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تــقــديــم

ــذي  ــر �ل أم ــة �لنشــاأة، �ل� ــى و�قعي ــة،  �لمســتند �إل ــع مــن ضــرور�ت �لحال ــي �لعلمــّي �لناب ــه �لمدخــل �لعقلان ــوي باأن صــلاح �لترب يتصــف �ل�إ

�نعكــس علــى �لرؤيــة �لوطنيــة �لمطــورة للنظــام �لتعليمــّي �لفلســطيني فــي محــاكاة �لخصوصيــة �لفلســطينية و�ل�حتياجــات �ل�جتّماعيــة، و�لعمــل 

علــى �إرســاء قيــم تعــزز مفهــوم �لمو�طنــة و�لمشــاركة فــي بنــاء دولــة �لقانــون، مــن خــلال عقــد �جتّماعــي قائــم علــى �لحقــوق و�لو�جبــات، يتفاعــل 

ــات  ــق �لغاي ــو لتحقي ــي، ويرن أمان ــال، ويلامــس �ل� آم ــق �ل� ــج �إصــلاح يحّق ــي صياغــة برنام ــا، ويســهم ف ــا و�أدو�ته ــي تر�كيبه ــا، ويع �لمو�طــن معه

و�ل�أهــد�ف.   

ولمــا كانــت �لمناهــج �أد�ة �لتربيــة فــي تطويــر �لمشــهد �لتربــوي، بوصفهــا علمــاً لــه قو�عــده ومفاهيمــه، فقــد جــاءت ضمــن خطــة متكاملــة 

عــد�د لجيــل قــادر علــى  عالجــت �أركان �لعمليــة �لتعليميــة �لتعلميــة بجميــع جو�نبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات �لنوعيــة بــكّل �قتــد�ر، و�ل�إ

ــاء، و�ل�نتقــال �إلــى �لمشــاركة  ــة و�ل�نتّم مو�جهــة متطلبــات عصــر �لمعرفــة، دون �لتــورط باإشــكالية �لتشــتت بيــن �لعولمــة و�لبحــث عــن �ل�أصال

�لفاعلــة فــي عالــم يكــون �لعيــش فيــه �أكثــر �إنســانية وعد�لــة، وينعــم بالرفاهيــة فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.   

ومــن منطلــق �لحــرص علــى تجــاوز نمطيــة تلّقــي �لمعرفــة، وصــوًل� 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 مجتّمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم، و�لعلــم، و�لثقافــة، و�لتكنولوجيــا، وتلبيــة �لمتطلبــات �لكفيلــة بجعــل تحقيــق هــذه �لرؤيــة حقيقــة 

و�قعــة، وهــو مــا كان لــه ليكــون لــول� �لتناغــم بيــن �ل�أهــد�ف و�لغايــات و�لمنطلقــات و�لمرجعيــات، فقــد تاآلفــت وتكاملــت؛ ليكــون �لنتــاج تعبيــًر� 

عــن توليفــة تحقــق �لمطلــوب معرفًيــا وتربوًيــا وفكرًيــا.

ثّمــة مرجعيــات تؤطّــر لهــذ� �لتطويــر، بمــا يعــّزز �أخــذ جزئيــة �لكتــب �لمقــرّرة مــن �لمنهــاج دورهــا �لماأمــول فــي �لتاأســيس لتــو�زن �إبد�عــي 

طــار جــاءت �لمرجعيــات �لتــي تــّم �ل�ســتناد �إليهــا، وفــي طليعتهــا وثيقــة �ل�ســتقلال  خــّلاق بيــن �لمطلــوب معرفيــاً، وفكرًيــا، ووطنًيــا، وفــي هــذ� �ل�إ

ضافــة �إلــى وثيقــة �لمنهــاج �لوطنــي �ل�أول؛ لتوّجــه �لجهــد، وتعكــس ذ�تهــا علــى مجمــل �لمخرجــات. و�لقانــون �ل�أساســي �لفلســطيني، بال�إ

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

شــر�ف، و�لتصميــم، وللجنــة �لعليــا �أقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزنــا مرحلــة �لحديــث عــن �لتطويــر، ونحــن و�ثقــون مــن تو�صــل هــذه  و�ل�إ

ــة مــن �لعمــل. �لحال

     

وزارة التربية والتعليم 
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مقدمة

  مو�كبــًة للتطــور �لعلمــّي و�لتكنولوجــي فــي عصــر �لمعرفــة، �أصبحــت �لحاجــة لمهــن جديــدة ضــرورة حتّميــة، و�نطلاقــاً 

مــن توجهــات وز�رة �لتربيــة و�لتعليــم بتحقيــق تعلــم وتعليــم نوعــي وريــادي يلبــي �حتياجــات �لمجتّمــع �لفلســطيني َوفــق �أولوياتــه 

بالتحريــر و�لتنميــة، كان ل� بــد مــن تطويــر مناهــج �لتعليــم �لمهنــي بُِحلتهــا �لجديــدة لتحاكــي �لتوجهــات �لعالميــة بنشــاأة فلســطينية 

ــاً ســوق �لعمــل، وصــول�ً �إلــى جيــل يمتلــك  ــة بالدمــج بيــن �لجانبيــن �لنظــري و�لتطبيقــي، مر�عي ــة �لعلمّي ــة تعتّمــد �لعقلاني و�قعي

نتــاج �لكونــي.  ســهام فــي �ل�إ �لكفايــات و�لقــدرة علــى �كتشــاف �لمعرفــة �لعالميــة، و�ل�إ

   �عتّمــدت �لمناهــج �لمهنّيــة �لجديــدة منهجيــة �لوحــد�ت �لنمطيــة �لقائمــة علــى �لكفايــات �لمهنّيــة بمجال�تهــا �لحرفيــة، 

و�لمنهجيــة، و�ل�جتّماعيــة و�لشــخصية، و�رتبــاط ذلــك بســياقات و�قعيــة حياتيــة تصــف مو�قــف تعليميــة تعلميــة، توظــف حــل 

أنشــطة تعتّمــد علــى �أد�ء �لطلبــة، و�لتاأكيــد علــى  �لمشــكّلات بطريقــة علميــة وعمليــة، دون �إغفــال للجانــب �لنظــري �لمتضمــن ل�

�ســتر�تيجيات �لتقويــم �لتربــوي �لحديثــة بمــا فــي ذلــك �لتقويــم �ل�أصيــل، و�لتحــول مــن �لتقويــم �لقائــم علــى تحقيــق �لكفايــات 

�إلــى تحقيــق �لجــودة و�ل�متيــاز، مــن خــلال �لتركيــز علــى شــمولية �أد�ء �لطلبــة، وتعزيــز �أنمــاط �لتفكيــر �لنقــدي و�لتاأملــي.

     جــاء كتــاب �لرســم �لمهنــي للصــف �لحــادي عشــر �لمهنــي فــي �أربــع وحــد�ت نمطيــة، وّضحــت عناصــر �لتصميــم، 

ــة، و�أنو�عهــا �لطبيعيــة و�لهندســية، وطــرق �إخــر�ج تصميــم زخرفــي مســتوحى مــن عنصــر بســيط،  ومفهــوم �لِمســاحات �لزخرفّي

كسســو�ر، �أو �إعــادة  ألــو�ن، و�أنو�عهــا، وتاأثير�تهــا فــي مجــال�ت �لحيــاة، وبعــض �ل�أشــغال �لفنّيــة، وكيفيــة تصميــم �ل�إ ونظريــات �ل�

تدويــره، و�لتصويــر �لفوتوغر�فــّي، وتطــّور �أدو�تــه.

     و�إذ نقــّدم هــذ� �لكتــاب بيــن �أيــدي ذوي �لعلاقــة مــن معلمــات ومعلميــن وطلبــة وتربوييــن ومهتّمييــن، نرجــو تحقيــق 

ــر  ــى تطوي ــه يســّرنا �ســتقبال �أّي ملاحظــة تهــدف �إل ن ــل، فاإ ــر و�لتعدي ــة منفتحــة نحــو �لتطوي ــة �لمنشــودة، وبعقلي ــات �لتربوي �لغاي

�لكتــاب وتجويــده.

فريق �لـتّاأليف
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عناصر التصميم الزخرفّي

لتشكيل َوحداٍت زخرفّيٍة متنّوعة، ل�بّد من ارتباط العناصر ال�أولّية ارتباطًا وثيقًا

الوحدة

1



3

 ُيتوق�ُع مَن �لطّلبِة بعَد �ل�نْتهاِء مْن در�سِة هذه �لَوْحدِة، و�لتّفاُعِل مَع �أنشطِتها 
�أْن يكونو� قادريَن على معرفِة عناصِر التّصميِم الزّخرفّي مْن خلاِل: 

أّولّيِة للتّصميِم �لّزخرفّي، وتنميِة �ل�أحاسيِس �لفنّّيِة،   �لتّعر�ِف �إلى �لعناصِر �ل�
ِق �لجمالّي.  ل�ْستخد�ِمها في مجال�ِت �لتّذو�

 �لتّعر�ِف �إلى مبادئ �لزخرفِة �لفنّّية �لُمستوحاِة مَن �لخطوِط �لُمستقيمِة.

 �لتعر�ِف �إلى مفهوِم �لمساحاِت �لزخرفّيِة، و�أنو�ِعها �لطبيعّيِة و�لهندسّيِة، 
وُطُرِق �إخر�ِج تصميٍم زخرفي� ُمْستْوًحى مْن عنصٍر بسيٍط.



4

 الِكفاياُت الِمْهنّيُة:

 �لكفاياُت �لِمْهنّيُة �لُمتوق�ُع مَن �لطلبِة �متلاكُها، بعَد �ل�نْتهاِء 
مْن در�سِة هذِه �لَوْحدِة و�لتفاعل مع �أنشطتها: 

�أول�ً  كفاياٌت ِحرفّيٌة.

 توظيف مفهوِم �لنّقطِة، �أو ُممّيز�تِها في �لتّصميِم �لّزخرفّي.

 توظيف �أنو�ع �لخطوط في عمل تصميم زخرفّي بالخّط �لعربّي.

زخرفي�  تصميٍم  خر�ِج  ل�إ �لِمساحاِت  مفهوِم  توظيف   
مستوًحى مْن عنصٍر بسيٍط.

 �لقدرة على تقويم وتقييم �لنتائج.

ثانياً كفاياٌت اْجتّماعّيٌة وشخصّيٌة:

 �لعمل ضمن فريق.

 تقبل �لتغذية �لر�جعة .

 �حتر�م ر�أي �ل�آخرين. 

 مصد�قّيّة �لتعامل مع �لزبون.

 حفظ خصوصّية �لزبون.

 �ل�ستعد�د للاستجابة لطلبات �لزبون.

 �لتحلّي باأخلاقيات �لمهنة �أثناء �لعمل. 

 �لتّمتّع بالفكر �لريادي �أثناء �لعمل .

 �ستخلاص �لنتائج ودقة �لملاحظة. 

 �ل�تصال و�لتو�صل �لفّعال.

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

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

فادة من مقترحات �ل�آخرين.   �ل�إ

 �متلاك مهارة �لتاأم�ل �لذ�تي .

قناع.  �لقدرة على �ل�إ

ثالثاً كفاياٌت منهجّيٌة: 

 �لتعل�م �لتعاونّي. 

 �لحو�ر و�لمناقشة .

 �متلاك مهارة �لبحث �لعلمّي و�لقدرة على توظيف �أساليبه.

  �لقدرة على �ستّمطار �ل�أفكار (�لعصف �لذهنّي).

  �ستخد�م �لمصادر و�لمر�جع �لمختلفة .

 توثيق نتائج �لعمل وعرضها .

 توظيف �لتكنولوجيا . 

 �لتخطيط .

أمِن و�لّسلامِة:  مر�عاُة قو�عِد �ل�

�لعمل.       �أثناَء  و�لّصف�  �ل�أيدي  نظافِة  على  �لمحافظُة   -١
ضاءُة �لجّيدُة للحفاِظ على �لّصحِة �لعاّمة.  ٢- �ل�إ
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ص (�لتصميم �لد�خلي) في �إحدى �لجامعات �لفلسطينية ، �أر�دت  وصف الموقف:سلمى طالبة في �لسنة �ل�أولى تخص�

أولّية، فاستشارت متخّصصاً في �لتصميم �لفنّي لمساعدتها. عمل بحث يتّضمن عناصر �لتصميم �لزخرفّي �ل�

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

العمل الكامل

�لمو�رد وفق �لموقف �لمنهجية (�ستر�تيجية 
�لتعل�م )

وصف �لموقف �لتعل�مّي خطو�ت �لعمل

-وثائق:(طلب 
سلمى، نشر�ت، 

مقال�ت وكتب تتعلّق 
بعناصر �لتصميم 

�لزخرفّي.

- �لتكنـولـوجيـا

نترنت، �أنماط  (�ل�إ
بصرية، فيديو وصور 

تعّبر عن عناصر 
�لتصميم �لزخرفّي).

-�أماكن �أثريّة قصور 
فيها تصاميم زخرفّية.

- حو�ر ومناقشة.

- �لتعل�م �لتعاونّي/ 
مجموعات.

- �لبحث �لعلمّي/ 
زيارة ميد�نية.

- �أجمع �لبيانات من �لطالبة:

موضوع �لبحث، �لوسائط �لمستخدمة في عرض 
نجازه. �لبحث، �لفترة �لزمنّية �لمطلوبة ل�إ

�أجمع بيانات عن:

أولّية للتصميم �لزخرفّي. - �لعناصر �ل�

- تعريف كّل عنصر.

- نماذج بصرية لتصاميم تعّبر عن كّل عنصر.

- تحديد �أهّمية كّل عنصر و�أثره في تكوين �لتصميم 
�لزخرفّي.

�أجمع �لبيانات 
و�أحللها

- وثائق:(�لطلب 
�لخاص بالطالبة، 

نشر�ت، مقال�ت  
وكتب تتعلّق بعناصر 
�لتصميم �لزخرفّي). 

�لبيانات �لتي تّم 
جمعها.

نترنت(مو�قع  - �ل�إ
خاصة بشرح عناصر 

�لتصميم �لزخرفّي 
ذ�ت مصد�قّية).

- �لمناقشة و�لحو�ر

- �لتعل�م �لتعاونّي. 

- �لعصف �لذهنّي 
(�ستّمطار �ل�أفكار).

- تصنيف �لبيانات �لتي تتعلّق بـ: ( عناصر �لتصميم 
�لزخرفّي،تعريف كّل عنصر، �أهّمية كّل عنصر في 

تكوين �لتصميم و�أثره).

أولّية للتصميم �لزخرفّي. - تحديد �لعناصر �ل�

- تحديد �أهّمية كّل عنصر و�أثره في تكوين �لتصميم 
�لزخرفّي.

- تحديد �لنماذج �لبصرية �لتي تّم جمعها كاأمثلة على 
�لمادة.

- �إعد�د خطة زمنية للتنفيذ.

��خطط و��قرر
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- قرطاسية.

- حاسوب.

- �لوثائق (مقال�ت، 
كتب، صور، طلب 

سلمى).

نترنت(مو�قع  - �ل�إ
خاصة بالتصميم 

�لزخرفّي ذ�ت 
مصد�قّية).

- �لتعل�م �لتعاونّي/ 
مجموعات.

- �لحو�ر و�لمناقشة.

- عصف ذهنّي.

أولّية للتصميم �لزخرفّي.  - صياغة تعريفات للعناصر �ل�
وبيان �أهمّية كّل منها و�أثره في تكوين �لتصميم .

- �إعد�د �أمثلة للنماذج �لبصرية �لتي تّم جمعها كاأمثلة 
على �لمادة.

- عقد جلسة مع �لطالبة (سلمى) لمناقشة �لنماذج 
�لبصرية �لتي تّم �إعد�دها كاأمثلة على �لمادة.

- �إجر�ء �لتعديلات �لمتفق عليها (حذف، �أو �إضافة 
معلومات).

�نّفذ 

- قرطاسية.

- حاسوب.

- �لوثائق (مقال�ت، 
كتب، صور، طلب 

سلمى)

نترنت (مو�قع  �ل�إ
خاصة بعناصر 

�لتصميم �لزخرفّي 
ذ�ت مصد�قّية).

- �لحو�ر و�لمناقشة.

- �لتعل�م �لتعاونّي/ 
مجموعات.

أولّية للتصميم  - �لتحّقق من صياغة تعريفات للعناصر �ل�
�لزخرفّي، وبيان �أهّمية كّل منها و�أثره في تكوين 

�لتصميم.

- �لتحّقق من �أمثلة �لنماذج �لبصرية �لتي تّم �إعد�دها.

- �لتحّقق من �إجر�ء �لتعديلات �لمتفق عليها (حذف، 
�أو �إضافة معلومات). 

- �لتحّقق من مطابقة �لمادة �لتي تّم �إنجازها مع طلب 
سلمى.

�أتحّقق

حاسوب،جهاز 
عرض، سجلات.

- حو�ر ومناقشة.

- تعلم تعاوني/
مجموعات.

- توثيق عناصر �لتصميم �لزخرفّي وتعريفاتها و�أهّمية كّل 
منها و�أثره، و�أمثلة �لنماذج �لبصرية . 

عد�د �لبحث  - تسليم �لطالبة �لمعلومات �للازمة ل�إ
�لمطلوب.

- �إعد�د �لعروض �لتقديمية.

- فتح سجّل خاص بعناصر �لتصميم �لزخرفّي.

�أوثّق و�أقّدم

- طلب �لطالبة.

- مر�جع علّمية.

- حو�ر ومناقشة.

- �لبحث �لعلمّي/ 
خصائص �لبحث 

�لعلمّي. 

-رضا �لطالبة عن �لمادة �لتي تّم �إعد�دها بما يحّقق 
طلبها.

- مطابقة �لمادة �لعلمّية �لتي تّم �إعد�دها لوثائق 
ُمحكّمة علمياً خاصة بعناصر �لتصميم �لزخرفّي.

�أقّوم

سؤال:  اأذكر اأهّم عناصر التصميم الزخرفّي.
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يتكّوُن �لتّصميُم من عناصَر �أولّيٍة ُمنّوعٍة، مثل: �لنّقط، 
ألــو�ن  و�لخطـــوط، و�لمسـاحـات، و�لمـجّسمـات، و�ل�
�لمختلفة...، وترتبُط مَع بعِضها �رتباطاً وثيقاً في تخطيٍط 
فنّي� متكامٍل في مختلـف �ل�تّجاهـات؛ وذلك لتشكيِل 

َوحد�ٍت زخرفّيٍة ُمنّوعة. 

النّقطُة: 
هَي �أبسُط �لعناصِر �لّتي ُيمكُن �أْن تدخَل في �أي� تكوين، 
، وتُعر�ُف �لنّقطُة هندسّياً  ُك �ل�أساسّي للّشكل� وِهَي �لُمحر�
باأنّها نتيجًة تقاُطِع خطّيِن و�لنّقطُة في �لتّصميم �لّزخرفّي 

هَي �لبقعُة �لّتي تُزيُّن ُمسط�حاً ما في هيئٍة منتظمٍة، �أو في تناثٍر ُمجّرد يعتّمُد على سلامِة �لّذوِق، وَتو�ُزِن �لتّوزيِع. و�لنّقطُة 
تُشيُر �إلى َوْضٍع ُمعي�ٍن في �لفر�غ.

�إّن عناصَر و��سَس �لتّصميِم مستّمّدٌة من عناصِر �لطبيعة، و�لنّقطة في �لطبيعة �أساُس كّلّ شكل� من �ل�أشكال �لكْونّيِة َمْهما 
�ْختلفْت وتعّددت.

 �ل�أدو�ت : ُعلبة، �ألو�ن، مناديل، نموذج لشكل� زخرفٍة بالنّقاط.

 خطواُت تنفيِذ النّشاط:

 �لتاأك�ُد من نظافِة �لمكاِن قبَل �لبدِء بالّزخرفة.

 تحديُد شكل� �لزخرفِة �لمر�ِد تنفيُذها على �لعلبة. 

 تحديُد مسافِة �لّزخرفِة على �لعلبة.

 �لبدُء بالّزخرفِة على �لعلبة. 

 �لمحافظُة على �لتركيِز �أثناء �لعمل.

نشاط 
 زخرفُة ِغلاِف ُعلبٍة بالنّقاط.(١)

نشاط 
��نّفذ زخرفة جديدة بالنقاط من تصميمي.(٢)

الزخرفة بالنقاط

اأتعلّم      النّقطُة



8

اأمثلة من الطبيعة على النقطة: 
- �لز�هوُر �لُمتناثرُة في �لحد�ئِق، و�لنّجوُم �لُمبعثرُة في �لّسماء.

عاِت نحٍل حول ذّر�ِت ُسكٍّر، �أو َتفرقاٍت جماهيريٍّة بعَد مبار�ِة كرِة َقَدٍم، �أو شامٍة على وجِه �ْمر�أٍة ...�إلخ . - َتجم�

ويمكن اإنتاج تصاميم فنّية كثيرة ومميزة باستخدام النقطة في حال�ت متنوعة منها: 

 �ل�ختلاف في حجم �لنقطة.

 �ل�ختلاف في �لمسافات بين �لنقط.

 �ل�ختلاف في تنظيم �لنقط.

 تقسيم �لنقط تقسيماً د�خلياً.

يجابي و�لسلبي بتغير �ل�أرضية من �للون �لفاتح �إلى �للون �لغامق.  �ستخد�م �لفر�غ �ل�إ

نّها قد تثيُر �إحاساً بالحركة. وتُسَتخدُم �لنّقُط في �أغر�ٍض كثيرٍة  عاُت هذه �لنّقط، فاإ وَمهما كانِت �لمعاني �لّتي تُعّبُر عنها تجم�

�ُطِر �لفنّّية، و�ل�أطباِق  تناسُب ِصَغَر شكلّها، مثل: زخرفة �لوجوِه، و�لجسِم، و�لمنسوجاِت �لمطبوعِة على �لقماش، و�ل�

علانّية. �لخزفّية، و�أغلفِة �لعلب، و�لتّصميمات �ل�إ
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 �ل�أدو�ت : نموذٌج ورقي� لنص� مكتوٍب بالخّط �لكوفّي، قلم رصاص، ِمْمحاة.

 خطواُت تنفيِذ النّشاط:

 �لتاأك�ُد من نظافِة مكاِن �لّرسم.

 وضُع �لنّموذِج على �لمرسم.

 تحديُد �لكلّمات بالنّقاط .

 توصيل �لنقاط للحصول على كلّمات.   

 �إخر�ج �لزخرفة بشكلّها �لنهائي.

نشاط 
زخرفُة �لخّط �لعربّي بالنّقط.(٣)

نشاط 
ُم رسماً  لكلّماٍت مَن �لخّط �لعربّي مزخرفًة بالنّقاط.(٤) ��صم�
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�لنّقطُة �لّتي تقُع فوَق �أو تحَت �لحروِف �أو تحَت تُعطي 

له مدلوَل �لن�طِق به، و�أساليُب �لخطوِط جميعاً هَي صـوٌر 

للكّلام. يلجا� �لخطّاطـوَن �إلــى تجميِل �لخــّط باأشكــاٍل 

زخــرفّيٍة مستوحـاٍة من �لنّقاِط، و�لّزخـارِف �لنباتّيِة و�لهندسّيِة 

فـي َوحد�ٍت جميلٍة، كما في �لخّط �لكوفّي.

