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أّول والثّاني ابتداء ال

الثَّقافُة 

والنَّقُد الفنِّيُّ

َّةُ أ�سغاُل اليدوي ال النَّحُت والتَّ�سكيُل الر�سم الخطي واللون ال�سف الثامن
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أخير وال

أّول الدر�ض ال
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كيَف تقراأُ العمَل الفّنيَّ الّت�سكيليَّ
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الآثاُر الرومانّيُة وح�سارُتها

زيارٌة فنّيٌة معرفّيٌة لآثاٍر رومانّيٍة
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الَب: عزيزي الطَّ

ٍة، ُتَعدُّ مَن  ل َمرَّ ِة التَّ�سكيليَِّة التي ن�سُع اليوَم كتاَبها بيَن يديَك لأوَّ َة التَّربيِة الفنِّيَّ اإِنَّ مادَّ

ِة  را�سيَّ الموادِّ الأ�سا�سيَِّة التي ت�ساعُد على تكويِن �سخ�سيَِّة المتعلِِّم مع بقيَِّة الموادِّ الدِّ

دُه الأَهداُف  التي تدر�ُسها في المجالِت العلميَِّة والأدبيَِّة والجتماعيَِّة .... وهذا ما توؤكِّ

واإك�ساِبه  ِتِه  �سخ�سيَّ وتكويِن  الُمتعلِِّم  تربيِة  في  بالإ�سهاِم  الُمتمثِّلُة  ِة  للمادَّ ئي�سُة  الرَّ

ِق  َة التَّ�سكيليََّة، وال�سموِّ بم�ساعِره وتنميِة قدرِتِه على التَّعبيِر، والتَّذوُّ الكفاياِت المعرفيَّ

مهاراِت  وتنميِة  والفنِّيَِّة،  العمليَِّة  مهاراِتِه  وتطويِر   .... الجماليِّ  والإح�سا�ِض  الفنِّيِّ 

التَّفكيِر الُعليا، وُقدراِت البتكاِر والإبداِع لديه ِ...

ِة التَّ�سكيليَِّة تهدُف اإلى جعِل الُمتعلِّم ُمهتّماً بق�سايا مجتمِعِه،  َة التَّربيِة الفنِّيَّ كما اأنَّ مادَّ

التَّربيِة  ِة  لمادَّ التَّكامليِّ  المدخِل  خالِل  مْن   ،  .... م�سكالِتِه  حلِّ  في  اًل  فعَّ وم�ساركاً 

 ، التَّربويِّ وِير  التطََّّ اإلى  التَّ�سكيليَِّة مَع بقيِة الموادِّ الأُخرى ومقت�سياِتها �سعياً  ِة  الفنيَّ

لذلك كاَن هذا الكتاُب الذي ناأمُل اأن تجَد فيِه الإجابَة عِن العديِد من الأ�سئلِة الفنِّيَِّة 

ِر الَموهبِة  عوباِت التي كاَنْت تقُف عائقاً اأماَم تطوُّ التَّ�سكيليَِّة، والحلوَل للعديِد من ال�سُّ

ِة  ُن من مو�سوعاٍت وطرائَق ومثيراٍت ُتلبِّي معظَم حاجاِت المتعلِِّم الأ�سا�سيَّ وا�ستمراِرها ، وذلَك بما يت�سمَّ

ِة التَّعليِم ، وا�ستناداً اإلى ميوِله وا�ستعداداِته ومهاراِته الأ�سا�سيَِّة.  في هذا المجاِل ، َوْفقاً لطبيعِة عمليَّ

ْت �سياغُة محتوى الكتاِب على �سكِل درو�ٍض موّزعة على المجالِت الآتيِة: وقْد تمَّ

ِح والألواِن. 1 - التَّعبيِر الم�سطَّ

ِم والنَّحِت. 2 - التَّ�سكيِل المج�سَّ

ِة الفنِّيَِّة. 3 - الأ�سكاِل اليدويَّ

4 - الثَّقافِة الفنِّيَِّة.

فوِف الأدنى ، وُمنطلٌَق اأ�سا�سيٌّ لمحتوى الكتِب  واإنَّ ما �ستجُده فيِه هو ا�ستكماٌل لم�ساميِن الكتِب في ال�سُّ

قاً  ًة ب�سكٍل متتابٍع ومترابٍط ، محقِّ را�سيََّة كافَّ فوِف الأعلى ، بحيُث ي�ستكمُل المنهاُج المراحَل الدِّ في ال�سَّ

ق ِ الفنِّيِّ ، ملبِّياً طموَحنا اإلى تحقيق ِ  ، والتَّذوُّ ِة ، وتنميَة الح�ضِّ الجماليِّ نموَّ الخبرِة والمعارِف الفنِّيَّ

ِة للتَّربيِة الفنيَّة التَّ�سكيليَِّة. الأهداِف المرجوَّ

الموؤّلفون

ة
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ــ
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يُّ واللَّوُن �سُم الَخطِّ الرَّ

الوَحدةُ الأول



10

ُل  ر�سُ الأوَّ الدَّ

ـٌة َــٌة مو�ســـيقيَّ َحفلـــ

تدريُب المتعلِِّم على التعبيِر عن اأ�سخا�ٍض يعزفوَن على اآلٍت مو�سيقيٍَّة مع التذكير بالن�سب 

ال�سحيحة لج�سم الإن�سان.

قلُم ر�سا�ٍض  -  األواٌن خ�سبّيٌة  -  دفتُر ر�سٍم.

ِعها تبعاً لالأماكِن التي تنتمي  عوَب على اختالِف لغتها برغِم تنوُّ المو�سيقا لغٌة عالميٌَّة تربُط بين ال�سُّ

اإليها، واختالِف الآلِة المو�سيقيَِّة التي ُتْعَتمُد في اأدائها.

– المراكِز  )الم�سارِح  على:  ُيقاُم  ما  ها  اأهمَّ ولعلَّ  دٍة  متعدِّ اأماكَن  في  المو�سيقيَِّة  الَحْفالِت  اأداُء  يمكُن 

الثَّقافيَِّة عموماً –  دوِر الأوّبرا(.

يُّ الهدُف الفنِّ

اآلٌت مو�سيقّيٌة مختلفٌة ..

الأدواُت واملواُد

الأن�شطُة
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. ات فرن�سيٌّ ٌر ونحَّ • اأوغ�ست رينوار : )1841 - 1919( م�سوِّ

لوحة للفنان اأوغ�ست رينوار

ْل ونقراأ الأعماَل الفنيََّة الآتيَة: لنتاأمَّ
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التََّطبيُق

. ُن عدداً مَن العازفيَن وهم يعزفوَن على اآلٍت مو�سيقيٍَّة محبَّبٍة اإليَّ   اأر�سُم واألوِّ

ُة العمِل.   اأناق�ُض الأعماَل الفنيََّة من حيُث تنفيُذ الفكرِة ودقَّ

َذْت  ُف الأ�ساليَب التي ُنفِّ   اأجمُع �سوراً لأعماٍل فنيٍَّة مْن مراجَع مختلفٍة ، مو�سوُعها المو�سيقا، واأتعرَّ

، واأناق�ُض مو�سوَع الأعماِل  ُن ا�سَم كلِّ فّنان اإلى جانِب عمِلِه الفنِّيِّ بها الأعماُل واأل�سُقها في دفتري، واأدوِّ

مَع زمالئي.

لوحة للفنان بابلو بيكا�سو  » العازفون الثالث «.

  ما مو�سوُع اللوحِة للفنَّاَنيِن اأوغ�ست رنوار· و بابلو بيكا�سو· ؟

  كيَف ت�سُف اأ�سلوب كّل فّنان في راأيَك؟

  هْل يمكُنَك تنفيُذ المو�سوِع ذاِتِه باأ�سلوٍب اآخَر؟ 

ِد الآلِت المو�سيقيََّة.   عدِّ

• بابلو بيكا�سو : )1881 - 1973( فّنان اإ�سبانّي - من اأ�سهر فناني العالم - رائد المدر�سة التكعيبية.
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اأدواِت  المر�سُم  ُن  ويت�سمَّ بالمر�سم،  ُي�سّمى  ما  الفنِّيِّ وهذا  لأداِء عمِلِه  اإلى مكاٍن منا�سٍب  الّفناُن  يحتاُج 

الّر�سم ِ) الحامُل – الكر�سيُّ – لوحاٌت – اأوراٌق – اأقالٌم – األواٌن – اإ�ساءٌة ...(. 

ر�سُ الثاين الدَّ

فنَّاٌن في َمر�سِمِه

لنتاأمِل اللوحــاِت 

الآتيَة ونالحظ:

ورُق ر�سٍم خ�سُن الَملَم�ِض من دفتر الر�سم -  قلُم ر�سا�ِض HB  – األواٌن مائيٌَّة 

المائيَِّة. بالألواِن  ٌة  خا�سَّ –  ُفَر�ٌض  اجٌة  – مزَّ

لوحة للفنان فيرمير

 Vermeer  

في المر�سم )األوان زيتية /1632 - 1675(

ـــِة  اأهميَّ مـــن  غـــِم  الرَّ وعلـــى 

�ســـِم فـــي اأماكـــَن مختلفـــٍة  الرَّ

بيعـــِة اإل اأنَّ  �ســـِم فـــي الطَّ كالرَّ

المر�ســـَم هـــَو المـــكاُن الأكثـــُر 

الفّنـــاِن  عنـــَد  ـــًة  خ�سو�سيَّ

. التَّ�سكيليِّ

�سم.                                     - تنميُة المهارِة في توزيِع عنا�سر اللوحِة ب�سكٍل ُمنا�سٍب في �سفحِة الرَّ

وِر، وال�سفافيِة لالألواِن المائّيِة. لِّ والنُّ حيحِة لج�سِم الإن�ساِن، والظِّ - التذكير بر�سِم النِّ�سِب ال�سَّ

يُّ الهدُف الفنِّ

الأدواُت واملواُد

الأن�شطُة
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  مو�سوَع اللوحِة.

  العنا�سَر التي يحتويها مر�سُم الفّناِن ن�سير �سورى· والفنان فيرمير  vermeer في اللوحاِت ، 

وتوزيَع العنا�سِر �سمَنها. 

  الألواَن التي ا�ستخدَمها الفّناُن.

ناعيَِّة في المر�سِم. بيعيَِّة وال�سِّ وِر، واأهميََّة الإ�ساءِة الطَّ لِّ والنُّ   مدى اهتماِم الفّناِن بالظِّ

لوحة للفنان ن�سير �سورى /داخل المر�سم/
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• ن�سير �سورى: فّنان �سوري / 1920 – 1992 / در�ض في القاهرة على يد كبار رّواد الفن ـــــ حائز على الجائزة الأولى في المعر�ض ال�سنوي  
لأربع �سنوات ـــــ يعتبر من رواد النطباعية في الفن ال�سوري ـــــ مزج التجريد بالواقع باأ�سلوب �ساعري.  

• فيرمير  vermeer : فّنان هولندي  / 1632 - 1675 / نبذ العري وبحث عن القيم الجمالّية ، تتمّيُز لوحاتة بالألوان الدافئة والطريقة 
المبتكرة في انت�سار ال�سوء في الفراغات حول اأ�سخا�ض اللوحة.

ِة اأو اأيِّ األواٍن اأخرى. ُنُه بالألواِن المائيَّ   اأر�سُم م�سهداً لفّناٍن في مر�سِمِه، واألوِّ

ُز في المراجـِع الفنيَّة المتنّوعِة اأو في ال�سابكِة عِن الفّناَنين / ن�سير �سورى -  فيرمير/    اأبحُث واأركِّ

واأقارُن  اآخرين  فنَّانين  عن  اأبحُث  اأو  اأعماِلهما.  بيَن  والتكويِن  وِر  والنُّ لِّ  الظِّ على  ُز  واأركِّ بينهما،  واأقارُن 

بينهما.

التََّطبيُق

 للر�سم يجُب مراعاُة الآتي:

1- اختياُر الو�سعيَِّة المنا�سبِة للفّناِن �سواٌء اأكاَن واقفاً اأم جال�ساً.

خ�ِض. حيحِة لل�سَّ 2-  الهتماُم بالنِّ�سِب ال�سَّ

�سِم. 3-  توزيُع عنا�سِر اللوحِة ب�سكٍل منا�سٍب �سمَن �سفحة الرَّ

فافيِة. جاِت اللونيَِّة وال�سَّ وِر والتدرُّ لِّ والنُّ 4-  ا�ستخداُم الألواِن المائيَِّة مَع مراعاِة الظِّ
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جاِت  التدرُّ اإظهاِر  خالِل  من  ؛  ُمعّبٍر  فنِّيٍّ  ب�سكٍل  الخ�سبيَِّة  بالألواِن  والأ�سخا�ِض  الم�ساحاِت  تلويُن    

ِة في المو�سوِع.  اللونيَِّة لإبراِز التَّفا�سيِل ال�سروريَّ

عوِب، ونقِل اإبداعاِت الإن�ساِن الفنيَِّة                      نحن نعلُم ما للكتِب من اأهميٍَّة في ِحفِظ  ُتراِث ال�سُّ

عَر والعلَم ... والأدبيَِّة والعلميَِّة والجتماعيَِّة وغيِرها. فتنقُل الفنَّ والق�س�َض والم�سرحّياِت وال�سِّ

 ، كُل الخارجيُّ ٌد من حيُث الم�سموُن وال�سَّ ٌة وتخ�س�سيٌَّة للكتِب، فالكتاُب متجدِّ تقاُم �سنوّياً معار�ُض عامَّ

لالأطفاِل  الكتب  ُه  وتتوجَّ الفراِغ،  اأوقاِت  وفي  را�سِة  الدَّ اأوقاِت  في  عليه  لَع  لنطَّ كّنا  اأينما  حمُله  ويمكُن 

واليافعيَن والكباِر ، وكلُّ �سخ�ٍض يجُد ما ينا�سُبُه ويهواُه.

ٍة اأراعي ما ياأتي: - ولر�سِم مو�سوٍع يعبُِّر عن/ معر�ِض الكتاِب / بطريقٍة فنيٍَّة ت�سكيليَّ

اويِة مَن المعر�ِض ، التي اأرغُب في ر�سِمها.  1-  تحديُد الجهِة اأو الزَّ

2-  توزيُع عنا�سِر المو�سوِع، ومراعاُة ُتَنا�سِبها من حيُث البعُد والقرُب. 

3-  الهتماُم بر�سِم الأ�سخا�ِض بن�سٍب �سحيحٍة من خالِل حركاِتهم المختلفة. 

4-  النتباُه للعمِق في اللوحِة من خالِل ر�سِم المنظوِر باأ�سلوٍب �سحيٍح وب�سيٍط. 

�سا�ِض لتحديِد العنا�سِر ب�سكٍل خفيٍف.  5-  ا�ستخداُم قلِم الرَّ

ر�سُ الّثالُث الدَّ

في َمعِر�ِض الكتاِب

حيحــــــــِة والحركـــــــــــِة بالقريِب والبعيِد انطالقـــــــاً مـــــــــــن  الهتمـــــــــاُم بالنِّ�ســــــــِب ال�سَّ

مفاهيِم المنظوِر.

