
)نظري وعملي(

)فرع العلوم الصناعية(

اأ. نسرين دويكات

 اأ. اأشرف دويكات  اأ. دل�ل بديع )منسقًا(  

  

11

التصميم اجلرافيكي 

فريق الـّتأليف:



قررت وزارة التربية والتعليم في دولة فلسطين

تدريس هذا الكتاب في مدارسها بدءًا من العام الدراسي 2017/ 2018 م

شراف العام ال�إ

الدائـــرة الفنية

جميع حقوق الطبع محفوظة ©

رئـــيــــس لـــجـــنـــة الــمناهج

داري شـــراف ال�إ ال�إ

نائب رئيس لجــنــة المناهــج

التصميم الـفــنــــــي   

رئـــيـــس مــركــز الــمــنـــاهـج

التحـريـــر اللغــــوي

 

المتابعة للمحافظات الجنوبية

د. صبري صيدم

اأ. كمال فحماوي 

د. بصــري صالح

اإنعام الخطيـب، اأحمد عامر

اأ. ثـــروت زيــــــد

اأ. وفاء جيوسي

د. سمية النخالة

الطبعة التجريبية

2020 م/ 1٤٤1 ھ

mohe.ps   |  mohe.pna.ps  |  moehe.gov.ps 

 .com/MinistryOfEducationWzartAltrbytWalt lym

 970-2-2969350 هاتــف+ |  970-2-2969377 فاكس+

حي املـاصيــون،  شــارع الـمـعـاهــد

ص. ب 719 – رام الله – فلسطني

pcdc.mohe@gmail.com  | pcdc.edu.ps 



تــقــديــم

أمــر الــذي  صــلاح التربــوي باأنــه المدخــل العقلانــي العلمــي النابــع مــن ضــرورات الحالــة،  المســتند اإلــى واقعيــة النشــاأة، ال� يتصــف ال�إ

انعكــس علــى الرؤيــة الوطنيــة المطــورة للنظــام التعليمــي الفلســطيني فــي محــاكاة الخصوصيــة الفلســطينية وال�حتياجــات ال�جتماعيــة، 

والعمــل علــى اإرســاء قيــم تعــزز مفهــوم المواطنــة والمشــاركة فــي بنــاء دولــة القانــون، مــن خــلال عقــد اجتماعــي قائــم علــى الحقــوق 

أمانــي،  آمــال، ويلامــس ال� والواجبــات، يتفاعــل المواطــن معهــا، ويعــي تراكيبهــا واأدواتهــا، ويســهم فــي صياغــة برنامــج اإصــلاح يحقــق ال�

ويرنــو لتحقيــق الغايــات وال�أهــداف.   

ــه قواعــده ومفاهيمــه، فقــد جــاءت ضمــن خطــة  ــوي، بوصفهــا علمــاً ل ــر المشــهد الترب ــة فــي تطوي ولمــا كانــت المناهــج اأداة التربي

عــداد  متكاملــة عالجــت اأركان العمليــة التعليميــة التعلميــة بجميــع جوانبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات النوعيــة بــكل اقتــدار، وال�إ

لجيــل قــادر علــى مواجهــة متطلبــات عصــر المعرفــة، دون التــورط باإشــكالية التشــتت بيــن العولمــة والبحــث عــن ال�أصالــة وال�نتمــاء، 

وال�نتقــال اإلــى المشــاركة الفاعلــة فــي عالــم يكــون العيــش فيــه اأكثــر اإنســانية وعدالــة، وينعــم بالرفاهيــة فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.   

ــد  ــا، وباســتحضار واٍع لعدي ــن اإنتاجه ــا يجــب اأن يكــون م ــة، وصــول�ً لم ــي المعرف ــة تلّق ــى تجــاوز نمطي ــق الحــرص عل ــن منطل وم

المنطلقــات التــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب الــذي نريــد، وللبنيــة المعرفيــة والفكريـّـة المتوّخــاة، جــاء تطويــر المناهــج الفلســطينية وفــق رؤيــة 

محكومــة باإطــار قوامــه الوصــول اإلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم، والعلــم، والثقافــة، والتكنولوجيــا، وتلبيــة المتطلبــات الكفيلــة 

بجعــل تحقيــق هــذه الرؤيــة حقيقــة واقعــة، وهــو مــا كان لــه ليكــون لــول� التناغــم بيــن ال�أهــداف والغايــات والمنطلقــات والمرجعيــات، 

فقــد تاآلفــت وتكاملــت؛ ليكــون النتــاج تعبيــراً عــن توليفــة تحقــق المطلــوب معرفيــاً وتربويــاً وفكريــاً.

ــوازن  ــة الكتــب المقــرّرة مــن المنهــاج دورهــا الماأمــول فــي التاأســيس؛ لت ــر، بمــا يعــّزز اأخــذ جزئي ــر لهــذا التطوي ــات تؤطّ ــة مرجعي ثّم

طــار جــاءت المرجعيــات التــي تــم ال�ســتناد اإليهــا، وفــي طليعتهــا  اإبداعــي خــّلاق بيــن المطلــوب معرفيــاً، وفكريــاً، ووطنيــاً، وفــي هــذا ال�إ

ضافــة اإلــى وثيقــة المنهــاج الوطنــي ال�أول؛ لتوّجــه الجهــد، وتعكــس ذاتهــا علــى  وثيقــة ال�ســتقلال والقانــون ال�أساســي الفلســطيني، بال�إ

مجمــل المخرجــات.

ومــع اإنجــاز هــذه المرحلــة مــن الجهــد، يغــدو اإزجــاء الشــكر للطواقــم العاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق التاأليــف والمراجعــة، والتدقيــق، 

ــر، ونحــن واثقــون مــن  ــة الحديــث عــن التطوي ــا مرحل ــا اأقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزن ــة العلي شــراف، والتصميــم، وللجن وال�إ

تواصــل هــذه الحالــة مــن العمــل.     

وزارة التربية والتعليم 

مــركــز الــمـنـاهـج الفلسطينية

اآب / ٢٠١٨ م



مــقــدمــة

حتمية،  ضرورة  جديدة  لمهن  الحاجة  اأصبحت  المعرفة،  عصر  في  والتكنولوجي  العلمي  للتطور  مواكبًة 

المجتمع  احتياجات  يلبي  وريادي  نوعي  وتعليم  تعلم  بتحقيق  والتعليم  التربية  وزارة  توجهات  من  وانطلاقاً 

الفلسطيني َوفق اأولوياته بالتحرير والتنمية، كان ل� بد من تطوير مناهج التعليم المهني بُِحلتها الجديدة لتحاكي 

التوجهات العالمية بنشاأة فلسطينية واقعية تعتمد العقلانية العلمية بالدمج بين الجانبين النظري والتطبيقي، مراعياً 

نتاج  سهام في ال�إ سوق العمل، وصول�ً اإلى جيل يمتلك الكفايات والقدرة على اكتشاف المعرفة العالمية، وال�إ

الكوني. 

بمجال�تها  المهنية  الكفايات  على  القائمة  النمطية  الوحدات  منهجية  الجديدة  المهنية  المناهج  اعتمدت 

تعليمية  مواقف  تصف  حياتية  واقعية  بسياقات  ذلك  وارتباط  والشخصية،  وال�جتماعية  والمنهجية،  الحرفية، 

تعلمية، توظف حل المشكلات بطريقة علمية وعملية، دون اإغفال للجانب النظري المتضمن ل�أنشطة تعتمد 

على اأداء الطلبة، والتاأكيد على استراتيجيات التقويم التربوي الحديثة بما في ذلك التقويم ال�أصيل، والتحول من 

التقويم القائم على تحقيق الكفايات اإلى تحقيق الجودة وال�متياز، من خلال التركيز على شمولية اأداء الطلبة، 

وتعزيز اأنماط التفكير النقدي والتاأملي.

جاء كتاب التصميم الجرافيكي للصف الحادي عشر المهني في ست وحدات نمطية، عالجت موضوعات: 

نشاأُة التّصميِم الجرافيكي وتطّوُره، واإنشاء تصميٍم جرافيكي باستخدام التايبوغرافي. عناصُر التّصميِم الجرافيكي 

وتوظيفها في عمل تصميٍم زخرفّي مستوًحى من عناصِر التصميم الجرافيكي، اأُسُس التّصميِم الجرافيكي و تحديد 

ألواِن، واأنواِعها، وتاأثيراتِها في مجال�ِت  ألواِن وتقنّياتُها والتمييز بين ال� دور كلٍّ منها في عملّية التّصميم، نظريّاُت ال�

الحياة. اإنشاء تصاميم باستخدام برنامج ال�إ لليستريتور )Illustrator(. شروُط التّصميِم النّاجِح، وتوظيِف اأُسِس 

التّصميِم الناجِح ومفاهيِمه في اإعداد تصاميَم جرافيكّيٍة ناجحٍة وُمبتَكرٍة.

واإذ نقّدم هذا الكتاب بين اأيدي ذوي العلاقة من معلمات ومعلمين وطلبة وتربويين ومهتميين، نرجو تحقيق 

نه يسّرنا استقبال اأّي ملاحظة تهدف اإلى  الغايات التربوية المنشودة، وبعقلية منفتحة نحو التطوير والتعديل، فاإ

تطوير الكتاب وتجويده.

     والله ولي التوفيق؛

فريق الـتّاأليف



64 الموقف التعليمّي  التعلّمّي )1-4(: التعر�ف اإلى دائرة ال�ألوان )ال�أساسّية، الثّانوية، المتباينة، المتقاربة، المحايدة(  

72 الموقف التعليمّي التعلّمّي )2-4( : التعر�ف اإلى اللّون و التدرّج اللونّي       

80 الموقف التعليمّي التعلّمّي )3-4(: التعر�ف اإلى التاأثيرات النفسّية للاألوان      

46 الموقف التعليمّي التعل�مي )3-1(: اأسس التصميم الجرافيكي       

5 الموقف التعليمّي التعل�مّي )1-1(: مفهوم التصميم الجرافيكي، ومراحل تطوره عبر العصور    

11 م التقنّي في تطوّر التّصميم الجرافيكي      الموقف التعليمّي التعل�مّي )1-2(: اأثر التقد�

15 الموقف التعليمّي التعل�مّي )1-3(: استخدام التايبوغرافي في التصميم الجرافيكي     

23 الموقف التعليمّي التعل�مّي )2-1(: العناصر ال�أولّية للتصميم الزخرفّي       

28 الموقف التعليمّي التعلّمّي )2-2(: استخدام الخطوط المستقيمة في الزّخارف      

34 الموقف التعليمّي التعلّمّي )2-3(: اإخراج تصميم زخرفّي مستوًحى من عناصَر بسيطة     

144 الموقف التعليمي التعل�مي )6-1(: التعر�ف اإلى شروط التصميم الناجح واأسسه، والعمل على تطبيقها في التصميم الجرافيكي 

153 عار     عار الناجح، والحكم على جودة الشِّ الموقف التعليمّي التعل�مّي )6-2(: مفهوم وشروط الشِّ

159 بداعّي في التصميم الجرافيكي      الموقف التعليمّي التعل�مّي )6-3(: توظيف التفكير ال�إ

92 ليستريتور )Illustrator( واستخداماته     الموقف التعليمّي التعل�مّي )5-1(: مفهوم برنامج ال�إ

97 لليستريتور )Illustrator( وقوائمه واستخداماتها    الموقف التعليمّي التعل�مّي )5-2(: اأدوات برنامج ال�إ

134  )Illustrator( لليستريتور الموقف التعليمّي التعل�مّي )5-3(: الفرق بين برنامَجي الفوتوشوب )Photoshop( وال�إ

الَوْحَدُة ال�أولى: نشاأُة التّصميِم الجرافيكي وتطّورُه

الَوْحَدُة الثّانية: عناصُر التّصميِم الجرافيكي

الَوْحَدُة الثالثة: اأسس التّصميِم الجرافيكي

الَوْحَدُة الرابعة: نظرّياُت ال�ألواِن وتقنّياتُها

الَوْحَدُة السادسة: شروُط التّصميِم النّاجِح

الَوْحَدُة الخامسة: برنامج اأدوبي اإلليستريتور
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الَوْحَدُة 
األولى

ُة الّتصميِم 
نشأ

اجلرافيكي وتطّوُره

اأناقش
ُر كلٍّ من   ساهَم التقدم الّتكنولوجي يف تطوُّ

الّطباعِة و التصميِم اجلرافيكي.
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ُع من الّطلبة بعد دراسة هذه الَوحدة، والّتفاعل مع أنشطتها أْن يكونوا قادرين على  ُيتوقَّ
إنشاء تصميٍم جرافيكي باستخدام التايبوغرايف، من خالل حتقيق األهداف اآلتية:

 مفهوم الّتصميم اجلرافيكي، ومراحل تطّوره عبر العصور.
 استنتاج مساهمة التكنولوجيا، وأثر ظهور الطباعة وتطّورها يف تصميم اجلرافيك.

 احلركات الفنّية املتعّلقة بالتصميم، ومبادئها.
 علم التايبوغرايف يف تصميم اجلرافيك.
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الكفاياُت امِلْهنّيُة:
 المتوقَّع من الطلبة امتلاكها بعد ال�نتهاء من دراسة هذه الوحدة، والتفاُعل مع اأنشطتها:

أواًل: الكفايات احلرفّية

القدرة على تعريف التصميم الجرافيكي.   1
تحديد صفات التصميم الجرافيكي في العصور التاريخّية المذكورة.   2
تطبيق خصائص ومبادئ التصميم التي اعتمدت عليها مدارس التصميم الجرافيكي عبر العصور.   3
تحديد الطرق المختلفة التي استخدمها القدماء في الطباعة.   4
وصف طريقة استخدام ال�أختام في الطباعة القديمة.   5
علم التايبوغرافي وعلاقته بتصميم الجرافيك.   6
نجليزيّة.   7 تحديد اأنواع الخطوط واأسمائها باللغتين العربّية وال�إ
وصف طريقة اإنشاء تصميم جرافيكي باستخدام علم التايبوغرافي.   8
تقويم النتائج وعرضها.    9

العمل ضمن فريق.   1
َتقبُّل التغذية الراجعة.   2
احترام راأي ال�آخرين.   3
القدرة على اإدارة الحوار وتنظيم النقاش.   4
مصداقّية التعاُمل مع الزبون.   5
حفظ خصوصّية الزبون.   6
ال�ستعداد للاستجابة لطلبات الزبون.   7
التحلّي باأخلاقّيات المهنة اأثناء العمل.   8
التمتُّع بالفكر الريادّي اأثناء العمل.   9

استخلاص النتائج، ودقّة الملاحظة.   10
ال�تّصال والتّواصل الفّعال.   11
ال�ستعداد للاستفسار وال�ستفادة من ذوي الخبرة.   12
فادة من مقترحات ال�آخرين.   13 ال�إ
امتلاك مهارة التاأمُّل الذاتي.    14
ال�ستعداد التام لتقبُّل ملحوظات المصّممين وانتقاداتهم.   15
قناع.   16 القدرة على ال�إ

ثانيًا: الكفايات االجتماعية والشخصية:

التعلم التعاونّي.    1
 حوار ومناقشة.   2
امتلاك مهارة البحث العلمّي، والقدرة على توظيف اأساليبه.   3
التخطيط.   4
القدرة على استمطار ال�أفكار.) العصف الذهنّي(.   5
استخدام المصادر والمراجع المختلفة.   6
توثيق نتائج العمل وعرضها.   7
حصائّية، وتمثيل البيانات.   8 توظيف التكنولوجيا والبرامج ال�إ

ثالثًا: الكفايات املنهجّية
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مّي )1-1(: مفهوم التصميم اجلرافيكي، ومراحل تطوره عبر العصور املوقف التعليمّي التعلُّ

 وصف املوقف:

ترغــب مؤّسســة اإعلامّيــة باإعــداد تقريــر عــن مفهــوم التصميــم الجرافيكــي، ومراحــل تطــوره عبــر العصــور، فلجــاأت اإلــى 

مختبــٍر للتصميــم الجرافيكــي لمســاعدتها:

العمل الكامل:

الموارد المنهجّية وصُف الموقف الصفّي خطوات 

العمل

علامــي ، 	  ال�إ وثائق:)طلــب 
نشــرات، مقــال�ت وكتــب 
التصميــم  بمفهــوم  تتعلــق 

الجرافيكــي(.

نترنت، 	  التكنولوجيا )ال�إ

اأنماط بصريّة، فيديو وصور 

تعّبر عن التصميم الجرافيكي 

في كّل مرحلة(.

البحث العلمّي.  

حوار ومناقشة.  

التعلم التعاونّي/   

مجموعات عمل.

علامّي: اأجمع البيانات من ال�إ

ــائط  ــتواها الثقافـــي، الوسـ ــتهدفة ومسـ ــة المسـ ــر، الفئـ ــائط موضـــوع التقريـ ــتواها الثقافـــي، الوسـ ــتهدفة ومسـ ــة المسـ ــر، الفئـ ــائط موضـــوع التقريـ ــتواها الثقافـــي، الوسـ ــتهدفة ومسـ ــة المسـ ــر، الفئـ وضـــوع التقريـ
ـــة الجاهـــزة  علامّي ـــر المـــادة ال�إ ـــر،  معايي ـــم التقري ـــي تقدي المســـتخدمة ف
نجـــازه. ـــة ل�إ ـــة المطلوب ـــرة الزمنّي ـــر، والفت ـــة للتقري للعـــرض، المـــدة الزمنّي

اأجمع بيانات عن:
مفهوم التصميم الجرافيكي، واأهدافه واأدواته.  
نماذج بصريّة لتصاميم تُمثّل ال�أفكار المذكورة.  
مراحـــل تطـــّور التصميـــم الجرافيكـــي عبـــر العصـــور )التقنّيـــات،   

أفـــكار(. وال� والمجـــال�ت، 

ها
حلل

أ  وا
ت

انا
لبي

ع ا
جم

أ ا

وثائق:)طلب المذيع، 	 
نشرات، مقال�ت وكتب 
تتعلّق  بمفهوم التصميم 

الجرافيكي( البيانات التي تم 
جمعها.

نترنت.	  ال�إ

- المناقشة والحوار.

- التعلم التعاونّي. 

- العصف الذهنّي 

)استمطار ال�أفكار(.

	 تصنيف البيانات )معنى التصميم، اأهدافه، تقنّياته، مجال�ته(.	 تصنيف البيانات )معنى التصميم، اأهدافه، تقنّياته، مجال�ته(.	 
ال�تّفاق على مفهوم التصميم الجرافيكي واأهدافه.   
تحديد الحقبة الزمنّية) من حيث النشاأة، والتطّور التاريخّي(.  
تحديد مجال�ت التطّور في كّل حقبة زمنّية )حاجات المجتمع،   

متطلّبات الحضارة(.
تحديد التطّور التّقني في التصميم الجرافيكي.  
تحديد النماذج البصريّة التي تّم جمعها، واللازمة للعرض كاأمثلة   

على المادة.
  اإعداد خطة للتنفيذ.  اإعداد خطة للتنفيذ.  

رّر
أق وا

ط 
ّط
خ

أ ا

قرطاسية.  
حاسوب.  
الوثائق )مقال�ت، كتب،   

صور، طلب المذيع(
نترنت )مواقع خاصة    ال�إ

بالتصميم الجرافيكي ذات 
مصداقّية(.

التعلم التعاونّي/   
مجموعات.

الحوار والمناقشة.

  كتابة تعريف لمفهوم التصميم الجرافيكي.   كتابة تعريف لمفهوم التصميم الجرافيكي.   
تسجيل اأهداف التصميم الجرافيكي.  
توضيح مراحل تطّور التصميم الجرافيكي عبر العصور.  
عقد جلسة مع المؤّسسة لمناقشة المادة التي تّمت صياغتها )التعريف، عقد جلسة مع المؤّسسة لمناقشة المادة التي تّمت صياغتها )التعريف،   

ال�أهداف، الحقبات الزمنّية، التقنّيات، المجال�ت(.
عقد جلسة مع المؤّسسة لمناقشة المادة التي تّمت صياغتها )التعريف، 

ال�أهداف، الحقبات الزمنّية، التقنّيات، المجال�ت(.
عقد جلسة مع المؤّسسة لمناقشة المادة التي تّمت صياغتها )التعريف، 

  اإجراء التعديلات المتّفق عليها مَع المؤّسسة )حذف، اأو اإضافة معلومات(.  اإجراء التعديلات المتّفق عليها مَع المؤّسسة )حذف، اأو اإضافة معلومات(.  
  اإخراج التقرير بصورته النهائّية.  اإخراج التقرير بصورته النهائّية.  

ذ 
نّف
أ ا
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الموارد المنهجّية وصُف الموقف الصفّي خطوات 

العمل

قرطاسية.  
حاسوب.  
الوثائق )مقال�ت، كتب،   

صور، طلب المذيع(.
خاصــة    )مواقــع  نترنــت  ال�إ

بالتصميــم الجرافيكــي ذات 
مصداقّيــة(.

الحوار والمناقشة.  
التعاونــّي/    التعلــم 

مجموعــات.

التحّقق من اختيار التعريف المناسب الذي يوّضح المفهوم الصحيح   
والشامل للتصميم الجرافيكي.

التحّقق من شمولية ال�أهداف التي تم وضعها للتصميم الجرافيكي.  
التحّقق من توضيح مراحل تطّور التصميم الجرافيكي عبر العصور.  
مراجعة النص الذي تم اإخراجه وضبطه لغوياً.  
المؤّسسة    طلب  مع  اإنجازها  تّم  التي  المادة  مطابقة  من  التحّقق 

علامّية. ال�إ

ق 
حق

أت ا

ــرض،    ــزة ع ــوب، اأجه حاس
ســجلات.

الحوار والنقاش  
تعلُّم تعاونّي/  

مجموعات.

توثيق مفهوم التصميم الجرافيكي واأهدافه.  
توثيق مراحل تطّور التصميم الجرافيكي عبر العصور.  
اإعداد التقرير المطلوب متضّمناً مفهوم  التصميم الجرافيكي واأهدافه،   

مراحل تطّوره عبر العصور.
فتح سجل خاص بتطّور التصميم الجرافيكي عبر العصور.   
اإعداد العروض التقديمّية عن مفهوم التصميم، وتطّوره عبر العصور.  
تسليم التقرير للمؤسسة.  

ّدم
أق وا

ّق 
أوث ا

نماذج التقويم.  
طلب  المؤّسسة.  
مقال�ت، كتب لمعايير   

ومواصفات التقارير التلفازيّة.

حوار ومناقشة.  
البحث العلمّي   

/ اأدوات التقويم 
ال�أصيل.

علامّية عن التقرير.   رضا المؤّسسة ال�إ
مطابقة مادة التقرير للمعايير المناسبة لعرضها على شاشة التلفاز.   

وّم
أق ا

اذكــْر ثلاثــًا مــن تقنيــات التصميــم التــي اســُتخدمت قديمــًا مــع البحــث عــن صــور 

تُعّبــر عــن كّل تقنّيــة.

سؤال:
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مفهوم التصميم الجرافيكي، ومراحل تطو�ره عبر العصور. أتعّلم

نشاط  )1( عملي :
 ُيعدُّ السومريون من اأمهر المصّممين، فهم اأول من جمع بين الكتابة والصور في اأعمالهم 

الفنّية. اأجمع صوراً تعبر عن صوٍر تعّبر عن التصميم الجرافيكي في العهد السومرّي.

مفهوم التصميم اجلرافيكي:
تصميم الجرافيك اأو التصميم الجرافيكي »فّن ال�تصال�ت البصريّة«: هو نهٌج 

معّينة  رسالة  اإيصال  اأجل  من  الزبون،  طلب  على  بناًء  مصّمٌم  به  يقوم  اإبداعّي 

للجمهور المستهدف. 

الوسائل  باستخدام  معّينة  اأفكاٍر  عن  التعبير  منهج  يعني  ببساطة  والتصميم 

البصريّة، فهذه العملّية اأشبه بترجمة ال�أحاسيس الداخلّية لدى الشخص، عن طريق 

استعمال ال�أشكال المجّردة المستقاة من الطبيعة ضمن علاقات معّينة.

ومصطلح تصميم الجرافيك يشير اإلى عدد من التخّصصات الفنّية والِمهنّية التي تركّز على ال�تّصال�ت المرئّية وُطرق 

عرضها. واستخدام اأساليب متنّوعة للجمع بين الرموز والّصور والكلمات؛ لخلق تمثيٍل مرئّي للاأفكار والرسائل.

ويستخدُم مصّمم الجرافيك تقنّيات، مثل: فّن الخّط والفنون البصريّة وتنسيق الصفحات للوصول اإلى النتيجة النهائّية. 

علانات ومنتجات التعبئة والتغليف. ومن مجال�ت تصميم الجرافيك: الشعار والمجلات وال�إ

تاريخ التصميم اجلرافيكي:
النقوش أو الرسوم واملنحوتات:

اإدراك ذلك  نسان، ونستطيع  ِقَدَم ال�إ التصميُم الجرافيكي قديٌم 

من خلال الرسوم والمنحوتات التي تعود اإلى فترة ما قبل التاريخ، 

اأكثر  وفي  عفوّي،  بنازع  اإل�  تقوم  ل�  الفنّية  بدايتها  كانت  حيث 

نسان في تلك الفترة  ال�أحيان يكون دافعها ناتجاً لما يراود تفكير ال�إ

من غموض تجاه ظواهر الطبيعة.
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تكون كما لو اأنّها طقوس دينّية، واإشارات سحريّة وتماثيل بشكل رموز اأو اآلهة لعبادتها، ولكي تحميهم من الشرور 

نسان هو ال�كتشافات  التي تحيط بهم من ظواهر طبيعّية وحيوانات مفترسة. اإّن اأكبر دليل على اأّن التّصميم قديم ِقَدَم ال�إ

أثريّة لكهوف »ل�سكو« في الجنوب الغربّي لفرنسا. ال�

الكتابة:
نسان القديم في تمييز ال�أشياء وتعريفها، فاأصبحت  ومع ُمضّي الّزمن تطّورت الّرسوم وال�أشكال التي كان يستخدمها ال�إ

أّول في ظهور الكتابة. السبب ال�

كان السومريّون اأّول من استخدم الصور للدل�لة على ال�أشياء؛ وذلك ل�ختراعهم 

فّن  لظهور  ال�أولى  الشرارة  تُعدُّ  التي  الميلاد،  قبل   3000 عام  المسماريّة  الكتابة 

التايبوغرافي »خطوط الطباعة«.

اخلتم باحلجر:
 ُيعدُّ الختُم بالحجر اأقدم ُطرق الطباعة التي ُعِرفت لدى البابليين 

وغيرهم، وكانت تُستعمل هذه ال�أختام للاستغناء عن التوقيع على 

المستندات والوثائق والمعاهدات.

وكان الختم عبارة عن حجٍر دائرّي ُيغَمُس في الّصبغة السائلة اأو 

الطين، ومن ثم ُيوضع فوق سطٍح ناعٍم وُمْستٍو؛ لَطْبِع    

ما كُِتَب عليه كصورٍة متطابقٍة عكسّياً.

نشاط  )2(  نظري:
  ابحْث عن 3 من مدارس التّصميم التي ظهرت خلال القرن العشرين، واأقارن بينها من حيث: اأهّم 

رّوادها، ومظاهرها، واأنماط بصريّة تعبر عن كّل مدرسة.  ثم اأكمل الجدول ال�آتي:

اأنماط بصرية تعّبر مظاهرهااأشهر رّوادهاالمدرسة
عن هذه المدرسة
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بعض حركات الّتصميم ومدارسه التي ظهرت يف العالم خالل القرن العشرين:

أّواًل: الفنوُن واحِلَرف
)وليام موريس( من اأهّم المؤّسسين لحركة الفنون والِحَرف،  ولقد اآمنت  

ــاج  نت ــي ال�إ ــن ال�أســاليب الرخيصــة ف ــاد ع ــذه الحركــة بوجــوب ال�بتع ه

ــة، واأّن الفــّن يجــب اأن يكــون فــي  ــّي، والعــودة اإلــى الِحــَرِف اليدويّ الفن

المتناول، ويجب األّ� يكون هناك ترتيب في الوسائط الفنّية.

De Stijl :ثانيًا

وهــي حركــٌة فنّيــٌة األمانّيــٌة، تاأّسســت علــى يــد  )ثيوفان ديســبورغ(،  وهو 

ــِع  ــن  تقاُط ــت م ــي تكّون ــات، الت ــّميْت تكوين ــي ُس ــه الت ــروٌف بلوحات مع

خطــوط ســوداء، واحتــوت بعــض مناطقهــا علــى مســاحاٍت حمــراَء  اأو 

صفراَء اأو زرقاَء، اأهّم مبادئ هذه الحركة هي البساطة وتجريد ال�أشياء.

(Bauhaus) ثالثًا: باهاوس
نشــاأت مدرســة)باهاوس( لتعليــم فــن الجرافيــك الحديــث علــى يــد 

ــت  ــا، لعب ــي األماني ــوس(  ف ــر غروبي ــّي )والت ألمان ــدس المعمــارّي ال� المهن

هــذه المدرســة دوراً كبيــراً فــي تشــكيل ال�أذواق الحديثــة، وتعليم الفن من 

ــة فــي منهــٍج واحــد.  ــون التطبيقّي ــة مــع الفن ــون الجميل خــلال دمــج الفن

ــن التشــبُّث  ــدل�ً م ــف الهندســّي للاأشــكال ب ــى اأســاس التوظي قامــت عل

بالعلاقات البصريّة بشكٍل اأساسّي.
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International Typographic : رابعًا
تاأّسســت هــذه الحركــة فــي األمانيــا وسويســرا، تبنّاهــا اإيرنســت كيلــر،  فقــد 

اعتقــد كيلــر اأّن الحــل للمشــكلة المعروضــة فــي التّصميــم يجــب اأن ياأتــي مــن 

محتوى التّصميم، وليس بالضرورة من خارج التّصميم.

كانــت الخصائــص البصريــة فــي هــذا ال�أســلوب تقــوم علــى اأســاس وحــدة 

التصميــم الناتجــة عــن ال�ختــلاف فــي العناصــر مــن جهــة، والمبنّيــة علــى شــبكة 

)Grid( مــن جهــة اأخــرى، الصــور فــي هــذه الحركة ظهرت بشــكل موضوعّي، 

حيــث عّبــرت عــن الواقعّيــة وعــدم المبالغة.

 خامسًا: مدرسة نيويورك
أمريكــي يحــاول  ــم ال� تاأّسســت هــذه المدرســة فــي اأمريــكا، وكان المصّم

التخلـّـص مــن تلــك القيــود النظريـّـة الصارمة؛ لينتــَج تصاميَم تتمّيز بقّوة ال�أشــكال 

وبواقعّية تنظيم الفراغ في التصميم.

مــن رّواد هــذة المدرســة الجديــدة )بــول رانــد( حيــث تمتّــع بالقــدرة علــى 

ــر  ــى جوه ــز عل ــل العناصــر، والتركي ــق تقلي ــة الشــكِل البصــريِّ عــن طري مَعالََج

ــم  ــة التصمي ــن قيم ــاص م ــوز، دون ال�نتق ــتعمال الرم ــلال اس ــن خ ــم م التصمي

ومدلول�تــه.

باإستخدامها المصمم    1 التى يقوم  التصميم الجرافيكي والتقنيات  اذكر مجال�ت 
للوصول الى النتيجة النهائية في التصميم؟  

ناقش مساهمة الحاسوب في تطور التصميم الجرافيكي؟   2

األسئلة:
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م التقنّي يف تطّور الّتصميم اجلرافيكي مّي )1-2(:  أثر التقدُّ املوقف التعليمّي التعلُّ

 وصف املوقف:

ــة، ترغــب فــي اإنجــاز تصميــم لِِقّصــٍة قصيــرة للاأطفــال، تقــارن مــن خلالهــا بيــن التصميــم قبــل   اأروى طالبــة جامعّي

التكنولوجيــا وبعدهــا، فلجــاأت اإلــى مصّمــم جرافيكــّي لمســاعدتها 

الموارد المنهجّية وصف الموقف الصفّي
خطوات خطوات 

العمل

وثائق: الطلب الخاص بـ  	 
”اأروى“، نشرات، وكتالوجات 
تتعلّق بتصاميم قصص ال�أطفال 

والمعايير الخاصة بها(.
نترنت، اأنماط 	  التكنولوجيا )ال�إ

بصريّة، فيديو وصور(.

البحث العلمّي.	 
حوار ومناقشة.	 

اأجمع البيانات من الباحث:
موضوع القصة وشخوصها، مساحة التصميم، عدد الصفحات، موضوع القصة وشخوصها، مساحة التصميم، عدد الصفحات، 
المطلوبة،  النسخ  عدد  ألوان،  ال� المستهدفة،  العمرية  المطلوبة، الفئة  النسخ  عدد  ألوان،  ال� المستهدفة،  العمرية  الفئة 

مواصفات خاصة، الفترة الزمنّية.

اأجمع بيانات عن:
نماذج لتصاميم قصص اأطفال.	 
اأنماط التصاميم المتعلّقة بقصص ال�أطفال.	 
ألوان ودل�ل�تها.	  اأبعاد التصاميم وال�
اأنواع الخطوط المطلوبة.	 
الحقبتين 	  من  كلٍّ  في  المستخدمة  وال�أدوات  الحقبتين التقنّيات  من  كلٍّ  في  المستخدمة  وال�أدوات  التقنّيات 

الزمنّيتين)ما قبل التكنولوجيا ومابعدها(.

ها
حلّل

أ  وا
ت

انا
لبي

ع ا
جم

أ ا

الوثائق )كتالوجات، نشرات، 	 
صور، البيانات التي تّم جمعها(.

نترنت )مواقع خاصة بالتصميم 	  ال�إ
الجرافيكي ذات مصداقّية(.

المناقشة والحوار.
)العمل  التعاونّي  )العمل التعلم  التعاونّي  التعلم 

ضمن فريق(.
العصف الذهنّي. )استمطار العصف الذهنّي. )استمطار 

ال�أفكار حول تصاميم 
العصف الذهنّي. )استمطار 

ال�أفكار حول تصاميم 
العصف الذهنّي. )استمطار 

ال�أطفال(.

بالقصص 	  المتعلقة  التصاميم  )اأنماط  البيانات  بالقصص تصنيف  المتعلقة  التصاميم  )اأنماط  البيانات  تصنيف 
واألوانها واأبعادها، وعلاقتها بموضوع القّصة والفئة العمريّة(.

	 تحديد خطوات العمل:	 تحديد خطوات العمل:	 
دراسة التقنيات وال�أدوات المراد استخدامها في التصاميم دراسة التقنيات وال�أدوات المراد استخدامها في التصاميم   

للتعبير عن كّل حقبة.
للقّصة    العام  طار  ال�إ لتصميم  وبدائل  مقترحات  للقّصة وضع  العام  طار  ال�إ لتصميم  وبدائل  مقترحات  وضع 

.)layout(
دراسة البدائل وتحديد نقاط القّوة والضعف.  
طار العام ال�أنسب من حيث )الشكل،    طار العام ال�أنسب من حيث )الشكل، تحديد النمط وال�إ تحديد النمط وال�إ

أبعاد(. واللون، والخّط، وال�
دراسة اإمكانّية تكرار اأكثر من نسخة في كّل تصميم خلال دراسة اإمكانّية تكرار اأكثر من نسخة في كّل تصميم خلال   

الفترة الزمنّية المطلوبة.
  اإعداد خطة للتنفيذ.  اإعداد خطة للتنفيذ.  

رّر
أق وا

ط 
ّط
خ

أ ا

* دون استخدام برامج التصميم الجرافيكي.
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الموارد المنهجّية وصف الموقف الصفّي
خطوات 

العمل
قرطاسّية.

الوثائق )كتالوجات، نشرات، صور، 
الطلب الخاص بـ اأروى(.

نترنت )مواقع خاصة بالتصميم  ال�إ
الجرافيكي ذات مصداقّية(.

التعلم التعاونّي/ مجموعات.
الحوار والمناقشة.

رسم مسّودة )سكتش( مقترحة باستخدام الطريقتين المطلوبتين.  
اقتراح مجموعات لونّية تعّبر عن الموضوع، واإسقاطها على   

التّصميم المقترح.
أبعاد،    )ال� حيث:  من  التصميم  على  الباحث  مَع  ال�تّفاق 

ألوان، والخطوط( واإجراء التعديلات المطلوبة. وال�
البدء بتصميم القّصة لتسليمها وفق الجدول الزمنّي، واإخراجها   

بالّصورة النهائّية.

ّفذ
أن ا

لمعايير  نشرات  )كتالوجات،  الوثائق 
ال�أطفال،  قصص  تصميم  ومواصفات 

صور، طلب الطالبة اأروى(.
نترنت )مواقع خاصة بالتصميم  ال�إ

الجرافيكي ذات مصداقّية(.

الحوار والمناقشة.

التعلم التعاونّي/ مجموعات.

التحّقق مّما ياأتي:
ألوان، والخّط(.   أبعاد، وال� اختيار التصميم المناسب من حيث )ال�
وللفئة    القّصة،  لموضوع  المختارة  اللونّية  المجموعة  ملاءمة 

العمرية المستهدفة.
مطابقة التقنّيات وال�أدوات التي تّم استخدامها لتقنّيات الحقبة   

المطلوبة في كّل تصميم.
مطابقة مواصفات التصميم الذي تّم اإنجازه مع طلب الباحث.  

ق 
حق

أت ا

حاسوب، اأجهزة عرض، سجّلات. الحوار والنقاش.

تعلم تعاونّي/مجموعات.

توثيــق اأنمــاط التصاميــم واألوانهــا واأبعادهــا وارتباطها بالموضوع   
والفئــة العمريّة.

 توضيح اآلّية اختيار التصميم المناسب مع الباحث بما يحّقق   
المواصفات والمعايير المطلوبة.

توثيق ال�أدوات والتقنّيات، وارتباطها بالحقبة الزمنّية.  
عرض التصميم الذي تّم اإنجازه.  
تسليم الطالبة اأروى التصميم المناسب.  

ّدم
أق وا

ّق 
أوث ا

نماذج التقويم.	 
طلب الطالبة اأروى.	 
كتالوجات، نشرات لمعايير 	 

ومواصفات تصميم قصص ال�أطفال.

حوار ومناقشة.
البحث العلمّي / اأدوات 

التقويم ال�أصيل.

رضا الباحث عن التصميم الذي تّم اإنجازه.
مطابقة التصميم للمواصفات والمعايير.

وّم
أق ا

 

وّضح اأربع خصائص لكلٍّ من التصميم وفَق التقنّية القديمة والتصميم وفق التقنّية الحديثة 

من خلال جدول مقارنة.

سؤال:
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م التقنّي في تطّور التّصميم الجرافيكي اأثر التقد� أتعّلم

ظهور التكنولوجيا:
نشاط  )1( عملي :

  اجمْع ِعّدَة صوٍر تعّبر عن تقنّيات الطباعة منذ بداية ظهورها حتى عصرنا الحالي.

الطباعة:
يعود تاريخ اأّول صورة ظهرت في الشرق مطبوعة على ورق من لوٍح خشبّي اإلى      

سنة 868 ق.م عند الصينّيين، وفي سنة 200 م بداأ الصينّيون بحفر الكتابة، والصور 

البارزة فوق قوالَب خشبّيٍة، وكان كتاب  )Tipitaka( البوذّي المقّدس ُيطبع عام 972م 

في نحو 130 األف صفحة ،باستخدام القوالب الخشبية  )بلوكات(.

الصفحة  عليها نص  َر  ُصوِّ الطباعة من كليشهات خشبّية  تطّورت  الفترة  في هذه 

قوالب  في  وترصيصها  المتحركة،  )المونوتيب(  حروف  تجميع  طريقة  اإلى  بالكامل 

خشبّية، وهكذا تّم اختراع اأوّل صحيفة مطبوعة في ”بييجينغ“ عام 700م.

وكان المصريّون اأوّل من استخدم الورق للتعبير عن اأفكارهم، اأو لكتابة معاملاتهم اليومّية وتسجيل اأحداثهم المهّمة؛ 

من خلال الكتابة على ورق البردي.

لكّن الخطوة ال�أهّم في تاريخ التصميم بعد ذلك الحين كان اختراع الورق على يد الصينّي )Ts’ai Lun( عام 105 

ميلاديّة، ثم اختراع الطباعة البارزة عام 770 ميلاديّة على اأيدي الصينّيين اأيضاً.

تّم اإنتاُج مثاٍل مهمٍّ في تاريخ التصميم الجرافيكي، وهو كتاب كيلز  )The Book of Kells(- 1800 ميلادية، 

وُيعَرُف اأيضاً باسم – »كتاب كولومبا«، وهو اإنجيل تّم نسخه باليد بواسطة الرهبان السلتيين، ويحتوي على الكثير من 

الزخارف والرسومات وخطوط الطباعة.

ألمانّي )جوهان جوتنبرغ( عام 1450 ميلادية الثورة  ُيعدُّ اختراع اآلة الطباعة على يد ال�

الكبرى في تاريخ التصميم الجرافيكي، حيث قام )جوتنبرغ( بتطوير قوالب حروف طباعّية 

معدنّية توضع بجوار بعضها بعضاً، ثم يوضع فوقها الورق، ثم ُيضَغُط عليه، وبهذا ال�ختراع 

تّم اإنتاج الكثير من النَُّسِخ في وقت اأقّل من ذي قبل. ليس هذا فحسب، بل زادت جمالّية 

النسخ المطبوعة ودقتّها.

 ميلادية الثورة 

الكبرى في تاريخ التصميم الجرافيكي، حيث قام )جوتنبرغ( بتطوير قوالب حروف طباعّية 

معدنّية توضع بجوار بعضها بعضاً، ثم يوضع فوقها الورق، ثم ُيضَغُط عليه، وبهذا ال�ختراع 

تّم اإنتاج الكثير من النَُّسِخ في وقت اأقّل من ذي قبل. ليس هذا فحسب، بل زادت جمالّية 
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في عام 1840 صّمم )هنري كول( اأوّل طابٍع بريدّي رسمّي في التاريخ وهو )Penny Black(، وفي عام 1849 

اأّسس صحيفة سّماها »صحيفة التصميم« ، )Journal of Design( التي من خلالها طرح مفهوماً جديداً في التصميم 

األ� وهو: اإّن التصميم يجب األّ� يقتصر فقط على النواحي التزيينية.

احلاسوب:
أهــّم فــي مجــال التصميــم الجرافيكــي عندمــا دخــل الحاســوب )الكمبيوتــر( فــي هــذا المجــال علــى يــد شــركة  الثــورة ال�

)MIT( عــام 1960، بالتّعــاون مــع المعاهــد ال�أخــرى المتخّصصــة بالكمبيوتــر.

وفــي عــام 1980 ومــن خــلال العمــل المتواصــل والمنافســة الكبيــرة بيــن شــركات التكنولوجيــا تــّم اإنتــاج اأوّل جهــاز 

أقــل مــن ال�أجهــزة  كمبيوتــر خــاّص بتصميــم الجرافيــك مــن اإنتــاج شــركة )Apple Macintosh(، الــذي تمّيــز بســعره ال�

نتــاج المــواّد المطبعّيــة البســيطة. ال�أخــرى وســهولة اســتخدامه، فاأصبــح كثيــر مــن النــاس يســتخدمونه فــي البيــوت ل�إ

اأصبح التصميم الجرافيكي ِعلماً قائماً بحّد ذاته، ُيدرَُّس في الكثير من الجامعات العالمّية، واأصبح المصّمم الجرافيكي 

من اأكثر الناس الذين يحظون بال�حترام في الكثير من بلدان العالم؛ نظراً ل�أهمّيتهم في نقل صورة معينة للناس واإقناعهم 

بها، عن طريق مهارتهم في اإنشاء علاقات بصريّة جّذابة من خلال التّعامل مع الخّط واللون والصورة.