ما �همّيُة �لنّقطِة في �لتّصميِم �لّزخرفّي 

نشاط 
�أبحُث عن تاأثير�ِت �لنّقطِة  في �أعمال �لفنّانين، وعمِل ملف� خاص� لرسوماتهم.(٥)

اأتعلّم      زخرفة الخّط العربّي
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وصف الموقف:  تريد �إد�رة �إحدى �لمؤّسسات �إعادة تصميم شعارها باللغة�لعربّية، باسخد�م �لخطوط فلجاأت �إلى مصّمم 
فنّي لمساعدتها.

الموقف التعليمّي التعل�مّي (1-٢): استخدام الخطوط المنحنية في الزخارف.

العمل الكامل

�لمو�رد وفق �لموقف  �لمنهجّية (�ستر�تيجّية �لتعل�م ) وصف �لموقف �لتعل�مّي خطو�ت �لعمل

- وثائق: (طلب 
�لمؤّسسة، نشر�ت، 
وكتالوجات تتعلّق 
بتصميم �لشعار�ت 
�لزخرفّية و�لمعايير 

�لخاصة بها)
- �لتكنولوجيا

نترنت، �أنماط  (�ل�إ
بصرية، فيديو وصور).

�لبحث �لعلمّي.
حو�ر ومناقشة.

- �أجمع �لبيانات من �إد�رة �لمؤّسسة: شكّل 
�لشعار �لسابق، �سم �لمؤّسسة، �أبعاد �لشعار، 
 ،(slogan) ألو�ن، مو�صفات خاصة للشعار �ل�

�لميز�نية �لمرصودة، و�لفترة �لزمنّية.
�أجمع بيانات عن:

- شعار�ت ل�أسماء باللغة �لعربّية باستخد�م 
�لخطوط ( �لمستقيمة، �لمنحنية،...).
- نماذج مختلفة لشعار�ت مؤّسسات 

عالمية.
- �أشكال �لشعار�ت �لزخرفّية و�أبعادها 

ألو�ن ودل�ل�تها. و�ل�
- �أنو�ع �لخطوط �لمطلوبة.

�أجمع �لبيانات 
و�أحلّلها

- �لوثائق (كتالوجات، 
نشر�ت، صور، �لبيانات 

�لتي تّم جمعها.
نترنت(مو�قع خاصة  - �ل�إ

بتصاميم �لشعار�ت 
�لزخرفّية ذ�ت مصد�قّية).

- �لمناقشة و�لحو�ر.
- �لتعل�م �لتعاونّي/مجموعات
- �لعصف �لذهنّي (�ستّمطار 

�ل�أفكار حول �لشعار�ت 
�لزخرفّية).

- تصنيف �لبيانات (�أشكال �لشعار�ت 
�لزخرفّية و�ألو�نها و�أبعادها).
- تحديد خطو�ت �لعمل:

- وضع مقترحات وبد�ئل لشعار�ت 
�لمؤّسسة.

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

��خطّط و��قّرر
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- تحديد �لشعار �ل�أنسب من حيث: 
أبعاد). نوع  (�لشكّل، و�للون، و�لخط و�ل�

�لخط �لعربّي وشكلّه.
- �إعد�د خطة زمنية للتنفيذ.

- قرطاسية.
- حاسوب يتضّمن بر�مج 

�لتصميم �لمناسبة.
- �لوثائق (كتالوجات، 
نشر�ت، صور، طلب 

�لمؤّسسة).
نترنت(مو�قع خاصة  - �ل�إ

بتصميم �لشعار�ت 
�لزخرفية ذ�ت مصد�قّية).

- �لتعل�م �لتعاونّي/ مجموعات.
- �لحو�ر و�لمناقشة.

- عصف ذهنّي.

- رسم ُمّسود�ت (�سكتشات) مقترحة 
للشعار�ت على تشكيل زخرفة من �ل�سم 

باستخد�م �لخطوط �لمنحنية .
- �ختيار عدد من �لمقترحات لعرضها على 

�د�رة �لمؤّسسة.
- �إقتر�ح مجموعات لونّية تعّبر عن �لموضوع 

و�إسقاطها على �لشعار�ت �لمقترحة.
- �ل�تفاق مع �لمؤّسسة على تصميم �لشعار 
ألو�ن و�لشكّل، ونوع  أبعاد و�ل� من حيث (�ل�
�لخط �لعربّي) و�إجر�ء �لتعديلات �لمطلوبة.

- �لبدء بتصميم �لشعار لتسليمه وفق �لجدول 
�لزمنّي و�إخر�جه بالصورة �لنهائية.

�ُنفّذ

- حاسوب يتضّمن بر�مج 
�لتصميم �لمناسبة.

- �لوثائق (كتالوجات، 
نشر�ت لمعايير 

ومو�صفات تصميم 
�لشعار�ت �لزخرفّية، 

صور، طلب �لمستثمر).
نترنت (مو�قع خاصة  - �ل�إ
بتصميم �لشعار�ت ذ�ت 

مصد�قّية).

- �لحو�ر و�لمناقشة.
- �لتعل�م �لتعاونّي/ مجموعات.

- �لتحّقق من �ختيار �لشعار �لمناسب من 
ألو�ن و�لشكّل) و�لخطوط. أبعاد و�ل� حيث (�ل�

- �لتحّقق من ملاءمة �لمجموعة �للونية 
�لمختارة للشعار.

- �لتحّقق من تصميم �لشعار ل�سم �لمؤّسسة 
باستخد�م زخرفة من �لخطوط �لمستقيمة، 

و�لمنحنية،...
- �لتحّقق من مطابقة مو�صفات �لشعار �لذي 

تّم �إنجازه مع طلب �لمؤّسسة.

�أتحّقق

حاسوب،�أجهزة عرض، 
سجلات.

- حو�ر ومناقشة
- تعلم تعاوني/مجموعات

- توثيق �أشكال �لشعار�ت و�ألو�نها و�أبعادها، 
و�أنو�ع �لخطوط �لمستخدمة ، و�آلّية 

�ختيار �لشعار �لمناسب مع �لمؤّسسة بما 
يحّقق �لمو�صفات و�لمعايير، من مجموعة 

مقترحات (�سكتشات).

�أوثّق و�أقّدم
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- عرض �لشعار �لذي تّم �إنجازه.
- تسليم �لمؤّسسة �لشعار �لمطلوب.

- فتح ملف بالحالة( تصميم شعار باسم 
�لمؤّسسة باللغة �لعربّية، قائم على تشكيل 

زخرفة من �ل�سم باسخد�م �لخطوط 
�لمنحنية).

نماذج �لتقويم.
طلب �لمؤّسسة.

كتالوجات، نشر�ت 
لمعايير ومو�صفات 
تصميم �لشعار�ت 

�لزخرفّية.

-حو�ر ومناقشة.
-�لبحث �لعلمّي / �أدو�ت 

�لتقويم �ل�أصيل.

-رضا �إد�رة �لمؤّسسة ومو�فقتها على �لشعار 
�لذي تّم تصميمه.

م للمو�صفات  - مطابقة �لشعار �لمصم�
و�لمعايير.

�أقّوم

 

�بحْث عن مميز�ت �لخطوط �لمنحنية في �لتصميم.

 �لخطوط �لعموديّة ..........................

أفقّية ...........................  �لخطوط �ل�

 �لخطوط �لمائلة ...........................

 �لخطوط �لمنكّسرة .........................

 �لخطوط �لمنحنّية .........................

نشاط 
آتية: (١)  �أبحُث في �إيحاء�ِت �لخطوِط �ل�

اأتعلّم     اإيحاءات الخطوط
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  الخطوط 

      الخّط البسيط: هو سلسلٌة من �لنّقط �لمتلاصقة �لتي تسير في مساٍر معّين وتُحّدد �تّجاهاً ما، وهو معّباأ بِطاقٍة وقًوى 
حركّية كامنة تجري في هذ� �ل�تّجاه، فمنها: �لمستقيمة و�لمتعّرجة و�لمنحنّية، ومنها: �لنقطة �لمتصلة �أو �لرفيعة و�لّسميكة 
�لقاتّمة �أو �لفاتحة، ويمكن للخّط �أن يسير للاأعلى �أو �ل�أسفل، �أو �ليمين �أو �ليسار بشكل� متّمّوج، �أو لولبّي، �أو حلزونّي، 

�أو د�ئرّي.

وللخطوط وظائف عديدة كتحديد �ل�أشكال، وتُنشُئ �لحركات، وتقسُم �لفر�غات، وتُجّزُئ �لمساحات. وعندما يستخدم 
نّه يهتّمّ باإيجاد فو�صل ممتعة بينهما؛ وذلك ليدرَكها �لعقل بسرعة. وللخطوط تاأثيٌر  �لمصّمم �لخطوط لتقسيم �لفر�غات فاإ
نفسّي توحي به �إلى �لر�ئي، وُيمكن للخطوط �أن تُحّدد �لفاصل بين مناطَق معتّمة ومناطق مضيئة، وقد تُعّبر عن موضوٍع 
نسان و�لحيو�ن، وقد تُعّبر عن �أحاسيَس ومعاٍن، مثل �لر�حة و�ل�سترخاء و�لسكون، ويمكُن �أن تعّبر عن �ل�رتباك  معّين، مثل �ل�إ

و�لخوف، �أو تُعّبر عن �لحركة و�لنشاط. 

 

 

لتنفيذ �لخطوط �لمستقيمة هناك �أمور يجب مر�عاتها في �لرسم �لحّر، بحيث 
تكون مستقيمًة فعلاً، وتحّدد �لطوَل �لصحيَح، و�ل�تّجاَه �لصحيح:

لِرْسِم �لخطوِط �لمستقيمِة يجُب �تّباُع ما ياأتي:

�لنظر باتّجاه �لنّقطة �لمت�جه �إليها �لقلُم، مَع ملاحظِة نقطِة �لبدء.• 

عدم محاولِة رسِم �لخط� بضربٍة و�حدٍة، بل ُيرَسُم باأجز�ء على مر�حَل ِعّدٍة.• 

أمام، مَع تدويِر •  يجُب �أْن تكوَن مسكُة �لقلِم مائلًة في �تّجاِه �لخّط و�إلى �ل�
�أو َبرِم �لقلِم خلال �لرسم. 

لرسم �لخّط: ُيرَسُم �لخط� خفيفاً، ونُصّحُح �تّجاَه �لخّط، وتوضيح �لخّط • 
بالّسماكِة �لمطلوبة.

اإيحاءات الخطوط
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مَن  غيِره  ويتّمّيُز عن  نقطتْين،  بين  ُبْعٍد  �أقصُر  ُهَو  المستقيُم:  الخط�   
فكرٍة  ُيعّبُر عن  وقد  �لمستّمر،  �ل�تّجاه  على  �أكثُرها وضوحاً  َفُهَو  �لخطوط، 

حساِس بالّر�حِة، و�لّسكوِن، و�لهدوء. معّينة، �أو عن �ل�إ

 الخطوُط ال�أُفقّيُة المتوازيُة مختلفُة الّسماكاِت: وتُْظِهُر قّوًة �أكبر، 
وطاقًة طبيعّيًة متّمّيزة، للتّعبيِر عِن �لظّلال، وتجسيِم �لعناصر، وتوحي باْزدياِد 
�لعرِض باتّجاه �لجنب وبال�ستقر�ر و�لر�حة كنمط خّط �لبحر، �أو �صطفاف 

�لمصلين.

 الخطوطُ العمودّيُة اأو الراأسّيُة القائمُة:
حساس  تُعطي �إحساساً بالعمق، وُبعد �ل�أشكال عن بعضها وتكر�رها يزيد من �ل�إ
حساِس بالقّوة  بالقوة و�لصلابة وتُعّبُر عن �لّرسوِخ، و�ل�ستقر�ِر، و�ل�تّز�ِن، و�ل�إ

�لصاعدِة �إلى �أعلى.
مثل: �لشجرة �لنامية، �أو �لشخص �لو�قف. وحينما نرى خطّين �أحدهما ��فقّي، 
ّن �لخط� �لر�أسي� يبدو �أطول نتيجة �ل�تجاه من  و�ل�أخُر ر�أسّي بالطول نفسه، فاإ

�أسفل �إلى �أعلى.
�لهدوِء،  عِن  وتُعّبُر  �ل�أعلى،  نحو  �ل�رتفاع  بازدياد  �لر�أسّيُة  �لخطوُط  توحي 

و�لّسكون، و�ل�ْسترخاء.

 الخطوُط المائلُة:
 توحي بالّسقوِط، وعدِم �ل�ْستقر�رِ، ما لْم ترتبْط بخطوٍط �أخرى لِدْعِمها.
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*  خط� منحنٌي بعّدة مر�كز ومتغّيٌر بال�تجاِه نفسه، �أو باتّجاٍه منعكس.

 الخطوُط المنكسرة:
تتكّوُن من تو�لي مستقيماٍت مائلٍة ومتصلٍة، و�لتي تحدُث من تقاُبِل خطّيِن 
�أو تشويش  نَِشط،  بتاأثيٍر حركي�  �تّجاهين مختلفين، وتوحي  مستقيميِن في 
و�ندفاع، مثل �أشعة �لبرق وتعمل على جذب �ل�نتباه بسبب �لتغيير �لمفاجئ.
ِع سماكِة  و�إّن جماَل �لّرسم �لّزخرفّي �أو �للوحة �لفنّّية هو في �ل�أساس في َتنو�

�لخطوِط، و�أطو�لِها، وعلاقِتها ببعضها بعضاً.

تبعاً  وتتنّوُع  تقريباً،  تصميٍم  كّل�  من  جزٌء  هي  المنحنيُة:  الخطوُط   
�أو  و�لحركة،  بالقّوِة،  وتوحي  منتظٍم.  بشكل�  وَتكر�ِرها  رسِمها،  لطريقِة 
�لليونُة،  �لتّصميم.  ومن سماتها  �لخط� في  وفَق موقِع  و�ل�نْحناء،  �لضعِف 

و�ل�ستّمر�ريُّة، و�لفنّّيٌة في �لتشكيل، ومن �أشكالِها:

* خط� منحنٌي ثابٌت يمثّل �نحناَء قوٍس من د�ئرٍة بمركٍز و�حد. 

مثل �لمنجل.

*  خط� متعر�ٌج: وُهَو �ل�نْحناُء �لمنعكُس �لناتُج عْن تقاُبِل قوسْيِن ُمتعاِكَسي 
�ل�تّجاه، وُيستخَدُم كثير�ً في �أشكاٍل زخرفّيٍة، لها تاأثيٌر في �لّرشاقِة و�لمرونِة في 

�لتّصميم، وُهَو �أكثُر ِحَدًة في �لتاأثير في حالِة �لّزيادِة في �ل�نْحناء. 

* �لخط� الُممو�ُج: ويتكّوُن من �أقو�ٍس متجاورٍة، ُيمكُن �قتباُسها مْن شكل� 
�أمو�ِج �لبحِر، وله تاأثيٌر حركي� نَِشٌط.
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ٌع، ويجمُع بيَن �لقّوِة و�لجماِل، ويوجد في �ل�أشكال �ل�نْسيابّية في �لطبيعة، مثل:  خط� منحنٌي متغّيٌر بانتظام: وفيه تنو�
نسان، ووجه �لمر�أة، وفي �لنباتات، و�ل�أغصان، و�لورود �لمتفّرعة. جسم �ل�إ

ى لولبّياً، وهو �ستّمر�ٌر لدور�ن �لخّط �لمنحني حول نفسه،  خط� حلزونّي: وُيسم�
ويوَجُد على شكّل �ل�أصد�ف �لبحريّة، وُيستخَدم كثير�ً في �لنماذج �لزخرفّية، وفي 
و�لّدفِع  و�لُقوِة،  �ل�نْطلاِق،  �إلى  ويرمُز  �لديكور.  و�أعمال  �لهندسّية،  �لتّصميماِت 

للخارج، و�إلى �ل�نْطو�ِء للد�خل، و�لتّقْوقُع.

�لفوضى  �أسلوب  �ستخد�م  �ل�عتبار  بعْين  �ل�أخذ  مع  �لُحّرِة،  باليِد  �لمنحنيِة   �لخطوِط  �أنو�َع  �أرسُم 

�لُمنظ�مة و�لملتزمة، �أبد�� بِبطٍء، ثم �أزيُد �لّسرعة.

نشاط 
(٢)

نشاط 
�أرسُم خطوطاً ُمشّعًة مْن نقطٍة مركزيٍّة، وباليِد �لُحّرِة، باتّجاهاٍت مختلفة.(٣)

  ما �ل�أمور �لتي يجُب �تّباعها عند رسم �لخطوط �لمستقيمة باليد (رسم حّر )
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العمل الكامل

�إنجاز  في  لمساعدتها  فنّي  �إلى مصّمٍم  فلجاأت  أفر�ح،   �ل� قاعات  ل�أحد  تريد مهندسة عمل تصميم  الموقف:  وصف 

أفر�ح. �لتصاميم �لزخرفّية لقاعة �ل�

الموقف التعليمّي الت�علمّي (1-٣): اإخراج تصميم زخرفّي مستوحًى من عناصر بسيطة.

�لمو�رد وفق �لموقف  �لمنهجية (�ستر�تيجية 
�لتعل�م )

خطو�ت �لعمل  وصف �لموقف �لتعل�مّي

- وثائق: (طلب �لمهندسة، 
نشر�ت، وكتالوجات تتعلّق 
بتصميم �لزخارف و�لمعايير 

�لخاصة بها).
- قاعات �أفر�ح مجاورة.

نترنت، �أنماط  - �لتكنولوجيا (�ل�إ
بصرية،فيديو وصور).

- حو�ر ومناقشة.
- �لبحث �لعلمّي /زيارة 

ميد�نّية.

- �أجمع �لبيانات من �لمهندسة عن:
ألو�ن،  نوع �لزخرفة و�لمساحات �لمطلوب تغطيتها و�ل�

ومو�صفات خاصة و�لميز�نية �لمرصودة، و�لفترة 
�لزمنّية.

�أجمع بيانات عن:
- �أنو�ع �لزخارف و�لعناصر �ل�أساسية لبنائها.

ألو�ن. - دل�ل�ت �ل�
- �أنو�ع �لخطوط و�ل�أشكال �لمستخدمة في �لزخارف 

�لبسيطة .
- نماذج بصرية لزخارف بسيطة.

�أجمع �لبيانات 
و�أحلّلها

- �لوثائق (كتالوجات، نشر�ت، 
صور، �لبيانات �لتي تّم جمعها.

نترنت(مو�قع خاصة  - �ل�إ
بتصاميم �لزخارف ذ�ت 

مصد�قّية).

- �لمناقشة و�لحو�ر
- �لتعل�م �لتعاونّي /

مجموعات.
- �لعصف �لذهنّي 

(�ستّمطار �ل�أفكار حول 
�لزخارف).

- تصنيف �لبيانات: (�أنو�ع �لزخارف وعناصرها 
�ل�أساسية و�أسس بنائها، �أنو�ع �لخطوط و �ل�أشكال 

ألو�ن ). �لمستخدمة فيها، دل�ل�ت �ل�
- وضع مقترحات وبد�ئل للعناصر �ل�أساسية �لمر�د 

�ستخد�مها في بناء �لزخرفة.
- در�سة �لبد�ئل وتحديد نقاط �لقوة و�لضعف.

- تحديد �لعناصر �لتي سيتّم بناء �لزخرفة باستخد�مها.
- وضع مقترحات للمجموعات �للونية ومساحة 

�لتصميم ودر�ستها، و�لمقارنة بينها وتحديد �ل�أنسب 
منها.

- �إعد�د خطة زمنّية وجدول زمنّي للتنفيذ.

��خطّط و��قّرر
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- قرطاسية.
- حاسوب يتضّمن بر�مج 

�لتصميم �لمناسبة.
- �لوثائق (كتالوجات، نشر�ت، 

صور، طلب �لمهندسة)
نترنت (مو�قع خاصة  - �ل�إ
بتصميم �لزخارف ذ�ت 

مصد�قّية).

- �لتعل�م �لتعاونّي/ 
مجموعات.

- �لحو�ر و�لمناقشة.
- عصف ذهنّي.

- رسم ُمّسود�ت (�سكتشات) مقترحة للزخارف.
- �ختيار 3 مقترحات لتصاميم زخرفية لعرضها على 

�لمهندسة.
- �قتر�ح مجموعات لونية تعّبر عن �لموضوع 

و�إسقاطها على �لزخارف �لمقترحة.
- �ل�تفاق مع �لمهندسة على �لزخرفة من حيث 

ألو�ن. �أنو�ع �لخطوط)  (�لعناصر �ل�أساسية لبنائها و�ل�
و�إجر�ء �لتعديلات �لمطلوبة.

- �لبدء بتصميم �لزخرفة لتسليمها وفق �لجدول 
�لزمنّي.

��نّفذ

- حاسوب يتضّمن بر�مج 
�لتصميم �لمناسبة.

- �لوثائق (كتالوجات، نشر�ت 
لمعايير ومو�صفات تصميم 

�لزخارف، صور، طلب 
�لمهندسة)

نترنت (مو�قع خاصة  - �ل�إ
بتصميم �لشعار�ت ذ�ت 

مصد�قّية).

- �لحو�ر و�لمناقشة.
- �لتعل�م �لتعاونّي/ 

مجموعات.

- �لتحّقق من �ختيار �لزخرفة �لمناسبة من حيث 
ألو�ن). (�لعناصر �ل�أساسية و�ل�

- �لتحّقق من ملاءمة �لمجموعة �للونية و�لمساحة 
�لمختارة للزخرفة و�أنو�ع �لخطوط.

- �لتحّقق من مطابقة مو�صفات �لزخرفة �لتي تّم 
�إنجازها مع طلب �لمهندسة. ومع �لمو�صفات 

و�لمعايير لتصاميم زخرفية ُمحكّمة.

�أتحّقق

حاسوب، �أجهزة عرض، 
سجلات.

-حو�ر ومناقشة.
-تعلم تعاوني/ 

مجموعات.

- توثيق �أنو�ع �لزخارف و�ألو�نها و�لخطوط �لمستخدمة 
في �إنشائها، و�آليّة �ختيار �لزخرفة �لمناسبة بما 

يحّقق �لمو�صفات و�لمعايير من مجموعة مقترحات 
(�سكتشات).

- عرض �لزخرفة �لتي تّم �إنجازها. 
أفر�ح. - تسليم �لمهندسة �لتصميم �لمطلوب لقاعة �ل�

- فتح ملف بالحالة. �إخر�ج تصميم زخرفي مستوحى 
من عناصر بسيطة

�أوثّق و�أقّدم

- نماذج �لتقويم.
- طلب �لمهندسة.

- كتالوجات، نشر�ت لمعايير 
ومو�صفات تصميم �لزخارف.

- حو�ر ومناقشة.
- �لبحث �لعلمّي / �أدو�ت 

�لتقويم �ل�أصيل.

-رضا �لمهندسة ومو�فقتها على �لزخرفة �لتي تّم 
تصميمها.

- مطابقة �لزخرفة �لمصّممة للمو�صفات و�لمعايير.

�أقّوم

سؤال:  اأذكُر ث��ثة من اأنواع الزخارف. 
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 �ل�أدو�ت : ورق للرسم، قلم رصاص، ممحاة، مسطرة.

