�لتِّلفاُز - �لمذياُع - �لمجاّلُت - �لإعالُن  �ليوميَُّة -   حُف  �ل�ضُّ عٌة منها:  لالإعالِن و�ضائُل متنوِّ   

�ُل. - �لإعالناُت �لمو�ضوعُة على �لحافالِت – �إعالناُت �ل�ضابكِة ) �لإنترنت ( -  �لهاتُف �لجوَّ رقيُّ �لطُّ

حِف و�لمجاّلِت ومنُذ  باعِة ظهَر �لإعالُن �لمطبوُع كالمل�ضقاِت، و�إعالناُت �ل�ضُّ   بعَد �ختر�ِع �لطِّ

ِر �لتِّقنيِّ كاختر�ِع �لحا�ضوِب  بد�ياِت �لإعالِن وحتَّى يوِمنا هذ�، ما يز�ل فنُّ �لإعالِن ي�ضتفيُد مَن �لتَّطوُّ

لي�ضبَح �أكثَر و�ضوحاً ونجاحاً و�نت�ضار�ً.

التََّطبيُق

.  �أقوُم بتوزيِع �لعنا�ضِر ب�ضكٍل متو�زٍن ومتر�بٍط �ضمَن تكويٍن فنِّيٍّ

و�لّلوِن  و�لحجِم  �لنوِع  و�ختياَر  للمل�ضِق،  �لأ�ضا�ضيِّ  �لتَّكويِن  �ضمَن  �لإعالنيَِّة  �لعبارِة  و�ضَع  �أر�عي   

�لمنا�ضِب للخطِّ .

ُن �لعمل �أحد �لألو�ِن �لأ�ضا�ضيَِّة لجذب �نتباه �لمتلّقي.  �أر�عي �لعالقاِت �للونيََّة بحيُث يت�ضمَّ
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 َ اد�سَ ع�شَ ر�سُ ال�سَّ الدَّ

ـٌة اأزيــــــَـــاٌء �ســـعبيَّ

يُّ الهدُف الفنِّ

أدواُت والَخاماُت ال

ِف خ�ضو�ضّيِة �لأزياِء �ل�ضعبّيِة. تنميُة قدرِة �لمتعّلِم على تعرُّ

ٌة �أو با�ضتيٌل  ٌة �أو �ضمعيَّ ا�ٍس  )HB(  -  ِمْبر�ٌة  -  �ألو�ٌن خ�ضبيَّ دفتُر ر�ضٍم - َقلَُم َر�ضَ

نٌة مختلفُة �لثَّخاناِت . زيتيٌّ - �أقالُم تخطيٍط كحوليٌَّة ملوَّ

ٌة تميُِّزها عْن غيِرها، و�إنَّ  لكلِّ بلٍد عاد�ٌت وتقاليُد خا�ضَّ   

عبيُّ �لخا�سُّ بِه. يُّ �ل�ضَّ َز �لزِّ ُح هذ� �لتميُّ �أكثَر ما يو�ضِّ

يختلُف  وريِّ  �ل�ضُّ �لعربيِّ  �لقطِر  في  عبيُّ  �ل�ضَّ يُّ  �لزِّ   

باختالِف �لمحافظِة . 

لإحدى  جال  بالرِّ خا�سٍّ  �ضعبيٍّ  ِزيٍّ  عنا�ضَر  ُد  �أعدِّ   

�لمحافظاِت �لَّتي �أعرُفها.

لإحدى  بالنِّ�ضاِء  خا�سٍّ  �ضعبيٍّ  ِزيٍّ  عنا�ضَر  ُدْ  �أعدِّ   

�لمحافظاِت �لَّتي �أعرُفها.

وَر �لموجودَة في �لكتاب و�أقارُن بيَنها  ُل �ل�ضُّ   �أتاأمَّ

، ثمَّ  �أيِّ محافظٍة تنتمي كلٌّ منها  �إلى  َد  �أحدِّ �أْن  و�أحاوُل 

�أذكُر ما يميُِّزها مْن حيُث:

  �ختالُفها عن �لأزياء �لمعا�ضرة .

ُد عنا�ضِرها.    �أ�ضكاُلها وتعدُّ

خارُف �لَّتي ُزيِّنت بها .   �لزَّ

  �لألو�ُن �لَّتي ��ضُتخِدَمْت في تنفيِذها.

الأن�شــــطُة
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ٍة ترتدي ِزّيًا �ســـعبيًا: ُر بالر�سم والألوان عْن �ســـخ�سيَّ   اأعبِّ

التََّطبيُق
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الَوْحدُة الثَّانيَُة

ْج�سيُم يُل والتَّ كرِ �سْ التَّ
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ُل ر�سُ الأوَّ الدَّ

اأقنعــٌة خمتلفــٌة

و�لم�ضرحيات  �لحفالِت  مَن  كثيٍر  في  ُة  ريَّ �لتنكُّ �لأقنعُة  ُت�ضَتخَدُم    

روَر في نفو�ِس �لح�ضور في �لحفِل، ولتمَنَحهم �لثِّقَة  لُتْدِخَل �لبهجَة و�ل�ضُّ

�حَة في �لتَّعبيِر عِن �نفعالِتهم و�أحا�ضي�ِضهم من غير قيوٍد .  و�لرَّ

�لُمبِهرِة  باألو�ِنها  ُز  تتميَّ مختلفٌة،  و�أنو�ٌع  �أ�ضكاٌل  ِة  ريَّ �لتَّنكُّ ولالأقنعِة 

�قِة �لملفتِة للنظِر �لمتنا�ضبِة مَع �أ�ضكاِلها. �لبرَّ

  منها �أ�ضكاٌل على هيئِة حيو�ناٍت �أليفٍة �أو مفتر�ضٍة، و�أخرى على هيئِة 

ًة، �أو  ًة �أو �جتماعيَّ ًة �أو ثقافيَّ �أ�ضخا�ٍس ذوي مكانٍة في �لمجتمِع، �ضو�ء كانت فنِّيَّ

ٍة خياليٍَّة ... �إلخ. على هيئِة �ضخ�ضيَّاٍت �أ�ضطوريَّ

يُّ الهدُف الفنِّ

أدواُت والَخاماُت ال

. تنميًةُ قدرِة �لمتعلِِّم على ��ضتخد�ِم خاماٍت مختلفٍة لتنفيِذ عمٍل فّنيٍّ

حِف - بالوٌن - ِغر�ٌء - وعاٌء بال�ضتيكيٌّ لو�ضِع �لِغر�ِء وق�ضا�ضاِت �لورِق  َوَرُق �ل�ضُّ

ُة  �جٌة - ُعُبوَّ ٌة بالألو�ِن �لمائيَِّة - َمزَّ دُة �لقيا�ضاِت خا�ضَّ - �ألو�ٌن مائيٌَّة - رَي�ٌس متعدِّ

ُة عازلٌة )زيت-�ضابون-فازلين....( ماٍء - خاماٌت ملحقٌة  -  مناديل ورقيٌَّة - مادَّ

الأن�شــــطُة
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باِع الُخُطواِت الآتيِة: ريًا لبدَّ من اتِّ لكي ن�ستطيَع اأْن ن�سنَع قناعًا تنكُّ

�إلى  حِف  �ل�ضُّ يٍة مْن ورِق  َكمِّ 1 - تق�ضيُم 

ُة �لِغر�ِء  ق�ضا�ضاٍت �ضغيرٍة بوعاٍء فيه مادَّ

ُة بقليٍل مَن �لماِء. �لمنحلَُّة �لمحددَّ

ل�ضكِل  منا�ضٍب  بحجٍم  بالوٍن  نفُخ   -  2

�لوجِه على �أّل يتمَّ نفُخُه لأق�ضى درجٍة.