دفتُر ر�سٍم – قلُم ر�سا�ٍض   HB  – األواٌن خ�سبيٌَّة.

يُّ الهدُف الفنِّ

الأدواُت واملواُد

الأن�شطُة
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اأ�َسُعُه �سمَن  ثّم  ال�سابقَة،  المالحظاِت  واألّوُنُه مراعياً   ، الكتاِب  يعّبُر عْن معِر�ِض  اأَر�سُم َمو�سوعاً   

اإطاٍر منا�سٍب لأ�سارَك بِه في معر�ِض المدر�سِة. 

َن   اأَقوُم بمتابعِة معار�ِض الكتِب لأقتنَي منها ُكُتباً مفيدٌة )فنيًَّة - علميَّة - ثقافيَّة - تاريخيَّة .. ( واأكوِّ

الِع على كلِّ جديٍد. ًة بي، ت�ساعدني في زيادِة معلوماتي والطِّ مكتبًة خا�سَّ

التََّطبيُق
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وَر واأُلحُظ : ُل ال�سُّ  اأتاأمَّ

ابُع ر�سُ الرَّ الدَّ

بيعِة مبا�سرًة ر�سُم الطَّ

 - القدرُة على تب�سيِط ال�سكل.

-  اإظهار القريِب والبعيِد.

. ِة والباردِة في العمِل الفنِّيِّ -  ا�ستخداُم الألواِن الحارَّ

اجٌة - ُفر�ٌض مائيٌَّة بقيا�ساٍت مختلفٍة - قلُم  ورُق ر�سٍم  -  األواُن الغوا�ض  - مزَّ

. HB  ر�سا�ٍض

لوحة للفنان ن�سير �سورى

يُّ الهدُف الفنِّ

الأدواُت واملواُد

الأن�شطُة



19

نَة في اللوحِة.  1- العنا�سَر الُمت�سمَّ

2- الألواَن الم�ستخدمَة من ِقَبِل الفّنان لإظهار القريب والبعيد. 

ا�سُتخِدَمْت لالإ�ساءِة،  َة  الحارَّ الألواَن  اإنَّ  اإذ   ، الفنِّيِّ العمِل  ِة والباردِة في  الحارَّ الألواِن  تاأثيَر كلٍّ مَن   -3

الِل، مراعياً اختالَف الألوان لإظهاِر البعِد والقرِب اإذ اإنَّ الألواَن القريبَة اأكثر و�سوحاً من  والباردِة للظِّ

الألوان البعيدة.

بيعِة مبا�سرًة اأو من �سورٍة، يجُب مراعاُة الآتي: - ولر�سِم الطَّ

ْرُتها اأو من َمجّلة فنّية. 1 -  تحديُد الم�سهِد المنا�سِب المراِد ر�سُمُه للطبيعة؛  من �سورة �َسوئّية �سوَّ

ُمراعاِة  مَع  الر�سم  التب�سيط في  اأُ�سلوب  ُمعتمداً  �سا�ِض بخطوٍط خفيفٍة،  الرَّ بقلِم  العنا�سِر  ر�سُم    -  2

الحجوِم التي تختلُف مَن حيُث القرُب والبعُد..

ِة• والباردِة• بح�سب الُبعد والُقرب.  3 -  و�سُع الأَلواِن الحارَّ

: ر�سم اللوحة ب�سكل م�ساحات لونية متجاورة بعيدة عن اإظهار التفا�سيل. • التب�سيط 
: تغلب على هذه الألوان �سفة ال�سفرة، وتميل اإلى الإحمرار والإ�ساءة الزاهية / اأ�سفر – برتقالي – اأحمر –  البنف�سجي  ُة  الحارَّ • الألواُن 

الأقرب اإلى الأحمر .

: تغلب على هذه الألوان �سفة الزرقة والبنف�سجي / اأخ�سر فاتح - اأخ�سر - اأزرق فاتح - اأزرق - البنف�سجي الأقرب اإلى الأزرق . الباردُة  • الألواُن 

يف - البحِر...(  بيعّيِة المحيطِة بي ) المدينِة – الرِّ وئيِّ لعدٍد مَن المناظِر الطَّ  اأَقوُم بالتَّ�سويِر ال�سَّ

ها اأماَم زمالئي في المدر�سِة.  واأَعر�سُ

طاً باألوان الغوا�ض.   اأر�سُم منظراً طبيعّياً ُمب�سَّ

ِه في َمعِر�ِض المدر�سِة.  اأحتفُظ بالعمِل الفنِّيِّ  لعر�سِ

التََّطبيُق
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ر�سُ اخلام�سُ الدَّ

ِة  المحافظُة على الُملكيَِّة العامَّ

)الآثاُر والأَعماُل الفنيَُّة(

الِقَيِم  خالِل  من  الفنِّيِّ  العمِل  في  الر�ســــــــــــــِم  تج�ســــــــــــــيِم  علــــــــــى  القدرِة  تنميُة 

الَخطيَِّة واللونيَِّة.

ُمختلفُة  – ُفر�ٌض  ٌة  مائيَّ – األواٌن  ر�سا�ٍض  – قلُم  الَملَم�ِض  ر�سٍم خ�سُن  ورُق 

المقا�ساِت – مّزاجٌة - ويمكُن ا�ستخداُم اأنواع اأخرى من الألوان.

هم ، و�سمَن هذا المفهوِم ـــِة اأفراِدِه لبع�سِ                     نحُن نعي�ُض في مجتمٍع يتميَُّز بتما�ســــــــــــــــــكِه ومحبَّ

ِة  فنيَّ واأعماٍل  واآثاٍر  نقٍل،  وو�سائِل  ومدار�َض  وحدائَق  �سوارَع  من  جماعيٍّ  ب�سكٍل  كثيرًة  اأَ�سياَء  ن�ستخدُم 

منت�سرٍة منها القديُم ومنها الحديُث.

 ، قيِّ ِم والرُّ ِة ، يدلُّ على الح�سارِة والتقدُّ ِة والأعماِل الفنيَّ والِحفاُظ على هذِه الُممتلكاِت العاّمِة  الأثريَّ

لأّنها ملٌك للجميِع، ومْن واجِب كلِّ فرٍد اأْن يحافَظ عليها من العبِث والّتلِف.

يُّ الهدُف الفنِّ

الأدواُت واملوادُّ

الأن�شطُة
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ِة اأراعي ما ياأتي: ـِة والفنيَّ وٍع اأعبُِّر فيه عن روؤيتـي الجماليَّ  ولر�سـِم مو�سِ

ِة اأو ور�سِة ترميٍم/. 1-  اختياُر / موقٍع اأثريٍّ – عمٍل فنِّيٍّ في الأماكِن العامَّ

ب�سِكٍل  فحِة  ال�سَّ ِم�ساحِة  �سمَن   ) – اآثار  – اأبنية  – اأ�سجار  اأ�سخا�ض   ( المو�سوِع  عنا�سِر  توزيُع    -2

متنا�سٍب.

والنتباُه  للمو�سوِع،  المنا�سبِة  جاِت  والتدرُّ اللونيَِّة  الِقَيِم  وا�ستخداُم  ٍة،  بدقَّ المائيَِّة  الألواِن  مزُج    -3

ُن كلُّ جزٍء بعد جفاِف الجزِء الذي �سبَقُه. ل�سفافَيِة الأَلواِن المائيَِّة بحيُث ُيلوَّ

الفنيَُّة  والأعماُل  الآثاُر  �سمِنها  ومن  ِة  العامَّ الُممتلكاِت  مَن  اأيٍّ  ِحمايِة  يعبُِّر عن  َمو�سوعاً  اأَر�سُم   

ُمراعياً المالحظاِت ال�سابقَة.

 اأحتفُظ بعملي لأ�سارَك به في معر�ِض المدر�سِة.

التََّطبيُق
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ر�سم   /  1806  –  1732  / فرن�سي  فنان   : اأونوريه  جان   •
اأو  دينية   مو�سوعات   - طبيعية  مناظر   ( مختلفة  موا�سيع 

اأ�سطورية( اعتمد اأ�سلوبه على الحركات.

ر�سُ ال�ساد�سُ الدَّ

المـراأُة

- اكت�ساُب مهارِة الر�سِم با�ستخداِم الخطِّ واللَّوِن في التعبيِر عن الو�سعّيات الحركّية 

ِة للمراأة ،  والقدرُة على التمييِز بيَن تقنيَِّة الألوان المائّيِة والأَلوان الزيتيَّ

بمقا�ساٍت  مائيٌَّة  – ُفر�ٌض  ٌة  مائيَّ – األواٌن    HB ر�سا�ٍض   – قلُم  ر�سٍم  دفتُر 

مختلفٍة – مّزاجٌة. 

مُه لالأُ�سرِةِ والُمجتمِع  يحتفُل العالُم في الثامِن من اآذار باليوِم العالميِّ للمراأِة، للتعبيِر عن الوفاِء لما تقدِّ

وجُة والأخُت وال�سديقُة التي تعمُل في المجالِت كّلها.  من عطاءاٍت؛ فالمراأُة هي الأمُّ والزَّ

ثقافّياً  بــهــا  ـــهـــو�ـــُض  الـــنُّ ــــروريِّ  الــــ�ــــسَّ ومـــــَن 

واجــتــمــاعــّيــاً واقــتــ�ــســادّيــاً لــتــوؤدي دوَرهــــا اإلى 

جِل في بناِء الدولِة والمجتمع. جانِب الرَّ

ُل الأعماَل الفنيَّة واأُلحُظ:  اأتاأمَّ

لوحة للفنان جان اأونوريه

يُّ الهدُف الفنِّ

الأدواُت واملواُدُّ

الأن�شطُة
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  العنا�سَر الأ�سا�سيََّة في كلِّ لوحة. 

  طريقَة توزيِع هذه العنا�سِر �سمَن اللوحِة. 

  المو�سوَع الذي ُطِرَح في كلِّ مَن الّلوحَتيِن. 

�سِم عن المراأِة  يجُب مراعاُة ما ياأتي:  وللتَّعبيِر بالرَّ

1- التَّعبيُر عِن المــــــــــراأِة فـــــــــــــي اأحِد اأَماكِن عمِلها  )المدر�سة - العيادة - المر�سم...(. 

�سِم. 2 -  توزيُع عنا�سِر اللوحِة بتكويٍن فنِّيٍّ وا�سح وُمنا�سٍب لحجِم ورقِة الرَّ

. ِج اللونيِّ فافَيِة والتدرُّ �سِم بالألواِن المائيَِّة مَع ُمراعاِة ال�سَّ 3 -  تلويُن ِم�ساحاِت الرَّ

لوحة للفنان ن�سير �سورى

 اأقوُم بجمع �سوٍر تعبُِّر عن َدوِر المراأِة الفّعاِل في المجتمِع.

اأو  ِة  العامَّ الِقطاعاِت  اأحِد  في  عملَها  توؤدِّي  وهي   ،/ النِّ�ساِء  مَن  عدٍد  اأو   / لمراأٍة  َم�سهداً  اأَختاُر   

ِة.  الخا�سَّ

التََّطبيُق
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ابُع ر�سُ ال�سَّ الدَّ

باقُةورود

تنميُة قدرِة المتعّلِم على التن�سيِق والبتكاِر من حيُث اللوُن والملم�ُض )كولج(.

دفتُر ر�سٍم - ورٌق مقّوى ) 30 × 30 �سم ( - اأوراُق جرائَد ومجالٍت - 

اأزراٌر م�ستعَملٌة - ِقطٌع من قما�ٍض ُم�ستعمٍل بُمختلَِف الألواِن - حباٌل 

ٌة ل�سقٌة - قلُم ر�سا�ٍض - ِمق�ضٌّ - اأَلواٌن تختارها. - خيوٌط - مادَّ

تعريُف الكولج) فّن الل�سق( : 

ا�ستخدَمُه   ) الل�سَق   ( يعني  فرن�سيٌّ  لفٌظ 

العديُد من الفّنانيَن باإ�سافِة عنا�سَر متعّددٍة 

ول�سِقها في لوحاِتهم، ومنهم بابلو بيكا�سو 

الأ�سلوُب  هذا  اأ�ساَف  وقد  براك،  وجورج 

وزخرفيًَّة  جمالّيًة  لم�ساٍت  الجديُد  الفنِّيُّ 

رائعًة على الأعماِل الفنيَِّة با�ستخداِم اأوراِق 

وِر الفوتوغرافّيِة،  الجرائِد والمجالِت وال�سُّ

وبع�ِض التَّوالِف مَن الموادِّ المختلفِة بحيُث 

اللوحِة  �سطِح  عن  نافرًة  اأو  حًة  م�سطَّ تبدو 

بالإ�سافة اإلى الألوان ، مّما اأعطى الفّنانيَن 

ِم�ساحًة وا�سعًة من الحرّيِة للَخْلِق والبتكاِر 

والتَّجديِد.

 لعمِل باقٍة مَن الوروِد بطريقِة الكولج 

اأتَّبُع الخطواِت الآتيَة:

لوروِدٍ  ــــــــــًة  اأوليَّ درا�ســــــــــًة  اأر�ســــــــــُم    -  1

عٍة. ُمتنوِّ

يُّ الهدُف الفنِّ

الأدواُت واملوادُّ

الأن�شطُة
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. 2 -  اأختاُر الألواَن المنا�سبَة لكلِّ ُعن�سٍر في العمِل الفنِّيِّ

اللوحِة  في  المنا�سِب  الجزِء  فوَق  واأَل�سُقها  والملم�ِض،  اللوِن  بَح�ْسِب  واأُ�سنُِّفها  الخاماِت  اأَ�ستخدُم   -  3

المر�سومِة.

- اأُغني العمَل الفنِّيَّ بالألواِن ، واأُ�سيُف خطوطاً واألواناً من / فلوما�ستر اأو �سمع / اإْن اأمكَن ذلك، واأُبِرُز 

 . الم�ستوياِت المختلفَة للعمِل الفنِّيِّ

ُع الخاماِت والألواِن. - اأَناق�ُض الأعماَل مَن حيُث التنا�سُق والبتكاُر وتنوُّ

ُل منها باقًةً مَن الورود، ثمَّ اأَ�سُع اللوحَة �سمَن اإطاٍر، واأَحتفُظ بها   اأَجمُع الخاماِت المختلفَة واأُ�سكِّ

للم�ساركِة في معر�ِض المدر�سِة.

ُذ عماًل فنِّّياً مَن اختياري.  اأَبتكُر با�ستخداِم الخاماِت المختلفِة واأُنفِّ

التََّطبيُق
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ر�سُ الثامُن الدَّ

القافلُة في ليلٍة مقمرٍة 

تنميُة القدرِة على مالحظِة الحركِة واللَّوِن.

ورُق ر�سٍم خ�سُن الملم�ِض – قلُم ر�سا�ِض – اأَلواُن با�ستيل.

بنقِل ب�سائِعهم في قوافَل على جماٍل  اُر  التُّجَّ ِة، حيُث يقوُم  حراويَّ ال�سَّ المجتمعاِت  القوافُل في  تنت�سُر 

حراِء / ويتمُّ الهتداُء لياًل اإلى الطريِق من خالِل  َيْت/ �سفينَة ال�سَّ ِل،  ف�سمِّ لما لها من قدرٍة على التحمُّ

النجوِم والقمِر والكواكِب الُم�سيئِة.