صورة اأول جهاز كمبيوتر تم اختراعه

ماهي المدرسة الفنية التى ظهرت فيها الصورة بشكل موضوعي ولم تعبر عن المبالغة ؟   1
العناصر    2 بتقليل  التصميم  جوهر  على  ركز  الذي  الجرافيكي   المصمم  هو  من 

واستخدام الرموز وما هي اسم الحركة الفنية التى تبناها؟

األسئلة:
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مّي )1-3(: استخدام التايبوغرايف يف التصميم اجلرافيكي املوقف التعليمّي التعلُّ

وصف املوقف:

ألبان من مكتب تصميٍم جرافيكي اإعداد شعار )logo( للمصنع.  طلَب مستثمٌر في مجال صناعة ال�

العمل الكامل:

الموارد المنهجية وصف الموقف الصفي
خطوات 

العمل

وثائق: )طلب المستثمر، نشرات، 	 

وكتالوجات تتعلّق بتصميم 

الشعارات والمعايير الخاصة بها(

اأنماط 	  نترنت،  )ال�إ التكنولوجيا 

بصرية، فيديو وصور(.

البحث العلمي.  

حوار ومناقشة.  

اأجمع البيانات من المستثمر عن: 	 

الشعار،  اأبعاد  المستهدف،  السوق  المنتج،  نوع  المصنع،  اسم 

ألوان مواصفات خاصة، الشعار )Slogan(، الميزانّية المرصودة،  ال�

والفترة الزمنّية.

اأجمع بيانات عن:	 

شعارات لمصانع األبان.  

ألوان ودل�ل�تها.   اأنواع الشعارات واأبعادها، وال�

اأنواع الخطوط المطلوبة.  

ها
حلّل

أ  وا
ت

انا
لبي

ع ا
جم

أ ا

الوثائق )كتالوجات، نشرات، 	 

صور، البيانات التي تّم جمعها(.

نترنت )مواقع خاصة بالتصميم 	  ال�إ

الجرافيكي ذات مصداقّية(.

المناقشة والحوار.

)العمل  التعاونّي  التعلم 

ضمن فريق(.

العصف الذهنّي 

)استمطار ال�أفكار حول 

الشعارات(.

واأبعادها، 	  واألوانها،  الشعارات  )اأنواع  البيانات  تصنيف 

وارتباطها بالسوق(.

تحديد خطوات العمل:	 

وضع مقترحات وبدائل لشعارات المصنع.  

دراسة البدائل وتحديد نقاط القّوة والضعف.  

تحديد الشعار ال�أنسب من حيث )النوع، واللون،   

أبعاد(. والخط وال�

اإعداد خطة للتنفيذ.  
رّر

أق وا
ط 

ط
خ

أ ا

قرطاسّية.  
الوثائق )كتالوجات، نشرات،   

صور، طلب المستثمر(.
بالتصميم    نترنت )مواقع خاصة  ال�إ

الجرافيكي ذات مصداقّية(.

التعلم التعاونّي/ 

مجموعات.

الحوار والمناقشة.

دات )سكتشات( مقترحة للشعارات.   رسم مسوَّ

اختيار 3 مقترحات لعرضها على المستثمر.  

اقتراح مجموعات لونّية تعّبر عن الموضوع، واإسقاطها   

على الشعارات المقترحة.

أبعاد،    ال�تّفاق مع المستثمر على الشعار من حيث: )ال�

ألوان، والخط(، واإجراء التعديلات المطلوبة منه. وال�

الزمنّي،    الجدول  وفق  لتسليمه  الشعار  بتصميم  البدء 

واإخراجه بالّصورة النهائّية.

ّفذ
أن ا

* دون استخدام برامج التصميم الجرافيكي.



16

الموارد المنهجية وصف الموقف الصفي
خطوات 

العمل

الوثائق )كتالوجات، نشرات   

لمعايير ومواصفات تصميم 

الشعارات، صور، طلب 

المستثمر(.

بالتصميم    نترنت )مواقع خاصة  ال�إ

الجرافيكي ذات مصداقّية(.

الحوار والمناقشة.  

التعلم التعاونّي/   

مجموعات.

التحّقق مّما ياأتي:

ألوان، والخط(. أبعاد، وال�  اختيار الشعار المناسب من حيث: )ال�

ملاءمة المجموعة اللونّية المختارة للشعار.

مطابقة مواصفات الشعار الذي تّم اإنجازه مع طلب المستثمر. ق 
حق

أت ا

حاسوب، اأجهزة عرض، سجلات. الحوار والنقاش.

تعلم تعاونّي/

مجموعات.

توثيق اأنواع الشعارات، واألوانها، واأبعادها، وارتباطها بالسوق.  

اآليــة اختيــار الشــعار المناســب مــع المســتثمر بمــا يحقــق   

المواصفــات والمعاييــر مــن مجموعــة مقترحــات )سكتشــات(.

تسليم المستثمر الّشعار الذي تم تصميمه.   

عرض الشعار الذي تّم اإنجازه.  

فتح ملّف بالحالة.  

ّدم
أق وا

ّق 
أوث ا

نماذج التقويم.  

طلب المستثمر.  

كتالوجات، نشرات لمعايير   

ومواصفات تصميم الشعارات.

حوار ومناقشة.

البحث العلمّي / اأدوات 

التقويم ال�أصيل.

موافقة المستثمر على الشعار الذي تّم تصميمه.

مطابقة الشعار المصّمم للمواصفات والمعايير.

وّم
أق ا

اقترح مجموعة لونّية لكلٍّ من الشعارات المطلوبة اأدناه:

مركز رياضّي لذوي ال�حتياجات الخاصة.   1
روضة اأطفال.   2
شركة ل�أنظمة وتكنولوجيا المعلومات.   3

سؤال:
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الجرافيكي التصميم  التايبوغرافي في  استخدام  أتعّلم
نشاط  )1( عملي :

نجليزيّــة، وعّبــر  اجمــع صــوراً لخمســة نمــاذج مــن خطــوط اللغــة العربيــة، وخمســة اأخــرى باللغــة ال�إ

بلغتــك عــن كّل نمــط.

التايبوغرافـي:
اإّن من اأهّم التطّورات التي حصلت في تاريخ التصميم الجرافيكي اهتمام المصّممين بتطوير اأنواع جديدة من خطوط 

المصّمم   المجال  ر هذا  الفضل في تطوُّ الذين كان لهم  المصممين  اأهّم  الطباعة تايبوغرافي )Typography(، ومن 

)John Baskerville( الذي اختار اأن يكسر القوانين السائدة اآنذاك فيما يخّص الخطوط التقليديّة المستخدمة في طباعة 

الكتب والصحف.

نجليزية على يد )وليام كاكستون(، وفي عام 1501 صّمم )فرانسيسكو قريفي( اأول خّط  تم اإنتاج اأول كتاب باللغة ال�إ

)Italic(، من نوع الخط المائل

 Caslon( نجليزية التي ُسّميت خطوط كاسلون نجليزي )وليام كاسلون( بتطوير 60 نوعاً من الخطوط ال�إ كما قام ال�إ

Fonts( ، وبقَي استعمالها رائجاً للستين سنة التالية.

 )Bold( فيما بعد تتابعت التطّورات على فّن التايبوغرافي، وتّم تطوير اأنواع ونماذج جديدة من الخطوط، منها: العريض

مكان ال�ختيار بين اأنواع كثيرة من خطوط الطباعة. وال�أكثر سماكة )Black( ، واليوم  وبفضل الكمبيوتر اأصبح بال�إ

َيعدُّ الكثير من النّقاد اأّن )بيت موندريان( اأبا التصميم الجرافيكي، بالرغم من اأنّه كان فناناً تشكيلياً، اإلّ� اأّن استخدامه 

 grids( ال�أولى لظهور ما ُيسّمى نظام الشبكات التي سّماها )تكوينات( كان الشرارة  للشبكات )grids( في لوحاته 

علانات. system( في مجال ال�إ

من ال�أسماء المهّمة في هذه الفترة )اأدريان فروتايغر( الذي صّمم خط )Universe and Frutiger(، واأيضاً )بول 

علانّية وتصميم الشعارات؛ وهو اأحد اأهّم  راند( الذي اعتمد مبادئ )باوهاوس( في التصميم، وطّبقها على الحركة ال�إ

رّواد تصميم ُهويّات الشركات )Corporate Identity(  في العالم.

من هو الفنان الذي استخدم الشبكات في لوحاته ويعتبر اأب التصميم الجرافيكي؟   1
اذكر ثلاثة اسماء من نسق الخطوط التي تم تصميمها قديما ول� زالت تستخدم لغاية ال�ن؟   2

األسئلة:
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جابة الصحيحة لكلٍّ مّما ياأتي: اأّول�ً:  اختر رمز ال�إ

1 اأول من اكتشف الكتابة المسمارّية التي تَُعّد الشرارة ال�أولى لظهور فن التايبوغرافي هم:

د- ال�أكّاديّون. ج- البابلّيون.   ب- ال�أشوريّون.   اأ- السومريّون.    

2  في اأّي زمن ظهرت اأول صورة في الشرق مطبوعة على ورق من لوح خشبّي تعود اإلى سنة 868 ق.م ؟  

د- الفراعنة. ج- العرب.   ب- الصينّيون.   اأ- الهنود.    

3   اأّي الكتب ال�آتية يعّد اأهّم مثال في تاريخ التصميم الجرافيكي؟  

ب- كتاب مقامات الحريري 1580 اأ- كتاب كولومبا 1423.    
د- كتاب بيني بلاك. ج- كتاب كيلز1423     

4 من هو اأّول من صّمم طابعًا بريدّيًا في التاريخ عام 1840؟

د- وليم موريس. ج- هنري كول.   ب- بيني بلاك.   اأ- بول راند.  

5 َمِن الفنان الذي يعّده الكثير من النقاد اأبا التصميم الجرافيكي والذي استخدم الشبكات في لوحاته؟

د- موندريان.  ج- كونر ا سوزه.   ب- سيزان.   اأ- كاندينسكي.    

6 اأّي المدارس  الفنّية التي قامت على اأساس التوظيف الهندسّي للاأشكال بدل�ً من التشّبث بالعلاقات البصرّية؟

ب- مدرسة نيويورك. اأ - مدرسة الفنون والحرف.    
د-  مدرسة انترنااشونال تايبوغرافي. ج- مدرسة باهاوس.    

7 من هو اأهّم المصّممين الذين كان لهم الفضل في تطوّر خطوط الطباعة تايبوغرافي؟

د - فرانسيسكو قريفي. ج - جهون بسكرفلي.  ب - وليام كاكستون.  اأ- كونر ا سوزه.    

8 َمْن هم اأّول من استخدم ال�ختام الدائرّية قديمًا:

سبان.  د- ال�إ ج - الفرنسّيون.   ب- ال�أشوريّون.   اأ - البابلّيون.    

9 من هو اأهّم رّواد تصميم ُهوّيات الشركات )Corporate Identity(  في العالم؟

د- جهون بسكرفلي. ج- فرانسيسكو قريفي.  ب- بول راند.   اأ- وليام كاكستون.   

أسئلة الوحدة
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10 من هم اأول من استخدم الورق للتعبير عن اأفكارهم، اأو لكتابة معاملاتهم اليومّية،  وتسجيل اأحداثهم المهّمة؟

د- المصريّون. ج- العراقّيون.   ألمانّيون.   ب- ال� اأ - الصينّيون.    

ثانيًا : اأوضح معنى المفاهيم ال�آتية :

1 التصميم الجرافيكي.

2 علم التايبوغرافي.

ــة التــي ظهــرت اأثنــاء نشــاأة التصميــم الجرافيكــي، مــع توضيــح مبــداأ  ثالثــًا: اأذكــر ثلاثــًا مــن المــدارس الفنّي
كلٍّ منهــا.

رابعًا: كيف اأثّر تطو�ر الطباعة وظهور الحاسوب في التصميم الجرافيكي.

مشروع الوحدة

اأنفذ تصميماً لنوع خط جديد باللغة اللاتينية ل�أول حرف من اسمي؟
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الَوْحَدُة 
الّثانية

الَوْحَدُة 
الّثانية

ُر الّتصميِم 
عناص

اجلرافيكي

اأناقش
للّتصميِم عناصُر أّولّيٌة ترتبُط مع بعضها 

َل معًا تخطيطًا فنّيًا  بعضًا ارتباطًا وثيقًا، ِلُتشكِّ
عة. ُمتكاِماًل ينتُج عنُه َوحداٌت زخرفّيٌة منوَّ



الوحدة الّثانية

21

ــُع مــَن الّطلبــِة بعــد االنتهــاء مــن دراســة هــذه الَوْحــدِة، والّتفاُعــل مــَع أنشــطتها أن يكونــوا قادريــن  ُيتوقَّ
علــى إنشــاء تصميــٍم زخــريّف مســتوًحى مــن عناصــِر التصميــم اجلرافيكــي، مــن خــالل اآلتــي: 

 العناصر األولّية للتصميم الزخريّف، وتنمية األحاسيس الفنّية الستخدامها يف مجاالت التذّوق 
اجلمالّي.

 مبادئ الزخرفة الفنّية املستوحاة من اخلطوط املستقيمة.
 توظيــف مفهــوم املســاحات الزخرفّيــة وأنواعهــا الطبيعّيــة والهندســّية، إلخــراج تصميــٍم زخــريّف 

مســتوًحي مــن عنصــٍر بســيط.
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الكفاياُت امِلْهنّيُة:
  الُمتوقَُّع من الطلبة امتلاكها بعد ال�نتهاء من دراسة هذه الوحدة، والتفاُعل مع اأنشطتها: 

أواًل: الكفايات احلرفّية

توظيف مفهوم النقطة ومّيزاتها في التصميم الزخرفي.   1

توظيف اأنواع الخطوط ومّيزاتها في عمل تصميٍم زخرفّي بالخّط العربّي.   2

خراج تصميٍم زخرفّي مستوًحى من عناصر التصميم الجرافيكي.   3 توظيف مفهوم المساحات ل�إ

تقييم وتقويم النتائج وعرضها.   4

العمل ضمن فريق.   1

تقبل التغذية الراجعة.   2

احترام راأي ال�آخرين.   3

مصداقّية التعامل مع الزبون.   4

حفظ خصوصّية الزبون.   5

القدرة على اإدارة الحوار وتنظيم النقاش.   6

ال�ستعداد للاستجابة لطلبات الزبون.   7

التحلّي باأخلاقّيات المهنة اأثناء العمل.   8

التمتع بالفكر الريادّي اأثناء العمل.   9

استخلاص النتائج ودقّة الملاحظة.   10

ال�تصال والتواصل الفّعال.   11

ال�ستعداد للاستفسار وال�ستفادة من ذوي الخبرة.   12

فادة من مقترحات ال�آخرين.   13 ال�إ

امتلاك مهارة التاأّمل الذاتّي.    14

ال�ستعداد التام لتقبُّل ملحوظات ال�آخرين وانتقاداتهم.   15

قناع.   16 القدرة على ال�إ

ثانيًا: الكفايات االجتماعية والشخصية 

العمل التعاوني.   1
الحوار والمناقشة.   2
3   

امتلاك مهارة البحث العلمي والقدرة على توظيف اأساليبة.
التخطيط.    4
5   

أفكار)العصف الذهنّي(. القدرة على استمطار ال�
6   

استخدام المصادر والمراجع المختلفة.
توثيق نتائج العمل وعرضها.   7
8   

حصائّية وتمثيل البيانات. توظيف التكنولوجيا والبرامج ال�إ
وضع خطّة وجداول زمنّية.   9

ثالثًا: الكفايات املنهجّية

* دون استخدام برامج التصميم الجرافيكي.
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مّي )2-1(: العناصر األولّية للتصميم الزخريّف  املوقف التعليمّي التعلُّ

 وصف املوقف:

أولــى، تخّصــص التصميــم الجرافيكــي فــي اإحــدى الجامعــات الفلســطينّية، اأرادت اإعــداد   منــار طالبــٌة فــي الّســنة ال�

ــّي لمســاعدتها.  أولّيــة، فاستشــارت متخّصصــاً فــي التصميــم الفنّ بحــث يتضّمــن عناصــر التصميــم الزخرفــّي ال�

العمل الكامل:

الموارد المنهجّية وصُف الموقف الصفّي خطوات 

العمل

وثائق: )طلب منار، 	 
نشرات، مقال�ت وكتب 

تتعلّق بعناصر التصميم 
الجرافيكي(.

نترنت، 	  التكنولوجيا )ال�إ
اأنماط بصريّة، فيديو وصور 

تعّبر عن عناصر التصميم 
الجرافيكي(.

اأماكـــن اأثريّـــة قصـــور فيهـــا 	 

ّـــةتصاميـــم زخرفّيـــةتصاميـــم زخرفّيـــة

البحث العلمي.	 

زيارة ميدانّية.

حوار ومناقشة.	 

التعلّم التعاوني/ 	 

مجموعات. 

اأجمع البيانات من  الطالبة منار عن:	 

موضوع البحث، الوسائط المستخدمة في عرض البحث،الفترة الزمنّية 

نجازه. المطلوبة ل�إ

اأجمع بيانات عن:	 

أولّية للتصميم )الزخرفي(.   العناصر ال�

تعريف كّل عنصر.  

نماذج بصريّة لتصاميَم تُعّبُر عن كّل عنصر.  

تحديد اأهمّية كّل عنصر، واأثره في تكوين التصميم الجرافيكي.  

ها
حلل

أ  وا
ت

انا
لبي

ع ا
جم

أ ا

وثائق:)طلب منار، نشرات، 	 
مقال�ت  وكتب تتعلّق بعناصر 
الجرافيــــكي(،  التصمـيـــم 
جمعها. تم  التي  البيانات 

ال�نترنـــت )مواقـــع خاّصـــة 	 
التصميـــم  عناصـــر  بشـــرح 
الجرافيكي ذات مصداقّية(.

- المناقشة والحوار.

- التعلم التعاونّي.

الذهنّي  العصف   -

)استمطار ال�أفكار(.

تصنيف البيانات التي تتعلق بـ: )عناصر التصميم الزخرفي،تعريف 	 

كّل عنصر، اأهمّية كّل عنصر في تكوين التصميم واأثره(.

أولّية للتصميم الزخرفي.   تحديد العناصر ال�

تحديد اأهمّية كّل عنصر واأثره في تكوين التصميم الزخرفي.  

تحديد النماذج البصريّة التي تّم جمعها اأمثلًة على المادة.  

  اإعداد خطة للتنفيذ.  اإعداد خطة للتنفيذ.  
رّر

أق وا
ط 

ّط
خ

أ ا

قرطاسية.  
حاسوب.  
كتب،    )مقال�ت،  كتب، الوثائق  )مقال�ت،  كتب، الوثائق  )مقال�ت،  كتب، الوثائق  )مقال�ت،  الوثائق 

صور، طلب المذيع(
نترنت )مواقع خاصة    ال�إ

بالتصميم الجرافيكي ذات 
مصداقّية(.

التعلّم التعاوني/   

مجموعات.

الحوار والمناقشة.  

عصف ذهنّي.  

أولّية للتصميم الزخرفّي. وبيان اأهمّية كّل    أولّية للتصميم الزخرفّي. وبيان اأهمّية كّل صياغة تعريفات للعناصر ال� صياغة تعريفات للعناصر ال�

منها، واأثره في تكوين التصميم الجرافيكي.

  اإعداد اأمثلة النماذج البصريّة التي تّم جمعها اأمثلًة على المادة.  اإعداد اأمثلة النماذج البصريّة التي تّم جمعها اأمثلًة على المادة.  

تّم    التي  البصريّة  النماذج  الطالبة )منار( لمناقشة  تّم عقد جلسة مع  التي  البصريّة  النماذج  الطالبة )منار( لمناقشة  عقد جلسة مع 

اإعدادها اأمثلًة على المادة.

  اإجراء التعديلات المتّفق عليها )حذف، اأو اإضافة معلومات(.  اإجراء التعديلات المتّفق عليها )حذف، اأو اإضافة معلومات(.  

ذ 
نّف
أ ا
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العمل

قرطاسية.  
حاسوب.  
الوثائق )مقال�ت، كتب،   

صور، طلب منار(
نترنت )مواقع خاصة    ال�إ

بعناصر التصميم الجرافيكي 
ذات مصداقّية(.

الحوار والمناقشة.

التعلم التعاوني/ 

مجموعات.

أولّية للتصميم الزخرفّي، وبيان  التحّقق من صياغة تعريفات للعناصر ال�

اأهمّية كّل منها واأثره في تكوين التصميم الجرافيكي.

  التحّقق من اأمثلة النماذج البصريّة التي تّم اإعدادها.

- التحّقق من اإجراء التعديلات المتّفق عليها )حذف، اأو اإضافة معلومات(. 

التحّقق من مطابقة المادة التي تّم اإنجازها مع طلب منار.

ق 
حق

أت ا

حاسوب، جهاز عرض، 

سجّلات.

الحوار والنقاش.

تعلم تعاوني/

مجموعات.

توثيق عناصر التصميم الزخرفّي وتعريفاتها، واأهمّية كلٍّ منها واأثره،   

واأمثلة النماذج البصريّة.

فتح سجّل خاص بعناصر التصميم الزخرفي.   

اإعداد العروض التقديمّية.  

عداد البحث. المطلوب   تسليم الطالبة منار المعلومات اللازمة ل�إ

ّدم
أق وا

ّق 
أوث ا

طلب الطالبة منار.

مراجع علمّية.

حوار ومناقشة.
البحث العلمي / 
خصائص البحث 

العلمي

رضا الطالبة عن المادة التي تّم اإعدادها بما يحّقق طلبها.  

علمّياً    محكّمة  لوثائق  اإعدادها  تّم  التي  العلمّية  المادة  مطابقة 

خاّصة بعناصر التصميم الزخرفّي.

وّم
أق ا

اأذكُر اأهّم عناصر التصميم الجرافيكي.

سؤال:

مراعاة قواعد األمن والسالمة:
1- المحافظة على نظافة ال�أيدي والصّف اأثناء العمل.

2- ال�ضاءة الجّيدة للحفاظ على الصّحة العاّمة.
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العناصر ال�أولّية للتصميم الزخرفّي أتعّلم

نشاط  )1( عملي :
زخرفة طبق زجاجّي بالنقاط .

ال�أدوات: طبق، األوان، مناديل، نموذج لشكل زخرفة بالنقاط.

خطوات تنفيذ النشاط:  

تحديد شكل الزخرفة المراد تنفيذها.   1

تحديد مسافة الزخرفة على الطبق.   2

البدء بالزخرفة على الطبق.   3

 

 اإخراج الشكل النهائّي للطبق. 4   
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النقطة
العناصر األولّية للتصميم اجلرافيكي  

دراسُة التكوين في الفنون هي دراسٌة لتصميم الشكل وتجميع عناصره. وعناصر تكوين الشكل اأو التصميم الفنّي هي:

3- المساحة. 2- الخطوط.   1- النقطة.      

أبعاد:  أبعاد تُسّمى الحجوم. والتصميم ثنائّي ال� أبعاد/ المسطحة، وفي ال�أعمال ثلاثّية ال� والتي تُسّمى اأعمال�ً ثنائّية ال�

أنّها تخلو من البعد الثالث، وهو العمق. هو الرسم والتصميم باستخدام ُبعدين فقط، وتُسّمى الرسوم المسطّحة؛ ل�

الرسومات  والسهولة، ومن مجال�تها:  والوضوح  بالبساطة  تتمتّع  التي  السهلة  الرسومات  الثنائية من  أبعاد  بال� الرسم 

التوضيحّية، وبرامج ال�أطفال التعليمّية، واأفلام الكرتون والدعايات.

النقطة: 
هي اأبسط العناصر التي ُيمكن اأن تدخل في اأي تكوين، وهي اأينما 

كانت ل� تُعّبر اإلّ� عن مجرد تحديد مكانه. وهي من الناحية الهندسّية 

ل� اأبعاد لها فهي مجّردة من الطول والعرض. 

وقد ُوجدت النقطة خاّصة داخل الدوائر في اأعمال الفّن البدائّي 

بكثرة؛ ما يوحي باأنّها اأكثر الَوحدات الفنّية قوًة واإلزاماً.

وتوحي النقطة اأيضاً بحركة ال�تّجاه اإذا تجاورت مع نقطٍة اأخرى 

يميناً اأو يساراً للاأعلى اأو للاأسفل، وتوحي بمساحة معينة اإذا توّزعت  النقاط عن بعضها بعضاً، فيمكن اأن تكون على 

شكل المربّع اأو المثلّث اأو اأّي مساحٍة اأخرى،وُيمكن اأن تُثير اأحاسيَس حركّية جديدة، وذلك عن طريق تكاثُر النقاط 

ثارة اأحاسيس حركّية متنوعة.  نّها بُِحكِم طاقتها الكامنة كفيلٌة باإ متجّمعة كانت اأو متناثرة، فاإ

 وُيمكن اإنتاج تصاميم فنّية كثيرة وممّيزة باستخدام النّقطة في حال�ٍت متنوّعة، منها: 

2- ال�ختلاف في المسافات بين النّقط. 1- ال�ختلاف في حجم النقطة.   

4- تقسيم النقط تقسيماً داخلّياً. 3- ال�ختلاف في تنظيم النقط.   

يجابّي والسلبّي بتغّير ال�أرضّية من اللون الفاتح اإلى اللون الغامق. 5- استخدام الفراغ ال�إ
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نّهــا قــد تُثيــر اأحاســيَس بالحركــة. وتُســتخَدم النّقــط  ومهمــا كانــت المعانــي التــي تعّبــر عنهــا تجّمعــات هــذه النقــط، فاإ

ــى القمــاش،  ــة الوجــوه والجســم، والمنســوجات المطبوعــة عل ــل: زخرف ــر شــكلها، مث ــرة تناســُب ِصَغ ــي اأغــراض كثي ف

علانّيــة. أُطــر الفنّيــة، وال�أطبــاق الخزفّيــة، واأغلفــة الُعلــب والتّصميمــات ال�إ وال�

نشاط )3( عملي :
زخرفة الخط العربّي بالنّقط.

 ال�أدوات:  نموذٌج ورقّي لنّص مكتوٍب بالخّط الكوفّي، قلم رصاص، ِمْمحاة .

خطوات تنفيذ النشاط:
2- َوْضُع النموذج على المرسم. 1 - التاأكُّد من نظافة مكان الرسم.  

4- توصيل الكلمات بالنقاط. 3 - تحديد الكلمات بالنقاط.   

النقطــة التــي تقــع فــوق اأو تحــت الحــروف تُعطــي لــه 

مدلــوَل النّطــق بــه، واأســاليب الخطــوط جميعــاً هــي صــور 

للــكلام. كمــا يلجــاأ الخطّاطــون اإلــى تجميــل الخــّط 

والّزخــارف  النقــاط  مــن  مســتوحاة  زخرفّيــة  باأشــكال 

النباتّيــة والهندســية فــي َوحــداٍت جميلــٍة، كمــا فــي الخــّط 

الكوفّي.

      

ما اأهمّية النّقطة في التصميم الزّخرفّي.

سؤال:
 

نشاط )2(  عملي:
اأنّفُذ زخرفًة من النقاط على علبة.



28

املوقف التعليمّي التعّلمّي )2-2(: استخدام اخلطوط املستقيمة يف الّزخارف

وصف املوقف:

تريُد اإدارُة اأحد المصارف اإعادَة تصميِم شعاِرها باللغة العربّية، باسخدام الخطوط، فلجاأت اإلى مصّمٍم جرافيكي لمساعدتها.

العمل الكامل:

الموارد المنهجّية وصُف الموقف الصفّي خطوات 

العمل

نشرات، 	  الَمصرِف،  )طلب  ائق:  وث

علّق بتصميم الشعارات  ت الوجات ت وكت

ر الخاّصة بها(. ي ة والمعاي ّي زخرف ال

نترنت، اأنماط بصريّة، 	  ولوجيا )ال�إ تكن ال

فيديو وصور(.

البحث العلمي.

حوار ومناقشة.

ــكل 	  ــن: ش ــرف ع ــن اإدارة المص ــات م ان بي ــع ال اأجم
الشــعار،  ــاد  ع اأب َمصــرِف،  ال اســم  الســابق،  الشــعار 
 ،)slogan( لشــعار  ل خاصــة  ــات  مواصف ــوان،  أل � ال

ــة. ّي ن زم ال ــرة  ت ف وال المرصــودة،  ــة  ّي زان مي ال
اأجمع بيانات عن: 	 

الخطوط    باستخدام  العربّية  باللغة  ل�أسماء  شعارات 
)المستقيمة، المنحنّية،...(.

نماذج مختلفة لشعارات بنوك عالمّية.  
ألوان ودل�ل�تها.   اأشكال الشعارات الزخرفّية واأبعادها وال�
اأنواع الخطوط المطلوبة.  

ها
حلّل

أ  وا
ت

انا
لبي

ع ا
جم

أ ا

الوجات، نشرات، صور، 	  ائق )كت وث ال

ّم جمعها. تي ت انات ال ي ب ال

بتصاميم 	  خاّصة  )مواقع  رنت  ت ن �إ ال

زخرفّية ذات مصداقّية(. الشعارات ال

المناقشة والحوار.

التعلم التعاونّي/ 

مجموعات.

العصف الذهني 

)استمطار ال�أفكار 

حول الشعارات 

الزخرفّية(.

ها 	  وان ة واأل ي زخرف بيانات )اأشكال الشعارات ال تصنيف ال
عادها(. واأب

تحديد خطوات العمل:	 
وضُع مقترحاٍت وبدائَل لشعارات الَمصِرف.  
دراسة البدائل وتحديد نقاط القّوة والضعف.  
واللون،    حيث:)الشكل،  من  ال�أنسب  الشعار  تحديد 

أبعاد(. نوع الخّط العربّي وشكله. والخّط وال�
اإعداد خطة زمنّية للتنفيذ.  

رّر
أق وا

ط 
ّط
خ

أ ا

قرطاسّية.  
الوثائق )كتالوجات، نشرات، صور،   

طلب اإدارة المصرف(.
نترنت )مواقع خاصة بتصميم    ال�إ

الشعارات الزخرفّية ذات مصداقّية(.

التعلم التعاوني/ 
مجموعات.

الحوار والمناقشة.
عصف ذهني

دات )سكتشات( مقترحة للشعارات على شكيل    رسم مسوَّ
زخرفة من ال�سم باسخدام الخطوط المستقيمة.

دارة.   اختيار 3 مقترحات لعرضها على ال�إ
اقتراح مجموعات لونّية تعّبر عن الموضوع واإسقاطها على   

الشعارات المقترحة.
ألوان    أبعاد وال� دارة على تصميم الشعار من حيث: )ال� ال�تفاق مَع ال�إ

المطلوبة. التعديلات  واإجراء  العربي(  الخّط  ونوع  والشكل، 
الزمنّي،    الجدول  وفق  لتسليمه  الشعار  بتصميم  البدء 

واإخراجه بالصورة النهائّية.

ّفذ
أن ا

* دون استخدام برامج التصميم الجرافيكي.
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الموارد المنهجّية وصُف الموقف الصفّي خطوات 

العمل

الوثائق )كتالوجات، نشرات لمعايير   

ومواصفات تصميم الشعارات 

الزخرفّية، صور، طلب المستثمر(.

نترنت )مواقع خاصة بتصميم    ال�إ

الشعارات ذات مصداقّية(.

الحوار والمناقشة.

التعلم التعاوني/ 

مجموعات.

التحّقق من:

ألوان    وال� أبعاد  )ال� حيث:  من  المناسب  الشعار  اختيار 

والشكل والخطوط(. 

ملاءمة المجموعة اللونّية المختارة للشعار.  

تصميم الشعار ل�سم البنك بتشكيل زخرفة من الخطوط   

المستقيمة، والمنحنية،...

دارة.   مطابقة مواصفات الشعار الذي تّم اإنجازه مع طلب ال�إ

ق 
حق

أت ا

حاسوب، اأجهزة عرض، سجلات.   الحوار والنقاش

تعلم تعاوني/

مجموعات.

الخطوط    واأنواع  واأبعادها،  واألوانها  الشعارات  اأشكال  توثيق 

المستخدمة.

دارة بما يحّقق المواصفات     واآلّية اختيار الشعار المناسب مع ال�إ

والمعايير، من مجموعة مقترحات )سكتشات(. 

فتح ِملّف بالحالة )تصميم شعار باسم المصرف باللغة العربية، قائم   

على تشكيل زخرفة من ال�سم، باسخدام الخطوط المستقيمة(

عرض الشعار الذي تم اإنجازه.  

تسليم المصِرف الشعار المطلوب.  

ّدم
أق وا

ّق 
أوث ا

نماذج التقويم.  
دارة.   طلب ال�إ
كتالوجات، نشرات لمعايير ومواصفات   

تصميم الشعارات الزخرفّية.

حوار ومناقشة.

البحث العلمي 

/ اأدوات التقويم 

ال�أصيل.

تّم    الذي  الشعار  على  وموافقتها  المصِرف  اإدارة  رضا 

تصميُمه.

م للمواصفات والمعايير.   مطابقة الّشعار المصمَّ وّم
أق ا

اأبحُث عن اسم لخطٍّ عربّي مبنّي على الخطوط المستقيمة.

سؤال:
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استخدام الخطوط المستقيمة في الزّخارف أتعّلم

نشاط )1(  نظري:
اأبحث في اإيحاءات الخطوط ال�آتية: 

الخطوط العموديّة:  	 

أفقّيـــة:  	  الخطوط ال�

الخطوط المائلـــة:  	 

الخطوط المنكسرة:  	 

الخطوط المنحنية:  	 

اخلطوط 
الخــّط البســيط: هــو سلســلٌة مــن النّقــط المتلاصقــة التــي تســير فــي مســاٍر معّيــن وتُحــّدد اتّجاهــاً مــا، وهــو معّبــاأ  ■

بِطاقــٍة وقــًوى حركّيــة كامنــة تجــري فــي هــذا ال�تّجــاه، فمنهــا: المســتقيمة والمتعّرجــة والمنحنّيــة، ومنهــا: النقطــة 

المتصلــة اأو الرفيعــة والّســميكة القاتمــة اأو الفاتحــة، ويمكــن للخــّط اأن يســير للاأعلــى اأو ال�أســفل، اأو اليميــن اأو 

اليســار بشــكٍل متمــّوج، اأو لولبــّي، اأو حلزونــّي، اأو دائــرّي.

وللخطــوط وظائــف عديــدة كتحديــد ال�أشــكال، وتُنشــُئ الحــركات، وتقســُم الفراغــات، وتُجــّزُئ المســاحات.  ■

نـّـه يهتــّم باإيجــاد فواصــل ممتعــة بينهما؛ وذلــك ليدرَكها  وعندمــا يســتخدم المصّمــم الخطــوط لتقســيم الفراغــات فاإ

العقــل بســرعة. وللخطــوط تاأثيــٌر نفســّي توحــي بــه اإلــى الرائــي، وُيمكــن للخطــوط اأن تُحــّدد الفاصــل بيــن مناطــَق 

نســان والحيــوان، وقــد تُعّبــر عن اأحاســيَس ومعاٍن،  معتمــة ومناطــق مضيئــة، وقــد تُعّبــر عــن موضــوٍع معّيــن، مثــل ال�إ

مثــل الراحــة وال�ســترخاء والســكون، ويمكــُن اأن تعّبــر عــن ال�رتبــاك والخــوف، اأو تُعّبــر عــن الحركــة والنشــاط. 
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نشاط )2( نظري :
 لرسم الخطوط المستقيمة يجب اتّباع ما ياأتي:

لتنفيذ الخطوط المستقيمة التي يجب مراعاتها في الرسم الحّر هي 

ان تكون مستقيمة فعلاً، وتُحّدد الطول الصحيح وال�تّجاه الصحيح .

النظر باتجاه النقطة المتَّجه اإليها القلم مَع ملاحظة نقطة البدء.  

عــدم محاولــة رســم الخــّط بضربــٍة واحــدة، بــل يرســم بعــدِة مراحــل  ■

علــى اأجــزاء .

ــع  ■ ــام، م ــاه الخــّط وللاأم ــة باتّج ــم يجــب اأن تكــون مائل مســكة القل

ــرم القلــم خــلال الرســم. ــر اأو ب تدوي

رســم الخــّط: ُيرَســم الخــّط خفيفــاً، نُصّحــح اتّجــاه الخــّط،  توضيــح  ■

الخّط بالّسماكة المطلوبة. 

أنواع اخلطوط:
الخــّط المســتقيم: هــو اأقصــر ُبعــد بيــن نقطتين، ويتمّيــز عن غيره  ■

مــن الخطــوط ، فهــو اأكثُرهــا وضوحــاً علــى ال�تّجــاه المســتمر. وقــد 

ُيعّبــر عــن فكــرٍة معّينــة،  وقــد يوحــي بالحركــة والنشــاط والفاعلّيــة، 

حساس بالراحة والسكون والهدوء. اأو ال�إ

ــمك، تُظهــر قــّوة اأكبــر وطاقــة  ■ الخطــوط ال�أفقّيــة المتوازيــة مختلفــة السُّ

طبيعّيــة متمّيــزة للتعبيــر عــن الظـّـلال وتجســيم العناصــر. توحــي بازديــاد العــرض 

اإلى الجنب، وتوحي بالحركة والنشاط.

 الخطــوط العمودّيــة اأو الراأســّية القائمــة: تُعطــي اإحساســاً بالعمــق،        ■

حســاس بالقوة  وُبعــد ال�أشــكال عــن بعضهــا، واإّن تكــرار الخطــوط تزيــد مــن ال�إ

والصلابة.

حســاس بالقــّوة الصاعــدة الــى  تعّبــر اأيضــاً عــن الرســوخ وال�ســتقرار وال�تـّـزان وال�إ

اأعلــى، مثــل الشــجرة الناميــة اأو الشــخص الواقــف، وحينمــا نــرى خطّيــن اأحدهمــا 

ّن الراأســي يبــدو اأطــول. توحــي الخطــوط الراأســّية بازديــاد ال�رتفــاع اإلــى  اأفقــّي وال�أخــر راأســّي يالطــول نفســه، فــاإ

فــوق نحــو ال�أعلــى، وتعّبــر عــن الهــدوء والســكون وال�ســترخاء.
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الخطوط المائلة: توحي بالسقوط وعدم ال�ستقرار ما لم ترتبط بخطوٍط اأخرى لدعمها. ■

الخطــوط المنكســرة التــي تتكــّون مــن توالــي مســتقيماٍت مائلــٍة ومتّصلــة، التــي  ■

تحــدث مــن تقاُبــل خطّيــن مســتقيمين باتّجاهيــن مختلفيــن، وتوحــي بتاأثيــر حركــّي 

نَِشط.

ع ســماكة الخطــوط  ــوُّ ــي تن ــة اأســاٌس ف ــّي اأو اللوحــة الفنّي ــال الرســم الزخرف وجم

ــا بعضــاً . ــا ببعضه ــا وعلاقته واأطواله

ــّوع تبعــاً لطريقــة  ■ ــاً. وتتن ــم تقريب ــة: جــزء مــن كّل تصمي   الخطــوط المنحني

رســمها وتكرارهــا بشــكل منتَظــم، وتوحــي اإلــى القــّوة والثبــات، اأو الّضعــف 

وال�نحنــاء  وفــَق موقــع الخــّط فــي التصميــم، ومــن ســماتها الليونــة وال�ســتمراريّة 

والفّن في التشكيل ومن اأشكاله:

 خط� ُمنحٍن ثابٍت ُيمثّل انحناَء قوٍس من  دائرة بمركٍز واحد.  ■

 

  خط� منحٍن بمراكز عّدة ومتغّير بال�تّجاه نفسه، اأو باتّجاٍه منعكس.      ■

 

 خــط� متعــرّج: وهــو ال�نحنــاء المنعكــس الناتــج عــن تقاُبــل قوســين     ■

متعاكَســي ال�تّجــاه. وُيســتخَدم كثيــراً فــي اأشــكاٍل زخرفّيــة، لهــا تاأثيــٌر بالّرشــاقة 

ــي  ــادة ف ــة الزي ــي حال ــر ف ــي التاأثي ــر حــّدة ف ــو اأكث ــم، وه ــي التّصمي ــة ف والمرون

ال�نحناء. 

الخط المموّج: يتكّون من اأقواٍس متجاورة، يمكن اقتباســها من شــكٍل اأمواج  ■

البحــر، وله تاأثير حركّي نَِشــط.
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خــط� منحــٍن  متغّيــر بانتظــام: وفيــه التنّوع يجمع بين القــّوة والجمال، ويوجد  في  ■

نســان ووجــه المــراأة، وفــي النباتــات  ال�أشــكال ال�نســيابّية فــي الطبيعــة، مثــل جســم ال�إ

وال�أغصان والورود المتفّرعة. 

خــط� حلزونــّي: ُيســّمى لولبــّي وهــو اســتمرار لــدوران الخــّط المنحنــي حول نفســه،     ■

ــة وفــي   ــراً فــي النمــاذج الزخرفّي ــة، وُيســتخدم كثي ويوجــد فــي شــكل ال�أصــداف البحريّ

ــى  ــع، واإل ــى ال�نطــلاق والقــّوة والّدف ــُز اإل التّصميمــات الهندســّية، واأعمــال الديكــور. وَيرم

ال�نطواء والتقوقُع. 

نشاط )3( عملي :
ارســْم اأنــواع الخطــوط المنحنيــة  باليــد الحــرة، مــع ال�أخــذ بعيــن ال�عتبــار اســتخدام 

اأســلوب الفوضــى المنظَّمــة والملتزمــة. ابــداأْ ببــطء ثــم اأكثــر ســرعًة.

نشاط )4( عملي :
ارسْم خطوطًا ُمشّعًة من نقطة مركزّية وباليد الحرّة باتّجاهات مختلفة.

ما ال�أمور التي يجب اتّباعها عند َرْسِم الخطوط المستقيمة باليد )رسم حّر(؟

سؤال:
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املوقف التعليمّي التعّلمّي )2-3(: إخراج تصميم زخريّف مستوًحى من عناصَر بسيطة

وصف املوقف:

يريد مهندٌس عمَل تصميٍم ل�أحد المساجد، فلجاأ اإلى مصّمم جرافيكي لمساعدته في اإنجاز التصاميم الزخرفّية للمسجد.

العمل الكامل:

الموارد المنهجّية وصُف الموقف الصفّي خطوات 

العمل

نشرات، 	  المهندس،  )طلب  وثائق: 

وكتالوجات تتعلّق بتصميم الزخارف 

والمعايير الخاصة بها(

مساجد مجاورة.	 

نترنت، اأنماط 	  التكنولوجيا )ال�إ

بصريّة، فيديو وصور(.

العلمي.   البحث 

زيارة ميدانّية.

حوار ومناقشة.  

اأجمــع البيانــات مــن المهنــدس عــن: نــوع الزخرفــة، 

ألــوان، مواصفــات خاّصة،  المســاحات المطلــوب تغطيتهــا، ال�

الميزانّيــة المرصــودة، والفتــرة الزمنّيــة.

اأجمع بيانات عن:
لبنائها،    ال�أساسّية  والعناصر  سلامّية،  ال�إ الزخارف  اأنواع 

واأسس بنائها.
ألوان.   دل�ل�ت ال�
سلامّية.   اأنواع الخطوط وال�أشكال المستخدمة في الزخارف ال�إ

نماذج بصريّة لزخارف اإسلامّية.  

