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1431هـ /  2010م       الطبعة الأولى 
2011 - 2019م اأعيدت الطباعة 

قّررت وزارة التربية والتعليم تدري�س هذا الكتاب في مدار�س المملكة الأردنّية الها�شمّية جميعها، بموجب قرار    
مجل�س التربية والتعليم رقم 39 تاريخ 2009/10/29م، اعتباًرا من العام الدرا�شي 2011/2010م.

ِبيَِة والتَّْعليِم احُلقوُق َمْفوَظٌة ِلِوزاَرِة التَّ

اُن / �ص.ب )1930( الأُْرُدنُّ - َعمَّ

ــة ــس ــار� ــط ــب ال ــى  ــس ــ� ــي ع مـــنـــيـــرة  د. 
ـــــف عــــبــــيــــدات ـــــري مــــحــــمــــد ع
ــب ــن ــس ـــــــــو � ـــــــــــوؤاد اأب ـــــــــداء ف ن
نــايـــــــف محمــد اأميــن مـــرا�ســـــــدة
نــايـــــــف محمــد اأميــن مـــرا�ســـــــدة
�ـــســـلـــيـــمـــان اأحـــــمـــــد الـــخـــايـــلـــة

: الـعـلـمي  التحريـر 
: الـلـغوي  التحريـر 
ــتــحــريــر الــفــنــي: ال
الــتــ�ســمــــيـــــم  :
: الر�سم  في  �سارك 
الإنــــــــتـــــــــاج  :

�ســويمـــةدقّــــق الطـبــاعـة وراجعها: اأبــــــو  حـ�ســن  زبيــدة  د. 

�شراف على الت�أليف الفريق الوطني للإ

ـــان ـــس ـــ� اأحـــــــمـــــــد مـــــحـــــمـــــود ح
ــــة ــــب غــــراي فـــــــــاح  هـــــــــدى  د. 
ــــان طــــوق ـــل  ـــي ـــل خ ـــى  ـــم ـــل ـــس � د. 
اأحـــــــمـــــــد مـــ�ـــســـطـــفـــى حـــ�ـــســـن

نـــــعـــــمـــــت �ـــــســـــبـــــع الــــعــــيــــ�ــــص
ــــازي ــــج ــــدة ح ــــي ــــس ــــ� ـــــة ال ـــــي زه
ــي ــوان ــس ــ� ــك ال ــطــفــى  مــ�ــس ــر  ــي ــب ع د. 
ـــر مــــحــــمــــد �ـــســـلـــيـــمـــان ـــي ـــس ـــ� ـــي ت

)مــقــّرًرا( البطار�سة  عي�سى  منيره  د. 

رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية
)2011/3/1187(
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واإدخال  املعرفة  اقت�ساد  نحو  املدر�سّية  الكتب  تطوير  يف  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  روؤية  مع  ا  ان�سجاماً
تكنولوجيا الت�سالت واملعلومات يف مناهجنا، ومراعاةاً لهذه املعطيات فاإنَّ علينا اأن ن�سَع بني اأيدي طلبتنا 
املالب�س،والتجميل،  )اإنتاج  جميعها  املنزيل  القت�ساد  �سات  تخ�سّ ليخدم  والت�سميم؛   الر�سم  كتاب  الأعزاء 
حة  املو�سّ املعلومات  الأول، ولي�ستفيدوا منه من خالل  للم�ستوى   ) املنزيل  الغذائي  الطفل، والت�سنيع  وتربية 

بال�سور التي ل تقلُّ اأهمّيةاً عن �رصوحاته.

ا مع فل�سفة وزارة الرتبية يف توّجهها نحو القت�ساد املعريفِّ  ويقّدُم هذا الكتاُب حماور فنّيةاً متعّددةاً ان�سجاماً
ة، وقد مّت الرتكيز على الطالب بو�سفه حمور العملّية التعليمّية التعّلمّية، وذلك  وحتقيق النتاجات العاّمة واخلا�سّ
من خالل العمل على تنمية مهارة التفكري، وربط ما يتعّلمه الطا لب  بواقع احلياة، والرتكيز على غر�س القيم 
والجتاهات الإيجابّية مما تنعك�س اآثاره على املجتمع ب�سكل عام، وبهدف زيادة تفاعل الطلبة مع املاّدة العلمّية 
فقد جاء هذا الكتاب م�ستمالاً على ما يحتاجونه من اأن�سطة ومتارين عملّية غنّية بال�سور والر�سوم التي تدعُم 

معرفة الطالب، وحتّفزه على البحث والتجريب مراعية الفروق الفرديّة بينهم.
ويت�صّمن هذا الكتاب ثالث وحدات درا�صيّة:

الأولى : جمالت الر�سم وتطبيقاته ، وت�سمل ر�سومات من الطبيعة ، والنباتـــــات ، واحليوانات ، واأ�سكال من 
الطبيعة ال�سامتة ، وج�سم الإن�سان.

م    ته، والر�س الثانية : الر�سم الهند�سي والوظيفي، وت�سمل اأدوات الر�سم ومواّده، وعنا�رص الر�سم الهند�سي وعملّيا
الوظيفي.

الثالثة : الزخارف ، وت�سمل الزخارف ومفهومها وخ�سائ�سها وقواعدها ، والزخارف الهند�سّية، والزخارف 
 ، النبطي  العربي  الفن  من  امل�ستوحاة  والزخرفة   ، والالتينّية  العربّية  والأرقام  واحلروف   ، الطبيعّية 

وت�سميم الزخارف اإلكرتونياًّا.

قّدموه من خربات  ملا  التاأليف  لالإ�رصاف على  الوطني  الفريق  اأع�ساء  لل�سادة  اجلزيل  ال�سكر  نقّدم  اأن  اإل  ي�سعنا  ول 
متمّيزة، اأ�سهمت ب�سكل كبري يف اإخراج هذا الكتاب؛ ليكون لبنة من لبنات البناء املعريف املرتاكم لأبنائنا الطلبة.

نرجو اأن نكون قد وفقنا يف اأداء مهّمتنا خلدمة اأبنائنا الطلبة، واهلل من وراء الق�سد.
املوؤلّفون



�سات  �س من التخ�سّ - مراعاة الفروق الفردّية في تنفيذ اأن�سطة المبحث لتتالءم مع كّل تخ�سّ
الأربعة لالقت�ساد المنزلي.

- توظيف الخبرات ال�سابقة المكت�سبة عند الطلبة من مبحث التربية الفنّية في مرحلة التعليم 
الأ�سا�سي.

- توظيف الحا�سوب في تنفيذ الأن�سطة الواردة في الكتاب و اأن�سطة اإ�سافّية اأخرى.
- التاأكيد على الأداء العملي في تنفيذ الأن�سطة  واإك�ساب الطلبة المهارات العملّية الواردة 

في الكتاب.
ة.  - �سرورة تجهيز المواّد والأدوات الالزمة  لتنفيذ الأن�سطة قبل موعد الح�سّ

 - ال�ستفادة من خامات البيئة المتوافرة في تنفيذ الأن�سطة العملّية الواردة في الكتاب.
وب�سكل  با�ستمرار  وتبديلها  منا�سب  ب�سكل  التراكمّية  وملّفاتهم  الطلبة  اإنجازات  عر�س   -

دوري.
 - متابعة المعّلم لأداء الطلبة  في تنفيذ الأن�سطة والمهارات العملّية في اأثناء الح�س�س ال�سفيَّة.

اإر�صادات عاّمة 
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تعبير �سخ�سي  اإنه  الكائنات والأ�سياء،  الإن�سان وعواطفه  تجاه  انفعالت  للتعبير عن  الر�سم و�سيلة  يعّد 
لخبرة ذهنّية �أو ب�سريّة في �سكل خطوط  و�أ�سكال و�ألو�ن. وما �ليد و�لعينان �إال و�سيلتان للتعبير عما يجول 
في نف�س الر�سام، فكما ي�سوغ ال�ساعر م�ساعره في تراكيب لفظّية  جميلة، ويترجم المو�سيقي اأحا�سي�سه اإلى 
اأّن الر�سم يهدف  األحان متناغمة، كذلك يحّول الر�سام انطباعاته اإلى اأ�سكال واألوان متنا�سقة، بالإ�سافة اإلى 
اإلى تنمية الخيال والتفكير والمالحظة وتذّوق الجمال وال�سعور به والتعبير عما يحيط بالإن�سان من جمال 
الطبيعة ومكّوناتها من نبات وحيوان وجماد، و قبل اأن تبداأ بر�سم اأّي مو�سوع يجب اأن تمار�س الأمور الآتية: 

التفكير )الفكرة(، ثّم المالحظة )درا�سة التفا�سيل(، ثم الإنتاج )ر�سم المو�سوع(.

-  هل هناك فرق بين المالحظة والنظر؟
ا طبيعيًّا محاولين ر�سمه؟  -  ما الذي يحدث في اأثناء تاأملنا م�سهداً

�سكل  ت�سميم  اأو  المالب�س  اإنتاج  في  والجمادات(  والحيوانات  )النباتات  اأ�سكال  توظيف  يمكن  كيف    -
ت�سريحة  �سعر؟ ما تاأثيرها في الإن�سان؟

-  بم يختلف �سكل ج�سم الطفل عن �سكل ج�سم الإن�سان البالغ؟
-  ما التغّيرات التي تحدث في �سكل ج�سم الطفل في مراحل عمره المختلفة؟

-  ما الختالفات في اأ�سكال وجوه النا�س ومالمحهم؟
-  كيف يخدم اللتزام بالقواعد والن�سب المثالّية لر�سم ج�سم الطفل والمراأة الأغرا�س الجمالّية  والوظيفّية؟

�صتجد اإجابات عن هذه الأ�صئلة وغيرها في هذه الوحدة.
ويتوقّع منك بعد درا�صة هذه الوحدة اأن :

-  تتعّرف المبادئ الأولّية في الر�سم من الطبيعة.
-  تر�سم اأ�سكالاً حّرة من الطبيعة والبيئة باأ�سلوب واقعي.

-  توّظف اأدوات الر�سم ومواّده بطرق �سليمة.
-  تر�سم اأ�سكالاً حيوانّية ونباتّية متنّوعة وتلّونها.

-  تر�سم اأ�سكالاً من الطبيعة ال�سامتة وتلّونها.
-  تر�سم ج�سم المراأة والطفل وفق الن�سب المحّددة وبحركات متنّوعة.

-  تر�سم اأجزاء ج�سم الإن�سان )الوجه والراأ�س وال�سعر واليدين والقدمين(.
-  تكت�سب المعرفة والمهارات العملّية في مجال الر�سم.

-  توّظف محّركات البحث في ا�ستق�ساء المعرفة المتعّلقة بمجالت الر�سم وتطبيقاتها في القت�ساد المنزلي.
-  تقّدر دور الطبيعة وقيمها الجمالّية في ا�ستلهام المو�سوعات الفنّية.

ح التطبيقات الوظيفّية للر�سم. -  تو�سّ
8
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الر�سم من الطبيعة اأّوالً

ا في روؤيتنا للطبيعة والبيئة من حولنا، والتي لم يكن ممكناًا لنا روؤيتها  لول  ا مهماً يلعب الفّن دوراً
بمظاهر  ا  محاطاً يعي�س  الإن�سان  اإّن  جمالهاووجودها.  فاأدركنا  والجمال،  الفّن  بقواعد  معرفتنا 
عديدة من حيوان ونبات وجماد، ويتعّمق في ارتباطه بكّل هذا فت�سبح جزءاًا من كيانه ل ي�ستطيع 

اأن ينف�سل عنها.وهي في حّد ذاتها منبع ومعين لروؤية الفّنان.

وحيوان  نبات  من  العنا�سر  في  تكامل  من  فيها  وما  الطبيعة  روؤية  هو  الر�سم  من  الهدف  اإّن 
وجماد، وذلك بفح�س ما فيها من تفا�سيل ونقل معالمها وتحديد اأبعادها ون�سبها والظل والنور 

فيها ومالحظتها مالحظة دقيقة مبا�سرة، وتمثيلها تمثيالاً واقعيًّا.

مبادئ الر�صم من الطبيعة
المرّكبة  الأ�سكال  ثّم  الب�سيطة،  فالأ�سكال  الخّط  اإلى  النقطة  من  الفني  العمل  الر�ّسام  يبداأ 
�لتي بو�ساطتها يوؤلّف مو�سوعه �لفني، باالإ�سافة �إلى �أّن �لخطوط �لمر�سومة باليد �أف�سل من 
�لناحية �لفنّية من �لخطوط �لمر�سومة باالأدو�ت �لهند�سّية. و�إنَّ نقل �الأفكار �لذهنّية بالر�سم 
ا ثالثة، هي: عين ترى، ويد تطيع، ونف�س تح�ّس. ول تت�سّكل هذه الأمور اإل  يتطّلب اأموراً

بالممار�سة، ومن هنا ن�ستخل�س بع�س المبادئ الأولّية في عملية الر�سم.

وارتفاعها:يعتمد  النظر  زاوية  تحديد 
والمقارنة،  المالحظة  على  عملك 
الو�سع  تحديد  الواجب  من  ــذا  ول
النموذج  اأمــام  لوجودك  المنا�سب 

الذي تريد ر�سمه.
اإّن الو�سع الأمثل هو اأن ترى ر�سمك 

ونموذجك، برفع عينيك فقط، اأو بتحريك راأ�سك حركة خفيفة لم�سافة  منا�سبة، واأن تكون 
ال�سكل  في  تقريباًا، كما  الأر�س  �سطح  النموذج عن  ارتفاع  اأمثال  ثالثة  ي�ساوي  بعد  على 
)1-1(. فعندما تريد ر�سم بناء ارتفاعه )4م( على �سبيل المثال، ابتعد عنه بحدود )12م(. 

ال�سكل )1-1(: و�سعّية الوقوف اأمام نموذج الر�سم.

اأ

1
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التدّرب على المالحظة والقيا�س الذهني ال�صحيح: اإّن تقدير الأ�سياء بدّقة من حيث الطول 
والعر�س وال�سكل والحجم والمقارنة بينها هو عملّية اكت�ساف المرئّيات �سمن عالقات 
ح�سابّية، يتّم تح�ّس�سها ب�سورة وا�سحة في اأثناء عملية تخطيط مو�سوع الر�سم،  مّما ي�سهم 

م�ساهمة فعالة في اإعداد الجهاز الب�سري وتدريبه بالحكم على القيا�س ال�سحيح.

القلم  بطريقة  زهريّة  ل�سكل  المقا�سات  لأخذ  الطبيعة:  في  لالأ�صكال  الأبعاد  ن�صب  تقدير 
والإبهام، يمكن اتباع الخطوات الآتية:

الرتفاع  لمقارنة  الزهريّة:  �صكل  اأبعاد  تقدير 
على  بالقلم  اأم�سك  عنقها،  مع  للزهرّية  الكلي 
قّمة  مع  القلم  قّمة  وطابق  ذراعــك،  امتداد 
ك الإبهام لالأ�سفل لتحديد نهاية  الزهرّية، ثّم حرِّ
العنق. طول العنق حوالي 1/3  الرتفاع الكلي 

للزهريّة تقريباًا، كما في ال�سكل )2-1(. 
ال�سكل )1 -2( : تقدير طول عنق الزهريّة.

تقدير الأبعــاد والزوايــا بالنظــر

ا اأفقيًّا بطــول منا�سب، وانظر اإليه، ثّم حاول اأن حتــّدد منت�سفه على وجه التقريب  • ار�ســم خطًّ
بو�سع نقطة، ثّم ا�ستعمل امل�سطرة لقيا�س مدى دّقة نظرك يف التق�سيم.

ا اأفقيًّا، وار�سم بجانبه خّطني عموديني يكون جمموع طوليهما م�ساوياًا لطول اخلّط   • ار�ســم خطًّ
الأفقي بالنظر، ثّم ا�ستعمل امل�سطرة للتاأّكد من ذلك.

ا  اآخر بطول املربع  ا بو�سع اأفقي من غري ا�ستعمال الأدوات الهند�سّية، ثّم ار�سم مرّبعاً • ار�سم مرّبعاً
ا على اإحــدى زواياه، ثّم قارن دّقة ر�سم املرّبعني من  الأّول نف�ســه، حيث يكون و�سعه مرتكزاً

حيث الزوايا القائمة والأ�سالع املت�ساوية بينهما، با�ستعمال الأدوات الهند�سية.

نـشـاط )1-1 (

ب

جـ
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تقدير الرتفاع: لر�سم اأّي �سيء ل بّد من تقدير 
قلم  اأم�سك  الرتفاع  ولتقدير  اأبعاده،  ن�سب 
الزهريّة،  تجاه  ذراعك  مّد  و  راأ�سيًّا،  الر�سا�س 
طابق  اإحدىالعينين.  اإغالق  مع  عليها  وحافظ 
ك اإ�سبع الإبهام  قّمة القلم مع قّمة الزهرّية، وحرِّ
ا لأ�سفل تجاه القاعدة، نالحظ اأّن ارتفاع  منزلقاً
الزهرّية 2/3 القلم تقريباًا، كما في ال�سكل )3-1(.

العر�س،  مع  الرتفاع  لمقارنة  تقديرالعر�س: 
وطابق  اأفقيًّا،  القلم  يكون  بحيث  ذراعك  لّف 
نهاية القلم مع اإحدى جوانب الزهرّية، وحّرك 
الإبهام حتى ي�سطّف حرفه مع الجانب الآخر 
من الزهريّة وعلى وجه التقريب يكون العر�س 

ن�سف الرتفاع، كما في ال�سكل )4-1(.

طريقة  والإبهام  القلم  طريقة  الميل:  زاوية  تقدير 
المنحدرة  الأ�سكال  زاوية  لتقدير  ا  اأي�ساً جّيدة  
اليد  راحة  حّرك  ه�سبة،  جانب  مثل  المائلة؛  اأو 
بحيث يكون خّط القلم لأعلى مع ميل المو�سوع 
ا  خطًّ وار�سم  الر�سم،  ورقة  اإلى  ب�سرعة  انتقل  ثّم 
ا مائالاً يقارب ميل القلم. ثّم ار�سم اله�سبة  م�ساعداً

فوق الخّط الم�ساعد الذي يمكنك اإزالته فيما بعد، كما في ال�سكل )5-1(.

التــــاأطير:ت�ساعد عملية و�سع الأج�سام �سمن اأُطر ولو كانت وهمّية في تحديد اأبعاد هذه 
ببع�س،  بع�سها  وعالقة  تفا�سيله  لتحديد  الر�ّسام  اأمام  الم�سهد  يح�سر  فالإطار  الأج�سام. 
ا  وي�سهل ح�ساب القيا�سات والن�سب، وي�سهل التدقيق في �سّحة تخطيط النموذج؛ لأّن كثيراً
ة ذات التكوين الهند�سيـ  يمكن تخّيلها داخل اأُطر مرّبعة ال�سكل،  اأو  من الأ�سكالـ  وخا�سّ

ة.        ال�سكل )1 -3( : تقدير الرتفاع  للزهريّ

ال�سكل )1 -4( : تقدير العر�س للزهريّة.

ال�سكل )1-5( :  قيا�س  زاوية الميل لالأ�سكال.

د
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م�ستطيلة ال�سكل.ويعني ذلك تقريب ال�سكل العاّم 
للنموذج اأو لأجزاء منه اإلى مايقابله من  الأ�سكال 
من  جزءاًا  مثالاً  �ساهدت  فاإذا  الب�سيطة،  الهند�سّية 
ا  اإطــاراً له  تر�سم  اأن  باإمكانك  دائريًّا،  النموذج 
له  فير�سم  البي�سوي،  ال�سكل  اأّما  به.  يحيط  ا  مرّبعاً
الأ�سطواني.  ال�سكل  له، وكذلك  كاإطار  م�ستطيل 
اإّن تحديد مثل هذه الأ�سـكال هند�سيًّا في البداية، 
اأمر �سرورّي كي تتمّكن من و�سع ال�سكل الذي 
ترغب في ر�سمه داخل الإطار المنا�سب، وتقدير 

ببعدين،  الم�سطح  �سكله  وعر�سه،اأي  الر�سم  طول 
كما في ال�سكل )6-1(.

وبعد اإتقان ر�سم الأج�سام م�سّطحة، يمكن النتقال 
اإلى التاأطير الحجمي كاأن ترى المج�ّسم ذا الأبعاد 
اأو  من�سور،  اأو  كرة،  اأو  اأ�سطوانة،  داخل  الثالثة 
مكّعب، اأو متوازي م�ستطيالت، كما في ال�سكل 

.) 7-1(

ر�صم الأج�صام كاأنها �صّفافة:عند ر�سمك لأجزاء 
عنا�سر  من  يتكّون  الذي  الكلي  النموذج  من 

ا، تخّيل  مختلفة الأ�سكال والحجوم، ومتداخلة معاً
اأج�سام هذه الأجزاء وكاأّنها �سّفافة، كما في ال�سكل 
الأ�سكال  اإنجاز  في  ي�ساعدك  هذا  لأّن   .)8 -1(
ح�ساب  به  تراعي  متقن  وبتخطيط  عناية  بكّل 
المقايي�س والن�سب بطريقة �سحيحة، وبعد ذلك، 
ت�ستطيع �أن تهمل �لخطوط غير �لمرئّية �لتي لم تعد 

بحاجة اإليها.

ال�سكل )1-6( : تحديد الأ�سكال �سمن اإطار 
هند�سي.

ال�سكل )1-7( : تاأطير الأ�سكال المج�ّسمة.

ال�سكل )1 -8( : ر�سم الأج�سام وكاأنّها �سّفافة.

هـ
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ر�صـــم النبـــاتـــات
تمنحنا الطبيعة الراحة والمتعة بما فيها من نباتات ومناظر حّية لما تحدثه في نفو�سنا من 
تر�سم  بيئتنا.وكي  لغذائنا، ولحماية  الأ�سا�سي  الم�سدر  اإلى كونها  بالإ�سافة  متعة جمالّية، 
�سك المهني، كر�سم اأوراق ال�سجر والأزهار  والمناظر  اأ�سكالاً من النباتات تفيدك في تخ�سّ
اإلى  تنتقل  ثّم  العاّم،  ال�سكل  بتخطيط  تبداأ  اأن  عليك  والفاكهة،  الخ�سار  واأنواع  الطبيعّية 

�لتفا�سيل .علما باأنه  يغلب على �أ�سكال �لنباتات �لخطوط �لمنحنية.

الفرني�س )الماّدة المثّبتة(
الغبار  من  عليها  الحفاظ  بغية  الجاهزة  اللوحة  لطالء  الفرني�س  ماّدة  ت�ستعمل 
والأو�ساخ والرطوبة وتاأثيرات الجّو ب�سورة عاّمة، واإعطاء األوانها حيوّية جديدة. 
من  وعموديًّا  اأفقيًّا  تمّرر  مب�ّسطة  عري�سة  فر�ساة  بو�ساطة  العملّية  هذه  تتّم  حيث 
ا على �سطح اللوحة،  اليمين اإلى الي�سار وبالعك�س حتى تت�ساوى طبقة الطالء تماماً

ويمكن ا�ستعمال عبّوات جاهزة تر�ّس مبا�سرة على الر�سم.

اجمع اأنت وزمالوؤك اأنواًعا مختلفًة من اأوراق الأ�صجار في البيئة، ثّم قارن بينها من حيث:
• ال�سكل واللون

• امللم�س
• �سمك الأوراق ونوعها

• �سكل �خلطوط يف �الأور�ق

نـشـاط )2-1 (

2
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الر�صوم التو�صيحيّةáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Nالرقم

1

2

3

4

5

6

7

ح�رصّ اأوراق النباتات املــراد ر�سمها، وار�ســــــم 
.HB خطوطها اخلارجّية بقلم الر�سا�س

حّدد اأماكن الظل والنوربقلم الر�سا�سB2، وار�سم 
تفا�سيل  ال�سكل بدّقة، كما يف ال�سكل )1(.

اخلــط  لوناًا اأخ�رص من الألــوان املائّية بن�سبة كبرية من 
املـــــاء يف حامل الألوان، ولّون الورقة بفر�ساة كبرية 

رقم 8،كما يف ال�سكل )2(، واتركها حتى جتّف.

امــزج  اللون الأغمق يف حامــل الألوان لت�سعه يف 
اأماكن الظل بفر�ساة رقم 4، كما يف ال�سكل )3(.

لّون التفا�سيل بفر�ساة رفيعة رقم 2.

اغ�ســل الفرا�سي املائّيــة والأدوات، وحافظ على 
نظافة املكان.

احتفظ بر�سوماتك يف ملّفك اخلا�ّس

الأدوات والتجهيزاتاملــــواّد

• ورق )فربيانو اأو كان�سون(      • األوان مائّية
• ماء

• اأوراق النباتات

• اأقالم ر�سا�س HB ،B2 .        • ممحاة.
• فرا�ٍس مائّية رقم 2 و4 و8.

• حامل الألوان

ال�سكل )1(

ال�سكل )2(

ال�سكل )3(

1-1

نــتــاجــات
الــتــمــريــن

    يتوقع منك في نهاية هذا التمرين اأن:
• تر�سم اأوراق النباتات بقلم الر�سا�س.  

• تلّون اأوراق النباتات بالألوان املائّية.
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األــوان  وذا  ــار  الأزه من  ال�سكل  ب�سيط  ا  نوعاً اخرت 
ه  للر�سم. �رصيحة، وح�رصّ

ثّم  اإطار هند�سي مرّبع،  الأزهار �سمن  �سكل  اح�رص 
 ،HB الر�سا�س  بقلم  لالأزهار  العاّم  ال�سكل  خّطط 

كما يف ال�سكل )1(.
والنور  الظل  اأماكن  حّدد  ثّم  بدّقة،  التفا�سيل  ار�سم 

.B2 بقلم الر�سا�س
الأبي�س  اللون  مع  الأحمر  اللون  من  قليالاً  امــزج 
بفر�ساة مائّية رقم 4 يف حامل الألوان مع املاء، ولّون 
الزهرة، ثّم لّون ورقتي الزهرة باللون الأخ�رصالفا—، 

كما يف ال�سكل )2(.
ابداأ التلوين من اللون الفا—، و�سعه يف اأماكن الإ�ساءة 

وبالفر�ساة باجتاه واحد.
با�ستعمال  غامق  بلون  بالتدريج  الظل  اأماكن  لّون 

فر�ساة رقم 2، كما يف ال�سكل )3(. 
 ،1 رقم  رفيعة  بفر�ساة  وحذر  بدّقة  التفا�سيل  لّون 
ثّم  اأماكن الإ�ساءة بلون الورق الأبي�س،  واترك لون 
واترك  باملاء،  ونّظفها  والفرا�سي،  الأدوات  اغ�سل 

ا. املكان نظيفاً
~احتفظ بر�سوماتك يف ملّفك اخلا�ّس.

الأدوات والتجهيزاتاملــــواّد

• األوان مائّية                     • ماء
• جمموعة اأزهار

• اأقالم ر�سا�س HB ،B2 .       • ممحاة
• فرا�ٍس مائّية رقم 1 و2 و4.      • حامل الألوان

ال�سكل )1(

ال�سكل )2(

ال�سكل )3(

2-1

نــتــاجــات
الــتــمــريــن

    يتوقع منك في نهاية هذا التمرين اأن:
• تخّطط ال�سكل العاّم لالأزهار بقلم الر�سا�س.

ن اأ�سكال الأزهار بالألوان املائّية. • تلوِّ
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مع  خارجّية  بخطوط  �لطبيعي  �Ÿن¶ر   ö�عنا �ر�سم 
الكوخ  ك�سكل  الكبرية،  الأ�سكال  علـى  التاأكيد 
واجلبل وال�سجرة بقلم الر�سا�س HB،كما يف ال�سكل 

.)1(
حامل  يف  و�سعها  احلقيقّية،  املو�سوع   األوان  حّدد 

الألوان.
امزج اللون الذي تختاره بن�سبة 30% مع املاء، ولّون 
الأ�سكـــــال باألوانها كما هي يف الطبيعة مع مالحظة 
يف  كما  املنظرالطبيعي،  يف  والباردة  احلاّرة  الألوان 

ال�سكل )2(.
زد ن�سبة اللون املمزوج بن�سبة 60% مع املاء، وحّدد 
الأ�سكال اأكÌ وب�سكل اأو�سح مع الرتكيز على مركز 

املنظر.
الأ�سكال  لتج�سيم    %90 لون  بن�سبة  الأ�سكال  لّون 
واإظهار اأماكن الظل والنور فيها،كما يف ال�سكل)3(. 
ار�سم التفا�سيل بدّقة وحذر يف املنظر الطبيعي، كما 
بلم�سات  والأ�سجار  وال�سماء  الأر�سّية  �سكل  يف 
وبالفر�ساة املائّية، كما يف ال�سكل )4(.                                
ر�ّس الر�سم مباّدة مثّبتة، واحفظها يف ملّفك الرتاكمي.
نّظف الأدوات والفرا�سي املائّية، واحر�س على ترك 

ا. املكان نظيفاً

الأدوات والتجهيزاتاملــــواّد

• األوان مائّية        • ورق )فربيانو اأو كان�سون(.
• مادة مثبتة

• اأقالم ر�سا�س  • فرا�ٍس مائّية  • حامل الألوان

3-1

ال�سكل )1(

ال�سكل )3(

ال�سكل )2(

ال�سكل )4(

نــتــاجــات
الــتــمــريــن

    يتوقع منك في نهاية هذا التمرين اأن:
ا طبيعياًا بقلم الر�سا�س. • تر�سم منظراً
ن املنظر الطبيعي بالألوان املائية. • تلوِّ
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األوان  وذا  الأجا�س   من  ال�سكل  ب�سيط  ا  نوعاً اخرت 
ه للر�سم. �رصيحة، وح�رصّ

اح�رص �سكل الفاكهة �سمن اإطار هند�سي مربّع.                                       
خّطط ال�سكل العاّم للفاكهة )اأ�سكال دائرية ون�سف 
يف  كما   ،HB الر�سا�س  بقلم  لالأجا�س  بي�سوّية( 

ال�سكل )1(.
ار�سم التفا�سيل بدّقة، ثّم حّدد اأماكن الظل والنوريف 

الأ�سكال، كما يف ال�سكل )2(. 
القوي  لتعطي الإح�سا�س  الإ�ساءة  اأماكن  ظّلل حول 
با�ستدارة الأ�سكال با�ستخدام قلم الر�سا�س B2، كما 

يف ال�سكل )3(.
ابــداأ التظليل باحلرب الأ�سود باجتاه واحد مع تــرك 
اأماكن الإ�ســاءة اأبي�س بلون ورقة الر�سم، كما يف 

ال�سكل )4(. 