ِة �لعازلِة منعاً  ُيْدَهُن �لبالون بالمادَّ  - 3

تمنُع  بحيُث  �لأولى  �لّطبقة  للت�ضاِق 

�نكما�َس �لبالوِن و�نفجارِه.

4 - ل�ضُق طبقٍة من �لق�ضا�ضاِت �لورقيَِّة 

من غير ِغر�ٍء .

ق�ضا�ضاِت  مْن  طبقاٍت  ِة  عدَّ ل�ضُق   -  5

كَل �ضماكًة  �لورِق �لمغمو�ضِة بالِغر�ِء لت�ضِّ

غبِة. مقبولًة للوجِه بَح�ْضِب �لرَّ

 - وجنتاِن   ( �لوجِه  �أق�ضاِم  تحديُد    -  6

عينان ِ- �أنٌف - �أذٌن - فٌم - حاجباِن .... 

اإلخ (.

بالغر�ء  مبلَّلِة  ق�ضا�ضاٍت  �إ�ضافُة    -  7

لإبر�ِز �لوجنتيِن و�لجبهِة و�لحاجبيِن و�لأنِف و�لفِم و�لأذنيِن.

ث��������مَّ  كام���������اًل،  �لوج���������ه  تلويِن  من  بدء�ً  وتلويُن�����������ُه   ، مِم  �لُم�ضَّ للقناِع  �لمنا�ض������بِة  �لألو�ِن  �ختياُر    -  8

�لف������ِم فالعيوِن و�لأنِف .... �إلخ.      

التََّطبيُق
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َل  َه �أ�ضياَء باأ�ضكاٍل مختلفٍة ول �ضّيما �إذ� حاوْلَنا �أْن ن�ضكِّ كلُّ منَّا يحاوُل �أن ي�ضبِّ

ج�ضماً �إن�ضانّياً �أو حيو�نّياً.

�أجز�ءها  َه  ن�ضبِّ �أن  ( ولنحاوْل  �أو حيو�ٌن  �إن�ضاٌن   ( �أماَمنا  �لتي  وَر  �ل�ضُّ لنتاأمِل 

وجِه  �ضكَل  �أنَّ  فنرى  كتاِبنا،  ف�������������ي  نر�ه��������ا  �لَّتي  �ِة  �لهند�ض�����يَّ �لأحجاِم  باأحِد 

����������ٍم  �لإن�ضاِن م�ضابٌه للحج������ِم �لبي�ض���ويِّ ولنبد�أِ �لآَن بالعمِل لإنج�������������اِز ُمج�ضَّ

. �إن�ضانيٍّ �أو حيو�نيٍّ

ر�سُ الثَّاين الدَّ

مات اإن�سانيـٌّة وحيوانيـّـٌة جم�سَّ

يُّ الهدُف الفنِّ

أدواُت والَخاماُت ال

الأن�شــــطُة

 . تنميُة قدرِة �لمتعّلِم على ��ضتخد�ِم �لكتِل و�ل�ضر�ئِح في تنفيِذ عمٍل فنيٍّ

ٌة �أو بال�ضتيكيٌَّة ( - َوَرقٌة َكِبيرٌة ُتو�َضُع  ٌة طينيٌَّة ) �ضل�ضاٌل ( - �أدو�ٌت ) معدنيَّ مادَّ

اولِة للمحافظِة على �لنَّظافِة. على �لطَّ
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باِع  اتِّ مَن  لبدَّ  ًة  وحيوانيَّ ًة  اإن�سانيَّ ماٍت  مج�سَّ ن�سنَع  لكي 

الُخُطواِت الآتيَة:

اولِة حفاظاً على نظافِة    ن�ضُع �لورقَة �لبي�ضاَء على �لطَّ

�لمكاِن.

  ناأخُذ كتلًة طينيًَّة وندعُكها جيِّد�ً.

مختلفًة  هند�ضيًَّة  حجوماً  ينيَِّة  �لطِّ ِة  �لمادَّ مَن  ُل  ن�ضكِّ   

م�ضتطيل(   - منحرف  �ضبه   - بي�ضوّية  قاعدتها   - )مو�ضورية 

ُم. بَح�ْضِب ما يتطلَُّب �لمج�ضَّ

كَل �لمنا�ض�َب لالإن�ضاِن �أِو �لحيو�ِن  ُل مَن �لحجوِم �ل�ضَّ   ن�ض�كِّ

�أ�ُس بي�ضويٌّ – �لجذُع �ضبُه منح�رٍف �أو بي�ضويٌّ بَح�ْضِب  مثاًل )�لرَّ

ِة – �لأطر�ُف متو�زي م�ضتطيالت(.  �لو�ضعيَّ

َة لنحِت معالِم �لوجِه و�لأطر�ِف.   ن�ضتخدُم �لأد�َة �لخا�ضَّ

  نحاوُل �أْن ننهي عملَنا ب�ضكٍل جيٍِّد، ونحافُظ على نظافِة �لمكاِن ونظافِتنا.

في  اِت  الممرَّ اأو  المدر�سيِّ  الَمْعِر�ِس  اأِو  فِّ  ال�سَّ في  ما  مكاٍن  في  �سي�سُعُه  جّيٍد  ب�سكٍل  عمِلَك  تنفيَذ  اإنَّ 

المدر�سِة؛ ليكوَن ُم�َساَهدًا ِمْن ِقَبِل الجميِع.

التََّطبيُق
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الُث  ر�سُ الثَّ الدَّ

ماٌت منتَظمٌة مَن الورِق املقّوى)هرم ( جم�سَّ

يُّ الهدُف الفنِّ

أدواُت والَخاماُت ال

الأن�شــــطُة

ٍم هند�ضيٍّ ُمْنتَظٍم. تنميُة قدرِة �لمتعّلِم على تنفيِذ مج�ضَّ

ِم�ض�طرٌة -  ِمبر�ٌة  -  ا�ٍس -  َر�ضَ �لُمَقوَّى - قلُم  �لَوَرِق  ُط �لحجِم من  طبٌق متو�ضِّ

نٌة مختلفُة �لثَّخاناِت. ِمَق�سٌّ  ل�ضٌق �ضائٌل - �أقالُم تخطيٍط كحوليٌَّة ملوَّ

ر�ضوٍم  �أو  فوتوغر�فية  �ضوٍر  و�ضع    

ر�ضَم  ُح  تو�ضِّ و�ضيلٌة   - م�ضَر  لأهر�ماِت 

�لقاعدِة  ذي  للهرِم  �لهند�ضيِّ  �لنفر�ِد 

�لمربَّعِة مع ترِك زو�ئِد �لل�ضِق.
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باُع الُخُطواِت الآتيِة: ٍد عليَك اتِّ لتنفيِذ العمِل ب�سكٍل جيِّ

�ضلِعِه  طوُل  دُد  ُيحَّ مربٍَّع  ر�ضُم   -  1

قلِم  با�ضتخد�ِم  �لمدرِّ�ِس  ِقَبِل  مْن 

و�ضِط  في  و�لِم�ضطرِة  �ضا�ِس  �لرَّ

طبٍق من �لورِق �لمقوَّى.