ها
حلّل

أ  وا
ت

انا
لبي

ع ا
جم

أ ا

الوثائق )كتالوجات، نشرات، صور، 

البيانات التي تّم جمعها.

نترنت )مواقع خاّصة بتصاميم  ال�إ

الزخارف ذات مصداقّية(.

المناقشة والحوار.  
التعلم التعاونّي.   

مجموعات.
العصف الذهنّي   

)استمطار ال�أفكار 
حول الزخارف(.

ال�أساسية    وعناصرها  الزخارف  )اأنواع  البيانات  تصنيف 

واأسس بنائها، اأنواع الخطوط و ال�أشكال المستخدمة فيها، 

ألوان(. دل�ل�ت ال�

وضع مقترحات وبدائل للعناصر ال�أساسية المراد استخدامها   

في بناء الزخرفة.

دراسة البدائل وتحديد نقاط القوة والضعف.  

تحديد العناصر التي سيتم بناء الزخرفة باستخدامها.  

التصميم    ومساحة  اللونّية،  للمجموعات  مقترحات  وضع 

ودراستها والمقارنة بينها، وتحديد ال�أنسب منها.

اإعداد خطة زمنّية للتنفيذ.  

رّر
أق وا

ط 
ّط
خ

أ ا



الوحدة الّثانية

35

الموارد المنهجّية وصُف الموقف الصفّي خطوات 

العمل

قرطاسّية.	 

الوثائق )كتالوجات، نشرات، صور، 	 

طلب المهندس(.

نترنت )مواقع خاصة بتصميم 	  ال�إ

الزخارف ذات مصداقّية(.

التعاونّي/    التعلم 

مجموعات.

الحوار والمناقشة.  

عصف ذهنّي.  

رسم مسّودات )سكتشات( مقترحة للزخارف.  

اختيار 3 مقترحات لتصاميم زخرفّية لعرضها على المهندس.  

اقتراح مجموعات لونّية تعّبر عن الموضوع واإسقاطها على   

الزخارف المقترحة.

ال�تفاق مع المهندس على الزخرفة من حيث )العناصر ال�أساسية   

ألوان اأنواع الخطوط( واإجراء التعديلات المطلوبة. لبنائها وال�

البدء بتصميم الزخرفة لتسليمها وفَق الجدول الزمني.  

ّفذ
أن ا

الوثائق )كتالوجات، نشرات لمعايير 	 
االزخارف،  تصميم  ومواصفات 

صور، طلب المهندس(.
نترنت )مواقع خاصة بتصميم 	  ال�إ

الشعارات ذات مصداقّية(.

الحوار والمناقشة.  

التعاوني/    التعلم 

مجموعات.

)العناصر    من حيث  المناسبة  الزخرفة  اختيار  من  التحّقق 
ألوان(. ال�أساسّية وال�

التحّقق من ملاءمة المجموعة اللونّية والمساحة المختارة   
للزخرفة، واأنواع الخطوط.

اإنجازها    تّم  التي  الزخرفة  مواصفات  مطابقة  من  التحّقق 
مع طلب المهندس، ومع المواصفات والمعايير لتصاميم 

زخرفّية محكمة.

ق 
حق

أت ا

حاسوب،اأجهزة عرض، سجّلات.	  الحوار والنّقاش  

تعلّم تعاوني/  

مجموعات.

توثيق اأنواع الزخارف واألوانها والخطوط المستخدمة في اإنشائها.  
ــق    ــا يحّق ــدس بم ــع المهن ــبة م ــة المناس ــار الزخرف ــة اختي اآلّي

المواصفات والمعايير من مجموعة مقترحات )سكتشات(.
اإخراج تصميم زخرفّي مستوًحى من عناصَر بسيطة.  
فتح ملف بالحالة.  
عرض الزخرفة التي تّم اإنجازها.  
تسليم المهندس التصميم المطلوب للمسجد.  

ّدم
أق وا

ّق 
أوث ا

نماذج التقويم.

طلب المهندس.

كتالوجات، نشرات لمعايير ومواصفات 

تصميم الزخارف

حوار ومناقشة.  

البحث العلمي   

/ اأدوات التقويم 

ال�أصيل.

رضا المهندس وموافقته على الزخرفة التي تّم تصميمها.

مطابقة الزخرفة المصّممة للمواصفات والمعايير.

وّم
أق ا

 

اأذكْر ثلاثة من اأنواع الزخارف.

سؤال:

* دون استخدام برامج التصميم الجرافيكي.
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اإخراج تصميم زخرفّي مستوًحى من عناصَر بسيطة أتعّلم
نشاط )1( عملي:

اأرسم تصميم زخرفي مستوًحى من المثلث .

 ال�أدوات: ورق للرسم، قلم رصاص، ممحاة، ِمسطرة.

خطوات تنفيذ النشاط:        
التاأكُّد من نظافة مكان الرسم.       1

وضع نموذج الورق على المرسم.   2

رسم مثلّث وتكرار متماثل للمثلّث وانعكاس بالتبادل على خطٍّ اأفقّي.   3

  املساحة
ّن المســاحة هــي وحــدة بنــاء الّصورة،  اإذا قلنــا اأّن كتلــة الحجــر هــي وحــدة البنــاء فــي العمــارة فــاإ

ويتّم توزيع المساحات في الصورة طبقاً لعوامَل عديدة، منها:

عدد المساحات التي تدخل في حدود اإطار الصورة.            1

صغر اأو كبر المساحات بالنسبة لبعضها، اأو بالنسبة للمساحة الكلّية للصورة.   2

موقع المساحة بالنسبة لحدود اإطار الصورة، وموقع كلٍّ منها بالنسبة للاأخرى.   3

4- شكل المساحة فحدودها الخارجّية تعطي لكلٍّ منها شكلاً معيناً.

5- األوان المساحات فقد تكون بيضاء اأو سوداء اأو رماديّة، فاتحة اأو غامقة.  

ويتّم توزيع المساحات كما ياأتي: 

1- اإّن توزيع المساحات يرتبط بطبيعة موضوع العمل الفنّي.

2- توزيع المساحات يرتبط باأسلوب الفنّان الذي يعّبر عن نفسه من خلال هذا الموضوع.
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نشاط )2( عملي:
اأقوم بتنفيذ تصميٍم زخرفّي بسيط  مستوًحى من المرّبع.

وهناك اعتبارات ذات اأهمّية يمكن اأن يراعيها المصّمم اأثناء توزيعه للمساحات في التصميم الجرافيكي:

1- التوازن في توزيع المساحة.

2- قواعد النسب المقبولة جمالّياً.

3- توزيع المساحات بحيث تحّقق للتصميم الجرافيكي الوحدة مع التنّوع،والسيادة لعدٍد منها.

حساس بالعمق الفراغي. 4- يكون توزيع المساحات الفاتحة والقاتمة عاملاً على اإثارة ال�إ

5- اأن يتّفق توزيع المساحات مع الهدف المطلوب في التصميم.

6- اأن يوضع بال�عتبار تاأثير تراكب المساحات وتبادل األوانها.

7- اأن تراعي العلاقة بين المساحات من جانب، واإطار التصميم من جانٍب اآخر.

نشاط )3( عملي :
خراج تصميمات زخرفّية مستوحاة من العناصر الورقّية  مطلوب اإجراء العملّيات المتنوّعة ل�إ

الموّضحة في اللوحة اأدناه:
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استخدام  العناصر التفصيلّية للتصميم اجلرافيكي. 

اإلدراك البصري )الظل، النور، امللمس(.      
)Visual Perceotion( اإلدراك البصرّي

دراك فــي اأي مجــال هــو تعبيــر يــدّل على اأّن هناك عملّية  ال�إ

دراك  عقلّيــة تجــري بنــاًء علــى اســتثارة للاأعضــاء الحســّية. فــال�إ

البصري )Visual Perceotion( يســتثيره منّبٌه خارجّي اأيضاَ، 

عــن طريــق الجهــاز البصــرّي، وهــو العيــن، ويســتجيب العقــل 

لهذه ال�ستثارة فيدرك المرئّيات.

دراك البصــرّي يجــب دراســة الــكل قبــل الجــزء؛ اأي دراســة ســيكولوجّية الشــكل، فاإذا وقع جســم على  وعنــد دراســة ال�إ

ّن المســاحة التــي تشــغلها صــورة الجســم علــى شــبكّية  ُبعــد متــٍر واحــد مــن العيــن، ثــّم اأصبــح علــى متريــن مــن العيــن، فــاإ

أولــى.  العيــن فــي الحالــة الثانيــة ســوف تنقــص اإلــى 4/1 المســاحة التــي كانــت تشــغلها علــى شــبكّية العيــن فــي الحالــة ال�

فال�أجســام اأو المســاحات تتناقــص كلّمــا َبُعــدت عــن العيــن، وتتزايــد كلّمــا َقُربــت مــن العيــن. فمثــلاَ لــو وقــف شــخٌص 

فــي بدايــة طريــق مســتقيٍم ونظــر اإلــى نهايتــه، فيــرى اأّول الطريــق مــكان وقوفــه وجوانبــه اليميــن واليســار اأعــرَض بكثيــٍر مــن 

 .)Perspective( وســط ونهايــة الطريــق علــى مــدى بصــره، وهــذه الظاهــرة تُســّمى المنظــور

 )Light and Shadows( الظّل والنور
وء والظّلال  كثيراً ما ُيخَلط بين اأمرين وهما: الضَّ

مــن جانــب، والفاتــح والقاتــم مــن جانــٍب اآخــر، 

ضــاءة تُترَجــم فــي التصويــر عــادًة  ورغــم اأّن ال�إ

باألــوان فاتحــة كمــا تُترجــم الظــلال باألــوان قاتمــه، 

ضــاءة والظــلال فــي العمــل الفنـّـّي كدل�لــة مــن دل�ل�ت العمــق  أمريــن. وتُســتخدم ال�إ اإلّ� اأنـّـه يجــب دائمــاً اأن نفــّرق بيــن ال�

أبعاد. ثارة ال�حساس بالتجسيم في ال�أعمال الفنّية ثنائّية ال� الفراغي؛ ل�إ

عهمــا معــاَ  فالكــرة حيــن تســقط عليهــا اإضــاءة مــن جانــب، ســوف يقابلهــا ظــلال مــن الجانــب ال�آخــر، ويكــون تجمُّ

ظهــار كرويـّـة الكــرة واإنّهــا ليســت قرصــاَ مســتديراَ. وســيلًة ل�إ

وكثيــراَ مــن ال�أعمــال الفنّيــة جــاءت لُتظهــَر المناظــر فــي ظــلاٍم اأو ظــلال، ولكــّن جــزءاً منهــا يســتضيء بشــعاٍع ليكــوَن 

بمثابــة رســالة َضوئّيــة للُمشــاهد لُيركـّـز علــى مركــز الســيادة الــذي راآه الفنــان.

ومــن المعانــي الدالـّـة علــى كلٍّ مــن النــور والظــلام، فالنهــار والليــل همــا الصــورة الماديـّـة الملموســة للصــراع الرمــزي بين 

يمــان واليقين. الخيــر والشــر، وفــي الديانــات نجــُد ترابطــاَ بيــن النــور ومعانــي الخيــر والصــدق والتقوى والصــلاح وال�إ
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ــوء فــي الطبيعــة اأو البيــاض فــي الصــورة يوحــي بمعانــي الصراحــة اأو الحقيقــة اأو النقــاء والبــراءة اأو التفــاؤل. اأّمــا  والضَّ

الظــلام هــو غيــاب النــور ومرتبــط بمعانــي الشــّر والشــيطان، ويرتبــط بالخــوف والكتمــان والغمــوض ارتباطــاَ وثيقــاَ.

وحــدة الظـّـلال )Sharpness( هــو ال�صطــلاح الــذي نطلقــه للتعبيــر عــن مــدى التبايــن اأو التــدّرج فــي الظـّـلال، فــاإذا 

ــو تداخلــت مناطــق  ــه ل نّ ــن، وبالعكــس فاإ ــاك تباُي ضــاءة والظــلال، فهن ــي ال�إ ــن منطقت ــٌح بي ــاك خــطٌّ واضــٌح صري كان هن

ضــاءة فهنــاك تــدّرج. الظــلال تداخــلاً تدريجّيــاَ فــي مناطــق ال�إ

وتتاأثّر مناطق الّظلال بعاملين، هما:

وء صغيراً، وتكون الظّلال    1 وء، فتكون الظّلال محّددة تماماَ اإذا كان مصدر الضَّ المساحة التي ينبعث منها الضَّ
وئي. متدّرجة اإذا اتّسعت مساحة المصدر الضَّ

آتية:   2 ضاءة اأحد ال�أشكال ال� ضاءة: وتتّخذ ال�إ نوع ال�إ

ضاءة غير المركزيّة.  ضاءة المركزيّة.       ال�إ  ال�إ

ضاءة غير مؤّدية اإلى ظلال.  ضاءة غير المباشرة.    ال�إ   ال�إ

ضاءة:    الغايات الفنية التي تحّققها ال�إ

اأ- تحقيق السيادة للموضوع الرئيسّي.                                                                                                     

ب- تحقيق التوازن.     

ج- تحقيق التاأثير الدرامّي.      

حســاس  ضــاءة والظــلال وتاأثيرهمــا فــي تحقيــق ال�إ د- ال�إ

بالعمــق الفراغــي.

حســاس  ولتجــاُوز المســاحات الدالـّـة علــى الظـّـلال فــي الصــورة مــع المســاحات الشــديدة ال�ســتضاءة اأثــٌر قــوّي فــي ال�إ

أبعــاد ل� يتمّيــز ببعدين فقط. بالعمــق الفراغــي، اأّي ال�حســاس بالبــروز رغــم اأّن الصــورة ل� تعــدو اأن تكــون مســطّحاَ ثنائــّي ال�

 :)Texture( امللمس 
هــو تعبيــر يــدّل علــى الخصائــص الســطحّية للمــواد. وهــو القيمــة الســطحّية لــكّل مــادة. حيــث يختلــف الملمــس مــن 

مــاّدة اإلــى اأخــرى، حتـّـى لــو تشــابهت باللــون والمســاحة اأو الحجــم، فملمــُس المنســوجات المصنوعــه مــن الحريــر تختلف 

عــن المنســوجات المصنوعــه مــن القطــن. فنلاحــظ اأّن لــكلِّ خامــٍة ملمســاً خاّصــاً تتمّيــز بــه عــن غيرهــا.

نســان  وكذلــك يختلــف ملمــس الحيوانــات والطيــور والفاكهــة والخضــار والّرمــال وال�أحجــار، ويختلــف ملمس بشــرة ال�إ

نســان الكبيــر. مــن واحــد اإلــى اآخــر، ويختلــف ملمــس الطفــل عــن ال�إ
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أولــى عــن طريــق الجهاز البصرّي، ثــم نتحّقق منها عن  وهــذه خصائــص نتعــّرف عليهــا للوهلــة ال�

طريق حاّسة اللّمس.

ــد تثيرهــا حاســتا  ــي ق ــا الت ــى ال�أحاســيس كلّه ــؤّدي اإل والجهــاز البصــرّي ل� يكفــل وحــده اأْن ي

حســاس بالحــرارة ل� يتحّقــق اإلّ� عــن طريــق اللمــس  حســاس بالبــرودة اأو ال�إ اللمــس والبصــر معــاً. فال�إ

فقــط )مــا لــم يكــن الجســم الســاخن قــد نالــه تغييــٌر مرئــّي، مثــل احمــرار قطعــة الحديــد الســاخن(. 

حســاس باللزوجــة قــد يختلــط اأمــره علــى الجهــاز البصــرّي وحــده، فقد يكون الســطح مبتلاَ   وال�إ

ــا فــي  ــا نجــد اأّن حاســة اللمــس هــي الفيصــل فــي الحكــم بيــن اللزوجــة والبلــل. اأّم اأو لزجــاً. وهن

دراك البصــرّي، ول� يوجــد  ّن الملمــس اأمــٌر يرتبــط فقــط فــي ال�إ ــاإ أبعــاد، ف ــة ال� ــون الثنائّي مجــال الفن

هناك ارتباٌط له في حاّسة اللمس.

ّن الــذي ل� شــكَّ فيــه اأّن ســطح   فعندمــا نتكلـّـم عــن حاّســة اللمــس فــي صــورة فتوغرافّيــة، فــاإ

الورقــه الفوتوغرافّيــة التــي ُطِبعــت عليهــا الّصــور ســواء كانــت ناعمــة اأو محّببــة اأو ل�معــة، اأو كانــت 

حســاس البصــرّي الناتــج عــن ال�ختــلاف فــي الّشــكل بيــن  مــن النــوع المطفــي، فالــذي يعنينــا هــو ال�إ

مــا ُيســّمى بالــورق الناعــم اأو المحّبــب اأو اللامــع اأو المطفــي، ومــا يــدّل عليــه الشــكل مــن ملمــس 

يوّضح اختلاف الملمس الذي يدركه الجهاز البصرّي.  

الّلون
هــو ذلــك التاأثيــر الفســيولوجّي )اأي الخــاص بوظائــف اأعضــاء الجســم( الناتــج علــى شــبكّية العيــن، ســواء كان ناتجــاَ 

وء الملّون.  عن المادة الصباغّية الملّونة اأو عن الضَّ

يحتــّل اللــون مكانــًة مهّمــًة فــي جميــع اأوجــه نشــاطنا، وقــد اهتــّم الفنّانــون وعلمــاء اأصــول الشــعوب وعلمــاء الطبيعــة 

وعلمــاء النفــس وغيرهــم بنواحــي اللــون المختلفــة.

ّن دراســة اللـّـون علــى ســيكولوجّية وفســيولوجّية الجســم البشــرّي قــد اعطــت نتائج  واإنـّـه باختــلاف الناحيــة الجمالّيــة، فــاإ

ثــارة وشــّدة ســرعة نبضــات القلــب،  يمكُننــا ال�ســتفادة منهــا، اإنّنــا ل� نســتطيع اأن نتجاهــل مثــلاَ اأّن اللــون ال�أحمــر يســّبب ال�إ

ألوان والتنّبــؤ بتاأثيراتها المختلفة. ــم ال� واأّن اللــون ال�أزرق لــوٌن مهــدئ للجهــاز العصبــي، وعليــه فقــد اأمكنّنــا تفهُّ

اإن اأســطح ال�أشــياء ليســت لهــا األــوان لكــن خاصّيــة اإمتصــاص بعــض اإشــعاعات الطّيــف وارتــداد )اأي انعــكاس( بعضهــا 

ــذي  شــعاع ال ــوَن ال�إ ــا، فيكتســب ســطح الشــيء ل ــذي يضيئه ــون ال ــض اأو الل أبي ــوء ال� ــرات الضَّ ــف تاأثي بمقتضــى مختل

شــعاعات المضيئــة. يعكســه، مــع اســتثناء ال�أســطح المصقولــة التــي يمكــن اعتبارهــا عاكســة لــكّل ال�إ



الوحدة الّثانية

41

جابة الصحيحة لكلٍّ مّما ياأتي: السؤال ال�أول: اختر رمز ال�إ

1   ما اأبسط العناصرالتي يمكن اأن تدخل في اأي تكوين؟

د- فراغ. طار.   ج- حدود ال�إ يقاع.   ب- ال�إ اأ- النقطة.    

2  في التاأثير النفسي للخطوط، بماذا يوحي الخط ّال�أفقّي؟  

د- بالفرح والسعادة. ستقرار.  ج- بالهدوء وال�إ ب- بالحركة البطيئة.  اأ-  بالسقوط.    

3   ما الخطوط المختلفة الّسمك والطول التي تثير اإيقاعات كالموسيقى المرئّية ؟  

ب- خطوط مائلة. اأ- خطوط اأفقّية.     

د- خطوط ملتوية. ج- خطوط اإشعاعّية.    

4 ما الخطوط التي تُستخدم للتعبيرعن الحركة المرنة والرشاقة وال�أنوثة؟

د- خطوط منحنية. ج- خطوط مائلة.   ب- خطوط اأفقّية.   اأ- خطوط اإشعاعّية.  

5 اإل�َم  ترمز الخطوط الراأسّية:

د- ال�ستقرار.  ج- ال�تجاه.   ب- عدم الثبات.   اأ- القوى النامية.     

6 ما وحدة البناء في الصورة او التصميم؟

د- الخّط.    ج- النقطة..   ب- المساحة.     اأ - ال�يقاع.    

7  بماذا يوحي الّضوء في الطبيعة، اأو البياض في الصورة ؟

شراق. ب - ال�إ اأ- الجمال.      

د - الوضوح والنقاء. ج - الصراحة والحقيقة.    

ضاءة في؟ 8 بماذا يمكن اأن تحّقق ال�إ

حساس بالعمق الفراغي. ب- ال�إ حساس بالملمس.    اأ - ال�إ

حساس بالبروز..  د- ال�إ حساس بالمسافة.   ج - ال�إ

أسئلة الوحدة
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9 ماذا يعني التوازن في الصورة؟

ب- توزيع المساحة الفاتحة. اأ- توزيع المساحة الفاتحة والغامقة.    

د- توزيع المساحة الملونة. ج- توزيع المساحة الغامقة.     

10  ما مدى اأوجه التشابه بين ملمس واآخر؟

ب- انعكاس الّضوء وامتصاصه. اأ- انعكاس الّضوء.     

د- خشونة السطح. ج- نعومة السطح.     

السؤال الثاني: ما طرق اإخراج تصميم زخرفي مستوّحى من عناصر بسيطة؟

السؤال الثالث: مّم تتكون المساحات ؟

السؤال الرابع: اذكر استخدامات النقط.

السؤال الخامس: تُستخدم النقط في اأغراض كثيرة، اذكرها.

السؤال السادس: ما اهمّية النقطة في التصميم الزخرفي؟

السؤال السابع: ما ال�أمور التي تختلف فيها المساحات في التصميم عن بعضها بعضاً؟

السؤال الثامن: اذكر بعضاً من المصادر الطبيعّية للّنقط.

مشروع الوحدة

آتية: اأنفذ تصميماً زخرفّياً من اإحدى الرسمات ال�
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الَوْحَدُة 
الثالثة

الَوْحَدُة 
الثالثة

س الّتصميِم 
أُس

اجلرافيكي

اأناقش
للّتصميِم عناصُر أّولّيٌة ترتبُط مع بعضها 

َل معًا تخطيطًا فنّيًا  بعضًا ارتباطًا وثيقًا، ِلُتشكِّ
عة. ُمتكاِماًل ينتُج عنُه َوحداٌت زخرفّيٌة منوَّ
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ُع مَن الّطلبِة بعد االنتهاء من دراسة هذه الَوْحدِة، والّتفاُعل مَع أنشطتها أن يكونوا قادرين على   ُيتوقَّ
توظيف األسِس الفنّيه للتصميم، يف إعداد تصاميم تتسم بالريادة والتمييز من خالل ما يأتي:

  وحدة الشكل يف التصميم.
 اإليقاع يف التصميم وأنواعه.
 متييز التوازن بني العناصر.
 أنواع السيادة يف التصميم.

 االنسجام يف األشكال واأللوان .
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القدرة على تحديد دور كلٍّ من:)الوحدة، المركزيّة، التوازن، التناسب، النظام اأو التنسيق، التنّوع، الوضوح،    1
يقاع ( في عملّية التّصميم. ال�نسجام، ال�إ

القدرة على الرسم والتعبير عن ال�أسس الفنّية .   2

القدرة على التمييز بين ال�أسس الفنّية .   3

تقويم النتائج وعرضها.    4

الكفاياُت امِلْهنّيُة:
  الُمتوقَُّع من الطلبة امتلاكها بعد ال�نتهاء من دراسة هذه الوحدة، والتفاُعل مع اأنشطتها: 

أواًل: الكفايات احلرفّية

العمل ضمن فريق.   1

تقبل التغذية الراجعة.   2

احترام راأي ال�آخرين.   3

مصداقّية التعامل مع الزبون.   4

حفظ خصوصّية الزبون.   5

القدرة على اإدارة الحوار وتنظيم النقاش.   6

ال�ستعداد للاستجابة لطلبات الزبون.   7

التحلّي باأخلاقّيات المهنة اأثناء العمل.   8

التمتع بالفكر الريادّي اأثناء العمل.   9

استخلاص النتائج ودقّة الملاحظة.   10

ال�تصال والتواصل الفّعال.   11

ال�ستعداد للاستفسار وال�ستفادة من ذوي الخبرة.   12

فادة من مقترحات ال�آخرين.   13 ال�إ

امتلاك مهارة التاأّمل الذاتّي.    14

ال�ستعداد التام لتقبُّل ملحوظات ال�آخرين وانتقاداتهم.   15

قناع.   16 القدرة على ال�إ

ثانيًا: الكفايات االجتماعية والشخصية 

العمل التعاوني.   1
الحوار والمناقشة.   2
3   

امتلاك مهارة البحث العلمي والقدرة على توظيف اأساليبة.
 التخطيط.    4
5   

أفكار)العصف الذهنّي(. القدرة على استمطار ال�
6   

استخدام المصادر والمراجع المختلفة.
 توثيق نتائج العمل وعرضها.   7
8   

حصائّية وتمثيل البيانات.  توظيف التكنولوجيا والبرامج ال�إ
 وضع خطّة وجداول زمنّية.   9

ثالثًا: الكفايات املنهجّية
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مي )3-1(: ُأسس التصميم اجلرافيكي املوقف التعليمّي التعلُّ

وصف املوقف:

 كلـّـف معلـّـُم التصميــم الجرافيكــي فــي مدرســة فــدوى طوقــان للتعليــم الِمْهنــّي طلبــة الصــّف الحــادي عشــر، بتصميــم 

مجلـّـة حائــط تعليمّيــة توّضــح اأســس التصميــم الجرافيكــي، فاســتعانوا بمكتــب للتصميــم الجرافيكــي. 

العمل الكامل:

الموارد المنهجّية وصُف الموقف الصفّي خطوات 
العمل

وثائق: الطلب الخاص 	 

بطلبة المدرسة، نشرات، 

مقال�ت وكتب تتعلّق باأسس 

التصميم الجرافيكي(.

نترنت، 	  التكنولوجيا )ال�إ

اأنماط بصريّة، فيديو وصور 

تعّبر عن اأسس التصميم 

الجرافيكي(.

البحث العلمي.	 

حوار ومناقشة.	 

التعلم التعاوني/ 	 

مجموعات 

عمل.

اأجمع البيانات من الطلبة الزائرين عن: موضوع البحث، الفئة 	 

المستهدفة، الوسائط المستخدمة في عرض الوسيلة، الفترة الزمنية 

نجازه. المطلوبة ل�إ

اأجمع بيانات عن:	 

يقاع، التوازن، السيادة،    اأسس التصميم الجرافيكي: )الوحدة، ال�إ

الحركة، التناسق(.

تعريف كلٍّ من هذه ال�أسس.  

نماذج بصريّة لتصاميم توّضح كّل جانب من هذه ال�أسس.  

اأهمّية هذه ال�أسس واأثر كلٍّ منها في تكوين التصميم الجرافيكي.  

ها
حلل

أ  وا
ت

انا
لبي

ع ا
جم

أ ا

دارة، 	  وثائق: )طلب ال�إ
نشرات، مقال�ت  وكتب 

تتعلّق باأسس التصميم 
الجرافيكي( البيانات التي 

تّم جمعها.
نترنت )مواقع خاصة 	  ال�إ

بشرح اأسس التصميم 
الجرافيكي ذات مصداقّية(.

- المناقشة والحوار.

- التعلم التعاونّي.

الذهنّي  العصف   -

)استمطار ال�أفكار(.

تصنيف البيانات )اأسس التصميم الجرافيكي، تعريفها، واأهمية كل 	 
منها في تكوين التصميم(.

التوازن، 	  يقاع،  ال�إ )الوحدة،  الجرافيكي  التصميم  اأسس  تحديد 
السيادة، الحركة، التناسق(.

وصف اأهمّية هذه ال�أسس في تكوين التصميم الجرافيكي.	 
تحديد النماذج البصريّة التي تم جمعها كاأمثلة على المادة.	 
اإعداد خطة زمنّية للتنفيذ.	 

رّر
أق وا

ط 
ّط
خ

أ ا

قرطاسية.  
حاسوب.  
كتب،    )مقال�ت،  الوثائق 

صور، طلب المذيع(
نترنت )مواقع خاصة    ال�إ

بالتصميم الجرافيكي ذات 
مصداقّية(.

التعلّم التعاوني/   

مجموعات.

الحوار والمناقشة.  

عصف ذهنّي.  

هذه 	  معاني  توّضح  الجرافيكي،  التصميم  ل�أسس  تعريفات  صياغة 
ال�أسس، واأهمّيتها في التصميم الجرافيكي.

تنفيذ تصميم ُمقتَرح للمجلة العلمّية قائم على اأسس التصميم.	 
عقــد جلســة الطلبــة الزائريــن، لمناقشــة المــادة التــي تّمــت صياغتهــا 	 

)اأســس التصميــم، تعريفهــا، اأهمّيتهــا(، والوســائط المســتخدمة فــي 
تقديــم المجلــة العلمّيــة. 

ــن )حــذف، اأو 	  ــة الزائري ــق عليهــا مــع الطلب ــلات المتَّف اإجــراء التعدي

اإضافــة معلومــات(.

ذ 
نّف
أ ا

* دون استخدام برامج التصميم الجرافيكي.
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الموارد المنهجّية وصُف الموقف الصفّي خطوات 
العمل

قرطاسية.  
حاسوب.  
كتب،    )مقال�ت،  الوثائق 

دارة( صور، طلب ال�إ
نترنت )مواقع خاصة    ال�إ

باأسس التصميم الجرافيكي 
ذات مصداقّية(.

الحوار والمناقشة.

التعلم التعاوني/ 

مجموعات.

التحّقق من ال�أسس التي تّم وصفها في الوسيلة.  

التحّقق من صياغة تعريفات ل�أسس التصميم الجرافيكي،التي توّضح   

معاني هذه ال�أسس، واأهمّيتها في التصميم الجرافيكي.

التاأكُّد من تنفيذ التصميم المقترح للمجلة العلمّية قائم على اأسس   

التصميم، وفَق المعايير والمواصفات.

ضبط المادة التي تّم اإعدادها لغويّاً.  

التحّقق من مطابقة المادة التي تّم اإنجازها وفَق ال�تفاق مع الطلبة   

الزائرين.

ق 
حق

أت ا

حاسوب، جهاز عرض، 

سجّلات.

الحوار والنقاش.

تعلُّم تعاوني/

مجموعات.

ال�أسس،    هذه  ومعاني  الجرافيكي  التصميم  اأسس  تعريفات  توثيق 

واأهمّيتها في التصميم الجرافيكي.

فتح سجل خاص بالحالة )اأسس التصميم الجرافيكي، وتعريفاتها،   

واأهمّية كلٍّ منها(.

اإعداد العروض التقديمّية.  

تسليم الطلبة الزائرين المجلة التي تّم اإعدادها.  

ّدم
أق وا

ّق 
أوث ا

نماذج التقويم.

دارة. طلب ال�إ

مقال�ت، كتب.

حوار ومناقشة.

البحث العلمي 

/ اأدوات التقويم 

ال�أصيل.

رضا الطلبة عن المجلة العلمّية التي تّم اإعدادها بما يحّقق المعايير   

والمواصفات.

مطابقة المادة العلمّية التي تّم اإعدادها لوثائق محكّمة علمّياً خاصة   

باأسس التصميم الجرافيكي

وّم
أق ا

اذكْر اأسس التصميم الجرافيكي، واأناقُش معنى واأهمّية كّل واحٍد منها.

سؤال:  
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اأسس التصميم الجرافيكي أتعّلم

نشاط )1( عملي :
تركيب عناصر مفّككة بشكل اأكثر تشويقًا ومتعة.

ال�أدوات: دفتر رسم، مسطره، فرجار، قلم رصاص، األوان خشبّية .

خطوات تنفيذ النشاط:

تحديد ال�أشكال الهندسّية

رسم )اسكتش( بسيط قبل البدء بالرسم على دفتر الرسم .

رسم ال�أشكال الهندسّية وتلوينها. 

قّص ال�أشكال الهندسّية.

تركيب العناصر المفكّكة بطريقة مترابطة واأكثر تشويًقا.

اأحاوُل تركيب ال�أشكال الهندسّية السابقة للحصول على َوحدة جديدة وشائقة.
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نشاط )2( عملي :
ُانّفذ رسم اأشكاٍل هندسّية باأسلوٍب اآخر يحّقق الوحدة.

آتية: التصميم: هو تخطيٌط فنّي مبَتَكر قابٌل للتنفيذ، ويتضّمن تصميم اأّي عمل فنّي وفَق ال�أسس ال�
ــاع، 	  يق ــّوع، والوضــوح، وال�إ ــزان، والتناســب، والنظــام، والتن ــة، وال�تّ ــن العناصــر المنّوعــة، والمركزيّ الوحــدة بي

وال�نســجام، والفكــرة الجّيــدة التــي تؤكّــد جمــال التصميــم.

 الَوحدة: الوحدة في مجال الفن التشكيلي هي تعبيٌر واسٌع يشمل 
عناصر متعّددة، منها: وحدة الشكل، ووحدة ال�أسلوب الفني، 

ووحدة الفكرة اأو وحدة الهدف، وهذه العناصر جميعها هي التي تثير 

حساس بوحدة العمل الفنّي. في الُمشاِهد ال�إ

ولذلك على الفنّان اأْن يضَع لعمله الفنّي تخطيطاً واضحاً حين يفكّر 

فــي تنظيــم مجموعــة مــن العناصــر البصريـّـة داخــل حــدود اإطــار الصــورة.

نشاط )3( عملي :
تنسيق باقِة ورٍد منوّعة ال�أشكال وال�ألوان بما يحّقق َوحدًة منسجمة.

اإحضار المواد اللازمة لتنسيق الزهور

اإحضار الزهور من الحديقة وتجميعها 
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اإضافه الورق ال�أخضر للزهور 

ُصنع باقة من الزهور 

َق الوحدة بين عناصر العمل الفنّي في الشكل عن طريق: وُيمكن اأْن تُحقَّ

التقارب: اأي تقريب ال�أشكال من بعضها بعضاً.   1

التلامس: اأي الوصول اإلى الوحدة عن طريق الزيادة في قربها بحيث تكون متلامسة.   2

التراكب: ويعني تحقيق الوحدة عن طريق تراكب العناصر، بحيث تكون اأمام بعضها اأو داخل بعضها.   3

وتبّين الصور كيف تتحّقق الوحدة عن طريق التقارب والتلامس والتراكب.

نشاط )4( عملي :
اأقــوُم بترتيــب خمســٍة مــن زملائــي فــي الصّف بجانــب بعضهم بعضــًا بفراغات متســاوية، 

يقــاع بين العناصــر والفراغات. واأل�حــظ ال�إ
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يقاع عنصرين اأساسّيين هما: يقاع فترات ووحدات تتكّرر ضمن نظاٍم معّين، وهكذا نرى اأّن للاإ فال�إ اإليقاع: 
يجابّي. 1  الوحدات: وهي اأشكال العناصر المرسومة وتكّون الجانب ال�إ

2  الفترات: وهي الفراغات الموجودة بيت تلك العناصر، وتكّون الجانب السلبّي، ودون هذين العنصرين ل� يمكن 

آتية: يقاعّية ال� يقاع في الصورة فلا بّد اأن يقع في اإحدى المراتب ال�إ اأن تتخّيل اإيقاعاً، ومهما كان شكل ال�إ

يقــاع الــذي تتشــابه فيه كلٌّ من الوحــدات والفترات 	  اإيقــاع رتيــب: وهــو ذلــك ال�إ

تشــابهاً تاّماً من جميع ال�أوجه كالشــكل، والحجم، والموقع باســتثناء اللون.

يقاع الذي تتشابه فيه كلٌّ من الوحدات مع بعضها، كما 	  	 اإيقاع غير رتيب:	 اإيقاع غير رتيب: وهو ال�إ

تتشابه فيه جميع الفترات مع بعضها بعضاً دون اأن تتشابه الوحدات مع الفترات.         

يقاع الذي يختلف فيه شكل الوحدات مع بعضها  اختلافاً 	  	 اإيقاع حّر:	 اإيقاع حّر: وهو ذلك ال�إ

تاّماً، كما تختلف فيه الفترات عن بعضها اختلافاً تاّماً، وهذا يكون في حالتين:

  اإيقــاع حــّر يحكمــه اإدراٌك عقلــّي ثقافــّي فنــّي،  اإيقــاع حــّر يحكمــه اإدراٌك عقلــّي ثقافــّي فنــّي، بحيــث تكــون الوحــدات   

ــول. ــة بشــكٍل مقب ــرات مرتّب والفت

  اإيقــاع حــّر عشــوائّي  اإيقــاع حــّر عشــوائّي وفيــه يكــون ترتيــب كلٍّ مــن الوحــدات والفتــرات ترتيبــاً   

عشــوائّياً دون رابطــة اأو تنظيــم.

يقــاع الــذي يتناقــص فيــه حجــم الوحــدات تناقصــاً 	  	 اإيقــاع متناقــص: 	 اإيقــاع متناقــص: وهــو ال�إ

تدريجّيــاً مــع ثبــات حجــم الفتــرات، اأو تناقــص حجــم الفتــرات تناقصــاً تدريجّيــاً 

ــات حجــم الوحــدات. مــع ثب
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يقــاع الــذي يتزايــد فيــه حجــم الوحــدات تزايــداً تدريجّيــاً 	  اإيقــاع متزايــد: وهــو ال�إ

ــات  ــع ثب ــاً م ــرات تدريجّي ــه حجــم الفت ــد في ــرات، اأو تتزاي ــات حجــم الفت ــع ثب م

يقــاع المتناقــض، وقد  حجــم الوحــدات، ويلاحــظ هنــا اأّن هــذا النــوع معاكــس للاإ

يظهــر ال�ثنــان معــاً فــي الوقــت نفســه وذلــك وفــَق اتّجــاه نظــر المشــاه

 هــذا ومــن الممكــن اأْن يقــوم الفنــان بالجمــع بيــن 

اأكثــر مــن اإيقــاع واحــد فــي العمــل الفنــّي، وفــي ال�أغلب 

يكــون كذلــك. علمــاً بــاأّن الجمــع بيــن اأكثــر مــن مرتبــة 

اإيقاعّيــة ُيكســُب العمــل الفنــّي تنّوعــاً فــي الشــكل، كمــا 

يقــاع اأو اأكثــر بجانــب  اأّن اجتمــاع مرتبتيــن مــن ال�إ

بعضهمــا يقــّوي كلٌّ منهمــا ال�آخــر ويزيــدان مــن َوحــدة 

اأن يكــون ل�أحدهمــا  الفنّــّي، وذلــك بشــرط  العمــل 

سيادة على ال�آخر.

نشاط )5( عملي :
التوازن )التماثُل(.

ال�أدوات: ورقة، قلم رصاص، ِمقّص.

اأطوي الورقة من المنتصف بشكل متساٍو.	 

اأرسُم نصف شجرة تبداأ من الطرف الداخلي وتنتهي اإليه.	 

اأقوم بقّص الورقة تماشياً مع الخّط الذي قمُت بَِرسمه.	 

اأقوم بفتح الورقة المثنّية، واأل�حظ اكتمال شكل الشجرة والتوازن والتماثل بين نصفيها.	 

نشاط )6( عملي:
اأنّفذ رسمًا اآخر يحّقق التوازن بال�أسلوب السابق نفسه.
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ــة التــي تتعــادل فيهــا القــوى المتضــادة، وهــو اأيضــاً   3- االّتــزان )التــوازن(: هــو الحال
نســان، معتــدل قائــم  حســاس الغريــزي الــذي نشــاأ فــي نفوســنا عــن طبيعــة شــكل ال�إ ال�إ

راأسّياً متوازن على اأرض اأفقّية.

والتــوازن مــن الخصائــص ال�أساســية التــي تلعــب دوراً مهّمــاً فــي تقييــم العمــل الفنــّي، 

حســاس براحــة نفســّية حيــن النظــر اليــه، وللاألــوان اأيضــاً ثقــل ســواء اأكانــت األوانــاً فاتحــة اأم  وال�إ

قاتمــة، وليــس مــن الضــرورّي اأن تكــون المســاحات اللونّيــة متســاويًة، فال�تـّـزان فــي اللــون ل� يعني 

مســاحات متســاوية بــل اأْن يكــون لثقــل اللــون الكائــن فــي اأحــد جوانبهــا مــا يقابلــه مــن ثقــل فــي 

ــة اأيضــاً فــي اإحساســنا بتوازنهــا. جانبهــا، ولُِبعــد الثّقــل اأو قربــه اأهمّي

أنواع التوازن:
1  اتّزان محوريّ سيمتري:  التوازن المحوري السيمتري )المتماثل( يعني اأن تتواجد قوى متماثلة 

في ِكلا الجانبين من  الصورة. حيث يتماثل فيه الجانب ال�أيمن مع الجانب ال�أيسر تماثلاً تاّماً 

مشابهاً للصورة في المراآة، والذي يناسب النماذج الزخرفّية والتكوينات الكلاسيكّية الرسمّية. 
 

2   اتـّـزان محــورّي غيــر ســيمتري: ال�تـّـزان المحــورّي غيــر الســيمتري )غيــر المتماثــل( وهــو اأن    

أيســر معــاً، اأو العلــوي والســفلي معــاً، مــع  أيمــن وال� يكــون التماثُــل فــي شــكل الجانبيــن ال�

ال�ختلاف في اللون، وهذه وسيله من شاأنها التنويع في األوان المرئّيات مع بقاء التوازن.

3   التــوازن المركــزّي: التــوازن المركــزّي وفيــه يــدور التصميــم اأو التكويــن حــول مركــزه، فيــه 

يتماثل  عنصران اأو اأكثر ويكون مركز الصورة هو النقطة الفاصلة بينهما.

4   التــوازن المســتتر: التــوازن المســتتر ل� يتّفــق فيــه شــكُل اأو لــوُن العناصــر البصريـّـة الكائنــة فــي اأّي 

أيســر(. بــل نشــعر فقــط بتعــادل فــي القوى  أيمــن وال� مــن نصَفــي الصــورة )العلــوّي والســفلّي( اأو )ال�

بين نصَفي الصورة.

نشاط )7( نظري  و عملي:

اأجمــُع صــورًا لعشــرة تصاميــم مختلفــة، واأقــارن بينهــا مــن حيــث اأكثــر العناصــر ظهــورًا 

فــي كّل تصميــم، واأناقــش ســبب الســيادة لــكّل عنصــر.
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نشاط )8( عملي :
السيطرة  / السيادة

 

ال�أدوات:  اأوراق رسم بيضاء، قلم رصاص، ممحاة، األوان خشبّية.

خطوات تنفيذ النشاط:
اأرسم مجموعة من الزهور، واألّون واحدة منها باللون ال�أحمر، واألّون باقي الزهور باللون ال�أصفر.   1

على ورقة اأخرى، اأعيد رسم مجموعة الزهور بحيث تكون اإحداها اأكبر حجماً من البقية، واألّونها جميعها لوناً واحداً.   2

اأكّرر رسم الزهور بجانب بعضها بعضاً، بحيث تكون مختلفة ال�أحجام ومرتّبة من اليمين ابتداًء بالزهرة الكبرى    3
ومنتهية باأصغر زهرة.