 خطوات تنفيذ النشاط :

 �لتاأك�د من نظافة مكان �لرسم.

 وضع نموذج �لورق على �لمرسم.

 رسم مثلث، وتكر�ر متّماثل للمثلث، و�نعكاس بالتبادل على 
خط� ��فُقّي.                                   

  �أنّفُذ تصميماً زخرفّياً بسيطاً مستوًحى من �لمربّع.
نشاط 
(٢)

نشاط 
تصميم زخرفّي مستوحًى من �لمثلّث: (١)

التصميم الزخرفّي

 �لزخرفة هي فن� من �لفنون �لتشكيلّية تعتّمد على عناصر نباتية �أو خطية �أو هندسية محّورة، �أي مجردة عن �لو�قع تُوز�ع 

وفق قو�عد تركيبية محددة كالتكر�ر �أو �لتناظر �أو �لتناوب �أو �لتقابل و�لتعاكس...

من �نو�ع �لزخرفة :

- زخرفة نباتية: تعتّمد على �لعناصر �لنباتية.

- زخرفة حيوانية: تعتّمد على عناصر حيو�نية. 

- زخرفة خطية: تعتّمد على �لخط �لعربّي باأنو�عه كافًّة.

- زخرفة هندسية: تعتّمد على �لبناء و�لعناصر �لهندسية.

- وزخرفة مجردة: تعتّمد على �لشكّل و�للون و�لتركيب غير �لمنظ�م.

اأتعلّم     الزخرفة والمساحات
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�أو  �لمستقيمِة،  �لخطوِط  �إغلاِق  من  �لمساحاُت  تتكّوُن 
بناء  في  �لمهّمة  �لعناصِر  مَن  وهَي  معاً،  �ل�ثنين  �أو  �لمنحنيِة، 
�لتشكيل،  في  مركّبًة  �أو  بسيطًة،  تكوَن  �أْن  ويمكُن  �لتصميم، 
بسيطة،  هندسّيٍة  عناصَر  من  مستوحاٌة  �أّولّيٌة  مساحاٌت  وهناك 
مثل: �لمثلّث، و�لمربّع، و�لد�ئرة ... �إلخ، �أو من عناصَر نباتّيٍة 
�لخ ، ومن  �لّزهور ...  بتلاِت  �أو  �لّشجر،  مستوحاٍة من ورق 

عناصَر رمزيٍّة تجريديٍّة، مثل: شكّل �لقلب، �أو �لهلال، �أو �لحروِف �ل�أبجديّة ... �لخ.

عنصٍر  من  مستوًحى  زخرفّي  تصميٍم  �إخر�ِج  ُطُرِق  ومن 
بسيط، هناك طريقتان لزخرفِة مثِل هذه �لعناصر:

�لجانبان   يتساوى  وفيه  �لمتّماثل  �لوضع  ال�أولى:  الطريقة 
بالنسبة �إلى خّط �لِمحوِر �لذي يقسُم �لشكل� �إلى عّدِة �أقساٍم 

متساوية.

تناُسِق  �إلى  ويحتاُج  �لمتّماثل  غير  �لوضع  الثانية:  الطريقة 
�ل�أجز�ء، ومهارِة �لبناء، و�لّذوِق �لّرفيع.

ّن �لمساحة هي وحدة بناء �لّصورة، ويتّمّ توزيع �لمساحات في         �إذ� قلنا �أّن كتلة �لحجر هي وحدة �لبناء في �لعمارة فاإ
�لصورة طبقاً لعو�مَل عديدة، منها:

١- عدد �لمساحات �لتي تدخل في حدود �إطار �لصورة.
٢- صغر �أو كبر �لمساحات بالنسبة لبعضها، �أو بالنسبة للمساحة �لكلّّية للصورة.
٣- موقع �لمساحة بالنسبة لحدود �إطار �لصورة، وموقع كّل� منها بالنسبة للاأخرى.

٤- شكّل �لمساحة، فحدودها �لخارجّية تعطي لكّل� منها شكّلاً معيناً.
٥- �ألو�ن �لمساحات فقد تكون بيضاء �أو سود�ء �أو رماديّة، فاتحة �أو غامقة. 
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ويتّمّ توزيع المساحات كما ياأتي: 

١- �إّن توزيع �لمساحات يرتبط بطبيعة موضوع �لعمل �لفنّّي.

٢- توزيع �لمساحات يرتبط باأسلوب �لفنّان �لذي يعّبر عن نفسه من خلال هذ� �لموضوع.

وهناك اعتبارات ذات اأهمّية يمكن اأن يراعيها الفنان اأثناء توزيعه للمساحات في التصميم الُزخرفّي:

١- �لتو�زن في توزيع �لمساحة.

٢- قو�عد �لنسب �لمقبولة جمالّياً.

حساس بالعمق �لفر�غي. ٣- يك ون توزيع �لمساحات �لفاتحة و�لقاتّمة عاملاً في �إثارة �ل�إ

٤- �أن يتّفق توزيع �لمساحات مع �لهدف �لمطلوب في �لتصميم.

٥- �أن يوضع بال�عتبار تاأثير تر�كب �لمساحات وتبادل �ألو�نها.

٦- �أن تر�عي �لعلاقة بين �لمساحات من جانب، و�إطار �لتصميم من جانٍب �آخر.

نشاط 
(٣)

خر�ج تصميماٍت زخرفّيٍة مستوحاٍة من �لعناصر �لورقّيِة �لموّضحِة  ��قوم باإجر�ء �لعملّيات �لمتنّوعة، ل�إ
في �للوحِة �أدناه:
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 السؤال ال�أّول :

جابِة �لصحيحِة لكّل� مّما ياأتي: �أختاُر رمَز �ل�إ

آتية ُيمكن �أْن يدخَل في �أّي تصميم؟  �أ- �أّي من �لعناصر �ل�

     ١- �لمساحات.        ٢- �لنقطة.               ٣- �لخطوط.                ٤- �لمجّسمات. 

ب- ما �لخط� �لذي ُيسّمى لولبّياً، وهو �ستّمر�ٌر لدور�ن �لخط� �لمنحني حول نفسه؟ 

     ١- خط� منكسر.       ٢- خط� مائل.           ٣- خط� مستقيم.             ٤- خط� حلزونّي. 

جـ- ما �لخطوط  �لتي توحي بازدياد �لعرض �إلى �لجنب، وتوحي بالحركة و�لنشاط ؟

     ١- خطوط مائلة.      ٢- خطوط �أفقّية.       ٣- خطوط متعّرجة.          ٤- خطوط منكسرة. 

ع، ويجمع بين  د- في �أي� شكّل من �ل�أشكال �ل�نسيابّية في �لطبيعة يوجد �لخّط �لمنحني �لمتغّير بانتظام، وفيه �لتنو�
�لقوة و�لجمال؟

      ١- �لوجه.            ٢- �لمثلّث.             ٣- �لخّط �لمستقيم.             ٤- �لمربّع. 

آتية ِمَن �لعناصر �لرمزيّة �لتجريديّة؟  هـ- �أي� �ل�

      ١-بتلات �لّزهور.    ٢- ورق �لّشجر.         ٣- �لهلال.                      ٤- �لد�ئرة. 

آتية من �لعناصر �لمهّمة في بناء �لتصميم، ويمكن �أْن تكون بسيطًة �أو مركّبًة في �لتشكيل؟ و- �أي� من �ل�

     ١- �لنقطة.            ٢- �لخّط.              ٣- �لمجّسم.                    ٤- �لمساحة. 

 السؤال الثّاني :

    ��عّدد طرق �إخر�ج تصميٍم زخرفي� مستوًحى من عناصَر بسيطٍة.

 السؤال الثّالث:

    �أوّضح ِمم� تتكّوُن �لمساحات.

 السؤال الرابع:

    ��ذكُر �لحال�ت �لتي يمكن من خلالها �إنتاج تصاميم فنّية كثيرة ومميزة باستخد�م �لنقطة.

اأسئلة الوحدة 
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 السؤال الخامس:

     �أذكُر �ستخد�مات �لنّقطة في �أغر�ٍض كثيرٍة.

 السؤال الّسادس:

      �أذكُر �لعو�مل �لتي يتّم من خلالها توزيع �لمساحات في �لصورة.   

 السؤال السابع:

     �أذكُر بعضاً من  �لمصادر �لطبيعّية للنّقط. 

آتية: �أنّفذ تصميماً زخرفّياً من �لّرسومات �ل�

مشروع الوحدة
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نظرّيات ال�ألوان وتقنّياتها

٢
الوحدة

نسان، فهْل لها تاأثيٌر في حالته الجسدّية؟   ل��ألوان تاأثيراٌت مختلفٌة في نفسّيِة ال�إ
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مَع  و�لتّفاُعِل  �لَوحدة،  �ل�نْتهاِء من در�سِة هذه  بعَد  �لطّلبِة  ُيتوق�ُع من 
واأنواِعها،  ال�ألواِن،  بين  التّمييز  على  قادريَن  يكونو�  �أْن  �أنشطِتها 

وتاأثيراتِها في مجال�ِت الحياة، من خلال:

ألو�ن (�ل�أساسّية، �لثّانويّة، �لحيادية، �لمتقابلة،   �لتّعر�ف �إلى د�ئرة �ل�
�لوسطّية)، وَدْمِج �للون.

 �لتّعر�ف �إلى �لتدر�ج �للونّي.

 �لتّعر�ف �إلى �لتاأثير�ت �لنفسّية للاألو�ن. 
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 الِكفاياُت الِمْهنّيُة:

�متلاكُها  �لطلبِة  من  �لمتوق�ع  �لِمهنّيُة  �لكفاياُت 
و�لتفاعل مع  �لَوحدة  �ل�نتهاء من در�سة هذه  بعد 

�إنشطتها: 

�أول�ً   كفاياٌت ِحرفّية.

(�ل�أساسّية،          ألو�ن  �ل� د�ئرة  معرفة   على  �لقدرة   
�لثّانويّة، �لمتكاملة، �لوسطّية، �لمحايدة).

 �لقدرة على معرفة �للون. 

 �لقدرة على معرفة دمِج �للون.

 �لقدرة على معرفة تدر�ج �للون.

 �لقدرة على معرفة �لتاأثير�ت �لنفسّية للاألو�ن. 

 �لقدرة على تقويم وتقييم �لنتائج وعرضها.

ثانياً كفايات اجتّماعّية وشخصّية.

 �لعمل ضمن فريق.
 تقبل �لتغذية �لر�جعة .
 �حتر�م ر�أي �ل�آخرين. 

 مصد�قّية �لتعامل مع �لزبون.
 حفظ خصوصية �لزبون.

 �ل�ستعد�د للاستجابة لطلبات �لزبون.
 �لتحلّي باأخلاقيات �لمهنة �أثناء �لعمل. 

 �لتمتّع بالفكر �لريادي �أثناء �لعمل .
 �ستخلاص �لنتائج ودقة �لملاحظة. 

 �ل�تصال و�لتو�صل �لفّعال.
 �لقدرة على �إد�رة �لحو�ر وتنظيم �لنقاش. 

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

 �متلاك مهارة �لتاأم�ل �لذ�تي.

بل ملحوظات �ل�آخرين  �ل�ستعد�د �لتام لتق�
و�نتقاد�تهم. 

 �لقدرة على �ل�قناع.
 وضُع خطٍّة منظّمة. 

 جمع �لبيانات وتحليلها.

 توظيف �لمصادر و�لمر�جع �لمختلفة. 

 تقييُم وتقويُم �لنتائِج، وعرُضها.

ثالثاً كفايات منهجّية.

 �لتعل�م �لتعاونّي. 

 �لحو�ر و�لمناقشة.

على  و�لقدرة  �لعلمّي  �لبحث  مهارة  �متلاك   

توظيف �أساليبه.

 �لقدرة على �ستّمطار �ل�أفكار (�لعصف �لذهنّي).

 �ستخد�م �لمصادر و�لمر�جع �لمختلفة.

 توثيق نتائج �لعمل وعرضها.

 توظيف �لتكنولوجيا. 

 �لتخطيط.

قو�عد �ل�أمن و�لسلامة

قو�عد �ل�أمن: 

١- �رتد�ُء ملابس �لعمل.

٢- تنظيُف �ل�أيدي ومكان �لعمل.
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العمل الكامل

�لمو�رد وفق �لموقف �لمنهجّية (�ستر�تيجّية �لتعل�م)وصف �لموقف �لتعلّمّي خطو�ت �لعمل

�أجمُع �لبياناِت، 
و ��حلّلُها

�أجمع �لبيانات من �لسيدة عن:
- مخطط �لمنزل « مغلق �أو مفتوح»، 

مساحة �لمنزل.
ناث. - عدد غرف �لذكور، �ل�إ

وعددها  �لنو�فذ  طبيعة  أثاث،  �ل� لون   -
في كّل غرفة.

ألو�ن �لتي ترغب �لسيدة باستخد�مها  - �ل�
في �لطلاء.

�لميز�نية �لمرصودة.
- �أجمع �لبيانات عن:

ألو�ن و�ختلاِفها. - مّيز�ِت �ل�
ينتُج عنها  ألو�ن: وما  �ل� - مّيز�ِت مزِج 
من �ألو�ٍن جديدٍة، ودو�عي �ستخد�مها.
�لتعاُمل معها  �لّدهان، وكيفّية  �أنو�ع   -

في عملّية �لمزج.

- �لبحث �لعلمّي/ زيارة 
ميد�نّية لمحل� مختص� لبيع 

�لّدهان �لمنزلّي.
- حو�ر ومناقشة.

/ مجموعات.   - �لتعلّم �لتعاونّيّ

- وثائق: (طلب �لسيدة، كتالوجات 
ــو�ن �لــخــاّصــة بــالــّدهــان،  ــ أل عــن �ل�
نشر�ت عن �ألو�ن �لّدهان و�أنو�عها، 
�لّدهان،  في  ــو�ن  أل �ل� مزج  وكيفية 

و�إخر�ج �ألو�ن جديدة).
- توظيف �لتكنولوجيا (فيديو عن 
�لتعامل  وكيفية  و�أنو�عها  ــو�ن  أل �ل�

معها).
- وسيلة نقل.

ألو�ن و�أنو�عها.��خطُّط و��َقّرُر - تحديد �ل�
�لعمل  وفَق  ألــو�ن  �ل� مزج  �ل�تفاق على كيفية   -

�لمطلوب.
من  مجموعة  توّضح  قائمة  �إعـــد�د   -

�لمقترحات �للونّية.

- �لتعل�م  �لتعاونّي/ مجموعات.
- حو�ر و مناقشة.
- عصف ذهنّي.

- وثائق: (طلب �لسيدة، كتالوجات 
ألــــو�ن �لــخــاّصــة بــالــّدهــان،  عــن �ل�
�ألو�ن  عن  نشر�ت  مزجها،  وكيفّية 
�لّدهان و�أنو�عها، نشر�ت عن كيفية 
و�إخر�ج  �لّدهان،  في  ألــو�ن  �ل� مزج 

�ألو�ن جديدة).

ألو�ِن، و�أنو�عها، وكيفّية �لتّعاُمِل مَعها  ستفساِر عِن �ل� وصف الموقف: تريُد سّيدٌة طلاَء بيِتها، فاْستعانْت بخبيٍر؛ للاإ
نتاِج �ألو�ٍن متعّددة، بحيُث تفي بالغرض للديكور �لمنزلّي. في �لّدهان عن طريِق �لمزِج ل�إ

الموقف التعليمّي  التعلّمّي (٢-1): دائرة ال�ألوان 
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- عقد جلسة مع �لسيدة لمناقشة 
�لمقترحات �للونية.

- �ختيار �لمجموعة �للونية �لمناسبة 
أثاث و�لديكور. لمساحة �لمنزل و�ل�

- �إجر�ء �لتعديلات �للازمة.
- �إعد�د خطة موّضحًة جميع عناصرها.

- تحديد موعد تسليم �لعمل.

ذ - تجهيز �لمكان.��نف�
- تحضير �ل�أدو�ت.

- �إحضار �ألو�ن �لّدهان �لمطلوبة. 
ألو�ن (�ل�أساسّية، �لثّانويّة،  - تصنيف �ل�

�لحيادية، �لمتقابلة، �لوسطّية) وفق 
�لعمل و�للون �لمطلوب. 

ألو�ن �لمناسبة لعملّية �لمزج.  -�ستخد�م �ل�
لعمل  �لصحيحة  �لخطو�ت  �تباع   -

ألو�ن. مزج �ل�
ألو�ن للحصول على �للون �لمطلوب. - مزج �ل�

لوٍن  لتكوين  �أساسيين  لونين  �إضافة   -
�آخَر ثانوّي.

ثانوّي  لوٍن  مَع  �أساسّي  لوٍن  �إضافة   -
لتكوين لوٍن جديٍد:-

�أ- �لحصول على مجموعة جديدة عن 
ألو�ن.  طريق مزج �ل�

مختلفة  مجموعة  على  �لحصول  ب- 
ألو�ن �لثانويّة، عن طريق �لمزج. من �ل�

ج- �لحصول على تدر�جات مختلفة من 
ألو�ن �لحياديّة.  �ل�

- �ل�هتّمام بنظافة �ل�أدو�ت.
- �ل�هتّمام بنظافة �لمكان بعد �لعمل.  

- �لتعلّم  �لتعاونّيّ / مجموعات.   
- حو�ر ومناقشة.

- �ألو�ن دهان. 
- ِرَيش خاّصة للّدهان.
ألو�ن. - وعاء لخلط �ل�

ألو�ن �لمر�د �لعمُل بها. - �ل�
- توظيف �لتكنولوجيا.
- ملابس عمل(روب).

- وثائق: (طلب �لسيدة، كتالوجات 
ألــــو�ن �لــخــاّصــة بــالــّدهــان،  عــن �ل�
�ألو�ن  عن  نشر�ت  مزجها،  وكيفّية 
�إخــر�ج  وكيفية  و�أنو�عها،  �لّدهان 

�ألو�ن جديدة.

ألو�ن �لمناسبة �أتحّقق - �لتاأك�د من �ستخد�م �ل�
لدهان �لبيت وفق �لمطلوب. 

بالشكّل  ألـــو�ن  �ل� خلط  من  �لتاأك�د   -
�لصحيح.

- حو�ر ومناقشة.
- �لتعلّم �لتعاونّي / مجموعات.

- وثائق: (طلب �لسيدة، كتالوجات 
ونشر�ت عن �ألو�ن �لّدهان و�أنو�عها، 
�لّدهان،  في  ــو�ن  أل �ل� مزج  وكيفية 

و�إخر�ج �ألو�ن جديدة ).
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�لتاأكّد من �لحصول على �ألو�ٍن جديدٍة  
رؤية  من  �لتحّقق  �لّدهان  عملّية  وقبل 

�للون، ومناسبته للديكور �لمنزلّي.

- �لخطة �لمعّدة مسبقاً.

- توثيق �لبيانات عن:��وثُّق و ��قّدُم
�أ- طبيعة �لديكور �لمنزلّي. 

ب- ميز�ت �ألو�ن �لدهان و�ختلافها.
ألو�ن �لناتجة عن عملية �لمزج.  ج- �ل�
ألو�ن بعد عملية  �ل� �أسماء  د- �ختلاف 

�لمزج. 
ألو�ن في �لّدهان. هـ- دو�عي �ستخد�م �ل�

و�أنو�عها  ــو�ن  ألـ �ل� عن  خــاص  ملف  فتح   -
وطريقة مزجها، وتصنيفها بعد عملّية �لمزج.
�إعـــــد�د �لــمــجــمــوعــات لــلــعــروض   -

�لتقديمّية.
ألو�ن  �ل� يوّضح  تقرير�ً  �لسيدة  تسليم   -
للحصول  ألــو�ن  �ل� مزج  و�آليّة  و�أنو�عها 

على �ألو�ن جديدة.

- �لملحوظات �لمدّونه.  - حو�ر و مناقشة.
- �أقلام ملّونة.

- �أور�ق.
LCD -

- جهاز حاسوب.

- ملاءمة �لتقرير �لخاص بميز�ت �ألو�ن ��قّوُم
�لناتجة  ــو�ن  ــ أل و�ل� و�ختلافها  �لــدهــان 
�أسماء  و�ختلاف  �لمزج،  عملية  عن 
ودو�عــي  �لمزج،  عملية  بعد  ــو�ن  ألـ �ل�
للمعايير  �لّدهان  في  ألــو�ن  �ل� �ستخد�م 

و�لمو�صفات للاألو�ن وتدر�جاتها.
�لتي  �لــمــعــرفــة  �لــســيــدة عــن  - رضـــا 
ألو�ن و�أنو�عها، وكيفية  �كتسبتها عن �ل�
�لتعامل معها في عمليه �لمزج وعن �ألو�ن 

�لمنزل بعد طلائه.

- حو�ر و مناقشة.

- �لبحث �لعلمّي.

- وثائق: (طلب �لسيدة، كتالوجات 
ألــــو�ن �لــخــاّصــة بــالــّدهــان،  عــن �ل�
نشر�ت  و�أنو�عها،  مزجها  وكيفّية 
ألو�ن، و�ختلافها في  عن ميز�ت �ل�

�لتدّرج �للونّي).

هل ُيمكُننا �لحصول على �ألو�ن جديدة من �ألو�ن محّددة؟  اأفّكر

سؤال: ماذ� ينتُج عن دمج �للونين �ل�أزرق و�ل�أصفر 
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ألو�ن �لثلاثة �ل�أساسّية ( نقّية)، وهي: �ل�أصفُر، و�ل�أحمر، و�ل�أزرق، وهذه �لد�ئرة تكون مقّسمة  هي د�ئرة تحتوي على �ل�
ألو�ن  ألو�ن �لثلاثة ُيشكُّل لوناً جديد�ً، وتُسّمى �ل� على شكّل قطاعات د�ئريّة متساوية، حيث �إّن �لتقاَء كّل� لونين من هذه �ل�

ألو�َن �لثّانويّة. �لناتجة من �ل�لتقاء �ل�

اأتعلّم        دائرة ال�ألوان
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مفهوم اللّون

هو ذلك �لتاأثير �لفسيولوجّي (�أي �لخاص بوظائف �أعضاء �لجسم) �لناتج على شبكّية �لعين، سو�ء كان ناتجاً عن �لمادة �لصباغّية 
وء �لملّون. �لملّونة �أو عن �لض�

ا�ُسس اللّون

اأ- اأصل اللّون 

ويرى بعض �لعلماء تسمية هذه �لخاصّية (كنه �للون) وهو �سم �للون، و�أصل �للون لما نعنيه بهذه �لتسمية، نقول لو مّر شعاٌع 
ألو�ن، عددها سبعة �ألو�ن تبد�أ من جانب  أبيض يتحلّل �إلى مجموعة من �ل� ضوئّي �أبيض خلال منشور زجاجّي، فاإّن هذ� �لشعاع �ل�

بال�أشعة �لبنفسجّية، ثّم �لنيلّية ثّم �لزرقاء، ثّم �لخضر�ء ثّم �لصفر�ء، ثّم �لبرتقالّية، ثّم �لحمر�ء في �لجانب �ل�آخر.

يحتّل �للّون مكانًة مهّمًة في جميع ��ْوُجِه نشاطنا، وقد �هتّمّ �لفنّانون وعلماء �أصول �لشعوب وعلماء �لطبيعة وعلماء �لنفس 
وغيرهم بنو�حي �للون �لمختلفة.

