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�أُ ِّل َ
ف هذا الكتاب وفق القرار الوزاري رقم ( 2017 /382م)
مت �إدخال البيانات والتدقيق اللغوي والر�سم والت�صميم والإخراج
يف مركز �إنتاج الكتاب املدر�سي والو�سائل التعليمية
باملديرية العامة لتطوير املناهج

جمي��ع حق��وق الت�ألي��ف والطب��ع والن�ش��ر حمفوظ��ة ل��وزارة الرتبي��ة والتعلي��م،
كــام�لا �أو مــج��ز�أً
ً
وال يج��وز الـطـب��ع �أو الـت�ص��وير �أو �إعـ��ادة ن�س��خ الـكت��اب
�أو ترجمته �أو تخزينه يف نطاق ا�ستعادة املعلومات بهدف جتاري ب�أي �شكل من الأ�شكال
�إال ب�إذن كتابي م�س��بق من الوزارة ،ويف حالة االقتبا�س الق�صري يجب ذكر امل�صدر.

المغفور لـه

حضـرة صـاحب الجـاللـة

طيب ّالله ثراه-
السلطان قابوس بن سعيد ّ

السلطان هيثم بن طارق المعظم
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َت ْق ِدمي
الحمد هلل رب العالمين ،وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف المر�سلين �سيدنا محمد الأمين ،وعلى �آله و�صحبه
�أجمعين،،،
ت�ؤكد اال�ستراتيجية الوطنية للتعليم  2040على �ضرورة تطوير المناهج الدرا�سية في �ضوء المعايير الوطنية،
و�أف�ضل الممار�سات الدولية؛ لمواكبة التطورات المت�سارعة في مجال المعرفة والتقانة ،وتلبية احتياجات المجتمع
العماني.
لذا جاءت المناهج الدرا�سية مت�سمة بالمرونة و التجديد ،ومتوافقة مع فل�سفة التعليم في ال�سلطنة واال�ستراتيجية
الوطنية للتعليم؛ من �أجل تهيئة الفر�ص المنا�سبة للمتعلمين للنمو المتكامل روح ًّيا ،وج�سد ًّيا ،واجتماع ًّيا ،وفكر ًّيا،
ولرفع م�ستوى وعيهم بالق�ضايا الإن�سانية ،وقيم ال�سالم والحوار والت�سامح والتقارب بين الثقافات ،والحر�ص على
امتالكهم مهارات القرن الحادي والع�شرين كريادة الأعمال واالبتكار ،و�أخالقيات العمل ،والتعامل مع معطيات
التكنولوجيا الحديثة و�إنتاج المعرفة ،وتعزيز مهارات التفكير والبحث العلمي.
�إن الكتاب المدر�سي بما يحتويه من معارف ومهارات وقيم يع ّد �أحد م�صادر المعرفة ،وهو دليل ي�ستر�شد به
المعلم في تعليم الطالب وتوجيهه للو�صول �إلى ما تختزنه م�صادر المعرفة المختلفة من معلومات �شاملة ومعارف
متنوعة كالمراجع وم�صادر التعلم الإلكترونية الأخرى ،وفي �إك�سابه المهارات التعليمية المختلفة لتحقيق ما ن�سعى
�إليه من �أهداف تربوية ت�سهم في تقدم هذا الوطن المعطاء ونمائه تحت ظل القيادة الحكيمة لموالنا ح�ضرة
�صاحب الجاللة ال�سلطان هيثم بن طارق المعظم ـ ـ حفظه اهلل ورعاه ـ ـ .

واللـه ولـي التوفيق
					
					

د .مديحة بنت �أحمد ال�شيبانية
وزيـرة الرتبيـة والتعليـم
9

املقدمة
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على �سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني ،وبعد:
عزيزي الطالب  /عزيزتي الطالبة ..
ن�ضع بني يديك كتاب «الفنون الت�شكيلية» لل�صف الثاين ع�رشالذي �سوف يتيح لك الفر�صة للم�شاركة الفعالة حول
الأهداف املرجوة حتقيقها واملدرجة بالكتاب واملرتبطة باملجاالت الفنية ( الر�سم ،الت�صوير ،الت�صميم ،الت�شكيل )،
حيث ا�شتمل الكتاب على �ست وحدات �سيتم تدري�سها وفق خطة درا�سية مق�سمة على مدار الف�صلني الدرا�سيني.
�إن هذا الكتاب ي�صاحبه اً
دليل للمعلم لت�أكيد التكامل والتوا�صل بينك وبني معلمك؛ لذلك من ال�رضوري اتباعك
بعناية لتوجيهات معلمك حول تنفيذ الأن�شطة ال�صفية حتى تتحقق لك �أق�صى فائدة تعليمية ممكنة يف تعلم الأداءات
واملعاجلات الفنية املقررة بهذا ال�صف ،وكذلك تعاونك الدائم مع زمالئك من خالل املناق�شات وتبادل الأفكار
والتو�صل معهم �إىل حتديد وتف�سري املفاهيم الفنية التي ينبغي حتقيقها يف الأعمال الفنية التي �سوف تقوم بتنفيذها وف ًقا
ملراحل �إنتاجها.
وقد مت تعزيز هذا الكتاب بخطوات تنفيذ الأن�شطة املهارية ،وبر�سوم تو�ضيحية و�أعمال فنية و�صور مل�ساعدتك على
مهما ي�ساعدك على اكت�ساب املعرفة الفنية الالزمة وتعلم مهارة �إنتاج العمل الفني.
التعلم ،وليكون م�صدرًا
تعليميا ًّ
ًّ
واللـه ّ
ُ
ويل ال ّتوفيق
امل�ؤلفون

10

الـمفاهـيم الفـنـية
م

املفهوم

1

الت�شكيل الفني

حتويل اخلامة من �شكلها الأ�صلي �إىل �شكل فني جديد ب�إجراء بع�ض املعاجلات الفنية ( الر�سم  ،التلوين  ،احلذف).

2

التكوين الفني

توزيع وترتيب العنا�رص املر�سومة يف م�ساحة العمل من خالل اخلط.

3

الت�صميم

4

املفردة الزخرفية

�أ�صغر عن�رص يف التكوين الفني ،ويظهر يف �صورة مب�سطة ،ويعترب جزء ًا مكونًا للوحدات ال�شكلية.

5

الوحدات الزخرفية

هيئات متعارف عليها يتم �إظهارها بالر�سم من خالل اخلط منها ( الهند�سية ،النباتية  ،احليوانية).

6

الأر�ضية

7

اللون

عقليا ح�سب خربة امل�شاهد.
مادة �صبغية تنتج من تفاعل ال�ضوء على امل�سطح ،و�إنعكا�سه على �شبكة العني ويدرك ًّ

8

اخلط

عن�رص فني ينتج عن م�سار نقطة تتحرك لتحدد هيئة الوحدات ال�شكلية داخل العمل الفني.

9

امللم�س

خ�صائ�ص الأ�سطح (خ�شنة �أو ناعمة ) وتدرك عن طريق اللم�س �أو الب�رص.

10

الظل وال�ضوء

توزيع الدرجات اللونية الغامقة والفاحتة للوحدات ال�شكلية والأر�ضية معتمدة على قربها �أو بعدها عن م�صدر الإ�ضاءة.

11

التعبريالفني

حالة من االنفعال يتم ترجمتها عن طريق الر�سم والتلوين للوحدات ال�شكلية.

12

التنا�سب ال�شكلي

حالة التعادل يف توزيع الوحدات ال�شكلية مع الأر�ضية.

13

االن�سجام اللوين

الت�آلف بني جمموعة الألوان املختلفة للوحدات ال�شكلية.

�شــرح املـفـهـوم

�صياغة فكرة �أو مو�ضوع معني عن طريق تنظيم وترتيب العنا�رص الفنية بطريقة مبتكرة لتحقيق قيمة جمالية وفقًا لأ�س�س وقواعد الت�صميم.

احليز �أو الفراغ املحيط بالوحدات ال�شكلية.

االختالف يف درجات الألوان بني الوحدات ال�شكلية من جهة ومع الأر�ضية من جهة �أخرى ويظهر يف التكوين �أو الت�صميم.

14

التباين ال�شكلي اللوين

15

التنوع ال�شكلي

16

التباين اللوين امللم�سي

17

التنا�سب الزخريف اخلطي حالة من التعادل يف توزيع نوع اخلطوط (مقو�س ،حلزوين)( ،رفيع� ،سميك) بني الوحدات ال�شكلية الزخرفية للت�صميم.

18

التنا�سبالزخريفامللم�سي حالة من التعادل يف توزيع الت�أثريات امللم�سية (اخل�شن �أو الناعم) ،يف الوحدات ال�شكلية املكونة للت�صميم.

19

التناغم الزخريف امللم�سي حالة �إيقاعية �شبيهة بالنغمة املو�سيقية حتدث نتيجة تكرار الوحدة الزخرفية والت�أثري امللم�سي يف الت�صميم.

االختالف بني الوحدات ال�شكلية من حيث هيئتها.
االختالف يف درجات الألوان وخ�صائ�ص الأ�سطح (اخل�شن والناعم) للوحدات ال�شكلية.

11

املـحـتـويـات

الوحدة الأوىل  :فن الكاريكاتري والكارتون
الدر�س الأول  :الر�سم الكاريكاتريي 15 --------------------------------------
الدر�س الثاين:تلوين الر�سم الكاريكاتريي20 --------------------------------
الدر�س الثالث  :الر�سومات الكارتونية امل�صورة26 -----------------------------
الدر�س الرابع  :تلوين الر�سم الكارتوين31 ------------------------------------

الف ُ
الوحدة الثانية  :فن ُ
�سيف�ساء
الدر�س الأول :لوحة ب�أ�سلوب ت ��أث�يري41 -----------------------------------
الدر�س الثاين :التحليل ال��ل��وين43 -----------------------------------------
الف ُ
الدر�س الثالث :ت�شكيل منتج ُ
�سيف�ساء45 --------------------------------
الف ُ
الدر�س الرابع� :إخراج منتج ُ
�سيف�ساء50 --------------------------------

الوحدة الثالثة  :الفن احلديث
الدر�س الأول :من الواقعية �إىل الت�أثريية56 ------------------------------
ال�سريالية65 ----------------------------
الدر�س الثاين :من التكعيبية �إىل ُّ
الدر�س الثالث :من امل�ستقبلية �إىل التجريدية71 --------------------------
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الوحدة
الأوىل

فن الكاريكاتري والكارتون

املقدمة:
عرف االن�سان ال�صورة قبل �أن يفهم الكلمة ور�سم ال�شكل قبل �أن يبد�أ بالكتابة ،ومع مرور الزمن ازدادت قدرته
عل��ى التعبري فبد�أ ي�شري �إىل بع�ض الر�سومات ب�أ�سلوب �ساخر حتى وقتن��ا الراهن و�سميت بالر�سوم الكاريكاتريية ثم
نظرا ل�شهرتها
تفرعت �إىل ر�سوم كارتونية م�صورة ومتحركة .ويعد هذا الفن من الفنون امللهمة واملتجددة با�ستمرار ً
الإعالمية وعالقتها املبا�رشة باحلياة اليومية املعا�رصة للمجتمع .
وق��د ج��اءت هذه الوحدة عزي��زي الطالب لإك�ساب��ك املعارف وامله��ارات واملعاجلات الفني��ة املرتبطة باملجال
الت�شكيلي والإعالمي حيث ت�ضمنت طرق ر�سم اللوحات الكاريكاتريية ،وطرق تلوين وطباعة الر�سم الكاريكاتريي
قدميً��ا وحدي ًث��ا� ،إىل جانب الر�س��وم الكارتونية امل�ص��ورة يف الق�ص�ص ،وتطبيقات فن الكارت��ون املعا�رص يف �سلطنة
فنيا وجتار ًّي��ا لتعزيز الأفكار واملواهب ال ُعمانية ال�شابة يف ر�سم
ُعم��ان ،و�أهم الربامج احلديثة امل�ستخدمة يف تطبيقها ًّ
الكاريكاتري والكارتون و�صقلها مليادين العمل.
يتوقع من الطالب بعد درا�سته لهذه الوحدة �أن :

1ـ ير�سم لوحة كاريكاتريية ب�أ�سلوب املبالغة واخليال من خالل
ت�صنيفه لنوع ومو�ضوعات بع�ض الأعمال الكاريكاتريية.
م�ستفيدا م��ن معرفته لبع�ض
2ـ يل��ون اللوح��ة الكاريكاتريية
ً
�أ�ساليب وطرق تلوين الأعمال الكاريكاتريية يف العامل.
3ـ ي�صمم لوحة كارتونية م�صورة من خالل حتليله ملو�ضوعات
تت�ضمن تاريخ ال�شعوب والأ�ساطري �أو املوا�ضيع احلديثة.
4ـ يل��ون ت�صميمه للوحة الكارتونية م��ن خالل تعرفه الطرق
التقليدية واحلديثة يف �إخراج الت�صاميم الكارتونية يف �سلطنة
ُعمان.
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وتت�ضمن هذه الوحدة �أربعة درو�س هي :
َّ

الدر�س الأول  :الر�سم الكاريكاتريي.
الدر�س الثاين :تلوين الر�سم الكاريكاتريي.
الدر�س الثالث  :الر�سومات الكارتونية امل�صورة.
الدر�س الرابع  :تلوين الر�سم الكارتوين.

املجالالفني:
الر�سم
املحور :
التخطيط

الدر�سالأول

الر�سم الكاريكاتريي

حفر �سكان الكه��وف يف الع�رص احلجري على ال�صخور �أول الر�سومات الكاريكاتريية ،ويعترب قدماء امل�رصيني
من �أوائل من ا�ستخدم هذه الر�سوم ال�ساخرة على �أوراق الربدي ال�شكل(.)1

ال�شكل ( )1كاريكاتري على �أوراق الربدي (�أ�سد وغزال يلعبان ال�شطرجن)

إعالميا وانت�رشت يف
وم��ع اخرتاع املطبعة يف منت�صف القرن اخلام�س ع�رش املي�لادي ،ازدادت �شهرة هذا الفن �
ًّ
معظ��م ال�صحف واملجالت .وتطورت هذه الفنون على يد العديد م��ن الفنانني الذين عمدوا �إىل تطوير �أ�ساليبهم
يف الر�س��م الكاريكات�يري لتوجيهه �إىل ر�س��وم كارتونية حتكي �سل�سل��ة من الق�ص�ص امل�شوقة وم��ع تطور الآالت
واالخرتاع��ات التقنية احلديثة ا�ستطاع الفنان �أن يقدم الكثري من الأعمال الكاريكاتريية والتي بدورها جعلت هذا
ب�شكل �أكرب وتتنوع اجتاهاته.
الفن يتطور
ٍ
فن الكاريكاتري :فن �ساخر يعتمد على ر�سم فكرة حمددة ذات مو�ضوعات خمتلفة ب�أ�سلوب املبالغة واخليال يف
ر�س��م اخلطوط وحتريف مالمح الطبيعة �أو الوجوه ،وعادة ما يتناول ظاهرة موجودة يف املجتمع ويحاول تقوميها
و�إ�صالحها ،وقد ازدادت �شهرتها الإعالمية مع ال�صحف ك�أحد الو�سائل التعبريية.
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فن الكاريكاتري
والكارتون

�أنواع الر�سم الكاريكاتريي

تتعدد �أنواع الر�سم الكاريكاتريي ،وميكن تلخي�صها يف ثالثة �أنواع ،وهي كالتايل:
1ـ كاريكاتـري البورتريـه :ر�سم يـ�صور مالمح وجه الإن�سان ب�أ�سلوب املبالغـة ،وقـد ي�ضيف �أجزا ًء من �أع�ضاء اجل�سم
�صغريا وهكذا
كبريا واجل�سم
ً
الأخ��رى مع املبالغة واخلي��ال يف ر�سم بع�ض املالمح وتكبريها ،ك�أن يكون الر�أ���س ً
ال�شكل (.)2

ال�شكل ( )2كاريكاتري البورتريه للفنانة «بدرية الرحبية»

«الن�ص» للوحة
2ـ كاريكاتري الن�ص الكتابي :ر�سم يعتمد على التعبري الت�شكيلي والتعبري الكتابي ،وفيه ي�ضاف
ّ
لتوجيه امل�شاهد �إىل كلمة �شعبية متداولة �أو عبارة دارجة� ،أو للتنبيه والإر�شاد لق�ضية معينة ال�شكل (.)3
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فن الكاريكاتري
والكارتون

ال�شكل ( )3كاريكاتري الن�ص الكتابي

ال�شكل ( )4كاريكاتري بدون ن�ص

3ـ كاريكاتري بدون ن�ص :ر�سم يعتمد على التعبري الت�شكيلي فقط ،ك�أن ير�سم املو�ضوع يف قالب يحتوي على
عدة عنا�رص لفكرة عميقة لأحد املوا�ضيع دون احلاجة ال�ستخدام عبارة ن�صية �أو كتابية ال�شكل (.)4

مو�ضوعات الر�سم الكاريكاتريي

واحدا �أو �أكرث من املوا�ضيع للتعبري عنها كاريكاتري ًّيا ،وهي عديدة ،ونكتفي ب�أهمها:
مو�ضوعا
عادة ما يختار الفنان
ً
ً
1ـ املو�ضوعات االجتماعية التي تعنى بق�ضايا الأ�رسة
واحلياة االجتماعية ال�شكل(.)5
ال�صحية الت��ي تتع َّلق ب�صحة الإن�سان
2ـ املو�ضوعات
َّ
وعاداته ال�صحية ال�شكل(.)6
3ـ املو�ضوع��ات االقت�صادي��ة الت��ي تتن��اول كل م��ا
يتع َّلق بارتف��اع الأ�سعار ،و�س��وق الأ�سهم املالية،
والقرو�ض والفوائد البنكية ،و�شبكات االت�صاالت
ال�شكل(.)7

ال�شكل ( )5الكاريكاتري االجتماعي
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فن الكاريكاتري
والكارتون

ال�ص ِّحي
ال�شكل ( )6الكاريكاتري ِّ

ال�شكل ( )7الكاريكاتري االقت�صادي

 4ـ املو�ضوعات الريا�ضية كالتعبري عن املباريات� ،أو املنتخبات� ،أو �أحد ال�شخ�صيات الريا�ضية ال�شكل(.)8
 5ـ املو�ضوع��ات التاريخي��ة الت��ي تو ِّثق بع���ض الأحداث التي وقع��ت يف حقبة زمنية معينة ،وق��د ي�صاحب هذه
املو�ضوعات بع�ض املقوالت امل�شهورة �أو الأمثلة ال�شعبية ال�شكل(.)9
6ـ املو�ضوعات التقنية الت��ي تتناول �إيجابيات و�سلبيات التقنيات احلديثة ،كالهواتف الذكية ،و�شبكات التوا�صل
االجتماعي ،ال�شكل(.)10

الريا�ضي
ال�شكل ( )8الكاريكاتري ِّ
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فن الكاريكاتري
والكارتون

ال�شكل ( )9الكاريكاتري ال َّتاريخي

ال�شكل ( )10الكاريكاتري ال َّتقني

التقــويـم
�أجب عن الأ�سئلة التالية:
عرف فن الكاريكاتري.
1ـ ِّ

2ـ اذكر ثالثة �أنواع للر�سم الكاريكاتريي.
3ـ حتدث عن مو�ضوع واحد من املوا�ضيع التي يعرب عنها الفنان الكاريكاتريي.