2 - ر�ضُم مثلثاٍت مت�ضاويِة �لأ�ضالِع 

على حدوِد �لمربَِّع؛ بحيُث يكوُن كلُّ 

بِع �أحَد �أ�ضالِع  �ضلٍع مْن �أ�ضالِع �لمرَّ

�لمثّلثاِت �لأربعِة، �أو ُتر�ضُم �لمثلثاُت 

�ضِم  بالرَّ حِة  �لمو�ضَّ ريقِة  بالطَّ

�لتَّو�ضيحيِّ �لمبيَِّن في �لو�ضائِل.

ِق �لهرِم،  3 - ر�ضُم زو�ئَد مْن �أجِل َل�ضْ

و��ضتخد�ُم �لم�ضطرِة لتكوَن �لأ�ضكاُل 

�لهند�ضيَُّة دقيقًة.

للهرِم  �لهند�ضيِّ  �لنفر�ِد  ق�سُّ   -  4

على  و�لحفاُظ  �لإمكاِن،  قدَر  ٍة  بدقَّ

��ضتخد�ِم  عنَد  و�لنتباُه  �لل�ضِق،  زو�ئِد 

�أحَد  �أو  نف�َضك  �َس  تعرِّ ل  كي  ؛  �لِمَق�سِّ

زمالِئَك لالأذى. 

5 - تزييُن �أ�ضطِح �لهرِم بالتَّزييناِت �لَّتي 

�لأ�ضكاِل  مَن  م�ضتفيد�ً  منا�ضبًة،  تر�ها 

�أقالِم  خرفيَِّة، و��ضتخد�ُم  �لهند�ضيَِّة و�لزُّ

مختلفِة  نِة  �لملوَّ �لكحوليَِّة  �لتَّخطيِط 

�لثَّخاناِت.

ائِل مع �لنتباه لالإقالِل منِه للحفاِظ على  6 - ل�ضُق �أ�ضطِح �لهرِم بع�ضها ببع�س، با�ضتخد�ِم �لال�ضِق �ل�ضَّ

نظافِة �ليديِن و�لعمِل.
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مربَّعٍة؛  قاعدٍة  ذي  لهرٍم  ماً  مج�ضَّ �أ�ضنُع  ثّم   ، �لقدماِء  �لفر�عنِة  �لمهند�ضيَن  �أحُد  �أنَّني  �أتخيَُّل    

با�ضتخد�ِم �لورِق �لمقوَّى.

�لمختلفِة  نِة  �لملوَّ �لكحوليَِّة  �لتَّخطيِط  �أقالَم  م�ضتخدماً  بتزييناٍت؛  �ضطوِحِه  بتزييِن  �أقوُم    

�لثَّخاناِت مع مر�عاة �لمالحظات �ل�ضابقة.

َهْل تعلم:

َر، وهي    هناَك �لعديُد مَن �لأبنيِة �لهرميَِّة حوَل �لعالِم و�أ�ضهُرها �لأهر�ماُت �لتي ُبِنَيِت في ِم�ضْ

ِة مناطَق فيها، وهي بناياٌت ملكيٌَّة كاَنْت ُتْبَنى مقابَر للملوِك و�لملكاِت. وقد بناها قدماُء  موزَّعٌة في عدَّ

ُج مثَل هرِم زو�ضر ب�ضقارِة.  ِة، �لأول �لمتدرِّ �لم�ضريِّيَن )�لفر�عنة( ب�ضكليِن لالأهر�ماِت �لم�ضريَّ

�������كِل مثل �أهر�ماِت �لجيزِة ، و�أكبُرها ه�رُم » خوفو « ثمَّ يليه بالحجِم هرُم  و�لثاني �لهرُم �لم�ض�������������حوُب �ل�ضَّ

������������ِة �إحدى عجائِب  » خفرع « ، و�لهرُم �لأ�ضغُر ه�������و ه������رُم » منقرع « وُتع������دُّ �أهر�ماُت �لجيزِة �لم�ضريَّ

بع. نيا �ل�ضَّ �لدُّ

التََّطبيُق
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ابُع ر�سُ الرَّ الدَّ

مٌة ٌة جم�سَّ كائناٌت اأ�سطوريَّ

يُّ الهدُف الفنِّ

أدواُت والَخاماُت ال

الأن�شــــطُة

مة. تنميُة قدرِة �لمتعّلِم على �بتكار �ضخ�ضيَّات خياليَّة مج�ضَّ

ا�ٍس - �أد�ٌة بال�ضتيكيٌَّة ت�ضاعُد �لمتعلَِّم على تنفيِذ عمِلِه. ٌن - قلُم َر�ضَ معجوٌن ملوَّ

اأتاأّمُل ال�سوَر  واألحُظ العنا�سَر غيَر الواقعيِة فيها:
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ِن . ماً لكائٍن �أ�ضطوريٍّ خياليٍّ ُمْبَتكٍر با�ضتخد�ِم خامِة �لمعجوِن �لملوَّ   �أ�ضنُع مج�ضَّ

هْل تعلم؟

ُة  �لأ�ضطوريَّ �لكائناُت  وبد�أَِت  يوِمنا،  حتَّى  �لع�ضوِر  عبَر  َرْت  وتطوَّ ماِن،  �لزَّ قديِم  منُذ  �لأ�ضطورُة  ظهَرِت 

مِج ما بيَن �ضوِر �لحيو�ناِت �لو�قعيَِّة مَع �ضوِر �لإن�ضاِن، �أو مْن خالِل  هوِر عندما بد�أَ �لإن�ضاُن بالدَّ بالظُّ

خ�ضيَّاُت  �ل�ضَّ ظهَرِت  هنا  ومْن  �لو�قعّيِة،  و�لحيو�ِن  �لإن�ضاِن  �ضوِر  �إلى  �لجديدِة  �لعنا�ضِر  بع�ِس  �إ�ضافِة 

ُة ومنها : �لأ�ضطوريَّ

التََّطبيُق

الغوُل : 

هَو كائٌن �أ�ضطوريٌّ 

يونانيٌّ ِن�ضُفُه �لأعلى 

�إن�ضاٌن ذو قرنيِن ، 

وِن�ضُفه �لأ�ضفُل 

حيو�ٌن ، و�أرجُلُه 

كاأرجِل �لماعِز. 

القنطوُر:

ٌة  �ض�����خ�ضيَّ

ٌة  ٌة �إغريقيَّ �أ�ض�������طوريَّ

تمثُِّل مخلوقاً ِن�ضُفُه 

�لأعلى �إن�ض�����������اٌن 

يحم���ُل رمح�������ا ً، 

ون�ضُفُه �لأ�ضفُل 

ح�ض��اٌن. 

ٌة فرعونيٌَّة تمثُِّل  ٌة �أ�ضطوريَّ اأبو الهوِل :  �ضخ�ضيَّ

�لأ�ضفُل  ون�ضُفه  �إن�ضاٌن  �لأعلى  ِن�ضُفه  مخلوقاً 

�أ�ضٌد ر�ب�س.

ُة البحر :  كائٌن �أ�ضطوريٌّ محبٌَّب  حوريَّ

فتاًة  يمثُِّل  �لأعلى  ن�ضُفها  �لأطفاِل  �إلى 

جميلًة، ون�ضُفها �لأ�ضفُل �ضمكة. 
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خ�ضيَّاِت  �ل�ضَّ مَن  وغيرها  �لنَّاريِّ  ائِر  و�لطَّ �لقرِن،  ذي  �لمجنَِّح  و�لح�ضاِن  �لتنِّيِن  مثل  �لكثيُر  وغيُرها 

كِة �ّلتي ما ز�َل �لفنَّانوَن �ّلذيَن  �ضوِم �لمتحرِّ ِة �لَّتي ��ضُتهَرْت بها ق�ض�ُس �لأطفاِل وبر�مُج �لرُّ �لأ�ضطوريَّ

. ر�ِت ع�ضِرنا �لحاليِّ موَن �لألعاَب يعملوَن على �بتكاِرها وتطويِرها؛ بما يتنا�ضُب مَع تطوُّ ي�ضمِّ



58



59

الَوْحدُة الثَّالِثَُة

ُة َغاُل والأعَماُل الَيَدويَّ الأ�سْ
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ج ؟ و�أين نر�ه ؟   ما �لحركاُت �لتي يوؤّديها �لمهرِّ

  �ضف لي لبا�َس �لمهّرِج و�ألو�َن وجِهِه وثياَبُه.