الأدوات والتجهيزاتاملــــواّد

• األوان مائّية                        
• ورق فربيانو اأو كان�سون

     .HB ،B2 اأقالم ر�سا�س •

4-1

ال�سكل )1(

ال�سكل )3(

ال�سكل )2(

ال�سكل )4(

نــتــاجــات
الــتــمــريــن

    يتوقع منك في نهاية هذا التمرين اأن:
• تختار اأ�سكالاً من الفاكهة.

• تر�سم  �سكالاً من الفاكهة بقلم الر�سا�س.
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لكي تكت�سب مهارة ر�سم اأ�سكال  اأخرى من النباتات ، يمكنك و�سع بع�س اأنواع الخ�سراوات 
و�لفاكهة �أمامك، لتخّططها بو�ساطة قلم �لر�سا�ص، مبتدًئا دوًما بالخطوط �لخارجّية، �لتي تكّون 

ال�سكل العاّم.

ار�صم اأ�صكاًل من الأزهار المتوافرة في حديقة مدر�صتك، ولّونها بالألوان المائيّة و بالألوان الخ�صبيّة 
وباأقالم ال�صمع والفلوما�صتر، ثّم قارن بينها من حيث :

• دّقة ر�سم �خلطوط �لرفيعة يف �ل�سكل.
• ال�رصعة يف تلوين م�ساحات ال�سكل.

• الدّقة يف احل�سول على درجات الألوان املطلوبة يف ال�سكل.

نـشـاط )3-1 (

نـشـاط )4-1(
اأو  ار�صم ت�صميًما من الخ�صراوات والفاكهة، كما في ال�صكل )1-9(، ي�صلح لقما�س مريول طفل، 

غطاء لطاولة الطعام، اأو لزخرفة  الأواني المنزليّة اأو �صتارة مطبخ.

ا، على اأن تكون  • ميكنــك وزمالءك جتميع بع�س اخل�رصاوات، اأو بع�س الفاكهه، اأو النوعني معاً
خمتلفة يف اأ�سكالها اأو األوانها، ثّم �سعها على �سطح م�ستٍو اأمام خلفّية بلون خمتلف، كاأن تكون 

قطعــة قما�ــس، ون�ّسقها 
لتظهــر يف تكويــن فني 
منا�ســب، ثــّم ار�سمهــا 
اأدوات الر�سم  با�ستعمال 

ومواّده امللوّنة. 

فّكـر  ثّم نــاق�س 
الإجراءات التي تتخذها لتحقيق اأمور ال�سالمة العاّمة وتنفيذ عملك بنجاح: 

- قبل البدء بالعمل     - في اأثناء العمل     - بعد النتهاء من العمل
مع الأخذ بعين العتبار المكان الذي تعمل فيه والأدوات والمواّد الم�ستعملة في الر�سم والتلوين.

ال�سكل )1- 9(: اأ�سكال من الفاكهة والخ�سراوات.
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تعاون مع زمالئك لعمل م�صروع جماعي بر�صوم جداريّة تمثّل مناظر طبيعيّة  مع مراعاة ما ياأتي:

باأدوات  والفاكهة  واخل�رصاوات  والأزهار  والنباتات  ال�سجر  اأوراق  من  نباتّية  عنا�رص  ر�سم   •
الر�سم املختلفة.

• تلوينها مبواّد لونّية خمتلفة  لتجميل بيئتك املدر�سّية، على اأن يكون هذا العمل باإ�رصاف املعلم.
�سك املهني. • ال�ستفادة من الر�سوم اجلداريّة يف تنفيذ ت�ساميم فنّية يف تخ�سّ

نـشـاط )5-1 (

ر�صـــم الحيوانــــات
ُيعّد ر�سم اأ�سكال الحيوانات من المو�سوعات المهّمة التي تناولها تاريخ الفن. فقد ر�سمت 
اأ�سكال الحيوانات بدّقة لمظهرها الخارجي وتفا�سيلها واإبراز حركاتها ور�ساقتها، ومنها 
اإتقان  اإلى درجة  الحيوانات والطيور الأليفة والمفتر�سة، التي لم يكن بالإمكان الو�سول 

ر�سمها اإل بعد درا�سة اأ�سكالها عن قرب والتدرب المتوا�سل على ر�سمها.
اإّن تعّلم الفّن من خالل التدريبات العملّية في ر�سم اأ�سكال من الحيوانات والطيور تنطبع 
في اأذهاننا، في�سهل علينا ا�سترجاعها في اأ�سكال مرئّية للعين من غير جهد وعناء، وكّلما 
ا للطالب كي  كان هناك متابعة وداأب متوا�سل على هذه التدريبات فاإّن ذلك يكون مب�ّسراً

�سه المهني في اأغرا�س جمالّية ونفعّية.  ينتج فنًّا في الم�ستقبل، ويوّظفه في تخ�سّ
وللتدّرب على ر�سم اأ�سكال الحيوانات  ابداأ بر�سم تخطيطات اأولّية مب�ّسطة هند�سّية  تعّبر 
عن �ل�سكل �لعاّم للحيو�ن، �إْذ �إّن �لتب�سيط )�ختز�ل �ل�سكل �لعاّم �إلى �أب�سط �سطح بخطوط 
ا ل�سالبة التكوين، مّما  اأ�سا�ساً هند�سّية( والتركيب والعتماد على الت�سريح والأبعاد يعطي 
يوؤّدي اإلى قّوة في الر�سم والتلوين، ثّم انتقل اإلى التفا�سيل الممّيزة ل�سكل الحيوان ) الأجزاء 
التف�سيلّية (، ثّم وّزع الظل والنور عليها فيعطيها التعبير النف�سي والح�سي، مّما يمّكنك من 

�سك المهني لأغرا�س متعّددة. ا�ستعمالها في تخ�سّ

3
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يف   كما  الزرافة،  ج�سم  ميّثل  هند�سيًّا  �سكالاً  ار�سم 
ال�سكل )1(.

�لزر�فة،  ج�سم  �أج��ز�ء  هند�سّية  بخطوط  �ر�سم 
كالراأ�س والرقبة والرجلني والبطن والذيل، كما يف 

ال�سكل )2(.

�ر�سم �خلطوط �لتف�سيلّية الأجز�ء �سكل �لزر�فة بقلم 
الر�سا�سHB، كما يف ال�سكل )3(.

.B2 حّدد اأماكن الظل والنور بقلم الر�سا�س

ار�سم التفا�سيل الدقيقة ل�سكل ج�سم الزرافة.

احتفظ بر�سوماتك يف ملّفك اخلا�ّس.

الأدوات والتجهيزاتاملــــواّد

• اأقالم ر�سا�س HB ،B2 .        • ممحاة• ورق )فربيانو اأو كان�سون(      

ال�سكل )2(

ال�سكل )3(

ال�سكل )1(

áaGQõdG πµ°ûd »£«£îJ º``°SQ5-1
نــتــاجــات
الــتــمــريــن

    يتوقع منك في نهاية هذا التمرين اأن:
• –ّلل  �سكل �لزر�فة �إلى  خطوط هند�سّية ب�سيطة.

• تر�سم اأ�سكالاً متنّوعةاً من احليوانات بقلم الر�سا�س.
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دائري  �سكل  وهو  القّط  لراأ�س  العاّم  ال�سكل  ار�سم 
بقلم الر�سا�س HB، كما يف ال�سكل )1(.

والأذنني  كالعينني  القط،  وجه  اأجزاء  تفا�سيل  ار�سم 
والفم، كما يف ال�سكل )2(.

�سكل  واختالف  القّط  وجه  �سكل  حركة  لحظ 
الأذنني، كما يف ال�سكل )3(.

ظّلل �أجز�ء �لوجه بخطوط تلفة �الŒاهات  ح�سب 
حركة ال�سعر بقلم الر�سا�س B2، كما يف ال�سكل)4(.

الأ�سود  باحلرب  وامزجها  املائّية،  الفر�ساة  ا�ستعمل 
لإعطاء املالم�س املتنّوعة ل�سعر القّط، كما يف ال�سكل 

.)5(
احتفظ بر�سوماتك يف ملّفك اخلا�ّس.

الأدوات والتجهيزاتاملــــواّد

• ورق فربيانو اأو كان�سون
• ماء        • حرب اأ�سود

• اأقالم ر�سا�س HB ،B2.      • ممحاة      
• حامل األوان     • فر�ساة مائّية      

6-1

ال�سكل )1(

ال�سكل )2(

ال�سكل )3(

ال�سكل )4(

ال�سكل )5(

نــتــاجــات
الــتــمــريــن

    يتوقع منك في نهاية هذا التمرين اأن:
• حتّدد اأجزاء من �سكل احليوان.

• تر�سم اأجزاءاً من �سكل القّط بقلم الر�سا�س.
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ار�ســم �سكالاً هند�سيًّا بي�سويًّــا ميّثل ج�سم احلمامة، 
ا ميّثــل راأ�سها، كما يف  و�ســكالاً اآخــر بي�سويًّا �سغرياً

ال�سكل )1(.
اجعل �سكل راأ�س احلمامة وحدة لقيا�س �سائر اأجزاء 

ج�سمها.
�ر�س��م �خلطوط �لتي “ّثل �أجز�ء ج�سم �◊مامة بقلم 

الر�سا�س HB، كما يف ال�سكل )2(.
ا خارجّيــة باجتاهــات متنّوعة، كما  ار�ســم خطوطاً
يف ال�ســكل )3(، متثّل الري�ــس ولتعمل على جت�سيم 

ا�ستدارة ج�سم احلمامة.
حــّدد اأماكن الظــل والنور، ثّم ظّلــل ال�سكل بقلم 

.B2 الر�سا�س
ار�سم التفا�سيل الدقيقة ل�سكل ج�سم احلمامة، كما 

يف ال�سكل )4(، وكماهي يف الواقع.
ار�سم جذع ال�سجرة لتعطي معنى للر�سم.

اتــرك الأماكــن امل�سيئة البي�ســاء يف ج�سم احلمامة 
لتعمل توازناًا مع �سائر عنا�رص الر�سم.        

الأدوات والتجهيزاتاملــــواّد

• اأقالم ر�سا�س HB ،B2.        • ممحاة• ورق )فربيانو اأو كان�سون(      

7-1

ال�سكل )2(

ال�سكل )3(

ال�سكل )4(

ال�سكل )1(

نــتــاجــات
الــتــمــريــن

    يتوقع منك في نهاية هذا التمرين اأن:
• تر�سم ال�سكل العاّم للحمامة بقلم الر�سا�س.
• تراعي الظل والنور يف ر�سم �سكل احلمامة.
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�إّن ممار�ستك �لم�ستمّرة  للتخطيط  في ر�سم �أ�سكال �لحيو�نات و�لطيور بخطوط منحنية 
الحيوانات  اأ�سكال  ر�سم  يمكنك  والمتعة.كذلك  الجراأة  تك�سبك  اإن�سيابّية  وبحركات 
ح�سب  وطيرانها  ورقودها  وزحفها  قفزها  حالت  في  وبطيئة  �سريعة  مختلفة  بحركات 
طبيعة الحيوان المراد ر�سمه، مّما يتطّلب التركيز على اأدّق تفا�سيل اأجزائها، كر�سم راأ�س 

القط وروؤو�س الخيول.

ر�صم اأ�صكال من الطبيعة ال�صامتة
يطلق م�سطلح الطبيعة ال�سامتة على الأعمال الفنّية التي تحتوي على جمادات، كالأواني 
والفاكهة والزهريّات. ولأّن الفّنان اأو الم�سّمم يتاأّثر بكّل مايحيطه، اأ�سبحت هذه النماذج 
ة مع ظهور الفّن الحديث، فر�سمت  بطبيعتها الجامدة مو�سوعات لالأعمال الفنّية، خا�سّ
وال�سخور  الأ�سجار  جذوع  ثّم  وال�سراب،  الطعام  واأدوات  والأحذية  والأثاث  المقاعد 

والح�سى والقواقع والأ�سكال المجهريّة الدقيقة.

نـشـاط )6-1(

م�صــتعينًا بال�صكل )1 - 10(، ار�صم بقلم الر�صــا�س، ثّم بقلم الفحم اأ�صكاًل من الحيوانات والطيور، 
وذلك بال�صتعانة بالخطوات العملية في الر�صم. 

ال�سكل )1-10(: اأ�سكال من الحيوانات والطيور.

4



24

á q«FÉŸG ¿GƒdC’ÉH É¡æjƒ∏Jh áàeÉ```°üdG á©``«Ñ£dG º```°SQ

الأدوات والتجهيزاتاملــــواّد

• اأقالم ر�سا�س HB ،B2.   • ممحاة    • فرا�ٍس مائّية• ورق )فربيانو اأو كان�سون(        • األوان مائّية

8-1
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رّتب عنا�سر التكوين في الطبيعة ال�سامتة، ولحظ 
واترك  ككل،  لل�سورة  بالن�سبة  و�سكلها  حجمها 
ا اأو تراكباًا بين الأ�سكال مّما يوؤّدي اإلى تكوين  فراغاً

اأف�سل.
قبل اأن تبداأ بالر�سم، انظر اإلى اأعلى نقطة واإلى اأ�سفل 
ثّم  التكوين،  نقطة وعر�س كل عن�سر من عنا�سر 

جد الن�سبة والعالقة بينها.
حّدد عنا�سر التكوين على الورقة، وقّرر ما يمكن 

اأن تت�سّمنه الخلفّية.
حّدد قّمة اأعلى جزء في المو�سوع، و�سعه بالقرب 
ليكون  المنت�سف؛  ا عن  بعيداً الر�سم  قّمة ورقة  من 

ا للعين. التكوين مريحاً
      HBالر�سا�س بقلم  تح�سيريًّا  ا  ر�سماً ار�ــســم 
وبخطوط خارجّية لعنا�سر �لتكوين، وحاول ر�سم 
فراغ  ترك  ي�سمح  ل  الذي  بالحّد  كبيرة  العنا�سر 
اأ�سفل الورقة؛ لأّنه ي�سّبب عدم توازن في التكوين، 

كما في ال�سكل )1(.  
اأغم�س اإحدى عينيك لترى م�ساحات الظل والنور 

ب�سكل وا�سح وتقّلل اختالفات اللون.

ال�سكل )1(

ال�سكل )2(

نــتــاجــات
الــتــمــريــن

    يتوقع منك في نهاية هذا التمرين اأن:
• تكّون اأ�سكالاً من الطبيعة ال�سامتة �سمن �سكل هند�سي.

• تر�سم الطبيعة ال�سامتة بقلم الر�سا�س.
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ار�سم بقلم الر�سا�س )B2( م�ساحات الظل والنور 
اأهمّية  الأكثر  الأ�سكال  واأبرز  بو�سوح،  وحّددها 
في التكوين، ثّم وّزع درجات الظل على عنا�سر 

التكوين، كما في ال�سكل )2(.
الأحــمــروالأخــ�ــســر   المو�سوع:  ـــوان  األ اختر 

والأ�سفر.
الألــوان، ولــّون �سكل  ــوان في حامل  الأل امــزج 
الإ�ساءة  مكان  واتــرك  الأحمر،  باللون  التفاحة 
الأ�سفر،  باللون  المو�سوع  اأر�سّية  ن  اأبي�َس،ولوِّ

كما في ال�سكل )3(.
لّون  ثّم  الأخ�سر،  باللون  المو�سوع  خلفّية  لّون 
الألــوان  )مزيج  الرمادي  باللون  التّفاحة  بــذور 

الثالثة(.
بمزيج  وبذورها  منها  والجزء  التّفاحة  ظالل  �سع 

الأحمر والأخ�سر، ووّزعه في خلفّية المو�سوع.
ــاّرة والــبــاردة في  ــح ــــوان ال ــظ تــبــادل الأل لح
الدقيقة، كما في  التفا�سيل  اأ�سف  ثّم  المو�سوع، 

ال�سكل )4(.

ال�سكل )3(

ال�سكل )4(
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ناق�س مع زمالئك في المجموعة اأ�صكال جمادات اأخرى من م�صغلك المهني وبيئتك المدر�صيّة 
)الطبيعة المحيطة ت�صلح كاأعمال فنيّة مفيدة في تخ�ص�صك المهني(.

ولحظ ما ياأتي:
• دّقة ر�سم �خلطوط �لرفيعة يف �ل�سكل.
• ال�رصعة يف تلوين م�ساحات ال�سكل.

• الدّقة يف احل�سول على درجات الألوان املطلوبة يف ال�سكل.

يعّد ر�صم الطبيعة ال�صامتة من المو�صوعات التي تناولها الفنّانون عبر تاريخ الفّن العالمي باأ�صاليب 
مختلفة، كما في ال�صكلين )1-11( و )12-1(:

• ابحث واأفراد جمموعتك عن هذا املو�سوع يف 
مكتبتك  يف  وجمـاّلت  كتب  من  الفنّية  املراجع 
يف  واحفظه  عنه،  ا  ملّخ�ساً واكتب  املدر�سّية، 

ملّفك.
اأعمال فنّية  ا بو�ساطة الإنرتنت عن  اجمع �سوراً  •
عر�س  �سمن  واعر�سها  ال�سامتة،  الطبيعة  متّثل 
التقدميّية  العرو�س  برنامج  بو�ساطة  تو�سيحي 

اأمام طلبة �سفك.
مو�سوعات  ر�سم  يف  ال�سور  هذه  من  ا�ستفد   •
ت�سلح كغطاء لطاولة الطعام اأو �ستارة مطبخ.    

نـشـاط )7-1 (

نـشـاط )8-1 (

ال�سكل )1-11(: لوحة فنّية عالمّية.

ال�سكل )1-12(: لوحة فنّية عالمّية للفنّان بيكا�سو.
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ما الخطوات الإجرائّية التي تقوم بها لتقدير الأبعاد والم�سافات حين تر�سم �سكالاً من الطبيعة؟

ح اأهمّية التاأطير في ر�سم الأ�سكال من الطبيعة. و�سّ

ما تاأثير المالحظة والتاأّمل والمقارنة وزاوية النظر ومكان الوقوف في الر�سم؟

ما اأهمّية تخّيل نموذج الر�سم كاأّنه ج�سم �سّفاف؟

الأ�صئــــلـــة

1

2
3

4

�سك المهني؟ ما اأهمّية ر�سم الأ�سكال النباتّية في تخ�سّ
لحظ ال�سكلين )1-13( و )1- 14( اللذين يمّثالن ر�سم الفاكهة والأزهار وتلوينها،  

ثّم اأجب عما ياأتي:
ر�سم  في  ا�ستعمالها  تمَّ  التي  الأداة  ما   - اأ  

ال�سكلين؟
ب-  قارن بين �ل�سكلين من حيث: �لخطوط،  

والتج�سيم.
النباتّية  لالأ�سكال  ا  م�سابهاً ا  نموذجاً ار�سم  جـ- 
قلم  م�ستعمالاً  ال�سكلين،  في  المر�سومة 

الر�سا�س والمواّد اللونّية المتنّوعة.
د  - ابتكر اأ�سكالاً وت�ساميَم فنّية نباتّية اأخرى 

�سك المهني. تفيدك في تخ�سّ
اأخرى  نباتّية  اأ�سكال  في  زمالءك  ناق�س   - هـ 

ت�سلح للر�سم والتلوين.  
ما اأهمّية ر�سم اأ�سكال من الحيوانات والطيور 

�سك المهني؟ في تخ�سّ

5
6

ال�سكل )1-13(:  اأ�سكال من الفاكهة. 

ال�سكل )1-14(: اأ�سكال من الأزهار

7
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ر�سم  في  �لم�ستعملة  �لخطوط  �أن��و�ع  ما 
اأ�سكال من الحيوانات والطيور؟

خّطط اأ�سكالاً من الطبيعة ال�سامتة مّرة بقلم 
في  كما  الفحم،  بقلم  واأخــرى  الر�سا�س 

ال�سكل )15-1(.
حّلل هذه الأ�سكال اإلى عنا�سرها الهند�سّية.
ما الفرق بين اأثر قلم الر�سا�س وقلم الفحم 

من حيث :
اأ    - الأداء 

ب - �سماكة �لخطوط
جـ - و�سوحها في ر�سم اأ�سكال الطبيعة 

         ال�سامتة
الر�سا�س  قلم  ا�ستعمال  مــيــزات  ــر  اذك
ومحاذيره في ر�سم اأ�سكال الطبيعة ال�سامتة 

قبل تلوينها.
�سك  تخ�سّ في  تفيدك  فنّية  ت�ساميم  عمل  في  الأ�سكال  هذه  ر�سم  من  ت�ستفيد  كيف 

المهني؟

9

10

ال�سكل )1-15(: اأ�سكال من الطبيعة ال�سامتة. 11

12

8
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ر�سم ج�سم االإن�سان

وحركات  باأ�سكال  العملّية  الخطوات  خالل  من  والطفل(  )المراأة  الإن�سان  ج�سم  ر�سم  يعّد 
�سك المهني �سواء تّم ر�سم الج�سم ب�سكل واقعي )من الم�ساهدة  مختلفة، ذا اأهمّية كبيرة في تخ�سّ
ا( اأو من الذاكرة؛ لأّن الر�ّسام يلتزم بقواعد ت�سريحّية ون�سب ثابتة عالمّية تبرز  ومماثالاً ل�سكله تماماً

في كال الر�سمين لخدمة الأغرا�س الجمالّية والوظيفّية التي ن�سعى لتحقيقها.
ر�صم ج�صم المراأة

ب�سكل عاّم وبين  النا�س  بين  بع�س الختالفات  توافر  متنا�سق وجميل مع  الإن�سان  اإّن ج�سم 
اأفراد الجن�س الواحد. فيختلف ج�سم المراأة عن ج�سم الرجل، فج�سم المراأة في الغالب اأقّل 
ا و�لحو�ص مّت�سع، و�لخطوط  في  حجًما و�أقّل طواًل، و�لكتفان �أ�سيق و�لوركان �أكثر عر�سً
الج�سم اأكثر ا�ستدارة. وتتوافر اختالفات في درجة التنا�سق بين جزء واآخر في ج�سم المراأة، 
ا من  ولكّنها لي�ست اختالفات في الن�سب.وعلى الرغم من اأّن طول ج�سم المراأة اأقلُّ عموماً
طول ج�سم الرجل بما يعادل ن�سف وحدة راأ�س تقريباًا، اإّل اأّن الن�سبة النموذجّية لج�سم المراأة 
ت�سل اإلى )8:1( اأي ثمانية اأ�سعاف طول الراأ�س. يعّد الراأ�س وحدة قيا�س طول الج�سم، ولغايات 
ت�سميم الأزياء فاإّن الن�سبة الم�ستعملة  هي )8.5:1( في ر�سم ج�سم ا لمراأة بمعنى اأن الرقم )1( 
يدّل على طول الراأ�س، والرقم )8.5( يدّل على طول الج�سم كّله، وهذه الن�سبة المثالّية عالمّية، 
ا ن�سبة متنا�سقة وذات ان�سجام  وهي ن�سبة معتمدة من قبل الفّنانين والم�سّممين عالميًّا، وهي اأي�ساً
النه�سة )8:1(.  عند ر�سم �سكل  فّن ع�سر  الن�سبة في  بلغت  الفّن، فقد  تاريخ  جمالي عاٍل حتى في 
ج�سم المراأة ح�سب الن�سب المثالّية، �سواء اأكان الج�سم في و�سع اأمامي، اأم في و�سع جانبي، فال بّد اأن 
ا ا�ستقامة تاّمة.ولتحديد الأق�سام الت�سعة في ر�سم ج�سم المراأة، عليك اأن  يكون الج�سم ثابتاًا وم�ستقيماً
ا طويالاً يمّثل طول الج�سم، وهو الخّط الذي يبداأ من اأعلى الراأ�س وينتهي عند اأ�سفل القدمين،  تر�سم خطًّ
ف الج�سم طوليًّا لن�سفين مت�ساويين، ويمكنك ر�سم الأق�سام الت�سعة بمقيا�س ر�سم تقريبي تختاره،  وين�سّ
التي تر�سم عليها. حيث يوؤخذ مقيا�س الر�سم )10:1( في عملية  يتنا�سب مع م�ساحة الورقة  اأن  على 

الر�سم ، يّبين ال�سكل ) 1( في التمرين )1-9( الأق�سام الت�سعة في ر�سم ج�سم المراأة. 

فّكـر  ثّم نــاق�س
�لخطوط �لعاّمة ل�سكل ج�سم �لمر�أة و�لرجل.

ثانًيا

1
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الأدوات والتجهيزاتاملــــواّد

• اأقالم ر�سا�س HB.       • ممحاة       • م�سطرة• ورق )فربيانو اأو كان�سون(  

9-1

الر�صوم التو�صيحيّةáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Nالرقم

1

2

3

4

ار�سم المربع ) اأ ب ج د ( الذي يمّثل الراأ�س بقلم 
الر�سا�س HB، كما في ال�سكل )1(.

ار�سم المثلث )هـ و ز(، الذي يمّثل منطقة ال�سدر، 
يمثuل  �ل��ذي   (∑ ي  ط   ì( �لرباعي  و�ل�سك���ل 
طول  يمّثل  الذي  و   ) ن  م  ل  و   ( ثّم  الخ�ســـر، 

ال�ساقين.
القدمين،  يمّثل  الذي  ف(  ع  )�س  المثلث  ار�سم 
ثّم الخطَّ )هـ �س ق ر( وفيه )هـ �س( يمثِّل طول 
الع�سد، و )�س ق( يمّثل طول ال�ساعد، و )ق ر( 

يمّثل طول الكّف اأو راحة اليد. 
حّور �لخطوط �لم�ستقيمة �إلى خطوط منحنية.

ال�سكل )1(

نــتــاجــات
الــتــمــريــن

    يتوقع منك في نهاية هذا التمرين اأن:
•  تر�سم �سكل ج�سم املراأة يف الو�سع امل�ستقيم ح�سب الن�سبة امل�ستعملة يف ت�سميم الأزياء.

• تراعي الن�سبة املثالّية يف ر�سم ج�سم املراأة.
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فّكـر ثّم نــاق�س
طريقة القلم والإبهام في قيا�س الأطوال والن�سب ل�سكل ج�سم المراأة.

ر�صم  ج�صم الإن�صان بحركات مختلفة
يتوّزع الثقل على مفا�سل الج�سم في  اأثناء الحركة التي يقوم بها، فهو يميل وينثني لالأمام 
والخلف وعلى جانبيه، وينحني ويقفز ويرك�س، وتتمّدد الأيدي والأرجل لتقوم بعمليات 
�أو�ساع  مع  تماًما  تن�سجم  �لحركات  وهذه  و�سرعة.  بحريّة  و�النب�ساط  و�ل�سّد  �ل�سحب 
الج�سم اأو الأو�ساع التي يتبناها ال�سدر والحو�س والعمود الفقري، بالإ�سافة اإلى المفا�سل 
والع�سالت الكثيرة الموّزعة في اأنحاء الج�سم. وتالحظ في ال�سكل )1-16(، الذي يمّثل 
�ستة  ي�ساوي  الكر�سي،  الجلو�س على  الج�سم في حالة  ارتفاع  اأّن  الإن�سان   حركة ج�سم 
واإذا  اأ�سعاف.  اأربعة  ي�ساوي  فاإّنه  الأر�س  ا على  اإذا كان جال�ساً اأّما  الراأ�س،  اأ�سعاف طول 
ا على ركبته وال�سدر قائم فارتفاعه ي�ساوي �ستة اأ�سعاف طول الراأ�س. واإذا كان  كان جال�ساً
منحنياًا  لالأمام بحيث يالم�س اأطراف اأ�سابعه الأر�س فاإّن ارتفاعه ي�ساوي خم�سة اأ�سعاف 

طول الراأ�س. 

ولإتقان ر�سم الحركة في ج�سم الإن�سان بما تت�سّمنه من قيم تعبيرّية وجمالّية، ل بّد من 
اأن تمار�س التخطيط الم�ستمّر، والمالحظة الدقيقة �سواء اأكان ر�سمك عن نماذج حّية اأم 
ا  متخّيلة، واأن تراعي في كلتا الحالتين ر�سم الن�سب التي عرفتها، واأن تكون من�سجمة دوماً

مع الأو�ساع الحركّية التي يتخذها الج�سم.

ال�سكل )1-16(: حركات ج�سم الإن�سان.

2
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الأدوات والتجهيزاتاملــــواّد

• اأقالم ر�سا�س           • ممحاة  • دفرت الر�سم .

10-1
ــتــاجــات  ن
الــتــمــريــن

الر�صوم التو�صيحيّةáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Nالرقم

1

2
3

4
5

6

7

8

ار�سم في دفترك ج�سم المراأة في حركات مختلفة، 
كما في ال�سكلين )2،1(.

حّدد خّط الكتف وعظم الورك.
مع  وعالقته  الراأ�س  حركة  ميالن  اأو  انحناء  لحظ 

خّط الرقبة.
حّدد اأّي القدمين يرتكز عليها الج�سم.

ار�سم خّط اتزان الج�سم العمودي من قاعدة الرقبة 
اإلى كعب القدم الذي يرتكز عليه الج�سم.