ّن در�سة �للون على سيكولوجّية وفسيولوجّية �لجسم �لبشرّي قد �أعطْت نتائج ُيمِكُننا �ل�ستفادة  وباختلاف �لناحّية �لجمالّية، فاإ
ثارة وشّدة سرعة نبضات �لقلب، و�أّن �للون �ل�أزرق لونٌ مهدئ  نّنا ل� نستطيع �أْن نتجاهل مثلاً �أّن �للوَن �ل�أحمَر ُيسّبب �ل�إ منها، فاإ

ألو�ن و�لتنب�ؤ بتاأثير�تها �لمختلفة. م �ل� للجهاز �لعصبّي، وعليه فقد �أمكننا تفه�

 اللّون
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و�ل�أشّعة �لّضوئّية تسري في خطوٍط مستقيمة وعلى هيئة موجات، ومن �لموجات �لّضوئّية ما هو قصير ومنها �لطويل، و�ختلاف 
طول �لموجة هو �لذي يؤّدي �إلى �ختلاف �ألو�ن �ل�أشّعة. و�ل�أشعة �لبنفسجّية هي �أقصر �أنو�ع موجات �ل�أشّعة �لمنظورة طول�ً، 

و�ل�أشّعة �لحمر�ء هي �أطولها (�ل�أطو�ل �لتقريبّية لموجات �ل�أشّعة �لملّونة �لتي تنتج عن تحليل �لشعاع �لّضوئّي �ل�أبيض).

ب- قيمة اللّون

قيمة �للون هي �لصفة �لتي تجعلنا نطلق عليه في لغتنا �لمعتادة �ليومّية �سم (لون ساطع) �أو (لون قاتّم) . وقد يتّفق �أصل لونين 
ولكن يختلفان في قيمتهما. فيكون �أحدهما ساطعاً يعكس كمّية كبيرة من �ل�أشّعة، و�لثّاني قاتماً تقّل كمّية �ل�أشّعة �لمنعكسة 

ّن قيمة �للون تدّل على درجة نُصوعه(وضوحه). منه. فاإ

ج- درجة تشب�ع اللون

ّن قيمته تدل على درجة نصوعه كما ُذكر  �إذ� قلنا �أّن �أصل �للون يدّل على نوعه �أو جوهره، �أو كُْنه �للون مثل �أحمر �أو �أصفر، فاإ
ألو�ن �لمحايدة. وهي كّلّ من �للون  سابقاً، �أّما �لكروما فهي �لصفة �لتي تدّل على مدى نقاء �للون؛ �أي بمدى �ختلاطه بال�
أبيض و�ل�أسود وما بينهما من �لرماديّات، فمثلاَ لو �ستخدمنا �للون �ل�أزرق و�أضفنا �إليه جزء�ً من �للون �ل�أبيض فسوف تقّل  �ل�

درجة تشب�عه، ويصبح �للون �أزرق فاتحاً.

وهناك حال�ت ث��ث لنقص تشب�ع اللون، ولكّل� منهما تعبير مستقل: 

١- نقص �لتشب�ع ل�ختلاط �أصل �للون بقدر من �ل�أبيض، وفي هذه �لحالة ُيقال: �إّن �أصل �للون قد ُخّفف.
٢- نقص �لتشب�ع ل�ختلاط �أصل �للون بقدٍر من �ل�أسود، وفي هذه �لحالة ُيقال: �إّن �أصل �للون قد ُظلّل.

٣- نقص �لتشبع ل�ختلاط �أصل �للون بقدٍر من �لّرمادي، وهنا ُيقال: �إّن �للون �أصبح محايد�ً.

اإّن الفنّانين عادة يستعملون ال�صط��حات ال�آتية:

ألو�ن �لمتو�فقة، �للون �لمرح �أو �لحزين، �لتو�فق �للوني. ولكن متى يبد�أ �للون في �لسخونة �أو  �للون �لساخن، �للون �لبارد، �ل�
ألو�ن. �لبرودة؟ وما يمكن �أن تكون عليه تلك �لعلاقات �لحسّية و�لعاطفّية، وكيف يتّم �ختيار لوٍن ما ليتو�فق مع غيره من �ل�
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دائرة ال�ألوان ال�أساسّية مع ال�ألوان الثانوّية.

 

تصنف ال�ألوان اإلى عدة اأقسام، هي:

اأ- المجموعة ال�أولى:

ال�ألوان ال�أساسّية: 

ألو�ن �لصافية، �أو �لنقّية و�لموجودة �صلاً في �لطبيعة. هي �ل�

(�ل�أحمر، �ل�أصفر، �ل�أزرق).

ال�أحمر

ال�ألوان ال�أساسية

ال�أزرقال�أصفر

ب- المجموعة الثانية:

ال�ألوان الثانوّية:

هي �لناتجة عن مزج لونين �أساسّيين وهي:

   �ل�أخضر: ناتج عن مزج �ل�أصفر و�ل�أزرق.

   �لبرتقالي: ناتج عن مزج �ل�أحمر و�ل�أصفر.

   �لبنفسجي: ناتج عن مزج �ل�أحمر و�ل�أزرق.

ال�ألوان الثانوية

ال�أخضر

البرتقالي

البنفسجي

مجموعات ال�ألوان 
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ج- المجموعة الثالثة:

ال�ألوان المكّملة:

ألو�ن �لثانويّة �لمكّملة للاألو�ن �ل�أساسّية و�لمقابلة لها في وهي �ل�

أّن كلّيهما ُيظهر قوة �للون للاآخر. �لد�ئرة �للونّية، ُسّميْت بذلك؛ ل�

�أي �أنّه عند وضـع �للون �ل�أزرق بجانب �أو �أمـام �للون �لبرتقالّي 

ُيظهـر �ل�أزرق �أقوى درجة له، وكذلك ُيظهر �لبرتقالي �أقوى درجة له.

      �للون �ل�أخضر             مكّمل للّون �ل�أحمر.

     �للون �لبنفسجّي           مكّمل للّون �ل�أصفر.

      �للون �لبرتقالّي             مكّمل للّون �ل�أزرق.

د- المجموعة الرابعة:

ألو�ن �ل�أساسّية، وتكون مجاورة للاألو�ن �ل�أساسية في �لد�ئرة �للونّية: ألو�ن �لثانويّة �لتي تُمزج بال� ألو�ن �لمشتّقة (�لثلاثّية): هي �ل� �ل�

�ل�أخضر مع �أصفر = �أخضر ُمصفّر

�ل�أخضر مع �أزرق = �أخضر ُمزرّق

�لبرتقالي مع �أصفر = برتقالي ُمصفّر

�لبرتقالي مع �أحمر = برتقالي ُمحمّر

�لبنفسجي مع �أزرق = بنفسجي ُمزرّق

�لبنفسجي مع �أحمر = بنفسجي ُمحمّر

ال�ألوان المتقابلة

ال�ألوان الوسطية
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ال�ألوان الحيادية

�لرمادي أبيض�ل�أسود �ل�

ال�ألوان الحيادية: 

أنّها تُقّوي �أّي لوٍن يظهر بجانبها.  وهي  ُسّميت بهذ� �ل�سم، ل�

ألو�ن تنتج من خلال خلط �لثلاثة �ألو�ن �ل�أساسية  عبارة عن �ل�

معاً ( �أصفر، �أزرق، �أحمر) بنسب معينة.

�للونين  ناتج عن خلط  لون محايد  �لرمادّي هو  �للون  مثلاً: 

أبيض و�ل�أسود بنسٍب متساوية. �ل�

ال�ألوان المشتّقة من ال�ألوان ال�أساسّية وال�ألوان الثانوّية
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التشب�ع اللوني 

�أّي لوٍن �آخر،  �إلى  ينتج عن �إضافة �للون �ل�أبيض، بنسٍب معّينة 
للحصول على درجٍة �أفتَح من هذ� �للون،

�أو �إضافة �للون �ل�أسود بنسٍب معّينة �إلى �أّي  لوٍن �آخر، للحصول 
على درجة �أغمق من هذ� �للون.

ألو�ن. ١- �أعّرْف د�ئرَة �ل�

ألو�ن. ألو�ن �لوسطّية في د�ئرة �ل� ٢- �أعّدْد �ل�

ألو�ن في عملّية �لمزج. ألو�ن �لحيادية و�أذكُر  تاأثيرها على �ل� ٣- �أوّضح �لمقصود بال�

ألو�ن: �ل�أساسّية،�لثّانويّة،�لمتقابلة.  ٤- �أصنُّف في جدوٍل �ل�

٥- �أفّسُر �لمقصود بدمج �للون و�أذكُر  مثال�ً.

أقســـام ينتُج  ألو�ن �لثلاثّية �ل� دمـــُج لونيِن متجاورين على د�ئرة �ل�

عنـــه لـــوٌن ثانوّي. فمثـــلاً عند دمـــج �للونْين �ل�أحمـــر و�ل�أصفر 

ألو�ن- ينتـــج عنهما �للون  -وهمـــا لونان متقابلان علـــى د�ئرة �ل�

�لبرتقالـــّي. و�إذ� ُدِمَج لوٌن �أساســـي� مَع لوٍن ثانـــوّي ينتُج عنهما 

لـــوٌن ُيســـّمى ما بعد �لثّانـــوّي، كدمِج �للّون �ل�أصفر �ل�أساســـّي 

و�لبرتقالـــّي �لثانـــوّي فينتج لـــوٌن برتقالـــي� مصفر�، ووفق نســـبة 

�للـــون تكون �لتســـمية؛ �أّي �إذ� كانت نســـبة �ل�أصفـــر �أكثر من 

�لبرتقالـــّي ُيســـّمى �أصفر برتقالـــّي، و�لعكس صحيح.

�أدمج �للون �ل�أصفر �ل�أساسي مع �للون �ل�أخضر و�أل�حظ ما ينتج.

دمج اللّون: 

ال�أسئلة:

نشاط (1) 
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�لمو�رد وفق �لموقف �لمنهجّية (�ستر�تيجّية �لتعلّم)وصف �لموقف �لتعلّمّي خطو�ت �لعمل

�لبياناِت  �أجمُع 
و��حلّلُها

نوع  عن  �لطالبة،  من  �لبيانات  �أجمع   -
�للونّي،  بالتدر�ج  �لخاص  �لفنّي  �لعمل 
تريد  ــذي  �ل و�لمشهد  �للوحة،  وحجم 

رسمه (منظر �لغروب).
- �أجمع �لبيانات عن:

ألو�ن و�ختلافها في �لتدر�ج  - مّيز�ت �ل�
�للوني، ودو�عي �ستخد�مها. 

ألو�ن وكيفّية �لتعامل معها.  - �أنو�ع �ل�
- �أدو�ت �لرسم و�ستخد�ماتها.

ميد�نّية  زيارة  �لعلمّي/  �لبحث   -
ألو�ن،  �ل� بيِع  في  مختّص  لمحّل 

و�أدو�ت �لرسم.
- حو�ر ومناقشة.

- �لتعلّم �لتعاونّي/ مجموعات.  

- وثائق: (طلب �لطالبة، كتالوجات 
وكيفّية  ــو�عــهــا،  و�أن ــو�ن  ــ أل �ل� عــن 
تدر�ج  عن  نشر�ت  معها،  �لتعامل 
ألو�ن و�أنو�عها، وعن كيفية مزج  �ل�
ألو�ن في �لتدر�ج �للوني، و�إخر�ج  �ل�
ألو�ن  �ألو�ن جديدة، نشر�ت عن �ل�

و�أنو�عها).
كيفية  عن  (فيديو  �لتكنولوجيا   -

عمل �لتدر�ج �للوني).
- وسيلة نقل.

ألو�ن و�أنو�عها (�ألو�ن �لغروب).��خطُّط و��قّرُر - تحديد �ل�
ألو�ن و�ختلافها في  - تحديد مّيز�ت �ل�
�لتدر�ج �للوني، ودو�عي �ستخد�مها.

لونية  بتدّرجات  مقترحات  �إعــد�د   -
مختلفة لمنظر �لغروب.

لمناقشة  �لطالبة  مع  جلسة  عقد   -
�لفنّّي  �لعمل  ــق  وف �لــلـّـونــي  ــدر�ج  ــت �ل

�لمطلوب ثم �ختيار �أحدها للتنفيذ.
- �إجر�ء �لتعديلات �للازمة.

جميَع  ــحــًة  ــوّض م خــطــة  �إعـــــد�د   -
عناصرها.

- �لتعل�م  �لتعاونّي/ مجموعات.
- حو�ر ومناقشة.

ــّمــطــار  - عــصــف ذهـــنـــّي و�ســت
�ل�أفكار.

- وثائق: (طلب �لطالبة، كتالوجات 

وكيفّية  ــو�عــهــا،  و�أن ــو�ن  ــ أل �ل� عــن 

تدر�ج  عن  نشر�ت  معها،  �لتعامل 

ألو�ن و�أنو�عها، وعن كيفية مزج  �ل�

ألو�ن في �لتدر�ج �للوني، و�إخر�ج  �ل�

�ألو�ن جديدة.

العمل الكامل

الموقف التعليمّي التعلّمّي (٢-٢): التدر�ج اللوني

وصف �لموقف: تريُد طالبٌة في معهد �لفنون �لجميلة رسَم لوحٍة فنّيٍّة تُجّسُد منظر ساعة �لغروب، وترغب في �ل�ستفسار 

ألو�ن �لمناسبة، و�لتّدر�ج �للونّي في �لطبيعة. عن �ل�
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ُذ - تجهيز �لمكان.��نف�
- �إحضار �لمرسم.

- تحضير �ل�أدو�ت.
لموضوع  �لمناسبة  ــو�ن  ألـ �ل� �ستخد�م   -

�لرسم (غروب �لشمس).
لعمل  �لصحيحة  �لخطو�ت  �تّباع   -

�لتدّرج �للوني (�لخاص بالغروب).
�إضافته  ــمــر�د  �ل �لــلــون  كمية  تحديد   -
للحصول على تدّرٍج لونّي بشكل� صحيح.
- �ختيار �للون �ل�أصفر، كونه مناسباً 

لساعة �لغروب.
- �إضافة كمية قليلة من �للون �ل�أحمر 

للحصول على مزيٍج بلوٍن برتقالّي 
مناسٍب للغروب.

- �لحصول على تطابق لوني لساعة 
�لغروب.

- عقد جلسة مع �لطالبة لعرض �لعمل 
�لفنّي بعد تنفيذه.

ألو�ن  - �إجر�ء �لتعديلات وتثبيت �ل�
حسب �لتدر�ج �للوني �لمتفق عليه.

- �ل�هتّمام بنظافة �ل�أدو�ت.
- �ل�هتّمام بنظافة �لمكان بعد �لعمل.  

/ مجموعات. - �لتعل�م  �لتعاونّيّ
- حو�ر و مناقشة.

ألو�ن.  - �ل�
- �أور�ق خاصة للرسم.
- رَيش خاّصة للاألو�ن.

- �أقلام متنوعة ، مرسم.
- لوحة خشبية للاألو�ن.
ألو�ن. - وعاء لمزج �ل�

ألو�ن �لمر�د  - ماء حسب نوع �ل�
�لعمل بها.

ألو�ن. - نشر�ت عن �ل�
ألو�ن. - نشر�ت عن تدّرج �ل�

- ملابس عمل.

ألو�ن �لمناسبة �أتحّقق - �لتاأكّد من �ستخد�م �ل�
للعمل �لفنّّي.

- �لتاأكّد من خلط �لكمية �لمناسبة 
ألو�ن �للازمة  للعمل �لفنّي من �ل�

( ساعة �لغروب). 
- �لتاأكّد من �لحصول على درجة �للون 
�لمناسب للعمل �لفنّي قبل عملية �لتلوين.

- �لتاأكّد من رؤية �للون ومناسبته 
لساعة �لغروب.

وفق  �لتعديلات  �إجر�ء  من  �لتحّقق   -
طلب �لفتاة.

- حو�ر ومناقشة.
/ مجموعات. - �لتعل�م  �لتعاونّيّ

ــة،  ــب ــطــال �ل ــلـــب  ــق: (طـ ــ ــائ ــ وث  -

و�أنو�عها،  ألــو�ن  �ل� عن  كتالوجات 

وكيفّية �لتعامل معها، نشر�ت عن 

ألو�ن، نشر�ت عن كيفية  �ل� تدر�ج 

�للوني،  �لتدر�ج  في  ــو�ن  أل �ل� مزج 

و�إخر�ج �ألو�ن جديدة).
- �لخطة �لمعدة مسبقاً.
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- توثيق �لبيانات عن:�أوثّق و�أقّدم
للتدر�ج  �لقابل  �لفنّي  �لعمل  نوع   -

�للوني.
ــو�ن، و�خــتــلافــهــا في  ــ ألـ - مــيــز�ت �ل�

�لتدّرج �للوني.
- دو�عي �ستخد�م �لتدر�ج �للوني في 

�لعمل �لفنّي.
ألو�ن، و�أنو�عها،  - فتح ملف خاص بال�

و�لتدر�ج �للوني.
- �إعد�د �لعروض �لتقديمّية.

- تسليم �لطالبة �لعمل �لفنّي �لمطلوب 
ألو�ن،  �إضافة �إلى تقريريوّضح �أنو�ع �ل�
ــة خــلــطــهــا لــلــحــصــول على  وكــيــفــّي

تدر�جات لونية مختلفة.

- حو�ر ومناقشة.
- �لتعل�م �لتعاونّي / مجموعات.

- �لملحوظات �لمدونّة.
 LCD جهاز -

- حاسوب.
- �أقلام ملونة.

- �أور�ق. 

م  - ملاءمة �لعمل �لفنّي �لقابل للتدّرج �أقو�
و�ختلافها في  ألو�ن  �ل� وميز�ت  �للوني 
�ستخد�م  دو�عــي  و  �للوني  �لــتــدر�ج 
�لتدر�ج �للوني في �لعمل �لفنّي وكيفّية 
�لتدر�ج  على  للحصول  ــو�ن  أل �ل� مزج 

�للوني للمعايير و�لمو�صفات.
ــن �لــمــعــرفــة �لتي  -رضـــا �لــطــالــبــة ع
في  وتدر�جها  ألـــو�ن  �ل� عن  �كتسبتها 
في  معها  �لتعامل  وكيفية  �لطبيعة  

عمليه �لمزج.
-رضا �لطالبة عن �لعمل �لفنّي  لساعة 

�لغروب وعن �لتقرير �لذي تّم �إعد�ده.

- حو�ر ومناقشة.
- بحث علمي.

ــة،  ــب ــطــال �ل ــلـــب  ــق: (طـ ــ ــائ ــ وث  -

و�أنو�عها،  ألــو�ن  �ل� عن  كتالوجات 

وكيفّية �لتعامل معها، نشر�ت عن 
ألو�ن  ألو�ن، وعن ميز�ت �ل� تدر�ج �ل�

�للوني  ــدر�ج  ــت �ل فــي  و�ختلافها 
خر�ج �ألو�ن  ألو�ن ل�إ وكيفية مزج �ل�

جديدة).

- قو�ئم �لتقويم �ل�أصيل.

ما �لخطو�ُت �لو�جُب �تّباُعها للحصول على تدر�ٍج لونّي لمنظٍر جبلّي؟    اأفّكر

ألو�ن في حال�ت متنوعة في �لطبيعة. سؤال: �أذكر �أمثلة لتدر�ج �ل�
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ظاهرة قوس قَُزح، وهي �لتاأثير �لو�ضح �لناتج عن �نقسام 

�للون �لطبيعّي للّضْوء بو�سطة �نكسار �ل�أشعة على ملايين 

من  قطر�ت �لمطر، حيث تتجّز�أ �أشّعة �لّشمس، وينتج عن 

ذلك �ألو�ن �لطّْيف �لّصافية.

كما �أّن �للوَن صفٌة طبيعّيٌة من صفات �ل�أشياء، ول� ُيمكن 

أنّه مرتبٌط �أشّد �ل�رتباط بالّضْوء،  رؤية �للون في �لظّلام؛ ل�

و�لّشمس هي مصدُر �لّضوء و�لّدفء و�لحياة.

ألو�ن روح �لطبيعة، و�لكون بلا �ألو�ن هو كوٌن جامٌد، ول�        جمال �لكون و�لطبيعة يرجع �إلى ما فيها من �ألو�ن بديعة، فال�

كسسو�ر�ت، و�لمفروشات �لد�خلّية، و�لمحلات �لتجاريّة، و�ليافطات،  يمكن تنفيذ عمل فنّيّ دون �ألو�ن؛ فالملابس، و�ل�إ

أو�ني �لّزخرفّية كلّ�ها ملّونة. و�ل�أخشاب �لمتنّوعة، و�ل�

ألو�ن وصفاتها وفق �ل�أشياء �لموجودة في �لطبيعة، فنقول: ذهبّي، فضّي، سكرّي، زيتونّي، بصلّي،         وتختلف تسمية �ل�

عنّابّي...�لخ.

اأتعلّم        اأهّم الظواهر الطبيعّية ل��ألوان 
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(ACRYLIC) اأّول�ً  األوان ال�أكريليك

وتحتفُظ  �لجفاف،  سريعُة  بلاستيكّيٌة  صناعّيٌة  �ألو�ٌن  هي 

لمهارٍة   وتحتاُج  بسهولة،  تسيُل  ول�  جفافها،  بعد  برْونقها 

خاّصة لصعوبِة تعديل َخْلِطها على �للوحة؛ لسرعة جفافها.

 وهي مصنوعٌة من صمٍغ صناعّي يشبه �لبلاستيك، وتجف� 

حالما يتبّخر منها �لماء وعند ذلك ُيصبح �للون ُصلباً، وغيَر 

قابٍل للّذوبان في �لماء �أو �لّزيت. 

الخامة المستخدمة للرسم باألوان ال�أكريليك:

اأنواع ال�ألوان

ألو�ن �أنّها و�ضحٌة بّر�قٌة، وتدوم وقتاً طويلاً، وبعد �أْن تجّف تكتسُب مناعًة ضّد �لماء،  أّن ما يمّيُز هذه �ل� ؛ ل� - على سطٍح معدني�

و�لّزيت، و�لتغّير�ت �لُمناخّية.

- على �لورق �لمقّوى، ولكن قبل �لتّلوين ُيشد� �لورُق من �أطر�فه؛ كي ل� يتّمّوج. 

�ل�أساُس يكوَن   �أْن  وُيمكن  بالتّلوين،  �لبدِء  قبل  عليه  �أساٍس  �لخشب، َوَوْضُع  تنعيُم  ُل  وُيفض� �لخشبّية  ألو�ح  �ل� - على 

أنّه يقاوُم �لهو�ء  و�لّرطوبة. طبقًة رقيقًة من (ACRYLIC) نفسه؛ �إْذ �إنّه يحتاج لدقائَق حتّى يجّف على �لجدر�ن؛ ل�

ألو�ن. ألو�ن �لمائّية، وتُت�َبُع �لطريقُة نفُسها عند مزج �ل� * قبل �أْن يجف� �للون ُيمكن تخفيُفه بالماء، كال�

* يجب �أْن تبقى �لفرشاة في �لماء مّدَة فترة �لتلوين، وعند �ل�نتهاء يجب تنظيفها بالمو�د �لنفطّية

نصائح عند استخدام األوان ال�أكريليك
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ألو�ن �لزيتّية، �أو تغيير مساحٍة لونّية. كيف يمكن تصحيُح خطاأ عند �ستخد�م �ل�

ثانيًا ال�ألوان الّزيتّيه:

هي �ألو�ٌن ذ�ُت وسيٍط زيتّي، ل� تزوُل بالماء �أبد�ً، وتُباُع محفوظًة 

ُن بها على �لقماش �لمشدود �إلى �إطاٍر  د�خل �أنابيَب معدنّيٍة، ُيلو�

خشبّي.