هذه المرة، اأرسم الزهور متجمعة في جزء من اللوحة، ماعدا واحدة، اأقوم برسمها منعزلة عن باقي الزهور.   4

4 - السيطرة  /السيادة:
ــي  ــّي، وف ــي العمــل الفنّ ــر عنصــر الســيادة ف ــي تواف ــا ف تعتمــد رغبتن

التصميمــات الفنّيــة تتطلـّـب وحــدة الشــكل اأن تســود خطــوط ذات طبيعة 

معّينــة اأو اتّجــاه معّيــن، اأو مســاحات ذات شــكل خــاّص، اأو ملمــس 

ــن اأو لــون معيــن ...الــخ. وليكــون فــي التصميــم  ــن، اأو حجــم معّي معّي

الفني جزء ينال اأولويّة لفت النظر اإليه عّما سواه.

 وفيما ياأتي اأنواع السيادة:

السيادة عن طريق تباُين في ال�ألوان:   1

تسود المساحة القاتمة في وسط اأبيض اأو لون فاتح، وتسود المساحة الفاتحة في 

وسط قاتم، وعادًة اللون ال�أكثر تشبعاً يسود على ال�أقل تشبعاً، ويمكن تحقيق السيادة 

عن طريق تباين اللون باإعطاء الموضوع الرئيسّي اأهمّية اأكثر من غيره من المواضيع، 
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ضاءة للموضوع الرئيسي عن سواه، واأثبتت الدراسات السيكولوجّية اأّن المساحة البيضاء  وذلك عن طريق زيادة شّدة ال�إ

الصغيرة على الرقعه القاتمة تكون اأكثر لفتاً للنظر من المساحة السوداء على رقعة بيضاء.

السيادة عن طريق الحدة:   2

عند زيادة حّدة اأحد اأجزاء الصورة؛ اأي زيادة ظهور 

التفاصيــل الدقيقــة فــي جــزء دون غيــره مــن ال�أجــزاء 

فيكــون فيــه الحــّدة ويكون هو الســائد، وله خصوصّية 

عن غيره.     

السيادة عن طريق القرب:   3

وذلك كاأن يكون مكان الموضوع الرئيسي في مقّدمة الصورة، 

والموضوعــات الثانويـّـة بعيــده عنــه فــي مؤّخرتهــا، وتُعّد هــذه الطريقة 

ــي  ــّي ف أمام ــى العنصــر ال� ــز عل اأيضــاً مــن طــرق جلــب النظــر للتركي

مقّدمة اأو بداية الصورة .

4   السيادة عن طريق ال�نعزال: 

اإذا ُوِضَع جسٌم وحيٌد منعزل في اأحد اأجزاء الصورة، وتواجدت 

اأجســام متعــّددة كمجموعــة فــي باقــي المســاحة، فمــن المؤكـّـد اأن 

ــد المنعــزل، ويحــدث اأيضــاً اإذا كان الجســم  يســود الجســم الوحي

الوحيد في المنتصف.

5   السيادة عن طريق الملمس: 

ــا مســاحة اأخــرى  ــرة وبجواره اذا تواجــدت مســاحة ملســاء كبي

أنهــا  ــرة خشــنة الملمــس، فســوف تســود المســاحة الخشــنة؛ ل� صغي

الممّيــزة عــن المســاحة الكبيــرة الملســاء، ويمكــن اأن يحــدث العكس 

سيادة مساحة ملساء بجوار مساحة كبيرة خشنة.
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6   السيادة عن طريق الحركة: يسود الجسم المتحّرك لو تواجدت معه مجموعة من ال�أجسام ال�أخرى الساكنة، 

ويمكن العكس اأن يسود الجسم الساكن اإذا كانت بقّية ال�أجسام المحيطة به متحركًة، كاأن يتحّرك جميع اللاعبين 

في المباراة ول�عب فقط يقف في وسط الملعب، اأو كطالب في قاعة الدرس يتحّرك وجميع الطلبة في حالة ثبات 

وسكون في اأماكنهم.

7   السيادة عن طريق توحيد اتجاه النظر: حين تشاهد جماعة يتجه بصرهم جميعاً نحو موضوع معين، فمن المؤكّد 

أمر دافعاً لنا اإلى النظر معهم في ال�تجاه نفسه، سواء اأكان الدافع لسلوكنا هذا هو حّب ال�ستطلاع  اأن يكون هذا ال�

اأم كان مشاركة وجدانّية. فمركز السيادة يصبح البؤرة التي يتّجه اإليها نظر المجموعة التي تُسّمى مركز النظر. 

اإذا اختلف شكل  8   السيادة عن طريق اختلاف شكل الخطوط اأو شكل عناصر التكوين:  تتحّقق السيادة 

الموضوع الرئيسّي عّما حوله، كاأن يتماثل شكل واتّجاه مجموعة من الخطوط في الصورة وتاأتي بينها خطوط اأخرى 

ن في مجموعها شكلاً مغايراً. تُكوُّ

اأمثلة على مركز السيادة:

في مجال تصميم ثوب من التراثي الفلسطينّي يمكن اأن يكون التركيز على 	 

صدر الثوب حيث ُيعدُّ مركزاً للّشكل العام .

في مجال اأعمال التجميل من المعروف اأّن مركز السيادة ولفت ال�نتباه في 	 

نسان والوجه خاصة هي العيون، حيث تعّبر عن شتى ال�نفعال�ت  شكل ال�إ

نسان التي تعكس ما في  اآثارها واضحًة على وجه ال�إ النفسّية التي تظهر 

اأو  بالهدوء  بالحزن،  اأو  بالفرح  بالغضب،  اأو  بالرضا  الشعور  من  داخله 

ألم . بالتعجب، بالشجاعه اأو بالخوف، بالّصحة اأو بال�

  5 - احلركة:

الحركــة فــي المجــال البصــري  هــي اأقــوى مثيــرات ال�نتبــاه، ول� ُيقصــد بالحركــة هنا اأّن ال�أشــكال تتحّرك، اأو اأْن نرســم 

اأشــخاصاً يســيرون اأو يرقصــون، ) فــاإن هــذه ال�أشــكال عنــد رســمها تصبــح ســاكنة دون حــراك(، ولكــن مــا ُيقصــد بالحركة 

فــي العمــل الفنّــي هــو قــدرة الفنــان علــى جعــل عيــن الُمشــاِهِد تتحــّرك فــي اأجــزاء العمــل الفنّــّي، اأو اأن يحــّس الُمشــاِهُد 

أولــى اأنـّـه ل� ســبيل اإلــى التعبيــر عــن الحركــة  باإخــلال التــوازن، بحيــث يوحــي بقــدوم حركــة اأو حــدث، وقــد يبــدو للوهلــة ال�
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فــي مثــل هــذه المســطّحات غيــر اأنـّـه مــن الممكــن عــن طريــق ال�أشــكال الثابتــة اإثــارة اأحاســيس ديناميكّيــة لــدى المشــاهد.

والرياح حين تشتد قد ل� تعرف تاأثيرها بصريّاً اإلّ� عن طريق زيادة في ميل ال�أشجار اأو ال�أعشاب اأو عن طريق تطاُير رداء 

اأو شعر سّيدة، ومدخنة المصنع حيث تنفث دخاناً له دل�لة على الحركة، اإن هذه الموضوعات وغيرها هي موضوعات 

ثابتة في الصورة؛ ولذا ل� ياأتي اإدراك الحركة عن طريق الجهاز البصري )العين( فقط بل يلعب الدماغ البشرّي دوراً اأساسّياً 

في اإدراكها.

حساس بالحركة في التكوينات التي تسود فيها الخطوط المائلة اأو ال�أشكال المثلّثة اأو الهرمية حين تتعّدد اتجاهاتها. ويتزايد ال�إ

نشاط )9( عملي :

ال�أدوات: مجموعة من الزهور الملوّنة، مقص، ماء، مزهرّية.

خطوات تنفيذ النشاط
اأقــوم بتقليــم ســيقان الزهــور باأطــوال مختلفــة، بحيــث تكــون اأطــول مــن 

ــة. المزهريّ

 

 اأملاأ ثلث المزهريّة بالماء.

اأبــداأ بترتيــب الزهــور فــي المزهريـّـة بطريقــة منســجمة تُراعــى فيهــا الجماليــة 

مــن حيــث الشــكل والطــول واللــون.

اأنجــز الشــكل النهائــّي للزهــور داخــل المزهريـّـة واأقــوم بعرضهــا فــي غرفــة 

الصّف.

)التناُسق(
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6- االنسجام )التناُسق(
ونعنــي بال�نســجام وحــدة العمــل مــن حيث الصياغة وال�أســلوب 

ويشــمل اأســلوب الفنان، فنقول: اأســلوب )فان جوخ( اأو )ســيزان( 

ــا يجــدر  أداء، ومّم ــي ال� ــزة ف ــه المتمّي ــلوبه وطريقت ــاٍن اأس ــكّل فنّ فل

ملاحظتــه تناُســق العناصــر المكّونــة للعمــل الفنـّـّي مــن حيــث اللــون 

والخّط والملامس والقيمة الّضوئّية.

فالمصّمــم اأو الفنّــان مطالــٌب بمراعــاة مدلــول الفــراغ، ومــدى 

ــة  ــّدد طبيع ــا يح ــى م ــة اإل ــومة اإضاف ــع العناصــر المرس انســجامه م

ــّي تمشــّياً مــَع حــدود اإطــار الصــورة. العمــل الفنّ

ــي ال�أجســام  ــن الحجــوم ف ــات بي ــِبها، اأو العلاق ــة لِنَس ــن هــذه العناصــر يســتلزم دراســة مبدئّي ول� شــّك اأّن الجمــع بي

أبعاد، كما تتطلّب دراسة المسافات الفاصلة بين كلٍّ منها لتخلق اإيقاعات مقبولة جمالّياً.  الثلاثّية ال�

أّول وهلة اأّن ال�ختبار الذي يجري على اأساس العلاقة بين اأبعاد المستطيلات لم ُيؤدِّ اإلى نتيجة، اإلّ�  ورغم اأنّه يبدو ول�

اأنّه لوحظ تفضيل لشكل المستطيل الذي تكون نسبة طول ضلعه الصغير اإلى الضلع الكبير = )1 : 1.618(، وذلك 

المستطيل الذي تكون فيه نسبة الضلع الصغير اإلى الضلع الكبير تساوي النسبة بين طول الضلع الكبير اإلى مجموع طول 

الضلعين. وهذه النسبة التي يندرج عليها تقسيم الخّط اإلى قسمين متناسبين اأو المثلث اأو الدائرة وغيرها من ال�أشكال، 

هي ما تُسّمى النسبَة الذهبّيَة، اأو القطاع الذهبي.

ما اأهمّية الوحدة في العمل الفنّي؟

سؤال:

ما  طرق تحقيق السيادة في التصميم؟

سؤال:
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الوحدة الثالثة

جابة الصحيحة لكلٍّ مّما ياأتي: السؤال ال�أول: اختر رمز ال�إ

1 ما اأسس التصميم الفنّّي؟

د- المساحة يقاع   ج- ال�إ ب- الخط   اأ- النقطة     

2   ِبَم  تُسّمى الفراغات الموجودة بين العناصر المرتّبة في العمل الفني؟

ج- اإضاءات   د- فترات ب- مساحات    اأ- وحدات     

3  ماذا نُطلق على  الشكل عند تشابه الجزء ال�أيمن مع ال�أيسر والجزء العلوي مع السفلّي ؟  

ب- توازن محوري سيمتري. اأ- توازن مركزّي     

د- توازن سمتري. ج - توازن مستتر.     

4 اأّي ال�أسس الفنّية ُيعّد بؤرة العمل واأهّم جزء فيه؟

د- النسبة                ج - المركزيّة   ب- الوحدة               يقاع   اأ- ال�إ  

5 بماذا يمكن اأن يكون التركيز في مجال تصميم الثوب التراثي الفلسطينّي ؟

د- ظهر الثوب ج- كم الثوب.   ب- ذيل الثوب.   اأ- صدر الثوب.    

نسان؟ 6 ما اسم الحالة التي تتعادل فيها القوة المتضاّدة التي تبعث على ال�رتياح والسعادة في نفس ال�إ   

د - التناسب يقاع   ج - ال�إ ب - ال�تزان               اأ- النظام والتنسيق    

7 ما ال�مر الذي يمكن اأن ُيحّقق الوحدة بين عناصر العمل الفنّي في الشكل؟   

د - التراكب يقاع   ج - ال�إ ب- التناسب   اأ - التعادل    

يقاع الذي تتشابه فيه كل� من الوحدات والفترات تشابهًا تامًا باستثناء اللون؟ 8 ما ال�إ

د - اإيقاع منتظم. ج- اإيقاع حر.   ب- اإيقاع رتيب.   اأ - اإيقاع غير رتيب.         

يقاع الذي يختلف فيه شكل الوحدات مع بعضها كما تختلف فيه الفترات عن بعضها؟ 9 ما هو ال�إ

د- اإيقاع رتيب. ج-اإيقاع غير رتيب.  ب- اإيقاع منتظم. ج  اأ- اإيقاع حّر.    

أسئلة الوحدةأسئلة الوحدة



10 بماذا ُيسّمى التصميم اأو التكوين الذي يدور حول مركزه، وفيه يتماثل عنصران اأو اأكثر؟

ب - التوازن محوري غير سيمتري. اأ- التوازن المستتر.    

د - التوازن المركزي. ج - التوازن المحوري.   

 السؤال الثاني:

اأوّضح ِبُلغتي مفهوم اأسس التصميم ال�آتية:

1 ال�نسجام.

2 السيادة.

3 الحركة.

السؤال الثالث: عّدد اأنواع التوازن، واذكر مثال�ً من الطبيعة لكلٍّ منها.

السؤال الرابع: كيف يمكن تحقيق السيادة في التصميم؟

يقاع. السؤال الخامس: اأعّبر بالرسم عن اأربعة من اأشكال ال�إ

     قْم بتصميم صدر ثوٍب فلسطينّي مَع مراعاة استخدام اأسس التصميم من اإحدى الرسمات ال�آتية

مشروع الوحدة
  

* دون استخدام برامج التصميم الجرافيكي.



الوحدة الّرابعة
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الَوْحَدُة 
الّرابعة

الَوْحَدُة 
الّرابعة

ُت األلواِن وتقنّياُتها
نظرّيا

اأناقش
ِلْأللواِن تأثيراٌت مختلفٌة يف نفسّيِة اإلنسان، فهْل لها 

تأثيٌر يف حالِتنا اجلسدّية؟ 
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ُع من الّطلبِة بعَد االْنتهاِء من دراسِة هذه الَوحدة، والّتفاُعِل مَع أنشطِتها أْن يكونوا قادريَن على  ُيتوقَّ
التمييز بني األلواِن، وأنواِعها، وتأثيراِتها يف مجاالِت احلياة، من خالل:

  دائرة األلوان )األساسّية، الّثانوّية، املتكاملة، الوسطّية، احملايدة(، وَدْمِج اللون.
ج اللون.   توظيف تدرُّ

  استنتاج التأثيرات النفسّية لأللوان. 
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ألوان )ال�أساسّية، الثّانويّة، المتكاملة، الوسطّية، المحايدة(.   1 القدرة على تصنيف مكونات دائرة ال�

القدرة على دمِج اللون.   2

القدرة على تحديد تدرُّج اللون الناتج.   3

القدرة على وصف التاأثيرات النفسّية للاألوان.    4

 القدرة على تقييم وتقويم النتائج وعروضها.   5

الكفاياُت امِلْهنّيُة:
  الُمتوقَُّع من الطلبة امتلاكها بعد ال�نتهاء من دراسة هذه الوحدة: 

أواًل: الكفايات احلرفّية

العمل ضمن فريق.    1

َتقبُُّل التّغذية الراجعة.    2

احترام راأي ال�آخرين.   3

مصداقية التعامل مع الزبون.   4

حفظ خصوصّية الزبون.   5

ال�ستعداد للاستجابة لطلبات الزبون.   6

التحلّي باأخلاقّيات المهنة اأثناء العمل.   7

التمتّع بالفكر الريادّي اأثناء العمل.   8

استخلاص النتائج ودقّة الملاحظة.   9

ال�تصال والتواصل الفّعال.   10

ال�ستعداد للاستفسار وال�ستفادة من ذوي الخبرة.   11

فادة من مقترحات ال�آخرين.   12 ال�إ

امتلاك مهارة التاأّمل الذاتّي.    13

ال�ستعداد التام لتقبُّل ملحوظات المصّممين وانتقاداتهم.   14

قناع.   15 القدرة على ال�إ

ثانيًا: الكفايات االجتماعية والشخصية 

العمل التعاوني.   1
الحوار والمناقشة.   2
3   

توظيف  على  والقدرة  العلمي  البحث  مهارة  امتلاك 

اأساليبة.
التخطيط.    4
5   

أفكار)العصف الذهنّي(. القدرة على استمطار ال�
6   

استخدام المصادر والمراجع المختلفة.
توثيق نتائج العمل وعرضها.   7
8   

حصائّية وتمثيل البيانات. توظيف التكنولوجيا والبرامج ال�إ
وضع خطّة وجداول زمنّية.   9

ثالثًا: الكفايات املنهجّية
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املوقف التعليمّي  التعّلمّي )1-4( 
ف إلى دائرة األلوان )األساسّية، الّثانوية، املتباينة، املتقاربة، احملايدة( التعرُّ

وصف املوقف:

ألــواِن، واأنواعهــا، وكيفّيــة التّعاُمِل مَعها  أنّهــا ترغــُب فــي ال�ستفســاِر عــِن ال� تريــُد ســّيدٌة طــلاَء بيِتهــا، فاْســتعانْت بخبيــٍر؛ ل�

نتــاِج األــواٍن متعــّددة، بحيــُث تفــي بالغــرض للديكــور المنزلّي. فــي الّدهــان عــن طريــِق المــزِج ل�إ

العمل الكامل:

الموارد المنهجّية وصُف الموقف الصفّي خطوات 

العمل

ألوان الخاّصة  كتالوجات عن ال�

بالّدهان، وكيفّية مزجها.

الّدهــان  األــوان  عــن   نشــرات 

واأنواعهــا.

ألوان  ال� مزج  كيفية  وعن 

األوان  واإخراج  الّدهان،  في 

جديدة.

- وسيلة نقل.

- وظيف التكنولوجيا

البحث العلمي/ 

زيارة ميدانّية لمحلٍّ 

مختصٍّ لبيع الّدهان 

المنزلّي.

حوار ومناقشة.

التعلّم التعاونّي. / 

مجموعات 

اأجمع البيانات من السيّدة عن:	 

نوع العمل المراد طلاؤه، مساحة البيت، ونظامه مفتوح اأو مغلق،عدد 

أثاث والديكورات، طبيعة النوافذ وعددها  ناث، األوان ال� غرف الذكور وال�إ

ألوان التي تفّضلها، الميزانّية المرصودة. في كّل غرفة، ال�

اأجمع البيانات عن:	 

ألوان واختلافُها.   مّيزاُت ال�

ودواعي  جديدٍة،  األواٍن  من  عنها  ينتُج  وما  ألوان:  ال� مزِج  مّيزاُت   -

استخدامها.

- اأنواع الّدهان، وكيفّية التعاُمل معها في عملّية المزج.

ها
حلل

أ  وا
ت

انا
لبي

ع ا
جم

أ ا

نموذج الخطّة.

تجهيز ال�أدوات اللازمة - تهيئة 

مكان العملاأ

التعلم  التعاوني

مجموعات

-حوار و مناقشة

ألوان واأنواعها. - اختيار ال�

ألوان وفق العمل المطلوب. - تحديد كيفيةاأ مزج ال�

ألوان  - تحديد دواعي استخدامات ال�

- اإعداد نماذج مقترحات لتدّرجات لونّية مختلفة تناسب اأهداف غرف 

المنزل )جلوس، طعام، نوم، ذكور،اإناث،...(.

  عقد جلسة مع السّيدة لمناقشة المقترحات اللونّية واأختيار ال�أنسب منها.

-اإجراء التعديلات اللازمة.

- اإعداد الخطة موّضحة جميع عناصرها. 

-تحديد موعد تسليم العمل.

رّر
أق وا

ط 
ّط
خ

أ ا

* دون استخدام برامج التصميم الجرافيكي.
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الموارد المنهجّية وصُف الموقف الصفّي خطوات 

العمل

األوان دهان. 	 

ِرَيش خاّصة للّدهان.	 

ألوان.	  وعاء لخلط ال�

ألوان المراد العمُل بها.	  ال�

ألوان واأنواعها.	  نشرات عن ال�

 توظيف التكنولوجيا.	 

ألوان.	  نشرات عن مزج ال�

روب عمل.	 

التعلّم  التعاونّي. 

مجموعات.

حوار و مناقشة.

عصف ذهنّي.

تجهيز المكان.
- اإحضار األوان الّدهان وال�أدوات المطلوبة.

ألوان سواء كانت اأساسّية، اأو ثانويّة، اأو متباينة، متقاربة،  - تصنيف ال�
ألوان المناسبة  اأو حيادية وفق العمل واللون المطلوب --استخدام ال�

لعملّية المزج. 
ألوان. -ا تباع الخطوات الصحيحة لعمل مزج ال�

- مزج ال�لوان للحصول على اللون المطلوب
- اإضافة لونين اأساسيين لتكوين لوٍن اآخَر ثانوّي.

- اإضافة لوٍن اأساسّي مَع لوٍن ثانوّي لتكوين لوٍن جديٍد:

ألوان.  اأ. الحصول على مجموعة جديدة عن طريق مزج ال�

ألوان الثانويّة، عن طريق المزج. ب.الحصول على مجموعة مختلفة من ال�

ألوان الحياديّة.  ج. الحصول على مجموعة مختلفة من ال�
- ال�هتمام بنظافة ال�أدوات.

- ال�هتمام بنظافة المكان بعد العمل.

ذ 
نّف
أ ا

الخاصة  والوثائق  النشرات    
باألوان الدهان واأنواعها.

الخاصة  والوثائق  النشرات   -
ألوان. بمزج ال�

- الخطة المعّدة مسبقاً.

حوار و مناقشة.

تعلّم تعاونّي/

مجموعات ثنائّية.

ألوان المناسبة لدهان البيت حسب المطلوب.  التاأكُّد من استخدام ال�

ألوان بالشكل الصحيح. التاأكُّد من خلط ال�

التاأكّد من الحصول على األواٍن جديدٍة.

التحقق من رؤية اللون و مناسبته للديكور المنزلي

ق 
حق

أت ا

الملحوظات المدّونه.  

اأقلام ملّونة.

اأوراق لعرض المعلومات.

حوار و مناقشة.

عرض النتائج. 

توثيق البيانات عن: 	 
- طبيعة الديكور المنزلّي. 

- مّيزات الوان الدهان واختلافها.
- ال�لوان الناتجة عن عملّية المزج

ألوان بعد عملّية المزج. - اختلاف اأسماء ال�
ألوان في الّدهان. -  دواعي استخدام ال�

ألوان وااأواعها، وعن اآلّية مزجها، وكيفّية 	  فتح ملف خاص عن ال�
الحصول على تدّرجات مختلفة، وتصنيفها بعد عملّية المزج.

اإعداد المجموعات للعروض التقديمّية.	 
تسليم السيدة تقريراً يوّضح اأنواع األوان واآلّية مزجها للحصول على 	 

التدّرجات اللونّية. 

ّدم
أق وا

ّق 
أوث ا
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الموارد المنهجّية وصُف الموقف الصفّي خطوات 

العمل

ألوان،  ال� ميزات  عن  وثيقة 

واختلافها في التدّرج اللونّي.

حوار و مناقشة ألوان  ال� اختلافها،  و  الدهان  األوان  بـمّيزات  الخاص  التقرير  ملاءمة    

ألوان بعد عملّية المزج، ودواعي  الناتجة عن عمليّة المزج، اسماء ال�

ألوان في الدهان. استخدام ال�

ألوان واأنواعها وكيفّية مزجها. - وعن المعرفة التي اكتسبتها حول ال�

- رضا السّيدة عن األوان البيت بعد طلائه. 

وّم
أق ا

هل ُيمكُننا الحصوُل على األوان جديدة؟

ر: أُفكِّ

نشاط عملي:
اأدمج اللونين ال�أزرق وال�أصفر معًا واأل�حظ اللون الذي يظهر.

أتعّلم  دائرة ال�ألوان )ال�أساسّية، الثّانوية، المتباينة، المتقاربة، المحايدة(.

الّلون
يحتــّل اللـّـون مكانــًة مهّمــًة فــي جميــع اأْوُجــِه نشــاطنا، وقــد اهتــّم الفنّانــون وعلمــاء اأصــول الشــعوب وعلمــاء الطبيعــة 

وعلمــاء النفــس وغيرهــم بنواحــي اللــون المختلفــة.

ّن دراســة اللــون علــى ســيكولوجّية وفســيولوجّية الجســم البشــرّي قــد اأعطــْت نتائج  واإنـّـه باختــلاف الناحّيــة الجمالّيــة، فــاإ

ثــارة وشــدة ســرعة نبضــات القلــب،  ُيمِكُننــا ال�ســتفادة منهــا، اإنّنــا ل� نســتطيع اأْن نتجاهــل مثــلاَ اأّن اللــوَن ال�أحمــَر ُيســّبب ال�إ

ألوان والتنبُّــؤ بتاأثيراتها المختلفة. ــم ال� واأّن اللــون ال�أزرق لــونٌ مهــدئ للجهــاز العصبــّي، وعليــه فقــد اأمكننــا تفهُّ

مفهــوم الّلــون:  هــو ذلــك التاأثيــر الفســيولوجّي )اأي الخــاص بوظائــف اأعضــاء الجســم( الناتــج علــى شــبكّية العيــن، ■ 
ــوء الملـّـون. ســواء كان ناتجــاً عــن المــادة الصباغّيــة الملّونــة اأو عــن الضَّ
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ُأُسس الّلون                

أ- أصل الّلون 
ويرى بعض العلماء تسمية هذه الخاصّية )كنه 

اللون( وهو اسم اللون، واأصل اللون لما نعنيه بهذه 

التسمية، نقول لو مّر شعاٌع ضوئّي اأبيض خلال 

أبيض يتحلّل  منشور زجاجّي، فاإّن هذا الشعاع ال�

ألوان، عددها سبعة األوان تبداأ من جانب بال�أشعة البنفسجّية، ثّم النيلّية ثّم الزرقاء، ثّم الخضراء ثّم  اإلى مجموعة من ال�

الصفراء، ثّم البرتقالّية، ثّم الحمراء في الجانب ال�آخر.

وال�أشّعة الّضوئّية تسري في خطوٍط مستقيمة وعلى هيئة موجات، ومن الموجات الّضوئّية ما هو قصير ومنها الطويل، 

واختلاف طول الموجة هو الذي يؤّدي اإلى اختلاف األوان ال�أشّعة. وال�أشعة البنفسجّية هي اأقصر اأنواع موجات ال�أشّعة المنظورة 

طول�َ، وال�أشّعة الحمراء هي اأطولها )ال�أطوال التقريبّية لموجات ال�أشّعة الملّونة التي تنتج عن تحليل الشعاع الّضوئّي ال�أبيض(.

)Angstrom unit( ُيقاس طول الموجة الّضوئّية بوحدة ال�أنجستروم

ب- قيمة الّلون
قيمــة اللــون هــي الصفــة التــي تجعلنــا نطلــق عليــه فــي لغتنــا المعتــادة اليومّيــة اســم )لــون ســاطع( اأو )لــون قاتــم( . وقــد 

يتّفــق اأصــل لونيــن ولكــن يختلفــان فــي قيمتهمــا. فيكــون اأحدهمــا ســاطعاَ يعكــس كمّيــة كبيــرة مــن ال�أشــّعة، والثّانــي قاتمــاَ 

ّن قيمــة اللــون تــدّل علــى درجــة نُصوعه)وضوحه(. تقــّل كمّيــة ال�أشــّعة المنعكســة منــه. فــاإ

ع اللون ج- درجة تشبُّ
ّن قيمتــه تــدل علــى درجــة  اإذا قلنــا اأّن اأصــل اللــون يــدّل علــى نوعــه اأو جوهــره، اأو كُْنــه اللــون مثــل اأحمــر اأو اأصفــر، فــاإ

ألــوان  نصوعــه كمــا ُذكــر ســابقاَ، اأّمــا الكرومــا فهــي الصفــة التــي تــدّل علــى مــدى نقــاء اللــون؛ اأي بمــدى اختلاطــه بال�

أبيــض وال�أســود ومــا بينهمــا مــن الرماديـّـات، فمثــلاَ لــو اســتخدمنا اللــون ال�أزرق واأضفنــا  المحايــدة. وهــي كّل مــن اللــون ال�

أبيــض فســوف تقــّل درجــة تشــبُّعه، ويصبــح اللــون اأزرق فاتحــاً. اإليــه جــزءاً مــن اللــون ال�

وهناك حال�ت ثلاث لنقص تشب�ع اللون، ولكلٍّ منهما تعبير مستقل: 

نقص التشبُّع ل�ختلاط اأصل اللون بقدر من ال�أبيض، وفي هذه الحالة ُيقال: اإّن اأصل اللون قد ُخّفف.   1

نقص التشبُّع ل�ختلاط اأصل اللون بقدٍر من ال�أسود، وفي هذه الحالة ُيقال: اإّن اأصل اللون قد ُظلل.   2

نقص التشبع ل�ختلاط اأصل اللون بقدٍر من الّرمادي، وهنا ُيقال: اإّن اللون اأصبح محايداً.   3
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ألــوان المتوافقــة، اللــون  اإّن الفنّانيــن عــادة يســتعملون ال�صطلاحــات ال�آتيــة: اللــون الســاخن، اللــون البــارد، ال�

المــرح اأو الحزيــن التوافــق اللونــي. ولكــن متــى يبــداأ اللــون فــي الســخونة اأو البــرودة؟ ومــا يمكــن اأن تكــون عليــه تلــك 

ألــوان. العلاقــات الحســّية والعاطفّيــة، وكيــف يتــم اختيــار لــوٍن مــا ليتوافــق مــع غيــره مــن ال�

مجموعات األلوان 
ألوان الثانويّة.          ألوان ال�أساسّية مع ال� دائرة ال�

اأ  المجموعة ال�أولى:

ألوان الصافية، اأو النقّية، ألوان ال�أساسّية: ال� ال�

وهي )ال�أحمر، ال�أصفر، ال�أزرق(.

ب  المجموعة الثانية:

ألوان الثانويّة الناتجة عن مزج لونين اأساسّيين وهي: ال�

البرتقالي: ناتج عن مزج ال�أحمر وال�أصفر.

ال�أخضر: ناتج عن مزج ال�أصفر وال�أزرق.

البنفسجي: ناتج عن مزج ال�أحمر وال�أزرق.

الثانويّة  ألوان  ال� وهي  المكّملة:  ألوان  ال� الثالثة:  المجموعة  ج  

المكّملة للاألوان ال�أساسّية والمقابلة لها في الدائرة اللونّية:

اللون ال�أخضر             مكّمل للّون ال�أحمر.

اللون البرتقالّي             مكّمل للّون ال�أزرق.

اللون البنفسجّي          مكّمل للّون ال�أصفر.
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ألوان ال�أساســّية، وتكون مجاورة  ألــوان الثانويـّـة التــي تُمــزج بال� ألــوان المشــتّقة )الثلاثّيــة(: هــي ال� د  المجموعــة الرابعــة: ال�

للاألــوان ال�أساســية في الدائــرة اللونّية:

ال�أخضر مع اأصفر = اأخضر ُمصفّر

ال�أخضر مع اأزرق = اأخضر ُمزرقّ     

البرتقالي مع اأصفر = برتقالي ُمصفّر

البرتقالي مع اأحمر = برتقالي ُمحمّر

البنفسجي مع اأزرق = بنفسجي ُمزرّق

البنفسجي مع اأحمر = بنفسجي ُمحمّر

االلوان الساخنة والباردة وتاثيراتها:
ألوان  ال�ألوان الساخنة: تتضمن ال�أحمر وال�أصفر والبرتقالى وقد سميٌت بال�

أنها تذكرنا باألوان النار والدم وهى مصدر للدفئ. السلاخنة اأو الدافئة ل�

ال�لوان الباردة: فتشمل ال�أزرق وال�أخضر و البنفسجى وقد سميت بالباردة 
ل�نها تتفق مع لون السماء والماء و هما مبعث البرودة.

اإن من اأهم التاأثيرات للاألوان الباردة والساخنة فى التصميم اأو التكوين اأنها 
ألوان الحمراء والصفراء والبرتقالية  تلعب دوراً كبيرا فى ال�حساس بالعمق، فال�
كاألوان ساخنة لها دل�لة فى التصميمات اأو التكوينات باأنها تظهر اأقرب اإلى 

ألوان الباردة. المشاهد واأكثر تقدما من ال�

األلوان احملايدة:
ول�  بجانبها  يظهر  لوٍن،  اأّي  تُقّوي  أنّها  ل� ال�سم،  بهذا  ُسّميت 

ألوان الحارة والباردة، فهي األوان  تنتمي اإلى الدائرة اللونية واإلى ال�

محايدة اإذا اأضيفت اإلى اأي لون تزيد من شدة اللون اأو تخفض 

من شدته.  

مثلاً: اللون الرمادّي هو لون محايد ناتج عن خلط اللونين ال�أبيض 

وال�أسود بنسٍب متساوية.
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ع اللوني التشبُّ
أّي لوٍن اآخر، للحصول  ينتج عن اللون ال�أبيض، بنسٍب معّينة ل�

على درجٍة اأفتَح من هذا اللون، ثّم اإضافة اللون ال�أسود بنسٍب 

أّي لوٍن اآخر، للحصول على درجة اأغمق من هذا اللون. معّينة ل�

االنسجام اللوني
ألوان بطريقة  ألوان هو الجمع بين ال� المقصود بانسجام ال�
غراء السحري وهو يربط  منسجمة للعين، يسمى هذا بال�إ

بين كل عناصر اللوحة.

ألوان في الحياة العادية فاإن الضوء والهواء الذي  انسجام ال�
التي  ألوان  ال� على  يؤثر  الغالب  في  اللوحة  على  يسقط 
ألوان التي نراها في يوم ضبابي تختلف تماما  تظهر، فال�

ألوان التي نراها في يوم مشرق. عن ال�

ألوان فيوجد الكثير من القواعد  ولكي يتم ال�نسجام في ال�
ألوان، مثل استخدام  حول كيفية تحقيق ال�نسجام في ال�

ألوان التكميلية اأو المماثلة. ال�

األنظمة اللونية الصباغية والضوئية
:RGB 1  نظام

هو نظام لوني خاص بشاشات الحواسيب، ويتكون من ثلاث األوان ضوئية اأساسية هي ال�حمر 
RED وال�خضر GREEN  وال�أزرق BLUE لتمثيل جميع ال�طياف اللونية.

ألوان الثلاثة بنسب اشعاع مختلفة ما يؤدي اإلى اإنشاء األوان ضوئية  	 كل لون عبارة عن جمع ال�
مختلفة التباين على الشاشة.

	 التصاميم المنتجة على الشاشة قد تبدو مختلفة نوعا ما عند طباعتها على الورق ويعود ذلك 
ل�نها األوان طيفية مشعة الضوء على العكس من ال�أحبار CMYK التي تمتص الضوء وتعكس 

ما يتبقى منه.
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:CMYK 2  نظام
الطباعة  للدل�لة على عملية  واأيضا  المطبوعات  ألوان، يستعمل في  ال� لوني رباعي  هو نظام 

نفسها، والحروف مشتقة من اسماء األوان ال�أحبار التي يتشكل منها هاذا النظام اللوني.

نظام CMYK نظام األوان صبغية / حبرية بينما نظام RGB عبارة عن نظام األوان طيفية، عند جمع الوان CMYK ال�ساسية 
فاللون الناتج هو ال�سود وعلى العكس من ذلك نظام RGB ، فاللون الناتج من دمج ال�لوان الرئيسية هو ال�بيض.

ألوان.   1 عّرْف دائرَة ال�

ألوان.   2 ألوان الوسطّية في دائرة ال� عّدْد ال�

ألوان في عملّية المزج؟   3 ألوان الحياديّة؟ وما تاأثيرها على ال� ما ال�

ألوان: ال�أساسّية،الثّانويّة،المتقابلة.   4 صنّْف في جدوٍل ال�

فّسْر الدمج، مَع اإعطاء اأمثلة.   5

األسئلة:
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ف إلى الّلون و التدّرج اللونّي  املوقف التعليمّي التعّلمّي )4-2( : التعرُّ

 وصف املوقف:
ــات مــن مصّمــم جرافيكــي تصميــَم موقــٍع اإلكترونــّي للشــركة، باســتخدام اثنيــن فقــط   طلــَب صاحــُب شــركِة بصريّ

ألــوان والتركيــز علــى درجاتهمــا. مــن ال�

العمل الكامل:

الموارد المنهجّية وصُف الموقف الصفّي خطوات 

العمل

وثائق: )طلب صاحب 

الشركة، نشرات، وكتالوجات 

تتعلّق بتصميم المواقع 

لكترونّية والمعايير الخاصة  ال�إ

بها(.

نترنت، اأنماط  التكنولوجيا )ال�إ

بصريّة، فيديو وصور(.

البحث العلمّي.

حوار ومناقشة.
اأجمُع البيانات من صاحب الشركة عن:	 

الموقع،    حجم  المستهدفة،  الفئة  الشركة،  عمل  طبيعة 

ألوان،  اللغة، نوع الموقع المطلوب )static/dynamic(، ال�

مواصفات خاصة، الميزانّية المرصودة، والفترة الزمنّية.

اأجمع بيانات عن:	 

مواقع اإلكترونّية عن البصريّات.  

لكترونّية واأبعادها.   اأنواع المواقع ال�إ

ألوان ودرجاتها ودل�ل�تها.   ال�

ها
حلل

أ  وا
ت

انا
لبي

ع ا
جم

أ ا

الوثائق )كتالوجات، نشرات، 

صور، طلب صاحب الشركة(

ال�نترنت )مواقع خاصة 

بالتصميم الجرافيكي ذات 

مصداقّية(.

  المناقشة والحوار.

- التعلم التعاوني 

)العمل ضمن فريق(.

- العصف الذهني 

)استمطار ال�أفكار 

حول تصميم 

المواقع(.

واأبعادها 	  واألوانها  لكترونّية  ال�إ المواقع  )اأنواع  البيانات  تصنيف 

وارتباطها بالسوق(.

تحديد خطوات العمل:	 

لكتروني.   وضع مقترحات وبدائل لتصميم الموقع ال�إ

دراسة البدائل وتحديد نقاط القوة والضعف.  

واللون،    )النوع،  حيث  من  ال�أنسب  التصميم  تحديد 

أبعاد(. وال�

اإعداد خطة للتنفيذ.  
رّر

أق وا
ط 

ّط
خ

أ ا

قرطاسية.

الوثائق )كتالوجات، نشرات، 

صور، طلب صاحب الشركة(

ال�نترنت )مواقع خاصة 

بالتصميم الجرافيكي ذات 

مصداقّية(.

التعلم التعاونّي/ 

مجموعات.

الحوار والمناقشة.

لكتروني.   رسم مسّودات )سكتشات( مقترحة للموقع ال�إ

اختيار 3 مقترحات لعرضها على صاحب الشركة.  

اقتراح مجموعات لونّية تعّبر عن الموضوع )بحيث تتكّون كّل مجموعة   

من لونَين فقط وتدرجاتهما(، واإسقاطها على التصاميم المقترحة.

ال�تّفاق مع صاحب الشركة على التصميم من حيث: )النّوع   

ألوان(، واإجراء التعديلات المطلوبة. أبعاد وال� والشكل وال�

البدء بتصميم الموقع لتسليمه وفق الجدول الزمنّي واإخراجه   

بالصورة النهائّية.

ذ 
نّف
أ ا

* دون استخدام برامج التصميم الجرافيكي.
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الموارد المنهجّية وصُف الموقف الصفّي خطوات 

العمل

نشرات  )كتالوجات،  الوثائق 
تصميم  ومواصفات  لمعايير 
صور،  لكترونّية،  ال�إ المواقع 

طلب صاحب الشركة(
نترنت )مواقع خاصة بتصميم  ال�إ

المواقع ذات مصداقّية(.

الحوار والمناقشة.

التعلم التعاونّي/ 

مجموعات.

التحّقق من:	 

ألوان والنوع(.   أبعاد وال�  اختيار التصميم المناسب من حيث )ال�

ألوان المختارة وتدّرجاتها للتصميم.   ملاءمة ال�

مع طلب صاحب    اإنجازه  تّم  الذي  التصميم  مواصفات  مطابقة 

الشركة.

ّقق
ح

أت ا

حاسوب، اأجهزة عرض، 

سجّلات.

الحوار والنقاش

تعلّم تعاونّي/

مجموعات.

لكترونّية واألوانها واأبعادها وارتباطها بالسوق، 	  توثيق اأنواع المواقع ال�إ

يحّقق  بما  الشركة  مَع صاحب  المناسب  التصميم  اختيار  واآلّية 

المواصفات والمعايير من مجموعة مقترحات )سكتشات(. 

فتح ملّف بالحالة )تصميم موقع اإلكترونّي للشركة باستخدام اثنين   

ألوان والتركيز على درجاتهما(. فقط من ال�

عرض الموقع الذي تّم اإنجازه.  

تسليم صاحب الشركة  التصميم المتّفق عليه.  

ّدم
أق وا

ّق 
أوث ا

نماذج التقويم.

طلب صاحب الشركة.
كتالوجات، نشرات لمعايير 
ومواصفات تصميم المواقع 

لكترونّية. ال�إ

حوار ومناقشة.

البحث العلمي 

/ اأدوات التقويم 

ال�أصيل.

رضا صاحب الشركة عن الموقع الذي تّم تصميمه.

مطابقة تصميم الموقع للمواصفات والمعايير.

وّم
أق ا

ما الخطواُت الواجُب اتّباُعها للحصول على تدر�ٍج لونّي لمنظٍر جبلّي؟  

ر: أُفكِّ
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التدرج اللوني أتعّلم

نشاط)1( نظري:
 اأبحث عن اأمثلة لتدرّج ال�ألوان في حال�ت متنوعة في الطبيعة.

اللون:
اإّن اللوَن صفٌة طبيعّيٌة من صفات ال�أشياء، ول� ُيمكن رؤية اللون في الظّلام؛ 

أنّه مرتبٌط اأشّد ال�رتباط بالّضْوء، والّشمس هي مصدُر الّضوء والّدفء والحياة. ل�

فنقول:  الطبيعة،  الموجودة في  ال�أشياء  ألوان وصفاتها وفق  ال� وتختلف تسمية 

ذهبّي، فضّي، سكرّي، زيتونّي، بصلّي، عنّابّي...الخ.

ألوان روح الطبيعة، والكون بلا األوان هو كوٌن جامٌد  جمال الكون وجلال الطبيعة يرجع اإلى ما فيها من األوان بديعة، ال�

وترابّي حزين، ول� يمكن تنفيذ عمل فنّي دون األوان.

أواني  كسسوارات، والمفروشات الداخلّية، والمحلات التجاريّة، واليافطات، وال�أخشاب المتنّوعة، وال� فالملابس، وال�إ

الّزخرفّية كلُّها ملّونة.

وِمْن اأهّم الظواهر الطبيعّية للاألوان ظاهرة قوس قَُزح، وهي التاأثير الواضح الناتج عن انقسام اللون الطبيعّي للّضْوء بواسطة 

انكسار ال�أشعة على ملايين من  قطرات المطر، حيث تتجّزاأ اأشّعة الّشمس، وينتج عن ذلك األوان الطّْيف الصافية.

