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وزارة التربية والتعليم 

مــركــز �لــمـنـاهـج �لفلسطينية

�آب / ٢٠١9م 

ــة  ــى و�قعي ــتند �إل ــة،  �لمس ــن ضــرور�ت �لحال ــع م ــي �لناب ــي �لعلم ــه �لمدخــل �لعقلان ــوي باأن صــلاح �لترب       يتصــف �ل�إ

أمــر �لــذي �نعكــس علــى �لرؤيــة �لوطنيــة �لمطــورة للنظــام �لتعليمــي �لفلســطيني فــي محــاكاة �لخصوصيــة �لفلســطينية  �لنشــاأة، �ل�

و�ل�حتياجــات �ل�جتماعيــة، و�لعمــل علــى �إرســاء قيــم تعــزز مفهــوم �لمو�طنــة و�لمشــاركة فــي بنــاء دولــة �لقانــون، مــن خــلال 

عقــد �جتماعــي قائــم علــى �لحقــوق و�لو�جبــات، يتفاعــل �لمو�طــن معهــا، ويعــي تر�كيبها و�أدو�تها، ويســهم فــي صياغة برنامج 

أمانــي، ويرنــو لتحقيــق �لغايــات و�ل�أهــد�ف.    آمــال، ويلامــس �ل� �إصــلاح يحقــق �ل�

      ولمــا كانــت �لمناهــج �أد�ة �لتربيــة فــي تطويــر �لمشــهد �لتربــوي، بوصفهــا علمــاً لــه قو�عــده ومفاهيمــه، فقــد جاءت ضمن 

خطــة متكاملــة عالجــت �أركان �لعمليــة �لتعليميــة �لتعلميــة بجميــع جو�نبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات �لنوعيــة بــكل 

عــد�د لجيــل قــادر علــى مو�جهــة متطلبــات عصــر �لمعرفــة، دون �لتــورط باإشــكالية �لتشــتت بيــن �لعولمــة و�لبحــث  �قتــد�ر، و�ل�إ

عــن �ل�أصالــة و�ل�نتمــاء، و�ل�نتقــال �إلــى �لمشــاركة �لفاعلــة فــي عالــم يكــون �لعيــش فيــه �أكثــر �إنســانية وعد�لــة، وينعــم بالرفاهيــة 

فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.   

      ومــن منطلــق �لحــرص علــى تجــاوز نمطيــة تلّقــي �لمعرفــة، وصــول�ً لمــا يجــب �أن يكــون مــن �إنتاجهــا، وباســتحضار 

و�ٍع لعديــد �لمنطلقــات �لتــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب �لــذي نريــد، وللبنيــة �لمعرفيــة و�لفكريـّـة �لمتوّخــاة، جــاء تطويــر �لمناهــج 

�لفلســطينية وفــق رؤيــة محكومــة باإطــار قو�مــه �لوصــول �إلــى مجتمــع فلســطيني ممتلك للقيــم، و�لعلم، و�لثقافــة، و�لتكنولوجيا، 

ــول� �لتناغــم بيــن �ل�أهــد�ف  وتلبيــة �لمتطلبــات �لكفيلــة بجعــل تحقيــق هــذه �لرؤيــة حقيقــة و�قعــة، وهــو مــا كان ليتحقــق ل

و�لغايــات و�لمنطلقــات و�لمرجعيــات، فقــد تاآلفــت وتكاملــت؛ ليكــون �لنتــاج تعبير�ً عــن توليفة تحقق �لمطلــوب معرفياً وتربوياً 

وفكرياً.

      ثّمــة مرجعيــات تؤطـّـر لهــذ� �لتطويــر، بمــا يعــّزز �أخــذ جزئيــة �لكتــب �لمقــرّرة مــن �لمنهــاج دورهــا �لماأمــول فــي �لتاأســيس 

طــار جــاءت �لمرجعيــات �لتــي تــم �ل�ســتناد  لتــو�زن �إبد�عــي خــّلاق بيــن �لمطلــوب معرفيــاً، وفكريــاً، ووطنيــاً، وفــي هــذ� �ل�إ

ضافــة �إلــى وثيقــة �لمنهــاج �لوطنــي �ل�أول؛ لتوّجــه  �إليهــا، وفــي طليعتهــا وثيقــة �ل�ســتقلال و�لقانــون �ل�أساســي �لفلســطيني، بال�إ

�لجهــد، وتعكــس ذ�تهــا علــى مجمــل �لمخرجــات.

      ومــع �إنجــاز هــذه �لمرحلــة مــن �لجهــد، يغــدو �إزجــاء �لشــكر للطو�قــم �لعاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق �لتاأليــف و�لمر�جعــة، 

شــر�ف، و�لتصميــم، وللجنــة �لعليــا �أقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزنــا مرحلــة �لحديــث عــن �لتطوير، ونحن  و�لتدقيــق، و�ل�إ

و�ثقــون مــن تو�صــل هــذه �لحالــة مــن �لعمــل.     

تقديم



مــقــدمــة

 فريق الت�أليف

بسم �لله �لرحمن �لرحيم
تسعى وز�رة �لتربية و�لتعليم �إلى تنشئة جيل قادر على �لتعامل مع محيطه، ومو�كبة �لتطور�ت �لتكنولوجية، �إضافة 
بد�ع و�لتميز في شتى �لمجال�ت �لعلمية، و�لمهنية، و�لتقنية، و�نطلاقاً من هذه �لرؤية،  �إلى فتح �لمجال �أمام �لطلبة للاإ
فقد �قتضت �لضرورة توجيه ميول �لطلبة في �لمرحلة �ل�أساسية �لعليا نحو �لمجال �لمهني و�لتقني؛ لذ� عملت وز�رة 
�لتربية و�لتعليم على وضع خطة لمنهاج مهني وتقني جديد؛ حيث �أعّدت كتب مدرسية جديدة تحتوي على موضوعات 
كساب �لطلبة مهار�ت �أساسية وضرورية في هذه �لمجال�ت، تساعدهم  مهنية وتقنية غنية بال�أنشطة �لعلمية و�لتطبيقية؛ ل�إ
بد�ع  في حياتهم �ليومية، وتوّجههم نحو �ختيار مهنة مستقبلية تتناسب مع ميولهم ورغباتهم، وتفتح �أمامهم �لمجال للاإ

و�لتميز؛ ليصبحو� مو�طنين قادرين على خدمة بلدهم، وشّق طريق حياتهم.
ُعِمل على �إعد�د هذ� �لكتاب بعد در�سة حاجة �لمجتمع �لفلسطيني لهذ� �لمجال �لمهني، حيث �ختيرت مجموعة 
من �لمعلمين �لمتميزين و�لمبدعين في هذ� �لمجال، �لذين قامو� بوضع مخططات لموضوعات �لكتاب، و�لعمل على �إعد�د 

�لدروس �لمناسبة؛ لتحقيق �ل�أهد�ف �لمطلوبة باأساليب تربوية متنوعة، مع �لتركيز على �لمجال �لتطبيقي.
�ل�أولى مبادئ  �لَوحدة  َوَحد�ت، تعرض  �لحادي عشر خمس  �لد�خلي و�لديكور للصف  �لتصميم  يتضمن كتاب 
�لتصميم �لد�خلي، حيث تتضّمن عرضاً لموضوع مقياس �لرسم، ومسطرة �لنسب )سكيل(، وقياس �لورق، وَوحد�ت 
أثاث، و�لمسقط �ل�أفقي، بينما تعرض �لَوحدة �لثانية �لفنون �لصناعية، حيث تتضّمن،  �لقياس، �إضافة �إلى �أبعاد قطع �ل�
كساب �لطلبة بعض  �لزخرفة على �لزجاج، و�لنقش على �لزجاج بالرمل، وفّن �لحرق على �لخشب، وتاريخ �لفسيفساء؛ ل�إ
ألو�ن،  ضاءة في �لديكور، حيث تتضّمن �ل� ألو�ن، و�ل�إ �لمهار�ت �ل�أساسية في هذه �لمجال�ت، بينما تعرض �لَوحدة �لثالثة �ل�
ضاءة، ولون �لجدر�ن،  ضاءة في �لديكور، ومصادر �لضوء، و�أنو�ع �لضوء، وعو�مل �نعكاسه، وتوزيع �ل�إ و�لتلوين �لمائي، و�ل�إ
ضاءة، بينما تعرض �لَوحدة �لر�بعة �أعمال �لديكور، حيث تتضّمن فو�صل �لديكور  ضاءة، ونصائح �ختيار َوحد�ت �ل�إ و�ل�إ
أوتوكاد، حيث تتضّمن  �لد�خلي، و�لدهانات، و�لخشب في �لديكور، �أّما �لَوحدة �لخامسة و�ل�أخيرة فتعرض �أساسيات �ل�
أوتوكاد، و�ستخد�ماته، و�لو�جهة �لرئيسة للبرنامج، وقو�ئم �لعمل �لرئيسة فيه، و�أدو�ته، وقو�ئمه، و�ستخد�ماته،  مفهوم برنامج �ل�

كساب �لطلبة بعض �لتطبيقات �لعملية باستخد�مه. و�لطبقات؛ ل�إ
ونلفت عناية �لمعلم �إلى �أهمية �تّباع �أمور �لسلامة �لمهنية في �أثناء �لقيام بال�أنشطة �لعملية، و�تّباع �إرشاد�ت �لزيار�ت 

�لميد�نية.
خوة �لمعلمين، و�أبنائنا �لطلبة �أن يرسلو� للد�ئرة �لعامة  يكون �لكتاب في �لسنة �ل�أولى نسخة تجريبية؛ لذ� نرجو من �ل�إ
للمباحث �لعلمية في مركز �لمناهج في وز�رة �لتربية و�لتعليم �لفلسطينية كافّة �لمقترحات، و�لملاحظات، حتى نتمكّن 

ثر�ء، و�لتعديل، وفي �لنهاية نتقّدم بالشكر �لجزيل لكّل من �أسهم في �إنجاح هذ� �لعمل. من �لتحديث، و�لتطوير، و�ل�إ
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الَوحدة 

مب�دئ التصميم الداخليال�أولى

اأت�أّمل، ثّم اأن�قش: ما �لعلاقة �لتي تربط �لصورتين �لسابقتين ببعضهما بعضاً؟



3

ُيتوقّع من �لطلبة بعد در�سة هذه �لَوحدة، و�لتفاعل مع �أنشطتها، �أن يكونو� قادرين على قر�ءة �لمخطّطات 

أثاث على �لمسقط �ل�أفقي، من خلال �ل�آتي:  �لهندسية، وطريقة توزيع قطع �ل�

1- رسم مخّطط تاأثيث غرفة جلوس.

بعاد �لملائمة. ثاث لمنطقة �لطعام وفق �ل�أ 2- رسم مسقط �أفقي وتوزيع قطع �ل�أ

3- �إعد�د مخططات  لغرف نوم مختلفة.
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الكف�ي�ت المهنّية

الكف�ي�ت الُمتوقَّع من الطلبة امتلاكه� بعد ال�نته�ء من دراسة هذه الَوحدة، والتف�عل مع اأنشطته�: 

الكف�ي�ت الحرفية: اأول�ً

1 �لقدرة على رسم �لمخّططات �لد�خلية، وتاأثيثها.

2 معرفة �لفر�غات �لجيدة للحركة.

3  �لقدرة على تخّيل �لفر�غ �لد�خلي من خلال عمل مجّسمات تحاكي �لو�قع للفر�غ �لد�خلي.

ثاث، ومعرفة �أبعادها. 4 �لقدرة على عمل نماذج فنية من �لكرتون �لمقّوى لقطع �ل�أ

ثاث. 5 �لقدرة على معرفة �أبعاد قطع �ل�أ

ثاث بشكل جيد. 6 �لقدرة على توزيع قطع �ل�أ

الكف�ي�ت ال�جتم�عية والشخصيةث�نيً�

1  �لعمل ضمن فريق.

2  تقّبل �لتغذية �لر�جعة.

3  �حتر�م ر�أي �ل�آخرين.

4  مصد�قية �لتعامل مع �لزبون.

5  حفظ خصوصية �لزبون.

6  �لقدرة على �إد�رة �لحو�ر، وتنظيم �لنقاش.

7  �ل�ستعد�د للاستجابة لطلبات �لزبون.

8  �لتحلي باأخلاقيات �لمهنة في �أثناء �لعمل.

9  �لتمّتع بالفكر �لريادي في �أثناء �لعمل.

10  �ستخلاص �لنتائج، ودّقة �لملاحظة.
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11 �ل�تصال و�لتو�صل �لفّعال�ن.

12 �ل�ستعد�د للاستفسار، و�ل�ستفادة من ذوي �لخبرة.

فادة من مقترحات �ل�آخرين. 13 �ل�إ

14 �متلاك مهارة �لـتاأّمل �لذ�تي.

15 �ل�ستعد�د �لتاّم لتقّبل ملحوظات �ل�آخرين، و�نتقاد�تهم.

قناع. 16 �لقدرة على �ل�إ

الكف�ي�ت المنهجيَّةث�لثً�

1 �لعمل �لتعاوني.

2 �لحو�ر، و�لمناقشة.

3 �متلاك مهارة �لبحث �لعلمي، و�لقدرة على توظيف �أساليبه.

4 �لتخطيط.

فكار)�لعصف �لذهني(. 5 �لقدرة على �ستمطار �ل�أ

6 �ستخد�م �لمصادر، و�لمر�جع �لمختلفة.

7 توثيق نتائج �لعمل، وعرضها.

8 توظيف �لتكنولوجيا، و�لبر�مج �ل�إحصائية، وتمثيل �لبيانات.

قواعد ال�أمن والسلامة المهنّية

دو�ت. من و�لسلامة عند �ستخد�م �ل�أ 1- �ّتباع قو�عد �ل�أ

2- �لمحافظة على نظافة مكان �لعمل، وعدم ترك فضلات �لمو�د في محيطه.

3- يجب �لحرص باستمر�ر على �أن تكون �أجسامنا بعيدة عن �أّي �أد�ة يمكن �أن تؤذَينا في �أثناء �لعمل.

4-  �ل�بتعاد عن ر�ئحة �لمو�ّد �للاصقة.
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الموقف التعليمّي التعلّمي )1-1(: رسم مخّطط ت�أثيث غرفة جلوس

 وصف الموقف التعليمّي التعلّمي: طلب صاحب منزل من قسم �لتصميم �لد�خلي و�لديكور �إعادة توزيع قطع 

أثاث �لموجودة في منطقة غرفة �لجلوس. �ل�

العمل الك�مل

خطوات 

العمل 
وصف الموقف الصفي

المنهجية 

)استراتيجية التعلّم(

الموارد َوفق

 الموقف الصفي

ه�
حلّل

أ  وا
ت،

�ن�
لبي

ع ا
جم

أ ا

 �أجمع �لبيانات من صاحب �لمنزل عن: 

أثاث،  �ل� قطع  و�أبعاد  �لجلوس،  غرفة  ِمساحة 

و�أماكن  ُوِجد،  �إن  للمنزل  �لهندسي  و�لمخطّط 

و�لفترة  و�لميكانيكية،  �لكهربائية  �لنقاط  تاأسيس 

�لزمنية للتنفيذ.

 �أجمع بيانات عن: 

�لِمساحات �لجيدة للفر�غات،مقياس �لرسم، 

وقياس ورق �لرسم، و�ل�أدو�ت �لمستخدمة في �لرسم 

أثاث، و�أبعادها. و�لقياس، و�أنو�ع قطع �ل�

 �لبحث �لعلمي.

 �لحو�ر، و�لمناقشة.

 �لتعلّم �لتعاوني.

 وثائق: )طلب صاحب 

�لمنزل، ونشر�ت، 

وكتالوجات تتعلق باأبعاد 

أثاث و�لفر�غات  قطع �ل�

�لد�خلية(. 

 �لتكنولوجيا: (

نترنت(. مو�قع ويب  �ل�إ

موثوق بها، تتعلق بتوزيع 

قطع �ل�ثاث.

رّر
أق وا

 ،
ط

ّط
خ

أ ا
 �أصنّف �لبيانات: 

أثاث �لمتوفّرة،�لمســـافات  )�أبعـــاد و�أنو�ع قطـــع �ل�

و�لفر�غـــات �لموجـــودة، �أماكـــن تاأســـيس �لنقاط 

�لكهربائيـــة و�لميكانيكية(، مقياس �لرســـم، وقياس 

�لورق.

 �أحّدد خطو�ت �لعمل: 

)�إعد�د رســـومات )سكتشـــات(؛ للتوزيع، ووضع 

مقترحات للتوزيـــع، وبد�ئل له، ودر�ســـة �لبد�ئل، 

وتحديـــد �لتوزيـــع �لمناســـب، وتحديـــد مقتـــرح 

�لرســـم، و�إعـــد�د خطّـــة للتنفيذ(.

 �لحو�ر، و�لمناقشة.

 �لتعلّم �لتعاوني

)�لعمل ضمن فريق(.

 �لعصف �لذهني  

)�ستمطار �ل�أفكار(.

 �لوثائق: )كتالوجات، 

ونشر�ت، وبيانات 

ُجِمَعت(.

نترنت: )مو�قع   �ل�إ

موثوقة خاّصة باأبعاد 

أثاث، وفر�غات  قطع �ل�

�لحركة(. 
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ّفذ
أن ا

   �أقيس �أبعاد منطقة �لجلوس من �لموقع، و�أدّونها.

أثاث.    �أقيس �أبعاد قطع �ل�

   عقد جلسة مع صاحب �لمنزل لعرض

    �لمقترحات عليه.

   �أعّدل �لمقترح �إِن �حتاج ذلك، بناًء على

    �لنقطة �لسابقة.

أبعاد.    �أرسم مخطّط غرفة �لجلوس َوفق �ل�

أثاث، و�لفر�غات �لمناسبة للحركة.    �أرسم قطع �ل�

   �إعد�د �لمخطّط �لمطلوب.

 �لحو�ر، و�لمناقشة.

  �لتعلّم �لتعاوني 

)�لعمل في مجموعات(.

 �لعصف �لذهني.

  قرطاسية، و�أدو�ت 

رسم )�أدو�ت قياس 

مناسبة . 

  حاسوب )يحتوي 

على برنامج رسم 

مناسب(.

ّقق
ح

أت ا

  �أتحّقق من: 

أبعاد �لمرسومة لغرفة �لجلوس، و�أبعاد    دقة �ل�

أثاث �لمرسومة، وفر�غات �لحركة �لمرسومة.  قطع �ل�

  تناسق �لمخطّط مع �لتصميم بشكل عامّ.

   �لتعلّم �لتعاوني/ 

مجموعات.

  �لحو�ر،و�لمناقشة.

  �لوثائق: )طلب 

صاحب �لمنزل، 

وكتالوجات، ونشر�ت(.

أثاث. تتعلق بتوزيع �ل�

م 
قّد

أ  وا
ّق،

أوث ا

  �أوثّق:

أثاث لغرفة �لجلوس،  أبعاد �لخاّصة بقطع �ل�   �ل�
و�أبعاد �لفر�غات �لد�خلية �لمناسبة، وممر�ت �لحركة، 

و�أماكن تاأسيس �لنقاط �لكهربائية، و�لميكانيكية.

  �أعّد عرضاً تقديمياً للمخططات �لمتوقعة

 لغرفة �لجلوس.

 �أنشئ ملّفاً بالحالة: مخطّطات غرفة �لجلوس. 

  �لتعلّم �لتعاوني/ 

مجموعات.

  �لحو�ر،و�لمناقشة.

  �أجهزة �لعرض، 

وجهاز حاسوب، 

ورسومات.

وّم
أق ا

  رضا صاحب �لمنزل عن مخطّط غرفة �لجلوس.

أثاث مع �لمو�صفات   مطابقة توزيع قطع �ل�

   و�لمعايير.

�لحو�ر، و�لمناقشة.

�لبحث �لعلمي.

  نماذج �لتقويم.

  طلب صاحب 

�لمنزل.

  كتالوجات، ونشر�ت  

توّضح معايير �لعمل.

أثاث، و�لممّر�ت �لمحيطة بها. - �أعلّل: �أترك فر�غات معينة بين قطع �ل� سؤال: 
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اأتعلَّم:

الرّسم والنَِّسب

تُمثّل طاول�ت  ُيمثّل طول غرفة �لصف، وعرضها، وبد�خله عّدة مستطيلات  �أرسم مستطيلاً 

�لطلبة، مصّغرة عشر مر�ت.

نش�ط عملي
)1(

يمكن �عتبار �لرسم �لهندسي بمثابة �للغة �لتي تمكّن �لمهندس، �أو �لمصّمم  من �لتعبير عن �أّي فكرة، �أو تصميم 

يريده، بحيث يمكّن �ل�آخرين من فهمه، وتنفيذه، و�لهدف من �لرسم �لهندسي هو �ستيعاب جميع �لتفاصيل �لهندسية 

توصيل  �لهندسي هي  �لرسم  �ل�أساسية من  و�لغاية  للُّبس.  يترك مجال�ً  ل�  تنفيذه بشكل و�ضح، بحيث  �لُمر�د  للشيء 

�لمعلومات �ل�أساسية �لتي تُمكّن �لُمنّفذ لهذ� �لعمل من �إنتاجه على �أكمل وجه.

و�لرسم �لهندسي ليس كاأّي رسم، بل يختلف في صورته، ونظام تحضيره، وما يحتويه من بيانات تتعلق بالخامات، 

و�لتصميم، و�لتنفيذ، لهذ� ل� يمكن �عتبار �لصور �لفوتوغر�فية ل�أّي قطعة، �أو مكان بمثابة رسم ُيعتَمد عليه بالتنفيذ؛ لعدم 

أبعاد، و�لتفاصيل �للازمة لتنفيذ هذ� �لعمل. �حتو�ئه على �ل�
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�إذن �أستطيع �لقول: �إّن �لرسم �لهندسي ما هو �إلّ� لغة يستخدمها �لُعّماُل، و�لمشرفون، و�لمهندسون، و�لمصّممون 

كوسيلة للتفاهم فيما بينهم على ما يرغبون في تنفيذه من �أعمال، كما يمكن �ل�حتفاظ بهذه �لرسومات، و�لتصاميم؛ 

لسهولة �لرجوع �إليها عند �لحاجة �إليها، وهذ� �لرسم ما هو �إلّ� تصغير للو�قع �لذي ُير�د تنفيذه بصورة دقيقة، سو�ء لقطع 

أنّه من غير �لممكن تمثيل رسم كرسي، �أو مقعد، �أو منزل بالقياس �لحقيقي، لذلك �ألجاأ  �أثاث، �أو مباٍن، �أو �أمور �أخرى؛ ل�

في هذه �لحال�ت لطريقة تصغير هذه �لرسمة؛ ل�أستطيع تمثيلها باأكبر قدر ممكن من �لدقّة.

أتمكّن  وهناك حال�ت �أخرى تستدعي �لتكبير في �لرسم، كاأن يكون �لجسم صغير�ً جد�ً بحاجة �إلى تكبيرة بالرسم؛ ل�

لكترونية �لصغيرة مثلاً، وفي كلا �لحالتين، �أحرص  من �لتدقيق بتفاصيله، وهذه �لحال�ت قد يلجاأ �إليها �لعاملون بالقطع �ل�إ

أبعاد �لمختلفة في �لتمثيل هي بالضبط �لقياسات �لمناظرة لها في �لو�قع نفسها؛ حتى ل�  على �أن تكون �لنسبة بين �ل�

ّن ما ُيعّبر عن هذه �لنسب هو مقياس �لرسم. يحدث تشّوه في �لرسمة، وبالتالي تفقد معناها، ولذلك فاإ

بالتعاون مع زملائي، �أصنع نموذجاً لطاولة وسط خشبية من خامات تُشَترى من �لمكتبات.
نش�ط عملي

)2(

مقي�س الرسم:

هو طريقة لرسم �ل�أجسام �لصغيرة و�لكبيرة بمقياس يناسب لوحة �لرسم، مع �ل�حتفاظ بالشكل �لعامّ له، فمثلاً: لرسم طاولة 

بقياس )200 سم( بالطول، و)100 سم( بالعرض، ل� �أستطيع رسمها بقياسها �لحقيقي على �لورق؛ لهذ� �أعمل على تصغير 

مناسب لها؛ لتتّسع على �لورق، ففي هذه �لحالة، مثلاً يمكنني �لتصغير عشرة �أضعاف؛ بمعنى �أّن �أّي قياس للطاولة 

م على عشره، وُيكَتب  بالطول، �أو �لعرض، �أو �ل�رتفاع يجب �أن ُيَقسَّ

�لمقياس كال�آتي: )1: 10(، وُيقر�أ �لو�حد �أول�ً، ثّم �لرقم عشرة، وفي 

هذه �لحالة، يكون تصغير �أّي رقم عشرة على �ليسار.

 �أّما �إذ� كُِتَب �لرقم عشرة على يمين �لو�حد )10: 1(؛ فهذ� يعني 

تكبير؛ بمعنى �أّن �أّي قياس على �لطاولة ُيضَرب بالرقم عشرة.

ولتسهيل هذه �لمهمة، ونقلها �إلى �لورق، �ألجاأ �إلى �ستخد�م مسطرة 

عملية  لتسهيل  وتُستعَمل   ،)Scale( �لنَِّسب  مسطرة  تُسّمى  خاّصة 

�لرسم، و�لمحافظة على �لنسبة و�لتناسب، وتحتوي على ستّة �أسطح ،كّل 

 ،)10:1( مثل:   �ل�آخر،  عن  مختلف  رسم  بمقياس  مدرج  منها 

و)100:1(، و)20:1(، و)200:1(، و)50:1(، و)25:1(.  
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 ويعتمد تحديد قياس �لرسم �لمناسب على حجم �لجسم �لُمر�د رسمه، و�لتفاصيل 

�لو�جب توضيحها، وقياس �لورق �لُمستخَدم للرسم، �أو �لطباعة، ولهذ� يتوّجب 

علّي �لمعرفة باأقيسة ورق �لرسم �لهندسي �لُمستخَدم في عملية �لرسم، و�لطباعة.

قي�س الورق:

عالمية،  باأبعاد  محدود�ً  �لطباعة  �أو  �لرسم  ورق  يكون 

وضمن معيار دولي �ألماني )A(، وهو �لُمتَّبع في بلادي، 

�لمبّينة جانباً، مع  �لرسومات  َوفق  أبعاد  �ل� تقسيم  ويتّم 

ملاحظة �أنّه كلّما ز�دت قيمة �لمعيار A، َصُغَر قياس 

�لورقة.

ويمكن �أن تؤثّر علاقة قياس �لورق بمقياس �لرسم؛ �أي 

عندما �أريد �لرسم بمقياس رسم )10:1( لكرسي مثلاً، 

وعندما   ،A4 ورق  قياس  يناسبه  �أن  �لممكن  من  نّه  فاإ

 ،A3 أرسُم بمقياس رسم )5:1(، فيناسبها قياس ورق�

وهكذ�.

A5A4A3A2A1A0الرمز

21.0x14.829.7x21.042.0x29.759.4x42.059.4x84.1118.9x84.1القي�س/سم

َوحدة القي�س:

    هي �لَوحدة �لتي يتّم من خلالها مقارنة �لقيمة، �أو �لمقد�ر، فالقيمة ل� معنى لها دون ذكر َوحدتها، فاذ� �أردت تقريب 

�لصورة �أكثر، �أضرب �لمثال �ل�آتي: عندما ساأل حسن �أحد �ل�شخاص عن �لمسافة �لتي قطعها في �أثناء سفره من نابلس 
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�إلى ر�م �لله، قال: 45، وتوقّف، فبهذ� �أصبح عند حسن لُْبس بخصوص �لمسافة �لمقطوعة؛ لعدم وضوح َوحدة �لقياس، 

�أّما �إذ� كان �لجو�ب مباشره 45 كم، فتتّضح �لصورة �أمام حسن لهذ� �لسبب، فالَوحد�ت شيء مهّم في عملية �لقياس، 

وَوحد�ت �لقياس ليست مختّصة في قيمة معينة، بل تتضّمن عدد�ً من �لقيم �لمختلفة، فهناك َوحد�ت لقياس �ل�أطول، 

وَوحد�ت لقياس �لِمساحات، وَوحد�ت لقياس �ل�أحجام، وَوحد�ت لقياس �أمور �أخرى كثيرة.

بعض َوحدات قي�س الطول، وعلاقة بعضه� مع بعض:

يبّين هذ� �لجدول َوحد�ت �لنظام �لمتري �لمستخدمة لقياس �لطول، و�لُمعتمدة عالمياً، وعلاقة بعضها مع بعض: 

ال�ستخدامم� يق�بله�َوحدة الطول

1000 متر1 كيلومتر )كم(
تُستخَدم لقياس �لمسافات �لطويلة؛ 

كالمسافة بين مدينتين.

100 سنتيمتر1 متر)م(
ُيستخَدم لقياس )طول جد�ر، �أو �رتفاع 

بناية، �أو طابق...(.

10 ملم1 سنتيمتر)سم(
ُيستخَدم لقياس )طول خز�نة، �أو �رتفاع 

طاولة...(. 

0.001 متر )و�حد من �ألف من �لمتر(�لمليمتر )ملم(
أثاث  ُيستخَدم لقياس تفاصيل قطع �ل�

)ُسْمك �ل�أخشاب، وُسْمك �لجبس...(.

 وهناك َوحد�ت �أخرى غير شائعة في فلسطين، ولكن نستخدمها؛ لمعرفة �أقيسة �ل�أجهزة �لمستوردة من دول كبريطانيا، 

و�لول�يات �لمتحدة �ل�أمريكية، وعلاقة بعضها مع بعض، وهي: 

م� يق�بله� من الَوحدات في النظ�م المتريالَوحدة

2.54 سنتيمتر1 بوصة

0.3048 متر1 قدم

0.9144 متر1 ياردة

1.6093 كيلو متر1 ميل

 وعند تحويل �لَوحدة من �ل�أكبر �إلى �ل�أصغر، ُيستخَدم �لضرب، �أّما في حال �لتحويل من �ل�أصغر للاأكبر، فُتستخدم حينها �لقسمة.

اأمثلة توّضح كيفية التحويل بين َوحدات الطول:
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  مث�ل )1(: �إذ� كان طول جسم ما يساوي 3 �أقد�م، فكم يساوي طوله بَوحدة �لمتر؟ 

الحل:

1 قدم يساوي 0.3048 من �لمتر.

أقد�م x ما يساويه �لقدم �لو�حد بالمتر طول �لجسم = عدد �ل�

0.3048 x 3 = طول �لجسم

طول �لجسم =0.9144 متر.

نش�ط نظري
)3(

أميال.  �إذ� كانت �لمسافة بين منطقتين تساوي 5 كيلومتر، فاأحسب هذه �لمسافة بال�

الحل:

�لمسافة بين �لمنطقتين = عدد �لكيلومتر�ت ÷ ما يساويه �لو�حد ميل بالكيلومتر

�لمسافة بين �لمنطقتين =  ..............   ÷ 1.6093

�لمسافة بين �لمنطقتين = .....................  �أميال 

 �إذ� كان طول �لجد�ر �لجانبي ل�أحدى �لمباني يساوي 8 متر، فاحسب هذه �لمسافة بَوحدة 
�لقدم.
الحل:

أمتار ÷ ما يساويه �لقدم �لو�حد بالمتر طول �لجد�ر= عدد �ل�
طول �لجد�ر=  ......  ÷   ......

طول �لجد�ر = .........  قدماً.

نش�ط نظري
)4(     

ال�أسئلة

أقيسة شائعة �ل�ستخد�م �لموجودة على مسطرة �لنَِّسب؟ 1-  ما �ل�

2-  �أكمل �لجدول �ل�آتي: 

A5A4A2A1الرمز

القي�س/
 سم

118.9x84.142.0x29.7

3-  �إذ� كان طول جسم ما يساوي 10 �أقد�م، فكم يساوي طوله بَوحدة �لمتر؟

جر�ء�ت �لمتّبعة عند �أخذ �لقياسات �لصحيحة لقطعة �أثاث. 4- �أناقش مع زملائي �أهّم �ل�إ

5- �أحّدد �لعلاقة بين قياس �لرسم، وقياس �لورق.
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�لتصميم  فاستشار قسم  )ُسفرة(  للطعام  منزل بشر�ء طاولة  يرغب صاحب  التعلّمي:  التعليمّي  الموقف   وصف 

�لد�خلي و�لديكور لتحديد شكل و�أبعاد طاولة �لسفرة بطريقة عمل نموذج من كرتون مقّوى.

العمل الك�مل

خطوات 

العمل 
وصف الموقف الصفي

المنهجية

 )استراتيجية التعلّم(

الموارد َوفق 

الموقف الصفي

ه�
حلّل

أ  وا
ت،

�ن�
لبي

ع ا
جم

أ ا

  �أجمع �لبيانات من صاحب �لمنزل عن: 

�أبعاد منطقة �لطعام، وعدد �ل�أشخاص، و�ألو�ن 

أثاث �لمحيطة. طاولة �لسفرة، وشكلها، وقطع �ل�

  �أجمع بيانات عن: 

�أبعاد طاول�ت �لسفرة، وكر�سيها، و�لخامات 

�لمستخدمة، ومو�صفاتها، وميز�تها، وحجم 

�لمجّسم.

  �لبحث �لعلمي.

  �لحو�ر، و�لمناقشة.

  �لتعلّم �لتعاوني.

  وثائق: )طلب 

صاحب �لمنزل، 

ونشر�ت، وكتالوجات 

تتعلق باأبعاد قطع 

أثاث(.  �ل�

نترنت(  �لتكنولوجيا: )�ل�إ

مو�قع ويب موثوق بها 

تتعلق بطاول�ت �لطعام. 

رّر
أق وا

 ،
ط

ّط
خ

أ ا

  �أصنّف �لبيانات: 

أثاث، و�أبعاد �لخامات، و�ألو�نها(. )�أبعاد قطع �ل�

�أعمل �إسكتشات لشكل �لطاولة، و�أحّدد قياس 

�لطاولة و�لكر�سي، وشكلهما، مقياس �لرسم، 

�لخامات �لمستخدمة، و�أضع مقترحات وبد�ئل 

ألو�ن،  ألو�ن، �لشكل، و�ل� للشكل، و�لخامات، و�ل�

و�لخامات، و�أدرس �لبد�ئل، و�أعّد خطّة للتنفيذ(.

  �لحو�ر، و�لمناقشة.

  �لتعلّم �لتعاوني 

)�لعمل ضمن فريق(.

  �لعصف �لذهني   

�ستمطار �ل�أفكار.

  �لوثائق: 

)كتالوجات، ونشر�ت، 

ووبيانات ُجِمعت، 

ومكتبات(.

نترنت: )مو�قع    �ل�إ

موثوقة خاّصة باأبعاد 

طاول�ت �لسفرة، 

ومستلزماتها(.

الموقف التعليمّي التعلّمي )1-2(:   اأبع�د قطع ال�أث�ث لمنطقة الطع�م
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ّفذ
أن ا

أثاث �لمتوفّرة.    �أقيس منطقة �لسفرة، وقطع �ل�

  عقد جلسة مع صاحب �لمنزل لعرض

  �لمقترحات .

  �إجر�ء �لتعديلات �لمتفق عليها.

  �أرسم طاولة �لسفرة على �لكرتون َوفق مقياس 
رسم مناسب.

أقيسة.   �أقّص �لكرتون َوفق �ل�

  �ألّبس �لكرتون بما يتناسب من �لخامات.

  �ألصق �لقطع بعضها مع بعض.

   �أِعّد �لشكل �لنهائي �لمطلوب.

  �لحو�ر، و�لمناقشة.

  �لتعلّم �لتعاوني 

)�لعمل في 

مجموعات(.

  �لعصف �لذهني.  

  قرطاسية، و�أدو�ت 

رسم )كرتون مقّوى، 

وكرتون ملّون، وِمَقّص، 

وِمْشَرط...(.

ّقق
ح

أت ا

 �أتحّقق من: 

 دقة قياسات طاولة �لسفرة، وكر�سيها، و�أبعاد كّل 
منهما، شكل طاولة �لسفرة، وكر�سيها، وتصميم 

كّل منهما.

 قياسات وثبات �لمجّسم، وقّوته.

   �لتعلّم �لتعاوني/

      مجموعات.

  �لحو�ر، و�لمناقشة.

  �لوثائق:

 )طلب صاحب 
�لمنزل، وكتالوجات، 

ونشر�ت( تتعلق 
بطاول�ت �لطعام.

ّدم
أق وا

 ،
ثّق

أو ا

  �أوثّق: 

�لطعام  لمنطقة  أثاث  �ل� بقطع  �لخاّصة  أبعاد  �ل�  
)�لسفرة(.

 طريقة �لعمل �لجيدة للقّص، وجمع �لكرتون.

 �أعّد عرضاً تقديمياً لنموذج طاولة �لطعام 

   )�لسفرة(.

 �أنشئ ملّفاً بالحالة: �أبعاد طاولة �لطعام )�لسفرة(.

 �لتعلّم �لتعاوني/ 

مجموعات.

 �لحو�ر، و�لمناقشة.

 �أجهزة �لعرض، وجهاز 

حاسوب، وسجّلات.

وّم
أق ا

 رضا صاحب �لمنزل، ومو�فقته على نموذج

    طاولة �لسفرة.

 مطابقة تصميم طاولة �لطعام للمو�صفات

   و�لمعايير.

 نماذج �لتقويم. �لحو�ر، و�لمناقشة.

 طلب صاحب 

�لمنزل.

 كتالوجات، ونشر�ت 

توّضح معايير �لعمل.

-  �أعلّل: تُستخّدم مقاييس �لرسم في عمل �لمجّسمات. سؤال: 
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اأتعلَّم

 اأبع�د قطع ال�أث�ث

�أزور �إحدى �لكليات �لتقنية �لتي يتو�جد فيها تخصص �لتصميم �لد�خلي و�لديكور، و�أتعّرف �إلى 

طرق �إخر�ج �لتصاميم.

نش�ط عملي
)1(     

أثاث،  أثاث د�خل �لفر�غات �لد�خلية، كغرف �لجلوس، و�لنوم، و�لممّر�ت، وغيرها، على �أقيسة قطع �ل� يعتمد توزيع قطع �ل�

وعددها، وِمساحة �لفر�غ )�لغرف(، وِمساحات �أخرى 

أثاث، لتكون مناسبة وظيفياً،  لممّر�ت حول قطع �ل�

ومّما ل� شّك فيه �أّن كّل غرفة، �أو فر�غ د�خل �لمنزل 

�ل�أخرى  �لغرف  �أثاث مختلفة عن  قطع  �إلى  يحتاج 

نسان في تلك �لغرفة.  لتناسب �لمكان، وحاجة �ل�إ

أثاث �لمتوفّرة، و�أبعادها في �لسوق  أثاث، و�أتعّرف �إلى �أشكال قطع �ل� �أزور �أحد معارض قطع �ل�

�لمحلّية.

نش�ط عملي
)2(
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)Living room(: غرفة المعيشة

 تَُعّد غرفة �لمعيشة من �لغرف �لرئيسة في �لمنزل، �لتي يتجّمع 

فيها �أفر�د �ل�أسرة؛ لقضاء وقت طويل نسبياً �إن قارناه باأماكن 

�أخرى، ففيها نشاهد �لتلفاز، �أو ربما نقر�أ، �أو نحتسي كوب 

وسائل  فيها جميع  تتوفّر  �أن  يجب  لذلك  و�لقهوة،  �لشاي، 

ضافة مزيد من �لحيوية للغرفة، يمكن �لتركيز على  �لر�حة، ول�إ

توزيع �لضوء �لطبيعي �لذي يصل عبر �لنو�فذ صباحاً، و�لضوء 

ل�  بحيث  مناسب،  بشكل  توجيههما  ليتّم  ليلاً؛  �لصناعي 

ينعكس على شاشة �لتلفاز، ويساعد في وضوح �لرؤية.

)Living room(: اأهّم قطع ال�أث�ث المتواجدة في غرفة المعيشة 

1  طقم المق�عد )الكنب(: 

 من �لضروري �أن يتناسب عدد �لقطع مع �لِمساحة �لمتوفّرة، ومع عدد �أفر�د �ل�أسرة، من �لمهّم �أن تكون مريحة لتناسب 

ل �أن يجمع بين �لناحية �لجمالية، و�لعملية؛  دور �لغرفة �ل�أساسي، وهو �ل�سترخاء لعّدة ساعات في جّو عائلي، وُيفضَّ

وتتوفّر  �ل�أشخاص،  يومي، ومن عدد كبير من  �ستخد�مها بشكل  بحكم 

هذه �لمقاعد باأشكال مختلفة، منها:

و�لمنازل،  �لمعارض،  في  �لشائعة  منفردة: وهي  اأ- على شكل مق�عد 

بحيث تكون عبارة عن طقم و�حد يحتوي على كنبة منفردة عدد )2(، 

وكنبة مزدوجة عدد )1(، وكنبة ثلاثية، عدد )1(. 

على جد�رين  ممتّدة  لتكون   :)L( اأو حرف  زاوية،  ب- على شكل 

متجاورين؛ ل�ستغلال ِمساحة ز�وية �لغرفة، وَوفق شكلها �لمتوفّر، ويمكن 

�أن يتّم تشكيلها َوفق �لز�وية �لمتوفّرة لدينا.
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ج- على شكل قوس، اأو جزء من دائرة: ويعتمد شكل �لكنب على 

شكل �لغرفة، ورؤية �لمصّمم، �أو �لزبون �أيضاً، ول� شّك �أّن شكل �لغرفة من 

�أهّم عو�مل �ختيار هذ� �لشكل، وغالباً ما يتّم تفصيل ذلك َوفق �لجد�ر، �أو 

�لِمساحة، و�لعدد �لمطلوب ل�ستيعابها. 

د- كنب على شكل حرف U: غالباً ما نرى هذ� �لشكل من �لكنب في 

�لمجالس و�لجلسات �لكبيرة، ويتم تفصيلها في �لعادة َوفق ِمساحة �لغرفة، 

وَوفق طول �أضلاعها، وتكون متعامدة مع ثلاثة جدر�ن من �لغرفة، ويمكن �أن يكون بعض �أضلاع حرف U غير متساٍو؛ 

لدو�ٍع تصميمية. 