� مالحظة :تتم الإجابة عن �أ�سئلة التقومي خارج الكتاب.
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املجال الفني :
الت�صوير
املحور :
التلوين

الدر�سالثاين

تلوين الر�سم الكاريكاتريي

ازده��رت الر�سوم الكاريكاتريية امللونة م��ع تطور و�سائل الطباعة من اليدوي��ة �إىل امليكانيكية احلديثة؛ َّمما �أ َّدى
�إىل انت�شاره��ا ب�صورة �أو�سع ،فقد اعتمدت ال�صحف قدميًا على طباع��ة �أخبارها ور�سوماتها الكاريكاتريية امللونة
با�ستخدام الأدوات التقليدية التي كانت ت�ستغرق وق ًتا �أطول يف الإعداد والتنفيذ والن�رش.
تلوين الر�سوم الكاريكاتريية

انت�شارا يف ال�صحف ،فقد كان الفنان يعتمد يف ر�سوماته
1ـ الأ�سلوب التقليدي :يعترب الر�سم الكاريكاتريي الأقدم
ً
الكاريكاتريي��ة على الأ�سلوب اليدوي يف بداية الأمر ك�أن ير�سم ب�أقالم الر�صا�ص ،ثم يكتفي بتحبريها ال�شكل
( ،)11و�أحيا ًنا يقوم بتلوينها يدو ًّيا وتوزيع ن�سخ ب�سيطة منها على فئة معينة من املجتمع ل�صعوبة الإجناز والن�رش
ال�شكل (.)12

ال�شكل ( )11كاريكاتري باحلرب
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ال�ش��كل ( )12كاريكاتري مل��ون بعنوان
«العنكبوت الكور�سيكي يف �شبكته»

فن الكاريكاتري
والكارتون

مع تطور االخرتاعات بد�أ الفنان با�ستخدام الأ�سلوب الغرافيكي اليدوي ،من خالل ر�سم مو�ضوعاته على قطعة
م��ن اخل�شب ال�شكل(� ،)13أو احلجر ال�شكل ( ،)14ثم ت�شكيلها ب�أ�سل��وب القطع �أو احلفر �أو املعاجلة با�ستخدام
يتم
بع�ض املواد بهدف حتقيق �أ�سطح طباعية لي�سهل عملية تكرار ن�سخ هذه الر�سومات على الأوراق ،وعادة كان ُّ
ا�ستخدام لون �أو لونني لإخراجها ،وتوزيعها ب�شكل �أ�رسع يف ال�صحف.

ال�شكل ( )13لوحة على قطعة من اخل�شب

ال�شكل ( )14لوحة على قطعة من احلجر

2ـ الأ�سل��وب احلدي��ث :يعتمد الفنان يف ر�س��م لوحاته على ا�ستخدام �أجهزة الر�سم احلديث��ة ،حيث يقوم بالر�سم
مبا��شرة على �أجهزة احلا�سب الآيل �أو الأجهزة اللوحية �أو حتى الهواتف الذكية ،وهذا ي�سهل له عملية التعديل
والتلوين وكذلك الن�رش.
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فن الكاريكاتري
والكارتون

()1

()2

()3

ال�شكل ( )15خطوات ر�سم وتلوين ونقل اللوحة الكاريكاتريية �إىل ال�شا�شات الإلكرتونية

وبع�ض الفنانني يف�ضل املزج بني الأ�سلوبني القدمي واحلديث بحيث يعتمد على ر�سم اللوحة الكاريكاتريية با�ستخدام
الأقالم ،ثم تلوينها يدو ًّيا با�ستخدام الألوان الزيتية �أو املائية �أو اخل�شبية �أو غريها� ،أو يكتفي �أحيا ًنا بتحبريها وتظليلها
فقط ،ومن ثم نقلها على ال�شا�شات الإلكرتونية من خالل املا�سحة ال�ضوئية ،وتن�سيقها وطباعتها لن�رشها يف ال�صحف
رقمية ال�شكل(.)15
اليومية �أو بطريقة َّ
وق��د حتول الإقبال عن ال�صحف الورقية يف الع�رص التقني ف�أ�صبحت �أغل��ب ال�صحف �إلكرتونية ،مما �أدى �إىل ن�رش
الأخبار والر�سومات الكاريكاتريية عرب �شبكة الإنرتنت ،وتطورت �أدوات الفنان ف�أ�صبح ي�ستخدم الأجهزة الرقمية
إلكرتونيا ال�شكل(.)16
احلديثة التي ي�ستطيع من خاللها ر�سم وتلوين �أعماله الكاريكاتريية �
ًّ

()1

()2

()3

إلكرتونيا با�ستخدام اجلهاز اللوحي
ال�شكل ( )16خطوات ر�سم وتلوين اللوحة الكاريكاتريية �
ًّ

22

فن الكاريكاتري
والكارتون

الدائرة اللونية

تنق�سم الدائرة اللونية �إىل جمموعة من الألوان املتنوعة كالألوان الأ�سا�سية (الأحمر ،والأ�صفر ،والأزرق) ،وكذلك
جمموعة الألوان الثانوية (الربتقايل ،والبنف�سجي ،والأخ�رض).
وتزداد تركيبات هذه الألوان لتنتج لنا جمموعة من الألوان املتكاملة وهي الألوان املتقابلة (جمموعة الألوان الأ�سا�سية
تقابل جمموعة الألوان الثانوية) يف الدائرة اللونية كما هو باملثال التايل :اللون الأحمر يقابله اللون الأخ�رض� ،أو اللون
ُكمل ه��ذه الألوان بع�ضها البع�ض يف
الأ�صف��ر يقابل��ه اللون البنف�سجي� ،أو الل��ون الأزرق يقابله الربتقايل ،وهكذا ت ّ
اللوحة وتظهر ب�شكل متباين كما يف ال�شكلني (.)18،17

ال�شكل ( )17الألوان الأ�سا�سية والثانوية ،والألوان املتكاملة
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فن الكاريكاتري
والكارتون

ال�شكل ( )18الألوان املتكاملة وهي التي تقابل بع�ضها البع�ض يف الدائرة اللونية
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فن الكاريكاتري
والكارتون

التقــويـم

�أجب عن الأ�سئلة التالية:
1ـ تعتمد عملية التلوين وطباعة الكاريكاتري على �أ�سلوبني هما ....................و....................
2ـ ب��د أ� الفن��ان مع تطور االخرتاعات با�ستخ��دام الأ�سلوب الغرافيكي اليدوي ،من خ�لال ر�سم مو�ضوعاته على
قطعة من � ........أو .............
3ـ اعتم��د الفنان يف الع�رص احلديث على تلوي��ن �أعماله با�ستخدام الأل��وان.......و ......ونقلها �إىل ال�شا�شات
الإلكرتونية عن طريق ............
� مالحظة :تتم الإجابة عن �أ�سئلة التقومي خارج الكتاب.
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املجال الفني :
الت�صميم
املحور :
الت�صميم الإعالين

الدر�س الثالث

الر�سومات الكارتونية امل�صورة

تع��د الر�سوم الكارتونية �أح��د االجتاهات احلديثة للر�سم الكاريكاتريي وقد ظهرت يف نهاية القرن التا�سع ع�رش
ُّ
موج ًها هدفه
امليالدي وازدادت �شهرتها مع انت�شار املجالت والق�ص�ص الأدبية والفكاهية ،والتي حتمل م�ضمو ًنا ّ
جو
تق��ومي بع�ض العادات والتقاليد �أو الإ�شارة �إىل �سل��وك معني لأحد �أفراد املجتمع ،وبع�ضها ي�ستخدم يف �إ�ضافة ٍّ
من املتعة والفائدة للم�شاهد.
وهي ر�سوم تو�ضيحية ممتعة ذات �ألوان مبهرجة حتمل يف طياتها فكرة وهدفًا ،وعادة ما تكون مت�سل�سلة كثرية
نظرا لعالقتها املبا�رشة باملو�ضوعات
التعب�يرات وموجهة لفئة عمرية معينةُّ ،
وتعد اجلاذبية والت�سلية �أحد ّ
مقوماتها ً
امللهمة واملتجددة ،وقد ارتبطت بع�ض هذه الر�سوم بالعبارات الأدبية ال�شكل (.)19

(�أ) ـ غالف ق�صة
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(ب) ـ ق�صة

فن الكاريكاتري
والكارتون

الق�ص�ص الكارتونية امل�صورة

عربي��ا يف ر�سم الق�ص�ص
ُّ
تع��د جمهورية م��صر العربية الأوىل ًّ
الكارتونية ،بعدها توالت ه��ذه الر�سومات بالظهور يف خمتلف
الدول العربية ،وقد برز الكثري من الفنانني �أمثال :الفنان «�أحمد
طوغان» ال�شكل( ،)20والذي �أ�صدر جملة كارتونية با�سم �شعبي
يعد الفنان «م�صطفى ح�سني» �أحد رواد
«عل��ى قد احلال».كما ُّ
هذا الفن فقد ابتكر العديد من ال�شخ�صيات الكارتونية َّ
ووظف
الرتاث ال�شعبي يف �أعمال��ه ،من خالل �رسد الق�ص�ص ال�شعبية يف
كت��اب «كليلة ودمنة» و�سل�سلة روايات «جحا» ال�شكل(،)21
يحول ر�سوماته �إىل �أعمال تلفزيونية متحركة تقدم
وا�ستطاع �أن ّ
للأطفال.

(�أ)

ال�شكل ( )20من �أعمال الفنان «�أحمد طوغان»

(ج) ـ بو�سرت �إعالين لفيلم كرتوين

ال�شكل ( )19مناذج لر�سوم كرتونية

(ب)
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فن الكاريكاتري
والكارتون

عامليا يف �إ�صدار الكتب الفكاهية والق�ص�ص الكارتونية امل�صورة ،وقد
وتعترب الواليات املتحدة الأمريكية الأوىل ًّ
ملحوظ على �أغلفة املجالت والكتب ال�شكل(.)22
ب�شكل
انت�رشت
ٍ
ٍ
ط��ورت الياب��ان م��ن �أ�سل��وب ر�س��م الق�ص�ص
كم��ا َّ
الكارتونية ،لتحكي الكثري من املوا�ضيع املتع ِّلقة بالعادات
والتقاليد و�صو ًال �إىل موا�ضي��ع الروبوت واالخرتاعات
العلمي��ة احلديث��ة ال�ش��كل( .)23وقد ابتك��رت اليابان
�شخ�صي��ات كرتونية ون�رشتها عرب املجالت با�سم «املاجنا
الياباني��ة» « »Mangaللتعبري عن �سل�سلة من الأحداث
الت��ي حتمل العدي��د من الت�أث�يرات احلركي��ة والتعبريات
وطور الفن��ان الياب��اين �شخ�صي��ات املاجنا �إىل
احل�سي��ةَّ ،
�شخ�صيات «ت�شيبي» « »Chibiوهي كلمة يابانية تعني
�شخ�صا ج�سم��ه �صغري ،فالت�شيبي �صورة
�صغريا �أو
�شي ًئ��ا
ً
ً
مب�سطة ولطيفة من «املاجنا اليابانية» ال�شكل (.)24
ال�شكل (� )21شخ�صية جحا للفنان «م�صطفى ح�سني»

ال�شكل ( )22جملة �أمريكية
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ال�شكل ( )23جملة يابانية

فن الكاريكاتري
والكارتون

(�أ) ر�سم بطريقة ماجنا

(ب) ر�سم بطريقة ت�شيبي

ال�شكل ( )24ر�سم ل�شخ�صيات يابانية

امل�صورة مع تطور الع��صر لتحاكي الع�رص التقن��ي واالخرتاعات واالبتكارات
وتط��ورت الق�ص���ص الكارتونية
َّ
َّ
تطرق بع�ض الفنانني �إىل ر�سم �شخ�صيات كرتونية مبتكرة ومركبة ال�شكل(.)25
احلديثة ،حيث َّ

ال�شكل (� )25شخ�صية كرتونية مبتكرة ومركبة
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فن الكاريكاتري
والكارتون

التقــويـم
�أو ًال� :أجب عن الأ�سئلة التالية:
عرف معنى الر�سوم الكارتونية.
1ـ ِّ
عامليا يف �إ�صدار الكتب الفكاهية والق�ص�ص الكارتونية امل�صورة.
2ـ تعترب  ................الأوىل ًّ
3ـ �أ�صدر الفنان  .............جملة كارتونية با�سم �شعبي «على قد احلال».
4ـ اكتب ما تعرفه عن الفنان م�صطفى ح�سني من حيث املو�ضوعات التي تناولها و�أهم �أعماله.
ثانيا :ت� َّأمل اللوحة الكارتونية املعرو�ضة �أمامك ،ثم �أجب عن الأ�سئلة الآتية:
ً

 1ـ «حتتوي اللوحة على طريقتني لر�سم الفنان الياباين لل�شخ�صيات الكارتونية» اذكرهما.
 2ـ اذكر ا�سم جمالت حتتوي على ر�سومات كارتونية م�صورة �أعجبتك.

� مالحظة :تتم الإجابة عن �أ�سئلة التقومي خارج الكتاب.
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املجال الفني:
الت�صوير
املحور :
التلوين املائي

الدر�س الرابع

تلوين الر�سم الكارتوين

برزت الر�سوم الكارتونية يف جمال الفن الت�شكيلي ب�سلطنة ُعمان ،وقد ازدادت �شهرتها الإعالمية مع انت�شارها
يف الق�ص���ص واملج�لات عرب املكتب��ات ،واملواقع الإلكرتونية ،ومواق��ع التوا�صل االجتماعي .وق��د �أبدع الفنان
ال ُعم��اين يف ابتكار ور�سم وتلوين ال�شخ�صيات الكارتوني��ة ذات الطابع ال ُعماين ،لتقدميها كمواد تعليمية وترفيهية
وجتارية ال�شكل (.)26

(�أ)

(ب)

(ج)

(د)

ال�شكل ( )26مناذج لتطبيقات جتارية لفن الكارتون يف �سلطنة ُعمان
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فن الكاريكاتري
والكارتون

وتطورت �أدوات الفنان ال ُعماين يف ر�سم خمتلف ال�شخ�صيات والق�ص�ص الكارتونية مع تطور الأدوات التقنية احلديثة
َّ

كالأجهزة الرقمية ،والربجميات والتطبيقات املختلفة .ومن �أهم الربجميات امل�ستخدمة يف �إنتاج الر�سوم الكارتونية:

1ـ برامج الر�سم الرقمي  :جمموعة من الربامج من �أهمها برنامج الأل�سرتيتور ( )Illustratorالذي ُي�ستخدم لإن�شاء
وغالبا ما ي�ستخ��دم لر�سم الأ�شكال التو�ضيحية ،وال�شخ�صيات الكارتونية ،وال�شعارات،
الر�سومات الرقمية،
ً
والر�س��وم البيانية ذات اجلودة العالي��ة ()vectorsال�شكل ( ،)27وبرنام��ج الفوتو�شوب ()Photoshop
أي�ض��ا للر�سم الرقمي ومعاجل��ة ال�صور وحتريرها و�إخراجه��ا بجودة عالية ،وت�صمي��م خمتلف �أنواع
ي�ستخ��دم � ً
املطبوعات كبطاقات الدعوة ،واملطويات ،والإعالنات ال�شكل (.)28

ال�شكل ( )27ر�سم ل�شخ�صية كارتونية بربنامج الأل�سرتيتور
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ال�شكل ( )28ر�سم ل�شخ�صية بربنامج الفوتو�شوب

فن الكاريكاتري
والكارتون

2ـ برام��ج ثالثية الأبعاد ( :)3Dبرام��ج تعتمد على الت�صميم
الثالث��ي الأبع��اد تتميز بقدرته��ا على بن��اء جم�سمات ميكن
حتريكه��ا ور�ؤيتها من جميع االجتاه��ات حيث ميكن �إنتاج
�أعمال دقيقة مطابقة للواقع ،وتدخل هذه الربامج يف �صناعة
و�إنتاج الأفالم ال�سينيمائية وغريها ال�شكل (.)29
3ـ تطبيقات الأجهزة الذكي��ة ( :)applicationsموجودة
عل��ى جميع الأجه��زة اللوحية ،وقد ظه��رت العديد منها
للر�س��م والتعدي��ل وحتري��ر ال�صوركتطبي��ق (،)Color
و( ،)PicsArtو (.)Sketch

ال�شكل ()29
ر�سم ل�شخ�صية كارتونية 3D

العمانيني يف جمال الر�سم الكارتوين
الفنانني ُ

الفن��ان «منري ال�سليمي» �أح��د �أبرز الفنانني الت�شكيلي�ين الذين اجتهوا �إىل الر�سم الإلك�تروين وبرامج التحريك
الثالث��ي الأبعاد ال�شكل( ،)30وقد �أنتج �أول فيلم كارتوين ق�صري يف العام (2004م) بعنوان «اجلواب موجود»،
وال��ذي ر�سم فيه العديد م��ن الوجوه ال ُعمانية ب�أدق التفا�صيل ،ثم عمل على �إنت��اج �أعمال �أخرى وم�شاهد خمتلفة
ع��ن ال�سلطنة ب�أ�سلوب خيايل� ،إىل جانب اهتمامه بر�سم الأزياء ال ُعمانية وت�ضمني العادات والتقاليد ،وطرح بع�ض
الق�ضايا االجتماعية املختلفة.

(�أ)

(ب)
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فن الكاريكاتري
والكارتون

(ج)

ال�شكل ( )30من �أعمال الفنان «منري ال�سليمي»

دورا بار ًزا يف هذا املجال كالفنانة «ابتهاج احلارثية» ال�شكل( )31والفنانة «دالل
كما �أن للفنانات ال ُعمانيات ً
اجتهن �إىل الر�سم والت�صميم الكارتوين،
ال�سوطية» ال�شكل( )32والفنانة «بدرية الرحبية» ال�شكل ( )33والالتي
َ
لهن العديد من الإ�صدارات يف ت�صميم �أغلفة الكتب والق�ص�ص امل�صورة وبطاقات املعايدة ،وامتازت
وقد كانت ّ
ر�سوماتهن بر�سم الوجوه والأزياء ال�شعبية ،وبع�ض مظاهر احلياة ال ُعمانية.