�الأفقّية  و�لخطوط  �لذر�عين  و�سع  كيفّية   ßالح
المرفقين  بحركة  ذلك  واربــط   الج�سم،  لحركة 

بخّط قوي يمّر خالل خّط الو�سط.
خّط  يكون  عندما  الج�سم  و�سع  اختالف  لحظ 
اأو  الي�سرى،  الرجل  على  ا  مرتكزاً الج�سم  اتزان 

اليمنى، اأو في الو�سع الم�ستقيم.
والن�سبة  الج�سم  حركة  بمراعاة  ال�سكلين  ار�سم 

المثالّية. 

شكل 1

 شكل  2

شكل 1

 شكل  2

ال�سكل )1(

ــتــاجــات  ن
الــتــمــريــن
نــتــاجــات
الــتــمــريــن

    يتوقع منك في نهاية هذا التمرين اأن:
•  تر�سم حركات خمتلفة جل�سم املراأة .

• تالحظ  تاأثري خط اتزان اجل�سم عند الر�سم.

ال�سكل )2(
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ر�صم ج�صم الطفل وحركاته
على  وبناءاً  المختلفة،  عمره  مراحل  م�ستمر ح�سب  تغيير  حالة  في  الطفل  اأّن ج�سم  تعلم 

ذلك، اأتعتقد اأّن الن�سبة في ر�سم ج�سم الطفل ثابتة اأم متغّيرة؟ 
لتاأّثرها  ن�سبة متغّيرة وغير م�ستقّرة،  الطفل هي  الن�سبة في ر�سم ج�سم  اأنَّ  فيه  مّما ل �سّك 
بمراحل النمو التي تحدث لج�سم الطفل، والتي تالحظها في تغّير طوله ووزنه وتفا�سيل 
�سكله ومالمحه.حيث يبلغ طول راأ�س الطفل عند ولدته ن�سف طوله عند البالغين، وعندما 
ا فيقع منت�سف  ا لأّن هيكل الوجه �سغير جدًّ ينظر اإليه من الأمام تراه يميل اإلى التربيع، ونظراً

الراأ�س في م�ستوىاً اأعلى من العينين، وينمو الراأ�س في طوله اأكثر مّما ينمو في عر�سه.
�سواء  الراأ�س  حجم  وحدات  اأربع  من  عمره  من  الأولى  ال�سنة  في  الطفل  ج�سم  ويتكّون 
الذكور اأو الإناث، ويكون �سكل الرقبة غير وا�سح، ويرتكز �سكل الراأ�س على الأكتاف، 
ا؛ لأّن الطفل في حالة نمو، كما اأّن القدم تبداأ بالنمو.ولكن في  ويكون خّط الظهر �سعيفاً
في ال�سنتين الثانية والثالثة من عمر الطفل  يكون حجم ج�سمه )4.5( حجم الراأ�س، ويبداأ 
بالم�سي فت�سبح �ساقاه ورقبته اأقوى، اإذ يرتكز الراأ�س عليها، في حين تكون الأكتاف اأ�سيق، 

وتبرز الع�سالت  و ينمو ال�سعر.
اإّن اأطراف الطفل ق�سيرة ن�سبيًّا مّما يزيد في اأهمّية الجذع، ويكون الطرف العلوي في مبداأ 
الر�سم عند الر�ّسامين اأطول من الطرف ال�سفلي، ويقع منت�سف الج�سم عند الولدة فوق 
يهبط  ثّم  ال�سّرة،  اإلى م�ستوى  الثانية  ال�سنة  ال�سكل )1-17(، وي�سل في  ال�سّرة، كما في 
اإلى ما تحتها بعد ذلك، ويت�ساوى طول الطرف العلوي مع طول الطرف ال�سفلي )حتى 
م�ستوى الزاوية التي تقع بين الفخذين( في ال�سنة ال�سابعة، بالإ�سافة اإلى اأّن الطرف العلوي 
يكون اأطول قبل هذه ال�سن واأق�سر بعدها. ويت�ساوى طول القدم مع طول الراأ�س في ال�سنة 

العا�سرة من العمر، ويكون اأقّل منه قبل هذه ال�سّن واأطول منه بعد ذلك.

3
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باعتماد طول الراأ�س كوحدة قيا�س عرفت 
تجد  المراأة،  ج�سم  ر�سم  في  ا�ستخدامها 
�ستة  الطفل من عمر  ن�سبة طول ج�سم  اأّن 
وحدات،   )4( هي  تقريباًا  �سنة  اإلى  اأ�سهر 

كما في ال�سكل )17-1(. 

الن�سبة  الطفل تكون  الثانية والثالثة من عمر  بين  وما 
)4.5( وحدة، كما في ال�سكل )1-18(، وقد ت�سل 

في �سّن الثالثة اإلى )5( وحدات تقريباًا.

ال�سكل )1-17(: ن�سبة طول ج�سم الطفل في ال�سنة الأولى.

ال�سكل )1-18(: ن�سبة طول ج�سم الطفل ما بين 
الثانية والثالثة من العمر.

�صّف واأفراد مجموعتك ج�صم طفل حديث الولدة، من حيث:

• الطول وال�سكل.
• ن�سبة طول الراأ�س اإلى طول اجل�سم.
• احتفظ باإجابتك يف ملّفك اخلا�ّس.

نـشـاط )9-1 (
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  ) 8  -  4( عمر  في  الج�سم  طول  ن�سبة  وتتراوح 
�سنوات بين )4.5- 6( وحدات، كما في ال�سكل 

.)19-1(

اإلى )6.5( وحدة،  وت�سل الن�سبة في �سن الثامنة 
كما في ال�سكلين )1-20( و )21-1(. 

ال�سكل )1-19(: ن�سبة طول ج�سم الطفل ما بين الرابعة 
والثامنة من العمر)اإناث(.

ال�سكل )1-20(: ج�سم الطفل في �سن الثامنة )ذكور(.

ال�سكل )1-21(: ج�سم الطفل في �سّن الثامنة )اإناث(.
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اأن  اإّن درا�ستك للن�سب في ج�سم الطفل، بدءاًا من ولدته وحتى �سّن الثامنة من عمره، تمّكنك 
تالحظ ما ياأتي:

اأ    - راأ�س الطفل اأ�سخم ن�سبيًّا مقارنة بج�سمه.
ب - طول ج�سم الطفل عند الولدة يعادل          طول ج�سم المراأة تقريباًا.

جـ - طول ج�سم الطفل في الثالثة من عمره يعادل         طول ج�سم المراأة تقريباًا.
د   - طول ج�سم الطفل في �سّن ال�سابعة من عمره يعادل         طول ج�سم المراأة  تقريباًا.

بين مّدة واأخرى من عمره، مقارنة مع طول  الطفل  �سبق اختالف طول ج�سم  تالحظ مّما 
ج�سم  المراأة، واأّن هذا الختالف اأمر طبيعي ب�سبب نمو ج�سمه. 

ر�صم اأجزاء ج�صم المراأة والطفل 
عرفت اأهمّية طول الراأ�س باعتباره وحدة القيا�س لر�سم الن�سب في ج�سم الإن�سان. اأّما في 
�سكل الراأ�س ومالمح الوجه، فتكمن ال�سفات الظاهرة الممّيزة لل�سخ�سّية، كما في ر�سم 
ا تخطيطيًّا، اإّنما يهتّم  ال�سور ال�سخ�سّية )البورتريّة(؛ اإذ ل يكتفي الفّنان بر�سم الوجه ر�سماً

ار�صم في دفترك ج�صم الطفل في حركات مختلفة، كما في ال�صكل )22-1(.
نـشـاط )10-1 (

ال�سكل )1 - 22(: ج�سم الطفل في حركات مختلفة.

4

1
3

1
2

2
3
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باإبراز الأحا�سي�س والنفعالت. ل بّد للفّنان اأو الر�ّسام من الإلمام بالمبادئ الأ�سا�سّية لر�سم 
واأن  بتف�سيالتها،  الوجه  واأجزاء  والأ�سابع  والأرجل  كالأيدي  المختلفة،  الج�سم  اأجزاء 
ب ر�سم هذه الأجزاء ويمار�سها حتى يتمّكن منها، ويمّيز الفوارق فيها من �سخ�س اإلى  يجرِّ
اآخر. لحظ اأ�سكال وجوه النا�س من حولك، وحاول تحديد كيفّية اختالف �سكل وجه 
الرجل عن �سكل وجه المراأة اأوالطفل، وكذلك الختالفات في الأجزاء في كلاًّ من هذه 

الوجوه.

فّكر ثّم ناق�س
يختلف النا�س في اأ�سكال مالمح وجوههم.

ر�صم الراأ�س: يتمّيز راأ�س المراأة ووجهها 
بخ�سائ�س، هي:

الوجه �سغير وا�ستدارته اأكثر ليونة من 
وجه الرجل.

العينان كبيرتان.
الحاجبان مرتفعان واأكثر تحّدباًا.

الأنف والفم �سغيران.
الذقن م�ستدير. 

ال�سعر  طول  ويتغّير  مختلفة،  واتجاهات  باأ�سكال  الإن�سان  راأ�س  �سعر  ينمو  ال�صعر:  ر�صم 
العاّم،  مظهرك  على  كغيرك   - تحر�س  ولأّنــك  الزمن.  بمرور  وكثافته  وطبيعته  ولونه 
الأناقة  وعنوان  الراأ�س  تاج  هو  ال�سعر  فاإّن   – �سكله  وجمال  ورونقه  �سعرك  نظافة  وعلى 
والأن�سب  الأف�سل  الت�سريحة  باختيار  ا  كثيراً تهتّم  تعلم  كما  فالمراأة  المراأة.  عند  ة  وخا�سّ
لوجهها ول�سخ�سّيتها. وهناك عّدة عوامل يتوّقف عليها اختيار هذه الت�سريحة، منها : نمط 

ال�سخ�سّية، والو�سع الجتماعي، والعمر، و�سكل الوجه ونوع العمل.

تذّكر
بع�س قوانين الن�سب في ر�سم الوجوه:

- مركز العين مع مركز العين الأخرى.
- حاّفة الأنف مع الفم.

ح      ع مالم س م - كيفّية توافق �سكل الراأ�
    الوجه.

اأ

ب
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الأدوات والتجهيزاتاملــــواّد

• اأقالم ر�سا�س  HB - B2.        • ممحاة  • ورق فربيانو اأو كان�سون         • ماّدة مثّبتة

11-1

الر�صوم التو�صيحيّةáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Nالرقم

1

2
3

4

5

يكون   HB الر�سا�س  بقلم  بي�سويًّا  �سكالاً  ار�سم 
الأ�سفل،  الق�سم  ا من  اأكثرعر�ساً منه  الأعلى  الق�سم 

كما في ال�سكل )1(.
ف ال�سكل البي�سوي. ا عموديًّا ين�سِّ ار�سم خطًّ

�ر�سم ثالثة خطوط �أفقّية: �لخّط �الأول من �لعينين 
العلوّية.  الم�سافة  بعد        الجبهة على  اأعلى  اإلى 
علـى  الأنف  اأ�سفـل  اإلى  العينين  من  الثاني  والخّط 
بعـد          الم�سافــة. والخط الثــــالث مــن اأ�سفل 
الم�سافة  الذقن على  بعد          اأ�سفل  اإلى  الأنف 
الراأ�س  اأق�سام  على  تح�سل  وبذلك  ال�سفلّية، 
الأربعة، كما في ال�سكل )2(، يمكن اإ�سافة م�سافة 
خام�سة خارج ال�سكل البي�سوي من الأ�سفل لتمثّل 

طول العنق.
الم�سافة  داخل   B2 الر�سا�س  ال�سعربقلم  ار�سم 

الأولى اأعلى الراأ�س.
ار�سم العينين على الخّط الأفقي الن�سفي لل�سكل

البي�سوي بطول الخّط من و�سط بوؤبوؤ العين، كما 
ال�سكل )3(في ال�سكل )3(.

ال�سكل )1(

ال�سكل )2(

1
3

3

1
2

١

٢

٣

٤

٥

٦

نــتــاجــات
الــتــمــريــن

    يتوقع منك في نهاية هذا التمرين اأن:
• تعرف اأق�سام راأ�س املراأة يف الو�سع الأمامي.

• تر�سم اأجزاء الراأ�س يف الو�سع الأمامي.
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الأدوات والتجهيزاتاملــــواّد

• اأقالم ر�سا�س  HB - B2 .        • ممحاة  • ورق فربيانو اأو كان�سون

12-1

الر�صوم التو�صيحيّةáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Nالرقم

6

7

8

9

عين  بطول  العينين  بين  الفا�سلة  الم�سافة  قــّدر 
واحدة، ثّم ار�سم الحاجبين في مكانهما المنا�سب 
الثانية في  الم�سافة  بــعــد            العينين على  فوق 

الراأ�س، وبطول عين واحدة لكّل حاجب.
ار�سم الأنف في منت�سف الوجه، كما في ال�سكل 
الداخلي  الطرف  من  طوله  يمتّد  بحيث   ،)4(

للحاجب اإلى بداية الم�سافة الثالثة في الراأ�س.
من  البي�سوي  ال�سكل  جانبي  على  الأذنين  ار�سم 

الخارج وبطول الأنف تقريباًا.
بعد  على  مبا�سرة،  الأنف  يلي  حيث  الفم  ار�سم 

ي�ساوي ثلث الم�سافة الرابعة في الراأ�س تقريباًا.      

الر�صوم التو�صيحيّةáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Nالرقم

1

2

بقلم  اأق�سام  اأربعة  اإلى  ا، وق�ّسمه  مرّبعاً �سكالاً  ار�سم 
.HB الر�سا�س

يالم�س  و  المراأة  راأ�س  يمّثل  بي�سويًّا  �سكالاً  ار�سم 
اأ�سفل ال�سكل المرّبع، كما في ال�سكل )1(. 

ال�سكل )4(

ال�سكل )1(

1
3

نــتــاجــات
الــتــمــريــن

    يتوقع منك في نهاية هذا التمرين اأن:
• تر�سم �سكل راأ�س املراأة يف الو�سع اجلانبي.

• تراعي الطريقة ال�سحيحة يف ر�سم راأ�س املراأة يف الو�سع اجلانبي.
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3
4

5

6

7

8

9

10

11
12

ا قطريًّا داخل ال�سكل المرّبع. ار�سم خطًّ
ار�سم �سكل العين الجانبي على امتداد الخّط الأفقي 
ف ال�سكل المرّبع، ثّم ار�سم الحاجب،  الذي ين�سّ

كما في ال�سكل )2(.
والرابعة  الثالثة  الم�سافتين  بين  الأنف  �سكل  ار�سم 
كما في ال�سكل )3(، ثّم ار�سم الأذن بطول الأنف 

تقريباًا. 
ار�سم �سكل الفم في الق�سم الأخير، ثّم الذقن بخّط 

منحٍن للخلف.
الذقن  اإلى  الأنف  من  مائالاً   خارجيًّا  ا  خطًّ ار�سم 

ا لل�سفتين. ومالم�ساً
الذي  القطري  الخّط  بو�ساطة  الرقبة  �سكل  ار�سم 

ر�سمته.                
ال�سكل  الأذن، كما في  ال�سعر خلف  ار�سم �سكل 

.)4(
الحاجب  �سكل  لحظ  ثّم  العين،  تفا�سيل  ار�سم 

الجانبي.
ار�سم الجزء الخارجّي لالأنف ثّم الداخلي.

بقلم  وظّللهما  والوجنتين،  الفم  �سكل  ار�سم 
  .B2 الر�سا�س

ال�سكل )2(

ال�سكل )3(

ال�سكل )4(
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الأدوات والتجهيزاتاملــــواّد

• ورق فربيانو اأو كان�سون                    • ماّدة مثّبتة 
• األوان مائية )اجلوا�س، الأكريليك(     • ماء

• اأقالم ر�سا�س           • ممحاة  
• فرا�سي الألوان المائّية   • حامل األوان

13-1

الر�صوم التو�صيحيّةáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Nالرقم

1

2

3

4

5

6

7

اختر الألوان المنا�سبة للون الب�سرة )الأبي�س، الأحمر، 
الأ�سفر، والبّني(.

امزج قليالاً من اللون الأبي�س بالماء في حامل الألوان، 
والأ�سفر،  والبّني  الأحمر  اللون  من  قليالاً  �سع  ثّم 

ا بو�ساطة الفر�ساة المائّية. وامزج هذه الألوان معاً
ا،  اختبر اللون الناتج من مزج الألوان المذكورة �سابقاً

و�سعه على ورقة الفبريانو.
اللون  باإ�سافة  المذكور  المزيج  من  ا  غامقاً لوناًا  ا�ستّق 

البّني اإليه وجّهزه للتلوين.
ا )لون  لّون ب�سرة الوجه باللون الناتج الذي جّهزته �سابقاً
كما  العينين  لون  واترك  اأ�سا�سي(،  لون   ، الوجه  ب�سرة 

هو.
والأنف  الخدين  وظّلل  الظل،  اأماكن  بتلوين  تدّرج 
البّني  اللون  بدرجات  الوجه  جبين  مقّدمة  واأعلى 
الغامق، واتركه ليجّف، كما في ال�سكل )1(.                                                                  
جفن  خّط  وظّلل  المنا�سب،  باللون  العين  حدقة  لّون 
ال�سكل  في  كما  الب�سرة،  لون  من  اأغمق  بدرجة  العين 

 .)2(

ال�سكل )1(

ال�سكل )2(

نــتــاجــات
الــتــمــريــن

    يتوقع منك في نهاية هذا التمرين اأن:
• تر�سم �سكل  راأ�س املراأة ح�سب الن�سبة ال�سحيحة. 

•  تلّون �سكل الوجه بالألوان املائّية.
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8

9

10
11

12

13

14

لّون ال�سفتين بمزيج اللونين الأحمر والأبي�س )لتح�سل على 
اللون الوردي(.

لّون ال�سعر باللون المنا�سب كما هو في الواقع، واترك اأماكن 
ا  الإ�ساءة في ال�سعر بلون ورقة الفبريانو الأبي�س لتعطي م�سادًّ

في اللون، واتركه ليجّف.
لّون ظالل ال�سعر وحركته ب�سربات تف�سيلّية بفر�ساة رفيعة.

الوجه  مالمح  بتحديد  والوجه  المراأة  راأ�س  تفا�سيل  ار�سم 
ور�سم تفا�سيل �سكل العين والحدقة والجفن وهكذا.

فيه  الإ�ساءة  اأماكن  واترك  الأ�سود،  باللون  الراأ�س  �سعر  لّون 
بدرجة فاتحة من اللون.

اللون  من  بلم�سات  الوجه  في  القوّية  الإ�ساءة  اأماكن  لّون 
الأبي�س، و�سعها في  منطقة بيا�س العين والأ�سنان ومقّدمة 
ال�سكل  في  كما  للفم،  ال�سفلى  وال�سفة  العين  وبوؤبوؤ  الأنف 

 .)3(
اترك الر�سم ليجف وثبتِّه بمادة مثبتة خا�سة. 

ال�سكل )3(

لحظ ال�صكل )1-23(، واأجب عما ياأتي:

• ار�سم راأ�س املراأة يف الأو�ساع املختلفة، كما يف ال�سكل )23-1(.
• كيف يغرّي اجتاه حركة الراأ�س مالمح اأجزاء الوجه؟

نـشـاط )11-1 (

ا في اأو�ساع مختلفة. ال�سكل )1-23(: ر�سم راأ�س المراأة مج�ّسماً
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تختلف طريقة ر�سم راأ�س الطفل في المراحل العمرّية المختلفة، من حيث الأبعاد والن�سب.

ر�صم راأ�س الطفل بمراحل عمريّة واأو�صاع مختلفة
• لحــظ الختالف يف توزيع الن�سب يف راأ�س الطفل يف عمر 
ال�ساد�سة، والطفل يف عمــر الثانية ع�رصة، كما يف ال�سكلني 

)1- 24( و)25-1(.
ا الن�سب املبّينة يف ال�سكلني ال�سابقني. • ار�سم راأ�س الطفل مّتبعاً

نـشـاط )12-1 (
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الأدوات والتجهيزاتاملــــواّد

• اأقالم ر�سا�س                          • ممحاة  • ورق فربيانو اأو كان�سون              • ماّدة مثّبتة

14-1
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1

2

3

4

ثالث  اإلى  طوليًّا  وق�ّسمه  منا�سباًا،  م�ستطيالاً  ار�سم 
كما  عموديين،  خّطين  بر�سم  مت�ساوية،   وحدات 

في ال�سكل )1(.
اأربع وحدات عر�سّية، بر�سم  اإلى  ق�ّسم الم�ستطيل 

ثالثة خطوط �أفقّية.
ا اأفقيًّا بن�سف الم�سافة الثالثة من الأ�سفل  ار�سم خطًّ

بخّط متقّطع.
طوليًّا،  رابعة  م�سافة  اأ�سف  جانبيًّا  الراأ�س  ولر�سم 
اأجزاء  ثّم ار�سم  ال�سكل )2(،  ح في  كما هو مو�سّ

الراأ�س كما تعّلمتها.

ال�سكل )1(

ال�سكل )2(

ال�سكل )1 - 24(: ر�سم راأ�س 
الطفل في عمر الثانية ع�سرة.

ال�سكل )1 -25(: ر�سم راأ�س 
الطفل في عمر ال�ساد�سة.

نــتــاجــات
الــتــمــريــن

    يتوقع منك في نهاية هذا التمرين اأن:
• تر�سم �سكل راأ�س الطفل يف ال�سنة الثانية من عمره. 

•  تراعي الن�سبة ال�سحيحة يف الر�سم.
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فّكـر ثّم نــاق�س
اختالف تظليل �سعر المراأه الأ�سقر عن الأ�سود.
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الأدوات والتجهيزاتاملــــواّد

• اأقالم ر�سا�س  HB - B2.           • ممحاة  • ورق فربيانو اأو كان�سون             • ماّدة مثبّتة
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�ر�سم �سكل ر�أ�ص �لمر�أه ثّم �لوجه بخطوط خفيفة 
وبقلم الر�سا�س  HB، كما في ال�سكل )1(.

حّدد ال�سكل العاّم الخارجي لل�سعر المالئم ل�سكل 
الوجه.

متنوعة  بخطوط  �أطر�فه  حتى  �ل�سعر  ر�سم  �أكمل 
تمّثل حركة ال�سعر .

ار�سم تفا�سيل الوجه ومالمحه كاأّنك تر�سم ال�سعر.               
حّدد اأماكن الظل والنور في ال�سعر، ثّم ظّلل الأجزاء 
المعتمة فيه بقلم الر�سا�س B2 بظل قوي ووا�سح 
وتدّرج بدرجات الظل،  ثّم اترك الأجزاء الم�سيئة 
الت�سريحة  ح�سب  الأبي�س  الورق  بلون  ال�سعر  في 

المطلوبة،كما في ال�سكل )2(.
و�الأقر�ط  كالم�سط  �ل�سعر،  �إك�س�سو�ر�ت  �ر�سم 

وغيرها لخلق التنّوع في الر�سم.         

ال�سكل )1(

ال�سكل )2(

نــتــاجــات
الــتــمــريــن

    يتوقع منك في نهاية هذا التمرين اأن:
• تر�سم ال�سكل العاّم لل�سعر. 

• تر�سم حركة �ل�سعر بخطوط متنّوعة �الŒاهات.
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نـشـاط )13-1 (

نـشـاط )14-1 (

ار�صم اأكثر من ت�صريحة لل�صعر لتنا�صب �صكل الوجه، كما في ال�صكل )26-1(.

ار�صم ال�صعر الذي ينا�صب اأ�صكال الوجوه المختلفة للمراأة،كما في ال�صكل )27-1(.

ال�سكل )1-26(: ت�سريحات مختلفة لل�سعر.

ال�سكل )1-27(: الأ�سكال المختلفة للوجه.
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ر�صم العينين: تعّد العينان الع�سوين البارزين في الوجه، وتاأخذ العينان �سكالاً هند�سيًّا ي�سبه 
المعين مع دوائر �سغيرة غامقة في الداخل، بالإ�سافة اإلى مجموعة من ال�سعيرات ال�سغيرة 

المنحنية )الرمو�س( فيها.

جـ

نـشـاط )15-1 (
ار�صم ال�صعر الذي ينا�صب وجوه الأطفال، كما في ال�صكل )28-1(.

ال�سكل )1-28(: ر�سم �سعر الأطفال . 

ات  ا فوتوغرافّية من الكتب واملجالت والإنرتنت للوجه وق�سّ • اجمع واأفراد جمموعتك �ســوراً
ا، ثّم ناق�س اأفراد جمموعتك مبا اأجنزته، واحتفظ  ا حرًّ ال�سعر لالأطفال، وار�سمها عّدة مّرات ر�سماً

بالر�سوم يف ملّفك الرتاكمي لغايات املعر�س الفني.

نـشـاط )16-1 (
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الأدوات والتجهيزاتاملــــواّد

• اأقالم ر�سا�س  HB - B2 .          • ممحاة• ورق فربيانو اأو كان�سون  

16-1

الر�صوم التو�صيحيّةáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Nالرقم

1

2

3

4

5

6

الخارجي  العاّم  ال�سكل  يمّثل  لوزيًّا  �سكالاً  ار�سم 
للعين بقلم الر�سا�س HB،كمافي ال�سكل )1(.

وار�سم  المر�سوم،  لل�سكل  الأعلى  الثلث  ف  ن�سِّ
خّط الجفن المنحني الذي يالم�س حدقة العين.

بوؤبوؤ   ثّم  العين،  حدقة  يمّثل  دائريًّا  �سكالاً  ار�سم  
العين، كما في ال�سكل )2(.

الظل  هيئة  ولحظ  للعين،  الداخلّية  الزاوية  ظّلل 
في  العين، كما  من جفن  الواقع  العين  على حدقة 

ال�سكل )3(.
والحاجب،  كالرمو�س  العين،  تفا�سيل  ار�سم 
وار�سم الظّل والنور  بقلم الر�سا�س B2 على الجهة 

الي�سرى لكّل عين، كما في ال�سكل )4(.
مماثلة  اأهمّية  واإعطاء  المتنا�سبة  الم�سافات  لحظ 
مع  والأنــف  والحاجب  الم�ستدير  الخّد  ل�سكل 

�سكل العين.

ال�سكل )1(

ال�سكل )2(

ال�سكل )3(

ال�سكل )4(

نــتــاجــات
الــتــمــريــن

    يتوقع منك في نهاية هذا التمرين اأن:
• تتعّرف اأجزاء العني. 

• تر�سم �سكل العني بخطوات �سحيحة.
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الأدوات والتجهيزاتاملــــواّد

• اأقالم ر�سا�س  HB - B2.              • ممحاة  • ورق فربيانو اأو كان�سون

17-1

الر�صوم التو�صيحيةáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Nالرقم

1

2

ار�سم ال�سكل  العام الممّيز ل�سكل الأنف وهو على 
�سكل مثلث بقلم الر�سا�س، كما في ال�سكل )1(.
بظل  و  الأنف  لفتحتي  المعتمة  الم�ساحة  ار�سم 

قوي بقلم الر�سا�س B2، كما في ال�سكل )2( .

ال�سكل )2(ال�سكل )1(

تختلف مالمح العين واأ�سكالها بين المراأة والطفل، وكذلك ح�سب المكان الذي تتوّجه 
لحظ  بالنظر،  اإليه 

ال�سكل )29-1(.

ر�صم الأنف: ُيعد الأنف وحدة القيا�س المعتمدة في ر�سم راأ�س الن�سان ويختلف �سكل الأنف 
ا بين �سخ�س واآخر، فهو على �سكل المثلث عند معظم النا�س، �سواء اأكان اأماميًّا اأم جانبيًّا،   كثيراً
ا من حيث الحجم؛ فهو اأ�سغر قليالاً عند المراأة والطفل من اأنف الرجل، واأكثر  و يختلف اأي�ساً

ليونة ورّقة. وغالباًا ل يظهر جمال الأنف اإل بر�سمه مع الفم.

ال�سكل )1-29(: اأ�سكال العين ح�سب زاوية النظر.

د

نــتــاجــات
الــتــمــريــن

    يتوقع منك في نهاية هذا التمرين اأن:
• تر�سم �سكل الأنف ح�سب اخلطوات ال�سحيحة.

• تظّلل �سكل الأنف ح�سب زاوية النظر.
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ر�صم الفـم: ياأخذ الفم عادة ال�سكل البي�سوي، ويحتاج بعدها لمزيد من التفا�سيل لإبراز 
الجزء  اأّن  الطفل  اأو  المراأة  فم  على  المالحظ  الفم جمالاً.  التظليل  عملية  وتزيد  ال�سفاه. 

العلوّي )ال�سفة العليا( يكون اأ�سغر من الجزء ال�سفلي.

الر�صوم التو�صيحيةáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Nالرقم

3

4

الأنف  �سكل  جانبي  على  الظل  ر�سم  في  تــدّرج 
اأماكن الإ�ساءة بلون  بدرجة ظّل متو�ّسطة؛ واترك 

الورقة البي�ساء، كما في ال�سكل )3(.
ار�سم درجة ظّل قويّة داخل فتحتي الأنف  لتج�سيم 
ال�سكل )4(ال�سكل )3(�سكل الأنف ح�سب حركته، كما في ال�سكل )4(.

• ار�سم اأ�سكال وجوه بالو�سع اجلانبي، ولحظ تنّوعها وتنّوع �سكل الأنف.
نـشـاط )17-1 (

 º```ØdG º°SQ

الأدوات والتجهيزاتاملــــواّد

• اأقالم ر�سا�س  HB-B2.              • ممحاة  • ورق فربيانو اأو كان�سون

18-1

الر�صوم التو�صيحيّةáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Nالرقم

فه 1 ار�سم �سكالاً بي�سويًّا  بقلم الر�سا�س HB، ون�سِّ
ا طول الفم،  كما في ال�سكل )1(. محّدداً

ال�سكل )1(

هـ

نــتــاجــات
الــتــمــريــن

    يتوقع منك في نهاية هذا التمرين اأن:
•  تر�سم �سكل الفم ح�سب اخلطوات ال�سحيحة. 