استخداماتها:

ألو�ن �لزيتّية زيوٌت خاّصة، تساعد عند مزجها  -تُستخَدُم مَع �ل�

ألو�ن �لزيتّية على تخفيف �للّون، وفق رغبة �لفنّان، وتُكِسُب  بال�

ل، وتساعد على  �لتلوين، ولمعاناً، وقّوَة َتحم� �للون طر�وًة عند 

سرعة �لجفاف.

ممّيزاتها:

مكان �لرسُم �أكثر من مّرة على �للوحة  نفسها.   - بال�إ

-ينفرد �لرسم �لزيتّي بميزة بقاِء �للوحة �لمنّفذة به سنين كثيرة، 
�ل�أخطاَء  �لّرّساُم  وتحاشى  ألو�ن،  و�ل� �لّسطح  �ختيار  ��ْحِسَن  �إذ� 

�أثناَء عمله. 

القماش المستخدم للرسم باألوان الّزيت:

قماش (الكانفاس): 

ـــُس  ر وُيؤس� هـــو قمـــاٌش ُيصَنـــُع من �لقطـــن �أو �لكتّـــان، ثّم ُيحض�

مختلفـــة،  باأنـــو�ٍع  �ل�أســـو�ق  فـــي  يتوفّـــُر  و�لتلويـــن.  للّرســـم 

ويكـــون مؤّسســـاً وجاهـــز�ً للّرســـم، ومـــن �أشـــكاله �لمســـتطيُل 

و�لبيضـــاوّي �لـــذي يناســـب رســـَم (�لبورتريـــه)، و�لـــورود.

نشاط (1) 
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ثالثًا  ال�ألواُن المائّيُة

ألو�ن �لتي تذوب في �لماء، ويمكن �لّرسم بها بتخفيفها بالماء.   ألو�ن �لتي وسيطها مائّي، بمعنى �ل� ألو�ن �لمائّية هي �ل� �ل�

 ممّيزاتها:

تُعطي درجًة من �لّشفافية �لعالية، ولها تاأثيٌر قوي� على �لُمشاِهد؛ 

بسبب درجة �لنّقاِء، و�ل�نْسجاِم، و�لتاأثيِر �لخّلاب للاألو�ن �لمائّية، 

أبيض منها. و�لدرجات �للونّية �لمتدّرجة و�لفاتحة، خاّصًة �ل�

ألو�ن �لمائّية سميكة �لقو�م « معتّمة» وغير شّفافة.   - �ل�

 اأنواعها:

- �ألو�ٌن مائّيٌة شّفافٌة، وتُسّمى (�أكوريل)،

ويوجد منها �أشكال عّدة.

�لجافّة: تكون على شكّل مستطيلات، �أو دو�ئر لونّية جافّة د�خل علبة، وتُبلّل بالماء بفرشاٍة قبل �لتلوين.

ُف بالماء عند �لتلوين، حسب �لحاجة. �أو تُعّباأ في عبو�ٍت صغيرة، مثل �ل�أصباغ، و�ل�أحبار �لملّونة. �لّسائلة: تُعّباأ في �أنابيَب، وتُخف�

ألو�ن �لمائّية.   ��نَّفُذ لوحًة فنّيًّة تحتوي على �أكثر من نوٍع من �ل�

رابعًا جواش – بوستر

ألو�ن معتّمة، غير شّفافة، وقو�مها سميك نوعاً ما. هذه �ل�

الخامة المستخدمة:

 يمكن �ستعمالها على �أرضّياٍت ملّونٍة، �أو بيضاء.

مميزاتها:

لها قدرٌة عاليٌة على �لتغطية.

نشاط (٢) 
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 اأشكالها:

 -تكون على شكل� �أنابيَب، �أو معّباأة في عبو�ٍت صغيرة، وتُباع بالمجموعة �للونّية كاملًة، على هيئة مسحوٍق ُيمَزُج بقليٍل من 
�لماء.

مجال�ت استخدامها:

علان، و�لّزخرفة، وفي �لعناصر �لتي تحتاج في تلوينها �إلى طبقاٍت  ألو�ن ناجحة وممّيزة عند �ستخد�مها في مجال�ت �ل�إ وهذه �ل�
من �للون بعضها فوق بعض، مثل زخرفة �ل�أقمشة، وعند �لتلوين يجب �ل�نتظار حتى يجّف �للون تّماماً؛ لضمان �لّدقِة، ثّم 

ُيضاُف �للوُن �لذي يليه.

 ��نَّفُذ لوحًة زخرفّيًة باستخد�م �ألو�ن �لجو�ش، بالمشاركة مع زملائي.

ألو�ن �لمائّية د�خل �إطار، ويوَضُع على �للوحة زجاج؛ كي يحفظها من عو�مل  تُحَفُظ �للوحات �لمرسومة بال�
أتربة. �لتلف، كالماء، و�ل�

 ملحوظة

خامسًا  األوان الباستيل

�لقماش  �أنو�ع  لبعض  وُيستخدم  �لطبشور،  تشبه  مادة  وهي 

�لَخِشن، و�لورق، و�لكرتون.

 اأنواعها:

- باستيل زيت.           - �أقلام باستيل.

- باستيل ناعم.           - باستيل َخِشن.

- باستيل قابٌل للذوبان في �لماء.

نشاط (٣) 
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 الخامُة المستخدمُة للرّسم باألوان الباستيل:

- على �لورق �لملّون، نتيجة كثافِة لونِها وَتَشب�ِعه.                            

�ُوجِه تكوُن قريبًة من بعضها بعضاً،  - تُْصَنُع �أور�ُق �لباستيل �أحياناً بتقنّية �لورِق �لُمضلّع، ويعني ذلك �أّن �لخطوط على �أحد �ل�

ويكون �لوجه �ل�آخر مرقّشاً قليًلاً.

)، �أو �أور�ق �لصنفرة �لخشنة، وتلك �أنو�ع من �لورق تُضفي متعًة على تجربِة �لّرسم بالباستيل. - �لورق �لمفحم (َرْطٌب وجاف�

ألو�ن �لباستيل �ل�أخرى �لمتنّوعة.   بمشاركة زملائي ��بحث عن �ستخد�ماٍت ل�

سادسًا  األوان الزجاج:

�ألو�ُن �لّرسِم على �لزجاج نوعان:

- �ألو�ٌن ذ�ُت �أساٍس غيِر مائّي.

- �ألو�ٌن ذ�ُت �أساٍس زيتّي.

ممّيزاته:

أّن �لزجاَج خامٌة ممتازٌة للرسم،  �لّرسُم على �لّزجاج فن� ممتٌع جد�ً؛ ل�

بسبب سطحه �لنّاعم، وقدرته على عكس �لّضْوء بطريقٍة ُمدهشة. وهي 

ل�معٌة وقويٌّة، تجف� في �لهو�ء بعيد�ً عن �لغبار. 

��صنُّف في جدوٍل �ألو�َن �لّرسم على �لّزجاج، ومميز�تها.

ألو�ن يجب �لتاأك�د من ثلاثة �أمور، هي: وقبل شر�ء �ل�

- �لّشفافية. 

- �لثّبات. 

- سهولة �لتّلوين.

ألو�ن مَع بعضها بعضاً. وهناك �أقلاٌم للتّحديد في �لّرسم على �لّزجاج، تقوم بتحديد �لتّصميم، وَمْنِع تّماُزِج �ل�

نشاط (٤) 

نشاط (٥) 
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سابعًا  األوان الماركر

وجانٌب  �لعادي،  للتّلوين  دقيٌق  جانٌب  جانبان:  قلٍم  لكّل� 
عريٌض للمساحات �لو�سعة.

استخداماته:

ألو�ن للّرسوم �لملّونة،ويستخدُمها مصّممو  تُستخَدُم  هذه �ل�
أزياء، و�لمهندسون. �ل�

��نّفُذ لوحَة حائٍط تحتوي على تدّرٍج لونّي للّون �ل�أزرق فقط.

ألو�ن في حال�ٍت متنوعة في �لطبيعة.  ١- �أذكُر �أمثلًة لتدّرج �ل�

ألو�ن (ما بين �للونين �ل�أزرق و�ل�أصفر). ألو�ن �لمتجاورة على د�ئرة �ل� ٢- �أعّدْد خمساً من �ل�

٣- �أعّرف:

 * �للون * �لتدّرج �للونّي.

ألو�ن وفق وجودها في �لطبيعة. ٤- ��عِطي �أمثلًة على تسمية �ل�

ال�أسئلة:

نشاط (٦) 

مفهوم �لتدّرج �للونّي: هو �نتقاٌل لطيٌف من درجة لون �إلى درجٍة �أخرى، للحصول على تفريق لونّي �أقّل تّمي�ز�ً، �أو �إدر�كاً 

ألو�ن، مثل: �ل�أصفر،  ألو�ن �لمتجاورة على د�ئرة �ل� ألو�ن �لتدريجّية �لصافية باختيار درجات �ل� بين �للّونْين، ومن تناُسِق �ل�

ألو�ن لها تاأثيٌر هادٌئ، وتضفي تناسقاً على �لنّماذج ومتعًة للبصر. و�ل�أصفر �لمخضّر، و�ل�أخضر، وهذه �لمجموعة من �ل�

 التدرّج اللونّي 
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العمل الكامل

�لمو�رد وفق �لموقف �لمنهجّية �ستر�تيجّية �لتّعلموصف �لموقف �لتعلّمّي خطو�ت �لعمل

�أجمع 
�لبيانات، 

و��حلّلها

- �أجمع �لبيانات من �لطالبات عن:

- حجم �لمادة �للازمة للمجلة ( عدد 

�لصفحات).

- موضوع �لمجلة و�لفئة �لمستهدفة منها.

- شكّل �لمادة وكيفية عرضها.

- �لوسائط �لممكن تضمينها في �لمجلة (صور، 

رو�بط �إلكترونية، ...)

�أجمع �لبيانات عن: 

ألو�ن، وكيفّية �لتعامل معها. - تاأثير �ل�

ألو�ن على �ل�أشخاص  - مدى تاأثير �ختلاف �ل�

ألو�ن على نفس �لشخص.  (�ختلاف تاأثير �ل�

ألو�ن و�ختلاف تاأثيرها على �ل�أشخاص ( �ختلاف  - �ل�

تاأثير  �للون نفسه على �أشخاص مختلفين ).

- حو�ر ومناقشة.
/ مجموعات. - �لتعل�م  �لتعاونّيّ

. - �لبحث �لعلمّيّ

- وثائق: (كتالوجات عن تاأثير 
ألو�ن، وكيفّية �لتعامل معها،  �ل�
ألو�ن و�ختلاف  نشر�ت عن �ل�

تاأثيرها على �ل�أشخاص).
- �لتكنولوجيا (فيديو عن 

�لتاثير�ت �لنفسية عن للاألو�ن.

ألو�ن و�أنو�عها.�أخطّط و�أقّرر - تحديد �ل�

أثر �لنفسّي ل�ختلاف تاأثير  ذ�ت  - تحديد �ل�

آخر. ألو�ن من شخٍص لِ� �ل�

أثر �لنفسي للاألو�ن �لمختلفة  - تحديد �ختلاف �ل�

على �لشخص نفسه.

ألو�ن. - تحديد كيفّية �لتّعامل مَع �ل�

- �إعد�د خطًّة موّضحًة جميع عناصرها.

. - �لتعل�م  �لتعاونّيّ
- حو�ر ومناقشة.
- عصف ذهنّي.

- وثائق: (كتالوجات عن تاأثير 
ألو�ن، وكيفّية �لتعامل معها،  �ل�
ألو�ن و�ختلاف  نشر�ت عن �ل�

تاأثيرها على �ل�أشخاص).

الموقف التعليمّي  التعلّمّي (٢-٣): التاأثيرات النفسّية ل��ألوان

عد�د مجلة حائط تتحّدث عن �لتاأثير �لنفسّي للاألو�ن، �ستضافْت طالباُت �لّصّف �لحادي عشر فرع  وصف الموقف: ل�إ
�قتصاد منزلّي خبير�ً نفسّياً في هذ� �لمجال.
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- �ختياُر لوٍن و�حٍد، و�ستكشاف �ختلاِف تاأثيرِه �أنّفذ

على ِعّدِة �أشخاص.

- �ختياُر ِعّدة �ألو�ن، و�ستكشاف �ختلاِف تاأثيِرها 

على �لّشخِص �لو�حد.

ألو�ن وفق تاأثيرها على �ل�أشخاص.  - تصنيف �ل�

- �إعد�د مقترحات لشكّل �لمخرج �لنهائي للمجلة.

- عقد جلسة مع �لطالبات لمناقشة �لمقترحات.

- �ل�تفاق على �أحد �لمقترحات وتنفيذ �لتعديلات �للازمة.

عد�د �لنّشرة. - تحضير �ل�أدو�ت ل�إ

 / - �لتعل�م  �لتعاونّيّ
مجموعات.

- حو�ر ومناقشة.

- وثائق: (كتالوجات عن تاأثير 
ألو�ن، وكيفّية �لتعامل معها،  �ل�
ألو�ن و�ختلاف  نشر�ت عن �ل�

تاأثيرها على �ل�أشخاص).
- �أقلام  ورق مقّوى.

- �ألو�ن مختلفة.
- �لتّكنولوجيا (فيديو عن 

�لتاأثير�ت �لنفّسية للاألو�ن).
- �لخطّة �لمعّدة مسبقاً.

- �لتاأكُّد من �ختيار لوٍن و�حد، وملاحظُة �ختلاِف �أتحّقق
تاأثيرِه على عّدة �أشخاص.

ألو�ن،وملاحظُة  - �لتاأكُّد من �ختيار مجموعٍة من �ل�
تاأثيِرها على شخٍص و�حد.

ألو�ن وفق تاأثيرها على �ل�أشخاص.  ُق من تصنيف �ل� - �لتّحق�
ألو�ن وفق �ختلاف تاأثيرها  - �لتّحّقُق من تصنيف �ل�

على شخٍص و�حد. 
- �لتّحقق من �إجر�ء �لتعديلات على �لمجلة.

- حو�ر ومناقشة.
- �لتعل�م �لتعاونّي/ مجموعات.

- �لنّشر�ت و�لوثائق �لخاّصة 
ألو�ن. بتاأثير�ت �ل�

- �لخطّة �لُمعّدة ُمسبقاً

- توثيُق �لمعلومات عن �ختلاِف تاأثيِر �للوِن ��وثُّق و��قّدم
�لو�حِد على ِعّدة �أشخاص.

- �ختلاِف تاأثيِر ِعّدِة �ألو�ٍن على شخٍص و�حد.
- �إعد�د �لعروض �لتقديمية.

- تسليم �لطالبات �لمجلة �لمطلوبة.
ألو�ن، و�ختلاِف تاأثيِرها  - فتُح ملف� خاص� بال�

�لنفسي على �ل�أشخاص.

- وثائق: (كتالوجات عن تاأثير - حو�ر ومناقشة.
ألو�ن، وكيفّية �لتعامل معها،  �ل�
ألو�ن و�ختلاف  نشر�ت عن �ل�

تاأثيرها على �ل�أشخاص).
LCD جهاز -

- حاسوب.
- �أقلام ملونة.

- �أور�ق.

- مقارنة �لمعرفة �لسابقة للطالبات عن �ختلاف ��قّوم
�لتاأثير �لنفسي للاألو�ن من شخص ل�آخر  بالمعرفة 

�لحالية.
�لخاصة  �لحائط  مجلة  عن  �لطالبات  -رضــا 

بالتاثير �لنفسي للاألو�ن.
- ملاءمة �لمجلة ومضمونها للمعايير و�لمو�صفات.

- وثائق: (كتالوجات عن تاأثير - حو�ر ومناقشة.
ألو�ن، وكيفّية �لتعامل معها،  �ل�
ألو�ن و�ختلاف  نشر�ت عن �ل�

تاأثيرها على �ل�أشخاص).

أفر�د من �لناحية �لنفسّية.  ��ناقش: �ختياُر �للّوِن عامٌل �أساسي� ينعكُس تاأثيُره على �ل�
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اللوُن ال�أبيُض:

هو لون حيادي ينتج عن طريق خلط نسب متساوية من 
�إدخاِل مشاعِر  يعمُل على  �ل�أحمر).  �ل�أزرق،  (�ل�أصفر، 
فهو  �ل�أشخاص،  على  و�لطّماأنينِة  و�لّسلاِم،  �لهدوِء، 
و�لّر�حة،  �لّسكينُة  بالغضِب، وتحّل  �لّشعوِر  يقضي على 
ثم  د�ئرية  بالتساوي على ورقة  �ألو�ن  �لثلاثة  يمكن رسم 
لنا  فيظهر  �لمروحة  مثل  سريعاً  ولّفها  عود  على  لصقها 

لونها �بيض.

نشاط (1)  

�بحُث  عن �إيحاء�ٍت للّوِن �ل�أبيض، بالتّعاون مع زملائك. 

لـــكّل� لـــوٍن تاأثيٌر على �لمز�ج �لبشـــرّي، فهـــو عامل كبير، حيث يتـــّم� تحديُد 
نســـان من خـــلال َتغي�ِر �للـــوِن �لّذي يفّضلـــه، �أو �لّذي يـــر�ه �أماَمه.  سلوِك �ل�إ
ولعلّنـــا نلاحـــُظ �أنُّه ُمنُذ �آل�ِف �لّســـنين قد �ْســـُتخِدمْت مجموعـــٌة مختلفٌة من 
نســـان، دوَن �أْن يعلَم  ألـــو�ن فـــي طـــلاِء �لمنازل و�لجـــدر�ِن �لمحيطـــِة  بال�إ �ل�
ألـــو�ِن تاأثيـــر�ً �إيجابّيـــاً �أو ســـلبّياً على صّحتهـــم، ومز�جهم  �لبشـــُر �أّن لتلـــَك �ل�

. يضاً �أ

اللوُن النّيلي:  

بد�ع، فهو يساعُد في  �لتاأم�ل و�لتفكير، وكذلك �ل�إ

�لتّو�صل �لد�خلّي، ويعّزز �لتّفكير. 

نشاط (٢)  

ُل �للوِن �لنيلي في �ل�ْجتّماعاِت، ولقاء�ِت �لعمل. �بحُث: ُيفض�

تاأثيرات ال�ألوان

اأتعلّم       تاأثير ال�ألوان على السلوك والمزاج 
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اللوُن ال�أخضر:

أمـــَل فيها، فهـــو مرتبـــٌط بال�أماكن  ُئ �لنّفـــَس، وُيدخـــُل �ل� ُيهـــد�
نســـان؛  �لو�ســـعة، و�لخضـــرة و�لنباتـــات، وُيحَفُظ في ذ�كرة �ل�إ
قبـــال عليها؛ ولذلك فهـــو مفيٌد لِمْن  أنّـــه مرتبـــٌط  بالحياِة و�ل�إ ل�
أمَل في نفوســـهم. حبـــاط  لَِيُبث� �ل� يعانـــون مـــن �ل�كتئـــاب و�ل�إ

اللوُن ال�أسود:

يعبر �للون �ل�أسود عن نهاية مرحلة وبد�ية مرحلة جديدة، فهو لون �لبد�يات و�لنهايات مثلاً ( يميل �لمر�هقين �إلى �رتد�د �للون 
�ل�أسود دليل على �إنهاء مرحلة �لطفولة وبد�ية مرحلة وبد�ية مرحلة جديدة ول� ُينصح باإستخد�مه كثير�ً فقد يّسبب �لكاآبة.

اللوُن ال�أحمر:

يســـاعُد �للـــوُن �ل�أحمـــُر فـــي �لتّخل�ص مـــن �لخمول و�لكســـل، 
جهـــاد، و�لميل للنّـــوم فتر�ٍت  عيـــاء، و�ل�إ حســـاس �لد�ئـــم بال�إ و�ل�إ

ز�ً ، ومنّشـــطاً للجســـم  . طويلـــة؛ �أّي �أنّـــه ُيعـــد� لونـــاً محف�

نشاط (٣)   �بحـــُث عـــن تاأثيـــر�ٍت �أخـــرى للّون 

ل�أحمر. �

اللوُن البنفسجّي:
أمر�ِض �لعصبّية و�لنّفسّية  . ُيَعد� مهّدئاً بوجٍه عام، وخاّصة لمرضى �ل�

نشاط (٤)  �بحُث في �أّي �لمجال�ت ُيستخَدُم 

�للوُن �لبنفسجي.

ُل �للوُن �ل�أخضُر في غرفة �لعملّيات. ُيفض�  اأفّكر
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 السؤال ال�أّول:

جابة �لّصحيحة فيما ياأتي: �أضع د�ئرًة حول رمز �ل�إ

ألو�ن �ل�أساسّية؟ آتية من �ل� �أ-  �أي� �ل�

   ١- (�أحمر، �أصفر، �أزرق).  ٢- (�أصفر، �أزرق، �أخضر).  ٣- (�أخضر، �أبيض، �أزرق).    ٤- (�أبيض، �أحمر، �أزرق).

ألو�ن، و�أنو�ِعها، وكيفّيِة �ستخد�مها؟ ب- بمْن ُيمكُن �ل�ْستعانُة عند �ل�ْستفساِر عن �ل�

ألو�ن.    ٣- محّل لبيع �لّدهانات.       ٤- حرفّي خبير. ألو�ن.     ٢- خبير مختّص بال�     ١- محّل لبيع �ل�

آتية ُيمكُن �ستخد�ُمهما لعمِل تدر�ٍج لونّي للّسماء؟  ج- �أّي لونْين من �ل�

    ١- �أزرق و�أبيض.          ٢- نيلي و�أبيض.             ٣- �أخضر و�أبيض.              ٤- ُبني� و�أبيض.

د- ماذ� ينتج عن مزج لوٍن �أحمر مع لوٍن �أصفر؟ 

   ١- بنفسجّي.               ٢- برتقالّي.                 ٣- زهرّي.                      ٤- نيلي.

ألو�ُن �لثّانويّة؟  ألو�ُن �لتي ينتج عن دمجها �ل� هـ- ما �ل�

   ١- لونان �أساسّيان.         ٢- لونان حياديّان.           ٣- ثلاثة �ألو�ن �أساسّية.          ٤-  لونان متقاربان.

 الّسؤال الثّاني:

ألو�ِن في تصميِم �ل�أشياء ُيَعد� �أمر�ً مهّماً. �أفّسُر: �ختياُر �ل�

 �لّسؤال الثّالث:

ألو�ن، و�ْستخد�ِماتها. �أصنُّف في جدوٍل �أنو�ع �ل�

 الّسؤال الّرابع:

آتيَة: �ل�أبيض، �ل�أحمر، �ل�أسود، �لنيلي. ألو�ن �ل� �أذكُر �يحاء�ت �ل�

اأسئلة الوحدة 
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 الّسؤال الخامس:

�أعّرُف ما ياأتي:

ألو�ن �لّزيتّية، �لماركر، �لباستيل. ألو�ن �لمائّية، �ل�  �ل�

 الّسؤال الّسادس:

اأعلّل:

- �لّزجاُج خامٌة ممتازٌة للّرسم.