يُّ الهدُف الفنِّ

الأدواُت واملوادُّ

الأن�شطُة
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12

34

- َمراحُل ر�سِم الَجَمِل:
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حراِء في ليلٍة مقمرٍة )نجوُمها واأَلواُنها   اأَر�سُم لوحًة تمثُِّل م�سهداً لقافلٍة من الجماِل ت�سيُر في ال�سَّ

ال�ساطعٌة ( م�ستخدماً األواَن البا�ستيِل.

التََّطبيُق

حراِء اأُراعي: ُد قافلًة في ليلٍة ُمقمرٍة في ال�سَّ - لتنفيِذ لوحٍة تج�سِّ

ٍة.  َة بما تحتويِه من واحاٍت وُكثباٍن رمليٍَّة ونباتاٍت �سحراويَّ حراويَّ 1- البيئَة ال�سَّ

ماِء في الليلِة الُمقمرِة تكوُن من  درجاِت )البنف�سجيِّ  ماِء لياًل ونهاراً، فاألواُن ال�سَّ 2- الفرَق بيَن لوِن ال�سَّ

( مَع قليٍل مَن الأَ�سفِر والبرتقاليِّ والأَبي�ِض للقمِر والنُّجوِم.  - الكحليِّ

الَل والألواَن النَّاتجَة عن �سطوِع �سوِء القمِر.  3- الظِّ

)كنجِم  الثابتِة  النجوِم  وبع�ِض  التَّبانِة(  )درِب  ِة  مجرَّ كمجموعِة  مجموعاٍت  في  النُّجوم  َع  َتو�سُّ  -4

الُقطِب(.

5- حركَة قوائِم الجماِل في اأَثناِء َم�سيها وعالقِتها مع باقي اأجزاِء الج�سِم من حيُث الحجُم والطول.

يَّ الذي يرتديِه الرجُل الذي يقوُد الجماَل )الحادي(.       6- الزِّ

7- تنا�سَب العنا�سِر في اللوحِة من حيُث الُقْرُب والُبعُد والحجُم.

8- نظافَة الأَلواِن الُم�ستخَدمِة ومنا�سبَتها للمو�سوِع.

9- اأحتفُظ بالأعماِل الفنيَِّة لأ�سارَك بها في َمعِر�ِض المدر�سِة.
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ر�سُ الّتا�سُع الدَّ

طبيعٌة �سامتٌة ) مائيٌَّة (

فافَيِة. وِر بالألواِن المائيَِّة واإظهاِر ال�سَّ لِّ والنُّ اكت�ساُب المهارِة في درا�سِة الظِّ

اجٌة.  ٌة  -  ُفر�ُض األواٍن مائيٍَّة -  مزَّ دفتُر ر�سمٍ  -  قلُم ر�سا�ٍض - األواٌن مائيَّ

يُّ الهدُف الفنِّ

الأدواُت واملوادُّ
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ـــــَة واأُلحــُظ : ـــــــــُل الأعمـــــــاَل الفنيَّ  اأتاأمَّ

مَن الّلوحِة.  َع العنا�سِر �سِ   َتو�سُّ

َة الُم�ستخَدمَة.   التِّقنيَّ

وِر. لِّ والنُّ ِة والباردِة في كلٍّ من اأماكِن الظِّ   تاأثيَر الألواِن الحارَّ

�سِم والتَّ�سويِر، فهَي الأ�سا�ُض في التَّدريِب، لأّنها  امتُة حجَر الأ�سا�ِض في درا�سِة الرَّ    ُتعدُّ الطبيعُة ال�سَّ

ِة لكثيٍر من الفّنانيَن الَمحليِّيَن والعالميِّيَن. ُك، وقد كاَنْت مَن الموا�سيِع المهمَّ ثابتٌة ل تتحرَّ

الأن�شطُة        
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 للبدِء بالعمِل اأراعي الآتي:

تدريجّياً  كِل  لل�سَّ الاّلزمِة  الخطوِط  و�سُع    -  1

�سا�ض وب�سكٍل خفيٍف.  بقلِم الرَّ

حيحِة للعنا�سِر.  2 -  تثبيُت النِّ�َسِب ال�سَّ

3 -  الموازنُة بيَن حجوِم العنا�سِر. 

4 -  البدُء بالتَّلويِن مَن الفاتِح اإلى الغامِق 

باألواٍن �سّفافٍة. 

5 -  تداخُل الأَلواِن ُيعطينا جماليًَّة للعنا�سر والخلفّية. 

 . لِّ وِر والأَلواِن الباردِة لمناطِق الظِّ ِة ِلمناطِق النُّ 6 -  ا�ستخداُم الأَلواِن الحارَّ

ُنها بالألواِن المائيَِّة ُمراعياً التَّعليماِت ال�سابقَة. امتَة  الموجودَة اأَمامي واألوِّ  اأَر�سُم الطبيعَة ال�سَّ

الألواِن  تقنيََّة  ا�ستخدموا  فّنانيَن  عن  ال�سابكِة  وفي  الأُخرى  الفنيَِّة  والمراجِع  الكتِب  في  اأَبحُث   

ُن اأ�سماَءهَم و�سوراً لأعماِلهم في دفتري. المائيَِّة واأُدوِّ

َّـــــــاً )الفواكَه باأَنواعها   ُر مو�سوعــــــاً جامداً اأو ثابتاً؛ اإّما طبيعيـ الطبيعة ال�سامتة :  هي عمٌل فنـــــــيٌّ ُي�سوِّ

-  الخ�سراوات  -  الزهور والنباتات  - ال�سخور....( واإّما �سناعّياً )الزجاجّيات  -  الفّخارّيات  -  الكتب  

مة - ِقَطٌع خ�ســـبيٌَّة -  معدن  - قما�ض...( ، و كلُّها تمتلُك  -  المزهرّيات  -  الأَ�سكال الهند�سّية الُمج�سَّ

ِقَيماً جمالّيًة وفنيًَّة.

التََّطبيُق
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ر�سُ العا�رُش الدَّ

طبيعٌة �سامتٌة  )  كولج  (

تنميُة مهاراِت المتعلِِّم في الق�ضِّ والل�سِق ) كولج ( من خالل تكويٍن فنِّيٍّ لعنا�سِر 

امتِة، بتعّلِم اأهمّية اللَّون وتن�سيقه. بيعِة ال�سَّ الطَّ

  - ل�سقــــــــٌة   ٌة  مــــــــادَّ   - نــــــــٌة   ملوَّ ومجالٌت  جرائـــــَد  اأوراُق    - ر�ســـــــــــــٍم   ورُق 

مق�ضٌّ -  قلُم ر�سا�ٍض. 

ارِع ...اإلخ.  امتُة : هي الطبيعُة الجامدُة اأو الثابتُة، و نجدها في البيِت  و المدر�سِة و ال�سَّ بيعُة ال�سَّ الطَّ

امتِة وت�سويُرها بتقنياٍت مختلفٍة، وُيعدُّ )الكولُج(  من تقنياِت الت�سويِر الحديثِة،  بيعِة ال�سَّ يمكُن ر�سُم الطَّ

التي ن�ستطيُع اأن ن�ستخدَم فيها موادَّ مختلفًة ) اأقم�سة – ورق جرائد – مجالت – خيوط...(.

امتِة الموجودِة اأمامي واألحُظ:  اأتاأّمُل عنا�سَر الطبيعِة ال�سّ

يُّ الهدُف الفنِّ

الأدواُت واملوادُّ

الأن�شطُة
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  العنا�سَر التي يمكُن و�سُعها �سمَن الّتكويِن ، والخامَة الم�ستخدمَة. 

  كيفّيَة توزيِع العنا�سِر ، واإظهاَر القرِب ، والبعِد والّتج�سيَم باألواِن الخاماِت الم�ستخَدمِة.

 وللبدِء بالعمِل اأراعي الُخُطواِت الآتيَة:

1 -  ر�سُم العنا�سِر الموجودِة اأَمامي. 

2 -  ق�ضُّ اأوراِق الجرائِد والمجاّلِت وت�سنيُفها �سمَن مجموعاٍت تبعاً للَّوِن والدرجِة اللونّيِة والألوان 

الحارة والباردة. 

وَر.  لَّ والنُّ 3 -  ل�سُق الورِق على المو�سوِع المر�سوِم ُمراعياً الظِّ

وِر.  لِّ والنُّ 4 -  مناق�سُة الأعماِل بَح�ْسِب: جمالّية التكويِن – ِدّقة الر�سم والنِّ�َسِب – الظِّ

 اأ�سارُك مدرِّ�سي في ت�سكيِل تكويٍن منا�سٍب. 

نٍة من مجموعِة عنا�سَر، اأ�ستخدُم فيِه تقنيَة الكولِج. ُذ عماًل لطبيعٍة �سامتٍة مكوَّ  اأنفِّ

التََّطبيُق
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ر�سُ احلادي ع�رش الدَّ

)Profile ٌّجانبي -  Portrait ٌّر�سُم الوجِه )اأمامي

.) Profile جانبي  - Portrait تنميُة المهارِة في ر�سِم الوجِه ) اأمامي

دفتُر ر�سٍم خ�سُن الَملَم�ض - قلُم ر�سا�ٍض HB - ِممحاٌة - مِبراٌة - ِم�سطرٌة.

خ�سّياِت التاريخيَِّة  خ�سيَِّة )Portrait ( اأَهميٌَّة في تخليِد الكثيِر مَن ال�سَّ ورِة ال�سَّ                        كاَن لل�سُّ

من فّنانيَن ) ر�ّساميَن ( اأمثاَل ) ليوناردو دافن�سي – فان غوغ – بيكا�سو ( واأبطاٍل وعلماَء وملوٍك، وفي 

ُة اإيجاِد القواعِد  �سوِم، ومن هنا ظهَرْت اأهميَّ فنا  هذِه ال�سخ�سّياِت من خالِل تلَك الرُّ الع�سِر الحديِث َتعرَّ

.) Profile جانبي  – Portrait والأُ�س�ِض ال�سحيحِة لر�سِم وجِه الإن�ساِن ) اأمامي

مراحُل ر�سِم وجٍه جانبيٍّ واأماميٍّ مَع التَّركيِز على كلِّ جزٍء على حدة وفَق الُخُطواِت الآتيِة:

ُذ درا�ساٍت �سريعًة لبع�ِض الوجوِه. 1 -  اأنفِّ

2 -  اأر�سُم م�ستطياًل للق�سِم الجانبيِّ والأماميِّ بحيث ُي�ساوي العر�ُض ُثلَثي الطول )لالأمامي(. 

ربعِة اأق�ساٍم عمودّيٍة.  ُم اإلى اأَربعِة اأق�ساٍم اأفقّيٍة، واأَ -  الأماميُّ ُيق�سَّ

ابقِة. -  الجانبيُّ كالأماميِّ باإ�سافِة ق�سٍم خام�ٍض عموديِّ م�ساٍو لالأق�ساِم ال�سَّ

3 -  في الق�سِم الأماميِّ ) الم�ستوى الأفقيُّ (.

قِن. ابُع للفِم والذَّ عِر  -  الثَّاني للجبهِة   -  الثَّالُث للعيِن والأَنِف والأُذَنيِن  -  الرَّ ُل  لل�سَّ -  الأوَّ

يُّ الهدُف الفنِّ

الأدواُت واملوادُّ

الأن�شطُة
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4 -  في الق�سِم الجانبيِّ )الم�ستوى العموديُّ (.

قِن. عِر والجبهِة والعيِن والأنِف والفِم والذَّ ُل لل�سَّ -  الأوَّ

-  ويكوُن الق�سُم الرابُع عمودّياً والثَّالُث اأُفقّياً لالأُذِن.

عِر. -  الخام�ُض لل�سَّ

  جانبيٌّ                                               اأماميٌّ

.) Portrait ( ٍّحيحِة ب�سكٍل اأَمامي  اأَر�سُم وجَه الإن�ساِن باأق�ساِمِه ال�سَّ

.) Profile ( ٍّحيحِة ب�سكٍل جانبي  اأَر�سُم وجَه الإن�ساِن باأق�ساِمِه ال�سَّ

ابقِة.  اأَر�سُم وجَه �سديقي ُم�ستفيداً من الُخُطواِت ال�سَّ

�سوِم لأ�سارَك بها في معِر�ِض المدر�سِة.  اأَحتفُظ بالرُّ

التََّطبيُق

رجاِت الغامقِة  �سا�ِض من حيُث البدُء بالدرجاِت الفاتحِة ، ثمَّ اإظهاُر اّتجاهاِت الدَّ 5 -  التظليُل بقلِم الرَّ

واإبراُز  النحناءاِت والبروزاِت. 

�سِم والتَّنفيِذ، واإظهاَر الوجِه بالتَّظليِل.  َة الرَّ 6 -  اأُراعي َت�ساوي الأَق�ساِم ودقَّ

7 -  اأحتفُظ بالأَعماِل الفنيَِّة لأُ�سارَك في َمعِر�ِض مدر�ستي. 
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ر�سُ الثاين ع�رشَ الدَّ

ر�سُم وت�سميُم طاولٍة

تنميُة مهارِة التَّ�سميِم با�ستخدام قواعِد المنظوِر من  نقطِة فراٍر واحدٍة.

ٌة  -   دفتُر ر�ســـــــــــٍم - قلُم ر�سا�ٍض - ِم�سطرٌة  -  ِممحاٌة  -  اأقالُم تلويٍن خ�سبيَّ

اأدواٌت هند�سيٌَّة.

َة التَّنفيِذ -  تنا�سَب الألوان ِ. - لر�سِم طاولٍة وت�سميِمها اأُراعي : جماَل التَّ�سميِم - دقَّ

ِبُع الخُطواِت الآتيَة: -  اأَتَّ

. فقيٍّ 1 -  اأر�سُم درا�سًة اأوليًَّة للتَّ�سميِم وهو ِعبارٌة عن َم�سَقٍط اأُ

ُد الحجَم الهند�سيَّ ب�سكٍل دقيٍق ليتالَءَم مع الت�سميِم الفّنّي. 2 -  اأحدِّ

يُّ الهدُف الفنِّ

الأدواُت واملوادُّ

الأن�شطُة
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مراحُل العمِل :

ُد الُعْمَق المطلوب.  واأُحدِّ


كَل باتجاِه نقطِة الفراِر ُد ال�سَّ 1 -  اأُ�سرِّ

• نقطة الفرار : هي النقطة التي تنتهي اإليها جميع الخطوط المائلة والمرتبطة بارتفاع عين الناظر وتكون على خط الأفق.
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كَل بالعتماد على الم�سقِط الأُفقّي والأَمامّي.   ُد الخطوَط  الخارجيََّة التي ُتْظِهُر ال�سَّ 2 -  اأحدِّ

الم�سقط الأفقي

الم�سقط الأمامي



40

3 -  اأحّدُد الحجَم الهند�سيَّ بحيُث ُيالئُم التَّ�سميَم الفنِّيَّ الذي و�سعُتُه.



41

التََّطبيُق

5 -  اأ�ستخدُم الأَلواَن الخ�سبيََّة المنا�سبَة لإظهاِر التفا�سيِل والخامِة.