•  تظّلل �سكل الفم ح�سب زاوية النظر.
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واللحم  العظم  بين  التباين  اإلى  اليد  ر�سم  عند  النتباه  يجب  والقدمين:  اليدين  ر�صم 
العمر،  باختالف  اليد  وتختلف  لالإبهام،  ال�سحيحة  الزاوية  ن�سيان  وعدم  وال�سالميات، 
وتكون العظام مغّطاة بطبقة من اللحم في اأيدي الأطفال فتبدو مفا�سل الأ�سابع ومف�سل 
الر�سغ على �سكل تجاعيد، وتظهر الأوردة على �سطح اليد ذات التجاعيد العميقة كلما كبر 
الإن�سان في العمر، وتظهر النفعالت على �سكل اليد. ويمكن تب�سيط �سكل اليد اإلى �سكل 

هند�سي لتحديد معالمها.
اأّما بالن�سبة لر�سم القدم، وينبغي مالحظة �سكل قو�س القدم عند تحديد �سكلها العاّم، ثّم 

�النتقال �إلى تحديد �أ�سابع �لقدم بخطوط هند�سّية مب�سطة.

و

الر�صوم التو�صيحيّةáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Nالرقم

2

3

4

5

ف ال�سكل البي�سوي، وار�سم  ا اأُفقيًّا ين�سّ ار�سم خطًّ
ال�سفتين العليا  وال�سفلى، كما في ال�سكل )2(.

العليا  ال�سفة  اأعلى  في  �سغيرتين  دائرتين  ار�سم 
ال�سفلى، كما  ال�سفة  بي�سوي في  وتحتهما  �سكل 

في ال�سكل )2(.
منحنية،  بخطوط  و�ل�سفلى  �لعليا  �ل�سفتين  �ر�سم 

كما في ال�سكل )3(.
ار�سم تفا�سيل ال�سفتين، ثّم ظّللهما بقلم الر�سا�س 
النظر  ال�سكل )4(، و ح�سب زاوية  B2، كما في 

والمنظور لتح�سل على التج�سيم، كما في ال�سكل 
 .)5(

ال�سكل )2(

ال�سكل )3(

ال�سكل )4(

ال�سكل )5(
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الأدوات والتجهيزاتاملــــواّد

• اأقالم ر�سا�س  HB-B2.                • ممحاة  • ورق فربيانو اأو كان�سون     • ماّدة مثّبتة للر�سم

19-1

الر�صوم التو�صيحيّةáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Nالرقم

1

2

3

4

5

رئي�سة:الر�سغ  اأق�سام  اأربعة  اإلى  اليد  �سكل  ق�ّسم 
والإبهام والأ�سابع والكّف.

وبقلم  خارجّية  بخطوط  لليد  �لعام  �ل�سكل  �ر�سم 
الر�سا�س HB، كما في ال�سكل )1(.

ار�سم �سكل الإبهام ح�سب موقعه ال�سحيح بالن�سبة 
ل�سكل اليد والأ�سابع، كما في ال�سكل )1(.

وار�سم  نقطة،  واأ�سفل  اليد  في  نقطة  اأعلى  حّدد 
للطول  بالن�سبة  بينها  ــارن  وق الأ�سابع،  �سكل 
ال�سكل  في  كما  مغلقة،  اليد  حالة  في  والحجم 

)2(، اأو مفتوحة،كما في ال�سكل )3(.
الر�سا�س  بقلم  اليد  �سكل  في  والنور  الظّل  ار�سم 

B2 لتعطي تج�سيم �سكل اليد.

ال�سكل )1(

ال�سكل )2(

ال�سكل )3(

نــتــاجــات
الــتــمــريــن

    يتوقع منك في نهاية هذا التمرين اأن:
ط �سكل �ليد �إلى خطوط هند�سّية. uتب�س  •
•  تر�سم �سكل اليد ح�سب زاوية النظر.
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الأدوات والتجهيزاتاملــــواّد

• اأقالم ر�سا�س  HB-B2.            • ممحاة  • ورق فربيانو اأو كان�سون            • ماّدة مثّبتة

20-1

الر�صوم التو�صيحيّةáªcÉ◊G •É≤ædGh πª©dG äGƒ£Nالرقم

1

2

3

4

5

بخطوط   �لقدم  ل�سكل  �لممّيز  �لعاّم  �ل�سكل  �ر�سم 
هند�سّية مب�ّسطة، كما في ال�سكل )1(.

�ر�سم حركة �لقدم بخطوط منحنية وبقلم �لر�سا�ص 
.HB

ار�سم اأ�سابع القدم،  كما في ال�سكل )2(، وا�ستعن 
بخطوط هند�سّية تحّددها.

بقلم  القدم  �سكل  في  والنور  الظّل  اأماكن  حّدد 
.B2 الر�سا�س

كما  القدم ح�سب حركتها،  �سكل  تفا�سيل  ار�سم 
في ال�سكل )3(.

ال�سكل )1(

ال�سكل )2(

ال�سكل )3(

نــتــاجــات
الــتــمــريــن

    يتوقع منك في نهاية هذا التمرين اأن:
•  تر�سم �ل�سكل �لعاّم للقدم بخطوط هند�سّية.

•  تر�سم حركة القدم بزوايا نظر خمتلفة.
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ما  وحدة القيا�س الأ�سا�سّية المعتمدة في ر�سم ج�سم المراأة والطفل؟
ح اأجزاء الج�سم التي تقع في كّل ق�سم من الأق�سام الثمانية التي تحّدد ر�سم ج�سم  و�سّ

المراأة.
لأغرا�س  ا�ستعماله  حالة  في  المراأة  ج�سم  ر�سم  في  الم�ستعملة  الن�سبة  اختالف  ف�ّسر 

ت�سميم المالب�س.
قارن بين ن�سب ج�سم الطفل في عمر : �سنة واحدة ، ثالث �سنوات ، ثماني �سنوات.

قارن بين ن�سب ج�سم المراأة في الأو�ساع الحركّية الآتية : الجلو�س على الكر�سي ، 
الجلو�س على الأر�س ، جلو�س القرف�ساء.

حّدد �لخطوط �لالزمة لر�سم ر�أ�ص  كّل من �لمر�أة و�لطفل. 
ْف �أ�سكال �لوجوه ، و�ر�سم �لخطوط �لخارجّية لكّل �سكل. �سِ

ما الذي يبّرر الختالفات بين اأ�سكال العيون؟

الأ�صئــــلـــة
1
2

3

4
5

6
7
8

ا باأو�ساع خمتلفة، واعر�س النتائج يف م�سغلك ملناق�ستها  ا حرًّ • ار�سم �سكل يدك اأو قدميك ر�سماً
وتقييمها فنيًّا مع زمالئك.

نـشـاط )18-1 (
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اختلفت  مهما  ة  الخا�سّ واأ�سوله  قواعده  وله  واحد  مبداأ  للر�سم 
اأ�ساليبه اأو تعّددت، ولكنَّ الوظيفة التي يوؤّديها والتي تبّين ميدان العمل 
تختلف من حرفة اإلى اأخرى مثلما تختلف من هدف اإلى اآخر، ومن 

التطبيقات الوظيفّية للر�سم اأّنه:

العلمّية،  الكتب  في  التو�سيحية  الر�سوم  مثل  اإي�ساحّية،  عملّية   -  1
الخرائط  في  وكذلك  والكيمياء،  والأحــيــاء  كالريا�سيات 
الدقيقة،  الر�سوم في كتّيبات الأجهزة والآلت  الجغرافّية وفي 
والعلب  المعّلبات  اإلى  بالإ�سافة   ،)30-1( ال�سكل  في  كما 

الكرتونّية التي تحتوي على ر�سوم المواّد الغذائية.

المخّططات  ر�سم  مثل:  هند�سّية؛  اإن�سائّية  عملّية   -  2
المعمارية،  المباني  وواجهات  والج�سور  والم�ساحة 

كما في ال�سكل ) 31-1 (.

الأولّية  والتخطيطات  كالر�سوم  جمالّية،  فنّية  عملّية   -  3
كذلك  المطلوب،  الت�سميم  فكرة  لو�سع  التح�سيرّية 
ة بالمجالت والجرائد والإعالنات،  الر�سومات الخا�سّ
جميعها  الجرافيكي  الت�سميم  جوانـب  يخ�ّس  وهذا 
م   والر�سم له، كما في ال�سكل )1- 32(، وير�سم م�سّم
خيوط  لون  ويختار  تنفيذه،  قب��ل  �لزي  �سكل  �الأزياء 
التي  وكالر�سوم  حياكته،  قبل  و�سكلها  المن�سوجـات 
الأولّية  والدرا�سات  اآنيته،  لت�سميم  الخـّزاف  بها  يقوم 

التي ير�سمها الفّنان في التخطيط لأعماله الفنّية.

ال�سكل )1-31(: ر�سم لمخّطط معماري لمنزل.

كل ) 1-30 (: ر�سم لآلة خياطة. ال�س

التطبيقات الوظيفّية للر�سم ثالًثا

ال�سكل ) 1-32 (: ر�سم لزي قبل تنفيذه.
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ناق�س مع زمالئك الفرق بين ر�صم المخّطط الأ�صا�صي لبترون الف�صتان ور�صم �صكل العين من 
حيث:

• الأدوات امل�ستخدمة يف الر�سم
• خ�سائ�س الر�سم 

• وظيفة ال�سكل املر�سوم

ح التطبيقــات الوظيفّية للر�سم،  ا من ال�ســور والر�سوم بو�ساطة الإنترنت تو�سّ • اجمــع عدداً
و�كتب تحت كّل منها وظيفتها، ثّم �عر�سها في م�سغِلك �لمهني. 

نـشـاط )19-1 (

نـشـاط )20-1 (

ما العوامل التي توؤّثر في اأنواع الر�سوم؟
�سّنف اأنواع الر�سوم ح�سب مجالت العمل، كما في الجدول الآتي:

كيف ي�ستعمل م�سّمم الأزياء الر�سوم والتخطيطات الأولّية في عمله؟

الأ�صئــــلـــة
1
2

3

مجال العملنوع الر�صمالرقم
الر�سم المعماري1 
ر�سوم الآلت والأجهزة الكهربائّية 2

ر�سم مخّطط الج�سور3 
ر�سوم الجرائد والمجالت4
ر�سوم الخرائط الجغرافّية5



56

علِّل ما ياأتي:
اأ    - تاأطير الأ�سكال عند ر�سمها من الطبيعة.
ب - تخّيل نموذج الر�سم كاأّنه ج�سم �سّفاف.

�سك. جـ - اأهمّية ر�سم اأ�سكال النباتات والحيوانات في تخ�سّ
د   - تغّير الن�سب عند ر�سم ج�سم الأطفال من �سن الولدة و حتى الثامنة.

هـ  - اختالف ن�سبة ج�سم المراأة في الو�سع الم�ستقيم عنه في حركة الجلو�س.
و    -  تغّير الن�سب والأبعاد عند ر�سم وجه المراأة والطفل في الو�سع الأمامي والجانبي.

ز   - الختالف بين اأ�سكال العيون عند المراأة والطفل.
ح  - الفائدة من ر�سم خّط اتزان ج�سم المراأة في ت�سميم الأزياء.

ما الخطوات الإجرائّية التي تقوم بها لتقدير الم�سافات والأبعاد حين تر�سم اأ�سكالاً من 
الطبيعة ال�سامتة؟ 

ار�سم في دفترك الأ�سكال الآتية )1-33( و )1-34( و )1-35( بقلم الر�سا�س، 
ثّم بقلم الفحم، ثم اأجب عن الأ�سئلة التي تليها:

اأ�صئلة الوحدة الأولى
1

2

3

ال�سكل )1-33(: اأ�سكال نباتات

ال�سكل )1 - 34(: اأ�سكال حيوانات.
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قارن بين الر�سوم العلمّية الإي�ساحّية 
والر�سم من الطبيعة من حيث:

اأ    - وظيفة كّل منها
ب - خ�سائ�س الر�سم
جـ - مجالت العمل

ح اختالف ن�سب حجم الطفل  و�سّ
عند ر�سمه في الأعمار الآتية:

اأ    - �سّن الولدة
ب - ثالث �سنوات
جـ - ثماني �سنوات

اذكر اأجزاء ر�سم وجه المراأة والطفل.

ما العوامل التي تاأخذها بعين العتبار عند ت�سميمك ت�سريحة �سعر؟

�ر�سم ر�سًما تخطيطيًّا لج�سم �لمر�أة بخطوط ُمنحنية في �لو�سعين �الآتيين:
اأ    - الو�سع الم�ستقيم

ب - الو�سع الجانبي

4

5

6

7

8

ال�سكل )1 - 35(: اأ�سكال الطبيعة ال�سامتة.

اأ    - قارن بين اأثر قلم الر�سا�س وقلم الفحم في ر�سم الأ�سكال ال�سابقة.
ب - ما �أنو�ع �لخطوط �لم�ستعملة في ر�سم �الأ�سكال �ل�سابقة؟

جـ - بم تت�سابه الخطوات العملية لر�سم الأ�سكال ال�سابقة؟
د   - هل تختلف الأ�سكال المر�سومة عند تغيير زاوية النظر؟ 

�سك المهني. هـ  - بّين اأهمية ر�سم الأ�سكال ال�سابقة في تخ�سّ
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بناءاً على ما تعّلمته  في هذه الوحدة، قّيم نف�سك ذاتيًّا بو�سع اإ�سارة )√( في الخانة المنا�سبة 
لتقييمك في الجدول اأدناه بعد نقله اإلى دفترك.

تقويم ذاتي للوحدة الأولى

   لنعممعــــــاييــر الأداءالرقم
اأر�سم اأ�سكالاً حّرة من الطبيعة والبيئة المحيطة باأ�سلوب واقعي.1 
اأ�ستخدم اأدوات الر�سم ومواّده بطرق �سحيحة.2
اأر�سم اأ�سكالاً حيوانّية ونباتّية متنّوعة.3 
اأر�سم اأ�سكالاً من الطبيعة ال�سامتة واألّونها.4
اأنتج اأعمالاً فنّية متنّوعة واأقيّمها.5 
اأر�سم ج�سم المراأة والطفل وفق الن�سب المحّددة وبحركات متنّوعة.6 
اأر�سم اأجزاء ج�سم  المراأة والطفل ح�سب الخطوات العملية ال�سحيحة.7 
اأوّظف تكنولوجيا الحا�سوب في ا�ستق�ساء المعرفة في مجال الر�سم.8 
اأقّدر دور الطبيعة في ا�ستلهام المو�سوعات الفنّية.9

اأتعاون مع زمالئي في اأثناء العمل.10 
اأحافظ على نظافة مكان العمل.11 
اأحافظ على نظافة المواّد والأدوات في اأثناء العمل وبعده.12 
اأحّدد التطبيقات الوظيفّية  للر�سم وخ�سائ�سها واأهمّيتها.13 

اأمّيز بين الر�سم من الطبيعة و التطبيقات الوظيفّية  للر�سم من حيث: 14 
الوظيفة، ومجال العمل، والخ�سائ�س.

اأر�سم نماذج من التطبيقات الوظيفّية للر�سم باأدوات الر�سم المنا�سبة.15 
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الر�سم الهندد�سي



يعّد الر�شم الهند�شي بمثابة اللغة  التي تمّكن الم�شّمم من  التعبير عن الم�شاعر والأفكار لإنتاج 
الت�شاميم بحيث يتمّكن الآخرون من فهمها وتطويرها ،وعادة ما يكون هذا الر�شم وفًقا لمعايير 
مّتفق عليها بالن�شبة لل�شكل والت�شمية والمظهر والحجم وما اإلى ذلك، ويهدف الر�شم الهند�شي 
اإلى الدللة على ميزات منتج ما وخ�شائ�شه وفعاليته ب�شكل وا�شح بما ل يدع مجاًل لّلب�س، اإْذ اإنَّ 
الغاية الأ�شا�شّية من الر�شم الهند�شي هي تو�شيل المعلومات الأ�شا�شّية من الم�شّمم اإلى المنّفذ حتى 

يتمّكن من اإنتاج هذا الت�شميم و تنفيذه.

-  كيف يوّظف الر�شم في مجالت القت�شاد المنزلي؟
-  ما الوظائف التي يوؤّديها الر�شم؟

-  ما الأعمال التي يدخل الر�شم في مراحل تنفيذها؟
-  متى ي�شتعمل الر�شم في اإنتاج المالب�س؟ ما �شكل الر�شم الم�شتعمل؟

ف الحا�شوب وملحقاته في اإنتاج الر�شوم والت�شاميم؟ -  كيف يوظَّ

�ستجد اإجابات عن هذه الأ�سئلة وغيرها في هذه الوحدة.
ويتوقّع منك بعد درا�سة هذه الوحدة اأن:

-  تتعّرف مفهوم الر�شم الهند�شي.
-  تمّيز مجالت الر�شم، وطرق تنفيذها، والأدوات والمواّد الم�شتعملة فيها.

-  توّظف الأدوات في ر�شم اأ�شكال هند�شّية.
�شك. ح اأهمّية الر�شم الهند�شي والوظيفي في مجال تخ�شّ -  تو�شّ
-  توّظف قواعد الر�شم الهند�شي في ر�شم  الم�شاقط  والمنظور.

60



61

اأّوالً اأدوات الر�سم ومواّده

على  للح�شول  المنا�شبة  والمواّد  الأدوات  ا�شتعمال  الهند�شي،  الر�شم  نجاح  عوامل  اأهّم  من 
نتائج دقيقة ومتقنة، فهي ت�شاعد الر�ّشام اأو الم�شّمم على اإتقانه للمهارة التي يتعامل معها، وي�شاعد 

ا المعرفة ال�شحيحة با�شتعمال الأدوات والمواّد بالطرق ال�شليمة. على ذلك اأي�شً

اأدوات الر�سم
اإلى جانب  نوعّيتها  ت�شهم  التي  والمواّد  الأدوات  بال�شتعانة بمجموعة من  الر�شوم  تنجز 
اأ�شا�شّية  اأدوات  الر�شم من  اأدوات  تتاألّف  الر�شوم، و  الر�ّشام في تحديد جودة هذه  مهارة 
يمكن تنفيذ اأّي ر�شم بو�شاطتها، واأدوات م�شاعدة ت�شّهل العمل وتجعله اأحياًنا اأكثر اإتقاًنا، 
وتمتاز طريقة الر�شم بالأدوات بالدّقة في اإعطاء الأبعاد لتف�شيالت ال�شكل،  بالإ�شافة اإلى 
اإمكانّية العتماد عليها لنقل القيا�شات، حيث تعتمد مقيا�س الر�شم فتعطي �شورة اأو�شح 

عن ال�شكل المر�شوم، ومن هذه الأدوات ماياأتي: 

اأقالم الر�سا�ص: تعّد اأقالم الر�شا�س الأداة الرئي�شة من اأدوات الر�شم.ول �شّك اأّن ح�شن 
اختيارها يوؤّدي اإلى تح�شين الر�شوم، وعليه فاإن لوحة الر�شم تبقى نظيفة ومتقنة، فالأقالم 

الجّيدة  تعطي خطوًطا متجان�شًة نظيفًة.
اأو  ليِّنة  اإّما  اأقالم الر�شا�س في �شكلها وطولها، ويكمن الختالف بينها في كونها  تت�شابه 
�شلبة وذلك بح�شب ماّدة الر�شا�س التي تدخل في �شناعة القلم،  وللتمييز بينها تعطي بع�س 
ال�شركات ال�شانعة لها اأرقاًما من )1-8(؛ فالرقم )1( اأكثر ليونة، يليه الرقم )2( فالرقم )3( 
الذي هو اأكثر �شالبًة واأقّل ليونة، ولذا يكون اأقّل �شواًدا. اأ�شف اإلى ذلك اأن بع�س ال�شركات 
اإذ تبداأ بالقلم المتو�ّشط اللّين )قلم HB(، وهو متداول بكثرة للكتابة  ت�شع اأحرًفا مرّقمة، 
حة، في ال�شكل  العادّية ويقابله قلم )F(، حيث تاأتي اأقالم HB على درجات كما هي  مو�شّ

.)1-2(

اأ

1
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ت�شتعمل اأقالم الر�شا�س اللّينة من ف�شيلة B في  التظليل والر�شم الفني، في حين يكثر ا�شتعمال 
الأقالم ال�شلبة من HB وما يليها من درجات H  في الر�شم الهند�شي وال�شناعي،وتتوافر 
في الأ�شواق اأقالم ر�شا�س خ�شبّية، انظر ال�شكل )2-2(، واأقالم مزّودة ببريات  منف�شلة 
)اأقالم ن�شف اأوتوماتيكّية(، وهذه البريات تحمل الأرقام ال�شابقة نف�شها من حيث ال�شالبة، 

اأو الليونة، اأو الدرجة،كما في ال�شكل ) 3-2 (. 

ال�شكل ) 2-1 ( : تدّرجات اأقالم الر�شا�س.

ال�شكل )2-3( : اأقالم ن�شف اأتوماتيكّية.ال�شكل )2-2( : اأقالم الر�شا�س الخ�شبّية.
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ذات  التحبير  اأقالم  تعّد  التحبير:  اأقالم 
الر�شم  اأدوات  اأهّم  اإحدى  الو�شالت 
الهند�شي، كما في ال�شكل )2-4(، اإْذ 
تعطي الو�شالت خطوًطا ب�شمك ثابت 
ويختلف  –1ملم(   0.1( بين  يتراوح 
�شمك الخّط باختالف �شمك الو�شلة، 
وتزّود بالحبر ال�شيني الملّون، وت�شتعمل 
الهند�شّية  الر�شوم  لتحبير  الأقللالم  هذه 

والفنّية؛ وذلك ل�شعوبة اإزالتها بالماء.
ال�شكل )2-4( : اأقالم التحبير.

• ار�شم في العمود الأول من الجدول اأدناه خطوًطا اأفقّيًة،  م�شتعماًل اأقالم الر�شا�س ب�شمك 
ًحا في العمود الثاني نوع كّل قلم ودرجة �شالبته، ثّم �شنِّف  مختلللف لكّل نوع، و مو�شّ
فللي العمود الثالث درجة الخّط )غامللق، فاتح، ومعتدل(، وفي العمود الرابع مدى نظافة 

م�شح الخّط بالممحاة .

نـشـاط )1-2(

مدى نظافة م�سح الخطِّ بالممحاة درجة الخطِّ نوع القلم ودرجة �سالبته �سكل الخطِّ و�سمكه

ب
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الم�ساطر: لها اأنواع واأ�شكال ومقا�شات متنّوعة، منها:
م�سطرة القيا�ص: ذات اأطوال ومقا�شات متنّوعة تتراوح بين )15�شم – 100�شم(، وتكون 
اأ�شكال متنّوعة؛ مثل م�شطرة  خ�شبّية، اأو بال�شتيكّية، اأو من مواّد اأخرى، وتتوافر منها 

القيا�س الب�شيطة المدّرجة بالمليمترات، اأو بالبو�شة، اأو كليهما. 
من  اأو  ال�شّفافة،  اللدائن  من  ت�شنع  ال�شتعمال،  �شائعة   :)T( حرف  �سكل  على  م�سطرة 

الخ�شب المثّبت فيه ق�شيب 
ولها  ال�شّفافة،  اللدائن  من 
اأغرا�س متعّددة؛ مثل: ر�شم 
�لخطوط �لأفقّية �أو كقاعدة 
لر�شم  المثلثات  في  ارتكاز 
�لخطوط �لعامودّية، كما في 
ينزلق  اإذ   ،)5-2( ال�شكل 
الحاّفة  الم�شطرة على  راأ�س 

كما  الر�شم،  لطاولة  الي�شرى 
تتوافر اأنواع كثيرة من م�شاطر الر�شم التي على �شكل حرف T، فمنها ما يثّبت الراأ�س 
بالذراع تثبيًتا كاماًل، ومنها ما هو ان�شباطي الراأ�س يمكن تحريكه في اأي و�شع مطلوب.

فّكـر ثّم ناق�ص
.)T( توافر الراأ�س الن�شباطي في الم�شطرة التي على �شكل حرف

التي ل  المنتظمة  المنحنيات غير  الم�شاطر في ر�شم  النوع من  ي�شتعمل هذا  المنحنيات: 
التي  الم�شاطر  هذه  من  مجموعة   )6-2( ال�شكل  يّبين  حيث  بالفرجار،   ر�شمها  يمكن 
ت�شّكلها  الفرن�شّية(؛ لأّنها تكون مرنة  الهند�شي و تدعى )المنحنيات  الر�شم  ت�شتعمل في 

ا تقديميًّللا عن ا�شتعمالت الم�شطللرة التي على �شكل  • بالتعللاون مع زمالئللك ، اأعّد عر�شً
حرف )T( في الر�شم الهند�شي.

نـشـاط )2-2 (

جـ

د

ال�شكل )2-5(: ا�شتعمال الم�شطرة حرف T في الر�شم. 
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ح�شب انحناء القو�س الذي تريد ر�شمه، وُيَعدُّ  
المنحنيات  بم�شاطر  الأقللوا�للس  ر�شم  تنفيذ 
تتطّلب  التي  العمليات  من  �شحيح  ب�شكل 

مهارًة وتمريًنا.

المثلثـــــات: ت�شنع المثلثات من مواّد مختلفة؛ 
مثل الخ�شب، اأو المعدن، اأو البال�شتيك. وهي على اأ�شكال واأحجام متنّوعة ح�شب وظيفتها، 
فمنها   المت�شاوي الأ�شالع، اأي له ثالثة اأ�شالع مت�شاوية، ومنها المثلث قائم الزاوية، كما 
في ال�شكل )2-7(. والمثلثات اإّما �شغيرة الحجم، كالمتوافرة في علبة الهند�شة المدر�شّية، 
واإّما بمقا�شات كبيرة كما في اأدوات ر�شم المهند�شين والمهنيين، وهي ت�شتعمل اإّما منفردة 
اأو مع الم�شطرة التي على �شكل حرف )T(، يبّين ال�شكل )2-8( بع�س الأو�شاع لر�شم 
لر�سم  وت�ستعمل  �سك،  تخ�سّ مجال  في  �لر�سم  �أعمال  في  تفيدك  �لتي  و�لزو�يا  �لخطوط 
قائم  مثلث  نوعان:  فهي  �ل�سائعة،  �لمثلثات  �أهّم  �أّما  �لمائلة،  و�لخطوط  �لر�أ�سّية  �لخطوط 

.45 x 45   60، ومثلث قائم مت�شاوي ال�شاقين x 30 الزاوية

ف�ّسر
ل اقتناء المثلثات ذات اللون ال�شّفاف، واأن تكون حروفها غير م�شطوفة، وم�شتقيمة وخالية  يف�شّ

من اأي تلف.

ال�شكل )2- 6(: م�شاطر المنحنيات.

ال�شكل )2-8( : ر�سم �لخطوط با�ستعمال �لم�سطرة �لتي على ال�شكل ) 2-7 (: اأ�شكال المثلثات.
�شكل حرف T والمثلثات.

هـ
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المنقلة: اأداة لها �شكل ن�شف دائرة اأو دائرة كاملة، وتكون خ�شبّية، اأو معدنّية، اأو بال�شتيكّية، 
والنوع الأكثر  ا�شتعماًل هو البال�شتيكي؛ لأّنه خفيف و�شّفاف مّما ي�شاعد على روؤية اتجاه 
ة   �لخطوط  �لمر�سومة تحته. تتدّرج �لمنقلة من )�سفر – 180ه( على كلتا الحافتين الداخلّي
اإذ ي�شتعمل المقيا�س الخارجي  لقيا�س الزوايا الناتجة عن حركة الخّط  والخارجّية منها، 
باتجاه عقارب ال�شاعة؛ اأي من الي�شار اإلى اليمين، وي�شتعمل المقيا�س الداخلي لقيا�س الزوايا 
اإلى الي�شار، وقد  الناتجة عن حركة  الخّط بعك�س اتجاه عقارب ال�شاعة؛ اأي من اليمين 

اأّن ال�شلع الأفقّي )قاعدة  نالحظ 
بقيا�شات  مدّرًجا  يكون  المنقلة( 
تعطي  لأّنها  للم�شطرة؛  م�شابهة 
القيا�شّية  الم�شطرة  ا�شتعمالت 
نف�شها، كما في ال�شكل )9-2(.

الفرجار: يتكّون من �شاقين معدنيين مّت�شل اأحدهم بالآخر بو�شاطة مف�شل ي�شمح بالحركة، 
حيث يم�شك الفرجار من الراأ�شين بين الإبهام وال�شّبابة، ويجب اأن يكون قلم الر�شا�س 
بالم�شتوى  والقلم  ال�شّن  يكون  واأن  الورقة،  على  عمودي  بو�شع  ال�شاقين  باأحد  المثّبت 

نف�شه على �شطح الورقة مما ي�شاعد 
بخّط  واأقوا�س  دوائللر  ر�شم  على 
الأنواع  بع�س  ال�شمك.  متجان�س 
تحبير،  باأقالم  اأو  بري�شة،  د  مللزوَّ
م(  )المق�شِّ ي�شمّى  نللوع  وهناك 
لتق�شيم  ي�شتعمل  الراأ�شين  مدّبب 
مت�ساوية.  �أج��ز�ء  �إل��ى  �لخطوط 

ح ال�شكل )2-10( اأ�شكال الفرجار المختلفة.  ويو�شِّ

تذّكر
اأم�شك الفرجار من راأ�شه المدبب عند مناولته لزميلك بحيث ُتطوى قاعدته باتجاه ال�شخ�س 

المقابل.

