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جمي��ع حق��وق الت�ألي��ف والطب��ع والن�ش��ر حمفوظ��ة ل��وزارة الرتبي��ة والتعلي��م،
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 اأو ترجمته اأو تخزينه يف نط�ق ا�شتع�دة املعلوم�ت  بهدف جت�ري ب�أي �شكل من االأ�شك�ل

 اإال ب�إذن كت�بي م�ش��بق من الوزارة، ويف ح�لة االقتب��س الق�شري يجب ذكر امل�شدر.
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و�صحبه  �آله  وعلى  �لأمين،  �صيدنا محمد  �لمر�صلين  �أ�صرف  على  و�ل�صالم  و�ل�صالة  �لعالمين،  رب  �لحمد هلل 

�أجمعين،،،

توؤكد �ل�صتر�تيجية �لوطنية للتعليم 2040 على �صرورة تطوير �لمناهج �لدر��صية في �صوء �لمعايير �لوطنية، 

و�أف�صل �لممار�صات �لدولية؛ لمو�كبة �لتطور�ت �لمت�صارعة في مجال �لمعرفة و�لتقانة، وتلبية �حتياجات �لمجتمع 

�لعماني.

 لذ� جاءت �لمناهج �لدر��صية مت�صمة بالمرونة و �لتجديد، ومتو�فقة مع فل�صفة �لتعليم في �ل�صلطنة و�ل�صتر�تيجية 

�لوطنية للتعليم؛ من �أجل تهيئة �لفر�ص �لمنا�صبة للمتعلمين للنمو �لمتكامل روحيًّا، وج�صديًّا، و�جتماعيًّا، وفكريًّا، 

ولرفع م�صتوى وعيهم بالق�صايا �لإن�صانية، وقيم �ل�صالم و�لحو�ر و�لت�صامح و�لتقارب بين �لثقافات، و�لحر�ص على 

�متالكهم مهار�ت �لقرن �لحادي و�لع�صرين كريادة �لأعمال و�لبتكار، و�أخالقيات �لعمل، و�لتعامل مع معطيات 

�لتكنولوجيا �لحديثة و�إنتاج �لمعرفة، وتعزيز مهار�ت �لتفكير و�لبحث �لعلمي. 

�إن �لكتاب �لمدر�صي بما يحتويه من معارف ومهار�ت وقيم يعّد �أحد م�صادر �لمعرفة، وهو دليل ي�صتر�صد به 

�لمعلم في تعليم �لطالب وتوجيهه للو�صول �إلى ما تختزنه م�صادر �لمعرفة �لمختلفة  من معلومات �صاملة ومعارف 

متنوعة كالمر�جع وم�صادر �لتعلم �لإلكترونية �لأخرى، وفي �إك�صابه �لمهار�ت �لتعليمية �لمختلفة لتحقيق ما ن�صعى 

�لحكيمة لمولنا ح�صرة  �لقيادة  �لمعطاء ونمائه تحت ظل  �لوطن  ت�صهم في  تقدم هذ�  تربوية  �أهد�ف  �إليه من 

�صاحب �لجاللة �ل�صلطان هيثم بن طارق �لمعظم ـــ حفظه �هلل ورعاه ـــ .

واللـه ولـي التوفيق

              

د. مديحة بنت �أحمد �ل�صيبانية      

           وزيـرة �لرتبيـة و�لتعليـم

َتْقِدمي



املقدمة

�حلمد هلل رب �لعاملني و�ل�صالة و�ل�صالم على �صيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني، وبعد:

عزيزي �لطالب / عزيزتي �لطالبة ..

ن�صع بني يديك كتاب »�لفنون �لت�صكيلية« لل�صف �لثاين ع�رش�لذي �صوف يتيح لك �لفر�صة للم�صاركة �لفعالة حول 

�الأهد�ف �ملرجوة حتقيقها و�ملدرجة بالكتاب و�ملرتبطة باملجاالت �لفنية ) �لر�صم، �لت�صوير، �لت�صميم، �لت�صكيل (، 

حيث ��صتمل �لكتاب على �صت وحد�ت �صيتم تدري�صها وفق خطة در��صية مق�صمة على مد�ر �لف�صلني �لدر��صيني. 

�إن هذ� �لكتاب ي�صاحبه دليالاً للمعلم لتاأكيد �لتكامل و�لتو��صل بينك وبني معلمك؛ لذلك من �ل�رشوري �تباعك 

بعناية لتوجيهات معلمك حول تنفيذ �الأن�صطة �ل�صفية حتى تتحقق لك �أق�صى فائدة تعليمية ممكنة يف تعلم �الأد�ء�ت 

�الأفكار  وتبادل  �ملناق�صات  خالل  من  زمالئك  مع  �لد�ئم  تعاونك  وكذلك  �ل�صف،  بهذ�  �ملقررة  �لفنية  و�ملعاجلات 

ا  و�لتو�صل معهم �إىل حتديد وتف�صري �ملفاهيم �لفنية �لتي ينبغي حتقيقها يف �الأعمال �لفنية �لتي �صوف تقوم بتنفيذها وفقاً

ملر�حل �إنتاجها.

وقد مت تعزيز هذ� �لكتاب بخطو�ت تنفيذ �الأن�صطة �ملهارية، وبر�صوم تو�صيحية و�أعمال فنية و�صور مل�صاعدتك على 

ا ي�صاعدك على �كت�صاب �ملعرفة �لفنية �لالزمة وتعلم مهارة �إنتاج �لعمل �لفني. � تعليميًّا مهمًّ �لتعلم، وليكون م�صدراً

    والل�ُهُ ويّل الّتوفيق 

                                                                                                                                                                                            املوؤلفون              
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ال�مف�ه�يم الف�ن�ية 

املفهوم م

حتويل �خلامة من �صكلها �الأ�صلي �إىل �صكل فني جديد باإجر�ء بع�ض �ملعاجلات �لفنية ) �لر�صم ، �لتلوين ، �حلذف(.�لت�صكيل �لفني 

� مكوناًا للوحد�ت �ل�صكلية.
اً
�أ�صغر عن�رش يف �لتكوين �لفني، ويظهر يف �صورة مب�صطة، ويعترب جزء 

هيئات متعارف عليها يتم �إظهارها بالر�صم من خالل �خلط منها ) �لهند�صية، �لنباتية ، �حليو�نية(.

مادة �صبغية تنتج من تفاعل �ل�صوء على �مل�صطح، و�إنعكا�صه على �صبكة �لعني ويدرك عقليًّا ح�صب خربة �مل�صاهد.

خ�صائ�ض �الأ�صطح )خ�صنة �أو ناعمة ( وتدرك عن طريق �للم�ض �أو �لب�رش.

توزيع �لدرجات �للونية �لغامقة و�لفاحتة للوحد�ت �ل�صكلية و�الأر�صية معتمدة على قربها �أو بعدها عن م�صدر �الإ�صاءة.

حالة من �النفعال يتم ترجمتها عن طريق �لر�صم و�لتلوين للوحد�ت �ل�صكلية.

حالة �لتعادل  يف توزيع �لوحد�ت �ل�صكلية مع �الأر�صية.

�لتاآلف بني جمموعة �الألو�ن �ملختلفة للوحد�ت �ل�صكلية.

�الختالف يف درجات �الألو�ن بني �لوحد�ت �ل�صكلية من جهة ومع �الأر�صية من جهة �أخرى ويظهر  يف �لتكوين �أو �لت�صميم.

�الختالف بني �لوحد�ت �ل�صكلية من حيث هيئتها.

�الختالف يف درجات �الألو�ن  وخ�صائ�ض �الأ�صطح )�خل�صن و�لناعم( للوحد�ت �ل�صكلية.

حالة من �لتعادل يف توزيع نوع �خلطوط )مقو�ض، حلزوين(، )رفيع، �صميك( بني �لوحد�ت �ل�صكلية �لزخرفية للت�صميم.

حالة من �لتعادل يف توزيع �لتاأثري�ت �مللم�صية )�خل�صن �أو �لناعم(، يف �لوحد�ت �ل�صكلية �ملكونة للت�صميم.

حالة �إيقاعية �صبيهة بالنغمة �ملو�صيقية حتدث نتيجة تكر�ر �لوحدة �لزخرفية و�لتاأثري �مللم�صي يف �لت�صميم.

عن�رش فني ينتج عن م�صار نقطة تتحرك لتحدد هيئة �لوحد�ت �ل�صكلية د�خل �لعمل �لفني.

�حليز �أو �لفر�غ �ملحيط بالوحد�ت �ل�صكلية. 

ا الأ�ص�ض وقو�عد �لت�صميم. �صياغة فكرة �أو مو�صوع معني عن طريق تنظيم وترتيب �لعنا�رش �لفنية بطريقة مبتكرة لتحقيق قيمة جمالية وفقاً

توزيع وترتيب �لعنا�رش �ملر�صومة يف م�صاحة �لعمل من خالل �خلط.
�لتكوين �لفني 

�لت�صميم 

�ملفردة �لزخرفية 

�لوحد�ت �لزخرفية 

�الأر�صية 

�للون 

�خلط 

�مللم�ض 

�لظل و�ل�صوء 

�لتعبري�لفني 

�لتنا�صب �ل�صكلي

�الن�صجام �للوين 

�لتباين �ل�صكلي �للوين 

�لتنوع �ل�صكلي 

�لتباين �للوين �مللم�صي 

�لتنا�صب �لزخريف �خلطي

�لتنا�صب �لزخريف �مللم�صي 

�لتناغم �لزخريف �مللم�صي 

�شــرح املـفـهـوم
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 94 الهند�شية-------------------------------  االإفرادات  الث�لث:  الدر�س 

96 للمج�شم�ت------------------------  الذهبية  الن�شبة   : الرابع  الدر�س 

107 ت�شكيلية-----------------------------------  جت�رب  االأول:  الدر�س 

الدر�س الث�ين: ت�شميم منتج ِح���ريف------------------------------- 112  

114 احِل���ريف---------------------  املنتج  واإخراج  ت�شكيل  الث�لث:  الدر�س 

�ت----------------------------------------- 122 الدر�س االأول : ُحروفيَّ

127 ة----------------------------------  ُحروفيَّ وحدات  الث�ين:  الدر�س 

الث�لث : خلفي�ت لونية------------------------------------ 133 الدر�س 

الرابع : طب�عة احُلروفّي�ت-------------------------------- 136 الدر�س 
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عرف االن�شان ال�شورة قبل اأن يفهم الكلمة ور�شم ال�شكل قبل اأن يبداأ بالكتابة، ومع مرور الزمن ازدادت قدرته 

عل��ى التعبري فبداأ ي�شري اإىل بع�ض الر�شومات باأ�شلوب �شاخر حتى وقتن��ا الراهن  و�شميت بالر�شوم الكاريكاتريية ثم 

تفرعت اإىل ر�شوم كارتونية م�شورة ومتحركة. ويعد هذا الفن من الفنون امللهمة واملتجددة با�شتمرار نظًرا ل�شهرتها 

االإعالمية وعالقتها املبا�رصة باحلياة اليومية املعا�رصة للمجتمع .

وق��د ج��اءت هذه الوحدة عزي��زي الطالب الإك�شاب��ك املعارف وامله��ارات واملعاجلات الفني��ة املرتبطة باملجال 

الت�شكيلي واالإعالمي حيث ت�شمنت طرق ر�شم اللوحات الكاريكاتريية، وطرق تلوين وطباعة الر�شم الكاريكاتريي 

قدميً��ا وحديًث��ا، اإىل جانب الر�ش��وم الكارتونية امل�ش��ورة يف الق�ش�ض، وتطبيقات فن الكارت��ون املعا�رص يف �شلطنة 

ُعم��ان، واأهم الربامج احلديثة امل�شتخدمة يف تطبيقها فنيًّا وجتاريًّ��ا لتعزيز االأفكار واملواهب الُعمانية ال�شابة يف ر�شم 

الكاريكاتري والكارتون و�شقلها مليادين العمل.

       املقدمة:

الوحدة 

الأوىل

يتوقع من الطالب بعد درا�سته لهذه الوحدة اأن :

1�  ير�شم لوحة كاريكاتريية باأ�شلوب املبالغة واخليال من خالل 

ت�شنيفه  لنوع ومو�شوعات بع�ض االأعمال الكاريكاتريية.

2� يل��ون اللوح��ة الكاريكاتريية م�شتفيًدا  م��ن معرفته لبع�ض 

اأ�شاليب وطرق تلوين االأعمال الكاريكاتريية يف العامل.

3� ي�شمم لوحة كارتونية م�شورة من خالل حتليله ملو�شوعات 

تت�شمن تاريخ ال�شعوب واالأ�شاطري اأو املوا�شيع احلديثة.

4� يل��ون ت�شميمه للوحة الكارتونية م��ن خالل تعرفه الطرق 

التقليدية واحلديثة يف اإخراج الت�شاميم الكارتونية يف �شلطنة 

ُعمان.

ن هذه الوحدة اأربعة درو�س هي : وتت�سمَّ

الدر�س الأول : الر�شم الكاريكاتريي.

الدر�س الثاين: تلوين الر�شم الكاريكاتريي. 

الدر�س الثالث : الر�شومات الكارتونية امل�شورة.

الدر�س الرابع : تلوين الر�شم الكارتوين.  

فن الكاريكاتري والكارتون

14
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حفر �شكان الكه��وف يف الع�رص احلجري على ال�شخور اأول الر�شومات الكاريكاتريية، ويعترب قدماء امل�رصيني 

من اأوائل من ا�شتخدم هذه الر�شوم ال�شاخرة على اأوراق الربدي ال�شكل)1(. 

وم��ع اخرتاع املطبعة يف منت�شف القرن اخلام�ض ع�رص املي��الدي، ازدادت �شهرة هذا الفن اإعالميًّا وانت�رصت يف 

معظ��م ال�شحف واملجالت. وتطورت هذه الفنون على يد العديد م��ن الفنانني الذين عمدوا اإىل تطوير اأ�شاليبهم 

يف الر�ش��م الكاريكات��ريي لتوجيهه اإىل ر�ش��وم كارتونية حتكي �شل�شل��ة من الق�ش�ض امل�شوقة وم��ع تطور االآالت 

واالخرتاع��ات التقنية احلديثة ا�شتطاع الفنان اأن يقدم الكثري من االأعمال الكاريكاتريية والتي بدورها جعلت هذا 

الفن يتطور ب�شكٍل اأكرب وتتنوع اجتاهاته. 

ال�شكل )1( كاريكاتري على اأوراق الربدي )اأ�شد وغزال يلعبان ال�شطرجن(

املجال الفني :

 الر�سم               

املحور :

 التخطيط
الر�سم الكاريكاتريي الدر�س الأول

فن الكاريكاتري: فن �شاخر  يعتمد على ر�شم فكرة حمددة ذات مو�شوعات خمتلفة باأ�شلوب املبالغة واخليال يف 

ر�ش��م اخلطوط وحتريف مالمح الطبيعة اأو الوجوه، وعادة ما يتناول ظاهرة موجودة يف املجتمع ويحاول تقوميها 

واإ�شالحها، وقد ازدادت �شهرتها االإعالمية مع ال�شحف كاأحد الو�شائل التعبريية. 
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1� كاريكات�ري البورتري�ه: ر�شم ي��شور مالمح وجه االإن�شان باأ�شلوب املبالغ�ة، وق�د ي�شيف اأجزاًء من اأع�شاء اجل�شم 

االأخ��رى مع املبالغة واخلي��ال يف ر�شم بع�ض املالمح وتكبريها، كاأن يكون الراأ���ض كبرًيا واجل�شم �شغرًيا وهكذا 

ال�شكل )2(.

تتعدد اأنواع الر�شم الكاريكاتريي، وميكن تلخي�شها يف ثالثة اأنواع، وهي كالتايل:

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

اأنواع الر�سم الكاريكاتريي

الت�شكيلي والتعبري الكتابي، وفيه ي�شاف »الن�ّض« للوحة  التعبري  الن�ض الكتابي: ر�شم يعتمد على  2� كاريكاتري 

لتوجيه امل�شاهد اإىل كلمة �شعبية متداولة اأو عبارة دارجة، اأو للتنبيه واالإر�شاد لق�شية معينة ال�شكل )3(.

فن الكاريكاتري

والكارتون 
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فن الكاريكاتري

والكارتون 

1� املو�شوعات االجتماعية التي تعنى بق�شايا االأ�رصة 

واحلياة االجتماعية ال�شكل)5(.

2� املو�شوعات ال�شحيَّة الت��ي تتعلَّق ب�شحة االإن�شان 

وعاداته ال�شحية ال�شكل)6(.

3� املو�شوع��ات االقت�شادي��ة الت��ي تتن��اول كل م��ا 

يتعلَّق بارتف��اع االأ�شعار، و�ش��وق االأ�شهم املالية، 

والقرو�ض والفوائد البنكية، و�شبكات االت�شاالت 

ال�شكل)7(.

3� كاريكاتري بدون ن�ض: ر�شم يعتمد على التعبري الت�شكيلي فقط، كاأن ير�شم املو�شوع يف قالب يحتوي على 

عدة عنا�رص لفكرة عميقة الأحد املوا�شيع دون احلاجة ال�شتخدام عبارة ن�شية اأو كتابية ال�شكل )4(.

عادة ما يختار الفنان مو�شوًعا واحًدا اأو اأكرث من املوا�شيع للتعبري عنها كاريكاترييًّا، وهي عديدة، ونكتفي باأهمها:

ال�شكل )3( كاريكاتري الن�ض الكتابي
ال�شكل )4( كاريكاتري بدون ن�ض

ال�شكل )5( الكاريكاتري االجتماعي 

مو�سوعات الر�سم الكاريكاتريي 
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فن الكاريكاتري

والكارتون 

يا�شي  ال�شكل )8( الكاريكاتري الرِّ

4 � املو�شوعات الريا�شية كالتعبري عن املباريات، اأو املنتخبات، اأو اأحد ال�شخ�شيات الريا�شية ال�شكل)8(.

5 � املو�شوع��ات التاريخي��ة الت��ي توثِّق بع���ض االأحداث التي وقع��ت يف حقبة زمنية معينة، وق��د ي�شاحب هذه 

املو�شوعات بع�ض املقوالت امل�شهورة اأو االأمثلة ال�شعبية ال�شكل)9(.

6� املو�شوعات التقنية الت��ي تتناول اإيجابيات و�شلبيات التقنيات احلديثة، كالهواتف الذكية، و�شبكات التوا�شل 

االجتماعي، ال�شكل)10(.

ي حِّ ال�شكل )7( الكاريكاتري االقت�شاديال�شكل )6( الكاريكاتري  ال�شِّ
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فن الكاريكاتري

والكارتون 

ال�شكل )10( الكاريكاتري التَّقنيال�شكل )9( الكاريكاتري التَّاريخي

اأجب عن االأ�شئلة التالية:

1� عرِّف فن الكاريكاتري.

2� اذكر ثالثة اأنواع للر�شم الكاريكاتريي.

3� حتدث عن مو�شوع واحد من املوا�شيع التي يعرب عنها الفنان الكاريكاتريي.

 

� مالحظة: تتم االإجابة عن اأ�شئلة التقومي خارج الكتاب.