(�أ)

ال�شكل ( )31من �أعمال الفنانة «ابتهاج احلارثية»

34

(ب)

فن الكاريكاتري
والكارتون

ال�شكل ( )32من �أعمال الفنانة «دالل ال�سوطية»

ال�شكل ( )33من �أعمال الفنانة «بدرية الرحبية»

التقــويـم
�أجب عن الأ�سئلة التالية:
1ـ من الربجميات امل�ستخدمة يف ت�صميم الر�سوم الكارتونية .............و...............و...............
2ـ للفنانات ال ُعمانيات دور بارز يف جمال ت�صميم الر�سوم الكارتونية �أمثال الفنانة..........والفنانة..........
3ـ اكتب ما تعرفه عن الفنان منري ال�سليمي من حيث الأ�سلوب الفني واملو�ضوعات التي اهتم بها.
4ـ اذكر املنتجات التجارية التي تف�ضل عر�ض لوحاتك الكارتونية عليها.
� مالحظة :تتم الإجابة عن �أ�سئلة التقومي خارج الكتاب.
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املهارات الفنية للوحدة
عزي��زي الطالب يف هذه الوحدة �س��وف تكت�سب عد ًدا من املهارات الفنية من خ�لال اتباعك لإر�شادات املعلم
وتنفيذك للخطوات التالية:
�أو ً
ال :مهارة ر�سم وتلوين كاريكاتري(وجه)

1ـ تخطيط الر�أ�س باخلطوط الأ�سا�سية الب�سيطة (�أفقي ور�أ�سي)ال�شكل(.)1

)أ(

)ب(

ال�شكل()1

)ج(

2ـ ر�سم تفا�صيل الوجه لإخراجه بال�صورة النهائية ال�شكل(.)2

)أ(

)ب(

ال�شكل()2

)ج(

3ـ �إ�ضافة التفا�صيل والت�أثريات اللونية والظل والنور لإخراج الوجوه ب�شكلها النهائي ال�شكل(.)3

ال�شكل()3
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ثان ًيا :مهارة تنفيذ لوحة كاريكاتريية

1ـ اختي��ار فكرة لأحد املو�ضوعات (الريا�ضية� ،أو االقت�صادية� ،أو ال�صحي��ة� ،أو االجتماعية) وتخطيطها ب�شكل
مبدئي داخل م�ساحة حمددة ال�شكل(.)4

)أ(

ال�شكل()4

)ب(

2ـ ا�ستخدام الكلمات والعبارات يف العمل الكاريكاتريي ال�شكل(.)5

ال�شكل()5

3ـ �إ�ضافة التفا�صيل والت�أثريات اللونية والظل والنور لإخراج اللوحة الكاريكاتريية ب�شكلها النهائي ال�شكل(.)6

ال�شكل()6
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ً
ثالثا :مهارة ت�صميم وتلوين �أحداث ق�صة كارتونية

1ـ تخطيط م�ساحات الق�صة والعناوين ب�أكرث من �أ�سلوب ح�سب �أحداث الق�صة ال�شكل(.)7

)ب(

)أ(

ال�شكل()7

)ج(

2ـ ر�سم �أحداث الق�صة و�شخ�صياتها و�أ�شكال كتابة ال�سيناريو يف امل�ساحات املخ�ص�صة ال�شكل(.)8

ال�شكل()8

3ـ كتابة العنوان وال�سيناريو لأحداث الق�صة وتلوينها ,منوذج من جملة (مر�شد) ال�شكل(.)9

)أ(

38

)ب(

ال�شكل()9

)ج(

راب ًعا :مهارة ت�صميم وتلوين غالف وبو�سرت للق�صة الكارتونية

1ـ ر�سم تخطيطي لفكرة غالف الق�صة �أو البو�سرت الإعالين ال�شكل(.)10

)أ(

ال�شكل()10

)ب(

2ـ تلوي��ن العم��ل الكارتوين ب�إ�ضاف��ة بع�ض الت�أثريات اللونية عل��ى خلفية العمل والوح��دات ال�شكلية لإخراجها
بال�شكل النهائي ال�شكل(.)11

)ب(

)أ(
ال�شكل()11
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الوحدة
الثانية

الف ُ
فن ُ
�سيف�ساء

املقدمة:
فن الفُ�سيفُ�س��اء ( ) Mosaicمن الفنون الت�ش��كيلية اجلميلة التي زاولها الإن�س��ان منذ �آالف ال�سنني يف جدران
كبريا م��ع مرور الزمن ،حيث ا�س��تخدم هذا الفن يف
تطور فن الفُ�سيفُ�س��اء
تطورا ً
ً
و�أعم��دة املعاب��د القدمي��ة .وقد َّ
زخرف��ة امل�ساجد والق�صور واملنازل .وقد جاءت هذه الوحدة ا�ستكمالاً ملا اكت�سبته وتعلمته يف ال�صفوف ال�سابقة
م��ن معارف ومهارات ومعاجلات فنية مرتبطة بهذا املج��ال� ،إ�ضافة �إىل اكت�سابك بع�ض اخلربات اجلديدة املرتبطة
تت�ضمن ه��ذه الوحدة �أ�ساليب الر�سم الت�أثريي ،وتقنيات التحليل اللوين ،وطرق
باملعاجل��ات الف ِّنية والتقنية ،حيث
َّ
ت�شكيل و�إخراج منتجات الفُ�سيفُ�ساء.

يتوقع من الطالب بعد درا�سته لهذه الوحدة �أن :

1ـ ينف��ذ لوحة ت�صويرية ب�أ�سلوب املدر�سة الت�أثريية بعد
حتليله لأعمال فنانيها.

الدر�س الأول :لوحة ب�أ�سلوب ت�أثريي.

2ـ ي�صم��م لوحة فنية قائمة على امل�ساحات اللونية من

الدر�س الثاين :التحليل اللوين.

خالل معرفته بخ�صائ�ص اللون وال�ضوء .
3ـ ِّ
منتج��ا بالفُ�سيفُ�ساء من خ�لال �رشح املعلم
ي�شكل ً

الدر�س الثالث :ت�شكيل منتج الفُ�سيفُ�ساء.

ور�ؤيته ملنتجات من الفُ�سيفُ�ساء.

م�ستفيدا من مقارنته بني �أعمال
4ـ يخرج عمله الفني
ً
الفُ�سيفُ�ساء الإ�سالمية والبيزنطية.

40

وتت�ضمن هذه الوحدة �أربعة درو�س هي :

الدر�س الرابع� :إخراج منتج الفُ�سيفُ�ساء.

املجال الفني :
الت�صوير
املحور :
التلوين املائي

الدر�سالأول

لوحة ب�أ�سلوب ت�أثريي

�أحدثت الت�أثريية ثورة يف الفن؛ وذلك من خالل ر�سومات ملونة تُرتجم تغريات �أ�شكال الواقع وفقًا لتغريات
ال�ض��وء ال�ساقط عليها ،حيث يحاول ر�ساموها تقليد ال�ضوء عندما ينعك���س على �أ�سطح الأ�شياء ،ويحققون ذلك
م��ن خالل بقع منف�صل��ة �صغرية ذات �شكل وا�ضح كالفُ�سيفُ�ساء بدلاً من خلطه على لوحة الألوان ،وقد ارتكزت
الت�أثريي��ة يف نظرتها للأ�شكال على االكت�شافات العلمية ،و�أهمها تفكيك �ضوء ال�شم�س بوا�سطة املن�شور �إىل �ألوان
الطيف املرئي�،إ�ضافة �إىل عالقة هذه الألوان بالعنا�رص الطبيعية.
ومن �أهم �أعمال الفنانني الت�أثرييني التي تظهر
عليها مالمح حتليل الألوان:

لوح��ة «امل��ر�أة واملظل��ة» ال�ش��كل ()1
للفن��ان الفرن�سي «كل��ود مونيه» «Claude
 ،»Monetوالت��ي يالح��ظ فيه��ا ت�أث�يرات
�سق��وط ال�ض��وء عل��ى الأ�ش��كال م��ن خالل
امل�ساح��ات اللوني��ة املتج��اورة والتي تعك�س
حيوية تلك الألوان ،كما ميكننا مالحظة حتليل
امل�ساحات اللونية يف �رضبات ق�صرية متتالية،
ت�صن��ع حركة يف م�شه��د كامل �أ�شب��ه بقطعة
فُ�سيفُ�س��اء يف اللوحة ال�شه�يرة «ليلة جنومية»
ال�شكل ( )2للفنان الهولن��دي «فن�سنت فان
ج��وخ»« ،»Van Goghوميكننا مالحظة
ا�ستخدام تدرجات وا�سعة من الألوان املنتظمة
والتي ِّ
تركز على ال�شكل العام للمو�ضوع دون
التقي��د بالتفا�صيل الدقيق��ة يف �أ�سلوب الفنان
ُّ
الفرن�س��ي «بول جوج��ان» «،»Gauguin
كم��ا يف لوحته «ال�سوق» ال�ش��كل ( )3التي
يعبرِّ عن م�شهد لن�ساء جزيرة تاهيتي.

ال�شكل ( )1لوحة املر�أة واملظلة
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فن
الف ُ
ُ
سيفساء

ال�شكل ( )2لوحة ليلة جنومية

ال�شكل ( )3لوحة ال�سوق

التقــويـم
�أجب عن الأ�سئلة التالية:
 1ـ من �أعمال الفنان الفرن�سي «كلود مونيه» تظهر عليها مالمح حتليل الألوان لوحة ........................
 2ـ حتلي��ل امل�ساح��ات اللوني��ة يف �رضبات ق�ص�يرة متتالية ت�صنع حرك��ة يف م�شهد كامل �أ�شبه بقطع��ة فُ�سيفُ�ساء
للفنان ..................يف اللوحة ال�شهرية. ..........................
� مالحظة :تتم الإجابة عن �أ�سئلة التقومي خارج الكتاب.
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املجال الفني :
الت�صميم
املحور :
الت�صميم ال�صناعي

الدر�سالثاين

التحليل اللوين

تع��ددت الأ�سالي��ب الفني��ة يف املدر�سة الت�أثريية لتحلي��ل امل�ساحات اللونية ،فا�ستخدم��ت جمموعة طرق منها
الطريق��ة التق�سيمية التي تعنى بتق�سيم الأل��وان الثالثية على اللوحة �إىل عنا�رصها الأولية مثل (الأحمر ،والأ�صفر،
والأزرق) على هيئة بقع لونية ،كما ا�ستعملت الألوان الثانوية التي تظهر يف �أعمال «بول �سيزان» «»Cezanne
ال�شكل(.)4
ومنه��ا الطريقة التنقيطية التي ُتعنى بو�ضع ه��ذه الألوان املن�شورية التي ن�شاهدها يف �ألوان الطيف جنب بع�ضها
البع�ض يف م�ساحات الأ�شكال على هيئة نقط متجاورة ،كما يف �أعمال «�سوارا» « »Seuratال�شكل(.)5

ال�شكل ( )4لوحة الفنان «�سيزان»

ال�شكل ( )5لوحة الفنان «�سوارا»

ومنه��ا الطريق��ة ال�ضوئي��ة فه��ي تعنى بدرا�س��ة ال�ض��وء يف �أوقات خمتلف��ة ملنظر واح��د ،كما قام بذل��ك الفنان
«موني��ه»« »Claude Monetال�ش��كل( ،)6حيث ميكن للم�شاهد عن بعد �أن ي��رى االنطباع الذي يهدف �إليه
امل�صور ،وتعطي للرائي الت�أثري املطلوب �إي�ضاحه يف ال�صورة ،ويطلق على هذه العملية م�صطلح «االمتزاج الب�رصي».
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فن
الف ُ
ُ
سيفساء

ال�شكل ( )6لوحة الفنان (مونيه)

وتعتم��د لوح��ات الفُ�سيفُ�ساء على حتليل امل�ساح��ات اللونية للوحة ،وحتديد اخللفي��ة والأ�شكال واالجتاه مل�سار
تركي��ب قطع الفُ�سيفُ�س��اء على اللوحة ،والقدرة على �إيج��اد تباين بني ال�شكل واخللفية م��ن خالل اختيار اللون
و�أحجام قطع الفُ�سيفُ�ساء �أو اجتاهها .
التقــويـم
�أجب عن الأ�سئلة التالية:
1ـ اذكر ثالثة من الأ�ساليب الفنية للمدر�سة الت�أثريية.
2ـ من الفنان الذي ا�ستخدم الطريقة ال�ضوئية يف الر�سم؟
3ـ كيف حتلل امل�ساحات اللونية عند ت�صميم لوحة الفُ�سيفُ�ساء؟
� مالحظة :تتم الإجابة عن �أ�سئلة التقومي خارج الكتاب.
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املجال الفني :
الت�شكيل
املحور :
الأ�شغال الف ِّنية

الدر�سالثالث

الف ُ
ت�شكيل منتج ُ
�سيف�ساء

عرف��ت الفُ�سيفُ�ساء منذ عهد مبكر يف بالد ما بني
النهرين يف معابد تعود �إىل الألف الثالث قبل امليالد،
حيث كانت الفُ�سيفُ�ساء ت�صن��ع من �أقالم �أو م�سامري
م��ن الآجر ،وكانت ه��ذه الأق�لام �أو امل�سامري ذات
ر�ؤو�س دائرية ملونة تغر�س يف جدران الطوب م�ؤلفة
�أ�ش��كالاً زخرفي��ة وف ِّني��ة ال�شكل (،)7ث��م ا�ستخدم
ال�سومريون فن الفُ�سيفُ�ساء يف لوحة تعرب عن ال�سالم
واحلرب ال�شكل ( ،)8كما ا�س ُتخدم الطابوق املزجج
يف بابل ،وقد و�صلت هذه ال�صناعة الف ِّنية �إىل درجة
عالية من اجلودة والإتقان يف نهاية القرن الثالث قبل
امليالد ال�شكل(.)9

ال�شكل ( )7فُ�سيفُ�ساء بالد ما بني النهرين

ال�شكل ( )8فُ�سيفُ�ساء �سومرية
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فن
الف ُ
ُ
سيفساء

(�أ)

(ب)
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ال�شكل ( )9فُ�سيفُ�ساء بابل

(ج)

فن
الف ُ
ُ
سيفساء

�أم��ا �أق��دم لوحة فُ�سيفُ�سائي��ة وجدت يف اليون��ان يف القرنني الراب��ع واخلام�س قبل امليالد ال�ش��كل ( ،)10بعد
ذل��ك ظهرت الفُ�سيفُ�س��اء الرومانية التي انت�رشت يف جمي��ع �أرجاء الإمرباطورية الروماني��ة الغربية ويف �سوريا
و�شم��ال �أفريقيا وفرن�سا ،وذلك ما بني القرنني الأول والثالث امليالدي ال�شكل ( .)11وبعد ذلك �شاع ا�ستعمال
الفُ�سيفُ�س��اء يف الدول��ة البيزنطية حيث تتواجد �أمثلة عديدة يف بالد ال�ش��ام ال�شكل ( ،)12وا�ستمر ا�ستخدام هذا
الف��ن بكرثة حتى ظه��ور الدولة الإ�سالمية ،حيث قام الفنانون امل�سلمون باقتبا�س هذا الفن وا�ستخدامه يف زخرفة
وتزيني امل�ساجد والق�صور وخا�صة يف الع�رص الأموي ال�شكل (.)13

ال�شكل ( )10فُ�سيفُ�ساء يونانية
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فن
الف ُ
ُ
سيفساء

ال�شكل ( )11فُ�سيفُ�ساء رومانية

ال�شكل ( )12فُ�سيفُ�ساء بيزنطية
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فن
الف ُ
ُ
سيفساء

(�أ)

ال�شكل ( )13فُ�سيفُ�ساء الع�رص الأموي

(ب)

التقــويـم
�أجب عن الأ�سئلة التالية:
 1ـ ظهرت الفُ�سيفُ�ساء الرومانية يف جميع �أرجاء الإمرباطورية الرومانية الغربية يف ...............
و..................و.................وذلك ما بني القرنني الأول والثالث امليالدي.
 2ـ ق��ام الفنانون امل�سلمون باقتبا�س فن الفُ�سيفُ�ساء وا�ستخدامه يف زخرفة وتزيني  ........و ........وخا�صة يف
الع�رص ...........
 3ـ كيف كانت ت�صنع الفُ�سيفُ�ساء يف بالد ما بني النهرين؟
 4ـ ا�رشح خطوات �صناعة لوحة الفُ�سيفُ�ساء.
� مالحظة :تتم الإجابة عن �أ�سئلة التقومي خارج الكتاب.
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فن
الف ُ
ُ
سيفساء

املجال الفني :
الت�شكيل
املحور :
الأ�شغال الف ِّنية

الدر�سالرابع

الف ُ
�إخراج منتج ُ
�سيف�ساء

تكون مبجملها �صورة مت ِّثل
تُر�س��م اللوح��ة الفُ�سيفُ�سائية عادة بانتظام ٍ
عدد كب ٍري من القطع ال�صغرية امللون��ة؛ كي ِّ
مناظ��ر طبيعي��ة �أو �أ�شكالاً هند�سية �أو لوحات ب�رشية �أو حيوانية .ويرجع ا�ستخ��دام الفُ�سيفُ�ساء قدميًا لل�سومريني ثم
كبريا يف �صناعة الفُ�سيفُ�ساء؛ لأنهم �أدخلوا يف �صناعته الزجاج واملعادن،
الروم��ان ،و�شهد الع�رص البيزنطي
تطورا ً
ً
ير يف القرنني الثالث والراب��ع امليالدي ،فربعوا يف
وا�ستخدم��وا الفُ�سيفُ�س��اء بالل��ون الأبي�ض والأ�سود
ب�شكل كب� ٍ
ٍ
مر تطور الفُ�سيفُ�ساء مبراحل عديدة حتى بلغ قمته
ت�صوير حياة البحر والأ�سماك واحليوانات ال�شكل ( , )14وقد َّ
يف الع��صر الإ�سالم��ي ،والتي تعطينا خلفية وا�ضح��ة عن جتليات احل�ضارة الإ�سالمي��ة يف ع�صورها املزدهرة ،وقد
اعتم��د على فن التالحم والت�شابك عرب قطع مكعبة ال�شكل ،ال يتعدى حجمها �سنتيمرتات من الرخام �أو الزجاج
�أو القرميد �أو البلور �أو ال�صدف ,و�أبدع الفنانون امل�سلمون فطوروا هذا الفن ،و�صنعوا منه �أ�شكا ًال رائعة يف م�آذن
امل�ساجد ،واجلوامع ،والقباب؛ كاجلامع الأموي بدم�شق ال�شكل ( ،)15وقبة ال�صخرة يف القد�س ال�شكل (،)16
ويف الق�صور والنوافري والأحوا�ض املائية.

ال�شكل ( )14فُ�سيفُ�ساء بيزنطية
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فن
الف ُ
ُ
سيفساء

(�أ)

ال�شكل ( )15اجلامع الأموي

(�أ)

(ب)

(ب)
ال�شكل ( )16قبة ال�صخرة
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فن
الف ُ
ُ
سيفساء

التقــويـم
�أجب عن الأ�سئلة التالية:
كبريا يف �صناعة
1ـ يرج��ع ا�ستخدام الفُ�سيفُ�ساء قدميًا لل�سومريني ثم  ،.......حي��ث �شهد الع�رص البيزنطي
تطورا ً
ً
الفُ�سيفُ�ساء؛ لأنهم �أدخلوا يف �صناعته  ..........و............