ال�شكل )2-9( : اأ�شكال المنقلة.   

ال�شكل ) 2-10 (: اأ�شكال مختلفة للفرجار.

و

ز
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الممحاة: م�سنوعة من �لمّطاط وذ�ت �أ�سكال و�أنو�ع مختلفة، كما في �ل�سكل )11-2(، 
فمنها النوع العادي، ومنها النوع الذي 
الراأ�س  ذات  والممحاة  كالعجين.  ياأتي 
بع�س  تو�شيح   في  تفيد  والتي  الرفيع 

اأماكن الإ�شاءة في الأ�شطح الم�شّللة �شغيرة الم�شاحة. 

ــر فــ�سِّ
ل اأن تكون الممحاة ذات درجة خ�شونة متو�ّشطة. يف�شّ

البال�شتيك  اأو  الخ�شب  من  ت�شنع  الر�سم:  لوحة 
الم�شقول، ولبّد اأن تكون اأكبر من ورق الر�شم بعّدة 
دقيقة  وحواّفها  م�شتٍو،  العلوي  و�شطحها  �شنتمترات، 
اأنواع  تتوافر  الر�شم،  م�شطرة  حركة  لت�شهيل  متعامدة 
في  كما  منا�شبة،  جانبّية  واإ�شاءة  ميل  بزوايا  متطّورة 

ال�شكل )12-2(. 

المعدن،  اأو  البال�شتيك  من  ي�شنع  الألــوان:  حامل 
ويحتوي على مجموعة من الحجرات على �شكل 
وحجرة  لون  لكّل  حجرة  ت�شتعمل  اإذ  �شحون، 
ويمكن  الفرا�شي،  لغ�شل  واأخرى  للماء،  اأكثر  اأو 
اأو  ال�شحون  مثل  منا�شبة؛  باأوعية  عنها  ال�شتعا�شة 
والبال�شتيكّية  الزجاجّية  والأواني  القهوة  فناجين 

�شغيرة الحجم. يبّين ال�شكل )2-13( بع�س اأ�شكال الحوامل.

ال�شكل ) 2-11 (: اأ�شكال الممحاة.

ال�شكل )2-12(: لوحات 
وطاولت الر�شم. 

• من خالل محّركات البحث، تعّرف اإلى اأ�شكال لوحات الر�شم التقليدّية والحديثة، وقارن 
ا لبحثك اأمام زمالئك )يمكن الرجوع اإلى مكتبة المدر�شة للبحث  بينها، واعر�س ملّخ�شً

في المو�شوع(.

نـشـاط )3-2 (

ال�شكل )2-13(: اأ�شكال حامل الألوان 
المائّية.

ح

ط

ي
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الفرا�سي: ت�شنع من ال�شعر الطبيعي لحيوانات ال�شمور، اأو �شعر ال�شنجاب، اأو الثعلب، ومنها 
بقيا�شات  وهي  ال�شناعي،  النوع 
مختلفة، كما في ال�شكل )14-2(، 
فكّلما زاد الرقم كبر حجم الفر�شاة 
وزادت كثلافة حزمة ال�شعر، وتمتاز 
تنتهي  دائريّة  باأّنها  ال�شعر  حزمة 
لت�شبح  تتجمع  ليِّنة  مدّبب  براأ�س 

وحدة متما�شكة اإذا ابتّلت بالماء. وهناك النوع الم�شّطح  ال�شالح للم�شاحات الكبيرة.

ال�شكل )2-14(: فرا�شي الألوان المائية بمقا�شات مختلفة.

á°†jôY hCG á©«aQ •ƒ£N ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d á q«FÉŸG ¿GƒdC’G IÉ°Tôa ∫Éª©à°SG

الأدوات والتجهيزاتاŸــــواّد

• فرا�شي ر�شم  مائّية         • وعاء• ورق فبيانو اأو كان�شون     • األوان مائّية
• قما�س لتنظيف الفرا�شي   • حامل الألوان

1-2

الر�سوم التوVسيحيّةخطو�ت �لعمل و�لنقاط �◊اكمةالرقم

1

2

3

4
5

المرونة، واختر  �شيٍء من  الر�شا�س مع  الفر�شاة كقلم  اأم�شك 
اللون الذي ترغب فيه.

على  اللون  وا�شحب  الورقة،  �شطح  على  الفر�شاة  راأ�س  �شع 
�شكل خّط رفيع براأ�س الفر�شاة فقط، كما في ال�شكل )1(.

وا�شحبها  الورقة،  �شطح  على  باللون  الم�شبعة  الفر�شاة  مّرر 
لونية  الفر�شاة للح�شول على خّط عري�س وم�شاحات  بعر�س 

مختلفة، كما في ال�شكل )2(.
حافظ على نظافة المكان في اأثناء التنفيذ وبعده.

ف الفر�شاة بعد النتهاء من التنفيذ. ال�شكل )2(نظِّ

∑

نــتــاجــات
الــتــمــريــن

    يتوقع منك في نهاية هذا التمرين اأن:
• تتعّرف مقا�شات الفرا�شي املائّية واأ�شكالها املختلفة.

•  تر�شم بالألوان املائّية خطوًطا ب�شماكات تلفة.

ال�شكل )1(
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مواّد الر�سم
من اأهّم العوامل التي يتوّقف عليها نجاح مو�شوع ما في الر�شم ا�شتعمال المواّد المنا�شبة 
لذلك، و لكي نح�شل على نتائج جّيدة لأعمالنا يجدر بنا اختيار هذه المواّد بعناية لما لها 

من اأهّمية في اإتقان العمل، ومن هذه المواّد ماياأتي:

الورق: يعّد من اأهّم المواّد الم�شتعملة في الر�شم الهند�شي، وي�شتعمل منه نوعان رئي�شان :

الهند�شي،  الر�شم  في  ي�شتعمل  الأبي�ص:  الــورق 
اأن يكون على درجة من الخ�شونة حتى ل  ويجب 
ُيخد�س في اأثناء عملية الر�شم، فمنه الناعم ومتو�ّشط 
النعومة، ومنه خفيف الوزن اأو ثقيل الوزن، وتنتجه 
الكان�شون،  منه:  معروفة  ماركات  ذات  �شركات 
و�شنف اآخر يعرف با�شم فبريانو، وقد  تح�شل على 
الأنواع نف�شها باألوان مختلفة، وقد اأُطلق على م�شاحة 

الورقة ا�شم )A( ح�شب معيار ال�شناعات الألمانّية.

اإلى   A0 قيا�س  اأكبر  من  تللتللدّرج  اأن  وت�شتطيع 
اأّن  الجدول  A6، ونالحظ من خالل  قيا�س  اأ�شغر 

مقا�س  واأّن   ،)A0( مقا�س  ن�شف  ي�شاوي   )A1(مقا�س
)A2( ي�شاوي ن�شف مقا�س)A1( وهكذا حتى ن�شل اإلى 

ح الجدول )2-1( مقا�شات الورق. )A6(، يو�شّ

وللح�شول على القيا�شات الأ�شغر من )A0( يتّم تطبيلق 
مبداأ التن�شيف، كما في ال�شكل )2-15(، على اعتبلار اأّن 
)�س( تمّثل عر�س طبق الورق )A0(، و )�س( تمّثل طول 
طبق الورق )A0( وهكذا حّتى يتّم الح�شول على اأ�شغر 
ويمكن  105مللم(،  )148مم×  الللورق  من  القيا�شات 

الح�شول على اأ�شغر من ذلك.

مقا�ص ورق الر�سم )مم( رمز القيا�ص

841 × 1189 A0

594×  841 A1

420 × 594 A2

297 × 420 A3

210 × 297 A4

148 × 210 A5

105 × 148 A6

ال�شكل )2-15(: مبداأ 
تن�شيف ورق الر�شم.

الجدول )2-1(:الموا�شفات القيا�شّية لورق 
الر�شم. 

اأ

2
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الورق ال�سّفاف: ي�شتعمل لنقل الر�شوم اأو لتحبير الأ�شكال المر�شومة ثّم ت�شويرها، وهذا 
�سكل  متو�فر على  نظيفة، وهوغالًبا  �لخطوط  و��سحة  فتبقى  �لحبر  ب  يت�سرَّ �لنوع ل 

رولت ح�شب عر�س الورق المطلوب. 

�شكل  على  يكون  ما  فمنها  الحجوم،  مختلفة  وعبّوات  باأ�شكال  تكون  المائيّة:  الألوان 
اأقرا�س  �شكل  �شلًبا على  يكون  ما  ومنها  ة،  اأكيا�س خا�شّ اأو  في علب  م�شحوق محفوظ 
دائريّة، اأو م�شتطيلة، اأو مرّبعة �شمن علبة معدنّية اأو بال�شتيكّية، ومنها ما يكون على �شكل 
معجون �شائل، كما في ال�شكل )2-16(، والماء هو المذيب في الألوان المائّية، حيث 
يمزج باللون فيتبّخر بعد التلوين. وت�شتعمل الألوان المائّية باأ�شلوب ال�شفافية اأو بكثافة لونّية 

ال�شكل ) 2-16 (: اأ�شكال عبّوات الألوان المائّية.

بالتعاون مع زمالئك، نّفذ ت�سميًما هند�سيًّا ب�سيًطا مّرة با�ستعمال �لحا�سوب و�أخرى با�ستعمال 
�أدو�ت �لر�سم �لهند�سي، ثّم قارن و�أفر�د مجموعتك نتائج �لت�سميم من حيث :

• اخلطوات املّتبعة يف تنفيذ الت�شميم.
• الأدوات الهند�شّية امل�شتعملة يف التنفيذ.

�شك. • مدى منا�شبة الت�شميم لالأغرا�س النفعّية يف تخ�شّ
• الختالف بني الت�شميم با�شتعمال الأدوات الهند�شّية واحلا�شوب من حيث املّدة الزمنّية الالزمة 

للتنفيذ، ودميومة ا�شتعمال الت�شميم والحتفاظ  به.

نـشـاط )4-2 (

ب
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)غير �شّفافة(، وتر�شم على الورق، اأو القما�س، اأو الحرير، اأو ال�شطوح الج�شّية. ويمكن 
الأبي�س،  باللون  والإكريليك  الجوا�س  مثل  ال�شّفافة(؛  )غير  ال�شائلة  المائّية  الألوان  خلط 
لتعطي �شطًحا متجان�ًشا، وت�شتعمل هذه الطريقة في تنفيذ الت�شاميم الفنّية والزخرفّية، يبين 
وغير  ال�شّفافة  المائّية  بالألوان  نّفذت  التي  ال�شور  بع�س   )18-2(  ،)17-2( ال�شكالن 

ال�ّشّفافة.

ال�شكل )2-17( : ت�شميم فني منّفذ بالألوان المائّية ال�شفافة.

ال�شكل )2-18( : ت�شميم فني منّفذ بالألوان المائّية غيرال�شّفافة.
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اأو  اأفقي  بو�شع  مالئم  �شطح  على  الر�شم  ورق  ثّبت 
�شطح  عن  اللون  ب�شيالن  ي�شمح  ل  Ãا  قليال  مائل 

الورقة، وام�شحها باملاء لرتطيبها.
يف  كما  الر�شا�س،  بقلم  الر�شم  مو�شوع  خّطط 
ال�شكل )1( اأوًل، وكّلما كان التخطيط �öيًعا اأ�شبح 
العمل �شهاًل؛ لأّن الألوان املائّية ل تزال ب�شهولة فهي 

بحاجة اإلى التاأيّن والدّقة.
اإلى الغامق، كما يف  التلوين املائي من الفا—  ابداأ يف 
الظالل،  اإلى  اخلفيف  ال�شوء  من  اأو   ،)2( ال�شكل 
طبقات  �شكل  على  الألللوان  بو�شع  ذلك  ويكون 

تعطي �شفافية، كما يف ال�شكل )3(.
اللون  بجريان  ي�شمح  Ãا  اجتاه  اأّي  يف  الورقة  ك  حرِّ

على �شطح الورقة.
الألللوان  تثبيت  ميكنك  التلوين،  من  النتهاء  عند 

ة للمحافظة عليها من تاأثري الغبار. Ãثبّتات خا�شّ

الأدوات والتجهيزاتاŸــــواّد

• ورق فبيانو اأو كان�شون              • األوان مائّية
• ماء             • مثبتات خا�شة

• فرا�شي ر�شم  مائّية             • حامل الألوان
• قلم ر�شا�س

2-2

ال�شكل )1(

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(

نــتــاجــات
الــتــمــريــن

    يتوقع منك في نهاية هذا التمرين اأن:
لوان املائّية. ولّية للر�شم بالأ • تتعّرف املبادئ الأ

• ت�شّمم مو�شوًعا تنّفذ من خالله التدّرج اللوين بالغامق والفا—.
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الأقالم الخ�سبيّة الملّونة: ت�شتعمل في الر�شوم 
تكوينها،  في  �لخطوط  على  تعتمد  �لتي 
لقدرتها على عمل �لخطوط بالألو�ن، ولأّنها 
�شهلة ال�شتعمال ورخي�شة الثمن، وتدوم اأكثر 

من غيرها. انظرال�شكل )19-2(.

اأقالم اللبّاد ال�سائلة )الفلوما�ستر(: اأقالم ملّونة 
المائي،  منها  مختلفة،  واأ�شكال  ب�شماكات 
ومنها الكحولي، ومنها الزيتي، ويكون ج�شم 
اأنبوبة  وبداخلها  معدنيًّا،  اأو  بال�شتيكيًّا  القلم 

ملّوًنا،  �شائاًل  تحتوي 
كراأ�س  بللراأ�للس  وتنتهي 
ال�شكل  في  كما  القلم، 
تللتللنللّوع   ،)20-2(
رووؤ�لللس هللذه الأقلللالم، 
الللذي  المدّبب  فمنها 
الر�شم  فللي  ي�شتعمل 

والزخرفة، ومنها العري�س الذي ي�شتعمل في الكتابة والخط.

اأقالم الفحم: تتوافر اأقالم الفحم ب�شكلين؛ الأّول ي�شبه اأقالم الر�شا�س وتختلف �شالبتها 
وليونتها طبًقا لالأرقام الم�شّجلة عليها والتي تبداأ من ال�شفر اإلى 3، علًما باأّن هذه الأرقام 
تختلف ح�شب ال�شركة الم�شّنعة لها، اأّما ال�شكل الثاني فيكون على �شكل عيدان طبيعّية 
مثّبتة  بماّدة  الأعمال  تر�ّس  الفحم  باأقالم  المنّفذة  الأعمال  على  وللمحافظة  م�شنعة.  غير 

ة . خا�شّ

(: الأقالم الخ�شّبية الملّونة.ال�شكل) 2-19(: الأقالم الخ�شّبية الملّونة. ال�شكل) 

ال�شكل )2- 20(: اأ�شكال اأقالم الفلوما�شتر ب�شماكات مختلفة.

جـ

د

هـ
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ار�شم بقلم الفحم خطوًطا متقاربة ومتباعدة، كما يف 
ال�شكل )1( .

ا�شغط على قلم الفحم مّرة لتح�شل على درجة ظل 
على  للح�شول  اأخرى  مّرة  ال�شغط  وخّفف  غامقة، 

درجة اأفتح، كما يف ال�شكل )2(.
على  واأخرى  الناعم  الورق  على  مرة  الت�شميم  نّفذ 
من  متفاوتة  درجات  على  للح�شول  اخل�شن  الورق 

الغامق والفا— .
القطنّية  والنّكا�شات  الورقّية  باملناديل  اللون  ادعك 

لتوزيع درجات الظالل .
التاأثريات  مثبّتة حلفظه من  Ãاّدة  املنّفذ  الت�شميم  ثّبت 

اخلارجّية.
خالل  من  ت�شميم  تنفيذ  يف  الطرق  هذه  ا�شتعمل 

مالم�س الأقم�شة املختلفة يف ت�شميم الأزياء.
حافظ على نظافة املكان يف  اأثناء التنفيذ وبعده.

الأدوات والتجهيزاتاŸــــواّد

• ورق كان�شون خ�شن وناعم         • ماّدة مثّبتة
• مناديل ورقّية ونّكا�شات قطنّية

• اأقالم فحم.

3-2

ال�شكل )1(

ال�شكل )2(

نــتــاجــات
الــتــمــريــن

    يتوقع منك في نهاية هذا التمرين اأن:
• تتعّرف الأنواع املختلفة لأقالم الفحم.

• تر�شم ت�شميًما ب�شيًطا وتلّونه با�شتعمال اأقالم الفحم.
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اأقالم ال�سمع الملّونة: تاأتي على �شكل اأقالم ت�شبه اأ�شابع الطبا�شير، وهي م�شنوعة من ماّدة 
�شمعّية ملّونة ،ومغّلفة بورق كي ل تّت�شخ الأيدي عند ا�شتعمالها، وت�شتعمل على الخ�شب، 

اأو المعدن، اأو الجدران، وكذلك على الورق الخ�شن والناعم .

ح�شب  .وتختلف  الخ�شن  الورق  على  معها  التعامل  ي�شهل  ليِّنة،  األوان  البا�ستيل:  األوان 
معدني؛  اأ�شل  من  مواّد  )ت�شتعمل  الزيتي  البا�شتيل  فمنها  تركيبها،  في  تدخل  التي  المواّد 
ومنها  نف�شه،  اللون  ماّدة  اإلى  بالإ�شافة  الحافظة  الزيوت  اأنواع  وبع�س  )ال�شبيداج(،  مثل 
الر�شم  من  النتهاء  وبعد  ليونة(.  اأكثر  لي�شبح  الزيتّية  الماّدة  من  يخلو  )الذي  الطبا�شيري 

ة وتحفظ داخل اإطار. بالبا�شتيل ير�ّس بماّدة مثّبتة خا�شّ

ما الفرق بين اأقالم الر�شا�س B وHB ؟
اذكر وظيفة اأدوات الر�شم الآتية:

م�شطرة الر�شم التي على �شكل حرف ) T (، المثلثات، والمنقلة.
قارن بين الورق الأبي�س الناعم والورق ال�شّفاف من حيث ا�شتعمال كّل منها.

ميِّز بين األوان ال�شمع واألوان البا�شتيل من حيث تركيبها وا�شتعمالها.
ح الفرق بين اأقالم الفحم وعيدان الفحم من خالل ممار�شتك لعملية الر�شم بهما. و�شِّ

الأ�سئــــلـــة
1
2

3
4
5

• ار�شم بقلم الر�شا�س بع�س الأ�شكال الهند�شّية لالأواين املنزلّية يف ت�شميم فني متكامل على 
قطعة من ورق الكان�شون، ثّم لّون كّل م�شاحة من امل�شاحات الناجتة لديك مّرة با�شتعمال 
ثّم  الفلوما�شرت،  با�شتعمال  امللّونة، وثالثة  با�شتعمال الأقالم اخل�شبّية  املائّية، واأخرى  الألوان 
م�شغلك  يف  واعر�شها  والتلوين،  الر�شم  يف  الألوان  هذه  اإمكانات  عن  ملحوظاتك  دّون 

املهني .

نـشـاط )5-2 (

و

ز
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الر�شم الهند�شي: العملّية التي يتّم بو�شاطتها ر�شم الأ�شكال المختلفة، ونقل الأفكار النظريّة اإلى 
واقع مرئي على �شطح الورقة كت�شميم اأولي لما يراد اإنجازه واإظهاراأبعاده من غير �شرح اأو تف�شير؛ 
بلورة  على  م�شاعًدا  ب�شيطة،  علمّية  تو�شيحّية  بطرق  والتعبير  والتفكير  الخيال  ملكة  ينّمي  فهو 
و�لكتابة  �لهند�سّية  �لر�سوم  قر�ءة  ل  ت�سهِّ �لتي  �لخطوط  عنا�سره  معانيها. ومن  ما وتج�سيم  فكرة 
ح المق�شود منه. ويعّد ر�شم  العربّية والالتينّية والأرقام والتي تعطي دللة للر�شم الهند�شي، وتو�شّ
ا و�شروريًّا في المجالت الهند�شّية والفنّية، اإذ يبّين الأبعاد الحقيقّية لالأج�شام المراد  الم�شاقط مهمًّ
ر�شم م�شاقطها، وهو من و�شائل التفاهم بين المهند�س والم�شّمم والمنّفذ.وكذلك ي�شتعان بر�شم 
المنظور الذي يبّين الأبعاد الثالثة لالأج�شام، مما ي�شّهل تخّيلها ويعطي ت�شّوًرا وا�شًحا  لها كما 

هي في الحقيقة.

عنا�سرالر�سم الهند�سي 
نات محّددة تعطي بمجموعها ر�شًما هند�شيًّا متكاماًل،  يتعامل الر�ّشام مع عنا�شر اأو مكوِّ
المختلفة.واأهّم هذه  المهن  اأ�شحاب  بين  وتوا�شل  تخاطب  لغة  العنا�شر  هذه  ل  ت�شكِّ اإذ 

�لعنا�سر �لخطوُط و�لكتابة �لعربّية و�لالتينّية و�لأرقام.

تعّبر  �لتي  و�لوحيدة  �لمهّمة  �لتعبيريّة  �لو�سيلة  هي  �لخطوط  �أّن  �لمعروف  من  �لخطوط: 
الأ�شكال،وت�شاعد  بين  محّددات  اأو  كفوا�شل  وت�شتعمل  والم�شاحات،  الأ�شكال  عن 
على الح�شول على ال�شكل، واإظهار الإح�شا�س بالحركة، واإظهار البعد الثالث لالأ�شكال 
الم�شّطحة، وتحّقق ال�شيادة للعمل الفني، وتف�شل بين درجات اللون الواحد، وتربط بين 
ا وعند اإغالقه  اأ�شكال التكوين الفني. فالخّط  مهما امتّد من غير اإغالق طرفيه  يبقى خطًّ
�شكل  اإلى  يتحّول  وقد  منتظم،  غير  اأو  منتظًما  هند�شيًّا  �شكاًل  يكون  وقد   ، �شكاًل  ي�شبح 
طبيعي، كاأ�شكال النباتات، اأو الحيوانات، اأو الجمادات،  وقد يتحّول اإلى اأ�شكال زخرفّية 
مجّردة، �أو �أحرف  كتابّية، �أو �أرقام ح�سابّية .فاإمكانات �لخطوط كثيرة؛ ولأّنها تحتّل هذه 

الأهمّية ف�شوف نتناول اأ�شكالها واأنواعها والعوامل الموؤّثرة فيها ودللتها النف�شّية.
تتخذ �لخطوط �أ�سكاًل عّدة، منها:

عنا�سر الر�سم الهندد�سي وعملّياته ثانًيا

اأ

1
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عنا�سر الر�سم الهندد�سي وعملّياته
1  . الخّط الم�شتقيم: اأقرب م�شافة بين نقطتين، ويحدث نتيجة تحّرك نقطة في اتجاه واحد ل 

يتغّير.وقد ياأتي في و�شع اأفقّي، اأو عمودّي، اأو مائل.
2  . الخّط المنحني: ويحدث نتيجة تحّرك نقطة في اتجاه متغّير وي�شير بليونة وا�شتدارة.

من  مكّون  المنك�شر:  الخّط   .  3
ات�شال  فللي  م�شتقيمة  قطع 

واحد.
الللخللّط  للب:  الللمللركَّ الللخللّط    .4
خ�شائ�س  بين  يجمع  الللذي 
�لخطوط �لم�ستقيم و�لمنحني 
والمنك�شر في ات�شال واحد.

         يبّين الجدول )2-2( �أ�سكال هذه �لخطوط:

ة  تّم التفاق على م�شطلحات خا�شّ �أنو�´ �لخطوط  �لم�ستعملة في �لر�سم �لهند�سي:   
�لر�سم  �أعمال  في  ت�ستعمل  �لخطوط  وهذه  هند�سيًّا،  �لخطوط  ت�سنيف  خاللها  من  تمَّ 

�لهند�سي من �أجل ت�سهيل قر�ءته، وفي ما ياأتي بيان لهذه �لخطوط :
ا، ي�شتعمل في اإن�شاء الر�شوم قبل اإنهائها من اأجل  اأ    . خطt �الإن�ساA: خّط خفيف ورفيع جدًّ

 .H3، H2 التعديل عليها وتر�شم بقلمي
الخّط الظاهر )المرئي(: تمثل �لخطوط �لظاهرة من �لج�سم �لهند�سي، وهي خطوط  ب. 
�شميكة وم�شتمّرة، تعتمد �شماكتها على م�شاحة الورق ونوع الر�شم، وتر�شم بقلم 

HB واأقالم التحبير ذات القيا�س  0.1 – 0.2 – 0.3  ملم وهكذا.

جل . الخّط الوهمي )المخفي(: ويمّثل �لأجز�ء �لمخفّية من �لج�سم، وهي خطوط متقّطعة 
.HB تكون الم�شافة بين اأجزائها 1 ملم، وطول كّل جزء 3 ملم، وتر�شم بقلم

د   . خطt �لمحور: خّط طويل يتراوح طوله بين 12-18 ملم، وخّط ق�شير طوله 3 ملم، 
والم�شافة بينهما 1.5 ملم، و�شماكته ثلث �شماكة الخّط المرئي، ي�شتعمل لتحديد 

.H2 مر�كز �لدو�ئر و�لأقو��س وخطوط �لتناظر، وير�سم بقلم
هل   . خّط �لبعد: ي�شتعمل للدللة على مقايي�س الج�شم المختلفة، و�شماكته ن�شف �شماكة 

الجدول )2-2( : �أ�سكال �لخطوط.

�سكــــل الخـــّطا�ســـم الخــــّطالرقم
الخّط الم�شتقيم1
الخّط المنحني2
الخّط المنك�شر3
الخّط المرّكب4
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.H2 الخّط المرئي، وير�شم بقلم
و. خّط �المتد�د:  ي�شتعمل بو�شفه امتداًدا لبع�س اأجزاء الج�شم الهند�شي من اأجل تحديد 

الأبعاد اإذا دعت ال�شرورة لذلك، حتى ل تتداخل الأبعاد بع�شها ببع�س.
بينها  والم�شافات  45ه،  مقد�رها  بز�وية  تميل  متو�زية  رفيعة  خطوط  �لته�سير:  خّط  ز. 

مت�شاوية، ت�شتعمل لإظهار �شطح الماّدة المقطوعة.
     يبّين الجدول )2-3( �أنو�ع هذه �لخطوط:

�لعو�مل �لموؤثّرة في �لخطوط : يتوّقف التعبير الفني على عوامل عّده لتوظيف الخّط في 
فاإّن  المر�شوم  الخّط  نوع  الخّط، ومهما كان  ترتبط بخ�شائ�س  الفني، حيث  الت�شميم 

طبيعته تتاأّثر بقدرته على التعبير، ومن هذه  العوامل:
اأ   . الو�سيلة التي ر�سم بها الخّط: فالخّط المر�شوم بقلم الر�شا�س يختلف عن الخّط نف�شه اإذا 

ر�شم بفر�شاة الألوان اأو الطبا�شير.
ب. طبيعة ال�سطح الذي ر�سم عليه الخّط: فر�شم الخّط نف�شه على اأ�شطح عّدة يعطي تعبيًرا مختلًفا 
على كّل �شطح، فالخّط المر�شوم على القما�س يختلف اأثره للناظر عن الخط المر�شوم 

على قطعة خزفّية اأو قطعة معدنّية.

�شكل الخط ال�شماكة/ملم قلم الر�شم نوع الخط الرقم
0.1 H3.2H خط  الإن�شاء 1
0.5 HB الخط  الظاهر 2
0.5 HB الخط  المخفي 3

0.03 2H خط  المحور 4

0.03 2H خط  البعد 5

0.03 2H خط  امتداد 6
0.03 2H خط  الته�شير 7

الجدول )2-3(: �أنو�ع �لخطوط في �لر�سم �لهند�سي.
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الأفقي  بالتجاه  فالخّط  فيه،  ي�شير  الذي  بالتجاه  بالخّط  التعبير  يتاأّثر  قد  الخّط:  اتجاه  جل. 
يختلف تاأثيره عما لو كان في التجاه المائل، وهكذا في التجاهات جميعها.

د. مدى ��ستقامة �لخّط، �أو تعّرجه، �أو �نحنائه: فعندما يكون الخّط بطول و�شمك محّددين فاإّنه 
يعطي تاثيًرا يرتبط بمدى ا�شتقامته، اأو تعّرجه، اأو انحنائه.

ح�سِّ  على  نف�شّية  انعكا�شات  من  له  لما  اللون،  بدرجة  بالخّط  التعبير  يتاأّثر  الخّط:  لون  هل. 
الم�شاهد، فالخّط ذو اللون الأ�شفر ل يمكن اأن يكون تعبيره كاللون الأحمر اأو الأ�شود، 
والخّط باللون الفاتح يظهر اأكبر من حجمه الطبيعي، في حين يظهر الخّط باللون القاتم 

اأ�شغر من حجمه الطبيعي .
و. �سمك �لخط وطوله �أو ق�سره: نالحظ اأّن الخّط الرفيع يختلف اأثره عن الخّط ال�شميك الذي 
ي�شاويه في الطول، والخّط الق�شير يختلف تاثيره عن الخط الطويل ولو كان بال�شمك 

نف�شه.
ز.  مدى �لعالقة بين �لخّط و�لخطوط �لمجاورة له: الخّط الأفقي المجاور للخّط الراأ�شي يختلف 
تاأثيره عن الخّط الأفقي المجاور للخّط المائل، اأو المنحني، اأو المجاور للخّط المتعّرج.