التقــويـم
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ى  ازده��رت الر�شوم الكاريكاتريية امللونة م��ع تطور و�شائل الطباعة من اليدوي��ة اإىل امليكانيكية احلديثة؛ ممَّا اأدَّ

اإىل انت�شاره��ا ب�شورة اأو�شع، فقد اعتمدت ال�شحف قدميًا على طباع��ة اأخبارها ور�شوماتها الكاريكاتريية امللونة 

با�شتخدام االأدوات التقليدية التي كانت ت�شتغرق وقًتا اأطول يف االإعداد والتنفيذ والن�رص.

1� االأ�شلوب التقليدي: يعترب الر�شم الكاريكاتريي االأقدم انت�شاًرا يف ال�شحف، فقد كان الفنان يعتمد يف ر�شوماته 

الكاريكاتريي��ة على االأ�شلوب اليدوي يف بداية االأمر كاأن ير�شم باأقالم الر�شا�ض، ثم يكتفي بتحبريها ال�شكل 

)11(، واأحياًنا يقوم بتلوينها يدويًّا وتوزيع ن�شخ ب�شيطة منها على فئة معينة من املجتمع ل�شعوبة االإجناز والن�رص 

ال�شكل )12(.

ال�ش��كل )12( كاريكاتري مل��ون بعنوان   ال�شكل )11( كاريكاتري باحلرب 

»العنكبوت الكور�شيكي يف �شبكته«

املجال الفني :

  الت�سوير               

املحور :

 التلوين
تلوين الر�سم الكاريكاتريي الدر�س ا لثاين

تلوين الر�سوم الكاريكاتريية
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فن الكاريكاتري

والكارتون 

مع تطور االخرتاعات بداأ الفنان با�شتخدام االأ�شلوب الغرافيكي اليدوي، من خالل ر�شم مو�شوعاته على قطعة 

م��ن اخل�شب ال�شكل)13(، اأو احلجر ال�شكل )14(، ثم ت�شكيلها باأ�شل��وب القطع اأو احلفر اأو املعاجلة با�شتخدام 

بع�ض املواد بهدف حتقيق اأ�شطح طباعية لي�شهل عملية تكرار ن�شخ هذه الر�شومات على االأوراق، وعادة كان يتمُّ 

ا�شتخدام لون اأو لونني الإخراجها، وتوزيعها ب�شكل اأ�رصع يف ال�شحف. 

ال�شكل )13( لوحة على قطعة من اخل�شب

ال�شكل )14( لوحة على قطعة من احلجر

2� االأ�شل��وب احلدي��ث: يعتمد الفنان يف ر�ش��م لوحاته على ا�شتخدام اأجهزة الر�شم احلديث��ة، حيث يقوم بالر�شم 

مبا���رصة على اأجهزة احلا�شب االآيل اأو االأجهزة اللوحية اأو حتى الهواتف الذكية، وهذا ي�شهل له عملية التعديل 

والتلوين وكذلك الن�رص. 
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ال�شكل )16( خطوات ر�شم وتلوين اللوحة الكاريكاتريية اإلكرتونيًّا با�شتخدام اجلهاز اللوحي 

)1()2()3(

وبع�ض الفنانني يف�شل املزج بني االأ�شلوبني القدمي واحلديث بحيث يعتمد على ر�شم اللوحة الكاريكاتريية با�شتخدام 

االأقالم، ثم تلوينها يدويًّا با�شتخدام االألوان الزيتية اأو املائية اأو اخل�شبية اأو غريها، اأو يكتفي اأحياًنا بتحبريها وتظليلها 

فقط، ومن ثم نقلها على ال�شا�شات االإلكرتونية من خالل املا�شحة ال�شوئية، وتن�شيقها وطباعتها لن�رصها يف ال�شحف 

اليومية  اأو بطريقة رقميَّة ال�شكل)15(.

وق��د حتول االإقبال عن ال�شحف الورقية يف الع�رص التقني فاأ�شبحت اأغل��ب ال�شحف اإلكرتونية، مما اأدى اإىل ن�رص 

االأخبار والر�شومات الكاريكاتريية عرب �شبكة االإنرتنت، وتطورت اأدوات الفنان فاأ�شبح ي�شتخدم االأجهزة الرقمية 

احلديثة التي ي�شتطيع من خاللها ر�شم وتلوين اأعماله الكاريكاتريية اإلكرتونيًّا ال�شكل)16(.

فن الكاريكاتري

والكارتون 

ال�شكل )15( خطوات ر�شم وتلوين ونقل اللوحة الكاريكاتريية اإىل ال�شا�شات االإلكرتونية 

)1()2()3(
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ال�شكل )17( االألوان االأ�شا�شية والثانوية، واالألوان املتكاملة 

تنق�شم الدائرة اللونية اإىل جمموعة من االألوان املتنوعة كاالألوان االأ�شا�شية )االأحمر، واالأ�شفر، واالأزرق(، وكذلك 

جمموعة االألوان الثانوية )الربتقايل، والبنف�شجي، واالأخ�رص(.

وتزداد تركيبات هذه االألوان لتنتج لنا جمموعة من االألوان املتكاملة وهي االألوان املتقابلة )جمموعة االألوان االأ�شا�شية 

تقابل  جمموعة االألوان الثانوية(  يف الدائرة اللونية  كما هو باملثال التايل: اللون االأحمر يقابله اللون االأخ�رص، اأو اللون 

االأ�شف��ر يقابل��ه اللون البنف�شجي، اأو الل��ون االأزرق يقابله الربتقايل، وهكذا ُتكّمل ه��ذه االألوان بع�شها البع�ض يف 

اللوحة وتظهر ب�شكل متباين كما يف ال�شكلني )18،17(.

فن الكاريكاتري

والكارتون 

الدائرة اللونية



24

فن الكاريكاتري

والكارتون 

ال�شكل )18( االألوان املتكاملة وهي التي تقابل بع�شها البع�ض يف الدائرة اللونية 
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فن الكاريكاتري

والكارتون 

التقــويـم

اأجب عن االأ�شئلة التالية:

1� تعتمد عملية التلوين وطباعة الكاريكاتري على اأ�شلوبني هما ....................و.................... 

2� ب��داأ الفن��ان مع تطور االخرتاعات با�شتخ��دام االأ�شلوب الغرافيكي اليدوي، من خ��الل ر�شم مو�شوعاته على 

قطعة من ........ اأو .............

3� اعتم��د الفنان يف الع�رص احلديث على تلوي��ن اأعماله با�شتخدام االأل��وان.......و...... ونقلها اإىل ال�شا�شات 

االإلكرتونية عن طريق ............

� مالحظة: تتم االإجابة عن اأ�شئلة التقومي خارج الكتاب.
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تع��دُّ الر�شوم الكارتونية اأح��د االجتاهات احلديثة للر�شم الكاريكاتريي وقد ظهرت يف نهاية القرن التا�شع ع�رص 

امليالدي وازدادت �شهرتها مع انت�شار املجالت والق�ش�ض االأدبية والفكاهية، والتي حتمل م�شموًنا موّجًها هدفه 

تق��ومي بع�ض العادات والتقاليد اأو االإ�شارة اإىل �شل��وك معني الأحد اأفراد املجتمع، وبع�شها ي�شتخدم يف اإ�شافة جوٍّ 

من املتعة والفائدة للم�شاهد.  

وهي ر�شوم تو�شيحية ممتعة ذات األوان مبهرجة حتمل يف طياتها فكرة وهدًفا، وعادة ما تكون مت�شل�شلة كثرية 

التعب��ريات وموجهة لفئة عمرية معينة، وتعدُّ اجلاذبية والت�شلية اأحد مقّوماتها نظًرا لعالقتها املبا�رصة باملو�شوعات 

امللهمة واملتجددة، وقد ارتبطت بع�ض هذه الر�شوم بالعبارات االأدبية ال�شكل )19(.

)ب( � ق�شة)اأ( � غالف ق�شة

الر�سومات الكارتونية امل�سورة الدر�س  الثالث 

املجال الفني : 

 الت�سميم                 

املحور :

الت�سميم  الإعالين
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فن الكاريكاتري

والكارتون 

تع��دُّ جمهورية م���رص العربية االأوىل عربيًّ��ا يف ر�شم الق�ش�ض 

الكارتونية، بعدها توالت ه��ذه الر�شومات بالظهور يف خمتلف 

الدول العربية، وقد برز الكثري من الفنانني اأمثال: الفنان »اأحمد 

طوغان« ال�شكل)20(، والذي اأ�شدر جملة كارتونية با�شم �شعبي 

»عل��ى قد احلال«.كما يعدُّ الفنان »م�شطفى ح�شني« اأحد رواد 

ف  هذا الفن فقد ابتكر العديد من ال�شخ�شيات الكارتونية ووظَّ

الرتاث ال�شعبي يف اأعمال��ه، من خالل �رصد الق�ش�ض ال�شعبية يف 

كت��اب »كليلة ودمنة« و�شل�شلة روايات »جحا« ال�شكل)21(، 

وا�شتطاع اأن يحّول ر�شوماته اإىل اأعمال تلفزيونية متحركة تقدم 

لالأطفال.

الق�س�س الكارتونية امل�سورة

ال�شكل )20( من اأعمال الفنان »اأحمد طوغان«

)ج( � بو�شرت اإعالين لفيلم كرتوين

ال�شكل )19( مناذج لر�شوم كرتونية

)ب( )اأ( 
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ال�شكل )23( جملة يابانية ال�شكل )22( جملة اأمريكية 

فن الكاريكاتري

والكارتون 

رت الياب��ان م��ن اأ�شل��وب ر�ش��م الق�ش�ض  كم��ا ط��وَّ

الكارتونية، لتحكي الكثري من املوا�شيع املتعلِّقة بالعادات 

والتقاليد و�شواًل اإىل موا�شي��ع الروبوت واالخرتاعات 

العلمي��ة احلديث��ة ال�ش��كل)23(. وقد ابتك��رت اليابان 

�شخ�شي��ات كرتونية ون�رصتها عرب املجالت با�شم »املاجنا 

الياباني��ة« »Manga« للتعبري عن �شل�شلة من االأحداث 

الت��ي حتمل العدي��د من التاأث��ريات احلركي��ة والتعبريات 

ر الفن��ان الياب��اين �شخ�شي��ات املاجنا اإىل  احل�شي��ة، وطوَّ

�شخ�شيات »ت�شيبي«  »Chibi«  وهي كلمة يابانية تعني 

ا ج�شم��ه �شغري، فالت�شيبي �شورة  �شيًئ��ا �شغرًيا اأو �شخ�شً

مب�شطة ولطيفة من »املاجنا اليابانية« ال�شكل )24(. 

وتعترب الواليات املتحدة االأمريكية االأوىل عامليًّا يف اإ�شدار الكتب الفكاهية والق�ش�ض الكارتونية امل�شورة، وقد 

انت�رصت ب�شكٍل ملحوٍظ على اأغلفة املجالت والكتب ال�شكل)22(. 

ال�شكل )21( �شخ�شية جحا للفنان »م�شطفى ح�شني«



29

فن الكاريكاتري

والكارتون 

ال�شكل )25( �شخ�شية كرتونية مبتكرة ومركبة

رة مع تطور الع���رص لتحاكي الع�رص التقن��ي واالخرتاعات واالبتكارات  رت الق�ش���ض الكارتونية امل�شوَّ وتط��وَّ

ق بع�ض الفنانني اإىل ر�شم �شخ�شيات كرتونية مبتكرة ومركبة ال�شكل)25(. احلديثة، حيث تطرَّ

ال�شكل )24( ر�شم ل�شخ�شيات يابانية 

)ب( ر�شم بطريقة ت�شيبي)اأ( ر�شم بطريقة ماجنا 
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فن الكاريكاتري

والكارتون 

اأواًل: اأجب عن االأ�شئلة التالية:

1� عرِّف معنى الر�شوم الكارتونية.

2� تعترب ................ االأوىل عامليًّا يف اإ�شدار الكتب الفكاهية والق�ش�ض الكارتونية امل�شورة.

3� اأ�شدر الفنان ............. جملة كارتونية با�شم �شعبي »على قد احلال«.

4� اكتب ما تعرفه عن الفنان م�شطفى ح�شني من حيث املو�شوعات التي  تناولها واأهم اأعماله. 

ل اللوحة الكارتونية املعرو�شة اأمامك، ثم اأجب عن االأ�شئلة االآتية: ثانًيا: تاأمَّ

1 �  »حتتوي اللوحة على طريقتني لر�شم الفنان الياباين لل�شخ�شيات الكارتونية« اذكرهما. 

2 � اذكر ا�شم جمالت حتتوي على ر�شومات كارتونية م�شورة اأعجبتك.

� مالحظة: تتم االإجابة عن اأ�شئلة التقومي خارج الكتاب.

التقــويـم
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الدر�س  الرابع  تلوين الر�سم الكارتوين

املجال الفني: 

 الت�سوير                 

املحور :

 التلوين املائي

برزت الر�شوم الكارتونية يف جمال الفن الت�شكيلي ب�شلطنة ُعمان، وقد ازدادت �شهرتها االإعالمية مع انت�شارها 

يف الق�ش���ض واملج��الت عرب املكتب��ات، واملواقع االإلكرتونية، ومواق��ع التوا�شل االجتماعي. وق��د اأبدع الفنان 

الُعم��اين يف ابتكار ور�شم وتلوين ال�شخ�شيات الكارتوني��ة ذات الطابع الُعماين، لتقدميها كمواد تعليمية وترفيهية 

وجتارية ال�شكل )26(. 

ال�شكل )26( مناذج لتطبيقات جتارية لفن الكارتون يف �شلطنة ُعمان

)اأ( 

)ج( 

)ب( 

)د( 
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ال�شكل )27( ر�شم ل�شخ�شية كارتونية بربنامج االأل�شرتيتور

1� برامج الر�شم الرقمي : جمموعة من الربامج  من اأهمها برنامج االأل�شرتيتور )Illustrator( الذي ُي�شتخدم الإن�شاء 

الر�شومات الرقمية، وغالًبا ما ي�شتخ��دم لر�شم االأ�شكال التو�شيحية، وال�شخ�شيات الكارتونية، وال�شعارات، 

 )Photoshop( وبرنام��ج الفوتو�شوب ،)(ال�شكل )27vectors(  والر�ش��وم البيانية ذات اجلودة العالي��ة

��ا للر�شم الرقمي ومعاجل��ة ال�شور وحتريرها واإخراجه��ا بجودة عالية، وت�شمي��م خمتلف اأنواع  ي�شتخ��دم اأي�شً

املطبوعات كبطاقات الدعوة، واملطويات، واالإعالنات ال�شكل )28(.

ال�شكل )28( ر�شم ل�شخ�شية بربنامج الفوتو�شوب

كاالأجهزة الرقمية، والربجميات والتطبيقات املختلفة. ومن اأهم الربجميات امل�شتخدمة يف اإنتاج الر�شوم الكارتونية:

رت اأدوات الفنان الُعماين يف ر�شم خمتلف ال�شخ�شيات والق�ش�ض الكارتونية مع تطور االأدوات التقنية احلديثة  وتطوَّ

فن الكاريكاتري

والكارتون 

32



33

فن الكاريكاتري

والكارتون 

)ب(  

الفنانني الُعمانيني يف جمال الر�سم الكارتوين

الفن��ان »منري ال�شليمي« اأح��د اأبرز الفنانني الت�شكيلي��ني الذين اجتهوا اإىل الر�شم االإلك��رتوين وبرامج التحريك 

الثالث��ي االأبعاد ال�شكل)30(، وقد اأنتج اأول فيلم كارتوين ق�شري يف العام )2004م( بعنوان »اجلواب موجود«، 

وال��ذي ر�شم فيه العديد م��ن الوجوه الُعمانية باأدق التفا�شيل، ثم عمل على اإنت��اج اأعمال اأخرى وم�شاهد خمتلفة 

ع��ن ال�شلطنة باأ�شلوب خيايل، اإىل جانب اهتمامه بر�شم االأزياء الُعمانية وت�شمني العادات والتقاليد، وطرح بع�ض 

الق�شايا االجتماعية املختلفة.

)اأ(  

ال�شكل )29( 

3D ر�شم ل�شخ�شية كارتونية

2� برام��ج ثالثية االأبعاد )3D(: برام��ج تعتمد على الت�شميم 

الثالث��ي االأبع��اد تتميز بقدرته��ا على بن��اء جم�شمات  ميكن 

حتريكه��ا وروؤيتها من جميع االجتاه��ات حيث ميكن اإنتاج 

اأعمال دقيقة مطابقة للواقع، وتدخل هذه الربامج يف �شناعة 

واإنتاج االأفالم ال�شينيمائية وغريها ال�شكل )29(.

3� تطبيقات االأجهزة الذكي��ة )applications(: موجودة 

عل��ى جميع االأجه��زة اللوحية، وقد ظه��رت العديد منها 

 ،)Color( ال�شوركتطبي��ق  وحتري��ر  والتعدي��ل  للر�ش��م 

.)Sketch( و ،)PicsArt(و
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فن الكاريكاتري

والكارتون 

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

كما اأن للفنانات الُعمانيات دوًرا بارًزا يف هذا املجال كالفنانة »ابتهاج احلارثية« ال�شكل)31( والفنانة »دالل 

ال�شوطية« ال�شكل)32( والفنانة »بدرية الرحبية« ال�شكل )33( والالتي اجتهَن اإىل الر�شم والت�شميم الكارتوين، 

وقد كانت لهّن العديد من االإ�شدارات يف ت�شميم اأغلفة الكتب والق�ش�ض امل�شورة وبطاقات املعايدة، وامتازت 

ر�شوماتهن بر�شم الوجوه واالأزياء ال�شعبية، وبع�ض مظاهر احلياة الُعمانية.

)ب(  )اأ(  

ال�شكل )30( من اأعمال الفنان »منري ال�شليمي«

)ج(  
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فن الكاريكاتري

والكارتون 

ال�شكل )33( من اأعمال الفنانة »بدرية الرحبية«ال�شكل )32( من اأعمال الفنانة »دالل ال�شوطية«

التقــويـم

اأجب عن االأ�شئلة التالية:

1� من الربجميات امل�شتخدمة يف ت�شميم الر�شوم الكارتونية .............و...............و...............

2� للفنانات الُعمانيات دور بارز يف جمال ت�شميم الر�شوم الكارتونية اأمثال الفنانة..........والفنانة..........

3� اكتب ما تعرفه عن الفنان منري ال�شليمي من حيث االأ�شلوب الفني واملو�شوعات التي اهتم بها. 

4� اذكر املنتجات التجارية التي تف�شل عر�ض لوحاتك الكارتونية عليها.

� مالحظة: تتم االإجابة عن اأ�شئلة التقومي خارج الكتاب.
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عزي��زي الطالب يف هذه الوحدة �ش��وف تكت�شب عدًدا من املهارات الفنية من خ��الل اتباعك الإر�شادات املعلم 

وتنفيذك للخطوات التالية: 

اأواًل: مهارة ر�سم وتلوين كاريكاتري)وجه(

1� تخطيط الراأ�ض باخلطوط االأ�شا�شية الب�شيطة )اأفقي وراأ�شي(ال�شكل)1(.

2� ر�شم تفا�شيل الوجه الإخراجه بال�شورة النهائية ال�شكل)2(.