ُل لنا �لبت�ضامَة، وكثير�ً  - هناك �أ�ضياُء كثيرٌة يمكُن �أْن ن�ضاهَدها فت�ضكِّ

جاً  �لو�قِع، فنرى مهرِّ يرِك على  �ل�ضِّ �أو في  �لتِّلفاِز  ن�ضاهُدها في  ما 

يقوُم بحركاٍت مختلفٍة يدخُل �لفرَح �إلى قلوِبنا وقلوِب �أطفاِلنا.

يرتدي  �إنَُّه  قبعِتِه،  �ضّيما  ول  ِج  �لمهرِّ بلبا�ِس  ة  خا�ضَّ �ضفاٌت  هناك   -

لونيٍَّة  بقٍع  �إلى  �إ�ضافًة  ز�هية،  باألو�ٍن  نَة  �لملوَّ �لف�ضفا�ضَة  ر�ويَل  �ل�ضَّ

ِة  بعدَّ �لمزيَّنُة  نُة  �لملوَّ �لغريبُة  قبَّعُتُه  وكذلَك  ر�ويِل،  �ل�ضَّ على  مختلفٍة 

�أ�ضكاٍل و�ألو�ٍن، وهذ� ما ي�ضدُّ �أنظاَرنا، �إ�ضافًة �إلى حركاِتِه 

ِة �لمفِرحِة. �لخا�ضَّ

ُل ر�سُ الأوَّ الدَّ

جٍ  عـــُة مهــرِّ ُقبَّ

يُّ الهدُف الفنِّ

أدواُت والَخاماُت ال

الأن�شــــطُة

تنميُة قدرِة �لمتعّلِم على ��ضتخد�ِم تقنّيات �لتج�ّضيم بالورق �لمقّوى لتنفيذ عمل فنّي.

ا�ٍس  -  ِمبر�ٌة  -  ِم�ض��طرٌة  -  ِمَق�سٌّ - ل�ضٌق  ى  -  قلُم َر�ضَ طبُق َوَرٍق ُمَقوَّ

اٌف. اٌع و�ضفَّ ن لمَّ �ضائٌل - ورٌق ملوَّ
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بْعنا الُخُطواِت الآتيَة:  ٍج مميَّزٍة ب�سكٍل �سحيٍح اإذا اتَّ عِة مهرِّ يمكُننا ت�سميُم قبَّ

اقيِن. كَل �لمنا�ضَب، فاإذ� كاَنْت هرميًَّة نر�ضُم مثلَّثاً مت�ضاوَي �ل�ضَّ ى، ونر�ضُم �ل�ضَّ   ناأخُذ �لورَق �لمقوَّ

اقيِن �لمت�ضاوييِن على بع�ضها ونل�ضُقها.   نثني �أطر�َف �لمثلَِّث مْن زو�يا �ل�ضَّ

اِف. فَّ اِع �أِو �ل�ضَّ ِن �للمَّ   نر�ضُم �أ�ضكاًل زخرفيًَّة على خلفيَِّة �لورِق �لملوَّ

�ِة لتزييِنها.   نق�سُّ �لأ�ضكاَل ونل�ضُقها على �لقبَّعِة �لورقيَِّة �لمقوَّ

  نحاوُل �أْن ننهَي �لعمَل ب�ضكٍل جيٍِّد ونظيٍف.

�لق�ضا�ضاِت  نجمَع  �أْن  بعَد  �لمكاِن  نظافِة  على  نحافُظ    

�ئدَة على �لورقِة �لكبيرِة، ون�ضعها في �ضلَِّة �لُمهمالِت. �لزَّ

رفيعٍة  �ضر�ئَط  �ضكِل  على  ملّوناً  ورقاً  نق�سَّ  �أْن  يمكُن    

ونل�ضُقها في �أعلى �لقبَّعِة. 

على  ت�سُعها  يجعُلَك  ٍد  جيِّ ب�سكٍل  عِة  للقبَّ تنفيَذَك  اإنَّ 

ِة، وتفتخُر  ِة اأو المدر�سيَّ راأ�ِسَك في الحتفالِت الخا�سَّ

بما �سنْعُتُه بنف�ِسَك.

التََّطبيُق
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  ما �لكتُب �لتي تقتنيها ؟ و�أين تحتفظ بها ؟

  ما فائدُة غالِف �لكتاِب؟ و�أين نرى عنو�َن �لكتاِب؟

ورقيِِّه،  �لمجتمِع  ِم  تقدُّ في  كبيرٌة  �أهميٌَّة  للكتاِب    

عْن  تعبُِّر  لأنَّها  �لكتاِب؛  �أهميَِّة  مْن  تزيُد  �لكتِب  فاأغلفُة 

�لَّتي  �لمو��ضيَع  عنو�ِنِه   خالِل  مْن  وُتعّرُفنا  م�ضموِنِه، 

�ضوُم �لفنيَُّة على  ُث ذلَك �لكتاُب عنها، ثمَّ تاأتي �لرُّ �ضيتحدَّ

يحتويها  �لَّتي  موِز  و�لرُّ �لمعاني  بع�ِس  لتو�ضيِح  �لغالِف 

فما  جيٍِّد،  ت�ضميٍم  �إلى  تحتاُج  �ضوُم  �لرُّ وهذِه  �لكتاُب، 

�لتَّ�ضميُم ؟

  ما �لر�ضوماُت �لموجودُة على �أغلفة ِ�لكتِب ؟

كِل بحيُث يح�ضُل �لمتعلُِّم على �لتكويِن    �لتَّ�ضميُم: هو �ختياٌر وتنظيٌم لعنا�ضِر �لخطِّ و�للوِن و�ل�ضَّ

�لمطلوِب لأيِّ عمٍل فنِّّي. 

�أْن  �لماهُر هَو �لذي ي�ضتطيُع  ُم  �لكتاِب، و�لم�ضمِّ �إلى قر�ءِة  نا  �ّلذي ي�ضدُّ �لجيُِّد هَو  فالتَّ�ضميُم    

يلفَت �نتباهنا لذلَك �لكتاِب مْن خالِل �ل�ضفحِة �لأولى )�لغالِف( وطريقِة �إعد�ِدها، و�ضكِلها و�ألو�ِنها، 

و�ختياِر نوِع �لخطِّ �لمنا�ضِب لكتابِة �لعنو�ِن �لمعبِِّر عْن م�ضموِن �لكتاِب.

  قد تختلُف �أ�ضاليُب ت�ضميِم �لغالِف وطرُقُه بَح�ْضِب �لأ�ضكاِل و�لعنا�ضِر �لمختلفِة في �لتَّ�ضميِم، 

ر�سُ الثَّاين الدَّ

ت�سميـــمُ  غالفٍ

يُّ الهدُف الفنِّ

أدواُت والَخاماُت ال

الأن�شــــطُة

تنميُة قدرة �لمتعّلِم على تنفيذ غالِف كتاِب با�ضتخد�م �لورق �لمّلون.