2  ط�ولة وسط: 

تُستخَدم طاولة �لوسط في عديد من �ل�أمور، منها �لضيافة، وشرب �لقهوة، ووضع 
بعض �لتحف، و�لشموع، وغيرها، وتتوفّر باأشكال، و�أبعاد، وتصاميم مختلفة، 
فمنها �لمستطيل، و�لمربّع، و�لبيضاوّي، و�لد�ئري، وتتر�وح �أبعادها من 65-55 
سم عرض، ومن 90 - 160 سم طول، �أو َوفق �لتصميم، �أّما �رتفاعها فيتر�وح من 
40 - 46 سم، �أو َوفق �لتصميم، وتتوفّر بعّدة خامات، منها �لخشب، و�لزجاج 
و�لمعدن، ومنها ما تجتمع بها عّدة خامات سوياً، ونر�عي عند �لتوزيع ترك مسافة 

بين �لطاولة و�لكنب تسمح بالمرور.

3  خزانة تلف�ز: 

يتّم وضع شاشة �لتلفاز عليها، وبعض �ل�أجهزة �ل�أخرى، وعندما تكون �لشاشة ُمعلّقة، توَضع هذه �لخز�نة �أسفل �لشاشة، 
في  �لمستلزمات  بعض  لوضع  جو�رير؛  �أو  دفّات،  على  وتحتوي 
�أّما  �لتصميم،  َوفق  �أو  سم،   180-120 يكون  وطولها  د�خلها، 
�لعمق فيتر�وح غالباً بين 30 -45 سم، و�رتفاعها بمعدل 45 سم، 
مقروناً  �لتلفاز  خز�نة  تصميم  يكون  ما  وعادًة  �لتصميم،  َوفق  �أو 

بتصميم طاولة �لوسط.
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بالتعاون مع زملائي، �أصنع نموذجاً لطاولة وسط بتصميم مناسب من �أسلاك �لنحاس �لمطاوع، 

و�لجلاتين �لشّفاف.

نش�ط عملي
)3(     

)Dining room( غرفة الطع�م

�لمكان  كونها  منزل؛  كّل  د�خل  �لمهمة  �لغرف  من  �لطعام  غرفة  تَُعّد 

�لذي يجتمع فيه �أفر�د �ل�أسرة عند تناول �لطعام، �إلى جانب �أنّها تحتضن 

من  بالقرب  غالباً  وتقع  �لول�ئم،  �إقامة  وعند  �لمناسبات،  في  �لمدعّوين 

�لحديثة،  �لتصاميم  وفي  �إليها،  �لطعام  نقل  عملية  لتسهيل  �لمطبخ؛ 

�لمعيشة، بحيث تكون  �أو جزء�ً من غرفة  �لمطبخ،  من  �أصبحت جزء�ً 

أثاث �لمتو�جدة بتلك �لغرفة ما  قريبة �أيضاً من �لمطبخ، ومن �أهّم قطع �ل�

ياأتي: 

�أشكال  وتختلف  �لغرفة،  موقعها وسط  يكون  �أن  ل  ُيفضَّ الطع�م:  ط�ولة   1
كما  و�لمربّع،  و�لبيضاوي،  و�لمستطيل،  �لمستدير،  فمنها  �لطعام،  طاول�ت 

تختلف �لخامات �لتي تُصنع منها، كالخشب، و�لمعدن، و�لزجاج، و�لبلاستيك، 

ويمكن دمج عّدة خامات في صناعتها، وتتوفّر باأقيسة مختلفة؛ لتناسب �لمكان، 

أفر�د �لمطلوب. وعدد �ل�

اأبع�د ط�ول�ت الطع�م َوفق عدد ال�أشخ�ص: 

�أ- طاولة لـ )4 �أشخاص( باأبعاد )90x90سم(.

ب- طاولة لـ )6 �أشخاص( باأبعاد )90x155سم(.

ج- طاولة لـ )8 �أشخاص( باأبعاد )215x90سم(.

د- طاولة لـ )10 �أشخاص( باأبعاد )275x90سم(.

�أّما فيما يخّص �ل�رتفاعات، فيكون �رتفاع �لطاولة )75 – 78( سم؛  أبعاد �لسابقة َوفق �لتصميم،  وتتفاوت جميع �ل�

ليسمح ل�أن يكون هنالك مسافة مريحة للجالس بين قاعدة �لكرسي، و�أسفل �لطاولة.
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2  كرسي السفرة: تُوزَّع �لكر�سي على �لطاولة، بحيث يستطيع �لشخص �لقيام بحرية، 
و�لجلوس بحرية، ودون �لتسّبب في ضيق للمجاورين له، ويتّم ذلك بتوفير ِمساحة فارغة 

خلف كّل كرسي، وُينَصح �أن تكون من دون �أْيٍد، حيث �إّن �رتفاع قاعدته ل� تقّل عن 45 

نسان من �لقدم �إلى �لركبة، �أّما ظهره فهو ياأخذ شكل  سم، بما يتناسب مع طول ِرجل �ل�إ

نسان، حيث يدعم �لجالس بالر�حة، �أّما �رتفاعه من �ل�أرض �إلى �آخر  يتناسب مع ظهر �ل�إ

�لظهر فيتر�وح من 80-90 سم، �أو َوفق �لتصميم.

2 خزانة ال�أطب�ق: هي �لخز�نة �لملحقة بطاولة �لطعام، حيث تحتوي على 
أو�ني، و�لكاسات، وغيرها، ويمكن �أن  خز�ئن؛ لوضع �أدو�ت تناول �لطعام، مثل �ل�

توَضع بعض قطع �لديكور، مثل �لتحف، و�لنباتات؛ لتجميل �لمكان، كما يمكن 

�إضافة مر�آه فوق �لخز�نة؛ لتعطي ِمساحة �إضافية للمكان، وتتر�وح �أبعادها كال�آتي: 

�لطول )120-180 سم(، �أو َوفق �لتصميم، �أّما �لعمق فيتر�وح من )30-45 سم(، 

و�ل�رتفاع )90-230 سم(، �أو َوفق �لتصميم.

 )Bedroom( غرفة النوم

ّن غرفة �لنوم  تَُعّد غرفة �لنوم مصدر �لر�حة �لذي نلجاأ �إليه بعد نهار مليء بال�أعمال، �أو �لنشاطات �لمختلفة، لذلك فاإ
تحتاج لعناية في تصميمها، بحيث تبعث �لر�حة في �لنفس، و�لجسد؛ 
ضوضاء  عن  بعيد�ً  �لهادئ  �لجانب  في  موقعها  يكون  �أن  ل  ُيفضَّ لذ� 
أفر�د، فهناك غرفة  �لشارع، وتُقسم غرفة �لنوم �إلى نوعين �أساسيين َوفق �ل�
�لنوم �لرئيسة �لتي تجمع بين �لزوج، و�لزوجة، وغرف نوم �ل�أطفال �لتي 
تمتاز باأنّها تبعث روح �لمرح، و�لسعادة لهم، وتحتوي بعض �لمنازل 
�لعائلات  بعض  تستضيف  حيث  للضيوف،  نوم  غرف  على  �لكبيرة 

�لكبيرة بعض �لزو�ر �لذين يمكثون في �لمنزل �لو�حد.

:)Master Bedroom( اأ- غرفة النوم الرئيسة

�لنوم هو  �لدخول لغرفة  عند  �لعين  عليه  تقع  ما  �أّول  السرير:   1
سرير �لنوم، حيث ُيَعّد محور �أساس �لغرفة بالكامل، وهو مصدر �لر�حة 
نسان. �ل�أساسي؛ لذ� يجب �أن يكون باأقيسة مريحة تتناسب مع جسم �ل�إ

 يتوفّر سرير �لنوم بعّدة �أشكال، وتصاميم مختلفة، تختلف �أحياناً من دولة 
آتية:  أقيسة �ل� �إلى �أخرى، َوفق طبيعتهم، و�أبعاد �أجسامهم، ويكون بال�



20

عرض )160 – 200( سم، وطول )190 – 200( سم، و�رتفاع قد يصل 

�إلى 45 سم.

�لملابس  لتخزين  �لملابس  خز�نة  تُستخَدم  الملابس:  خزانة   2
بد�خلها، وتحتوي على درفات، وجو�رير تسمح باإغلاقها؛ منعاً للغبار، 

ولعدم رؤية ما بد�خلها، وتتو�جد بتصاميم مختلفة؛ لتتناسب مع تصميم 

غرفة �لنوم بشكل كامل.

�لنوم،  غرفة  د�خل  صغيرة  غرفة  عن  عبارة  �لملابس  خز�نة  تكون  وقد 

وبد�خلها خز�ئن برفوف، و�أدر�ج، ومن دون دفّات، موّزعة على جدر�ن �لغرفة، لتسمح لنا بالسير بد�خلها، و�رتد�ء ما 

نشاء من �لملابس، ويتّم �إغلاقها بباب خارجي بدل�ً من وجود دفّات تغلق هذه �لخز�نة. وتكون �أبعاد �لخز�نة �لعادية 

أبعاد قد تختلف َوفق  بالطول )160 - 240( سم، و�لعمق )55 - 60 سم(، و�ل�رتفاع )180 - 230( سم، وهذه �ل�

�لتصميم، و�لمكان.

بالتعاون مع زملائي، �أصنع نموذجاً لخز�نة ملابس بتصميم مناسب من كرتون، ول�صق مناسبين. نش�ط عملي

)4(

 :)Kids Bedroom( ب- غرفة نوم ال�أول�د

�أساسية في  �أمور  ناث، على عّدة  �أو للاإ تعتمد هذه �لغرف سو�ء للذكور، 

�لتوزيع، وهي ما ياأتي:

أول�د �أطفال�ً، �أو صغار�ً، �أو في مرحلة �لشباب،   الفئة العمرية: �إذ� كان �ل�

أثاث، و�لشكل، و�لخامة �لتي تناسب كّل منهم. �أر�عي �أقيسه �ل�

  عدد ال�أفراد: يفرض علّي عدد �أفر�د �لغرفة �لو�حدة وضع خطّة تتناسب 

مع هذ� �لعدد. 

  ِمس�حة الغرفة: تلعب �لِمساحة دور�ً كبير�ً في توزيع �ل�أسـّرة د�خل 

�لغرفة �لو�حدة.

أفر�د، ظهرت هنالك عّدة قطع، ومكّملات للاأثاث، تطلّبت زيادة حجم    احتي�ج�ت ال�أفراد: مع تعّدد �حتياجات �ل�

�إضافية، وعند وجود  تتطلّب ِمساحة  للدر�سة  �أو  للحاسوب،  فمثلاً: وجود طاولة  للتوزيع،  �أو طرق تصميمية  �لغرفة، 

فردين، يمكن �أن �أحتاج لطاولة �أخرى، فهنا ياأتي دور �لمصّمم ل�بتكار طرق للتوزيع، �إّما بحلول تصميمية، �أو بطرقة 

جيدة للتوزيع.
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اأبع�د قطع ال�أث�ث الموجودة داخل غرفة ال�أول�د: 

ّن �لفئة �لعمرية تحّدد �أبعاد �ل�أسّرة في غرفة  اأ- السرير: كما ذكرُت سابقاً، فاإ

لذلك  �أيضاً؛  �لشاّب  وسرير  �لرضيع،  سرير  عن  يختلف  �لطفل  فسرير  �لنوم، 

سنوّضح �أقيسه �ل�أسّرة َوفق �لفئات �لعمرية: 

عرض،  سم   )75-65( بين  �لرضيع  سرير  �أقيسة  تتر�وح  الرضيع:  سرير    

ويمكن  سم،   )90-80( بين  فيتر�وح  �ل�رتفاع  �أّما  طول،  سم  و)140-120( 

�لتحكم بارتفاع قاعدة �لسرير لعّدة مستويات؛ لضمان �ل�أمان للطفل.

  سرير الطفل: غالباً ما يتم وضع سرير للطفل يتناسب معه �إذ� كان في 

أبعاد نفسها،  مرحلة �لطفولة، �أو في مرحلة �لشباب؛ لذ� غالباً ما يكون بال�

مع تغّير في تصميم �لغرفة، ليتناسب مع �لمرحلة �لعمرية لديه، ومن �لممكن 

من  بعديد  و�ل�حتفاظ  �لِمساحات،  من  للاستفادة  سفلية؛  جو�رير  �إضافة 

ألعاب، وغيرها. �ل�حتياجات �لشخصية، كالملابس، و�ل�

�أّما  و)80-90( سم عرض،  )180-190( سم طول،  بين  �لسرير  �أبعاد  وتتر�وح 

�رتفاع فرشته عن �ل�أرض فيتر�وح من )40-45( سم.

أفر�د �لمتو�جدين في �لغرفة  ب- خزائن الملابس: تختلف �أبعادها َوفق عدد �ل�

�لو�حدة، حيث �إّن لكّل فرد ِمساحة خاّصة تتناسب مع �حتياجاته، �أو ِمساحة 

�لغرفة، فمثلاً: غرفة تحتوي على شخص و�حد، يمكن �أن �أكتفي بخز�نة ذ�ت 

�أبعاد )100-120( سم طول بعدد درفتين، وبارتفاع بين )180 - 230( سم، �أو 

َوفق �ل�حتياجات �لشخصية، وكمثل �آخر لغرفة تحتوي على شخصين: يمكن �أن 

تكون �لخز�نة باأبعاد )120-180( سم طول، وبعدد 3 درفات �أو 4.

ج- المكتب: يحتاج كّل طفل، �أو شاّب لمكان مخّصص في غرفته؛ لمتابعة 

جهاز  لوضع  �أو  ما،  شيء  عمل  �أو  و�لكتابة،  �لدر�سة،  مثل  مهاّمه،  بعض 

�لحاسوب، ويكون ذلك بتوفير مكتب خاّص يحتوي على جو�رير، �أو رفوف؛ 

لوضع حاجاته.

�حتياجات  َوفق  و�لطول  للعمق،  سم   )70-50( بين  �لمكتب  �أبعاد  وتتر�وح 

�لفرد، و�لِمساحة �لموجودة، وتتر�وح من )110-160( سم، �أّما �ل�رتفاع فهو 

)72-78( سم، مع مر�عاة ترك مسافة؛ لوضع �لكرسي، وحركة �لشخص د�خل 

�لمكتب بين )50-100( سم.



22

 )Kitchen( المطبخ

هو �لمكان �لمخّصص للطبخ، وتحضير �لطعام، وُيَعّد عالم �لمطابخ من �أكثر �ل�أماكن في �لبيت �أهمية. ويحتوي �لمطبخ 

على عديد من �لتجهيز�ت، تتو�جد فيه ربّة �لمنزل لفتر�ت طويلة؛ لذ� يجب �أن يكون �لمطبخ ُمريحاً من حيث �لتوزيع، 

أّن ذلك ينعكس على َمْن يتو�جد فيه، ويستخدمه، ويعتمد تصميم �لمطبخ على  و�لِمساحات، ومن �لنو�حي �لجمالية؛ ل�

توزيع �لعناصر �لرئيسة �لتي تشكّل ما ُيسّمى مثلّث �لحركة، وهي �لعلاقة �لثلاثية بين �لثلاجة )�لبّر�د(، و�لمغسلة )حوض 

�لجلي(، و�لغاز، حيث يجب توزيعها بشكل جيد؛ لتحقيق سرعة، ومرونة �أكبر في �أثناء �لعمل في �لمطبخ، ويعمل على 

�لتقليل من عدد �لتنقلات د�خل �لمطبخ، وهذ� �لمثلّث يسمح لشخصين على �ل�أقل باستخد�م �لمطبخ في �لوقت نفسه 

لغرضين مختلفين، دون �أن يضايق �أحدهما �ل�آخر في �أثناء حركته.

اأشك�ل توزيع المط�بخ َوفق الِمس�حة:

1- المطبخ الخّطي: تُوزَّع �لعناصر �لرئيسة �لثلاثة في �لمطبخ على جد�ر و�حد، ويصلح هذ� �لشكل 

غالباً للِمساحات �لصغيرة، مع مر�عاة عدم �إطالة �لجد�ر.

2- المطبخ المتوازي )الممّر(: يكون توزيع �لعناصر �لرئيسة فيه على جد�رين متقابلين، ويصلح هذ� 

�لشكل للغرف �لطويلة �لضّيقة.

3- مطبخ حرف )L(: يكون توزيع �لعناصر �لرئيسة فيه على جد�رين متجاورين.

4- مطبخ حرف )G(: يتشكّل باأربع �أضلاع.
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5- مطبخ حرف )U(: يتشكّل على ثلاثة �أضلاع، �أو على ثلاثة جدر�ن من جدر�ن �لمطبخ.

�ل�أشكال  جميع  بين  يجمع  �أن  يمكن  حيث  �لكبيرة،  للِمساحات  مناسب  مطبخ  هو  الجزيرة:  مطبخ   -6

�لسابقة، مع وضع جزيرة في �لوسط، يمكن �أن تحتوي على مجلى، �أو غاز للطبخ، ويجب �ألّ� تقّل �لمسافة 

بين �لمجلى و�لجزيرة عن 90 سم؛ لتسهيل �لحركة، و�ل�ستخد�م.

�أرسم مخطّطاً )مسقطاً �أفقياً( يوّضح طريقة توزيع تجهيز�ت مطبخ.
نش�ط عملي

)5(

ال�أقيسة الضرورية للعن�صر الرئيسة المتواجدة داخل المطبخ:

في  تو�جدها  يجب  �ل�أساسية �لتي  �أحد �لعناصر  هو  الجلي:  حوض  اأ- 

أو�ني، و�لصحون، و�لكاسات، وغير ذلك،  �ل� �لمطابخ، وُيستعَمل لغسيل 

و�لخامة  و�أحجامه،  �ألو�نه،  وتتعدد  كثيرة،  و�أشكال  بمقاسات،  ويوجد 

�لمصنوع منها، حيث يتو�جد منه �لستانليس ستيل، و�لسير�ميك، و�لجر�نيت 

�لطبيعي، و�لصناعي �أيضاً، وقد يكون حوضاً و�حد�ً، �أو حوضين، �أو حتّى 

ثلاثة، َوفق �ل�ستخد�م، و�لحاجة لذلك، و�أيضاً حجم �لمطبخ، وِمساحته، 

�أن  ويمكن  )40-55( سم،  وعرض  )-60 100( سم،  طول  �أقيسته  ومن 

تختلف َوفق �لشركات �لمصنّعة لذلك �لحوض.

ب- الغ�ز )موقد الطبخ(: ياأتي بعّدة �أشكال، فمنه ما يكون موقد�ً للطبخ، وفرناً للشوي معاً كجهاز و�حد، ومنه ما ياأتي 

أبعاد،  على سطح �لمجلى، ويكون موقد�ً للطبخ فقط، ومن �أقيستة )60x60( سم، �أو )60x90( سم، وغيرهما من �ل�

َوفق �لشركات �لمصنّعة، وبما يتناسب مع �أبعاد �لمجلى، وِمساحة �لمطبخ. 

يرتبط تو�جد �لغاز بوجود شّفاطات لسحب �ل�أبخرة، و�لرو�ئح �لصادرة من �ستخد�م �لغاز، وتتناسب �أبعاده مع �أبعاد موقد �لطبخ.
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ج- الثّلاجة )البّراد(: تتعّدد �لشركات �لمصنّعة للثّلاجات في �لعالم؛ ما يخلق تنافساً كبير�ً في �ل�بتكار و�لتطوير، وهذ� 

ينعكس �أيضاً على �أبعادها، و�أشكالها، فمنها ما ياأتي بباب و�حد، �أو بابين، �أو ثلاث، �أو �أكثر؛ ل�حتو�ئها على مكان 

خاّص بالتفريز )�لفريزر(، ومنها ما ُيصَنع بشكل مستقّل، وَوفق �ل�ستخد�م، وتتر�وح �أبعاد �لثّلاجات بين )60-90( سم 

ّن �أبعادها تتر�وح بين )110-120( سم، وبعمق يتر�وح من )60-70( سم، �أّما  للباب �لو�حد، �أّما ثّلاجة �لبابين فاأكثر، فاإ

�ل�رتفاع، فيتر�وح بين )170-200( سم، �أو َوفق �لشركة �لمصنّعة.

�لمناسبة  و�لفر�غات  و�لخز�ئن،  للمجلى،  �لمناسبة  أقيسة  �ل� معرفة  يجب  ورسمها،  �لمطبخ،  مخطّطات  تصميم  عند 

للاأجهزة �لتي تتلاءم مع �أبعادها، و�أيضاً معرفة �لمسافات �لمناسبة للحركة في 

�لمطبخ كما ياأتي:

1- المجلى: يكون �رتفاعه بين )85-90( سم، بما يتناسب مع �لوضع �لمريح 

نسان، وطبيعته. للاستخد�م، بناًء على جسم �ل�إ
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2-  الخزائن: تُقَسم �لخز�ئن في �لمطبخ �إلى عّدة �أقسام، منها: 

�لمجلى،  �أسفل  �لموجودة  �لخز�ئن  وهي  السفلية:  الخزائن  اأ- 

وتكون بعمق من )55-60( سم في �لغالب، �أّما ما يخّص �ل�رتفاع، 

�أي بين )85 90-( سم،  �ل�أرض؛  بارتفاع �لمجلى عن  يرتبط  نّه  فاإ

�لُمستخَدم  �لبنيل  و�رتفاع  )ُسْمكه(،  �لمجلى  �رتفاع  منها  مطروحاً 

لرفع �لخز�ئن عن �ل�أرض؛ حتى ل� تتعّرض للماء، و�لعو�مل �ل�أخرى 

يخّص  وفيما  سم،   )10-7( بين  �رتفاعه  ويكون  بالخز�ئن،  �لمؤثّرة 

عرض �لدفّة، فهو متفاوت، وَوفق �ل�ستخد�م، وعلى سبيل �لمثال: 

هنالك خز�ئن للبهار�ت تكون بشكل طولي، وبعرض بين )20-15( 

سم، حيث �إّن هنالك �إكسسو�ر�ت خاّصة تتحكّم بذلك، �أّما خز�ئن 

كسسو�ر  �ل�إ َوفق  سم،   )60-45( بين  بعرض  فتكون  �لخضر�و�ت، 

�لمتوفّر، وعادًة ما تكون خز�ئن �لخضار مفتوحة؛ لتسمح بتهويتها؛ 

لكيلا تتعّفن.

ب- الخزائن العلوية: تتو�جد هذه �لخز�ئن فوق �لمجلى، 

سم؛   )60-50( من  وبينها  �لمجلى،  بين  مسافة  وتُتَرك 

لتسهيل �لعمل فوق �لمجلى، ولتتناسب مع �ستخد�مها من 

ربّة �لمنزل، وتكون هذه �لخز�ئن بعمق يتر�وح بين )30-

35( سم.

�أسفل  من  يمتّد  طولي  بشكل  خز�ئن،  تصميم  يمكن  طويلة:  ج- خزائن 

�لمجلى �إلى نهاية �لخز�ئن �لعلوية، حيث يمكن �ستخد�مها لتخزين �لمونة، �أو 

لوضع �لصحون، وغيرها، ويمكن �أن تكون بخامات مختلفة، كاإضافة دفّات 

من �لزجاج، وتكون بارتفاعات مختلفة )210-230( سم، �أو َوفق �لتصميم.
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)Bathrooms( الحّم�م�ت

بل  �لمنزل،  مر�فق  باقي  عن  �أهمية  �لحمام  تخطيط  يقّل  ل� 

يحتاج �إلى تخطيط دقيق �أيضاً، ويتوّجب �أن يكون تصميمه 

عملياً، وجميلاً، ومن �أهم �لعناصر �لتابعة للحّمام: مغسلة، 

تمديد�ت  �إلى  ضافة  بال�إ للاستحمام،  وحوض  ومرحاض، 

)�لدّش(، و�لمر�يا.     

ُينَصح عند تصميم �لنو�فذ �ألّ� يقّل �رتفاع �أسفل �لشّباك عن 

فتحها،  عند  �لوصول  سهلة  �لنو�فذ  تكون  و�أن  سم،   130

و�إغلاقها، ويمكن �أن يكون �أكثر من حّمام في �لمنزل �لو�حد، 

ويتبع ذلك ِمساحة �لمنزل، وعدد �أفر�د �ل�أسرة، ويبد�أ توزيع 

كالمرحاض،  �لصحية،  �ل�أجهزة  �أماكن  باختيار  �لحّمامات 

و�لمغسلة، ومنطقة �ل�ستحمام؛ من شاور، �أو بانيو، وغيره؛ 

ليتّم عمل �لتاأسيسات �للازمة قبل �أعمال �لبلاط.

اأبع�د بعض ال�أجهزة الصحية: 

اأ- المرح�ض: يتوفّر �لمرحاض باأشكال، و�ألو�ن تتناسب مع تصميم �لحّمام، فمنه ما ُيركَّب كالمعتاد على �ل�أرض، ومنه 

ما ُيركَّب ُمعلّقاً على جد�ر يتّم بناؤه؛ لتغطية خّز�ن �لماء )�لنيجارة(، وينتشر هذ� �لنوع بشكل �أكبر من سابقه في �لوقت 

�لحاضر، ويتوفّر باأقيسة مختلفة، منها بعرض )35 - 45( سم، وعمق للكرسي، من دون خّز�ن �لماء، بين )50-45( 

سم، ومع �لخّز�ن بين )65-75( سم، �أّما �رتفاع �لمقعد من �ل�أرض، فيتر�وح بين )40-45( سم، بما يتناسب مع �أبعاد 

نسان.  جسم �ل�إ
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ب- المغسلة: تتنّوع �أشكالها، و�أحجامها لتتناسب مع تصميم �لمكان �لمتو�جدة فيه، وِمساحته، وتتر�وح �أبعادها بين 

عرض )45-75( سم، وعمق بين )40-50( سم، وترتفع عن �ل�أرض بمسافة بين )75-85( سم، وكّل ذلك قابل للتغيير َوفق 

نسان، ويمكن �أن تكون �لمغسلة معلّقة على �لجد�ر، ومنها ما ُيدعم باأرجل،  �لتصميم، بما ل� يتعارض مع �أبعاد جسم �ل�إ

ومنها ما ُيركَّب د�خل خّز�نه، �أو فوقها، وكّل ذلك ليتناسب مع ما يرغبه َمْن يستخدم هذ� �لحّمام.

�أصنع نموذجاً لمغسلة بطريقة �لتشكيل من خلال �لمعجون �لخاّص )�لملتينة(.
نش�ط عملي

)6(

ج- منطقة ال�ستحم�م: هو مكان وجود دّش �لماء د�خل غرفة �لحّمام، ومنها �أشكال مختلفة:

�لحّمام، وشكله، ومن  �أبعاد  ليتناسب مع  �أبعاد؛  بعّدة  يتوفّر    الش�ور: 

�أشكاله �لمربّع، و�لمستطيل، و�لز�وية �لمنحنية، و�أشكال عّدة �أخرى، ويتوفّر 

شيوعاً  و�أكثرها   ،)85x85(و سم،   )75x75( باأبعاد  مثلاً  �لمربّع  �لشكل 

)90x90( سم، وهناك �لشكل �لمستطيل بقياس )90x120( سم، ويمكن 

أبعاد �لمطلوبة. تفصيله َوفق �ل�
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  الب�نيو: يتوفّر بعّدة �أشكال، و�أبعاد، فمنها �لمستطيل، و�لبيضاوي، 

و�أشكال عّدة �أخرى، ويتو�جد بنوعين: �ل�أول هو ما يتكون من �لجرن 

�لد�خلي �لذي يحتفظ بالماء، ويتّم �لبناء، و�لتبليط حوله، و�ل�آخر يكون 

�لِمساحات،  َوفق  �أبعادها  تتر�وح  بشكل مستقّل، وبتصاميم مختلفة، 

و�لفئات �لعمرية �لتي تستخدمه، ويتوفّر باأبعاد )160-180( سم للطول، 

من  و�رتفاعه  سم،   )85-70( بين  يتر�وح  وبعرض  �لتصميم،  َوفق  �أو 

�ل�أرض )45-55( سم.

أبعاد تبّين شكل �لحّمام �لمرسوم في  وفيما ياأتي صورة تبّين مخطّط توزيع لعناصر �لحّمام �ل�أساسية، وصورة ثلاثية �ل�

�لمخطّط:

ال�أسئلة

شكال �لتي يمكن �أن يكون عليها طقم �لكنب.  1- �أذكر �ل�أ

شكال �لتي يمكن �أن يكون عليها �لمطبخ، مع ذكر سبب �ستخد�مه. 2- �أعّدد �ل�أ

رض من )85-90( سم. 3- �أعّلل: يكون �رتفاع �لمجلى من �ل�أ

ثاث؟ دو�ت و�لخامات �لمستخدمة في عمل مجّسمات قطع �ل�أ 4-  ما �ل�أ

ثاث. 5-  �أناقش مع زملائي �أهّم �ل�إجر�ء�ت �لمّتبعة في تصميم قطع �ل�أ
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الموقف التعليمّي التعلّمي )1-3(:  المسقط ال�أفقي )مخّطط( لغرفة نوم اأول�د

 وصف الموقف التعليمّي التعلّمي:  �ستشارت سيدة قسم �لتصميم �لد�خلي و�لديكور في �إعادة تصميم غرفة نوم

   �أول�دها، باستخد�م مجّسم من �لكرتون �لمقوى.

العمل الك�مل

خطوات 

العمل
وصف الموقف الصفي

المنهجية

 )استراتيجية التعلّم(

الموارد َوفق الموقف 

الصفي

ه�
حلّل

أ  وا
ت،

�ن�
لبي

ع ا
جم

أ ا

  �أجمع �لبيانات من �لسيدةعن: 

أول�د، ونوع �لجنس، وِمساحة  عدد �ل�

أثاث �لمرغوب  �لغرفة، و�أبعاد قطع �ل�

�إبقاؤها �إن ُوِجدت، و�لمخطّط �لهندسي 

ألو�ن  للمنزل �إن ُوِجد، وطر�ز �لتصميم، و�ل�

�لمفضلة، و�أماكن �لتاأسيسات �لكهربائية 

و�لميكانيكية، و�لفترة �لزمنية للتنفيذ.

  �أجمع بيانات عن: 

�ل�أدو�ت �لمستخدمة في �لرسم و�لقياس، 

و�أنو�ع قطع �أثاث غرف �لنوم، و�أشكالها، 

و�أبعادها، و�أنو�ع �لخامات �لمستخدمة، 

ومو�صفاتها، وميز�تها.

أثاث بالمسقط �ل�أفقي.  �أشكال قطع �ل�

  �لبحث �لعلمي.

  �لحو�ر، و�لمناقشة.

  �لتعلّم �لتعاوني.

  وثائق: )طلب 

�لسيدة، نشر�ت 

وكتالوجات تتعلق 

أثاث(  باأبعاد قطع �ل�

 �لتكنولوجيا: 

نترنت(.     )�ل�إ

 مو�قع ويب موثوق  

بها تتعلق بتصاميم 

غرف �لنوم.
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رّر
أق وا

 ،
ط

ّط
خ

أ ا

 �أصنّف �لبيانات: 

أثاث �لخاّصة في غرفة  )�أنو�ع قطع �ل�

أول�د، و�أبعادها، و�أنو�ع �لخامات،  نوم �ل�

و�ألو�نها، و�أبعاد �لغرفة، و�أماكن �لتاأسيسات 

�لكهربائية و�لميكانيكية(، و�أشكال قطع 

أثاث، بالمسقط �ل�أفقي. �ل�

 )�إعد�د سكتشات للتصميم و�لتوزيع، 

ومقترحات �لتصميم، وبد�ئله.

 �أنو�ع �لخامات �لمستخدمة، و�ألو�نها. 

 در�سة �لبد�ئل، وتحديد �لتصميم، 

ألو�ن. و�لخامات، و�ل�

أول�د.    تحديد مقترح تصميم غرفة نوم �ل�

أثاث، �ل�أدو�ت   تحديد قياسات قطع �ل�

�لمستخدمة، �لخامات �لمناسبة.

  تحديد مقياس �لرسم لنموذج �لغرفة. 

  �إعد�د خطّة للتنفيذ.

 �لحو�ر، و�لمناقشة.

�لتعلّم �لتعاوني )�لعمل 

ضمن فريق(.

 �لعصف �لذهني 

)�ستمطار �ل�أفكار .

 �لوثائق: 

)كتالوجات، ونشر�ت، 

وبيانات ُجِمعت، 

ومكتبات(.

نترنت: )مو�قع   �ل�إ

موثوقة خاّصة باأبعاد 

طاول�ت �لسفرة، 

ومستلزماتها(.

ّفذ
أن ا

  �أقيس �أبعاد �لغرفة، ثّم �أدّونها.

أثاث �لموجودة.   �أقيس �أبعاد قطع �ل�

 عقد جلسة مع صاحبة �لمنزل لعرض 

مقترحات �لتصميم.

 �إجر�ء �لتعديلات �لمتفق عليها مع 

صاحبة �لمنزل.

 �أرسم تصميم غرفة �لنوم على �لكرتون 

َوفق مقياس �لرسم �لمحّدد.

 �أقّص �لكرتون َوفق �لرسومات.

 �ألّبس �لكرتون بما يتناسب مع �لخامات.

 �ألصق �لقطع بعضها مع بعض.

 �لحو�ر، و�لمناقشة.

 �لتعلّم �لتعاوني )�لعمل 

في مجموعات(.

 �لعصف �لذهني.

 طلب �لسيدة

قرطاسية، و�أدو�ت 

)كرتون مقّوى، وكرتون 

ملّون، وِمَقّص، 

وِمْشَرط، لصق...(. 
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ّقق
ح

أت ا

 �أتحّقق من: 

أثاث، وترك ممّر�ت  �لتوزيع �لجيد لقطع �ل�

للحركة.

ألو�ن لجميع �لقطع   �نسجام �ل�أشكال، و�ل�

أول�د.  د�خل غرفة نوم �ل�

 قّوة �لمجّسم.

 �لتعلّم �لتعاوني/ 

مجموعات.

 �لحو�ر، و�لمناقشة.

 �لوثائق: )طلب 

�لسيدة، وكتالوجات، 

ونشر�ت( تتعلق 

بتصميم غرف �لنوم.

م 
قّد

أ  وا
ّق،

أوث ا

 �أوثّق:

أثاث �لخاّصة بغرف �لنوم،    �أبعاد قطع �ل�

و�أنو�عها، و�أشكالها.

  طرق �لعمل �لمثلى للقّص، و�لجمع.

  �أعّد عرضاً تقديمياً للمخطط ولنموذج 

أول�د.  غرفة نوم �ل�

أول�د.   �أنشئ ملّفاً بالحالة: غرف نوم �ل�

 �لتعلّم �لتعاوني/ 

مجموعات.

 لحو�ر، و�لمناقشة.

 �أجهزة �لعرض، 

وجهاز حاسوب، 

ورسومات.

وّم
أق ا

   رضا �لسيدة عن �لمخطط ونموذج

أول�د.     تصميم غرفة نوم �ل�

 مطابقة تصميم غرفة �لنوم للمو�صفات،

  و�لمعايير.

�لحو�ر، و�لمناقشة.

�لبحث �لعلمي.

 نماذج �لتقويم.

 طلب �لسيدة.

كتالوجات، ونشر�ت 

توّضح معايير �لعمل.

أثاث، سؤال:   �أرسم مخطّطاً هندسّياً لغرفة جلوس، �أبعادها 4x4 م بمقياس رسم )10:1(، موّضحاً �أبعاد قطع �ل�

أبو�ب.  وفر�غات �لحركة، وفتحات �لشبابيك و�ل�
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اأتعلَّم

 المسقط ال�فقي )المخطط(

 �أزور �أحد �لمكاتب �لهندسية، و�أتعّرف �إلى �لمخطّطات �لهندسية، وطريقة قر�ءتها، و�لبر�مج 

�لمستخدمة في رسمها.

نش�ط نظري
)1(     

عندما  يظهر  �لذي  �لشكل  هو  ال�أفقي:  المسقط 
ُينَظر �إلى �ل�أجسام من �ل�أعلى، كالنظر �إلى �ل�أرض من 
�لطائرة فتبدو �لشو�رع على هيئة خطوط، و�لمباني على 

�أشكال مختلفة، كالمربّع، �أو �لمستطيل، وغيرها.

�لتقطيع  لرؤية  �ل�أسقف،  دون  �لمنازل  تخّيل  وعلّينا 
أثاث، وتخيل �أّن �لمنزل قُصَّ بالكامل،  �لد�خلي، و�ل�
وبشكل �أفقي على �رتفاع 150 سم، لرؤية �لفتحات 
�لمعمارية �لتي توّضح علاقة �لفر�غات �لد�خلية بعضها 
�لمخطّط  بمثابة  أفقي  �ل� �لمسقط  ليصبح  بعض،  مع 
عمل  في  �ل�أساس(  )حجر  �لبد�ية  نقطة  ُيَعّد  �لذي 

أثاث.  �لتصميم، وتوزيع �ل�

دور المسقط ال�أفقي في التصميم الداخلي:

�إعطاء صورة و�ضحة حول �لحّيز )�لفر�غ(   -1
�لَمْنوي �لعمل عليه.

�لتحّرك  �أي  �لمناسبة؛  �لحركة  سير  در�سة   -2
�لسهل ضمن �لغرفة �لو�حدة، وباقي غرف 

�لمنزل.

3- تاأمين حجب �لضوضاء �لخارجية عن �لغرف 
�لمعيشية.

ثاث. 4- �لترتيب �لجيد للاأ
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أثاث، وغيرها من �لفتحات �لمعمارية  وللتعّرف �أكثر �إلى �لمسقط �ل�أفقي، ل� بّد من معرفة رموز )مصطلحات( جميع قطع �ل�

�لمتو�جدة في �لمنازل، و�لمنشاآت �ل�أخرى. 

اأول�ً- الجدران: يعتمد �لمسقط �ل�أفقي للجدر�ن في �لرسومات �لهندسية على �لخامات �لمستخدمة في بناء �لجد�ر، 

و�إن كان �لجد�ر د�خلياً �أم خارجياً، وكّل نوع من �لخامات له رمز )تهشير( معّين في �لرسم على �لمسقط �ل�أفقي، لذ� 

أفقية، وطريقة رسمها في �لمسقط �ل�أفقي: يجب �لتعّرف �إلى بعض �أشكال �لجدر�ن �لد�خلية �لمستخدمة في �لمساقط �ل�

جدران الطوب.

جدران الجبص.

جدار زج�ج

قواطع الخشب

قواطع المعدن

أثاث. �أرسم مخطّطاً )مسقطاً �أفقياً( لغرفة نومي، مبّيناً �أماكن جميع قطع �ل�
    نش�ط
)2(      
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أبو�ب رسم خاّص  أفقي َوفق طريقة فتحها، وشكلها، فهناك لكّل شكل من �ل� أبو�ب في �لمسقط �ل� ث�نيً�- ال�أبواب: تُرَسم �ل�

أبو�ب �لمرسومة في �لمسقط �ل�أفقي، وهي: لها في �لمسقط �ل�أفقي، وهنا يجب تعد�د �أنو�ع �ل�

1- �لباب �لخارجي. 

2- �لباب �لد�خلي. 

3- �لباب �لسّحاب �لد�خلي �لمفرد )يفتح د�خل �لجد�ر(. 

4- باب �لمروحة، و�لذي يفتح باتجاهين )للد�خل، و�لخارج(. 

خرى، وُيستخَدم لتقليل ِمساحة  5- باب �لّطّي )Bifold(: يتكون هذ� �لباب من دّفتين، كّل دّفة تنطبق على �ل�أ

ماكن �لضيقة. فتحة �لباب في �ل�أ

كورديون. 6- باب �ل�أ

7- باب �لسّحاب �لد�خلي �لمزدوج. 

8- �لباب �لد�خلي �لمزدوج. 

9- باب �لسّحاب �لخارجي.

أبو�ب �لمذكورة سابقاً في مسقطها �ل�أفقي: آتي يوّضح �أشكال �ل� و�لشكل �ل�
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أفقي َوفق شكلها، وطريقة فتحها، وسنعرض هنا بعض �لرموز �لخاّصة  ث�لثً�- النوافذ: تتعّدد �أشكال �لنو�فذ في �لمسقط �ل�

بالنو�فذ في �لمسقط �ل�أفقي، ومنها:

1- نو�فذ مفصلية: يمكن �أن تكون بدّفة و�حدة، �أو �أكثر، وتفتح باتجاهات لليمين �و لليسار.

2- نو�فذ منزلقة )سحاب(.

3- نو�فذ ثابتة.

ويمكن �ل�طّلاع على بعض �لمخطّطات �لمتوفّرة لنو�فذ زجاج حسب �لترقيم �لسابق:



36

أثاث �لمختلفة َوفق �لشكل، و�لِمساحة �لتي تتو�جد فيها، يمكن رسمها َوفق  رابعً�- قطع ال�أث�ث: تختلف �أبعاد قطع �ل�

أبعاد �لصحيحة من خلال مقاييس �لرسم �لمختلفة. �ل�

ال�أشك�ل المختلفة للمس�قط ال�أفقية لقطع ال�أث�ث، بن�ًء على كّل منطقة:

1- غرفة المعيشة: 

�أ- �لكنب: ُيرَسم �لكنب باأشكال مختلفة، منها ما يكون على شكل طقم بمقاعد منفرة، �أو ما يكون على شكل ز�وية، 

آتية: كما في �لصور �ل�

ب- الط�ول�ت، والكراسي:

- طاولة �لتلفاز. - �لكر�سي، وغيرها  - طاولة وسط. 

من �لرموز، وتختلف مع �ختلاف �لتصميم.
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2- المطبخ: يحتوي على قطع �أثاث، و�أجهزة مختلفة، منها:

اأ- الغ�ز )موقد الطبخ(: 

ب- المغسلة: تتوفّر بعّدة اأشك�ل، منه� )الحوض، والحوضين(. 

جـ- الثّلاجة، والفريزر: 

د- الفرن، والم�يكروويف:

هـ- الخزائن: )العلوية، والسفلية(. 

�لطعام، وتتوفّر  �أو قريبة منه؛ لتسهيل عملية نقل  �لمطبخ،  من  �لسفرة جزء�ً  ما تكون طاولة  3- ط�ولة الطع�م: غالباً 

منها �أشكال مختلفة، و�أحجام مختلفة، ورموز 

مختلفة:
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4- غرف النوم: تتعّدد اأشك�ل رموز غرف النوم كم� ي�أتي:

 سرير مزدوج: يتوفّر بعّدة �أبعاد، منها:

160x190م.