3� اإ�شافة التفا�شيل والتاأثريات اللونية والظل والنور الإخراج الوجوه ب�شكلها النهائي ال�شكل)3(.

املهارات الفنية للوحدة

(ج)(ب)(أ)

(ج)(ب)(أ)

ال�شكل)1(  

ال�شكل)2(  

ال�شكل)3(  
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ثانًيا: مهارة تنفيذ لوحة كاريكاتريية

1� اختي��ار فكرة الأحد املو�شوعات )الريا�شية، اأو االقت�شادية، اأو ال�شحي��ة، اأو االجتماعية( وتخطيطها ب�شكل 

مبدئي داخل م�شاحة حمددة ال�شكل)4(.

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

3� اإ�شافة التفا�شيل والتاأثريات اللونية والظل والنور الإخراج اللوحة الكاريكاتريية ب�شكلها النهائي ال�شكل)6(.

(ب)(أ)

ال�شكل)4(  

ال�شكل)5(  

ال�شكل)6(  
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ثالًثا: مهارة ت�سميم وتلوين اأحداث ق�سة كارتونية

1� تخطيط م�شاحات الق�شة والعناوين باأكرث من اأ�شلوب ح�شب اأحداث الق�شة ال�شكل)7(.

2� ر�شم اأحداث الق�شة و�شخ�شياتها واأ�شكال كتابة ال�شيناريو يف امل�شاحات املخ�ش�شة ال�شكل)8(. 

3� كتابة العنوان وال�شيناريو الأحداث الق�شة وتلوينها، منوذج من جملة )مر�شد( ال�شكل)9(.

(ج)(ب)(أ)

(ج)(ب)(أ)

ال�شكل)7(  

ال�شكل)8(  

ال�شكل)9(  
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رابًعا: مهارة ت�سميم وتلوين غالف وبو�سرت للق�سة الكارتونية

1� ر�شم تخطيطي لفكرة غالف الق�شة اأو البو�شرت االإعالين ال�شكل)10(.

2� تلوي��ن العم��ل الكارتوين باإ�شاف��ة بع�ض التاأثريات اللونية عل��ى خلفية العمل والوح��دات ال�شكلية الإخراجها 

بال�شكل النهائي ال�شكل)11(.

(أ)

(أ)

(ب)

(ب)

ال�شكل)10(  

ال�شكل)11(  
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فن الُف�سيُف�س��اء )Mosaic ( من الفنون الت�س��كيلية اجلميلة التي زاولها االإن�س��ان منذ اآالف ال�سنني يف جدران 

ر فن الُف�سيُف�س��اء تطوًرا كبرًيا م��ع مرور الزمن، حيث ا�س��تخدم هذا الفن يف  واأعم��دة املعاب��د القدمي��ة. وقد تطوَّ

زخرف��ة امل�ساجد والق�سور واملنازل. وقد جاءت هذه الوحدة ا�ستكمااًل ملا اكت�سبته وتعلمته يف ال�سفوف ال�سابقة 

م��ن معارف ومهارات ومعاجلات فنية مرتبطة بهذا املج��ال، اإ�سافة اإىل اكت�سابك بع�ض اخلربات اجلديدة املرتبطة 

ن ه��ذه الوحدة اأ�ساليب الر�سم التاأثريي، وتقنيات التحليل اللوين، وطرق  باملعاجل��ات الفنِّية والتقنية، حيث تت�سمَّ

ت�سكيل واإخراج منتجات الُف�سيُف�ساء.

       املقدمة:

الوحدة 

الثانية

يتوقع من الطالب بعد درا�سته لهذه الوحدة اأن :

1� ينف��ذ لوحة ت�سويرية باأ�سلوب املدر�سة التاأثريية بعد 

حتليله الأعمال فنانيها.

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

خالل معرفته بخ�سائ�ض اللون وال�سوء .

ل منتًج��ا بالُف�سيُف�ساء من خ��الل �رشح املعلم  3� ي�سكِّ

وروؤيته ملنتجات من الُف�سيُف�ساء.

4� يخرج عمله الفني  م�ستفيًدا من مقارنته بني اأعمال 

الُف�سيُف�ساء االإ�سالمية والبيزنطية.

وتت�سمن هذه الوحدة اأربعة درو�س هي :

الدر�س الأول: لوحة باأ�سلوب تاأثريي.

الدر�س الثاين: التحليل اللوين.

الدر�س الثالث: ت�سكيل منتج الُف�سيُف�ساء.

الدر�س الرابع: اإخراج منتج الُف�سيُف�ساء. 

فن الُف�سيُف�ساء

40
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 )1( ال�س��كل  واملظل��ة«  »امل��راأة  لوح��ة   

 Claude« »للفن��ان الفرن�سي »كل��ود مونيه

Monet«، والت��ي يالح��ظ فيه��ا تاأث��ريات 
�سق��وط ال�س��وء عل��ى االأ�س��كال م��ن خالل 

امل�ساح��ات اللوني��ة املتج��اورة والتي تعك�ض 

حيوية تلك االألوان، كما ميكننا مالحظة حتليل 

امل�ساحات اللونية يف �رشبات ق�سرية متتالية، 

ت�سن��ع حركة يف م�سه��د كامل اأ�سب��ه بقطعة 

ُف�سيُف�س��اء يف اللوحة ال�سه��رية »ليلة جنومية« 

ال�سكل )2( للفنان الهولن��دي »فن�سنت فان 

ج��وخ«»Van Gogh«، وميكننا مالحظة 

ا�ستخدام تدرجات وا�سعة من االألوان املنتظمة 

ز على ال�سكل العام للمو�سوع دون  والتي تركِّ

التقيُّ��د بالتفا�سيل الدقيق��ة يف اأ�سلوب الفنان 

 ،»Gauguin« »الفرن�س��ي »بول جوج��ان

كم��ا يف لوحته »ال�سوق« ال�س��كل )3( التي 

يعربِّ عن م�سهد لن�ساء جزيرة تاهيتي.

املجال الفني : 

 الت�سوير               

املحور : 

 التلوين املائي
لوحة باأ�سلوب تاأثريي الدر�س الأول

ال�سكل )1( لوحة املراأة واملظلة                 

    اأحدثت التاأثريية ثورة يف الفن؛ وذلك من خالل ر�سومات ملونة ُترتجم تغريات اأ�سكال الواقع وفًقا لتغريات 

ال�س��وء ال�ساقط عليها، حيث يحاول ر�ساموها تقليد ال�سوء عندما ينعك���ض على اأ�سطح االأ�سياء، ويحققون ذلك 

م��ن خالل بقع منف�سل��ة �سغرية ذات �سكل وا�سح كالُف�سيُف�ساء بداًل من خلطه على لوحة االألوان، وقد ارتكزت 

التاأثريي��ة يف نظرتها لالأ�سكال على االكت�سافات العلمية، واأهمها تفكيك �سوء ال�سم�ض بوا�سطة املن�سور اإىل األوان 

الطيف املرئي،اإ�سافة اإىل عالقة هذه االألوان بالعنا�رش الطبيعية. 

ومن اأهم اأعمال الفنانني التاأثرييني التي تظهر

 عليها مالمح حتليل االألوان:
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ال�سكل )3( لوحة ال�سوقال�سكل )2( لوحة ليلة جنومية                     

اأجب عن االأ�سئلة التالية:

1 � من اأعمال الفنان الفرن�سي »كلود مونيه« تظهر عليها مالمح حتليل االألوان لوحة ........................

2 � حتلي��ل امل�ساح��ات اللوني��ة يف �رشبات ق�س��رية متتالية ت�سنع حرك��ة يف م�سهد كامل اأ�سبه بقطع��ة ُف�سيُف�ساء 

للفنان.................. يف اللوحة ال�سهرية.......................... .

� مالحظة: تتم االإجابة عن اأ�سئلة التقومي خارج الكتاب.

التقــويـم

فن 
الُفسيُفساء
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   تع��ددت االأ�سالي��ب الفني��ة يف املدر�سة التاأثريية لتحلي��ل امل�ساحات اللونية، فا�ستخدم��ت جمموعة طرق منها  

الطريق��ة التق�سيمية  التي تعنى بتق�سيم االأل��وان الثالثية على اللوحة اإىل عنا�رشها االأولية مثل )االأحمر، واالأ�سفر، 

 »Cezanne« »واالأزرق(  على هيئة بقع لونية، كما ا�ستعملت االألوان الثانوية التي تظهر يف اأعمال »بول �سيزان

ال�سكل)4(.

ومنه��ا الطريقة التنقيطية التي ُتعنى بو�سع ه��ذه االألوان املن�سورية التي ن�ساهدها يف األوان الطيف جنب بع�سها 

البع�ض يف م�ساحات االأ�سكال على هيئة نقط متجاورة، كما يف اأعمال »�سوارا« »Seurat« ال�سكل)5(.

ومنه��ا الطريق��ة ال�سوئي��ة فه��ي تعنى بدرا�س��ة ال�س��وء يف اأوقات خمتلف��ة ملنظر واح��د، كما قام بذل��ك الفنان 

»موني��ه«»Claude Monet« ال�س��كل)6(، حيث ميكن للم�ساهد عن بعد اأن ي��رى االنطباع الذي يهدف اإليه 

امل�سور، وتعطي للرائي التاأثري املطلوب اإي�ساحه يف ال�سورة، ويطلق على هذه العملية م�سطلح »االمتزاج الب�رشي«.

ال�سكل )5( لوحة الفنان »�سوارا«                      ال�سكل )4( لوحة الفنان »�سيزان«                      

املجال الفني : 

الت�سميم               

املحور : 

   الت�سميم ال�سناعي
التحليل اللوين الدر�س الثاين
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ال�سكل )6( لوحة الفنان )مونيه(

وتعتم��د لوح��ات الُف�سيُف�ساء على حتليل امل�ساح��ات اللونية للوحة، وحتديد اخللفي��ة واالأ�سكال واالجتاه مل�سار 

تركي��ب قطع الُف�سيُف�س��اء على اللوحة، والقدرة على اإيج��اد تباين بني ال�سكل واخللفية م��ن خالل اختيار اللون 

واأحجام  قطع الُف�سيُف�ساء اأو اجتاهها .

التقــويـم

 اأجب عن االأ�سئلة التالية:

1� اذكر ثالثة من االأ�ساليب الفنية  للمدر�سة التاأثريية.

2� من الفنان الذي ا�ستخدم الطريقة ال�سوئية يف الر�سم؟

3� كيف حتلل امل�ساحات اللونية عند ت�سميم لوحة الُف�سيُف�ساء؟

� مالحظة: تتم االإجابة عن اأ�سئلة التقومي خارج الكتاب.

فن 
الُفسيُفساء
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املجال الفني : 

 الت�سكيل         

املحور : 

ية الأ�سغال الفنِّ
ت�سكيل منتج الُف�سيُف�ساء الدر�س الثالث

عرف��ت الُف�سيُف�ساء منذ عهد مبكر يف بالد ما بني 

النهرين يف معابد تعود اإىل االألف الثالث قبل امليالد، 

حيث كانت الُف�سيُف�ساء ت�سن��ع من اأقالم اأو م�سامري 

م��ن االآجر، وكانت ه��ذه االأق��الم اأو امل�سامري ذات 

روؤو�ض دائرية ملونة تغر�ض يف جدران الطوب موؤلفة 

اأ�س��كااًل زخرفي��ة وفنِّي��ة ال�سكل )7(،ث��م ا�ستخدم 

ال�سومريون فن الُف�سيُف�ساء يف لوحة تعرب عن ال�سالم 

واحلرب ال�سكل )8(، كما ا�سُتخدم الطابوق املزجج 

يف بابل، وقد و�سلت هذه ال�سناعة الفنِّية اإىل درجة 

عالية من اجلودة واالإتقان يف نهاية القرن الثالث قبل 

امليالد ال�سكل)9(.

ال�سكل )7( ُف�سيُف�ساء بالد ما بني النهرين            

ال�سكل )8( ُف�سيُف�ساء �سومرية
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ال�سكل )9( ُف�سيُف�ساء بابل

)ج(   )ب(  

)اأ(  

فن 
الُفسيُفساء
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فن 
الُفسيُفساء

ال�سكل )10( ُف�سيُف�ساء  يونانية 

اأم��ا اأق��دم لوحة ُف�سيُف�سائي��ة وجدت يف اليون��ان يف القرنني الراب��ع واخلام�ض قبل امليالد ال�س��كل )10(، بعد 

ذل��ك ظهرت الُف�سيُف�س��اء الرومانية التي انت�رشت يف جمي��ع اأرجاء االإمرباطورية الروماني��ة الغربية ويف �سوريا 

و�سم��ال اأفريقيا وفرن�سا، وذلك ما بني القرنني االأول والثالث امليالدي ال�سكل )11(. وبعد ذلك �ساع ا�ستعمال 

الُف�سيُف�س��اء يف الدول��ة البيزنطية حيث تتواجد اأمثلة عديدة يف بالد ال�س��ام  ال�سكل )12(، وا�ستمر ا�ستخدام هذا 

الف��ن بكرثة حتى ظه��ور الدولة االإ�سالمية، حيث قام الفنانون امل�سلمون باقتبا�ض هذا الفن وا�ستخدامه يف زخرفة 

وتزيني امل�ساجد والق�سور وخا�سة يف الع�رش االأموي ال�سكل )13(.
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فن 
الُفسيُفساء

ال�سكل )12( ُف�سيُف�ساء بيزنطية

ال�سكل )11( ُف�سيُف�ساء رومانية
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فن 
الُفسيُفساء

)ب(   )اأ(  
ال�سكل )13( ُف�سيُف�ساء الع�رش االأموي

التقــويـم

اأجب عن االأ�سئلة التالية:

1 � ظهرت الُف�سيُف�ساء الرومانية يف جميع اأرجاء االإمرباطورية الرومانية الغربية يف ...............

و..................و.................وذلك ما بني القرنني االأول والثالث امليالدي.

2  � ق��ام الفنانون امل�سلمون باقتبا�ض فن الُف�سيُف�ساء وا�ستخدامه يف زخرفة وتزيني ........ و........ وخا�سة يف 

الع�رش ........... 

3 � كيف كانت ت�سنع الُف�سيُف�ساء يف بالد ما بني النهرين؟

4 � ا�رشح خطوات �سناعة لوحة الُف�سيُف�ساء.

� مالحظة: تتم االإجابة عن اأ�سئلة التقومي خارج الكتاب.
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فن 
الُفسيُفساء

ن مبجملها �سورة متثِّل  ُتر�س��م اللوح��ة الُف�سيُف�سائية عادة بانتظام عدٍد كبرٍي من القطع ال�سغرية امللون��ة؛ كي تكوِّ

مناظ��ر طبيعي��ة اأو اأ�سكااًل هند�سية اأو لوحات ب�رشية اأو حيوانية. ويرجع ا�ستخ��دام الُف�سيُف�ساء قدميًا لل�سومريني ثم 

الروم��ان، و�سهد الع�رش البيزنطي تطوًرا كبرًيا يف �سناعة الُف�سيُف�ساء؛ الأنهم اأدخلوا يف �سناعته الزجاج واملعادن، 

وا�ستخدم��وا الُف�سيُف�س��اء بالل��ون االأبي�ض واالأ�سود ب�سكٍل كب��رٍي يف القرنني الثالث والراب��ع امليالدي، فربعوا  يف 

ت�سوير حياة البحر واالأ�سماك واحليوانات ال�سكل )14( ، وقد مرَّ تطور الُف�سيُف�ساء مبراحل عديدة حتى بلغ قمته 

يف الع���رش االإ�سالم��ي، والتي تعطينا خلفية وا�سح��ة عن جتليات احل�سارة االإ�سالمي��ة يف ع�سورها املزدهرة، وقد 

اعتم��د على فن التالحم والت�سابك عرب قطع مكعبة ال�سكل، ال يتعدى حجمها �سنتيمرتات من الرخام اأو الزجاج 

اأو القرميد اأو البلور اأو ال�سدف، واأبدع الفنانون امل�سلمون فطوروا هذا الفن، و�سنعوا منه اأ�سكااًل رائعة يف ماآذن 

امل�ساجد، واجلوامع، والقباب؛ كاجلامع االأموي بدم�سق ال�سكل )15(، وقبة ال�سخرة يف القد�ض ال�سكل )16(، 

ويف الق�سور والنوافري واالأحوا�ض املائية. 

                       ال�سكل )14( ُف�سيُف�ساء بيزنطية

املجال الفني : 

  الت�سكيل               

املحور :  

ية الأ�سغال الفنِّ
اإخراج منتج الُف�سيُف�ساء الدر�س الرابع
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فن 
الُفسيُفساء

)اأ(  

)اأ(  

)ب(  

)ب(  

ال�سكل )15( اجلامع االأموي

ال�سكل )16( قبة ال�سخرة
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فن 
الُفسيُفساء

التقــويـم

اأجب عن االأ�سئلة التالية:

1� يرج��ع ا�ستخدام الُف�سيُف�ساء قدميًا لل�سومريني ثم .......، حي��ث �سهد الع�رش البيزنطي تطوًرا كبرًيا يف �سناعة 

الُف�سيُف�ساء؛ الأنهم اأدخلوا يف �سناعته .......... و............ 

د اخلامات التي ا�ستخدمها امل�سلمون يف �سناعة لوحات الُف�سيُف�ساء. 2� عدِّ

3� اذكر اثنني من املعامل التاريخية التي حتوي ُف�سيُف�ساء اإ�سالمية. 

4� ا�رشح طريقة اإخراج لوحة الُف�سيُف�ساء.

� مالحظة: تتم االإجابة عن اأ�سئلة التقومي خارج الكتاب.
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املهارات الفنية للوحدة

عزي��زي الطالب يف هذه الوحدة �س��وف تكت�سب عدًدا من املهارات الفنية من خ��الل اتباعك الإر�سادات املعلم 

وتنفيذك للخطوات التالية: 

اأواًل: مهارة ت�سكيل منتج من الُف�سيُف�ساء

1� اختي��ار املو�سوع، وت�سميمه بر�سم خطوطه اخلارجي��ة  على م�ساحة ورقة )A4( حمقًقا التنا�سب ال�سكلي بني 

امل�ساحات ال�سكل)1(.

2� تكب��ري الت�سمي��م ونقله على م�ساحة العمل )100×70( �سم حمافًظا على ن�سب الت�سميم وتلوينه حمقًقا التنوع 

اللوين ال�سكل)2(.

، وفرز االألوان يف علب 
2
3� تقطي��ع ال�سريامي��ك لقطع منا�سبة ومالئم��ة حلجم العمل املراد تنفيذه مثال )1( �س��م

خا�سة ال�سكل)3(.

ال�سكل)1(

ال�سكل)3(

ال�سكل)2(
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ا لتعبئة م�ساحات الت�سميم وفق االألوان املقرتحة م�سبًقا لتحقيق قيمة  4� ر�ض قطع ال�سرياميك بجانب بع�سها بع�سً

التنوع اللوين امللم�سي ال�سكل)4(.

5� �سد م�سامات منتج الُف�سيُف�ساء باملعجون با�ستخدام االألوان واالأدوات املنا�سبة، ثم تنظيف �سطح العمل بقطعة 

قما�ض الإخراجه بال�سكل النهائي)5(.