ألو�ن �لمائّية د�خل �إطاٍر، وعليه لوٌح زجاجّي. - تُحَفُظ �للوحاُت �لمرسومُة بال�

- ينفرُد �لّرسُم �لزيتّي بميزِة بقاِء �للوحِة �لُمنّفذِة به سنين طويلة.

- ُيشد� �لورُق �لمقّوى من �أطر�فه قبل �لتّلوين بال�أكريليك.

- ل� ُيمكُن تنفيُذ �أّي عمٍل فنّيّ بدون �ألو�ن.

 الّسؤال الّسابع:

ألو�ن. ألو�َن وفَق تسميِتها على د�ئرِة �ل� �أصنُّف �ل�

مشروع الوحدة

آتية: �أصّمُم وسيلًة تحتوي على �أحد �لمو�ضيع �ل�

ألو�ن.  - د�ئرة �ل�

ألو�ن وما ُيشتّق منها. - �ل�

ألو�ن، و�ستخد�مات كّلّ نوع. - �أنو�ع �ل�

أفر�د. ألو�ن، و�ختلاف تاأثيرها على �ل� - دل�ل�ت �ل�
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٣
الوحدة

اأنا ُمّصوٌر، لذلك اأنا اأعيُش بصوٍت مسموع

التصوير الفوتوغرافّيّ
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مَع  و�لتّفاُعِل  �لَوحدة،  �ل�نْتهاِء من در�سِة هذه  بعَد  �لطّلبِة  ُيتوق�ُع من 
الفوتوغرافّي في  التصوير  قادريَن على توظيف  �أْن يكونو�  �أنشطِتها 

ع��نات التجارية من خلال: ال�إ

 �لتّعر�ف �إلى �لكامير� و�أجز�ئها �لرئيسية.

 �لتّعر�ف �إلى �لكامير� �لعادية و�ل�حتر�فية.

 �لقدرة على �لتحك�م بالكامير� و�لتعريض �لّضوئي.

علانات �لتجارية.   �لقدرة على �ستخد�م �لكامير� �لحديثة وتصوير �ل�إ
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 الِكفاياُت الِمْهنّيُة:

 �لكفاياُت �لِمْهنّيُة �لُمتوق�ُع مَن �لطلبِة �متلاكُها، بعَد �ل�نْتهاِء 
مْن در�سِة هذِه �لَوْحدِة و�لتفاعل مع �أنشطتها: 

�أول�ً  كفاياٌت ِحرفّيٌة.

 تصنيف �لكامير�ت وفق �أنو�عها ووظائفها.

  تحديد �أجز�ء �لكامير� ووظيفة كّل جزء.

 تصنيف �لعدسات وفق نوعها.

  �لقدرة على تصوير �إعلان تجاري باستخد�م �لكامير�.

 تقويم وتقييم �لنتائج وعرضها.

ثانياً كفاياٌت اْجتّماعّيٌة وشخصّيٌة:

 �لعمل ضمن فريق.

 تقبل �لتغذية �لر�جعة.

 �حتر�م ر�أي �ل�آخرين. 

 مصد�قّية �لتعامل مع �لزبون.

 حفظ خصوصية �لزبون.

 �ل�ستعد�د للاستجابة لطلبات �لزبون.

 �لتحلّي باأخلاقيات �لمهنة �أثناء �لعمل. 

 �لتمتّع بالفكر �لريادي �أثناء �لعمل .

 �ستخلاص �لنتائج ودقة �لملاحظة. 

 �ل�تصال و�لتو�صل �لفّعال.

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

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

فادة من مقترحات �ل�آخرين.   �ل�إ

  �متلاك مهارة �لتاأم�ل �لذ�تي.

قناع.   �لقدرة على �ل�إ

ثالثاً كفاياٌت منهجّيٌة: 

 �لتعل�م �لتعاونّي. 

  �لحو�ر و�لمناقشة.

 �متلاك مهارة �لبحث �لعلمّي و�لقدرة على توظيف �أساليبه.

 �لقدرة على �ستّمطار �ل�أفكار (�لعصف �لذهنّي ).

  �ستخد�م �لمصادر و�لمر�جع �لمختلفة.

 توثيق نتائج �لعمل وعرضها.

  توظيف �لتكنولوجيا. 

  �لتخطيط.

أمِن و�لّسلامِة:  مر�عاُة قو�عِد �ل�

١- توفير �لمكان �لمناسب للتصوير.

٢- توفير معد�ت �لوقاية �لشخصية �لمناسبة وقف نوع �لنشاط.

٣- فحص �لكامير� قبل �لبدء بالعمل.

سعاف �ل�أولي كافًّة. ٤- توفير �أدو�ت �ل�إ
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        وهو �لّشكل� �لخارجّي للاآلة، عبارٌة عن صندوٍق مظلٍم محكٍم، يمنُع تسر�ِب �لّضْوِء �لد�خلّي. (وهنا نشيُر �إلى �أّن جسَم 
أّشعة، و�ل�حتفاِظ بها). آلِة د�ئماً يكوُن �أسوَد �للوِن؛ لقدرته على �متصاِص �ل� �ل�

آلِة على حجرِة �لفيلم �لحّساس(قديماً)، حجرة �لسنسور(في كامير�ت �لديجيتال)، �لتي تقوم بحفِظ          ويحتوى جسُم �ل�
�لّصورِة بشكل� مؤقّت د�خَل رقاقٍة �إلكترونّية، وشّباك فتحِة �لتعريض �لّضوئي و�لمسؤول عن دخول �أشّعة �لّشمس �إلى �لكامير�. 

التعريض الّضوئي:

كمية �لضوء �لتي ُيسمح باإسقاطها على �لوسيط �لفوتوغر�فّي ( shtter ) ، وُيقاس بوحدة ( �للكس).

 اأجزاُء الكاميرا

وظيفته�لجزء�لدقم

آلة١  جسم �ل�

 تجميع �لضوء في مقدمة �لكامير�٢

٣

٤

  محدد �لرؤية٥

 ال�أجزاُء الرئيسّيُة التي تتكوُّن منها الكاميرا:

اأّول�ً جسم ال�آلة: 

 �لهدف: �لتّعر�ف �إلى �أجز�ء �لكامير� ووظيفة كّلّ جزء.

 �أكمل �لجدول �ل�آتي: 

�أجز�ء �لكامير� ووظائفهانشاط (١) 
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ثانيًا العدسة:   

      وتُقسُم �إلى نوعين: �لعدسات �لمحّدبة، و�لعدسات �لمقّعرة. وظيفُتها تجميع �لّضوِء في مقّدمِة �لكامير�، و�إرساله 
�إلى �لخلِف، حيُث �لفيلم �لحّساس(�لسنسور).

تُصن�ف العدسات وفق استخدامها اإلى:

 �لعدسات �لثابتة.

 �لعدسات �لمتغّيرة: وهي �لعدسات �لمخّصصة لُهو�ة �لتصوير �ل�حتر�فّيين.

 �لُبعد �لبؤرّي: وهو �لمسافُة بين �لفيلم �لحّساس و�لمركز �لبصرّي (نقطة �لبؤرة)، وُيقاس بوحدة (ملم). 

 يؤثّر في الُبعد البؤري ث��ثُة اأمور:

اأول�ً:حجم �لّصورة �لذي يتناسب طرديّاً مَع �لبعد �لبؤري.

ثانيًا: ز�وية �لرؤية �لتي تتناسُب عكسّياً مَع �لُبعد �لبؤري. 

ثالثًا: فتحة �لعدسة (�لديافر�م): وهي عبارة عن غشاٍء يتكّون عادًة من مجموعٍة من �لّصفائح �لحديديّة �لرقيقة و�لمتد�خلة، 
وتُشبُه في عملها حدقَة �لعين.

 وظائف (الديافرام) :

١- تحديد �تّساع �لفتحِة �لتي يمّر من خلالها �لّضوء، �نتقال�ً للعدسة، و�نتهاًء بالفيلم �لحّساس.

٢-�لتحكّم في عمق �لميد�ن: وهو �لمسافُة �أو �لمنطقُة �لتي يكون فيها �لتركيُز و�ضحاً.
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خامسًا محّدد الرؤية:

 وهو عبارة عن صندوٍق زجاجّي صغيٍر، يقع في �أعلى 
جسم �لكامير�، كوسيلٍة لرؤية �لمنظر �لمر�د تصويُره. 

ولِمحّدِد �لرؤيِة نوعان هما:

اأول�ً: �لمنظور �لعاكس، ويتّم �لنّظر �إليه من خلال �لعدسة 
مباشرًة.

ثانيًا: �لمنظور غير �لعاكس.

 :(shutter) ثالثًا الغالق

وهو عبارة عن ستارٍة معدنّية، �أو قماٍش سميٍك �أسوِد �للون، 

يعمل بشكل� �أفقّي، يقُع خلف �لعدسِة مباشرًة، قبل �لفيلم 

�لحّساس. وتُقاُس سرعُة �لغالِق بالثّانية، �أو �أجز�ء من �لثانية.

رابعًا حساسية sensor للضوء «السنسور» «ال�أيزو»

أيزو تظهر ُحُبْيباُت   وما يهّمنا هنا �أنّه كلّما �رتفعت قيمُة �ل�

أيزو عند قيمة ١٠٠.  ُل د�ئماً �ستخد�ُم �ل� في �لّصورة، وُيفض�

وء �لد�خلة �إلى �آلة  وهناك ثلاثُة عناصَر تتحكّم في كمّية �لض�

أيزو. �لتصوير: فتحة �لعدسة، و�لغالق ( shtter)، و�ل�
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اأنواُع الكاميرات الفوتوغرافّيّة

هناك نوعان منها: �لكامير�ت �لمدمجة، وكامير�ت �لعدسة �ل�أحاديّة.

:(Compact Cameras) اأول�ً: الكاميرات الُمدمجة

      وهي نوعان: كاميرات فلمّية تعتّمد على �أفلام ٣٥ ملم لحفظ �لّصور. تتوفر هذه �لكامير�ت مع �أو بدون عدسات 
متغّيرة �لُبعد (zoom lense). هذ� �لنوع من �لكامير�ت تر�جَع �ْستخد�ُمه كثير�ً. و�لنّوع �لثاني هو كامير�ت �لديجيتال 

�لر�ئجة، �لتي تحفظ �لّصور على بطاقٍة، �أو كارت �لذ�كرة (memory card) بدل�ً من فيلم ٣٥ ملم.

تتوفّر �لكامير�ت �لمدمجة باأحجام عديدة، منها ما هو للجيب (pocket cameras) ومنها ما هو بحجٍم شبيٍه للكامير� �لتي 
في �لّصورة في �ل�أعلى. فائدة �لكامير� �لصغيرة �أنّها سهلُة �لحمل، ووزنها خفيف جد�ً، وسعُرها مقبول، لكنها و�إْن كانت 

متطورًة فلا تصل لمستوى �لكامير�ت �لكبيرة �لتي تتقّدمها بكثير من �لمز�يا.

الكاميرات المدمجة المتقدمة: يتوفّر لها عادًة �إكسسو�ر�ت كثيرة، مثل: �لعدسات، �أو �لفلاش، �أو فلاتر للّضوء، 
عالية،   (megapixles) بكمّيات ميغابيكسل وتتوفر  مّميز�تها.  لتحسين  للكامير�  تركيُبها  يمكن  �إضافّية  �أخرى  و�أمور 
تصل لحدود ١٢ ميغابيكسل وما فوق. تحتوي معظم �لكامير�ت �لمدمجة �لديجيتال على شاشة LCD لعرض �لّصور 
�أثناء وبعد �لتقاطها. وتسمح �لكامير�ت �لمدمجة �لمتطّورة بالتحكّم باأدّق �لتفاصيل، حتى يخرج �لمصّور بالّصورة �لتي 
يريدها هو، و ليس �لتي تريدها �لكامير�؛ �أي �أن �لكامير�ت �لمدمجة �لعادية ل� تسمح للمصّور بالتّحكم فيها بالشكّل 

�لمطلوب، �إنما تكون معظم �إعد�د�تها مبرمجة للعمل بشكّل �أتوماتيكي.

:(Single Lense Reflex) ثانيًا: كاميرات العدسة ال�أحادّية

 SLR أنها تعمل �أو تلتقط �لصور بتقنية تختلف عن �لكامير�ت �لمدمجة، وُيشار �إليها باأحرف  وُسمّيت بهذ� �ل�سم ل�
 Digital في �لغالب. هذ� �لنوع يعتّمد على �أفلام ٣٥ ملم لحفظ �لصور. و لكن منها ما هو ديجيتال، و ُيرمز �إليها بـ

SLR ، �أو بـ DSLR ، وتحفظ �لّصور على كارت للذ�كرة.

نشاط  (٢)  �أجمع �أنو�عاً مختلفة من �لكامير�ت و�لعدسات و�أقارن بينها.

 خطو�ت تنفيذ �لنشاط:

١- �إحضار �أنو�ٍع مختلفٍة من كامير�ت �لتّصوير �لقديمة و�لحديثة.

٢- �لمقارنة بين �لكامير�ت �لقديمة و�لحديثة من حيث:

أفلام، �لوضوح و�لدقّة في �لتصوير. �ستخد�م �ل�
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طريقة مسك الكاميرا بالشكّل الصحيح:

١- �ليد �ليمنى: 

أيمُن  خلف �لكامير�.  اأّول�ً: �إبهاُمك �ل�

ثانيًا: �لّسّبابُة في �ل�أعلى للّضغط على زّر �لتّصوير. 

ثالثًا: بقّيُة �ل�أصابع تّمسُك ِمْقَبَض �لكامير� لتحمَل وزن �لكامير� وتُثّبَتها. 

٢- �ليد �ليسرى: 

اأّول�ً: تحمُل �لكامير� حيث تُوضُع �ليد �ليسرى �أسفل �لعدسة. 

بهام و�لّسّبابة و�لوسطى. مع مر�عاة �أن تكوَن �لكامير� ملاصقًة  مساك بحلقة �لزوم، بو�سطه �ل�إ ثانيًا: �إحاطُة �لعدسة و�ل�إ
لمقّدمِة �لر�أس، مع �إمالة �لر�أس نحو �لكامير�.

ثالثًا: يجب مسك �لكامير� جّيد�ً باستخد�م �ليد �ليسرى، وقم بتثبيت �لعدسة بو�سطة باطن �ليد و�ل�أصابع. 

رابعًا: �ستخدم �ليِد �ليمنى للتّحكّم في عّد�د�ت �لتقاِط �لصورِة على  �لكامير� .

خامسًا: ضرورة ضّم �لذر�عين �إلى �لصدر؛ للحصول على �أفضِل وضعّيِة تثبيٍت ُممكنة.

سادسًا: �لبدء بالتصوير.

 العوامُل الّتي يجُب مراعاتُها قبل البدِء بعملّية التّصوير:

ضاءُة �لمناسبة، و�لعدسُة �لجّيدة، وقد نحتاُج �إلى  �لز�ويُة �لّصحيحة، و�ل�إ
تغيير �لعدسِة وفق نوع �لّصور، ومكان �لتّصوير.

ذ تصوير منظٍر معيٍن مر�عياً �ستخد�م �لكامير� بالشكّل �لصحيح.نشاط  (٣) �أنف�

نشاط (٤)   �أقترُح طرقاً للحفاظ على �لكامير�.
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 نصائح للحفاِظ على الكاميرات الفوتوغرافّيّة

١- �أجعُل وضعّيَة �لكامير� متّجهًة للاأسفل في كّلّ مّرٍة �أقوم فيها بتغيير �لعدسة.

٢- �أحفُظ �لكامير� دوماً في حقيبتها �لخاصة ول� �أتركها في �لفضاء �لخارجي.

٣- �أحرُص على تجنب �ل�ماكن �لتي يصدر فيها �لغبار عندما �أقوم بالتصوير بالفضاء �لخارجي.

٤- �أضُع �لكامير� في �لغطاء �لبلاستيكي �لذي يستعمل في �لتصوير تحت �لماء.

ال�أسئلة:

 �أعّدُد �أجز�َء �لكامير� �لرئيسة.

 �أذكُر  �أنو�ع عدساِت �لتّصوير.

 �أوّضُح �أنو�َع �لكامير�ت �لفوتوغر�فّيّة.

 �أعلّل: يتّمّ طلاُء �لكامير�ت باللّون �ل�أسود من �لد�خل.

نشاط (٥)  �أنّفُذ تصويَر �إعلاٍن تجارّي باستخد�ِم �لهاتف �لّذكّي، �أو كامير� �لتّصوير

ينقسُم تصويُر المنتجاِت اإلى قسمين مختلفين: 

 القسم ال�أّول: 

(hero shot) وتُعَرُف بال (Commercial and advertising) علان عن �لمنتج وهو �لّصورُة �لرئيسّيُة للمنتج، �لتي تُستخَدُم للاإ

 القسم الثّاني:

تصوير �لكتالوجات (catalogs photography) وهو �لمرحلُة �لثّانيُة بعد �لصورة �لرئيسّية، �أو صورة �لعرض �لتقديمّي، و�لهدُف 
من هذ� �لنوع �لحصوُل على صورٍة بسيطٍة وغير مشتتة للمنتج .

وعادة ما يدمُج �لمصّورون بين هذين �لنّوعين في طبيعة �لخلفّية للّصورة ولونها.

 (product photography) تصوير المنتجات
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مراحل العمل

  �أْخـــُذ قطعـــًة مســـتطيلًة مـــن �لكرتون 

�لمقـــّوى (�لحجم يختلف بحســـب حجم 

ألمنيـــوم،  �لمنتـــج)، ثـــّم ��َغلُّفهـــا بـــورِق �ل�

لتكويـــِن طبقـــٍة عاكســـٍة للّضـــوِء، كما هو 

آتية: ُمبّيـــٌن فـــي �لّصـــورة �ل�

 ال�أموُر الواجُب مراعاتُها قبَل البدء بتصوير منتج:

١- طريقُة وضِع �لمنتج.

ضاءِة على �لمنتج. ٢- طريقُة توزيِع �ل�إ

٣- �لّز�ويُة �لمناسبُة للتّصوير.

٤- خلفّيُة �لتّصوير.

٥- معالجُة �لّصوِر بالحاسوب.

طريقُة تصويِر �لمنتِج �لدعائّي.

  �لمو�د �للازمة و�ل�أدو�ت: 

ألمنيوم.      ١- كرتون ُمقّوى.      ٢- ورق �ل�

     ٣- ورق �لنّسخ.        ٤- مشبك حديد (ماسك).

أّن �لخلفّيَة �لبيضاَء تساعُد �لمنتَج ليكوَن بارز�ً  ومن �لضرورّي �أْن يتّمّ تصويُر �لكتالوجات  على خلفّيٍة بيضاَء؛ وذلك ل�
بالّشكل� �لمناسِب، دوَن تشت�ِت �لعيِن عند �لنظر �إليه، لذلك يجب تطبيُق �لخلفّيِة �لبيضاِء بشكل� صحيح .

ممّيزٍة  على صورٍة  و�لفكرة حتى نحصَل  و�لتّناسق،  ألو�ن،  �ل� من حيث:  ممّيزًة  تكوَن  �أْن  فيجُب  �لرئيسّيُة  �لّصورُة  �أّما 
ومتكاملة، �إضافًة �إلى �أنّه يجب �أن تظهَر �لّصورُة �لرئيسّيُة للمنتِج �أجمَل من �لو�قع، فالهدُف من �لّصورِة �لرئيسّيِة للمنتج 

تجميُل �لمنتِج، و�إز�لُة �أي� عيوٍب فيه.

تصنيع عاكَس �لّضْوِء لتقويِة نشاط (٦) 

ضاءِة �أثناء �لتّصوير �ل�إ
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 ��لصُق ورَق �لنّسِخ على نافذٍة ُمستقِبَلٍة لضْوِء �لّشمِس، و��قّرُب منها 
طاولًة لوضِع �لمنتجاِت عليها.

ألمنيوم،  �ل� من  طبقًة  عليها  �أفرد  �لطاولِة  على  منتٍج  �أي�  َوْضِع  قبَل   
لتشكيل سطٍح عاكٍس للّضوء، يزيُد من �إضاءة �لمنتج.

 �لبدء بتصوير �لمنتج: ��حضُر �لعاكس �لذي صنعتُه في �لمرحلة �ل�أولى، ��ثبُته بالقرب من �لمنتج بو�سطة �لمشبك، و�أحاول 
�أن �أختار وضعية مناسبة للعاكس، يعكس خلاله �لضوء بشكّل جيد على �لمنتج.

اإرشادات عند التصوير :         نصائح و

من �لمهم  �أثناء �لتّصوير �أن تاأخَذ �أكثَر من صورٍة للمنتج �لو�حد، ومن عّدِة زو�يا 

تقوُم بفرزها ل�حقاً على �لحاسوب، ومن �لمهم �أيضاً �ل�ستغناُء عن �ستعماِل �لفلاش ،

أنّه يؤثّر على �لصورة، لكن �إْن �أردَت �ستخد�َمه فمن �ل�أفضل كسُر قُّوتِِه بِوْضِع  ل�

قطعٍة �أو قطعتين من ورِق �لنّسِخ فوَقه.
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 السؤال ال�أّول:

جابِة �لّصحيحِة فيما ياأتي: - �أضْع د�ئرًة حول رمز �ل�إ

آتية ليست من �لعو�مل �لتي يجب مر�عاتها قبل �لبدء بعملية �لتصوير؟ �أ-  �إحدى �ل�

ضاء �لمناسبة.            ٤- خلفية �لتصوير.     ١- �لعدسة �لجيدة            ٢- مكان �لتصوير.                 ٣- �ل�إ

شعاع؟ آتية هو  فن� وعلٌم مختص� بالتقاِط �لّصور عن طريق تسجيل �لّضوء �أو �ل�إ ب- �أي من �ل�

.      ٣-تصوير �لفيديو.      ٤- تصوير �لبانور�ما. شعاعّي.      ٢- �لتصوير �لفوتوغر�فّيّ     ١- �لتصوير �ل�إ

آتية هو صندوٌق مظلٌم محكٌم يمنع تسر�َب �لّضوَء �لد�خلي؟  ج- �أي من �ل�

آلة          ٢- �لعدسة                   ٣- Sensor.                 ٤- �لذ�كرة.     ١- جسم �ل�

علانات �لتجاريّة؟ د- ما �ل�أمور �لو�جِب مر�عاتُها عند تصوير �ل�إ

     ١- �ختيار �لز�وية �لمناسبة للتصوير.              ٢- وضع �لكامير� في �لغطاء �لبلاستيكي.       

ضاءة �لساطعة.      ٣- جعل وضعية �لكامير� متجهاً �إلى �أسفل.      ٤- �ل�إ

هـ- �أي� �لكامير�ت تعمل على �لتقاط �لّصور بتقنّيٍة تختلف عن �لكامير�ت �لمدمجة؟

     ١- �لكامير�ت �لفلمّية.      ٢- كامير�ت �لعدسة �ل�أحاديّة.       ٣- كامير�ت �لديجتال.      ٤- كامير� �لفيديو.