ٌق �ضائل -  ا�ٍس –ل�ضِ ن - ِمَق�سٌّ - َقلَُم َر�ضَ ى - َوَرُق �أَ�ْضَغاٍل ُملَوَّ طبٌق مَن �لورِق �لمقوَّ

ِمْبر�ٌة - �أدو�ٌت هند�ضيٌَّة.
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و�ختالِف حجِم �لغالِف ونوِعِه وقيمِتِه، فالكتُب �لعلميَُّة تحتاُج �إلى �أ�ضكاٍل و�ألو�ٍن ونوٍع مَن �لخطِّ يختلُف 

ِة �أِو �لكتِب �لثَّقافيَِّة .... �إلخ. نيَّ عِن �لكتِب �لفِّ

بْعنا المراحَل الآتيَة:  ٍز جميٍل ب�سكٍل �سحيح اإذا اتَّ يمكُننا ت�سميُم غالٍف مميَّ

المرحلُة الأولى:

�ضِم. ى بما ينا�ضُب قيا�َس دفتِر �لرَّ - تحديُد قيا�ِس �لغالِف كاماًل على طبٍق من �لورق �لمقوَّ

- تحديُد �ضماكِة �لكتاِب  ب�ضمِك )1 �ضم(.

انيُة: المرحلُة الثَّ

بِط بيَن وجهي �لكتاِب )ت�ضميُم  �ضوِم و�لعنا�ضِر  �لمنا�ضبِة لمو�ضوِع �لغالِف مَع مر�عاِة �لرَّ - ت�ضميُم �لرُّ

ِن(. �ضوِم و�لعنا�ضِر على �لورِق �لملوَّ �لرُّ

- تحديُد مكاِن �لكتابِة ليكوَن جزء�ً مَن �لتَّ�ضميِم.

ن �لمنا�ضِب. �ضوِم و�لعنا�ضِر مَن �لورِق �لملوَّ - ق�سُّ �لرُّ

�ضوِم بالمكاِن �لمنا�ضِب على �لغالِف. - ل�ضُق �لعنا�ضِر و�لرُّ

الثُة:  المرحلُة الثَّ

. ، و�لوجِه �لخلفيِّ - حزُّ خطوِط �لثنِي في �لغالِف لتحديِد �لوجِه �لأماميِّ

- �لحفاُظ على نظافِة �لعمِل و�لمكاِن بو�ضِع ورقٍة كبيرٍة تحَت �لأدو�ِت في �أثناِء �لتَّنفيِذ.

التََّطبيُق
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الُث ر�سُ الثَّ الدَّ

قٍ  نافذُة زجاجٍ  مع�سَّ

يُّ الهدُف الفنِّ

أدواُت والَخاماُت ال

الأن�شــــطُة

تنميُة قدرِةِ �لمتعّلِم على ��ضتخد�م �لأدو�ت �لهند�ضّية لتنفيذ عمل فني.

ِمَق�سٌّ  -   ِم�ض�طرٌة  -  ا�ٍس - ِمبر�ٌة  -   َر�ضَ ُمَقوَّى - قلُم  َوَرٍق  دفتُر ر�ضٍم - طبُق 

ٌن . ل�ضٌق �ضائٌل - ورُق �ضلوفان ملوَّ
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ا ن�ضاهُد. ورة لنتحدْث عمَّ َل �ل�ضُّ بعَد �أْن نتاأمَّ

نٌة. كُل وحد�ٍت زخرفيًَّة هند�ضيًَّة، وبيَنها ِم�ضاحاٌت زجاجيٌَّة ملوَّ - �إنَّنا نرى خطوطاً ب�ضماكٍة معيَّنٍة ت�ضِّ

ُترى هْل م�ضاحُة �لنَّافذِة وحدٌة زخرفيٌَّة هند�ضيٌَّة و�حدٌة؟

ِة وحد�ٍت زخرفيٍَّة هند�ضيٍَّة متناظرٍة وتكون �لِم�ضاحاُت �لزَّجاجيَُّة متناظرًة  ُل مْن عدَّ - �إذ�ً كما نرى تت�ضكَّ

لونّياً.

ٍد واأبداأ العمَل وفَق الُخُطواِت الآتيِة: ًة ب�سكٍل جيِّ اأ�سّمُم نافذًة �سرقيَّ

ُد م�ضاحَة �لنَّافذِة على �لورِق �لمقوَّى. �أحدِّ 1 .

ُد قو�َس �لنَّافذِة. �أحدِّ 2 .

ُم �لجزَء �لمتبّقي �إلى �أق�ضاٍم مت�ضاويٍة. �أق�ضِّ 3 .

ُرها على �لأجز�ِء �لباقية. �أر�ضُم د�خَل ق�ضم مَن �لأق�ضاِم وحدًة زخرفيًَّة هند�ضيًَّة، و�أكرِّ 4 .

خرفيَِّة، و�أحافُظ على �ضماكِة �لخيِط. ُذُه حوَل خطوِط �لوحدِة �لزُّ ، و�أنفِّ ُد �ضماكَة �لخيِط �لعربيِّ �أحدِّ 5 .

�نتبْه   ( م�ضتقيٍم  خطٍّ  �ضمَن   ، جيٍِّد  ب�ض�����������كٍل  �لعربيِّ  �لخيِط  د�خَل  �لِم�ض����������احات  بالِمَق�سِّ  ُغ  �أفرِّ 6 .

ل�ضتخد�ِمِه بحذٍر (.  

رقيََّة �لمنا�ضبَة ) �لأ�ضفَر - �لأحمَر -  ِن على �أْن �أختاَر �لألو�َن �ل�ضَّ �أل�ضُق ورَق �ل�ّضلوفاِن �ل�ّضّفاف �لملوَّ 7 .

�لأزرَق - �لأخ�ضَر ( �ضمَن �لِم�ضاحاِت ، وتكوُن �لقطُع �للونيَُّة متناظرًة / �أحاوُل �أْن �أ�ضتخدَم �لال�ضَق 

ب�ضكٍل جيٍِّد من غير �لإكثار منه.

�أحافُظ على نظافِة عملي و�لمكاِن، على �أْن �أجمَع �لق�ضا�ضاِت �لباقية، �لتي ل يمكُن �أْن ن�ضتفيَد منها  8 .

فيما بعُد في �أعماٍل �أخرى، و�أرميها في �ضّلِة �لمهمالِت في نهايِة �لعمِل.

فِّ  ها علـــــى نوافِذ ال�سَّ ــــٍد وجميــٍل ، يتيُح لي فر�ســــَة عر�سِ اإنَّ تنفيذي النافذَة ب�ســــــكٍل جيِّ

والمدر�سِة.

التََّطبيُق
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ابُع
َّ
ر�ُس الر الدَّ

ُ بيعــــة الطَّ

يُّ الهدُف الفنِّ

أدواُت والَخاماُت ال

تنميُة قدرة �لمتعّلِم على ��ضتخد�م �لكولج لتنفيذ عمل فنّي.