عدد اخلامات التي ا�ستخدمها امل�سلمون يف �صناعة لوحات الفُ�سيفُ�ساء.
2ـ ِّ
3ـ اذكر اثنني من املعامل التاريخية التي حتوي فُ�سيفُ�ساء �إ�سالمية.
4ـ ا�رشح طريقة �إخراج لوحة الفُ�سيفُ�ساء.
� مالحظة :تتم الإجابة عن �أ�سئلة التقومي خارج الكتاب.
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املهارات الفنية للوحدة

عزي��زي الطالب يف هذه الوحدة �س��وف تكت�سب عد ًدا من املهارات الفنية من خ�لال اتباعك لإر�شادات املعلم
وتنفيذك للخطوات التالية:
�أو ً
الف ُ
ال :مهارة ت�شكيل منتج من ُ
�سيف�ساء

1ـ اختي��ار املو�ضوع ،وت�صميمه بر�سم خطوطه اخلارجي��ة على م�ساحة ورقة ( )A4حمققًا التنا�سب ال�شكلي بني
امل�ساحات ال�شكل(.)1
ً
حمافظا على ن�سب الت�صميم وتلوينه حمققًا التنوع
2ـ تكب�ير الت�صمي��م ونقله على م�ساحة العمل (� )70×100سم
اللوين ال�شكل(.)2

ال�شكل()2

ال�شكل()1

3ـ تقطي��ع ال�سريامي��ك لقطع منا�سبة ومالئم��ة حلجم العمل املراد تنفيذه مثال (� )1س��م ،2وفرز الألوان يف علب
خا�صة ال�شكل(.)3

ال�شكل()3
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بع�ضا لتعبئة م�ساحات الت�صميم وفق الألوان املقرتحة م�سبقًا لتحقيق قيمة
4ـ ر�ص قطع ال�سرياميك بجانب بع�ضها ً
التنوع اللوين امللم�سي ال�شكل(.)4

ال�شكل()4

5ـ �سد م�سامات منتج الفُ�سيفُ�ساء باملعجون با�ستخدام الألوان والأدوات املنا�سبة ،ثم تنظيف �سطح العمل بقطعة
قما�ش لإخراجه بال�شكل النهائي(.)5

ال�شكل()5
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الوحدة
الثالثة

الفن احلديث

املقدمة:
تعددت املدار�س الفنية يف �أوروبا ،فقد ظهرت املدر�سة الكال�سيكية احلديثة وتوالت املدار�س الفنية منذ القرن التا�سع
ع�رشاملي�لادي ،ث��م ظهرت املدر�سة الرومان�سية والواقعي��ة ،وت�أثر الفن الت�شكيلي بالعل��م واالكت�شافات احلديثة التي
�أ�سهمت يف تطور املدر�سة الت�أثريية ،وبحلول القرن الع�رشين ن�ش�أت مدار�س جديدة �سميت بالفن احلديث من �أهمها
وال�سيالية والوح�شية والتعبريية و�صو ًال �إىل امل�ستقبلية والتجريدية.
التكعيبية رُّ
التعرف على مدار�س الفن احلديث وخ�صائ�صها من خالل حتليل بع�ض �أعمال
وقد جاءت هذه الوحدة لت�ساعدك يف ُّ
فنانيه��ا يف جم��ال الت�صوير� ،إ�ضاف��ة �إىل �إك�سابك بع�ض اخلربات املرتبط��ة بالر�سم والت�صوير ب�أ�سالي��ب املدار�س الفنية
املختلفة.
يتوقع من الطالب بعد درا�سته لهذه الوحدة �أن :

1ـ يحاك��ي �أعم��ال املدر�سة الواقعي��ة والت�أثريية بالر�سم
والتلوي��ن م��ن خالل تعرف��ه عل��ى خ�صائ�ص هاتني
املدر�ستني.
2ـ ير�س��م تكوي ًنا ويلونه يف �ضوء حتليل��ه لبع�ض �أعمال
وال�سيالية .
فناين املدر�سة التكعيبية رُّ
ع�ّب� بالر�س��م �أو الك��والج عن املدر�س��ة امل�ستقبلية
3ـ ُي رّ
والتجريدية م��ن خالل حتليله لبع���ض �أعمال فنانني
هاتني املدر�ستني.
م�ستفيدا من معرفته خل�صائ�ص
عب بالر�سم والتلوين
ً
4ـ ُي رّ

وتت�ضمن هذه الوحدة �أربعة درو�س هي :

الدر�س الأول :من الواقعية �إىل الت�أثريية.
ال�سيالية.
الدر�س الثاين :من التكعيبية �إىل رُّ
الدر�س الثالث :من امل�ستقبلية �إىل التجريدية.
الدر�س الرابع :من الوح�شية �إىل التعبريية.

املدر�سة الوح�شية والتعبريية.
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املجال الفني:
الت�صوير
املحور:
التلوين

الدر�سالأول

من الواقعية �إىل الت�أثريية

مدخل �إىل تاريخ الفن احلديث:

كان��ت الثورة الفرن�سية التي اندلعت �سنة 1789م ذات �أثر وا�ضح يف تطوير احلياة االجتماعية وال�سيا�سية لي�س
يف فرن�سا وحدها ،ولكن يف �أوروبا ب�أكملها ،ثم انتقل هذا الأثر �إىل �سائر �أنحاء العامل ،وميكن القول �إن هذه الثورة
هي البداية الفعلية ملدار�س الفن احلديث.

تزعم الفنان «جاك لوي�س دافيد» « »Jacques-Louis Davidاملدر�سة الكال�سيكية اجلديدة يف ظل الثورة
َّ
الفرن�سي��ة ،واهت��م ب�إظهار دقة عالي��ة يف ت�صوير املوا�ضيع ،حيث اعتمدت لوحاته عل��ى اخلطوط احلادة والألوان
القامتة يف اخللفية؛ مما �ساعده على ت�سليط ال�ضوء على الأ�شكال و�إبرازها يف التكوين ال�شكل (.)1

ال�شكل ( )1لوحة (ق ََ�س ُم الإخوة هورا�س) للفنان «جاك لوي�س دافيد»
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الفن
احلديث

ولكن مت��رد الفنان «ثيودور جرييك��و» « »Theodore Gericaultعلى الأ�سل��وب الكال�سيكي يف الر�سم
وعر�ض��ه للوحات فنية خل��ت من قواعد الفن الكال�سيكي ،تعترب بداية ظه��ور املدر�سة الرومان�سية  ،حيث قامت
تعب عن العواطف واالنفعاالت النف�سية ال�شكل ( ،)2ثم انتقل الفن �إىل
عل��ى ت�صوير املو�ضوعات الدرامية والتي رِّ
التعبري عن الطبيعة والواقع و�صو ًال �إىل املدر�سة الواقعية.

ال�شكل( )2لوحة للفنان «ثيودور جريكو»
املدر�سة الواقعية Realism

فعبوا يف مو�ضوعاته��م عن احلياة اليومية
ر�س��م فنانو هذه املدر�س��ة الواقع كما هوً ،
بعيدا عن اخلي��ال واملبالغة رّ
والطبقة الكادحة.
�صور العديد من اللوحات
وم��ن �أبرز فناين املدر�سة الواقعية الفنان «كوربيه» « »Gustave Courbetالذي َّ
التي تعك�س الواقع االجتماعي ،ومن �أ�شهر �أعماله لوحة (كا�رسي احلجارة) ال�شكل (.)3
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الفن
احلديث

ال�شكل( )3لوحة (كا�رسي احلجارة ) للفنان «كوربيه»

والفن��ان الفرن�سي «دوميي��ه» « »Honoré Daumierمتعدد املواهب ،فكان ر�سا ًم��ا وكاريكاتري ًّيا ونحاتًا،
فتناولت �أعماله احلياة االجتماعية للفقراء واملظلومني ،ومن �أعماله (عربة الدرجة الثالثة) ال�شكل (.)4

وتوجه بع�ض الفنانني ال ُعمانيني �إىل �أ�سلوب الر�سم الواقعي؛ نتيجة الفهم والقدرة على حتليل بنية و�صياغة العمل
الفن��ي للمدر�سة الواقعية ،ومن بني فنانيه��ا الفنان «�سعود احلنيني» الذي ر�سم املناظ��ر الطبيعية وامل�شاهد الواقعية
واحلياة اليومية ال�شكالن (.)6،5
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الفن
احلديث

ال�شكل ( )4لوحة (عربة الدرجة الثالثة) للفنان «دومييه»

ال�شكل ( )5لوحة (ال�سوق ال�رشقي)
للفنان «�سعود احلنيني»

ال�شكل ( )6لوحة (هبطة مطرح) للفنان «�سعود احلنيني»
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الفن
احلديث

واقعيا �إال �أنها تخ�ضع
وق��د �أف�سحت املدر�سة الواقعية املجال لظهور املدر�سة الت�أثريية الت��ي تعترب بدورها امتدا ًدا
ًّ
لالجتاه العلمي لدرا�سة الألوان يف ال�ضوء الطبيعي .
املدر�سة الت�أثريية Impressionism

واكب��ت املدر�س��ة الت�أثريية النظريات احلديثة يف حتلي��ل ال�ضوء ،فا�ستفادت منها يف توظي��ف الألوان  ،و�سميت
املدر�سة بـ «الت�أثريية» ؛لأنها اهتمت بت�أثري �سقوط ال�ضوء على الأج�سام.
أي�ضا ا�سـ��م االنـطـباعـيـ��ة م�ستوحاة من لوحـ��ة (انطباع �شـ��روق ال�شم�س) للفن��ان «مـونيه»
و�أطل��ق عـليه��ا � ً
« »Claude Monetوميكنن��ا م�شاهدة �آثار الفر�شاة عل��ى اللوحة ،وعدم االهتمام باخلطوط اخلارجية املحددة
للأ�شكال ال�شكل (.)7

ال�شكل( )7لوحة (انطباع �رشوق ال�شم�س ) للفنان «مونيه»

واجته بع�ض فناين هذه املدر�سة �إىل ر�سم الطبيعة مبا�رشة كالفنان «رينوار» « »Renoirال�شكل ( ،)8كما ظهرت
احلركة التنقيطية يف لوحة الفنان «�سوارا» « »Seuratال�شكل(.)9
60

الفن
احلديث

ال�شكل ( )8لوحة للفنان «رينوار»

ال�شكل ( )9لوحة للفنان « �سوارا»

ون�ش�أت بعدها املدر�سة ما بعد الت�أثريية « »post-Impressionismوالتي تعترب امتدا ًدا للت�أثريية حيث ت�شرتك
معه��ا يف الألوان امل�رشقة الوا�ضحة وب�رضب��ات الفر�شاة الثقيلة الظاهرة ،لكنها حتيد عنه��ا مبيلها لإظهار الأ�شكال
الهند�سي��ة للأ�شي��اء بو�ضوح (مثلث ـ مربع ) وعدم التقيد ب�ألوان الطبيع��ة والرتكيز على اختيار املو�ضوعات ،ومن
�أهم فناين هذه املدر�سة «�سيزان»«،فان جوخ»«،جوجان».
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الفن
احلديث

«�ســـيــ��زان» « »Cezanneاهــتم
بدرا�س��ة نظريات الت�أثريي�ين يف الألوان
وطوره��ا ،واهت��م ب�إظه��ار الأحج��ام
ومهد
والكت��ل عن��د ر�سمه للأ�ش��كالَّ ،
لظهور املدر�سة التكعيبية ال�شكل (.)10
«فــــان جـــوخ» «:»Van Gogh
ات�سم��ت �أعمال��ه بالتج�سي��م من خالل
الت�أكي��د على ال�ض��وء والظ��ل بلم�سات
الفر�شاة عنيفة احلرك��ة ،وبقوة اخلطوط
ومه��د لظه��ور
اخلارجي��ة للأ�ش��كالَّ ،
املدر�سة التعبريية ال�شكل (.)11

ال�شكل ( )10لوحة للفنان «�سيزان»

«جوج��ان» « »Gauguinات�سم��ت �أعماله بالألوان الغني��ة واخلطوط القوية املح��ددة بال�شكل والوحدات
الزخرفية ال�شكل (.)12

ال�شكل ( )11لوحة للفنان «فان جوخ»
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ال�شكل ( )12لوحة للفنان «جوجان»

الفن
احلديث

واجته العديد من الفنانني ال ُعمانيني يف م�سريتهم الفنية لأ�سلوب املدر�سة الت�أثريية ،ومن بينهم الفنان «�أنور �سونيا»
ال�شكل ( ،)13و«عبد املجيد كاروه» ال�شكل ( ،)14والفنان «حمد ال�سليمي» ال�شكل (.)15

ال�شكل ( )13لوحة للفنان «�أنور �سونيا»

ال�شكل ( )14لوحة للفنان «عبداملجيد كاروه»
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الفن
احلديث

ال�شكل ( )15لوحة للفنان «حمد ال�سليمي»

التقــويـم
�أجب عن الأ�سئلة التالية:
1ـ اذكر اثنني من �أ�شهر ف ّناين املدر�سة الواقعية.
2ـ اذكر اثنني من خ�صائ�ص املدر�سة الت�أثريية.
3ـ حتدث عن جتربة هرني دومييه يف �ضوء املدر�سة الواقعية.
� مالحظة :تتم الإجابة عن �أ�سئلة التقومي خارج الكتاب.
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املجال الفني :
ت�صوير
املحور :
تلوين

الدر�سالثاين

ال�سريالية
من التكعيبية �إىل ُّ

الطبيعية يف �أواخر الق��رن التا�سع ع�رش امليالدي ،ومن �أوائل من ر�سم بطريقة
ب��د�أت الثورة الفنية على الأ�شكال
ّ
ج��دد فنانو القرن
هند�سي��ة الفن��ان «بول �سي��زان» ،فقد ر�أى يف الأ�ش��كال الطبيعية �أ�ش��كالاً هند�سية  ،ومن هنا ّ
الهند�سية �إىل مكعبات وخمروطات و�أ�سطوانات.
الع�رشين الأ�شكال
ّ
املدر�سة التكعيبية Cubism

التكعيبية وازدهاره��ا �إىل «بابل��و بيكا�س��و» « »Pablo Picassoال�شكل (،)16
ويع��ود الف�ض��ل يف تط��ور
ّ
و«جورج براك» « »Georges Braqueال�شكل(.)17

ال�شكل ( )16لوحة (امر�أة جال�سة) للفنان «بيكا�سو»

ال�شكل ( )17لوحة (اجليتار) للفنان« براك»
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الفن
احلديث

ب��د�أت ه��ذه املدر�سة بتحويل �أ�شكال الطبيعة �إىل م�ساحات هند�سية ،ثم انتقلت �إىل ا�ستخدام ما ي�سمى ب�أحادي
الل��ون «لون واحد ودرجاته» من خالل تق�سيم الأ�شكال ،ومن ثم جتميعه��ا ،و�إعادة بنائها بطريقة تكعيبية ،كما
وعرف هذا الأ�سلوب بالكوالج.
ا�س ُتخدمت ق�صا�صات اجلرائدُ ،
وم��ن �أبرز فناين ه��ذه املدر�سة الفنان «بيكا�سو» ومن �أ�شهر �أعماله «اجلورني��كا» ال�شكل ( ،)18مت ر�سمها بعد
إ�سبانية ،وا�ستخدم يف ر�سمها اللونني الأ�سود والأبي�ض مع
ق�ص��ف �إقليم جورنيكا والتي ج�سدت م�أ�ساة احلرب ال ّ
تدرجات اللون الرمادي ،حيث قام بت�شويه اجل�سم وتقطيع بع�ض �أجزائه كداللة على �آثار احلرب والدمار.

ال�شكل ( )18لوحة ( اجلورنيكا) للفنان «بيكا�سو»

قيما فنية
وقد متيز الفنان ال ُعماين «ر�شيد عبدالرحمن» بالأ�سلوب التكعيبي يف بع�ض �أعماله الفنية والتي حملت ً
وجمالية ال�شكل (.)19
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الفن
احلديث

ال�شكل ( )19لوحة للفنان «ر�شيد عبدالرحمن»

ال�سريالية Surrealism
املدر�سة ُّ

بعد كتاب��ات رائد علم النف�س «فرويد» « ،»Sigismund Schlomo Freudاهتم الفنانون �أكرث بالأحالم
والأف��كار املوجودة يف العقل الباطن للإن�سان ومدى عالقة العقل الواع��ي بالالوعي؛ مما �أدى �إىل ظهور املدر�سة
ال�سيالية.
رُّ
وهي حركة فنية يحاول الفنان من خاللها الك�شف عن واقع جديد يتجاوز الواقع الفعلي ،ترف�ض التقيد باملنطق
وتعتمد على اخليال ،وا�ستخدم ال�رسياليون الأ�شكال الواقعية يف �أعمالهم كرموز للتعبري عن �أحالمهم واحلاالت
النف�سي��ة الت��ي يتعر�ضون لها ،واهتمت بامل�ضمون �أك�ثر من ال�شكل ،ولهذا تبدو لوحاته��ا غام�ضة ومعقدة حتمل
أفكارا غريبة وانفعاالت حتتاج �إىل ترجمة لتدرك مغزاها.
� ً
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الفن
احلديث

ال�سيالية ،متيز مبوا�ضيعه الغريبة
ويعترب الفنان الأ�سباين «�سلفادور دايل» (  )Salvador Dalíمن �أهم فنا ّ
ين املدر�سة رُّ
م�صو ًرا
ج�سدت
ً
م�شهدا بني احللم والواقعّ ،
غري امل�ألوفة ،وتعترب لوحة «�إ�رصار الذاكرة» �أكرث �أعماله الفنية �شهرة ،حيث ّ
م�شهدا يف ال�صحراء يوجد فيها عدد من ال�ساعات الذائبة التي حتمل �أوقاتًا خمتلفة ،والتي ت�شري �إىل قوة الزمن الذي ي�رص
ً
على االحتفاظ بتفا�صيله الدقيقة مهما كانت الظروف ،كما �أ�سهمت اخلطوط املنحنية لبع�ض الأ�شكال يف جعل املنظر
�سحرا وليون ًة يف الوقت نف�سه ال�شكل (.)20
�أكرث
ً

ال�شكل ( )20لوحة ( �إ�رصار الذاكرة) للفنان «دايل»
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الفن
احلديث

ال�سيايل كالفنان «�سامل ال�سالمي» الذي متيز بطرح موا�ضيع وطنية،
كم��ا اهتم بع�ض الفنانني ال ُعمانيني باالجتاه رُّ
وبعيدا عن
ور�سم الأج�سام املتطايرة واملحلقة يف الهواء،كاملنازل وال�سفن وال�سيارات؛ جلعل امل�شهد غري م�ألوف
ً
الواقع وترجمة الأحالم �إىل لوحات فنية بطريقة غري اعتيادية ب�أ�سلوب �رسيايل ال�شكل (.)21

ال�شكل ( )21لوحة للفنان « �سامل ال�سالمي»
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الفن
احلديث

التقــويـم
�أجب عن الأ�سئلة التالية:
 1ـ اذكر اثنني من فناين املدر�سة التكعيبية.
ال�سيالية.
 2ـ اذكر اثنني من �أهم فناين املدر�سة رُّ
3ـ حلل لوحة �إ�رصار الذاكرة للفنان �سلفادور دايل من حيث ما ت�شري �إليه الأ�شكال ،و�إ�سهامات اخلطوط املنحنية.
� مالحظة :تتم الإجابة عن �أ�سئلة التقومي خارج الكتاب.
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املجال الفني :
ت�صوير
املحور :
تلوين

الدر�سالثالث

من امل�ستقبلية �إىل التجريدية

املدر�سة امل�ستقبلية Futurism

بينم��ا كان اهتم��ام الفنانني بالتكعيبي��ة ،ظهرت يف �إيطاليا مدر�س��ة فنية على يد «بوت�شي��وين»«،»Boccioni
و«�سيفريين��ي»«« ،»Severiniوب��اال» « ،»Ballaهدف��ت �إىل �إيجاد �أ�شكال متنا�سبة م��ع طبيعة الع�رص احلديث
�سمي��ت بامل�ستقبلية ،حيث اهتم فنانو هذه املدر�سة بال�رسعة والتقدم التقني ،وحاولوا التعبري عن الأ�شكال باحلركة
وال�ض��وء ،ف��كل الأ�شياء تتحرك وجتري وتتغري ب�رسعة ،و يعتمد فيها الفنان عل��ى جتزئة وتكرار الأ�شكال �إىل نقاط
وخط��وط وم�ساحات لإعطاء �إيحاء باحلركة ،الأ�ش��كال ( ،)25،24،23وتعترب (املدينة تنه�ض ) لبوت�شيوين �أول
لوحة للمدر�سة امل�ستقبلية.