َة التَّنفيِذ  ـابقِة ذاِتها ُمراعياً:  جماَل التَّ�سميِم - دقَّ ريقِة ال�سَّ ُذُه بالطَّ ُم ت�سميماً اآخَر اأبتكُرُه واأنفِّ   اأ�سمِّ

بقواعِد المنظوِر ومن نقطِة فرار واحدة – تنا�سَب الألواِن . 

ئي�سِة. 4 -  اأم�سُح الخطوَط غيَر المطلوبِة واأُحاِفُظ على الخطوِط الرَّ
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الَث ع�رشَ ر�سُ الثَّ الدَّ

َت�سميُم ِغالِف كتاٍب

َمعرفُة قواعِد  التَّ�سميِم الفني لغالف كتاب.

لواٌن »غوا�ض« - ُفر�ض األواٍن مائيٍَّة. ورُق ر�سٍم - قلُم ر�سا�ٍض - اأَدواٌت هند�سيٌَّة - اأَ

يُّ الهدُف الفنِّ

الأدواُت واملوادُّ
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عِت الكتب فمنها الفنيَُّة والعلميَُّة والثَّقافيَُّة ومنها كتُب  للكتاِب َدوٌر كبيٌر َعبَر التَّاريِخ والح�سارِة، وقد تنوَّ

عِر والأدِب والفل�سفِة . الِق�س�ِض وال�سِّ

ُه، اأتَّبُع الآتي : -  لت�سميِم غالِف كتاٍب اأحبُّ

للعمِل  و�سماكَته  الأخير(،   والغالف  الأَّول  )الغالف  الكتاِب  قيا�ض  ِم�ساحَة  َد  لأُحدِّ طاراً  اإِ اأَر�سُم    -  1

�سمَنها.

التََّطبيُق

الغالف الأول الغالف الأخير

ب
تا

ك
ل
 ا

ة
ك

ما
�س

ُع عنا�سَر الت�سميِم اأو الفكرِة كما اأراها منا�سبًة بحيُث: 2 -  اأوزِّ

- تالئُم مو�سوَع الكتاِب. 

- يكوُن التب�سيُط اأ�َسا�َض العمِل.

- يكوُن الخطُّ وا�سحاً وب�سيطاً.

ى ثالثَة اأَلواٍن. 3 -  اأَحر�ُض على اأن تكوَن الألواُن مالئمًة للفكرِة المطلوبِة للغالِف، ول تتعدَّ

4 -  اأَحتفُظ بالتَّ�ساميِم لأُ�سارَك بها في معر�ِض المدر�سِة.

فِّ الثَّامِن مَع مراعاِة كلِّ ما �سبَق. ُم ِغالفاً لكتاِب ال�سَّ   اأ�سمِّ

  اأَبحُث في الكتِب والمراجِع الفنّيِة والمجالِت اأو في ال�سابكِة عْن ت�ساميَم ُمختلفٍة لكتٍب فنيٍَّة.

الأن�شطُة
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ابَع ع�رشَ ر�سُ الرَّ الدَّ

زخارُف حيوانيٌَّة بالحا�سوِب 

اكت�ساُب مهارِة العمِل على برامِج التَّ�سميِم بالحا�سوِب.

جهاُز حا�سوٍب  -  برنامُج ت�سميٍم  -  طابعٌة. 

�سِم على الحا�سوِب من خالِل البرنامِج الموجود ِ: طريقُة تنفيِذ الرَّ

)ADOBE PHOTOSHOP(  َذ عليِه هذا التَّ�سميُم هو برنامُج البرنامُج الذي ُنفِّ

�سغُط عليِه واأختاُر )جديد(  new ، تفتُح نافذٌة فيها عر�ُض 
َ
( file،  اأ ختاُر )ملفَّ

َ
1 - من �سريِط القوائِم اأ

  width  من )بك�سل( اإل )�ســــــــم( ثمَّ اأ�سُع يف العر�ِض ُ غيِّ
ُ
ال�سفحِة التي اأريُد العمل عليها، وارتفاُعها ، اأ

 120 مقداَر   / لل�سّم  بك�ســـــــل   / من  التَّ�سميـــــــــِم  َتديَد  ختاُر 
َ
واأ   ، �سم   2  height والرتفاِع  �ســــــــــــــــم   15

. ok )واأ�سغُط )موافق

1 2

يُّ الهدُف الفنِّ

الأدواُت واملوادُّ

الأن�شطُة
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 2 - على اليمنِي هناَك نافذُة الطبقاِت   layers  يف اأ�سفِلها مربٌَّع �سغٌي مثُل الورقِة، َن�سغُط َفوَقه فيعطينا 

طبقًة جديدًة  new layer  ، ثمَّ ن�سغُط بكب�سٍة واحدٍة على الطبقِة اجلديدِة لإمكانيَِّة العمِل عليِه.

العمَل  ْذنا  نفَّ قد  نكوُن  واإّل  عليها  العمِل  لإمكانيَِّة  عليها  ن�سغَط  ْن 
ََ
اأ َيجُب  نن�سئها  جديدة  طبقٍة  كلُّ   -

خرى.
ُ
اجلديَد على طبقٍة اأ

  ) الناق�ض  القطع   ( الَبي�سويَّ  ال�ســــــــــــــكَل  الي�ســـــــــــــــــــــــاِر  على  دواِت 
َ
الأ قائمـــــــــــــــــــِة  مــــــــــــــــــن  نختاُر   -  3

elliptical marquee tool  لعمِل ج�سِم ال�سمكِة، ثمَّ نعوُد اإل ال�سفحِة البي�ساِء ونكب�ُض ون�سحُب مَع 
ْذنا �َسكاًل دائرّياً اأو بي�سوّياً. ِة ال�سغِط؛ لختياِر ال�سكِل املطلوِب، وعندها نكوُن قد نفَّ ا�ستمراريَّ

4 -  الآن من اليمنِي هناك نافذُة األواٍن  color نختاُر اللوَن الذي نريُده لل�سمكة، وميكُن اختياُر الدرجِة 

اأداَة دلِو  اثننَي على ال�سورِة الإي�ساحيَِّة، ثمَّ من قائمِة الأدواِت تختاُر  حًة بالرقِم  /فاحت، غامق/ مو�سَّ

ِل، الذي حددَّناُه ون�سغُط  الألواِن  paint buckettool  ونعوُد اإل ال�سفحِة البي�ساِء عنَد ال�سكِل الأوَّ

فوَقه فتتمُّ تعبئتُه باللوِن.

-  نعوُد اإل اأداِة القطِع الناق�ِض ون�سغُط على �سطِح ال�سفحِة البي�ساِء لإزالِة التحديِد.
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ول ومن َلوحِة مفاتيِح احلا�سوِب 
ُ
5 -  نفتُح طبقة جديدة ثانية كما فعْلنا �سابقاً، ثمَّ نعوُد اإل الطبقِة الأ

، ون�ستمرُّ بال�سغِط ونعوُد اإل الطبقِة، حيُث يوجُد مربٌَّع �سغٌي ن�سغُط   ctrl  ِم ن�سغُط على زرِّ التحكُّ

عليِه فيتمُّ تديُد ال�سكِل.

)C( َِّم على لوحِة املفاتيِح ون�سغُط مَعه زر ًة ثانيٍة ن�سغُط على زرِّ التحكُّ 6 - بعَد اأنَّ متَّ تديُد ال�سكِل مرَّ

َفُيعطينا ُن�سخًة  copy  عن ال�سكِل، ثّم نعوُد اإل الطبقِة الثانيِة، التي اأن�ساأناها ون�سغُط �سغطًة واحدًة 

ِم وزرِّ ) V ( لنل�سَق الن�سخَة على الطبقِة. عليها كما قْلنا لإمكانيَِّة العمِل عليها، ثمَّ ن�سغُط على زرِّ التحكُّ

ُم بزواياه،  ِم مَع زرِّ  ) T (  فيحّدُد ال�سكَل باإطاٍر ميكُن التحكُّ ِم بحجِم ال�سكِل ن�سغُط على زرِّ التحكُّ -  للتحكُّ

اأو اخلارِج للتكبِي، وعنَد اختياِر  ن�سغُط على الزاويِة ون�ستمرُّ بال�سغِط مَع ال�سحِب للداخِل للت�سغِي 

َتنِي داخَل ال�سكِل لإزالِة الإطاِر. احلجِم املطلوِب ن�سغُط مرَّ

ول فيتمُّ تديُد الطبقَتنِي / 1- 2 / من 
ُ
ِم ثمَّ ن�سغُط على الطبقِة الأ 7 - ن�سغُط با�ستمراٍر على زرِّ التحكُّ

.  merge layers   زاويِة نافذِة الطبقاِت َن�سغُط ونختاُر دمَج الطبقاِت

ِم بحجِم ال�سكِل(. ِم و زرَّ   T    للتحكُّ ) ن�سغُط زرَّ التحكُّ

ِم بحجِم ال�سكِل التحكُّ

ctrl) 1 (
) 2 (
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امل�سلَّعَة    اأو  امل�ستـــــــــقيمَة  التحديِد  اأداَة  الأدواِت  قائمـــــــــــــِة  من  نختاُر  ثمَّ  جديدًة  طبقــــــــــــًة  نفتُح   -  8

ُنها باأداِة دلِو  ِة بال�سغِط عند كلِّ نقطٍة، ثمَّ نلوِّ عَنَفِة الُعلويَّ polygonal lasso tool  ونر�سُم �سكَل الزَّ
داِة التحريِك  move tool  وبالطريقِة 

َ
التلويِن، ون�سُعها يف مكاِنها املنا�سِب على ج�سِم ال�سمكِة با�ستخداِم اأ

ذاِتها ننّفُذ الزعانَف الأخرى على طبقٍة جديدٍة، وعنَد النتهاِء ندمُج طبقَتي الزعانِف لت�سبحا طبقًة 

واحدًة. 

ُد �سكاًل  داِة التحديِد  elliptical marquee tool  نحدِّ
َ
9 - لر�سِم فِم ال�سمكِة نفتُح طبقًة جديدًة، ومن اأ

ُك حّتى نح�سُل على ال�سكِل املطلوِب،  ُد �سكاًل بي�سوّياً، وباأداِة التحريِك نحرِّ دائرّياً وعلى طبقٍة ثانيٍة ُنحدِّ

ُد الطبقَتنِي وندجُمهما لت�سبحا طبقًة واحدًة. ثمَّ نحدِّ

عنفِة. ُذ ذيَل ال�سمكِة بالطريقِة ذاِتها اأو بطريقِة الزَّ ننفِّ

رْدنا اأن ن�سَع �سكاًل فوَق �سكٍل اآخَر اأو تَته، ن�سغُط على الطبقِة التي نريُد تغيَي مكاِنها بال�سغِط 
َ
مالحظٌة:  اإذا اأ

خرى التي نريدها.
ُ
�سفِل عنَد الطبقِة الأ

َ
على اأو لالأ

َ
امل�ستمرِّ مَع ال�سحِب لالأ

ُذ طريقَة ج�سِم ال�سمكِة ذاَتها، ولكن ب�سكٍل دائريٍّ ول نن�سى فتَح الطبقِة اجلديدِة. 10 - لر�سِم عيوِن ال�سمكِة ننفِّ

ِة اأو القطِع الناق�ِض نر�سُم ال�سكَل مَع ال�سغِط  داِة التحديِد البي�سويَّ
َ
-  لإعطاِء �سكٍل دائريٍّ بعَد اختياِر اأ

على زرِّ التغيِي   shift   فيُعطي �سكاًل دائرّياً.

ذنا �سابقاً بطريقِة الن�سِخ والّل�سِق وتغيِي احلجِم.  نختاُر اللوَن الذي نريُده ثمَّ نزيُل التحديَد، كما نفَّ

ُد الَطبقَتنِي ونختاُر من ال�سريِط الذي يف الأعلى  مها، نحدِّ - لتكوَن الدائرتاِن يف مركٍز واحٍد فوَق بع�سِ

ِة  align horizontal centers    ثمَّ ندِمُج الطبقَتنِي. اأداَة حماذاِة املراكِز الأفقيَّ

اأداة حماذاة املراكز الأفقية
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�ستخدُم اأداَة القلِم   pencil tool    وميكُن اختياُر 
َ
كَث لل�سمكِة اأفتُح طبقًة جديدًة واأ

َ
11 -  لر�سِم تفا�سيَل اأ

ُل  ُيف�سَّ التي نريُدها،  ال�سماكِة  brush  ( باختياِر  ال�سريِط يف الأعلى )الري�سة   القلِم من  �َسماكِة َخطِّ 

اختياُر ال�سماكِة الثانيِة من الأعلى، ثمَّ نر�سُم ما نريُد، وميكُن تعبئة ُالر�سِم بتحديِد الر�سِم كما ذكْرنا 

�سابقاً، واختياُر اأداِة دلِو الألواِن للتعبئِة.

امل�ستطيِل   ر�ســـــــــــــِم  داَة 
َ
اأ نختاُر  ثـــــــــــــــمَّ  جديـــــــــدًة  طبقًة  نفتُح  مـــــــــــا،  بلوٍن  اخللفيَِّة  لتعبئـــــــــــــِة    -  12

نافذِة  من  اللوِن  باختياِر  ونلّوُن  بالكامِل،  البي�ساَء  ال�سفحَة  ُد  ونحدِّ   rectangular marquee tool
داِة دلِو اللوِن تتمُّ التعبئُة.

َ
لواِن ثمَّ من اأ

َ
الأ

اأداِة حماذاِة  ا�ستخداِم  اإل  ولكن ل حاجَة  ذاَتها،  الَعنِي  ر�سِم  ُذ طريقَة  ننفِّ الهواِء  ُفقاعاِت  لر�سِم    -  13

املراكِز الأفقيَِّة. بعَد اأن ر�سْمنا دائرًة يف طبقٍة جديدٍة نختاُر لوَنها، اأبي�َض اأو اأيَّ لوٍن فاحٍت تراُه منا�سباً، 

ون�ستخدُم ال�سفافيَة من   opacity   يف الزاويِة اليمنى من نافذِة الطبقاِت مبقداِر 60، وثمَّ نفتُح طبقًة 
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كرِب مَن الداخِل بلوٍن اأبي�َض ومن غِي �سفافيٍة، 
َ
ثانيًة ونر�سُم دائرًة اأ�سغَر تو�سُع على جانِب الدائرِة الأ

.) T ( َِّم وزر ُم بحجِمها من زرِّ التحكُّ بعدها ندمُج الطبقَتنِي ونتحكَّ

ُ حجَمها ومكاَنها. كَث من ُفقاعٍة ونغيِّ
َ
-  بطريقِة الن�سِخ والل�سِق ن�سنُع اأ

ُد جميَع الطبقاِت ما عدا طبقَة اخَللفيَِّة وطبقَة  14 -  بعَد النتهاِء من ر�سِم ال�سمكِة بال�سكِل النهائيِّ نحدِّ

الُفقاعاِت وندجُمهما.