 السؤال الثّاني:

١- �أوّضُح �أقساَم تصويِر �لمنتجات.

٢- �أذكُر  �ل�أمور �لو�جب مر�عاتُها قبل �لبدِء بتصوير �إعلاٍن تجارّي.

٣- �أوضح خطو�ت مسك �لكامير� بالشكّل �لصحيح.

٤- �أقارْن بين �لكامير�ت �لمدمجة وكامير�ت �لعدسة �ل�أحاديّة.

اأسئلة الوحدة 

مشروع الوحدة
آتية و��نّفذها: �أختار �أحد �لمشاريع �ل�

- �أصّمم �ألبوماً تصويري �لخاص لجميع �أعمال �لعام �لدر�سي.

- �أصّمم �ألبوماً لمنظري �لشروق و�لغروب.
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٤
الوحدة

ال�أشغال الفنّية

نتاِج قَِطٍع فنّّيٍة ُممي�زٍة ؟ كيَف ُيمكُن اْستغ��ُل الخاماِت ل�إ
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ُيتوق�ُع من �لطّلبِة بعد �ل�نْتهاِء من هذه �لَوحدِة و�لتّفاعل مَع �أنشطِتها، �أْن يكونو� 
الحلي  وصناعة  الزجاج،  على  والرسم  الجدران،  على  الرسم  على  قادرين 

وتزيين اأشغال يدوية بط��ء ال�أظافر، والحرق على الخشب من خلال:

 �لتّعر�ف �إلى كيفّية �لرسم على �لجدر�ن.

 �لتّعر�ِف �إلى �ل�أدو�ت �للازمة للّرسم على �لزجاج.

 �لتّعر�ِف �إلى كيفّيِة �لّرسِم و�لتّلويِن على �لّزجاج.

كسسو�ر.  �لتّعر�ِف �إلى �ل�أدو�ت �للازمة لتصميم �ل�إ

كسسو�ر، �أو �إعادة تدويره.   �لتّعر�ِف �إلى كيفّية تصميم �ل�إ

 �لتّعر�ف �إلى كيفية تصميم وتزيين �ل�أشغال �ليدوية بطلاء �ل�أظافر.

 �لتّعر�ف �إلى �أنو�ع �لخشب وكيفية �لحرق عليه.
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 الِكفاياُت الِمْهنّيُة:

�لكفاياُت �لِمْهنّيُة �لُمتوق�ُع ِمَن �لطّلبِة �متلاكُها، بعد �ل�نتهاِء 
من در�سة هذه �لوحدة و�لتفاعل مع �أنشطتها:

اأّول�ً كفاياٌت ِحرفّية

 �لقدرة على �لرسم على �لجدر�ن.

 �لقدرة على تحديد �ل�أدو�ت �للازمة للّرسم على �لّزجاج.

 �لقدرة على �لرسم على �لزجاج.

 �لقدرة على �لتّلوين على �لّزجاج.

 �لقدرة على تحديد �ل�أدو�ت �للازمة لتصميم 
كسسو�ر. �ل�إ

كسسو�ر.  �لقدرة على تصميم �ل�إ

كسسو�ر.   �لقدرة على �إعادة تدوير �ل�إ

باستخد�م  للشعر  �إكسسو�ر  صناعة  على  �لقدرة   
طلاء �ل�أظافر.

صيص ( �لقو�ر) بطلاء �ل�أظافر.  �لقدرة على تزيين �ل�إ

  تقويم �لنتائج وعرضها.

 �لقدرة على معرفة �أنو�ع �لخشب.

 �لقدرة على �لرسم على �لخشب.

ثانيًا كفاياٌت اجتّماعّيٌة وشخصّيٌة 

 �لعمل ضمن فريق.

 تقبل �لتغذية �لر�جعة .

 �حتر�م ر�أي �ل�آخرين. 

 مصد�قّية �لتعامل مع �لزبون.

 حفظ خصوصية �لزبون.

 �ل�ستعد�د للاستجابة لطلبات �لزبون.

 �لتحلّي باأخلاقيات �لمهنة �أثناء �لعمل. 

 �لتمتّع بالفكر �لريادي �أثناء �لعمل.

 �ستخلاص �لنتائج ودقة �لملاحظة. 

 �ل�تصال و�لتو�صل �لفّعال.

 �لقدرة على �إد�رة �لحو�ر وتنظيم �لنقاش. 
 �ل�ستعد�د للاستفسار و�ل�ستفادة من ذوي �لخبرة.

فادة من مقترحات �ل�آخرين.   �ل�إ

 �متلاك مهارة �لتاأّمل �لذ�تي.

 �ل�ستعد�د �لتام لتقب�ل ملحوظات �ل�آخرين و�نتقاد�تهم. 

قناع.  �لقدرة على �ل�إ

ثالثًا كفاياٌت منهجّيٌة

 �لتعل�م �لتعاونّي. 

  �لحو�ر و�لمناقشة.

 �متلاك مهارة �لبحث �لعلمّي و�لقدرة على توظيف �أساليبه.

 �لقدرة على �ستّمطار �ل�أفكار (�لعصف �لذهنّي ).

  �ستخد�م �لمصادر و�لمر�جع �لمختلفة.

 توثيق نتائج �لعمل وعرضها.

 توظيف �لتكنولوجيا. 

 �لتخطيط.

أمِن و�لّسلامِة:  قو�عِد �ل�

١- �رتد�ء روب �لعمل. 
٢- �لحذر �أثناء �ستعمال �لّزجاج. 

٣- �لحذر �أثناء �ستعمال �ل�أدو�ت �لحاّدة عند تصميم      
كسسو�ر. �ل�إ
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الموقف التعليمّي التعلّمّي (٤-1): الرسم على الجدران

وصف �لموقف: تريد �إد�رة مدرسة �لفجر �لصناعّية تجميل �لبيئة �لمدرسّية بالرسم على جد�ر �لمدرسة، فلجاأت �إلى 

طالبات �لمدرسة �لمتّمّيز�ت بالرسم لمساعدتها.

العمل الكامل

�لمو�رد وفق �لموقف  �لمنهجّية (�ستر�تيجّية �لتعل�م ) وصف �لموقف �لتعل�مّي خطو�ت �لعمل

- وثائق: (طلب �د�رة  
�لمدرسة، نشر�ت، 

وكتالوجات تتعلّق بالرسم 
على �لجدر�ن و�لمعايير 

�لخاّصة بها).

- �لتكنولوجيا.

نترنت، �أنماط  (�ل�إ
بصريّة، فيديو وصور).

. - �لبحث �لعلمّيّ

- حو�ر ومناقشة.

د�رة عن :  -  �أجمع �لبيانات من �ل�إ

ألو�ن،  �لرسمة �لمطلوبة، �أبعاد �لرسمة، �ل�
مو�صفات خاّصة للرسمة، �لميز�نية 

�لمرصودة، و�لفترة �لزمنّيّة.

- �أجمع بيانات عن:

- �لرسمات �لجد�ريّة.

- نماذج مختلفة لرسمات جد�ريّة جذ�بّة.

ألو�ن ودل�ل�تها. - �أشكال �لرسمات  و�أبعادها و�ل�

ألو�ن   �لمطلوبة للرسومات . - �أنو�ع �لخطوط و�ل�

�أجمع �لبيانات 
و�أحلّلها

- �لوثائق (كتالوجات، 
نشر�ت، صور، �لبيانات 

�لتي تّم جمعها.

نترنت(مو�قع خاّصة   - �ل�إ
برسومات جد�ريّة ذ�ت 

مصد�قّية).

- �لمناقشة و�لحو�ر.

- �لتعل�م �لتعاونّيّ /مجموعات

- �لعصف �لذهنّي (�ستّمطار 
- �ل�أفكار حول �لرسومات 

�لجد�ريّة. 

- تصنيف �لبيانات ( �لرسمات �لجد�ريّة 
و�ألو�نها و�أبعادها).

- تحديد خطو�ت �لعمل:

- وضع مقترحات وبد�ئل للرسومات.

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

- تحديد رسمة �لجد�رن من حيث(�لشكّل، 
أبعاد). نوع �لخّط �لعربّي  و�للون، و�لخط و�ل�

وشكلّه.

- �إعد�د خطة زمنّية للتنفيذ.

��خطّط و��قّرر
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- دهان (عدة �ألو�ن) .

- فرشاة دهان .

- �لوثائق (كتالوجات، 
نشر�ت، صور، طلب 

�لمدرسة ).

نترنت (مو�قع  - �ل�إ
خاّصة برسومات جد�ريّة 

خاّصة بالمد�رس ذ�ت 
مصد�قّية).

/ مجموعات. - �لتعل�م �لتعاونّيّ

- �لحو�ر و�لمناقشة.

. - عصف ذهنّيّ

د�ت (�سكتشات) مقترحة   - رسم ُمسو�
للرسومات .

- �ختيار عدد من �لمقترحات لعرضها على 
�د�رة �لمدرسة.

- �قتر�ح مجموعات لونّية تعّبر عن �لموضوع 
و�إسقاطها على �لرسومات �لمقترحة.

- �ل�تّفاق مع �لمدرسة على رسومات �لجد�ريّة 
ألو�ن و�لشكّل، ونوع  أبعاد و�ل� من حيث (�ل�
�لخط �لعربّي)، و�إجر�ء �لتعديلات �لمطلوبة.
- �لبدء بالرسم على �لجد�رن  لتسليمه وفق 
، و�إخر�جه بالصورة �لنهائية. �لجدول �لزمنّيّ

�ُنفّذ

- �لوثائق (كتالوجات، 
نشر�ت لمعايير 

ومو�صفات �لرسم على 
�لجدر�ن ، صور، طلب 

�لمدرسة).
نترنت (مو�قع خاّصة  - �ل�إ

بالرسومات �لجد�ريّة 
ذ�ت مصد�قّية).

- �لحو�ر و�لمناقشة.

 / - �لتعل�م �لتعاونّيّ
مجموعات.

- �لتحّقق من �ختيار �لرسومات �لمناسبة من 
ألو�ن و�لشكّل و�لخطوط) . أبعاد و�ل� حيث (�ل�

- �لتحّقق من ملاءمة �لمجموعة �للونّية 
�لمختارة للرسومات.

- �لتحّقق من مطابقة مو�صفات �لرسومات 
�لتي تّمّ �إنجازها مع طلب �لمدرسة.

�أتحّقق

حاسوب، �أجهزة عرض، 
سجّلات.

- حو�ر ومناقشة.

- تعل�م تعاونّي/
مجموعات.

- توثيق �أشكال �لرسومات و�ألو�نها و�أبعادها، 
و�أنو�ع �لخطوط �لمستخدمة، و�آلّية �ختيار 

�لرسومات �لمناسبة مع �لمدرسة، بما يحّقق 
�لمو�صفات و�لمعايير من مجموعة مقترحات 

(�سكتشات). 
- عرض �لرسومات �لجد�ريّة �لتي  تّمّ 

�إنجازها.
- تسليم �لمدرسة �لرسومات �لمطلوبة.

م �أوثّق و�أقد�

- نماذج �لتقويم.
- طلب �لمدرسة.

- كتالوجات، 
نشر�ت لمعايير 

ومو�صفات رسومات 
جد�ريّة .

- حو�ر ومناقشة.

- �لبحث �لعلمّي.

- رضا �إد�رة �لمدرسة ومو�فقتها على 
�لرسومات �لتي تّمّ رسمها.

- مطابقة �لرسومات �لجد�ريّة للمو�صفات 
و�لمعايير.

م �أقو�
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�أنو�ع  �أشهر  من  �لرسم  ُيعد�         
�لفنون، وهو وسيلة لوصف �لعلاقات 
سو�ء كانت ماديًّة �أو مجّردة، �أو نقل 
�لرسم  وُيعّد  تفاصيله.  بكامل  شيء 
وسيلًة بين �لعين و�لعقل و�ليد، وُيمكن 
زيادة هذه �لصلة بالموهبة و�لتدريب.
على  يجب  بالرسم  �لبدء  قبل      
رؤية  على  عينه  يعّود  �أن  �لّرسام 
أّن  ل� �ل�عتياديّة؛  �لطريقة  بغير  �ل�أشياء 
ترى  ل�  ولكنّها  �ل�أشياء  ترى  �لعين 
�لقدرة  هذه  �إّن  حيث  �لتفاصيل، 
ويمكن  ل�آخر،  شخٍص  من  تختلف 
تنميتها بالتدريب. فالتّاأم�ل و�لملاحظة 

يساعد�ن �لّرسام على فهم �ل�أشياء ورؤيتها بطريقٍة �أجمل، و�لوصول �إلى تفاصيلها من شكل� وملمٍس ولوٍن وظلاٍل وَضْوء.
كيفّية تعل�م الرسم:

يمكن تعل�م �لرسم عن طريق �لعديد من �لوسائل، حيث �إنّه يوجد �لعديد من �لمعلومات �لمدعمة و�لمر�جع، ومن �لوسائل 
�لتي يمكن تتب�عها لتعل�م �لرسم ما ياأتي:

من  �لعديد  لملتحقها  تقّدم  �لتي  �ل�أكاديمّية،  �لرسم  بدور�ت  بال�لتحاق  ذلك  يكون  المنهجّية:  بالطريقة  التعل�م   
�لمعلومات و�لتقنيات و�لنظريّات �لمتعلّقة بالرسم.

 التعل�م من ال�أخطاء: هناك بعض �ل�أخطاء �لشائعة �لتي يحتاج �لمتعلّم معرفتها حتى يستطيع �أن يتجنّبها.

 التعل�م من الذاكرة والخيال:  يستطيع �لفنّان �لماهر �لرسم من ذ�كرته �أو من خياله، ويمكن �لرجوع �إلى كتب �لرسم 
�لتي تُعطي معلومات عن كيفّية تطوير �لقدرة على �لرسم من �لذ�كرة و�لخيال.

 تطوير الذوق الفنّّي: تغذية �لعين بالرسومات �لمشهورة ل�أشهر �لرّسامين �لقد�مى، تساعد على خلق نمٍط �إبد�عّي خاّص 
ألبومات �لفنّّية لمشاهدة لوحات فنّيٍّة ممّيزة . بالمتعلّم، ويمكن �ل�طّلاع على �لكتب و�ل�

لكترونّي: ُيمكن تعل�م �لرسم �إلكترونّياً عن طريق مشاهدة فيديوهات لتعل�م �لرسم، ومعرفة �أساسّياته.  التعل�م ال�إ

ما �لرسومات �لتي ُيمكن �أن نرسمها لمؤّسساٍت تعليمّية؟ اأفّكر

اأتعلّم        فنون �لرسم
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نشاط (١) الرسم على الجدران.

علب �ألو�ن (بّخاخ )، نموذج رسمه، ِمشرط، كرتون مقّوى �أو ورق شّفاف.

خطوات تنفيذ النشاط:

- �لتاأك�د من نظافة �لمكان قبل �لبدء بالعمل.
- �ختيار ورق �لكرتون �لمقّوى وتجهيزه.

- �لقيام بتحديد �لرسم �لمطلوب وطبعه على �لكرتون �لمقّوى، 
وتفريغه باستخد�م �لِمشَرط .

ألو�ن (بّخاخ).   - تثبيت  �لرسمه �لمفّرغة على �لجد�ر، و�لرّش باستخد�م علب �ل�

الرسم على الجدران.
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ُعِرَفت طريقة �لرسم على �لجدر�ن من قديم �لّزمان، وقد قامت �لحضار�ت 
�لرسم  من  �لفّن  هذ�  باستخد�م  و�لرومانّية  �لفرعونّية،  كالحضارة  �لقديمة 

�لجر�فيتي �لذي هو �أحد �أنو�ع �لفّن �لحّر، وُيقسم �إلى قسمين:
الفن الجرافيتي القديم:

وتعابير  رسومات  لتشكيل  و�لخاّصة  �لعاّمة  �لجدر�ن  على  �ْسُتخِدَم  وقد 
�إيصال  �أو  �لتخريب  �إذٍن من مالك �لمكان؛ بهدف  ��ْخِذ  وكلّمات، دون 
علان، وهذه �لطريقة ُيمكن �أن تكون باأسلوٍب  رسالٍة ما، و�إما للدعاية و�ل�إ

غير ل�ئق، �أو فيه �إساءة.
الفن الجرافيتي الحديث:

 تاأّسس على �أيدي موسيقى (�لهيب هوب، و�لر�ب)، وقد قامو� باستخد�م 
وقد  �لجدر�ن،  على  �لبّخاخ  (�لسبر�ي)  �أنو�ع  من  �لمختلفة  �لرسم  �ألو�ن 
تكون رسوماتهم جميلًة وُمعّبرًة، �أو ل� تتعّدى �لخربشات وتشويه للمتلكات.

له •  محترماً  فنّاً  �لجدر�ن  على  �لّرسم  �أصبح  فقد  �لحالي  وقتنا  في  �أّما 
مشهورون  فنّانون  وهناك  �لعالم.  بلد�ن  معظم  في  ومنتشر�ً  مكانته، 
سينتس،  (زيرو  ومنهم:  �لُممّيز،  �لفن  هذ�  في  وبارعون  مختّصون 
وديدي، وونكي مونكي) وغيرهم، وُوّزعت رسوماتهم على �ل�أرصفة 

أبنية. و�لجدر�ن وبعض �ل�
�لنفس •  عن  للتعبير  �لط�رق  �أجمل  من  ُيعّد  �لجدر�ن  على  �لرسم  �إّن 

�لفّن  باستثمار  وجميلًة  عبقريًّة  طريقًة  ُيعد�  �لو�قع  في  وهو  بد�ع،  و�ل�إ
و�لرسم في �لتعبير عن �لر�أي، وخصوصاً في �لبلاد و�لمجتّمعات �لتي 
أفارقة في �أمريكا �لذين يو�جهون �لظلم  تُعاني من �لقمع و�لعنصريّة، كال�

و�لعنصريّة.
�إّن مجرد �لرسم على �لجدر�ن ُيصن�ف فنّاً جميلاً بحّد ذ�ته، حيث •   

و�ل�أمر�ض  �لقلق  حال�ت  من  نسان  للاإ علاٍج  وسيلَة  �أحياناً  ُبستخدم 
و�ل�سترخاء  �لتركيز  على  �لشخص  يساعد  أنّه  ل� و�ل�كتئاب؛  �لنفسّية 

بد�ع. و�ل�إ

اأتعلّم       �لرسم على �لجدر�ن

نشاط (٢) اأختار رسمه وا�نّفّذها على جدار غرفتي.

بمشاركة زم��ئي اأقوّم باختيار رسمات، وط��ئها على جدار غرفة الصف.نشاط (٣)

نسان من حال�ت �لقلق و�ل�مر�ض �لنفسية و�ل�كتئاب. �أوضح ذلك. سؤال: �لرسم على �لجدر�ن وسيلة علاج للاإ



74

ال�أدوات ال��زمة:

قطعٌة من �لّزجاج �لّشفاف، �ألو�ن زجاجّية، نموذج �لّرسم، فرشاة �لّرسم، مناديل.

خطوات تنفيذ النّشاط:

 ��حافُظ على هدوئي وتركيزي �أثناَء �لعمل، حتى ل� يحدُث تقط�ٌع، �أو �عوجاٌج. 

نشاط (٢) ا�نّفُذ رسَم وردٍة على وعاٍء زجاجّي، اأو كوٍب شّفاف.

 ��جّهُز جميع �ل�أدو�ت �للازمة للعمل، و�أتاأكُّد من صلاحّيتها.

 �أمسُح �لّزجاَج بمنديٍل، و��زيُل �لشو�ئَب عنه.

 �أضُع �لنّموذَج �لورقّي �أسفل �لّزجاج، و�أقّوُم بتثبيته لتسهيل 
ألو�ِن �لّزجاجّية. عملّية نقلِه، و�لبدُء بنقِل �لتّصميم باستخد�ِم �ل�

طاَر �لخارجي� للنّموذج �أّول�ً، ومن َثّم �أقّوُم بتلوين �لمساحات وتظليلها.  ��حّدُد �ل�إ

 الرّسُم والتّلويُن على الزّجاج

نشاط (١) الرسم والتلوين على الزجاج الشفاف.



75

�لّرسُم على �لّزجاج هو من �لفنوِن �ليدويِّة �لجميلة، �لتي تُغّيُر معالَم �لّزجاِج ليصبَح �أكثَر جاذبّيًة، وقد ُعِرَف هذ� 
ضافة رونٍق ممّيٍز لِقَطِع �لّزجاج . �لنوُع من �لفّن منُذ �لِقَدِم، حيث �سُتخِدَم ل�إ

طار�ت، و�لديكور�ت �لمنزلّية. أو�ني �لزجاجّية، و�ل�إ ويمكُن �ستخد�ُم هذ� �لفّن لتزيين �لنّو�فِذ، و�ل�

 هناك �ألو�ٌن مخّصصٌة للّرسم على �لّزجاج، منها: �لّشّفافُة، و�لمعتّمُة، �إضافًة �إلى �أقلاِم �لتّحديد �لخاّصِة بالّزجاج، 

و�لمتوفّرِة باللّوِن �ل�أسوِد، و�لفضّي، و�لذهبّي. 

اأتعلّم     الرسم على الزجاج

الرّسُم والتّلويُن على الزّجاج الُمعتّم. نشاط (٣)

 ال�أدوات ال��زمة:

     قطعٌة من �لّزجاج �لُمعتّم، �ألو�ٌن زجاجّيٌة، نموذُج �لّرسم، فرشاُة �لّرسم، مناديل، كربونة.
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- �لتاأك�ُد من جاهزيِّة جميِع �ل�أدو�ت �للازمة للعمل، ومن مدى صلاحّيتها.

- �أمسُح �لّزجاَج بمنديٍل، و�أزيُل �لّشو�ئَب عنه.

- �أضُع وجَه ورق �لكربون على قطعة �لّزجاج، و�أضُع نموذَج �لّرسم فوقها، 
و��َثّبُتُه بيدّي، ثّم �أقّوُم بالتّحديد على �لنّموذج، لَِنْقلِه على �لّزجاج.

- ��زيُل �لكربون و�لنموذج بعد �لتاأك�د من نقله على �لّزجاج، ثّم �أقّوُم بتحديد 
ألو�ن �لّزجاجّية. . �لّشكّل، وتلوينه بال�

نشاط (٤) �أختاُر نموذجاً لرسٍم مناسٍب، و��نّفُذُه على طبٍق من �لّزجاج �لُمعتّم، و�أقّوُم بتلوينه.

ال�أسئلة:

 ا�وّضُح: 

 سبَب �ستخد�ِم ورِق �لكربوِن في �لّرسم على �لّزجاج �لمعتّم.

 �لفرَق بين ُخطو�ِت نَْقِل �لنّموذج من �لورِق �إلى �لّزجاِج �لُمعتّم، و�لّزجاج �لّشفاف.

 ��حافُظ على هدوئي وتركيزي �أثناء �لعمل، حتى ل� يحدُث َتقط�ٌع، �أو �عوجاٌج في �لخطوط.

 خطواُت تنفيِذ النّشاط:

 �أذكُر  �ستخد�ماٍت �أخرى لفّن �لّرسِم على �لّزجاج .