ى  �أو طبٌق مَن �لورق �لمقوَّ ن �لمتنّوع - دفتُر ر�ضٍم  ق�ضا�ضاٌت مَن �لقما�ِس �لملوَّ

ٌق �ضائل، ِممحاٌة - ِمْبر�ٌة. ا�ٍس - ل�ضِ ٌن - ِمَق�سٌّ - َقلَُم َر�ضَ �أبي�ُس �أو ملوَّ
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مّتبعًا  المختلفِة،  القما�ِس  ق�سا�ساِت  من  دٍة  متعدِّ خاماٍت  م�ستخدمًا  َطبيعّيًا  منَظرًا  َذُ  اأنفِّ

المراحَل الآتيَة:

بيعيِّ �ّلذي تحبُّ تنفيَذُه. نِة للمنظِر �لطَّ 1 - �ختياُر �لعنا�ضِر �لمكوِّ

فتِر �أو طبِق �لورق ِ�لمقوَّى. 2 - ر�ضُم �لعنا�ضِر على �لدَّ

ِتِه. ِن �لمنا�ضِبة لأر�ضيَِّة �لعمِل �لفنِّيِّ وخلفيَّ 3 - �ختياُر ق�ضا�ضاِت �لقما�ِس �لملوَّ

كِل �لمنا�ضِب للعن�ضِر �لمختاِر ب�ضكٍل جيٍِّد. ِن بال�ضَّ 4 - ق�سُّ ق�ضا�ضاِت �لقما�ِس �لملوَّ

5 - ل�ضُق �لق�ضا�ضاِت في �لمكاِن �لمنا�ضِب في �للوحِة.

ِة. 6 - �لحذُر عنَد ��ضتخد�ِم �لأدو�ِت �لحادَّ

7 - �لمحافظُة على نظافِة �لمكاِن با�ضتخد�ِم ورقٍة كبيرٍة تو�ضُع تحَت �لأدو�ِت في �أثناِء �لتَّنفيِذ.

الأن�شــــطُة

التََّطبيُق

الكولُج: هَو عمٌل فنِّيٌّ يتمُّ فيه تطبيُق �أ�ضكاٍل و�ضوٍر مْن م�ضادَر وخاماٍت مختلفٍة )�أقم�ضة وجر�ئد( 

؛ �أي : لتكويِن لوحٍة فنِّيٍَّة مخرجٍة باأ�ضلوبنا �لخا�سِّ

يعتمُد �لمهارَة في �لق�سِّ و�لل�ضِق و�ختياِر �لأ�ضكاِل و�لعنا�ضِر �لمنا�ضبِة مَن �لخاماِت �لمتو�فرِة لديِه.
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رِة - مقد�ٌر مَن �لِغر�ِء �لأبي�ِس - بع�ُس نقاٍط من �لزيِت(.   طريقُة �ضنِع �لعجينِة:)مقد�ٌر من ن�ضاِء �لذُّ

اولِة حفاظاً على نظافِة �لمكاِن،  ُر وعاًء بال�ضتيكّياً ون�ضُعُه على �لورقِة �لبي�ضاِء �لمو�ضوعِة على �لطَّ نح�ضِّ

يِت، ونعجنها جميعها ب�ضكٍل جيٍِّد لت�ضبَح كعجينِة �لخبِز )ل  ِة ِنقاٍط مَن �لزَّ ن�ضُع �لن�ضاَء مَع �لغر�ِء مَع عدَّ

َة �ضاعٍة تقريباً.  تل�ضُق باليِد( ن�ضُعها في كي�ِس نايلون، ونترُكها ت�ضتريُح مدَّ

  مر�حُل �ضنِع وردٍة من �ل�ضير�ميك:

اولِة حفاظاً على نظافِة  1 - ن�ضُع ورقًة بي�ضاَء على �لطَّ

�لمكاِن.

كي�ِس  في  �لمو�ضوعِة  �لعجينِة  مَن  قطعًة  ناأخُذ   -  2

�لنايلوِن ثمَّ نغلُق �لكي�َس حتَّى ل تجفَّ �لقطعُة �لباقيُة.

�ضكِل  ُنها على  نايلون، ونكوِّ �لعجينَة على ورقِة  3 - نمدُّ 

بتروناً  نق�ّس  �أو  اً  خا�ضّ قالباً  ن�ضتخدَم  �أْن  ا  )�إمَّ �لبتلِة 

للبتلِة(.  

. ُل زّر�ً للوردِة ب�ضكٍل �أ�ضطو�نيٍّ 4 - ن�ضكِّ

ها  بع�ضِ بجانِب  ون�ضُعها  �لبتالِت  مَن  عدد�ً  ن�ضنُع   -  5

. ب�ضكٍل د�ئريٍّ

  لحِظ التزيناِت على �سطِح الآنيِة الموجودة اأمامك في ال�سورِة..

ُد خاماتها - �سكلها - لونها(        )اأحدِّ

ر�ُس اخلام�ُس الدَّ

تزينُي اإناٍء فّخاريٍّ

با�ستخداِم عجينِة ال�ّسرياميك

يُّ الهدُف الفنِّ

أدواُت والَخاماُت ال

الأن�شــــطُة

تنميُة قدرِة �لمتعلِِّم لتنفيذ عنا�ضر تزينّية بخاماٍت مختلفٍة.

اريٌّ - �ضحُن بال�ضتيٍك - كي�ُس نايلون - ورقُة نايلون - ِغر�ٌء �أبي�ُس - َن�ضاُء  �إناٌء فخَّ

- قليٌل مَن �لّزيِت - �ألو�ٌن مائّية �أو تر�بّية )بودرة(.
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ِة  عدَّ لت�ضكيِل  وهكذ�  �لأولى  مَع  بالتَّناوِب  ثانيًة  طبقًة  ن�ضفُّ   -  6

طبقاٍت.

كَل �لأقرَب �إلى �لو�قِع. 7 - نحاوُل �أْن نعطَي �نحناًء للبتالِت لتعطَي �ل�ضَّ

نثبَِّتها  �أْن  لن�ضتطيَع  ٍة و�حدٍة  �ضويَّ لتكوَن على  �لوردِة  8 - نق�سُّ قاعدَة 

على �لإناِء.

ها ب�ضكِل �لورقِة،  َل �لأور�َق، فنمدُّ 9 - ناأخُذ جزء�ً مَن �لعجينِة لن�ضكِّ

�خليَِّة. َل خطوَط �لورقِة �لدَّ �خِل لن�ضكِّ ها مَن �لدَّ ونحزُّ

�لمائيَِّة  بالألو�ِن  ُنها  نلوِّ ثمَّ  تجفَّ  حتَّى  �لوروَد  نترُك   -  10

�إْن كانِت �لعجينُة لْم  ير�ميِك ) هذ�  �أو باألو�ِن �ل�ضِّ �لمنا�ضبِة 

ْن عنَد �لعجِن (. ُتلَوَّ

َل ت�ضكيالٍت �إ�ضافيًَّة مَن �لعجينِة )خيوطاً،  11 - يمكُن �أْن ن�ضكِّ

ِم لالإناِء،  كر�ٍت �ضغيرًة ....( لن�ضيَفها على �لتَّ�ضكيِل �لُم�ضمَّ

فتعطيِه �ضكاًل متكاماًل.

التََّطبيُق

  اأقوم بتزييِن �سطِح الآنية بورود من عجينِة ال�سيراميِك اأو با�ستخداِم خاماٍت مختلفٍة 

ٍة - األوان.. (  )اأزرار - اأقم�سة - خيوط �سوٍف - نباتات مجففَّ
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ٍد اّتبِع الُخُطواِت الآتيَة:   لتنفيِذ العمِل ب�سكٍل َجيِّ

1 - �ر�ضْم م�ضهد�ً يمثُِّل �لغروَب على �ضاطِئ �لبحِر. 