ـــِة علينـــا ِتكـــراُر هذِه  15 -  الآن لعمـــِل الزخرفـــِة احليوانيَّ

ـــِع ال�سغـــِي يف  ُد ال�ســـكَل مـــن املربَّ ال�سمكـــِة اأّوًل ثـــّم نحـــدِّ

الطبقـــِة كمـــا فعْلنا �سابقاً، ثـــّم ن�سنُع ن�سخـــًة لل�سمكِة من 

ـــِم وزرَّ )C( ونفتـــُح طبقًة جديـــدًة ون�سغُط على  زرِّ التحكُّ

الن�سخـــِة. ولتغيـــِي اجتـــاِه  لل�ســـِق   )V( َّـــِم وزر التحكُّ زرِّ 

ـــِم وزرَّ)T(ثـــمَّ بالـــزرِّ اليمينـــيِّ  ال�سمكـــِة ن�سغـــُط زرَّ التحكُّ

للفـــاأرِة / فـــاأرة احلا�ســـوِب / نختـــاُر تغيـــَي الجتـــاِه اأفقّيـــاً                                   

.  flip horizontal

1

23

4
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، centers align vertical   ًُد الطبقَتنِي ون�سغُط حماذاَة املراكِز عمودّيا 16 -  ثمَّ نحدِّ

كَث من ُعن�سٍر.
َ
َن من َو�سِع اأ وندمُج الطبقَتنِي، وميّكُننا تغيُي احلجِم  لنتمكَّ

17 -  ن�ستخدُم طريقَة الق�ضِّ والّل�سِق لتكويِن عنا�سِر الزخرفِة، وعنَد النتهاِء ندمُج جميَع الطبقاِت 

ال�سورِة    ت�سطيَح  نختاُر  الطبقاِت،  نافذِة  مَينِي  على  ال�سغيِة  الدائرِة  مَن  ثـــــــــمَّ  واحدًة،  طبقًة  لُت�سِبَح 

flatten image   لنقفَل الطبقَة .

لقد ا�ستخدْمنا درجاِت اللوِن الواحِد، وميكُن ا�ستخداُم األواٍن خمتلفٍة متنا�سقٍة متناغمٍة.

كِل النِّهائيِّ للتَّ�سميِم؛ اأْي: الإخراُج الفنِّيُّ للعمِل. ميكُنَك اإبداُع ال�سَّ

اأداة حماذاة املراكز العمودية
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ر�سُ اخلام�سَ ع�رشَ الدَّ

اعي الرَّ

تدريُب المتعلِِّم على ر�سِم الإن�ساِن والحيواِن.

ورُق ر�سٍم – قلُم ر�سا�ٍض  HB   -   األواٌن �سمعيٌَّة

ُل العمَل الفنِّيَّ من حيُث:  -  اأَتاأمَّ

1 -  مدى ُقرِب عنا�سِر اللوحة مَن 

الواقِع.

ُر حجوِم العنا�سِر في اللوحِة  2 -  تغيُّ

بَح�ْسِب الُقرِب والبعِد.

اعي. 3 -  حركُة الرَّ

وِء في اإظهاِر العنا�سِر. 4 -  اأثُر ال�سَّ

والقاتمُة  الُم�ساءُة  الِم�ساحاُت   -  5

بَح�ْسِب  بيَنهما  اللونيَُّة  جاُت  والتدرُّ

وِء  �ِض العنا�سِر لمنبِع ال�سُّ درجِة تعرُّ

وجهِته.

للقريِب  ِة  الحارَّ الألواِن  -  و�سوُح   6

وال�سبابيَِّة الباردِة  للبعيِد.

ُمراعياً  قطيعِه  مَع  راٍع  ر�سُم    -  7

اعي والهتماَم  حيحَة للرَّ النِّ�سَب ال�سَّ

الُمحيطـــــــــــــــــِة  بيعــــــــــــــــِة  الطَّ باأجواِء 

من اأ�سجاٍر وتالٍل وطيوٍر ُمحلِّقٍة في 

ماِء ... اإلخ. ال�سَّ

     لوحة  )الراعي (  للفنان محمود جالل

يُّ الهدُف الفنِّ

الأدواُت واملوادُّ

الأن�شطُة
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-  مراحُل ر�سِم الخروِف:

1

2

3

4
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اعي: -  مراحُل ر�سِم الرَّ

1
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2

معيَِّة مراعياً الآتي: تلويُن المو�سوِع بالألواِن ال�سَّ

1 -  التمييُز بيَن القريِب والبعيِد.

وِر. لِّ والنُّ 2 -  اإظهاُر مناطِق الظِّ

3 -  تداخُل الأَلواِن فيما بيَنها.

- مناق�سُة الأَعماِل من حيُث المالحظاُت ال�سابقُة .
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اد�سَ ع�رشَ ر�سُ ال�سّ الدَّ

ت�سميُم اإعالٍن ثقافيٍّ فنيٍّ

. ُف :  -  اأُ�س�ِض الّت�سميِم الإعالنيِّ تعرُّ

                  -  الأَلواِن الُمتباينِة.

ورُق ر�سٍم – قلُم ر�سا�ِض   HB - اأَلواُن )فلوما�ستر(.

الُمل�َسُق الإعالنيُّ : هـــــــو نوٌع مـن اأنواِع الإعالِن يتمُّ ت�سميُمُه وطباعُتـــــُه ون�ســــــــــُرُه لالإخباِر عن ن�ساٍط 

الفكرَة  يعتمُد  فنيٍّ  باأ�ســـــــــلوٍب   ) ريا�سّيٍة...  اأو   اقت�سادّيٍة   اأو  �سيا�سّيٍة   اأو  فنّيٍة  اأو  )ثقافّيٍة  فعالّيٍة  اأو 

الممّيزَة والألواَن الوا�سحَة الُملفتَة، فالُمل�َسُق الإعالنيُّ ُيوؤثِّر في الّذوِق الجماليِّ لدى الّنا�ِض بُمختلَِف 

اأعماِرهْم.

مثـال:  قيا�ســـــــــــــــــــــات  الإعالنــــــــــــــــــــي  للمل�َسِق 

) 50 × 70 �سم  -  35 × 50 �سم ... (

  -  
ُ
الخطوط    - )ال�ّسكُل   الّت�سميم:  عنا�سُر 

الألواُن  -  العباراُت (.

  لتنفيِذ مراحل الّت�سميِم اأُراعي الآتي:

وُمنا�سـِـــــــــٍب  وا�ســـٍح  ب�ســــــــكٍل  الفكرَة  ُد  اأُحدِّ  -

للمو�سوِع.

يحيُط بعنا�سِر 
ٌ
د قيا�َض الإعالن ) اإطار  - اأُحدِّ

الّت�سميِم(.

يُّ الهدُف الفنِّ

الأدواُت واملوادُّ

الأن�شطُة
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- اأَعتمُد الّتب�سيَط  في ت�سميِم الإعالِن.

ُل عنا�سَر الّت�سميِم ب�سكٍل ُمترابٍط وُمتوازٍن )الأَ�سكال - الخطوط - الأَلوان وغيَر ذلك ...(. - اأُ�سكِّ

ُن الّت�سميَم بثالثِة اأَلواٍن ُمتباينٍة. - اأَلوِّ

- اأَختاُر العباراِت من حيُث الّنوُع والحجُم والّلوُن الُمنا�سُب للَمو�سوِع والّت�سميم.

بينها ) كلُّ  الم�ستَرُك  العن�سُر  ها عن بع�ٍض وينتفي  يتباعُد بع�سُ التي  الأَلواُن  : هي  المتباينُة  الألواُن 

لوَنيِن ُمتقابلَين في دائرِة الألواِن متباينان (.

  اللََّوُن الأَ�سفُر يتبايُن مَع الّلوِن البنف�سجيِّ -  اللوُن الأحمُر يتبايُن مع الّلوِن الأخ�سِر.

  اللَّوُن الأَزرُق يتبايُن مَع الّلوِن الُبرتقالّي.

الّلوُن الأزرُق يظهُر بو�سوٍح على الخلفّيِة الُبرتقالّية بينما يكاُد يختفي على الخلفّيِة الخ�سراِء.

التََّطبيُق

في  به  واأُ�سارُك  البا�ستيل  باأَلواِن  واألّوُنه  مدر�ستي  في  ت�سكيليٍّ  لمعر�ٍض  اإعالنّياً  ُمل�سقاً  ُم  اأ�سمِّ  

معر�ِض المدر�سِة.

 اأطبُِّق ت�سميَم الُمل�َسِق با�ستخداِم برنامِج الفوتو�سوب ) Photoshop ( اأو اأّي برنامِج ت�سميٍم على 

الحا�سوب. 
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اإنَّ رغبَة الإن�ساِن بتخليِد الأحداِث اّلتي تمرُّ به جعّلْته يلجاأُ اإلى العمل الفنيِّ من ر�سم ونحٍت وعمارة، ثم 

اأ�ساَف اآلَة الّت�سويِر اّلتي خّلَدْت اللحظَة في وقِتها، واأَعَطْت روؤيًة دقيقًة وموّثقًة؛ ولكنَّ الِح�ضَّ الجماليَّ 

وئّي لتكويِن عمٍل فنيٍّ يقترُب من الّلوحِة الفنّيِة من  والفنيَّ دفَع الكثيريَن ل�ستخداِم اآلِة الّت�سوير ال�سّ

حيُث الم�سموُن والّتكويُن والّلَوُن.

وئيِّ اأْن يكّوَن من العنا�سِر المختلفِة عماًل فنّياً ُمترابطاً وُيْتَرُك للم�سّور مجاًلٌ  ر ال�سّ اإْذ يمكُن للم�سوِّ

لإبداِع  الحرّيِة  من  وا�سٌع 

يتحّكُم  اإذ  وتكويِنها،  مو�سوعاِته 

الروؤيِة،  الإ�ساءِة، وزاويِة  بدرجِة 

معار�ُض  اأقيَمْت  وقد  والّلوِن، 

�سوريَة  في  ال�سوئّي  للّت�سويِر 

وغيِرها من البلداِن حيُث ُتْعَر�ُض 

ال�سوُر كاأعماٍل فنّيٍة. 

- للتــقــاط ال�ســـــــورِة ذاِت 

الّتكويِن الفنيِّ :  

ابع ع�رشَ ر�سُ ال�سّ الدَّ

وئّيُة كعمٍل فنيٍّ ورُة ال�سّ ال�سّ

الأَلواِن  تبايِن   – الّروؤيِة  زاويِة  تحديِد   – الفنيِّ  الّتكويِن  َتمييِز   : على  القدرُة 

وئّيِة. ورِة ال�سّ الُمختلفِة للتقاِط ال�سَّ

اآلُة ت�سويٍر �َسوئيَّة  -  اآلُة ت�سويٍر رقميَّة.

يُّ الهدُف الفنِّ

الأدواُت واملوادُّ

الأن�شطُة
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الّتكويِن  عنا�سَر  اأختاُر    -  1

الفنيِّ اّلذي اأودُّ ت�سويَرُه. 

العنا�سِر  بتكويِن  اأَقوُم    -  2

�سناعّيًة  اأو  طبيعّيًة  كانت  اإذا 

بطريقٍة فنّيٍة معّبرٍة.

المنا�سبَة  الإ�ساءَة  اأَ�سُع    -  3

ب�سكٍل  اأُظهُرها  بحيُث  للعنا�سِر 

. فنيٍّ وجماليٍّ

ُر اآلَة الّت�سويِر واأَنتبُه  4 -  اأُح�سِ

لفتحِة العد�ســــــــِة ،و الم�ســــــــافِة، 

وِء بالّن�سبِة اإلى اآلِة الّت�سويِر العادّيِة. وال�ّسرعِة المنا�سبِة لدرجِة ال�سّ

واأَقوُم  المنا�سِب،  الإطاِر  �سمَن  ليكوَن  ت�سويُره  المراِد  الفنّي  الّتكويِن  وبيَن  بيني  الم�سافَة  اأُحّدُد    -  5

ِة �سوٍر للّتكويِن من عّدِة زوايا لمقارنِتها، وتحديِد اللقطِة الأكثِر جمالّيًة وفنّيًة بينها. بالتقاِط عدَّ

اّلتي  ورِة  بال�سّ اأحتفُظ    -  6

ناحيِة  من  الأَف�سَل  اأراها 

وزاويِة  والإ�ساءِة  الّتكويِن 

الروؤيا الجمالّيِة في م�سّنٍف 

اأقوُم  اّلتي  لل�سوِر  خا�ضٍّ 

بالتقاِطها. 

 اأعّوُد عيَنّي على التقاِط المو�سوعاِت الممّيزِة جمالّياً وفنّياً من حيُث: جمالّيُة الّتكويِن والّلقطِة 

الفنّيِة المعّبِرة - زاويُة الّروؤيِة - الإ�ساءُة ودرجُة تبايِن الألواِن. 

التََّطبيُق
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�سكيُل النَّحُت والَتّ

الوَحدةُ الثَّانيةُ
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ر�سُ الأّوُل الدَّ

ت�سكيالٌت معمارّيٌة

الكتِل  بيَن  والّتنا�سِب  الن�سجاِم  بتحقيِق  معمارّيٍة  ت�سكيالٍت  تنفيِذ  على  القدرُة 

طوِح الّت�َسكيليِة. والفراِغ والّتعرُف بالألواِن المتباينِة في ال�سَّ

ن ) اأحمُر - برتقاليٌّ - اأ�سفُر - اأخ�سُر  -  اأزرُق  - بنف�سجيٌّ ( -  ورٌق ُمقّوى ُملوَّ

ماّدٌة ل�سقٌة -  ِمق�ضٌّ -  قلُم ر�سا�ٍض  -  ِم�ْسَطرٌة.

 عمل للفنان
دافيد �سميث 

 ) David Smith (

• دافيد �سميث ) David Smith ( 1906 - 1965 من كبار النّحاتين الأمريكيين ،  ابتعد عن الأ�سكال الطبيعّية والخيالّية، وكانت تكويناته اأقرب اإلى 
الأ�سكال الهند�سّية المب�ّسطة.

يُّ الهدُف الفنِّ

الأدواُت واملوادُّ
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للبدِء بت�سميِم الّت�سكيِل المعماريِّ اأراعي الخطواِت الآتيَة:

  اأَقوُم باختياِر لوَنيِن متبايَنيِن من الورِق المقّوى.

َم ب�سكٍل م�سّطٍح على الورِق المقّوى بَح�ْسِب الأ�سكاِل المراِد بناوؤها.   اأر�سُم المج�سَّ

  اأق�ضُّ ال�ّسكَل ُمراعياً وجوَد الزوائِد لل�سِق ال�ّسطوِح معاً.

ها لت�سكيِل المج�ّسِم.   األ�سُق ال�ّسطوَح اإلى جانِب بع�سِ

  اأ�سنُع المج�ّسَم الّثاني بالطريقِة نف�ِسها مع مراعاِة اختالِف الأ�سكاِل.

َميِن / اأو اأكثَر / �سمَن تكويٍن فنيٍّ معّبٍر.   اأ�سُع المج�سَّ

  - والفراِغ  الكتِل  بيَن  الّتنا�سُب   - الن�سجاِم  تحقيُق  حيُث:  من  المج�ّسمَة  الفنّيَة  الأعماَل  اأناق�ُض    

    . حيِح  - الإخراُج الفنيُّ النهائيُّ ا�ستخداُم الألواِن المتباينِة بال�ّسكِل ال�سّ

مين على الأقّل ) هرٌم - متوازي الم�ستطيالِت - اأ�سطوانٌة  ُم ت�سكياًل معمارّياً مكّوناً من مج�سَّ  اأ�سمِّ

ِم. المج�سَّ �سطوِح  على  المتباينُة  الألواُن  تتجاوُر  بحيُث   )... – مكعَّب 

 اأبحُث في المراجِع الفنّيِة اأو في ال�سابكِة )الإنترنت( عن �سوٍر لت�سكيالٍت معمارّيٍة اأطبُِّقها  واأل�سُقها 

في دفتري. 