180x190م.

200x200م.

سرير مفرد: يتوفّر بعّدة �أبعاد، منها: 

80x190م.

90x190م.

135x190م، وُيسّمى مفرد�ً ونصف.

 خز�ئن ملابس: تتوفّر بعّدة �أبعاد َوفق �لموقع:

غرفة �لنوم �لرئيسة تكون عادة 230x60 سم.

 )180-120( من  أول�د، عرض  �ل� نوم  وغرف 

سم، وعمق )60( سم.

�أو َوفق �لتصميم.

�لتو�ليت )خز�نة �لتزيين(: تتوفّر باأبعاد تختلف 

تبد�أ  قد  �لِمساحة،  َوفق  �أخرى  �إلى  من غرفة 

بطول 100 سم، وعمق 40 سم، وذلك يعتمد 

على شكل �لغرفة، وتصميمها.
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5-  الحّم�م�ت: تتوفّر في الحّم�م�ت رموز تشير اإلى َوحدات الصرف الصحي، منه�:

وغيرها من �لرموز �ل�أخرى َوفق �لتصاميم، و�ل�أشكال �لمتنوعة.

ال�أسئلة

أبو�ب، مبّيناً شكلها في �لمسقط �ل�أفقي.  1- �أذكر خمسة من �أنو�ع �ل�

.)Bifold( 2- �أعلّل سبب �ستخد�م باب �لطّّي

3- �أناقش مع زملائي �أهّم �أشكال �لكنب، ورموزها )مصطلحاتها( في غرفة �لمعيشة.

أبو�ب في �لمسقط �ل�أفقي، مع ذكر مكان �ستخد�مها. 4- �أعّدد �أشكال �ل�
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ج�بة الصحيحة فيم� ي�أتي: السؤال ال�أول: اأضع دائرة حول رمز ال�إ

1  ما نسبة �لتصغير، �أو �لتكبير �للازمة عند رسم طاولة طعام؟

د- تكبير 5 مّر�ت. ج- تكبير مّرتين.   ب- تصغير 100 مّرة.  �أ- تصغير 10 مّر�ت.  

2 لماذ� تُستخَدم مسطرة �لنَِّسب )سكيل(؟

رقام، وضربها.   ب- بديل عن قسمة �ل�أ �أ- لرسم �لمنحنيات.       

د- لقياس �لمسافات �لشائعة. ج- لقياس �لمنحنيات.   

3 ما قياس ورقة A4؟   

ب- 297x210 ملم.  �أ- 297x420 ملم.     

د- 594x420 ملم. ج- x128 × 210 ملم   

4  ما �لشكل �لمناسب للمطابخ في �لِمساحات �لو�سعة؟  

�أ- �لمطبخ �لخّطي.            ب- �لمطبخ �لمتو�زي.  

د- مطبخ �لجزيرة.     .)L( ج- مطبخ شكل

5  كم يساوي �لكيلو متر؟

�أ- 100 متر.   ب- 10 ملم.               ج- 1000 متر.        د- 1000 سم.

6  كم يساوي �لقدم من �لسنتمتر؟ 

�أ- 30     ب- 25         ج- 35          د- 40

7  كم تساوي �لبوصة؟

ب- 1 قدم.      ج- 0.30 متر.        د- 2.4 سم. �أ- 2.54 سم. 

8   ما طول طاولة �لوسط؟

ج- )90-160( سم.           د- )100-250( سم. ب- )50-100( سم.  �أ- )55-65( سم.   

9   ما عمق خز�نة �لتلفاز؟

�أ- )30-45( سم.    ب- )-20 30( سم.    ج- )40-60( سم.     د- )55-60( سم.

اأسئلة الَوحدة
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أربعة �أشخاص؟ ما قياس طاولة �لطعام �لتي تكفي ل� 10

د- )60x60( سم. �أ- )175x90( سم.   ب- )90x90( سم.   ج- )90x150( سم. 

ما �رتفاع قاعدة كرسي �لطعام؟  11

د- 60 سم. ج- 50 سم.     �أ- 45 سم.   ب- 35 سم.     

12 ما �رتفاع حوض �لمجلى؟

د- )85-90( سم. ج- )70-90( سم.   ب- )50-100( سم.   �أ- 75 سم.  

السؤال الث�ني: علاَم يعتمد تحديد قياس �لرسم؟

السؤال الث�لث: ما �لعناصر �لتي يحويها �لحّمام، مع ذكر قياٍس لو�حد منها؟

أول�د، موّضحاً كّل نقطة باختصار؟ السؤال الرابع: علاَم يعتمد توزيع غرف نوم �ل�

السؤال الخ�مس: �أعلّل سبب �ستخد�م باب �لطّّي.

أبو�ب �لتي تُرَسم بالمسقط �ل�أفقي. السؤال الس�دس: �أعّدد �أشكال فتحات �ل�

السؤال الس�بع: �أعّرف ما ياأتي: مقياس �لرسم، َوحدة �لقياس.

السؤال الث�من: �إذ� كان �رتفاع �لكرسي يساوي 3 �أقد�م، �أحسب كم يساوي طوله بَوحدة �لمتر.

السؤال الت�سع: �إذ� كان �رتفاع �أحد جدر�ن �لمنزل 4 �أمتار، �أحسب كم يساوي بَوحدة �لقدم.

آتية: السؤال الع�شر: �أرسم كّلاً من �لمصطلحات �ل�

3- نافذة زجاج سّحاب.    1- باب مروحة.        2- باب سّحاب.  

6- سرير مزدوج. 5- طاولة، و�أربعة كر�ٍس.      4- كنبة مزدوجة.  
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أثاث،  �أبعاد قطع �ل� �أرسم مخطّطاً هندسّياً لغرفة مطبخ، �أبعادها 4x4.5 م، بمقياس رسم )10:1(، موّضحاً 

أبو�ب. وفر�غات �لحركة، وفتحات �لشبابيك، و�ل�

  مشروع الَوحدة:

�أنّفذ �لخطو�ت �لخاّصة كاملة للموقف �لتعليمي �لتعلّمي �ل�آتي: 

أثاث �ل�آتي:  الوصف: طلب صاحب شّقة من صاحب مكتب تصميم رسم مخطّط لغرفة تلفاز تحتوي على �ل�

طقم كنب 7 مقاعد، وتلفاز، وطاولة وسط، موّضحاً �أماكن �لحركة. 

دراسة ح�لة: 
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الَوحدة 

     فنون صن�عيةالثّ�نية

 اأت�أمل ثم اأن�قش: م� طرق الرسم المتّبعة في ال�أعم�ل الفنية؟
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ُيتوقَّع من �لطلبة بعد در�سة هذه �لَوحدة، و�لتفاعل مع �أنشطتها، �أن يكونو� قادرين على: توظيف طرق زخرفة 

آتي: �لزجاج، و�لرسم بالحرق على �لخشب في عمل مشغول�ت فنية مميزة، من خلال �ل�

1- �لرسم على �لزجاج باستخد�م �ألو�ن خاّصة بالزجاج.

2- �لنقش على �لزجاج بوساطة �لرمل باستخد�م فرد �لّرّش.

3- �لحرق على �لخشب باستخد�م �لكاوي.

4- تلبيس وجه طاولة باستخد�م �لفسيفساء.
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الكف�ي�ت المهنّية

الكف�ي�ت الُمتوقَّع من الطلبة امتلاكه� بعد ال�نته�ء من دراسة هذه الَوحدة، والتف�عل مع اأنشطته�: 

الكف�ي�ت الحرفية: اأول�ً

1 �لقدرة على زخرفة �لزجاج باستخد�م طرق مختلفة.

2 �لقدرة على �لرسم بوساطة �لحرق على �لخشب.

دو�ت �لتي ُتستخَدم في �أعمال �لموز�ييك )�لفسيفساء(:. 3  �لقدرة على �ستخد�م �ل�أ

4  �لقدرة على عمل لوحات فينة باستخد�م �لفسيفساء، وتطبيقها على �لمشغول�ت لتصبح ذ�ت قيمة �أكبر.

الكف�ي�ت ال�جتم�عية، والشخصية ث�نيً�

1 �لعمل ضمن فريق.

2  تقّبل �لتغذية �لر�جعة.

3 �حتر�م ر�أي �ل�آخرين.

4 مصد�قية �لتعامل مع �لزبون.

5 حفظ خصوصية �لزبون.

6 �لقدرة على �إد�رة �لحو�ر، وتنظيم �لنقاش.

7 �ل�ستعد�د للاستجابة لطلبات �لزبون.

8  �لتحلي باأخلاقيات �لمهنة في �أثناء �لعمل.

9  �لتمّتع بالفكر �لريادي في �أثناء �لعمل.

10 �ستخلاص �لنتائج، ودّقة �لملاحظة.

11  �ل�تصال و�لتو�صل �لفّعال�ن.

12   �ل�ستعد�د للاستفسار، و�ل�ستفادة من ذوي �لخبرة.
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فادة من مقترحات �ل�آخرين. 13  �ل�إ

14  �متلاك مهارة �لـتاأّمل �لذ�تي.

15  �ل�ستعد�د �لتاّم لتقّبل ملحوظات �ل�آخرين، و�نتقاد�تهم.

قناع. 16 �لقدرة على �ل�إ

الكف�ي�ت المنهجية:   ث�لثً�

1  �لعمل �لتعاوني.

2  �لحو�ر، و�لمناقشة.

3 �متلاك مهارة �لبحث �لعلمي، و�لقدرة على توظيف �أساليبه.

4  �لتخطيط.

فكار)�لعصف �لذهني(. 5  �لقدرة على �ستمطار �ل�أ

6 �ستخد�م �لمصادر، و�لمر�جع �لمختلفة.

7 توثيق نتائج �لعمل، وعرضها.

8  توظيف �لتكنولوجيا، و�لبر�مج �ل�إحصائية، وتمثيل �لبيانات.

قواعد ال�أمن والسلامة المهنّية

1- �لمحافظة على نظافة مكان �لعمل، وعدم ترك فضلات �لمو�د في محيطه.

2- يجب �لحرص باستمر�ر على �أن تكون �أجسامنا بعيدة عن �أّي �أد�ة ممكن �أن تؤذَينا في �أثناء �لعمل.

3-  �ل�بتعاد عن ر�ئحة �لمو�ّد �للاصقة.

4- �ستخد�م ملابس عّمال خاّصة تتناسب مع �لمشغول�ت �لتي نقوم بعملها. 

5- �لحذر من كسر �لزجاج عند �ستخد�مة في عملية �لرسم.

6- �ستخد�م ملابس خاصة؛ للوقاية عند �ستخد�م مسدس �لرمل لنقش �لزجاج.

7- عند �ستعمال �ألو�ن �لزجاج، ومذيباتها، يجب �أن يكون �لمكان ذ� تهوية جيدة.

8- يجب �أن يكون رش �لرمل في مكان خاص مغلق، ومزّود بشفاط لسحب �لغبار.

9- يجب �رتد�ء �لكّمامات، و�لنظّار�ت، و�لقّفاز�ت �لخاصة؛ للمحافظة على سلامة �ل�أشخاص.
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الموقف التعليمّي التعلمي )2-1(: زخرفة الزج�ج . 

 وصف الموقف التعليمّي التعلمي:  �أر�د صاحب شّقة �إضافة لمسة فنية على مدخل بيته، فتوّجه �إلى قسم �لتصميم 

�لد�خلي و�لديكور لعمل رسومات على زجاج مدخل �لبيت. 

العمل الك�مل

خطوات 

العمل 
وصف الموقف الصفي

المنهجية 

)استراتيجية التعلّم(

الموارد َوفق

 الموقف الصفي

ه�
حلّل

أ  وا
ت،

�ن�
لبي

ع ا
جم

أ ا

  �أجمع �لبيانات من صاحب �لشّقة عن: 

ِمساحة �لزجاج، ومكان �لباب، و�لرسومات �لمفّضلة 

و�لفترة  �لمفّضلة،  ألو�ن  و�ل� �لشّقة،  صاحب  لدى 

�لزمنية للتنفيذ.

 �أجمع بيانات عن: 

�أنو�ع �ألو�ن �لزجاج، و�ل�أدو�ت �لمستخدمة، وطرق 

�لرسم، و�لتلوين، وطرق �ل�أمن و�لسلامة �لمهنية. 

  �لبحث �لعلمي.

 �لحو�ر، و�لمناقشة.

 �لتعليم �لتعاوني.

صاحب  )طلب  وثائق:   

�لشّقة،ونشر�ت، وكتالوجات 

على  �لرسم  باأعمال  تتعلق 

�لزجاج(. 

نترنت(   )�لتكنولوجيا: �ل�إ

مو�قع ويب موثوق بها. 

رّر
أق وا

 ،
ط

ّط
خ

أ ا

 �أصنّف �لبيانات: 

)�أنو�ع �ألو�ن �لزجاج، وطرق �لرسم، و�ل�أدو�ت �للازمة 

للعمل(.

ألو�ن  و�ل� للرسومات،  وبد�ئل  مقترحات،  وضع   

�لمناسبة.

 در�سة �لبد�ئل، وتحديد نقاط �لقوة و�لضعف، 

وتحديد  �لمناسبة،  ألو�ن  و�ل� �لرسومات،  وتحديد 

ِمساحة �لزجاج.

 �إجر�ء �لتعديلات �لمتّفق عليها مع صاحب

  �لشّقة.

 �إعد�د خطّة للتنفيذ.

 �لحو�ر، و�لمناقشة.

 �لتعلّم �لتعاوني

)�لعمل ضمن فريق(.

 �لعصف �لذهني 

)�ستمطار �ل�أفكار( .

 �لوثائق: )كتالوجات، 

نشر�ت، وبيانات 

ُجِمعت(.

نترنت: )مو�قع   �ل�إ

موثوقة خاّصة باأعمال 

�لرسم على �لزجاج. 
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ّفذ
أن ا

 �أقيس �أبعاد لوح �لزجاج، و�أرسمه على ورقة.
 �أرسم �لتصميم �لمناسب على �لورقة.

�أسهل  وكان  �ل�أمر،  لزم  �إن  �لزجاج  لوح  �أفّك   
للرسم.

 �أنظّف لوح �لزجاج من �أّي �أوساخ، �أو شو�ئب.
 �أنقل �لرسمة على �لزجاج، باستخد�م قلم �لتحديد 

�لخاّص.
ألو�ن �لمعتمدة في �لتصميم؛ لنقلها على   �أخلط �ل�

�لزجاج.
 �ألّون �لِمساحات، و�لخطوط َوفق �لتصميم على 

�لزجاج.
ألو�ن حتّى تجّف في مكان جّيد �لتهوية.  �أترك �ل�

 �أعيد تركيب لوح �لزجاج �إذ� تّم فكّه سابقاً.

 �لحو�ر، و�لمناقشة.

�لتعلّم �لتعاوني 

)�لعمل في 

مجموعات(.

 قرطاسية، و�أدو�ت 
)�أدو�ت قياس مناسبة، 

وورق �إسكتشات، وورق 
شّفاف )زبدة(، وورق 
كرفت، ول�صق، وقلم 
تحديد، و�ألو�ن خاّصة،

وفرشاة تلوين، �أو 
قطّارة، وقطعة �إسفنج 

للتنظيف،...(.

حاسوب )يحتوي 

على برنامج رسم 
مناسب(.

ّقق
ح

أت ا

 �أتحّقق من: 

ألو�ن و�ل�أدو�ت �لمناسب للرسم على  �ختيار نوع �ل�
�لزجاج.

ألو�ن على �لزجاج.  ثبات �ل�

تّم  �إذ�  جيد  بشكل  �لزجاج  لوح  تركيب  دقة   
فكّه. 

 �لتعلّم �لتعاوني/ 

مجموعات.

 �لحو�ر، و�لمناقشة.

 �لوثائق: )طلب 

�لزبون، وكتالوجات، 

ونشر�ت( تتعلق بالرسم 

على �لزجاج.

م 
قّد

أ  وا
ّق،

أوث ا

 �أوثّق:

�أنو�ع �ألو�ن �لزجاج، و�أشكالها، و�ل�أدو�ت �لمناسبة 
للرسم على �لزجاج، وطرق �لرسم عليه.

 �أعّد عرضاً تقديمياً للرسم على �لزجاج.

 �أنشئ ملّفاً بالحالة: �لرسم على �لزجاج.

 �لتعلّم �لتعاوني/ 

مجموعات.

 �لحو�ر، و�لمناقشة.

 �أجهزة عرض مناسبة، 

جهاز حاسوب، 

رسومات.
وّم

أق ا

  رضا صاحب �لشّقة عن �لرسم على زجاج �لباب.

 مطابقة �لرسومات على زجاج مدخل �لبيت

   للمو�صفات و�لمعايير.

 �لحو�ر، و�لمناقشة.

 �لبحث �لعلمي.

 نماذج �لتقويم.

 طلب صاحب �لشّقة.

 كتالوجات، ونشر�ت 
توّضح معايير �لعمل.

�أعّدد �ل�أدو�ت �لمستخدمة في عملية �لرسم على �لزجاج.سؤال: 
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اأتعلَّم

   طرق زخرفة الزج�ج

نش�ط عملي
)1(

باستخد�م �ألو�ن �لزجاج غير �لشّفافة، �أرسم على كوب زجاجي تصميماً جاذباً.

اأول�ً: الرسم على الزج�ج.

ُيَعّد فّن �لزخرفة على �لزجاج من �لفنون �لقديمة �لمنتشرة منذ �لقدم، حيث ظهرت في زخرفة نو�فذ دور �لعبادة، و�لقصور، 

و�لمساكن، وغيرها، وتتنّوع مو�ضيع �لرسومات، فمنها �لديني، و�لتصويري، و�لهندسي، وكّل له دوره في نقل ما يدور في 

ذهن �لفنان، وتتنّوع �لطرق �لمستخدمة �أيضاً في عملية �لرسم على �لزجاج بتنّوع �لمو�د �لمستخدمة، فهناك �لرسم على 

أو�ني �لزجاجية، و�لتحف، وغيرها. �لنو�فذ، و�ل�

الرسم على الزج�ج ب�ل�ألوان الزج�جية:

ألو�ن �لمستخدمة في �لرسم على �لزجاج: �أنو�ع �ل�

ضاءة من خلالها، فتعكس �ألو�نها �لجميلة على �لمكان، فتضفي  ألو�ن �لتي تسمح بمرور �ل�إ 1- ال�ألوان الشّف�فة: هي �ل�

جّو�ً خاّصاً ممّيز�ً.
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ألو�ن �لتي ل� تسمح بمرور �لضوء من خلالها، فلا تسمح لنفاذ �لضوء بشكل كبير، وتُستخَدم  2- ال�ألوان الق�تمة: هي �ل�
في �ل�أماكن �لتي تحتوي على زجاج شّفاف، ونحن بحاجة �إلى تزيينه، و�إخفاء ما خلفه، مثل زجاج باب �لحّمام، �أو 

باب �لمدخل �لرئيس، وغيرهما.

    

ال�أدوات المستخدمة في عملية التلوين على الزج�ج: 

شكال �لمر�د تطبيقها على �لزجاج، بوضع  1- ورق رسم: ُيستخَدم لرسم ، �ل�أ

�لورقة خلفه، ونقلها بوساطة قلم �لتحديد.

2- ل�صق: ُيستخَدم في تثبيت ورقة �لرسم على �لزجاج؛ لضمان ضبط نقل 

�لرسمة بشكلها �لصحيح.

3- قلم، اأو اأنبوب تحديد: ُيستخَدم لتحديد شكل �لرسمة �لخارجي على 

�لزجاج. 

4- األوان خ�ّصة ب�لرسم على الزج�ج: وهي �ألو�ن �لتي تعباأ د�خل �لحدود 

�لخارجية.

لو�ن وتوزيعها من �لعلب �لخاصة �إلى مكانها على �لزجاج.  5- فرش�ة تلوين، اأو قّط�رة: ُتستخدم لنقل �ل�أ

6- قطعة اإسفنج: وُتستخَدم لتنظيف لوح �لزجاج قبل �لعمل.
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 ال�أمور التي يجب مراع�ته� عند العمل ب�لرسم على الزج�ج ) قواعد ال�أمن والسلامة( 

1- �لحذر د�ئمًا في تعاملي مع زجاج يمكن كسره في �أّي وقت، لهذ� يجب �أن �أتعامل برفق عند �لرسم على �لزجاج.

ّن �ألو�ن �لزجاج و�لتنر �لمخفِّف لها ُتصِدر رو�ئح ضاّرة، وخانقة. 2- �لرسم في مكان ذي تهوية جيدة؛ ل�أ

3- �إذ� ُوِضَع لون، ور�أيت �أّنني بحاجة لتعتيمه )تغميقه(، فعلّي �ل�نتظار 12 ساعة من وقت �ل�نتهاء من �لرسم؛ 

    حتى ينشف �للون، وتظهر نتائج تغميق �للون، ولكيلا يتسّبب في خر�ب درجات �للون نفسها.

لو�ن، فلا يصّح  لو�ن، يجب �ستخد�م �لفرشاة �أولً� قبل سكب �ل�أ 4- بعد تحديد �لِمساحات �لتي ساأضع فيها �ل�أ

سكبها مباشرًة.

خطوات الرسم على الزج�ج ب�ل�ألوان الزج�جية:  

1- �لتاأّكد من نظافة سطح �لزجاج قبل �لبدء بعملية �لرسم.

شكال �لمر�د نقلها �إلى �لزجاج. 2- تحضير �لرسومات و�ل�أ

3- �لتاأّكد من ثبات �لرسومات �أسفل �لزجاج باستخد�م �للاصق؛ لضمان عدم �إز�حتها، و�ختلاف �لرسمة �لمنقولة.

4- �ستخد�م قلم �لتحديد )�أنبوب �لتحديد( �لبارز؛ لتحديد �لشكل �لمر�د رسمه، 

بحيث تكون �ليد ثابتة ليست مهتزة؛ حتى يكون خّط �لتحديد سلسًا، 

و�أن ُير�عى �لضغط على �أنبوب �لتحديد بالقوة نفسها على �متد�د �لشكل؛ 

كي ل� يحدث ُسْمك مختلف في �لخطوط، وتركه حتى يجّف تمامًا.

5- مرحلة �لتلوين: وهنا من �لضروري �أن يكون لوح �لزجاج مستويًا تمامًا؛ 

�أي غير مائل؛ كي ل� يسيل �للون قبل جفافه، ويتسّبب بمشاكل في 

شكل �للوحة. 

د�خل  �لقّطارة  �أو  �لفرشاة،  باستخد�م  لو�ن  �ل�أ توزيع  يتّم  لو�ن:  �ل�أ توزيع   -6

حيث  �لفاتحة،  لو�ن  بال�أ �أبد�أ  �أن  فضل  �ل�أ ومن  �لمحّددة،  �لِمساحات 

يسهل �لتحكم بدرجة �للون بسهولة.

يدي و�لحركة لمدة 24 ساعة  7- بعد �ل�نتهاء من تلوين �لشكل على �لزجاج، �أضع �للوح في مكان بعيد عن �ل�أ

حّتى يجّف تمامًا.

8- بعد �أن يجّف �لشكل تمامًا، �أستطيع �ستخد�م لوح �لزجاج باأّي شكل، فقد �أجعله زجاجًا لنافذة، �أو لوحة 

فنية، حيث ُتختار له خلفيه مناسبة، �أو قاعدة ل�إحدى �أطباق �لتقديم، لكن من �لمفّضل د�ئمًا عند �إظهار 

جمال �لزجاج �لملّون تعّرضه للضوء، حيث يظهر جماله، وروعته.
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ث�نيً�: النقش على الزج�ج بوس�طة الرمل.

عملي  نش�ط 
)2(

ُيفرَّغ  )شفرة(-  مشرط  -باستخد�م  ثّم  �لبلاستيك،  من  لوح  على  )زخرفة(  تصميماً  �أرسم 

�لشكل؛ ل�ستخد�مه في عملية �لنقش بوساطة �لرمل على �لزجاج.

النقش على الزج�ج ب�لرمل

ُيَعّد �لنقش على �لزجاج باستخد�م �لّرّش بالرمل من �لفنون �لجميلة، و�لجّذ�بة، حيث ل� يحتاج هذ� �لنوع من �لرسم �إلى 

أبو�ب، و�لقو�طع  �ألو�ن؛ ل�عتماده على �لرمل في �لحفر على �لزجاج، ويمكن تطبيق هذ� �لفن على �لنو�فذ �لزجاجية، و�ل�

�لديكورية �لد�خلية، حيث يقوم بتغشية �لسطح، بحيث يكون غير شّفاف بشكل كامل، َوفق �لتصميم �لمر�د نقشة؛ لهذ� 

هو فّن يخدم �لجانبين �لعملي، و�لجمالي معاً.

نش�ط عملي
)3(

 �أبحث عن �لطرق �لمتّبعة في عملية �لرسم على �لزجاج �لمذكورة �أدناه، وعن �ل�أدو�ت �لخاّصة 

�لمستخدمة لكّل منها، مع مرفق لبعض �لعناوين؛ للمساعدة في �لبحث:

1- �لرسم بالنقش على �لزجاج باستخد�م �لرمل.

2- �لرسم بالنقش على �لمر�يا.

3- �لرسم باستخد�م ماكينة �لحفر، �أو �لليزر.

ال�أدوات المستخدمة في النقش على الزج�ج بوس�طة الرمل:  

  مسّدس )فرد( رّش الرمل:يعمل بوساطة ضغط �لهو�ء؛ لسحب �لرمل �لخالي من �لشو�ئب 

�لكبيرة، وضّخه عبر �لفوهة باتجاه �لزجاج.

  ض�غطة هواء: تَُعّد مصدر �لهو�ء �لمسؤول عن تشغيل مسدس �لرش، حيث تعمل على 

مبد�أ جمع �لهو�ء عن �لجو �لمحيط بها �إلى د�خل �أسطو�نة، لينقل �لهو�ء بوساطة خرطوم 

لد�ئي يصل بين �لضاغطة ومسدس �لرش �لخاص.
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لُيفرَّغ  �لسطح؛  نظافة  من  �لتاأكد  بعد  �أو�لمر�يا،  �لزجاج  وجه  على  ُيلَصق  جلاتين ل�صق:   

بالشكل �لمطلوب، باستخد�م مشرط �لقّص ليصبح جاهز�ً لعملية �لرش، ثّم ُيز�ل. 

 ِمْشَرط قّص: ُيستخَدم لقّص وتفريغ  �لجلاتين �للاصق �لمثّبت على �لزجاج.

 ورق الرسم: ُيستخَدم لرسم �لتصميم �لمر�د تنفيذه على �لزجاج.

 شريط ل�صق: ُيستخَدم في �لتثبيت �لمؤقت لورق �لرسم على �لزجاج، حتى �نتهاء نقل �لرسم 

على �لزجاج ثم يز�ل.

نش�ط نظري
)4(

جر�ء�ت �لمتّبعة عند �لنقش على �لزجاج بوساطة �لرمل. �أناقش مع زملائي �أهّم �ل�إ

 طرق ال�أمن والسلامة الواجب مراع�ته� عند الرّّش ب�لرمل: 

يدي؛ للمحافظة على سلامتها. 1- وضع قفاز�ت �ل�أ

عين، ويؤذيها. 2- وضع و�قي �لر�أس، �أو �لعيون؛ لكيلا يرتّد �لرمل على �ل�أ

3- لبس ملابس تقي �لجسم.

4- وضع كّمامة �لفم؛ حّتى ل� نصاب بال�ختناق، �أو �رتد�د �لرمل على �أفو�هنا.

5- ُيفّضل �لّرّش في مكان مغلق، ومزّود بشّفاط؛ لسحب �لغبار، و�لرمل �لناتج عن �لّرّش.

خطوات العمل المتّبعة في النقش على الزج�ج:
�لمفّضلة،  فكار  �ل�أ بناء على  �لمختارة  و�لتصاميم  �لرسومات  1- تحضير 

ونقلها على ورق شّفاف )زبدة(.
2- تحضير �لسطح جيدً�، ومسحه، وتنظيفه من �أّي غبار، �أو شو�ئب؛ 

لضمان �لتصاق �لجلاتين جيدً�. 
3- �إلصاق �لجلاتين �للاصق على وجه �لزجاج �لمر�د �لرسم عليه.
4- تثبيت ورق �لرسم فوق �لجلاتين مؤقتًا بوساطة شريط ل�صق.
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ناعم بشكل خفيف؛  قلم رصاص  بوساطة  �لرسمة  �لتحديد فوق   -5

حتى ل� تتمّزق �لورقة؛ لكي ُتنَقل �لرسمة على �لجلاتين �للاصق، 

وُترَفع �لورقة كّل حين؛ للتاأّكد من تحديد �لرسمة بشكل جيد 

على �لجلاتين �للاصق.

6- �لتحديد بوساطة �لِمْشَرط فوق �لرسمة، مع �لحذر من �لخروج عن 

�لحركة  لتسهيل  فترة؛  �لشفرة كّل  تغيير  ويتّم  �لمرسوم،  �لشكل 

ّن �لشفرة تصبح غير حاّدة بعد فترة من �ل�ستخد�م؛  بشكل �أفضل؛ ل�أ

ما يشّكل صعوبة في عملية �لقّص في �أثناء �لتحريك.

ت باستخد�م �لِمْشَرط، و�لتي  7- �إز�لة طبقة �لجلاتين �للاصق �لتي ُقصَّ

�أصبحت بشكل �لتصميم �لمطلوب؛ لتحضيرها للّرّش.

َبك(  8- تحضير �لرمل �لناعم �لخالي من �لشو�ئب باستخد�م �لمنخل )�لشَّ

�لناعم.

9- �ّتخاذ �إجر�ء�ت �لسلامة �للازمة؛ من وضع لنظار�ت �لحماية، و�لقفاز�ت، وغيرها.

10- �لبدء بعملية رّش �لرمل باستخد�م �لمسّدس �لخاّص بذلك.

ألو�ن؟ 1-  ما خطو�ت �لرسم على �لزجاج باستخد�م �ل�

2- ما  �ل�أمور �لتي يجب مر�عاتها عند �لعمل بالرسم على �لزجاج.

3- ما �لخطو�ت �لمتّبعة في عملية �لنقش على �لزجاج بوساطة �لرش بالرمل.

4- �أذكر طرق �لوقاية �لمتّبعة في عملية �لنقش على �لزجاج بوساطة �لرمل.

5-  �أعلّل ما ياأتي: 

�أ- بعد عملية �لرسم على �لزجاج، �أضع �لرسومات بمكان جيد �لتهوية.

ب- �لتحديد فوق �لرسمة بوساطة قلم رصاص ناعم بشكل خفيف.

ال�أسئلة
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 وصف �لموقف �لتعليمّي �لتعلمي:  طلب صاحب مؤسسة من قسم �لتصميم �لد�خلي و�لديكور عمل رسومات ممّيزة، 

من خلال �لحرق على �لخشب؛ لتقديمها كهدية في تكريم �إحدى �لشخصيات.

العمل الك�مل

خطوات 

العمل 
وصف الموقف الصفي

المنهجية 

)استراتيجية التعلّم(

الموارد َوفق

 الموقف الصفي

ه�
حلّل

أ  وا
ت،

�ن�
لبي

ع ا
جم

أ ا

  �أجمع �لبيانات من صاحب �لمؤسسة عن: 

و�هتمامات  وشكلها،  �لخشب،  قطعة  حجم 

�لمتوقعة،  �لرسومات  �لمؤسسة عن طبيعة  صاحب 

و�لفترة �لزمنية للتنفيذ.

  �أجمع بيانات عن: 

و�ل�أدو�ت  عليه،  للحرق  �لجيد  �لخشب  �أنو�ع 

�لمستخدمة، وطرق �لحرق على �لخشب.

�لبحث �لعلمي.

�لحو�ر، و�لمناقشة.

�لتعليم �لتعاوني.

  وثائق: )طلب 
صاحب �لمؤسسة، 

ونشر�ت، وكتالوجات 
تتعلّق باأعمال 

�لرسم بالحرق على 
�لخشب(. 

  �لتكنولوجيا:( 
نترنت(  �ل�إ

مو�قع ويب موثوق بها. 

رّر
أق وا

 ،
ط

ّط
خ

أ ا

  �أصنّف �لبيانات: 

)�أنو�ع �لخشب �لمناسب للرسم بالحرق، و�ل�أدو�ت 

�للازمة للعمل، و�لطرق �لمناسبة للعمل(.

�لمناسبة،  للرسومات  وبد�ئل  مقترحات،  وضع   

ودر�سة �لبد�ئل.

 تحديد نقاط �لقوة و�لضعف، و�لرسومات �لمناسبة.

حجم قطعة �لخشب؛ للرسم عليها.

صاحب  مع  عليها  �لمتّفق  �لتعديلات  �إجر�ء   

�لمؤسسة، و�إعد�د خطّة للتنفيذ(.

 �لحو�ر، و�لمناقشة.

  �لتعلّم �لتعاوني

)�لعمل ضمن فريق(.

  �لعصف �لذهني 

)�ستمطار �ل�أفكار(. 

  �لوثائق: 

)كتالوجات، نشر�ت، 

وبيانات ُجِمعت(.

نترنت: )مو�قع    �ل�إ

موثوقة خاّصة باأعمال 

�لرسم بالحرق على 

�لخشب. 

الموقف التعليمّي التعلمي )2-2(: الرسم بطريقة الحرق على الخشب 
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ّفذ
أن ا

صنفرته،  خلال  من  �لخشبي  �لسطح  �أحّضر   

لضمان  رطبة؛  قُماش  بقطعة  مسحه  ثّم  وتنعيمه، 

مسح �لغبار.

  �أنقل �لتصميم �لمعتمد على �لخشب باستخد�م 

�أد�ة �لحرق �لكهربائية بعد رسمه على ورق �لزبدة، �أو 

ورق �لكرفت، �أو مباشرة بخّط خفيف، َوفق �لتمكّن 

من �لرسمة.

  �أعلّم على �لرسمة بوساطة قلم �لحرق، بالضغط 

ألياف �إن ُوِجدت. بشكل بسيط، وباتجاه �ل�

  �أكمل عملية �لحرق بالتحديد مرة �أخرى على 

أّن ذلك قد يتسّبب  �لرسمة، وعدم �لضغط بقّوة؛ ل�

بالخروج عن حدود �لرسمة، �أو حدوث خطاأ.

مختلف،  ُسْمك  لعمل  ر�أس خاّص؛  �أستخدم    

و�أشكال مختلفة.

  �أنظّف �لسطح من �أي شو�ئب.

  �أطلي �لخشب بمادة ملّمعة، �أو دهان خشب؛ 

لحفظها من �أّي عو�مل خارجية.

 �لحو�ر، و�لمناقشة.

 �لتعلّم �لتعاوني 

)�لعمل في 

مجموعات(.

  قرطاسية، و�أدو�ت 

)�أدو�ت قياس مناسبة، 

وقلم رصاص، وورق 

�إسكتشات، وورق 

شّفاف )زبدة(، 

وورق كرفت، وقلم 

حرق )كاٍو(، ورؤوس 

خاّصة للحرق،  وورق 

صنفرة، ووعاء طيني، 

�أو حامل �أد�ة �لحرق، 

وكّماشة،...(.

دهان شفاف، وفرشاة.

  حاسوب )يحتوي 

على برنامج رسم 

مناسب(.

ّقق
ح

أت ا

  �أتحّقق من:

  �ختيار نوع �لخشب �لمناسب للحرق.

  نقل �لرسومات بشكل صحيح.

  عدم وجود �أّي خلل في شكل �لرسومات في 

�أثناء �لحرق.

 

  �لتعلّم �لتعاوني/ 

مجموعات.

 �لحو�ر، و�لمناقشة.

 �لوثائق: )طلب 

صاحب �لمؤسسة، 

وكتالوجات،ونشر�ت(

تتعلق بالرسم 

باستخد�م �لحرق على 

�لخشب.
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م 
قّد

أ  وا
ّق،

أوث ا

 �أوثّق:

�أنو�ع �لخشب، و�أشكاله، و�ل�أدو�ت �لمناسبة للرسم 

بالحرق على �لخشب، وطرق �لرسم بالحرق عليه.

 �أعّد عرضاً تقديمياً للرسم على �لخشب بوساطة 

�لحرق.

 �أنشئ ملّفاً بالحالة: 

بالرسم بوساطة �لحرق على �لخشب.

 �لتعلّم �لتعاوني/ 

مجموعات.

 �لحو�ر، و�لمناقشة.

 �أجهزة �لعرض، 

وجهاز حاسوب، 

ورسومات.

وّم
أق ا

  رضا صاحب �لمؤسسة عن �لرسومات �لناتجة 

عن �لحرق على �لخشب.

 مطابقة �لرسم بوساطة �لحرق على �لخشب

 للمو�صفات و�لمعايير.

 �لحو�ر، و�لمناقشة.

 �لبحث �لعلمي.

 نماذج �لتقويم.

 طلب صاحب 

�لمؤسسة.

 كتالوجات، ونشر�ت 

توّضح معايير �لعمل.

جر�ء�ت �لمتّبعة في عملية �لرسم بوساطة �لحرق على �لخشب.سؤال:   �أناقش مع زملائي �أهّم �ل�إ
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اأتعلَّم

فن الحرق على الخشب

نش�ط نظري 
)1(

�أزور �أحد �لمحاّل �لتي تتّبع طريقة �لرسم بوساطة �لحرق على �لخشب، و�أتعّرف �إلى �لخطو�ت �لمتّبعة.

تَُعّد مهارة �لرسم بالحرق على �لخشب من �لفنون �لحرفية �لمميزة 

�لتي تجمع بين مهار�ت مختلفة، كالرسم، و�لخط، و�لنحت، لذ� 

أنه  تتطلب �أكثر دقة، ودر�ية، ومعرفة للقيام بها على �أكمل وجه؛ ل�

يصعب �لتر�جع عن �أي خطاأ ينتج في �أثناء �لرسم بالحرق.

وتُستخَدم في �لرسم بالحرق �أد�ة �لحرق �لكهربائية �لتي تشبه �لقلم 

في شكلها �لخارجي. 

�أنو�ع  �أّما �ختيار �لخشب �لمناسب للرسم بالحرق، فيترتّب معرفة 

�لحركة  عملية  تسّهل  �لتي  �لطرية  �ل�أخشاب  وخاّصة  لذلك،  �لمستخدمة  �ل�أخشاب 

�أخشاب �لصنوبر، و�لزيزفون، و�لبتول�، و�لقيقب  فُتَعّد  أد�ة �لخاّصة،  بال� �أثناء �لحرق  في 

ألياف )MDF(، من �ل�أخشاب �لمناسبة لهذه �ل�أعمال. وخشب �ل�

نشاط)2( �أجمع بعض �لقطع �لخشبية �لتي تُستخَدم في فّن �لرسم بالحرق على �لخشب، 

و�أقّصها بحجم صغير، ثّم �ألصقها د�خل دفتر على شكل كتالوج، مبّيناً �أنو�عها، و�أشكال 

�أليافها عند حرقها.

اأدوات الرسم ب�لحرق على الخشب:

تَُعّد هذه �ل�أدو�ت بسيطة، وغير مكلفة؛ �إذ يمكن ل�أي شخص �قتناؤها، و�ل�ستفادة منها:

1- اأداة الحرق الكهرب�ئية: يتوّفر بعّدة �أشكال، ورؤوس، وبدرجة حر�رة مختلفة، 

فمنه ما ياأتي بدرجة حر�رة ثابتة، وهناك �أنو�ع خاّصة تحتوي على مفتاح؛ 

للتحكم بدرجة �لحر�رة �لصادرة.
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2- رؤوس اأداة الحرق: تتوّفر بعّدة �أشكال، وسْمك، و�أحجام؛ مما تجعل �ل�مكانية 

�أكثر توضيح لتفاصيل �لرسم. 

3- ح�مل اأداة الحرق: ُيستخَدم لوضع �أد�ة �لحرق، �أو قلم �لحرق فيه في �أثناء �لعمل؛ 

لتلافي �لخطر من �أن يتسّبب بحرق لي، �أو لشيء من حولي.

4- زردّية: ُتستخَدم لنزع رؤوس �أد�ة �لحرق، و�ستبد�لها في �أثناء فترة �لعمل. 

5-  طلاء خشب: ُيستخَدم طلاء �لخشب �لشّفاف لحماية �لمشغول�ت من �لعو�مل 

�لطبيعية، مثل �لرطوبة، و�لتاآكل، وتجعل �لمشغولة ذ�ت لون جّذ�ب، ول�مع.

و�إظهار  �لعمل،  لتسهيل  �لخشب؛  معالجة سطح  في  ُيستخَدم  ورق صنفرة:   -6

تفاصيلة جيدً�.

تربة عن سطح �لخشب، وغالبًا ما  7- قطعة ُقم�ش: ُتستخَدم لمسح �لغبار، و�ل�أ

يتّم ترطيبها؛ لضمان عدم ترك �أّي غبار على قطعة �لخشب.

ال�أمور التي يجب مراع�ته� عند الحرق على الخشب: 

ّن �ستنشاقه قد يسّبب �لضرر.   �أستخدم �لطلاء �لشفاف، في مكان جّيد �لتهوية؛ ل�أ

  يجب �لحذر عند قيامي بتشغيل قلم �لحرق؛ حّتى ل� �أتسّبب لنفسي بحروق �إذ� لمست جسمي.

اأس�سي�ت الحرق على الخشب:

قبل �لبدء بالعمل، ل� بّد من �لتعّرف �إلى �ل�أساسيات �لتي يجب توفّرها للبدء بالعمل، وهي:

1- قابلية �لتعّلم من خلال �لتدريب على �لرسم، و�ستخد�م �أدو�ت �لحرق.

2- �لمعرفة �لجيدة باأنو�ع �ل�أخشاب �لمناسبة للحرق، مثل خشب �لصنوبر، و�لزيزفون، و�لقيقب، وغيرها. 

ل �ستخد�م حامل �لقلم، �أو وجود حامل  دو�ت، وخاّصة �أد�ة �لحرق )�لكاوي(؛ لذ� ُيفضَّ 3- �لحذر عند �ستخد�م �ل�أ

د�ة فيه عند عدم �ل�ستخد�م �أثناء �لعمل، وعند �ستبد�ل �لر�أس، يمكن �ستخد�م �لزردّية؛ لنزع  طيني؛ لترك �ل�أ

ل تغيير �لرؤوس قبل �أن يسخن �لقلم؛ �أي  د�ة يكون ساخنًا، لذ� ُيفضَّ ّن ر�أس �ل�أ رؤوس �لكاوي، وتبديلها؛ ل�أ

قبل �لعمل.