تظهر من خاللها مجموعة  التي  للتكوينات  للخطوط و�لتكوينات:  �لنف�سيّة  �لدالالت 
�لخطوط تاأثير ودللة نف�سّية على �لم�ساهد نوردها على �لنحو �لآتي:  

    �أ.  �لخطوط و�لتكوينات �الأفقيّة: توحي �لخطوط �لأفقّية بالثبات و�لهدوء و�ل�ستقر�ر، 
وت�شّكل اأر�شّية اأو قاعدة لكّل ما فوقها،وتعمل على زيادة الإح�شا�س بالت�شاع الأفقي،ولذا 

النقطة  هذه  الديكور  مهند�شو  يراعي 
ورق  اأواختيار  الأثللاث  ت�شميم  عند 
م�شممو  يفعل  وكذلك  الللجللدران، 
الأزياء، اإذ يبتعدون عن ت�شميم الأزياء 
لالأ�شخلا�س  اأفقيلًا  مخّطلط  بقما�س 
البدينين في حين يف�شلونها لالأ�شخا�س 
النحفاء ولأ�شحاب القامات الطويلة، 
�شكل   ال�شعر  تراعي م�شّففة  ال�شكل )2 -21(: خطوط وتكوينات �أفقّية.وكذلك 
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الت�شريحة طوليًّا اأو عر�شيًّا ح�شب �شكل الوجه. وي�شتفاد من الخّط الأفقي كونه رمًزا 
الم�شاهد،  عين  من  بعدها  اأو  الأج�شام  قرب  مدى  لتقدير  و�شيلة  ولأّنه  الأر�س  لخّط 

وال�شكل )2 - 21 ( يبّين ذلك.

ب. �لخطوط و�لتكوينات �لر�أ�سيّة: تعطي 
والعظمة  وال�شموخ  بالتنامي  اإح�شا�ًشا 
بالت�شاع  شللا�للس  والإحلل�لل والللوقللار 
الللعللامللودي، وتللكللرارهللا يللزيللد من 
والعمق  وال�شالبة  بالقّوة  الإح�شا�س 
اأ�شجار  اأو  المتكّررة  الأعمدة  كما في 
�لخطوط  تالقي  يعطي  كما  �لغابات، 

الراأ�شية والأفقية اإح�شا�شًا بالتوازن وال�شتقرار، وال�شكل )2-22( يبّين ذلك.

جـ . �لخطوط و�لتكوينات �لمنحنية و�لد�ئريّة و�لحلزونيّة: توحي �لخطوط �لمنحنية  بالليونة 
والر�شاقة والوداعة والالنهائّية، وت�شاعد على تجميع العنا�شر وتوحيدها، و تثير اإح�شا�ًشا 
بحركات دوريّة، كالتنّف�س وحركة �لقلب،  كما تعّد  �لخطوط �لد�ئرّية رمًز�  لالنهائّية 
ز اأغلب الم�شّممين  على ال�شكل الدائري والأ�شطواني للعبّوات التي ي�شتعملونها  ولذا يركِّ

اأمللا  الللنللظللر.  جللذب  على  لقدرتها 
�لخطوط �لحلزونّية فتعتبر من م�ستقات 
بال�شيق،  وتوحي  والدوائر  المنحنيات 
اتجاه  لوعك�شنا  بالنفراج  توحي  وقد 
النظر مع م�شير الخط، كما في ال�شكل 

.)23-2(

ال�شكل )2-22(: خطوط وتكوينات ر�أ�سّية.

ال�شكل )2-23(: خطوط وتكوينات منحنية ود�ئرّية 
وحلزونّية.      

• �ر�سم يف دفرت �لر�سم مناذج للخطوط �ملنحنية و�لد�ئريّة و�حللزونّية بالألو�ن �ملائّية و�لفلوما�سرت، 
واعر�شها يف م�شغلك املهني.

نـشـاط )6-2 (
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د. �لخطوط و�لتكوينات �لمائلة: توحي باأحا�شي�س 
حركّية ت�شاعدّية، اأو تنازلّية، اأو بعدم التزان، اأو 
بال�سقوط و�لتذبذب و�لترّدد و�لتوّتر و�لندفاع، 
ويختلف ذلك باختالف درجة ميلها، كما في 

ال�شكل )24-2(.

هـ . �لخطوط و�لتكوينات �الإ�سعاعيّة: وتثير اإح�شا�ًشا 
اإلى  اأو النطالق من نقطة  باللتقاء في نقطة ما 
الف�شاء. وهي التي ترى فيها خطوًطا م�شتقيمة اأو 

متك�ّشرة، كما في ال�شكل )2-25(، وقد تتالقى كّلها اأو 
اأغلبها في نقطة تجّمع واحدة داخل اإطار العمل الفني، 
اإذ تعمل على توجيه النظر اإلى مركز ال�شيادة فيه، اأو اإلى 
ق  بت�سقُّ �أو  بال�سدمة  �إح�سا�ًسا  تعطي  متك�ّسرة  خطوط 
و  الأر�س  ت�شّقق  في  عليه، كما  ر�شمت  الذي  ال�شطح 
الزجاج المك�شور والبرق في ال�شماء...اإلخ. اأّما التاأثير 

�لنف�سي لهذه �لخطوط فهو �لإثارة وعدم �ل�ستقر�ر.

ال�شكل ) 2-24(: خطوط وتكوينات مائلة.

ال�شكل )2-25(: خطوط 
وتكوينات اإ�شعاعّية.

ًحا تاأثير �لعو�مل  �ر�سم با�ستعمال �أحد بر�مج �لحا�سوب تكوينات خطيّة متنّوعة لت�سريحات �سعر، مو�سّ
الآتية في تغيير الخّط:

• �شمك اخلّط، لون اخلّط، واجتاه اخلّط.
• مدى �لعالقه بني �خلّط و�خلطوط �ملجاورة له يف �لتكوين.

• لحظ الدللة النف�شّية للتكوين املر�شوم.
• مدى ال�شتفادة من التكوين يف ت�شميم نقو�س اأقم�شة مالب�س اأطفال.

نـشـاط )7-2 (

فّكـر ثّم ناق�ص
كيف لنا �أن نحّقق �ل�ستمتاع بالخطوط و�لتكوينات �لإ�سعاعّية؟
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الحروف العربيّة والالتينيّة: العن�شر الثاني من عنا�شر الر�شم الهند�شي هو الحروف العربّية )اأ 
…( ، وت�شتعمل هذه الحروف اإّما   A . B . C( اأو الحروف الالتينّية ، ) ... ب ، جل ، د ،
ب�سكل منفرد، كت�سميات لنقاط معينة على �لر�سم؛ مثل �لمثلث �أ ب ج� ، �أو ب�سكل كلمات �أو 
فقرات كتابية ، للدللة على الر�شم وتو�شيح المق�شود منه، وتنبع حاجتنا للحروف الالتينّية من 
ا�شتعمالنا لها كحروف وكتابات، كونها لغة عالمّية ن�شتطيع بو�شاطتها التعريف باإنتاجنا على 
م�شتوى اأو�شع من بلدنا. ولذلك على من يتعامل بالر�شم الهند�شي ل كاأ�شا�س لعمله التطبيقي ل 
اأن يتعّرف الكتابة باأ�شكالها المختلفة، ويتمّكن من �شياغتها �شياغة جمالّية، لما ت�شفيه على 
الر�شم من تكامل وو�شوح وجمال. ويتوافر في الأ�شواق �شبلونات، ونماذج جاهزة لأ�شكال 
الحروف،  تلك  فراغات لأ�شكال  تتوافر  اإذ  ؛  والالتينّية بحجوم مختلفة  العربّية  الحروف 

ت�شمح بمرور راأ�س قلم التحبير المنا�شب لإجراء عمليات الكتابة ب�شهولة وي�شر.

عمليات الر�سم الهند�سي واأ�سكاله 
تحّدها  م�شاحة محّددة  بداخله  مغلق يح�شر  باأّنه خّط  الم�شّطح  الهند�شي  ال�شكل  يعّرف 
حواف م�شتقيمة، واإذا تعّددت ال�شطوح في ال�شكل الواحد فاإنّنا نح�شل على مج�ّشم ثالثي 
الأبعاد . ولر�شم الأ�شكال الهند�شّية فال بّد من تنفيذ بع�س العمليات التي تعرف بالعمليات 
الهند�شّية، وهي عبارة عن ا�شتعمال الأدوات الهند�شّية لر�شم اأ�شكال ي�شتفاد منها في الر�شم 

الهند�شي، ومن هذه العمليات:
خط  على  نقطة  من  عمود  �إقامة 
�شفوف  في  تعّرفت  م�ستقيم: 
بع�س  اإجلللللراء  طلللرق  شللابللقللة  �لل
هذه  ومن  الهند�شّية،  العمليات 
نقطة  من  عمود  اإقامة  العمليات 
ال�شكل  انظر  على خّط م�شتقيم. 
الخطوات  وتمّعن   ،)26-2(
المّتبعة في تنفيذ هذه العملية، ثّم 

اأجب عن الأ�شئلة الآتية:
ال�شكل )2-26(:  خطوات تنفيذ العملية الهند�شّية )اإقامة 

عمود من نقطة على خّط م�شتقيم(.

ب

اأ

2
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    - ما الأدوات والمواّد الهند�شّية الم�شتعملة في تنفيذ هذه العملية ؟
- ما العالقة بين الخّط  )�س �س ، �س م(  في ال�شكل )ج( من ال�شكل )2-26( ؟ 

تن�سيف خّط م�ستقيم )�إقامة عمود على خّط م�ستقيم من منت�سفه(: ار�شم في دفترك خطوات 
تن�شيف خّط م�شتقيم، كما في ال�شكل )2-27(، ثّم اأجب عن الأ�شئلة الآتية :

تنفيذ  في  المّتبعة  الخطوات  ما   -
العملّية ؟

-  ما خ�شائ�س ال�شكل الناتج ؟
الهند�شّية  والمواّد  الأدوات  ما   -
هذه  تنفيذ  فللي  الم�شتعملة 

العملّية ؟
-  ما ال�شكل الناتج في ما لو اأكملت 
ر�شمك  عند  الللدائللرة  شللم  ر�لل

للقو�شين ؟
- كيف يمكن توظيف ال�شكل الناتج 

في ت�شميم مالب�س الأطفال ؟

ال�شكل ) 2-27(:  خطوات تنفيذ العملّية الهند�شّية
  ) تن�شيف خّط م�شتقيم(.

ب
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الر�سوم التوVسيحيّةخطو�ت �لعمل و�لنقاط �◊اكمةالرقم

1

2

3

ار�شم الزاوية املطلوبة )اأ ب ج(، كما يف ال�شكل )1(.
قو�ًشا  وار�شم  )ب(،  الزاوية  راأ�س  يف  الفرجار  ز  ركِّ
)�س �س(، كما يف  كّل من  الزاوية يف  يقطع �شلعي 

ال�شكل )2(.
ز الفرجار يف النقطة )�س(، وبفتحة منا�شبة ار�شم  ركِّ
)�س(،  النقطة  يف  ز  ركِّ نف�شها  وبالفتحة  ثّم  قو�ًشا، 
وار�شم قو�ًشا اآخر يقطع القو�س الأول يف النقطة )م(، 
كما يف ال�شكل  )3(، الذي يبنّي العملّية يف �شورتها 

النهائّية. 

الأدوات والتجهيزاتاŸــــواّد

• قلم ر�شا�س             •  اأدوات هند�شّية• ورق ر�شم
•  ‡حاة

4-2

ال�شكل )1(

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(

م

نــتــاجــات
الــتــمــريــن

    يتوقع منك في نهاية هذا التمرين اأن:
• تتعّرف مفهوم العمليات الهند�شّية ودورها يف القت�شاد املنز›.

ذ خطوات العملّية الهند�شّية تن�شيف زاوية معلومة. • تنفِّ
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الر�سوم التوVسيحيّةخطو�ت �لعمل و�لنقاط �◊اكمةالرقم

1

2

3

4

ار�شم القو�س املطلوب مع وتره وليكن الوتر هو 
) اأ ب (، كما يف ال�شكل )1( .

زه يف افتح الفرجار فتحة اأكب من ن�شف الوتر وركِّ
قو�ًشا  ار�شم  نف�شها  وبالفتحة  قو�ًشا،  وار�شم   ) اأ   (
اآخرمن النقطة )ب ( يقطع القو�س الأول يف كّل من 

)�س �س(،  كما يف ال�شكل )2(.
�لتقاطع لتح�سل على منت�سف  �لعمود بني نقاط  مّد 

القو�س، كما يف ال�شكل )3(.
ما ال�شكل الذي ميكن احل�شول عليه اإذا اأ“مت ر�شم 

الأقوا�س يف ال�شكل )3(؟ 

الأدوات والتجهيزاتاŸــــواّد

• قلم ر�شا�س          •  اأدوات هند�شية• ورق ر�شم
•  ‡حاة

5-2

ال�شكل )1(

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(

نــتــاجــات
الــتــمــريــن

    يتوقع منك في نهاية هذا التمرين اأن:
•  تتعّرف مفهوم العمليات الهند�شّية ودورها يف القت�شاد املنز›.

• - تنّفذ خطوات العملّية الهند�شّية تن�شيف قو�س.
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الر�سوم التوVسيحيّةخطو�ت �لعمل و�لنقاط �◊اكمةالرقم

1
2

3

4

5

6
7

8

الزاوية ا◊ادة 
ار�شم الزاوية احلاّدة )ج(.

رّكز يف النقطة )ج( وبفتحة فرجار منا�شبة حّدد النقطة 
)اأ،ب( على �شلعي الزاوية ثم �شل النقطتني )اأ ، ب( 

لتح�شل على امل�شتقيم.
نف�شها  ال�شابقة  وبالفتحة  ب،   ، اأ  النقطتني  يف  رّكز 

ار�شم قو�شني لتحديد النقطة )م(. 
هل  النقطة  يف  ب   ، اأ  امل�شتقيم  لتن�شيف  ج   ، م  �شل 

وهي مركز القو�س.
القو�س  ار�شم  اأ(  )هل  ت�شاوي  وبفتحة  )هل(  نقطة  من 
ال�شكل  الزاوية، كما يف  املطلوب الذي مي�ّس �شلعي 

.)1(
الزاوية اŸنفرجة

ار�شم الزاوية املنفرجة، وحّدد النقطة ج .
حّدد  منا�شبة  فرجار  وبفتحة  )ج(  النقطة  يف  رّكز 

النقطة ) اأ،ب ( على �شلعي الزاوية.
افتح الفرجار فتحة ت�شاوي امل�شافة اأ ب، ورّكز يف

اقطع  نف�شها  وبالفتحة  ب  يف  ثّم  قو�ًشا،  ار�شم   ، اأ 
القو�س ال�شابق لتحديد النقطة م.

الأدوات والتجهيزاتاŸــــواّد

• قلم ر�شا�س  •  اأدوات هند�شّية  •  ‡حاة• ورق ر�شم.

6-2

ال�شكل )1(

ال�شكل )2(

هل

نــتــاجــات
الــتــمــريــن

    يتوقع منك في نهاية هذا التمرين اأن:
•  تتعّرف اأنواع الزوايا وقيا�شاتها.

•  تر�شم اأقوا�ًشا “�ّس اأ�شالع الزوايا.
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الر�سوم التوVسيحيّةخطو�ت �لعمل و�لنقاط �◊اكمةالرقم

9

10
11

12

13

رّكز يف م وبالفتحة ال�شابقة نف�شها ار�شم القو�س الذي 
ميّر يف اأ ب ومي�ّس �شلعي الزاوية، كما يف ال�شكل )2(.

الزاوية القائمة

ار�شم الزاوية القائمة يف )ج(. 
حّدد  منا�شبة  فرجار  وبفتحة  )ج(  النقطة  يف  رّكز 

النقطة )اأ،ب( على �شلعي الزاوية.
افتح الفرجار فتحة ت�شاوي امل�شافة اأ ب، ورّكز يف اأ 
وار�شم قو�ًشا، ثّم يف ب وبالفتحة نف�شها اقطع القو�س 

ال�شابق لتحديد النقطة م.
رّكز يف م وبالفتحة ال�شابقة نف�شها ار�شم القو�س الذي 
ميّر يف اأ ب ومي�ّس �شلعي الزاوية، كما يف ال�شكل )3(.

ال�شكل )3(

�إذ� كان لديك قطعة من �لقما�¢ Zير منتظمة �ل�سكل ولها �سلعان م�ستويان ي�سّكالن ز�وية قائمة، كما 
نفuذ  ل�سرير طفل   AًطاZ íت�سل �ل�سكل  م�ستطيلة  قطعة  منها  ت�سنع  �أن  �إليك  ال�سكل )1(، طلب  في 

العمليات الآتية:
• ح�öِّ املواّد والأدوات الآتية: ) �شابونة عالم، مثلث قائم 

 .)T الزاوية، مق�س قما�س، م�شطرة

يف  كما  املتقابلتني،  ال�شكل  زاويتي  على  املثلثات  ثبِّت   •
ال�شكل )2(.

نـشـاط )8-2(

ال�شكل )1(

ال�شكل )2(
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ك املثلثات بحيث يكون الوتران متقابلني حتى يلتقي  • حرِّ
الراأ�شان داخل قطعة القما�س، كما يف ال�شكل )3(.

• ار�شم اخلّط امل�شتقيم الذي يكمل �شكل امل�شتطيل، ثّم ق�ّس 
امل�شتطيل(،  خارج  اأ�شبحت  )التي  املنتظمة  غري  الأجزاء 

كما يف ال�شكل )4(. 
ال�شكل )3(

ال�شكل )4(

الم�ساقط
يعّد ر�شم الم�شاقط مهًما و�شروريًّا للعاملين في المجالت الهند�شّية والفنّية، اإذ يبّين الأبعاد 
الحقيقّية لالأج�شام المراد ر�شم م�شا قطها،وهو من و�شائل التفاهم بين المهند�س و الم�شّمم 

والمنّفذ.

مفهوم �الإ�سقاط: تعّد �لأ�سّعة �ل�سوئّية �لتي ترد �إلى �لعين متو�زية وتنعك�س على نقاط وحو�ّف 
و�شطوح الأج�شام التي تنظر اإليها لتكون �شورة للجزء اأو الج�شم الذي انعك�شت عنه، واإذا 
نقلت هذه ال�شورة التي حّددتها اأ�شّعة الب�شر اإلى الورق فاإّنها تكون في مجموعها وحدة 
ت�شّمى م�شقًطا، ومثال على ذلك، انظر الم�شتطيل )َا َب َج َد ( في ال�شكل)2-28(الذي 

يبّين ظّل الم�شتطيل ) ا ب ج د ( على 
حائط ما، علًما باأّن هذا الحائط يمّثل 
في �لر�سم م�ستوى �لإ�سقاط و�لأ�سّعة 
الحائط  اإلى  الماّرة بزواياه والممتّدة 
�لر�سم  في  تمّثل  متو�زية  خطوط  في 
َج  َب  �أَ  و�لم�ستطيل  �إ�سقاط،  �أ�سّعة 
ظّل  ي�شّكل  الجدار  على  المبّين  َد 

ال�شكل ) 2-28(: �لإ�سقاط على م�ستوًى و�حد.

اأ

3
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�لم�ستطيل وي�سّمى م�سقًطا، وهذ� يدّل على �أّن �لإ�سقاط في �لر�سم �لهند�سي هو عملّية ر�سم 
�سورة م�ستوية بو�ساطة �أ�سّعة �لإ�سقاط.

متعامدة  م�شتويات  ثالثة  عن  باأبعادها  الفراغ  في  نقطة  اأّي  تتحّدد  �الإ�سقاط:  م�ستويات 
وهمّية في الفراغ، وكّل من هذه الم�شتويات عمودي على الآخر )ب�شكل تعامد جدران 
مبا�شرة  يواجهنا  الذي  الراأ�شي  الم�شتوى  وي�شّمى  نف�شه(،  ال�شف  غرفة  و�شقف  واأر�شّية 
با�شم الم�شتوى الأمامي )ي�شبه الجدار الأمامي لغرفة ال�شف(، اأما الم�شتوى الآخر في�شّمى 
بالم�شتوى الجانبي، وهو متعامد مع الم�شتوى الأمامي ،كذلك ن�شّمي الم�شتوى الم�شابه 
الأمامي  من  كلٍّ  مع  متعامد  وهو  الأفقي،  بالم�شتوى  ال�شف  غرفة  �شقف(  )اأو  لأر�شّية 
اأّي نقطة اأو  والجانبي. اإذن، الم�شتويات الثالثة المتعامدة في الفراغ والتي يتحّدد موقع 
�سكل بمعرفة �أبعاده عنها هي ما ي�سّمى بالم�ستويات �لأ�سا�سّية �لثالثة �أو م�ستويات �لإ�سقاط  

وهي: الم�شتوى الأمامي، والجانبي، والأُفقي.

ف�ّسر
في  اأو  البع�س  بع�شها  بجوار  اأفقي  ت�شل�شل  في  للج�شم  الثالثة  الم�شاقط  ر�شم  ليمكننا 

ت�شل�شل راأ�شي تحت بع�شها  البع�س.

اأكثر من جانب  فاإّنه يرى جانًبا واحًدا منه وقد يرى  اأّي ج�شم  اإلى  عندما ينظر الم�شاهد 
تبًعا لموقع عين الم�شاهد من الج�شم، فاإذا نظر اإلى 
ما  ر�شم  ثّم  مبا�شر(،  )ب�شكل  للج�شم  واجهة  اأّي 
يراه فاإّن ما ير�شمه ي�شّمى م�شقًطا، وهو يبيِّن بع�س 
وي�شّمى  كّلها،  لي�س  ولكن  الج�شم،  تف�شيالت 
الأمامّية  الواجهة  ليمّثل  ير�شمه  الذي  الم�شقط 
م�شقط  وهو  الأمللامللي(،  )الم�شقط  ب  للج�شم 
د بعده  يحّدد طول وارتفاع الج�شم، ولكّنه ل يحدِّ
ولبيان  النظر.لذلك  باتجاه  عر�شه(  )اأّي  الثالث 

ال�شكل ) 2-29(: الم�شاهد ير�شد الم�شاقط تف�شيالت اأكثر عن الج�شم فعلى الم�شاهد اأن ينظر 
المتعامدة الأ�شا�شّية الثالثة للج�شم.

ب
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اإلى واجهات اأخرى للج�شم، فاإذا نظر اإلى الواجهة الجانبّية لير�شمها فاإّن ما ير�شمه ي�شّمى 
ب )الم�شقط الجانبي(، وعندما ينظر اإلى الواجهة الأفقّية )من فوق( لير�شمها فاإّنه ير�شم ما 
ي�شّمى ب )الم�شقط الأفقي(، يبّين ال�شكل )2-29( ثالثة اأو�شاع للم�شاهد ينظر فيها اإلى 
ج�شم ليرى واجهة واحدة في كّل مّرة. لحظ في ال�شكل كيف ينطبع ما يراه الم�شاهد من 

الواجهة في ذهنه على �شكل م�شقط ذي بعدين اإذ اإّنه ل يرى البعد الثالث لهذا الج�شم.
�إّن خطوط تقاطع �لم�ستويات �لثالثة هي �لمحاور )� ب ج(، كما هو مبّين في �ل�سكل )2-

30(، وي�شترك كّل م�شتويين باأحد المحاور ح�شب الترتيب الآتي:
1.   ي�شترك الم�شتويان الأمامي والجانبي بالمحور )ج(. 

والأفقي  الأمامي  الم�شتويان  ي�شترك   .2
بالمحور ) اأ (. 

والجانبي  الأفقي  الم�شتويان  ي�شترك   .3
بالمحور )ب(.

ر ثّم ناق�ص فكِّ
هل عدد الم�شاقط المتعامدة للج�شم ثالثة فقط؟

كافية  الأ�شا�شّية  الثالثة  الم�شاقط  تكن  لم  اإذا 
يمكن  فكيف  واأبعاده،  الج�شم  معالم  لتحديد 

تحديد معالم الج�شم ب�شكل اأو�شح؟

اأو  اأو م�شّطًحا،  ا،  اأو خطًّ نقطًة،  قد يكون  ما والذي  اإذا و�شعت ج�شًما  الم�ساقط:  ر�سم 
مج�ّسًما في �لفر�غ بين م�ستويات �لإ�سقاط �لثالثة، ونظرت �إليها عموديًّا من �لأمام نحو 
الم�شتوى  نحو  الأعلى  من  ثّم  الجانبي،  الم�شتوى  نحو  الجنب  ومن  الأمامي  الم�شتوى 
الم�شتوى  الم�شقط الأمامي على  فاإّنك �شتح�شل على  الثالثة،  الم�شاقط  الأفقي ور�شمت 
الم�شتوى  على  الأفقي  والم�شقط  الجانبي،  الم�شتوى  على  الجانبي  والم�شقط  الأمامي، 
الأفقي، ولكي تتمّكن من ر�شم هذه الم�شاقط ل بّد اأن تتعّرف طرق ر�شم كّل من م�شاقط 
�لنقطة، و�لخطوط، و�لمكّعب، ومتو�زي �لم�ستطيالت، و�لأ�سطو�نة، و�لأج�سام �لمرّكبة.

ال�شكل ) 2-30(: المحاور الثالثة المتعامدة في الفراغ. 

جـ
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تمثيل �لنقطة على م�ستويات �الإ�سقاط وم�سا قطها: كما هو معروف اأّن النقطة لي�س لها 
اأبعاد هند�شّية فهي ناتجة عن تقاطع هند�شي بين خّطين. ولكي ندر�س م�شا قطها يجب 
التعّرف اإليها في الفراغ بين الم�شتويات الثالثة، وال�شكل المرفق التالي يبين النقطة )م( 
باإ�سقاط �أ�سّعة ماّرة بها على �لم�ستويات �لثالثة )� ب ج(، وهي �لم�ساقط �لثالثة للنقطة.

�شطح  في  بع�شها  اأمام  تكون  لأّنها  الن�شبي؛  بو�شفها  ا  اأي�شً مرتبطة  الم�شاقط  اأّن  وهي 
التي هي متعامدة  الم�شتويات  اتجاه عمودي على  الأ�شّعة ت�شقط في  واحد، نظًرا لأّن 

في حّد ذاتها. يّت�شح من خالل ال�شكل 
)2-31( �شكل هذه  النقطة في الفراغ.

اإنَّ الم�شقط الجانبي )ج( يقع في الأمام 
وفي خّط واحلد ملع الم�شقط الأملامللي

في  يقع   ) اأ   ( الأمامي  والم�شقط   ،) اأ   (
الم�شقط  مع  واحللد  خللّط  وفللي  الأمللام 
�لنقاط  تكون  وبذلك  )ب(،  �لأفقي 
للنقطة  الثالثة  الم�شاقط  هي  ج(  ب  )اأ 
على لوحة الم�شتويات، كما في ال�شكل 
)2-32(، لحظ اأّن النقطة ) اأ ( ت�شّكل 
 ) ب   ( الأمللامللي،والللنللقللطللة  الم�شقط 
الم�شقط الأفقي، والنقطة ) ج ( الم�شقط 

الجانبي.

اإّن  اإْذ  الم�شاقط،  اأبعاد  بين  عالقة  هناك 
ارتفاع الم�شقط الأمامي ي�شاوي ارتفاع 
الم�شقط  وعر�س  الجانبي،  الم�شقط 
الم�شقط  ارتللفللاع  ي�شاوي  الجانبي 
الم�شقط  عر�س  فاإّن  وكذلك  الأفقي، 
الأمامي ي�شاوي عر�س الم�شقط الأفقي.

ال�شكل ) 2-31(: موقع النقطة وم�شاقطها.

ال�شكل ) 2-32(: م�شاقط النقطة على لوحة 
الم�شتويات.
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اأ�شهل  من  الم�شتقيم  الخّط  يعّد  قطها:  �الإ�سقاط وم�سا  م�ستويات  م�ستقيم على  تمثيل خّط 
النقطتين،  بين  ون�شل  فيها،  نقطة  واآخر  نقطة  اأول  ن�شقط  كوننا  اإ�شقاًطا  الأ�شكال  اأنواع 

فالخّط الوا�شل بين النقطتين يعّد م�شقط القطعة الم�شتقيمة.
اتبع  ال�شكل )33-2(،  في  المبّينة  )�س �س(  الم�شتقيمة  للقطعة  الثالثة  الم�شاقط  ولر�شم 

الخطوات الآتية:
د النقطتين )�س1 - �س1( اللتين تمّثالن  اأ  . حدِّ
�س(  )�س،  للنقطتين  الأماميين  الم�شقطين 
على  لتح�شل  بينهما  �شل  ثّم  التوالي،  على 
الم�شقط  يمثِّل  الذي   ) الخّط ) �س1-�س1 

الأمامي للخّط.
)�س2 �س2(  الخّط  نف�شها حّدد  بالطريقة   . ب 

الذي يمّثل الم�شقط الأفقي للخّط.
جل . اتبع الطريقة نف�شها لتحّدد الم�شقط الجانبي 

لكّل منهما، علًما باأّن اأحدهما ينطبُق على الآخر في النقطتين ) �س3 �س3 (.
د . ماذا يطراأ على �شكل الم�شاقط اإذا كان الخّط المطلوب ر�شم م�شاقطه هو الخّط �س 

�س2 بدًل من الخّط �س �س؟

ال�شكل )2-33(: م�شاقط الخط الم�شتقيم

د الم�ساقط الثالثة ) الأمامي والجانبي والأفقي ( لبع�ص الأدوات والتجهيزات المتوافرة في م�سغلك  حدِّ
�لمهني ، كالطاولة و�لمقعد و�لم�سباح �لكهربائي .....�إلخ، ثّم نّفذ ما ياأتي:

• افرت�س امل�شباح الكهربائي يف م�شغلك كنقطة يف الفراغ.
د موقع امل�شقط الأفقي يف امل�شغل بناًء على النقط املختارة. • حدِّ
د موقع امل�شقط اجلانبي يف امل�شغل بناًء على النقط املختارة. • حدِّ

د موقع امل�شقط الأمامي يف امل�شغل بناًء على النقط املختارة. • حدِّ
• ار�شم امل�شاقط الثالثة الناجتة عن العمليات ال�شابقة على لوحة امل�شتويات، ثّم ناق�س معّلمك 

وزمالءك يف النتائج.