التََّطبيُق

الأن�شطُة
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اين  ر�سُ الثَّ الدَّ

ّتعّرُف اأ�سلوِب الّنحِت البارِز / الّنافر/ بطريقٍة واقعّيٍة.

ل�ساِل. ماّدُة ال�سّ

ورٌق عاديٌّ A4 -  �سل�ساٌل - جرائُد قديمٌة - قطعُة نايلون - بّخاُخ ماٍء - خيٌط اأو 

ِم�ْسَطرٌة للتقطيِع - قطُع قما�ٍض من الّتوالِف للّتنظيِف.

» Relief « مثال على نحت الروليف

الفّناُن الت�سكيلّي: هو الفّناُن الباحُث الذي ي�سوُغ الأ�سكاَل، اآخذاً مفرداِته من محيطه، ولكلِّ فّناٍن روؤيُته 

ُة؛ لذا تعّددِت الأ�ساليُب بهذِه الموا�سيِع منها ) الت�سويُر – الّنحُت – الحفُر – الإعالُن (، وهذا  الخا�سّ

ما جعَل الباحثين في الإغناِء الفّنّي  ي�سعون هذِه النتاجاِت تحَت اإطار ِ) المدار�ِض الفنّية (. 

يُّ الهدُف الفنِّ

الأدواُت واملوادُّ

الأن�شطُة

ُة
ّ
التقني

 relief 
ُ
الّنحُت البارز 

  palet  " حامُل املّزاجة " الباليت
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لت�سكيِل نحٍت بارٍز Relief لر�ّسام حامِل "الباليت" اأّتبُع الخطواِت الآتيَة:

-  اأر�سُم درا�ساٍت خطّيًة اأولّيًة للمو�سوع.

ل�ساِل. َذها عملّياً بال�سَّ -  اأختاُر اأف�سَل درا�سٍة لأنفِّ

 لعمِل الّنحِت البارِز Relief اأراعي الآتي:

  اأ�سُع الجرائَد و"النايلون" على مكاِن العمِل.

  اأدعُك ال�سل�ساَل جّيداً قبَل البدِء بالعمِل ليتما�سَك.

ل�ساِل م�سّكاًل الخلفيَة اأو قاعدَة العمِل.   اأمدُّ جزءاً من ال�سّ

•  Relief: هو نوٌع من اأنواِع الّنحِت يكوُن ت�سكيُله النحتيُّ غيُر م�ستقلٍّ عن الخلفّية ويبرز عنها. 

ل�ساِل لتمثيِل حركِة الر�ّساِم حامل " الباليت " بَح�ْسَب    اأ�سّكُل التكويَن البارَز باإ�سافِة قطٍع من ال�سّ

الدرا�سِة.

  اأُظهُر حركَة الر�ّساِم و"الباليت" اأو اأّي اأداٍة اأخرى بتباين ِ م�ستوياِت ال�سطوِح عن الخلفيِة.

  اإخراُج العمِل الفنيِّ بطريقٍة فنّيٍة معّبرة.

اأحافُظ على عملي لأ�سارَك به في معر�ِض المدر�سِة.

التََّطبيُق

 . Relief  
ُذه بطريقِة الّنحت البارز  اأختاُر مو�سوعاً اآخر واأنفِّ
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                           اأبـــدَع الفّنانـــون اأ�ســـكاًل لهـــذِه الكائنـــاِت اّلتـــي ُتوؤَخـــُذ اأحيانـــاً من �سفـــاِت الب�سِر والحيواناِت 

َل  رونها ويمزجون بيَن �سفاِتها الخارجّيِة، لينتـــَج عن�سراً خيالّياً مرّكباً اأو ُي�َسكَّ والنباتـــاِت الواقعّيـــِة فيحوِّ

من مح�ِض خياِلهم من غيِر اأن ي�سابَه اأي كائٍن في الواقِع.

وقد اأظهرِت الأ�سطورُة القديمُة هذِه الكائناِت الغريبَة في �سكِلها، وقاَم علماُء الّتاريِخ بدرا�سِة الأ�سطورِة 

وها نوعاً من الأدِب واأطلقوا عليه "علُم الميثيولوجيا". وعدُّ

 مْن هذِه ال�ّسخ�سّياِت الأ�سطورّيِة:

الأعلى  ن�سُفُه  يونانيٌّ  اأ�سطوريٌّ  كائٌن  وهو  الغوُل: 

واأرجُلُه  حيواٌن  الأ�سفُل  ون�سُفُه  قرَنين  ذو  اإن�ساٌن 

كاأرجِل الماعِز.

القنطوُر: وهو �سخ�سّيٌة اأ�سطورّيٌة اإغريقّيٌة تمّثُل 

الأ�سفُل  ون�سُفُه  اإن�ساٌن  الأعلى  ن�سُفُه  مخلوقاً 

ح�ساٌن.

الُث   ر�سُ الثَّ الدَّ

كائناٌت خياليٌة

ِل. تنميُة القدرِة على الإبداِع والبتكاِر والّتخيُّ

                                              دفتُر ر�سٍم - قلُم ر�سا�ٍض HB   خاماٌت متنّوعٌة ) ورٌق ُمقّوى - ورُق ق�سدير - 

علٌب معدنيـــــٌّة اأو بال�ســــــــــتيكّيٌة اأو مــــــــن الورِق المقّوى  - حباٌل - اأزراٌر - اأ�سالٌك ...( - مق�ضٌّ - ل�سٌق 

) �سليكون اأو غراء ( بَح�ْســـــــــــِب الخامِة الم�ستخدمِة.

القنطوُر

يُّ الهدُف الفنِّ

الأدواُت واملوادُّ

الأن�شطُة
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اأبو الهول: وهو �سخ�سّيٌة اأ�سطورّيٌة فرعونّيٌة تمّثُل مخلوقاً راأ�ُسُه اإن�ساٌن وج�سُمُه اأ�سٌد راب�ٌض.

حورّيُة البحِر: وهي كائٌن اأ�سطوريٌّ محبٌَّب، ن�سُفُه العلويُّ فتاٌة جميلٌة ، ون�سُفُه ال�سفليُّ �سمكٌة.

 اأتاأمُل الّلوحَة الآتية:

 عمل للفنان
خـــوان ميرو

 ) Joan Miro (
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• Sketch: هو عبارة عن درا�سة خطية �سريعة.

.   اأتخّيُل �سخ�سّيًة لكائٍن خياليٍّ

للبدِء بالعمِل اأتَّبُع الخطواِت الآتيَة:

  .) Sketch • ( 1 -   اأر�سُم درا�سًة �سريعًة

2 -   األ�سُق اأو اأطوي القطَع لتكويِن اأجزاِء الكائِن.

ها بع�ساً اأو الورِق المقّوى ال�سميِك    مثال ) الت�سكيُل من مجموعِة الكتِل الورقّيِة اّلتي ُتْل�َسُق فوَق بع�سِ

ِه ولّفِه ( اأو اأبتكُر ما ينا�سبني.  بق�سّ

ِم )اأزراٌر- اأحجاٌر ملّونٌة...(. 3 - األ�سُق بع�َض الخاماِت اّلتي تبّيُن التفا�سيـَل الّنهائّيَة للمج�سَّ

اأناق�ُض الأعماَل المعرو�سَة من حيُث:

  الإبداُع في ت�سكيِل الكائِن.

  توظيُف الخاماِت �سمَن التَّ�سكيِل 

ِم من حيُث الملم�ُض والّلوُن. للمج�سَّ

  اأ�سارُك بعملي الفنّي في معر�ِض 

المدر�سِة اأو اأزّيُن به �سّفي.

التََّطبيُق

   اأ�سارُك زمالئي بعمٍل فنيٍّ مج�ّسٍم كبيٍر لكائٍن خياليٍّ اأزّيُن به اأروقَة المدر�سِة.
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الأعمـــــــــــــــاِل  ومــــــــــن  فيــــــــــــــه  العمــــــــــِل  وجمــــاِل  بتنــّوِع  الفنــوِن  اأهـــــــــمِّ  مــــــــن  الّنحِت  فــــــــــنُّ  ُيْعَتبـَُر 

الّنحتّيــــــــــــــــِة الميدالّياُت.

ولكي اأقوَم بت�سكيِل ميدالّيٍة اأتَّبُع الخطواِت الآتيَة:

ل�ساَل واأعجُنُه باليِد جّيداً حّتى ي�سبَح قواُمَه متما�سكاً. 1 - اأجمُع ال�سّ

ل�ساَل من جوانبِه جميِعها بالقطعِة الخ�سبّيِة الم�سّطحِة حّتى ياأخَذ ال�ّسكَل اّلذي تريُدُه. 2 - اأطرُق ال�سّ

�سم   7 ارتفاُعه عن   يزيُد  ول  يكوُن م�سّطحاً  اأو م�ستطياًل بحيُث  دائرّياً  ل�ساَل  ال�سّ اأ�سّكُل   -  3

ل اأقّل. ويف�سّ

ابُع    ر�سُ الرَّ الدَّ

ميدالّيٌة

القدرُة على تنفيِذ ميدالّيٍة نافرٍة وغائرٍة �سمَن قواعِد الّنحِت.

حٌة - اأداُة نحٍت - قطعٌة من النايلون - بّخاُخ ماٍء. �سل�ساٌل - قطعُة خ�سٍب م�سطَّ

يُّ الهدُف الفنِّ

الأدواُت واملوادُّ

الأن�شطُة
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غِط اأو اأر�سُمُه باأداِة الّنحِت مبا�سِرًة. ل�ساِل م�ستخدماً طريقَة ال�سّ 4 - اأ�سُع الّت�سميَم فوَق ال�سّ

5 - اأفّرُغ الأماكَن الغائرَة من الّت�سميِم مراعياً التَّنا�سَب وت�سذيَب المناطِق الّنافرة.

6 - عنَد النتهاِء اأبخُّ العمَل بالماِء واأغّلفُه بقطعِة النايلوِن حّتى ل يجفَّ ) لإمكانّيِة التعديِل عليه( .

مناق�سُة الأعماِل الفنّيِة مراعياً:

  مالئمَة الّت�سميِم للميدالّيِة.

طوِح الغائرِة ) البارزة ( والّنافرِة. حيَح بيَن ال�سَّ   الّتنا�سَب ال�سّ

  ال�ّسماكَة المنا�سبَة للميدالّيِة.

وموا�سيِعها  الميداليِة  عن  )الإنترنت(  ال�ّسابكِة  في  اأو  المختلفِة  الفنيَِّة  المراجِع  في  ابحْث   

ور. وا�ستخداماِتها الفنّيِة موّثقاً بال�سّ

 �َسْع ت�سميماً جديداً للميدالّيِة ونّفذها مع زمالِئك.

�سلوق�ض الأّول 

�ض الّدولِة ال�ّسلوقّية في �سورية موؤ�سِّ

التََّطبيُق
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الوَحدةُ الثّالثةُ
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المهّمِة،  العنا�سِر  من  الإ�ساءُة  اأ�سبَحْت  الحديِث  ع�سِرنا  في  المنزليِّ   الديكوِر  مفاهيِم  تطّوِر  مَع 

الجدراِن،  وعلى  الأ�سقِف  في  و�سُعها  يمكُن  اّلتي  الثرّياِت  اأنواٍع عديدٍة من  ابتكاِر  على  ذلك  وقد�ساعَد 

وتنّوَعْت الخاماُت اّلتي ا�سُتخدَمْت في �سناعِتها  كالزجاِج و البال�ستيِك و الورِق...، فاأ�سبَحْت جزءاً من 

الم�سهد الجماليِّ �سمَن الغرِف وال�سالوناِت والمكاتِب.

ل�سنِع ثرّيا اأقوُم بالخطواِت الآتيِة:

1 - اأقوُم بق�ضِّ مرّبعاٍت من الورِق المقّوى ل تقلُّ عن ) 10 مرّبعات ( بقيا�ض ) 15 × 15 �سم (.

ُد مركَزُه. 2 - اأر�سُم قطَري المرّبِع واأحدِّ

ر�سُ الأّوُل الدَّ

ا يَّ الثُّ

تنميُة روِح الجماعِة، والم�ساركُة في ت�سميِم عمٍل فنيٍّ من مختلِف الخاماِت 

والتوالِف البيئّيِة.

                                         ورٌق مقّوى) عادّي اأو ملّون (- �سلٌك معدنيٌّ �سميك ل يقلُّ طوله عن 75�سم  

. ل�سنِع الحلقِة  - �سريٌط ل�سٌق - ل�سُق ورٍق - م�سطرٌة - قلُم ر�سا�ٍض - مق�ضٌّ

) يمكُن ا�ستخداُم فوارَغ معدنيٍة اأو ِمن الورِق المقّوى اأو من اأّي موادَّ اأخرى لعمِل الثرّيا، ويمكُن تلويُن 

العمِل عنَد النتهاِء منه اأو قبَل تركيِبِه(. 

1

يُّ الهدُف الفنِّ

الأدواُت واملوادُّ

الأن�شطُة
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3 - اأختاُر اأحَد القطَرين واأ�سّمي زاويته ) اأ – ب (.

اأ1 = 5�سم ( و)اأ2 = 5�سم( ومن نقطــة ب ) ب1 = 5�سم (  4 - اأحـــّدُد علـى �سلعـــي المرّبع من نقطـــة اأ ) 

و)ب2 = 5�سم(.

5 - اأ�سُل بين نقطَتي اأ 1 +  اأ  2 ثم اأ�سُل بيَن نقطتي ب1 + ب2.

6 - اأق�ضُّ من اأ 1 حّتى نقطِة الّتقاطِع ن1، ومن نقطِة ب2 حّتى نقطِة الّتقاطِع ن2 .

7 - اأحّدُد نقطتين تبعدان 2.5 �سم عن مركز المرّبِع / ج – د /.

لِك المعدنّي ليكوَن بالمقيا�ِض نف�سه. 8 - اأقوُم بثقب نقطَتي / ج- د / بطرِف ال�سَّ

2

3
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9 - اأق�ضُّ الَم�سافة من نقطَتي / ج- د /.

10 - األفُّ المرّبَع ب�سكٍل اأ�سطوانيٍّ بحيُث ي�سبُك الّطرَفين / زاويَتي المرّبِع المق�سو�ستين /.

11 -  اأ�سبَحِت الأ�سطواناُت جاهزًة لو�سِعها على ال�ّسلِك.

12 - من ال�ّسلِك المعدنّي اأ�سنُع حلقًة واأثبُِّت طرَفيها / ب�سـلٍك رفيـٍع/ اأو/ �سريٍط ل�سٍق /.

4
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13 - اأجمُع الأ�سطواناِت على الحلقِة المعدنّيِة باإدخاِل الحلقِة في ال�ّسقِّ خلَف الأ�سطوانِة.