ال�سكل)4(

ال�سكل)5(
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تعددت املدار�س الفنية يف اأوروبا، فقد ظهرت املدر�سة الكال�سيكية احلديثة وتوالت املدار�س الفنية منذ القرن التا�سع 

ع�رشاملي��الدي، ث��م ظهرت املدر�سة الرومان�سية والواقعي��ة، وتاأثر الفن الت�سكيلي بالعل��م واالكت�سافات احلديثة التي 

اأ�سهمت يف تطور املدر�سة التاأثريية، وبحلول القرن الع�رشين ن�ساأت مدار�س جديدة �سميت بالفن احلديث من اأهمها 

يالية والوح�سية والتعبريية و�سواًل اإىل امل�ستقبلية والتجريدية. التكعيبية وال�رشرُّ

ف على مدار�س الفن احلديث وخ�سائ�سها من خالل حتليل بع�س اأعمال  وقد جاءت هذه الوحدة لت�ساعدك يف التعررُّ

فنانيه��ا يف جم��ال الت�سوير، اإ�ساف��ة اإىل اإك�سابك بع�س اخلربات املرتبط��ة بالر�سم والت�سوير باأ�سالي��ب املدار�س الفنية 

املختلفة.

       املقدمة:

الفن احلديث 

يتوقع من الطالب بعد درا�سته لهذه الوحدة اأن :

1� يحاك��ي اأعم��ال املدر�سة الواقعي��ة والتاأثريية بالر�سم 

والتلوي��ن م��ن خالل تعرف��ه عل��ى خ�سائ�س هاتني 

املدر�ستني.

2� ير�س��م تكويًنا ويلونه يف �سوء حتليل��ه لبع�س اأعمال 

يالية . فناين املدر�سة التكعيبية وال�رشرُّ

 بالر�س��م اأو الك��والج عن املدر�س��ة امل�ستقبلية 
رّ

3� ُيع��رب

والتجريدية م��ن خالل حتليله لبع���س اأعمال فنانني 

هاتني  املدر�ستني.

4� ُيعربرّ بالر�سم والتلوين م�ستفيًدا من معرفته خل�سائ�س 

املدر�سة الوح�سية والتعبريية.

وتت�سمن هذه الوحدة اأربعة درو�س هي :

الدر�س الأول: من الواقعية اإىل التاأثريية.

يالية. الدر�س الثاين: من التكعيبية اإىل ال�رشرُّ

الدر�س الثالث: من امل�ستقبلية اإىل التجريدية.

الدر�س الرابع: من الوح�سية اإىل التعبريية.

الوحدة 

الثالثة
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املجال الفني:  

 الت�سوير               

املحور:

  التلوين
من الواقعية اإىل التاأثريية الدر�س الأول

ُم االإخوة هورا�س( للفنان »جاك لوي�س دافيد« ال�سكل )1( لوحة )َق�سَ

كان��ت الثورة الفرن�سية التي اندلعت �سنة 1789م ذات اأثر وا�سح يف تطوير احلياة االجتماعية وال�سيا�سية لي�س 

يف فرن�سا وحدها، ولكن يف اأوروبا باأكملها، ثم انتقل هذا االأثر اإىل �سائر اأنحاء العامل، وميكن القول اإن هذه الثورة 

هي البداية الفعلية ملدار�س الفن احلديث.

م الفنان »جاك لوي�س دافيد« »Jacques-Louis David« املدر�سة الكال�سيكية اجلديدة يف ظل الثورة   تزعَّ

الفرن�سي��ة، واهت��م باإظهار دقة عالي��ة يف ت�سوير املوا�سيع، حيث اعتمدت لوحاته عل��ى اخلطوط احلادة واالألوان 

القامتة يف اخللفية؛ مما �ساعده على ت�سليط ال�سوء على االأ�سكال واإبرازها يف التكوين ال�سكل )1(.

مدخل اإىل تاريخ الفن احلديث: 

56
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وا يف مو�سوعاته��م عن احلياة اليومية  ر�س��م فنانو هذه املدر�س��ة الواقع كما هو، بعيًدا عن اخلي��ال واملبالغة فعربرّ

والطبقة الكادحة.

ر العديد من اللوحات  وم��ن اأبرز فناين املدر�سة الواقعية الفنان »كوربيه« »Gustave Courbet«  الذي �سوَّ

التي تعك�س الواقع االجتماعي، ومن اأ�سهر اأعماله لوحة )كا�رشي احلجارة( ال�سكل )3(.

 Realism املدر�سة الواقعية

ال�سكل)2( لوحة للفنان »ثيودور جريكو«

ولكن مت��رد الفنان »ثيودور جرييك��و«  »Theodore Gericault« على االأ�سل��وب الكال�سيكي يف الر�سم 

وعر�س��ه للوحات فنية خل��ت من قواعد الفن الكال�سيكي، تعترب بداية ظه��ور املدر�سة الرومان�سية ، حيث قامت 

عل��ى ت�سوير املو�سوعات الدرامية والتي تعربرِّ عن العواطف واالنفعاالت النف�سية  ال�سكل )2(، ثم انتقل الفن اإىل 

التعبري عن الطبيعة والواقع و�سواًل اإىل املدر�سة الواقعية.

الفن

 احلديث 
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الفن

 احلديث 

والفن��ان الفرن�سي »دوميي��ه« »Honoré Daumier« متعدد املواهب، فكان ر�ساًم��ا وكاريكاترييًّا ونحاًتا، 

فتناولت اأعماله احلياة االجتماعية للفقراء واملظلومني، ومن اأعماله )عربة الدرجة الثالثة( ال�سكل )4(.

وتوجه بع�س الفنانني الُعمانيني اإىل اأ�سلوب الر�سم الواقعي؛ نتيجة الفهم والقدرة على حتليل بنية و�سياغة العمل 

الفن��ي للمدر�سة الواقعية، ومن بني فنانيه��ا الفنان »�سعود احلنيني« الذي ر�سم املناظ��ر الطبيعية وامل�ساهد الواقعية 

واحلياة اليومية ال�سكالن )6،5(.

ال�سكل)3( لوحة )كا�رشي احلجارة ( للفنان »كوربيه«
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ال�سكل )6( لوحة )هبطة مطرح( للفنان »�سعود احلنيني«

ال�سكل )5( لوحة )ال�سوق ال�رشقي(

 للفنان  »�سعود احلنيني«

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

الفن

 احلديث 
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وق��د اأف�سحت املدر�سة الواقعية املجال لظهور املدر�سة التاأثريية الت��ي تعترب بدورها امتداًدا واقعيًّا اإال اأنها تخ�سع 

لالجتاه العلمي لدرا�سة االألوان يف ال�سوء الطبيعي .

واكب��ت املدر�س��ة التاأثريية النظريات احلديثة يف حتلي��ل ال�سوء، فا�ستفادت منها يف توظي��ف االألوان ، و�سميت 

املدر�سة ب� »التاأثريية« ؛الأنها اهتمت بتاأثري �سقوط ال�سوء على االأج�سام.

ا ا�س���م االن�ط�باع�ي���ة م�ستوحاة من لوح���ة )انطباع �س���روق ال�سم�س( للفن��ان »م�ونيه«  واأطل��ق ع�ليه��ا اأي�سً

»Claude Monet« وميكنن��ا م�ساهدة اآثار الفر�ساة عل��ى اللوحة، وعدم االهتمام باخلطوط اخلارجية املحددة 

لالأ�سكال ال�سكل )7(.

واجته بع�س فناين هذه املدر�سة اإىل ر�سم الطبيعة مبا�رشة كالفنان »رينوار« »Renoir« ال�سكل )8(، كما ظهرت 

احلركة التنقيطية يف لوحة الفنان »�سوارا« »Seurat« ال�سكل)9(.

Impressionism املدر�سة التاأثريية

ال�سكل)7( لوحة )انطباع �رشوق ال�سم�س ( للفنان »مونيه«

الفن

 احلديث 
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ون�ساأت بعدها املدر�سة ما بعد التاأثريية »post-Impressionism« والتي تعترب امتداًدا للتاأثريية حيث ت�سرتك 

معه��ا يف االألوان امل�رشقة الوا�سحة وب�رشب��ات الفر�ساة الثقيلة الظاهرة، لكنها حتيد عنه��ا مبيلها الإظهار االأ�سكال 

الهند�سي��ة لالأ�سي��اء بو�سوح )مثلث � مربع ( وعدم التقيد باألوان الطبيع��ة والرتكيز على اختيار املو�سوعات، ومن 

اأهم فناين هذه املدر�سة »�سيزان«،»فان جوخ«،»جوجان«.

ال�سكل )9( لوحة للفنان » �سوارا«

ال�سكل )8( لوحة للفنان »رينوار«

الفن

 احلديث 
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»جوج��ان« »Gauguin« ات�سم��ت اأعماله باالألوان الغني��ة واخلطوط القوية املح��ددة بال�سكل والوحدات 

الزخرفية ال�سكل )12(.

ال�سكل )10( لوحة للفنان »�سيزان«

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

»�س���ي����زان« »Cezanne« اه��تم 

بدرا�س��ة نظريات التاأثريي��ني يف االألوان 

االأحج��ام  باإظه��ار  وطوره��ا، واهت��م 

د  والكت��ل عن��د ر�سمه لالأ�س��كال، ومهَّ

لظهور املدر�سة التكعيبية ال�سكل )10(.

 :»Van Gogh« »ف����ان ج���وخ«

ات�سم��ت اأعمال��ه بالتج�سي��م من خالل 

التاأكي��د على ال�س��وء والظ��ل بلم�سات 

الفر�ساة عنيفة احلرك��ة، وبقوة اخلطوط 

��د لظه��ور  اخلارجي��ة لالأ�س��كال، ومهَّ

املدر�سة التعبريية ال�سكل )11(.

الفن

 احلديث 
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واجته العديد من الفنانني الُعمانيني يف م�سريتهم الفنية الأ�سلوب املدر�سة التاأثريية، ومن بينهم الفنان »اأنور �سونيا« 

ال�سكل )13(، و»عبد املجيد كاروه« ال�سكل )14(، والفنان »حمد ال�سليمي« ال�سكل )15(.

ال�سكل )13( لوحة للفنان »اأنور �سونيا«

ال�سكل )14( لوحة للفنان »عبداملجيد كاروه«

الفن

 احلديث 
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ال�سكل )15( لوحة للفنان »حمد ال�سليمي«

التقــويـم

اأجب عن االأ�سئلة التالية:

1� اذكر اثنني من اأ�سهر فنرّاين املدر�سة الواقعية.

2� اذكر اثنني من خ�سائ�س املدر�سة التاأثريية.

3� حتدث عن جتربة هرني دومييه يف �سوء املدر�سة الواقعية.

� مالحظة: تتم االإجابة عن اأ�سئلة التقومي خارج الكتاب.

الفن

 احلديث 
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املجال الفني : 

ت�سوير 

املحور :  

تلوين
ريالية                                                                                     من التكعيبية اإىل ال�سُّ الدر�س الثاين

ب��داأت الثورة الفنية على االأ�سكال الطبيعيرّة يف اأواخر الق��رن التا�سع ع�رش امليالدي، ومن اأوائل من ر�سم بطريقة 

د فنانو القرن  هند�سي��ة الفن��ان »بول �سي��زان«، فقد راأى يف االأ�س��كال الطبيعية  اأ�س��كااًل هند�سية ، ومن هنا ج��درّ

الع�رشين االأ�سكال الهند�سيرّة اإىل مكعبات وخمروطات واأ�سطوانات.

ويع��ود الف�س��ل يف تط��ور التكعيبيرّة  وازدهاره��ا اإىل »بابل��و بيكا�س��و« »Pablo Picasso« ال�سكل )16(، 

و»جورج براك« »Georges Braque« ال�سكل)17(.

Cubism املدر�سة التكعيبية

ال�سكل )17( لوحة )اجليتار( للفنان» براك«ال�سكل )16( لوحة )امراأة جال�سة( للفنان »بيكا�سو«
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 ب��داأت ه��ذه املدر�سة بتحويل اأ�سكال الطبيعة اإىل م�ساحات هند�سية، ثم انتقلت اإىل ا�ستخدام ما ي�سمى باأحادي 

الل��ون »لون واحد ودرجاته« من خالل تق�سيم االأ�سكال، ومن ثم جتميعه��ا، واإعادة بنائها بطريقة تكعيبية، كما 

ا�سُتخدمت ق�سا�سات اجلرائد، وُعرف هذا االأ�سلوب بالكوالج. 

وم��ن اأبرز فناين ه��ذه املدر�سة الفنان »بيكا�سو« ومن اأ�سهر اأعماله »اجلورني��كا« ال�سكل )18(، مت ر�سمها بعد 

ق�س��ف اإقليم جورنيكا والتي ج�سدت ماأ�ساة احلرب االإ�سبانيرّة، وا�ستخدم يف ر�سمها اللونني االأ�سود واالأبي�س مع 

تدرجات اللون الرمادي، حيث قام بت�سويه اجل�سم وتقطيع بع�س اأجزائه كداللة على اآثار احلرب والدمار. 

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

وقد متيز الفنان الُعماين »ر�سيد عبدالرحمن« باالأ�سلوب التكعيبي يف بع�س اأعماله الفنية والتي حملت قيًما فنية 

وجمالية ال�سكل )19(.

الفن

 احلديث 
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بعد كتاب��ات رائد علم النف�س »فرويد« »Sigismund Schlomo Freud«، اهتم الفنانون اأكرث باالأحالم 

واالأف��كار املوجودة يف العقل الباطن لالإن�سان ومدى عالقة العقل الواع��ي بالالوعي؛ مما اأدى اإىل ظهور املدر�سة 

يالية. ال�رشرُّ

 وهي حركة فنية يحاول الفنان من خاللها الك�سف عن واقع جديد يتجاوز الواقع الفعلي، ترف�س التقيد باملنطق 

وتعتمد على اخليال، وا�ستخدم ال�رشياليون  االأ�سكال الواقعية  يف اأعمالهم كرموز للتعبري عن اأحالمهم واحلاالت 

النف�سي��ة الت��ي يتعر�سون لها، واهتمت بامل�سمون اأك��رث من ال�سكل، ولهذا تبدو لوحاته��ا غام�سة ومعقدة حتمل 

اأفكاًرا غريبة وانفعاالت حتتاج اإىل ترجمة لتدرك مغزاها.

ال�سكل )19( لوحة للفنان »ر�سيد عبدالرحمن«

 Surrealism ريالية املدر�سة ال�سُّ

الفن

 احلديث 
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يالية، متيز مبوا�سيعه الغريبة  ويعترب الفنان االأ�سباين »�سلفادور دايل« ) Salvador Dalí( من اأهم فناينرّ املدر�سة ال�رشرُّ

ًرا  دت م�سهًدا بني احللم والواقع، م�سورّ غري املاألوفة، وتعترب لوحة »اإ�رشار الذاكرة« اأكرث اأعماله الفنية �سهرة، حيث ج�سرّ

م�سهًدا يف ال�سحراء يوجد فيها عدد من ال�ساعات الذائبة التي حتمل اأوقاًتا خمتلفة، والتي ت�سري اإىل قوة الزمن الذي ي�رش 

على االحتفاظ بتفا�سيله الدقيقة مهما كانت الظروف، كما اأ�سهمت اخلطوط املنحنية لبع�س االأ�سكال يف جعل املنظر 

اأكرث �سحًرا وليونًة يف الوقت نف�سه ال�سكل )20(.

ال�سكل )20( لوحة ) اإ�رشار الذاكرة( للفنان »دايل«

الفن

 احلديث 
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يايل كالفنان »�سامل ال�سالمي« الذي متيز بطرح موا�سيع وطنية،   كم��ا اهتم بع�س الفنانني الُعمانيني باالجتاه ال�رشرُّ

ور�سم االأج�سام املتطايرة واملحلقة يف الهواء،كاملنازل وال�سفن وال�سيارات؛ جلعل امل�سهد غري ماألوف وبعيًدا عن 

الواقع وترجمة االأحالم اإىل لوحات فنية بطريقة غري اعتيادية باأ�سلوب �رشيايل ال�سكل )21(.

ال�سكل )21( لوحة للفنان » �سامل ال�سالمي«

الفن

 احلديث 
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التقــويـم

اأجب عن االأ�سئلة التالية:

1 � اذكر اثنني من فناين املدر�سة التكعيبية.

يالية. 2 � اذكر اثنني من اأهم فناين املدر�سة ال�رشرُّ

3� حلل لوحة  اإ�رشار الذاكرة للفنان �سلفادور دايل من حيث ما ت�سري اإليه االأ�سكال، واإ�سهامات اخلطوط املنحنية.

� مالحظة: تتم االإجابة عن اأ�سئلة التقومي خارج الكتاب.

الفن

 احلديث 
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املجال الفني : 

ت�سوير 

املحور :  

تلوين
من امل�ستقبلية اإىل التجريدية  الدر�س الثالث

Futurism  املدر�سة امل�ستقبلية

 ،»Boccioni«»بينم��ا كان اهتم��ام الفنانني بالتكعيبي��ة، ظهرت يف اإيطاليا مدر�س��ة فنية على يد »بوت�سي��وين

و»�سيفريين��ي«»Severini«، »وب��اال« »Balla«،  هدف��ت اإىل اإيجاد اأ�سكال متنا�سبة م��ع طبيعة الع�رش احلديث 

�سمي��ت بامل�ستقبلية، حيث اهتم فنانو هذه املدر�سة بال�رشعة والتقدم التقني، وحاولوا التعبري عن االأ�سكال باحلركة 

وال�س��وء، ف��كل االأ�سياء تتحرك وجتري وتتغري ب�رشعة، و يعتمد فيها الفنان عل��ى جتزئة وتكرار االأ�سكال اإىل نقاط 

وخط��وط وم�ساحات الإعطاء اإيحاء باحلركة، االأ�س��كال )25،24،23(، وتعترب )املدينة تنه�س ( لبوت�سيوين اأول 

لوحة للمدر�سة امل�ستقبلية.

ال�سكل )23( لوحة ) املدينة تنه�س( للفنان »بوت�سيوين«
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ال�سكل )25(  لوحة للفنان »�سيفرييني«ال�سكل )24( لوحة )�سوء ال�سارع ( للفنان» باال«

وج��اء اهتم��ام الفنان الُعماين »�سال��ح الهديفي« بدرا�سة االجت��اه امل�ستقبلي بكل ما يحمله م��ن مفاهيم خا�سة 

باحلرك��ة وال�رشعة كدليل على ديناميكية احلياة احلديثة، وحر�س على ت�سوي��ر مفرداته وكاأمنا ينظر اإليها من زوايا 

خمتلفة تعرب عن مبداأ التزامن يف االألوان وتداخالتها املج�سدة للحركة املتتابعة ال�سكل ) 26 (. 

الفن

 احلديث 
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 Abstraction املدر�سة التجريدية

كلمة »جتريد« تعني تلخي�س االأ�سكال اإىل اأب�سط �سورة فت�سبح اأ�سكااًل ال متثل الطبيعة، فب�سط الفنان التجريدي 

مث��اًل التفاحة وال�سم���س اإىل ال�سكل الدائري، واجلبل اإىل مثلث، واملباين اإىل مربع��ات وم�ستطيالت، ويعتمد بناء 

اللوح��ة على العالقات الفنية للخط واللون وامل�ساحة، واأثَّرت اللوحات التجريدية يف الفنون االأخرى؛ كالعمارة 

واالأثاث وطباعة االأقم�سة وت�سميم االآالت واالأجهزة احلديثة.