نـشـاط )9-2 (
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في  كما  الم�شتويات،  للوحة  م�شاهدتك  خالل  من 
ال�شكل )2-34(، لحظ اأّن الم�شقط الجانبّي عبارة 
خّطين  عن  عبارة  الآخرين  والم�شقطين  نقطة  عن 
اأّننا عندما  اأذهاننا  يغيب عن  اأّل  م�شتقيمين.و يجب 
اأن  نّجرده من العر�س  نريد درا�شة الخّط الم�شتقيم 
وال�شماكة، واأن نعّده مجموعة من النقط المتجاورة، 

ويقّدر طوله من اأول نقطة فيه واآخر نقطة.
 

تمثيل �لم�ستوى )�ل�سطوح( على م�ستويات �الإ�سقاط وم�ساقطها:
الم�شتوى )ال�شطح(: م�شاحة م�شّطحة مغلقة ومحدودة، والقاعدة العاّمة في ر�شم م�شاقط 
هذه ال�شطوح هي اأّن ال�شكل الحقيقي يظهر في م�شقطه على الم�شتوى الذي يكون موازيًا له 
عند و�سعه في �لفر�غ، �أّما �لم�سقطان �لثاني و�لثالث فهما عبارة عن خطوط م�ستقيمة �أطو�لها 

الم�شافة بين اأق�شى نقطتين من ال�شطح 
�لإ�سقاط.  �أ�سّعة  عليها  ت�سقط  و�لتي 
مع  التعامل  اأّن  اإلى  الإ�شارة  وتجدر 
ال�شطوح المختلفة يعتمد على �شكل 
ناأخذ  �شوف  لذلك  ال�شطوح،  هذه 
الم�شتطيل مثاًل لهذه ال�شطوح والذي 

يتمّثل في ال�شكل )2- 35(.

ميكانيكّية  الهند�شّية من قطع  الأ�شكال  اأّن  فيه  مما ل�شّك  منتظمة:  ر�سم م�ساقط لأج�سام 
ومن�شاآت مهما كان ت�شكيلها،فاإّنها تتكّون في الواقع من اأ�شكال اأ�شا�شّية وملحقاتها .فلو 
حّللنا اأّي �شكل هند�شي لوجدناه في الأ�شل عبارة عن مكّعب، اأو متوازي م�شتطيالت، 
الت�شكيالت  هذه  من  اأجزاء  تكون  ورّبما  .....اإلخ.  هرم  اأو  اأ�شطوانة،  اأو  كرة،  ربما  اأو 
�لأ�سا�سّية.ولكي ن�ستوعب نظرية �لإ�سقاط ور�سم �لم�ساقط ناأخذ �أمثلة على هذه �لأ�سكال 

�لأ�سا�سّية حتى تّت�سح لنا عملية �لإ�سقاط ور�سم �لم�ساقط، و من هذه �لأ�سكال ما ياأتي:

ال�شكل )2-34(: م�شاقط الخط 
الم�شتقيم على لوحة الم�شتويات.

ال�شكل ) 2-35(: �شكل م�شّطح لم�شتطيل وم�شاقطه.

الجانبيالأمامي

اأماميجانبي
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�أ. �لمكّعب: يعّد �لمكّعب �أ�َسا�ًسا لدر��سة �إ�سقاط �لأج�سام، 
اأركان )زوايا(  للمكّعب ثمانية  اأّن  وكما هو معروف 
تكّونها ال�شطلوح ال�شتة لهذا  المكعب، يبّين ال�شكل 
خالله  من  نالحظ  حيث  الأركللان.   هذه   )36-2(

النتائج الآتية:
على �لم�ستوى �لجانبي �لنقاط )ب  ز   و   ج(، �إذ� تّم 

تو�سيلها بخطوط فاإّنها تكّون �لم�سقط �لجانبي.
تّم  �إذ�  ب(  ز  ح  )�أ  �لنقاط  �لأمامي  �لم�ستوى  وعلى 
�لم�سقط  تكّون  فاإّنها  م�ستقيمة  بخطوط  تو�سيلها 
)�أ   �لنقاط  �لأفقي  �لم�ستوى  للمكّعب، وعلى  �لأمامي 
تكّون  م�ستقيمة  بخطوط  تو�سيلها  تّم  �إذ�  د(  ب  ج  
فاإّننا  الم�شتويات  لوحة  اأفردنا  واإذا  الأفقي.  الم�شقط 

نح�شل على ال�شكل )37-2(.
وتظهر م�شاقط المكّعب على لوحة الم�شتويات مرّبعات 

مت�شاوية .
فّكر ثّم ناق�ص

- ما الأج�شام التي ل تحتاج اإلى ر�شم الم�شاقط الثالثة لتمثيلها ويمكن الكتفاء بم�شقط اأو  
    م�شقطين لتمثيلها؟

- هل يغني ر�شم الم�شاقط الثالثة للج�شم عن ر�شم مج�ّشم ) منظور( للج�شم؟ 

الفراغ بين  الم�شتطيالت الذي يقع في  لر�شم م�شاقط لمتوازي  ب . متوازي الم�ستطيالت: 
م�ستويات �لإ�سقاط، �أ�سقط نقاط �أركانه جميعها وخطوط �سطوحه )كما في ر�سم �لنقط، 
والقطعة الم�شتقيمة، و المكعب(، ثّم �شل بينهما �شريطة اأن تحّدد موقع ال�شكل ن�شبة اإلى 
الم�شتوى  الأمامي والجانبي، وارتفاعه عن  الم�شتويين  بعده عن  اأي  الثالثة؛  الم�شتويات 
الأفقي. يبّين ال�شكل )2-38( متوازي الم�شتطيالت وموقعه في الفراغ ن�شبة اإلى م�شتويات 

�لإ�سقاط و م�ساقطه على لوحة �لم�ستويات . 

ال�شكل )2-37(: م�شاقط المكّعب على 
لوحة الم�شتويات.

ال�شكل ) 2-36(: موقع المكّعب في الفراغ.
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جـ . الأ�سطوانة: اإذا ر�شمت الم�شاقط الثالثة كما مّر معك �شابًقا لأ�شطوانة في الو�شع القائم 
ومعلوم لديك قطرها وارتفاعها فاإّنك �شتالحظ اأّن الم�شقطين الأمامي والجانبي لها يكونان 
متماثلين، وكاًل منهما ب�شكل م�شتطيل طوله ي�شاوي ارتفاع الأ�شطوانة وعر�شه ي�شاوي 
قطرها، ويكون الم�شقط الأفقي ب�شكل دائرة قطرها م�شاٍو لقطر الأ�شطوانة. يبّين ال�شكل 

)2-39( اأ�شطوانة في الفراغ في و�شع قائم وم�شا قطها.

فّكر ثّم ناق�ص
ناق�س زمالءك في ما يتعّلق بر�شم م�شاقط الأ�شطوانة من حيث :

- اأ�شكال الم�شاقط اإذا و�شعت الأ�شطوانة في الفراغ ب�شكل اأفقي بدًل من و�شعها القائم.

ال�شكل ) 2-39(: اأ�شطوانة قائمة وم�شا قطها .

ال�شكل ) 2-38(: ر�شم م�شاقط متوازي الم�شتطيالت.
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الر�سوم التوVسيحيّةخطو�ت �لعمل و�لنقاط �◊اكمةالرقم

1

2

3

4

حّدد امل�شاقط الثالثة للمج�شم املر�شوم يف ال�شكل
.) 1 (

امل�شتويات   لوحة  لل�شكل على  الثالثة  امل�شاقط  ار�شم 
يف ال�شكل ) 1 (.

واجلانبي  الأمامي  امل�شقطني   )  2  ( ال�شكل  يبنّي 
للمج�شم املر�شوم،  ار�شم امل�شقط  الأفقي للمج�ّشم.

يبنّي ال�شكل ) 3 ( امل�شقطني الأمامي والأفقي، ار�شم 
امل�شقط اجلانبي للمج�ّشم املر�شوم.

الأدوات والتجهيزاتاŸــــواّد

• قلم ر�شا�س   •  م�شطرة   •  ‡حاة• ورق ر�شم

7-2

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(

- لم تر�سم خطوط �لمحاور على �لم�ساقط عند ر�سم م�ساقط �لأ�سطو�نات؟
- اإذا توافر لديك م�شقطان من م�شاقطها، هل يمكنك ر�شم الم�شقط الثالث؟ كيف ؟

ت�ستطيع �أن ت�ستنتè قاعدة �لإ�سقاط في �لأج�سام جميعها، وهي �إ�سقاط كّل نقطة في �لج�سم على 
الم�شتويات الثالثة ثمَّ التو�شيل بينها تبًعا لرتباطها في الج�شم الفعلي.

ال�شكل )1(

نــتــاجــات
الــتــمــريــن

    يتوقع منك في نهاية هذا التمرين اأن:
•  تتعّرف طريقة �لإ�سقاط.

•  تر�شم امل�شقط الناق�س للمج�ّشمات املختلفة.

اأمامي

اأمامي

اأمامي

جانبي

جانبي

اأفقي

اأفقي

المج�شم
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الر�سوم التوVسيحيّةخطو�ت �لعمل و�لنقاط �◊اكمةالرقم

1

2

3

4

5

تت�شابه امل�شاقط الأمامّية الثالثة للمج�ّشمات املر�شومة 
يف ال�شكل )1(، ار�شم امل�شاقط الأخرى غري املت�شابهة 

لهذه املج�ّشمات.
من  جم�شم  كّل  يف  املت�شابهة  الثالثة  امل�شاقط  ار�شم 

املج�ّشمات املر�شومة يف ال�شكل )2(.
املج�ّشمات  يف  واجلانبية  الأمامّية  امل�شاقط  تت�شابه 
املختلفة  امل�شاقط  ار�شم   ،)3( ال�شكل  يف  املر�شومة 

لهذه املج�ّشمات.
حّدد امل�شاقط املختلفة للمج�ّشمات يف ال�شكلني 

.) 2،1 (
يف  املر�شومة  املج�ّشمات  يف  املت�شابهة  امل�شاقط  ن  لوِّ

الأ�شكال )3،2،1 (.  

الأدوات والتجهيزاتاŸــــواّد

• قلم ر�شا�س    •  م�شطرة    •  ‡حاة• ورق ر�شم

8-2

ال�شكل )1(

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(

نــتــاجــات
الــتــمــريــن

    يتوقع منك في نهاية هذا التمرين اأن:
•  تر�شم امل�شاقط الثالثة للج�شم

•  تالحظ ت�شابه امل�شاقط واختالفها.

جانبياأمامي

اأفقي
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المنظور
ي�شعب على الإن�شان العادي اإدراك اأو ت�شّور الأ�شكال الهند�شّية اإذا ما نظر اإلى م�شا قطها 
ومقاطعها المختلفة، ولكن بو�شعه اأن يت�شّور ال�شكل اإذا مّثل فراغيًّا وفق اأبعاده الثالثة،وقد 
يكون التمثيل الفراغي هذا عن طريق المنظور، اأو عن طريق الموديل، اأو ال�شور الفوتوغرافّية 
الأمر الذي ي�شهل على الم�شّمم اأو المهند�س التفاهم مع عمالئه واإدراك وجهات نظرهم.

وهنا تبرز اأهمّية المنظور الذي يعطي �شورة وا�شحة عن الت�شميم وفق اأبعاده الثالثة.
الواقع،  اللوحة ( كما هي في  فالمنظور هو تمثيل الأج�شام المرئّية على �شطح منب�شط ) 

ولكن كما تبدو لعين الناظر اإليها من موقع معّين.

المنظور الهند�سي: هنالك ثالثة اأنواع رئي�شة للمنظور الهند�شي جميعها تت�شابه من حيث 
تحقيقها لأهمّية المنظور وتعريفه. بينما تختلف عن بع�شها من حيث مواقع نقطة الر�شد 
التي ينظر منها الم�شاهد اإلى الج�شم، ومن حيث زوايا ميالن واجهات الج�شم الثالث عن 
اأ�شّعة نظر الم�شاهد.ولكّل نوع تطبيقاته في مجال الر�شم الهند�شي ولكن اأكثرها ا�شتعماًل 

هو المنظور الأيزومتري .

المنظور الأيزومتري: اأهّم المناظير )ذات المحاور المائلة(. ومّما يجدر ذكره هو اأّن هذا 
المنظور ي�شّمى » المنظور ذا الوجهين المائلين « تمييًزا له عن المنظور الأوبليك الذي 
ي�شّمى » المنظور ذا الوجه المائل «. يتمّيز المنظور الأيزومتري باأّن الزوايا بين محاوره 
تتماثل  ال�شكل )2-40(،  وبذلك  ، كما في  الثالثة مت�شاوية وكّل منها ت�شاوي )120(ْ

اإجراءات ر�شم واجهاته الثالث مّما يجعل ر�شمه �شهال 
�شين .  �شواء للطلبة اأو للمتخ�شّ

وت�سّمى خطوط �لمنظور �لمو�زية لمحاوره �لثالثة
المنظور  ويتمّيز  اأيللزومللتللريّللة،  خطوًطا  ج(  ب  )ا   
الأيزومتري باأّن خطوطه جميعها تر�شم ح�شب اأطوالها 
المدّونة  غير  الأبعاد  بع�س  معرفة  ي�شّهل  مّما  الحقيقّية 
من القيا�س مبا�شرة على المنظور، وي�شهل كذلك ر�شم 

ال�شكل )  2-40 (: المنظور الأيزومتري.هذه �لخطوط. 

4

اأ

اأَ

ب

جل

جَل

د

َب
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الر�سوم التوVسيحيّةخطو�ت �لعمل و�لنقاط �◊اكمةالرقم

1

2

3

4

ورقة  على  منا�شب  مكان  )م( يف  الأ�شل  نقطة  عنيِّ 
الر�شم وهي نقطة التقاء املحاور الثالثة للمنظور، ثّم 
امل�شطرة  با�شتعمال  النقطة  بهذه  ميّر  اأُفقيًّا  ا  ار�شم خطًّ

. T التي على �شكل حرف
من النقطة )م( ار�شم املحور ) اأ ( بزاوية ميل 30 درجة 
وذلك با�شتعمال امل�شطرة T واملثلث 60X30  ،  كما 

يف ال�شكل )1(.
يف  كما  )ب(،  املحور  لر�شم  ال�شابقة  العملّية  كّرر 

ال�شكل ) 2(.
اأما املحور )ج( فري�شم راأ�شيًّا على اخلط  الأفقي، كما 

يف ال�شكل )3(.

الأدوات والتجهيزاتاŸــــواّد

•  قلم ر�شا�س ) H2 (   •  م�شطرة على �شكل حرف • ورق ر�شم
حرف T   • ‡حاة

9-2

ال�شكل )1(

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(

نــتــاجــات
الــتــمــريــن

    يتوقع منك في نهاية هذا التمرين اأن:
يزومرتّية. •  تتعّرف مفهوم املحاور الأ

يزومرتي. •  تر�شم املحاور الثالثة للمنظور الأ
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�أ - ر�سم منظور �أيزومتري لمكّعب: لر�شم منظور مت�شاٍو لمكّعب اأبعاده معلومة، اتبع الخطوات 
الآتية المبّينة في ال�شكل )41-2(:

- ار�شم اأحد وجوه المكّعب وليكن الم�شقط الأمامي ) اأاأَ ، ب َب ( لتحديد اأبعاده.
ا اأفقيًّا )�س �س( يمّر بالنقطة )ب( .وار�شم ثالثة محاور من نقطة )ب(. الأول  - ار�شم خطًّ
اإلى اليمين ويميل بزاوية مقدارها )30ْ(، وي�شّكل الخّط )ب ع(، والثاني يميل اإلى الي�شار 
ا، وي�شّكل الخّط )ب ل(، والثالث راأ�شيًّا اإلى الأ�شفل، وي�شّكل الخّط  بزاوية مماثلة اأي�شً

)ب م(.
ا يميل اإلى اليمين  - حّدد النقطة )َب( على الخّط الراأ�شي )ب م(، وار�شم من النقطة )َب( خطًّ
وبالطريقة  َع(،  )َب  الخّط  وي�شّكل  اأَ(،  )ب  للخّط  موازيًا  اأي  )30(ْ؛  مقدارها  بزاوية 
منها  واأ�شقط  ع(،  )ب  الخّط  على   ) اأَ   ( النقطة  حّدد  ثّم  َل(،  )َب  الخّط  ار�شم  نف�شها 
ا را�شيًّا( يتقاطع مع )َب َع( في نقطة ) اأَ (، وبذلك تكون قد ر�شمت الوجه  عموًدا )خطًّ
ا اأ�شقط عموًدا يتقاطع مع الخللللّط )َب َل( في  الأمامي  للمكّعب ،ومن النقطة )ج( اأي�شً
ا  نقطة )َج(، فتكون قد ح�شلت على الوجه الجانبي للمكّعب، ثّم ار�شم من نقطة )اأ( خطًّ
اآخر من نقطة )ج( يوازي الخّط )ب ع(،  ا  يوازي )ب ل( لي�شّكل الخّط )اأ َع( وخطًّ

وي�شّكل الخّط )ج ًل ( ،وبذلك تكون قد ر�شمت الوجه الأفقّي للمكّعب.
- �م�سح �لخطوط �لز�ئدة ليبقى �لمنظور �لمطلوب للمكّعب.

الت،   ب- ر�سم منظور اأيزومتري لمتوازي م�ستطيالت: لر�شم منظور مت�شاٍو لمتوازي م�شتطي
ل ال�شكل ) 2-42( الذي يبّين خطوات موجزة لر�شم المنظور،          تاأمَّ

ال�شكل )2-41(: خطوات ر�شم منظور اأيزومتري لمكّعب.

الأمامي

الأفقي

جانبي
ال
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ثّم اأجب عن الأ�شئلة الآتية:
1- هل تختلف مقا�شات وجوهه عن مقا�شات المكّعب ؟

2- كيف تر�شم الجزء المائل فيه؟
3- ا�شرح خطوات ر�شمه بالتف�شيل.

ة ح�شب اختيارك لالأواين املبّينة يف ال�شكل )2-43(، وظلِّلها بالطريقة  • ار�شم باليد مناظري مكبَّ
التي تراها منا�شبة لتج�شيمها.

• وّظف املهارات العملّية التي اكت�شبتها من خالل منهاج الرتبية الفنّية يف مرحلة التعليم  الأ�شا�شي 
.)corel draw( يف ر�شم اأ�شكال هند�شّية با�شتعمال برامج احلا�شوب؛ مثل برجمّية

نـشـاط )10-2 (

نـشـاط )11-2 (

ال�شكل )2-43(: اأ�شكال اأواٍن منزلية.

ال�شكل )  2-42(: خطوات ر�شم منظور اأيزومتري لمتوازي م�شتطيالت.
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ح كاًل من : و�شّ
اأ    - ال�شكل الهند�شي الم�شّطح.

م ثالثي الأبعاد. ب - ال�شكل الهند�شي المج�شَّ
اذكر الأدوات الم�شتعملة في تنفيذ العمليات الهند�شّية .

�شك؟ كيف يمكنك ال�شتفادة من العمليات الهند�شّية في مجال تخ�شّ
ما  المجالت التي باإمكانك توظيف العمليات الهند�شّية من خاللها؟

3

4
5
6

ح مفهوم �لإ�سقاط. و�سِّ
كيف نحّدد نقاط  تقاطع �أ�سّعة �لإ�سقاط مع م�ستويات �لإ�سقاط؟

ما المج�ّشم الذي تكون م�شاقطه الثالثّية متماثلة في ال�شكل والقيا�س؟
لم نر�سم خطوط �لمحاور على �لم�ساقط عند ر�سم م�ساقط �لأ�سطو�نات؟

ر ذلك. تتغّير م�شاقط الأج�شام اإذا تغّير و�شع الج�شم. ف�شِّ
ح المفهومين الآتيين: و�شِّ

المنظور، و المنظور الأيزومتري.
ما الغر�س من ر�شم الخّط المائل على زاوية 45 درجة عند ر�شم الم�شاقط على لوحة 

الم�شتويات؟
هل تت�شابه الزوايا الثالث في محاور المنظور الأيزومتري؟

7
8
9
10
11
12

13

14

ما وظيفة �لخطوط في �لر�سم �لهند�سي؟
ار�شم با�شتعمال قلم الر�شا�س تكوينات خطّية ب�شيطة توحي بل :

اأ    - ال�شتقرار والهدوء
ب - الليونة والر�شاقة

جل - عدم التزان
د   - الحركة

الأ�سئــــلـــة
1
2
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عّرف ما ياأتي:
�ألو�ن  �ل�سائلة،  �للّباد  �أقالم  �لمائّية،  �لألو�ن  �لمنظور،   ، �لإ�سقاط  �لهند�سي،   �لر�سم 

البا�شتيل، المنظور الهند�شي، والعمليات الهند�شّية.
ما اأنواع الم�شاطر في الر�شم الهند�شي؟

ما فوائد الراأ�س الن�شباطي في الم�شطرة التي على �شكل حرف )T( في الر�شم الهند�شي؟
اذكر وظيفة اأدوات الر�شم الآتية:

اأقالم الر�شا�س، عيدان الفحم، المنقلة ، الفرجار، والمثلثات. 
ما وظيفة �لخطوط في �لعمل �لفني؟

ح الفرق بين خّط الإن�شاء وخط الته�شير من حيث: و�شِّ
نوع قلم الر�شا�س الم�شتعمل في ر�شمه، ال�شماكة، و�شكل الخط. 

�ذكر �لعو�مل �لموؤّثرة في �لخطوط.
ما �لدللة �لنف�سّية للخطوط و�لتكوينات �لآتية: 

الأفقّية، الدائرّية، والإ�شعاعّية. 
ما �لقاعدة �لعاّمة في ر�سم �ل�سطوح على م�ستويات �لإ�سقاط وم�ساقطها؟

اأ�سئلة الوحدة الثانية
1

2

9

3
4

5
6

7
8
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بناًء على ما تعّلمته  في هذه الوحدة، قّيم نف�شك ذاتيًّا بو�شع اإ�شارة )√( في الخانة المنا�شبة 
لتقييمك في الجدول اأدناه بعد نقله اإلى دفترك.

تقويم ذ�تي للوحدة �لثانية

النعممعــــــاييــر األداءالرقم
ح مفهوم الر�شم الهند�شي واأهمّيته.1 اأو�شّ
اأمّيز بين اأدوات الر�شم ومواّده.2
اأ�شتعمل قلم الر�شا�س باأنواعه في تنفيذ الت�شاميم الفنّية.3
اأختار الأدوات والمواّد المنا�شبة لنوع العمل. 4
اأمزج الألوان المائّية بالطريقة ال�شحيحة.5
اأ�شتخرج تدريجات لونّية من لون واحد با�شتعمال الألوان المائّية.6
اأ�شتعمل �أنو�ًعا مختلفة من �لخطوط في �لر�سم �لهند�سي.7
�أر�عي �لعو�مل �لموؤّثرة في �لخطوط في �لر�سم �لهند�سي.8
اأر�شم با�شتخدام الحا�شوب اأنواًعا من التكوينات الخطّية.9

اأ�شّمم اأرقاًما عربّيًة ولتينّيًة بطريقة الكتابة القيا�شّية القائمة والمائلة.10
ًحا فيها م�ستويات �لإ�سقاط لالأ�سكال.11 �أر�سم لوحة �لم�ستويات مو�سّ
اأر�شم الم�شاقط الأمامّية والجانبّية والأفقّية لالأ�شكال الم�شّطحة والمج�ّشمة. 12
ة بالمنظور.13 اأقراأ الر�شوم الخا�شّ
ح طريقة ر�شم المناظر لنقطة وخّط م�شتقيم و�شطح ومج�ّشم ثالثي الأبعاد.14 اأو�شّ
اأر�شم الم�شقط الأفقّي للم�شغل المهني وتجهيزاته.15
مات مختلفة.16 اأر�شم منظوًرا  اأيزومتريًّا  لمج�ّشّ
اأقارن بين  اأ�شكال المج�ّشمات وم�شاقطها.17
اأطّبق قواعد الر�شم الهند�شي في ر�شم الم�شاقط والمنظور.18
اأتعاون مع زمالئي في اأثناء العمل.19
اأ�شتعمل الحا�شوب ل�شتق�شاء المعرفة المتعّلقة بالر�شم الهند�شي.20
اأراعي مبادئ ال�شالمة العاّمة في اأثناء العمل وبعده.21
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الزخارف



�لتي ت�ؤّكد عنا�سر �لعمل �لفني و�أُ�س�سه،  �لت�سكيلّية  �أق�سام �لفن�ن   تعّد �لزخارف و�حدة من 
وعلى �لرغم من �أّن �لزخارف مت��فرة في معظم فن�ن �لح�سار�ت �لقديمة �لتي عرفتها �لإن�سانية، 
�إل �أّن �لأ�ساليب �لتي ع�لجت بها تختلف باختالف �لعنا�سر �لم�ستعملة نتيجة �لبيئة، و�لعاد�ت، 

و�لتقاليد وغير ذلك.

- لم يميل �لنا�س �إلى ��ستعمال �لزخارف؟
- ما مجالت �لقت�ساد �لمنزلي �لتي تدخل فيها �لزخرفة؟ 

- كيف �حتّلت �لزخارف �لإ�سالمّية مكانتها بين زخارف �لأمم ؟
- كيف يمكن للحا�س�ب �لم�ساهمة في �إنتاج �أعمال زخرفّية نفعّية؟

�ستجد اإجابات عن هذه الأ�سئلة وغيرها في هذه الوحدة.
ويتوقّع منك بعد درا�سة هذه الوحدة اأن :
- تقارن بين �أ�سكال �لزخارف و�أن��عها.

- تتعّرف خ�سائ�س �لزخارف وطرق تنظيمها.
- تر�سم وحد�ت زخرفّية هند�سّية وغير هند�سّية )طبيعية( وتكّررها.

�س  - ت�ستعمل �لحروف و�لأرقام �لعربّية و�لالتينّية في ت�سميم �أعمال زخرفّية نفعّية في مجال تخ�سّ
�لقت�ساد �لمنزلي.

- ت�سّمم بطاقات ومل�سقات بزخارف م�ست�حاة من �لفّن �لنبطي.
�س �لقت�ساد �لمنزلي با�ستعمال م��ّد بيئّية م�ستهلكة. - تنفذ عماًل نفعيًّا زخرفيًّا �سمن تخ�سّ

- ت�سّمم وحد�ت زخرفّية وتكّررها با�ستعمال �لحا�س�ب.
- ت�ّظف مهار�ت �لتح�ير و�لتجريد و�لتل�ين في �لفّن �لإ�سالمي لزخرفة جد�رّيات في م�سغلك 

�لمهني.
- تقيِّم �لأعمال �لزخرفّية وفق معايير محّددة. 
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الزخارف  مفهومها وخ�صائ�صها وعنا�صرها اأّوالً

يبحث �لإن�سان د�ئًما عن �ل��سائل �لتي ت�سيف �لجمال �إلى حياته ومن �سمنها �لزخارف �لتي 
ي�ستعملها في مجالت و��سعة. وهي ُتعّد �إحدى �ل��سائل �لتي ت�سهم في �إ�سفاء �لجمال �إلى مجالت 
�لفن�ن �لمتنّ�عة، ويمكن ��ستعمالها باأ�ساليب �إبد�عّية متعّددة. فما مفه�مها؟ ما �لخ�سائ�س �لتي 

تتمّيز بها عن غيرها من �لفن�ن؟ هل تخ�سع لق��عد ونظم معّينة؟

فّكر ثّم ناق�ش

�سبب لج�ء �لإن�سان للزخرفة �أكثر من غيرها من �لفن�ن.

مفهوم الزخارف
مختلفة  باتجاهات  المر�سومة  المتكررة  والأ�سكال  الخطوط  من  مجموعة   : الزخارف 
و�ل�سكل  معّينة،  فنّية  ولت�ؤّدي وظيفة  منتظم،  غير  �أو  منتظمًا  �سكاًل  لتكّ�ن  بتنا�سق جميل 

�لمتكّرر ي�سّمى )وحدة  زخرفّية(.

ا �لت�سميم �لزخرفي فين�ساأ من تكر�ر �ل�حدة �لزخرفّية �سمن نظام معّين يعّبر عن م��س�ع  �أمَّ
�أو فكرة هادفة، ويحمل قيًما فنّية يت��فر فيها ما في �لعمل �لفني من عنا�سر و�أ�س�س، ويتاأّثر 
بع��مل؛ مثل: و�سيلة تنفيذ �لت�سميم، و�ل�سطح �لمعّد لتنفيذ �لت�سميم. يبّين �ل�سكل )1-3( 

�لتكر�ر �لعم�دي و�لتكر�ر �لأفقي.

�ل�سكل ) 3-1(: ت�سميم زخرفي بالتكر�ر �لعم�دي و�آخر بالتكر�ر �لأفقي.

1
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فّكر ثّم ناق�ش
�لزخرفي  �لت�سميم  في طبيعة  للعمل  �لمعّد  و�ل�سطح  �لعمل  و�سيلة  كّل من  �ختالف  ي�ؤّثر  كيف 

�لمنّفذ؟

�لإن�سان  �أدو�ت  من  كثيرة  �سط�ح  على  �لزخارف  تظهر 
     وحاجاته وم�ستلزماته �لي�مّية؛ مثل : 

�ل�سجاد  زخرفة  عنا�سر  تتنّ�ع  حيث  ال�سّجاد: 
و�أل��نه وت�ساميمه، كما في �ل�سكل )2-3(. 

متنّ�عة  و�أل����ن  بت�ساميم  تزخرف  �لتي  الأقم�سة: 
تنا�سب �لأذو�ق و�لأعمار �لمختلفة، كما في �ل�سكل 

)3-3(، هذه �لزخارف متجّددة على �لدو�م.