14 - اأقوُم بو�سِع الال�سِق بين الأ�سطواناِت ليكوَن العمُل الفنيُّ اأكثَر تما�سكاً وثباتاً.

  ن�ستطيُع تلويَن الأ�سطواناِت وزخرفَتها قبَل و�سِعها على ال�ّسلِك، ويمكُن تزييُنها بالأحجاِر الملّونِة اأو 

ما تراه منا�سباً مع مراعاِة ال�ّسكِل و الخاماِت الُم�ْستخدمِة و اإتقاِن العمل .

التََّطبيُق

) 1 () 2 (

ا واأطلُب م�ساعدَة من هو اأكبُر منِّي لتعليِقها في غرفتي. ريَّ  اأُطبُِّق الّت�سميَم المذكوَر ل�سنِع الثُّ

ُم واأبتكُر ثريَّا على ذوقي الفنّي بخاماٍت مختلفة.   اأُ�سمِّ

 يمكُن ا�ستخداُم عبّواِت الع�سيِر اأو الفوارِغ المعدنّيِة الم�ستهلَكِة وتعليُقها بوا�سطِة خيوٍط �سميكٍة 

وباأطواٍل مختلفٍة حوَل الم�سباِح بوا�سطِة حلقٍة معدنّيٍة كما في ال�ّسكِل ال�ّسابِق.
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اين  ر�سُ الثَّ الدَّ

اإطاُر �سورٍة 

القدرُة على البتكاِر بخاماٍت متنّوعٍة.

                                            ورٌق مقّوى -  ورُق األمنيوم  -  ل�سٌق  - خاماٌت بيئّية ) بّلوط - �سنوبر - 

ق�ّض - اأزهاٌر مجّففة - اأوراُق نباٍت  – علب CD فارغة – خيوط ... ( - األواٌن مائّيٌة – ُفر�ٌض - مق�ضٌّ  

)ُي�ْسَتْخَدُم تحَت اإ�سراِف المدّر�ض(.

وخاماٍت  طرٍق  عّدِة  من  �سورٍة  اإطار ِ عمُل  يمكُن 

مختلفٍة كالآتي:

1 - ت�سميُم اإطاِر �سورٍة من علِب الأقرا�ض المدمجة 

/ CD / الفارغِة المزّينِة بخاماٍت مختلفٍة.

يُّ الهدُف الفنِّ

الأدواُت واملوادُّ 

الأن�شطُة
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ه بطريقٍة فنيٍة وتلوينِه باألواٍن متناغمٍة مختلفة. 2 - ت�سميُم اإطاِر �سورٍة من الورِق المقّوى بق�سِّ

 

 

3 - ت�سميُم اإطاٍر من الورِق المقّوى، ولّفُه بورِق الألمنيوم ، وتزييُنُه بخاماٍت مختلفة.

-  اأحتفُظ بعملي الفنّي لأ�سارَك به في معر�ِض المدر�سِة.

مالحظة: 

-  يمكُن ا�ستخداُم الألواِن المائّيِة لتلويِن الخاماِت البيئّيِة قبَل ل�سِقها.

-   يمكُن �سنُع عّدِة اإطاراِت وتثبيُتها بالخيوِط لي�سّكَل مجموعًة. 

 ابتكاُر  اإطاٍر لمجّلِة حائٍط  وتنفيُذِه باإحدى الّطرائِق ال�ّسابقة.       

التََّطبيُق



76
  يمكُن ا�ستخداُم مواّد اأخرى مثل   ) ق�سوُر البي�ِض – الفوم (.

                          الف�سيف�ساء : هي اأحُد اأقدِم الفنوِن الت�سويرّيِة ويتمُّ ت�سـكيُل الّلوحِة الف�سيف�سائّيِة عادًة من 

غيرِة، وعادًة ما تكوُن ملّونًة وتكّوُن بمجمِلها �سورًة تمّثل مناظَر طبيعيًة  انتظاِم عدٍد كبيٍر من القطِع ال�سّ

اأو اأ�سكاًل هند�سّيًة اأو لوحاٍت ب�سرّيًة اأو حيوانّيَة. اأدخل فيها / الحجارة - الّزجاج الملّون – الخزف .../ 

بَح�ْسِب ر�سٍم معدٍّ م�سبقاً.

ر�سُ الّثالُث   الدَّ

ف�سيف�ساٌء على اأ�سي�ِض الّنباِت

يتعّرُف  مبداأَ عمِل الف�سيف�ساِء بعجينِة "ال�ّسيراميك".

                                                       ورٌق للّر�سم عاديٌّ A4 - قلُم ر�سا�ٍض - قلُم "فلوما�ستر" - عجينُة "ال�ّسيراميك"- 

ٌة بعجينِة "ال�ّسيراميك" - غراٌء - فر�ساٌة لدهِن الغراِء - اأ�سي�ُض الّنباِت. األوان �سبغّيٌة �سائلٌة خا�سّ

الأحجاُر   الّزجاُج الملون 

ال�سفائح الذهبيهالخزُف ال�سيراميك الّزجاُج 

يُّ الهدُف الفنِّ

الأدواُت واملوادُّ

الأن�شطُة
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لبدِء العمِل اأراعي الآتي:

1 - اأعدُّ ت�سميماً على ورِق الّر�سِم ينا�سُب اأ�سي�َض الّنبات.
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• مكّوناُت عجينِة "ال�سيراميك":    كاأ�سان من الن�ساء  –  كاأ�ض وربع غراء  –  ملعقتان من الفازلين.
 �سبغ العجينة : 

-  بعَد تنفيِذ عجينِة ال�سيراميك ن�سُع كمّيًة من الّلون تنا�سُب حجَم العجينِة وُتْعَجُن حّتى ي�سبَغ اللَوُن كامَل العجينِة. 

-  تمدُّ وتقّطع بالحجِم المنا�سِب / مكّعباٌت �سغيرٌة. 

2 - تنفيُذ الّر�سِم على اأ�سي�ِض الّنباِت بقلِم  "الفلوما�ستر".

3 - بعَد عمِل عجينِة "ال�سيراميك"• ُتَرقُّ وُتقّطُع مكّعباٍت �سغيرًة.

4 - ُتْل�َسُق المكّعباُت بوا�سطِة الغراِء بَح�ْسِب توزيٍع لونيٍّ اأعْددُتُه م�سبقاً.
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5 - ينّفُذ العمُل بدّقٍة.

6 - ُتْجَمُع الأعماُل لتعر�َض في معر�ِض المدر�سِة.

 لتبدْع عماًل فنّياً من الف�سيف�ساِء على اأ�سي�ٍض نباتيٍّ تختاُرُه وُتعدُّ له ر�سماً من ت�سميِمك وتنّفُذه 

بعجينة  "ال�سيراميك".

 ابحْث عن تقنياٍت اأخرى لأعماٍل فنّيٍة ُتَنّفُذ بطريقِة الف�سيف�ساِء واجمْع �سوراً عنها وال�سْقها على 

دفتِرك.

التََّطبيُق
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يُّ الثقافُة والنقُد الفنِّ

الوَحدةُ الرابِعةُ
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: قراءُة العمِل الفّنيِّ

اأنواعاً  الّتعبيُر  يّتخُذ  الحياُة،  هي  الإن�ساِن  في  الّتعبيِر  وَملََكُة  اأبعاِدها  بكلِّ  الحياِة  عن  تعبيٌر  الفنُّ      

بترقيِة  تقوُم  الفنّيُة  فالّتربيُة  الإبداعّيِة،  المهاراِت  اأعلى  اإلى  اليدوّي  العمِل  من  مختلفًة  وم�ستوياٍت 

ُب الّنف�َض وُتحبُِّب اإليها العمَل وتعّدُل ال�ّسلوَك، وهي مجاٌل  العقوِل والأحا�سي�ِض وتّرفُع الّذوَق العاّمَّ وتهذِّ

خ�سٌب للمتعّلِم لتفريِغ طاقاتِه وتلبيِة رغباتِه بممار�سـة الّن�سـاِط الفنّي من: ) ر�سٍم وت�سكيٍل/ ت�سوير/ 

ونحٍت ...(.

عنَد الّنظِر اإلى عمٍل فنيٍّ معّيٍن فاإنَّ النظرَة العاّمَة له ل ُتظهُر جميَع ما يحتويه من قيٍم ت�سكيلّيٍة، فنجُد 

بع�َض المتلّقين للفَن الّت�سكيلّي يثُنون على الأعماِل ذات الرتِم القريِب للواقِع.

 ولكْن عندما نرى الّلوحَة من خالِل الروؤيِة الفنّيِة فاإنَّ هناَك ثالَثَة جوانَب تجعُلنا نقراأُ العمَل الفّنيَّ 

الّت�سكيليَّ وهي:

: هو ما يحويه العمُل الفّنيُّ من اأ�س�ٍض وعنا�سَر ت�سكيلّية. 1 - الجانُب الّت�سكيليُّ

الأ�س�ُض : / حجم – م�ساحة – كتل – فراغ / وهي كلُّ ما ُيَح�ضُّ في العمِل الفّنّي.

. العنا�سُر الّت�سكيلّيُة : / الّنقطُة - الخطُّ - الّلوُن / وهي كلُّ ما ُيرى في العمِل الفّنيِّ

ُذ بها العمُل الفّنيُّ والّتكنيُك )technique( اأّي الّتقنّيُة من  2 - الجانُب الّتقنيُّ : هو الخامُة اّلتي ُيَنفَّ

حيُث الّتطويُر والّتنويُع. 

3 - الجانُب الّتعبيريُّ : ي�سغُل فكَر كثيٍر من المتلّقين/ اأي الذين ي�ساهدون هذِه الّلوَحة / فعنَد روؤية 

ًة بالفّناِن، �سرعاَن ما تبداأُ الأ�سئلُة... ماذا ُيق�َسُد بهذا العمِل؟...  الّلوحِة اّلتي تحمُل رموزاً فنّيًة خا�سّ

ماذا يعني هذا العمُل؟... اإلخ. متنا�سين ما يحويه العمُل الفّنّي من قيم ت�سكيلّيٍة وتقنّياٍت فنّيٍة، فالجانُب 

كيَف تقراأُ العمَل الفّنيَّ الّت�سكيليَّ

  تنميُة القدرِة على الّتذّوِق الفّنيِّ للقيِم الجمالّيِة واإبداِء الّراأي.

  اكت�ساُب �سرعِة المالحظِة والّتمييِز. 

  اكت�ساُب ثقافٍة فنّيٍة بالّتعرِف على القيِم الت�سكيلّيِة العالمّيِة والمحّلّيِة.

ُل ر�س الأوَّ الدَّ

يُّ الهدُف الفنِّ
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الّتعبيريُّ يمكُن اأن يكوَن من حقِّ الفنَّاِن وحَدُه، فال بدَّ اأن يكوَن لكلِّ فّناٍن روؤيُتُه وفكُرُه الخا�ُض ُيظهُره 

في اأعماِلِه الفنّيِة.

وُيقراأ العمُل الفّنيُّ اأي�ساً من خالل اأ�س�ِض الّت�سميِم الفّنّي وهي:

ها. الوحدُة: ترابُط العنا�سِر مَع بع�سِ

الّتوازُن : توازُن العنا�سِر جمِيعها والألواِن وتدّرجاِتها في م�ساحٍة العمِل الفّنيِّ •. 

الإيقاُع : الّتنا�سُق والّتناغُم في العمِل الفّنّي. 

الحركُة: النحناءاُت في الخطوِط، وحركُة الأ�سخا�ِض والعنا�سُر المختلفُة في العمِل الفّنّي.

ت�ساعُد على  اّلتي  والملم�ُض،  والّلوُن  والخطُّ  ال�ّسكُل  الفّنّي من حيُث   العمِل  ال�سيطرُة على  الن�سجاُم: 

اإظهاِر فكرِة العمِل. 

الّلوحة. اأو  الفّنّي  العمل  في  الفراغ  اأي  الفّنّي:  العمِل  • م�ساحُة 

Edgar Degas  عمل للفنان /  اإدغار ديغا
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مركُز ال�ّسيادِة: هو ما يلفُت انتباَه المتلّقي للعمِل الفّنّي اإّما بالّلوِن اأو ال�ّسخ�سّيِة المطروحِة اأو الّتقنّيِة.

ِج. 1 - عّبْر براأِيَك عّما تراه في لوحِة المهرِّ

بهذِه الجوانِب الّثالثِة واأ�س�ِض الّت�سميِم الفّنّي نح�سُل على قراءٍة فنيٍَّة ت�سكيلّيٍة.

Edgar Degas  عمل للفنان /  اإدغار ديغا
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ِلنقراأْ هذا العمَل الفّنيَّ الّت�سكيليَّ الآتي:

ِج ( للفّناِن بول �سيزان : ِلنتاأّمْل ونقراأ لوحَة ) المهرِّ
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َجين وحركَتهما في اللَّوحِة. 2 - �سْف و�سَع المهرِّ

َجين في الّلوحِة. 3 - تحّدْث عن موقع المهرِّ

َجيِن وال�ّستارة (؟  4 - كيَف وزَّع الفّناُن عنا�سَر الّلوحِة ) المهرِّ

5 - تحّدْث عن الّزخرفِة ولّوْنها في هِذه الّلوحِة.

دها. رٌة في الّلوحِة ؟حدِّ 6 - َهْل هناك عنا�سُر مكرَّ

7 - تحّدْث عن الألواِن وتدّرجاِتها اّلتي ا�ستخدَمها الفّناُن في لوحِتِه.

8 - �سْع كلَّ �سفٍة ذكْرَتها عن الّلوحِة في اأ�س�ِض الّت�سميِم الفّنّي اّلتي تنا�سُبها.

 اختِر الفّناَن اّلذي يعجُبَك اأ�سلوبُه اأو فّنُه وقْم بعمِل حلقِة بحٍث عنه و�سْع �سوراً لبع�ِض اأعماله، ثم 

اكتب قراءًة فنّيًة لإحدى لوحاِته.

 اعر�ْض قراءَتك على زمالِئك وا�ستمع لمناق�ستهم واآرائهم الفنّية المختلفة. 

التََّطبيُق
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الفنُّ ال�ّسوريُّ في الع�سِر الرومانّي

ُف  خ�سائ�ِض الآثاِر الرومانّية واأهمّيِتها في �سوريَةَ.  َتعرُّ

     كاَن للفّنان ال�ّسورّي الأثُر والّدوُر الكبيُر في الح�سارِة الّرومانّيِة بالمن�ساآِت اّلتي بناهاَ في جميِع اأنحاِء 

اإلى يوِمنا هذا / فوروم نرجان وحّمامات كاراكال/  ن�ســــــــــــــــهُد  الإمبراطورّيِة ول�سّيما في روما حيُث، 

فبين عامي 109 - 113 بنى المعماُر ال�ّسوريُّ ال�سهير / اأبوللودور الدم�سقّي/ Apollodore de Damas / فوروم 

/ وهي �ساحٌة كبيرٌة، احتفاًء بانت�ساراِت الإمبراطوِر تراجانو تت�سّمُن ال�ساحُة ق�سراً للعدِل ومكتبتين 

واأ�سواقاً م�سقوفًة وعموداً تذكارّياً وبازيليك اأولبيا ulpia ، وقاَل عن هذه ال�ساحِة اأحُد الموؤّرخين / اإّنها 

قّمُة الفنِّ العاليُة واإن مايكل اأنجلو قّلَدها في بناِء ق�سِر فارنيزه، وقّلدها مهند�سو نابليون عنَد اإقامِة 

عموِد فاندوم، اإّنها مراآٌة جليلٌة ينعك�ُض عليها وجُه روما الكبرى/. 