ال�شكل ( )23لوحة ( املدينة تنه�ض) للفنان «بوت�شيوين»
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الفن
احلديث

ال�شكل ( )24لوحة (�ضوء ال�شارع ) للفنان« باال»

ال�شكل ( )25لوحة للفنان «�سيفرييني»

وج��اء اهتم��ام الفنان ال ُعماين «�صال��ح الهديفي» بدرا�سة االجت��اه امل�ستقبلي بكل ما يحمله م��ن مفاهيم خا�صة
باحلرك��ة وال�رسعة كدليل على ديناميكية احلياة احلديثة ،وحر�ص على ت�صوي��ر مفرداته وك�أمنا ينظر �إليها من زوايا
خمتلفة تعرب عن مبد أ� التزامن يف الألوان وتداخالتها املج�سدة للحركة املتتابعة ال�شكل ( .) 26
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الفن
احلديث

ال�شكل ( )26لوحة للفنان «�صالح الهديفي»
املدر�سة التجريدية Abstraction

كلمة «جتريد» تعني تلخي�ص الأ�شكال �إىل �أب�سط �صورة فت�صبح �أ�شكالاً ال متثل الطبيعة ،فب�سط الفنان التجريدي
مث� ً
لا التفاحة وال�شم���س �إىل ال�شكل الدائري ،واجلبل �إىل مثلث ،واملباين �إىل مربع��ات وم�ستطيالت ،ويعتمد بناء
اللوح��ة على العالقات الفنية للخط واللون وامل�ساحة ،و�أ َّثرت اللوحات التجريدية يف الفنون الأخرى؛ كالعمارة
والأثاث وطباعة الأقم�شة وت�صميم الآالت والأجهزة احلديثة.
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الفن
احلديث

ً
ب�سيطا يعطي �إيحا ًء بال�شكل الواقعي ،وقد يختزل يف جتريد كلي ال ميكن تف�سريه �إىل
جزئيا
وقد يكون التجريد
ًّ
ال�شكل واقعي.
اهت��م الفنان «وا�سيلي كاندن�سك��ي» « »Wassily Kandinskyبر�سم الأ�شكال املج��ردة ب�إيقاعات خمتلفة
ال�ش��كل ( ،)27واجته الفنان «بيت موندري��ان» «� »Piet Mondrianإىل ر�سم الأ�شكال الهند�سية املجردة من
وحي العمارة ال�شكل(.)28

ال�شكل (  )27لوحة (تكوين) للفنان «كاندن�سكي»

ال�شكل (  ) 28لوحة فنية للفنان «بيت موندريان»
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الفن
احلديث

اجت��ه عدد من الفنانني ال ُعماني�ين �إىل االجتاه التجريدي يف
�أعمالهم الفنية ومنهم�« :سليم �سخي»« ،عبدالكرمي امليمني»،
«�إدري�س الهوتي»« ،منى البيتية» الأ�شكال(.)32-29
حي��ث َّ
ركز «�سليم �سخ��ي» على جتريد حي��وان املها �إىل
�ش��كل ب�سيط باللون الأبي�ض ،وتظه��ر يف �أعماله عالقة بني
ليونة اخلطوط اخلارجي��ة يف حيوان املها ،و�صالبة اخلطوط
الهند�سية يف تلك املربعات املت�شابكة ب�شكل مدرو�س.

ال�شكل ( )29لوحة للفنان«�سليم �سخي»

ال�شكل ( )30لوحة للفنان «عبدالكرمي امليمني»

ال�شكل ( )31لوحة للفنان «�إدري�س الهوتي»
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الفن
احلديث

ال�شكل ( )32لوحة للفنانة «منى البيتية»

التقــويـم
�أجب عن الأ�سئلة التالية:
1ـ اذكر �أنواع التجريد.
2ـ اذكر اثنني من خ�صائ�ص املدر�سة التجريدية.
� مالحظة :تتم الإجابة عن �أ�سئلة التقومي خارج الكتاب.
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املجال الفني :
ت�صوير
املحور :
تلوين

الدر�سالرابع

من الوح�شية �إىل التعبريية

املدر�سة الوح�شية fauvism

متيزت الوح�شية باعتماده��ا �أ�سلوب �أ�شبه بالر�سم
َّ

البدائي ،والأ�شكال امل�سطحة واملحددة يف التكوين،
واعتمدت على ال�شدة اللوني��ة (قوة الت�ضاد) بطبقة

واح��دة م��ن الل��ون با�ستخ��دام الأل��وان ال�رصيحة
كالأحمر والأ�صفر.

و�سمي��ت بالوح�شية عندما �شاهد �أحد النقاد متثا ًال
ِّ

كال�سيكي��ا و�س��ط جمموع��ة من اللوح��ات يف �أحد
ًّ
املعار���ض الفني��ة التي امت��ازت ب�ألوانه��ا ال�صارخة

والنقية حينها قال :ماذا يفعل هذا بني الوحو�ش!

ال�شكل ( )33لوحة فنية للفنان «هرني ماتي�س»

يعتربالفنان«هرني ماتي�س»«»Henri Matisse

م�ؤ�س���س املدر�س��ة الوح�شية وق��د ت�أث��ر بالت�أثرييني،

وتعتم��د �أعمال��ه يف الت�صوي��ر عل��ى تب�سي��ط ر�سم
الأ�ش��كال  ،وا�ستخدم اللون الأحم��ر ،والأزرق،

والأخ�رض يف حالة من النقاء واالختزال يف م�ساحات
لونية �صارخة ذات عالقات مت�آلفة  ،وتتميز لوحاته

الفنية بالب�ساطة والزخ��ارف النباتية ذات اخلطوط

الإيقاعية امل�ستمرة ال�شكالن (.)34,33

ال�شكل ( )34لوحة (احللوى) للفنان «هرني ماتي�س»
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الفن
احلديث

وظهرت �سمات املدر�سة الوح�شية يف بع�ض �أعمال الفنان ال ُعماين «ح�سن مري» ،حيث ن�شاهد الألوان ال�صارخة
يف م�ساحات م�سطحة حمددة ال�شكل (.)35

ال�شكل (  )35لوحة للفنان «ح�سن مري»
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الفن
احلديث

املدر�سة التعبريية Expressionism

مهد
يعت�بر الفنان «ف��ان ج��وخ» «� »van Goghأول من َّ
للتعبريي��ة ،غ�ير �أنها مل تظه��ر بو�صفها مدر�س��ة �إال عند الفنان
الرنويج��ي«�إدوارد مون��خ» .واعتمدت التعبريي��ة على �إظهار
تعاب�ير الوج��وه التي تب�ين االنفع��االت النف�سي��ة ،من خالل
ا�ستخدام الألوان واخلطوط.
تعترب لوحة « ال�رصخة» �أك�ثر لوحات «مونخ» «Edvard
� »Munchشه��رة حيث َّ
ركز على م�شاه��د املوت وامل�آ�سي
انفعاليا ،حيث تلونت
والقل��ق يف �صورة م�شوهة وم�شحون��ة
ًّ
ال�سم��اء بالل��ون الأحم��ر ،فانطلق��ت ال�رصخ��ة الهائلة وغري
ين هذه املدر�سة
املحدودة م��ن الطبيعة ال�شكل ( ،)36ومن فنا ّ
«بيكمان» « »Beckmannال�شكل (« ،)37وكوكو�شكا»
« »Kokoschkaال�شكل (.)38

ال�شكل ( )37لوحة الفنان «بيكمان»

ال�شكل ( )36لوحة (ال�رصخة) للفنان «مونخ»

ال�شكل ( )38لوحة الفنان «كوكو�شكا»
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الفن
احلديث

وظه��رت جمموعة م��ن الفنانني ال ُعمانيني التعبرييني كالفنانة «عالية الفار�سية» املتجددة يف طرح �أعمالها ،حيث
تنوع��ت يف ر�س��م تعابري الوج��وهَّ ،
وركزت على �إظهار انفع��االت الن�ساء ال�ش��كل ( ،)39و كذلك الفنان «علي
الهنائي» ال�شكل ( ،)40والفنانة «حف�صة التميمية» ال�شكل (.)41

ال�شكل ( ) 39لوحة للفنانة « عالية الفار�سية»
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الفن
احلديث

ال�شكل ( )40لوحة للفنان « علي الهنائي»

ال�شكل ( )41لوحة للفنانة «حف�صة التميمية»

التقــويـم
�أجب عن الأ�سئلة التالية:
1ـ اذكر اثنني من �أ�شهر ف ّناين املدر�سة التعبريية.
2ـ اذكر �أهم الطرق لإظهار القيمة التعبريية يف العمل الفني.
3ـ حلل عمل الفنان ح�سن مري يف �ضوء فهمك للمدر�سة الوح�شية.
� مالحظة :تتم الإجابة عن �أ�سئلة التقومي خارج الكتاب.
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املهارات الفنية للوحدة
عزي��زي الطال��ب يف هذه الوحدة �سوف تكت�س��ب عد ًدا من املهارات الفنية من خ�لال اتباعك لإر�شادات املعلم
وتنفيذك للخطوات التالية:
�أو ً
ً
م�ستفيدا من بع�ض الأعمال الواقعية
ال :مهارة تنفيذ لوحة فنية

1ـ ر�سم م�شهد بالقلم الر�صا�ص يف قيا�س (� )20*15سم ال�شكل(.)1
2ـ تلوين التكوين ب�ألوان الأكريليك �أو�أي خامة لونية متوفرة ال�شكل(.)2

ال�شكل()1
ثان ًيا :مهارة ر�سم وتلوين جزء من لوحة �أحد الفنانني الت�أثرييني

ال�شكل()2

1ـ اختيار لوحة فنية لأحد فناين املدر�سة الت�أثريية ال�شكل(.)3
2ـ حتديد جز ٍء من لوحة الفنان ور�سمها بقلم ر�صا�ص يف قيا�س (� )20*15سم ال�شكل (.)4
3ـ تلوين العمل ب�ألوان الأكريليك �أو �أي خامة لونية متوفرة مطبقًا للأ�سلوب الت�أثريي ال�شكل(.)5

ال�شكل()3
ً
ثالثا :مهارة ر�سم وتلوين وجه تكعيبي

1ـ ر�سم �أجزاء الوجه بالأ�سلوب التكعيبي ال�شكل(.)6
2ـ ر�سم اخلطوط اخلارجية للوجه ال�شكل(.)7
3ـ ر�سم وتلوين �أجزاء الوجه ال�شكل(.)8
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ال�شكل()4

ال�شكل()5

ال�شكل()6

ال�شكل()7

ال�شكل()8

رابعا :مهارة حماكاة لوحات الفنان بيكا�سو التكعيبية
ً

1ـ اختيار لوحة من لوحات بيكا�سو التكعيبية ال�شكل(.)9
2ـ ر�سم اخلطوط اخلارجية للوحة التكعيبية ال�شكل(.)10
3ـ تلوين اللوحة ب�ألوان خمتلفة عن �ألوان اللوحة الأ�صلية ال�شكل(.)11

ال�شكل()9

ال�شكل()10

ال�شكل()11

بع�ض الأفكار لتطبيق الأ�سلوب التكعيبي للوجوه

1ـ ر�سم الوجوه ب�أ�سلوب املدر�سة التكعيبية على �أوراق اجلرائد والأكواب الورقية ال�شكل(.)12
2ـ ت�شكيل وجوه ب�أ�سلوب املدر�سة التكعيبية بالأ�سالك ال�شكل(.)13

ال�شكل()12

ال�شكل()13
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ال�سريالية
ً
خام�سا :مهارة ر�سم وتلوين لوحه فنية ب�أ�سلوب املدر�سة ُّ

ال�سيالية ال�شكل(.)14
1ـ اختيار لوحة فنية من �أعمال املدر�سة رُّ
2ـ ر�سم اللوحة بتغيري بع�ض �أجزائها ح�سب املو�ضوع املراد التعبري عنه ،وتلوينها بالألوان املنا�سبة ال�شكل(.)15

ال�شكل()14

ال�شكل()15

�ساد�سا� :إنتاج لوحه فنية ب�أ�سلوب املدر�سة امل�ستقبلية
ً

1ـ اختي��ار ال�صورة املنا�سبة للمو�ضوع املراد التعبري عنه ب�أ�سل��وب املدر�سة امل�ستقبلية وعمل عدة ن�سخ من ال�صورة
الأ�صلية ال�شكل(.)16
2ـ ق�ص �أجزاء من ال�صورة بطريقة مكررة ال�شكل(.)17
3ـ �إعادة ترتيب الأجزاء و�إل�صاقها بطريق ٍة مكررة ب�أ�سلوب املدر�سة امل�ستقبلية ال�شكل(.)18
4ـ �إنهاء العمل حمق ًقا قيمة الإيقاع ال�شكلي اللوين ال�شكل(.)19

ال�شكل()16

ال�شكل()17

ال�شكل()18

�ساب ًعا:مهارةالر�سموالتلوينب�أ�سلوباملدر�سةالتجريدية:

1ـ اختيار �شكل واقعي وحتويله �إىل �شكل جتريدي (جزئي� ،أو كلي) ال�شكل(.)20
2ـ تلوين العمل الفني ال�شكل(.)21
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ال�شكل()19

ال�شكل()21

ال�شكل()20
ثام ًنا :مهارة تنفيذ لوحة فنية ب�أ�سلوب املدر�سة الوح�شية

1ـ ر�سم عمل فني مع الت�أكيد على حتقيق قيمة التنا�سب ال�شكلي مع الأر�ضية ال�شكل(.)22
2ـ تلوين اللوحة ب�أ�سلوب املدر�سة الوح�شية حمققًا قيمة الت�ضاد اللوين ال�شكل(.)23

ال�شكل()22

ال�شكل()23

تا�س ًعا :مهارة تنفيذ لوحة فنية ب�أ�سلوب املدر�سة التعبريية

1ـ ر�سم عمل فني مع الت�أكيد على حتقيق قيمة التنا�سب ال�شكلي مع الأر�ضية ال�شكل(.)24
2ـ تلوين اللوحة ب�أ�سلوب املدر�سة التعبريية حمققًا قيمة االن�سجام اللوين ال�شكل(.)25

ال�شكل()24

ال�شكل()25
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الوحدة
الرابعة

جم�سمات ورقية
املقدمة:

يعت�بر ف��ن النح��ت من الفنون الب�رصي��ة الذي يعود تاريخ��ه �إىل ع�صور ما قب��ل التاريخ حيث جت�سد الأف��كار فيه �إىل
ً
ارتباطا وثيقًا باملج��االت الفنية الأخرى ،حيث �إنها تت�صل مع بع�ضها
ثالثي��ة الأبعاد ،و يرتبط فن النحت
ّ
جم�سم��ات ّ
البع���ض من �أج��ل الو�صول �إىل ال�شكل النهائ��ي للعمل النحتي ،فالنح��ات ي�ستخدم جمال الت�صمي��م من �أجل و�ضع
اخلط��وط العري�ضة لل�ش��كل النهائي للمج�سم  ،وعل��م الهند�سة من �أجل قيا���س الأبعاد الثالثي��ة للمو�ضوع والتنب�ؤ
بال�شكل والطابع الت�صويري للمج�سم.
لذل��ك ج��اءت هذه الوحدة عزيزي الطالب لإك�سابك جمموعة من اخل�برات يف جمال النحت «الت�شكيل بالورق»،
حي��ث �ستتع َّلم �أ�س�س الت�صميم الهند�سي للمج�سمات والإفرادات وامل�ساقط الهند�سية� ،إ�ضافة �إىل الن�سب الذهبية يف
الأعمال النحتية  ،كما �ستكت�سب مهارات �إنتاج جم�سم من الورق ثالثي الأبعاد.
يتوقع من الطالب بعد درا�سته لهذه الوحدة �أن :

وتت�ضمن هذه الوحدة �أربعة درو�س وهي :
َّ

اً
م�ستفيدا م��ن معرفته
أعم��ال فنية جم�سم��ة
1ـ ي�صم��م �
ً

الدر�س الأول � :أ�س�س ت�صميم املج�سمات.

خلطوات ت�صميم املج�سمات.
2ـ يطب��ق قواعد امل�ساقط الهند�سي��ة عند بناء جم�سم من
الورق يف �ضوء معرفته للم�ساقط الهند�سية.
ِّ
ي�ش��كل علب��ة ملنت��ج �صناع��ي م��ن خ�لال معرفته
3ـ
بالإفرادات الهند�سية.
4ـ ِّ
معتم��دا على معرفته بالن�سب
ورقيا
ي�شكل
ً
ًّ
جم�سما ًّ
الذهبية يف الأعمال الفنية.
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الدر�س الثاين :امل�ساقط الهند�سية.
الدر�س الثالث :الإفرادات الهند�سية.
الدر�س الرابع  :الن�سبة الذهبية للمج�سمات.