ّن تنظيفها يساعد على �إظهار  4- معالجة �ل�أخشاب قبل �لحرق، من خلال صنفرتها، وتنظيفها من �لشو�ئب؛ ل�أ

تفاصيل �أفضل، و�أوضح، وهناك بعض �لملاحظات �لتي يجب �ّتباعها عند �لصنفرة، وهي:
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ظهور  من  يقّلل  ذلك  ّن  ل�أ �لخشبة؛  �ألياف  باتجاه  �لصنفرة  يجب  �أ- 

�لخدوش، �أو �أي نتوء�ت تحدث نتيجة �لصنفرة.

ب-  يجب �أن تتّم �لصنفرة بشكل متساٍو على جميع سطح �لخشب، 

و�أن تكون قطعة �لخشب على سطح مستٍو. 

جـ- مسح سطح �لخشب بعد �لصنفرة بقطعة ُقماش رطبة؛ لضمان عدم 

وجود غبار، �أو �أتربة، وتسهل عملية �لرسم بسلاسة.

5- �لضغط بالقلم بلمسة خفيفة بدلً� من �لضغط بقّوة، وهذ� ما يقع 

فيه معظم �لمبتدئين؛ ظّنًا باأّن �لضغط يجلب نتيجة �أسرع، وهو 

�أقّلل من مخاطر �لخطاأ في �لرسم، نتيجة  عكس ذلك، وبذلك 

عدم �لسيطرة على �لقلم.

ّن عملية �لحرق تتّم ببطء، وهنا  6- �لتاأني في �لحرق على �لخشب؛ ل�أ

�أذكر بعض �لنصائح �لتي يجب �ّتباعها عند �ستخد�م قلم �لحرق، 

وهي: 

فضل، فمعظم تصاميم �لمبتدئين تحتاج �إلى  �أ-  �لضغط �لثابت هو �ل�أ

نحاء. �أن تكون �لفجو�ت �لمحفورة بالقلم متساوية في كّل �ل�أ

�أصبحت  و�حد،  مكان  على  �أطول  فترة  �لقلم  �أمسكت  كّلما  ب- 

�لحفرة عميقة، ود�كنة �أكثر.

7- �أستخدم �أد�ة �لحرق في �تجاه �ألياف �لخشب؛ لتسهيل �لعمل، 

�إذ يعطي �لحرق عكس �لميلان جهدً�، ومقاومة �أكثر، ويكون 

عرضة للخطاأ في �لخروج عن حدود �لرسمة.

ال�أسئلة8- تجربة �لعمل على قطعة خشب من �لنوع نفسه لعملية �لتدريب.

1- �أذكر خمسة من �ل�أساسّيات �لمتّبعة في عملية �لرسم بالحرق على �لخشب.

2- �أعّدد �ل�أدو�ت �لمستخدمة في �لرسم بالحرق على �لخشب.

3- �أعلّل ما ياأتي: 

 �أ- �ستخد�م �أد�ة �لحرق عند �لرسم على �لخشب في �تجاه �ألياف �لخشب.

د�ة �لحرق. ب- وجود رؤوس حرق مختلفة ل�أ

جـ- �ستخد�م قطعة ُقماش رطبة؛ لمسح سطح �لخشب بعد �لصنفرة.
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 وصف الموقف التعليمّي التعلمي:  ز�ر صاحب شركة قسم �لتصميم �لد�خلي و�لديكور لتلبيس طاولة �ل�جتماعات 

في مكتبه بخامة �لفسيفساء.

العمل الك�مل

خطوات 

العمل 
وصف الموقف الصفي

المنهجية 

)استراتيجية التعلّم(

الموارد َوفق

 الموقف الصفي

ه�
حلّل

أ  وا
ت،

�ن�
لبي

ع ا
جم

أ ا

  �أجمع �لبيانات من صاحب �لشركة عن: 

سطح  وخامة  وشكلها،  �لضيوف،  طاولة  حجم 

�لمفّضلة،  و�لرسومات  ألو�ن  و�ل� �لضيوف،  طاولة 

و�ألو�ن �لغرفة، وطر�زها، و�لفترة �لزمنية للتنفيذ.

  �أجمع بيانات عن: 

�أنو�ع خامات قطع �لموز�ييك، و�لمو�د، و�ل�أدو�ت 

�لمستخدمة، وخطو�ت تلبيس �لمشغول�ت 

بالموز�ييك.

  �لبحث �لعلمي.

  �لحو�ر، و�لمناقشة.

  �لتعليم �لتعاوني.

  وثائق: 
)طلب صاحب 

�لشركة، ونشر�ت، 
وكتالوجات تتعلق 

باأعمال تلبيس 
�لموز�ييك(. 

  �لتكنولوجيا: 
نترنت( مو�قع  )�ل�إ
ويب موثوق بها. 

رّر
أق وا

 ،
ط

ّط
خ

أ ا

 �أصنّف �لبيانات: 

)�أنو�ع خامات قطع �لموز�ييك، و�لمو�د، و�ل�أدو�ت 

�للازمة للعمل، و�لطرق �لمناسبة له(.

 وضع مقترحات وبد�ئل للرسومات �لمناسبة.

 در�سة �لبد�ئل، وتحديد نقاط �لقوة و�لضعف. 

  وضع مقترحات للرسومات �لمناسبة، و�لشكل 

�لمر�د رسمه، و�لخامات �لمناسبة، وطريقة �لعمل، 

و�ل�أدو�ت، و�لمو�د �للازمة للعمل.

صاحب  مع  عليها  �لمتّفق  �لتعديلات  �إجر�ء   

�لشّقة.

 �إعد�د خطّة للتنفيذ.

 �لحو�ر، و�لمناقشة.

  �لتعلّم �لتعاوني

)�لعمل ضمن فريق(.

  �لعصف �لذهني 

)�ستمطار �ل�أفكار(. 

�لوثائق: 
)كتالوجات، 

نشر�ت، وبيانات 
ُجِمعت(.

نترنت: )مو�قع  �ل�إ
موثوقة خاّصة 
باأعمال تلبيس 
�لموز�ييك(. 

الموقف التعليمّي التعلمي )2-3(: تلبيس وجه ط�ولة ب�ستخدام الفسيفس�ء )الموزاييك(
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ّفذ
أن ا

  �أحّضر �لسطح �لمر�د تلبيسه.

  �أنقل �لتصميم �لمعتمد �لمرسوم على �لورقة �إلى 

سطح �لطاولة باستخد�م ورق �لكربونة.

  �أقّص قطع �لموز�ييك َوفق �لحجم �لمطلوب.

  �أطلي �أسفل قطع �لموز�ييك بالمادة �للاصقة، ثّم 

ألو�ن �لمختارة. �أضعها بحدود �لرسمة َوفق �ل�

حتى  �لرسمة  َوفق  بالموز�ييك  �لفر�غات  �أملاأ    

�لنهاية، مع �إبقاء مسافة بين �لقطع؛ لوضع �لخليط.

  �أضع �لخليط بين قطع �لموز�ييك، و�أحرص على 

ملء جميع �لفر�غات، و�ل�أطر�ف.

 �أوّزع �لخليط بوساطة �لمجرود.

  �أترك �لخليط يجّف قليلاً، ثّم �أبد�أ بمسح زو�ئد 

�لخليط �لموجودة على سطح قطع �لموز�ييك حتى 

تظهر تفاصيل �لموز�ييك بشكل جيد.

بمادة  جيد�ً  جفافها  بعد  �للوحة  طلاء  يمكن   

ملمعة، وحافظة للّوحة من �لعو�مل �لبيئية �لمحيطة.

  �لحو�ر، و�لمناقشة.

  �لتعلّم �لتعاوني )�لعمل 

في مجموعات(.

  قرطاسية، و 

�أدو�ت )�أدو�ت 

قياس مناسبة، 

قلم رصاص، ورق 

سكتشات، �أدو�ت 

رسم وقياس، قطع 

موز�ييك َوفق �لخامة 

�لمطلوبة،كماشة 

قص، موز�ييك،مادة 

  ل�صقة غر�ء 

�و مادة خاّصة 

بالموز�ييك،خليط 

)�إسمنت �أبيض، 

ورمل، وماء، �أو 

مادة خاّصة، 

وقفاز�ت، �إسفنجة، 

�أو قطعة قُماش، 

وملقط،...(.

  حاسوب 

)يحتوي على 

برنامج رسم 

مناسب(.
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ّقق
ح

أت ا

 �أتحّقق من:

   �ختيار نوع قطع �لموز�ييك �لمناسب.

   نقل �لرسومات �لمختارة بشكل جيد.

  تثبيت قطع �لموز�ييك جيد�ً، وجودة �لغر�ء 

    �لمستخدم.

  جفاف �لخليط جيد�ً.

   نعومة �ل�أطر�ف، و�نتظام شكلها؛ حتّى ل�

      تتسّبب باأّي ضرر.

 �لتعلّم �لتعاوني/

 مجموعات.

�لحو�ر، و�لمناقشة.

 �لوثائق: )طلب 

صاحب �لشركة، 

كتالوجات، 

نشر�ت(، تتعلق 

باأعمال �لفسيفساء.

م 
قّد

أ  وا
ّق،

أوث ا

 �أوثّق:

و�ل�أدو�ت  و�أشكالها،  �لموز�ييك،  خامات  �أنو�ع 

�لمناسبة ل�أعمال تلبيس �لموز�ييك، وطرق عمله.

 �أعّد عرضاً تقديمياً لتلبيس وجه طاولة باستخد�م 

�لموز�ييك. 

 �أنشئ ملّفاً بالحالة: 

بتلبيس وجه طاولة باستخد�م �لموز�ييك.

 �لتعلّم �لتعاوني/ 

مجموعات.

 �لحو�ر، و�لمناقشة.

 �أجهزة �لعرض، 

وجهاز حاسوب، 

ورسومات.

وّم
أق ا

  رضا صاحب �لشركة عن نتائج تلبيس وجة 

   �لطاولة باستخد�م �لموز�ييك.

  مطابقة تلبيس وجه �لطاولة بالفسيفساء

 بالمو�صفات و�لمعايير.

 �لحو�ر، و�لمناقشة.

 �لبحث �لعلمي.

 نماذج �لتقويم.

 طلب صاحب 

�لشركة.

كتالوجات، 

ونشر�ت توّضح 

معايير �لعمل.

جر�ء�ت �لمتّبعة في صناعة �لفسيفساء، وتركيبها.سؤال:   �أناقش مع زملائي �أهّم �ل�إ
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اأتعلَّم

 فّن الفسيفس�ء )الموزاييك(

نش�ط نظري
)1(

�أجمع بعض �لخامات �لتي تُستخَدم في صناعة فّن �لموز�ييك، و�أصنع منها لوحة فنية ُيجَمع بعض 

منها بشكل جمالّي، ومتناسق.

ت�ريخ فّن الفسيفس�ء )الموزاييك(

عليها  �لمتعارف  �أو  �لفسيفساء،  من  �لمصنوعة  �ل�أعمال  فّن  ُيَعّد 
بالموز�ييك �أيضاً من �أقدم �لفنون �لتصويرية، فهي فّن صناعة �لمكّعبات 
�لصغيرة �لتي تُستعَمل في زخرفة �لفر�غات �ل�أرضية، و�لجد�رية فوق 
�لمتنوعة  �لتصاميم  �لناعمة، وتزيينها، وكذلك حرفة تشكّل  �ل�أسطح 
ألو�ن �لمختلفة، ويمكن �ستخد�م مو�د متنوعة، مثل �لحجارة،  ذ�ت �ل�
و�لمعادن، و�لزجاج، و�ل�أصد�ف، وغيرها. وفي �لعادة تُوزَّع �لمكعبات 
�لملّونة �لمصنوعة من تلك �لمو�د بشكل فنّي؛ ليعّبر عن قيم دينية، 
في  �لفسيفساء  ويعود مصطلح  مؤثّر.  فنّي  باأسلوب  وفنية  وحضارية، 
�لفنون،  �آلهة  ُيقَصد بها:  �لتي   )muses( لكلمة �ليونانية� �إلى  �أصوله 

و�لجمال.

الفسيفس�ء في فَِلسطين: 

�لمر�حل  �لفسيفسائية، في  �ل�أعمال و�ل�كتشافات  من  �لشام بشكل عامّ، وِفَلسطين بشكل خاّص عدد�ً  بلاد  شهدت 

سلامية، وتعّددت موضوعاتها تبعاً لكّل فترة من �لفتر�ت �لزمنية، فكان من  �ليونانية، و�لبيزنطية، و�لرومانية، حتى �لفترة �ل�إ

موضوعاتها �لرسمات �لهندسية، و�لنباتات، و�لرسومات �لدينية، وغيرها، حيث كانت تُستخَدم في دور �لعبادة، و�لقصور، 

و�لحّمامات، وغيرها من �ل�أماكن �لتي كانت تمثّل مركز �هتمام لسكّانها.

نش�ط نظري
)2(

 �أزور بعض �لمر�كز، �أو �لمعامل �لتي تصنع �ل�أعمال �لفسيفسائية �لموجودة في ِفَلسطين، �أو 

ترمّمها، مثل مركز �لفسيفساء في �أريحا، و�أتعّرف �إلى طبيعة عملهم.
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ومن اأهّم اللوح�ت وال�أرضي�ت الفسيفس�ئية في فَِلسطين م� ي�أتي:

1- اأرضية فسيفس�ء قصر هش�م بن عبد الملك: تَُعّد هذه �ل�أرضية �أكبر لوحة فسيفساء مكتشفة في �لعالم، و�لتي 

نحو  ِمساحتها  �أريحا، وتبلغ  مدينة  في  أثري  �ل� هشام  قصر  يحتضنها 

827 متر�ً مربّعاً، وما تز�ل موجودة في موقعها �ل�أصلي، وتتكّون من 38 

ونباتية في  باأشكال هندسية،  و�للون  �لشكل،  ملّونة، ومتنوعة  سّجادة 

�إبد�ع فنّي قّل نظيره.

2-  لوحة الحي�ة: تعود هذه �للوحة للفترة �ل�أموية في ِفَلسطين، وهي 

عبارة عن �أرضية فسيفسائية تمثّل رسومات لشجرة على يسارها غز�ل 

�للوحة  وتلّخص  بسلام،  يعيشان  غز�ل�ن  يمينها  وعلى  �أسد،  يفترسه 

�أرضية �لحّمام  �لديو�ن في  �لحياة )�لسلم، و�لحرب(، وتقع في غرفة 

�لتي  �للوحات  �أجمل  من  وتَُعّد  عبد�لملك،  بن  هشام  لقصر  �لكبير 

�كُتِشَفت لفّن �لفسيفساء. 

قبة  مسجد  �أرجاء  �لفسيفساء  تغطّي  الصخرة:  قبة  فسيفس�ء   -3

وقّبتها،  وجدر�نها،  �أقو�سها،  في  وتتو�جد  تتشكّل،  حيث  �لصخرة، 

وتشكّل رسومات نباتية، وهندسية جميلة للغاية، وتحتوي على كتابات 

فسيفساء  باأنّها  �لفسيفساء  هذه  وتتمّيز  بالفسيفساء،  ُشكَِّلت  قر�آنية 

زجاجية مغطّاة بطبقة رقيقة من �لذهب؛ لتزيدها بريقاً، ولمعاناً، فيظهر 

أّخاذ. جمالها �ل�

4- فسيفس�ء كنيسة المهد: تَُعّد فسيفساء كنيسة �لمهد �لو�قعة في 

مدينة بيت لحم، و�لتي تعود للفترة �لصليبية، من �أشهر �لفسيفساء �لجد�رية، حيث تمثّل بعض حياة �لسيد �لمسيح، 

فقد �سُتخِدَمت فيها �لفسيفساء من �لزجاج �لمذّهب، وتشبه �لفسيفساء �لمستخدمة في قبة �لصخرة، وبسبب �لحروب، 

و�لزل�زل تعّرضت للتلف عّدة مّر�ت، وهي �إلى يومنا هذ� تتعّرض باستمر�ر ل�أعمال �لصيانة، و�لترميم.
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وهناك عديد من �ل�أماكن �ل�أخرى في ِفَلسطين تحتوي على �أعمال من �لفسيفساء.

نش�ط عملي 
)3(

�أستخدم قطعاً من بلاط �لجدر�ن �لتالف، و�لز�ئد عن �لحاجة لزخرفة �إناء فّخار، بحيث يصبح 

ذ� قيمة فنية.

مكوّن�ت الفسيفس�ء )الموزاييك(:

اأول�ً:قطع الفسيفس�ء، وتكون من: 

1- الطين المشوي )الفّخ�ر، والسيراميك(: ُيستعَمل �لصلصال، �أو �لطين �لمشوي، وهو عبارة عن مادة لّينة قابلة 

للتشكيل، عندما تكون رطبة غير مشوية، وتصبح قاسية، وُصلبة عند شّيها على درجة حر�رة عالية تُنِتج �لفّخار، وتُطلى 

فيما بعد باألو�ن عّدة، ثّم ُيعاد �إدخالها �لفرن من جديد، فينتج ما ُيسّمى �لسير�ميك.

2- ال�أحج�ر والصخور: تنتج من �لصخور �لنارية، �أو �لرسوبية، �أو �لمتحولة، وتُصَنع �إّما بالتقطيع يدوياً، �أو من خلال 

�آل�ت خاّصة، حيث تباع بشكل جاهز، وهذه �ل�أحجار و�لصخور عبارة عن تر�كم طبيعي لمو�د طبيعية مختلفة تظهر على 

شكل كومة. 

3- مواد اأخرى: مع تطّور فّن �لموز�ييك، دخلت مو�د �أخرى في صناعة هذ� �لفّن، مثل �لزجاج، و�لكريستال، و�لقطع 

�لخشبية، و�لمعادن. 

ويتوفّر الموزاييك في ال�أسواق بعّدة اأشك�ل، منه�:

�أ- بلاط ع�دي: حيث يمكن �أن يكون من بقايا �لبلاط �لناتج عن تكّسر �لبلاط في �لورش، �أو يكون بلاطًا سليمًا، 

ُيكّسر �إلى قطع َوفق ما هو مناسب للعمل.

سو�ق بالوزن، وتتوّفر بعّدة �ألو�ن، وخامات مختلفة. ب- مكّعب�ت الموزاييك ج�هزة: ُتباع في �ل�أ

جـ- بلاط�ت موزاييك على َشَبك: يتوّفر على شكل مجموعة ُملصقة على َشَبك بلاستيكي، وُتباع بالقطعة. 
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ث�نيً�: الخليط: وهي �لمو�د �لتي تستخدم لتماسك �لعمل ويتم وضعها في 

�لفر�غات بين قطع �لموز�ييك، وتفرد بوساطة �لمجرود، وتتكون من �ل�سمنت 

�ل�بيض و�لرمل و�لماء ويتوفر �أيضا بشكل عبو�ت جاهزه. 

�إما  ث�لثً�: اأرضية العمل: وهي �لسطح �لمر�د تطبيق �لعمل عليه، فيكون 

جد�ر �سمنتي �أو جبصي �أو خشبي وغيره من �لمو�د ولكل نوع طريقة تثبيت.

رابعً�: اإط�ر العمل: يستخدم لضبط حو�ف �ل�أرضيه �أثناء �لعمل، ويتم نزعه 

بعد جفاف �لعمل بشكل جيد.

ال�أدوات المستخدمة في اأعم�ل الموزاييك )الفسيفس�ء(:

1- اأداة تقطيع الموزاييك )الكّم�شة(: تتوفّر هناك عّدة �أنو�ع منها �لكّماشات �لعادية 

�لتي تكون بفكّين حاّدين بشكل مستقيم، ومنها ما تكون بفكّين، كّل فّك بشكل د�ئرة 

حاّدة �ل�أطر�ف.

2- الش�كوش المدّبب: هي عبارة عن شاكوش ذي ر�أس معدني ياأخذ شكلاً مدبّباً 

أمام، وبشكل حاّد �أحياناً؛ لَطْرق �لحجارة، وتقطيعها �إلى قطع صغيرة َوفق �ل�أحجام  من �ل�

�لمر�د �ستخد�مها، و�أحياناً ما يكون �لشاكوش بحاجة �إلى �لمقصلة �لتي تاأخذ شكل �لمثلث �لحاّد من �لطرف، وتُطَرق 

بوساطة �لشاكوش؛ لتقطيع �لحجارة.

3- نظ�رة للحم�ية: تُستخَدم نظارة بشكل يحمي �لعيون من �لعملية �لناتجة عن تكسير �لبلاط، �أو �أي خامة �أخرى.

سمنت. 4- القّف�زات: تُستخَدم لحماية �ل�أيدي من �ل�إ

5-المجرود: ُيستخَدم لتوزيع �لخليط في �لفر�غات بين قطع �لفسيفساء.

6-قطعة قم�ش، اأو اإسفنجة: تُستخَدم لمسح بقايا �لخليط �لتي تكون على وجه �لموز�ييك.

7- اأدوات رسم، وقرط�سية: يتّم عمل �لرسومات، وتجهيزها يدوياً، �أو طباعتها من خلال �لحاسوب، و�لطابعة، ويتم 

نقلها على �لسطح �لمر�د تلبيسه بوساطة ورق �لكربونة.

8-  ملقط: ُيستخَدم ل�لتقاط �لقطع �لصغيرة من �لفسيفساء، ووضعها في �لمكان �لمخّصص. 
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خطوات عمل لوحة من الفسيفس�ء )الموزاييك(:

1- �أرسم �لصورة، �أو �لموضوع �لمر�د تنفيذه بالفسيفساء على �لورق، �أو 

طباعته من خلال �لحاسوب، وذلك بحجم �ل�أرضية �لمر�د �لتنفيذ عليها.

ألو�ن �لمر�د وضعها من قطع �لموز�ييك. 2-  �أوّزع �لِمساحات َوفق �ل�

ذ، وقد تحتاج هذه  3- �أضع �لمكعبات �لملّونة َوفق �لرسم �لذي نُفِّ

�لعملية �إلى تهذيب بعض �لقطع، �أو تصغيرها، َوفق �لحاجة، وبعد ذلك 

لصاق �لقطع.  تُستخَدم مو�د ل�إ

4- �أضع �طار �ل�أرضية �لمر�د �لعمل عليها، على �أن يكون �لتصميم 

مرسوماً على �ل�أرضية.

5- �أجّهز �لخليط، ثّم �أسكبه فوق قطع �لموز�بيك، و�أتركه ليجّف.  

6-  �أستخدم �إسفنجة مبلّلة؛ ل�ز�لة �لزو�ئد عن �لسطح. 

كسابه �لصلابة. 7- سقاية �لخليط بعد جفافه؛ ل�إ

عادة  �لمبني  و�لجد�ر  �لرئيس،  طار  �ل�إ في  �لموجودة  �لِمساحة  تكون 

مرصوفة بفسيفساء ذ�ت لون �أبيض، وقد تحتوي �أحياناً على زخارف 

بسيطة مفردة، مثل مربّع، �أو ُمعيَّن، على خلفية بيضاء. وتَُعّد �لكتابات، 

�أو ما تُسّمى �لنقوش �لفسيفسائية جزء�ً من زخارف �ل�أرضية، وتوَجد 

بالقرب من �ل�أشكال �ل�آدمية �لتي تدّل على �سم �لشخص �لمصّور، 

و�أحياناً تكون محصورة ضمن �إطار�ت مختلفة �ل�أشكال، مثل �لمستطيل، 

طار�ت د�ئماً  و�لُمعيَّن، و�لد�ئرة، و�لمستطيل �لمزخرف، وتوَجد هذه �ل�إ

مزخرفة بنماذج هندسية متنّوعة.
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ال�أسئلة

1- �أذكر خمساً من �لمو�د �لتي تُصَنع منها قطع �لموز�ييك.

2- �أعّدد �ل�أدو�ت �لمستخدمة في عمل قطعة من �لموز�ييك.

3- �أعلّل ما ياأتي: 

�أ- �ستخد�م نظار�ت حماية في �أثناء عمل قطع �لموز�ييك.

     ب- تُوزَّع قطع �لموز�ييك َوفق �لتصميم حتّى �لنهاية، مع �إبقاء مسافة بين �لقطع.
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اأسئلة الَوحدة

جابة �لصحيحة فيما ياأتي: السؤال ال�أول: �أضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

ضاءة من خلالها، فتنعكس �ألو�نها على �لمكان �لمقابل؟ ألو�ن �لتي تسمح بمرور �ل�إ 1  ما �ل�

لو�ن �لشّفافة.  ب- �ل�أ لو�ن �لمحايدة.     �أ- �ل�أ

لو�ن �لقاتمة. د- �ل�أ ساسية.    لو�ن �ل�أ ج- �ل�أ

2 ما �لفترة �لزمنية �للازمة لجفاف �ألو�ن �لزجاج؟ 

ب- 12 ساعة.   �أ- 6 ساعات.    

د- 24 ساعة. ج- 20 ساعة.    

ل �أن �أبد�أ بالتلوين بها على �لزجاج قبل غيرها؟ ألو�ن �لتي ُيفضَّ 3  ما �ل�  

ب- �لفاتحة.      �أ- �لد�كنة.        

د- �لشّفافة. ج- �لقاتمة.      

4   ما �لمهار�ت �لتي تجمعها مهارة �لرسم بالحرق على �لخشب؟  

ب- �لنحت، و�لنقش.   لو�ن.       �أ- �لخّط، و�ل�أ

لو�ن، و�لرسم. د- �ل�أ ج- �لخّط، و�لنحت، و�لرسم.    

5  ماذ� ينتج عند تعّرض �لصلصال لدرجة حر�رة عالية؟

ب- �لفسيفساء.    �أ- �لطين.      

د- �لفّخار. ج- �لزجاج.    

6 ماذ� ينتج عن تحريك �لخشب مع �تجاه حركة �لحرق؟

ب- جهد �أقّل، ومقاومة �أكثر.  �أ- جهد، ومقاومة �أكثر.    

د- �ل�تجاه ل� ُيحِدث فرقًا. ج- جهد �أكثر، ومقاومة �أقّل.    

7  ممَّ يتكّون �لخليط �لمستخدمة في �أعمال �لفسيفساء )�لموز�يييك(؟

ب- من �إسمنت، ورمل.   �أ- من ماء، وطحين.      

د- من �إسمنت �أبيض، ورمل، وماء. ج- من ماء، ورمل.    

أد�ة �لتي تُستخَدم في معالجة سطح �لخشب، و�لتي تساعد على تسهيل �لعمل، و�إظهار تفاصيله �أكثر؟ 8 ما �ل�
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ب- �أد�ة �لتعليم.    �أ- ورق �لزبدة.    

د- طلاء �لخشب. ج- ورق �لصنفرة.     

9  ما �لخامة �لتي بيعْت في �ل�أسو�ق بالوزن �لتي تتوفّر بعّدة �ألو�ن، وخامات مختلفة مّما ياأتي؟

ب- مكّعبات �لموز�ييك �لجاهزة.      �أ- �لبلاط �لعادي.     

   ج- بلاطات �لموز�ييك على َشَبك.     د- �أ+ ب.

10  ما �لخامة �لتي تُستخَدم لملء �لفر�غات بين قطع �لموز�ييك، وتزيد من تماسكها، و�إظهار تفاصيلها؟

ب- �لموز�ييك.   �أ- �لمونة.        

د- �لغر�ء. ج- �لطين.       

ألو�ن �لمستخدمة في عملية �لتلوين على �لزجاج، �أذكرهما مع توضيح  السؤال الث�ني: هنالك نوعان �أساسيان من �ل�

لكل منهما؟

ألو�ن. السؤال الث�لث: �أعّدد �لخطو�ت �لمتّبعة في �لرسم على �لزجاج بال�

السؤال الرابع: �أعّدد �ل�أدو�ت �لمستخدمة في عملية �لرسم بالنقش على �لزجاج بالرمل.

السؤال الخ�مس: �أذكر مر�حل �لعمل في تجهيز لوحة من �لفسيفساء-�لموز�يك؟

السؤال الس�دس: �أعلّل ما ياأتي: 

�أ- �ستخد�م �لخليط في عملية تحضير لوحة من �لفسيفساء )�لموز�ييك(.

السؤال الس�بع: �أعّدد �ل�أدو�ت �لمستخدمة في تحضير �أعمال �لموز�ييك.

السؤال الث�من: �أعّدد �أساسيات �لرسم بالحرق على �لخشب.

السؤال الت�سع: �أذكر �ل�أدو�ت �لتي تُستخَدم في �لرسم بالحرق على �لخشب.

السؤال الع�شر: ما �لخطو�ت �لمتّبعة في عملية �لرسم بالحرق على �لخشب؟
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على مجموعة من طلبة قسم �لتصميم �لد�خلي و�لديكور �لقيام بتصميم يجمع بين �لرسم على �لزجاج، و�لحرق 

على �لخشب، و�لتشكيل بالموز�ييك.

  مشروع الَوحدة:

�أنّفذ �لخطو�ت �لخاّصة كاملة للموقف �لتعليمي �لتعلّمي �ل�آتي: 

طلب صاحب منزل من قسم �لتصميم �لد�خلي و�لديكور عمل تزيين لزجاج نافذة باستخد�م �لرش بالرمل.

دراسة ح�لة: 
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اأت�أّمل، ثّم اأن�قش: ِبَم ُيفّكر الرس�م الصغير؟

الوحدة 

الثّ�لثة
ض�ءة في الديكور ال�ألوان وال�إ
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ألو�ن، وتوظيفها في  ُيتوقَّع من �لطلبة بعد در�سة هذه �لَوحدة، و�لتفاعل مع �أنشطتها، �أن يكونو� قادرين على مزج �ل�

ضاءة �لمناسبة للمنزل، وشكلها، من خلال �ل�آتي:  تلوين تصاميم ورقية، وتحديد مكان �ل�إ

ألو�ن �لمائية. 1-  تلوين تصاميم باستخد�م �ل�

ضاءة �لمناسبة للمكان. 2-  تحديد مكان وشكل َوحد�ت �ل�إ
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الكف�ي�ت المهنّية

�لكفايات �لُمتوقَّع من �لطلبة �متلاكها بعد �ل�نتهاء من در�سة هذه �لَوحدة، و�لتفاعل مع �أنشطتها: 

الكف�ي�ت الحرفية: اأول�ً

لو�ن �لثانوية. لو�ن �لرئيسة؛ للحصول على �ل�أ 1  �لقدرة على مزج �ل�أ

لو�ن في تلوين تصاميم ورقية مرسومة. 2  توظيف �ل�أ

3  �لتعّرف �إلى مصادر �ل�إضاءة �لمختلفة، و�لنظم �لمختلفة؛ لتوزيع �ل�إضاءة.

4 �كتساب مهارة تحديد مكان َوحد�ت �ل�إضاءة، وشكلها، تبعًا لوظيفة �لفر�غ. 

الكف�ي�ت ال�جتم�عية، والشخصية:   ث�نيً�

1  �لعمل ضمن فريق.

2  تقّبل �لتغذية �لر�جعة.

3  �حتر�م ر�أي �ل�آخرين.

4  مصد�قية �لتعامل مع �لزبون.

5  حفظ خصوصية �لزبون.

6  �لقدرة على �إد�رة �لحو�ر، وتنظيم �لنقاش.

7  �ل�ستعد�د للاستجابة لطلبات �لزبون.

8  �لتحلي باأخلاقيات �لمهنة في �أثناء �لعمل.

9  �لتمّتع بالفكر �لريادي في �أثناء �لعمل.

10  �ستخلاص �لنتائج، ودّقة �لملاحظة.

11   �ل�تصال و�لتو�صل �لفّعال�ن.

12  �ل�ستعد�د للاستفسار، و�ل�ستفادة من ذوي �لخبرة.

فادة من مقترحات �ل�آخرين. 13  �ل�إ
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14  �متلاك مهارة �لـتاأّمل �لذ�تي.

15  �ل�ستعد�د �لتاّم لتقّبل ملحوظات �ل�آخرين، و�نتقاد�تهم.

قناع. 16  �لقدرة على �ل�إ

الكف�ي�ت المنهجيَّة  ث�لثً�

1  �لعمل �لتعاوني.

2  �لحو�ر، و�لمناقشة.

3  �متلاك مهارة �لبحث �لعلمي، و�لقدرة على توظيف �أساليبه.

4  �لتخطيط.

فكار)�لعصف �لذهني(. 5  �لقدرة على �ستمطار �ل�أ

6  �ستخد�م �لمصادر، و�لمر�جع �لمختلفة.

7 توثيق نتائج �لعمل، وعرضها.

8 توظيف �لتكنولوجيا، و�لبر�مج �ل�إحصائية، وتمثيل �لبيانات.

قواعد ال�أمن والسلامة المهنّية

1- حسن �ختيار ملابس �لعمل �لمناسبة.

ل�ت. دو�ت، و�ل�آ من و�لسلامة عند �ستخد�م �ل�أ 2- �ّتباع قو�عد �ل�أ
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العمل الك�مل

وصف الموقف الصفيخطوات العمل
المنهجية

استراتيجية التعلّم

الموارد َوفق الموقف 

الصفي

ه�
حلّل

أ  وا
ت،

�ن�
لبي

ع ا
جم

أ ا

  �أجمع �لبيانات من �لرجل عن: 

ألو�ن �لمرغوبة.  طبيعة �لتصميم، و�ل�

  �أجمع �لبيانات عن: 

ألو�ن �لمائية، و�لخامات، و�ل�أدو�ت  )�أنو�ع �ل�

ألو�ن،  �لمستخدمة، �أنو�ع �لفر�شي، ومزج �ل�

وطريقة �ستخد�م �لفرشاة(.

 �لبحث �لعلمي.

  �لحو�ر،و�لمناقشة.

�لعمل ضمن 

مجموعات.

  وثائق: )طلب 

�لرجل، ونشر�ت، 

وكتالوجات تتعلق 

ألو�ن �لمائية(.  بال�

 �لتكنولوجيا:( 

نترنت( مو�قع موثوق  �ل�إ

بها.

رّر
أق وا

 ،
ط

ّط
خ

أ ا

  �أصنّف �لبيانات: 

و�ل�أدو�ت  و�لخامات،  �لمائية،  ألو�ن  �ل� )�أنو�ع 
�ستخد�م  وطريقة  ألو�ن،  �ل� ومزج  �لمستخدمة، 

�لفرشاة(.

ألو�ن �لمائية،  أنو�ع �ل�  وضع مقترحات وبد�ئل ل�
�لمستخدمة،  و�ل�أدو�ت  �لخامات،  و�أشكال 

وطريقة �لتلوين.

 در�سة �لبد�ئل، وتحديد نقاط �لقوة و�لضعف.

وشكل  للتصميم،  �ل�أنسب  �للون  نوع  تحديد 
�لورق  ونوع  وقياسها،  �لمستخدمة،  �لفر�شي 

�لمستخدم، وطريقة �لتلوين �لمناسبة.

 �إعد�د خطّة �إجر�ئية للتنفيذ.

 �لحو�ر،و�لمناقشة.

�لتعلّم �لتعاوني 

)�لعمل ضمن 

فريق(.

 �لعصف �لذهني   

�ستمطار �ل�أفكار.

  �لوثائق: 

)كتالوجات، ونشر�ت، 

وبيانات ُجِمَعت(.

نترنت: )مو�قع    �ل�إ

ألو�ن  خاّصة بالتلوين بال�

�لمائية ذ�ت مصد�قية(.

 وصف الموقف التعليمي التعلّمي: جاء رجل �إلى قسم �لتصميم �لد�خلي و�لديكور، حاملاً لوحة فنية )تصميماً( 

ألو�ن �لمائية. رسمه �أحد �أبنائه، يريد تلوينه بال�

 الموقف التعليمّي التعلمي )3-1(: تلوين تص�ميم ب�ستخدام ال�ألوان الم�ئية
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ّفذ
أن ا

و�أحّضر  نسخ،  عّدة  �لتصميم  ورقة  �أصّور    

�ل�أدو�ت و�لخامات �للازمة للعمل على �لطاولة.

ألو�ن    �أنقل رسمة �لتصميم على ورقة خاّصة بال�

�لمائية. 

  �أمزج �للون مع �لماء على �لبالته.

ألو�ن قبل   �أحضر ورقة رسم فارغة؛ لتجربة �ل�

   �عتمادها على �لتصميم.

  �ألّون �لفر�غات �لموجودة د�خل �لتصميم 

    �لمرسوم.

  �أترك �للوحة فترة من �لزمن؛ لتجّف.

 �لحو�ر،و�لمناقشة.

  �لتعلّم �لتعاوني 

)�لعمل ضمن 

فريق(.

  �ل�أدو�ت �ليدوية: 
)قلم رصاص، 

وممحاة، وشريط 
ل�صق، ومسطرة، وورق 

نسخ، وفرشاة �ألو�ن 
مائية، وطبق بلاستيكي 

)بالته(، و�إناء صغير 
للماء(.

  �لمو�د �لمستخدمة:

)�ألو�ن مائية، وورق رسم 
خاّص، وماء(. 

ّقق
ح

أت ا

 �أتحّقق من: 

ألو�ن �لمائية، وورق �لرسم �لجيد،  -ملاءمة نوع �ل�

و�أنو�ع فر�شي �لرسم �لمستخدمة.

- تلوين �لفر�غات كافّة، وجفاف �للوحة بالكامل.

  �لتعلّم �لتعاوني/ 

مجموعات.

  �لحو�ر، 

و�لمناقشة.

  �لوثائق: )طلب 
�لرجل، وكتالوجات، 

ونشر�ت(.

نترنت: )مو�قع    �ل�إ
ألو�ن  خاّصة بالتلوين بال�
�لمائية ذ�ت مصد�قية(.

ّدم
أق وا

 ،
ثّق

أو ا

 �أوثّق: 

ألو�ن �لمائية، و�أنو�ع فر�شي �لرسم.   �أنو�ع �ل�

ألو�ن �لمائية على �لورق    خطو�ت �ستعمال �ل�
�لخاّص. 

  �أعّد عرضاً تقديمياً للوحة �لفنية بعد تلوينها، 

    مستعملاً �لحاسوب.

  �أنشئ ملّفاً بالحالة: طريقة �لتلوين باألو�ن مائية. 

 �لتعلّم �لتعاوني/ 

مجموعات.

 �لحو�ر،و�لمناقشة.

 �أجهزة �لعرض، 

وجهاز حاسوب، 

وسجّلات.

وّم
أق ا

ألو�ن، وطريقة تنفيذها.    رضا �لرجل عن �ل�

 مطابقة تلوين �للّوحة �لفنية للمو�صفات

  و�لمعايير.

�لحو�ر، و�لمناقشة.

 �لبحث �لعلمي/ 
�أدو�ت �لتقويم 

�ل�أصيل.

 نماذج �لتقويم.

 طلب �لرجل.

كتالوجات، ونشر�ت 
توّضح معايير �لعمل.

- ما �أشكال �لفر�شي �لمستخدمة في عملية �لتلوين؟سؤال: 
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اأتعلَّم

 ال�ألوان

نش�ط عملي
)1(

ألو�ن رئيسة، و�أيّها ثانوية.      من خلال مزجي للاألو�ن �لمائية، �أثبت �أّي �ل�

�للون هو �إحساس تعكسه �لعين؛ بمعنى �أّن �ل�أجسام في �لطبيعة ل� تملك �أّي لون، ولكن ما نر�ه هو تاأثير فسيولوجي 

يحُدث في شبكية �لعين؛ نتيجة سقوط �لضوء، �أو �شعة �لشمس على �ل�أجسام، و�متصاص موجات شعاعية، وعكس 

موجات �أخرى. 

   اأهمية اللون في التصميم الداخلي

ألو�ن �لمختلفة تجعل  يساعد في تمييز �ل�أشياء �لتي من حولنا، ويجذب �لعين، ويخلق �لعو�طف، وينقل �لشعور، حيث �ل�

لكّل شيء �أثر�ً مختلفاً على �لنفس من غيره، لذلك فاإن َحُسَن �ختيار �للون، يؤثّر �إيجاباً على �لتصميم، و�إن لم يحُسِن 

ألو�ن غير �لمتناسقة. نّه يؤثّر سلباً؛ �إذ ل� ينجح �لتصميم عند �ختيار �ل� �ل�ختيار، فاإ

ألو�ن، فاللّون   وهناك در�سات تشير �إلى �أّن كثير�ً من قر�ر�ت شر�ء بعض �لمنتجات في �ل�أسو�ق تكون مستندة فقط على �ل�

أثاث، وعلاقتها بمحتويات �لتشكيل في �لفر�غ؛  يؤّدي دور�ً حيويّاً في مجال �لفر�غ �لد�خلي، فهو يعمل على �إبر�ز عناصر �ل�

من �أرضيات، و�أسقف، وجدر�ن، كما يحتّل �للّون مكانة مهمة في جميع �أوجه نشاطاتنا في �لحياة �لعاّمة، و�لخاّصة، 

ألو�ن في �لفر�غ سينعكس على �لشعور �لحسي و�لعضلي للفرد. أثر �لذي تمليه علينا �ل� فال�
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مجموع�ت ال�ألوان ومشتق�ته�: 

اأول�ً- مجموعة ال�ألوان ال�أس�سية: وتتكّون من )�ل�أحمر، 

و�ل�أصفر، و�ل�أزرق(، ومن هذه �لمجموعة، نستطيع �لوصول 

�إلى �لمجموعة �لفرعية �لثانية.

ث�نيً�- مجموعة ال�ألوان الث�نوية: وتتكّون من جمع لونين، 

ألو�ن �لثلاثة �ل�أساسية في �لمجموعة �ل�أولى،  �أو �أكثر من �ل�

ألو�ن �لثانوية �لمكّونة من  فنستطيع �لحصول على مجموعة �ل�

)�ل�أخضر، و�لبرتقالي، و�لبنفسجي(.

 ال�أخضر: هو نتيجة جمع �للونين �ل�أصفر، و�ل�أزرق.