 �أعلُّل: يجُب �لمحافظُة على �لهدوء �أثناَء �لّرسم على �لّزجاج .
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         ُيعد� تصميُم �لمجوهر�ت قاعدًة من قو�عد �لجمال، �لتي تختلُف من حضارٍة �إلى �أخرى، وهو عملّيُة �بتكاٍر 
نسانّي، و�لخبر�ِت �لشخصّية. فالتّصميم قاعدٌة غيُر مكتوبٍة، لكنّها مفهومٌة لدى  وتصميٍم، يوظُّف به �لمصّمُم �لفكَر �ل�إ
�لمصّمم، و�لهدُف منها �إخر�ُج قطعٍة فنّيٍّة جميلٍة وممّيزٍة، تتلاءم مع لباِس كّل� من �لمر�أة و�لّرجل. وتنقسُم �لمجوهر�ُت 
�إلى �أنو�ٍع ِعّدٍة من حيث: �لتكويُن �لمعدنّي، و�ل�أحجاُر �لكريمُة �لمستخدمُة، و�لقيمُة �لماديُّة �لمستخدمُة لتلك �لتّصاميم.

الخرُز واأنواُعه:

�لخرزُة هي قطعٌة صغيرٌة تزيينّيٌة، تتشكُّل من �أنو�ٍع و�أحجاٍم مختلفة، منها مثقوبٌة ومنظومٌة، وتتر�وُح �أقطاُر �لخرز من �أقّل 
من ١ملم �إلى ما يزيد عن ١سم.

 من �أنو�ع �لخرز:

٣-�لخرز �لزجاجّي.٢-�لخرز �لعادي١-خرز �لشّك �لصغير.

٦-خرز �لكريستال.٥-�لخرز �للولي.٤-�لخرز �لحجرّي.

٧-خرز �لنّهاية.

كسسوارات) تصميُم المجوهرات ( ال�إ
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 الخرز واستخداماته

 ال�أدوات ال��زمة: خرز �لشك �لصغير، خرز �لنهاية، خرز �للولو، خرز �لكريستال، �لخرز �لزجاحي، �لخرز �لحجري.

نشاط (١) ا�صنُّف اأشكاَل الخرزِ وفَق الغرِض من استخدامه:   

استخدامهشكّل الخرز
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ط��لة المراأة: كسسوار ل�إ  اأهّمية ال�إ

كسسو�ر�ُت �ليدويُّة هي �ل�أكثُر جاذبّيًة للفتيات، فكم ُيضيف �لكثيَر �إلى �إطلالة �لمر�أة، ويجعلُها �أكثَر تّمّيز�ً، فقد  �ل�إ
أنظار، ورغَم �أّن هذه  ترتدي ملابَس في غاية �لبساطِة و�لنّعومة، وتتزيُّن باإكسسو�ٍر ضخٍم، كالخاتّم مثلاً فتلفُت به �ل�
كسسو�ُر يعّزُز معنوياِت �لمر�أة،  كسسو�ر�ت غيُر ُمكلّفٍة عند تصميمها، �إلّ� �أنّها تُباُع باأضعاف ثمنها �لحقيقّي. فال�إ �ل�إ

ويزيُدها ثقًة بنفسها، وبجمالها.

كسسواراُت من اأهّم الُملَحقاِت الرئيسّيِة التي تُبرز جماَل مظهر المراأة؛ ابحْث عن نصائَح   نشاط (٢) تَُعد� ال�إ

كسسوارات مع الم��بس. لتنسيِق ال�إ

صناعة ال�أساور

 المواد وال�أدوات

�لخيوط �لبلاستيكية �لمطاطية و�لعادية، �لخرز(�أحجار، 
�لكريستال،  �لعادي،  �للولو  �لزجاجي،  �للولو  زجاج، 

�لخرز �لعادي، خرز �لشك �لصغير، خرز �لنهاية).

من  شر�ئط  فو�صل،  �لمعدنّية،  �لقطع  قماشي،  شريط 
�لسيلكون،  و�أصابع  �لصمغ  تحديد،  قلم  �ل�أقمشة، 
�أسلاك،  قّصاصة  قاطعة،  �لخيط،  لوصل  حلقات 
�لدبابيس �لمنثنية، �لعادية، مقص، زر� دية �أو كماشة، 

كسسو�ر، خيوط �لجلد.  �لسلاسل، �ل�إ

نشاط (٣)

هناك عّدُة �أدو�ت يمكن �ستخد�مها لصناعة �ل�أساور �لمصنوعة من �لَخَرز في �لمنزل، مع �لِحرص على �تّباع �إرشاد�ت 
كسسو�ر�ت. خاّصة لصناعة هذ� �لنوع من �ل�إ

غلاق، َخَرز، قُفٌل معدنّي،   ال�أدوات: سلك معدنّي قابل للث�ني، قطاعة �أسلاك معدنّية، حلقة معدنّية قابلة للَفتح و�ل�إ
حلقة معدنّية صغيرة، قطعة معدنّية (تُستخَدم لوضع �لحلقة �لمعدنّية د�خلها)، كّماشة.
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نع:  طريقُة الص�

و�ر، فمن �لُممكن  و�ر َقبَل �لَبدء في صناعته، �أّما في حالة تسجيل �لقياس بعد ُصنع �لس� ُل �لقياس �لُمناسب للس� ١- ��سج�
ل للقياس �لُمناسب. ّ �لتوص� �إز�لُة بِضِع حّبات من �لَخَرز، �إلى �أن يتم�

و�ر،  أّن ذلك ُيتيُح للفتاة �إمكانّية تحديد طول �لس� لك �لمعدنّي بالَخَرز وهو ل� يز�ل ُمت�ِصلاً بالَبَكرة �لخاّصة به؛ ل� ٢- �أمَلا� �لس�
و�ر �لذي تريُده. ويجب �ل�ستّمر�ر في َوضِع �لَخَرز، �إلى �أْن تحصَل �لفتاة على �لِقياس �لُمناسب للس�

و�ر من ِكلا  �أَضُع �لحلقة �لمعدنّية �لصغيرة د�خلها، ويكون ذلك عند نهايَتي �لس� �أَضُع �لقطعة �لمعدنّية، ومن ثم�   -٣
�لجانبين.

و�ر؛ بهدف �لتّمك�ن من  �أَثب�ُت �لُقفل �لمعدنّي على �أحد طرَفي �لس�  -٤
و�ر. �إغلاق �لس�

ُن �لخيوط، و�ل�أسلاك. ٥- �أؤم�

ُه باستخد�م �لكّماشة. لك، ويتّم� َشد� ٦- �أفِرُد �لس�

٧- �أقلُّم �ل�أطر�َف �لمعدنّيَة؛ للتاأك�د من عدم تعر�ض �لشخص للاأذى.

كسسو�ر قديم؟    ا�فّكُر: كيف ُيمكُن تصميُم �إسو�رٍة عن طريق �إعادة �لتدوير ل�إ

تصميم اإسوارة عن طريق اإعادة تدوير مواد من البيئة.

 المواد وال�أدوات: قطعة قماش، ِمَقّص، غر�ء �أبيض، فرشاة صغيرة، عبوة ماء 

بلاستيك، سترس. (نتوّزع في مجموعات لتنفيذ �لنشاط).

 طريقة الصنع:  

- �أقُص� جزء�ً د�ئريّاً من عبوة �لماء �لبلاستيك بما يتناسب مع حجم �ليد.

- �أقص� جزء�ً من �لقماش بحيث يكفي لتغطية �لجزء �لماأخوذ من عبوة �لماء 

 �لبلاستيك. 

سو�رة بالغر�ء. - �أدهُن �لجزَء �لمخّصص لعمل �ل�إ

سو�رة، و�أغطّيها جّيد�ً.  - �أفرُد قطعَة �لقماش على �ل�إ

سو�رة بخرٍز ل�مٍع( سترس) بالشكّل �لمناسب.  - �أزيُّن �ل�إ

نشاط (٤)
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نشاط (٥) صناعة الخواتّم

رشاد�ت �لخاّصة بصناعة �لخو�تّم من �لَخَرز،  من �لممكن صناعُة �لخو�تّم في �لمنزل، باستخد�م �أدو�ت عّدة، و�تّباع �ل�إ
وهي عملّيٌة سهلٌة، وبسيطة.

نع:  طريقة الص�

١- �أستخَدُم ما ُيقاِرب ٢٥ �إلى ٣٠ سم من َخيط �لنايلون.

٢- �أملا� �لخيط بثلاث خرز�ت، وذلك باستخد�م �لَخَرز �لمصنوع من �لزجاج، وباأي� لوٍن كان.

٣-  �أقّوم بمسك طرَفي �لَخيط مع بعضهما، حينما تُصبُح �لَخَرز�ت د�خل �لَخيط؛ ما يجعُل �لَخَرز في َوسط �لَخيط. 

٣-  �أضع �لَخرزة �لر�بعة في �أحد �أطر�ف �لَخيط، ومن ثم� �آخذ َطَرف �لنهاية �لثاني، و�أَضعه د�خل �لَخرزة �لر�بعة، و�أسَحُب 
ِكلا �لخيطْين؛ لَجمع �لَخرز�ت مع بعضها بعضاً.

ّ من نهايَتي َخيط �لخاتّم، ومن ثّم ��ضيف �لَخرزة �لثالثة؛ لتكوَن حلقة �لَوصل، وذلك عن طريق  ٤-  �أضع َخرزة في كل�
َوضِعها في نهاية �أحد �ل�أطر�ف، وَوضِع �لط�َرف �ل�آخر د�خل �لَخَرزة.

صبع، و�أستّمر� في �إضافة �لَخَرز بالطريقة ذ�تِها، �إلى �أن يكتّمَل �لخاتّم. ه حوَل �ل�إ ٥- �أتحّقُق من َمقاس �لخاتّم عن طريق لف�

٦- �أوصل نهايات َخيط �لخاتّم د�خل �لجهة �لد�ئريّة، وذلك بَوضِع �لط�رف �لُحّر من �لَخيط د�خل �لحلقة �لموجودة في 
بد�ية �لخاتّم، ومن ثّم �أْربُط �لَخيط، و��لصقه باستخد�م ل�صق �لَخَرز.

٧- �أتخلص من �أّي خيوط ز�ئدة.

 ال�أدوات: َخيط مصنوع من �لنايلون، َخَرز مصنوع من �لزجاج، ل�صق خاّص بالَخَرز.
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كسسوارات مع الم��بس:  نصائح لتنسيق ال�إ

كسسو�ر�ت باأهمّيٍة بالغٍة في �لّسنو�ت �لقادمة؛ نظر�ً لدْورها �لكبير و�لفّعال في تغيير �لمظهر �لعامّ لدى �لمر�أة   تحظى �ل�إ
و�لرجل على حد� سو�ء، وتحسينه، و�إعطاء مظهٍر فريٍد من نوعه.

كسسوار:  نصائح عامة ل�ختيار ال�إ

أّن ذلك سوف يتسب�ب في عدم �إبر�ز �أيّة قطعة  كسسو�ر�ت في �لوقت نفسه؛ ل� ل عدُم �رتد�ء عدٍد كبير من �ل�إ ١- ُيفض�

كسسو�ر.  من ِقَطع �ل�إ

ن من قرَطين، وِسو�ر، وقلادة، وخاتّم، بل �رتد�ء �لقلادة مع �لقرطين. ل عدم �رتد�ء َطقم كامل ُمكو� ٢- ُيفض�

كسسو�ر�ت �لتي تتلاءم مع بعضها بعضاً في �للون، و�لنوعّية. ٣-يجب �ختيار ِقطع �ل�إ

ألو�ن �لُمحايِدة، مثل: �ل�أبيض، و�ل�أسود، و�لبيج، و�لزيتونّي؛  كسسو�ر�ت �لجريئة مع �لملابس ذ�ت �ل� ٤- يمكن �رتد�ء �ل�إ
ألو�ن، فمن �لممكن �أن ترتدَي �لمر�أة �إكسسو�ر�ت ذ�ت لون �أحمر، �أو وردّي  كسسو�ر�ت على �لتلاُعب بال� حيث تساعد �ل�إ

ألو�ن مع �لملابس �لبيضاء.  دة �ل� د�كن، مع ثوب باللون �ل�أسود، �أو �رتد�ء �إكسسو�ر�ت ُمتعد�

 ��وّضح �لمقصود بتصميم �لمجوهر�ت.

طلالة �لمر�أة. كسسو�ر ل�إ  ��بين �أهمّية �ل�إ

 �أذكُر  �ل�أدو�ت و�لمو�د �للازمة لعمل �ل�أساور.

ال�أسئلة:
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- �أقّوم بلّف �لّسلك �لمعدنّي خمس لّفات على غطاء علبة 
طلاء �ل�أظافر. 

اأشغال يدوّية باستخدام ط��ء ال�أظافر

اإكسسوار للشعرنشاط (١)

ال�أدوات ال��زمة:

�أسلاك معدنّية قابلة للطّي، قاطعة �أسلاك، طلاء �أظافر باألو�ن مختلفة، مشبك للشعر، ماّدة ل�صقة، مناديل.

خطوات تنفيذ النشاط:

- ��جّهز جميع �ل�أدو�ت �للازمة للعمل، و�أتاأكّد من صلاحّيتها .

- ��مّرر طرف �لسلك من خلال �لحلقات، و��ْحِكُم شّدهما مَع 
بعضهما بعضاً.

- �أنزع �لحلقات عن �لغطاء، و�أوّزعها على شكّل وردة.

- لتلوين �لحلقات �أضُع �لوردة كاملة في �لطلاء، �أو �أقّوم بطلاء 
كّل� حلقٍة على �نِْفر�د .
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- �أكّرر �لخطو�ت �لسابقة حتى �أحصل على �لعدد 
�لمطلوب من �لورود.

- �أقطُع �ل�أسلاك �لز�ئدة عن �لورود.

- �أضُع �لماّدة �للاصقة على �لورود، ثم �أثّبتها على �لمشبك.

كسسو�ر. - �لشكّل �لنهائي للاإ

كسسو�ر �ل�آتي. نشاط (٢)   �أنّفُذ تصميم �ل�إ



85

ُز جميع �ل�أدو�ت �للازمة للعمل، و�أتاأكّد من صلاحّيتها. - ��جه�

- �أضع �لماء في �لوعاء، ثّم �أقّوم باإضافة مزيج من طلاء �ل�أظافر، 
و�أوّزعه د�خل �لوعاء باستخد�م �لعيد�ن �لخشبّية.

صيص في �لماء، بحيث  - ��دخُل �لجزء �لمر�د تزيينه من �ل�إ
يلتصق به طلاء �ل�أظافر.

�لشكّل �لنهائي.

نشاط (٤) �أّنّفذ تزيين قاعدة كوٍب زجاجّي باستخد�م طلاء �ل�أظافر. 

نشاط (٣) (تزيين اصيص (قوار) بط��ء ال�أظافر).

ال�أدوات ال��زمة:
�إصيص ، وعاء بلاستيكي ، طلاء �أظافر باألو�ن مختلفة، ماء، عيد�ن خشبية، مناديل.

خطوات تنفيذ النشاط:
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نشاط (١) �لتّعر�ف على �أنو�ع �لخشب.

�أكمل �لجدول بما يتناسب مع شكّل �لصورة في �لنشاط �ل�آتي:

نوع �لخشبشكّل �لخشبحالة �لخشب�سم �لخشب

طبيعيخشب �لصنوبر �ل�بيض

متوسط �لصلابة

فن الحرق على الخشب
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�لخشب  مثل:  متينة،  وغير  و�أطرى  �أرّق  تكون  �لتي  وهي  �للّينة  �لطبيعية  �ل�خشاب  قسمين:  �إلى  �ل�أخشاب  تنقسم 
�لسويدي، و�لصنوبر �لبيض، وُيمكن �أن تكون طبيعّية صلبة، مثل: خشب �لجوز و�لز�ن. و�إّما �أن تكون صناعّية، مثل: 

.MDF أبلكاج، و�لبانيل، و�لـ خشب �ل�

اأتعلّم       �أنو�ع �لخشب

نشاط (٢) �لحرق على �لخشب

�لمو�د و�ل�أدو�ت: 

- رسمة جاهزة.

mdf  قطعة خشب مسطّحة من نوع -

- ورق كربون.

- قلم رصاص.

- �آلة �لحرق على �لخشب.

- مادة صقل وتلميع �لخشب.

خطوات تنفيذ النشاط:

١- نحضر قطعة �لخشب.

٢- نرسم بقلم �لرصاص على قطعة �لخشب رسمًة بسيطًة، �أو نطبع �إحدى �لرسومات �لجاهزة بو�سطة ورق كربون.

٣- نضغط على كبسة �لماكينة حتى يسخن �لسّن.

٤- نحّدد �للون �لمعتّمد للحرق وفَق حركة �ليد.

٥- نبد�أ بتحديد �لرسمة من �لخارج للد�خل.

آلة على قطعة �لحشب. ٦- ُيمكن �لتحكّم بالرسمة بزيادة �أو تخفيف درجة �لحرق، عن طريق زيادة �أو تحفيف �لضغط  بسّن �ل�

٧- دهن قطعة �لخشب بعد �ل�نتهاء بزيت �لخشب �لملّمع.
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الحرق على الخشب

بر�ز بعض        هو فن� يجمع بين �لرسم و�لخّط، وقد ُيستخَدم معه �لنحت ل�إ
ُذ باآلٍة تُسّمى (�لكاوية). ُيعد� �لحرق على  �لجو�نب وَخْلِق مؤثّر�ٍت فنّيّة، وُينف�
�لخشب من �ل�أفكار �لشائقة �لتي تُضيف بها سّيدة �لبيت لَْمَسَتها على �أغر�ض 
�أو رسم  �لمنزل،  في  �لخشب  �أو صو�ني  مغارف  تزيين  �لممكن  فمن  بيتها، 
رسمة معّينة على قطعة خشبّية تحتفظ بها كلّوحٍة فنّيٍّة يدويٍّة ممّيزة على حائط 
�لمنزل. فكّلّ قطعٍة فنّيٍّة فيها ذوق و�إحساس معّين وفكرة تنعكس من �لمصّمم 

�أو �لحافر على �لقطعة �لخشبّية نفسها.

نصائح ل�ستخدام الحرق على الخشب:

تقان في �لبد�ية. - �ختياُر رسمٍة �أو صورٍة سهلة حتى نتّمكّن من �ل�إ

- فحص حر�رة �آلة �لحفر على �لخشب قبل �ل�ستخد�م.

أنّها ستؤّدي �إلى حرق �لجزء �لملموس. - �ل�نتباه �إلى �لمسامير �لموجودة بجانب سّن �آلة �لحفر، بحيث ل� تلمس �لخشب؛ ل�

ال�أسئلة:

١- �أوّضح �لمقصود بفّن �لحرق على �لخشب.

٢- �أذكُر خطو�ت �لحرق على �لخشب.



89

 السؤال ال�أول:

حيحة فيما ياأتي: جابة �لص� ��ضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

ألو�ن �لمستخدمة للرسم على �لزجاج ؟     �أ- ما هي �ل�

ألو�ن �لمائّية. ألو�ن �لشمعّية.       ٤- �ل� ألو�ن �لخشبّية.            ٣- �ل� ألو�ن �لزيتّية.          ٢- �ل�          ١- �ل�

    ب- ما �لخطوة �ل�أولى في �لرسم على �لزجاج ؟   

         ١- تنظيف �لزجاج.        ٢- نقل �لنموذج.              ٣- تحديد �لشكّل.        ٤- �لتظليل و�لتلوين.

آتية ليست من �أدو�ت �لرسم على �لزجاج ؟     ج- �أّي من �ل�

         ١- ورق �لكربون.           ٢- فرشاة �لرسم.              ٣- �ألو�ن �لزجاج.          ٤- �ألو�ن خشبّية.

كسسو�ر ؟ آتية من �ل�أدو�ت �للازمة لتصميم �ل�إ    د- �أّي من �ل�

ألو�ن.                 ٤- �لّسكين.          ١- �لخرز.                    ٢- �لورق.                     ٣- �ل�

    هـ- ما هو �لتصميم �لذي تُؤم�ن فيه �لخيوط و�ل�أسلاك؟

أقر�ط.                   ٢- �ل�أساور.                   ٣- �لخو�تّم.              ٤- �ل�أطو�ق.         ١- �ل�

آتية  ليست من �أشكال �لخرز ؟      و- �أّي من �ل�

        ١- خرز �لشّك.               ٢- خرز �لزجاج.             ٣- �لخرز �لعادي.          ٤- �لخرز �لمطاطي.

آتية من �أنو�ع �لخشب �لطبيعي؟       ي- �أي �ل�

أبلكاج.           ٣- خشب �ل mdf.       ٤- خشب �لصنوبر �ل�بيض.         ١- خشب �لبانيل.          ٢- خشب �ل�

 السؤال الثاني:

- ��ذكُر �أنو�ع �لخرز.

- �أوضُح �لهدف من فّن �لرسم على �لزجاج، و�أذكُر  �ستخد�ماته.

- �لرسم �لجر�فيتي هو �أحد �أنو�ع �لفن �لحر، �أذكر �أقسامه.

- �أذكر �أهم �لفنانين �لمشهورين �لمختصين و�لبارعين في �لرسم على �لجدر�ن.

اأسئلة الوحدة 
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آتية و�أنّفذها :  �أختاُر �أحد �لمشاريع �ل�

ألو�ن �لخاصة بالرسم على �لملابس، �أختاُر تصميماً مناسباً، و��نّفُذه على قطعة ملابس من تصميمي. - باستخد�م �ل�

- �أصمم �إسو�رة وخاتّم من نوع �لخرز نفسه على مقاس يدي و�إصبعي.

-  ��زين �إصيص ( قو�ر) بطلاء �ل�أظافر.

- بمشاركة زملائي �أقّوم باختيار رسومات وطلائها على جد�ر غرفة �لصف.

-�أنّفُذ �إكسسو�ر�ً للشعر ( طوق) باستخد�م �ل�أسلاك �لمعدنية وطلاء �ل�أظافر.

مشروع الوحدة

 السؤال الثالث:

- �أوّضُح طريقة صناعة �لخو�تّم.

كسسو�ر. - �أعّدُد ٣ نصائح ل�ختيار �ل�إ

- �أوضح �لمقصود بفن �لحرق على �لخشب.

 السؤال الرابع:

 �أعلّل: 

- وضع �لنموذج �لورقي �أسفل �لزجاج �لشفاف عند �لرسم عليه.

- مسح �لزجاج قبل �لرسم عليه.

كسسو�ر�ت في �لوقت نفسه. ل عدم �رتد�ء عدد كبير من �ل�إ - ُيفض�

- تغذية �لعين بالرسومات �لمشهورة ل�أشهر �لرسامين �لقد�مى.
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تّمّ بحمد الله
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 لجنة المناهج الوزارية:

د. صبري صيدم        د. بصري صالح      �أ. ثروت زيد 

م. وسام نخلة        د. سمية �لنخالة      

 المشاركون في ورشات  رسم  11:

كر�م مصلح                            مها �أبو �لمعزة               فاتن �أبو سيدو

ماسة �لجاغوب                        هالة تيم                     �إنشر�ح �لعش

فادية �لدجاني                          فاطمة نو�صرة               عصمت �لزريقي

عطاف كعبي                          منال ياسين                  ر�ئدة �لقريناوي

بسيمة �أبو زهرة                        جهان صرصور               حميدة شعبان

منال حبيب                            ماجدة بدر                   فاطمة �أبو ليل