َن على �ضكِل  2 - �إذ� َرِغْبَت في ��ضتخد�ِم طريقِة َق�سِّ �لورق مربَّعاٍت �ضغيرًة عليَك �أْن تق�سَّ �لورَق �لملوَّ

ا في حاِل رغْبُت في ��ضتخد�ِم طريقِة �لتَّمزيِق فعليَك  �ضِم، �أمَّ مربَّعاٍت مت�ضاويٍة، ثمَّ تقوَم بر�ضِفها فوَق �لرَّ

عليِه  بال�ضغِط  و�لقياُم  ِن،  �لُملَوَّ �لَوَرِق  و�ضُع طرِف  ثمَّ  ائِل،  �ل�ضَّ بالال�ضِق  ُفها  َر�ضْ �لُمر�ِد  �لِم�ضاحِة  مّد 

َغِر.  بر�أ�ِس �لِمَق�سِّ �أو بر�أ�ِس َقلٍَم �أو بز�ويِة �لِم�ْضَطَرِة لتمزيَقُه �إلى قطٍع ُمَتناهيٍة في �ل�ضِّ

�ّلتي �ختْرَتها( ب�ضكٍل فنِّيٍّ جميٍل مر�عياً  ريقِة  �لورقيَِّة )بالطَّ بالُف�َضْيُف�َضاِء  �لعمِل  ِم�ضاحاِت  3 - �ر�ضْف 

اد�سُ ر�سُ ال�سَّ الدَّ

الُغُروُب والَبْحُر

يُّ الهدُف الفنِّ

أدواُت والَخاماُت ال

الأن�شــــطُة

�لورقّية  �لف�ضيف�ضاء  باأ�ضلوب  �لأ�ضغال  ورِق  ��ضتخد�ِم  على  �لمتعّلِم  قدرِة  تنميُة 

باألو�ن حاّرٍة وباردة لتنفيذ �لعمل �لفّنّي.

ا�ٍس - ِمبر�ٌة  -  ِم�ض�طرٌة - ِمَق�سٌّ - ل�ضٌق �ضائٌل - ورُق جر�ئَد  دفتُر ر�ضم - قلُم َر�ضَ

ٌن )مَن �لنِّوِع �لال�ضِق �إْن كاَن متو�فر�ً( . ومجاّلٍت - ورُق �أ�ضغاٍل ُملَوَّ

اأتاأّمُل ال�سوَر  واألحُظ الألواَن الحاّرَة والباردَة وقَت الغروِب
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ٍف. َج �للونيَّ �لمنا�ضَب للمو�ضوِع، وعدَم ترِك ِم�ضاحاٍت فارغٍة من غيِر َر�ضْ �لتَّدرُّ

ٍة  �َس نف�ضَك �أْو �أحَد زمالِئَك لالأذى، وعليَك ��ضتخد�ُم �لال�ضِق بدقَّ 4 - ��ضتخدِم �لِمَق�سَّ بحذٍر كي ل ُتعرِّ

للحفاظ ِعلى نظافِة �لعمِل. 

�ِس بعَد  5 - ل ُتثِر �لفو�ضى في �أثناء �لتَّنفيذ، وحافْظ على �أدو�تَك مْن خالِل �إعادِتها �إلى مكاِنها �لُمَخ�ضَّ

�نتهاِء �لعمِل، وحاَفْظ على نظافِة �لمكاِن �لذي َت�ْضَغُلُه �أي�ضاً.

، �أِو �ختياِرِه  ابقِة مْن �أجِل �إعطاِء عمِلَك �لفر�ضَة لقتنائِه في �لَمْعِر�ِس �لمدر�ضيِّ 6 - �لتزْم بالنِّقاِط �ل�ضَّ

 . فِّ لتزييِن �ل�ضّ

 هْل تعلم:

ماُء تتميَُّز باللوِن �لأزرِق �لَّذي تختلُف  نِة، فال�ضَّ ماِء يتغّيُر بَح�ْضِب �لوقِت و�لُمناِخ، وف�ضوِل �ل�ضَّ لوُن �ل�ضَّ

رجاِت،  مادي، وغيِرها مَن �لدَّ افي، و�لأزرِق �لمائل �إلى �لرَّ ْق�ِس ما بيَن �لأزرِق �ل�ضَّ َدَرجاُتُه باختالِف �لطَّ

عٍة ما بيَن �لأ�ضفِر  ماُء زرقاَء خالَل �لنَّهاِر وعنَد �لغروِب و�ل�ضروِق، وتتميَُّز بدرجاٍت لونيٍَّة متنوِّ وتكوُن �ل�ضَّ

، ودرجاِت �لأزرِق و�لأزرِق �لغامق ) �لنِّيليِّ (، ثمَّ ت�ضبُح  ، ودرجاِت �لبنف�ضجيِّ و�لأحمِر ودرجاِت �لبرتقاليِّ

د�كنًة قريبًة مَن �للوِن �لأ�ضوِد عندما َيُحلُّ ظالُم �لليِل.    

التََّطبيُق

َنِة لإعطاِء عملي �ضكلَُه �لنهائيَّ في �لتعبيِر عن �لغروِب  ِة �لُملَوَّ �أ�ضتخدُم طريقَة ر�ضِف �لُف�َضْيُف�َضاِء �لورقيَّ

ابقة. مر�عياً �لمالحظاِت �ل�ضَّ
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ي عام 1926 وهو ر�ئد �لمدر�ضة �لنطباعّية ومن �أ�ضهر �أعماله لوحة �نطباع �ضروق �ل�ضم�س.  • كلود مونيه : فّنان فرن�ضي ُوِلَد في فرن�ضا عام 1840 وُتوفِّ

�أقر�أَها مْن خالِل مالحظِة توزيِع  �أْن  �أمامي، و�أحاوُل  �إحدى �للوَحَتيِن �لموجودَتيِن  ُل  �أتاأمَّ   

�لتَّعبيِر عِن  �لنِّ�ضِب في  �لُم�ْضَتْخَدَمِة مَع مر�عاِة  وِر و�لألو�ِن  لِّ و�لنُّ �لعنا�ضِر وتحجيِمها با�ضتخد�م �لظِّ

مالحظاِتي  �أدّوُن  و�لبحر،  �لغروب  مو�ضوع  عْن  �لتَّعبيِر  في  قاً  موفَّ �لفنَّاُن  كاَن  وهْل  و�لبعيِد،  �لقريِب 

�لفنِّيََّة للوحِة �لَّتي �ختْرُتها لمناق�َضتها مَع زمالئي و�لمقارَنة بيَن مالحظاِتي ومالحظاِتهم.

يٌّ ٌق فنِّ تذوُّ

�لغروب في �ضان جورجيو للفنان كلود مونيه •م�ضهد غروب �ل�ضم�س للفنان كلود مونيه •

تغطيِة  �أ�ضا�ِس  على  ويقوُم  �لتَّ�ضويِر،  فنوِن  �أقدِم  مْن  �لُف�َضْيُف�َضاُء 

َنُع مَن  �لِم�َضاحاِت �للونيَِّة بو��ضطِة ِقَطٍع �ضغيرِة �لحجِم، كاَنْت ُت�ضْ

ِة و�لكريمِة،  نِة �لعاديَّ خاِم �أِو �لأحجاِر �لملوَّ يِن �لم�ضويِّ �أو �لرُّ �لطِّ

في  نر�ُه  �لذي   ، �لفّن ِ بهذ�  �لعالِم  دوِل  �أغنى  مْن  �ضوريُة  وُتعدُّ 

ِة مثَل �ضهباَء و�أفاميا. متاحِفنا، وبع�ِس �لمناطِق �لأثريَّ



73

الَوْحدُة الرَّابَعُة

يُّ والَجماليُّ ُق الَفنِّ َذوُّ التَّ
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ُل ر�سُ الأوَّ الدَّ

زيارُة املَتاحِف

أْن نتعرََّفُه في بحثِنا  إلى هذِه �لكلمِة، لكْن ماذ� تعني؟ وما �لمق�ضودُ بها؟ وما �لذي نريُد � ن�ضتمُع كثير�ً �

هذ� وب�ضكٍل ب�ضيٍط وو��ضٍح؟

يُّ الهدُف الفنِّ

أدواُت والَخاماُت ال

الأن�شــــطُة

أنو�عَ �لمتاحِف وخ�ضو�ضيّةَ كّل منها. أن يتعّرَف �لمتعلُّم � �

قلٌم لتدوين بع�س �لمالحظاِت و�لمعلوماِت �لّتي يرغُب �لمتعلُّم في ت�ضجيلها 

في كتابه.