و�ل�أحمر. �ل�أصفر،  �للّونين  نتيجة جمع  فهو  البرتق�لي:   

و�ل�أزرق،  �ل�أحمر،  �للّونين  نتيجة جمع  فهو  البنفسجي: 

�ل�أساسية،  �لثلاثة  ألو�ن  �ل� بين  �لخلط  نسب  تغيير  وعند 

ألو�ن  �ل� مجموعات  من  �لثالثة  �لمجموعة  على  سنحصل 

ألو�ن �لثالثة.  �لمسّماة �ل�

ث�لثً�- مجموعة ال�ألوان المح�يدة: هناك �ألو�ن لم تُذَكر، 

ُصنَِّفت  �أنّها  و�لسبب  ألو�ن،  �ل� د�ئرة  في  تظهر  ل�  حيث 

من  وليست  �ل�أساسية،  ألو�ن  �ل� من  ليست  �أنّها  على 

ألو�ن �لثانوية �لناتجة عنها، و�للونان �لحياديان هما )�للّون  �ل�

�ل�أسود، و�للّون �ل�أبيض(، وكّل درجات �للّون �لرمادي �لتي 

تنتج عن مزجهما.

تختلف درجة �للّون �لرمادي َوفقاً للكمية �لمضافة من كّل 

لون، فاإن كانت كمية �ل�أسود غالبة على �للّون �ل�أبيض، 

أبيض  فسيصبح �للّون �لرمادي غامقاً، �أّما �إذ� كان �للّون �ل�

نّه ينتج �للّون �لرمادي �لفاتح. هو �لغالب، فاإ
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تقسيم مجموع�ت ال�ألوان اإلى مجموعتين، َوفق الح�لة النفسية، اأو الوظيفية التي يقّدمه� اللّون لعين الن�ظر.

1-  مجموعة ال�ألوان الدافئة اأو الس�خنة: 

 )�ل�أحمر، و�لبرتقالي، و�ل�أصفر، ومشتقاتها(.

و�ل�أخضر،  )�ل�أزرق،  اله�دئة:  اأو  الب�ردة،  ال�ألوان  مجموعة   -2

ومشتقاتهما(.

نتوصل �إلى علاقة كُّل لون فيما يقابله بالد�ئرة، فنلاحظ �أنّه كلّما مال 

�للّون �لساخن للبرودة، سيميل �للّون �لذي يقابله بالد�ئرة عكسياً؛ �أي 

ألو�ن �لمتناسقة،  نحو �لسخونة، ويمكن �ل�ستفادة من ذلك بمعرفة �ل�

أثر �لنفسي �لذي نوّد  ألو�ن �لمتضادة، بحيث ندمج في تصاميمنا �ل� و�ل�

أفعال �لتي سيكّونها �للّون في نفوس ناظريه. زرعه في نفس �لناظر بشكل سليم، وهذ� ما ُيسّمى )فلسفة �للّون(؛ �أي ردود �ل�

أثر �لذي يتركه كّل لون على �لناظر، فمثلاً: كّل لون يترك �أثر�ً،  ألو�ن عبر �لزمن لدر�سات كثيرة؛ لمعرفة �ل�  وقد خضعت �ل�

أمر �لذي يقود ل�ستخد�م �للّون �لسليم في �لمكان �لسليم في �لتصاميم. و�نطباعاً يختلف عن نظائره �ل�أخرى، �ل�

 ال�ألوان واأثره� النفسي: 

يجابية �أكثر من �لسلبية، وهو لون جاذب  صفر: لون يعطي �إحساسًا بالدفء، و�لطاقة، يميل �إلى �ل�إ 1- الّلون ال�أ

بو�ب، خصوصًا للمشاريع �لتجارية.  للناظر، ومناسب جدً� ل�ستخد�مه في �لمد�خل، و�ل�أ

نش�ط عملي
)2(

أبيض  أّول بلون �أساسي، وباإضافة �للّون �ل� َن �ل�  تقسيم لوحة �لرسم �إلى ثمانية مربّعات، ولُوِّ

بشكل تدريجي لون �لمربعات �ل�أخرى و�حد�ً تلو �ل�آخر.

2- الّلون ال�زرق: لون بارد يعطي �إحساسًا بالهدوء، و�لر�حة، و�لصبر، و�ل�حتر�م، 

ُيشِعر بالثقة، وهو لون ُمحّبب للاأشخاص �لُمفكرين، ومناسب جدً� ل�ستخد�مه 

ّنه يساعد على �لهدوء. في ُغرف �لنوم، و�لفر�غات �لتي تحتاج �إلى تركيز؛ ل�أ

باأجو�ء  بالتوّتر، و�ل�نفعال، ُيشِعر  �إحساسًا  حمر: لون حاّر يعطي  3- الّلون ال�أ

نانية،  �لحركة، ويمنح مزيدً� من �لقوة، و�لشعور بحّب �لذ�ت، ويميل �إلى �ل�أ

ل �ستخد�مه كلون مسيطر في �لفر�غات �لد�خلية خصوصًا. لذلك ل� ُيفضَّ

4- الّلون البرتق�لي: لون د�فئ يشّجع على �لتو�صل مع �ل�آخرين، يرتبط بالصحة، وُيشّجع على �لتفاؤل، وفاتح 

ماكن �لنقاهة، كالمنتجعات �لسياحية، و�لمطاعم. للشهية، لذلك فهو مناسب جدً� ل�أ
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5- الّلون ال�خضر: لون �لطبيعة، وهو لون ُمطيع، يضفي على �لنفس 
َماأنينة، ُيستعمل كخلفية بدرجاته �لفاتحة،  �لبشرية �لهدوء، و�لطُّ

في حين تخّفف درجاته �لقاتمة من �أثر �لسطوع في �لمكان.

زرق،  6- الّلون البنفسجي: لون ر�ئع يّتصف بالبرودة كّلما �تجهنا نحو �ل�أ
حمر، وهو لون �ل�نفر�د،  ويّتصف بالدفء كّلما �تجهنا نحو �ل�أ
يجابية، وُيستخَدم في  و�لعزلة �لتاّمة، يميل �إلى �لسلبية �أكثر من �ل�إ

�لتمثيل كثيرً�؛ فهو لون �لتخّفي.

لهام، ويشير �إلى  رجواني: لون فّني، يمنح مزيدً� من �ل�إ 7- الّلون ال�أ
ّقة، فهو مناسب جدً� للاستخد�م  �لروحانية، ويعطي �إحساسًا بالرِّ

في فر�غات �لنوم، و�لمعيشة، و�لمكتبات.

رض، وهو شبه د�فئ، يعطي �إحساسًا بالهدوء، وهو لون �ل�رتباط بالشيء، ويشّجع على  8- الّلون البني: لون �ل�أ
ل �ستعماله في �لفر�غات �لد�خلية؛ لنقل �ل�إحساس بالخارج �إلى �لد�خل، وُيستعَمل كثيرً� د�خل  �لتفكير، وُيفضَّ

�لمباني �لريفية؛ ل�إظهار �تصال �لخارج �لجميل بالد�خل. 

ثر.  حيان؛ لما فيهما من تشابه �ل�أ زرق في كثير من �ل�أ 9- الّلون الرم�دي: لون هادئ بارد نسبيًا، ُيَعّد بديلًا للاأ

بيض: لون �لفر�غ، و�ل�إحساس بالطهارة، يشير �إلى �لنسيان، و�لضعف، وكثرة �ستعماله بالفر�غ �لد�خلي  10- الّلون ال�أ
تزيد من قيم �لتباين، و�لشعور بالبرودة.

سود: لون يشير �إلى �لفخامة، و�لرز�نة، ُيستعَمل كثيرً� في عمليات �لخد�ع �لبصري في �لفر�غات  11- الّلون ال�أ
�لد�خلية، يعطي �إحساسًا بالعمق، وهو �لّلون �لمفّضل في �لملابس، خصوصًا للرجال.

ألو�ن في حياتنا �لعملية؛ نظر�ً ل�أهميتها، وسهولة �لتعامل معها،       ويمكن �ستخد�م �لتكنولوجيا لتوظيف �ستخد�م �ل�
فهناك عديد من �لبر�مج �لتي تعتمد على �لحاسوب، مثل برنامج )�لفوتوشوب- Photoshop( �لشهير �لذي يساعد في 
ألو�ن، ودمجها، و�إدر�ج �لصور، و�لتعديل عليها، حيث يمكن �إعطاء قيم، و�أرقام للحاسوب تُعَرف بما ُيسّمى قيم  �ختيار �ل�

.)Blue ،Green ،Red( )(، وهي �ختصار �أول �أحرف من كلمات )�أحمر، و�أخضر، و�أزرقRGB(

نش�ط نظري
)3(

�أقترح �لمجموعة �للّونية �لمناسبة للديكور �لخاّص بكّل مّما ياأتي مبّرر�ً سبب �ختيار كّل 

لون في �لمجموعة: 

�لمجموعة �للّونية 
�لمقترحة

ألو�ن �لتي يجب  �ل�
�ستبعادها في �لتصميم

 سبب �ختيار 
ألو�ن  �ل�

غرف �لنوم
قاعة �لرياضة  

مطاعم
مكتبة
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التلوين

ألو�ن، وتنسيقها، ومزجها في لوحة �لرسم، ونقل �لضوء، و�لظلال على �ل�أجسام، و�لمسطّحات  يعتمد �لتلوين على �ختيار �ل�

�لمرسومة؛ ليعطي �نطباعاً عن مصدر �لضوء، وعن �ل�أسطح �لبارزة �إلى �لخارج، و�لغائرة �إلى �لد�خل، لُيعطي �لشكل 

�لمرسوم طابعاً و�قعياً �أكثر.

قبل �لشروع بتعلّم �لتلوين، علّي �لنظر، وتحليل �ل�أشياء من حولي، و�أيضاً تحليل لوحات مرسومة، وملّونة، و�ل�قتناع تماماً 

�أّن تعلّم هذ� �لنوع من �لفّن يتطلّب منّي بذل كثير من �لجهد، و�لوقت، ول� سّيما �ل�ستمر�ر و�لممارسة، �لتي بدورها نرتقي 

بالمستوى �لفنّي �أكثر فاأكثر. 

نش�ط نظري
)4(

أد�ة �لموجودة فيها. آتية، و�ستخد�م �ل� �أبحث عن �سم �لصورة �ل�

ال�ألوان الم�ئية

رسم  عند  وتخفيفه�  ذابته�،  ل�إ المي�ه؛  تستخدم  التي  ال�ألوان  هي 

التص�ميم الورقية الخ�ّصة، وتلوينه�، وتكون على عّدة اأنواع، هي:

1-األوان م�ئية شّف�فة )اأكوريل(:

تُبلّل  جافّة  دو�ئر  �أو  مربّعات،  تحوي  علب  د�خل  جافّاً  يكون  ما  منها   

بالفرشاة عند �لتلوين، ومنها ما يكون سائلاً د�خل عبو�ت صغيرة، ُيخفَّف 

بالماء عند �لتلوين.

2- األوان م�ئية سميكة القوام معتمة )جواش(:

ألو�ن معتمة غير شّفافة،   تكون على شكل �أنابيب، �أو عبو�ت صغيرة، وهذه �ل�

في  �ستخد�مها  ُيمكن  كما  �لتغطية،  على  عالية  قدرة  ولها  سميك،  وقو�مها 

�لتصاميم ذ�ت �ل�أسطح �لورقية، و�لخشبية �أيضاً.

اأنواع فراشي )رَِيش( الرسم:

ل� شّك �أّن ُحسن �ختيار نوع �لر يشة �لمناسبة للرسم، و�لتلوين �لمائي، وشكلها، وحجمها، يعكس جمالية �لعمل، 

و�إتقانه عند �ل�ستخد�م، وتتكّون من مقبض صغير يتناسب وقبضَة �ليد، وشعر، �أو وبر ناعم، وكثيف يساعد على �متصاص 
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�لماء، و�للّون بكمية كبيرة، ويسهل تنظيفها بالماء بعد �ل�ستخد�م، ومع 

تناسب جميع  �لتي  �لخيار�ت  من  عدد  هناك  �أصبح  �لصناعي،  �لتطّور 

�ل�أعمال:

1- الفرشـــ�ة المســـّطحة: منها �أحجـــام مختلفـــة، كالكبيرة �لتي 

تُســـتخَدم فـــي ملء ِمســـاحات �لعناصر ذ�ت �لِمســـاحة �لو�ســـعة، 

مثـــل: �لبحار، وغيرهـــا، و�لصغيرة �لتي تُســـتخَدم لتلوين �لتفاصيل 

ذ�ت �لِمســـاحات �لضيقـــة، كجذوع �ل�أشـــجار، و�لورود.

2- الفرش�ة الدائرية ال�أطراف: تُستخَدم في رسم �لِمساحات 

أّن شكلها �لد�ئري يستطيع  ذ�ت �ل�أشكال �لمنحنية، �أو تلوينها؛ ل�

�لحركة، وتلوين �ل�نحناء�ت، مثل: �لغيوم، و�أصابع �ليد.

رسم  في  تُستخَدم  )المكسوحة(:  المنحنية  الفرش�ة   -3

بسبب  وتلوينها؛  �إليها،  �لوصول  يصعب  �لتي  �لِمساحات 

�ل�نحناء�ت، و�لتعّرجات، ، مثل: �لجبال، و�ل�أعشاب.

في  غالباً  تُستخَدم  الوبر(:  )طويلة  المدّببة  الفرش�ة   -4

�ل�أماكن �لدقيقة، وتعطي حجماً صغير�ً، كالقلم.

و�إيضاح  �لتحديد،  في  تُستخَدم  المستديرة:  الفرش�ة   -5

�لرسام  يستطيع  �لضغط،  فبتخفيف  رسمة،  �لمر�د  �لعنصر 

أنّها تملك ر�أساً مدبّباً، ومع �لضغط، يسهل توزيع  �لتحديد؛ ل�

�للّون من خلاله.

1- ما �أهمية �للّون في �لتصميم �لد�خلي؟

ألو�ن �لثانوية. 2-  �أوّضح كيف تتكّون مجموعة �ل�

آتية: ألو�ن �ل� أثر �لنفسي �لذي يتركه كّل لون من �ل� 3- ما �ل�

سود. ج- �ل�أ �أ- �لبرتقالي.    ب- �لبنفسجي.  

4- �أعدد �أنو�ع فر�شي �لرسم مع ذكر �إستخد�م لكل نوع منها.

ال�أسئلة
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 وصف الموقف التعليمي التعلّمي: حضر صاحب منزل �إلى قسم �لتصميم �لد�خلي و�لديكور، يريد تحديد مكان 

ضاءة �لمختلفة، وشكلها لكّل غرفة في �لمنزل �لذي �شتر�ه على شكل عظم. كّل من َوحد�ت �ل�إ

ض�ءة، وشكله� في الغرفة  الموقف التعليمّي التعلّمي )3-2(: تحديد مك�ن َوحدة ال�إ

العمل الك�مل

وصف الموقف الصفيخطوات العمل
المنهجية

)استراتيجيةالتعلّم(

الموارد َوفق الموقف 

الصفي

ه�
حلّل

أ  وا
ت،

�ن�
لبي

ع ا
جم

أ ا

  �أجمع �لبيانات من صاحب �لمنزل عن: 

و�تجاهها،  �لغرف،  وِمساحات  �لمنزل،  مكان 

أثاث �لذي يريد، و�إمكانية عمل سقف  وطبيعة �ل�

مستعار، و�أماكن �لفتحات �لمعمارية. 

 �أجمع �لبيانات عن: 

وشكل  ضاءة،  �ل�إ توزيع  وفّن  �لضوء،  مصادر 

ضاءة، وشّدتها.  َوحد�ت �ل�إ

 �لبحث �لعلمي.

 �لحو�ر،و�لمناقشة.

�لعمل ضمن 

مجموعات.

 وثائق: )طلب 

صاحب �لمنزل، 

ونشر�ت، وكتالوجات 

تتعلق بتوزيع َوحد�ت 

ضاءة، وشكلها(.  �ل�إ

نترنت(   �لتكنولوجيا:)�ل�إ

مو�قع موثوق بها.

رّر
أق وا

 ،
ط

ّط
خ

أ ا

 �أصنّف �لبيانات: 

ضاءة، وشكل   )مصادر �لضوء، وفّن توزيع �ل�إ

ضاءة، وشّدتها(. َوحد�ت �ل�إ

َوحد�ت  ل�أماكن  وبد�ئل  مقترحات  وضع   

ضاءة، وشكلها. �ل�إ

 در�سة �لبد�ئل، وتحديد نقاط �لقوة و�لضعف.

ضاءة، وشكلها.  تحديد مكان َوحد�ت �ل�إ

 �إعد�د خطّة للتنفيذ.

 �لحو�ر،و�لمناقشة.

�لتعلّم �لتعاوني 

)�لعمل ضمن 

فريق(.

 �لعصف �لذهني 

)�ستمطار �ل�أفكار(. 

 �لوثائق: 

)كتالوجات، ونشر�ت، 

وبيانات ُجِمَعت(.

نترنت: )مو�قع   �ل�إ

خاّصة بتحديد مكان 

ضاءة،  َوحد�ت �ل�إ

وشكلها(.
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ّفذ
أن ا

 �أزور �لشّقة؛ لمعاينة �لموقع. 

 �أرسم �إسكتش للشّقة.

 �أضع قياسات على �لرسمة.

 �أرسم مخطّطاً هندسياً للشّقة، يحتوي على

أثاث.  �لفتحات �لمعمارية، وقطع �ل�

 �أدرس �لمخطّط، و�أحّدد مكان َوحد�ت 

ضاءة.   �ل�إ

 �أزور �لشّقة مرة �أخرى؛ لوضع علامات

   )�إشار�ت( تدّل على مكان كّل َوحدة.

�لحو�ر، و�لمناقشة.

 �لتعلّم �لتعاوني 

)�لعمل ضمن 

فريق(.

 �لعصف �لذهني 

)�ستمطار �ل�أفكار(.

 قلم رصاص، 

وممحاة، ومسطرة، 

وورق رسم، ومتر، وعلبة 

دهان )بّخاخ(. 

 

ّقق
ح

أت ا

 �أتحّقق من: 

أبعاد بشكل  رسم �لمخطّط بشكل جيد، ونقل �ل�

أثاث.  صحيح، و�لتوزيع �لمتوقع لقطع �ل�

ضاءة في جميع   تحديد مكان َوحد�ت �ل�إ

�لغرف، ووضع �إشار�ت على �لجدر�ن ل�أماكن 

ضاءة. وجود َوحد�ت �ل�إ

 �لتعلّم �لتعاوني/ 

مجموعات.

 �لحو�ر، 

و�لمناقشة.

 �لوثائق: )طلب 
صاحب �لمنزل، 

وكتالوجات، ونشر�ت(.

نترنت: )مو�قع   �ل�إ
خاّصة بتحديد مكان 

ضاءة،  َوحد�ت �ل�إ
وشكلها ذ�ت 

مصد�قية(.

ّدم
أق وا

 ،
ثّق

أو ا

ضاءة، وفّن توزيعها، وشكل   �أوثّق مصادر �ل�إ

ضاءة، وشّدتها.     َوحد�ت �ل�إ

 �أعّد عرضاً تقديمياً لمخطط �لشقة، و�أماكن

ضاءة.    َوحد�ت �ل�إ

 �أنشئ ملّفاً بالحالة:طريقة �ختيار َوحد�ت 

ضاءة للمنازل.    �ل�إ

 �لتعلّم �لتعاوني/ 

مجموعات.

 �لحو�ر، 

و�لمناقشة.

 �أجهزة �لعرض، 

وجهاز حاسوب، 

وسجّلات.
وّم

أق ا

 رضا صاحب �لمنزل عن �أماكن َوحد�ت

ضاءة، وشكلها لكّل غرفة.   �ل�إ

ضاءة لكل غرفه   مطابقة توزيع وحد�ت �ل�إ

  للمو�صفات و�لمعايير.

 �لحو�ر،و�لمناقشة.

 �لبحث �لعلمي/ 

�أدو�ت �لتقويم 

�ل�أصيل.

 نماذج �لتقويم.

طلب صاحب �لمنزل.

كتالوجات، ونشر�ت 

توّضح معايير �لعمل.

ضاءة د�خل �لمنزل؟سؤال:  ضاءة �لطبيعية في توزيع َوحد�ت �ل�إ - ما علاقة �ل�إ
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اأتعلَّم

ض�ءة في الديكور  ال�إ

نش�ط عملي
)1(

ضاءة  �أرسم مخطّطاً لغرفة، و�أحّدد مكان �لفتحات �لمعمارية، و�أقترح توزيعا لوحد�ت �ل�إ

�للازمة.

ضاءة دور�ً حيوياً في حياتنا؛ �إذ تساعدنا في رؤية �ل�أشياء من حولنا، وتؤثّر على شعورنا �لد�خلي، حيث نشعر   تلعب �ل�إ

نارة  ضاءة، تقّل �لر�حة، وعندما كنّا نفكر بَوحدة �إضاءة، كان �لمقصود �ل�إ بالر�حة بوجود �إضاءة كافية، وفي حال َخفَّت �ل�إ

منها، ولكن في عصرنا �لحالي، وفي ظّل �لتطّور �لتكنولوجي �لحاصل، تعّدت هذ� �لمعنى بتنوع �أشكالها، و�ختلاف 

مصادرها؛ ما جعلت منها قطعة فنية قد تكون منفردة، تُستعَمل لتزيين مكان يتناسب مع باقي �لعناصر �ل�أخرى، وتلعب 

دور�ً مهماً في �لنور، و�لظّل، و�إعطاء �لفخامة للمكان؛ لتلبي �لمتطلبات �لوظيفية، و�لجمالية في عالم �لتصميم �لد�خلي.

اأول�ً- مص�در الضوء: 

من اأهم مص�در الضوء، واأكثره� ت�أثيرًا هو الضوء الطبيعي: 

نارة وشّدتها،  قوى للاإضاءة، ولكّن ُبعد �لشمس، و�تجاهها ُيحّدد�ن طبيعة �ل�إ 1- الشمس: ُتَعّد �لمصدر �لرئيس، و�ل�أ

وقّوة �لظّل، كما ُيحّدد�ن �أوقات �ليوم �لمختلفة؛ من فجر، وشروق، وظهيرة، وعصر، ومغرب، وعشاء، حيث 

تمّيز كّل توقيت بخصائص مختلفة َوفق ز�وية ميل �لشمس.

2- السم�ء: هي �لمصدر �لثاني للاإضاءة، على �لرغم من �أّن �لسماء ليست عنصرً� مضيئًا بحّد ذ�ته، �إّنما هي عنصر 

عاكس، وليس لها �تجاه معين، وتضيء بشكل عاّم، وغير مباشر، وبالتالي ل� ينتج ظلال.

جس�م الع�كسة للضوء: وتمّثل نوعًا �آخر من �نتشار �ل�إضاءة غير �لمباشرة �لتي تتاأّثر بلون �لمادة �لعاكسة  3- ال�أ

رضيات، و�لجدر�ن.  للضوء، وطبيعتها، وهي كال�أ
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  ومن �لمهّم معرفته �أّن �لسماء ليلاً تكون مظلمة، وليست سود�ء، كما يعتقد �لبعض، فال�أسود ليس لوناً بحّد ذ�ته، ولكنّه 

دليل على عدم وجود �ألو�ن تُعكس، لكن في �لو�قع يوجد لدينا ليلاً �إضاء�ت �أخرى، مثل �إضاءة �لقمر، و�لنجوم، وكذلك 

ّن  �إلى �لسماء، لكن بقدر خافت جد�ً، مقارنة بضوء �لشمس، لذ� فاإ ضاء�ت �لصناعية �لتي تنعكس �إضاءتها �أيضاً  �ل�إ

�لسماء ليلاً مظلمة، وليست سود�ء قاتمة.

  ث�نيً�- اأنواع الضوء:

1- الضوء المّوَجه )المسّلط(: يشّع فوق سطح، �أو منطقة معينة، لكّنه ل� ينير �لغرفة بكاملها.

2- الضوء المنتشر: ينير فوق ِمساحة �أكبر، وُيحِدث �نتقالً� ناعمًا بين �لضوء، و�لظلام، وعندما نريد �إضاءة جيدة 

فّعالة لمنطقة ما، �أو ِمساحة ما، فلا بّد من مزيج بين �لنوعين.

ث�لثً�- عوامل انعك�س الضوء: 

1- لون السطح الع�كس: كّلما كان لون �لسطح فاتحًا، كانت �ل�إضاءة �لمنعكسة �أكبر، و�أقوى.

2- ملمس السطح: كّلما كان �لسطح �أملس، كان �ل�نعكاس �أكثر حّدة، و�أقّل �نتشارً�؛ نتيجة �نعكاسه بصورة 

ّنه ينعكس بالز�وية �لتي سقط بها نفسها، بينما لو كان �لسطح خشنًا، فاإّن �ل�نعكاسات تتشّتت،  منتظمة؛ ل�أ

وتنعكس بزو�يا مختلفة؛ ما يقّلل شّدة �ل�إضاءة �لناتجة عن هذ� �ل�نعكاس، ولكن بشكل �أكثر �نتشارً�.

شعة �لمنعكسة، وبالتالي ز�دت �ل�إضاءة �لمنعكسة عنه،  3- شّف�فية السطح: كّلما كان �لسطح مصّمتًا، ز�دت �ل�أ

شعة �لمنعكسة، وبالتالي قّلت �ل�إضاءة  �أّما �إذ� كان �لسطح شّفافًا �أكثر، ز�دت �ل�شعة �لمنكسرة، وقّلت �ل�أ

�لمنعكسة عنه.

نش�ط عملي
)2(

�أثناء تسليط مصدر ضوئي على �أسطح مختلفة، ومو�د  �أسّجل نتائج ما تر�ه �لعين في 

ألو�ن، و�لملمس. مختلفة �ل�

ض�ءة: رابعً�- توزيع ال�إ

ضاءة في �لمكان قبل �لبدء بعملية �لتشطيب �لنهائية؛ حتّى تُوزَّع نقاط �لكهرباء بشكل فّعال،  د �أماكن َوحد�ت �ل�إ تُحدَّ

فهناك �أماكن نحتاج �إلى �إبر�زها، فنعمل على تسليط �لضوء عليها، و�أماكن �أخرى، ضوؤها يكون عادياً، ويمكن للمصّمم 

ضاءة في �لمكان، كما ُيمكن �ل�ستعانة باإضافة بعض �ل�أضو�ء �لخافتة في �ل�أرضيات،  �لد�خلي �أيضاً من تحديد نسبة �ل�إ

و�لجدر�ن.
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ضاءة عناصر رئيسة في �إظهار �لِمساحات، و�إعطاؤها رونقاً ممّيز�ً، حيث يناسب  �أصبحت �ل�أفكار، و�ل�أشكال �لمبتكرة للاإ

ضاءة يتمّيز به عن غيره، وهذ� يتطلّب بذل �لوقت، و�لجهد للاختيار، و�لتنسيق للعمل؛ ليكون  كّل مكان نوعاً معّيناً من �ل�إ

على �أكمل وجه، فمثلاً:

1- ص�لون�ت المن�زل، و�لقصور، وقاعات �لفنادق تناسبها �لثرّيات باأحجارها �لبّر�قة، و�لكريستالية �للامعة �لفخمة.

2- غرفة الطع�م تناسبها �لثرّيا �لمتدلية فوق طاولة �لطعام، و�لمسّلطة بوسطها، مع �لحرص على ترك 80 سم بين 

�لطاولة، و�ل�إضاءة.

نارة �لشاملة  3- غرفة المعيشة، وصال�ت �ل�ستقبال تناسبها �ل�إ

ركان  �لقوية، مع �لتركيز على �ل�إضاءة �لمسّلطة على بعض �ل�أ

�لتي تتو�جد فيها �لقطع �لفنية �لمر�د �إبر�زها، كما ُينصح 

د�ئمًا باأهمية �ل�ستفادة من �ل�إضاءة �لطبيعية خلال �لنهار، 

و�ختيار نوع �أقمشة للستائر، تسمح بنفاذ �لضوء، و�ستخد�م 

�ألو�ن فاتحة للجدر�ن �أيضًا. 

4-  غرف النوم: بحاجة �إلى عّدة �أنو�ع من �ل�إضاءة، تبد�أ بالخافتة؛ للر�حة، و�ل�سترخاء، مرورً� بالساطعة؛ للمكياج، 

وصولً� �إلى �لُمسّلطة )�لموّجهة(؛ للقر�ءة بجانب �لسرير. 

5- المطبخ: بحاجة �إلى �لتنويع بين �لساطعة �لتي تلزم لتحضير 

�لطعام، و�لعاّمة )غير �لمباشرة( لتناوله. 

6- المداخل والممّرات: بحاجة �إلى �إنارة �آمنة، و�لحرص على 

تكون  �أّل�  ل  فُيفضَّ �لطويلة،  �لممّر�ت  �أّما  لطيف،  توفير جّو 

نارة مسّلطة �إلى �أعلى، بل تكون على جانَبي �لممّر، وتشّع  �ل�إ

سفل. بنورها �إلى �ل�أ

7- الحّم�م�ت: �أحد غرف �لمنزل �لتي ُتهَمل غالبًا، على �لرغم من �أهميتها، و�ستخد�مها �لمستمّر، وكغيرها 

من غرف �لمنزل، تتنّوع فيها �ل�إضاءة، وتختلف �لوظائف، و�أماكنها د�خل دور�ت �لمياه، فهناك �لمغسلة، 

و�لمرحاض، وحوض �ل�غتسال، وكّل منها يحتاج ل�إضاءة مخّصصة لها عندما تكون ِمساحة �لحّمام كبيرة، 

�أّما في �لحّمامات �لصغيرة، فيمكن دمج نوعين، �أو �أكثر: 
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�أ- المغسلة: تحتاج ل�إضاءة جيدة جدً�، كالسبوت ل�يت �لمثّبت 

في �لسقف، �أو حول �إطار �لمر�آة، �أو �لجزء �لعلوي منها فقط، 

بحيث تخدم كّل َمْن �أر�د �لتغسيل، �أو �لنظر للمر�آة، �أو �لتزيين. 

وهناك �أيضًا �ل�إضاءة غير �لظاهرة �لتي تكون مخفية في ثنايا    

ديكور جبسي، �أو تصميم �لمر�آة.

ب- منطقة حوض ال�غتس�ل )الب�نيو(: بحاجة ل�إضاءة جيدة، 

تمتاز بتحّملها للرطوبة، و�لماء. 

    ويمكن �ل�ستفادة من �ل�إضاءة �لطبيعية �لناتجة عن �لشّباك ساعات �لنهار، خصوصًا مع �ستخد�م زجاج يحفظ 

خصوصية �لحّمام.

ض�ءة:  خ�مسً�- لون الجدران، وال�إ

ألو�ن �لد�كنة، مثل �ل�أسود، و�لبنّي     يعطي طلاء �لجدر�ن بال�

ِقّي، فهي �ألو�ن تعّزز �لمشاعر، وتضيف  بالفخامة، و�لرُّ �إحساساً 

و�لمتوسطة،  �لخافتة،  ضاءة  �ل�إ �ختيار  تّم  �إذ�  �أّما  للمنزل،  �أناقة 

ويتسّبب  �لكاآبة،  تسوده  منزل  �إلى  �لفخم  �لطابع  هذ�  فيتحّول 

ضاءة،  في عدم �لر�حة، فالطلاء �لد�كن يعمل على �متصاص �ل�إ

لذلك يجب �ختيار �إضاءة قوية؛ ليتّم توزيعها على جميع �لمكان، 

وفي حال �عتماد لون طلاء د�كن لجميع جدر�ن �لغرفة، يجب 

�لحرص على وضع �إضاءة ُمركّزة في �لمنتصف، وتوزيع �إضاءة 

�أخرى في جو�نب �لسقف مع �عتماد مصابيح على �لحائط، وتدعيم 

ضاءة ببعض �لمصابيح �لمتحركة، وفي حال �ختيَر لون طلاء د�كن  �ل�إ

لجد�ر و�حد في �لمكان، فسنقوم بتسليط ضوء قوي على �لجد�ر.

ألو�ن �لفاتحة، فيعطي �إحساساً عاّماً بالر�حة،  �أّما طلاء �لجدر�ن بال�

ضاءة،  و�لهدوء، و�ل�تساع د�خل �لمكان؛ ما يعمل على عكس �ل�إ

ل �ختيار �إضاءة  و�لمساعدة في �نتشارها بشكل �أفضل، حيث ُيفضَّ

ُيشتَرط  ول�  �لفاتحة،  �لجدر�ن  �ألو�ن  مع  تتناسب  وبسيطة  هادئة، 

ضاءة، حيث يتّم تسليط ضوء قوي على �أحد عناصر �لديكور، �أو �لجدر�ن،  ضاءة �لقوية، كما يمكن توزيع �ل�إ �ستخد�م �ل�إ

مع بقاء جميع �لغرفة ضمن �إضاءة ناعمة هادئة، كّل ذلك يجعل �لغرفة تظهر بمظهر ل�ئق. 
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ضاءة بالسلب على لون �لجد�ر. وفي حال �لجدر�ن �لملّونة، ير�عى �ألّ� يؤثّر لون �ل�إ

ض�ءة:  س�دسً�- نص�ئح اختي�ر َوحدات ال�إ

ل �ختيار َوحد�ت �ل�إضاءة �لموّفرة للكهرباء، على �لرغم من �أّن �أسعارها تفوق غيرها؛ ما يعود على �لفرد  1- ُيفضَّ

بالفائدة على �لمدى �لبعيد.

2- �لتاأّني في �نتقاء �ألو�ن �ل�إضاءة �لمناسبة للمكان بعد در�سة �لِمساحة بشكل جيد، وخاّصة بوجود �أنو�ع من 

�ل�إضاءة، فاإّما �أن تكون متدرجة، �أو ُمتغيرة �لّلون.

3- وجود �لظّل �لناتج من �ل�إضاءة قد يكون ميزة �إيجابية في �أماكن �ل�سترخاء، وقد يكون سلبيًا ومزعجًا في �أماكن 

�لقر�ءة، و�لكتابة.

لو�ن يفّضل. 4- هناك لونان من �ل�إضاءة، �أحدهما �أبيض، و�آخر �أصفر، وعلى صاحب �لموقع �أن يحّدد �أّي �ل�أ

فضل �لبقاء ليلًا  نسان ليلًا، وتوّصلت �إلى �أّنه من �ل�أ 5- كشفت كثير من �لدر�سات عن تاأثير �لضوء على مز�ج �ل�إ

حمر  لام �لد�مس، و�إن كان ل� بّد من �ستخد�م بعض �ل�إضاءة في غرف �لنَّوم، و�لحّمامات، فالّلون �ل�أ في �لظَّ

ل �ستخد�م �ل�إضاءة �لبيضاء، �أو �لزرقاء على �ل�إطلاق. فضل، ول� ُيفضَّ هو �ل�أ

ال�أسئلة

1- �أتكّلم عن �أهمية �ل�إضاءة في �لديكور.

2- ما مصادر �لضوء �لطبيعي؟

3- ما �لعو�مل �لتي تؤّثر على �نعكاس �لضوء؟
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اأسئلة الَوحدة

جابة �لصحيحة فيما ياأتي:  السؤال ال�أول: �أضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

ل عدم �ستخد�م �للّون �لبنفسجي؟ 1  �أين ُيفضَّ

�أ- في غرف �لشباب.             ب- في غرف كبار �لسن.  

د- في �لمستشفيات. ج- في �لمصنع.      

2  ما �ل�أماكن �لتي ل� ُينَصح باستخد�م �للّون �ل�أحمر فيها؟
طفال.   ب- غرف �ل�أ �أ- �لمصانع.     

طفال. د- غرفة �ألعاب �ل�أ ج- مطعم وجبات سريعة.    

نسان؟ 3  ما �لشعور �لذي يعطيه �للّون �ل�أخضر للاإ

نينة.     َماأْ ب- �لهدوء، و�لطُّ �أ- �لتنبيه، و�ل�ستشعار.   

د- �لغضب. ج. �لعاطفة        

نسان؟  4  ما �لشعور �لذي يعطيه �للّون �ل�أصفر للاإ

عصاب.   ب- ر�حة �ل�أ    �أ- �لمرح و�لسرور.      

د- �لدفء، و�لطاقة.    ج- �لهدوء، و�لتفاؤل.     

5  ما تصنيف �للّونين �ل�أبيض، و�ل�أسود؟

ب- �لرئيسة.    �أ- �لثانوية.       

د- �لمتقابلة. ج- �لحيادية.     

ل �ستخد�مه في �لمنتجعات �لسياحية، و�لمطاعم؟ 6 ما �للّون �لذي ُيفضَّ

بيض.  ج- �لبرتقالي.    د- �ل�أ رجو�ني.   ب- �ل�أ حمر.   �أ- �ل�أ

7  ما تاأثير طلاء �لجدر�ن باألو�ن فاتحة؟

�أ- فخامة �لمكان.             ب- �متصاص �ل�إضاءة. 

ج- �نتشار �ل�إضاءة.             د- عكس �ل�إضاءة، و�نتشارها.

ضاءة �لتي تناسب �لممّر�ت؟ 8 ما �ل�إ

�أ- �إضاءة عاّمة.              ب- �إضاءة مسّلطة �إلى �أسفل، وعلى جانَبي �لممّر.

ج. �إضاءة مسّلطة، وساطعة.           د. �إضاءة مسّلطة �إلى �أعلى، وعلى جانَبي �لممّر.
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ألو�ن �لرئيسة؟ السؤال الث�ني: ما �ل�

السؤال الث�لث: ما �أنو�ع �لفر�شي )�لرَِّيش( �لمستخدمة في تلوين �لتصاميم، و�أوّضح �أهّم �ستخد�م كّل منها؟

السؤال الرابع: �أوّضح كيف تؤثّر شّفافية �لسطح على �نعكاس �لضوء.

ضاءة؟  السؤال الخ�مس: ما نصائح �ختيار َوحد�ت �ل�إ

ضاءة.             السؤال الس�دس: �أوّضح كيف تؤثّر �ألو�ن �لجدر�ن على �ل�إ

ضاءة ومقترح للاألو�ن �لمناسبة لشقة سكنية تتكون من ) غرفة �أطفال �إناث،  1- �أرسم تصميما يوضح توزيع �ل�إ

غرفة �أطفال ذكور، غرفة نوم رئيسية و�لحمام �لخاص بها، منطقة طعام، غرفة جلوس، غرفة �ستقبال �لضيوف، 

حمام مع حوض �ستحمام، حمام مع )شاور(، و�لممر�ت بينها. 

  مشروع الَوحدة:

�أنّفذ �لخطو�ت �لخاّصة كاملة للموقف �لتعليمي �لتعلّمي �ل�آتي: 

�لوصف: طلب صاحب منزل من مصّمم د�خلي مشورة في �ستخد�م �ألو�ن غرف �لمنزل بما يتلاءم مع عدد �أفر�د 

�ل�أسرة، وطبيعتهم.  

دراسة ح�لة: 

على طقم  تحتوي  �ستقبال  لغرفة  يوضح مخطط  �لمرفق  �لشكل    -2

كنب، وطاولة وسط، ومنطقة طعام تحتوي طاولة وكر�سي :

�لمطلوب: 

نارة وتحديد شكلها ومكانها د�خل �لغرفة. �أ. توزيع وحد�ت �ل�إ

ب. تحديد �ألو�ن �لجدر�ن.
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الَوحدة 

الرابعة
اأعم�ل الديكور

اأت�أمل، ثم اأن�قش: الديكور فّن يعكس اإحس�س اأصح�به، ويضفي لمس�ٍت سحريًة على المك�ن.
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ُيتوقَّع من �لطلبة بعد در�سة هذه �لَوحدة، و�لتفاعل مع �أنشطتها، �أن يكونو� قادرين على توظيف مو�د �لديكور 

)�لزخرفة( في تجميل �لمنشاآت �لمختلفة، وحّل بعض �لمشكلات �لتي تظهر في �لجدر�ن، من خلال �ل�آتي: 

1- تلبيس جد�ر باألو�ح �لجبص. 

2- طلاء جد�ر. 

3- تلبيس جد�ر بخامة �لخشب.
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الكف�ي�ت المهنّية

�لكفايات �لُمتوقَّع من �لطلبة �متلاكها بعد �ل�نتهاء من در�سة هذه �لَوحدة، و�لتفاعل مع �أنشطتها: 

الكف�ي�ت الحرفية: اأول�ً

1 �لقدرة على تجميل �لُجُدر، وحّل بعض �لمشاكل �لموجودة فيها.

2  �ختيار �لخامة �لمناسبة في تجميل �لُجدر.

3  توظيف خامات �لديكور في تجميل �لُجدر، وحّل بعض �لمشاكل �لموجودة فيها.

جهزة �لكهربائية �للازمة للعمل. دو�ت �ليدوية، و�ل�أ 4  �لقدرة على �ستخد�م �ل�أ

الكف�ي�ت ال�جتم�عية، والشخصية:    ث�نيً�

1  �لعمل ضمن فريق.

2  تقّبل �لتغذية �لر�جعة.

3 �حتر�م ر�أي �ل�آخرين.

4  مصد�قية �لتعامل مع �لزبون.

5 حفظ خصوصية �لزبون.

6 �لقدرة على �إد�رة �لحو�ر، وتنظيم �لنقاش.

7 �ل�ستعد�د للاستجابة لطلبات �لزبون.

8 �لتحلي باأخلاقيات �لمهنة في �أثناء �لعمل.

9 �لتمّتع بالفكر �لريادي في �أثناء �لعمل.

10  �ستخلاص �لنتائج، ودّقة �لملاحظة.

11 �ل�تصال و�لتو�صل �لفّعال�ن.
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12 �ل�ستعد�د للاستفسار، و�ل�ستفادة من ذوي �لخبرة.

فادة من مقترحات �ل�آخرين. 13 �ل�إ

14 �متلاك مهارة �لـتاأّمل �لذ�تي.

15 �ل�ستعد�د �لتاّم لتقّبل ملحوظات �ل�آخرين، و�نتقاد�تهم.

قناع. 16 �لقدرة على �ل�إ

الكف�ي�ت المنهجيَّة  ث�لثً�

1  �لعمل �لتعاوني.

2  �لحو�ر، و�لمناقشة.

3  �متلاك مهارة �لبحث �لعلمي، و�لقدرة على توظيف �أساليبه.

4  �لتخطيط.

فكار)�لعصف �لذهني(. 5  �لقدرة على �ستمطار �ل�أ

6  �ستخد�م �لمصادر، و�لمر�جع �لمختلفة.