اختيار األلوان■ 
ألوان الذي نختاره على نوع اللوحة التي نوّد رسمها، وعلى مدى اهتمامك في معّداتك. وليس هناك  يعتمد نوع ال�

ألوان، لكّن كلَّ نوع سيتطلّب اأدواٍت مختلفًة عن غيره. سبب ل�أن نلتزم بنوٍع واحد فقط من الرسم اأو ال�

أنواع األلوان: ■ 
اواًل: األلوان الّزيتّيه:

ُن بها على القماش المشدود  هي األواٌن ذاُت وسيٍط زيتّي، ل� تزوُل بالماء اأبداً، وتُباُع محفوظًة داخل اأنابيَب معدنّيٍة، ُيلوَّ

اإلى اإطاٍر خشبّي.

 استخداماتها: 
ألوان الزيتّية  ألوان الزيتّية زيوٌت خاّصة، تساعد عند مزجها بال�   تُستخَدُم مَع ال�

على تخفيف اللّون، وفق رغبة الفنّان، وتُكِسُب اللون طراوًة عند التلوين، 

ل، وتساعد على سرعة الجفاف. ولمعاناً، وقّوَة َتحمُّ

اإّن اللوَن صفٌة طبيعّيٌة من صفات ال�أشياء، ول� ُيمكن رؤية اللون في الظّلام؛ 

فنقول:  الطبيعة،  الموجودة في  ال�أشياء  ألوان وصفاتها وفق  ال� وتختلف تسمية 

ألوان الزيتّية  ألوان الزيتّية زيوٌت خاّصة، تساعد عند مزجها بال� تُستخَدُم مَع ال�

على تخفيف اللّون، وفق رغبة الفنّان، وتُكِسُب اللون طراوًة عند التلوين، 
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 ممّيزاتها 
مكان الرسُم اأكثر من مّرة على اللوحة  نفسها.   بال�إ    

ألوان، وتحاشى الّرّساُم ال�أخطاَء اأثناَء عمله. ينفرد الرسم الزيتّي بميزة بقاِء اللوحة المنّفذة به سنين كثيرة، اإذا اأْحِسَن اختيار الّسطح وال�  -

نشاط )2( نظري:
كيف يمكن تصحيُح خطاأ عند استخدام ال�ألوان الزيتّية، اأو تغيير مساحٍة لونّية؟

القماش املستخدم للرسم بألوان الّزيت واألكرليك:

ر ■  قماش  الكانفاس: هو قماٌش ُيصَنُع من القطن اأو الكتّان، ثّم ُيحضَّ
ُس للّرسم والتلوين. يتوفُّر في ال�أسواق باأنواٍع مختلفة، ويكون  وُيؤسَّ

الذي  والبيضاوّي  المستطيُل  اأشكاله  ومن  للّرسم،  وجاهزاً  مؤّسساً 

يناسب رسَم )البورتريه(، والورود.

ثانيًا: األلواُن املائّيُة
ألوان التي تذوب في الماء، ويمكن الّرسم بها بتخفيفها بالماء.   ألوان التي وسيطها مائّي، بمعنى ال� ألوان المائّية هي ال� ال�

 ممّيزاتها:  تُعطي درجًة من الّشفافية العالية، ولها تاأثيٌر قويٌّ على الُمشاِهد؛ بسبب درجة النّقاِء، وال�نْسجاِم، والتاأثيِر 
أبيض منها. الخّلاب للاألوان المائّية، والدرجات اللونّية المتدّرجة والفاتحة، خاّصًة ال�

 أنواعها: 
اأ  اأول�ً األواٌن مائّيٌة شّفافٌة: وتُسّمى )اأكوريل(، ويوجد منها اأشكال عّدة منها:

الجافّة: تكون على شكل مستطيلات، اأو دوائر لونّية جافّة 	 
داخل علبة، وتُبلّل بالماء بفرشاٍة قبل التلوين.

عند 	  بالماء  ُف  وتُخفَّ اأنابيَب،  في  تُعّباأ  الّسائلة: 
التلوين، حسب الحاجة. اأو تُعّباأ في عبواٍت صغيرة، 

مثل ال�أصباغ، وال�أحبار الملّونة.

نشاط )3( عملي :
ْذ لوحًة فنّيًة تحتوي على اأكثر من نوٍع من ال�ألوان المائّية. اأنفِّ
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ألوان، غير شّفافة، وقوامها سميك نوعاً ما. ب  ثانيًا ال�ألوان المائّية سميكة القوام »معتمة« مثل )جواش – اأكريلك(: هذه ال�

 استعماالتها:   يمكن استعمالها على اأرضّياٍت ملّونٍة، اأو بيضاء.

   ممّيزاتها:      لها قدرٌة عاليٌة على التغطية.

)ACRYLIC( األوان ال�أكريليك

ــٌة بلاســتيكّيٌة ســريعُة الجفــاف، وتحتفــُظ  هــي األــواٌن صناعّي

برْونقهــا بعــد جفافهــا، ول� تســيُل بســهولة، وتحتــاُج لمهــارٍة  

خاّصــة لصعوبــِة تعديــل َخْلِطهــا علــى اللوحــة؛ لســرعة جفافهــا، 

وهــي مصنوعــٌة مــن صمــٍغ صناعــّي يشــبه البلاســتيك، وتجــفُّ 

حالمــا يتبّخــر منهــا المــاء وعنــد ذلــك ُيصبــح اللــون ُصلبــاً، وغيــَر 

قابٍل للّذوبان في الماء اأو الّزيت. 

 استخداماتها: 
ألــوان اأنّهــا واضحــٌة بّراقــٌة، وتــدوم وقتــاً طويــلاً، وبعــد اأْن تجــّف تكتســُب  أّن مــا يمّيــُز هــذه ال� ؛ ل�   علــى ســطٍح معدنــيٍّ

مناعــًة ضــّد المــاء، والّزيــت، والتغّيــرات الُمناخّيــة.

  على الورق المقّوى، ولكن قبل التّلوين ُيشدُّ الورُق من اأطرافه؛ كي ل� يتمّوج. 

ــُل تنعيــُم الخشــب، َوَوْضُع اأســاٍس عليــه قبــل البــدِء بالتّلويــن، وُيمكــن اأْن يكــوَن  ال�أســاُس  ألــواح الخشــبّية وُيفضَّ - ال�

طبقــًة رقيقــًة مــن )ACRYLIC( نفســه؛ اإْذ اإنـّـه يحتــاج لدقائــَق حتّــى يجــّف.

أنّه يقاوُم الهواء والّرطوبة. - على الجدران؛ ل�

ملاحظــة: قبــل اأْن يجــفَّ اللــون ُيمكــن تخفيُفــه بالمــاء، كال�ألــوان المائّيــة، وتُتََّبــُع الطريقــُة نفُســها عنــد مــزج ال�ألــوان. يجــب 

اأْن تبقــى الفرشــاة فــي المــاء مــّدَة فتــرة التلويــن، وعنــد ال�نتهــاء يجــب تنظيفهــا بالمــواد النفطّيــة.

نشاط )4( عملي:
.)ACRYLIC( ْذ رسَم لوحٍة فنّيٍة على لوٍح خشبّي تحتوي على األوان اأنفِّ
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األوان الجواش

 أشــكالها:      تكــون علــى شــكِل اأنابيــَب، اأو معّبــاأة فــي عبــواٍت صغيــرة، وتُبــاع بالمجموعــة اللونّيــة كاملــًة، علــى هيئــة 
مســحوٍق ُيمــَزُج بقليــٍل مــن المــاء.

ألوان ناجحة ومميزة عند استخدامها في   استخداماتها:   وهذه ال�
التي  العناصر  علان، والّزخرفة، وفي  ال�إ مجال�ت 

فوق  اللون  من  طبقاٍت  اإلى  تلوينها  في  تحتاج 

بعضها بعضاً، مثل زخرفة ال�أقمشة، وعند التلوين 

يجب ال�نتظار حتى يجّف اللون تماماً؛ لضمان 

الّدقِة، ثّم ُيضاُف اللوُن الذي يليه.

ألوان المائّية داخل اإطار، ويوَضُع على اللوحة زجاج؛ كي يحفظها من عوامل  ملحوظة: تُحَفُظ اللوحات المرسومة بال�

أتربة. التلف، كالماء، وال�

نشاط )5( عملي :

ْذ لوحًة زخرفّيًة باستخدام األوان الجواش، بالمشاركة مع زملائك.  اأنفِّ

ثالثًا: ألوان الباستيل
وهي مادة تشبه الطبشور، وُيستخدم لبعض اأنواع القماش الَخِشن، والورق، والكرتون.

 أنواعها: 
- باستيل ناعم.  - اأقلام باستيل.      باستيل زيت.   

- باستيل قابٌل للذوبان في الماء. - باستيل َخِشن.   

الخامُة المستخدمُة للرّسم باألوان الباستيل:

  على الورق الملّون، نتيجة كثافِة لونِها وَتَشبُِّعه.                               

- تُْصَنــُع اأوراُق الباســتيل اأحيانــاً بتقنّيــة الــورِق الُمضلّــع، ويعنــي ذلــك اأّن 

ــًة مــن بعضهــا بعضــاً، ويكــون  أُوجــِه تكــوُن قريب ــى اأحــد ال� الخطــوط عل

ــًلاً. ــاً قلي الوجــه ال�آخــر مرقّش

(، اأو اأوراق الصنفــرة الخشــنة، وتلــك اأنــواع  - الــورق المفحــم )َرْطــٌب وجــافٌّ

مــن الــورق تُضفــي متعــًة علــى تجربــِة الّرســم بالباســتيل.
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نشاط )6( نظري:
 بمشاركة زملائك ابحث عن استخداماٍت ل�ألوان الباستيل ال�أخرى المتنوعة.

رابعًا: ألوان الزجاج:

األواُن الرّسِم على الزجاج نوعان:

 األواٌن ذاُت اأساٍس غيِر مائّي. 

 األواٌن ذاُت اأساٍس زيتّي.       

 مميزاتها: 
أّن الزجاَج خامٌة ممتازٌة  الّرســُم على الّزجاج فنٌّ ممتٌع جداً؛ ل�

للرســم، بســبب ســطحه النّاعــم، وقدرتــه علــى عكــس الّضــْوء 

بطريقــٍة ُمدهشــة. وهــي ل�معــٌة وقويـّـٌة، تجــفُّ فــي الهــواء بعيــداً عــن 

الغبار. 

ألوان يجب التاأكُّد من ثلاثة اأمور، هي: وقبل شراء ال�

 الّشفافية.

 الثّبات. 

 سهولة التّلوين.

ألــوان مــَع بعضهــا بعضــاً.  وهنــاك اأقــلاٌم للتّحديــد فــي الّرســم علــى الّزجــاج، تقــوم بتحديــد التّصميــم، وَمْنــِع تمــاُزِج ال�

 

نشاط )7( نظري:
اأصنّْف في جدوٍل األواَن الرّسم على الزّجاج، ومميزاتها .
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نشاط )6( نظري:
 بمشاركة زملائك ابحث عن استخداماٍت ل�ألوان الباستيل ال�أخرى المتنوعة.

رابعًا: ألوان الزجاج:

األواُن الرّسِم على الزجاج نوعان:

 األواٌن ذاُت اأساٍس غيِر مائّي. 

 األواٌن ذاُت اأساٍس زيتّي.       

 مميزاتها: 
أّن الزجاَج خامٌة ممتازٌة  الّرســُم على الّزجاج فنٌّ ممتٌع جداً؛ ل�

للرســم، بســبب ســطحه النّاعــم، وقدرتــه علــى عكــس الّضــْوء 

بطريقــٍة ُمدهشــة. وهــي ل�معــٌة وقويـّـٌة، تجــفُّ فــي الهــواء بعيــداً عــن 

الغبار. 

ألوان يجب التاأكُّد من ثلاثة اأمور، هي: وقبل شراء ال�

 الّشفافية.

 الثّبات. 

 سهولة التّلوين.

ألــوان مــَع بعضهــا بعضــاً. وهنــاك اأقــلاٌم للتّحديــد فــي الّرســم علــى الّزجــاج، تقــوم بتحديــد التّصميــم، وَمْنــِع تمــاُزِج ال�

 

نشاط )7( نظري:
اأصنّْف في جدوٍل األواَن الرّسم على الزّجاج، ومميزاتها .

خامسًا: املاركر
لكلِّ قلٍم جانبان: جانٌب دقيٌق للتّلوين العادي، وجانٌب عريٌض للمساحات الواسعة.

استخداماته 

أزياء، والمهندسون. ألوان للّرسوم الملّونة، ويستخدُمها مصّممو ال�  تُستخَدُم هذه ال�

مفهــوم التــدرّج اللونــّي: هــو انتقــاٌل لطيــٌف مــن درجــة لــون اإلــى درجــٍة اأخــرى، 

ــِق  ــن، ومــن تناُس ــن اللّونْي ــزاً، اأو اإدراكاً بي ــّل تميُّ ــّي اأق ــق لون ــى تفري للحصــول عل

ألــوان المتجــاورة علــى دائــرة  ألــوان التدريجّيــة الصافيــة باختيــار درجــات ال� ال�

ألــوان، مثــل: ال�أصفــر، وال�أصفــر المخضــّر، وال�أخضــر، وهــذه المجموعــة مــن  ال�

ــٌر هــادٌئ، وتضفــي تناســقاً علــى النّمــاذج ومتعــًة للبصــر. ألــوان لهــا تاأثي ال�

نشاط )8( عملي :
ْذ لوحَة حائٍط تحتوي على تدرٍّج لونّي للّون ال�أزرق فقط. اأنفِّ

اذكْر اأمثلًة لتدرّج ال�ألوان في حال�ٍت متنوعة في الطبيعة.    1

عّدْد ال�ألوان المتجاورة على دائرة ال�ألوان.   2

عرّف:   اللون         التدرّج اللونّي.   3

اأعِط اأمثلًة على تسمية ال�ألوان وفَق وجودها في الطبيعة.   4

األسئلة:
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ف إلى التأثيرات النفسّية لأللوان املوقف التعليمّي التعّلمّي )4-3(: التعرُّ

 وصف املوقف:
يريــد صاحــب حضانــة وروضــة اأطفــال طــلاَء الروضــة باألــواٍن مناســبة، فاســتعان بمجموعــِة متطوّعيــن مــن 

نجــاز هــذه الَمهّمــة. مركــٍز لتعليــِم التصميــم الجرافيكــي، ل�إ

العمل الكامل:

الموارد المنهجّية وصُف الموقف الصفّي خطوات 

العمل

وثائق:	 

)طلب صاحب الروضة، 

نشرات، وكتالوجات تتعلّق 

ألوان وتاأثيرها النفسّي،  بال�

والمعايير الخاصة بها(

نترنت، اأنماط  التكنولوجيا )ال�إ

بصريّة، فيديو وصور(.

حوار ومناقشة.

التعلم  التعاونّي 

ضمن مجموعات.

البحث العلمّي.

اأجمع البيانات من صاحب الروضة عن:	 

المطلوب،الميزانّية  الطلاء  نوع  العمريّة،  الفئة  المكان،  مساحة 

المرصودة، مواصفات خاصة، الجدول الزمنّي.

اأجمع البيانات عن:	 

-  اأنواع الطلاء المناسبة لرياض ال�أطفال.

- المجموعات اللونّية المناسبة للاأطفال.

- التاأثير النفسّي للاألوان، وكيفّية التعامل معها.

ها
حلل

أ  وا
ت

انا
لبي

ع ا
جم

أ ا

الوثائق )كتالوجات، نشرات، 
تّم  التي  البيانات  صور، 

جمعها(.
خاّصة  )مواقع  نترنت  ال�إ  -
للاألوان  النفسّية  بالتاأثيرات 

ذات مصداقّية(.

التعلم  التعاونّي.
حوار ومناقشة.

العصف الذهنّي.

تصنيف البيانات:	 
- اأنواع الطلاء.

- المجموعات اللونّية وتاأثيرها النفسي.
تحديد خطوات العمل:	 
وضع مقترحات للمجموعات اللونّية بناء على تاأثيرها النفسّي.  
دراسة البدائل وتحديد نقاط القوة والضعف.  
تحديد المجموعة اللونّية المناسبة.  
تجهيز ال�أدوات والمواد المطلوبة.  
اإعداد خطة زمنّية للتنفيذ.  

رّر
أق وا

ط 
ّط
خ

أ ا

نشرات،  )كتالوجات،  الوثائق 

صور، طلب صاحب الروضة(.

نترنت )مواقع خاّصة  ال�إ

بالتاأثيرات النفسّية للاألوان ذات 

مصداقّية(.

- التعلم  التعاونّي/ 

مجموعات.

- حوار ومناقشة.

ألوان وفَق تاأثيرها النفسي.   تصنيف ال�
وضع عدد من المقترحات اللونّية لعرضها على صاحب الروضة.  
اللونّية    المجموعة  ل�ختيار  الروضة  صاحب  مع  جلسة  عقد 

المناسبة.
اإجراء التعديلات اللازمة.  
لتسليمها    الروضة وطلائها  لتجهيز  المطلوب  العمل  بتنفيذ  البدء 

وفَق الجدول الزمنّي.

ذ 
نّف
أ ا

* دون استخدام برامج التصميم الجرافيكي.
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الموارد المنهجّية وصُف الموقف الصفّي خطوات 

العمل

الوثائق )كتالوجات، نشرات، 

صور، طلب صاحب الروضة(

ال�نترنت )مواقع خاصة 

بالتاأثيرات النفسّية للاألوان ذات 

مصداقّية(.

حوار ومناقشة.

مجموعات صغيرة.

- التاأكُّد من اختيار اأنواع الطلاء المناسبة لرياض ال�أطفال والمجموعة 

اللونّية المناسبة نفسّياً للاأطفال.

- التحّقق من ملاءمة العمل الذي تّم اإنجازه مع طلب صاحب الروضة.

ق 
حق

أت  ا

الخاصة  والوثائق  النشرات   -

ألوان. بتاأثيرات ال�

طرح ال�أسئلة.

حوار ومناقشة.

عرض النتائج من 

pour point خلال

توثيق البيانات عن التاأثير النفسّي للاألوان، والمجموعات اللونّية المناسبة 

للاأطفال نفسّياً.

فتح ملّف بالحالة )التاأثيرات النفسّية للاألوان(.

اإعداد العروض التقديمّية.

تسليم العمل الذي تّم اإنجازه لصاحب الروضة.

ّدم
أق وا

ّق 
أوث ا

- نماذج التقويم.
- طلب صاحب الروضة.

الخاصة  والوثائق  النشرات   -

ألوان. بتاأثيرات ال�

حوار ومناقشة - رضا صاحب الروضة عن العمل الذي تّم اإنجازه.

النفسّية  بالتاأثيرات  الخاصة  والمعايير  للمواصفات  العمل  مطابقة   -

للاألوان.

ّوم
أَق ا

هل اختيار اللون عامٌل اأساسي� ينعكس اإيجابّيًا اأو سلبّيًا على ال�أفراد من الناحية النفسّية؟

ر: أُفكِّ
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التاأثيرات النفسّية للاألوان أتعّلم

نشاط )1( نظري:
  ابحْث عن اإيحاءاٍت للّوِن ال�أبيض، بالتّعاون مع زملائك. 

دالالت األلوان السيكولوجّية والفسيولوجّية على اإلنسان
نسان: فيما ياأتي دل�ل�ت ال�ألوان السيكولوجّية والفسيولوجّية على ال�إ

حساس بالحرارة، واإّن اإشعاعاته القريبة من منطقة تحت الحمراء  اإنّه لون النّار والدم، فهو يسّبب ال�إ  اللون األحمر:        
نسان، اإّن اللون ال�أحمر يزيد من ال�نفعال  في المجموعة الطيفّية تتغلغل بعمٍق في اأنسجة جسم ال�إ

ساَ عميقاً. وهو لوُن الحيويّة والحركة، فهو ذو  نّه يسّبب ضغطاً دموياً قويّاَ، وتنفُّ الثورّي؛ ولهذا فاإ

نسان ومزاجه. وهو لوٌن ساخٌن ومثيٌر يزيد من حال�ت ال�لتهاب. تاأثيٍر قويٍّ في طباع ال�إ

ثارة، وقد  شتعال، اإنّه لوُن سطوع، ويوحي بالدفء كما يوحي بال�إ اللون البرتقالّي:      لون التوهُّج وال�حتدام وال�إ
يكون له تاأثيٌر مهّدئ لبعض ال�أشخاص، في حين يراه البعض ال�آخر مسّبباَ للتوتُّر. وهو محّبب 

للنفس واجتماعّي، لون محثٌّ محّرك يزيد نبضات القلب بنسبٍة طفيفة. ُيعطي اإحساساً بالراحة 

نسان. والمرح، كما يساعد في حركة الهضم ويسّهلها عند ال�إ

 اللون األصفر:         لون َضوء الشمس، اإّن التجارب السيكولوجّية قد اأثبتت اأنّه لوُن المزاج المعتدل والسرور. واأّن 
مركز نورانّيته شديدة في مجموعة األوان الطّيف. واأنّه لون محّرك منّهض للاأعصاب. ولو اأنذ بعض 

ألوان الصفراء الساخنة قادرة على تهدئة بعض الحال�ت العصبّية الشديدة، فُيستعمل اأحياناَ لعلاج  ال�

بعض ال�أمراض العصبّية، وبعض درجات اللون ال�أصفر يمكن اأن تُهِدئ حال�ت عصبّية معّينة.

 اللـون األخضر:       لون الطبيعة، منعش رطب مهّدئ يوحي بالراحة، اإذ ُيضفي بعض السكينة على النّفس، ويسمح للوقت 
نسان على الّصبر؛ لذا فقد اسُتعمل في معالجة بعض ال�أمراض العقلّية، مثل  اأْن يمّر سريعاَ، ويساعد ال�إ

الهستيريا وَتعَب ال�أعصاب، وهو متفاهٌم، َسمٌح، يدعو للثقة وحّساس، وهو اأيضاَ لوٌن مسكٌّن ومنّوٌم، 

فّعال في تهدئة حال�ت سرعة الغضب وفي حال�ت ال�أرق والتّعب، فهو يخفض ضغط الدم. وُيَعدُّ 

اللون ال�أخضر على العموم لوناً ذا تاأثيٍر ُمسكّن، واستعماله ل� يتسّبب عنه اأّي ردود اأفعال ضاّرة.
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 اللون األزرق:              هو لون السماء والماء، منعٌش يوحي بالخّفة، حالٌم وقادٌر على خلق اأجواء خيالّية، اإّن التوتّر 
وء ال�أزرق؛ لذا فهو قادر على تخفيض ضغط الدم وتهدئة نبض  العضلّي يتناقض تحت تاأثير الضَّ

القلب والتنّفس السريع، وفي المجال العاطفي يوحي هذا اللون بالسلام، واللون ال�أزرق مسكٌّن 

بوجه عام.

ألــوان المهّدئــة الّرْطبــة الحالمــة، والعاطفّيــة والحّساســة العقلانّيــة، حيــث اإّن اللــون مزيــج   اللون البنفسجّي:     مــن ال�
مــن اللــون ال�أحمــر الــذي ُيعّبــر عــن القــّوة والشــّدة والثــورة وال�نفعــال والعاطفــة الجيذاشــة واللــون 

ال�أزرق الــذي يوحــي بالشــفافّية والّصفــاء والبــرودة والعاطفــة الرقيقــة والهــدوء.

ألــوان ليعمــل علــى تفتيحهــا لدرجــات مختلفــة، وهــو  ألــوان المحايــدة ُيمــزج مــع جميــع ال�  اللون األبيض:          مــن ال�
نطــلاق، يتمّيــز بالّصفــاء والنّقاء  ألــوان الباعثــة علــى الحريـّـة وال�إ لــون النــور والنهــار والّضيــاء ومــن ال�

والحلــم الجميــل، لــون المســاحات الواســعة، ُيعّبــر عــن الســلام وطيبــة القلــب والعفــو والتســامح 

أّن اأّي شــائب بــه يعكرُّه. والعظمــة والعّفــة والطّهــارة؛ ل�

ألــوان ليعمــل علــى تعتيمهــا بدرجــات مختلفــة، هــو  ألــوان المحايــدة ُيمــَزج مــَع جميــع ال�   اللــون األســود:         مــن ال�
ألــوان القويّة  لــون الليــل والظّلمــة، يثيــر اإحساســاً بالّضيــق والخــوف والبؤس والتشــاُؤم، وُيَعدُّ من ال�

الحــاّدة الشــامخة التــي تضفــي جــّو الوقــار والســمّو والعظمــة والرســمّيات.

هل  ُتؤّثر األلوان يف سلوكك ومزاجك؟
لكلِّ لوٍن تاأثيٌر على المزاج البشــرّي، فهو عامل كبير، حيث       

ــه، اأو  ــوِن الّــذي يفّضل ــِر الل نســان من خــلال َتغيُّ ــُد سلوِك ال�إ ــمُّ تحدي يت

الـّـذي يــراه اأماَمــه. ولعلّنــا نلاحــُظ اأنـّـُه ُمنــُذ اآل�ِف الّســنين قد اْســُتخِدمْت 

المنازل والجــدراِن  طــلاِء  فــي  ألــوان  ال� مــن  مختلفــٌة  مجموعــٌة 

ألــواِن تاأثيــراً اإيجابّيــاً  نســان، دوَن اأْن يعلــَم البشــُر اأّن لتلــَك ال� المحيطِة بال�إ

اأو سلبّياً على صّحتهم، ومزاجهم اأيضاً. 
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تأثيرات األلوان:  
 اللون األبيض:       

على  والطّماأنينِة  والّسلاِم،  الهدوِء،  مشاعِر  اإدخاِل  على  يعمُل 
ال�أشخاص، فهو يقضي على الّشعوِر بالغضِب، وتحّل الّسكينُة والّراحة.

 اللوُن الّنيلي:  

بــداع، فهــو يســاعُد فــي التّواصــل  ــل والتفكيــر، وكذلــك ال�إ التاأمُّ

الداخلّي، ويعّزز التّفكير. 

 

نشاط )2( نظري :
ُل اللوِن النيلي في ال�ْجتماعاِت، ولقاءاِت العمل. ابحْث عن: ُيفضَّ

 

 اللوُن األخضر:  

أماكــن  أمــَل فيهــا، فهــو مرتبــٌط بال� ُئ النّفــَس، وُيدخــُل ال� ُيهــدِّ

ــه  أنّ نســان ل� ــي ذاكــرة ال�إ ــُظ ف ــات، وُيحَف الواســعة، والخضــرة والنبات

قبــال عليهــا؛ ولذلــك فهــو مفيــٌد لِمــْن يعانــون مــن  مرتبــٌط  بالحيــاِة وال�إ

أمَل في نفوسهم . حباط  لَِيُبثَّ ال� ال�كتئاب وال�إ

نشاط )3( نظري:
ُل اللوُن ال�أخضُر في غرفة العملّيات اأفّكُر: ُيفضَّ
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 اللوُن األحمر: 

يســاعُد اللــوُن ال�أحمــُر فــي التّخلــص من الخمول والكســل، 

جهــاد، والميــل للنَّــْوم فتــراٍت  عيــاء، وال�إ حســاس الدائــم بال�إ وال�إ

زاً ومنّشطاً للجسم  . طويلة؛ اأّي اأنّه ُيعدُّ لوناً محفِّ

نشاط )4( نظري :
ابحْث عن تاأثيراٍت اأخرى للّون ال�أحمر.

 

 اللوُن البنفسجّي  

أمراِض العصبّية والنّفسّية.  ُيَعدُّ مهّدئاً بوجٍه عام، وخاّصة لمرضى ال�

نشاط )5( نظري :
ابحْث في اأّي المجال�ت ُيستخَدُم اللوُن النيلي.

ما مدى تاأثيِر ال�ألواِن على ال�أشخاص؟   1

ُل لونًا معّينًا عن ال�أخر، ولكن هل لتلك ال�ألواِن تاأثيٌر على    2 كل� شخٍص ُيفضِّ

حالِتِه المزاجّية؟

األسئلة:
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جابة الصحيحة لكلٍّ مّما ياأتي: اأّول�ً:  اختر رمز ال�إ

1 ما ال�لوان ال�أساسية في المادة الصباغية؟

ب- اأصفر واأحمر واأزرق اأ-  اأحمر واأصفر واأخضر     

د- اأخضر واأزرق واأصفر ج- اأحمر واأصفر واأخضر     

2  ما ال�ألوان الثانوّية في المادة الصباغّية؟  

ب - اأصفر وبرتقالّي وبنفسجّي اأ-  بنفسجي وبرتقالّي واأخضر    

د- اأخضر واأحمر وبنفسجّي ج- برتقالّي واأخضر واأصفر     

3  ما اللون الناتج من مزج اللون ال�أحمر مع ال�أزرق؟  

د- رمادّي. ج- بنفسجّي.   ب- برتقالّي   اأ-  اأخضر    

4 اأّي نوع من ال�ألوان ل� ُيستخدم فيها اللون ال�بيض لتفتيح اللون؟

د- األوان ال�أكريليك. ج- األوان الزيت.   ب- األوان الجواش.  ألوان المائّية.   اأ- ال�  

5 ما اأطول الموجات الّضوئّية في ال�أشّعة الّضوئّية؟ 

د- البنفسجّي ج- ال�أخضر    ب- البرتقالّي   اأ-  ال�أحمر    

6 اأّي ال�ألوان ال�آتية اللون المكّمل للّون ال�أحمر في ال�ألوان الصباغّية؟

د- ال�أزرق ج- ال�أخضر   ب- البنفسجّي   اأ-  ال�أصفر    

7 اإلى ماذا يؤدي وضع ال�بيض بجوار لون ما؟

د- زيادة مساحة اللون. ج- زيادة شّدة اللون.  ب-رفع درجة اللون.  اأ- خفض درجة اللون.    

8  اأّي ال�ألوان ال�آتية يمكن الحصول على الرمادّي الحيادّي بمزجها؟

أبيض وال�أزرق. د- ال� ج- ال�أسود والبنفسجّي.  أبيض وال�أسود.  ب- ال� اأ - متكاملان    

أسئلة الوحدة
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9 مما هو اللون المكّمل للون ال�أصفر في ال�ألوان الصباغّية ؟

د- ال�أزرق. ج- ال�أخضر.   ب- البنفسجّي   اأ-  البرتقالّي    

10   اأّي من ال�آتية ُيعّد اأقصر الموجات في ال�أشعة الّضوئية؟

د  ال�أزرق. ج  ال�أخضر.   ب  البنفسجّي   اأ- البرتقالّي    

 ثانيًا : فّسْر: اختياُر ال�ألواِن في تصميِم ال�أشياء ُيَعد� اأمرًا مهّمًا.

ثالثًا: صنّْف في جدوٍل ال�ألواَن، واأنواَعها، واْستخداماتُها.

رابعًا: اذكْر دل�ل�ِت ال�ألوان ال�آتيَة:  الزّهري    العنّابي    ال�أسود    البرتقالّي.

الّسؤال الخامس: عرّْف ما ياأتي:

ألوان الّزيتّية    الماركر    الباستيل. ألوان المائّية   سميكة القوام   ال�   ال�

الّسؤال الّسادس: علّل:

 الّزجاُج خامٌة ممتازٌة  للّرسم.

ألوان المائّية داخل اإطاٍر، وعليه لوٌح زجاجّي.  تُحَفُظ اللوحاُت المرسومُة بال�

 ينفرُد الّرسُم الزيتّي بميزِة بقاِء اللوحِة الُمنّفذِة به سنين طويلة.

 ُيشدُّ الورُق المقّوى من اأطرافه قبل التّلوين بال�أكريليك.

  ل� ُيمكُن تنفيُذ اأّي عمٍل فنّّي بدون األوان.

الّسؤال الّسابع: صنّْف ال�ألواَن وفَق تسميِتها على دائرِة ال�ألوان.
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اأصّمْم وسيلًة تحتوي على:

ألوان.   دائرة ال�

ألوان وما ُيشتقُّ منها.  ال�

ألوان، واستخدامات كّل نوع.  اأنواع ال�

أفراد. ألوان، واختلاف تاأثيرها على ال�  دل�ل�ت ال�

مشروع الوحدة
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لليستريتور لتنفيذ الرّسومات الُمسّطحة باأنواعها. اأناقش: ُيستخدم برنامج ال�إ

الـَوْحـَدُة الخامسة

برنامج اأدوبي اإلليستريتور
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 ُيتوقَُّع من الطلبة بعد ال�نتهاء من دراسة هذه الَوحدة، والتفاعل مع اأنشطتها اأن يكونوا قادرين على اإنشاء تصميم
لليستريتور )Illustrator( من خلال:  باستخدام برنامج ال�إ

لليستريتور )Illustrator( واستخداماته. معرفة مفهوم برنامج ال�إ
معرفة اأدوات وقوائم البرنامج ومحتوياتها، والقدرة على استخدامها.

.)Illustrator( لليسترتور تحديد الفرق بين برنامَجي الفوتوشوب )Photoshop( وال�إ
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 الكفايات الِمْهنّية

الكفايات الِمْهنّية الُمتوقّع من الطلبة امتلاكها بعد ال�نتهاء من دراسة هذه الوحدة والتفاعل مع اأنشطتها: 

 اأول�ً: كفايات حرفّية.
.)Illustrator( لليستريتور القدرة على صياغة تعريف برنامج ال�إ

تحديد اأدوات البرنامج ووصف ُطُرق استخدامها.
تحديد قوائم البرنامج ووصف محتوياتها.

القدرة على استخدام اأوامر البرنامج من خلال اختصاراتها.
.)Illustrator( لليسترتور القدرة على التمييز بين برنامَجي الفوتوشوب )Photoshop( وال�إ

 ثانيًا : كفايات اجتماعّية وشخصّية:

العمل ضمن فريق.
تقبل التغذية الراجعة.
احترام راأي ال�آخرين.

مصداقّية التعامل مع الزبون.
حفظ خصوصّية الزبون.

القدرة على اإدارة الحوار وتنظيم النقاش.
ال�ستعداد للاستجابة لطلبات الدبون.
التحلّي باأخلاقّيات المهنة اأثناء العمل.

 ثالثًا: كفايات منهجّية

العمل التعاوني.
الحوار والمناقشة.

امتلاك مهارة البحث العلمي والقدرة على توظيف اأساليبة.
التخطيط. 

القدرة على استمطار ال�أفكار )العصف الذهنّي(.
استخدام المصادر والمراجع المختلفة.

توثيق نتائج العمل وعرضها.
حصائّية وتمثيل البيانات.  توظيف التكنولوجيا والبرامج ال�إ

التمتع بالفكر الريادّي اأثناء العمل.
استخلاص النتائج ودقّة الملاحظة.

ال�تصال والتواصل الفّعال.
ال�ستعداد للاستفسار وال�ستفادة من ذوي الخبرة.

فادة من مقترحات ال�آخرين. ال�إ
امتلاك مهارة التاأّمل الذاتّي. 

ال�ستعداد التام لتقبُّل ملحوظات ال�آخرين وانتقاداتهم.
قناع. القدرة على ال�إ
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r)1-5( الموقف التعليمّي التعل�مّي
              

ليستريتور )Illustrator( واستخداماته  مفهوم برنامج ال�إ

برنامج  مفهوم  عن  بحث  اإعداد  عشر  الثاني  الصّف  طلاب  من  الجرافيكي  التصميم  مدّرس  الموقف:طلب  وصف 
لليستريتور )Illustrator( واستخداماته، فلجاأوا اإلى مكتب لتصميم الجرافيك لمساعدتهم. ال�إ

العمل الكامل:

الموارد المنهجّية وصف الموقف الصّفّي خطوات 
العمل

وثائق:)طلب 	 
الُمدرِّس، نشرات، 

مقال�ت وكتب تتعلَّق 
لليستريتور(  ببرنامج ال�إ

.)Illustrator(
نترنت، 	  التكنولوجيا )ال�إ

اأنماط بصريّة، فيديو 
وصور تُعبِّر عن البرنامج 

واستخداماته(.

البحث العلمّي.	 
حوار ومناقشة.	 
التعلُّم التعاونّي/ 	 

مجموعات 
عمل.

* اأجمع البيانات من الُمدرِّس:
موضوع البحث، والوسائط المستخدمة في عرض 	 

البحث،  ومعايير البحث الجاهز للعرض، وحجم 
ق في التفاصيل، وطريقة العرض،  البحث، ومدى التعمُّ

نجازه. والفترة الزمنّية المطلوبة ل�إ
* اأجمع بيانات عن:

 	.)Illustrator( لليستريتور مفهوم برنامج ال�إ
ال�ستخدامات الشائعة للبرنامج.	 
اأمثلة بصريّة على استخدامات البرنامج.	 

اأجمع 
البيانات 
واأحلّلها

وثائق:)طلب 	 
الُمدرِّس، نشرات، 

مقال�ت وكتب تتعلَّق 
لليستريتور(  ببرنامج ال�إ

.)Illustrator(
البيانات التي تّم 	 

جمعها.
نترنت )مواقع خاّصة 	  ال�إ

بشرح البرنامج ذات 
مصداقّية(.

المناقشة 	 
والحوار.

التعلُّم التعاونّي.	 
العصف الذهنّي 	 

)استمطار 
ال�أفكار(.

تصنيف البيانات )مفهوم البرنامج، واستخداماته 	 
الشائعة(.

ال�تّفاق على مفهوم البرنامج.	 
تحديد استخدامات البرنامج الشائعة.	 
تحديد النماذج البصريّة التي تّم جمعها، واللازمة 	 

للعرض كاأمثلة على استخدامات البرنامج.
اإعداد خطّة للتنفيذ.	 

اأخّطط 
واأقرّر
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قرطاسّية.	 
حاسوب.	 
الوثائق )مقال�ت، 	 

كتب، صور، طلب 
الُمدرِّس(.

نترنت )مواقع خاّصة 	  ال�إ
لليستريتور  ببرنامج ال�إ
)Illustrator( ذات 

مصداقّية(.

التعلُّم التعاونّي/ 	 
مجموعات.

الحوار 	 
والمناقشة.

عصف ذهنّي/ 	 
استمطار 
ال�أفكار.

للستريتور 	  للستريتور كتابة تعريف لمفهوم برنامج ال�إ للستريتور 	 كتابة تعريف لمفهوم برنامج ال�إ 	 كتابة تعريف لمفهوم برنامج ال�إ
.)IllustratorIllustrator(

للستريتور 	  للستريتور توضيح استخدامات برنامج ال�إ توضيح استخدامات برنامج ال�إ
.)IllustratorIllustrator(

عقد جلسة مع الُمدرِّس لمناقشة البحث الذي تم عقد جلسة مع الُمدرِّس لمناقشة البحث الذي تم 	 
أمثلة  أمثلة اإنجازه )التعريف، ال�ستخدامات الشائعة، ال� اإنجازه )التعريف، ال�ستخدامات الشائعة، ال�

البصريّة(.
	 اإجراء التعديلات المتّفق عليها مع الُمدرِّس	 اإجراء التعديلات المتّفق عليها مع الُمدرِّساإجراء التعديلات المتّفق عليها مع الُمدرِّس	 
) حذف، معلومات اأو اإضافتها(.) حذف، معلومات اأو اإضافتها(.	 
	 اإخراج البحث بصورته النهائّية.	 اإخراج البحث بصورته النهائّية.اإخراج البحث بصورته النهائّية.	 

اأنّفذ

قرطاسّية.	 
حاسوب.	 
الوثائق )مقال�ت، 	 

كتب، صور، طلب 
الُمدرِّس(

نترنت )مواقع 	  ال�إ
خاّصة بالبرنامج ذات 

مصداقّية(.

الحوار 	 
والمناقشة.

التعلُّم التعاونّي/ 	 
مجموعات.

ح 	  ق من صياغة التعريف المناسب الذي يوضِّ ح التحقُّ ق من صياغة التعريف المناسب الذي يوضِّ التحقُّ
لليستريتور  لليستريتور المفهوم الصحيح والشامل لبرنامج ال�إ المفهوم الصحيح والشامل لبرنامج ال�إ

)IllustratorIllustrator(، ومن تحديد ال�ستخدامات الشائعة 
للبرنامج.

مراجعة المادة التي تّم اإخراجها وضبطها لغويّاً.مراجعة المادة التي تّم اإخراجها وضبطها لغويّاً.	 
التاأكُّد من مطابقة البحث الذي تّم اإنجازه مع طلب التاأكُّد من مطابقة البحث الذي تّم اإنجازه مع طلب 	 

مراجعة المادة التي تّم اإخراجها وضبطها لغويّاً.
التاأكُّد من مطابقة البحث الذي تّم اإنجازه مع طلب 

مراجعة المادة التي تّم اإخراجها وضبطها لغويّاً.مراجعة المادة التي تّم اإخراجها وضبطها لغويّاً.
التاأكُّد من مطابقة البحث الذي تّم اإنجازه مع طلب 

مراجعة المادة التي تّم اإخراجها وضبطها لغويّاً.

الُمدرِّس.

اأتحقَّق

حاسوب، اأجهزة 	 
عرض، سجّلات.عرض، سجّلات.

الحوار والنقاش.	 
تعلُّم تعاونّي/تعلُّم تعاونّي/	 

مجموعات.

 	 )Illustrator( توثيق مفهوم برنامج ال�لليستريتور )توثيق مفهوم برنامج ال�لليستريتور
واستخداماته.واستخداماته.

	 اإعداد البحث المطلوب متضّمناً مفهوم برنامج 	 اإعداد البحث المطلوب متضّمناً مفهوم برنامج 	 
لليستريتور )Illustrator( واستخداماته، متضّمناً  ال�إ

اأمثلة بصريّة.
	 اإعداد العروض التقديمّية عن مفهوم البرنامج 	 اإعداد العروض التقديمّية عن مفهوم البرنامج 	 

واستخداماته.
فتح سجّل خاّص بمفهوم البرنامج واستخداماته.	 

اأوثِّق 
م واأقدِّ

نماذج التقويم.	 
طلب الُمدرِّس.	 
مقال�ت، كتب لمعايير 	 

ومواصفات البحث.

حوار ومناقشة.	 
البحث العلمّي/ 	 

اأدوات التقويم 
البحث العلمّي/ 
اأدوات التقويم 

البحث العلمّي/ 

ال�أصيل.ال�أصيل.ال�أصيل.
اأدوات التقويم 

ال�أصيل.
اأدوات التقويم 

رضا الُمدرِّس عن البحث خاص بمفهوم البرنامج 	 
واستخداماته.

مطابقة المادة العلمّية المطلوبة للمعايير والمواصفات.	 

ِّقوّم اأ

لليستريتور. لليستريتور. سؤال: اأبحث عن خمس من اأدوات برنامج ال�إ لليستريتور. سؤال: اأبحث عن خمس من اأدوات برنامج ال�إ      سؤال: اأبحث عن خمس من اأدوات برنامج ال�إ
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برنامج اأدوبي اإلليستريتور )Illustrator( واستخداماته أتعّلم

  نشاط )1(    عملي

لليستريتور )Illustrator(، واأرفق النتيجة بنماذج بصرّية. ابحث عن استخدامات برنامج ال�إ

مفهوم برنامج اأدوبي اإلليستريتور )Illustrator( واستخداماته:
 )Illustrations( ص بالتعامل مع الرسومات وال�أشكال التي تُسّمى اأدوبي، وهذا البرنامج متخصُّ اإنتاج شركة  هو من 
ويمتاز بالليونة العالية ل�أدواته، والمّيزات الكبيرة التي يقّدمها هذا البرنامج، اإضافة اإلى وجود التاأثيرات المختلفة التي تُضفي 

على التصميم رونقاً خاّصاً، وتُسّمى الّرسومات التي يتّم اإنتاجها من البرنامج، بالرسومات الرقمّية الموّجهة.