ال�سكل )26( لوحة للفنان »�سالح الهديفي«

الفن

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

 وقد يكون التجريد جزئيًّا ب�سيًطا يعطي اإيحاًء بال�سكل الواقعي، وقد يختزل يف جتريد كلي ال ميكن تف�سريه اإىل 

ال�سكل واقعي. 

اهت��م الفنان »وا�سيلي كاندن�سك��ي« »Wassily Kandinsky« بر�سم االأ�سكال املج��ردة باإيقاعات خمتلفة 

ال�س��كل )27(، واجته الفنان »بيت موندري��ان« »Piet Mondrian« اإىل ر�سم االأ�سكال الهند�سية املجردة من 

وحي العمارة ال�سكل)28(.

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

الفن

 احلديث 
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الفن

 احلديث 

اجت��ه عدد من الفنانني الُعماني��ني اإىل االجتاه التجريدي يف 

اأعمالهم الفنية ومنهم: »�سليم �سخي«، »عبدالكرمي امليمني«، 

»اإدري�س الهوتي«، »منى البيتية« االأ�سكال)32-29(.

ز »�سليم �سخ��ي« على جتريد حي��وان املها اإىل   حي��ث ركَّ

�س��كل ب�سيط باللون االأبي�س، وتظه��ر يف اأعماله عالقة بني 

ليونة اخلطوط اخلارجي��ة يف حيوان املها، و�سالبة اخلطوط 

الهند�سية يف تلك املربعات املت�سابكة ب�سكل مدرو�س.  

ال�سكل )29( لوحة  للفنان»�سليم �سخي«

ال�سكل )31(  لوحة للفنان »اإدري�س الهوتي« ال�سكل )30( لوحة للفنان »عبدالكرمي امليمني«
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ال�سكل )32( لوحة للفنانة »منى البيتية«

التقــويـم

اأجب عن االأ�سئلة التالية:

1� اذكر اأنواع التجريد.

2�  اذكر اثنني من خ�سائ�س املدر�سة التجريدية.

� مالحظة: تتم االإجابة عن اأ�سئلة التقومي خارج الكتاب.

الفن

 احلديث 
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املجال الفني : 

ت�سوير 

املحور :  

تلوين
من الوح�سية اإىل التعبريية الدر�س الرابع

fauvism املدر�سة الوح�سية

متيَّزت الوح�سية باعتماده��ا اأ�سلوب اأ�سبه بالر�سم 

البدائي، واالأ�سكال امل�سطحة واملحددة يف التكوين، 

واعتمدت على ال�سدة اللوني��ة )قوة الت�ساد( بطبقة 

واح��دة م��ن الل��ون با�ستخ��دام االأل��وان ال�رشيحة 

كاالأحمر واالأ�سفر. 

ي��ت بالوح�سية عندما �ساهد اأحد النقاد متثااًل  و�سمرِّ

كال�سيكيًّ��ا و�س��ط جمموع��ة من اللوح��ات يف اأحد 

املعار���س الفني��ة التي امت��ازت باألوانه��ا ال�سارخة 

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

 »Henri Matisse«»يعتربالفنان»هرني ماتي�س

موؤ�س���س املدر�س��ة الوح�سية وق��د تاأث��ر بالتاأثرييني، 

وتعتم��د اأعمال��ه يف الت�سوي��ر عل��ى تب�سي��ط ر�سم 

االأ�س��كال ، وا�ستخدم  اللون االأحم��ر، واالأزرق، 

واالأخ�رش يف حالة من النقاء واالختزال يف م�ساحات 

لونية �سارخة ذات عالقات متاآلفة ، وتتميز لوحاته 

الفنية  بالب�ساطة والزخ��ارف النباتية  ذات اخلطوط 

االإيقاعية امل�ستمرة ال�سكالن )34،33(.

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

ال�سكل )34( لوحة )احللوى( للفنان »هرني ماتي�س«
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 وظهرت �سمات املدر�سة الوح�سية يف بع�س اأعمال الفنان الُعماين »ح�سن مري«، حيث ن�ساهد االألوان ال�سارخة 

يف م�ساحات م�سطحة حمددة ال�سكل )35(.

ال�سكل ) 35(  لوحة للفنان »ح�سن مري«

الفن

 احلديث 
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ال�سكل )38( لوحة الفنان »كوكو�سكا«ال�سكل )37( لوحة الفنان »بيكمان«

د  يعت��رب الفنان »ف��ان ج��وخ« »van Gogh« اأول من مهَّ

للتعبريي��ة، غ��ري اأنها مل تظه��ر بو�سفها مدر�س��ة اإال عند الفنان 

الرنويج��ي»اإدوارد مون��خ«. واعتمدت التعبريي��ة على اإظهار 

تعاب��ري الوج��وه التي تب��ني االنفع��االت النف�سي��ة، من خالل 

ا�ستخدام االألوان واخلطوط.  

 Edvard« »تعترب لوحة » ال�رشخة« اأك��رث لوحات »مونخ

ز على م�ساه��د املوت واملاآ�سي  Munch« �سه��رة حيث ركَّ
والقل��ق يف �سورة م�سوهة وم�سحون��ة انفعاليًّا، حيث تلونت 

ال�سم��اء بالل��ون االأحم��ر، فانطلق��ت ال�رشخ��ة الهائلة وغري 

املحدودة م��ن الطبيعة ال�سكل )36(، ومن فناينرّ هذه املدر�سة 

»بيكمان« »Beckmann« ال�سكل )37(، »وكوكو�سكا«  

»Kokoschka« ال�سكل )38(.

 Expressionism املدر�سة التعبريية

ال�سكل )36( لوحة )ال�رشخة(  للفنان »مونخ«

الفن

 احلديث 
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 وظه��رت جمموعة م��ن الفنانني الُعمانيني التعبرييني كالفنانة »عالية الفار�سية« املتجددة يف طرح اأعمالها، حيث 

زت على اإظهار انفع��االت الن�ساء ال�س��كل )39(، و كذلك الفنان »علي  تنوع��ت يف ر�س��م تعابري الوج��وه، وركَّ

الهنائي« ال�سكل )40(، والفنانة »حف�سة التميمية« ال�سكل )41(.

ال�سكل )39 (  لوحة  للفنانة » عالية الفار�سية«

الفن

 احلديث 
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ال�سكل )41( لوحة للفنانة »حف�سة التميمية«  ال�سكل )40( لوحة للفنان » علي الهنائي«

التقــويـم

اأجب عن االأ�سئلة التالية:

1� اذكر اثنني من اأ�سهر فنرّاين املدر�سة التعبريية.

2� اذكر اأهم الطرق الإظهار القيمة التعبريية يف العمل الفني.

3� حلل عمل الفنان ح�سن مري يف �سوء فهمك للمدر�سة الوح�سية.

� مالحظة: تتم االإجابة عن اأ�سئلة التقومي خارج الكتاب.

الفن

 احلديث 
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املهارات الفنية للوحدة

عزي��زي الطال��ب يف هذه الوحدة �سوف تكت�س��ب عدًدا من املهارات الفنية من خ��الل اتباعك الإر�سادات املعلم 

وتنفيذك للخطوات التالية: 

اأوًل: مهارة تنفيذ لوحة فنية م�ستفيًدا من بع�ض الأعمال الواقعية

1� ر�سم م�سهد بالقلم الر�سا�س يف قيا�س )15*20( �سم ال�سكل)1(.

2� تلوين التكوين باألوان االأكريليك اأواأي خامة لونية متوفرة ال�سكل)2(.

ثالًثا: مهارة ر�سم وتلوين وجه تكعيبي

1� ر�سم اأجزاء الوجه باالأ�سلوب التكعيبي ال�سكل)6(. 

2� ر�سم اخلطوط اخلارجية للوجه ال�سكل)7(.

3� ر�سم  وتلوين اأجزاء الوجه ال�سكل)8(.

ثانًيا: مهارة ر�سم وتلوين جزء من لوحة اأحد الفنانني التاأثرييني

1� اختيار لوحة فنية الأحد فناين املدر�سة التاأثريية ال�سكل)3(.

2� حتديد جزٍء من لوحة الفنان ور�سمها بقلم ر�سا�س يف قيا�س )15*20( �سم ال�سكل )4(.

3� تلوين العمل باألوان االأكريليك اأو اأي خامة لونية متوفرة مطبًقا لالأ�سلوب التاأثريي ال�سكل)5(.

ال�سكل)1(

ال�سكل)3(

ال�سكل)2(

ال�سكل)5(ال�سكل)4(
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رابًعا: مهارة حماكاة لوحات الفنان بيكا�سو التكعيبية

1� اختيار لوحة من لوحات بيكا�سو التكعيبية ال�سكل)9(. 

2� ر�سم اخلطوط اخلارجية للوحة التكعيبية ال�سكل)10(.

3� تلوين اللوحة باألوان خمتلفة عن األوان اللوحة االأ�سلية ال�سكل)11(.

ال�سكل)6(

ال�سكل)9(

ال�سكل)7(

ال�سكل)10(

ال�سكل)8(

ال�سكل)11(

بع�ض الأفكار لتطبيق الأ�سلوب التكعيبي للوجوه

1� ر�سم الوجوه باأ�سلوب املدر�سة التكعيبية على اأوراق اجلرائد واالأكواب الورقية ال�سكل)12(.

2� ت�سكيل وجوه باأ�سلوب املدر�سة التكعيبية باالأ�سالك ال�سكل)13(.

ال�سكل)13(ال�سكل)12(
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ريالية خام�ًسا: مهارة ر�سم وتلوين لوحه فنية باأ�سلوب املدر�سة ال�سُّ

يالية ال�سكل)14(. 1� اختيار لوحة فنية من اأعمال املدر�سة ال�رشرُّ

2� ر�سم اللوحة بتغيري بع�س اأجزائها ح�سب املو�سوع املراد التعبري عنه، وتلوينها باالألوان املنا�سبة ال�سكل)15(.

�ساد�ًسا: اإنتاج لوحه فنية باأ�سلوب املدر�سة امل�ستقبلية

1� اختي��ار ال�سورة املنا�سبة للمو�سوع املراد التعبري عنه باأ�سل��وب املدر�سة امل�ستقبلية وعمل عدة ن�سخ من ال�سورة 

االأ�سلية ال�سكل)16(.

2� ق�س اأجزاء من ال�سورة بطريقة مكررة ال�سكل)17(.

3� اإعادة ترتيب االأجزاء واإل�ساقها بطريقٍة مكررة باأ�سلوب املدر�سة امل�ستقبلية ال�سكل)18(.

4� اإنهاء العمل حمقًقا قيمة االإيقاع ال�سكلي اللوين ال�سكل)19(.

ال�سكل)16(

ال�سكل)14(

ال�سكل)17(

ال�سكل)15(

ال�سكل)19(ال�سكل)18(

�سابًعا: مهارة الر�سم والتلوين باأ�سلوب املدر�سة التجريدية:

1� اختيار �سكل واقعي وحتويله اإىل �سكل جتريدي )جزئي، اأو كلي( ال�سكل)20(.

2� تلوين العمل الفني ال�سكل)21(.
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ال�سكل)20(

ال�سكل)22(

ال�سكل)24(

ال�سكل)21(

ال�سكل)23(

ال�سكل)25(

ثامًنا: مهارة تنفيذ لوحة فنية باأ�سلوب املدر�سة الوح�سية

1� ر�سم عمل فني مع التاأكيد على حتقيق قيمة التنا�سب ال�سكلي مع االأر�سية ال�سكل)22(.

2� تلوين اللوحة باأ�سلوب املدر�سة الوح�سية حمقًقا قيمة الت�ساد اللوين ال�سكل)23(.

تا�سًعا: مهارة تنفيذ لوحة فنية باأ�سلوب املدر�سة التعبريية

1� ر�سم عمل فني مع التاأكيد على حتقيق قيمة التنا�سب ال�سكلي مع االأر�سية ال�سكل)24(.

2� تلوين اللوحة باأ�سلوب املدر�سة التعبريية حمقًقا قيمة االن�سجام اللوين ال�سكل)25(.
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يعت��ر ف��ن �لنح��ت من �لفنون �لب�رصي��ة �لذي يعود تاريخ��ه �إىل ع�سور ما قب��ل �لتاريخ حيث جت�سد �لأف��كار فيه �إىل 

جم�ّسم��ات ثالثّي��ة �لأبعاد ،و يرتبط فن �لنحت �رتباًطا وثيًقا باملج��الت �لفنية �لأخرى، حيث �إنها تت�سل مع بع�سها 

�لبع���ض من �أج��ل �لو�سول �إىل �ل�سكل �لنهائ��ي للعمل �لنحتي، فالنح��ات ي�ستخدم جمال �لت�سمي��م من �أجل و�سع 

�خلط��وط �لعري�سة لل�س��كل �لنهائي للمج�سم ، وعل��م �لهند�سة من �أجل قيا���ض �لأبعاد �لثالثي��ة للمو�سوع  و�لتنبوؤ 

بال�سكل و�لطابع �لت�سويري للمج�سم.

 لذل��ك ج��اءت هذه �لوحدة عزيزي �لطالب لإك�سابك جمموعة من �خل��ر�ت يف جمال �لنحت »�لت�سكيل بالورق«، 

حي��ث �ستتعلَّم �أ�س�ض �لت�سميم �لهند�سي للمج�سمات و�لإفر�د�ت و�مل�ساقط �لهند�سية، �إ�سافة �إىل �لن�سب �لذهبية يف 

�لأعمال �لنحتية ، كما �ستكت�سب مهار�ت �إنتاج جم�سم من �لورق ثالثي �لأبعاد.

       املقدمة:

يتوقع من الطالب بعد درا�سته لهذه الوحدة اأن :

1� ي�سم��م �أعم��اًل فنية جم�سم��ة م�ستفيًد� م��ن معرفته 

خلطو�ت ت�سميم �ملج�سمات.

2� يطب��ق قو�عد �مل�ساقط �لهند�سي��ة عند بناء جم�سم من 

�لورق يف �سوء معرفته للم�ساقط �لهند�سية.

ل علب��ة ملنت��ج �سناع��ي م��ن خ��الل معرفته  3� ي�س��كِّ

بالإفر�د�ت �لهند�سية.

ا ورقيًّا معتم��ًد� على معرفته بالن�سب  ل جم�سمًّ 4� ي�سكِّ

�لذهبية يف �لأعمال �لفنية.

ن هذه الوحدة اأربعة درو�س وهي : وتت�سمَّ

الدر�س الأول : �أ�س�ض ت�سميم �ملج�سمات.

الدر�س الثاين: �مل�ساقط �لهند�سية.  

الدر�س الثالث: �لإفر�د�ت �لهند�سية.

الدر�س الرابع : �لن�سبة �لذهبية للمج�سمات.

جم�سمات ورقية

الوحدة 

الرابعة

86
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املجال الفني:  

ر�سم               

املحور:

تخطيط
اأ�س�س ت�سميم املج�سمات الدر�س الأول

�ل�سكل )1( عمل �لفنان »فيليك�ض �سيمر«

يتميز فن �لنحت بتج�سيده لثالثة �أبعاد 

جم�سمة: �لطول، و�لعر�ض، و�لرتفاع، 

مما يرثي �لتجربة �لب�رصية للعمل �لفني، 

وتختل��ف بع���ض �ملفاهي��م �لفني��ة يف 

جمال �لنحت عن غريه��ا من �ملجالت 

�لفني��ة مثل مفه��وم : �لكتلة، و�حلجم، 

� لطبيعة �لأعمال �لنحتية 
ً
و�لفر�غ، نظر

مة .
َّ

�ملج�س

حيث يتم تعريف:

�مل�ساح��ة: �ملنطقة �ملح�س��ورة بني �أكرث 

من خطني .

�لكتل��ة :كل �س��كل ل��ه ط��ول وعر�ض 

و�رتف��اع وي�سغ��ل حي��ًز� م��ن �لفر�غ، 

وم��ن �لفنانني �لذين تناول��و� �لكتلة يف 

�أعماله��م  �لورقي��ة  »فيليك�ض �سيمر« 

)Felix semper( �ل�سكل) 1(.

87
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جم�سمات 

ورقية

 �لف��ر�غ يف �لنح��ت يق�سد ب��ه : �لف�ساء  �ملحيط بالكتل و�لأحج��ام �لنحتية وي�سمح بدخ��ول �ل�سوء و�لهو�ء من 

خاللهم��ا. وقد �عتم��دت  �لفنانة »كايلي �ستلمان«  »Kylie Stillman« على �لفر�غ يف  بع�ض �أعمالها  �لفنية 

كعن�رص �أ�سا�سي يف �لنحت �ملعا�رص، ومن �أبرز تلك �لأعمال �لورقية �ل�سكل )2( . 

�ل�سكل )2( عمل �لفنانة »كايلي �ستلمان«  يعتمد على �لفر�غ 

و�جتهت �ملمار�سات �لفنية �لعاملية نحو فن �ملج�سمات �لورقية، حيث برز نخبة من �لفنانني �ملتخ�س�سني يف نحت 

�ملج�سمات �لورقية ومنهم:

�لفن��ان  »فيليك���ض �سيمر« »Felix Semper««: فنان كوبي �أب��دع  يف منحوتاته من جمموعة كبرية من �لأور�ق 

�مللت�سقة ببع�سها، حيث تتحول �إىل مو�د مطاطية ميكن مدها وطيها و�إرجاعها �إىل حجمها �لأ�سلي �ل�سكل)3(.
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جم�سمات 

ورقية

�ل�سكل )3( من �أعمال �لفنان »فيليك�ض �سيمر«

�لفنان »جيم�ض ليك« » James Lake« : فنان عاملي يعتمد على ورق �لكرتون يف �سنع منحوتاته �لورقية ذ�ت 

�لأحجام �لكبرية  �لتي تتميز بالدقة و�لر�عة يف تطويع �لورق كما يت�سح يف �ل�سكل  )4(.

 ) �أ (

 ) �أ (

 )ب(

 )ب(
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جم�سمات 

ورقية

�لفنان��ة »كايلي �ستلم��ان« »Kylie Stillman«: تعتمد يف �أغلب �أعمالها �لنحتية على �لفر�غ �ل�سلبي لإظهار 

�ل�سكل من خالل تفريغ عدد من �لكتب �ملرت��سة ببع�سها كما يت�سح يف �ل�سكل)5(.  

 )د( ) ج (

 ) �أ (

�ل�سكل )4( من �أعمال �لفنان »جيم�ض ليك«
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جم�سمات 

ورقية

�ل�سكل )5( من �أعمال �لفنانة »كايلي �ستلمان«

 )ج( )ب(

التقــويـم

 �أجب عن �لأ�سئلة �لتالية:

1� عرف �لفر�غ يف �لنحت.

2� قارن بني �لكتلة و�لفر�غ يف �لنحت.

3� �ذكر �ثنني من �لفنانني �لت�سكيليني �لعامليني يف جمال �لنحت.