7  توثيق نتائج �لعمل، وعرضها.

8  توظيف �لتكنولوجيا، و�لبر�مج �ل�إحصائية، وتمثيل �لبيانات.

1- حسن �ختيار ملابس �لعمل �لمناسبة للتمرين.

ل�ت. دو�ت، و�ل�آ من و�لسلامة عند �ستخد�م �ل�أ 2- �ّتباع قو�عد �ل�أ

3- �لمحافظة على نظافة مكان �لعمل، وعدم ترك فضلات �لمو�د في محيطه.

جهزة  4- �لحرص باستمر�ر على �أن تكون �أجسامنا بعيدة عن �أّي جزء متحرك من �ل�أ

�لكهربائية.

5- لبس �لكّمامات، و�لقّفاز�ت �لمناسبة لطبيعة �لعمل.

قواعد ال�أمن والسلامة المهنّية
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 الموقف التعليمّي التعلّمي )4-1(:  تلبيس جدار ب�ألواح الجبص

 وصف الموقف التعليمي التعلمي:  ز�ر صاحب منزل قسم �لتصميم �لد�خلي و�لديكور، وطلب تلبيس ُجُدر �إحدى 

غرف �لمنزل باألو�ح �لجبص.

العمل الك�مل

وصف الموقف الصفيخطوات العمل
المنهجية

)استراتيجية التعلّم(

الموارد َوفق 

الموقف الصفي

ه�
حلّل

أ  وا
ت،

�ن�
لبي

ع ا
جم

أ ا

 �أجمع �لبيانات من صاحب �لمنزل عن: 

�إضافة  و�إمكانية  تلبيسها،  �لمر�د  �لُجُدر  ِمساحة   
�ألو�ح �لجبص، ووجود  �إضافية عازلة خلف  مادة 
مفاتيح  مثل  �لُجُدر،  على  وتجهيز�ت  تمديد�ت، 
�لكهرباء، و�أباريزها، �أو �أجهزة �لتكييف. �لميز�نية 

�لمرصودة ، �لموعد �لمتوقع ل�نتهاء �لعمل.

 �أجمع �لبيانات عن: 

�أثناء  في  �لمستخدمة  �لصاج  مّد�د�ت  )شكل 
�لتلبيس، و�أطو�لها، و�أقيسة �ألو�ح �لجبص، و�أنو�ع 
�ألو�حه، و�أنو�ع �لبر�غي �لمستخدمة، و�لمادة �لعازلة 

ضافية(. �ل�إ

 �لبحث �لعلمي.

 �لحو�ر، و�لمناقشة.

 �لعمل ضمن 

مجموعات.

 وثائق:)طلب 

صاحب �لمنزل، 

ونشر�ت، 

وكتالوجات تتعلق 

باأعمال �لجبص(. 

 �لتكنولوجيا:( 

نترنت(  �ل�إ

مو�قع موثوق بها.

رّر
أق وا

 ،
ط

ّط
خ

أ ا
 �أصنّف �لبيانات: 

�ألو�ح  من  كّل  و�أقيسة  �لصاج،  مّد�د�ت  )شكل 
�لجبص، و�لمادة �لعازلة،  و�لبر�غي، و�أنو�عها(.

 وضع مقترحات وبد�ئل لشكل مّد�د�ت �لصاج، 
�لعازلة،  و�لمو�د  و�لبر�غي،  �لجبص،  �ألو�ح  ونوع 

و�أقيستها.

 در�سة �لبد�ئل وتحديد نقاط �لقوة و�لضعف.

 تحديد شكل �لمّد�د�ت �ل�أنسب لخدمة �لمكان 
بالشكل �لصحيح، ونوع كّل من �ألو�ح �لجبص، 

و�لبر�غي، و�لمو�د �لعازلة، وقياسها.

 �إعد�دخطّة للتنفيذ.

 �لحو�ر، و�لمناقشة.

 �لتعلّم �لتعاوني 

)�لعمل ضمن فريق(.

 �لعصف �لذهني   

�ستمطار �ل�أفكار. 

 �لوثائق: 

)كتالوجات، 

ونشر�ت، وبيانات 

ُجِمَعت(.

نترنت: )مو�قع   �ل�إ

خاّصة باأعمال 

�لجبص ذ�ت 

مصد�قية(.
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ّفذ
أن ا

 �أحّدد مكان وضع مّد�د�ت �لصاج.

بشكل  �لجد�ر  على  �لصاج  مّد�د�ت  �أركّب   

عمودي.

�لجد�ر فوق مّد�د�ت  �لجبص على  �أثّبت لوح   

�لصاج.

 �أعالج مكان �لبر�غي، و�أغلقه.

 �أنّعم مكان �لمعالجة.

 �لحو�ر، و�لمناقشة.

 �لتعلّم �لتعاوني 

)�لعمل ضمن فريق(.

 �لعصف �لذهني 

)�ستمطار �ل�أفكار(.

 �ل�أدو�ت �ليدوية: 
)ِمْشَرط، ومتر، 
وقلم رصاص، 
وميز�ن كحولي 
)ماء(، وبر�غي، 

ومسطرة معدنية، 
وشاكوش، ومجاريد 

)مشاحيف(.

 �لتجهيز�ت 
�لكهربائية: )مقدح 

حجر، ومقدح 
بطارية، وماكينة 

تنعيم(.

 �لمو�د: )معجونة، 
و�أسافين بلاستيكية، 

ومّد�د�ت صاج، 
و�ألو�ح جبص، وورق 

تنعيم )برد�خ(.

ّقق
ح

أت ا

 �أتحّقق من: 

 شكل �لمّد�د�ت �لمناسبة للعمل، و�أنو�ع 
�لبر�غي، و�أقيستها.

 وضع مّد�د�ت �لصاج في �لمكان �لمناسب، 
وتركيبها على �لجد�ر.

 تثبيت لوح �لجبص على مّد�د�ت �لصاج.

 �إغلاق مكان �لبر�غي، ومعالجته، ومستوى 
�لتنعيم. 

  �ستخد�م �أدو�ت �لسلامة �لمهنية.

 ثبات �لمّد�د�ت بالجد�ر بشكل جيد، 
وتغطيس �لبر�غي بلوح �لجبص، وترك مسافة بين 

لوح �لجبص، و�ل�أرض.

 �لتعلّم �لتعاوني/ 
مجموعات.

 �لحو�ر، و�لمناقشة.

 �لوثائق: )طلب 

صاحب �لمنزل، 

وكتالوجات، 

ونشر�ت(.

نترنت: )مو�قع   �ل�إ

خاّصة باأعمال 

�لجبص ذ�ت 

مصد�قية(.
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ّدم
أق وا

 ،
ثّق

أو ا

 �أوثّق: 

�لجبص،  �ألو�ح  و�أنو�ع  �لمّد�د�ت،  شكل   

و�لبر�غي، و�لمو�د �لعازلة �لمستخدمة في �لعمل، 

و�أقيستها، وطريقة تلبيس �لُجُدر باألو�ح �لجبص. 

 �أعّد عرضاً تقديمياً لشكل �لجد�ر بعد تلبيسه، 

مستعملاً �لحاسوب.

�لجدر�ن  تلبيس  باأعمال  بالحالة:  ملّفاً  �أنشئ   

بالجبص. 

 �لتعلّم �لتعاوني/ 

مجموعات.

 �لحو�ر، و�لمناقشة.

 �أجهزة �لعرض، 

وجهاز حاسوب، 

وسجّلات.

وّم
أق ا

  رضا صاحب �لمنزل عن تلبيس �لجد�ر. 

 مطابقة تلبيس �لجد�ر باألو�ح �لجبص بالمو�صفات 

  و�لمعايير.

 �لحو�ر، و�لمناقشة.

 �لبحث �لعلمي/ 

 �أدو�ت �لتقويم 

�ل�أصيل.

 نماذج �لتقويم.

 طلب صاحب 

�لمنزل.

 كتالوجات، 

ونشر�ت توّضح معايير 

�لعمل.

 - ما �ل�أدو�ت �لمستخدمة في تركيب �ألو�ح �لجبص؟سؤال: 
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اأتعلَّم

 فواصل الديكور الداخلي

نش�ط نظري
)1(     

�أبحث عن خامات يمكن �ستخد�مها في تلبيس �لجدر�ن.

وتقسيمها  �لد�خلية،  �لفر�غات  تشكيل  في  �ل�أمثل  �لحل  هي  لتكون  �لجدر�ن،  �إنشاء  عن  بديلاً  �لفو�صل  هذه  تَُعّد 

�أو  وظيفية،  ل�أغر�ض  تكون  ما  وغالباً  مبتكرة،  وبطرق  �لمختلفة،  �لمنشاآت  في 

�إيجابية، مثل خّفة  �لتفكير بخامات ذ�ت خو�ّص  جمالية، لذلك من �لضروري 

�لعالية  �لتغيير، و�لدرجة  ُير�د  ز�لة، وسرعتهما عندما  و�ل�إ �لتنفيذ،  �لوزن، وسهولة 

كّل  �لمظهر،  وحد�ثة  �لتنظيف،  وسهولة  ألو�ن،  �ل� وكثرة  و�لنعومة،  �لصقل،  من 

قبال يتز�يد شيئاً فشيئاً �إلى �أن �أصبحت خامات ل� يمكن �ل�ستغناء  ذلك جعل �ل�إ

عنها عند كثير، وبخاّصة في حّل مشكلات د�خلية، وُيَعّد �ختيار �لخامة �لمناسبة 

للفاصل شيء مهّم، حيث يعتمد ذلك على �لتكلفة �لمادية، و�لناحية �لوظيفية، و�لناحية �لجمالية.

 تقسيم فواصل الديكور الداخلي َوفق م�دة الصنع:

1- الفواصل الجبصية: تُستخَدم كبديل عن مادة �لبناء )�لطوب( في تقطيع �لجدر�ن �لد�خلية، و�أعمال �لعزل، وفي 

صنع �ل�أسقف �لمستعارة، وتشكيلها، وتصميم �لديكور�ت �لد�خلية، وتتكّون من عمد�ن )مّد�د�ت( مصنوعة من �لصاج 

)�لحديد(، و�ألو�ح من �لجبص، وتُثّبت بوساطة بر�ٍغ خاّصة، وتتوفّر بمقاسات تناسب �ل�أعمال �لمختلفة، وهذه �لفو�صل 

ذ باأشكال مختلفة َوفق �لتصميم �لُمَر�د، ويمكن �ل�ستفادة من هذ� �لفاصل باإخفاء �لتمديد�ت �لكهربائية، و�لسمعية  تُنفَّ

سمنتية. نارة، و�إمكانية معالجتها بالمعجونة، و�لدهانات �لمختلفة، مثلما تُعالُج �لجدر�ن �ل�إ بد�خله، وتوزيع �ل�إ
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على  مختلفة  وزخارف  �أشكال،  عمل  في  �لجبص  �ألو�ح  �ستخد�م  يمكن  كما 

�لجدر�ن، و�ل�أسقف.

ميزات الفواصل الجبصية:

نجاز. 1- سرعة �ل�إ

2- توفير �لوقت، و�لجهد.

3- خفيفة �لوزن.

4- مقاِومة عالية للرطوبة، و�لحريق.

5- عازلة للصوت.

6- تغطية بعض �لتمديد�ت �لصحية، و�لكهربائية.

7- �إمكانية �أن تاأخذ �لفو�صل شكلًا هندسيًا )منحنيات(. 

8- تغطية �لعيوب �لناتجة عن �لبناء.

الخ�م�ت المستخدمة في تلبيس الجدران ب�ألواح الجبص: 

1- مّد�د�ت �لصاج: مصنوعة من معدن �لحديد �لمعالَج ضد �لصد�أ، وتتوفّر باأشكال مقاطع، و�أقيسة مختلفة، و�أطو�لها 

ثلاثة �أمتار. 

�أستخدم ِمَقّص �لصاج �ليدوي في قّص قطع من �لمد�د�ت �لمختلفة �لمستخدمة في �أعمال 

�لجبص.
نش�ط عملي

)2(     

2- �ألو�ح �لجبص: هي �ألو�ح مصنوعة من خليط من �لسيلكون و�لفايبر جلاس و�لجبص، مغلّفة من �لوجهين بطبقة من 

ألو�ح تتوفّر بثلاثة �ألو�ن، حسب �لتصنيف �لتالي:   �لكرتون �لُمعالج، وهذه �ل�

�أ- �لّلون �ل�أخضر: مقاوم للرطوبة؛ لذ� يكثر �ستخد�مه في �لحّمامات، و�لمطابخ.

ماكن �لمعّرضة للحر�رة.  حمر: مقاوم للحر�رة؛ لذ� يكثر �ستخد�مه في �ل�أ ب-  �لّلون �ل�أ

بيض من جانب، و�لرمادي من �لجانب �ل�آخر، وهو  بيض: يتوّفر بلونه �لعاجي، �أو �ل�أ ج- �لّلون �لرمادي �لمائل للاأ

عمال �لمختلفة عاّمة. من �لنوع �لعادي، و�لشائع �ستخد�مه في �ل�أ



103

قي�س األواح الجبص: 

يبلغ طول �ألو�ح �لجبص 260 سم، و300 سم، وعرضها 120 سم، وعمقها 1.2 سم تقريباً. 

باستخد�م �لميز�ن �لكحولي )�لماء(، �أفحص مدى �ستقامة �أسطح مختلفة من محيط غرفة 

�لصف، �أو عدم �ستو�ئه. 
نش�ط عملي

)3( 

2- الفواصل الخشبية: 

يمكن �ستخد�م �لخشب �لطبيعي، �أو �لصناعي في صناعة هذه �لفو�صل، وتكون ثابتة في �لمكان �لمخّصص لها، وهذه 

�لقو�طع تُستعَمل في �لحال�ت �لتي تتطلّب �أعمال �لفصل �لكلي، �أو �لجزئي د�خل �لمنشاآت �لمختلفة؛ لتحقق �لغرض 

�لذي ُوِضَعت من �أجله، فمن �لممكن �إضافة رفوف مفتوحة، �أو درفات خز�ئن مغلقة فعلية، �أو وهمية، �أو �أعمال �لحفر، 

تتّصف  �لمادة  لكون هذه  �لمنازل؛  في  يتّم  �لخشبية  �لفو�صل  �ستخد�م  و�أكثر  �ل�أخشاب،  �لمختلفة على  و�لتفريغات 

بالدفء.

3 - فواصل معدنية، اأو لدائنية:

تُصنّع هذه �لفو�صل د�خل مصانع خاّصة، لتصبح على شكل َوحد�ت 

في  بكثرة  وتُستخَدم  وسهلة،  فنية،  بطريقة  �لموقع  في  تُجَمع  منفصلة 

�ل�أماكن �لتي تتطلّب فيها تهيئة �لمكان، وترتيبه باأسرع ما يمكن، وتاأتي 

بعّدة �أشكال، منها:

و�لمكاتب،  �لمؤّسسات،  في  �لمثال-  سبيل  -على  تُستخَدم  دائمة:  اأ- 

و�لشركات �لمصرفية.

ب- مؤقتة: تُستخَدم في �أعمال �لمعارض �لمتنّقلة.
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ج- متنقلة َوفق الح�جة: تُستخَدم في �لمحاّل �لتجارية؛ لعرض �لبضائع.

 4- فواصل مصنوعة من خ�م�ت مختلفة، مثل �لخشب، و�لُقماش، و�لجلد، و�لزجاج، و�لمعدن، وغيرها:

طار �ل�أساسي لهذه �لفو�صل عادًة من �لخشب، ويمكن بد�خله �إضافة خامات �أخرى، مثل �لُقماش، �أو     يتكّون �ل�إ

�لجلد، �أو �لزجاج، وتُثّبت بطرق مختلفة، وتُستعَمل َكحّل سريع، ومؤقّت في �لمنازل، �أو �لصال�ت؛ لفصل مكان عن 

�آخر، �أو حجب �لرؤيا من مكان �إلى �آخر، �أو تحديد �أماكن �لمرور، �أو �إعطاء منظر جمالي.

ال�أسئلة

قبال يتز�يد شيئاً فشيئاً في �أعمال فو�صل �لديكور �لد�خلية؟ 1-  ما �لذي جعل �ل�إ

2- ما مدى �ل�ستفادة من عمل �لفو�صل �لجبصية؟

3- �أكمل �لجدول �ل�آتي:

مكان �ستخد�مهنوع �لفاصل �لد�خلي�لرقم

1-
تقطيع �لجدر�ن �لد�خلية، و�أعمال �لعزل، وصنع �ل�أسقف 

�لمستعارة، وتصميم �لديكور�ت �لد�خلية.

�لخشبية-2

�لمعدنية-3

�لمعارض �لمتنّقلة.-4

متنّقلة َوفق �لحاجة-5
4- �أعلّل: تُصنّف �ألو�ح �لجبص َوفق مكان �ستخد�مها.



105

 الموقف التعليمّي التعلّمي )4-2(:  طلاء الجدران

 وصف الموقف التعليمي التعلّمي: طلب مدير مدرسة من قسم �لتصميم �لد�خلي و�لديكور �إعادة طلاء �لجدر�ن 

بدهانات جّيدة.

العمل الك�مل

خطوات 

العمل
وصف الموقف الصفي

المنهجية

)استراتيجية التعلّم(

الموارد َوفق الموقف 

الصفي

ه�
حلّل

أ  وا
ت،

�ن�
لبي

ع ا
جم

أ ا

 �أجمع �لبيانات من مدير �لمدرسة عن: 

لون �لطلاء، ونوعه، وطبيعة �لجد�ر، و�لِمساحة 
�لمر�د طلاؤها، �لميز�نية �لمرصودة للعمل.

 �أجمع �لبيانات عن: 

�لطلاء  و�أدو�ت  ومو�صفاتها،  �لدهانات،  �أنو�ع 
و�لمادة  �لدهان،  خلط  وطريقة  �لمستخدمة، 

�لمذيبة، و�لكمية �للازمة.

 �لبحث �لعلمي.

 �لحو�ر، و�لمناقشة.

 �لوثائق: )طلب مدير 

�لمدرسة، ونشر�ت، 

وكتالوجات تتعلق 

باأعمال �لدهانات(. 

 �لتكنولوجيا: (

نترنت( مو�قع موثوق  �ل�إ

بها. 

رّر
أق وا

 ،
ط

ّط
خ

أ ا

 �أصنّف �لبيانات:

ومذيبات  �لطلاء،  ومو�د  �لدهانات،  )�أنو�ع 
�لدهان، وسرعة �لجفاف(. 

أد�ة    وضع مقترحات وبد�ئل لنوع �لدهان و�ل�

    �لمناسبة.

  در�سة �لبد�ئل، وتحديد نقاط �لقوة و�لضعف.

  تحديد نوع �لطلاء �لمناسب.

  در�سة �لبد�ئل، و�لمقترحات. 

  تحديد نوع �أد�ة �لطلاء �لمناسبة، لِمساحة

    �لمكان �لمنوي طلاؤه.

  تحديد مساحة �لجدر�ن �لتي نريد طلائها.

  تحديد كمية �لدهانات �للازمة لطلاء �لغرفة.

  �إعد�د خطّة للتنفيذ.

  �لحو�ر، و�لمناقشة.

  �لتعلّم �لتعاوني 

)�لعمل ضمن فريق(.

 �لعصف �لذهني 

)�ستمطار �ل�أفكار .

 �لوثائق: 

)كتالوجات، ونشر�ت، 

وبيانات ُجِمَعت(.

نترنت: )مو�قع   �ل�إ

خاّصة باأعمال 

�لدهانات ذ�ت 

مصد�قية(.



106

ّفذ
أن ا

أثاث من �لغرفة؛ خوفاً من �ل�تساخ.  �أفرغ �ل�
 �أغطّي �ل�أرضية جيد�ً.

�أحميها من  �أو  �لكهرباء،  �أغطية مفاتيح  �أفّك   
وصول �لطلاء.

 �أغلق �لشقوق و�لفتحات بالمعجونة �لمناسبة.
 �أنّعم �لسطح باستخد�م ورق �لزجاج.

 �أنظّف �ل�أسطح من �لغبار.
 �أمزج �لطلاء، و�أخّففه َوفق �ل�أصول �لمتّبعة.

 �أطلي طبقات �لدهان �لمناسبة.

 �لحو�ر، و�لمناقشة.

 �لتعلّم �لتعاوني 

)�لعمل ضمن فريق(.

 �لعصف �لذهني 

)�ستمطار �ل�أفكار(.

 متر قياس.

 فر�ش طلاء.

 رول طلاء.

 وعاء خلط.

 سلم مزدوج.

 مجاريد 

)مشاحيف(.

ّقق
ح

أت ا

 �أتحّقق من:
  �ختيار نوع �لطلاء �لجيد.

  كمية �لدهان؛ لتناسب �لِمساحة �لمر�د طلاؤها.
أد�ة �لمناسبة لعملية �لطلاء.   �ختيار �ل�

  �ختيار �لمذيب �لمناسب.
  تفريغ محتويات �لغرفة.

  �إز�لة مفاتيح �لكهرباء، �أو تغطيتها.
 �أتاأكّد من: 

  سّد �لشقوق، و�لثقوب.
  تغطية �لجدر�ن بالكامل.

 �لتعلّم �لتعاوني/ 

مجموعات.

 �لحو�ر، و�لمناقشة.

 �لوثائق: )طلب مدير 

�لمدرسة، وكتالوجات، 

ونشر�ت(.

نترنت: )مو�قع   �ل�إ

خاّصة باأعمال 

�لدهانات ذ�ت 

مصد�قية(.

ّدم
أق وا

 ،
ثّق

أو ا

ونسب  ومذيباتها،  �لدهانات،  �أنو�ع  �أوثّق:    
�لطلاء  وطريقة  �لطلاء،  �أدو�ت  و�أنو�ع  �لخلط، 

�لجيدة(.

 �صطحاب مدير �لمدرسة في جولة لعرض

 نتائج �لعمل ومشاهدة �لجدر�ن بعد طلائها.

  �أنشئ ملّفاً بالحالة: �أعمال طلاء جد�ر.

 �لتعلّم �لتعاوني/ 

مجموعات.

 �لحو�ر، و�لمناقشة.

  �أجهزة �لعرض، 

وجهاز حاسوب، 

وسجّلات.
وّم

أق ا

   رضا مدير �لمدرسة ومو�فقته على طلاء �لغرفة.

  معالجة �لجدر�ن، وطلائها، ومطابقتها

   للمو�صفات و�لمعايير.

  �لحو�ر،و�لمناقشة.

   �لبحث �لعلمي. 

   نماذج �لتقويم.
   طلب مدير 

�لمدرسة.
   كتالوجات، ونشر�ت 

توّضح معايير �لعمل.

- ما �لخطو�ت �لو�جب �ّتباعها قبل �لبدء بعملية �لطلاء؟ سؤال: 
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اأتعلَّم

   الده�ن�ت

ُيَعّرف �لدهان باأنّه �لمادة �لتي تُطلى بها �ل�أسطح بشكل خفيف، �أو 

كثيف، يجّف بسرعه مقبولة، وُيكِسب هذه �ل�أسطح قشرة تُكِسبها 

لوناً.

نش�ط نظري
)1(     

 قبل �لبدء بطلاء �لُجُدر، يتّم �لتحضير �لُمسبق بعمل �ل�آتي:................

آتي َوفق �ل�أسبقية:  �أعيد ترتيب ما في �لجدول �ل�

ْقم الترتيب َوفق ال�أسبقيةالخطوةالرَّ

مسح �لجد�ر من �لغبار باستخد�م فوطة، �أو خرقة رطبة. 1-

�ستعمال �لمشحاف )�لمجرود(.2-

سّد �لشقوق، و�لفجو�ت بالمعجونة.3-

-4
�إطار�ت مفاتيح  �أو  لوحات جد�رية،  �لجد�ر من  ما على  �إز�لة 

�لكهرباء.

�ستعمال ورق �لزجاج �لخشن نسبياً.5-

أثاث.6- تفريغ �لمكان من �ل�

حّل جزء من �لطلاء بالمادة �لمذيبة.7-

�ستعمال ورق �لزجاج �لناعم نسبياً. 8-

�لتخلص من �لغبار عن �لجد�ر بفرشاة، �أو مكنسة.9-
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اأهّم اأنواع الده�ن�ت: 

�أكسيد  �لمغلي، ومسحوق  �لكتّان  َبذر  �أساسيين، هما: زيت  �لزيتية من عنصرين  �لدهانات  1- ده�ن زيت: تتركّب 

ضافية، مثل �لسيكاتيف �لمجّفف، وسائل �لنفط �لمخفف، كما يضاف �أكسيد �للّون  �لزنك �ل�أبيض، وبعض �لعناصر �ل�إ

�لمطلوب، وبعض �لسو�ئل �لمساعدة.

نسبة تركيز هذه �ل�أصناف تتوقّف على �لعملية �لمر�د �ستخد�م �لدهانات ل�أجلها، فكلّما كانت �لدهانات مستخدمة 

لغرض �لبطانة؛ �أي �ل�أوجه �ل�أولى، �حتاجت لكميات �أكبر من زيت َبذرة �لكتّان، وكلّما كان �لدهان مستخدماً ل�أغر�ض 

�للّون  َوفق  فيوَضع  �للّون،  �أكسيد  �أّما  �لزنك،  �أكسيد  من  �أكبر  كميات  �إلى  �حتاجت  �ل�أخيرة،  �ل�أوجه  �أي  �لظهارة؛ 

�لمطلوب، ودرجته، سو�ء من ناحية �لحّدة، �أو �لهدوء، ويمكن �ستعماله على �ل�أسطح �لجد�رية، و�لخشبية، و�لمعدنية.

2-  الده�ن�ت الشّف�فة: 

اأ- ده�ن اللاكر: يتكّون من مادة صمغية تؤخذ بشكل رئيس من �أنقى �ألياف �لقطن، كما ُتستخَدم مادة صمغية 

كثر شيوعًا، و�ستعمالً� في �لوقت �لحاضر  صناعية، وهي �ل�أ

�لر�تنجيات  ببعض  ومزجها  �لشو�ئب،  من  تنظيفها  بعد 

�لطبيعية، ليصبح مرّكبًا ُيسّمى �للاكر.

     ُيذ�ب مرّكب �للاكر عادًة بالتنر، وُيستخَدم هذ� �لنوع من 

سطح �لخشبية، و�لمحافظة على لون  �لدهان؛ لحماية �ل�أ

�لخشب �لطبيعي، ول�إعطاء لمعة، وسطح �أملس ناعم.

مسامات  ِلسّد  ُيستخَدم  طلاء  سلر:  الس�ندك  ده�ن   – ب 

�ل�أخشاب، كمرحله �أولى من تحضير �لسطوح لدهان �للاكر، وهي مادة صمغية غير ل�معة، ُتفَرش على 

سطح بوساطة فرد �لّرّش، �أو �لفرشاة وجهًا، �أو عّدة �أوجه َوفق �لحاجة، وُيستعَمل �لُبرد�خ )ورق �لزجاج( بين  �ل�أ

�لوجه و�ل�آخر؛ لتنعيم �لسطوح، و�إز�لة �لنتوء�ت، وبخّفه متناهية، وهو شّفاف؛ �أي ل� يعطي لونًا للاأخشاب.

ج- البوليستر: هو �أيضًا طلاء ُيستخَدم كاأساس للاأخشاب، ويشبه �إلى حّد كبير دهان �لساندك سلر، ولكن يمتاز 

عن سابقه باإعطاء �لسطح ملمسًا مصقولً� �أكثر مّما يعطيه �لسلر.

نش�ط عملي
)2(     

وبمادة  مّرة،  �لشّفاف  �للاكر  بمادة  و�أطليها  مختلفة،  �أخشاب  من  صغيرة  قطعاً  �أحضر 

�لساندك سلر مّرة �أخرى، و�أبّين �لفرق بينهما.
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نحصل على مزيج �للاكر، و�لساندك سلر، و�لبوليستر، كّل منها مع �لمجّفف، و�لمخفف بنسب مدروسة، وَوفق تعليمات 

�لشركة �لصانعة، مع ملاحظة وجوب �لّرّش في درجة حر�رة معتدلة، كما ل� يجوز زيادة نسبة �لمجّفف، �أو نقصانه في حال 

�ختلاف درجة �لحر�رة، ويحتاج �للاكر من )2-4( ساعات للجفاف، قد تزيد، �أو تنقص َوفق درجة حر�رة �لجّو �لمحيط.

 

3- طلاء مذيبة م�ء )طراشة(: ُيستخَدم عادة على �ل�أسطح �لد�خلية، و�لخارجية من جدر�ن �لمنشاآت �لمعّرضة للعو�مل 

�لجّويّة �لمختلفة، ومنها:

سقف؛ كونه ل� يتحّمل عمليات �لتنظيف، و�لعو�مل �لجّوّية �لخارجية.   اأ- البوليسيد: وهو مخّصص لدهان �ل�أ

سطح، �أو �لجدر�ن �لد�خلية؛ كونه يتحّمل عمليات �لتنظيف بشكل �أفضل  ملشن: وهو مخّصص لدهان �ل�أ ب- ال�أ

من سابقه.

سطح، �أو �لجدر�ن �لد�خلية، و�لخارجية؛ كونه يتحّمل �لعو�مل �لجّوّية  ج- السوبر كريل: وهو مخّصص لدهان �ل�أ

�لخارجية، وعمليات �لتنظيف �لمختلفة. 

ظهرت في �ل�أسو�ق �لمحلية �أنو�ع كثيرة، ومختلفة من �لدهانات، وغالباً ما تُسّمى باأسماء �لشركات �لمصنّعة لها، وهي في 

�لغالب تحتوي على �لمكونات �ل�أساسية للدهانات نفسها، ولكن باإضافة ُمحسنّات تضفي عليه ميز�ت مختلفة، وتعطي 

هذه �لدهانات في �لغالب تاأثير�ت خاصة كثيرة.

يسبق عمليات �لدهان هذه تحضير �ل�أسطح بمادة �لمعجونة، �أو ما يماثلها؛ لملء �لمسامات و�لثقوب، ثّم تُتَرك فترة من 

�لزمن؛ لجفاف �لمعجونة تماماً، وبعدها يتّم �ستخد�م ورق �لبرد�خ؛ للتنعيم.

نش�ط

)3(

)نظري( 1 - �أبحث عن �أنو�ع �ل�أدو�ت �لمستخدمة في عملية �لطلاء.

)عملي( 2 - �أطلي سطحاً بمادة �لبوليسيد، وسطحاً �آخر بمادة �ل�أملشن، ثّم �أوّضح �لفرق بينهما.

اأهّم ميزات الده�ن�ت الجيدة:

1- يجب �أّل� يتاأّثر كيماويًا باللمس.

2- يجب �أن يمنع نفاذ �لماء، �أو �لرطوبة، �أو �لهو�ء.

3- يجب �أّل� يتحّلل بالماء، �أو �لرطوبة.

4- يجب �أن يكون متماسكًا مع �لسطح �لمر�د طلاؤه.

5- يجب �أن يكون له مّطاطية، ومرونة كافية، بحيث ل� يتشّقق عند تعّرضه للتمّدد، و�لتقّلص؛ بسبب عو�مل �لقوى، 

و�لحر�رة.
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اأسب�ب ده�ن ال�أسطح، والمشغول�ت:

سطح من �لتاآكل. 1- لحماية �ل�أ

2- ليصبح �لسطح �أكثر قوة.

3- حفظ �لمشغول�ت من �لتقلبات �لجوية �لمختلفة.

4- �إعطاء منظر جمالي للاأسطح، و�لمشغول�ت.

5- تغطية �لعيوب في بعض �لمشغول�ت.

6- تقليد منظر، وملمس؛ ليشابه مو�د، وخامات مختلفة. 

7- حفظ �لحديد من �لصد�أ.

معدات الطلاء: 

يعتمد �ختيار �أد�ة �لطلاء �لمناسبة للعمل على طبيعة �لسطح �لُمر�د طلاؤه؛ ما يفيد في سرعة �لعمل، وجودته، وفاعليته، 
ومن هذه �لمعّد�ت:

حجام، وهي مصّممة لجميع  شكال، و�ل�أ 1- فراشي الطلاء: يتّم �إنتاجها بمختلف �ل�أ
�لمناطق،  مختِلف  في  بنجاح  �لفر�شي  �ستعمال  ويمكن  �لممكنة،  �ل�حتياجات 
ماكن �لو�سعة، مثل  �ل�أ �أسرع في  خرى توّفر تغطية  �ل�أ �أّن �لوسائل  على �لرغم من 

سقف، و�لجدر�ن. �ل�أ

2- البكرات )الرول(: ُتَعّد �لبكر�ت مثالية لطلاء �لِمساحات �لكبيرة؛ �إذ �إّنها تعمل 
على تغطيتها بسرعة، وفاعلية عالية، وتتو�جد باأحجام مختلفة؛ لتسهيل �لمهمة 

�لمطلوبة، وملاءمتها.  

      

جهزة �لتي ُتستعَمل في دهان  دو�ت، و�ل�أ 3- مسدس الّرّش )الرذاذ(: ُيَعّد من �أهّم �ل�أ
فّعال جدً� في تغطية ِمساحات كبيرة بسرعة و�نتظام، �إّل� �أّن �لفوضى �لكبيرة �لتي 

ماكن �لماأهولة،  تنجم عنه، و�لحماية �لتي يستلزمها، غالبًا ما تجعله غير عملي في �ل�أ
�أكثر ملاءمة لعمليات �لطلاء �لصناعي؛ �أي في �لمصانع. وفي جميع  ولكن يكون 
ماكن  حو�ل، فاإّن شعبية �لرذ�ذ في تز�يد مستمر، حيث َيسُهل توجيه �لفرد �إلى �ل�أ �ل�أ

د�ة على مهارة �لمستخدم  �لتي يتعّذر �لوصول �إليها، وتعتمد عمليه �لدهان بهذه �ل�أ

لها، وخبرته. 

أنو�ع �لنادرة تعمل دون هو�ء )كهرباء(، وبخاصة في  وعادًة ما يتّصل فرد �لّرّش بَوحدة ضاغطة �لهو�ء، �إلّ� �أّن بعض �ل�

�ل�أعمال �لشخصية، و�لبيتية في عمليات �لصيانة.
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اإرش�دات يجب ال�أخذ به� عند استعم�ل مسدس الرّّش:

1- �رتد�ء لباس �لعمل �لمناسب؛ من كّمامات، وقّفاز�ت في �أثناء �لعمل.

2- تصفية �لدهان بقطعة من �لشاش قبل تعبئة وعاء مسدس �لّرّش.

3- ضبط ضغط �لهو�ء �لمطلوب قبل �لبدء بعملية �لدهان، و�لتجربة على قطعة فضلات.

سطح �لعمودية، ومائلة عند  4- �أن يكون �تجاه فّوهة �لمسدس مو�جهة للسطح، وعمودية تمامًا عليه عند دهان �ل�أ

فقية. سطح �ل�أ رّش �ل�أ

5- �أن تكون �لمسافة بين فّوهة �لمسدس، و�لسطح بمعدل )15-25( سم.

6- �لتاأّكد من نظافة �لمسدس قبل �ل�ستعمال.

7- �أن يكون �لضغط على زناد �لفرد متساويًا باستمر�ر.

8- تحريك �ليد بمو�ز�ة �لسطح، وليس بشكل قوسي عليه في �أثناء عملية �لدهان.

9- �أن تغّطي كّل سحبة دهان جزءً� من سابقيتها. 

10- ُتَرّش �لسطوح �لسفلية �لد�خلية، و�لعلوية �لبعيدة �أولً�، ثّم �لخارجية، و�لقريبة من �لمستخدم.

11-  تفريغ وعاء �لمسدس من �لدهان بعد �ل�نتهاء منه، ووضع كمية كافية من �لمذيب بدلً� منه، ورشها بعيدً� 

عن �لمشغول�ت.

ب، وُتحَفظ.    12- تفكيك �أجز�ء �لمسدس، ووضعها في �لمادة �لمذيبة للدهان فترة من �لزمن، ثّم ُتَنّشف، وُتَركَّ

كما يوَجد في بعض �لمشاغل، �أو ورش �لنجارة غرف خاّصة لعملية �لدهان بوساطة مسدس �لّرّش؛ لتكون 

غلاق(، ومزّودة بمر�وح؛ للتخلص من �لرذ�ذ، و�أيضًا مزودة بفلاتر؛ لتنقية �لهو�ء �لد�خل؛  معزولة )محكمة �ل�إ

لضمان سلامة �لعامل، و�لحصول على جودة عالية للمنتج.

نص�ئح للحصول على طلاء جيد:

سفل، ومن �لبعيد �إلى �لقريب. على �إلى �ل�أ 1- بدء عملية �لدهان من �ل�أ

2- خلط �لكمية �للازمة من �لدهان، و�لحصول على �لّلون �لمطلوب.

3- خلط كمية قليلة فقط من �لدهان بالمخّفف �لمناسب. 

4- سّد �لشقوق و�لفجو�ت �لكبيرة بالمعجون �لمناسب على عّدة مر�حل.

5- تنعيم �أماكن �لمعجونة بعد تركها �لفترة �للازمة للجفاف.

سطح �لمتسخة قبل �لقيام بعملية �لطلاء. 6- تنظيف �ل�أ
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نش�ط عملي

)4(     

طلاء قطع تحتاج للصيانة باستخد�م عبو�ت جاهزة للّرّش، مع �لحرص على �ستخد�م وسائل 

�لسلامة �لمهنية. 

طرق اإزالة الده�ن:

1- باستخد�م �لمقاشط �لمختلفة )�لمشاحيف، �أو �لمجاريد(.

2- بوساطة مصادر �لحر�رة �لمختلفة، مثل )لهب �لشاروخ(، �أو هيتر �لحر�رة.

لية، �أو �ليدوية. 3- �ستخد�م وسائل �لتنعيم مباشرة؛ �ل�آ

ز�لة �لدهانات �لمختلفة، حيث ُيَرّش، ُويترك مّدة 10- 20  4- �ستعمال ُمَرّكب كيماوي خاّص مجّهز خصيصًا؛ ل�إ

ب  دقيقة؛ لُيحّلل �لدهان، ويكون �لّرّش على ِمساحات محدودة؛ ليتّم �لتنظيف �أّولً� باأّول، وُيستعَمل هذ� �لُمركَّ

بشكل جيد في �لسطوح �لمستوية، و�لد�ئرية، و�لمزخرفة، وفي �لمشغول�ت �لتي ل� تتحّمل �لحر�رة، و�لحرق.

غر�ض �لظهارة. غر�ض �لبطانة، �أو ل�أ 1- �أبّين �لفرق في تركيبة �لدهان عندما يكون ل�أ

سطح �لكبيرة؟ دو�ت ُتستخَدم عندما ُير�د طلاء �ل�أ 2- �أّي �ل�أ

سطح �لخشبية بمادة )�لساندك سلر(. 3- �أعّلل: ضرورة طلاء �ل�أ

4- �أذكر �أنو�ع �لطلاء �لمستخدم للجدر�ن.

5- كيف �أختار �أد�ة �لطلاء �لمناسبة؟

ال�أسئلة
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 الموقف التعليمّي التعلّمي )4-3(: تلبيس الجدار بشرائح خشب الديكور

�أر�د صاحب مكتب تلبيس جد�ر د�خل مكتبه بشر�ئح خشب �لديكور،  التعليمي التعلّمي:    وصف الموقف 

وطلاءه، فطلب �ل�ستشارة، و�لتنفيذ من قسم �لتصميم �لد�خلي و�لديكور. 

العمل الك�مل

خطوات 

العمل
وصف الموقف الصفي

المنهجية

)استراتيجية التعلّم(

الموارد َوفق الموقف 

الصفي

ه�
حلّل

أ  وا
ت،

�ن�
لبي

ع ا
جم

أ ا

 �أجمع �لبيانات من صاحب �لمكتب عن:

�لخشب،  ونوع  بالخشب،  �لجد�ر  تلبيس  سبب 

ولونه، و�تجاه �لشر�ئح  و�لميز�نية �لمرصودة . 

 �أجمع �لبيانات عن: 

�أنو�ع �ل�أخشاب، و�ألو�نها، و�أقيستها، وكيف ُيباع 

�لخشب، وطريقة �لتركيب، و�ل�أدو�ت �للازمة في 

عملية �لتركيب، و�لطلاء �لمناسب. 

 �لبحث �لعلمي.

 �لحو�ر، و�لمناقشة.

 �لتعلّم �لتعاوني.

 �لوثائق: )طلب 

صاحب �لمكتب، 

ونشر�ت، وكتالوجات 

تتعلق باأعمال �لديكور 

�لخشبية(. 

 �لتكنولوجيا: (

نترنت( مو�قع موثوق  �ل�إ

بها.

رّر
أق وا

 ،
ط

ّط
خ

أ ا

 �أصنّف �لبيانات:

)نوع �لخشب، و�ألو�نه، و�أقيسته، وكمية �لخشب 

�للازم، ونوع �لطلاء(.

 وضع مقترحات وبد�ئل لنوع �لخشب، و�أقيسته، 

وطريقة �لتركيب، ونوع �لطلاء.

  در�سة �لبد�ئل، وتحديد نقاط �لقوة و�لضعف.

  تحديد نوع تركيب �لخشب، وقياسه، وطريقته، 

ونوع �لطلاء.

  تحديد كمية �لخشب �للازم للعمل.

  �إعد�د خطّة للتنفيذ.

  �لحو�ر، و�لمناقشة.

  �لتعلّم �لتعاوني 

)�لعمل ضمن فريق(. 

 �لعصف �لذهني 

�ستمطار �ل�أفكار.

 �لوثائق: 

)كتالوجات، 

ونشر�ت، وبيانات 

ُجِمَعت(.

نترنت: )مو�قع   �ل�إ

خاّصة باأعمال 

�لديكور �لخشبية ذ�ت 

مصد�قية(.
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ّفذ
أن ا

�لعلامات  و�أرسم  و�أقّسمها،  �لمسافات،  �أقيس   

على �لجد�ر.

 �أقّص �لعو�رض بالقياس �لمناسب للجد�ر.

 �أثقب �لعو�رض بالمقدح.

 �أثقب �لجد�ر. 

 �أركّب �لعو�رض �لخشبية على �لجد�ر.

 �أقّص شر�ئح خشب �لديكور بالقياس �للازم.