(Vector Graphics) مميّزات الرسومات الموّجهة

تغيير الحجم دون فقدان الجودة.§ 
الخطوط واضحة وحاّدة في كّل القياسات.§ 
قابلة للطباعة بدقّة وَجودة عالية.§ 
حجم الملّف صغير.§ 
نشاء الرسومات التوضيحّية.§  مفيد ل�إ

(Vector Graphics) سلبيّات الرسومات الموّجهة

صعوبة اإنتاج رسومات واقعّية.§ 
الرسومات تبدو مسطّحة.§ 

(    عملي(    عملي  نشاط )1(    عملي
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)Illustrator( لليستريتور ال�ستخدامات الشائعة للاإ

تصميم شعارات

رسم الخرائط

رسم الشخصّيات الكرتونّية

1

2

3
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        ال�أسئلة

.)Illustrator( ليستريتور ح مفهوم برنامج ال�إ 1. وضِّ
2. ما صفات الرسومات الموّجهة؟

لليستريتور )Illustrator(، واقترح استخدامات اأخرى للبرنامج. 3. اذكر استخدامات برنامج ال�إ

)info graphics( الرّسوم البيانّية

تصميم ال�أغلفة

4

5



97

Illustrator

Ai
IllusstratorIllustrator

Illustrator
Illustrator IllustratorIllustrator

Illustrator

Illu
st

ra
to

r

Illustrator

IllustratorIllustrator

Illustrator

Illustrator
Illustrator

Illustrator

Illu
st

ra
to

r
Illu

st
ra

to
r

Illu
st

ra
to

r
Illu

st
ra

to
r

Illu
st

ra
to

r

Illustrator

Illu
st

ra
to

r

Illu
st

ra
to

r
Illu

st
ra

to
r

Illu
st

ra
to

r

Illu
st

ra
to

r
Illu

st
ra

to
r

Illu
st

ra
to

r

ratoIllustrator

Illu
st

ra
to

r:)2 5(الموقف التعليمّي التعل�مّي

لليستريتور )Illustrator( وقوائمه واستخداماتها  اأدوات برنامج ال�إ

ص التصميم  وصف الموقف:طلبت ُمعيدة في كلّية الفنون الجميلة مشروعاً من طلبة السنة ال�أولى في الجامعة، تخصُّ
لليستريتور )Illustrator(، فلجاأوا اإلى مكتب  الجرافيكي، يتضّمن ابتكار شخصّية كرتونّية ورسمها، باستخدام برنامج ال�إ

تصميم لمساعدتهم:

العمل الكامل:

الموارد المنهجّية وصف الموقف الصّفّي خطوات 
العمل

وثائق: الطلب الخاّص 	 
بطلبة كلّية الفنون 
الجميلة، نشرات، 

مقال�ت وكتب 
تتعلَّق باأدوات وقوائم 

البرنامج واأخرى تتعلَّق 
برسم الشخصّيات 

الكرتونّية(.
نترنت، 	  التكنولوجيا )ال�إ

اأنماط بصريّة، فيديو 
وصور تُعّبر باأدوات 

وقوائم البرنامج، 
واأخرى تتعلَّق 

برسم الشخصّيات 
الكرتونّية(.

البحث العلمّي.	 
حوار ومناقشة.	 
التعلُّم التعاونّي/ 	 

مجموعات عمل.

* اأجمع البيانات من طلبة كلّية الفنون الجميلة:
نوع الشخصّية وصفاتها )كوميديّة/درامّية/	 

بوليسّية...اإلخ(، طريقة الرسم المطلوبة )ملامح 
حقيقّية/كاريكاتير( طريقة العرض، والفترة الزمنّية 

نجاز الرسم. المطلوبة ل�إ
* اأجمع بيانات عن:

لليستريتور )Illustrator( ووظيفة 	  اأدوات برنامج ال�إ
كّل منها.

قوائم البرنامج ومحتوياتها، ووظيفة كّل اأمر منها.	 
معايير رسم الشخصّية  الكرتونّية.	 
علاقة ملامح الوجه والسمات الجسديّة، بصفات 	 

وطبيعة الشخصّية.
ُطرق رسم الشخصّيات الكرتونّية.	 
نماذج بصريّة لشخصّيات مختلفة.	 
نماذج بصريّة لُطرق رسم  الشخصّيات الكرتونّية.	 

اأجمع 
البيانات 
واأحلّلها
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وثائق:)طلب المعيدة، 	 

نشرات، مقال�ت 

وكتب باأدوات وقوائم 

البرنامج واأخرى تتعلَّق 

برسم الشخصّيات 

الكرتونّية(

البيانات التي تّم 	 

جمعها.

نترنت: مواقع خاّصة 	  ال�إ

باأدوات وقوائم البرنامج 

ورسم الشخصّيات 

الكرتونّية ذات 

مصداقّية.

المناقشة والحوار.	 

التعلُّم التعاونّي	 

العصف الذهنّي 	 

)استمطارال�أفكار(.

تصنيف البيانات ) اأدوات البرنامج ووظائفها، 	 

قوائمه ومحتوياتها، واستخداماتها(.

تحديد اأدوات البرنامج وقوائمه واستخداماتها.	 

تحديد معايير رسم الشخصّية الكرتونّية.	 

تحديدالعلاقة بين ملامح الوجه والسمات 	 

الجسديّة وبين صفات وطبيعة الشخصّية.

ال�تّفاق على طريقة رسم الشخصّيات الكرتونّية.	 

تحديد النماذج البصريّة التي تّم جمعها كاأمثلة 	 

على الشخصّيات الكرتونّية، وُطُرق رسمها.

دات )سكتشات( للشخصّية المطلوبة.	  رسم مسوَّ

اختيار المجموعة اللونية واإسقاطها على 	 

المسّودات.

اإعداد خطّة للتنفيذ.	 

اأخّطط 
واأقرّر

قرطاسّية.	 

حاسوب.	 

الوثائق )مقال�ت، 	 

كتب، صور، طلب 

المعيدة(.

نترنت: مواقع خاّصة 	  ال�إ

باأدوات وقوائم البرنامج 

واأخرى تتعلَّق برسم 

الشخصّيات الكرتونّية 

ذات مصداقّية.

التعلُّم التعاونّي/ 	 
مشجموعات.

عصف ذهنّي.	 
الحوار والمناقشة.	 

كتابة اأدوات البرنامج ووظيفة كّل منها.	 

كتابة قوائم البرنامج واسخداماتها.	 

توضيح العلاقة بين ملامح الوجه والصفات 	 

النفسّية.

توضيح ُطرق رسم الشخصّيات الكرتونّية.	 

كتابة معايير رسم الشخصّيات الكرتونّية.	 

دات 	  عقد جلسة مع المعيدة لمناقشة المسوَّ

)السكتشات( التي تّم رسمها واألوانها.

اإجراء التعديلات المتّفق عليها مع المعيدة.	 

البدء برسم الشخصّية بصورتها النهائّية.	 

اأنّفذ
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قرطاسّية.	 
حاسوب.	 
الوثائق )مقال�ت، 	 

كتب، صور، طلب 
المعيدة(

نترنت )مواقع خاّصة 	  ال�إ
باأدوات وقوائم البرنامج 

واأخرى تتعلَّق برسم 
الشخصّيات الكرتونّية( 

ذات مصداقّية.

الحوار والمناقشة.	 
التعلُّم التعاونّي/ 	 

مجموعات.

ق من كتابة جميع ال�أدوات ووظيفة كّل 	  التحقُّ
منها.

ق من اختيار جميع قوائم البرنامج 	  التحقُّ
ومحتوياتها.

ق من طريقة رسم الشخصّية الكرتونّية.	  التحقُّ
ق من مطابقة الشخصّية التي تّم رسمها 	  التحقُّ

لمعايير رسم الشخصّيات الكرتونّية.
ق من العلاقة بين ملامح الشخصّية 	  التحقُّ

وصفاتها.
ق من مطابقة الشخصّية التي تّمر سمه 	  التحقُّ

الطلب المعيدة.

اأضبط 
ق واأتحقَّ

حاسوب،اأجهزة عرض، 	 
سجّلات.

الحوار والمناقشة.	 
تعلّم تعاونّي/	 

مجموعات.

توثيق: 	 
اأدوات البرنامج ووظائفها.	 
 قوائم البرنامج ومحتوياتها واستخداماتها.	 
 طرق رسم الشخصّيات الكرتونّية.	 
معايير رسم الشخصّيات الكرتونّية.	 
العلاقة بين الملامح الجسديّة والصفات 	 

الشخصية.
اإعداد العروض وتسليم الشخصّية بصورتها 	 

النهائية.
فتح سجّل خاّص باأدوات البرنامج وقوائمه 	 

ووظائفها.

اأوثِّق 
م واأقدِّ

نماذج التقويم.	 
طلب  المعيدة.	 
مقال�ت، كتب 	 

حول معايير رسم 
الشخصّيات الكرتونّية.

حوار ومناقشة.	 
البحث العلمّي 	 

/ اأدوات التقويم 
ال�أصيل.

رضا المعيدة عن الشخصّية التي تّم اإنجازها.	 
مطابقة الشخصّية لمعايير رسم الشخصّيات 	 

الكرتونّية.

اأقوّم

ح العلاقة بين الملامح الجسدّية والصفات النفسّية. سؤال: استنتج اأنواع الشخصّيات الكرتونّية، واأوضِّ
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 )Illustrator( لليستريتور صندوق اأدوات ال�إ أتعّلم

  نشاط )1(     نظري

ح  لليستريتور )Illustrator(، واأوضِّ اأكتب خمسًا من اأدوات ال�إ
وظيفة كّل منها.

لليستريتور )Illustrator( يعرض 24 اأداة من اأصل 76، ويتّم اإخفاء ال�أدوات ال�أخرى داخل القوائم  صندوق اأدوات ال�إ
نها تحتوي على قائمة فرعّية لها  الفرعّية لكّل اأداة؛ اأي اأداة تحتوي على مثلث اأسود في زاويتها اليمنى من ال�أسفل فاإ
أداة المطلوبة، كما هو  تحتوي على اأداة بديلة اأو اأكثر. يمكنك مشاهدة ال�أدوات ال�أخرى اإما بالضغط المطّول على ال�

.Alt أداة المطلوبة و مبّين في الشكل التالي لتظهر لك ال�أدوات المخفّية، اأو بالضغط على ال�
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)Illustrator( لليستريتور اأدوات ال�إ

)Magic Wand(: العصا السحريّة تستخدم لتحديد مساحات كبيرة.

لليستريتور )Illustrator( حاّدة للتحديد، وتُعّد  )Pen(: قلم المسار يختّص برسم المسارات في برنامج ال�إ
من اأفضل واأدّق ال�أدوات الخاّصة بالرسم.

)Add Anchor Point(: اأداة اإدراج نقطة في المسار الذي تّم تحديده باستخدام قلم التحديد.

)Delete Anchor Point(: اأداة حذف نقطة خاصّيتها معاكسة تماماً للاأداة السابقة، كما اأنّها ل� تقوم 
لليستريتور )Illustrator(  تلقائّياً برسم مقطع جديد بين النقاط الباقية. بقطع المسار حيث يقوم ال�إ

)Convert Anchor Point(: اأداة تحويل النقط حيث تاأتي النقط الموجودة في مسار في مجموعات 
أداة تسمح بتغيير  مختلفة؛ بمعنى اأّن بعضها يشير اإلى منحنيات والبعض ال�آخر يشير اإلى الّزوايا، وهذه ال�

نوع النقط اإلى النوع ال�آخر؛ اأي من منحنى اإلى زاوية وبالعكس اأيضاً.

)Line Segment(: لرسم خّط مستقيم.

)Arc(: لرسم خّط منحٍن.

)Spiral(: لرسم خّط ذي عّدة انحناءات متداخلة على شكل لولبّي.

)Rectangular Grid(: لرسم شبكة من المربّعات اأو المستطيلات.

)Polar Grid(: لرسم شبكة  قطريّة تشبه شبكة العنكبوت.

)Brush(: فرشاة الرسم.

)Rotate(: اأداة تدوير الشكل.

 )Reflection(: اأداة ال�نعكاس وهي لعكس موقع شكل معّين.

)Twist(: لعمل تاأثيرات على الشكل على هيئة تمايل في جوانبه.
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أداة بعمل تاأثيرات مختلفة على حواّف شكل معّين. )Warp(: اأداة اعوجاج الشكل حيث تسمح هذه ال�

 )Twirl(: اأداة التدوير التي تقوم بتدوير جزء من اأجزاء الشكل.

أداة تجعل من حواّف شكل معّين كاأنه مجّعد اأو مكّسر . )Pucker(: هذه ال�

)Bloat(: تقوم باقتصاص جزء من اأطراف الشكل اإلى الداخل اأو اإلى الخارج على شكل دائرة.

)Scallop(: ذات تاأثير جميل يشبه الِمروحة، وهي تنّفذ على جزء من اأجزاء الشكل.

)Crystallize(: تعطي ملامح الكريستال نفسهعند تنفيذها على شكل معّين.

)Wrinkle(: اأداة تعطي تاأثير التجاعيد.

.)Symbols( هي بمثابة علبة رّش للرموز الموجودة في مكتبة الرموز :)Symbol Sprayer(

أداة السابقة. )Symbol Shifter(: تقوم بسحب الرموز التي قمت برّشها بواسطة ال�

)Symbol Scruncher(: تقوم بتقريب الرموز بعضها من بعض عن طريق اإزالة الفراغات الزائدة.

)Symbol sizer(: لتكبير حجم الرموز اأو تصغيرها.

)Symbol Spinner(: تقوم بتدوير الرموز حول مركزها.

)Symbol Stainer(: تقوم بتلويث الرموز اأو اإزالة األوانها.

)Symbol Screener(: تقوم بعمل تاأثير الشفافّية على الرموز.

في  الموجودة  الرموز  على   )Styles( مكتبة  في  الموجودة  التاأثيرات  بعمل  تقوم   :)Symbol Styler(
التصميم.

اإلى  الشكل  بتقسيم  تقوم  حيث   ،)Illustrator( لليستريتور  ال�إ برامج  في  رائعة  أداة  ال� هذه   :)Mesh(
الشكل  اأشكال جديدة من  لتشكيل  المنحنيات  تتحكّم في مسار هذه  اأن  ثّم يمكنها  منحنيات، ومن 

ال�أصلّي .
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ّن البرنامج يقوم باأخذ  )Eyedropper(: القطّارة باستخدامها والضغط عليها في اأي جزء من الّصورة فاإ
أداة ميزة نسخ ولصق  التدرُّج اللوني الموجود اأسفل القطّارة بالضبط ويجعله لون المقّدمة، كما اأّن لهذه ال�
لون معّين من شكٍل ما اإلى شكٍل اآخر عن طريق تحديد الشكل المراد تلوينه، ثّم استعمال اأداة القطّارة 

على شكل اآخر لينتقل لون الشكل ال�أخير اإلى الشكل المحّدد سابقاً.

)Fill(: اأداة التعبئة تُستخدم لتعبئة اللون من شكل محّدد اإلى شكل اآخر.

عطاء المعلومات الكاملة فيما يتعلّق باأبعاد شكٍل ما، اأو قياس قطره   )Measure(: اأداة القياس تُستخَدم ل�إ
أداة تظهر المعلومات على  واأضلاعه، اأو موقعه بالنسبة للمسقط الصاّدي والّسيني، وعند استخدام هذه ال�

)F8( التي باإمكانك اأن تُظهرها بواسطة الضغط على مفتاح ،)Info( قائمة

نترنت، حيث اإّن البرنامج يقوم بتقطيعها  )Slice(: اأداة التقطيع تتيح لك قطع الّصورة ليتم عرضها على ال�إ
وتقسيمها اإلى اأقسام وشرائح منفصلة.

الجزء  بتحديد  تقوم  أداة  ال� هذه  فاإّن  السابقة  أداة  بال� الّصورة  بتقسيم  قمت  اإذا   :)Slice Selection(
المرغوب من ال�أجزاء المقّسمة؛ وذلك للتحكُّم فيه.

طار؛ لكي ترى جزءاً مختلفاً من الّصورة.  )Hand(: اأداة اليد لسحب الّصورة باليد لتمرير ال�إ

 )Direct Selection(: اأداة التحديد المباشر: تقوم بالتحكُّم في زوايا وانحناءات المسارات التي قمَت 
بعملها باستخدام قلم المسار.

.)Grouped( تُستخدم لتحديد جزء وحيد من بين عدة اأجزاء مجتمعه :)Group Selection(

أداة لتحديد عدة نقاط )Anchors( على المسار. )Direct Lasso(: تُستعمل هذه ال�

)Lasso(: تستعمل لتحديد الجزء الداخلّي من مسار اأو شكل.

 )Text(: اأداة النص لكتابة النصوص.

.)Path( لكتابة نّص في المساحة التي يوفّرها المسار :)Area Type(

)Path Type(: لكتابة نّص على طول المسار.

)Vertical Type(: لكتابة النصوص بشكل عمودّي )حرف فوق حرف(.
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)Vertical Area Type(: لكتابة نص بشكل عامودي في المساحة التي يوفرها المسار.

)Vertical Path Type(: لكتابة نّص بشكل عمودّي على طول المسار.

)Rectangle(: اأداة رسم المستطيل.

)Rounded Rectangle(:تستطيع رسم مستطيل ذي حواّف مستديرة.

 )Ellipse(: لرسم الدائرة

 )Polygon(: لرسم المضلّع 

 )Start(: لرسم النجمة

)Flare(: لرسم شكل مشّع.

 )Pencil( اأداة قلم الرصاص: اأداة القلم الذي ُيستخدم لرسم الخطوط الرفيعة والدقيقة.

)Smooth Pencil( اأداة القلم الناعم: اأداة قلم التنعيم.

)Eras Pencil(: اأداة قلم الَمْحو)المحي(.

)Scale(: اأداة التحكّم في اأبعاد الصور وال�أشكال.

)Shear( اأداة التجريد: التي تتحكّم في اأبعاد الصور وال�أشكال، وباإمكانها تغيير ملامح الشكل الخارجّي.

عادة تشكيل الشكل من جديد والتغيير في اأبعاده وزواياه. )Reshape(: ل�إ

)Free Transform(: للتحكُّم الحّر في اأبعاد ودرجة ميلان ال�أشكال وزواياها.

)Column Graph(: لعمل رسم بيانّي باستخدام ال�أعمدة.

)Stacked column Graph( اأداة اأخرى لعمل رسم بيانّي.
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)Bar Graph(: اأداة اأخرى لعمل رسم بيانّي اأفقّي.

)Stacked Bar Graph(: اأداة اأخرى لعمل رسم بيانّي اأفقّي.

)Line Graph(: اأداة اأخرى لعمل رسم بيانّي باستخدام الخّط الصاعد والهابط.

)Area Graph(: اأداة اأخرى لعمل رسم بيانّي خاّص بالمساحة.

)Scatter Graph(: اأداة اأخرى لعمل رسم بيانّي.

)Pie Graph(: اأداة اأخرى لعمل رسم بيانّي دائرّي.

)Radar Graph(: اأداة اأخرى لعمل رسم بيانّي على شكل رادار.

أمامّي والخلفّي في الجزء  )Gradient(: اأداة التدرُّج اللونّي، وتُستخدم لعمل تدرُّج لونّي بين اللونين ال�
المراد تعبئته بتدرُّج لونّي.

)Blend(: تُستعَمل للتدرُّج بين شكلين مختلفين في األوانهما.

.)Bitmap( تُستعمل لعمل تاأثيرات لونّية على اأجزاء الّصور من نوع :)Auto Trace(

)Scissors(: اأداة الِمقص تُستعمل لقّص بعض اأجزاء الشكل، ولكن فقط من خلال )Anchors( وليس 
.)Path( الموجودة على المسار )Endpoints(

)Knife(: اأداة السكّين تُستعمل لتقطيع الشكل.

)Zoom Tool(: اأداة العدسة اأو المكّبر وهي لتكبير الّصورة حتى تستطيع رؤية البكسلات الفرديّة بشكل 
واضح.
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.)Illustrator( لليستريتور نشاط )2( عملي: رسم اأشكال هندسّية وتلوينها باستخدام برنامج ال�إ

       خطوات العمل

 1. اأفتح صفحة جديدة : 

2. اأختار اأداة ال�أشكال الهندسّية.

)Shift + drag( 3. اأرسم ال�أشكال الهندسّية باستخدام
اإذا كان الشكل المراد متساوي ال�أضلاع.

       خطوات العمل
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4. اأحّدد ال�أشكال التي قمُت برسمها
.)Fill( واألّونُها بطريقة

 
.)Stroke( 5. اأحّددال�أشكال الهندسّية واألّونها بطريقة

.)Stroke( و )Fill( 6. األّون ال�أشكال الهندسّية بطريقة

7. اأحفظ الصفحة التي تحتوي ال�أشكال الهندسّية.
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يختلف برنامج اإلليسريتر )Illustrator( عن الفوتوشوب )Photoshop( في اأّن لكّل اأداة من اأدواته مربّع حوار خاّص 
أداة، ومن ثّم  أداة، وتظهر مربّعات الحوار تلك فقط باختيار ال� بها ،يمكّن المصّمم من اختيار اأفضل الخصائص لتلك ال�
أداة الخاّصة برسم المستطيل، وضغطت  الضغط مّرة واحدة على مساحة العمل، فعلى سبيل المثال اإذا قمت باختيار ال�

مّرة واحدة على الصفحة البيضاء سيظهر لك مربّع الحوار.

.)Illustrator( ليستريتر نشاط )3( عملي: اإستخدام اأداة )Pen Tool( في برنامج ال�إ

   
         

        خطوات العمل

1. اأفتح صفحة جديدة.

.)Pen Tool( 2. اأختار اأداة   

   
         

        خطوات العمل
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 )drag+Alt( 3.  اأرسم اأّي نقطةباستخدام  
حيث يتّم تحريك يٍد واحدة لكّل نقطة

بال�تّجاه المطلوب

)drag+Shift( 4. اأرسم اأّي نقطة باستخدام     
حيث يتّم تحريك اليدين ال�ثنتين لكّل نقطة.

     5. اأجمُع اأّول نقطة تّم رسُمها باآخر نقطة 
أداة مّرة اأخرى على )عن طريق الضغط بال�

النقطة ال�أولى( ليصبح الشكل مغلقاً.

6. اأحفظ الشكل الذي تّم رسُمه.
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.)Illustrator( لليستريتور نشاط )4( عملي: كتابة نّص على خّط اأو شكل يتّم رسُمه باستخدام برنامج ال�إ

  خطوات العمل

1. اأفتح صفحة جديدة.

.)Pen Tool(  2. اأختار اأداة   

3. اأرسم الخطوط اأو الشكل المطلوب
.)Pen Tool(  باأداة

  خطوات العمل



111

 .)Type Tool( 4. اأختار اأداة

5. اأضغط باأداة )Type Tool( على حافّة الخّط
الذي تّم رسُمه، واأبداأ بالكتابة.

6. اأقوم بتكبير حجم النّص الذي قمت بكتابته.
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.)Illustrator( لليستريتور نشاط )5( عملي: عمل تدر�ج بالشكل واللون في برنامج ال�إ

خطوات العمل

1. اأفتح صفحة جديدة.

2. اأختار اأداة رسم ال�أشكال.

3. اأرسم ال�أشكال الهندسّية المطلوبة
واأعطي كّل شكٍل لوناً مختلفاً.

خطوات العمل
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.)Blend Tool( 4. اأختار اأداة

5. اأضغط على اأداة )Blend Tool( مرتين لتظهر قائمة
تحّدد عدد المّرات التي تُدّرج ال�أشكال الهندسّية

مع بعضها.

6. اأضغط على ال�أشكال واحداً تلَو ال�آخر
.)Blend Tool( باستخدام اأداة
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نشاط )6( عملي: اإضافة نقاط كثيرة على اأّي شكل هندسّي اأو تصميم معين .

خطوات العمل

1. اأفتح صفحة جديدة

2. اأختار اأداة رسم ال�أشكال.

3. اأرسم ال�أشكال الهندسّية.

خطوات العمل
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.)Twiral Tool( 4. اأختار اأداة

5. اأضغط على الشكل الهندسّي بواسطة
اأداة )Twiral Tool( لزيادة عدد النقاط،

وتغيير الشكل الهندسّي

6. الشكل الهندسّي بعد زيادة عدد النقاط.
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)Illustrator( ليستريتور قوائم ال�إ

:)File( قائمة ملّف

أمر فتح ملّف جديد، ووضع اأبعاده، ودرجة الوضوح، ونوع القنوات  يتيح لك هذا ال�
اللونّية المطلوبة.

New

القرص  اأو  الحاسوب،  على  الموجودة  الرسومّية  الملّفات  بفتح  الخاص  أمر  ال� وهو 
المدمج، اأو القرص المرن.

Open

Open Recent Filesلفتح اآخر الملّفات اأو الصور التي تّم العمل عليها اأو فتحها .

أمر فيما اإذا قمت بتغييرات على الملّف، ولم تحفظها وترغب بالعودة  يستخدم هذا ال�
اإلى اأحدث نسخة محفوظة.

Revert

أمر يغلق الصفحة اأو التصميم الحالي. Closeهذا ال�

الملّف  على  ال�أخير  التعديل  بحفظ  يقوم  اأنّه  كما  الّصورة،  بحفظ  ال�أمر  هذا  يقوم 
الحالي.

Save

Save Asيسمح هاذا ال�مر بحفظ الملف  باسم ملف جديد .

Save a copyلتخزين نسخة من التصميم.

Placeيقوم باستيراد نسخة من الملّفات اأو الّصور واإدراجها على مساحة العمل.

الخادم  مع  الكمبيوتر  اأجهزة  تربط  التي  الداخلّية  الشبكة  في  للتحكُّم  أمر  ال� هذا 
.)Server(الرئيسّي

Manage Workgroup

بنصوص  اأو  بيسك(،  فيجيوال  )لغة  مثل  البرمجة  بنصوص  الخاّصة  أوامر  ال� وهي 
)WinWord( و )Data base(، ويتعامل معها البرنامج.

Scripts

ُيستخدم لتحديد القياسات الخاّصة بالصفحة التي يوجد فيها التصميم، كمية الريزليوشن 
.)Transparency( التي يحفظ بها التصميم، ودرجة الشفافية )Resolution(

Document Setup

. )RGB( و )CMYK( ألوان Document color  وهو للتحويل بين نظاَمي ال�
mode
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أمر يتيح المجال لتخزين معلومات عن التصميم اأو المصّمم في ذاكرة البرنامج. File Infoهذا ال�

ألوان(. ألوان على نظام CMYK )فرز ال� Separation setupعملّية فصل ال�

Print setupللتحكُّم في خواص الطابعة الموصولة بالكمبيوتر.

Printاأمر الطباعة.

Exitللخروج من البرنامج.

)Edit( قائمة التحرير

للتراجع عن خطوٍة ما، اأو عّدة خطوات اإذا شعرت باأنّك اأخطاأت فيها، الذي ل� يسمح 
اإل� بـ Undo واحدة.

Undo

اأمر  نّفذت  قد  كنت  ما،  خطوة  اإعادة  يمكنك  حيث  السابق،  للاأمر  النقيض  هو 
)Undo(  عليها.

Redo

أمر بقّص واإزالة الجزء المحّدد من الّصورة، ويقوم بحفظ هذا الجزء في  يقوم هذا ال�
الذاكرة.

Cut

أمر السابق نفسه، ولكنّه يقوم فقط بنسخ الجزء المحّدد. Copyيقوم بوظيفة ال�

أمر ما تّم حفظه في الذاكرة في موقع جديد من الّصورة نفسها، اأو ضمن  يلصق هذا ال�
طبقة جديدة في صورة اأخرى.

Paste

أمر ما تّم حفظه في الذاكرة اأمام صورة معّينة موجودة على مساحة العمل. Paste In Frontيلصق هذا ال�

أمر السابق نفسه، ولكن عملّية اللصق تتّم خلف صورة معّينة. Paste In Backال�

زالة الجزء المحّدد. Clearل�إ
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هذا ال�أمر خاّص لتكوين جزء للتعبئة، ومن ثّم يقوم البرنامج بتخزين نموذج التعبئة 
.)Swatches( المكّون في ل�ئحة

Define Pattern

أمر بالتعديل على خواّص الّصورة ال�أصلّية التي تّم اإدخالها اإلى البرنامج عن  يقوم هذا ال�
.)Link( والتي اأصبحت عبارة عن ،)Place( طريق ال�أمر

Edit Original

في بعض الحال�ت مثل تحضير التصميم للطباعة النهائّية، واإرسالها اإلى مطبعة من نوع 
خاّص قد يرغب المصّمم في تغيير الخصائص اللونية لتتناسب مع تلك الطابعة. هذا 

أمر ل� يمكن اأن يكون فّعال�ً في البرنامج ما دمت قد اخترت ال�
لذا  )Color Setting(؛  الحوار  مربّع  في   )Emulate Adobe Illustrator 6.0(
ألوان  أنّه قد يشتّت ال� ُينصح بعد استخدام هذا ال�أمر من قبل المصّممين المبتدئين؛ ل�

ويشّوه التصميم.

Assign Profile

عداد جهاز العرض اأو اإعداد اأحبار الطابعة. Color Settingيحتوي هذا ال�أمر على خيارات ل�إ

أوامر. Keyboard للتعّرف اإلى الطُّرق المختصرة لتنفيذ ال�
Shortcuts

أوامر الخاّصة بالبرنامج حيث تتم معايرتها وفَق احتياجات كّل مصّمم. Preferencesمراجع ال�

)Object( قائمة العناصر وال�أشكال

مالة ....الخ Transformيمكنك التحكّم بالعرض وال�رتفاع والزاوية وال�إ

Arrangeترتيب العناصر عنصر خلف اآخر اأو اأمامه .

Groupلتجميع العناصر في جزء واحد.

أمر السابق. Ungroupلتفكيك اأجزاء العناصر التي تّم تجميعها مسبقاً باستعمال ال�

أمر ُيستعمل لقفل شكل معّين ليكون غير قابل للتعديلات، ول� يتاأثّر حتّى بمرور  هذا ال�
الماوس فوقه، لنتمكن مواصلة العمل على باقي العناصر بحريّة اأكثر.

Lock

أقفال. Unlock Allلفّك جميع ال�

Hideهدف ال�أمر )Lock( نفسه، ولكن هنا يتّم اإخفاء الشكل .

خفاء، واإظهار ال�أشكال التي تّم اإخفاؤها. Show Allلتعطيل عملية ال�إ
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 ،)Gradient( أمر يقوم بتحويل العناصر المؤلّفة من اأكثر من جزء كالتدرُّج اللونّي هذا ال�
اإلى  وغيرها   ،)Flare( المشّعة  وال�أشكال   ،)Stocks( بالشكل  المحيطة  والخطوط 

اأشكال مكّونة من جزء واحد فقط.

Expand

أمر بتحويل ال�أشكال المؤلّفة من اأكثر من جزء كالرموز )Symbols( اإلى  يقوم هذا ال�
اأجزاء )يفكّكها(.

Expand Appearance

يعمل هذا ال�أمر على تحويل الشكل اإلى )Vector(، وتحويل الخطوط والنصوص اإلى 
.)Outlines( خطوط تخطيطّية

Flatten 
Transparency

الفلاتر  تنفيذ  من  لتتمكن   )Bitmap( نوع  اإلى   )Vector( نوع  الصور من  لتحويل 
الموجودة في البرنامج عليها.

Rasterize

ألوان. ذ هذا ال�أمر على الصور وال�أشكال لُصنع شبكة من ال�   Create Gradientينفَّ
Mesh 

نترنت، حيث  أمر التحكُّم في عملّية تقطيع الّصورة ليتّم عرضها على ال�إ يتيح لك هذا ال�
اإّن البرنامج يقوم بتقطيعها وتقسيمها اإلى اأقسام وشرائح منفصلة.

Slice

.)Path( للتحكّم في تاأثيرات المسارPath

Blendللتحكُّم في خصائص التدرُّج اللوني بين شكلين مختلفين في األوانهما.

لتحويل ال�أشكال المنتظمة اإلى اأشكال غير منتظمة مقّسمة اإلى مسارات، حيث يمكن 
التحكُّم في هذه المسارات.

Envelope Distort

عبارة عن شكل اأو مجموعة من ال�أشكال التي في شكلها العام تخفي صورة اأو عملاً 
فنّياً تحتها ليكون هذا العمل فقط ظاهراً من خلال تلك المجموعة.

Clipping Mask

هذه  تداُخل  حالة  في  الثقوب  تظهر  حيث  مسار  من  اأكثر  من  مكّون  شكل  لعمل 
المسارات.

Compound Path

أمر لعمل علامات حول شكل معّين، وتُحّدد حدود قّص الشكل بعد  ُيستخدم هذا ال�
عملّية الطباعة، وُيعّد هذا ال�أمر مفيداً في حالة تحديد ال�أشكال التي سيتّم فرز األوانها.

Crop Marks

نشاء جدول بيانّي من خلال شكل معّين تّم رسمه في البرنامج. Graphل�إ
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.)Illustrator( لليستريتور نشاط )7( عملي: اأْخذ مقطع من صورة في برنامج ال�إ

1. اأفتح صفحة جديدة .

2. اأقوم باستيراد الّصورة.

3. اأختار الّصورة.

خطوات العمل
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.)Illustrator( لليستريتور 4. اأجعل الّصورة ضمن برنامج ال�إ

5. اأرسم شكل المقطع المراد اأْخذه فوق الّصورة.

6. اأحّدد الّصورة والشكل، واأختار اأمر
.object من قائمة )Clipping Mask(

7. المقطع الذي تّم اأْخذه من الّصورة.
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)Type( قائمة كتابة

Fontلتغيير نوع الخّط وخصائصه.

Sizeللتحكم في حجم الخّط.

هذا ال�أمر مفيد في حالة ربط صندوق النصوص بعضها ببعض، فاإذا كان هناك صندوق 
 )Block         Link( نّص معّين يمكنك رسم صندوق نّص اآخر بجانبه،ثّم تنفيذ اأمر
أّول سيكتمل في الصندوق الثاني اإذا  وسترى باأّن النّص الذي تطبعه في الصندوق ال�

استمرت عملّية الطباعة. 

Blocks

أمر يقوم بتدوير النصوص حول ال�أشكال بتداخلات يختارها المصّمم، وهي  هذا ال�
مفيدة في حالة تصميم مجلّة اأو اإخراج صفحة من الجريدة.

Wrap

أمر ليجعل النّص ملائماً تماماً للصندوق المكتوب فيه. Fit Headlinesُيستخدم هذا ال�

Create Outlinesلتحويل النصوص اإلى خطوط تخطيطّية.

Find/Changeللبحث عن كلمة معّينة ومن ثّم اإمكانّية تغييرها.

اإنّه  الواحد، حيث  التصميم  اأكثر من نوع خّط في  ال�أمر مفيد في حالة وجود  هذا 
يمكنك من تحديد كّل نوع خّط على ِحدة، ثّم السماح لك بتغيير الخّط اإلى خّط 

اآخر من خطوط التصميم.

Find Fonts

Check Spellingللتاأكّد من صّحة اللغة.

Change Caseيتيح لك هذا ال�أمر تحويل الحروف الكبيرة اإلى حروف صغيرة والعكس.

أمر بتبديل جميع ال�أخطاء في علامات الترقيم. Smart Punctuationيقوم هذا ال�

اأعمدة وصفوف  اإلى  اأنه يمكنك من تحويل نّص كامل  ال�أمر في  تكمن فائدة هذا 
جاهزة، لتكون صفحة في مجلة اأو جريدة ما.

Rows & Columns

أمر باإظهار جميع ال�أجزاء التي غالباً ل� تظهر اأثناء الطباعة، والتي يمكن  يسمح هذا ال�
اأن تكون المؤّشرات التي تتبع الكتابة.

Show Hidden
Characters

Type Orientationيتحكّم هذا ال�أمر في اتّجاه الكتابة فهو يحّولها اإّما اأفقّياًّ اأو عموديّاً.
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)Select( قائمة التحديد

أمر لتحديد جميع ال�أشكال في التصميم. Allيستعمل هذا ال�

أمر السابق. Deselectعكس ال�

Reselectاإعادة تحديد جميع ال�أشكال.

Inverseلعكس التحديد.

يستعمل هذا ال�أمر في حالة وجود شكلين بعضهما فوق بعض، فعند اختيار الشكل 
العلوّي  الشكل  اإلى  بالتحديد  بال�نتقال  البرنامج  يقوم  أمر  ال� هذا  تنفيذ  عند  الخلفّي 

مباشرة.

Next Object Above

أمر السابق. Next Object Belowعكس ال�

هذا ال�أمر ممّيز في اأنّه يتيح لك اإمكانّية اختيار شكل معّين ذي مواصفات معّينة، من 
ناحية الحجم اأو اللون اأو حجم الخّط الخارجّي، وعند تنفيذه يقوم بتحديد جميع 

ال�أشكال التي تحمل مواصفات الشكل ال�أصلّي نفسه.

Same 

أمر ليس لتحديد ال�أشكال بشكل عام، بل لتخصيص التحديد ضمن مواصفات  هذا ال�
معّينة.

Object

Save Selectionلحفظ التحديد ل�ستعماله فيما بعد.

Edit Selectionلتعديل التحديد الذي تّم حفظه مسبقاً.

Filter قائمة

هي الفلاتر الموجودة في الفوتوشوب )Photoshop( نفسها، ولكن يجب ملاحظة اأمٍر مهّم في هذه الحالة، هو اأنّه يجب 
تحويل العناصر وال�أشكال التي من نوع )Vector( اإلى )Bitmap( بواسطة ال�أمر )Rasterize( من قائمة )Object(؛ 

. )Blur, Sharpen, Brush, Artistic.… ( :لتتمكّن من تنفيذ بعض الفلاتر مثل
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Effect قائمة    

هي تقريباً خصائص الفلاتر نفسها مع وجود اإضافات اأخرى، ولكّن الشيء الممّيز في هذه القائمة هو خصائص اإيجاد 
.)Outline, Divide, Merge, Crop, Trim …( :المسار الذي ُيمكُِّنك من اإجراء الكثير من العملّيات، مثل

View قائمة     

.)Photoshop( وهي القائمة الخاّصة بعرض بعض النوافذ، وهي تشبه الموجودة في الفوتوشوب

Window قائمة  

تشبه اأيضاً تلك الموجودة في الفوتوشوب )Photoshop(، مع وجود بعض النوافذ المختلفة .

Help قائمة    

.)F1( قائمة المساعدة، والطريقة المختصرة لها هي
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)Illustrator( لليستريتور تشغيل برنامج ال�إ

البرامج  قائمة  ومن  ويندوز،  نافذة  في   )Start( ابداأ  قائمة  على  اضغط  الكمبيوتر،  على  تثبيته  بعد  البرنامج  لتشغيل 
ستجد مجموعة )Adobe Illustrator(. عندها سيقوم الكمبيوتر بتحميل البرنامج، ويستغرق تحميل البرنامج كما في 
الفوتوشوب )Photoshop( وقتاً اأكبر من البرامج ال�أخرى؛ وذلك لقيامه بتحميل المؤثّرات للخطوط والقوائم والعديد من 

المكتبات التي تحتاجها في الرسم.
عند انتهاء الكمبيوتر من تشغيل البرنامج ستظهر لك شاشة سطح المكتب التي تحتوي في ال�أعلى على شريط قوائم 

أوامر، وعلى اليسار شريط ال�أدوات، وعلى اليمين لوحات متعّددة الوظائف. ال�

فتح ملّف جديد

لفتح ملّف جديد لبدء الرسم فيه يتّم من خلال الضغط
)New( واختيار ،)File( بزّر الماوس على قائمة

فيظهر لك مربّع الحوار.

ألوان  ال� اأفقّياً، ونمط  اأم  الصفحة عموديّاً  ثّم تحديد مسار  المطلوبة،  الصفحة  اختيار نوع  ثّم  الملّف،  تتّم كتابة اسم 
.Ok والضغط على الزّر ،)CMYK( المطلوب، مع العلم اأّن البرنامج يتعامل تلقائّياً مع

 :)Document Setup( خصائص الصفحة

من ال�أمور المهّمة في هذا البرنامج التحكُّم في
خصائص الصفحة قبل البدء في عملّية التصميم

من حيث، قياس الصفحة واتّجاهها.
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:)Illustrator( لليستريتور الصور في برنامج ال�إ

وبرنامج   .)Photoshop( كالفوتوشوب  اأخرى  برامج  من  استيرادها  اأو  جديدة  اإنشاء صور  من  البرنامج  هذا  يستطيع 
لليستريتور )Illustrator( هو اأحد البرامج التي تتعامل في معظم ال�أوقات مع الّصور من نوع )Vector(؛ ولهذا فقد  ال�إ
اإنتاج الكثير من ال�أشكال البسيطة والمعّقدة التي تزيد من جمالّية التصميم، وتعطي  اأنّه قادر على  تمّيز عن غيره في 

الشعور بالتقنّية العالية.
يتم استيراد الّصور من خارج البرنامج باستخدام ال�أمر )Place( الموجود في قائمة )File(. وعند استيراد صورة من خارج 
البرنامج واإدراجها في التصميم يجب ملاحظة اأنّها سُتدرج على اأنّها وصلة )Link(، وتُدرج ضمن قائمة Link  في 

القوائم الفرعّية الموجودة على يمين البرنامج.

هنا يجب اأن تُحفظ نسخة من الّصورة ال�أصلّية من التصميم في المكان نفسه؛ لتفادي عدم رؤية الّصورة المستعملة 
في التصميم عند فتحها على جهاز كمبيوتر اآخر اأو في المطبعة، لكّن هناك طريقة اأفضل وهي تحويل الّصورة المستوردة 
اإلى جزء داخلّي من اأجزاء التصميم ككّل، وهذه الطريقة تتّم عند استخدام اأمر ال�ستيراد )Place(، وهنا يجب ملاحظة 

المربّع الصغير الموجود على جهة اليسار واإزالة علامة الصّح.

في هذه الحالة ستلاحظ الفرق  بين الّصورة الموّحدة في جسم التصميم )Embedded( والّصورة التي تكون عبارة عن 
وصلة )Link(، حيث اإّن نافذة )Link( سترسم مربّعاً صغيراً يحتوي على اأشكال هندسّية على يمينها، للّدل�لة على اأّن 

هذه الّصورة اأصبحت من مكّونات التصميم ككّل.
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اأدوات القطع والتجزئة:

تلك التصاميم المعّقدة التي تحتاج اإلى دقّة  من المهّم ذكر هذه ال�أدوات ل�أهمّيتها في عمل اأّي تصميم، وخصوصاً 
وتركيز.

فيما ياأتي ستتّم ملاحظة اأنّه عند تصميم اأّي شكل يراد عمل تقطيع له يتّم اختيار ما هو مناسب لك ، وكّل ما عليك 
اأول�ً تحديد الشكلين بسحب الماوس عليهما، ومن ثّم ضغط الزّر الخاّص بالتجزئة، مع ملاحظة اأّن في ال�أشكال هناك 

شكل اأمامّي وشكل خلفّي.