� مالحظة: تتم �لإجابة عن �أ�سئلة �لتقومي خارج �لكتاب.
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املجال الفني:  

ت�سكيل               

املحور:

 النحت 
امل�ساقط الهند�سية الدر�س الثاين

�لت�سمي��م �لهند�سي هو �أحد �أحد جمالت �لفنون �لت�سكيلية بت�سمي��م منتجات فنية، تعتمد على مبادئ �لهند�سة 

�لريا�سية، وتكون �لت�ساميم على هيئة ر�سومات ثنائية �أو ثالثية �لأبعاد، حيث كان ي�ساغ هذ� �لفن بر�سوم يدوية، 

ثم تطور بتطور �لتكنولوجيا باإدخال بر�مج �لت�سميم �ملحو�سبة ل�سياغة �لت�ساميم. 

ومن �أهم عنا�رص بناء �لت�سميم �لهند�سي �مل�ساقط �لهند�سية  �لتي تهدف �إىل متثيل �لأ�سكال �لثالثية �لأبعاد �لو�قعة 

يف �لف��ر�غ ور�سمها على م�ستوى و�حد، من خالل ت�سطيح �ملج�سمات وفك �أبعادها �لثالثة )�لطول، و�لعر�ض، 

و�لرتفاع(، ويتم ر�سمها على م�ستويات خمتلفة كما يف �ل�سكلني )7،6(.

�مل�سقط �لر�أ�سي 

�مل�سقط �لأفقي  �مل�سقط �جلانبي 

�ل�سكل )6( �مل�ساقط �لهند�سية  
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جم�سمات 

ورقية

التقــويـم

�أجب عن �لأ�سئلة �لتالية:

1� ما هو �مل�سقط �لهند�سي ؟

2� حلل �ل�سكل �لتايل �ل�سكل ) �أ ( �إىل م�ساقطه �لهند�سية:

3  � �مل�سقط �لر�أ�سي هو �مل�سقط �لذي ينظر �إىل �جل�سم  من ..........

4 � �مل�ساقط �لهند�سية ت�سنف ح�سب م�ستوى �لنظر �إىل �مل�ستوى �لر�أ�سي  �لأمامي و............ 

� مالحظة: تتم �لإجابة عن �أ�سئلة �لتقومي خارج �لكتاب.

�ل�سكل )7( طريقة ر�سم �مل�ساقط �لهند�سية

�ل�سكل )�أ( 

ب�أ

ه�
د

�مل�سقط �لأفقيج

�مل�سقط �لر�أ�سي �مل�سقط �جلانبي
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املجال الفني:  

ت�سكيل               

املحور:

 نحت 
الإفرادات الهند�سية الدر�س الثالث

��ستخدمت �ملو�د �لطبيعي��ة �لأولية قدميًا كالق�سب و�خل�سب و�لفخار لتعليب �ملنتجات، ثم ��ستخدم �لورق بعد 

ذل��ك. �أما يف �لع�رص �حلديث فتدرج��ت �ملو�د �مل�ستخدمة من �ل�سفائح �حلديدية مروًر� بالورق و�لكرتون و�سوًل 

�إىل �لأملنيوم و�لبال�ستيك. 

وميك��ن �أن يع��رف �لتعليب باأنه: ف��ن �سناعة �لعلب حلماي��ة �ملنتجات، وعر�سها، وتخزينه��ا، ومير فن �لتعليب 

بثالث خطو�ت رئي�سية هي: �لت�سميم، و�لتطوير، و�لإنتاج .  

ويرتب��ط ف��ن �لتعليب �رتباًطا مبا�رًص� بالإف��ر�د�ت �لهند�سية، حيث �إنها ت�سكل �لقاع��دة �لأ�سا�سية لت�سميم علب 

�لتغليف �ملج�سمة. ويعّرف �لإفر�د �لهند�سي: باأنه ت�سطيح �ملج�سمات وحتويلها من ثالثية �لأبعاد �إىل ثنائية �لأبعاد 

�ل�سكل )8(.

�ل�سكل )8( �إفر�د�ت هند�سية لبع�ض �لعلب 
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جم�سمات 

ورقية

التقــويـم

�أجب عن �لأ�سئلة �لتالية:

1� �سع عالمة )ü( �أمام �لعبارة �ل�سحيحة، وعالمة )*( �أمام �لعبارة �خلاطئة :

�أ � يرتبط فن �لتعليب �أرتباًطا مبا�رصً� بالإفر�د�ت �لهند�سية.                       )     (

ب � مير فن �لتعليب مبر�حل خمتلفة هي �لت�سميم و�لتطوير و�لإنتاج.        )     (

د ثالًثا من �ملو�د �مل�ستخدمة يف �لتعليب. 2� عدِّ

3� َعرِّف �لإفر�د �لهند�سي.

� مالحظة: تتم �لإجابة عن �أ�سئلة �لتقومي خارج �لكتاب.
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املجال الفني:  

ت�سكيل               

املحور:

 نحت 
الن�سبة الذهبية للمج�سمات الدر�س الرابع

�لن�سب��ة �لذهبية: ه��ي قانون كوين يف�رصِّ �لقي��م �جلمالية �لطبيعية يف �لك��ون ، �كت�سفها �لعلماء بع��د حتليل �أبعاد 

�لعنا�رص �لطبيعية كج�سم �لإن�سان و�لنبات و�حليو�ن �ل�سكل)9(، ويعرَّ عنها ريا�سيًّا بالعدد ) 1.618(، ولإيجاد 

�لن�سبة �لذهبية بني �لأبعاد نق�سم �لبعد �لأول على �لعدد) 1.618( لإيجاد �لبعد �لأ�سغر �لأن�سب له، �أو ن�رصبه يف 

ح يف �ل�سكل )10(. ذ�ت �لعدد لإيجاد �لبعد �لأكر و�لأن�سب له،كما هو مو�سَّ

1.618�ض 1.618�ض ÷�ض

�ل�سكل )10( ح�ساب �لن�سبة �لذهبية لالأبعاد 

�ل�سكل )9( �لن�سبة �لذهبية يف �لطبيعة 

)ج� ( � �لن�سبة �لذهبية يف �لنبات )�أ ( � �لن�سبة �لذهبية يف ج�سم �لإن�سان  )ب ( � �لن�سبة �لذهبية يف ج�سم �حليو�ن )قوقعة �حللزون ( 
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جم�سمات 

ورقية

ولقد ��ستخدم��ت �لن�سبة �لذهبية عر 

�لع�سور يف �لعم��ارة و�لفنون باأنو�عها 

�ملختلفة يف  ح�س��اب �لأبعاد؛ لتحقيق 

�لتز�ن �جلمايل و�لر�حة �لب�رصية �للذين 

يتحققان ع��ن طريق �لتنا�سق و�لتنا�سب 

ب��ني �لأبع��اد. ويف �لأ�س��كال )11 ، 

12 ،14،13(ن�ستعر���ض بع�ض مناذج 

�لن�سبة �لذهبية يف جمالت فنية خمتلفة : 

�ل�سكل )11( لوحة �ملوناليز� لد�فن�سي  )�لن�سبة �لذهبية يف �لت�سوير(  

�ل�سكل ) 12(  �لن�سبة �لذهبية يف �لعمارة  

 )ب( � �لن�سبة �لذهبية يف معبد �لبار�نثيون  )�أ( � �لن�سبة �لذهبية يف برج �إيفيل  
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�ل�سكل ) 13( من �أعمال �لفنان »علي �جلابري«

�لن�سبة �لذهبية يف �لنحت   

�ل�سكل ) 14(  �لن�سبة �لذهبية يف �لت�سميم �لرقمي  

  )Apple( سعار �رصكة �أبل� � )ب( � �سعار �رصكة نا�سونال جيوجر�فيك  )�أ(

جم�سمات 

ورقية

�لرتفاع 170 �سم

�لن�سبة �لذهبية

65=1.618/1.618/170

�لقاعدة 65 �سم
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جم�سمات 

ورقية

التقــويـم

�أجب عن �لأ�سئلة �لتالية:

1� �سع عالمة )ü( �أمام �لعبارة �ل�سحيحة، وعالمة )*( �أمام �لعبارة �خلاطئة :

�أ  � �لن�سبة �لذهبية هي ن�سبة جمالية ثابتة عند ح�ساب �لأبعاد.           )     (

ب  � �لعمارة من �لفنون �لتي ��ستخدم فيها �لن�سبة �لذهبية.               )      (

2� ما �لبعد �جلمايل للن�سبة �لذهبية يف �لأعمال �لفنية ؟

3 � �ح�سب �لطول  �لأ�سغر ) �أ ( �لذي يحقق �لن�سبة �لذهبية مع طول مقد�ره )ب =5( يف �ل�سكل �لآتي :

� مالحظة: تتم �لإجابة عن �أ�سئلة �لتقومي خارج �لكتاب.

�أ = ......ب =5
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املهارات الفنية للوحدة

عزي��زي �لطالب يف هذه �لوحدة �س��وف تكت�سب عدًد� من �ملهار�ت �لفنية من خ��الل �تباعك لإر�ساد�ت �ملعلم 

وتنفيذك للخطو�ت �لتالية: 

اأوًل: مهارة حتوير العنا�شر الطبيعية )اأ�شداف، �شخور، اأوراق الأ�شجار(

1� �ختيار �أحد �لعنا�رص �لطبيعية كاملرجان �أو �لأ�سد�ف �أو �لأ�سماك لت�ستوحي منها يف �أعمالك �لنحتية�ل�سكل)1(.

2� در��سة �لعن�رص �لطبيعي �لذي �خرتته �أو جزًء� منه لر�سمه �ل�سكل)2(.

3� �بتكار ت�ساميم ملج�سمات م�ستوحاة من �لدر��سات �لتخطيطية �لتي قمت بتنفيذها �ل�سكل)3(.

�ل�سكل)1(  

�ل�سكل)2(  

�ل�سكل)3(  
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ثانًيا: مهارة ت�شميم جم�شم هند�شي مو�شًحا الإ�شقاط الهند�شي وزوايا النظر

1� حتليل �ملج�سمات �إىل م�ساقطها �لهند�سية �لثالث �لرئي�سية )ر�أ�سي، �أفقي، �أمامي( �ل�سكل)4(.

2� �ختيار �أف�سل ت�سميم منفذ وحتويله من ت�سميم م�سطح �إىل ت�سميم جم�سم ور�سمه بزو�يا خمتلفة �ل�سكل)5(.

�ل�سكل)4(  

�ل�سكل)5(  
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ثالًثا: مهارة ت�شكيل الإفرادات الهند�شية للمج�شمات

1� ر�سم �لإفر�د�ت �لهند�سية لعدد من �ملج�سمات �ل�سكل)6(.

اإفرادة الهند�شي املج�شم ا�شم املج�شم

cylinder  أ�سطو�نة�

 cube  مكعب 

  cone  خمروط

 tetrahedron  هرم

�ل�سكل )6(  
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2� �ختيار �أحد �لإفر�د�ت �لهند�سية ملج�سم من �خلطوة �ل�سابقة وتكبريه على ورق )A4( �ل�سكل)7(.  

3� ق�ض �حلدود �خلارجية لالإفر�د با�ستخد�م �ملق�ض �أو �لقاطع �ل�سكل)8(.

4� حز وثني �خلطوط �لد�خلية لالإفر�د �ل�سكل)9(.

5� ل�سق �حلو�ف ببع�سها �لبع�ض �ل�سكل)10(.

�ل�سكل )10(  �ل�سكل )9(  �ل�سكل )8(  �ل�سكل )7(  

�ل�سكل )11(  

رابًعا: مهارة اإنتاج علبة مبتكرة ملنتج �شناعي

1� �لتعرف على �أنو�ع وتقنيات �لورق و�إمكانياته �لت�سكيلية وطرق ربطه ول�سقه ببع�سه �ل�سكل)11(.
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2� �ختيار�ملنتج �ل�سناعي �لذي �سي�سمم له �لعلبة مثل )�ملعكرونة، لوح �سوكولتة، �لكمة �لُعمانية( �ل�سكل)12(.

3� ت�سميم �لعلبة �ملبتكرة للمنتج �ل�سناعي �لذي مت �ختياره مطبًقا �لإفر�د�ت �لهند�سية �ل�سكل)13(.

4� ت�سكيل علبة �ملنتج �ل�سناعي حمقًقا قيمة �لتنا�سب بني �أجز�ء �لعلبة �ل�سكل)14(.

�ل�سكل )12(  

�ل�سكل )13(  

�ل�سكل )14(  
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خام�ًشا: مهارة ت�شكيل املج�شم يف �شورته النهائية

1� تكر�ر �لإفر�د �لهند�سي باأحجام و�ألو�ن خمتلفة وفق ت�سميم �ملج�سم �ملر�د ت�سكيله �ل�سكل)15(.

2� بناء �ملج�سم �لورقي عن طريق تركيب �لوحد�ت �لهند�سية �مل�سكلة يف �خلطوة �لأوىل با�ستخد�م مو�د ل�سقة، 

مع مر�عاة �لن�سبة �لذهبية لأجز�ء �ملج�سم �ل�سكل)16(.

3� �إنهاء ت�سكيل �ملج�سم بتنفيذ قاعدة ورقية حمقًقا �لن�سبة �لذهبية �ل�سكل)17(. 

�ل�سكل )15(  

�ل�سكل )16(  

�ل�سكل )17(  
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متثل ُعمان مبوقعها �جلغر�يف �ملميز ومعاملها �حل�ضارية و�لثقافية �ل�ضاربة يف �لقدم نقطة �إلتقاء ثقايف وجتاري؛ مما 

�نعك���س هذ� �لتميز على �ل�ضناعات �حلرفية �لتقليدية �ملختلفة �لتي خلَّفها �أبناوؤها على مر �لتاريخ, وُيعدُّ �لت�ضكيل 

�أح��د �ملجالت �لتي �عتمد عليها �لإن�ضان �لُعماين يف كثرٍي من �ضناعاته, وقد جاءت هذه �لوحدة عزيزي �لطالب 

ن طرق ت�ضكي��ل منتجات حرفية تقليدية  ��ضتكم��اًل ملا �كت�ضبته يف �ل�ضف��وف �ل�ضابقة من معاجلات, حيث تت�ضمَّ

ُعماني��ة, حتمل روح �لأ�ضالة و�لبتكار باخلامات �ملختلفة �ملتوف��رة يف �لبيئة �ملحيطة )كخامة �خل�ضب, و�ملعدن, 

و�جللد(.

       املقدمة:

يتوقع من الطالب بعد درا�سته لهذه الوحدة اأن:

1� يطبق معاجلات متنوعة على جمموعة من �خلامات 

�ملختلفة للتعرف على خ�ضائ�ضها.

ًّ��ا ذ� قيم��ة جمالي��ة ونفعية  2� ي�ضم��م منتجً��ا حرفي

م�ضتفيًد� من حتليله ل�ضور ومناذج ملنتجات حرفية.

ً��ا معرفته  3� ُي�ض��كل وُيخ��رج �ملنت��ج �حل��ريف موظف

بخ�ضائ�س خامات �لبيئة �ملختلفة. 

ن هذه الوحدة ثالثة درو�س وهي : وتت�سمَّ

الدر�س الأول: جتارب ت�ضكيلية. 

الدر�س الثاين: ت�ضميم منتج ِحريف. 

الدر�س الثالث: ت�ضكيل و�إخر�ج �ملنتج �حلريف.

منتجات حرفية ُعمانية الوحدة 

اخلام�سة
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املحور:

اأ�سغال

املجال الفني:  

ت�سكيل               

جتارب ت�سكيلية  الدر�س الأول

متي��زت �لبيئة �لُعمانية  بالعديد من �ل�ضناعات �حلرفي��ة �لتقليدية,كال�ضناعات �جللدية و�خل�ضبية, و�ضناعة �ملعادن 

ا بهذه �حِلرف من  و�ل�ضعفيات, و�ل�ضناعات �لن�ضيجية, �ل�ضكل )1(, وقد �أولت �حلكومة �لر�ضيدة �هتماًما خ�ا�ضًّ

خ��ال وز�رة �لرت�ث و�ل�ضياحة, و�ملتح��ف �لوطني؛ للحفاظ عليها وتعريف �ل��زو�ر و�ل�ضائحني بهذ� �ملوروث. 

وفيما يلي بع�س �حلرف �لتقليدية �لُعمانية ومنتجاتها �ملنفذة بخامات بيئية خمتلفة ذ�ت تنوع �ضكلي زخريف لوين:

ُف �جِللديَُّة:  ��ضتفاد �لُعمانيون منذ �لِقَدم من جلود �حليو�نات ل�ضناعة منتجات خمتلفة مثل: �أغماد �ل�ضيوف 
َ
�أ  � �حِلر

ْب �ملاء, و�لطبول.
َ
و�س, وِقر و�ل�ضكاكني �ل�ضكل)2( , و�حلز�م �ل�ضكل)3(, و�لرتُّ

�ل�ضكل)1( �ل�ضناعات �لن�ضيجية
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�ل�ضكل)3( �حلز�م�ل�ضكل)2( غمد �ضكني

بيَُّة: ��ضتفاد �لُعمانيون من بع�س �لأ�ضجار �ملوجودة يف بيئتهم �ملحيطة, و�لأخ�ضاب �مل�ضتوردة يف  َرُف �خْل�ضَ ب �  �حْلِ

�ضناعات خمتلفة, كال�ضفن �ل�ضكل)4(, و�ملنادي�س �ل�ضكل)5(, و�لأبو�ب �ل�ضكل)6(, و�لنو�فذ, و�لقو�رب, 

و�أ�ضقف �لقاع و�ملنازل. 

�ل�ضكل)5( �ملندو�س�ل�ضكل)4( جم�ضم ل�ضفينة ُعمانية

منتجات 

حرفية ُعمانية
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منتجات 

حرفية ُعمانية

ف   ثريٍّ , فقد وظَّ
ٍّ
 فني

ٍّ
ًز� كبرًي� يف �لتاريخ �لُعماين, وتتميز بح�س

ِّ
ناعات �ملعدنية حي ُة: حتتل �ل�ضِّ

َّ
ُف �ملْعدني

َ
ج � �حِلر

�لأج��د�د �لنُّحا�س و�حلديد و�لف�ضة بط��رق خمتلفة لا�ضتفادة منها يف حياتهم وممار�ضاته��م �ليومية, ومن �أمثلة 

لل ) �أباريق �لقهوة(  ه��ذه �ل�ضناعات: خمزن بارود )تاحيق( �ل�ضكل)7(, و�خلنجر �لُعماين �ل�ضكل)8(, و�لدِّ

�ل�ضكل)9(, و�حللي �لن�ضائية, و�ل�ضيوف, و�ملباخر.

�ل�ضكل)6( باب خ�ضبي قدمي
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�ل�ضكل)7( خمزن بارود )تاحيق(

�ل�ضكل)8( �خلنجر �لُعماين

لة �ل�ضكل)9( �لدَّ

د � ِحْرف��ُة �لنَّ�ضي��ِج: تعدُّ حرفة �لن�ضي��ج �إحدى �حل��رف �لتقليدية �لتي 

مار�ضها �لإن�ضان �لُعماين على م��رِّ �لع�ضور, حيث كانت وماز�لت 

م�ض��در دخ��ل ينتفع به م��ن ميتهنها,  وم��ن �أهم �ملن�ضوج��ات �لتي 

ماز�ل��ت ُت�ضتخ��دم يف ُعمان:�ل�ضباعية �ل�ض��كل )10(, و�ل�ضاحة, 

عيدية. و�ل�ضيلة, و�حلز�م �لقطني, و�لعمامة �ل�ضَّ

�ل�ضكل)10( �ل�ضباعية 

منتجات 

حرفية ُعمانية
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التقــويـم

 �أجب عن �لأ�ضئلة �لتالية:

1� �ذكر ثاًثا من �ملنتجات �حلرفية �ملوجودة يف حميط بيئتك.