املجال الفني:
ر�سم
املحور:
تخطيط

الدر�سالأول

�أ�س�س ت�صميم املج�سمات

يتميز فن النحت بتج�سيده لثالثة �أبعاد
جم�سمة :الطول ،والعر�ض ،واالرتفاع،
مما يرثي التجربة الب�رصية للعمل الفني،
وتختل��ف بع���ض املفاهي��م الفني��ة يف
جمال النحت عن غريه��ا من املجاالت
الفني��ة مثل مفه��وم  :الكتلة ،واحلجم،
نظرا لطبيعة الأعمال النحتية
والفراغً ،
املج�سمة .
َّ
حيث يتم تعريف:

امل�ساح��ة :املنطقة املح�ص��ورة بني �أكرث
من خطني .
الكتل��ة :كل �ش��كل ل��ه ط��ول وعر�ض
وارتف��اع وي�شغ��ل حي�� ًزا م��ن الفراغ،
وم��ن الفنانني الذين تناول��وا الكتلة يف
�أعماله��م الورقي��ة «فيليك�س �سيمرب»
( )Felix semperال�شكل( .)1
ال�شكل ( )1عمل الفنان «فيليك�س �سيمرب»
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جم�سمات
ورقية

الف��راغ يف النح��ت يق�صد ب��ه  :الف�ضاء املحيط بالكتل والأحج��ام النحتية وي�سمح بدخ��ول ال�ضوء والهواء من
خاللهم��ا .وقد اعتم��دت الفنانة «كايلي �ستلمان» « »Kylie Stillmanعلى الفراغ يف بع�ض �أعمالها الفنية
كعن�رص �أ�سا�سي يف النحت املعا�رص ،ومن �أبرز تلك الأعمال الورقية ال�شكل (. )2

ال�شكل ( )2عمل الفنانة «كايلي �ستلمان» يعتمد على الفراغ

واجتهت املمار�سات الفنية العاملية نحو فن املج�سمات الورقية ،حيث برز نخبة من الفنانني املتخ�ص�صني يف نحت
املج�سمات الورقية ومنهم:
الفن��ان «فيليك���س �سيمرب» « :»»Felix Semperفنان كوبي �أب��دع يف منحوتاته من جمموعة كبرية من الأوراق
امللت�صقة ببع�ضها ،حيث تتحول �إىل مواد مطاطية ميكن مدها وطيها و�إرجاعها �إىل حجمها الأ�صلي ال�شكل(.)3
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جم�سمات
ورقية

( �أ )

ال�شكل ( )3من �أعمال الفنان «فيليك�س �سيمرب»

(ب)

الفنان «جيم�س ليك» «  : »James Lakeفنان عاملي يعتمد على ورق الكرتون يف �صنع منحوتاته الورقية ذات
الأحجام الكبرية التي تتميز بالدقة والرباعة يف تطويع الورق كما يت�ضح يف ال�شكل (.)4

( �أ )

(ب)
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جم�سمات
ورقية

(ج)

ال�شكل ( )4من �أعمال الفنان «جيم�س ليك»

(د)

الفنان��ة «كايلي �ستلم��ان» « :»Kylie Stillmanتعتمد يف �أغلب �أعمالها النحتية على الفراغ ال�سلبي لإظهار
ال�شكل من خالل تفريغ عدد من الكتب املرتا�صة ببع�ضها كما يت�ضح يف ال�شكل(.)5

( �أ )
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جم�سمات
ورقية

(ب)

ال�شكل ( )5من �أعمال الفنانة «كايلي �ستلمان»

(ج)

التقــويـم
�أجب عن الأ�سئلة التالية:
1ـ عرف الفراغ يف النحت.
2ـ قارن بني الكتلة والفراغ يف النحت.
3ـ اذكر اثنني من الفنانني الت�شكيليني العامليني يف جمال النحت.
� مالحظة :تتم الإجابة عن �أ�سئلة التقومي خارج الكتاب.
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املجال الفني:
ت�شكيل
املحور:
النحت

الدر�سالثاين

امل�ساقط الهند�سية

الت�صمي��م الهند�سي هو �أحد �أحد جماالت الفنون الت�شكيلية بت�صمي��م منتجات فنية ،تعتمد على مبادئ الهند�سة
الريا�ضية ،وتكون الت�صاميم على هيئة ر�سومات ثنائية �أو ثالثية الأبعاد ،حيث كان ي�صاغ هذا الفن بر�سوم يدوية،
ثم تطور بتطور التكنولوجيا ب�إدخال برامج الت�صميم املحو�سبة ل�صياغة الت�صاميم.
ومن �أهم عنا�رص بناء الت�صميم الهند�سي امل�ساقط الهند�سية التي تهدف �إىل متثيل الأ�شكال الثالثية الأبعاد الواقعة
يف الف��راغ ور�سمها على م�ستوى واحد ،من خالل ت�سطيح املج�سمات وفك �أبعادها الثالثة (الطول ،والعر�ض،
واالرتفاع) ،ويتم ر�سمها على م�ستويات خمتلفة كما يف ال�شكلني (.)7،6
امل�سقط الر�أ�سي

امل�سقط اجلانبي

امل�سقط الأفقي

ال�شكل ( )6امل�ساقط الهند�سية
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جم�سمات
ورقية

ال�شكل ( )7طريقة ر�سم امل�ساقط الهند�سية

التقــويـم
�أجب عن الأ�سئلة التالية:
1ـ ما هو امل�سقط الهند�سي ؟
2ـ حلل ال�شكل التايل ال�شكل ( �أ ) �إىل م�ساقطه الهند�سية:
ج
�أ

د

امل�سقط الأفقي

هـ

ب

امل�سقط اجلانبي

امل�سقط الر�أ�سي

ال�شكل (�أ)

3ـ امل�سقط الر�أ�سي هو امل�سقط الذي ينظر �إىل اجل�سم من ..........

 4ـ امل�ساقط الهند�سية ت�صنف ح�سب م�ستوى النظر �إىل امل�ستوى الر�أ�سي الأمامي و............
� مالحظة :تتم الإجابة عن �أ�سئلة التقومي خارج الكتاب.
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املجال الفني:
ت�شكيل
املحور:
نحت

الدر�سالثالث

الإفرادات الهند�سية

ا�ستخدمت املواد الطبيعي��ة الأولية قدميًا كالق�صب واخل�شب والفخار لتعليب املنتجات ،ثم ا�ستخدم الورق بعد
مرورا بالورق والكرتون و�صو ًال
ذل��ك� .أما يف الع�رص احلديث فتدرج��ت املواد امل�ستخدمة من ال�صفائح احلديدية
ً
�إىل الأملنيوم والبال�ستيك.
وميك��ن �أن يع��رف التعليب ب�أنه :ف��ن �صناعة العلب حلماي��ة املنتجات ،وعر�ضها ،وتخزينه��ا ،ومير فن التعليب
بثالث خطوات رئي�سية هي :الت�صميم ،والتطوير ،والإنتاج .
ً
مبا�رشا بالإف��رادات الهند�سية ،حيث �إنها ت�شكل القاع��دة الأ�سا�سية لت�صميم علب
ارتباطا
ويرتب��ط ف��ن التعليب
ً
ويعرف الإفراد الهند�سي :ب�أنه ت�سطيح املج�سمات وحتويلها من ثالثية الأبعاد �إىل ثنائية الأبعاد
التغليف املج�سمةّ .
ال�شكل (.)8

ال�شكل (� )8إفرادات هند�سية لبع�ض العلب
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جم�سمات
ورقية

التقــويـم
�أجب عن الأ�سئلة التالية:
1ـ �ضع عالمة (� )üأمام العبارة ال�صحيحة ،وعالمة (*) �أمام العبارة اخلاطئة :
�أ ـ يرتبط فن التعليب � ً
مبا�رشا بالإفرادات الهند�سية.
أرتباطا
ً

( )

ب ـ مير فن التعليب مبراحل خمتلفة هي الت�صميم والتطوير والإنتاج.

( )

عدد ثال ًثا من املواد امل�ستخدمة يف التعليب.
2ـ ِّ
3ـ َع ِّرف الإفراد الهند�سي.
� مالحظة :تتم الإجابة عن �أ�سئلة التقومي خارج الكتاب.
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املجال الفني:
ت�شكيل
املحور:
نحت

الدر�سالرابع

الن�سبة الذهبية للمج�سمات

الن�سب��ة الذهبية :ه��ي قانون كوين يف�سرِّ القي��م اجلمالية الطبيعية يف الك��ون  ،اكت�شفها العلماء بع��د حتليل �أبعاد
ريا�ضيا بالعدد (  ،)1.618ولإيجاد
العنا�رص الطبيعية كج�سم الإن�سان والنبات واحليوان ال�شكل( ،)9ويعبرَّ عنها
ًّ
الن�سبة الذهبية بني الأبعاد نق�سم البعد الأول على العدد(  )1.618لإيجاد البعد الأ�صغر الأن�سب له� ،أو ن�رضبه يف
مو�ضح يف ال�شكل (.)10
ذات العدد لإيجاد البعد الأكرب والأن�سب له،كما هو َّ

(�أ) ـ الن�سبة الذهبية يف ج�سم الإن�سان

(ب) ـ الن�سبة الذهبية يف ج�سم احليوان (قوقعة احللزون )

(جـ ) ـ الن�سبة الذهبية يف النبات

ال�شكل ( )9الن�سبة الذهبية يف الطبيعة

�س 1.618

�س
ال�شكل ( )10ح�ساب الن�سبة الذهبية للأبعاد
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�س ÷ 1.618

جم�سمات
ورقية

ولقد ا�ستخدم��ت الن�سبة الذهبية عرب
الع�صور يف العم��ارة والفنون ب�أنواعها
املختلفة يف ح�س��اب الأبعاد؛ لتحقيق
االتزان اجلمايل والراحة الب�رصية اللذين
يتحققان ع��ن طريق التنا�سق والتنا�سب
ب�ين الأبع��اد .ويف الأ�ش��كال (، 11
)14،13، 12ن�ستعر���ض بع�ض مناذج
الن�سبة الذهبية يف جماالت فنية خمتلفة :

ال�شكل ( )11لوحة املوناليزا لدافن�شي (الن�سبة الذهبية يف الت�صوير)

(�أ) ـ الن�سبة الذهبية يف برج �إيفيل

(ب) ـ الن�سبة الذهبية يف معبد البارانثيون

ال�شكل (  )12الن�سبة الذهبية يف العمارة

97

جم�سمات
ورقية

االرتفاع � 170سم

الن�سبة الذهبية
65=1.618/1.618/170

القاعدة � 65سم

ال�شكل (  )13من �أعمال الفنان «علي اجلابري»
الن�سبة الذهبية يف النحت

(�أ) ـ �شعار �رشكة �أبل ()Apple

(ب) ـ �شعار �رشكة نا�شونال جيوجرافيك

ال�شكل (  )14الن�سبة الذهبية يف الت�صميم الرقمي
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جم�سمات
ورقية

التقــويـم
�أجب عن الأ�سئلة التالية:
1ـ �ضع عالمة (� )üأمام العبارة ال�صحيحة ،وعالمة (*) �أمام العبارة اخلاطئة :
�أ ـ الن�سبة الذهبية هي ن�سبة جمالية ثابتة عند ح�ساب الأبعاد.

( )

ب ـ العمارة من الفنون التي ا�ستخدم فيها الن�سبة الذهبية.


( )

2ـ ما البعد اجلمايل للن�سبة الذهبية يف الأعمال الفنية ؟
 3ـ اح�سب الطول الأ�صغر ( �أ ) الذي يحقق الن�سبة الذهبية مع طول مقداره (ب = )5يف ال�شكل الآتي :

ب =5

�أ = ......

� مالحظة :تتم الإجابة عن �أ�سئلة التقومي خارج الكتاب.
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املهارات الفنية للوحدة
عزي��زي الطالب يف هذه الوحدة �س��وف تكت�سب عد ًدا من املهارات الفنية من خ�لال اتباعك لإر�شادات املعلم
وتنفيذك للخطوات التالية:
�أو ً
ال :مهارة حتوير العنا�صر الطبيعية (�أ�صداف� ،صخور� ،أوراق الأ�شجار)

1ـ اختيار �أحد العنا�رص الطبيعية كاملرجان �أو الأ�صداف �أو الأ�سماك لت�ستوحي منها يف �أعمالك النحتيةال�شكل(.)1

ال�شكل()1

2ـ درا�سة العن�رص الطبيعي الذي اخرتته �أو جز ًءا منه لر�سمه ال�شكل(.)2

ال�شكل()2

3ـ ابتكار ت�صاميم ملج�سمات م�ستوحاة من الدرا�سات التخطيطية التي قمت بتنفيذها ال�شكل(.)3

ال�شكل()3
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مو�ضحا الإ�سقاط الهند�سي وزوايا النظر
ثان ًيا :مهارة ت�صميم جم�سم هند�سي
ً

1ـ حتليل املج�سمات �إىل م�ساقطها الهند�سية الثالث الرئي�سية (ر�أ�سي� ،أفقي� ،أمامي) ال�شكل(.)4

ال�شكل()4

2ـ اختيار �أف�ضل ت�صميم منفذ وحتويله من ت�صميم م�سطح �إىل ت�صميم جم�سم ور�سمه بزوايا خمتلفة ال�شكل(.)5

ال�شكل()5
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ً
ثالثا :مهارة ت�شكيل الإفرادات الهند�سية للمج�سمات

1ـ ر�سم الإفرادات الهند�سية لعدد من املج�سمات ال�شكل(.)6
ا�سم املج�سم

املج�سم

�أ�سطوانة cylinder

مكعب cube

خمروط cone

هرم tetrahedron

ال�شكل ()6
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�إفرادة الهند�سي

2ـ اختيار �أحد الإفرادات الهند�سية ملج�سم من اخلطوة ال�سابقة وتكبريه على ورق ( )A4ال�شكل(.)7
3ـ ق�ص احلدود اخلارجية للإفراد با�ستخدام املق�ص �أو القاطع ال�شكل(.)8
4ـ حز وثني اخلطوط الداخلية للإفراد ال�شكل(.)9
5ـ ل�صق احلواف ببع�ضها البع�ض ال�شكل(.)10

ال�شكل ()7

ال�شكل ()9

ال�شكل ()8

ال�شكل ()10

راب ًعا :مهارة �إنتاج علبة مبتكرة ملنتج �صناعي

1ـ التعرف على �أنواع وتقنيات الورق و�إمكانياته الت�شكيلية وطرق ربطه ول�صقه ببع�ضه ال�شكل(.)11

ال�شكل ()11
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2ـ اختياراملنتج ال�صناعي الذي �سي�صمم له العلبة مثل (املعكرونة ،لوح �شوكوالتة ،الكمة ال ُعمانية) ال�شكل(.)12

ال�شكل ()12

3ـ ت�صميم العلبة املبتكرة للمنتج ال�صناعي الذي مت اختياره مطبقًا الإفرادات الهند�سية ال�شكل(.)13

ال�شكل ()13

4ـ ت�شكيل علبة املنتج ال�صناعي حمققًا قيمة التنا�سب بني �أجزاء العلبة ال�شكل(.)14

ال�شكل ()14
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خام�سا :مهارة ت�شكيل املج�سم يف �صورته النهائية
ً

1ـ تكرار الإفراد الهند�سي ب�أحجام و�ألوان خمتلفة وفق ت�صميم املج�سم املراد ت�شكيله ال�شكل(.)15

ال�شكل ()15

2ـ بناء املج�سم الورقي عن طريق تركيب الوحدات الهند�سية امل�شكلة يف اخلطوة الأوىل با�ستخدام مواد ال�صقة,
مع مراعاة الن�سبة الذهبية لأجزاء املج�سم ال�شكل(.)16

ال�شكل ()16

3ـ �إنهاء ت�شكيل املج�سم بتنفيذ قاعدة ورقية حمققًا الن�سبة الذهبية ال�شكل(.)17

ال�شكل ()17
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الوحدة
اخلام�سة

منتجات حرفية ُعمانية

املقدمة:
متثل ُعمان مبوقعها اجلغرايف املميز ومعاملها احل�ضارية والثقافية ال�ضاربة يف القدم نقطة �إلتقاء ثقايف وجتاري؛ مما
عد الت�شكيل
انعك���س هذا التميز على ال�صناعات احلرفية التقليدية املختلفة التي خ َّلفها �أبنا�ؤها على مر التاريخ ,و ُي ُّ
�أح��د املجاالت التي اعتمد عليها الإن�سان ال ُعماين يف كث ٍري من �صناعاته ,وقد جاءت هذه الوحدة عزيزي الطالب
تت�ضمن طرق ت�شكي��ل منتجات حرفية تقليدية
ا�ستكم��ا ًال ملا اكت�سبته يف ال�صف��وف ال�سابقة من معاجلات ،حيث
َّ
ُعماني��ة ,حتمل روح الأ�صالة واالبتكار باخلامات املختلفة املتوف��رة يف البيئة املحيطة (كخامة اخل�شب ,واملعدن,
واجللد).

يتوقع من الطالب بعد درا�سته لهذه الوحدة �أن:

وتت�ضمن هذه الوحدة ثالثة درو�س وهي :
َّ

1ـ يطبق معاجلات متنوعة على جمموعة من اخلامات

الدر�س الأول :جتارب ت�شكيلية.

املختلفة للتعرف على خ�صائ�صها.
2ـ ي�صم��م منتجً��ا حرفيًّ��ا ذا قيم��ة جمالي��ة ونفعية

م�ستفيدا من حتليله ل�صور ومناذج ملنتجات حرفية.
ً

3ـ ُي�ش��كل و ُيخ��رج املنت��ج احل��ريف موظفً��ا معرفته
بخ�صائ�ص خامات البيئة املختلفة.
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الدر�س الثاين :ت�صميم منتج ِحريف.
الدر�س الثالث :ت�شكيل و�إخراج املنتج احلريف.

املجال الفني:
ت�شكيل
املحور:
�أ�شغال

الدر�سالأول

جتارب ت�شكيلية

متي��زت البيئة ال ُعمانية بالعديد من ال�صناعات احلرفي��ة التقليدية،كال�صناعات اجللدية واخل�شبية ،و�صناعة املعادن
احلرف من
وال�سعفيات ،وال�صناعات الن�سيجية ،ال�شكل ( ،)1وقد �أولت احلكومة الر�شيدة اهتما ًما
خـا�صا بهذه ِ
ًّ
خ�لال وزارة الرتاث وال�سياحة ،واملتح��ف الوطني؛ للحفاظ عليها وتعريف ال��زوار وال�سائحني بهذا املوروث.
وفيما يلي بع�ض احلرف التقليدية ال ُعمانية ومنتجاتها املنفذة بخامات بيئية خمتلفة ذات تنوع �شكلي زخريف لوين:

ال�شكل( )1ال�صناعات الن�سيجية

العمانيون منذ ِ
�أ ـ ِ
ف ِ
احل َر ُ
الق َدم من جلود احليوانات ل�صناعة منتجات خمتلفة مثل� :أغماد ال�سيوف
لدي ُة :ا�ستفاد ُ
اجل َّ
وال�سكاكني ال�شكل( ، )2واحلزام ال�شكل( ،)3والترُّ و�س ،و ِق َر ْب املاء ،والطبول.
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منتجات
حرفية ُعمانية

ال�شكل( )2غمد �سكني

ال�شكل( )3احلزام

فا ْ
ب ـ ا ِْ
حل َر ُ
خل َ�ش َّبيةُ :ا�ستفاد ال ُعمانيون من بع�ض الأ�شجار املوجودة يف بيئتهم املحيطة ،والأخ�شاب امل�ستوردة يف
�صناعات خمتلفة ،كال�سفن ال�شكل( ،)4واملنادي�س ال�شكل( ،)5والأبواب ال�شكل( ،)6والنوافذ ،والقوارب،
و�أ�سقف القالع واملنازل.