الّدم�سقّي معمارّياً  اأبوللودور  يكْن  لم     

فح�سُب، بل مهند�ساً اأي�ساً اأقاَم اأكبَر ج�سٍر 

على نهِر الدانوب وهو ج�سٌر / دوبروجا /  

فكاَن معجزًة هند�سّيًة رائعة.

اأعمال  كاراكال فهي من  اأّما حّماماُت     

عامي  بيَن  روما  حكَمْت  ٍة  �سوريَّ �ساللٍة 

211 – 235 تّم تزيينها باألواٍح مَن المرمِر 

والف�سيف�ساِء، كما كانت تحيُطها الحدائُق 

للراحِة  قاعاٌت  وفيها  المياِه  واأحوا�ُض 

ومتاحُف.  ومكتباٌت  وم�سابُح  والريا�سِة 

اأحَد  عن  تزيُد  م�ساحٍة  على  تمتدُّ  كاَنْت 

و�ستمائة  األف   / وتّت�سُع  هكتاراً  ع�سَر 

م�ستحٌم /. 

       ينت�سب كاراكال وا�ســـــــــــمه »مارك اأوريل«  اإلى اأمه 

�سيفير(  واأبيه )�سبتيم  « من حم�ض  » جوليا دومنه 

من طرابل�ض ليبيا.

الفنُّ ال�ّسوريُّ في الع�سِر الرومانّي

Caracalla - كاراكال

ر�س الثَّاين الدَّ

يُّ الهدُف الفنِّ
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: خ�سائ�ض الفّن ال�ّسورّي في الع�سِر الرومانيِّ

اأّوًل: خ�سائ�ُض فنِّ العمارِة :

ُة في الع�سِر الّرومانيِّ بما ياأتي: تمتاُز المعابُد ال�ّسوريَّ

. 1 - الّطابُع الّزخرفيُّ

2 - الّر�ساقُة.

خامُة والرتفاُع / للمعابد /. 3 - ال�سّ

من اأ�سهِر معابِدها معبُد / بل / ومعبُد / بعل�سمين/ في تدمر، ومعبُد  /جوبيتير/ في دم�سَق ومازالت 

بقايا منه قائمًة حوَل �سوِر الجامِع الأموي.

انت�سَرْت الم�سارُح ال�سخمُة ذاُت المكانِة العالمّيِة مثل / م�سرِح ب�سرى -تدمر - �سهبا.. /.

ِة الرومانّيِة، واأكثِرها محافظًة على اأ�سله، ويّت�سُع لأكثَر من   وُيعدُّ م�سرُح ب�سرى من اأهمِّ الم�سارِح ال�ّسوريَّ

خم�سَة ع�سَر األَف متفّرج.

والخّزانات في  واآفاميا  والبازيليك في قنوات،  �سهبا  الرومانّية مثل ) حّمامات  بالآثار  ف�سورية مليئٌة 

ب�سرى وقنوات ، والأ�سـوار والأبواب في دم�سق (. 

ثانياً: خ�سائ�ُض فّن الّنحت:

النحتّيُة عربّيٌة رافدّيٌة قديمٌة،  اأ�سلوباً مالمُحُه  ؛اإذ كاَن  الّرومانّي  الأ�سلوِب  الّنحِت عن  اأ�سلوُب  اختلف 

ومَن الموؤ�سِف اأنَّ التماثيَل الكبيرَة على الأعمدِة التي كاَنْت تزّيُن ال�ّسارَع الكبيَر في تدمَر لم يبَق منها 

فكانِت   . الّتدمريِّ الّنحِت  فّن  درا�سِة  من  مكنتنا  الوجهّيَة  والّلوحاِت  البارزَة  الّنقو�َض  اأنَّ  اإل  تمثاِل.  اأيُّ 

الفنّي  الّذوِق  عن  معّبر  محّليٍّ  طابٍع  ذاُت  وهي  غنّيًة  والزخارُف  بانتظاٍم،  مجّعدًة  ف�سفا�سًة  المالب�ُض 

ال�سوري القديم.

كاَنِت العاطفُة الدينّيـــــــــُة مبعَث اهتماِم الفّنانيَن ف�سّوروا الآلهــــــــــَة ) الالت وعجليبول ( اإلـــــــــــــــــــــــــــه القمر 

محّور. رمزيٍّ  باأ�سلوٍب   /  ) بل   ( – ال�سم�ض  اإله   ) برحيبول   ( –

اأّما الّلوحاُت الوجهّيُة الجنائزّيُة اّلتي ُتو�َسُع على فّوهِة المقابِر الجدارّيِة فقْد تمّيَزت بـ:

1 - الواقعّيِة الرمزّيِة. 

2 - الّطابِع الهند�سيِّ اإذ غلب عليها الّتناظُر والّتقابُل  والخطوُط الوا�سحُة والأ�سكاُل الّدقيقُة والّتزييناُت 
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الفنّيُة ) كالأقراِط والعقوِد (.

وفّيُة. 3 - الم�سحُة ال�سّ

من اأ�سهِر هذِه الألواِح الوجهّيِة:

  الح�سناُء التدمرّيُة  -  في متحف كوبنهاغن.

  �سّيدُة تدمَر  -  في متحِف بيروت.

  اأميرُة بانيا�َض من البرونز -  في ُمْتَحِف تدمَر.

) �سّيدٌة من تدمر  ( 

تاأّمل الخطوَط الوا�سحَة و الأ�سكاَل الدقيقَة و الأقراَط والعقوَد

) اأميرة بانيا�ض ( من البرونز
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-  وظهَرْت اأ�س�ُض الفنِّ العربيِّ اأي�ساً في قرى حوراَن وجبِل العرِب وفي منبَج والالذقّية.

ثالثاً: خ�سائ�ُض فنِّ الّت�سويِر:

امتاَز الّت�سويُر الجداريُّ ب�سكٍل وا�سٍح بـ:

1 - الّتحريِف.

2 - الّت�سحيِف.

3 - الّترميِز.

اأو لوحة / مدفن  الفرات(،  اأوروبو�ض )�سالحّية  الّلوحاِت الجدارّيِة في دورا  وقد بدا ذلك وا�سحاً في 

الأخوة الثالثة / في تدمَر. 

بقيْت اأهمُّ لوحاِت الف�سيف�ساِء اّلتي ُوِجَدْت في / �سهبا - اأنطاكية - تدمر/ �ساهداً على هذا الّتاريخ ومن 

/ الفيال/ 
ُ
ُة، ولوحات  اأجمِل نماذِج فّن الف�سيف�ساِء في العالِم؛ و اأ�سهِرها / اأ�سطورُة كا�سيوبة / التدمريَّ

في �سهبا.

 اأبحُث في المراجِع الفنيَِّة المختلفِة اأو في ال�سابكِة )الإنترنت( عن �سوٍر لمواقَع اأثرّيٍة. 

التََّطبيُق
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تعّرفنا �سابقاً الآثاَر الهلن�ستيَة وخ�سائ�َسها، واليوَم نتعّرُف الآثاَر الرومانّيَة وخ�سائ�َسها.

واأهمُّ خ�سائ�ِض الح�سارِة الّرومانّيِة:

  اأوًل: العمارُة الرومانّيُة:

1 -  ا�ستعا�َض الروماُن عن ال�ّسقوِف الخ�سبّيِة في الفنِّ الإغريقيِّ بالعقوِد والقباِب الحجرّيِة.

2 -  ا�ستعملوا الأقوا�َض للّنوافِذ والأبواِب والقباِب.

3 -  قاَمِت العمارُة الّرومانّيُة على الحجِر المنحوِت بدّقٍة وُثّبتت الأحجاُر بالفوا�سِل المعدنّيِة.

4 -  ا�ستعملوا الطراَز الإغريقيَّ / الّدوري – الأيوني – الكورنثي / واأدخلوا عليها بع�َض التعديالِت.

َقْت بزخارَف منتظمٍة. 5 -  اكت�َسِت الجدراُن الّداخلّيُة بقطٍع هند�سّيٍة من الّرخاِم الملّوِن وُن�سِّ

لنوافَذ  وجوَد  ول  الّداخليِّ  الفناِء  على  والأبواِب  الّنوافِذ  مفتوحِة  بغرٍف  الرومانيُّ  المنزُل  تمّيَز    -  6

خارجّيٍة.

ُم اإلى ثالثِة اأق�ساٍم: اأّما الحّماماُت فكاَنْت ت�سمُّ اأماكَن ا�ستحماٍم بالماِء والبخاِر وتق�سَّ

.   الحارُّ

  الفاتُر.

  البارُد.

من  للريا�سِة،  و�سالٌة  للمكتبِة  واأخرى  للمحا�سراِت  ب�سالٍة  مجهّزٌة  وهي  اأي�ساً  الم�سالُح  وهناك    -

الحّماماِت / حماماُت اأغريبا / و/ حّماماُت كاراكال /.

:   ثانياً: الّنحُت الرومانيُّ

1 -  كاَن الّنحُت واقعّياً وقويَّ ال�ّسبِه بالأ�سِل.

2 -  تالزَم الّنحُت مع العمارِة ؛اإذ انت�سَرِت الّتماثيُل في كلِّ زاويٍة من المعبِد والم�سارِح والحّماماِت.

الآثاُر الرومانّيُة وح�سارُتها

ُف خ�سائ�ِض الّنحِت والّت�سويِر والعمارِة لالآثاِر الرومانّيِة. َتعُرّ

الُث  ر�س الثَّ الدَّ

يُّ الهدُف الفنِّ
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الّنق�ِض  في  المنظوِر  بتطبيِق  وا  اهتمُّ   -3

البارِز.

بالّتماثيِل  الرومانيُّ  اُت  الّنحَّ اهتمَّ    -  4

الكال�سيكيَِّة واأهمَل العاريَة.

ال�ّساّبة(  اأوكتافيا   ( الّتماثيل:  اأهمِّ  من    -

)اأغريبا ( - )كاليغول( موجوٌد فـي اللوفـر.

)الحكيـُم  البرونزّيـُة  التماثيُل  وهناك     -

�سـتيكا ( - ) الفار�ُض(. 

 – الّرومان : مار�ســـــــــيا�ض  الّنّحاتين  -  من 

بازيتيل.

:   ثالثاً: الّت�سويُر الّرومانيُّ

1 -  اأكثُر الموا�سيِع كاَنْت ماأخوذًة من الأ�ساطيِر والمواقِع الحربّيِة اأو اأّنها كانت �سوراً �سخ�سّيًة.

2 -  ا�سُتخدَم فيه الف�سيف�ساُء والفر�سُك• والّت�سويُر بالألواِن الممزوجِة بالغراِء والبي�ِض وال�سمِع الّذائِب.

3 -  زّيَن الم�سّوُر الرومانيُّ �سوَرُه باإطاراٍت زخرفّيٍة.

4 -  اهتمَّ باإبراِز تعبيراِت الوجوِه.

الآثاِر  �سوِر  من  مجموعٍة  عن  )الإنترنت(  ال�سابكِة  في  اأو  المختلفِة  الفنّيِة  المراجِع  في  اأبحُث   

الّرومانّيِة من م�سادَر موّثقة واأ�سُعها في دفتري. 

 

الطينية. الجدران  على  الت�سوير  على  تعتمد  التي  الت�سوير  تقنيات  اأقدم  من  هو   : • الفر�سك 

التََّطبيُق

  كاليغول
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م�سرُح ُب�سرى:

متفّرٍج  األِف   ع�سَر  خم�سَة  من   لأكثَر  ويّت�سُع  103م  قطُرُه  يبلُغ  المعمارّيِة  هوّيته  على  محافظاً  مازاَل 

•  Toscane  وتتتابُع المدّرجاُت  اأعمدة تو�سكانية  له �سكٌل ن�سُف دائريٍّ يطّوُقه من الأعلى رواٌق ذو 

اإلى ثالثِة مجاميَع تقطُعها  مٌة  الّرواِق وهي مّق�سَّ تحَت  الم�ساهدين على /27 / �سفاً  المهّياأُة لجلو�ِض 

ُة تحَت واجهٍة مرتفعٍة ت�سُل  طوًل وعر�ساً ممّراٌت توؤّدي اإلى اأبواِب الّدخوِل والخروِج، بينما توجُد المن�سّ

اإلى م�ستوى الأعمدة.

زيارٌة فنّيٌة معرفّيٌة لآثاٍر رومانّيٍة

تنميُة الح�ضِّ الجماليِّ والتذّوِق الفنيِّ من خالِل زيارِة الأماكِن الأثرّيِة.

Toscane : هو عمود اأ�سطوانّي ال�ّسكل ذو قاعدٍة م�ستديرة وتاٍج م�ستديٍر. التو�سكاني  • العمود 

ر�سُ الّرابُع  الدَّ

يُّ الهدُف الفنِّ
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فترى  ترجان،  الأمبراطور  من  باأمر  الّدم�سقّي  اأبوللودور  مثل  �سورّيون  معمارّيون  بناه  ُب�سرى  مدّرُج 

فوَق  كاملٍة  قلعٍة  بناُء  تمَّ  ليبّية  ال�سّ الحروِب  زمِن  وفي  للمدينِة،  الو�سطى  المنطقِة  في  يقُع  الم�سرح 

ُرِفَعْت الأبراُج العليا للقلعِة فبدا الم�سرُح باأجمِل �سورٍة،  الم�سرِح على يِد الملِك العادِل الأيونّي، حيُث 

واأحيَط بجدراِن القلعِة القديمِة واأبراجها.

-  نالحُظ اأي�ساً ما ي�سبُه هذِه التفا�سيَل الجميلَة في مدّرج �سهبا والبواباِت الموؤلَّفَة من ثالثِة اأبواٍب، 

فقد كاَن ل�سهبا خم�ُض بّواباٍت محيطٍة بها اثنتان كبيرتان وثالثُة اأبواٍب �سغيرٌة وُتعدُّ لوحاُت الف�سيف�ساِء 

الموجودُة فيها من اأهمِّ اللوحاِت المكت�سفِة في العالِم.

ماِر،  ياِع والدَّ -  بعَد اأْن تعّرْفنا  هذِه الآثاَر الجميلَة ل بّد لنا من تاأكيِد وجوِب المحافظِة عليها من ال�سّ

فهي تقُع �سمَن الممتلكاِت العاّمِة ومن تراِث منطقتنا.

 فما راأَُيَك كيَف يمكُننا المحافظُة عليها؟
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 كتاُب تاريِخ الفنِّ والِعمارِة – للدكتور عفيف بهن�سي  

 معجُم العمارِة والفنِّ للدكتور عفيف بهن�سي  

  ُة بتـدري�ِض الفنوِن الجميلِة للدكتور مازن القّوتلي رائُق الخا�سَّ   الطَّ

ُة املراجُع الفنِّيَّ