  هْل ُزرَت ُمْتَحفاً ؟ ما الُمْتَحُف ؟

و�جهة ق�ضر �لحير )�لمتحف �لوطني بدم�ضق(
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ِة ) �لنا�ِس(  الُمتحُف في التَّعريِف : هوَ مقرٌّ د�ئٌم مْن �أجِل خدمِة �لُمْجتََمِع وتطويِرِه، وهوَ مفتوٌح للعامَّ

ويقومُ بجمِع �لتُّر�ِث �لإن�ضانّي وِحْفِظِه، و�لبحِث عنُه، و�لتو��ضِل معَُه، وَعْر�ِضِه وتطويرِه لأغر��ِس �لتَّعليِم 

أِو �لدِّر��ضِة و�لتَّرفيِه.  �

أو ذ�ِت �أهميٍَّة  أو فنِّيٍَّة � أ�ضياءَ ذ�ِت قيمٍة علميٍَّة � أنحاِء �لعالِم جميعها، تهتمُّ بجمِع � أنو�ٌع كثيرةٌ موزَّعٌة في � ولُه �

إلخ. تاريخيٍَّة .. �

�ضُة – �لمتنقِّلُة – �لعلومُ  ومْن هذِه المتاحف ِ: �لفنِّيَّة – �لأثريَُّة – �لع�ضكريَُّة و�لحربيَُّة – �لمتخ�ضِّ

إلخ. �  ..... – �لتَّاريخيَُّة  �لتَّقليديَُّة  ناعاُت  – �ل�ضِّ

ق�ضر �لعظم
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حاً  لذلَك �لأثِر، مو�ضِّ �لمميِّزةَ  �لفنِّيَّةَ  �لنَّو�حَي  ُمبيِّناً  �أحِد �لآثاِر  يعبُِّر عْن  �كتْب مو�ضوعاً    

إليِه و�لتِّقنيَّةَ �لَّتي نُفَِّذ بها، و�لأدو�ِت �لتي ��ضتُْخِدَمْت  قيمتَُه �لمعنويَّةَ وِقَدَمُه و�لع�ضَر �لّذي ينتمي �

إْن �أمكَن. في تنفيِذِه �

التََّطبيُق
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ر�سُ الثاين الدَّ

افَديِن )العراق( اآثاُر بالِد الرَّ

يُّ الهدُف الفنِّ

أدواُت والَخاماُت ال

الأن�شــــطُة

إبر�ز �لح�ضار�ت وتوثيقها.  أن يتعّرَف �لمتعلُّم �أهميّةَ �لآثار في � �

قلٌم لتدوين بع�س �لمالحظاِت و�لمعلوماِت، �لّتي يرغب �لمتعلّم في ت�ضجيلها 

في كتابه. 

إليها هذِه �لآثار. أ�ضمِّي �لآثارَ �لموجودةَ ، و�لح�ضارةَ �لتي تنتمي � أّمُل �ل�ضورَ و� أتا �  

أقدِم �لح�ضار�ِت �لتي َعرفتها �لإن�ضانيَُّة، وتركِت �لكثيَر من �لنتاجاِت    تُعَدُّ �لح�ضارةُ �لر�فديَُّة من �

�لفنيَِّة من فنوِن �لعمارةِ و�لنحِت و�لت�ضويِر و�لفنون �لتطبيقيَِّة

�لحد�ئق �لمعّلقة في بابل - �لعر�ق
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أبحُث في مر�جَع مختلفٍة ) ورقيّات - حا�ضوب ( و�أجمُع �ضور�ً لنتاِج �لح�ضارةِ في بالِد �لر�فدين  �  

أل�ضقها في دفتري. و�

أن�ضى �أهميَّةَ �لحفاِظ على ُمقتنَيَاِت �لمتاحِف، و�ضالمِة �لآثاِر �لموجودةِ في �لعديِد مَن �لمو�قِع    ل �

وريَِّة.  �لأثريَِّة �ل�ضُّ

آلهة �لينبوع �

�ضامر�ء

أورنينا  �
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 ، إلى ُمتَحٍف خا�سٍّ بالمعالِم �لأثريَِّة في مدينتنِا، وغالباً ما يُ�َضمَّى بالُمتَْحِف �لوطنيِّ   ِلنَُقْم بزيارٍة �

فمثُل هذِه �لمتاحِف تَْعِر�ُس بع�َس �لمعالِم �لأثريَِّة �لِمْعماريَِّة و�لفنِّيَِّة على مرِّ �لع�ضوِر، وتُْظِهُر لنا �لفارَق 

أُخرى. أُخرى، وح�ضارٍة و� بيَن مرحلٍة زمنيٍَّة و�

الُث ر�سُ الثَّ الدَّ

اأثُر الفنِّ في الـح�سارة

يُّ الهدُف الفنِّ

أدواُت والَخاماُت ال

الأن�شــــطُة

يُقدِّرُ �لمتعلُّم �أهميّةَ �لفّن في تاريخ �لح�ضارة �لإن�ضانيّة. 

قلٌم لتدوين بع�س �لمالحظاِت و�لمعلومات �لّتي يرغُب �لمتعلُّم في ت�ضجيلها في كتابه.

متحف تدمر
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إْن كاَن في �لمجاِل �لِمْعماريِّ  وَرَ �لَّتي �أمامي و�ألحُظ مدى �أهميَِّة �لفنِّ في �لح�ضار�ِت فا ُل �ل�ضُّ أمَّ أتا �  

أيَّ جزٍء �إل وكاَن للفنِّ �لدَّورُ �لأكبُر في �إظهاِر جماليَّتِِه ودقَِّة تنفيِذِه، حتَّى �للوحاُت �لجد�ريُة  فلْن ن�ضاهَد �

كَل �لخا�سَّ و�لأجمل. أو �لُف�َضيُْف�َضائيَّة فهَي تزيُِّن �لجد�رَ، وتعطيِه �ل�ضَّ �لنحتيَُّة �

جد�دُنا عليِه، كما  أَ   لقد ��ضتْمتَعنا بم�ضاهِدة ح�ضار�تِنا �لقديمةَ، وتعرَّْفنا تاريَخنا و�أهميَّتَُه فقْد حافَظ �

أي�ضاً؛ لتر�هُ وتتعرََّف به �لأجياُل �لقادمُة. أْن نحافَظ عليه � علينا �

  اأقوُم بجمِع معلوماٍت اإ�سافيٍَّة عن الآثارِ ، واأ�سيُف اإليها ال�سورَ المنا�سبَة، واأقوُم بل�سِقها 

على دفتري.

التََّطبيُق

آثار قنو�ت )�ل�ضويد�ء( من �
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