ال�شكل( )4جم�سم ل�سفينة ُعمانية
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ال�شكل( )5املندو�س

منتجات
حرفية ُعمانية

ال�شكل( )6باب خ�شبي قدمي

جـ ِ
ثري  ،فقد َّ
احل َر ُ
وظف
العماين ،وتتميز
فني ٍّ
عدني ُة :حتتل ِّ
كبريا يف التاريخ ُ
حي ًزا ً
ٍّ
ال�صناعات املعدنية ِّ
ف املْ َّ
بح�س ٍّ
الأج��داد ال ُّنحا�س واحلديد والف�ضة بط��رق خمتلفة لال�ستفادة منها يف حياتهم وممار�ساته��م اليومية ،ومن �أمثلة
والدالل ( �أباريق القهوة)
العماين ال�شكل(ِّ ،)8
ه��ذه ال�صناعات :خمزن بارود (تالحيق) ال�شكل( ،)7واخلنجر ُ
ال�شكل( ،)9واحللي الن�سائية ،وال�سيوف ،واملباخر.
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منتجات
حرفية ُعمانية

ال�شكل( )7خمزن بارود (تالحيق)

الدلة
ال�شكل(َّ )9

ال�شكل( )8اخلنجر ال ُعماين

تعد حرفة الن�سي��ج �إحدى احل��رف التقليدية التي
�سي��جُّ :
د ـ ِح ْرف�� ُة ال َّن ِ
م��ر الع�صور ،حيث كانت ومازالت
مار�سها الإن�سان ال ُعماين على ِّ
م�ص��در دخ��ل ينتفع به م��ن ميتهنها ،وم��ن �أهم املن�سوج��ات التي
مازال��ت تُ�ستخ��دم يف ُعمان:ال�سباعية ال�ش��كل ( ،)10وال�ساحة،
ال�سعيدية.
وال�شيلة ،واحلزام القطني ،والعمامة َّ
ال�شكل( )10ال�سباعية
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منتجات
حرفية ُعمانية

التقــويـم
�أجب عن الأ�سئلة التالية:
1ـ اذكر ثال ًثا من املنتجات احلرفية املوجودة يف حميط بيئتك.
2ـ اذكر �أ�سماء ال�صناعات احلرفية التقليدية التالية:

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

� مالحظة :تتم الإجابة عن �أ�سئلة التقومي خارج الكتاب.
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املجال الفني:
الت�صميم
املحور:
ت�صميم �صناعي

الدر�سالثاين

ت�صميم منتج حريف

أ�سا�س ِّ
لكل عمل فني ،والذي يبنى عليه بقية مراح��ل الإنتاج .ومهما احتوى هذا العمل على
يعت�بر الت�صمي��م � ٌ
املهارات الأدائية املتنوعة لكنها ال تبعث الر�ضا التام بدون تلك اللم�سات اجلميلة والأداء الوظيفي املتكامل.
أ�سا�سا على قدرة امل�صمم على االبتكار وعلى ا�ستغالل ثقافته ومهارته يف خلق عمل
�إنَّ عملية الت�صميم تعتمد � ً
متكامل حمققًا الأهداف الوظيفية واجلمالية.وابتكار طرق فنية جديدة للإنتاج بتكلفة �أقل م�ستخد ًما خامات البيئة
مراعي��ا يف ذلك حتقيق اجلانب النفعي
املتوف��رة واخلامات امل�ستهلك��ة؛ لت�شكيل منتج ما وتركيبه يف قالب موحد
ً
واجلمايل للمنتج الأ�شكال (.)13،12 ،11

ال�شكل( )11ت�صميم حزام اخلنجر

ال�شكل( )12ت�صميم حلي ن�سائية

ال�شكل( )13ت�صميم مندو�س
112

منتجات
حرفية ُعمانية

الزخارف يف املنتجات الرتاثية

الزخارف ه��ي جمموعة نقاط وخط��وط و�أ�شكال
روفيات متداخلة
هند�سية ور�سوم حيوانية ونباتيةُ ،
وح ّ
تعطي ر�ؤية جمالية ملختلف املنتجات ال�شكل (،)14
ا�ستخدمت بع�ضها وفق قواعد ر�سم الزخرفة كالتناظر
والتك��رار والت�شع��ب والتنا�س��ب والت�شاب��ك ا ِ
ُعتمد
يف توزيعه��ا عل��ى �إيج��اد عالقات متزنة فيم��ا بينها.
واملالحظ �أحيا ًنا يف الوح��دات الزخرفية لبع�ض هذه
املنتج��ات ب�أنها لي�ست له��ا قاعدة معين��ة يف ر�سمها
وترتيبها� ،إمنا يتوقف ذلك على الذوق الفني.
ال�شكل( )14الزخارف النباتية والهند�سية يف الدلة ال ُعمانية

التقــويـم
�أجب عن الأ�سئلة التالية:
1ـ ع ِّلل :تهتم جميع القطاعات ال�صناعية التقليدية واحلديثة بالت�صميم.
روفيات
2ـ ........................هي جمموعة نقاط وخطوط و�أ�شكال هند�سية ور�سوم حيوانية ونباتية ُ
وح َّ
متداخلة ومتنا�سقة فيما بينها تعطي ر�ؤية جمالية وفنية.
 3ـ ا�ستخدمت الوحدات الزخرفية الرتاثية وفق قواعد ر�سم الزخرفة كـ................,.................
.....................,....................،
� مالحظة :تتم الإجابة عن �أ�سئلة التقومي خارج الكتاب.
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املجال الفني:
الت�شكيل
املحور:
�أ�شغال

الدر�سالثالث

ت�شكيل املنتج احلريف

يعت�بر الت�شكي��ل �أحـد املج��االت الفـنية الرئي�سي��ة يف الفن الت�شكيلي .فه��و يتيح فر�صة التعام��ل مع اخلامات
املختلف��ة وفه��م طبيعتها وم�شكالته��ا وم�صادرها ،كما ي�ساعد عل��ى تـكوين اجتاه عام نحـو ت��ذوق قـيم الأ�شياء
اجلمالية املختلفة.
ور�ؤية العالقات والرتاكيب
َّ
وق��د جن��د ل��كل خام��ة خا�صي��ة معين��ة تفت��ح �آفاقًا
للبح��ث والتجري��ب والق��درة عل��ى التفك�ير والت� ُّأم��ل
واملحاول��ة يف �إب��داع منتج��ات حرفي��ة ،م��ن خ�لال
اال�ستعان��ة به��ذه اخلام��ات ،كاجلل��د ،واخل�ش��ب،
والنحا�س،والأملنيوم،وال�ص��وف ،والأوراق ،والفل�ين،
والكرتون ،كما يف الأ�شكال(.)18,17,16
ال�شكل( )16الت�شكيل بخامة اخل�شب

ال�شكل( )17الت�شكيل بخامة املعدن واجللد

114

ال�شكل( )18الت�شكيل بخامة اجللد

منتجات
حرفية ُعمانية

خ�صائ�ص بع�ض اخلامات امل�ستخدمة يف املنتجات احلرفية

لكل خامة من خامات البيئة خ�صائ�ص ومميزات تعرف بها ومتيزها عن غريها وحتدد من خاللها طرق اال�ستفادة
منه��ا وا�ستخداماتها يف جماالت ال�صناع��ات احلرفية املختلفة .ون�ستعر�ض فيما يل��ي بع�ض تلك اخلامات وبع�ض
خ�صائ�صها وا�ستخداماتها:
1ـ اجلل��د  :خام��ة تنتج من خالل دباغة جل��ود احليوانات؛ ويوجد هناك نوعني من اجلل��د :الطبيعي ،وال�صناعي
ال�شكل( ،)19ومن �أهم خ�صائ�صه:
ـ �سهل القطع والتفريغ.
ـ قابل للت�شكيل عليه باحلرق وال�ضغط والت�ضفري والتدكيك والتطعيم.
ـ طري ولينِّ وذو متانة عالية.
ـ يتجان�س مع الكثري من اخلامات الأخرى.

(�أ) اجللد الطبيعي

ال�شكل(� )19أنواع اجللود

(ب) اجللد ال�صناعي
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منتجات
حرفية ُعمانية

انت�شارا ،وهو عازل للحرارة وغري مو�صل للكهرباء ال�شكل(،)20
2ـ اخل�شب  :يعترب من �أكرث اخلامات الطبيعية
ً
ومن �أهم خ�صائ�صه:
ـ طبيعي �صلب.
ـ ُي َّ
�شكل بالنحت� ،أو احلفر� ،أو الن�رش.
ـ يتوفرعلى �شكل �صفائح� ،أو قطع خمتلفة الأ�شكال� ،أو�أعمدة� ،أو ن�شارة.

ـ قابل للزخرفة عليه باحلرق.
ـ قابل للدمج مع خمتلف �أنواع اخلامات.

ال�شكل ( )20اخل�شب
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منتجات
حرفية ُعمانية

3ـ ال ُّنحا�س  :يعترب من �أقدم املعادن امل�ستخرجة من باطن الأر�ض ،والتي اكت�شفها الإن�سان وا�ستخدمها يف العديد
من ال�صناعات التقليدية املختلفة ال�شكل( ،)21ومن خ�صائ�صه:
ـ �سهولة �صهره و�صبه يف قوالب.
ـ قابل للطرق �إذا كان على �شكل رقائق� ،أوق�ضبان.
ـ �سهل الت�شكيل �إذا كان على �شكل خيوط نحا�سية.
ـ قابل للت�شكيل عليه بال�ضغط �إذا كان على �شكل �صفائح.

ال�شكل( )21النحا�س
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منتجات
حرفية ُعمانية

التقــويـم
�أجب عن الأ�سئلة التالية:
�ضع رقم الإجابة ال�صحيحة بني الأقوا�س يف العمود (ب) مبا ينا�سبها من العمود (�أ)
العمود ( �أ )
( � )1سهل الت�شكيل وقابل للطرق وال�سحب ،وميكن �صهره و�صبه يف قوالب.
(  ) 2طبيعي �صلب عازل للحرارة ،وميكن ت�شكيله بالنحت �أو احلفر �أو الن�رش.
(  ) 3حتويل اجللد �إىل مادة طبيعية متعددة اال�ستعمال.
� مالحظة :تتم الإجابة عن �أ�سئلة التقومي خارج الكتاب.
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العمود ( ب )
( ) الدباغة
( ) النحا�س
( ) اخل�شب

املهارات الفنية للوحدة
عزي��زي الطالب يف هذه الوحدة �سوف تكت�سب عد ًدا من املهارات الفنية من خالل اتباعك لإر�شادات املعلم
وتنفيذك للخطوات التالية:
�أو ً
ال :مهارة ت�شكيل منتج حريف

1ـ اختي��ار ت�صمي��م منت��ج حريف ي�صلح تنفي��ذه بخامة اجللد ،مثل( :غم��د ال�سكني) �أو خام��ة اخل�شب ،مثل:
ؤكدا على �إظهار الوحدات الزخرفية ال�شكل(.)1
(املندو�س) �أو خامة املعادن ،مثل�( :آنية نحا�سية) م� ً

2ـ ت�شكيل و�إخراج املنتج احلريف:

ال�شكل()1

• غمد ال�سكني:

1ـ �أخذ قيا�سات املنتج املراد تنفيذه ،ثم قطع اجللد ال�شكل(.)2
2ـ غمر اجللد يف املاء لتليينه ال�شكل(.)3
 3ـ تطبيق معاجلات خمتلفة ،كالتخرمي والتطعيم والتدكيك ال�شكل(.)4
4ـ زخرفة املنتج احلريف بطريقتي ال�ضغط واحلرق ال�شكل(.)5
5ـ غمد ال�سكني يف �شكله النهائي ال�شكل(.)6

ال�شكل()2

ال�شكل()3

ال�شكل()4
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• املندو�س:

ال�شكل()6

ال�شكل()5

1ـ تف�صيل هيكل املندو�س وزخرفته ال�شكل(.)7
2ـ تثبيت �أوجه املندو�س ال�شكل(.)8
 3ـ تركيب البطانة الداخلية ال�شكل(.)9
4ـ املندو�س يف �شكله النهائي ال�شكل(.)10

ال�شكل()7

ال�شكل()8

ال�شكل()9

ال�شكل()10

• �آنية نحا�سية:

1ـ ق�ص ال�صفيحة املعدنية ح�سب ال�شكل املراد �إنتاجه ال�شكل(.)11
2ـ تليني قطعة النحا�س بالنار ال�شكل(.)12
 3ـ طرق قطعة النحا�س وت�شكيلهاح�سب ال�شكل املطلوب ال�شكل(.)13
4ـ الآنية النحا�سية يف �شكلها النهائي ال�شكل(.)14

ال�شكل()11
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ال�شكل()12

ال�شكل()13

ال�شكل()14

الوحدة ال�ساد�سة

ت�شكيالت ُحروف َّية

املقدمة:
فقدم اخلطاط
ُو ِّظ َ
ف اخلط العربي خلدمة الدين الإ�سالميَّ ،
والفنان العربي العديد من اخلطوط التي اعتمدت يف تكوينها
على نظ��م بنائية هند�سي��ة ريا�ضية ،الأمر ال��ذي جعل للخط
مكانة رفيعة يف جماالت الفنون الت�شكيلية ،ملا فيه من تنوع يف
�أ�س��اليب الكتابة ،لذلك جاءت هذه الوحدة عزيزي الطالب
تت�ض��من تطبيقات يف جمال
لت�ض��يف لك خربات فنية جديدة
َّ
الت�ش��كيل باخلط العرب��ي من خالل حم��اكاة بع�ض احلروف،
وتفريغها ،ثم طباعتها على خلفيات لونية منفذة ب�أحد الفنون
املعا�رصة .

من �أعمال الفنان ال ُعماين «�سامي الغاوي»

يتوقع من الطالب بعد درا�سته لهذه الوحدة �أن :

وتت�ضمن هذه الوحدة �أربعة درو�س وهي :

1ـ يحاكي بالر�سم كتابة بع�ض املفردات العربية.

روفيات.
الدر�س الأول ُ :ح َّ

يفرغ وحدات حروفية ت�صلح للطباعة .
2ـ ِّ

روفية.
الدر�س الثاين :وحدات ُح َّ

3ـ ينفِّذ خلفية لونيةم�ستخد ًما تقنياتمعا�رصة.
فنيا بالت�شكيالت احلروفية عن طريق
4ـ ينتج عملاً ًّ
الطباعة باال�ستن�سل.

الدر�س الثالث  :خلفيات لونية.
روفيات.
الدر�س الرابع  :طباعة ا ْل ُح َّ
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املجال الفني:
ر�سم
املحور:
خط عربي

الدر�سالأول

ُحروف َّيات

ب��رزت يف الع�ص��ور الإ�سالمية العديد من التغي�يرات على اخلطوط ،حيث ظهرت �أن��واع خمتلفة من اخلطوط
العربية ،منها :
 1ـ اخلط الكويف :يعترب�أقدم اخلطوط العربية  ،متتاز حروفه باال�ستقامة ،وت�صنع يف ات�صالها زوايا قائمة ،وحروفه
قابلة للتزيني ويوجد منه عدة �أنواع مثل  :الب�سيط  ،املورق  ،املزهر  ،املعماري ،الهند�سي ال�شكل(.)1

ال�شكل ( )1منوذج للخط الكويف

2ـ	 خ��ط الن�سخ :خط منظم وا�ضح  ،يجمع بني الر�صانة والب�ساط��ة ،ومثلما يدل عليه ا�سمه فقد كان الن�ساخون
ي�ستخدمونه يف ن�سخ الكتب ال�شكل (.)2

ال�شكل ( )2منوذج خلط الن�سخ

122
122

ت�شكيالت
ُحروف ّية

3ـ	 خ��ط ال ُّث ُل��ث :من اخلطوط ال�صعبة يف الكتابة وه��و مطور عن الن�سخ ،و�سمي بهذا اال�س��م؛ لأنه ُيك َت ُب ب�سمك
ي�ساوي ثلث قطر القلم ،وهو امليزان الذي يوزن به �إبداع اخلطاط ال�شكل (.)3

ال�شكل ( )3منوذج خلط الثلث

4ـ	 اخلط الديواين :يتميز بالتواء حروفه ومرونتها ولها زوائد رفيعة متدلية ،ال�شكالن (.)5،4

ال�شكل ( )4منوذج للخط الديواين

ال�شكل ( )5منوذج للخط الديواين اجللي
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ت�شكيالت
ُحروف ّية

 5ـ خ��ط الرقع��ة� :أ�سه��ل �أنواع اخلطوط العربي��ة ،تكون حروفه ق�ص�يرة ،مما جعله نادراال�ستخ��دام يف النواحي
الزخرفية للفنون الإ�سالمية والعمارة ب�صفة خا�صة ،ابتكره اخلطاط الرتكي (ممتاز بك) ال�شكل (.)6

ال�شكل ( )6منوذج خلط الرقعة

6ـ اخل��ط الفار�سي :متتاز حروفه بالدقَّة واالمتداد ،بعد انت�شار الإ�س�لام يف بالد فار�س تعددت اخلطوط الفار�سية
ارتفاعا
وظهر نوع جديد ي�سمى (الن�ستعليق) ،وهو خليط بني الن�سخ والتعليق تبدو الكلمات فيه وك�أنها �أكرث
ً
من اجلهة اليمنى ،ثم تنحدر قلي ً
ال نحو الي�سار ،و�أ�شهر خطاطي هذا النوع (مري علي التربيزي) ال�شكل(.)7

ال�شكل ( )7منوذج للخط الفار�سي

كما ُو ِّظف اخلط العربي خلدمة الدين الإ�سالمي  ،وظهر يف جماالت فنية عديدة مثل:
1ـ ن�س��خ امل�صاحف :وجن��د �أن خطي الن�سخ والرقعة قد ا�ستخدما يف الكتاب��ات املطبوعة وكتابة القر�آن الكرمي،
فهما �أ�رسع يف الكتابة و�أ�سهل يف القراءة ال�شكل (.)8
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ت�شكيالت
ُحروف ّية

ال�شكل ( )8خمطوطة مل�صحف ُعماين بوزارة الرتاث والثقافة

2ـ كتاب��ة املخطوطات واملرا�سالت والدواوين :من �أبرز اخلطوط التي ا�ستخدمت يف هذا اجلانب اخلط الديواين،
�سا من �أ�رسار ق�صور الدول��ة العثمانية ،فقد كانت �سطوره مزحومة اليرتك بينها فراغ ي�سمح
فف��ي بداياته كان رِ ًّ
ب�إ�ضافة �أي حرف �آخر ملنع تغيري الن�صو�ص يف الأوراق الر�سمية للدولة ال�شكل (.)9

ال�شكل ( )9منوذج ملخطوطة نادرة من الدولة العثمانية
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ت�شكيالت
ُحروف ّية

3ـ	 تزيني العمارة كامل�آذن والقباب والق�صور ،واملكتبات وبع�ض الأماكن العامة :وقد ا�ستخدم اخلط العربي كوحدات
زخرفية لإمكانية �سحب حروفه وتطويعها داخل �إطارات �أو م�ساحات هند�سية و�أ�شكال ع�ضوية ال�شكل (.)10

ال�شكل ( )10منوذج خلط عربي حمفور على حمراب م�سجد

التقــويـم
�أجب عن الأ�سئلة التالية:
1ـ �أكمل الفراغات التالية مبا ينا�سبها:
�أ ـ ابتكر اخلطاط الرتكي «ممتاز بك » اخلط .................
ب ـ اخلط  .........متتاز حروفه باال�ستقامة ،وقابليتها للتزيني .
2ـ علل مايلي :
�أ ـ ا�ستخدام خط الن�سخ يف كتابة امل�صاحف.
ب ـ ت�سمية خط الثلث بهذا اال�سم.