2� �ذكر �أ�ضماء �ل�ضناعات �حلرفية �لتقليدية �لتالية: 

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

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

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

111

� ماحظة: تتم �لإجابة عن �أ�ضئلة �لتقومي خارج �لكتاب.

منتجات 

حرفية ُعمانية
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�ل�ضكل)13( ت�ضميم مندو�س

�ل�ضكل)12( ت�ضميم حلي ن�ضائية �ل�ضكل)11( ت�ضميم حز�م �خلنجر

املحور:

ت�سميم �سناعي

املجال الفني:  

الت�سميم               

ت�سميم منتج حريف الدر�س الثاين

يعت��ر �لت�ضمي��م �أ�ضا�ٌس لكلِّ عمل فني, و�لذي يبنى عليه بقية مر�ح��ل �لإنتاج. ومهما �حتوى هذ� �لعمل على 

�ملهار�ت �لأد�ئية �ملتنوعة لكنها ل تبعث �لر�ضا �لتام بدون تلك �للم�ضات �جلميلة و�لأد�ء �لوظيفي �ملتكامل.

�إنَّ عملية �لت�ضميم تعتمد �أ�ضا�ًضا على قدرة �مل�ضمم على �لبتكار وعلى ��ضتغال ثقافته ومهارته يف خلق عمل 

متكامل حمقًقا �لأهد�ف �لوظيفية و�جلمالية.و�بتكار طرق فنية جديدة لاإنتاج بتكلفة �أقل م�ضتخدًما خامات �لبيئة 

�ملتوف��رة و�خلامات �مل�ضتهلك��ة؛ لت�ضكيل منتج ما وتركيبه يف قالب موحد مر�عًي��ا يف ذلك حتقيق �جلانب �لنفعي 

و�جلمايل للمنتج �لأ�ضكال )11, 13,12(. 
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�ل�ضكل)14( �لزخارف �لنباتية و�لهند�ضية يف �لدلة �لُعمانية

الزخارف يف املنتجات الرتاثية

�لزخارف ه��ي جمموعة نقاط وخط��وط و�أ�ضكال 

هند�ضية ور�ضوم حيو�نية ونباتية, وُحروفّيات متد�خلة 

تعطي روؤية جمالية ملختلف �ملنتجات �ل�ضكل )14(, 

��ضتخدمت بع�ضها وفق قو�عد ر�ضم �لزخرفة كالتناظر 

و�لتك��ر�ر و�لت�ضع��ب و�لتنا�ض��ب و�لت�ضاب��ك ُ�عتِمد 

يف توزيعه��ا عل��ى �إيج��اد عاقات متزنة فيم��ا بينها. 

و�ملاحظ �أحياًنا يف �لوح��د�ت �لزخرفية لبع�س هذه 

�ملنتج��ات باأنها لي�ضت له��ا قاعدة معين��ة يف ر�ضمها 

وترتيبها, �إمنا يتوقف ذلك على �لذوق �لفني.

التقــويـم

�أجب عن �لأ�ضئلة �لتالية:

1� علِّل: تهتم جميع �لقطاعات �ل�ضناعية �لتقليدية و�حلديثة بالت�ضميم.

2�........................ هي جمموعة نقاط وخطوط و�أ�ضكال هند�ضية ور�ضوم حيو�نية ونباتية وُحروفيَّات 

متد�خلة ومتنا�ضقة فيما بينها تعطي روؤية جمالية وفنية.

3 � ��ضتخدمت �لوحد�ت �لزخرفية �لرت�ثية وفق قو�عد ر�ضم �لزخرفة ك�.................,................

.....................,....................,

� ماحظة: تتم �لإجابة عن �أ�ضئلة �لتقومي خارج �لكتاب.

منتجات 

حرفية ُعمانية
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�ل�ضكل)18( �لت�ضكيل بخامة �جللد   �ل�ضكل)17( �لت�ضكيل بخامة �ملعدن و�جللد   

�ل�ضكل)16( �لت�ضكيل بخامة �خل�ضب  

املحور:

اأ�سغال

املجال الفني:  

الت�سكيل             

ت�سكيل املنتج احلريف الدر�س الثالث

وروؤية �لعاقات و�لرت�كيب �جلماليَّة �ملختلفة.

 وق��د جن��د ل��كل خام��ة خا�ضي��ة معين��ة تفت��ح �آفاًقا 

��ل  للبح��ث و�لتجري��ب و�لق��درة عل��ى �لتفك��ري و�لتاأمُّ

و�ملحاول��ة يف �إب��د�ع منتج��ات حرفي��ة, م��ن خ��ال 

و�خل�ض��ب,  كاجلل��د,  �خلام��ات,  به��ذه  �ل�ضتعان��ة 

و�لفل��ني,  و�لأور�ق,  و�لنحا�س,و�لأملنيوم,و�ل�ض��وف, 

و�لكرتون, كما يف �لأ�ضكال)18,17,16(.

يعت��ر �لت�ضكي��ل �أح�د �ملج��الت �لف�نية �لرئي�ضي��ة يف �لفن �لت�ضكيلي. فه��و يتيح فر�ضة �لتعام��ل مع �خلامات 

�ملختلف��ة وفه��م طبيعتها وم�ضكاته��ا وم�ضادرها, كما ي�ضاعد عل��ى ت�كوين �جتاه عام نح�و ت��ذوق ق�يم �لأ�ضياء 
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منتجات 

حرفية ُعمانية

�ل�ضكل)19( �أنو�ع �جللود

)ب( �جللد �ل�ضناعي)�أ( �جللد �لطبيعي

1� �جلل��د : خام��ة تنتج من خال دباغة جل��ود �حليو�نات؛ ويوجد هناك نوعني من �جلل��د: �لطبيعي, و�ل�ضناعي 

�ل�ضكل)19(, ومن �أهم خ�ضائ�ضه:

� �ضهل �لقطع و�لتفريغ.

� قابل للت�ضكيل عليه باحلرق و�ل�ضغط و�لت�ضفري و�لتدكيك و�لتطعيم.

� طري ولنيِّ وذو متانة عالية.

� يتجان�س مع �لكثري من �خلامات �لأخرى. 

خ�سائ�س بع�س اخلامات امل�ستخدمة يف املنتجات احلرفية

لكل خامة من خامات �لبيئة خ�ضائ�س ومميز�ت تعرف بها ومتيزها عن غريها وحتدد من خالها طرق �ل�ضتفادة 

منه��ا  و��ضتخد�ماتها يف جمالت �ل�ضناع��ات �حلرفية �ملختلفة. ون�ضتعر�س فيما يل��ي بع�س تلك �خلامات وبع�س 

خ�ضائ�ضها و��ضتخد�ماتها: 
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2� �خل�ضب : يعتر من �أكرث �خلامات �لطبيعية �نت�ضاًر�, وهو عازل للحر�رة وغري مو�ضل للكهرباء �ل�ضكل)20(, 

ومن �أهم خ�ضائ�ضه: 

 � طبيعي �ضلب.

ل بالنحت, �أو �حلفر, �أو �لن�رش.  � ُي�ضكَّ

 �  يتوفرعلى �ضكل �ضفائح, �أو قطع خمتلفة �لأ�ضكال, �أو�أعمدة, �أو ن�ضارة.

 � قابل للزخرفة عليه باحلرق.

  � قابل للدمج مع خمتلف �أنو�ع �خلامات.

�ل�ضكل )20( �خل�ضب

منتجات 

حرفية ُعمانية
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منتجات 

حرفية ُعمانية

3� �لنُّحا�س : يعتر من �أقدم �ملعادن �مل�ضتخرجة من باطن �لأر�س, و�لتي �كت�ضفها �لإن�ضان و��ضتخدمها يف �لعديد 

من �ل�ضناعات �لتقليدية �ملختلفة �ل�ضكل)21(, ومن خ�ضائ�ضه:

  � �ضهولة �ضهره و�ضبه يف قو�لب.

  � قابل للطرق �إذ� كان على �ضكل رقائق, �أوق�ضبان.

  � �ضهل �لت�ضكيل �إذ� كان على �ضكل خيوط نحا�ضية.

  � قابل للت�ضكيل عليه بال�ضغط �إذ� كان على �ضكل �ضفائح.

�ل�ضكل)21(  �لنحا�س



118

التقــويـم

 �أجب عن �لأ�ضئلة �لتالية:

�ضع رقم �لإجابة �ل�ضحيحة بني �لأقو��س يف �لعمود )ب( مبا ينا�ضبها من �لعمود )�أ(

          �لعمود )   �أ   (                                                                                                     �لعمود )  ب  (

  
          ) 1( �ضهل �لت�ضكيل وقابل للطرق و�ل�ضحب, وميكن �ضهره و�ضبه يف قو�لب.                     )     (  �لدباغة

          ) 2 ( طبيعي �ضلب عازل للحر�رة, وميكن ت�ضكيله بالنحت �أو �حلفر �أو �لن�رش.                     )     ( �لنحا�س

         ) 3 ( حتويل �جللد �إىل مادة طبيعية متعددة �ل�ضتعمال.                                                             )     ( �خل�ضب

� ماحظة: تتم �لإجابة عن �أ�ضئلة �لتقومي خارج �لكتاب.

منتجات 

حرفية ُعمانية
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عزي��زي �لطالب يف هذه �لوحدة �ضوف تكت�ضب عدًد� من �ملهار�ت �لفنية من خال �تباعك لإر�ضاد�ت �ملعلم 

وتنفيذك للخطو�ت �لتالية: 

اأواًل: مهارة ت�شكيل منتج حريف 

1� �ختي��ار ت�ضمي��م منت��ج حريف ي�ضلح تنفي��ذه بخامة �جللد, مثل: )غم��د �ل�ضكني( �أو خام��ة �خل�ضب, مثل: 

)�ملندو�س( �أو خامة �ملعادن, مثل: )�آنية نحا�ضية( موؤكًد� على �إظهار �لوحد�ت �لزخرفية �ل�ضكل)1(.

2� ت�ضكيل و�إخر�ج �ملنتج �حلريف:

ال�شكني: غمد  	•

1� �أخذ قيا�ضات �ملنتج �ملر�د تنفيذه, ثم قطع �جللد �ل�ضكل)2(. 

2� غمر �جللد يف �ملاء لتليينه �ل�ضكل)3(.

3 � تطبيق معاجلات خمتلفة, كالتخرمي و�لتطعيم و�لتدكيك �ل�ضكل)4(.

4� زخرفة �ملنتج �حلريف بطريقتي �ل�ضغط و�حلرق �ل�ضكل)5(.

5� غمد �ل�ضكني يف �ضكله �لنهائي �ل�ضكل)6(.

املهارات الفنية للوحدة

�ل�ضكل)1(  

�ل�ضكل)4(  �ل�ضكل)3(  �ل�ضكل)2(  
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�ل�ضكل)5(  

�ل�ضكل)7(  

�ل�ضكل)11(  

�ل�ضكل)8(  

�ل�ضكل)12(  

�ل�ضكل)9(  

�ل�ضكل)13(  

�ل�ضكل)10(  

�ل�ضكل)14(  

�ل�ضكل)6(  

املندو�س: 	•

1� تف�ضيل هيكل �ملندو�س وزخرفته �ل�ضكل)7(. 

2� تثبيت �أوجه �ملندو�س �ل�ضكل)8(.

3 � تركيب �لبطانة �لد�خلية �ل�ضكل)9(.

4� �ملندو�س يف �ضكله �لنهائي �ل�ضكل)10(.

نحا�شية: اآنية  	•

1� ق�س �ل�ضفيحة �ملعدنية ح�ضب �ل�ضكل �ملر�د �إنتاجه �ل�ضكل)11(. 

2� تليني قطعة �لنحا�س بالنار �ل�ضكل)12(.

3 � طرق قطعة �لنحا�س وت�ضكيلهاح�ضب �ل�ضكل �ملطلوب �ل�ضكل)13(.

4� �لآنية �لنحا�ضية يف �ضكلها �لنهائي �ل�ضكل)14(.
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م اخلطاط  َف اخلط العربي خلدمة الدين الإ�سالمي، فقدَّ ُوظِّ

والفنان العربي العديد من اخلطوط التي اعتمدت يف تكوينها 

على نظ��م بنائية هند�سي��ة ريا�سية، الأمر ال��ذي جعل للخط 

مكانة رفيعة يف جمالت الفنون الت�سكيلية، ملا فيه من تنوع يف 

اأ�س��اليب الكتابة، لذلك جاءت هذه الوحدة عزيزي الطالب 

ن تطبيقات يف جمال  لت�س��يف لك خربات فنية جديدة  تت�س��مَّ

الت�س��كيل باخلط العرب��ي من خالل حم��اكاة بع�ض احلروف، 

وتفريغها، ثم طباعتها على خلفيات لونية منفذة باأحد الفنون 

املعا�رصة .

من اأعمال الفنان الُعماين »�سامي الغاوي«

       املقدمة:

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

غ وحدات حروفية ت�سلح للطباعة .  2� يفرِّ

ذ خلفية لونية  م�ستخدًما تقنيات  معا�رصة.   3� ينفِّ

4� ينتج عماًل فنيًّا بالت�سكيالت احلروفية عن طريق 

الطباعة بال�ستن�سل.

وتت�سمن هذه الوحدة اأربعة درو�س وهي :يتوقع من الطالب بعد درا�سته لهذه الوحدة اأن :

الدر�س الأول : ُحروفيَّات.

الدر�س الثاين: وحدات ُحروفيَّة. 

الدر�س الثالث : خلفيات لونية.

الدر�س الرابع : طباعة اْلُحروفيَّات. 

ة ت�سكيالت ُحروفيَّ الوحدة ال�ساد�سة
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املحور:

خط عربي

املجال الفني:  

ر�سم

ات الدر�س الأول ُحروفيَّ

ب��رزت يف الع�س��ور الإ�سالمية  العديد من التغي��رات على اخلطوط، حيث ظهرت اأن��واع خمتلفة من اخلطوط 

العربية، منها :

1 � اخلط الكويف: يعترباأقدم اخلطوط العربية ، متتاز حروفه بال�ستقامة،  وت�سنع يف ات�سالها زوايا قائمة، وحروفه 

قابلة للتزيني ويوجد منه عدة اأنواع مثل : الب�سيط ، املورق ، املزهر ، املعماري، الهند�سي ال�سكل)1(.

خ��ط الن�سخ:  خط منظم وا�سح ، يجمع بني الر�سانة والب�ساط��ة، ومثلما يدل عليه ا�سمه فقد كان الن�ساخون   �2

ي�ستخدمونه يف ن�سخ الكتب ال�سكل )2(.

122

ال�سكل )2( منوذج خلط الن�سخ

ال�سكل )1( منوذج للخط الكويف
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خ��ط الثُُّل��ث: من اخلطوط ال�سعبة يف الكتابة وه��و مطور عن الن�سخ، و�سمي بهذا ال�س��م؛ لأنه ُيكَتُب ب�سمك   �3

ي�ساوي ثلث قطر القلم، وهو امليزان الذي يوزن به اإبداع اخلطاط ال�سكل )3(. 

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

ال�سكل )3( منوذج خلط الثلث

ال�سكل )5( منوذج للخط الديواين اجللي

ال�سكل )4( منوذج للخط الديواين 

ت�سكيالت 

ُحروفّية
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ت�سكيالت 

ُحروفّية

ف اخلط العربي خلدمة الدين الإ�سالمي ، وظهر يف جمالت فنية عديدة مثل:  كما ُوظِّ

1� ن�س��خ امل�ساحف: وجن��د اأن خطي الن�سخ والرقعة قد ا�ستخدما يف الكتاب��ات  املطبوعة وكتابة القراآن الكرمي، 

فهما اأ�رصع يف الكتابة واأ�سهل يف القراءة ال�سكل )8(.

5 � خ��ط الرقع��ة:  اأ�سه��ل اأنواع اخلطوط العربي��ة، تكون حروفه ق�س��رة، مما جعله نادرال�ستخ��دام يف النواحي 

الزخرفية للفنون الإ�سالمية والعمارة ب�سفة خا�سة، ابتكره اخلطاط الرتكي )ممتاز بك( ال�سكل )6(.

ال�سكل )7( منوذج للخط الفار�سي

6� اخل��ط الفار�سي: متتاز حروفه بالدقَّة والمتداد، بعد انت�سار الإ�س��الم يف بالد فار�ض تعددت اخلطوط الفار�سية 

وظهر نوع جديد ي�سمى )الن�ستعليق(، وهو خليط بني الن�سخ والتعليق  تبدو الكلمات فيه وكاأنها اأكرث ارتفاًعا 

من اجلهة اليمنى، ثم تنحدر قلياًل نحو الي�سار، واأ�سهر خطاطي هذا النوع )مر علي التربيزي( ال�سكل)7(.

ال�سكل )6( منوذج خلط الرقعة
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ت�سكيالت 

ُحروفّية

ال�سكل )8( خمطوطة مل�سحف ُعماين بوزارة الرتاث والثقافة

2� كتاب��ة املخطوطات واملرا�سالت والدواوين: من اأبرز اخلطوط التي ا�ستخدمت يف هذا اجلانب اخلط الديواين، 

ًّا من اأ�رصار ق�سور الدول��ة العثمانية، فقد كانت �سطوره مزحومة ليرتك بينها فراغ ي�سمح  فف��ي بداياته كان �رصرِ

باإ�سافة اأي حرف اآخر ملنع تغير الن�سو�ض يف الأوراق الر�سمية للدولة ال�سكل )9(.

ال�سكل )9( منوذج ملخطوطة نادرة من الدولة العثمانية
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تزيني العمارة كاملاآذن والقباب والق�سور، واملكتبات وبع�ض الأماكن العامة: وقد ا�ستخدم اخلط العربي كوحدات   �3

زخرفية لإمكانية �سحب حروفه وتطويعها داخل اإطارات اأو م�ساحات هند�سية واأ�سكال ع�سوية ال�سكل )10(.

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

التقــويـم

اأجب عن الأ�سئلة التالية:

1� اأكمل الفراغات التالية مبا ينا�سبها:

اأ  � ابتكر اخلطاط الرتكي »ممتاز بك « اخلط ................. 

ب  � اخلط ......... متتاز حروفه بال�ستقامة، وقابليتها للتزيني .

2� علل مايلي :

 اأ  � ا�ستخدام خط الن�سخ يف كتابة امل�ساحف.

ب  � ت�سمية خط الثلث بهذا ال�سم.

ج � اإدخال اخلط العربي يف جمال العمارة. 

� مالحظة: تتم الإجابة عن اأ�سئلة التقومي خارج الكتاب.

ت�سكيالت 

ُحروفّية
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املحور:

طباعة

املجال الفني:  

ت�سكيل

ة وحدات ُحروفيَّ الدر�س الثاين

1� قطبة املحرر: قام بتحوير اخلط الكويف وتطويره ، فقد اخرتع قلم ال�سومار وقلم اجلليل .