 �أثّبت �لشر�ئح على �لعو�رض باستخد�م �لمسامير 

�لشّعارية.

 �أدهن �لشر�ئح �لخشبية بالطلاء �لمناسب.

 �لحو�ر، و�لمناقشة.

 �لتعلّم �لتعاوني 
)�لعمل ضمن فريق(.

 متر معدني.

 قلم رصاص.

 منشار يدوي.

  ميز�ن كحولي

   )ماء(.

 شاكوش معدني.

سلّم مزدوج )سيبة(.

 منشار �لخرق

�لترددي )�لجكسون(.

 مقدح 

 حجر)باتشون(.

 مقدح بطارية.

 بر�ٍغ، و�أسافين.

 مسامير شّعارية.

 �أد�ة طلاء.

 طلاء خشب.

ّقق
ح

أت ا

 �أتحّقق من:

  �ختيار �لخشب �لمناسب.

)مجرى،  بعض  مع  بعضه  �لخشب  تد�خل    

ولسان(.

  دقة مكان ضرب �لمسمار.

  صحة �ستو�ء شر�ئح �لخشب.

  شّفافية �لدهان �لمستخدم. 

  �ستخد�م �أد�ة طلاء مناسبة.

 �لتعلّم �لتعاوني/ 
مجموعات.

 �لحو�ر، و�لمناقشة.

 �لوثائق: )طلب 
صاحب �لمكتب، 

وكتالوجات، 
ونشر�ت(.

نترنت: )مو�قع   �ل�إ
خاّصة باأعمال 

�لديكور �لخشبية 
ذ�ت مصد�قية(.
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ّدم
أق وا

 ،
ثّق

أو ا

  �أوثّق: 

)�أنو�ع خشب �لشر�ئح، وقياس �لخشب، وَوحدة 

تلبيس  وطريقة  �لشّفافة،  �لدهانات  ونوع  بيعه، 

�لُجُدر بشر�ئح خشب �لديكور.

  عرض نتيجة �لعمل من خلال جولة مع

  صاحب �لمكتب لمشاهدة �لجدر�ن بعد تلبيسها 

  بشر�ئح �لخشب

  �أنشئ ملّفاً بالحالة: �أعمال تلبيس جد�ر بشر�ئح 

  خشب �لديكور.

  �لتعلّم �لتعاوني/

   مجموعات.

 �لحو�ر، و�لمناقشة.

 �أجهزة �لعرض، 

وجهاز حاسوب، 

وسجّلات.

وّم
أق ا

 رضا صاحب �لمكتب، ومو�فقته على تلبيس

  �لجد�ر، وطلائه. 

 مطابقة تلبيس �لجد�ر بالخشب للمو�صفات

  و�لمعايير.

 �لحو�ر، و�لمناقشة.

�لبحث �لعلمي/ �أدو�ت 

 �لتقويم �ل�أصيل.

 نماذج �لتقويم.

 طلب صاحب 

�لمكتب.

 كتالوجات، 

ونشر�ت توّضح معايير 

�لعمل.

- �أعّدد �ل�أدو�ت �لمستخدمة في تركيب �ألو�ح �لخشب.سؤال: 
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اأتعلَّم

الخشب في الديكور الداخلي

اأفكر :عادة ما ُيستخدم �لمصطلح »منجور«. 

 تُرى على ماذ� يدل هذ� �لمصطلح؟

تَُعّد �ل�أخشاب �لطبيعية، و�لصناعية من �لمو�د �لرئيسة �لتي تُستعَمل بكثرة في �أعمال �لديكور �لد�خلي؛ لتعطي �لمكان 

أناقة، و�لدفء، وتتوفّر هذه �ل�أخشاب باأشكال، و�ألو�ن، و�أقيسة عديدة، لتناسب جميع �ل�أماكن، وتنسجم مع  جّو�ً من �ل�

غيرها من �لخامات، و�لتصاميم �لمختلفة.

 ومّما ل� شّك فيه �أّن �ل�أخشاب �أيضاً تدخل في صناعة كثير من �أمور �لبناء، تثبيت قطع خشبية على �لجد�ر باستخد�م 

أثاث �لمختلفة. مقدح �لحجر �لكهربائي، ومقدح �لبطارية، وقطع �ل�

تلبيس الجدران

نش�ط نظري

)1(     
�أبحث عن كيفية حساب كمية �لخامات �للازمة لتلبيس جد�ر بشر�ئح خشب �لديكور.

تُلّبس �لجدر�ن بخامات مختلفة، من �أهمها خامة �لخشب؛ لِما تمتاز به من 

جمال، وفخامة، وصلابة، حيث تُستخَدم باأنو�عها �لطبيعية، و�لصناعية في 

تجميل �لجدر�ن �لد�خلية؛ لتساعد على �إخفاء عيوب �لجدر�ن، ومشاكلها، 

ضافة �إلى  وتساعد �أيضاً في تسهيل عملية �لتمديد�ت �لكهربائية من خلفها، بال�إ

�إمكانية عمل تصاميم عديدة من خلال �أشكالها �لمتعددة، و�ألو�نها �لمتنوعة.

وتُلبَّس �ل�أخشاب على �لجدر�ن بطريقة تثبيت عو�رض خشبية بوساطة �لبر�غي 

عطاء �لمنظر �لجمالي، وهذه  ألو�ح �لمستخدمة؛ ل�إ على �لجدر�ن، يتّم توزيعها بمسافات تناسب �أبعاد �لشر�ئح، �أو �ل�

�لعو�رض تسمح بترك مسافة بين �لجد�ر �ل�أصلي، و�لتلبيسة �لتي تعطي �لناحية �لجمالية.
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 خطوات تركيب األواح الخشب في تلبيس جدار داخلي:

1- تحضير �لجد�ر �لُمر�د تلبيسه، بتنظيفه، و�إز�لة كّل ما يتعارض مع عملية 

تثبيت �لعو�رض �لخشبية.

2- وضع �لتمديد�ت �لكهربائية �إن ُوِجدت، حيث يساعد تلبيس �لجدر�ن في 

تسهيل عملية �لتمديد�ت �لكهربائية من خلفه، بحيث ل� يتطلّب ذلك تحفير 

�لجد�ر.

ألو�ح �لخشبية، وضمان  3- تثبيت �لعو�رض �لخشبية، بوضعها في مسافات تتناسب مع عرض �ل�

قوتها على �لجد�ر، ويتّم ذلك باستعمال مقدح �لحجر في عمل ثقوب بالجد�ر، ومقدح �لبطارية؛ 

لعمل �لثقوب بالعو�رض، وشّد �لبر�غي. 

تثبيت �ألو�ح خشب �لديكور على �لعو�رض �لخشبية باستخد�م �لمسامير �لشّعارية )�لصغيرة(، وضبط 

ز�وية �لتثبيت بوساطة �لميز�ن �لكحولي.

4- تثبيت باقي �لقطع، و�لمتّممات �لمحيطة بالجد�ر �لُملّبس باألو�ح �لخشب، وتركيبه، و�لتاأكّد من عدم وجود �أّي مشاكل 

في �لتثبيت، ومعالجتها �إن ُوِجدت.
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اأم�كن استخدام الخشب في تلبيس جدران المن�زل:

1- غرف النوم: نظرً� لما تمتاز به �ل�أخشاب، باإعطاء شعور 

ماكن �لتي يتّم  بالدفء، فاإّن غرف �لنوم هي من �أهّم �ل�أ

توظيف �ألو�ح �ل�أخشاب بها، حيث �إّنها تضيف رونقًا، 

وفخامة، وجمالً� كبيرً� في هذ� �لمكان.

2- غرفة المعيشة: ُيَعّد تصميم �لجد�ر �لمتو�جد عليه �لتلفاز 

من �أهم ما يمكن �لتركيز عليه د�خل هذه �لغرفة؛ لتركيز 

�لنظر �إليه، فعادًة ما ُيستخَدم لتجميل هذ� �لمكان �لخشُب 

باأشكاله. 

3- غرفة الضيوف وال�ستقب�ل: ُتَعّد هذه �لغرفة و�جهة �لمنزل 

ساسية �لتي تعكس �لجمالية �لخاّصة للبيت من �لز�ئرين؛  �ل�أ

لذ� يتّم �ل�هتمام بها بشكل ممّيز.

4- المداخل والممّرات: هنا يمكن �ستخد�م �لخشب على 

رضيات، �أو �لخز�ئن �لصغيرة،  �لجدر�ن، �أو �ل�أسقف، �أو �ل�أ

رفف �لجانبية، �أو بر�ويز �للوحات �لجد�رية �لموزعة  �أو �ل�أ

قّي،  على �لجدر�ن، كّل ذلك يعطي �نطباعًا بالفخامة، و�لرُّ

ويمكن �أن ُتدَمج بخامات �أخرى، مثل �لزجاج، و�لمر�يا، 

�ل�إضاءة؛  تسليط  �إلى  بال�إضافة  متكاملًا،  عملًا  لتصبح 

ِلُتظهر جمالية �ل�أخشاب.

ألو�ن �لقاتمة للِمساحات  �أّما عن ِمساحة تلك �لممّر�ت، فير�عى �ستخد�م �ألو�ن �لخشب �لفاتحة للِمساحات �لصغيرة، و�ل�

�لكبيرة.
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ال�أرضي�ت

لذلك يجب  �ل�أماكن ظهور�ً، و�ستخد�ماً؛  �أكثر  �ل�أرضيات من  تَُعّد    

�ختيار �أفضل �ل�أخشاب، و�أكثرها تحّملاً، مع مر�عاة �لناحية �لجمالية، 

فالخشب في �ل�أرضيات يعطي مرونة من خلال �لمسامات �لتي يحتويها؛ 

من  �أكثر  �لضغط  يمتّص  أنّه  ل� وصحياً؛  مريحاً  عليه  �لمشي  يجعل  ما 

مختلفة،  و�أشكال  باألو�ن،  �ل�أرضيات  هذه  وتاأتي  �لرخامية،  �ل�أرضيات 

لتناسب جميع �لتصاميم.

عيوب اأرضي�ت الخشبميزات اأرضي�ت الخشب

�أو  حديثة،  كانت  سو�ء  �لمختلفة،  ُرز  �لطُّ تناسب    -1

)كلاسيك(. 

1- تتاأثر بالحر�رة. 

2- سهولة �ل�نزل�ق.2- تعطي �لمكان زيادة في �لدفء.

3- سهولة �لخدش.3- سهولة �لتنظيف.

4- تُصِدر صوًتا في �أثناء �لمشي عليها.4- سهولة �لتجديد.

5- عازلة. 

نش�ط عملي

)2(     

�أتعاون مع زملائي في تركيب بلاط �أرضيات �لبلاستيك )pvc( ذ�ت �للاصق �لذ�تي على �أرضية 

ُصلبة من �لبلاط.
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ال�أسقف الخشبية

  من هذه �ل�أسقف ما يكون على شكل شر�ئح، �أو �ألو�ح، �أو تفريغات )CNC(، وتُستخَدم غالباً كسقف تجميلي �أسفل 

ضاءة، وتبطين  خفاء �لتمديد�ت �لمختلفة، ولسهولة توزيع �ل�إ �أعمال �لقرميد، ولتخفيض مستوى �لسقف �ل�أصلي، ول�إ

َدد من �أسفل، وتغطية بعض �لتمديد�ت �لكهربائية، وتمديد�ت �لتكييف، وغيرها. �لسِّ

ال�أبواب الخشبية

�أشكالها،  �لد�خلية، وتتعّدد  �لتشطيبات  �أساسيات  �أبو�ب �لخشب من  تَُعّد   

و�ستخد�ماتها، فمنها ما ُيستخَدم في �لمد�خل �لرئيسة، و�لغرف، و�لحّمامات، 

و�لممّر�ت، و�لحد�ئق، وعديد من �ل�أماكن؛ لما تتمتّع به من فخامة، ومتانة، 

وجمال، فمنها ما يكون لعزل �لحر�رة، �أو �لصوت، �أو لحجب �لد�خل عن 

و�لفنادق،  �لمنازل،  في  أبو�ب  �ل� وتُستعَمل  و�لغرف،  �لمباني،  في  �لخارج 

عديدة؛  و�أنو�ع  عديدة،  باأشكال  وتتو�جد  �لتجارية،  و�لمحاّل  و�لمطاعم، 

لتتناسب مع جميع �لتصاميم.

اأشك�ل ال�أبواب الخشبية:

للِمس�حة،  تبعً�  المن�زل،  في  المستخدمة  ال�أبواب  اأشك�ل  تتنوّع 

والح�جة المستخدمة ل�أجله�، فمنه�:

1- �لباب �لعادي ذو �لدرفة �لو�حدة: وعادًة ما يتر�وح عرضه من )70- 100( سم، 

وُيستخَدم في معظم �لُغَرف في �لمنزل. 

2- الب�ب ذو الدرفتين: وعادًة ما يتر�وح عرضه 110 – 180 سم، وُيستخَدم 

في مد�خل �لبيوت �لرئيسة، ومنه ما ُيستخَدم في �لمطابخ، ويفتح، ويغلق 

بشكل مروحي للد�خل، و�لخارج، ويكون بعرض قليل. 

رف الثلاث، اأو ال�أربع: وعادة ما يصل عرضه �إلى 210  3- الب�ب ذو الدُّ

سم، وُيستخَدم للمد�خل �لعريضة، وفي زيادة ِمساحة �لمكان عند فتحه على 

غرفة بجانبه، و�إمكانية �حتو�ء جزء منه على زجاج؛ ليساعد على �إدخال �لضوء 

�لطبيعي، و�إضافة لمسة ممّيزة، ومكّملة ل�أجو�ء �لمنزل.
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أبو�ب �إذ� كانت ِمساحة  4- الب�ب الخشبي المنزلق )السّح�ب(: ُيستخَدم هذ� �لنمط من �ل�

�لمنزل صغيرة، وعندما نشعر باأّن حركة �لباب �لمفصلية تَُشكّل �إعاقة في �لمرور، و�لحركة، �أو قد 

أثاث �لمجاورة.  تؤثّر سلباً على �إحدى قطع �ل�

اأنواع ال�أبواب الخشبية: 

ّن لها �أيضاً �أنو�ع قد تختلف في طريقة �لصنع، و�لمو�د �لخام  كما للاأبو�ب �أشكال مختلفة، فاإ

�لمستخدمة، فمنها: 

أبو�ب عادًة من �لخشب �لطبيعي، كالماهوجني،  1- اأبواب الحشوات: تُصَنع هذه �ل�

�أو �لبلّوط، �أو �لصنوبر )�لسّويد(، وغيرها من �ل�أخشاب، ويمتاز هذ� �لنوع بالفخامة، 

وقّوة �لتحمل، وثقل وزنه �لذي قد يؤثّر سلباً بعد مضّي وقت طويل، وغالباً ما ُيستخَدم 

للمد�خل �لرئيسة، و�لخارجية في �لقصور، و�لِفَلل �لكبيرة �لفاخرة؛ لغلاء ثمنه.

دون  �لخشبية(  )�لوصلات  �لتعشيق  طريقة  بوساطة  �لغالب  في  �أجز�ئه  تجميع  ويتّم 

باأشكال،  لتزيينه  �لباب؛  في  )�لزخرفة(  �لحفر  �ستخد�م  ويمكن  �لمسامير،  �ستخد�م 

ورسومات مختلفة. 

و�ل�أخشاب  �ل�أبيض،  �لرخيصة، كالصنوبر  �لطبيعية  �ل�أخشاب  أبو�ب من  �ل� �لنوع من  الكبس: ُيصَنع هذ�  اأبواب   -2

طار �لد�خلي، و�لحشو�ت �لد�خلية من �لخشب �لطبيعي،  �لمصنّعة، حيث ُيصَنع �ل�إ

.)MDF( ألياف وتُغطّى من �لوجهين بالخشب �لصناعي من نوع فنيرة، �أو �ل�

حدى �ل�أخشاب �لطبيعية �لقاسية؛  ّما �أن تكون �ل�أخشاب �لصناعية ُملّبسة بقشرة ل�إ فاإ

ل�صقة  مو�د  بوساطة  لصقهما  ليتّم  ُملّبسة؛  غير  �أو  �إضافي،  منظر جمالي  عطاء  ل�إ

)�لغر�ء(، و�لكبس بوساطة مر�بط، �أو مكابس هيدروليكية خاّصة، مع �لحرص على 

بالتمّدد، و�لتقلص َوفق  وجود فر�غات بمسافات قليلة بين �لشر�ئح؛ لكي تسمح 

لب على محيط �لباب  �لمتغير�ت �لحر�رية؛ ما تحفظ �لباب من �لتقّوس، ويمكن �إضافة قشط من �لخشب �لطبيعي �لصُّ

طار، ووجَهي �لخشب �لصناعي، ويمتاز بسهولة تنظيفه، وصيانته، وخّفة وزنة؛ ما يجعله  �لخارجي؛ للحفاظ على �ل�إ

ُيستخَدم د�خلياً فقط.

نش�ط نظري

)3(     

بو�ب �لخشبية.  زيارة ورشة نجارة، و�إعد�د تقرير فّني يوّضح فيه خطو�ت صناعة �ل�أ
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النوافذ 

 كانت �لنو�فذ �لخشبية هي �لمسيطرة من بين �لخامات في صنع نو�فذ �لمنازل، فكان منها �لنو�فذ، و�لمشربّيات �لخشبية، 

ومنها ما هو معّشق بالزجاج �لملّون، �أو �لمحفور باأشكال هندسية جميلة، حيث تعكس جمالية هذ� �لبناء، ومكانته في 

تلك �لفتر�ت �لقديمة.

ال�أث�ث 

أثاث �لمتو�جدة في �لمنازل، و�لُمنشاآت �لمختلفة تُصَنع من �ل�أخشاب، كالكنب، و�لكر�سي،   �أصبحت �أغلب قطع �ل�

أثاث )�لمودرن(،  ضافة لجماليتها، وفخامتها، فمنها �ل� و�لطاول�ت، و�لخز�ئن، و�لمطابخ؛ لمرونتها، وسهولة تشكليها، بال�إ

و)�لكلاسيكي(، وباأشكال مختلفة؛ لتناسب جميع �لتصاميم.
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السلالم )ال�أدراج( 

 تَُعّد �لسلالم حْلقة �لوصل بين �لطو�بق �لمختلفة د�خل �لمنشاآت؛ لتوصل �لطو�بق بعضها مع بعض، وبُطرق َسِلسة وسهلة، 

نّها تتوفّر باأشكال مختلفة، كالدرج �لعادي �لبسيط، و�لدرج �لحلزوني، ومنها ما يكون على شكل حرف )L(، �أو على  فاإ

شكل حرف )U(، فكّل منها ُيستخَدم في �لمكان �لمخّصص له َوفق �لتصميم �لمناسب، مع مر�عاة �لناحية �لوظيفية �لتي 

ضافة �إلى �لخشب، مثل �لحديد، و�لزجاج،  ُوِضَع من �أجلها، كما يمكن �أن تدخل في صناعة �ل�أدر�ج مو�ّد �أخرى، بال�إ

عطاء منظر جمالي. و�لرخام؛ ل�إ

1- �أتكلّم عن �ستخد�م �لخشب في تجميل كّل مّما ياأتي: 

ب- �لمد�خل، و�لممّر�ت.  �أ- غرف �لمعيشة )�لصالون(.    

2- ما ميز�ت �ل�أرضيات �لخشبية؟

أربع، و�لباب �لمنزلق، من حيث �ل�ستخد�م. 3- �أفّرق بين �لباب ذي �لدرفات �ل�

4 - �أذكر ثلاث ميز�ت لتلبيس �لُجُدر بخامة �لخشب.

5- �أعّدد �لخطو�ت �لمتّبعة في عملية تركيب �ألو�ح �لخشب.

ال�أسئلة
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اأسئلة الَوحدة

جابة �لصحيحة فيما ياأتي:  السؤال ال�أول:  �أضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

1   ما لون �ألو�ح �لجبص �لمستخدمة في �ل�أماكن �لرطبة؟

ج- �أبيض.    د- رمادي.  �أ- �أحمر.             ب- �أخضر.   

2  بَِم تُثبَّت �ألو�ح �لجبص على �لمعدن؟

ج- بال�آجو.    د- بوصلات خشبية. �أ- بالغر�ء.     ب- ببر�ٍغ خاّصة.   

3  ما �أقيسة لوح �لجبص؟

ب- )200x120( سم.    �أ- )300x120( سم.     

ج- )260x100( سم.              د- )250x120( سم.

4  ما �لعناصر �لرئيسة �لتي تدخل في صناعة �لدهانات؟

ب- �لمخّفف، و�لسيكاتيف.   �أ- �لزيت، و�لنفط.     

د- �لتنر، و�لزنك. ج- زيت َبذر �لكّتان، ومسحوق �لزنك.   

5  ما �لطلاء �لمخّصص للاأسقف؟

ج- �لبوليسيد.      د- �لسوبركريل. ملشن.          ب- �لشّفاف.       �أ- �ل�أ

أد�ة �لتي تَُعّد مثالية في طلاء �لِمساحات �لكبيرة؟ 6 ما �ل�

�أ- فر�شي �لدهان.     ب- مسّدس �لّرّش.       ج- �إسفنجات �لطلاء.  د- �لرول.

7  ما عيوب �ل�أرضيات �لخشبية؟ 

�أ- سهولة �لخدش.    ب- سهولة �لتنظيف.     ج- عازلة.           د- سهولة �لتنجيد.

8  كم يكون عرض �لباب �لد�خلي �لخشبي عندما يكون درفة و�حدة؟

�أ- )70- 100( سم.  ب- )110-150( سم.    ج- )90-120( سم. د- )110-180( سم.
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السؤال الث�ني: ما �لفائدة �لمرجّوة من �لقو�طع �لجبصية؟

السؤال الث�لث: �أوّضح تصنيفات �ألو�ح �لجبص، و�أماكن �ستخد�م كّل منها.

السؤال الرابع: ما �لفرق بين تلبيس �لُجُدر باألو�ح �لجبص، وشر�ئح خشب �لديكور؟

السؤال الخ�مس: ما �أماكن �ستخد�م �لقو�طع �لمعدنية �للد�ئنية؟

السؤال الس�دس: ما �سم �لقو�طع �لمستخدمة في �لمعارض �لمتنّقلة؟

السؤال الس�بع: �أفّرق بين �لدهانات �لشّفافة �لمستخدمة للاأخشاب.

السؤال الث�من: متى تستدعي �لحاجة �إلى دهان �ل�أسطح، و�لمشغول�ت؟

السؤال الت�سع: ما طرق �إز�لة �لدهان؟

السؤال الع�شر: ما �لسبب �لذي جعل باب �لخشب )�لكبس( ُيستخَدم د�خلياً، وليس خارجياً؟

أبو�ب �لخشبية. السؤال الح�دي ع�شر: �أتكلّم عن �أشكال �ل�

السؤال الث�ني عشر: ما ميز�ت �ل�أرضيات �لخشبية؟

السؤال الث�لث عشر: ما �ل�أدو�ت، و�ل�أجهزة �لتي تُستخَدم في تلبيس �لجد�ر بال�أخشاب؟

�أخطّط لتلبيس شر�ئح خشب �لديكور في ز�وية من غرفة �لصف في �لمدرسة، ثّم �أنّفذها، و�أعالجها بالدهانات 

�لمناسبة، وَوفق �ل�أصول �لمتّبعة.

  مشروع الَوحدة:

دراسة ح�لة: 

�أنّفذ �لخطو�ت �لخاّصة كاملة للموقف �لتعليمي �لتعلّمي �ل�آتي: 

�لوصف: طلب صاحب منزل مشورة من �لمصّمم �لد�خلي حول نوع �ل�أخشاب �لتي تصلح لصنع باب منزل 

خارجي.
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الَوحدة 

الخ�مسة
اأس�سي�ت ال�أوتوك�د

نش�ء المخّطط�ت الهندسية. اأت�أمل، ثم اأن�قش:  ُيستخَدم برن�مج ال�أوتوك�د ل�إ
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ُيتوقَّع من �لطلبة بعد �ل�نتهاء من در�سة هذه �لَوحدة، و�لتفاعل مع �أنشطتها، �أن يكونو� قادرين على �ستخد�م 

أوتوكاد في عمل مخططات هندسية ووضع تصاميم ل�أعمال ديكور من خلال:مخطّطات هندسية،  برنامج �ل�

أوتوكاد، من خلال �ل�آتي: باستخد�م برنامج �ل�

وتوكاد. 1- �ستخد�مات برنامج �ل�أ

وتوكاد في عمل مخططات هندسية. 2- �ستخد�م برنامج �ل�أ

وتوكاد. 3- تنفيذ تصاميم ل�إعمال ديكور  باستخد�م برنامج �ل�أ
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الكف�ي�ت المهنّية

�لكفايات �لمهنية �لمتوقّع من �لطلبة �متلاكها بعد �ل�نتهاء من در�سة هذه �لَوحدة:

الكف�ي�ت الحرفية: اأول�ً

وتوكاد. 1 صياغة تعريف لمفهوم برنامج �ل�أ

2 تحديد �أدو�ت �لبرنامج، ووصف طرق �ستخد�مها.

3 تحديد قو�ئم �لبرنامج، ووصف محتوياتها.

4 �ستخد�م �أو�مر �لبرنامج من خلال �ختصار�تها.

5 �إنشاء مخّططات هندسية باستخد�م �أو�مر �لبرنامج، و�أدو�ته.

وتوكاد في تطبيقات عملية 6  توظيف برنامج �ل�أ

الكف�ي�ت ال�جتم�عية، والشخصية:     ث�نيً�

1  �لعمل ضمن فريق.

2  تقّبل �لتغذية �لر�جعة.

3  �حتر�م ر�أي �ل�آخرين.

4  مصد�قية �لتعامل مع �لزبون.

5  حفظ خصوصية �لزبون.

6  �لقدرة على �إد�رة �لحو�ر، وتنظيم �لنقاش.

6  �ل�ستعد�د للاستجابة لطلبات �لزبون.

7  �لتحلي باأخلاقيات �لمهنة في �أثناء �لعمل.

8  �لتمّتع بالفكر �لريادي في �أثناء �لعمل.
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9  �ستخلاص �لنتائج، ودّقة �لملاحظة.

10  �ل�تصال و�لتو�صل �لفّعال�ن.

11  �ل�ستعد�د للاستفسار، و�ل�ستفادة من ذوي �لخبرة.

فادة من مقترحات �ل�آخرين. 12  �ل�إ

13  �متلاك مهارة �لـتاأّمل �لذ�تي.

14  �ل�ستعد�د �لتاّم لتقّبل ملحوظات �ل�آخرين، و�نتقاد�تهم.

قناع. 15   �لقدرة على �ل�إ

الكف�ي�ت المنهجية:    ث�لثً�

1  �لعمل �لتعاوني.

2  �لحو�ر، و�لمناقشة.

3  �متلاك مهارة �لبحث �لعلمي، و�لقدرة على توظيف �أساليبه.

4  �لتخطيط.

فكار)�لعصف �لذهني(. 5  �لقدرة على �ستمطار �ل�أ

5  �ستخد�م �لمصادر، و�لمر�جع �لمختلفة.

6  توثيق نتائج �لعمل، وعرضها.

7  توظيف �لتكنولوجيا، و�لبر�مج �ل�إحصائية، وتمثيل �لبيانات.
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 وصف الموقف التعليمي التعلّمي: طلب صاحب مكتب تصميم د�خلي من قسم �لتصميم �لد�خلي و�لديكور 

أوتوكاد في مكتبه. تقرير�ً عن �ل�ستخد�مات �لممكنة لبرنامج �ل�

 الموقف التعليمّي التعلّمي) 5-1(: استخدام�ت برن�مج ال�أوتوك�د

العمل الك�مل

خطوات 

العمل
وصف الموقف الصفي

المنهجية

)استراتيجية التعلم(

الموارد َوفق

الموقف الصفي

ه�
حلّل

أ  وا
ت،

�ن�
لبي

ع ا
جم

أ ا

  �أجمع �لبيانات من صاحب �لمكتب عن:

�لحاسوب  و�أجهزة  �لتصميم،  مكتب  مهامّ 

�لمتوفّرة، ومجال�ت عمل �لمكتب، وطبيعة عمل 

 )CD لموظفين طبيعة �لتقرير �لمطلوب) ورقي، �أم�

يضاح  �لمر�فقة للتقرير) صور،  ومضمونه ووسائل �ل�إ

فيديو،....(

  �أجمع �لبيانات عن:

أوتوكاد، وميز�ته، ومجال�ت طبيعة برنامج �ل�

  �ستخد�مه، وعيوبه، ومحّدد�ته.

�لحو�ر، و�لمناقشة.

�لتعلّم �لتعاوني )�لعمل 

ضمن مجموعات(.

 �لوثائق: )طلب 

صاحب �لمكتب، 

ونشر�ت، ومجّلات، 

وكتالوجات، وكتّيبات(.

 �لتكنولوجيا: جهاز 

نترنت  حاسوب، و�ل�إ

)مو�قع موثوق بها(.

رّر
أق وا

 ،
ط

ّط
خ

أ ا
  �أصنّف �لبيانات:

عمله،  ومجال�ت  �لتصميم،  مكتب  )مهامّ    

وعدد �لموظفين، و�لوصف �لوظيفي لهم(.

  )تحديد �لبر�مج �للازمة في عملية �لتصميم، 

تحديد مجال�ت عمل �لموظفين، �قتر�ح نماذج 

للتقرير، �إعد�د خطة زمنية للتنفيذ(.

أوتوكاد ومميز�ته   تحديد �ستخد�مات برنامج �ل�

وعيوبه ، و�ستخد�ماته ومحدد�ته.

  �لحو�ر،و�لمناقشة.

  �لتعلّم �لتعاوني 

)�لعمل ضمن 

مجموعات(.

  �لعصف �لذهني

)�ستمطار �ل�فكار(.

 �لبحث �لعلمي.

 قرطاسية: )�أقلام، 

و�أور�ق...(.

نترنت    �لتكنولوجيا: �ل�إ

مو�قع ذ�ت مصد�قية. 
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ّفذ
أن ا

  �أدّون وصفاً عن بر�مج �لتصميم برنامج

أوتوكاد.  �ل�

�لتقرير،    �أناقش صاحب �لمكتب بمقترحات 

و�أتّفق معه على نموذج معين.

أوتوكاد.   �أدّون مجال�ت �ستخد�م �ل�

  �أدّون �لمجال�ت �ل�أكثر شيوعاً.

أوتوكاد.   �أدّون خصائص �ل�

أوتوكاد من غيره من �لبر�مج.   �أدّون �أهم ما يمّيز �ل�

  �أعّدل ما �تُِّفَق عليه.

 �أِعّد �لتقرير.

1- �لتعلّم �لتعاوني 

)�لعمل ضمن 

مجموعات(.

2- �لحو�ر، 

و�لمناقشة.

 قرطاسية.

  حاسوب.

  �لوثائق )نشر�ت، 

وكتّيبات، وطلب 

صاحب �لمكتب(.

نترنت: )مو�قع    �ل�إ

موثوق بها(.

ّقق
ح

أت ا

  �أتحّقق من: 

 مدى مناسبة �لمقترح �لمتّفق عليه.

 خصائص �لبرنامج. 

أوتوكاد.  �أهّم ما يمّيز برنامج �ل�

 جاهزية �لتقرير.

  �لتعلّم �لتعاوني.

  �لحو�ر، و�لمناقشة.

  طلب صاحب 
�لمكتب

  جهاز �لحاسوب.

قرطاسية.

  �لوثائق )مقال�ت، 
وكتب، وصور (. 

نترنت: )مو�قع    �ل�إ
أوتوكاد  خاّصة ببرنامج �ل�

ذ�ت مصد�قية(.
ّدم

أق وا
ّق 

أوث ا
  �أوثّق: 

حيث  من  �لتصميم،  بمكتب  �لخاّصة  �لبيانات 
مهام �لعاملين، و�لوصف �لوظيفي لهم، و�لمو�رد 
برنامج  �ستخد�م  وميز�ت  �لمتوفّرة،  �لمادية 

أوتوكاد، ومجال�ته. �ل�

  �أعّد عرضاً تقديمّياً لنتائج �لتقرير.

 �أِعّد ملّفاً بالتقرير �لخاّص باستخد�مات برنامج 
أوتوكاد. �ل�

  �لتعلّم �لتعاوني.

  �لحو�ر، و�لمناقشة.

 جهاز �لحاسوب.

.LCD جهاز عرض  

  سجّلات.

   �إنترنت.
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وّم
أق ا

   رضا صاحب �لمكتب عن �لتقرير.

  مطابقة �لتقرير �لخاّص باستخد�م برنامج 

أوتوكاد مع �لمعايير و�لمو�صفات    �ل�

  �لحو�ر، و�لمناقشة.

  �لبحث �لعلمي.

  طلب صاحب  

    �لمكتب.

  �أدو�ت �لتقويم 

   �ل�أصيل.

  معايير كتابة �لتقرير 

 �لجيد.

نترنت   وثائق، و�ل�إ

  )مو�قع موثوق بها(.

أوتوكاد؟سؤال:  - ما �أهم ميز�ت برنامج �ل�
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برن�مج ال�أوتوك�د

نش�ط نظري

)1(     
أوتوكاد، ثّم �أرفق �لنتيجة بنماذج بصرية:  �أبحث عن مجال�ت �ستخد�مات برنامج �ل�

مث�ل )نموذج بصري(مج�ل�ت استخدام برن�مج ال�أوتوك�د

رسم مخطّط لقطعة �أرض، وتحديد �أبعادها.1- رسم �لخر�ئط.

 -2

 -3

 -4

 -5

اأول�ً- مفهوم برن�مج ال�أوتوك�د، واستخدام�ته:

أبعاد، وثلاثية  أوتوكاد )AutoCAD(: هو برنامج للرسم �لهندسي باستخد�م �لحاسوب، يدعم �إنشاء �لرسومات ثنائية �ل� �ل�

َر هذ� �لبرنامج منذ عام 1982م كتطبيق للحو�سيب �لشخصية، ومنذ عام 2010م، �أصبح متوفّر�ً كتطبيق  أبعاد، وُطوِّ �ل�

.)AutoCAD360( 360 ويب، يعمل من خلال �لمتصفحات، و�لهو�تف �لذكية تحت �ل�سم �لتجاري �لحالي �أوتوكاد

أوتوكاد من تطوير شركة �أوتودسك، وتسويقها، وقد �أصدرت �لنسخة �ل�أولى منه عام 1982م، وُيَعّد �لبرنامج  �إّن برنامج �ل�

في �لعالم للحو�سيب  �أوتودسك، وقد �أصبح في �لعام 1986م برنامج �لتصميم �ل�أكثر �نتشار�ً  �أهم نتاجات شركة  من 

�لشخصية، في حين كانت معظم بر�مج �لتصميم بمساعدة �لحاسوب في تلك �لفترة تعمل على �لحو�سيب �لضخمة.

اأتعلَّم
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اأصل التسمية:

 :)AutoCAD( كلمة

.)Auto Computer aided design( هي �ختصار لكلمة �لتصميم بمساعدة �لحاسوب �ل�آلي

اأهّم مج�ل�ت استخدام برن�مج ال�أوتوك�د:  

ُيَعّد �أوتوكاد برنامج تصميم ذ� �ستخد�م عامّ في عديد من �لمجال�ت، يستخدمه �لمهندسون من مختِلف �ل�ختصاصات؛ 

ضافة �إلى عديد من �لمهن، و�لصناعات باأنو�عها  نشاء �لرسومات، و�لتصاميم �لهندسية، ويستخدمه مديرو �لمشاريع، بال�إ ل�إ

كافّة. 

ال�ستخدام�ت الش�ئعة لبرن�مج ال�أوتوك�د:

�أ- رسم �لمخطّطات �لهندسية للمباني. 

ب- رسم مخطّطات �لِمساحة. 

ج- رسم �لحد�ئق. 

د- رسم �لمخطّطات �لتنفيذية )كهرباء، وتمديد�ت صحية،

 و�أعمال ميكانيك...(. 

هـ- رسم �لزخارف. 

نش�ط نظري

)2(     
أوتوكاد، مع ذكر مثال على كّل مهنة:  �أبحث عن �أهّم �لمهن �لتي تستخدم برنامج �ل�
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مث�لالمهنة التي تستخدم ال�أوتوك�د

ث�نيً�- الواجهة الرئيسة للبرن�مج:

أوتوكاد، و�لتي غالبا ما تكون باللّون �ل�أسود �لذي يمثّل  عند فتح �لبرنامج، ستظهر لي �لشاشة �لرئيسة، و�لخاّصة ببرنامج �ل�

منطقة �لعمل.

ال�أجزاء الرئيسة لواجهة البرن�مج:

أو�مر �لتي من خلالها يستطيع  هي مجموعة من �لقو�ئم، تحوي بد�خلها �ل�

مستخدم �لبرنامج �أن يتمكّن من �إتمام عمله بالشكل �لصحيح.

نش�ط نظري

)3(     
آتيتين:  �أناقش مع زملائي �لفرق بين �لصورتين �ل�
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ث�لثً�- قوائم العمل الرئيسة في البرن�مج:

هي مجموعة من �لقو�ئم �لتي تحتوي على �أدو�ت �أستخدمها للقيام بالمهمات �لرئيسة للعمل على �لبرنامج، كالرسم، �أو 
أوتوكاد ما ياأتي: �لتعديل، �أو �أّي �إضافات �أخرى، ومن �أهم �لقو�ئم �لموجودة في برنامج �ل�

1-  ق�ئمة اأدوات الرسم )DRAW(: تَُعّد من �لقو�ئم �لضرورية؛ لما لها من �أهمية؛ فهي تمثّل قلم �لرسم �ل�أساسي 
�لذي يستخدمه �لمصّمم، وهي تحتوي على عديد من �ل�أدو�ت؛ لرسم �أشكال هندسية مختلفة:

LINE
خّط

Construction lineشعاع

polylineخّط متو�صل

bolygonمضلّع

rectangelمتو�زي مستطيلات

arcقوس

circleد�ئرة

Revision cloudلغيمة�

splineلخّط �لحّر�

ellipseبيضاوّي

Ellipse arcمقطع بيضاوّي

Insert blockإدخال كتلة�

Make blockإنشاء كتلة�

pointنقطة

hatchتهشير

gradientتظليل

tableجدول

Multiline textكتابة نصوص

 -2
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�لقائمة �لسابقة، حيث تحتوي على عديد من  �أهمية عن  اأدوات التعديل )modify(: ل� تقّل هذه �لقائمة   ق�ئمة 

�ل�أدو�ت �لتي من خلالها �أعّدل على �لرسومات �لتي �أرسمها:

eraseحذف

copyنسخ �ل�أشكال

mirrorنظير

offsetنسخ مو�ٍز

array
َتكر�ر �أفقي، وعمودي، 

ومحوري

moveنقل

rotateدور�ن

scaleتكبير، وتصغير

stretchمّط �ل�أشكال

trimلتقليم�

extendلتمديد�

Break at pointفصل �لخّط بنقطة

Breakلقطع �لجزئي�

Joinربط

chamferكسحة حاّدة

filletكسحة منحينة

Blend curvesمنحنى

explodeتفجير �لكتل
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 :)line( اأ- اأداة رسم الخّط

أفقية، و�لعمودية، و�لمائلة؛ تمهيد�ً لرسم �ل�أشكال �لهندسية، ويتّم �لرسم  هي �أد�ة تُستخَدم لرسم �لخطوط �لمستقيمة �ل�

أيقونة �لخاّصة، و�لضغط بالفاأرة )�لماوس( على منطقة �لعمل؛ لتحديد �لنقطة �ل�أولى من �لخّط، وتحريك  بطريقة �ختيار �ل�

�لفاأرة )�لماوس( بال�تجاه �لمناسب، ثّم كتابة �لرَّْقم �لذي يمثّل طول �لخّط.

F7(  GRID(:�أمر ُيستخَدم لتفعيل �لشبكة �لنقطية على منطقة �لعمل، ويمكن تحديد �لمسافات بين �لنقاط. 

 F9( snap(: �أمر ُيستخَدم لتحديد مسار �لخّط من خلال �لقفز بين �لنقطة و�ل�أخرى، وباتجاهات مختلفة، و�أيضاً يمكن 

.GRID تحديد مسافة �لخطوة �لو�حدة، بناء على �أمر

F8( ORTHO(: لجعل �لخطوط �أفقية، �أو عمودية فقط، يمكن �لضغط على �أمر ORTHO )F8(، وبعدم �لضغط على 

هذ� �ل�أمر، تُرَسم �لخطوط مائلة.

نش�ط عملي

)4(     

 �أرسم �أشكال�ً، مّرة بخطوط �أفقية، و�أخرى مائلة. 

نش�ط عملي

)5(     
آتية:  �أعيد رسم �ل�أشكال �ل�

 :rectangle ب- اأداة رسم مستطيل

�أتحّرك  أيقونة،  �ل� �لضغط على  عند  بحيث  و�حدة،  وبخطوة  و�لمستطيلة،  �لمربّعة،  �ل�أشكال  لرسم  تُستخَدم  �أد�ة  هي 

لمنطقة �لعمل، و�أضغط بالفاأرة )�لماوس(، و�أسحب باأّي �تجاه �أريد، وعند �ل�كتفاء بالِمساحة �لمطلوبة، �أضغط مرة 

�أخرى بالفاأرة )�لماوس(.
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 ،Dملاحظة: لرسم متو�زي مستطيلات باأقيسة محّددة، �أبد�أ بالضغط بالماوس؛ لتحديد نقطة �لبد�ية، ثّم �أكتب حرف

 ،ENTER ثّم �أختار قيمة �لطول، ثّم ،ENTERأقيسة، ثّم �أضغط وهو �ختصار لكلمة DIMENSION �لتي تعني: �ل�

وقيمة �لعرض، و�أخير�ً ENTER؛ لتنفيذ رسم �لشكل بالقياس �لمطلوب.

 :)COPY( ج- اأداة التَّكرار الع�ّم

أيقونة �لمطلوبة؛ ل�أضع  هي �أد�ة تُستخَدم لعمل َتكر�ر ل�أّي رسمة سابقة؛ لتوفير �لوقت، وتسهيل �لعمل، و�أضغط على �ل�

�لرسمة د�خل مربّع، من خلال تحريك �لفاأرة )�لماوس(، ثّم �أضغط على ENTER، و�أسحب �لرسمة بالفاأرة )�لماوس( 

باأّي �تجاه �أريد؛ ليكون هناك شكل مماثل للرسمة.