التعاُمل مع النّصوص العربّية:

لليستريتور )Illustrator( ل� تكتب باللغة العربّية، ولكن ل� يعني هذا اأنّنا ل� نستطيع  اإّن النَُّسخ القديمة من برنامج ال�إ
العربّية، مثل  باللغة  للكتابة  برامج )وسيطة(  المصّممون يستخدمون  لذا كان  التّصميم؛  العربّية في  الحروف  استخدام 
صدارات الحديثة من برنامج  لليستريتور )Illustrator(، لكّن ال�إ )الرّسام العربّي(، ومن ثّم نقوم باإدراج ما كتبناه داخل ال�إ

لليستريتور )Illustrator(، مثل CS, CS 2018 اأصبحت تُكتب باللغة العربّية. ال�إ
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ِحفظ التّصميم:

لحفظ التّصميم في الهيئة القابلة للتعديل نقوم بالذهاب اإلى قائمة )فايل(، ونختار ِحفظ )Save(  ،وعند تنفيذ اأمر الحفظ 
سيظهر مربّع الحوار. 

في الخانة ال�أولى ُيخّيرك البرنامج في اأّي نُسخ البرنامج اأنت تفضل ِحفظ الملّف، وال�أفضل اأن ُيحفظ الملّف في اأحدث 
نسخة من البرنامج، اإلّ� اإذا كنت على علم باأّن المطبعة ل� تستعمل النسخة الحديثة فُيفضل في هذه الحالة ِحفظ الملّف 
بنسخة اأقدم؛ لتفادي خسارة شيء من َجْودة الّصورة واألوانها. النّسخة الحديثة فقط هي التي تصنع نسخة من التّصميم 
على هيئة )PDF( ، واأيضاً النّسخة الوحيدة التي تُستعمل اأداة لضغط الملّف)Compression(؛ من اأجل تقليل الحجم. 
شارة في مجال الحديث اإلى اأنّه لِحفظ الملّف على هيئة مناسبة للطباعة مثل ) JPEG, TIF ( يجب استخدام  وتجدر ال�إ

.)Export( ال�أمر
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:)Illustrator( لليستريتور الط�رق المختصرة )Shortcuts( في برنامج ال�إ

لليستريتور )Illustrator( شبيهة اإلى حدٍّ ما بتلك الموجودة في برنامج  الط�رق المختصرة في برنامج ال�إ
.)Photoshop( الفوتوشوب

الّطريق المختصرةال�أمر

لتنفيذ ال�أمر )Revert( الذي يُستخدم – كما ذكرنا سابقاً – فيما اإذا قمت بتغييرات 
على الملّف ولم تحفظها وترغب بالعودة اإلى اأحدث نسخة محفوظة.

F12

. )Paste In Front( لَِلصق شكل معّين اأمام شكل اآخرCtrl + F

.)Paste In Back( لَِلصق شكل معين خلف شكل اآخرCtrl + B

لليستريتور  يسمح لك هذا ال�ختصار لعرض اأهم ال�ختصارات الموجودة في برنامج ال�إ
)Illustrator(، ويتيح لك المجال بتغييرها وفَق ما تراه مناسباً.

Ctrl + Shift + Alt + K

اأّن  بالذكر  والجدير  بها،  قمت  ترانسفورم  حركة  اآخر  تكرار  يعني  ال�ختصار  هذا 
 Ctrl + E( بـ  الخاص  ال�ختصار  على  يحتوي  ل�   )Illustrator( لليستريتور   ال�إ

))Transform

Ctrl + D

لتحريك الشكل في اأّي اتّجاه بالمقدار الذي يختاره المصّمم من مربّع الحوار الذي 
يظهر بعد اختيار هذا ال�ختصار.

Ctrl + Shift + M

للتحكُّم في: تحريك الشكل، وتكبير اأضلاعه، ودرجة دوران زواياه، من خلال مربّع 
الحوار الناتج.

Ctrl + Shift + Alt + D

)Bring To Front( اإحضار شكل معّين اأمام جميع ال�أشكال ليكون في المقّدمةCtrl + Shift + ]

.)Bring Forward( اإحضار شكل معّين اأمام شكل اآخرCtrl + ]

.)Bring Backward( اإرسال شكل معّين خلف شكل اآخرCtrl + [

)Bring To Back( اإرسال شكل معّين خلف جميع ال�أشكال ليكون في المؤخرةCtrl + Shift + [

.)Group( عملّية جمع اأكثر من شكلCtrl + G

.)Ungroup( ًتفكيك اأشكال تّم تجميعها مسبقاCtrl + Shift + G
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.)Lock Selection( لقفل شكٍل ماCtrl + 2

.)Unlock All( بطال عملّية القفل على جميع ال�أشكال Ctrl + Alt + 2ل�إ

.)Hide Selection( خفاء شكل محّدد Ctrl + 3ل�إ

.)Show All( ظهار جميع ال�أشكال المخفّية Ctrl + Alt + 3ل�إ

.)Path( بالنسبة للمسار )Join( لتنفيذ ال�أمرCtrl + J

.)Path( بالنسبة للمسار )Average( لتنفيذ ال�أمرCtrl + Alt + J

.)Blend( لعمل تاأثيرCtrl + Alt + B

.)Release( السابقة من خلال ال�أمر )Blend( لغاء عملّية Ctrl + Shift + Alt +Bل�إ

لتنفيذ ال�أمر )Make With Warp( التابع للاأمر )Envelope Distort( من قائمة 
.)Object(

Ctrl + Alt + W

لتنفيذ ال�أمر )Make With Mesh( التابع للاأمر )Envelope Distort( من قائمة 
.)Object(

Ctrl + Alt + M

لتنفيذ ال�أمر )Make With Top Object( التابع للاأمر )Envelope Distort( من 
.)Object( قائمة

Ctrl + Alt + C

أوامر الثلاثة السابقة. Ctrl + Alt + Vلتعديل خصائص ال�

.)Clipping Mask( لعملCtrl + 7

.)Release( من خلال ال�أمر )Clipping Mask( لغاء ال�أمر Ctrl + Alt + 7ل�إ

.)Compound Path( لعملCtrl + 8

.)Release( من خلال ال�أمر )Compound Path( لغاء Ctrl + Alt + 8ل�إ

.)Create Outlines( لتحويل النّص الكتابّي اإلى خطوط تخطيطّيةCtrl + Shift + O

بواسطة   )Photoshop( الفوتوشوب  في  كما  تتّم  التي  الكّل  تحديد  عملّية  لغاء  ل�إ
Ctrl + A  ال�ختصار

Ctrl + Shift + A

عادة تحديد الكّل . Ctrl + 6ل�إ

[ + Ctrl + Altلتحديد اأّول شكل موجود فوق الشكل المحّدد حالّياً.

] + Ctrl + Altلتحديد اأّول شكل موجود تحت الشكل المحّدد حالّياً.

Ctrl + Eلتنفيذ اآخر فلتر تّم اختياره مسبقاً.
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Ctrl + Shift + Eلتنفيذ اآخر تاأثير )Effect( تّم اختياره مسبقاً.

أولّية . Ctrl + Yلعرض التصميم بخطوطه ال�

خفاء الحواّف. Ctrl + Hل�إ

.)Bounding Box( خفاء اأو اإظهار ما ُيسّمى بصندوق التحديد Ctrl + Shift + Bل�إ

.)Transparency Grid( خفاء اأو اإظهار الشبكة الشّفافة Ctrl + Shift + Dل�إ

.)Ctrl( رشاديّة Ctrl + 5لصنع الخطوط ال�إ

رشاديّة الذكّية )Smart Guides( التي تكون مختفية حتى لحظة  لعرض الخطوط ال�إ
تحريك شكل معّين، فتظهر وتحّدد لك القياسات والّزوايا المطلوبة.

Ctrl + ;

.)Grid( ظهار اأو اإخفاء الشبكة '' + Ctrlل�إ

.)Align( ظهار اأو اإخفاء نافذة التوسيط Shift + F7ل�إ

.)Appearance( ظهار اأو اإخفاء نافذة الظهور Shift + F6ل�إ

.)Attributes(  ظهار اأو اإخفاء نافذة الخصائص F11ل�إ

.)Brushes( ظهار اأو اإخفاء نافذة الفراشي F5ل�إ

.)Color( ألوان ظهار اأو اإخفاء نافذة ال� F6ل�إ

.)Gradient( ظهار اأو اإخفاء نافذة F9ل�إ

.)Info( ظهار اأو اإخفاء نافذة F8ل�إ

.)Layer( ظهار اأو اإخفاء نافذة F7ل�إ

)Path  Finder( ظهار اأو اإخفاء نافذة Shift + F9ل�إ

 )Stroke( ظهار اأو اإخفاء نافذة F10ل�إ

 )Styles( ظهار اأو اإخفاء نافذة Shift + F5ل�إ

 )Symbols( ظهار اأو اإخفاء نافذة Shift + F11ل�إ

 )Transform( ظهار اأو اإخفاء نافذة Shift + F8ل�إ

 )Transparency( ظهار اأو اإخفاء نافذة Shift + F10ل�إ

ظهار اأو اإخفاء نافذة )Character(  الخاّصة بخطوط الطباعة. Ctrl + Tل�إ

ظهار اأو اإخفاء نافذة )Paragraph(  الخاّصة بالِفقرات النصّية. Ctrl + Mل�إ
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 :)Illustrator( لليستريتور ِحفظ الملّفات للّطباعة من برنامج ال�إ
   

آتية: عند ال�نتهاء من التّصميم يجب عليك ِحفظ الملّف، وتجهيزه للطباعة بالطريقة ال�

 CMYK ألوان هو أمر Document color mode، والتاأكُّد من اأنّنظام ال� 1- الّذهاب اإلى قائمة file، ثم اختيار ال�
Color الخاّص بالطّباعة.

أمر Creiat outline، وتحويل النّص اإلى فكتور. 2- الذَّهاب اإلى قائمة Type، واختيار ال�

أمر Save as لِحفظ الملّف 3- الّذهاب اإلى قائمة file، واختيار ال�
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أمر Save as تظهر لنا شاشة نختار منها اأّول�ً اسم الملّف، ونقوم بتسمية الملف ّللطّباعة، وثانياً نقوم  4 -  بعد اختيار ال�
 .pdf بتحديد مكان ِحفظ الملّف، وثالثاً اختيار فورمات الملّف

5- بعد اختيار عملّية الِحفظ تظهر لنا شاشة نختار منها وضوح الملف High Quality Print، ومن ثّم نقوم بعملّية 
ِحفظ الملّف على سطح المكتب.

     اأسئلة: 

ح وظيفة كّل من ال�أدوات ال�آتية:. 1 وضِّ
.)Scissors( ،)Eyedropper( ،)Hand( ،)Magic Wand( ،)Reflection(

أمر Profile Assign؟ وما هي وظيفته؟. 2 اإلى اأّي قائمة ينتمي ال�
أوامر : Expand, Appearance Expand؟. 3 ح الفرق بين ال� وضِّ
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r)3-5( الموقف التعليمّي التعل�مّي

)Illustrator( لليستريتور الفرق بين برنامَجي الفوتوشوب )Photoshop( وال�إ

قناعه بشراء اأحد برامج  وصف الموقف: مدّرس في معهد للتعليم المهنّي كلف طلبته بتمثيل َدور موظّف مبيعات ل�إ
لليستريتور )Illustrator(، من خلال توضيح الفرق بينهما، فلجاأوا اإلى شركة  التّصميم الفوتوشوب )Photoshop( وال�إ

للدعاية والتسويق لمساعدتهم.

العمل الكامل:

الموارد المنهجّية وصف الموقف الصّفّي خطوات 
العمل

وثائق:)الطلب الخاص بطلبة 	 

المعهد المهنّي، نشرات، 

مقال�ت وكتب تتعلَّق بالفرق 

لليستريتور  بين برنامَجي ال�إ

)Illustrator( والفوتوشوب( 

.)Photoshop(

نترنت، 	  التكنولوجيا )ال�إ

اأنماط بصريّة، فيديو وصور 

تُعبِّر عن الفرق بين برنامجي 

 )Illustrator( لليستريتور ال�إ

)Illustrator( )والفوتوشوب

البحث العلمّي.	 

حوار ومناقشة.	 

التعلُّم التعاونّي/ 	 

مجموعات 

عمل.

* اأجمع البيانات من الطلبة عن:
الّسلعة المطلوب الترويج لها، والوسائط 	 

المستخدمة في عرض الّسلعة، والمّدة الزمنّية 

نجازه. للعرض، والفترة الزمنّية المطلوبة ل�إ

 * اأجمع بيانات عن الفرق بين البرنامجين من 

حيث:

اأهمّيةكّل برنامج.	 

النظام الذي يعتمد عليه كلٍّ منهما.	 

ال�ستخدامات الشائعة لكّل برنامج.	 

اأمثلة بصريّة على استخدامات كّل من 	 

البرنامجين.

ميزات كّل برنامج وعيوبه.	 

ُطرق الترويج الصحيحة والمقنعة للّسلع 	 

والمنتجات.

اأجمع 
البيانات 
واأحلّلها
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وثائق:)طلب الُمدرِّس، 	 
نشرات، مقال�ت 

وكتب تتعلَّق بالفرق بين 

لليستريتور  برنامَجي ال�إ

)Illustrator( والفوتوشوب( 

.)Photoshop(
البيانات التي تّم جمعها.	 
نترنت )مواقع خاّصة بشرح 	  ال�إ

البرنامجين ذات مصداقّية(.

المناقشة 	 
والحوار

التعلُّم التعاونّي.	 
العصف الذهنّي 	 

)استمطار 
ال�أفكار(.

تصنيف البيانات عن )اأهمّية البرامج، واأوجه 	 
المقارنة بينها(.

ال�تّفاق على النّظام الذي يعتمد عليه كلٌّ منهما.	 
تحديد ال�ستخدامات الشائعة لكّل البرنامج.	 
تحديد النماذج البصريّة التي تّم جمعها، واللازمة 	 

للعرض كاأمثلة على استخدامات كّل برنامج.
تحديد صفات كّل برنامج )المّيزات والعيوب(.	 
ال�تفاق على ُطرق الترويج الصحيحة والمقنعة 	 

للّسلع والمنتجات.
اإعداد خطّة للتنفيذ.	 

اأخّطط 
واأقرّر

قرطاسّية.	 
حاسوب.	 
الوثائق )مقال�ت، كتب، 	 

صور، طلب الُمدرِّس(
نترنت )مواقع خاّصة 	  ال�إ

بالبرنامجين ذات مصداقّية(.

التعلُّم التعاونّي/ 	 
مجموعات.

عصف ذهنّي.	 
الحوار 	 

والمناقشة.

توضيح اأهمّية كّل برنامج والنظام الذي يعتمد 	 
عليه، وال�ستخدامات الشائعة لكّل برنامج.

وصف خصائص كّل من البرنامجين )المّيزات 	 
والعيوب(.

عقد جلسة مع طلبة المعهد المهنّي لمناقشة 	 
العرض الذي تّمتحضيره.

اإجراء التعديلات المتّفق عليها ) حذف، اأو 	 
اإضافة معلومات(.

توضيح ُطرق الترويج المقنعة.	 
اإخراج العرض بصورته النهائّية.	 

اأنّفذ

قرطاسّية.	 
حاسوب.	 
الوثائق )مقال�ت، كتب، 	 

صور، طلب الُمدرِّس(
نترنت )مواقع خاّصة 	  ال�إ

بالبرنامجين ذات مصداقّية(.

الحوار 	 
والمناقشة.

التعلُّم التعاونّي/ 	 
مجموعات.

ق من تحديد اأهمية كّل من البرنامجين، 	  التحقُّ
ومن النظام الذي يعتمده كّل برنامج، 

وال�ستخدامات الشائعة لهما.
التاأكُّد من توضيح صفات كّل منهما، ومن دقّة 	 

النماذج البصريّة التي سيتّم عرضها كاأمثلة.
حداثة ُطرق الترويج للمنتجات.	 
ق من مطابقة العرض الذي تّم تحضيره 	  التحقُّ

للطلب الخاّص بطلبة المعهد المهنّي.

اأتحقَّق
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حاسوب،اأجهزة عرض، 	 
سجّلات.

الحوار 	 
والمناقشة.

تعلُّم تعاونّي/	 
مجموعات.

توثيق:	 
اأهمية كّل برنامج والنظام الذي يعتمده، 	 

واستخدامات كّل من البرنامجين، ومواصفات 
كّل منهما.

تحضير العرض المطلوب متضّمناً الفرق بين 	 
البرنامجين.

فتح سجّل خاّص بالفرق بين الفوتوشوب 	 
.)Illustrator( لليستريتور )Photoshop( وال�إ

تقديم العرض )اأداء الترويج( الذي يعّبر عن الفرق 	 
بين البرنامجين.

اأوثِّق 
م واأقدِّ

نماذج التقويم.	 
الطلب الخاص بطلبة المعهد 	 

المهني.
مقال�ت، كتب لمعايير 	 

ومواصفات العرض.

حوار ومناقشة.	 
البحث العلمّي 	 

/ اأدوات التقويم 
ال�أصيل.

رضا الُمدرِّس عن العرض )طريقة الترويج(.	 
مطابقة العرض )الترويج( للمعايير المطلوبة.	 

اأقوّم

.)Illustrator( لليستريتور سؤال: اأذكُر ثلاثة فروق بين برنامجي الفوتوشوب )Photoshop( وال�إ
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)Illustrator( لليستريتور الفرق بين برنامَجي الفوتوشوب )Photoshop( وال�إ أتعّلم

  نشاط )1(     نظري

لليستريتور، واأقارن بينها. اأجمُع صورًا لتصاميم مختلفة، جزء تّم تصميمه باستخدام الفوتوشوب، وال�آخر باستخدام ال�إ

:)Photoshop( والفوتوشوب )Illustrator( ليستريتور الفرق بين ال�إ

برنامج فوتوشوب )Photoshop( وبرنامج اإلليستريتور )Illustrator(،كلاهما برامج تصميم وينتمي ان لشركة اأدوبي، 
ص في التصميمات المتجهة. لليستريتور متخصُّ ص في التصميمات النقطّية، وال�إ لكن ّفوتوشوب متخصُّ

نجليزيّة،مثل Rasterize, Bitmap, Pixel، والّصورة المتجهة معروفة  الّصورة النقطية معروفة باأكثر من مصطلح باللغة ال�إ
Scalable, Postscript Meta, Vector بمصطلحات، مثل

وتتمّيز التصميمات النقطّية بالفوتوشوب )Photoshop( في اأنّها ُيمكن اإخراجها بحجم صغير،كما يمكن اإجراء التاأثيرات 
صة في ذلك. اللونّية على الّصور باأدوات متخصُّ

لكن ما يعيب الصور النقطّية اأّن الّصورة يحدث فيها بكسلة )تكسير( عند تكبيرها باأحجام عالية، كما اأّن ال�أشكال 
المضّمنة داخل التصميم ل�يمكن تعديلها كوحدات رسومّية مستقلة.

وتتمّيز التصميمات المتّجهة في اأنّها يمكن تكبيرها ل�أّي حجم كبير دون بكسلة، اأوتشويه لحواّف الرسومات، كما يمكن 
تعدي لمحتويات ال�أشكال داخلها في اأي وقت؛ مايتيح اإمكانّية عمل رسوم متحّركة.

ص في  لليستريتور )Illustrator( متخصُّ ص في الرسوم النقطّية، وال�إ لكّن الفوتوشوب )Photoshop( يظّل هو المتخصُّ
الرسوم المتّجهة، والبرنامجان مكّملان لبعضهما بعضاً.

اأسئلة:

ما الفرق بين الّصور النقطّية والّصور المتّجهة ؟. 1
بماذا تتميز التصميمات النقطّية ؟. 2

(     نظري(     نظري  نشاط )1(     نظري
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اأسئلة الوحدة

جابة الصحيحة فيما ياأتي: اأول�ً: اأضع دائرة حول رمز ال�إ

لليستريتور )Illustrator( ؟ ص برنامج ال�إ 1. فيَم يتخص�

ألوان. اأ.تحرير النصوص.     ب. الرسم بالنقاط.             ج. معالجة الّصور.              د. تنسيق ال�

لليستريتور )Illustrator( حفظ الملّف ال�أصلّي؟ 2. باأّي صيغة من ال�آتية يستطيع برنامج ال�إ

jpg .د                         png .ج                   psd .ب                       Ai .اأ

 

لليستريتور )Illustrator( عند استعمالها في النص؟ 3. بَم تتمّيز اأداة القّطارة في برنامج ال�إ

اأ. اأخذ اللون فقط.                                     ب. اأخذ اللون ونوع النّص وحجمه.

ج. اأخذ الحجم.                                      د. اأخذ اللون ونوع النّص.

4. اأّي ال�آتية من مّيزات الّصور المتّجهة Vector؟

اأ. ضعيفة نسبّياً.                                             ب. األوانها حاّرة.

ج. ل� تتاأثر جودتها بالتكبير والتصغير                           د. مبنّية من اللون ال�أسود فقط.

  

لليستريتور )Illustrator( اأن يتحّكم بها:؟ 5. اأّي ال�آتية يستطيع برنامج ال�إ

 اأ.حجم الصفحة.                                             ب. حجم الصفحة وصيغة ال�لوان.

ألوان. د. حجم الصفحة ودرجة الوضوح وال� ج. درجة الوضوح.                                    

لليستريتور )Illustrator( اإستيرادها؟ 6. اأّي ال�آتية يستطيع برنامج ال�إ

ب. ل�يستطيع ال�ستيراد.               ج. صور فقط                  د. نصوص وصور                                    اأ. نصوص فقط.         
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7. ما وظيفة اأداة   )Convert Anchor Point(؟

اأ. تحويل النقطة من زاوية اإلى منحنى.                      ب. تحويل النقطة من منحنى اإلى زاوية.

ج. تغييرشكل النقط.                                    د. رسم النقط. 

8. ما وظيفة اأداة  )Area Type(؟

ج. لكتابة نّص في مربّع.      د. لكتابة نّص بشكل عمودّي. ب لكتابة نّص في المساحة.  اأ. لكتابة نّص. 

9. ماذا تعني Transform؟

مالة. اأ. التحكُّم بالعرض وال�رتفاع.                   ب. التحكُّم بالعرض وال�رتفاع والزاوية وال�إ

مالة الشكل. مالة                    د. ل�إ ج. التحكُّم بالزاوية وال�إ

10. ما وظيفة اأداة  )Symbol Stainer(؟

ألوان.         ب. اإضافة تدّرج لونّي.      ج. تحديد الرموز.     د. تلويث الرموز اأو اإزالة األوانها اأ. اإضافة ال�

ثانيًا: اأعدد خصائص الرسوم الموّجهة ؟
 Flare ،Tool Mesh ثالثًا: اأوضح وظيفة كّل من ال�أدوات ال�آتية؟

رابعًا : ما هو ال�أمر الذي تختاره من قائمة File اإذا قمَت بتغييرات على الملّف ولم تحفظها، وترغب في العودة 
اإلى اأحدث نسخة محفوظة؟
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اإنشاء رسمة توعوّية عن النظافة،باستخدام الّصور ال�آتية:



الوحدة السدسة
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الَوْحَدُة 
السادسة

ِم الّناجحِ
ُط الّتصمي

شرو

اأناقش

َدٌة وُمَتراِبطٌة   للّتصميِم الّناجِح شروٌط ُمَتعدِّ
ُتكمُل بعُضها بعضًا.
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ــُع ِمــَن الّطلبــِة بعــَد االنتهــاِء مــْن دراســِة هــذه الَوْحــدِة، والّتفاُعــِل مــَع أنشــطتها أْن يكونــوا  ُيتوقَّ
قادريــن علــى توظيــِف ُأُســِس الّتصميــِم الناجــِح ومفاهيِمــه يف إعــداد تصاميــَم جرافيكّيــٍة ناجحــٍة 

وُمبتَكــرٍة مــن خــالل اآلتــي:
 تطبيق شروِط التصميم الناجح وأسسه،  يف التصميم اجلرافيكي.

عار.  احُلكم على َجودة الشِّ
 توظيف التفكير اإلبداعّي يف التصميم اجلرافيكي.

* دون استخدام برامج التصميم الجرافيكي.
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تحديد الشروط الواجب توفُّرها في اأّي تصميم حتى يصبح تصميماً ناجحاً.   1

تطبيق الشروط التي يعتمد عليها التصميم الجرافيكي الناجح.   2

3   .Logo عار القدرة على تعريف الشِّ

عار الناجح.   4 تحديد عناصر تصميم الشِّ

القدرة على الحكم على َجودة التصميم.   5

تطبيق المهارات التي تساعد على خلق المصّمم الناجح.   6

بداع في التصميم الجرافيكي.   7 القدرة على توظيف ال�إ

 القدرة على تقويم النتائج.   8

الكفاياُت امِلْهنّيُة:
 الُمتوقَُّع من الطلبِة امتلاكها بعد ال�نتهاء من دراسة هذه الَوْحدِة والتفاُعل مَع اأنشطتها:

أواًل: الكفايات احلرفّية

العمل ضمن فريق.   1

تقبل التغذية الراجعة.   2

احترام راأي ال�آخرين.   3

مصداقّية التعامل مع الزبون.   4

حفظ خصوصّية الزبون.   5

القدرة على اإدارة الحوار وتنظيم النقاش.   6

ال�ستعداد للاستجابة لطلبات الزبون.   7

التحلّي باأخلاقّيات المهنة اأثناء العمل.   8

التمتع بالفكر الريادّي اأثناء العمل.   9

استخلاص النتائج ودقّة الملاحظة.   10

ال�تصال والتواصل الفّعال.   11

ال�ستعداد للاستفسار وال�ستفادة من ذوي الخبرة.   12

فادة من مقترحات ال�آخرين.   13 ال�إ

امتلاك مهارة التاأّمل الذاتّي.    14

ال�ستعداد التام لتقبُّل ملحوظات ال�آخرين وانتقاداتهم.   15

قناع.   16 القدرة على ال�إ

ثانيًا: الكفايات االجتماعية والشخصية 

العمل التعاوني.   1
الحوار والمناقشة.   2
3   

توظيف  على  والقدرة  العلمي  البحث  مهارة  امتلاك 

اأساليبة.
التخطيط.    4
5   

أفكار)العصف الذهنّي(. القدرة على استمطار ال�
6   

 استخدام المصادر والمراجع المختلفة.
توثيق نتائج العمل وعرضها.   7
8   

حصائّية وتمثيل البيانات. توظيف التكنولوجيا والبرامج ال�إ

ثالثًا: الكفايات املنهجّية
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ــل  ــه، والعم ــح وُأسس ــم الناج ــروط التصمي ــى ش ف إل ــرُّ ــي )6-1(: التع م ــي التعلٌّ ــف التعليم املوق
علــى تطبيقهــا يف التصميــم اجلرافيكــي

 وصف املوقف:
 Bell ترغــب شــركة ســيارات فــي طــرح فئــة جديــدة فــي ال�أســواق، فطلبــت من اأحــد المصّمميــن تصميم لوحــة اإعلانّية

board  تُعرض في الشوارع الرئيسية

العمل الكامل:

الموارد المنهجّية وصُف الموقف الصفّي خطوات 

العمل

وثائق:	 
)طلب الشركة، نشرات، 

مقال�ت وكتب تتعلّق بشروط 
علانّية(. تصميم اللوحات ال�إ

نترنت، 	  التكنولوجيا )ال�إ
اأنماط بصريّة، فيديو وصور 
تعّبر عن تصاميم اللوحات 

علانّية(. ال�إ

البحث العلمّي.
حوار ومناقشة.

التعلم التعاونّي/ 
مجموعات عمل.

اأجمع البيانات من الشركة عن:
طرحها  سيتّم  التي  ألوان  ال� ميزاتها،  اأهّم  مواصفاتها،  السيارة،  اسم 
علان المطلوب، مواصفات خاّصة، الميزانّية  في السوق، مساحة ال�إ

نجازه. المرصودة، والفترة الزمنّية المطلوبة ل�إ
اأجمع بيانات عن:

علانّية Board وشروطها واأبعادها.	  مواصفات اللوحات ال�إ
نماذج بصريّة لتصاميم دعائّية عن السيارات.	 
الشروط وال�أسس التي تجعل من التصميم تصميماً ناجحاً.	 

ها
حلل

أ  وا
ت

انا
لبي

ع ا
جم

أ ا

الوثائق )طلب الشركة، 
نشرات، مقال�ت  وكتب 

تتعلّق بشروط تصميم اللوحات 
علانّية( البيانات التي تّم  ال�إ

جمعها.
نترنت )مواقع خاصة بشرح  ال�إ

علانّية(. تصميم اللوحات ال�إ

- المناقشة والحوار
- التعلم التعاونّي 

- العصف الذهنّي 
)استمطار ال�أفكار(.

تصنيف البيانات:	 
علانّية وشروطها وابعادها، شروط التصميم الناجح(.  )مواصفات اللوحات ال�إ

تحديد خطوات العمل:	 
علان.   وضع مقترحات وبدائل ل�أفكار ال�إ
دراسة البدائل وتحديد نقاط القّوة والضعف في كلٍّ منها.  
علان.   تحديد ال�أفكار ال�أنسب للاإ
اإعداد خطة للتنفيذ.  

رّر
أق وا

ط 
ّط
خ

أ ا

قرطاسّية.
حاسوب.

الوثائق )مقال�ت، كتب، صور، 
طلب الشركة(

نترنت )مواقع خاصة بتصميم  ال�إ
علانّية ذات  اللوحات ال�إ

مصداقّية(.

- التعلم  التعاونّي/ 

مجموعات.

- حوار ومناقشة.

علان.   رسم مسّودات مقترحة للاإ
اختيار 3 مقترحات لعرضها على الشركة.  
اقتراح مجموعات لونّية واإسقاطها على التصاميم.  
عقد جلسة مع الشركة لمناقشة ال�أفكار التي تّم اقتراحها.  
علان وفق الفكرة المتّفق عليها، لتسليمه حسب    البدء بتنفيذ ال�إ

الفترة الزمنّية المتّفق عليها.

ذ 
نّف
أ ا
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الموارد المنهجّية وصُف الموقف الصفّي خطوات 

العمل

قرطاسّية.
حاسوب.

الوثائق )مقال�ت، كتب، صور، 
طلب الشركة(.

بتصميم  خاصة  )مواقع  نترنت  ال�إ
علانّية ذات مصداقّية(. اللوحات ال�إ

الحوار والمناقشة.
التعلم التعاونّي/ 

مجموعات.

التحّقق من:
علان.   اختيار الفكرة المناسبة للاإ
المجموعة اللونّية التي تّم اختيارها للتصميم.  
مطابقة التصميم لشروط ومعايير التصميم الناجح.  
علان الذي تّم تصميمه مع طلب الشركة.   مطابقة ال�إ

ط 
ضب

أ  ا

حاسوب، اأجهزة عرض، 
سجّلات.

الحوار والنقاش
تعلُّم تعاونّي/
مجموعات

علانّية وشروطها واأبعادها، واآلّية اختيار    توثيق مواصفات اللوحات ال�إ
المواصفات  يحّقق  بما  الشركة  مع  المناسب  والتصميم  الفكرة 

المطلوبة من بين مجموعة من التصاميم.
توثيق شروط التصميم الناجح ومواصفاته.  
علان المتفق عليه.   تسليم الشركة تصميم ال�إ
علان الذي تّم تصميمه.    عرض ال�إ
فتح ملف بالحالة.  

ّدم
أق وا

ّق 
أوث ا

نماذج التقويم.  
طلب  الشركة.  
مقال�ت، كتب لمعايير   

ومواصفات اللوحات 
علانّية. ال�إ

حوار ومناقشة.
البحث العلمّي 

/ اأدوات التقويم 
ال�أصيل.

علان الذي تّم تصميمه.   رضا الشركة عن ال�إ
علانّية ومواصفاتها.   مطابقة التصميم لشروط اللوحات ال�إ
مطابقة التصميم لشروط التصميم الناجح.   ّوم

أَق ا

علانّيــة  اأذكــر اأهــم المواصفــات والشــروط الواجــب توفّرهــا فــي تصاميــم اللوحــات ال�إ

.Bell board  التــي تُعــرُض فــي الشــوارع

سؤال:
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شروط التصميم الناجح واأسسه أتعّلم

نشاط )1( نظري :
اأبحث عن ثلاثة اأمثلة بصرّية لتصاميم واأناقشها مع زملائي.

 شروط التصميم الناجح
للتصميم بعض القواعد التي يجب ال�لتزام بها، لكن في حال السماح في بعض الظروف عدم ال�لتزام بقواعد التصميم 

للحصول على اأعماٍل ُممّيزة ل� بّد من معرفة بعض القواعد التي يجب عدم اإهمالها.

ألوان،  هناك بعض القواعد ال�أساسّية في التصميم التي تشمل خطوط الطباعة )typography(، والتنسيق )layout( وال�

وبعض التقنيات، والخدع التي يمكن استخدامها، وبعض ال�أخطاء الشائعة في التصميم، وكيف يمكنك تجنُّب الوقوع بها.

شروط التصميم الناجح من حيث الفكرة
وجود الفكرة يف التصميم Concept: التصميم هو صورة بصريّة يتّم من خلالها التعبير عن فكرة؛  لذلك يجب  - 1

اأن يحتوي على فكرة معّبرة عن الموضوع الذي يريد المصّمم اأن ينقله للناس، فيلجاأ الكثير من المصّممين اإلى 
استخدام رموز اأو األوان معّينة للتعبير عن اأفكارهم، فمثلاً يتم استخدام الجمجمة للتعبير عن الخطر مع التركيز على 

اللون ال�أحمر.
وجود نّص كتابّي يف التصميم Text: احتواء التصميم على نّص كتابّي يعّبر عن الفكرة مهمٌّ جّداً، فهو يساعد  - 2

علان والهدف منه، فبعض التصاميم تحتوي على ِفْقرٍة كاملٍة اأو جملة معّينة، اأو حتى كلمة تُعّبر عن  على فهم ال�إ
اأقوى  تُعدُّ من  التي تحتوي على نّص كتابّي  علان، فالتصاميم  الرئيسّية للاإ التعريف بالفكرة  الموضوع وتزيد من 
التصاميم واأكثرها وصول� للجمهور ل� سيما اإذا كان هذا النّص مؤثّراً وفي صميم الموضوع، وفي اأيامنا الحالّية اأصبح 

الكثير من المصّممين يلجؤون اإلى اللهجة العامّية لسهولة فهمها وسرعة وصولها للجمهور.
وجود الّصورة يف التصميم: وجود الّصور في التصميم ل� يقّل اأبداً في اأهمّيته عن وجود النّص، بل يمكن اأن  - 3

ال�أحيان تقوم الصور  علان، ففي بعض  ال�إ اإيصال الفكرة للمتلّقي، وتحقيق الهدف من  ال�أهمّية في  يتجاوزه في 
المستخدمة بنقل الفكرة بشكل مباشر وقوّي للجمهور، في حال تّم استخدامها بحرفّية وذكاء.

ألوان في التصميم ووضوح الصور ل� يكفي حتى يلفت انتباه المتلّقي،  - 4 التصميم الناجح يجب أن يكون بسيطًا: استخدام ال�
علانات التي نراها ل� نُعيرها اهتماماً؛ وذلك لكثرة العناصر في التصميم التي تشعر المتلّقي بالتعقيد؛ ما يؤّدي اإلى  فكثير من ال�إ

علان الناجح يجب اأن يعتمد على البساطة ل� على كثرة العناصر. علان، فال�إ نفوره من هذا ال�إ
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االبتكار والتجديد: لُِتخرَج تصميماً ناجحاً يجب اأن تكون ُمبتِكراً، فال�أفكار الجديدة والُمبتكَرة للتعبير عن موضوع  - 5
علان تؤّدي اإلى سرعة وصوله وانتشاره؛ ما يؤثّر في اإقناع الجمهور بهذا الُمنَتج، عادًة ما يحاول المصّممون المزَج  ال�إ

بين العناصر والّصور والنّصوص للحصول على اأفكار جديدة، ول� يهّم هنا عدد العناصر المستخدمة فالمهّم هو كيفّية 

يصال الفكرة. استخدام هذه العناصر ل�إ

شروط التصميم الناجح من حيث التنفيذ

تقليل املسافة بني األحرف )Kerning(: من المهّم جّداً  - 1
ال�لتزام  وعدم  واآخر،  حرٍف  كّل  بين  مناسبة  مسافة  اختيار 

الخّط  نوع  مع  مصّممة  تكون  التي  ال�فتراضّية  بالمسافة 

ال�أخطاء  اإحدى  هي  ال�أحرف  بين  المسافات  الُمستخَدم، 

الشائعة التي يرتكبها المصّمم، حيث اإنّه يعتقد اأنّها ل� تؤثّر 

كثيراً على التصميم، لكّن - في الواقع- للمسافة بين ال�أحرف 

فوائَد عّدة، منها: اأْن تكون ال�أحرف مقروءًة ومفهومًة، وسهولة قراءة الكلمات، كما اأّن ال�لتزام بمسافاٍت متساويٍة 

بين كّل حرٍف وحرٍف تعطي راحًة للعين عند النظر اإليها.

ال ُنَضّحي بوضوح الّتصميم ألسباٍب جمالّية: الهدف  - 2
ال�أساسّي هو اإيصال الفكرة بطريقٍة جميلة؛ لذلك يجب على 

أولويّة في تصميمه للوضوح، والكتابُة واضحٌة  المصّمم اإعطاء ال�

الكتابة  الخلفّية ولون  بين  باللون  الفرق  اأْن يكون  فيه، ويجب 

كبيراً ، واأْن يكون حجم الخّط مناسباً. 

معرفة طول األسطر املناسبة: عند القيام بتصميم مجلّة  - 3
يجب اأْن ناأخذ بعين ال�عتبار اأّن السطر عندما يكون طويلاً 

يصعب على العين تتبُّع السطر، وتزيد نسبة تركيزك اإلى اأين 

وصلت بالقراءة، لكن عندما تكون ال�أسطر قليلًة يسُهل على 

القارىء تتبُّعها. 

وفق الدراسات، يجب اأن يكون عدد الكلمات 6 كلمات في 

نّها اأيضاً تؤثّر  كّل سطر، اأو ما يقارب 30 40 حرفاً في كّل سطر، مع مراعاة المسافة الفاصلة بين كّل سطر واآخر، فاإ

بشكل كبير في جعل الكلمات مقروءة .
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والهادف  - 4 القوّي  الهرمّي  التسلّسل  الهرميّ:  التّسلسُل 
هو اأداة قويّة جّداً في مجال التصميم، ويتعلّق التسلُسل 

على  الدل�لة  اأجل  من  البصريّة  العناصر  بترتيب  الهرمّي 

امتيازاً  اأهمّية  ال�أكثر  العناصر  اإعطاء  يتّم  ال�أهمّية؛ لذلك 

والعناصر  وغيرها،  والخّط  واللون  الحجم  خلال  من 

ال�أخرى يتّم عرُضها بطريقٍة اأقّل اهتماماً.

 املسافة بني الكلمات: - 5
 هناك نقطتان رئيسّيتان في اأسلوب التباعد: المسافة المتابعة، 

والمسافة الرائدة.

ال�أسطر الطويلة غالباً ما تتطلب مسافة رائدة اأكبر من ال�أسطر القصيرة.

6 -  :Grid  ّاستخدام النظام الشبكي
هي  شبكة  داخل  للتصميم  ال�أساسّية  المهارات  بعض  تنمية 

واحدة من الخطوات ال�أولى التي ينبغي من اأّي مصّمم مبتدئ يقيم 

بها شبكة منّفذة بشكل جّيد، باإمكانها تحويل تصميمك من عمٍل 

عادّي اإلى عمٍل نظيف وواضح وفّعال.

تساعد الشبكات محاذاة العناصر على الصفحة، وفي هذا ينتج 

تصميم اأكثر اإتقاناً، واأكثر منطقّيا. ويمكن للشبكة  التي تشمل عمودين اأو ثلاثة اأو اأربعة اأن تُستخَدم للمساعدة في ترتيب 

النّص والّصور بطرٍق مختلفة.

 قبل أنْ تبدأ بالتصميم يجب أن تعرف من الذي سوف يشاهد هذا التصميم. - 7
اإحدى العناصر ال�أكثر اأهمّية بتلخيص المشروع هو السؤال 

"من جمهور التصميم؟". كّل تصميٍم له جمهور مستهَدف، 

وال�أشخاص  لهم  التصميم  عرض  سيتّم  الذين  ال�أشخاص 

الذين ستتلّقى المعلومة؛ لذلك من المنطقّي اتّخاذها في عين 

نّه قد  ال�عتبار. تذكّر اأنّه حتى اإذا كان تصميُمك يبدو جّيداً، فاإ

ل� يكون اأفضل طريقٍة للتّواصل مع جمهورك. وعندما تكون 

في شّك، ُيرجى الرجوع دائماً اإلى ملّخص المشروع.
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نشاط )2( عملي :
علان. تاأثير الفئة المستهدفة على ال�إ

وصف النشاط: قم بتصميم إعالٍن ملّون لكلٍّ مّما يأتي: 
1- افتتاح مطعم جديد. 

2- ماكينة طباعة ملّونة مختّصة بالمقاسات الكبيرة. 

ال�أدوات: دفتر رسم، قلم رصاص، األوان، صور مناسبة للفكرة )اختياري(.

خطوات تنفيذ النشاط:

اختيار الفكرة.

اختيار الصورة المناسبة.
 

علان.  اختيار السلوجن المناسب للاإ

البدء بتنفيذ النشاط.
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تناُسق األلوان مع فكرة التصميم وموضوعه؟ - 8
ألوان، قد  ألوان اأداٌة قويٌّة للمصّممين، فعند اإعداد لوحِة ال� ال�

ألوان وال�ستخدامات الماضية  يكون من المفيد اأْن تدرَس نظريّة ال�

من اللون. اإّن نظريّة اللون تفترض اأّن بعض الصبغات يمكن اأن 

يكون لديها اآثاٌر معّينة على المستهلك.، فُيعتَقُد اأّن لون البرتقال 

يفتح الشهّية، وهذا هو السبب في اأن يشيع استخدام هذا اللون 

ألوان في  في تصاميم الوجبات السريعة،على الرغم من اأّن خلط ال�

بعض ال�أحيان يمكن اأْن يكوَن مفيداً.

ال تستعمْل عددًا كبيرًا من اخلطوط غير املتناسقة - 9
ــة  ــن اأو ثلاث ــن ينّصحــون باســتخدام خطّي الكثيرمــن المصّممي

كحــّد اأقصــى فــي معظــم الحــال�ت، لِتجنُّــب تعقيــد التصميــم 

حــاول اختيــار الخطــوط التــي تُكّمــُل بعضهــا بعضــاً، وتجعــل 

معلومُتك منطقّيًة وفّعالة.

ال يجب استخدام اخلطوط املزخرفة دائمًا: ل� ُيحّبُذ  - 10
نّه يمكن اأن يكون  استخداُم خّط العرض للنصوص الطويلة، فاإ

ُمربِكاً للاآخرين، وليست خطوة ذكّية. الخطوط المزخرفة هي 

اأكثر ملاءمًة لمناطق اأصغر من الكتابة، بدل�ً من نّص طويل، 

وغالباً ما تُستعمل عناويَن قصيرٍة، واأحيانا عناوين فرعّية، ولكن 

ل� تُستعمل  اأبداً مع قطعة كبيرة من النّص.