ر مقايي�سها واأبعادها بالنقط. 2� ابن مقلة: اأول من هند�ض احلروف وقدَّ

3� ابن البواب: اأبو احل�سن علي بن الهالل، رئي�ض اخلطاطني يف بغداد ، اأن�ساأ مدر�سة للخط، وكتب اأربعة و�ستني 

م�سحًفا ال�سكل )11(.

ال�سكل )11( منوذج من اأعمال »ابن البواب«

قام��ت جمموع��ة من الُكتَّ��اب واخلطاطني بتجويد اخلط العرب��ي وكانت لهم ب�سماته��م الوا�سحة يف فن اخلط 

العربي، ومنهم:
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ت�سكيالت 

ُحروفّية

ال�سكل )12( من اأعمال »مر علي التربيزي«

كم��ا ظه��ر جمموعة من اخلطاطني والفنانني الُعمانيني �ساروا على نهج من �سبقوهم بل واأثبتوا متكنهم من قواعد 

اخلط العربي، ومنهم :

4� مر علي التربيزي: اأول من و�سع قواعد اخلط الفار�سي، وكان ي�سع توقيعه على كتاباته وخمطوطاته ال�سكل )12(.

1� الفنان حممد بن فا�سل احل�سني: من الأوائل يف تناول احلرف العربي يف الأعمال الفنية الُعمانية، اأ�سلوبه الأول 

اعتم��د عل��ى ا�ستخدام احلرف برتديدات يف اأحجام خمتلفة ومتتالية يف اللوحة الواحدة مع تعاك�سها، بعد ذلك 

اعتم��د عل��ى ربط احلرف مع الأ�س��كال الهند�سية فتحول احلرف اإىل عن�رص تعبري فاع��ل مع تلك ال�سياغات 

املجردة للفنان، ال�سكل )13(.

حمم��د بن عب��داهلل الفار�سي: املعروف ب� )حمم��د ال�سائغ( يفكك اْلُحروفيَّات ويق��دم كل حرف على حدة يف   �2

اأج��زاء الن���ض؛ كي تتجلى جمالياتها الت�سكيلية، وتعمل على الربط بني �سائر املفردات يف العمل حمقًقا التوازن 

بني الفراغات والكلمات ال�سكل )14(.
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ت�سكيالت 

ُحروفّية

ال�سكل )13( لوحة  للفنان »حممد فا�سل احل�سني«

3� اخلطاط �سامي بن زين الغاوي: بداأ بالر�سم الواقعي للطبيعة والأ�سخا�ض، ثم حتول من الر�سم اإىل تقليد الكتابات 

باخلط العربي، فتعلم اأ�سا�سيات فن اخلط العربي وبراية القلم، وحت�سر الأحبار يف اإ�سطنبول ال�سكل )15(.

4� اخلط��اط عل��ي بن دروي�ض العجمي: يتمي��ز بكتابة خط الثلث اجللي، وهو من اخلط��وط التي تكتب مبقا�سات 

كبرة، وتاأخذ �سكل جلي مثل)دائرة،بي�ساوي،قطره( ال�سكل ) 16(.

5� اخلط��اط بدرب��ن ح�سن العجمي: يتميز بكتابة خ��ط الن�سخ، وهو من اخلطوط الدقيقة الت��ي ُيكتب بها القراآن 

الكرمي ال�سكل)17(.

ال�سكل ) 14( لوحة للفنان »حممد ال�سائغ«
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ال�سكل )17( لوحة  للخطاط  »بدر العجمي«

ال�سكل )16( لوحة  للخطاط »علي العجمي« ال�سكل )15( لوحة  للخطاط  »�سامي الغاوي«

ت�سكيالت 

ُحروفّية



131

1� املد )الأفقي( 

3� التدوير

5� الت�سابك والتظافر

8 � التحريف 7� التناظر 

2� الب�سط )الراأ�سي ( 

4� املطاطية

6� التعاك�ض

9� التكرار

ويتَّ�سح من الأعمال ال�سابقة اأن اخلط العربي يتحلَّى بخ�سائ�ض متيزه عن �سائر اخلطوط الأخرى ، منها :

ت�سكيالت 

ُحروفّية
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التقــويـم

اأجب عن الأ�سئلة التالية:

1�  اذكر ثالثة من الفنانني الُعمانيني برزوا يف جمال اخلط العربي.

2� من خ�سائ�ض اخلط العربي: املد والت�سابك و ........... و............... و..............

ر مقايي�سها واأبعادها بالنقط هو .............................. 3  � اأول من هند�ض احلروف وقدَّ

� مالحظة: تتم الإجابة عن اأ�سئلة التقومي خارج الكتاب.

ت�سكيالت 

ُحروفّية
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املحور:

تلوين مائي

املجال الفني:  

ت�سوير

خلفيات لونية الدر�س الثالث

ر الفن الت�سكيلي يف ع�رصنا احلايل مع تطور اخلامات والأدوات، وظهرت تقنيات وفنون حديثة، ومنها : تطوَّ

1� فن الإيربو: يرجع اأ�سل 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 اإىل الورق فيظهر 

بتوزيعات لونية وتداخالت خمتلفة ال�سكل )18(.

ال�سكل )18( مناذج لفن الإيربو
 ) ب ( ) اأ (

2� ف��ن املان��دال »الدائرة «: نوع من اأنواع الر�س��وم الزخرفية تعود اأ�سوله اإىل الثقاف��ة  الهندية، وتقوم على فكرة 

النقو���ض الدقيق��ة  املتوازنة بنظام حمدد يبداأ م��ن املركز، ثم يتو�سع ليعطي تناغًم��ا يف ت�سميم متوازن  ومت�ساوي 

الزوايا اإىل حدٍّ كبر ال�سكل )19(.

ال�سكل )19( عمل منفذ باملاندال  للفنانة الُعمانية »فردو�ض �سايف«

 ) ب ( ) اأ (
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ت�سكيالت 

ُحروفّية

3� فن الدودل: ي�سمى )فن اخلرَب�سة( وهي الر�سوم والكتابات واخلطوط الع�سوائية وغر الدقيقة، وُيعدُّ الدودل اأحد 

اأنواع الفنون الزخرفية التي تبداأ بتكوينات  �سغرة، مثل: وردة، اأو دائرة، اأو قلب، اأو �سعاع، اأو جنمة، ثم ت�ستمر 

يف عمل التفريعات  التي ل تنتهي وتتداخل مع بع�سها البع�ض ب�سكٍل متنا�سٍق، وتكون اأطرافها غر حمددة ال�سكل، 

فنجد كثًرا منا ير�سم هذا النوع  من الر�سوم يف هوام�ض الأوراق ال�سكل )20(.

ال�سكل )20( منوذج لفن الدودل
 ) ب ( ) اأ (

ال�سكل )21( منوذج  لفن الزنتاجنل

 ) ب ( ) اأ (

4� فن الزنتاجنل » تاأمل الت�سابك « : اأحد اأنواع الر�سوم الزخرفية املجردة التي تبداأ بر�سم التكوين اخلارجي اأوًل، ثم 

اإ�سافة التفا�سيل الدقيقة يف الداخل من خالل اخلطوط املتكررة واملتناغمة واملتداخلة، والتي تنتج عنها اأعمال يف 

غاية الدقة، لي�ض بال�رصورة اأن تكون يف اأ�سكال دائرية، و األ يكون للر�سم اجتاه مثل: اأعلى اأو اأ�سفل، بل يكون بال 

اجتاه معني ال�سكل )21(. 
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ت�سكيالت 

ُحروفّية

التقــويـم

اأجب عن الأ�سئلة التالية:

1� اكتب ا�سم الفن الذي تدل عليه ال�سور الآتية: 

اأ � ................                                     ب � ..................

ج � ...................                                 د � ...................

2� قارن بني فن املاندال وفن الزنتاجنل من حيث طريقة ر�سم الزخارف.

� مالحظة: تتم الإجابة عن اأ�سئلة التقومي خارج الكتاب.
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املحور:

طباعة

املجال الفني:  

ت�سكيل               

ات طباعة احُلروفيَّ الدر�س الرابع

ا�ستط��اع بع�ض اخلطاطني والفنان��ني اخلروج عن النمطية ال�سائدة للحرف العرب��ي، حيث جتاوزوا قواعد اخلط 

العربي ليمزجوا بني القدرة الكبرة للخط وتنوعاته ومطواعيته، واأفكارهم الذاتية. وانتقلوا باخلط من اجلمود اإىل 

البتكار حتت م�سمى اْلُحروفيَّة.    وتنق�سم هذه التجربة اإىل نوعني خمتلفني :

ن�ستعر�ض هنا اأعماًل لفنانني ُعمانيني برزوا يف جمال الت�سكيالت اْلُحروفيَّة: 

اأ  � الن��وع الأول:  ي�ستخدم الكلمة العربية اأو اجلملة اأو احل��رف وفق قواعد اخلط العربي املعروفة، ويحرك الفنان 

ا وُمتحرًكا وي�سع لها خلفية لونية ، ويلجاأ الفنان  هذه اخلطوط العربية على م�ساحة اللوحة اأو تاأخذ م�ساًرا ُحرًّ

يف هذا النوع اإىل التكبر اأو الت�سغر يف الأحرف والكلمات وتكرارها .

الفن��ان �سال��ح  بن جمعة ال�سكري: ب��داأ اأعماله بالكال�سيكي��ة الكتابية، حيث التزم بجوه��ر احلرف وطبيعته   �1

ونوعية اخلط ، ثم انتقل باأعماله اإىل الت�سكيل بُحروفيَّات اخلط العربي، ال�سكل )22(.

ب  � النوع الثاين: ر�سم احلرف باأ�سلوب خا�ض لكلِّ فنان، دون التقيد بقواعد اخلط العربي، فاأخذ احلرف العربي اأو 

الكلمة كو�سيلة غر ال�سكلية بل تعتمد على امل�سمون فقط ، يحركها الفنان ويعيد �سياغتها ور�سمها فقد تاأتي على 

�سكل دائرة اأو م�ستطيل اأو �سبه منحرف، ف�سارت الكلمة اأو احلرف جمرد �سكل يوحي بفكرة.

 ) اأ (

ال�سكل )22( ت�سكيالت ُحروفّية  للفنان »�سالح ال�سكري«

 ) ب (
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2� الفن��ان عبدالنا�رص بن اإبراهيم ال�سايغ: ُتظهر ُحروفيَّاته اإدراكه للقيمة الت�سكيلية للحرف، ومقدرته على ا�ستثمار 

حركة احلروف يف خلق موازنة ت�سكيلية من خالل املدارات والنحناءات واللتفافات، ال�سكل )23(.

ال�سكل )23( ت�سكيالت ُحروفيَّة  للفنان »عبدالنا�رص ال�سايغ«

 )ب( ) اأ (

ت�سكيالت 

ُحروفّية
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3� الفنانة فردو�ض بنت �سايف البغوية: اأتقنت فن املاندال واأدخلت فيه اخلط العربي باأ�سلوبها ال�سكل )24(. 

جمعت اأعمالها اأغلب اأنواع الزخارف الإ�سالمية والنباتية والهند�سية، ومل تعتمد على الألوان فقط، بل ا�ستطاعت

اإ�سافة خامات خمتلفة لإعطاء العمل ملم�ًسا مميًَّزا لأعمالها .

ال�سكل )24( مناذج لت�سكيالت ُحروفيَّة  مدموجة مع فن املاندال للفنانة  »فردو�ض �سايف«

 )ب( ) اأ (

ت�سكيالت 

ُحروفّية

التقــويـم

اأجب عن الأ�سئلة التالية:

1� ا�رصح اأنواع الت�سكيالت اْلُحروفيَّة. 

2� بداأ الفنان ................ اأعماله بالكال�سيكية الكتابية، ثم انتقل اإىل الت�سكيالت اْلُحروفيَّة . 

3 � دجمت الفنانة فردو�ض البغوية اأعمالها الفنية بني اخلط العربي وفن ........................

4  � ا�ستثم��ر حرك��ة احلروف يف خل��ق موازنة ت�سكيلية من خ��الل املدارات والنحن��اءات واللتفافات هو الفنان 

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

� مالحظة: تتم الإجابة عن اأ�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��الل اتباعك لإر�سادات املعلم 

وتنفيذك للخطوات التالية: 

اأواًل: مهارة حماكاة بع�ض احلروف العربية:

1� اختيار نوع من اأنواع اخلطوط العربية مثل )الن�سخ، الرقعة، الكويف( ور�سمها يف ورقة )A4( ال�سكل)1(.

2� جتريب ر�سم اخلط باألوان خمتلفة ال�سكل)2(.

ال�سكل )1(

ال�سكل )5(ال�سكل )4( ال�سكل )3(

ال�سكل )2(

ثانًيا: مهارة ت�صميم زخريف حرويف:

1� اختيار احلرف املراد ر�سمه وتخطيطه بقلم الر�سا�ض ال�سكل)3(.

2� تكرار احلرف مع مراعاة اأ�س�ض الت�سميم ثم تلوينه ال�سكل)4(.

2� تكرار احلرف مع مراعاة اأ�س�ض الت�سميم ثم تلوينه ال�سكل)5(.
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ثالًثا: مهارة تفريغ وطباعة الوحدات احلروفية  وعمل خلفيات ملونة:

1� اختيار ت�سميم قائم على العنا�رص احلروفية ثم نقله اإىل الإ�ستن�سل وتفريغه ال�سكل)6(.

2� تنفيذ خلفية لونية باإحدى الطريقتني )فن الإيربو اأو �سكب الألوان(ال�سكل)7(. 

3� ترتيب وطباعة الوحدات احلروفية على �سطح العمل بطريقة الإ�ستن�سل اأو فن املاندال ال�سكل)8(.

ال�سكل )6(

ال�سكل )7(

ال�سكل )8(
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مـراجـع الكتاب

املراجع العربية : 

1� عبد اللطيف، عر�سان )2000( جملة الأمن واحلياة، العدد 219، كاريكاتر.

2� عتيق، عمر )2013(،التنا�ض يف ال�سورة الكاريكاترية، جملة جامعة القد�ض املفتوحة.

3� عالونة، ح�سونة. جنادات،  )2008( الكاريكاتر يف ال�سحافة اليومية الأردنية درا�سة حتليلية مقارنة ل�سحيفتي الد�ستور والعرب اليوم.

4� امل�ساقي، عبد اللطيف )2003(.الكاريكاتر، جملة الأمن واحلياة ) اأكادميية نايف العربية للعلوم الأمنية(-ال�سعودية، العدد 22.

5� مرزوق، اإبراهيم )2009(، مو�سوعة تعليم ر�سم الكاريكاتر والر�سوم املتحركة، القاهرة: م�رص،  مكتبة ابن �سينا.

6� مرزوق، اإبراهيم )2003(، تعلم فن الر�سوم املتحركة، القاهرة: م�رص.

7 � �سالمة، عاطف )2006(، ثقافة الن�ض يف الر�سم الكاريكاتري وتاأويالت املتلقي، بحث مقدم للموؤمتر العلمي الدويل »الن�ض بني التحليل 

والتاأويل والتلقي«.

8 � العبد اجلادر، عادل)2015(.فن الكاريكاتر ر�سوم خمتارة من جملة العربي، الطبعة الأوىل، وزارة الإعالم-جملة العربي. 

9� الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية. )2009م(. احلرف العمانية. درا�سة توثيقية.

10� ح�سن، اأحمد الزين. )1988(. احلرف التقليدية الُعمانية. وزارة الرتبية والتعليم وال�سباب. �سلطنة عمان

11� �سهيل، يا�رص؛ م�سهور، اآية ح�سن )2014(. ت�سميم اخلط العربي البتكار-الإبداع. دار الكتاب احلديث. القاهرة.

12� ال�سقر، اإياد )2003(. الفنون الإ�سالمية. دار جمدلوي للن�رص. الأردن.

13� جودي، حممد ح�سني. )2007(. الفن العربي الإ�سالمي. دار امل�سرة للن�رص. عمان.

14� البور�سعيدي، خ�سر )2013(. بدائع خ�سر البور�سعيدي . دار الف�سيلة للن�رص. القاهرة.

15� الب�سيوين، حممود )2006(.اأ�رصار الفن الت�سكيلي. دار عامل الكتب للن�رص والتوزيع. القاهرة.

16� عبدال�سالم، اأمين )2011(.مو�سوعة اخلط العربي. دار اأ�سامة للن�رص. الطبعة الأوىل .الأردن

17� اليحيائية، فخرية؛ العامري، حممد)2006(. الفن الت�سكيلي يف ٌعمان. املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم .الطبعة الأوىل.

18� رزق اهلل، عديل ؛رزق اهلل، متر)2010(.املدرا�ض الفنية يف القرن الع�رصين. نه�سة م�رص للطباعة والن�رص. الطبعة الأوىل.

19� �سعبان، يا�رص)2014(.تاريخ الفنون. كنوز للن�رص .القاهرة.

20� �سميث، ادوار لو�سى)2002(. احلركات الفنية. هال للن�رص .الطبعة الأوىل.

21� اأبودب�سة، فداء ح�سني؛ غيث، خلود بدر )2009(.تاريخ الفن عرب الع�سور.مكتبة املجتمع العربي للن�رص. الطبعة الأوىل.

22� جملة مر�سد )2018(، العددين )29،28(، طفولتي اأمانة، مركز تكنلوجيا ال�سحافة والن�رص والعالن.
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املراجع االأجنبية :

 Neil Richardson & Marcia Dorr. The Craft Heritage of Oman. Motivate Publishing.

   مواقع االإنرتنت:

https://www.arabetoon.com : 1� عرب تون، امل�سابقات الدولية امل�ستجدة يف فن الكاريكاتر والكارتون، من الرابط

http://www.dhofari.com : 2� موقع جريدة ال�سبيبة، جماعة ظفار للر�سم ال�ساخر، من الرابط

 http://www.atheer.om/archives :3� موقع جريدة اأثر، عمانية تنظم اأول معر�ض فني لها باليابان »نوف الزدجالية«، من الرابط

https://www.shabiba.com :4 � جريدة ال�سبيبة ، بثينة ال�سكيلية . ر�سوماتي م�ستوحاة من حكايات اأمي، من الرابط

https://www.shabiba.com  :5 � موقع جريدة ال�سبيبة ، طالب عماين يبدع يف ر�سم ال�سخ�سيات الكارتونية العمانية، من الرابط

http://www.omandaily.om :6� موقع جريدة عمان ، فاطمة املقبالية تبدع يف ر�سم ال�سخ�سيات الكارتونية، من الرابط

https://alroya.om/post :7� موقع جريدة الروؤية الإلكرتونية، الها�سمية تر�سم ال�سخ�سّيات الكارتونية وحتلم بالحرتاف، من الرابط

http://www.omandaily.om :8� جريدة عمان، الر�سام �سعيد الغريبي: التحديات �سناعة لإبداع اأجمل واأرقى، من الرابط

http://arabcartoon.net/ar : 9� بيت الكرتون العربي، تعلم ر�سم الكاريكاتر مع كارتوجني

www.omantourism.gov.om :10� موقع وزارة ال�سياحة
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