ج ـ �إدخال اخلط العربي يف جمال العمارة.
� مالحظة :تتم الإجابة عن �أ�سئلة التقومي خارج الكتاب.
126

املجال الفني:
ت�شكيل
املحور:
طباعة

الدر�سالثاين

وحدات ُحروف َّية

قام��ت جمموع��ة من ُ
الك َّت��اب واخلطاطني بتجويد اخلط العرب��ي وكانت لهم ب�صماته��م الوا�ضحة يف فن اخلط
العربي ،ومنهم:
1ـ قطبة املحرر :قام بتحوير اخلط الكويف وتطويره  ،فقد اخرتع قلم ال�صومار وقلم اجلليل .
وقدر مقايي�سها و�أبعادها بالنقط.
2ـ ابن مقلة� :أول من هند�س احلروف َّ
3ـ ابن البواب� :أبو احل�سن علي بن الهالل ،رئي�س اخلطاطني يف بغداد � ،أن� أش� مدر�سة للخط ،وكتب �أربعة و�ستني
م�صحفًا ال�شكل (.)11

ال�شكل ( )11منوذج من �أعمال «ابن البواب»
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ت�شكيالت
ُحروف ّية

4ـ مري علي التربيزي� :أول من و�ضع قواعد اخلط الفار�سي ،وكان ي�ضع توقيعه على كتاباته وخمطوطاته ال�شكل (.)12

ال�شكل ( )12من �أعمال «مري علي التربيزي»

كم��ا ظه��ر جمموعة من اخلطاطني والفنانني ال ُعمانيني �ساروا على نهج من �سبقوهم بل و�أثبتوا متكنهم من قواعد
اخلط العربي ،ومنهم :
1ـ الفنان حممد بن فا�ضل احل�سني :من الأوائل يف تناول احلرف العربي يف الأعمال الفنية ال ُعمانية� ،أ�سلوبه الأول
اعتم��د عل��ى ا�ستخدام احلرف برتديدات يف �أحجام خمتلفة ومتتالية يف اللوحة الواحدة مع تعاك�سها ،بعد ذلك
اعتم��د عل��ى ربط احلرف مع الأ�ش��كال الهند�سية فتحول احلرف �إىل عن�رص تعبريي فاع��ل مع تلك ال�صياغات
املجردة للفنان ،ال�شكل (.)13
روفيات ويق��دم كل حرف على حدة يف
2ـ	 حمم��د بن عب��داهلل الفار�سي :املعروف بـ (حمم��د ال�صائغ) يفكك ا ْل ُح َّ
�أج��زاء الن���ص؛ كي تتجلى جمالياتها الت�شكيلية ،وتعمل على الربط بني �سائر املفردات يف العمل حمققًا التوازن
بني الفراغات والكلمات ال�شكل (.)14
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ت�شكيالت
ُحروف ّية

ال�شكل ( )13لوحة للفنان «حممد فا�ضل احل�سني»

ال�شكل (  )14لوحة للفنان «حممد ال�صائغ»

3ـ اخلطاط �سامي بن زين الغاوي :بد أ� بالر�سم الواقعي للطبيعة والأ�شخا�ص ،ثم حتول من الر�سم �إىل تقليد الكتابات
باخلط العربي ،فتعلم �أ�سا�سيات فن اخلط العربي وبراية القلم ،وحت�ضري الأحبار يف �إ�سطنبول ال�شكل (.)15
4ـ اخلط��اط عل��ي بن دروي�ش العجمي :يتمي��ز بكتابة خط الثلث اجللي ،وهو من اخلط��وط التي تكتب مبقا�سات
كبرية ،وت�أخذ �شكل جلي مثل(دائرة،بي�ضاوي،قطره) ال�شكل ( .)16
5ـ اخلط��اط بدرب��ن ح�سن العجمي :يتميز بكتابة خ��ط الن�سخ ،وهو من اخلطوط الدقيقة الت��ي ُيكتب بها القر�آن
الكرمي ال�شكل(.)17
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ت�شكيالت
ُحروف ّية

ال�شكل ( )15لوحة للخطاط «�سامي الغاوي»

ال�شكل ( )16لوحة للخطاط «علي العجمي»

ال�شكل ( )17لوحة للخطاط «بدر العجمي»
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ت�شكيالت
ُحروف ّية

وي َّت�ضح من الأعمال ال�سابقة �أن اخلط العربي يتح َّلى بخ�صائ�ص متيزه عن �سائر اخلطوط الأخرى  ،منها :

2ـ الب�سط (الر�أ�سي )

1ـ املد (الأفقي)

3ـ التدوير

4ـ املطاطية

5ـ الت�شابك والتظافر

6ـ التعاك�س

7ـ التناظر

 8ـ التحريف

9ـ التكرار
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ت�شكيالت
ُحروف ّية

التقــويـم
�أجب عن الأ�سئلة التالية:
1ـ اذكر ثالثة من الفنانني ال ُعمانيني برزوا يف جمال اخلط العربي.
2ـ من خ�صائ�ص اخلط العربي :املد والت�شابك و  ...........و ...............و..............

وقدر مقايي�سها و�أبعادها بالنقط هو ..............................

 3ـ �أول من هند�س احلروف َّ

� مالحظة :تتم الإجابة عن �أ�سئلة التقومي خارج الكتاب.
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املجال الفني:
ت�صوير
املحور:
تلوين مائي

الدر�سالثالث

خلفيات لونية

تطور الفن الت�شكيلي يف ع�رصنا احلايل مع تطور اخلامات والأدوات ،وظهرت تقنيات وفنون حديثة ،ومنها :
َّ
1ـ فن الإيربو :يرجع �أ�صل الكلمة للغة الفار�سية وتعني «�سطح املاء» ،حيث دخل فن الإيربو يف الفنون الإ�سالمية
وتداخل مع اخلط العربي ،وتقوم فكرته على توزيع اللون على �سطح املاء ،ونقله من ال�سطح �إىل الورق فيظهر
بتوزيعات لونية وتداخالت خمتلفة ال�شكل (.)18

( �أ )

ال�شكل ( )18مناذج لفن الإيربو

(ب)

2ـ ف��ن املان��داال «الدائرة » :نوع من �أنواع الر�س��وم الزخرفية تعود �أ�صوله �إىل الثقاف��ةالهندية ،وتقوم على فكرة
تناغم��ا يف ت�صميم متوازنومت�ساوي
النقو���ش الدقيق��ةاملتوازنة بنظام حمدد يبد أ� م��ن املركز ،ثم يتو�سع ليعطي
ً
حد كبري ال�شكل (.)19
الزوايا �إىل ٍّ

( أ� )
(ب)
ال�شكل ( )19عمل منفذ باملانداال للفنانة ال ُعمانية «فردو�س �شايف»
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ت�شكيالت
ُحروف ّية

عد الدودل �أحد
3ـ فن الدودل :ي�سمى (فن اخلر َب�شة) وهي الر�سوم والكتابات واخلطوط الع�شوائية وغري الدقيقة ،و ُي ُّ
�أنواع الفنون الزخرفية التي تبد أ� بتكوينات�صغرية ،مثل :وردة� ،أو دائرة� ،أو قلب� ،أو �شعاع� ،أو جنمة ،ثم ت�ستمر
ب�شكل متنا�سقٍ  ،وتكون �أطرافها غري حمددة ال�شكل،
يف عمل التفريعاتالتي ال تنتهي وتتداخل مع بع�ضها البع�ض
ٍ
كثريا منا ير�سم هذا النوع من الر�سوم يف هوام�ش الأوراق ال�شكل (.)20
فنجد ً

( أ� )

ال�شكل ( )20منوذج لفن الدودل

(ب)

4ـ فن الزنتاجنل « ت�أمل الت�شابك » � :أحد �أنواع الر�سوم الزخرفية املجردة التي تبد أ� بر�سم التكوين اخلارجي �أو ًال ،ثم
�إ�ضافة التفا�صيل الدقيقة يف الداخل من خالل اخلطوط املتكررة واملتناغمة واملتداخلة ،والتي تنتج عنها �أعمال يف
غاية الدقة ،لي�س بال�رضورة �أن تكون يف �أ�شكال دائرية ،و �أال يكون للر�سم اجتاه مثل� :أعلى �أو �أ�سفل ،بل يكون بال
اجتاه معني ال�شكل (.)21

( �أ )
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ال�شكل ( )21منوذج لفن الزنتاجنل

(ب)

ت�شكيالت
ُحروف ّية

التقــويـم
�أجب عن الأ�سئلة التالية:
1ـ اكتب ا�سم الفن الذي تدل عليه ال�صور الآتية:

�أ ـ ................

ب ـ ..................

ج ـ ...................

د ـ ...................

2ـ قارن بني فن املانداال وفن الزنتاجنل من حيث طريقة ر�سم الزخارف.
� مالحظة :تتم الإجابة عن �أ�سئلة التقومي خارج الكتاب.
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املجال الفني:
ت�شكيل
املحور:
طباعة

الدر�سالرابع

طباعة ُ
احلروف َّيات

ا�ستط��اع بع�ض اخلطاطني والفنان�ين اخلروج عن النمطية ال�سائدة للحرف العرب��ي ،حيث جتاوزوا قواعد اخلط
العربي ليمزجوا بني القدرة الكبرية للخط وتنوعاته ومطواعيته ،و�أفكارهم الذاتية .وانتقلوا باخلط من اجلمود �إىل
روفية. وتنق�سم هذه التجربة �إىل نوعني خمتلفني :
االبتكار حتت م�سمى ا ْل ُح َّ

�أ ـ الن��وع الأول :ي�ستخدم الكلمة العربية �أو اجلملة �أو احل��رف وفق قواعد اخلط العربي املعروفة ،ويحرك الفنان
م�سارا ُح ًّرا و ُم ً
تحركا وي�ضع لها خلفية لونية  ،ويلج�أ الفنان
هذه اخلطوط العربية على م�ساحة اللوحة �أو ت�أخذ
ً
يف هذا النوع �إىل التكبري �أو الت�صغري يف الأحرف والكلمات وتكرارها .
ب ـ النوع الثاين :ر�سم احلرف ب�أ�سلوب خا�ص ِّ
لكل فنان ،دون التقيد بقواعد اخلط العربي ،ف�أخذ احلرف العربي �أو

الكلمة كو�سيلة غري ال�شكلية بل تعتمد على امل�ضمون فقط  ،يحركها الفنان ويعيد �صياغتها ور�سمها فقد ت�أتي على
�شكل دائرة �أو م�ستطيل �أو �شبه منحرف ،ف�صارت الكلمة �أو احلرف جمرد �شكل يوحي بفكرة.
ن�ستعر�ض هنا � اً
روفية:
أعمال لفنانني ُعمانيني برزوا يف جمال الت�شكيالت ا ْل ُح َّ
1ـ	 الفن��ان �صال��ح بن جمعة ال�شكريي :ب��د�أ �أعماله بالكال�سيكي��ة الكتابية ،حيث التزم بجوه��ر احلرف وطبيعته
روفيات اخلط العربي ،ال�شكل (.)22
ونوعية اخلط  ،ثم انتقل ب�أعماله �إىل الت�شكيل ُ
بح َّ

( �أ )
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روفية للفنان «�صالح ال�شكريي»
ال�شكل ( )22ت�شكيالت ُح ّ

(ب)

ت�شكيالت
ُحروف ّية

روفياته �إدراكه للقيمة الت�شكيلية للحرف ،ومقدرته على ا�ستثمار
2ـ الفن��ان عبدالنا�رص بن �إبراهيم ال�صايغ :تُظهر ُح َّ
حركة احلروف يف خلق موازنة ت�شكيلية من خالل املدارات واالنحناءات وااللتفافات ،ال�شكل (.)23

(ب)

( �أ )
روفية للفنان «عبدالنا�رص ال�صايغ»
ال�شكل ( )23ت�شكيالت ُح َّ
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ت�شكيالت
ُحروف ّية

3ـ الفنانة فردو�س بنت �شايف البغوية� :أتقنت فن املانداال و�أدخلت فيه اخلط العربي ب�أ�سلوبها ال�شكل (.)24
جمعت �أعمالها �أغلب �أنواع الزخارف الإ�سالمية والنباتية والهند�سية ،ومل تعتمد على الألوان فقط ،بل ا�ستطاعت
ممي ًزا لأعمالها .
�إ�ضافة خامات خمتلفة لإعطاء العمل
ً
ملم�سا َّ

(ب)
( �أ )
روفية مدموجة مع فن املانداال للفنانة «فردو�س �شايف»
ال�شكل ( )24مناذج لت�شكيالت ُح َّ

التقــويـم
�أجب عن الأ�سئلة التالية:
روفية.
1ـ ا�رشح �أنواع الت�شكيالت ا ْل ُح َّ
روفية .
2ـ بد�أ الفنان � ................أعماله بالكال�سيكية الكتابية ،ثم انتقل �إىل الت�شكيالت ا ْل ُح َّ
 3ـ دجمت الفنانة فردو�س البغوية �أعمالها الفنية بني اخلط العربي وفن ........................
 4ـ ا�ستثم��ر حرك��ة احلروف يف خل��ق موازنة ت�شكيلية من خ�لال املدارات واالنحن��اءات وااللتفافات هو الفنان
......................
� مالحظة :تتم الإجابة عن �أ�سئلة التقومي خارج الكتاب.
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املهارات الفنية للوحدة
عزي��زي الطال��ب يف هذه الوحدة �سوف تكت�س��ب عدد من املهارات الفنية من خ�لال اتباعك لإر�شادات املعلم
وتنفيذك للخطوات التالية:
�أو ً
ال :مهارة حماكاة بع�ض احلروف العربية:

1ـ اختيار نوع من �أنواع اخلطوط العربية مثل (الن�سخ ،الرقعة ،الكويف) ور�سمها يف ورقة ( )A4ال�شكل(.)1
2ـ جتريب ر�سم اخلط ب�ألوان خمتلفة ال�شكل(.)2

ال�شكل ()2

ال�شكل ()1
ثان ًيا :مهارة ت�صميم زخريف حرويف:

1ـ اختيار احلرف املراد ر�سمه وتخطيطه بقلم الر�صا�ص ال�شكل(.)3
2ـ تكرار احلرف مع مراعاة �أ�س�س الت�صميم ثم تلوينه ال�شكل(.)4
2ـ تكرار احلرف مع مراعاة �أ�س�س الت�صميم ثم تلوينه ال�شكل(.)5

ال�شكل ()3

ال�شكل ()4

ال�شكل ()5
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ً
ثالثا :مهارة تفريغ وطباعة الوحدات احلروفية وعمل خلفيات ملونة:

1ـ اختيار ت�صميم قائم على العنا�رص احلروفية ثم نقله �إىل الإ�ستن�سل وتفريغه ال�شكل(.)6

ال�شكل ()6

2ـ تنفيذ خلفية لونية ب�إحدى الطريقتني (فن الإيربو �أو �سكب الألوان)ال�شكل(.)7

ال�شكل ()7

3ـ ترتيب وطباعة الوحدات احلروفية على �سطح العمل بطريقة الإ�ستن�سل �أو فن املانداال ال�شكل(.)8

ال�شكل ()8

140

141

مـراجـع الكتاب
املراجع العربية :
1ـ عبد اللطيف ،عر�سان ( )2000جملة الأمن واحلياة ،العدد  ،219كاريكاتري.
2ـ عتيق ،عمر (،)2013التنا�ص يف ال�صورة الكاريكاتريية ،جملة جامعة القد�س املفتوحة.
3ـ عالونة ،ح�سونة .جنادات )2008( ،الكاريكاتري يف ال�صحافة اليومية الأردنية درا�سة حتليلية مقارنة ل�صحيفتي الد�ستور والعرب اليوم.
4ـ امل�شاقي ،عبد اللطيف (.)2003الكاريكاتري ،جملة الأمن واحلياة ( �أكادميية نايف العربية للعلوم الأمنية)-ال�سعودية ،العدد .22
5ـ مرزوق� ،إبراهيم ( ،)2009مو�سوعة تعليم ر�سم الكاريكاتري والر�سوم املتحركة ،القاهرة :م�رص ،مكتبة ابن �سينا.
6ـ مرزوق� ،إبراهيم ( ،)2003تعلم فن الر�سوم املتحركة ،القاهرة :م�رص.
 7ـ �سالمة ،عاطف ( ،)2006ثقافة الن�ص يف الر�سم الكاريكاتريي وت�أويالت املتلقي ,بحث مقدم للم�ؤمتر العلمي الدويل «الن�ص بني التحليل
والت�أويل والتلقي».
 8ـ العبد اجلادر ،عادل(.)2015فن الكاريكاتري ر�سوم خمتارة من جملة العربي ،الطبعة الأوىل ،وزارة الإعالم-جملة العربي.
9ـ الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية2009( .م) .احلرف العمانية .درا�سة توثيقية.
10ـ ح�سن� ،أحمد الزين .)1988( .احلرف التقليدية ال ُعمانية .وزارة الرتبية والتعليم وال�شباب� .سلطنة عمان

11ـ �سهيل ،يا�رس؛ م�شهور� ،آية ح�سن ( .)2014ت�صميم اخلط العربي االبتكار-الإبداع .دار الكتاب احلديث .القاهرة.
12ـ ال�صقر� ،إياد ( .)2003الفنون الإ�سالمية .دار جمدالوي للن�رش .الأردن.
13ـ جودي ،حممد ح�سني .)2007( .الفن العربي الإ�سالمي .دار امل�سرية للن�رش .عمان.
14ـ البور�سعيدي ،خ�ضري ( .)2013بدائع خ�ضري البور�سعيدي  .دار الف�ضيلة للن�رش .القاهرة.
15ـ الب�سيوين ،حممود (�.)2006أ�رسار الفن الت�شكيلي .دار عامل الكتب للن�رش والتوزيع .القاهرة.
16ـ عبدال�سالم� ،أمين (.)2011مو�سوعة اخلط العربي .دار �أ�سامة للن�رش .الطبعة الأوىل .الأردن
17ـ اليحيائية ،فخرية؛ العامري ،حممد( .)2006الفن الت�شكيلي يف ٌعمان .املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم .الطبعة الأوىل.
18ـ رزق اهلل ،عديل ؛رزق اهلل ،متر(.)2010املدرا�س الفنية يف القرن الع�رشين .نه�ضة م�رص للطباعة والن�رش .الطبعة الأوىل.
19ـ �شعبان ،يا�رس(.)2014تاريخ الفنون .كنوز للن�رش .القاهرة.
20ـ �سميث ،ادوار لو�سى( .)2002احلركات الفنية .هال للن�رش .الطبعة الأوىل.
21ـ �أبودب�سة ،فداء ح�سني؛ غيث ،خلود بدر (.)2009تاريخ الفن عرب الع�صور.مكتبة املجتمع العربي للن�رش .الطبعة الأوىل.
22ـ جملة مر�شد ( ،)2018العددين ( ،)29،28طفولتي �أمانة ،مركز تكنلوجيا ال�صحافة والن�رش واالعالن.
142

املراجع الأجنبية :
Neil Richardson & Marcia Dorr. The Craft Heritage of Oman. Motivate Publishing.
مواقع الإنرتنت:
1ـ عرب تون ،امل�سابقات الدولية امل�ستجدة يف فن الكاريكاتري والكارتون ،من الرابط https://www.arabetoon.com :
2ـ موقع جريدة ال�شبيبة ،جماعة ظفار للر�سم ال�ساخر ،من الرابط http://www.dhofari.com :
3ـ موقع جريدة �أثري ،عمانية تنظم �أول معر�ض فني لها باليابان «نوف الزدجالية» ،من الرابطhttp://www.atheer.om/archives :
 4ـ جريدة ال�شبيبة  ،بثينة ال�شكيلية  .ر�سوماتي م�ستوحاة من حكايات �أمي ،من الرابطhttps://www.shabiba.com :
 5ـ موقع جريدة ال�شبيبة  ،طالب عماين يبدع يف ر�سم ال�شخ�صيات الكارتونية العمانية ،من الرابطhttps://www.shabiba.com :
6ـ موقع جريدة عمان  ،فاطمة املقبالية تبدع يف ر�سم ال�شخ�صيات الكارتونية ،من الرابطhttp://www.omandaily.om :
ال�شخ�صيات الكارتونية وحتلم باالحرتاف ،من الرابطhttps://alroya.om/post :
7ـ موقع جريدة الر�ؤية الإلكرتونية ،الها�شمية تر�سم
ّ

8ـ جريدة عمان ،الر�سام �سعيد الغريبي :التحديات �صناعة لإبداع �أجمل و�أرقى ،من الرابطhttp://www.omandaily.om :
9ـ بيت الكرتون العربي ،تعلم ر�سم الكاريكاتري مع كارتوجني http://arabcartoon.net/ar :
10ـ موقع وزارة ال�سياحةwww.omantourism.gov.om :

143

رقم الإيداع:

144