 :)YARRA( د- اأداة التَّكرار المنتظم

هي �أد�ة تُستخَدم لعمل مجموعة من �لنسخ، �عتماد�ً على عنصر )�أو عّدة عناصر( كاأساس لعملية �لنسخ، وتتّم بطريقتين، هما:

�أفقية،  بطريقة  للاأشكال  َتكر�ر  لعمل  تُستخَدم   :)RICTANGULAR ARRAY( واأعمدة  ب�أسطر،  مصفوفة   -

أيقونة �لخاّصة، ثّم تحديد عدد مّر�ت �لتكر�ر �أفقياً، وعمودياً، وتحديد �لمسافات بين  وعمودية، من خلال �لضغط على �ل�

أمر �إمكانية َتكر�ر �ل�أشكال بز�وية محّددة. �ل�أشكال، ويتيح �ل�

 - موزعة بصورة دائرية )ARRAY POLAY(: تُستخَدم لعمل َتكر�ر للاأشكال 

أيقونة �لخاّصة، ثّم  حول مركز محّدد، من خلال �لضغط بالفاأرة )�لماوس( على �ل�

تحديد مركز �لدور�ن، و�ختيار مقد�ر ز�وية �لدور�ن، وعدد مّر�ت �لتَّكر�ر، �أو �لز�وية بين 

�ل�أشكال. 

 :)OFFSET( هـ- اأداة َتكرار الخطوط

أيقونة �لخاّصة،  هي �أد�ة تُستخَدم لعمل َتكر�ر مو�ٍز ل�أّي خّط موجود، وبمسافات محّددة، من خلال �لضغط على �ل�

وتحديد �لمسافة باختيار �لقيمة �لمناسبة، ثّم تحديد �لخّط �لمر�د َتكر�ره، و�لتوجه يمين �لخّط، �أو يساره، و�لضغط على 

زّر �لماوس؛ لتطبيق �ل�أمر.

:)TRIM( و- اأداة تقليم الخطوط

هي �أد�ة تُستخَدم لحذف �ل�أجز�ء غير �لمرغوب فيها من �لخطوط، من 

أيقونة �لخاّصة، وتحديد �أجز�ء �لخطوط غير �لمرغوبة؛  خلال �لضغط على �ل�

ز�لتها.  ل�إ
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  :)EXTEND( ز- اأداة امتداد الخطوط

أيقونة �لخاّصة، وتحديد  هي �أد�ة تُستخَدم لعمل �متد�د للخطوط، وتوصيلها مع خطوط �أخرى، من خلال �لضغط على �ل�

�لخّط، �أو �لخطوط �لمر�د عمل �متد�د لها.

      

 :)CHAMFER( ح- اأداة عمل كسحة ح�ّدة

هي �أد�ة تُستخَدم لتمديد خطّين، بحيث يلتقيان في نقطة و�حدة، �أو وصل �لخطّين بمستقيم، تُحّدد بد�يته، ونهايته 

عن طريق كتابة �لحرف )D( من DISTANSE، �لتي تمثّل �لمسافة من نقطة �لتقاطع بالنسبة لكّل من �لخطّين، حيث 

 Second Chamfer( و�لقيمة �لثانية للخّط �لثاني ،)First Chamfer Distance( ُيميَّز بين �لقيمة �ل�أولى للخّط �ل�أول

 .)Trim( وهناك �إمكانية لحذف �لزو�ئد، �أو عدم حذفها َوفق �ل�أمر ،)Distance

 :)FILLET( ط- اأداة عمل قوس بين خّطين

هي �أد�ة تُستخَدم لتمديد خطّين، بحيث يلتقيان في نقطة و�حدة، �أو وصل �لخطّين 

بقوس تُحّدد بد�يته ونهايته عن طريق كتابة �لحرف )r( من )rdious(؛ �أي نصف قُطر 

�لد�ئرة �لتي تمثل �لمسافة من نقطة �لتقاطع بالنسبة لكّل من �لخطّين. 
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نش�ط عملي

)6(     
أو�مر �لسابقة: آتية، مستخدماً �ل� �أعيد رسم �ل�أشكال �ل�
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ال�أسئلة

أوتوكاد؟ 1- ما �سم �لقائمة �لتي �أختار منها �أدو�ت �لرسم في برنامج �ل�

2- ما خطو�ت رسم متو�زي مستطيلات بطول 5 سم، وعرض 3 سم؟

أمر �لُمستخَدم لرسم د�ئرة تمّس د�ئرتين، �إذ� كان معلوم لدّي نصف �لقطر فقط؟ 3- ما �ل�

آتية: 4- �أعيد رسم �ل�أشكال �ل�
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 وصف الموقف التعليمي التعلّمي: طلب صاحب منجرة من طلبة قسم �لتصميم �لد�خلي و�لديكور رسم زخرفة 

أوتوكاد. هندسية باستخد�م برنامج �ل�

 الموقف التعليمّي التعلّمي )5-2(: اأدوات برن�مج ال�أوتوك�د، وقوائمه، واستخدام�ته�

العمل الك�مل

خطوات 

العمل
وصف الموقف الصفي

المنهجية

)استراتيجية التعلم(

الموارد حسب

الموقف الصفي

ه�
حلّل

أ  وا
ت،

�ن�
لبي

ع ا
جم

أ ا

 �أجمع �لبيانات من صاحب �لمنجرة عن:

طبيعة �لزخرفة، و�ل�أشكال �لمستخدمة، وحجم 

�لزخرفة، وطريقة �لعرض.

  �أجمع �لبيانات عن:

منها،  كّل  ووظيفة  أوتوكاد،  �ل� برنامج  �أدو�ت 

قو�ئم �لبرنامج، ومحتوياتها، معايير رسم �لزخرفة 

مختلفة،  لزخارف  بصرية  نماذج  �لهندسية، 

طرق رسم �لزخارف.

�لحو�ر، و�لمناقشة

�لبحث �لعلمي

�لتعلّم �لتعاوني )�لعمل 

ضمن مجموعات(.

 �لوثائق: )طلب صاحب 

�لمنجرة، ونشر�ت، 

ومقال�ت، وكتب تتعلّق 

أوتوكاد(. ببرنامج �ل�

نترنت،   �لتكنولوجيا: )�ل�إ

وفيديوهات، وصور تعّبر عن 

�لبرنامج، و�ستخد�ماته(.

رّر
أق وا

 ،
ط

ّط
خ

أ ا

 �أصنّف �لبيانات:

)�أدو�ت �لبرنامج �للازمة للرسمة، و�ل�تفاق على 

طريقة رسم �لزخرفة(.

ومقترحات،  للزخرفة،  �إسكتشات  �إعد�د   

وتحديدها،  �لبد�ئل،  ودر�سة  لها،  وبد�ئل 

وتحديد  �لمطلوبة،  �لزخارف  مقترح  وتحديد 

قياساتها.

ُجِمَعت،  �لتي  �لبصرية  �لنماذج  تحديد   

ورسم �إسكتشات للزخرفة �لمطلوبة. 

  �إعد�د جدول زمني للتنفيذ.

 �لحو�ر، و�لمناقشة.

  �لتعلّم �لتعاوني 

)�لعمل ضمن 

مجموعات(.

  �لعصف �لذهني 

)�ستمطار �ل�أفكار(.

 �لوثائق: )طلب صاحب 

�لمنجرة، ونشر�ت، 

ومقال�ت، وكتب تتعلّق 

أوتوكاد(. ببرنامج �ل�

�لبيانات �لتي ُجِمَعت.

نترنت   �لتكنولوجيا: �ل�إ

)مو�قع ذ�ت مصد�قية(.
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ّفذ
أن ا

 �أكتب �أدو�ت �لبرنامج �لمستخدمة في �إنجاز 
�لزخرفة، ووظيفة كّل منها.

  �أكتب قو�ئم �لبرنامج، و�ستخد�ماتها.
 �أوّضح طرق رسم �لزخرفة.

 �أعقد جلسة مع صاحب �لمنجرة؛ لمناقشة 
سكتشات �لتي ُرِسَمت. �ل�إ

 �أجري �لتعديلات �لمتّفق عليها.
برنامج  باستخد�م  �لزخرفة  برسم  �أبد�أ   

أوتوكاد. �ل�

1- �لتعلّم �لتعاوني 

)�لعمل ضمن 

مجموعات(.

2- �لحو�ر، و�لمناقشة.

3- �لعصف �لذهني 

)�ستمطار �ل�فكار(.

 قرطاسية.

 حاسوب.

 �لوثائق )مقال�ت، 
وكتب، وصور، وطلب 

صاحب �لمنجرة(.

نترنت: مو�قع خاّصة   �ل�إ
أوتوكاد ذ�ت  ببرنامج �ل�

مصد�قية(. 

ّقق
ح

أت ا

 �أتحّقق من: 

 كتابة جميع �ل�أدو�ت �لمستخدمة، ووظيفة 
كّل منها.

 �ختيار جميع قو�ئم �لبرنامج �لمستخدمة.

 طريقة رسم �لزخارف.

 مطابقة �لزخرفة لمعايير رسم �لزخارف.

 �لتعلّم �لتعاوني.

 �لحو�ر، و�لمناقشة.

 جهاز �لحاسوب.
 قرطاسية.

 �لوثائق: )مقال�ت، 
وكتب، وصور، وطلب 

�لمعلّم(.
نترنت: )مو�قع خاّصة   �ل�إ

أوتوكاد ذ�ت  ببرنامج �ل�
مصد�قية(.

ّدم
أق وا

 ،
ثّق

أو ا

 �أوثّق:
 �أدو�ت �لبرنامج �لمستخدمة، ووظائفها.

ومحتوياتها،  �لمستخدمة،  �لبرنامج  قو�ئم   
و�ستخد�ماتها.

 طرق رسم �لزخارف.
 معايير رسم �لزخارف.

 �إعد�د �لعروض، وتسليم �لزخرفة �لمطلوبة.
 فتح سجّل خاّص باأدو�ت �لبرنامج، وقو�ئمه، 

ووظائفها.
 عرض تقديمي للزخارف.

 �إنشاء ملّف خاّص بالزخارف.

 �لتعلم �لتعاوني.

 �لحو�ر، و�لمناقشة.

 جهاز �لحاسوب.

lcd جهاز عرض 

سجّلات.

وّم
أق ا

 رضا صاحب �لمنجرة عن �لزخرفة.

 مطابقة �لزخرفة مع معايير رسم �لزخارف.

 �لحو�ر، و�لمناقشة.

 �لبحث �لعلمي/ 

�أدو�ت �لتقويم �ل�أصيل.

 طلب صاحب �لمنجرة.
 مقال�ت، وكتب لمعايير 

رسم �لزخارف، ومو�صفاتها.
 نماذج �لتقويم.

أوتوكاد في تسهيل عملية رسم �لزخارف، وتسريعها.اأن�قش:  �أناقش كيف ساهم برنامج �ل�
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اأدوات برن�مج ال�أوتوك�د، وقوائمه، واستخدام�ته�

نش�ط نظري

)1(     

�أكتب ثلاثاً من �أدو�ت قائمة DRAW، وثلاثاً �أخرى من �أدو�ت قائمة MODIFY، ثّم 

�أوّضح وظيفة كّل منها:

اأدوات ق�ئمة 

DRAW
وظ�ئفه�

اأدوات ق�ئمة 

MODIFY
وظ�ئفه�

:)Draw( اأهم اأوامر ق�ئمة

:)HATCH( 1 - اأداة التهشير

�أشكال مختلفة؛  �لِمساحات بخطوط ضمن  تُستخَدم لتمييز  �أد�ة  هي 

على  �لضغط  خلال  من  �لِمساحات،  تمييز  �أو  �لخامات،  عن  للتعبير 

تُفَتح قائمة يمكنني من خلالها تحديد نوع  أيقونة �لخاّصة، حيث  �ل�

�لمر�د عمل  �لفر�غات  ثّم تحديد  �لدور�ن،  �لتهشير، وحجمه، وز�وية 

غلاق، و�أخير�ً �لضغط على Enter؛  تهشير لها على �أن تكون محكمة �ل�إ

للحصول على �لنتيجة �لمطلوبة.

:)Gradient( 2 -اأداة التظليل

هي �أد�ة تُستخَدم لتمييز �لِمساحات باألو�ن متباينة. 

 :)CIRCLE( 3 - اأداة رسم الدائرة

أيقونة �لخاّصة، و�لتوجه   هي �أد�ة تُستخَدم لرسم د�ئرة، من خلال �لضغط على �ل�

�إدخال قيمة نصف �لقطر  �لفاأرة )�لماوس(، ثّم  لمنطقة �لعمل، و�لضغط على زّر 

)R(، �أو �لقطر كاملاً )D(؛ للحصول على �لشكل �لمطلوب.

اأتعلَّم
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أيقونة �لمطلوبة، �أضغط بزر �لفاأرة  �أ- 3p: تُستخَدم لرسم د�ئرة، من خلال تحديد ثلاث نقاط على �لرسمة، وبعد �ختيار �ل�

)�لماوس( على �لنقطة، �أو �لخّط �ل�أول، ثّم �لثاني، فالثالث؛ لُيرَسم �لشكل �لمطلوب.

أيقونة �لمناسبة، ثّم  أمر �لد�ئرة، من خلال تحديد نقطتين، �أو خطّين، حيث �أختار �ل� ب- 2p: ُيرَسم من خلال هذ� �ل�

�أتوّجه لمنطقة �لعمل، و�أضغط بزّر �لفاأرة )�لماوس( على �لنقطة، �أو �لخّط �ل�أول، ثّم �لثاني؛ لُيرَسم �لشكل �لمطلوب.

أمر لرسم د�ئرة، من خلال تحديد ثلاثة مماسات، حيث يمثّل �لحرف t �ختصار�ً للكلمة  ج- T T T: ُيستخَدم هذ� �ل�

أيقونة �لمناسبة، �أضغط بزّر �لفاأرة )�لماوس( على �لمماس �ل�أول، ثّم �لثاني، فالثالث؛  tangent )مماس(، وبعد �ختيار �ل�

لُيرَسم �لشكل �لمطلوب.

 :)BOLIGON( 4- اأداة رسم المضلّع

�أد�ة تُستخَدم لرسم شكل متعّدد �ل�أضلاع، من خلال �لضغط على   هي 

أيقونة �لخاّصة، وتحديد عدد �ل�أضلاع، ثّم �لتوّجه لمنطقة �لعمل، و�لضغط  �ل�

بزّر �لفاأرة )�لماوس(؛ لتحديد مركز �لشكل، ثّم تحديد �أن يكون �لشكل د�خل 

أّي �تجاه؛  د�ئرة، �أو خارجها، ثّم �إدخال قيمة نصف �لقطر، �أو �لسحب ل�

نهاء �ل�أمر. للحصول على �لشكل �لمناسب، و�لضغط بالفاأرة )�لماوس(؛ ل�إ

اأ- Inscribed: رسم مضّلع يمّس �لد�ئرة من �لد�خل. 

ب- Circumscribed: رسم مضّلع يمّس �لد�ئرة من �لخارج.

 :)MIROR( )5- اأداة ال�نعك�س )النظير

أيقونة  هي �أد�ة تُستخَدم لعمل �نعكاس للاأشكال، من خلال �لضغط على �ل�

�لخاّصة، ثّم تحديد �لشكل �لمر�د عمل �نعكاس له، وتحديد نقطة �ل�رتكاز، و�أخير �لتحريك يميناً، �أو يسار�ً؛ للحصول 

 .ENTER على �ل�نعكاس �لمطلوب، ثّم �لضغط على
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 :)TEXT( 6- اأداة الكت�بة

أيقونة �لخاّصة، ثّم فتح مربّع حو�ر د�خل منطقة �لعمل،  هي �أد�ة تُستخَدم لكتابة �لنصوص، من خلال �لضغط على �ل�

ليظهر �لشريط �ل�آتي:

وهو يشبه شريط برنامج )مايكروسوفت وورد(، ومن خلاله يمكنني، وبعد كتابة �لنص �أن �أغّير نوع �لخّط، وحجمه، 

ولونه...، ثّم �أضغط على عبارة ok؛ لتطبيق �لتعديلات �لمطلوبة.

نش�ط عملي

)2(     
�أعيد رسم �لشكل �لمجاور، مستخدماً �أدو�ت �لبرنامج �لسابقة.
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 وصف الموقف التعليمي التعلّمي: حضر صاحب شّقة �إلى قسم �لتصميم �لد�خلي يريد رسم تصميم لسقف غرفة 

�لضيوف في منزله.

 الموقف التعليمّي التعلّمي )5-3(:  رسم تصميم لسقف غرفة 

العمل الك�مل

وصف الموقف الصفيخطوات العمل
المنهجية

)استراتيجية التعلم(

الموارد َوفق الموقف 

الصفي

ه�
حلّل

أ  وا
ت

�ن�
لبي

ع ا
جم

أ ا

 �أجمع �لبيانات من صاحب �لشّقة:

ِمساحة �لغرفة، و�رتفاعها، و�لخامات 

ضاءة،  �لتي يرغب فيها، و�ألو�ن �ل�إ

و�أنو�عها، ونمط �لتصميم �لمرغوب, 

�لميز�نية �لمرصودة للعمل. 

 �أجمع �لبيانات عن:

�أنماط �لتصميم، و�لخامات 

ضاءة �لمناسبة  �لمستخدمة، و�أنو�ع �ل�إ

للاأسقف.

 �لحو�ر، و�لمناقشة.

 �لبحث �لعلمي.

 �لوثائق: )طلب صاحب 

�لشّقة(.

نترنت )مصادر موثوق   �ل�إ

بها(.

رّر
أق وا

 ،
ط

ّط
خ

أ ا

 �أصنّف �لبيانات:

و�لخامات  �لتصميم،  نمط  )تحديد 

�لمطلوبة،  ضاءة  �ل�إ و�أنو�ع  �لمطلوبة، 

سقف  لرسم  �لمستخدمة؛  و�ل�أدو�ت 

�لمخطّط(.

  وضع مقترحات وبد�ئل للفر�غ

  �لد�خلي للغرفة.

 در�سة �لبد�ئل، و�لمقترحات.

 تحديد تصميم �لسقف �لمعتَمد.

 �إعد�د خطة �إجر�ئية للتنفيذ.

 �لعمل �لتعاوني )�لعمل 

ضمن فريق(.

 �لعصف �لذهني

)�ستمطار �ل�أفكار حول 

تصميم �ل�أسقف(.

 �لحو�ر، و�لمناقشة.

 �لوثائق: نشر�ت 

وكتالوجات، ومخطّطات 

ذ�ت صلة، وقرطاسية، 

نترنت )مو�قع موثوق  و�ل�إ

بها(.
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ّفذ
أن ا

  �أرسم �إسكتشات للمقترحات

  �لمطلوبة.

  �أنقل �لرسومات �ليدوية من �لورق 

أوتوكاد(. لجهاز �لحاسوب )برنامج �ل�

 �أطبع �لمقترحات �لمطلوبة.

  �لحو�ر، و�لمناقشة.

 �لتعلم �لتعاوني )�لعمل 

  ضمن فريق(.

  �لعصف �لذهني

 )�ستمطار �ل�أفكار(.

  قرطاسية، جهاز 

حاسوب، طابعة.

ّقق
ح

أت ا

  �تحقق من: 

  �ختيار �أنماط �لتصميم، 
و�لخامات �لمستخدمة، و�أنو�ع 

ضاءة �لمناسبة للاأسقف �ل�إ

  توزيع �لمناسيب في �لسقف، 
ألو�ن، و�لخامات  و�لقياسات، و�ل�

�لمناسبة.

  �لتعلّم �لتعاوني.

  �لحو�ر، و�لمناقشة.

  جهاز �لحاسوب.

  طلب صاحب �لشّقة.

وكتالوجات  نشر�ت،    

توّضح معايير �لتصميم. 

نترنت )مصادر موثوق    �ل�إ

بها(.

ّدم
أق وا

 ،
ثّق

أو ا

 �أوثّق: 

أقيسة، و�لِمساحات �لمناسبة،   )�ل�
نارة(. ألو�ن، ومو�قع �ل�إ و�لخامات، و�ل�

 �أِعدُّ �لعروض �لتقديمية.

 �أنشئ ملّفاً خاّصاً بتصميم سقف 
�لغرفة.

 �لحو�ر، و�لمناقشة

 �لتعلّم �لتعاوني.

 جهاز �لحاسوب.

.lcd جهاز عرض 

وّم
أق ا

�لتصميم  عن  �لشّقة  رضا صاحب   

�لمطلوب.

 مطابقة تصميم �لسقف مع

 �لمو�صفات و�لمعايير. 

 �لحو�ر، و�لمناقشة.

 �لبحث �لعلمي.

 طلب صاحب �لشّقة.

 نشر�ت وكتالوجات

 توضح معايير �لعمل.

 نماذج �لتقويم.

:Dimenion آتية في قائمة ما �لفرق بين �ل�أدو�ت �ل�

Radius /Arc Length؟ linear / Aligend؟  

Continue / Baseline ؟

سؤال: 
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تطبيق�ت عملية ب�ستخدام برن�مج ال�أوتوك�د

أوتوكاد من �أهم �لبر�مج �لرسومية و�لهندسية �لتي تحتوي  ُيعتبر برنامج �ل�

على على �أبعاد ثنائية وثلاثية، ويمتاز �لتطبيق بسهولة �ستخد�مه في 

�إلى  ل�يحتاج  �أنه  �لتصاميم كما  ومر�جعة  �لهندسي  �لرسم  عمليات 

) Wi-Fi نترنت ) �ل شبكة �ل�إ

نش�ط عملي

)1(     

ُمستخدماً �دو�ت �لقياس �ليدوية، �أعيد رسم �إحدى �لغرف �لصفية في مدرستي باستخد�م 

أوتوكاد.  برنامج �ل�

:)Dimension ( اأول�ً- ق�ئمة ال�أقيسة

أوتوكاد، حيث تمكّن مستخدم �لبرنامج من وضع �لمقايس �لمناسبة  أقيسة من �لقو�ئم �لمهّمة في برنامج �ل� تَُعّد قائمة �ل�

للرسومات �لمختلفة، ومن معرفة قياس �أّي شكل مرسوم.

Quick Dimensionقياس سريع

Linearخطوط �أفقية، وعمودية

Alignedخطوط مائلة

Arc Lengthطول �لقوس

Radiusنصف �لُقْطر

Diameterلُقْطر�

Angularلز�وية�

Baseline أبعاد �لتجميعية من لكتابة �ل�

خط �أساس

Continueأبعاد على خط و�حد لكتابة �ل�

اأتعلَّم



151

Center Markمر�كز �لد�وئر

Dimension styleأقيسة ضبط �إعد�د�ت �ل�

 :)Quick Dimension( 1- اأداة القي�س السريع

أيقونة  ظهار قياسات �لخطوط بشكل سريع، من خلال �ختيار �ل� أد�ة ل�إ تُستخَدم هذه �ل�

�لمناسبة، و�لضغط بزّر �لفاأرة )�لماوس( على �لخّط، �أو �لخطوط �لمر�د �إظهار قياسها.

 :)Linear( 2- اأداة قي�س الخطوط المتع�مدة

أفقية، و�لعمودية، من خلال  ظهار قياسات �لخطوط �لمستقيمة �ل�  هي �أد�ة تُستخَدم ل�إ

أيقونة �لمناسبة، و�لضغط بزّر �لفاأرة )�لماوس( على بد�ية �لخّط، ونهايته؛  �ختيار �ل�

ظهار قياسه. ل�إ

 :)Aligned( 3- اأداة قي�س الخطوط الم�ئلة

أيقونة �لمناسبة،  ظهار قياسات �لخطوط �لمائلة، من خلال �ختيار �ل� هي �أد�ة تُستخَدم ل�إ

ظهار قياسه. و�لضغط بزّر �لفاأرة )�لماوس( على بد�ية �لخّط، ونهايته، ل�إ

 :)Arc Length( 4- اأداة قي�س ال�أقواس

أيقونة �لمناسبة،  أقو�س، من خلال �ختيار �ل� ظهار قياسات �أطو�ل �ل�  هي �أد�ة تُستخدم ل�إ

و�لضغط بزّر �لفاأرة )�لماوس( على �لقوس �لمر�د �إظهار قياسه.

 :)Baseline( 5- اأداة قي�س الخطوط من البداية

هي �أد�ة تُستخَدم بعد �ستخد�م �أد�ة )linear(، وتحّدد �أول قياس، من خلال �ختيار 

أيقونة �لمناسبة، و�لضغط بزّر �لفاأرة )�لماوس( على نهاية �لخّط �لثاني، ثّم �لثالث، ويحّدد �لقياس من بد�ية �أول نقطة  �ل�

ل�آخر نقطة في كّل مرة، �أضغط فيها بزّر �لفاأرة )�لماوس( على نهاية �لخّط �لتالي.
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 :)Continue( 6- اأداة قي�س الخطوط بتت�بع

أيقونة �لمناسبة، و�لضغط بزّر �لفاأرة  هي �أد�ة تُستخَدم بعد �ستخد�م �أد�ة )linear(، وتحّدد �أول قياس، من خلال �ختيار �ل�

د �لقياس بشكل متتابع، وعلى �لخّط نفسه بشكل منتظم. )�لماوس( على نهاية �لخّط �لثاني، ثّم �لثالث، فيحدَّ

:)Dimension style( 7 اأداة ضبط ال�أقيسة-

أقيسة؛ لتتناسب مع �لمخطّط �لمرسوم �ل�آتي: عادة ضبط �ل� هي �أد�ة تُستخَدم ل�إ
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:)Dimension( ث�نيً�- ضبط اإعدادات ق�ئمة

خلال  من  ذلك  �إجر�ء  ويمكن  �لرسومات،  مع  لتتو�فق  أقيسة؛  �ل� شكل  على  تعديلات  جر�ء  ل�إ �لقائمة  هذه  تستخدم 

 Dimension Style( بعد ذلك تظهر قائمة ،)Dimension Style( و�ختيار �ل�أمر ،)dimension( لضغط على قائمة�

Manager(، يمكن من خلالها �إجر�ء ما ياأتي: 

مر على كّل �لتعديلات �لخاّصة بالخّط، من حيث �لّلون، و�لنوع، و�لمسافة بينه وبين  1- �لخطوط )lines(: يحتوي هذ� �ل�أ

�لرسم،....

سهم، ولونها، وحجمها، وعلامات �لمر�كز،.... ل شكل �ل�أ سهم )symbols and arrows(: من خلاله، �أعدِّ 2- �لرموز، و�ل�أ

3- �لكتابة )text(: فمن خلالها، يمكنني تغيير نوع خّط �لكتابة، ولونه، وحجمه،....
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4- �لوحد�ت �لعشرية )primary Units(: فمن خلاله يمكن �لتحكم في عدد �لوحد�ت �لعشرية، ودّقة �لقياس.

          �أل�حظ �لفرق بين �لصورتين �أدناه:

تي: 1- �أكمل �لجدول �ل�آ

خطوط مائلة

نصف �لُقْطر

Diameter

Baseline

أبعاد على خّط و�حد لكتابة �ل�

Center Mark

نش�ط نظري

)2(     
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نش�ط نظري

)3(     

�أعيد رسم �لشكل �ل�آتي، ثّم �أضبط قياساته:
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)layers( ث�نيً�: الطبق�ت

نش�ط عملي

)1(     

آتية في قائمة layers؟ �أبحث عن دل�ل�ت �لرموز �ل�

      

On 

Freeze 

Lock

:)Layer( استخدام الطبق�ت

أوتوكاد، وتنظيمها، حيث يمكن من خلالها تصنيف  ُيَعّد �ستخد�م �لطبقات في �لرسم ضرورياً؛ لتسهيل عملية �لرسم في �ل�

�لخطوط، وتوزيعها على عدد يمكن �لتحكّم به من �لطبقات، وهذه �لطبقات تكون شّفافة، ليتّم من خلالها تجميع 

�لخطوط مجتمعة في �آن و�حد، وفي حال رغبت في �إخفاء جزء من �لرسم، �أغلق �لطبقة �لخاّصة في هذ� �لجزء من �لرسم

.)Format( من قائمة  )Layer( وناأتي بال�أمر

أوتوكاد؟ اأفّكر:  ما عدد �لطبقات )layers( �لتي يمكن �إضافتها في برنامج �ل�

:)Layer( اأول�ً- تنفيذ ال�أمر

أمر �لسابق، و�أضغط بزّر �لفاأرة )�لماوس(  أيقونة �لخاّصة بال� عند فتح �لبرنامج؛ لرسم �إحدى �ل�أشكال �لمطلوبة، �أتّجه �إلى �ل�

آتية: على �لقائمة؛ ليظهر �لجدول �لخاّص بعمل �لطبقات �لمطلوبة )Layer Broperties(، ثّم نقوم بالخطو�ت �ل�
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 )layers( فيظهر سطر مظلّل في هذ� �لجدول، �أضع في د�خله خصائص �لطبقات ،)new( 1- اأضغط على ال�أمر

�لمطلوبة كافّة، وهي:

ب- �للّون.     ج- سُمْك �لخطّ.     د- نوع �لخطّ.  �أ- �ل�سم.     

وللقيام باإضافة طبقة جديدة )layer(، �أضغط على )new(، وهكذ.

:)layer( ث�نيً�- التحكم ب�لطبق�ت

أزر�ر �لمقابلة لكّل طبقة، وهي على  �أستطيع �لتحكّم بالطبقات )layer( �لتي حّضرتها مسبقاً، من خلال �لضغط على �ل�

آتي: �لنحو �ل�
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  :)on/off( 1- اأداة التحكم ب�لطبقة بجعله� مرئية، اأو غير مرئية

�أن  نّها تستطيع  �إنّها عندما تكون )On(، فاإ �أو غير مرئية، حيث  أد�ة لجعل �لطبقة )Off/On( مرئية،  �ل� تُستخَدم هذه 

نّها ل� تر�ها، ول� يمكن طباعتها. تر�ها، ويمكن طباعتها، و�إذ� كانت )Off(، فاإ

  :)Freeze( 2 - اأداة تجميد الطبقة

أد�ة لتجميد �لطبقة، وبالتالي تكون غير فّعالة، ول� تستطيع �إضافة �أي شيء فيها، �أو تعديله، ول� تظهر  تُستخَدم هذه �ل�

أوتوكاد. في �ل�

   :)Lock/Unlock( 3- اأداة قفل الطبقة

أد�ة، سُتقَفل �لطبقة، ولكن تظهر على �لشاشة، ول� يمكن تعديلها، �أو مسحها. عند تفعيل هذه �ل�

:)properties( ث�لثً�- ق�ئمة الخص�ئص

�أستطيع من خلال هذه �لقائمة �لتحكّم بخصائص �لخطوط �لمستخدمة في عمليات �لرسم �لمختلفة، من خلال �ل�آتي:

ألو�ن، ويمكن من خلالها  1- تغيير لون الخّط: من خلال �لضغط على �لخيار �ل�أول )  bylayer(، تظهر مجموعة من �ل�

�ختياري لوناً مناسباً، وبعد �ختيار �أد�ة رسم �لخطوط، �أل�حظ �أنّه يمكنني رسم �لخّط باللون �لذي �خترته.

2- تغيير نوع الخّط: �أتحّرك بالفاأرة )�لماوس( �إلى �لخيار �لثاني )byblock(، وعند �لضغط عليه بالفاأرة )�لماوس(، 

�أضغط على كلمة  �آخر،  نوع خّط  ضافة  ول�إ مناسب،  نوع  �أّي  �ختيار  يمكنني  �لخطوط،  �أل�حظ ظهور مجموعة من 

 ،)Add( فتظهر قائمة خاّصة من خلالها، ويمكنني تحميل �أّي نوع مناسب من خلال �لضغط على كلمة ،)OTHERS(

.)scale( و�ختيار �لخّط �لمناسب، ويمكنني تحديد �لحجم �لمناسب لنوع �لخّط

 ،)bylayer( للخيار �ل�أخير )3- تغيير ُسْمك الخّط: في هذ� �لخيار، يمكنني، ومن خلال �لتوّجه بالفاأرة )�لماوس

ْمك �لمناسب للرسم. و�لضغط عليه، �أن �أل�حظ ظهور مجموعة من �لخطوط بُسْمك مختلف، حيث يمكنني �ختيار �لسُّ
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نش�ط عملي

)2(     

أوتوكاد، �أعيد رسم �لمخطّط �ل�آتي، بحيث تُستخَدم قائمة )Layers(؛ لعمل  مستخدماً برنامج �ل�

أبو�ب، و�لقياسات، و�لجدر�ن �لخارجية، و�لد�خلية. لير�ت خاّصة لكّل من �لشبابيك، و�ل�
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     1- �أعيد رسم �لشكل �ل�آتي، و�أطّبق ما يليه:

  

حمر، و�لثانية  ولى )outline( باللون �ل�أ �أ- �أنشئ �أربع طبقات )layer( مختلفة بال�سم، و�للون، بحيث يكون �سم �لطبقة �ل�أ

خيرة )win( باللون �ل�أخضر. زرق، و�ل�أ )hatch( باللون �ل�أصفر، و�لثالثة )door( باللون �ل�أ

0.70mm ْمك ولى )outline(، بحيث يكون �لسُّ ب- �أضبط ُسْمك �لطبقة �ل�أ

.)Dash( بحيث يكون نوع �لخّط ،)win( خيرة ج- �أضبط �لطبقة �ل�أ

نش�ط عملي

)3(     
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)block( ث�لثً�: الكتل

)Draw  Block  Make( من قائمة )block( في برن�مج ال�أوتوك�د: ناأتي بال�أمر )block( استخدام الكتل 

أوتوكاد، يمكن تجميع �لخطوط، و�ل�أشكال، وربطها مع  بدل�ً من �إعادة رسم �ل�أشكال في كّل مّرة �أستخدم فيها برنامج �ل�

بعضها بعضاً، لتصبح كتلة و�حدة )block(؛ ليسهل َتكر�رها، �أو نقلها، �أو تخزينها، و�ستخد�مها مّرة �أخرى، دون �لحاجة 

آتية: عادة رسمها، لذلك تَُعّد �لكتل )block( من �لعناصر �لمهّمة؛ نظر�ً لما تملكه من �لميز�ت �لعديدة �ل� ل�إ

وهي:  و�حد،  �أمر  في  �لمدمجة  و�مر  �ل�أ من  عديدة  مجموعة  مع  تعاملًا   )block( �لكتل  مع  �لتعامل  يمّثل   -1

.copy,scale, rotate, array

2- �إمكانية �لتعامل مع جزء من �لرسم في ملفات �أخرى.

3- �إمكانية تعديل �لكتل �لمرسومة في ملف �لرسم بشكل سريع.

مث�ل: لو رسمت ط�ولة طع�م، فبدل�ً من رسمه� كّل مرّة، يمكن اأن اأجعله� كتلة واحدة )block(، واأخزّنه�، 

ولو احتجت اإلى استخدامه� مرّة اأخرى، اأتع�مل معه� وك�أنّه� َوحدة واحدة.

:  )make block( اأول�ً- اإنش�ء كتلة

أيقونة �لمناسبة، و�أضغط  بعد �ل�نتهاء من رسم �لشكل �لمطلوب، �أتوّجه �إلى �ل�

عليها، فتظهر قائمة من خلالها �أدخل �سم �لكتلة، و�أضغط على �أد�ة �لتحديد، 

ثّم �أحّدد �ل�أشكال �لتي �أريد؛ ليحّولها �لبرنامج �إلى كتلة و�حدة.

 :  )insert block( ث�نيً�- اإدراج كتلة

�لتوّجه  خلال  من  �لجهاز،  على  مخّزنة  كتلة  حضار  ل�إ �ل�أمر؛  هذ�  �أستخدم 

للاأيقونة �لخاّصة، ثّم �أضغط عليها؛ ليفتح �لبرنامج شاشة، من خلالها �أتوّجه 

للمكان �لذي خّزنُت �لكتلة فيه؛ لُتدَرج في منطقة �لعمل.
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 :   )exblode( ث�لثً�- اأداة تفجير الكتل

عادة �لكتلة �إلى خطوط، و�أشكال؛ �أي �إعادتها �إلى طبيعتها قبل  أد�ة ل�إ �أستخدم هذه �ل�

تطبيق �أمر )block( عليها، وناأتي بال�مر )exblode( من قائمة )modify( ،ويتم تطبيق 

�ل�أمر من خلال �لتوّجه للاأيقونة �لخاّصة، ثّم تحديد �لكتلة �لتي �أريد تفجيرها. 

نش�ط عملي

)1(     
�أعيد رسم �لغرفة، ثّم �أدرج �لكتل �لمناسبة َوفق �لمخطط �ل�آتي:

اإغلاق البرن�مج:

بعد �ل�نتهاء من �لعمل، يجب �أن �أغلق �لبرنامج، وفي هذه �لحاله، يكون �أمامي 

ثلاثة خيار�ت، هي:

غلاق ملف �لرسم من  1- اإغلاق البرن�مج من دون حفظ: �أستخدم هذه �لحالة ل�إ

دون حفظ �أّي تعديلات �أجريت عليه، ويتّم ذلك من خلال �لتوّجه للقو�ئم �لمنسدلة، 

ثّم �أضغط على �لقائمة )FILE(، وعلى �ل�أمر )CLOSE(، �أو من خلال �لضغط 

على �إشارة )x( �أعلى �لشاشة. 
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2- حفظ الملف ب�ل�سم نفسه: �أستخدم هذه �لطريقة في حالة �لرغبة في حفظ 

 ،)FILE( لملف بال�سم نفسه، ويمكن ذلك من خلال �لتوّجه للقائمة �لمنسدلة�

.)SAVE( ثّم �لضغط على �أمر

3- حفظ الملف ب�سم جديد: �أتوّجه للقائمة نفسها، و�أختار �ل�أمر )SAVE AS(، وعند �لضغط على �ل�أمر، يظهر 

مربّع �لتفضيلات، �أدرج من خلاله �سم �لملف �لجديد، مع تحديد مكان �لحفظ.
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اأسئلة الَوحدة

جابة �لصحيحة فيما ياأتي: السؤال ال�أول: �أضع د�ئرة حول �ل�إ

1   ما �أهّم برنامج قد يستخدمه �لمصّمم �لد�خلي؟

وتوكاد.     ج- �لفوتوشوب.     د- �أوفيس وورد. ب- �ل�أ     �أ- �لماكس.    

أوتوكاد؟  2   لماذ� �أستخدم �أمرtrim( ( في برنامج �ل�

 �أ- لزيادة طول �لخّط.       ب- لقّص جزء من �لخّط.    

  ج- عمل كسحة حاّدة.                د- زيادة ُسْمك �لخّط.

أمر �لذي �أستخدمه لتفعيل �أمر )ortho(، �أو �إيقافه؟ 3  ما �ل�

f9 -د                   f8 -ج             F4 -ب             f3 -أ�  

4  ما �لخطو�ت �لصحيحة �لتي �أتّبعها لرسم شكل خماسي منتظم د�خل د�ئرة؟

Polygon , 5 , center , i -ب            polygon ,5, center, c -أ� 

Polygon , center ,5 , i -د       Polygon , 5 , edge -ج 

5  ما �لقائمة �لتي تحتوي على �أد�ة رسم �لقوس )arc(؟

layers -د          dimenion -ج          draw -ب        modify -أ� 

آتية: Trim, chamfer؟ أو�مر �ل� السؤال الث�ني: ما وظيفة كّل من �ل�

أوتوكاد في تحسين جودة �لرسم. السؤال الث�لث: �أعلّل: ساهم برنامج �ل�

السؤال الرابع: ما �لفرق بين �أمر line، و�أمر bolyline؟

السؤال الخ�مس: �أوّضح خطو�ت رسم �لمربّع باستخد�م �ل�أمر rectangle؟

أوتوكاد؟ السؤال الس�دس: ما �أهّم �لتخصصات �لتي تستخدم برنامج �ل�

أوتوكاد باأكثر من صيغة، �أوّضح ذلك. السؤال الس�بع: تُحَفظ ملّفات �ل�

أوتوكاد؟ السؤال الث�من: ما �لفرق بين open وimport في برنامج �ل�

�لعناصر 12،  �أمر bolar array، بحيث يكون عدد  �أرسم َوحدة زخرفة، و�أكّررها باستخد�م  السؤال الت�سع: 

وز�وية �لدو�ر�ن 360 درجة.
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جابة �لصحيحة فيما ياأتي: السؤال الع�شر: �أضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

أمر �لُمستخَدم لمعرفة قُْطر �لد�ئرة؟ 1    ما �ل�

dimdiameter -د       angel -ج      Arc -ب       Linear -أ�

طفاء �للير؟ 2  على �أّي �أمر �أضغط ل�إ

د-  ب-        ج-       �أ-        

أمر �لذي �أستخدمه لمعرفة قياس طول خّط بضغطة و�حدة؟ 3 ما �ل�

linear -د     continuo -ج    Quick dimenion -ب     Alighn -أ�

أمر �لذي �أستخدمه لتجميع �لخطوط في كتلة و�حدة؟ 4  ما �ل�

offset -د   block  -ج      Exblode -ب    make block -أ�     

عادة �لكتلة �إلى خطوط، و�أشكال منفردة؟ آتية �أستخدمه ل�إ أو�مر �ل� 5  �أّي من �ل�

pline -د      exblode -ج       Make block -ب      insert block -أ�  

أد�ة match propartise؟ السؤال الح�دي عشر: ما وظيفة �ل�

السؤال الث�ني عشر: �أوّضح –بالخطو�ت- طريقة ضبط قياسات ملف �أوتوكاد.
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دراسة ح�لة: 

أوتوكاد: خطو�ت �لعمل �لكامل باستخد�م برنامج �ل�

 �لوصف: 

حدى و�جهات محلّه �لتجاري، ووضع �لمقاسات عليها.         طلب مني صاحب بقالة عمل رفوف ل�إ

أوتوكاد؛ لرسم مخطّط خز�نة �أحذية، بطول 120 سم، وعرض 80 سم، مر�عياً وضع  1- �أستخدم برنامج �ل�

�لقياسات، و�ستخد�م �للير�ت �لمناسبة. 

أوتوكاد؛ لرسم عمل فنّي د�خل �لِمساحة �لمرفقة:  2- �أستخدم برنامج �ل�

  مشروع الَوحدة:
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تم بحمد الله
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