 يجــب أاّل تقــوم مبــّد العناصــر أو مّطهــا نهائّيــًا: ل� تمّط  - 11
الخطــوط  اأو الّصــور فــي تصاميمــك. فالخطــوط فــي اأغلــب 

أوقــات مبنّيــة بطريقــٍة دقيقــة ومدروســة لجميــع ال�أشــكال،  ال�

ّن تشــويه الخــط بامتطاتــه  ونَِســِب كّل حــرف؛ لذلــك فــاإ

يمكن اأن ياأخذ كثيراً من فعالّية الخّط. 
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المساحة  - 12 البيضاء مساحًة خالية:  املساحة  ال تعّد 
البيضاء هي اإحدى ال�أدوات المتنوعة والفّعالة التي يمكن 

استخدمت  فاإذا  لتصميمك،  خاّصة  ميزًة  تُضيف  اأْن 

المساحة البيضاء بشكٍل جّيد يمكن اأن يكون لها العديد 

آثار المفيدة للتصميم؛ اإذ يمكن اأن تضَع المزيد من  من ال�

التصميم  وتدع  التكوين،  من  معّين  جانٍب  على  التركيز 

»بالتنفس«، وباإمكانها اأيضاً اأن تساعد في التوازن في العناصر وتضيف بعض التطّور لتصميمك.

املكان الذي سوف يوضع به التصميم يؤّثر فيه:  - 13
على  اإلى اأين سيذهب تصميمك؟ هل سُيطبع على بوستر، اأم  

موقٍع اإلكترونّي، اأم سيوضع في مجلٍة ما؟ اإّن معرفة المواصفات 

أنّه  الدقيقة لتطبيق تصميمك هو جانٌب حاسٌم من التصميم؛ ل�

يعكس كيفّية عرضه. اإذا كنت ل� تاأخذ بعين ال�عتبار جميع 

التفاصيل التي ستصّممها، ستخاطر بتصميمك.

ال تستخدم الكثير من املؤّثرات )Effects(:  عندما يتعلّق  - 14
أمر بتصاميم تواصلّية، فقد تكون غالباً البساطة اأفضل من  ال�

الكثافة، وُيمكن اأن اأضيَف هذه الميزة للتصميم، ولكن في 

والقوام،  والميل،  الظّلال،  فانخفاض  ما؛  ومكاٍن  وقٍت 

ألوان جميعاً لديها وقت ومكان ما، ولكنها ليست  وتدرُّج ال�

دائماً معاً.

 استخدام األدوات املناسبة: يجب اأن تعرّف ما ال�أدوات  - 15
الصحيحة للاستخدام في حال�ت معّينة.

اأفقّية  خطوط  الرقمّية:  البيانّية  الّرسوم  من  نوعان  هناك 
أفقّية  )Rasters(، ونواقل )Vectors( ملّفات تتكّون الخطوط ال�
على  رسُمها  يتّم  والنواقل  البكسل،  من  العديد  من  شبكٍة  من 
العديد من الخطوط اأو ”مسارات“. واحدٌة من اأكبر الفروق بين 

أفقّية تتكّون من كمّيٍة معّينة من  أّن ملفات الخطوط ال� أفقّية و النواقل هو القدرة على تحجيم الرسم؛ ل� ملفات الخطوط ال�
البكسل،عند نقطة معّينة من التحجيم تصبح الصورة منّقطة.
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نشاط )3( عملي:    علاقة المجموعة اللونّية المختارة في موضوع التصميم.

وصف النشاط: محّل مالبس يريد تصميم إعالنني. 
2- طرح مجموعة الملابس الشتويّة الجديدة.  1- ُيعّبر عن العروض على الملابس الصيفّية.   

ال�أدوات: دفتر رسم، قلم رصاص، األوان، صور مناسبة للفكرة )اختياري(.

خطوات تنفيذ النشاط :

اختيار الفكرة.

اختيار الصورة المناسبة.

 

اختيار السلوجن المناسب للاعلان. 

اختيار المجموعة اللونّية المناسبة لموضوع كّل اإعلان.

البدء بتنفيذ النشاط.

علان والمجموعة اللونّية المختارة.  ُأناقش:  يوجد علاقة بين موضوع ال�إ

كيف تؤثّر الفئة المستهدفة على عناصر التصميم المستخدمة؟

علل ما ياأتي:  من شروط التصميم الناجح عدم مّد العناصر.

    تجنب استخدام الخطوط المزخرفة في التصميم.

األسئلة



الوحدة السدسة

153

عار الشِّ جودة  على  واحلكم  الناجح،  عار  الشِّ وشروط  مفهوم   :)2-6( مّي  التعلُّ التعليمّي  املوقف 

وصف املوقف:

حيــاء الــزي التراثــّي الفلســطينّي، فقامــت بطــرح   ترغــب جمعّيــة للحفــاظ علــى التــراث الفلســطينّي فــي عمــل حملــة ل�إ

مســابقة لتصميــم اأجمــل شــعار ُيعّبــر عــن الحملــة.

العمل الكامل:

الموارد المنهجّية وصُف الموقف الصفّي خطوات 

العمل

وثائق:	 

نشــرات،  الجمعّيــة،  )طلــب 

بتصميــم  تتعلّــق  وكتالوجــات 

الخاّصــة  والمعاييــر  ــعارات  الشِّ

بهــا(

نترنــت، اأنمــاط  التكنولوجيــا )ال�إ

بصريّة،فيديــو وصــور(.

البحث العلمّي.  
حوار ومناقشة.  

اأجمع البيانات من الجمعّية:

ألوان مواصفات  عار، ال� اسم الحملة، اللغة، الفئة المستهدفة، اأبعاد الشِّ

عار) slogan(، والفترة الزمنّية. خاصة، الشِّ

اأجمع بيانات عن:

صور بصريّة لشعارات تعّبر عن التراث.	 

ألوان ودل�ل�تها.	  عارات واأبعادها وال� اأنواع الشِّ

اأنواع الخطوط التي يمكن اأن تعّبر عن التراث.	 

عار الناجح.	  الشروط والعناصر الواجب توفّرها في الشِّ

ها
حلل

أ  وا
ت

انا
لبي

ع ا
جم

أ ا

نشرات،  )كتالوجات،  الوثائق 

صور، البيانات التي تّم جمعها.

نترنت )مواقع خاّصة بتصميم  ال�إ

عارات ذات مصداقّية(. الشِّ

المناقشة والحوار  
التعلم التعاونّي   

)العمل ضمن 
فريق(

العصف الذهنّي   
)استمطار ال�أفكار 
عارات(. حول الشِّ

بالفئة  وارتباطها  واأبعادها  واألوانها  عارات  الشِّ )اأنواع  البيانات  تصنيف 

المستهدفة(.

تحديد خطوات العمل:
وضع مقترحات وبدائل لشعارات تعّبر عن الزي الفلسطينّي.  
دراسة البدائل وتحديد نقاط القّوة والضعف.  
عار ال�أنسب من حيث)الشروط، والنوع، واللون، والخّط،    تحديد الشِّ

أبعاد(. وال�
اإعداد خطة للتنفيذ.  

رّر
أق وا

ط 
ّط
خ

أ ا

قرطاسّية
نشرات،  )كتالوجات،  الوثائق 

صور، طلب الجمعّية(
نترنت )مواقع خاّصة بتصميم  ال�إ

عارات ذات مصداقّية(. الشِّ

التعلم التعاونّي/ 

مجموعات.

الحوار والمناقشة.

رسم مسّودات )سكتشات( مقترحة للشعارات.  
عار ال�أنجح من حيث الفكرة والتصميم، لطرحه في المسابقة.   اختيار الشِّ
اقتراح مجموعات لونّية تعّبر عن التراث الفلسطينّي، واإسقاطها على   

عارات المقترحة. الشِّ
اإجراء التعديلات اللازمة.  
عار لتسليمه وفق الجدول الزمنّي واإخراجه بالصورة    البدء بتصميم الشِّ

النهائّية.

ذ 
نّف
أ ا

* دون استخدام برامج التصميم الجرافيكي.
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الموارد المنهجّية وصُف الموقف الصفّي خطوات 

العمل

الوثائق )كتالوجات، نشرات 

لمعايير ومواصفات تصميم 

عارات، صور، طلب  الشِّ

الجمعّية(

نترنت )مواقع خاصة  ال�إ

عارات ذات  بتصميم الشِّ

مصداقّية(.

الحوار والمناقشة.

التعلم التعاونّي/ 

مجموعات.

التحّقق من:

أبعاد،    وال� الشروط،  حيث:  من  المناسب  عار  الشِّ اختيار 

ألوان، والخّط. وال�

ملاءمة المجموعة اللونّية المختارة للشعار.  

عار الذي تم اإنجازه مع شروط المسابقة.   مطابقة مواصفات الشِّ

عار الناجح.   عار لعناصر الشِّ احتواء الشِّ

ط 
ضب

أ ا

عرض،  اأجهزة  حاسوب، 

سجّلات.

الحوار والنقاش.

تعلّم تعاونّي/

مجموعات.

بالفئة    وارتباطها  واأبعادها  واألوانها  عارات  الشِّ اأنواع  توثيق 

عار المناسب يحّقق المواصفات  المستهدفة، واآلّية اختيار الشِّ

والمعايير من مجموعة مقترحات )سكتشات(.

عار الناجح.   توثيق الشروط والعناصر الواجب توفّرها في الشِّ

تسليم الجمعية الشعار الذي تم تصميمه.  

عار الذي تّم اإنجازه.   عرض الشِّ

فتح ملف بالحالة.  

ُِّم د
أق وا

ُق 
ِّ أوث ا

نماذج التقويم.

طلب الجمعّية

لمعايير  نشرات  كتالوجات، 

عارات. ومواصفات تصميم الشِّ

حوار ومناقشة.

البحث العلمّي/ 

اأدوات التقويم 

ال�أصيل.

عار الذي تّم تصميمه. موافقة الجمعّية على الشِّ

م للمواصفات والمعايير. عار المصمَّ مطابقة الشِّ

ّوُم
أق ا

   أقترح    ثلاثة من عناصر التراث الفلسطينّي يمكن من خلالها استيحاء ال�أفكار للتصميم الجرافيكي.
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عار عار الناجح، والحكم على جودة الشِّ مفهوم وشروط الشِّ أتعّلم

نشاط )1( عملي:
وصف النشاط: تصميم شعار للمدرسة

ال�أدوات: دفتر رسم، قلم رصاص، األوان.

خطوات تنفيذ النشاط:

اختيار الفكرة.

اختيار العناصر المناسبة.
 

تحديد نوع الخّط المناسب. 

اختيار المجموعة اللونّية المناسبة للشعار.

البدء بتنفيذ النشاط.

عار، وما اأهّم صفات نجاحة؟  استنتج:  ما مفهوم الشِّ
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 )logo( عار الشِّ
ــح. هــذا هــو  ــعار الصحي ــم الشِّ ــا اأن نصّم ــس باســتطاعتنا كلّن ــا، ولكــن لي ــم شــعاراً م يمكــن ل�أّي شــخص اأن يصّم

باختصــار جوهــر وفلســفة التصميــم. فقــد يحّقــق التصميــم الناجــح بعضــاً مــن ال�أهــداف التــي وضعتهــا عنــد البــدء بالعمــل 

ــعار الجديــد، ولكــّن التصميــم الرائــع ذا المظهــر الخــلاب يجــب اأن يكــون بســيطاً، ذا صلــٍة بالموضــوع، قابــلاً  علــى الشِّ

للاســتمرار مــع الوقــت، ممّيــز، وســهل التذكـّـر، وقابــلاً للتكّيــف.

قــد تبــدو اللائحــة طويلــة ومعّقــدة، ولكــن عليــك تذكُّــر اأّن معرفــة كّل قواعــد اللعبــة فــي اأّي مهنــة اإبداعّيــة اأمــٌر اأساســّي 

قبــل اأن تبــداأ بكســر هــذه القواعــد، فالطّبــاخ الماهــر ل� يبــداأ باختــراع مكّونــات طبختــه التــي يشــتهر بهــا مــن ل� شــيء. بــل 

أمر  يعتمــد علــى وصفــٍة ناجحــٍة و مجّربــٍة مــن قبــل، ويقــوم بتكييفهــا وفــق حاجتــه ليصنــع طبقــه الخــاّص بــه. وينطبق هــذا ال�

تمامــاً علــى بنــاء ُهويـّـة العلامــات التجاريـّـة. فالعناصــر ال�أساســّية لصنــع شــعاٍر ممّيــز هــي المقاديــر الخاّصــة بوصفتنا الســريّة. 

عار: مفهوم الشِّ
ــعار هــو صــورٌة اأو رســمٌة بصريـّـٌة اإيضاحّيــٌة، وهــو الوجــُه المحــّدد الــذي يتــّم مــن خلالــه التعــرُّف علــى شــخٍص مــا،  الشِّ

ــعار مــن رمــٍز اأو اســٍم، اأو حــروٍف مختصــرة، اأو رســٍم   اأو مؤّسســٍة، اأو شــركٍة، اأو منتــج محــّدد، اأو حتـّـى دولــة، ويتكــّون الشِّ

تعبيــرّي، ومــن الممكــن اأن يجمــع بيــن شــكلين كالجمــع بيــن الحــروف والرمــوز، وقــد يكــون للشــعار لــوٌن واحــٌد، اأو اأكثــر 

ــعار عــن جهــة رســمّيٍة اأو حتـّـى عــن اأهدافهــا. أبيــض وال�أســود، وليــس مــن الضــرورّي اأن يعّبــر الشِّ مــن لــون، اأو باللــون ال�

عار الناجح عناصر تصميم الشِّ
عار بسيطًا: - 1 أن يكون الشِّ

عار البسيط يساعد بقّية العناصر على تحقيق اأهدافها المرجّوة  غالباً ما يكون الحل ال�أبسط هو ال�أنجع، لماذا؟ ل�أن الشِّ

عار. من الشِّ

ّن اعتماد طريقة قليلة التعقيد تجعل شعارك  فالبساطة تساعد التصميم على اأن يكون متعّدد ال�ستعمال�ت؛ لذلك فاإ

علانّية، والدبابيس، اأو حتى على  اأكثر قابلّية للاستعمال على عدة وسائط تسويقّية؛ مثل: بطاقات العمل، واللوحات ال�إ

نترنت. اأزرار موقع ال�إ

كما يساعد التصميم البسيط اأيضاً على جعل شعارك اأسهل تمييزاً؛ ما يوفّر له فرصة اأكبر ليكون قابلاً لمجابهة عامل 

عارات بسيطة؛ ما يجعلها سهلة التمييز. عارات الخاّصة بالشركات الكبرى، كّل هذه الشِّ الزمن اأو الِقَدم. ل�حظ الشِّ

والبساطة تساعد الناس على تذكُّر تصميمك. ل�حظ كيف يعمل الدماغ البشرّي، وكيف اأّن تذكُّر تفصيل واحد 

مثل ابتسامة الموناليزا، اأسهل بكثير من تذكُّر خمسة تفاصيل: مثل الملابس، وموضع يديها، ولون عينيها، والخلفّية التي 

وراءها، اأو الفنان الذي رسمها.
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اجعله ذا صلة مبجال العمل: - 2
اأي شعار تقوم بتصميمه يجب اأن يكون مناسباً للشركة اأو المجال الذي يتّم تصميمه له. هل تعمل على تصميم خاّص 

بشركة محاماة؟ اإذن عليك التخلُّص من التصاميم اأو النماذج الهزلّية لهذا العمل. هل تقوم بتصميم شعار لمنتج شتوّي؟ 

اإذن يجب على التصميم اأن ل� يحوي كرة شاطئ. وينطبق هذا على كّل المجال�ت ال�أخرى.

يجب اأن يكون تصميمك مناسباً لمجال عمل الشركة، الزبون والجمهور الذي تتوّجه له. وللوصول للنتيجة المرجّوة، يجب 

اأن تقوم بالكثير من البحث المطّول والعمل المتِعب، ولكّن الفائدة ستكون كبيرة جداً لك: فبدون معرفة قويّة بعالم الزبون 

ومجال عمله لن يكون باستطاعتك تصميم شعار ناجح و فريد يستطيع تمييز زبونك عن باقي منافسيه في مجال اختصاصه.

عار  عار حرفّياً عن مجال عمل الشركة، واأهّم ما يمّيز الشِّ يجب اأن تضع في حسبانك اأنّه ليس بالضرورة اأن يكشف الشِّ

هو ال�ستفادة من المساحات السلبّية في التصميم. 

عار: - 3 اجعل التقاليد جزءًا من الشِّ
عندما تبداأ بتصميم شعار اأو ُهويّة شركة، من ال�أفضل اأن تبتعد عن الموضة والنزعات الحديثة، فالموضة تاأتي وتذهب 

بسرعة واآخر ماتحتاج اإليه هو تضييع وقتك وجهدك في تصميم سيصبح قديماً ومملاً بعد فترة قصيرة جداً. ال�ستمراريّة اأمر 

عار يجب اأن يبقى مناسباً و ملائماً لتمثيل الشركة مع تغّير الوقت والزمان. يمكن اأن يتّم  تنقيحه اأو صقله  اأساسي، والشِّ

نعاشه واعطائه روحاً جديدة، ولكن الفكرة ال�أساسّية للّشعار يجب اأن تبقى موجودة. بعد فترة ل�إ

ــعار الجديــد هــو الشــخص الــذي يقــوم بهــذا العمــل، فالتصميــم  رضــاء بالنســبة لتصميــم الشِّ الشــخص ال�أصعــب فــي ال�إ

مكان. يجــب اأن يكــون بــارزاً ومقاومــاً لعامــل الزمن قــدر ال�إ

 اسَع إلى التمّيز الدائم:4 - 
ــعار الــذي يمكنــك تمييــزه بســهولة عــن باقــي المنافســين.  فهو يملــك خــواّص فريــدة يســتطيع  ــعار الممّيــز هــو الشِّ الشِّ

ــَه عمــل الشــركة. ولكــن كيــف يمكنــك تصميــم شــعاٍر بهــذه الجــودة؟ اأن ُيظهــر مــن خلالهــا بدقــة رؤيــَة وتوجُّ

اأفضــل اســتراتيجّية هــو التركيــز علــى تصميــم يمكــن تمييــزه بســهولة لدرجــة اأّن مجــرد رؤيــة الشــكل الخارجــّي للتصميم 

أبيــض وال�أســود فــي هــذه المرحلــة عنصــراً  تتــّم معرفتــه وتحديــده بالضبــط. ويعــّد البــدء بالتصميــم باســتخدام اللونَيــن ال�

ألــون تعــدُّ اأمــراً ثانويـّـاً للتصميــم. مســاعداً فــي تحديــد الشــكل اأو النمــوذج المطلــوب للشــعار. فال�

 رّكز على الذاكرة: - 5
التصميم الذي ياأسر القلوب هو التصميم الذي سيبقى في ذهن َمْن راآه، ولو لمجّرد لمحة صغيرة. تخّيْل راكبي الحافلة 

وهم يشاهدون لوحَة اإعلاٍن طرقّية كبيرة يمّرون بجانبها، اأو مجموعة من الماّرين في شارٍع ما، وهم ينظرون اإلى سّيارة شاحنة 

كبيرة تمّر بجانبهم عليها شعار لشركة معّينة. فكّل مايملكه المصّمم هو تلك اللحظة القصيرة ليترك انطباعه على المشاهدين.
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ولكن كيف يمكنك التركيز على هذا العنصر المهّم من التصميم الفريد؟

ــعارات الممّيــزة عندمــا تقــوم بتصميــم شــعارك الخــاص اأمــراً جّيــداً اأحياناً. حيث يجــب اأن  يعــدُّ تذكُّــر بعــض مــن الشِّ

تســاأل نفســك مــا الــذي يجعــل التصميــم يرســخ فــي ذهنــك؟ مــن المفيــد اأيضــاً اأن تقــوم بعمــل رســومات ســريعة للتصميــم 

ــعار ويفهــم فكرتــه، ويبقــى عالقــاً فــي ذاكرتــه، وذلــك كلـّـه ضمن  أنــك تريــد المشــاهد اأن يلمــح الشِّ فــي حــدود 30 ثانيــة؛ ل�

ثــواٍن معــدودة؛ لذلــك يجــب اأن يكــون تصميمــه بســيطا اأيضــاً.

 فّكر باحلجم الصغير قبل الكبير: - 6
علــى الرغــم مــن رغبتــك الشــديدة فــي اأن يكــون شــعارك موضوعــاً علــى اأكبــر لوحة اإعلانّيــة في اأكثر الطرقــات اإزدحاماً، 

لكــن ل� تنــَس اأّن شــعارك يمكــن اأن يتــّم اســتخدامه فــي اأماكــن ومواضــع صغيــرة للغايــة؛ مثــل: زمــام الســّحاب، وملصقات 

صغيــرة، اأو دبــوس للملابــس. فالزبائــن عــادة يكونــون متحّمســين لشــعار قابــل للتكّيــف مــع مختلــف الظــروف ومســاحة 

العــرض، فالتصميــم الجّيــد ســيوفّر عليهــم الكثيــر مــن المصاريــف المكلفــة، مثــل: الطباعــة، اأو تحويــر التصميــم ليكــون 

ملائمــاً للعــرض فــي المــكان الجديــد وغيــره.

ــي  ــم ف ــو البســاطة. فتصميمــك يجــب اأن يكــون واضــح المعال ــّدد ال�ســتعمال�ت ه ــق شــعار متع اأهــم شــرط لتحقي

مســاحة بحــدود )2.5 ســنتيمتر( دون فقدانــه اأيّــاً مــن التفاصيــل. والطريقــة الوحيــدة لضمــان ذلــك هــو المحافظــة علــى 

البســاطة؛ مــا ســيزيد فــرص الحصــول علــى تصميــم قــد يــدوم لفتــرة طويلــة.

رّكز على شيء واحد فقط: - 7
التصاميــم الرائعــة والمتمّيــزة عــن باقــي المنافســين لهــا عنصــر واحــد ممّيــز فقــط ل� غيــر. فاأنــت تريــد اأن تتــرك انطباعــاً 

ــعار، فهــم غالبــاً  قويــاًّ لــدى الزبائــن عــن شــيء واحــد فــي التصميــم. فالمشــاهدون لــن يقضــوا وقتــاً طويــلاً فــي دراســة الشِّ

مــا ُيلقــون نظــرة واحــدة فقــط، هــذا كّل شــيء.

نشاط )5(  نظري:

اأجمــُع 5 شــعارات لشــركات عالمّيــة، واأوّضــح العناصــر والشــروط التــي اأّدت اإلــى نجــاح كلٍّ 

منهــا.
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مّي )6-3(: توظيف التفكير اإلبداعّي يف التصميم اجلرافيكي املوقف التعليمّي التعلُّ

وصف املوقف:
 قامــت شــركة متخّصصــة باألعــاب ال�أطفــال بابتــكار لعبــٍة جديــدة، وتريــد تصميــم علبــة Package تتناســب مــع اللعبــة 

الجديدة.

العمل الكامل:

الموارد المنهجّية وصُف الموقف الصفّي خطوات 

العمل

وثائق:	 
دارة، نشرات،  )طلب ال�إ

وكتالوجات تتعلّق بتصميم 
عارات والمعايير الخاّصة  الشِّ

بها(
نترنت، اأنماط  التكنولوجيا )ال�إ

بصريّة،فيديو وصور(.

البحث العلمّي.  
حوار ومناقشة.  

اأجمع البيانات من الشركة عن:
الجنس    المستهدفة،  العمريّة  الفئة  نوعها،  اللعبة،  اسم 

مواصفات  ألوان،  ال� )المقاسات(،  اللعبة  المستهدف، حجم 
خاصة، الميزانّية المرصودة، والفترة الزمنّية.

اأجمع بيانات عن:

عّينات لتصاميم اأغلفة األعاب اأطفال.  

ألوان ودل�ل�تها.   اأنواع ال�أغلفة واأبعادها وال�

الخامات المستخدمة في صناعة اأغلفة األعاب ال�أطفال.  

ها
حلل

أ  وا
ت

انا
لبي

ع ا
جم

أ ا

نشرات،  )كتالوجات،  الوثائق 

صور، البيانات التي تّم جمعها.

نترنت )مواقع خاّصة بتصميم  ال�إ

عارات ذات مصداقّية(. الشِّ

المناقشة والحوار  
التعلم التعاونّي   

)العمل ضمن 
فريق(

العصف الذهنّي   
)استمطار ال�أفكار 
عارات(. حول الشِّ

تصنيف البيانات )اأنواع ال�أغلفة وخاماتها واألوانها واأبعادها 	 
وارتباطها بالفئة العمريّة المستهدفة(.

تحديد خطوات العمل:	 
وضع مقترحات وبدائل لتصميم العلبة.  
دراسة البدائل وتحديد نقاط القوة والضعف.  
مناقشة البدائل مع اإدارة الشركة.  
تحديد فكرة الغلاف ال�أنسب من حيث )الفكرة، والنوع، واللون،   

أبعاد، والخامة المستخدمة(. وال�
اإعداد خطة للتنفيذ.  

رّر
أق وا

ط 
ّط
خ

أ ا

قرطاسّية
نشرات،  )كتالوجات،  الوثائق 

صور، طلب الجمعّية(
نترنت )مواقع خاّصة بتصميم  ال�إ

عارات ذات مصداقّية(. الشِّ

التعلم التعاونّي/ 

مجموعات.

الحوار والمناقشة.

رسم ّ )سكتشات( مقترحة للعلبة.  
دارة.   اختيار العلبة ال�أنجح من حيث الفكرة والتصميم، لعرضها على ال�إ
اقتراح مجموعات لونّية تعّبر عن اللعبة، وتستهدف الفئة العمريّة   

المطلوبة، واإسقاطها على التصاميم المقترحة.
اإجراء التعديلات اللازمة.  
البدء بتصميم العلبة لتسليمه وفق الجدول الزمنّي واإخراجه بالصورة   

النهائّية.

ذ 
نّف
أ ا
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الموارد المنهجّية وصُف الموقف الصفّي خطوات 

العمل

الوثائق )كتالوجات، نشرات 
لمعايير ومواصفات تصميم 

دارة( ال�أغلفة، صور، طلب ال�إ
نترنت )مواقع خاصة  ال�إ
بتصميم ال�أغلفة ذات 

مصداقّية(.

التحّقق من:  
أبعاد، والخامة     اختيار التصميم المناسب من حيث )الفكرة وال�

المستخدمة(.
ملائمة المجموعة اللونّية المختارة للعلبة.  
دارة.   مطابقة مواصفات العلبة التي تم انجازها مع طلب ال�إ
بداعّية التي تتلاءم مع مستوى    احتواء التصميم على الفكرة ال�إ

اللعبة.

قق
ح

أت ا

حاسوب، اأجهزة عرض، 

سجلات.

الحوار والمناقشة.
التعلم التعاونّي/ 

مجموعات.

بالفئة    وارتباطها  واأبعادها،  واألوانها،  ال�غلفة،  اأنواع  توثيق 

يحّقق  بما  للعلبة  المناسب  اأغلاف  اختيار  واآلّية  المستهدفة، 

المواصفات والمعايير من مجموعة مقترحات )سكتشات(.

تسليم اإدارة الشركة غلاف العلبة الذي تم تصميمه.  

عرض الغلاف الذي تّم اإنجازه.  

فتح ملف بالحالة.  

ُِّم د
أق وا

ُق 
ِّ أوث ا

نماذج التقويم.
دارة. طلب ال�إ

لمعايير  نشرات  كتالوجات، 
ومواصفات تصميم ال�أغلفة.

حوار ومناقشة.
البحث العلمّي 

/ اأدوات التقويم 
ال�أصيل.

دارة على غلاف العلبة الذي تّم تصميمه. موافقة ال�إ

مطابقة غلاف العلبة المصّمم للمواصفات والمعايير.

وم
أق ا

بداع في التصميم؟  أناقش:  هل تؤثّر الخامة المستخدمة في تنفيذ الغلاف، على ال�إ

عرف مفهوم الشعار.

وضح ما ياأتي:

اأ  كيف يكون الشعار بسيطًا؟

ب  من سمات التصميم الناجح اأن تكون التقاليد جزءًا من التصميم.

األسئلة
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بداعّي في التصميم الجرافيكي توظيف التفكير ال�إ أتعّلم

نشاط )1( عملي :
تصميم بطاقة معايدة  

ال�أدوات: دفتر رسم، قلم رصاص، األوان، كرتون، صمغ، مواّد اأخرى وفق الحاجة.  

خطوات تنفيذ النشاط :

اختيار فكرة البطاقة وموضوعها.

اختيار مساحة وشكل البطاقة.

 

تحديد النّص المناسب للبطاقة. 

اختيار المجموعة اللونّية.

البدء بتنفيذ النشاط.

 استنتج : ما مفهوم الّشعار، وما اأهّم صفات نجاحه؟
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اإلبداع يف التصميم:
بــداع فــي التصميــم  بــداع والتجديــد، وكثيــراً مــا نســمع المصطلــح  Creative، وال�إ يحتــاج التصميــم الجّيــد اإلــى ال�إ

أنـّـه عملّيــة ذهنّيــة يتحكّــم فيهــا العقــل فــي بوتقــة واحــدة مــع التجــارب العملّيــة الســابقة. يمكــن اأن ُيكتســب؛ ل�

كّل ال�بتــكارات وال�ختراعــات فــي تاريــخ البشــرية جــاءت نتيجــًة للتفكيــر الخّلاق، وكّل التصاميم المشــهورة في العالم 

آتيــة باإيجــاز الطــرق  بــداع؛ لهــذا فقــد ظلـّـت حتــى وقتنــا الحاضــر فــي القّمــة. لقــد قمنــا فــي الســطور ال� تمّيــزت بالتجــّدد وال�إ

ــة لتصفيــة الذهــن، وحفــز العقــل علــى اإنتــاج اأفــكار خّلاقــة مــن شــاأنها اأن تجعــل المصّمــم الجرافيكــي مــن اأهــّم  العملّي

عناصــر المجتمــع:

اســتمع اإلــى الموســيقى الهادئــة والكلاســيكّية التــي تعمــل عمــل الفلتــر فــي الّدمــاغ، فتجعلــه صافيــاً ومهّيــاأً لعملّيــة 	 

لتفكير. ا

حــاول حمــل كتــاب ملحوظــات صغيــر فــي جيبــك معظــم الوقــت؛ لتســجيل ملحوظــات حــول فكــرة معّينــة قــد 	 

تتكــّون لديــك، واأنــت فــي محطـّـة الحافــلات اأو فــي محــّل لبيــع الملابــس...، فيمــا بعــد ستكتشــف اأّن 90 % 

مــن هــذه الملحوظــات هــي مجــّرد اأفــكار ضعيفــة، ولكــن مــن المؤكـّـد اأّن 10 % منهــا هــي اأفــكاٌر جّيــدة.

اإذا لــم تكــن لديــك فكــرةٌ معّينــٌة، وطلــب منــك تصميــم اإعــلان معّيــن حــاول اأن تفتــح القاموس، وبشــكل عشــوائّي 	 

أفــكار مــن المعانــي التــي تعطيهــا هــذه الكلمــة، فهــذه الطريقــة قــد تجعلــك  اختــر اأي كلمــة، وحــاول اســتنباط ال�

أفــكار. تتذكـّـر الكثيــر مــن ال�

أفــكار 	  تشــريح المشــكلة وتعريفهــا وكتابــة جميــع الملحوظــات المتعلّقــة بهــا، بذلــك يمكــن اأن تتكــّون لديــك ال�

ــدة لحــّل المشــكلة. الجّي

اإذا لم تستطع التفكير، قم بنزهة قصيرة، فالتغيير في ال�أجواء قد يساعد الّدماغ على استعادة نشاطه.	 

حــاول التقليــل مــن مشــاهدة التلفــاز، اإذ اإّن الكثيــر مــن علمــاء النفــس اأظهــروا فــي دراســاتهم اأّن مشــاهدة التلفــاز 	 

قــد تتســّبب فــي بــطء التفكيــر.

ابتعد عن تناول ال�أدوية المخّدرة، اأو تلك التي تُسّبب النعاس.	 

القــراءة مفيــدة جــّداً فــي تنميــة النشــاط الذهنــّي، فالكتــب تختبــر الدمــاغ وتفتــح خلايــا المــخ، وتســاعد علــى تكويــن 

ــاس فــي  أفــكار الخّلاقــة فقــط عــن طريــق النظــر اإلــى النّ لهــام لــدى المصّمــم لدرجــة اأنّــه يحصــل علــى الكثيــر مــن ال� ال�إ

الشــارع، اأو اإلــى الســماء، اأو حركــة المــرور.
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مهارات املصّمم الناجح:
أمــور المهّمــة التــي يجــب اأن ياأخذهــا  ُيعــدُّ التصميــم مــن الوظــاف المهّمــة فــي قطــاع ال�أعمــال؛ ولذلــك هنــاك بعــض ال�

لمامــه بالتصميــم مــن  المصّمــم بعيــن ال�عتبــار، واأن يكــون ُملّمــاً بهــا بشــكٍل كبيــر، كمــا هــو الحــال فــي اأيّــة مهنــة، كاإ

نجــاز العمــل، واأخلاقيــات المهنــة التــي تســاعده فــي الحصــول علــى فرصــة  ناحيــة علمّيــة، وامتلاكــه المهــارات المطلوبــة ل�إ

العمــل المثالّيــة، كمــا تســاعده فــي ال�رتقــاء بنفســه وبعملــه.

وفيما ياأتي اأهّم المهارات التي تساعد المصّمم على النجاح:

خّطة العمل: - 1
ــاً لمؤّسســة، اأو تعمــل  ــاً تابع ــت مصّمم ــن اأهــّم خطــوات العمــل، ســواء كن ــي العمــل هــي م وجــود ال�ســتراتيجّية ف

ــّم فيهــا عــرض  ــذ اأّول لحظــٍة يت ــم فيهــا خطــواِت عملــك من ــٍة تنظّ ــلا يمكــن اأن تنجــح دون خطّ لحســابك الخــاّص، ف

ــاً،  ــة اأو عدمــه ســوف ينعكــس عليــك ســواء كان ســلبّياً اأو اإيجابّي العمــل عليــك مــن ِقَبــل العميــل، وال�لتــزام بهــذه الخطّ

يجابــّي الــذي ينتــج عــن هــذا ال�لتــزام هــو اأن يتــّم اعتمــادك مــن قبــل العديــد مــن العمــلاء بســبب جــودة اأعمالــك،  أثــر ال�إ وال�

وتنظيمــك، ودقّتــك، وصدقــك فــي المواعيــد؛ مــا يجعلــك مــن اأهــّم المصّمميــن فــي بيئــة العمــل.

االهتمام بالتفاصيل: - 2
يجــب اأْن ل� تغفــل اأبــداً عــن اأّن تصاميمــك هــي ُهويّتــك، والمســتفيد ال�أول مــن تصميمــك قبــل العميــل هــو اأنــت، 

حيــث اإّن اســتفادة العميــل مــن التصميــم الــذي تقــوم بــه ممكــن اأن تكــون لحظّيــة، كاأْن يطبع المنشــورات ويوّزعها وتنتهي 

اأهمّيتهــا بانتهــاء فتــرة العــرض التــي حّددهــا العميــل، لكــّن التصميــم الــذي قمــَت باإنجــازه ســيبقى بمثابــة دعايــٍة لــك فــي 

كّل وقــت، اأو دعايــة ضــّدك، وال�هتمــام بالتفاصيــل والمحتويــات الصغيــرة والكبيــرة بغــّض النظــر عــن نــوع التصميــم، حتى 

بطريقــة عــرض التصميــم علــى العميــل، ســواء كان تصميمــاً مطبوعــاً اأو اإلكترونّيــاً.

اإلبداع: - 3
أهــّم مــن اأْن تســمعها  اأكثــر كلمــة يجــب اأن تســمعها عنــد عــرض تصاميمــك علــى العمــلاء هــي )اأنــت مبــدع(، وال�

هــو اأْن تكــون علــى قدرهــا دائمــاً؛ ولذلــك يجــب اأن تعطــي نفســك الفرصــة، وتُهّيــاأ لعقلــك الظــروف التــي تســاعده علــى 

ــن بســيطة  ــم بعمــل تماري ــى الوصــول للفكــرة المقنعــة، ق ــاط اأو عــدم القــدرة عل حب ــاإذا شــعرت بال�إ ــداع، ف ب ــق ال�إ تحقي

للاســترخاء، اأوســاعد نفســك مــن خــلال التغذيــة البصريـّـة )مشــاهدة تصاميــم للمبدعيــن(، اأو اســتمع للموســيقى، اأو قــم 

أقــدام، قــم بــاأي عمــل يريحــك نفســّياً، المهــم هــو اأن تخــرج مــن الحالــة النفســّية التــي تمنعــك مــن  بجولــة مشــياً علــى ال�

بــداع مرتبــٌط دومــاً بالبســاطة. جلــب الفكــرة، ول�تنــَس اأبــدا اأّن ال�إ
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ــق هــذا  - 4 ــزام، ويمكنــك تحقي ــة وال�لت ــل انطباعــاً بال�هتمــام والجديّ كــن متنّوعــًا: مــن المهــّم اأن ياأخــذ عنــك العمي
ال�نطبــاع مــن خــلال اإيجــاد اأكثــر مــن اقتــراح اأو فكــرة لعرضهــا علــى العميــل، وهــذا التنــّوع يســاعد علــى الســرعة في 

اإنجــاز العمــل، ويمكــن اأن يســاعد فــي التخفيــف مــن التعديــلات المطلوبــة )حيــث يطلــب بعــض العمــلاء اأّن تتــّم 

اإعــادة العمــل كامــلاً(، كمــا يزيــد مــن ثقــة العميــل بــك.

أمــور التــي ثؤثـّـر بشــكل كبيــر فــي نجــاح اأّي مشــروع، وهــي  - 5 مهــارات التســويق: تعــّد مهــارات التســويق مــن اأهــّم ال�
ــلاك بعــض مهــارات التســويق بالنســبة  ــة امت ــداأ اأهمّي ــز التســويق، تب ــل هــو اأحــد ركائ ــم، ب كذلــك بالنســبة للمصّم

للمصّمــم مــن تســويقه لنفســه عــن طريــق جــودة التصاميــم التــي تُعّبــر عــن ُهويّتــه، مثــل كرتــه الشــخصّي، اأو صفحــة 

الويــب الخاّصــة بــه، اأو صفحاتــه علــى مواقــع التواصــل ال�جتماعــّي، ثــّم مــن طريقــة عرضــه للتصميــم علــى العميــل، 

وقدرتــه علــى اإقناعــه بــه.

كــْن ذكّيــًا يف مواجهــة املشــاكل: عــادة مــا تواجهنــا المشــاكل فــي جميــع حقــول العمــل، ســواء كان عمــلاً فرديـّـاً اأو  - 6
ضمــن فريــق؛ لذلــك يجــب اأْن تكــون مهّيــاأً للتعامــل مــع اأيّــة مشــكلة تواجهــك كمصّمــم، كــْن َمِرنــاً فــي التعاُمــل 

ــٍة بديلــة لــكّل جــزٍء اأو مرحلــة، ولكــن يجــب اأْن تكــون منتبهــاً  مــع هــذه المشــاكل، تعــّود دائمــاً علــى اإيجــاد خطّ

أْن تجعــل هــذه الحلــول بعيــدًة عــن موعــد التســليم، فال�عتــذار للعميــل اأفضــل بكثيــٍر مــن تاأخيــره. ل�

كافــْئ نفســك: بعــد ال�نتهــاء مــن اإنجــاز اأّي مشــروع وتســليمه، عــّوْد نفســك دائمــاً علــى المكافــاأة، خــْذ اإجــازة  - 7
مثــلاً، اأو ابتــْع لنفســك هديــًة تحبُّهــا، ســيكون لهــذا تاأثيــٌر نفســيٌّ كبيــٌر علــى اأدائــك فــي المشــروع المقبــل.

  

وضح اأهمية التسويق للمصمم الناجح؟   1

بداع في التصميم يمكن اأن يكون مكتسباً؟   2 علل : ال�إ

اقترح اأفكار اأخرى يمكن ان تساعد المصمم على تصفيه ذهنه؟   3

بداع في التصميم؟   4 وضح بلغتك مال� ما المقصود بال�إ

اأذكر مثال�ً على مشكلة قد تواجه المصمم موضحاً طريقة التعامل مع هذه المشكلة؟   5

نشاط )1( عملي:
بــداع مــن   اعــرض مجموعــة مــن ال�أغلفــة لمنتجــات وخامــات مختلفــة، بحيــث يظهــر فيهــا ال�إ

الناحيَتيــن الفنّيــة والوظيفّية.

أسئلة:
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جابة الصحيحة لكلٍّ مّما ياأتي: اأّول�ً:  اختر رمز ال�إ

علان؟ 1 من المواضيع  التي تزيد التعريف بالفكرة الرئيسية للاإ

د. الفكرة  عار   ج- الشِّ ب- الصورة       اأ- النّص الكتابّي  

2  من المعايير التي تصيب الجمهور بالتعقيد في التصميم هي:  

ب - كثرة العناصر  اأ- عدم وجود صور     

د- وجود نصوص كثيرة ألوان    ج- كثرة ال�  

ـِ:  3  يجب على المصّمم اأن يجعل ال�أولوّية في تصميمه ل  

عار د- الشِّ ج- الصورة   ب- الوضوح   اأ- النّص     

4 في التسلسل الهرمي يتّم اإعطاء العناصر ال�أكثر اأهمّية اإمتيازًا من خلال:

د- الخّط. ج- الحجم واللون والخط  ب- اللون               اأ- الصورة             

5 بماذا يساعد استخدام النظام الشبكّي في التصميم ؟ 

د - بالفكرة ج- بالترتيب   تقان   ب- بال�إ اأ- بالجمالّية    

6 كم عدد الخطوط التي يمكن استخدامها في التصميم المتقن؟

د- خمسة خطوط ج- اأربعة خطوط   ب- ثلاثة خطوط   اأ- خّط واحد                

عار الناجح؟ 7 بماذا يجب اأن يتمّيز الشِّ

د - البساطة. ج - كثرة العناصر   ألوان   ب- كثرة ال� اأ- كثرة الخطوط     

عار؟ 8  ما العناصر التي يجب استخدامها عند تصميم الشِّ

ب- اسم وطبيعة عمل المؤّسسة اأ- موقع المؤّسسة    

د- طبيعة العمل ج- اسم المؤّسسة    

أسئلة الوحدة
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9  من العناصر المتنوّعة والفّعالة التي يمكن اأن تضيف ميزة خاّصة لتصميمك:

د- استخدام الخطوط ج- كثرة العناصر   ألوان   ب- ال� اأ- المساحة البيضاء   

10   من ال�خطاء الشائعة في التصميم؟

د- مّط الصورة ج - تكبير الصورة   ب- تصغير الصورة   اأ- كثرة الصور    

ثانيًا: اأوضح بلغتي مفهوم كلٍّ من:

بداع في التصميم.    التصميم الناجح. عار.    ال�إ  الشِّ

  

ثالثًا: عّدد مهارات المصّمم الناجح.

عار الناجح؟ رابعًا: ما عناصر تصميم الشِّ

بداع. خامسًا: اأعّبُر بالرسم عن تصميم يحتوي على ال�إ

اأقوم بتصميم اإعلان يحتوي على شعار، مع مراعاة استخدام اأسس التصميم الناجح الخاّص بمدرستي. 

مشروع الوحدة
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لجنة المناهج الوزارية:

المشاركون في ورشات تصميم جرافك  11

نور عوض                             نهال البنا                            اإبراهيم صيام 

عبدالحميد فارس                      منال النحال                         مريم العويني

اإلهام صافي                            صبا عودة                           هيام العجرمي

اأسماء عجور

اأ. ثروت زيد د. صبري صيدم                     د. بصري صالح           

م. وسام نخلة                                 د. سمية النخالة