ا في �لن�سيج فيزيده رونًقا وجمالً،  وتظهر �لزخرفة �أي�سً
كما في �ل�سكل )4-3(.

�ل�سكل ) 3-2(: زخرفة �ل�سّجاد.

�ل�سكل ) 3-4(: زخرفة �ل�سكل ) 3-3(: زخرفة �لأقم�سة و�لأزياء.
�لمن�س�جات.

قائمة  م  نظِّ ثّم  ورج��ال،  و�سيد�ت  �أطفال  ملالب�س  �س�ًر�  �جمع  جمم�عتك،  مع  بالتعاون   •
�عر�س  و�سكلها،  �ملالب�س  على  �ملت��فرة  �لزخارف  ن�ع  على  تالحظها  �لتي  بالختالفات 

عملك على �سائر �ملجم�عات للمناق�سة.

نـشـاط )1-3 (

اأ

ب
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على  �لزخارف  تعالج  الخزف: 
طرق،  بعّدة  �لخزفّية  �لأو�ن��ي 
�لحرق  قبل  زخرفتها  تتّم  فمنها 
�لحذف  باأ�سل�ب  و�لتزجيج 
يتّم  ما  ومنها  و�لحّز،  و�لإ�سافة 
�لتعامل معها بعد �لحرق بالر�سم 

كما  حرقها،  و�إعادة  تزجيجها  ثّم  عليها، 
في �ل�سكل )5-3(. 

بتنّ�ع  �لمعمارّية  �لزخارف  تتنّ�ع  العمارة: 
�لملّ�نة  �لرخامّية  �لزخارف  فمنها  م��ّدها، 
�لزخارف  �أو  و�لأر�سّيات  �لجدر�ن  على 
�لج�سّية  �لزخارف  وتنّفذ  �لبارزة،  �لج�سّية 

لالأل��ن  و�لجمع  �لقطع  ب��ساطة  و�لرخامّية 
�لمختلفة �أكثر من عملية �لحفر، وهناك �لزخارف على �لحجر و �لتي ت�ستعمل لها طرق �لحفر 

�لبارز و�لغائر، كما في �ل�سكلين )3-6( و )7-3(.
فّكر ثّم ناق�ش 

�سك. �سات �لقت�ساد �لمنزلي من �لزخرفة؟ �أعِط �أمثلة من و�قع تخ�سّ ما مدى ��ستفادة تخ�سّ

�لزخارف  تنّفذ  الخ�سب والمعادن: 
باأ�سل�ب �لحفر �لغائر و�لبارز ب��ساطة 
�لطرق، وذلك في �لن��فذ و�لأب��ب 
و�ل�سناديق و�لمنابر وما �إلى ذلك من 
�لتحف �لخ�سبّية و�لمعدنّية، كما في 

�ل�سكل )8-3(.

�ل�سكل ) 3-5(: زخرفة �لخزف و�لفخار.

�ل�سكل ) 3-6(: زخارف 
ف�سيف�سائّية.

�ل�سكل ) 3-7(: زخرفة 
على و�جهة �لعمارة.

�ل�سكل )3 -8( : زخرفة �لخ�سب و�لمعادن.

جـ

د

هـ
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خ�سائ�ش الزخارف
من  كثير  في  معها  ت�سترك  �إذ  �لمختلفة،  �لت�سكيلّية  �لفن�ن  مجالت  �أحد  �لزخرفة  تعّد 

�لخ�سائ�س، �إل �أنها تمتاز بالخ�سائ�س �لآتية:
ا   �أ    - تعتمد �ل�حدة في ت�سكيلها. وهذ� يعني ت��فق �لعنا�سر �لتي تكّ�ن �لزخرفة و�ن�سجامه

        مًعا في �لت�سميم �لزخرفي.
م       ب - تّت�سم باأّنها ذ�ت بعدين، وتبتعد عن �لبعد �لثالث؛ �أّي �أّنها م�سّطحة خالية من �لتج�سي

         با�ستثناء �لزخارف �لمحف�رة و�لبارزة على �لرخام و�لحجر وغيره.
ج�  - مجّردة؛ لأّنها ل تحمل معاني تعبيريّة، و�إّنما جمالّية تزيينّية فقط.

د    - تعتمد نظاًما محّدًد� في �لت�زيع د�خل �لم�ساحة �لمحّددة، و�سنتعّرف ذلك لحًقا.
ه�   - تدخل في كثير من مجالت �لفن�ن �لتطبيقّية. 

عنا�سر الزخارف
تق�سم �لعنا�سر �لزخرفّية �إلى ن�عين:

هند�سّية  �أ�سكال  من  �لمكّ�نة  �لعنا�سر  هند�سيّة:  عنا�سر 
معّينة قد تك�ن ب�سيطة �أو معّقدة، كما في �ل�سكل )9-3(.

        
عنا�سر غير هند�سيّة )طبيعية(: �لعنا�سر �لتي تحمل �سفات 

�ل�سكل �لطبيعي �لذي �أخذت منه، ومنها : 
�لعنا�سر�لنباتّية، كما في �ل�سكل )11-3(. 

و�لغزلن  و�لطي�ر  كالفر��سات  �لعنا�سر�لحي��نّية، 
نق��س  من  يت��فر  وما  مختلفة،  و�أو�ساع  حركات  في 

والزواحف  والطيور  الحيوانات  اأج�سام  على  وخطوط 
و�لأ�سد�ف، وي�سّمى هذ� �لن�ع بالزخارف �لحي��نّية، كما في �ل�سكل )10-3(.

�ل�سكل )3 -9( : زخارف هند�سّية.

2

3

اأ

ب

• بالرج�ع �إلى م��قع �لبحث �لإلكرتوين، �بحث يف جمالت �أخرى تدخل فيها �لزخرفة خلدمة 
حياتنا �لي�مّية، مدّعًما بحثك مبجم�عة من �ل�س�ر �ملعّبة، و�عر�سها يف م�سغلك �ملهني.

نـشـاط )2-3 (



111

�لتي   : �لعنا�سر�لآدمّية 
�سكل  ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د 

�لإن�سان �أو �أجز�ء منه.
تجمع  زخارف  وهناك 
�أكثر من عن�سر زخرفي 
فت�سّم  ت�سميمها،  في 
وهند�سّية  نباتّية  عنا�سر 

وحي��نّية و�آدمّية.

النظم الزخرفيّة
تتعدد �أ�سكال �لزخارف وتتنّ�ع نتيجة لتعّدد نظمها، وذلك على �لنح� �لآتي:

بطرق و�تجاهات مختلفة ،منها : التكرار: �إعادة ر�سم �ل�حدة �لزخرفّية �ل��حدة �أكثر من مّرة، ويتّم 
      �لتكر�ر �لأفقي: كاأن يك�ن من �ليمين �إلى �لي�سار �أو بالعك�س، كما في �ل�سكل )12-3(.

فّكر ثّم ناق�ش 
كيف ت�ؤّثر �لنظم �لزخرفّية في �لت�سميم �لزخرفي �لمنّفذ؟ دّعم �إجابتك بال�س�ر �لمنا�سبة.

�لتكر�ر �لد�ئري: يتّم �لتكر�ر �سمن د�ئرة كاملة تك�ن مقّيدة بمركزها، كما في �ل�سكل 
.)13-3(

�ل�سكل )3 -11( : زخارف نباتّية. �ل�سكل )3 -10( : زخارف حي��نّية.

�ل�سكل )3 -12( : تكر�ر �أفقي.

�ر�سم ت�سميًما زخرفيًّا ي�سّم عنا�رص هند�سّية و�أخرى نباتّية ، ثّم لّ�ن عملك، و�عر�سه على   •
زمالئك ليقّيم�ه.

نـشـاط )3-3 (

4
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�لتكر�ر �لمنحني: يك�ن تكر�ر �ل�حد�ت �لزخرفّية فيه على خّط منحٍن 
�أو متعّرٍج، كما في �ل�سكل )14-3(.

�لتكر�ر �لعم�دي: كاأن يك�ن تكر�ر �ل�حدة من �لأعلى �إلى �لأ�سفل �أو 
بالعك�س، كما في �ل�سكل )15-3(.

الت�ّسعب: يق�سد به ر�سم خطوط واأ�سكال تنطلق من نقطة اأو بوؤرة
 محّددة و�حدة �أو خّط و�حد، كما في �ل�سكل )16-3(.

التماثل: تجد �لتماثل في �سكل �لفر��سة، �أو في �سكل طائر، �أو في 
�أجز�ء ج�سم �لإن�سان. وبا�ستطاعتك �أن ت�ستنتج �أّن �لتماثل يعني 
�لت�سكيل  يكتمل  �إذ  و�ل�سفلي،  �لعل�ي  �ل�سكل  جزئي  ت�ساوي 
من تك�ينين مت�سابهين تماًما في �تجاه متقابل �أو م�ساّد، ويق�سد 
يكّمل  �إذ  و�لأي�سر،  �لأيمن  �لجز�أين:  ت�ساوي  ا  �أي�سً بالتماثل 
في  �لت��زن  تحقيق  طرق  �أب�سط  �لتماثل  ويعّد  �لآخر،  �أحدهما 

�لأ�سكال،  كما في �ل�سكل )17-3(.

التقابل : يت��فر �لتقابل في �ل�سكل �لزخرفي �لذي فيه تماثل �أو 
فيه تنّ�ع في وحد�ته، ولي�س بال�سرورة �أّن كّل تقابل فيه تماثل،   

كما في �ل�سكل )18-3(.

ويتّم  �لعمل،  في  من وحدة زخرفّية  �أكثر  ت��فر  يعني   : التبادل 
ترتيبها تبادليًّا، كما في �ل�سكل )19-3(.

�ل�سكل )3 -14( : تكر�ر منحٍن. �ل�سكل )3 -13( : تكر�ر د�ئري.

كل )3 -16(: �لت�سّعب. �ل�س

�ل�سكل )3 -17( : �لتماثل.

�ل�سكل )3 -15( : تكر�ر 
عم�دي.

ب
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مت�سلة  زخرفّية  وحد�ت  ر�سم  يعني   : ع  الـتـفـرُّ
�لتفّرع  من  وي�ستفاد  �لأ�سيلة،  �لزخرفّية  بال�حدة 
�لنباتّية لما فيها من مرونة و�لتفاٍف،  �لزخرفة  في 

كما في �ل�سكل)20-3(.

التنا�سب : اأّي مراعاة ن�سب الخطوط 
بدر��سة  وذلك  لبع�سها،  و�لأ�سكال 
�لعنا�سر  ه��ذه  ط���ل  بين  �لعالقات 
وعر�سها، �إذ تعمل �لن�سب على �إيجاد 
في  كما  �لفني،  �لعمل  في  �لن�سجام 

�ل�سكل )21-3(.

�ل�سكل )3 -18( : �لتقابل.

�ل�سكل )3 -19( : �لتبادل.

�ل�سكل )3 -20( : �لتفّرع.

�ل�سكل )3 -21( : �لتنا�سب.

ت  • �سارك جمم�عتك بعمل جد�ريّة من عّدة ت�ساميم زخرفّية با�ستعمال �لنظم �لزخرفّية �لتي مرَّ
معك يف �لدر�س مع �لرتكيز على �ل�حدة و�لتنّ�ع يف �لعنا�رص �لزخرفّية، ثّم �عر�س �لعمل يف 

م�سغلك �أو ممّر�ت �ملدر�سة.

نـشـاط )4-3 (

و

ز
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��ستخرج �لنظم �لزخرفّية في �لت�سميم �لآتي:
عّدد خ�سائ�س �لزخرفة.

ح �لفرق بين �لتقابل و�لتبادل كنظم زخرفّية. و�سِّ

الأ�سئــــلـــة
1
2
3

�سك على اأّي مّما ياأتي : نّفذ ت�سميًما زخرفيًّا نفعيًّا من واقع تخ�سّ
• قطعة قما�س ، ومالب�س �أطفال

• �إناء فّخار
• هاون خ�سبي
• �إناء زجاجي

• ملعقة خ�سبّية
ة بالزجاج بحيث تك�ن �سمعة ت�سيء  • عمل حاجز زجاجي باإطار، وزخرفته بالأل��ن �خلا�سّ
خلفه لتعطي جماًل لالأ�سكال �لزخرفّية، ثّم لّ�ن �لت�سميم،  و�عر�سه على معّلمك وزمالئك 

للتقييم. ميكنك تعليقه �أو عر�سه يف معر�س �ملدر�سة.

نـشـاط )5-3 (
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الزخارف الهندد�صّية ثانًيا

�إلى  �لحجري  �لع�سر  منذ  �لتي ظهرت  �لح�سار�ت  في  �لهند�سّية  �لزخارف  �لإن�سان  ��ستعمل 
�لآن. ولعّل �هتمام �لإن�سان بالزخارف �لهند�سّية يع�د �إلى نزوعه �لفطري نح� �لتجريد من جهة، 

و�لت�جيه �لذي تفر�سه �لماّدة و�لأد�ة في �أثناء عملّية �لإنتاج من جهة �أخرى.

مفهوم الزخارف الهند�سيّة
�أ�سا�سّية متكّررة  �أ�سكال هند�سّيّة  �لزخرفة من ر�س�����م منبثقة عن  �ل�سنف من  يتكّ�ن هذ� 

تتجّمع فت�سّكل وحدة �أو مجم�عة وحد�ت تتجّمع بنظام معّين تغّطي �سطًحا ما.

كان �لفّنان قديًما ينجز هذه �لزخارف بطريقة �سهلة، �إذ ير�سم جزًء� من �ل�حدة �لزخرفّية، 
ويكّرره مّرتين �أو �أربع مّر�ت فتتكّ�ن لديه وحدة زخرفّية كاملة، ومن تكر�ر هذه �ل�حدة 
��سم  �لزخرفّية  �ل�حدة  يريد زخرفتها، ويطلق على هذه  �لتي  �لم�ساحة  يتّم ملء  �لزخرفّية 
»�لربع �لزخرفي«، �لذي ي�سّمى باأ�سماء م�ستّقة من �لنجمة �أو �لم�سلع �لهند�سي �لرئي�س فيه، 

وهكذ� �أ�سبح �لفّنان ي�سّب جهده كّله في �بتكار وحد�ت زخرفّية �أكثر تنّ�ًعا وتعقيًد�.

ر ثمَّ ناق�ش فكِّ
بال�ستفادة من �لفرجار و�لأدو�ت �لهند�سّية �لأخرى �لم�ساعدة، كيف يمكن �ل�ستفادة من �لدو�ئر 

و�لأ�سكال �لهند�سّية �لكثيرة �لم�ستّقة منها في زخرفة �سر�سف ل�سرير طفل ، ّدعم �إجابتك بالر�سم.

• بال�ستفادة مما تعّلمته �سابًقا عن �لعمليات 
�أربع  �لهند�سي  �ل�سكل  ر  كرِّ �لهند�سّية، 
�لزخريف  �لربع  على  لتح�سل  م��ّر�ت 

�ل�سد��سي م�ستعيًنا باملثال �ملجاور.

نـشـاط )6-3 (

1
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فريدة ل  ة و�سخ�سّية  �أهمّية خا�سّ �لإ�سالمّية  �لح�سارة  �لهند�سّية في ظل  �لزخارف  �أخذت  ولقد 
نظير لها في �لح�سار�ت �لأخرى، فاأ�سبحت في كثير من �لأحيان �لعن�سر �لرئي�س �لذي يغّطي 
م�ساحات كبيرة. وتظهر �لزخارف �لهند�سّية على كثير من �أدو�ت �لإن�سان وحاجاته وم�ستلزماته 
�لي�مّية؛ مثل �ل�سّجاد و�لأو�ني �لمعدنّية و�لزجاجّية و�لتحف �لخزفّية، بالإ�سافة �إلى �أّنه زخرف 

بها عمائره ومالب�سه.

عنا�سر الزخارف الهند�سيّة
��ستباكات  يت�ّلد من  مبتكر  تك�ين جديد  يبحث عن  �أن  �ل�ساغل،  و�سغله  �لفّنان  كان همُّ 
�لذي  �لر�سين  �لجمال  من  مزيد  لتحقيق  �لهند�سّية،  �لأ�سكال  مز�وجة  �أو  �لزو�يا  ق��طع 

ي�سبغه على �لتحف �لتي ينتجها.
 �أمّا �لعنا�سر �لزخرفّية �لهند�سية فهي :

ن  الدائرة : تعّد �لد�ئرة �لعن�سر �لمركزي �لذي تنبثق عنه معظم �لأ�سكال �لأخرى، كالمثمَّ
و�ل�سد��سي و�لخما�سي .... بحيث ُتمحى �لد�ئرة �لأ�سلّية في �لت�سميم �لزخرفي، �أو �أجز�ء 
منها ليبقى �ل�سكل �لمنبثق عنها. وقد ��ستخدمت �لد�ئرة كما هي في �لزخارف �لإ�سالمّية، 
هذه  �أخرى،  بدو�ئر  متد�خلة  حتى  �أو  متما�ّسة،  �أو  �لدو�ئر،  من  غيرها  مع  متجاورة  �إّما 
ت �إلى ظه�ر زخارف بديعة تبدو ل�سّدة ت�سابكها وتد�خلها غاية في  �لت�سكيالت كّلها �أدَّ
�لتعقيد، �إل �أّنها وعلى �لرغم من �لتعقيد �لذي يبدو عليها، فاإّنها في حقيقتها ب�سيطة تعتمد 
على �أ�س�ل وق��عد ب�سيطة، كتق�سيم �لمحيط �إلى �أجز�ء مت�ساوية، ثّم ت��سل �لنقط بع�سها 
ببع�س للح�س�ل على �أ�سكال هند�سّية مختلفة، تتد�خل �لدو�ئر فيها  مًعا �أو تتما�ّس، وهذ� 
يدّل على عناية �لم�سلمين بعلم �لهند�سة من �لناحيتين �لنظرّية و�لتطبيقّية. ومن �أبرز �أن��ع 
�لزخارف �لهند�سّية �لتي �متازت بها �لفن�ن �لإ�سالمّية �لأ�سكال �لنجمّية متعّددة �لأ�سالع 
متعّددة  �لنج�م  من  �أن��ع  عّدة  نرى  حيث  �لنجمّية(.  )�لأطباق  ي�سّمى  ما  ت�سّكل  و�لتي 
�لروؤو�س، فهناك نج�م رباعّية وخما�سّية و�سد��سّية و�سباعّية وثمانّية وذ�ت ع�سرة روؤو�س 

• بالرج�ع �إلى م��قع �لبحث �لإلكرتوين، �بحث عن جمالت �أخرى تدخل فيها �لزخرفة �لهند�سّية 
خلدمة حياتنا �لي�مّية، مدّعًما بحثك مبجم�عة من �ل�س�ر �ملعّبة، و�عر�سها يف م�سغلك �ملهني.

نـشـاط )7-3 (

اأ

2
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و�ثني ع�سر ر�أ�ًسا، تمتّد �أ�سالعها 
فت�ؤلّف ح�لها نج�ًما وم�سّلعات 
مختلفة تحيط بها، وهكذ� تظهر 
�لأ�سكال جميعها متر�بًطا بع�سها 
مع بع�س. �إنَّ �لزخرفة تعتمد في 
و�أقطارها  �لد�ئرة  على  �أ�سا�سها 
 iــر اأخ خطوط  تقطعها  التي 

�لأطباق  زخارف  يبّين   )22-3( �ل�سكل  �لهند�سّية،  و�لم�سّلعات  �لنج�م  تلك  مكّ�نة 
�لنجمّية.

�أو  �لمثلث،  �أو  كالمرّبع،  �لب�سيطة،  �لهند�سّية  �لأ�سكال  نجد   :iالأخر الهند�سيّة  الأ�سكال 
فيها  �لفّنان  عليها  يحافظ  بحيث  كّلها،  �لحالت  في  �لمخّم�س  �أو  �لم�سّد�س،  �أو  �لمعين، 

فيختفي  خط�طها،  بع�س  يمح�  �أو  كلها 
عدد  بذلك  وتتكّ�ن  �لمبدئي،  �ل�سكل 
�سبكة  منها  �لهند�سّية،  �لمجم�عات  من 
�لمرّبعات بالن�سبة للمرّبع و�لأ�سكال �لمنبثقة 
للمثّلث  بالن�سبة  �لمثّلثة  و�ل�سبكة  عنه، 
ومختلف  و�لم�سلَّع،  �لأ�سالع،  �لمت�ساوي 
�لأ�سكال  �جتماع  عن  �لناجمة  �لتركيبات 
�ل�سكل  يبّين  �لأ�سالع.  �لمتعّددة  �لهند�سّية 
)3-23( ��ستعمال �لفّنان لالأ�سكال �لهند�سّية 

في �لزخرفة.

�ل�سكل ) 3-22(: زخارف �لأطباق �لنجمّية.

�ل�سكل ) 3-23(: ت�سميم زخرفي هند�سي لأ�سكال 
هند�سّية ب�سيطة.

ب

�إن�ساء  يف  ت�ستعمل  قد  �أخرى  عنا�رص  عن  �بحث  �لإلكرتوين،  �لبحث  م��قع  �إلى  بالرج�ع   •
زخارف هند�سّية بديعة، ثّم ناق�س معّلمك و�أفر�د جمم�عتك يف نتائج �لبحث.

نـشـاط )8-3 (
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الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنق�ط احل�cمةالرقم

1

2

3

4

5

6

و�ملرّبع  �لد�ئرة  �أ�سا�سها  هند�سّية  زخرفّية  وحدة  لر�سم 
و�لأ�سكال �ملنبثقة عنها، �تبع �خلط��ت �لآتية:

�ر�سم با�ستعمال �لفرجار د�ئرة وقطرين متعامدين يتقاطعان 
يف مركزها، كما يف �ل�سكل )1(.

ْل بخطوط م�ستقيمة بني روؤو�ش القطرين لتح�سل على  pس�
�سكل مرّبع، كما يف �ل�سكل )2(.

�ملرّبع  �أ�سالع  فان  ين�سّ �آخرين  متعامدين  قطرين  �ر�سم 
�لقائمة،  �لزو�يا  فان  وين�سّ �لد�ئرة.  حميط  �إلى  ميتّد  وبط�ل 

كما يف �ل�سكل )3(، لحظ �سكل �لزخرفة �لناجتة.
ماذ� ن�ستفيد منها؟

لتح�سل على �سكل  الأخريين،  القطرين  نهايات  �سْل بني 
مرّبع �آخر. يتقاطع مع �ملرّبع �لأول، كما يف �ل�سكل )4(، 
تعقيدها  من  ويزيد  �لزخرفّية  �ل�حدة  �سكل  يف  يغرّي  مما 

و�إمكانّية �ل�ستفادة منها.
�لتي  �لزخرفّية  لل�حدة  �آخر  جديد  �سكل  على  للح�س�ل 
ر�سمتها. تاأّمل كاًل من �ل�سكلني )5( و)6(، وحاول �إيجاد 
اأ�سكال جديدة من خالل حذف اأو اإ�سافة بع�ش اخلطوط.

منا�سبة،  باأل��ن  �لناجتة  �لهند�سّية  �لزخرفّية  �ل�حد�ت  ن  ل�ِّ
كما يف �ل�سكل )6(.

الأدوات والتجهيزاتاملــــواّد

• ورق فبيان�
• �أل��ن

•  قلم ر�سا�س    • فرجار 
 • ممحاة              • م�سطرة

1-3

 • تنّفذ ت�سميًما هند�سيًّا بطريقة �سحيحة.  • تلّ�ن �لت�سميم بدّقة. • ت�ستعمل 
�لأ�سكال �لهند�سّية �لأ�سا�سّية و�لأ�سكال �ملنبثقة عنها لعمل ت�سميم زخريف هند�سي.

ــتــاجــات  ن
الــتــمــريــن

�ل�سكل )2(�ل�سكل )1(

�ل�سكل )4(�ل�سكل )3(

�ل�سكل )6(�ل�سكل )5(
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الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنق�ط احل�cمةالرقم

1

2

3

4

5
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�تبع  جنمّية(،  )�أطباق  �إ�سالمّية  زخرفّية  وحدة  لر�سم 
�خلط��ت �لآتية:

�ر�سم مرّبًعا ط�ل �سلعه 3�سم، كما يف �ل�سكل )1(.
متعاك�ًسا  يك�ن  3�سم،  �سلعه  ط�ل  �آخر  مرّبًعا  �ر�سم 
مع �ملربع �لأول، حتى حت�سل على جنمة مثّمنة، كما يف 

�ل�سكل )2(، مّتبًعا ق��عد �لر�سم �لهند�سي يف ذلك.
ط�ل  خط�ًطا،  �لأول  �ملرّبع  �سلعي  �متد�د  على  �ر�سم 
�أن  باإمكانك   ،)3( �ل�سكل  يف  كما  3�سم،  منها  كّل 
تر�سم اخلطوط بطول 4�سم �أو 5�سم �أو �أكرث، �إذ� �أردت 

�أن تر�سم جنمة منت�رصة يف م�ساحات �أكب.
املرّبعني  اأ�سالع   Oامتدا على  اخلطوط  ر�سم  اأكمل 
�ملتعاك�سني. ط�ل كّل منهما 3�سم ، حيث تتقاطع مًعا، 

كما يف �ل�سكل )4(.
�ر�سم زو�يا منفرجة 120ه  باأن ت�سع �ملنقلة على نهاية 

كّل خّط من اخلطوط املمتّدة، كما يف ال�سكل )5(.
�ر�سم �لزو�يا �ملنفرجة جميعها،  كما يف �ل�سكل )6(، 

لتح�سل على �ل�حدة �لزخرفّية.

الأدوات والتجهيزاتاملــــواّد

• ورق فبيان�
• �أل��ن

•  قلم ر�سا�س    • فرجار 
 • ممحاة              • م�سطرة

2-3
    يتوقع منك في نهاية هذا التمرين اأن:

 • ت�ستعمل �سكل �لنجمة لعمل ت�سميم زخريف ميّثل �لأطباق �لنجمّية. 
•  تر�سم وحدة زخرفّية عن �لأطباق �لنجمّية وتكّررها.

ــتــاجــات  ن
الــتــمــريــن

�ل�سكل )2(�ل�سكل )1(

�ل�سكل )4(�ل�سكل )3(

�ل�سكل )6(�ل�سكل )5(
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• مبر�فقة معّلمك وزمالئك، زر �أحد م�سانع �خلزف �لأردنّية لالطالع على كيفّية تنفيذ بع�س 
ة �لهند�سّية منها على �لقطع �لزخرفّية، ثّم �كتب تقريًر� مبا �ساهدت،  �لت�ساميم �لزخرفّية خا�سّ
م�سغلك  يف  �ل�س�ر  و�عر�س  �ملدر�سية،  �لإذ�عة  يف  �لتقرير  �عر�س  ثّم  بال�س�ر،  �إياه  مدّعًما 

�ملهني.

�سك بزخارف  بالتعاون مع مجموعتك، زخرف اأحد الم�ستلزمات الحياتيّة الآتية والتي تفيد مجال تخ�سّ
برامج  ب�أحد  اال�ستع�نة  يمكن  المهني.  م�سغلك  في  واعر�سه�  لّونه�  ثّم  ومعّقدة،  ب�سيطة  هند�سيّة 

الحا�سوب لختيار ت�ساميم وتنفيذها.

• زهرّية خزفّية                                              • قطعة قما�س تفيد يف �سنع �ستارة
• �أك��ب خزفّية                                             • مر�آة م�سغلك �ملهني

• قطع قما�س تفيد يف �سناعة غطاء طاولة           �رص�سف �رصير

نـشـاط )10-3 (

نـشـاط )9-3 (

�ذكر �أهمّية �لد�ئرة �لمركزّية بالن�سبة للزخارف �لهند�سّية.
ح ذلك. تعّد �لد�ئرة من �أهّم �لعنا�سر �لزخرفّية �لهند�سّية. و�سّ

عّلل �سبب لج�ء �لإن�سان �إلى �لزخارف �لهند�سّية.
�أعِط  ثالثة �أمثلة على �لزخارف �لهند�سّية.

الأ�سئــــلـــة
1
2
3
4
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ثالًثا الزخارف غري الهندد�صّية

على  كبير  حّد  �إلى  �لزخرفّية  �أعمالهم  في  �لفنان�ن  �عتمد 
�لر�س�م �لم�ستمّدة من �لطبيعة. فقد ر�سم�� �لنباتات و�لأزهار 
ور�سم��  عديدة.  �أخ��رى  و�أ�سياء  و�لأقم�سة  �لجدر�ن  على 
�لكائنات �لحّية �لأخرى؛ مثل �لإن�سان و�لحي��ن. حيث نرى 
�لفنان  عمل  �أّن  حتى  �لطبيعّية،  �أ�س�لها  من  جّردت  �أ�سكاًل 

ي�سل �إلى درجة �لتح�ير و�لتجريد للعنا�سر �لطبيعّية بحيث ل يحتفظ �إل ب�سكله �لخارجي فقط 
�لممتّد بجذوره �إلى �لطبيعة.

مفهوم الزخ�رف غير الهند�سيّة )الطبيعية(
�أخذت  �لذي  �لطبيعي  �ل�سكل  �سفات  �لتي حتمل  �لزخارف 
ق،   أ�سكال �لأور� منه، ومنها �لعنا�رص �لنباتّية، وهي م�ستمّدة من �
و�لعنا�رص   ،)24-3( �ل�سكل  يف  كما  و�لأزهار  و�لأغ�سان 
وما  �لآدمّية،  و�لأ�سكال  و�لأ�سماك  كالفر��سات  �حلي��نّية، 
اأج�سام احليوانــات والطيور  يتوافر من نقو�ش وخطوط على 

و�لزو�حف و�لأ�سد�ف، كما يظهر يف �ل�سكل )25-3(.
يف  تعتمد  �لتي  �لزخرفة  ت�سّمى 
�لزخرفة  نباتّية  عنا�رص  على  ت�سميمها 
ت�سميمها  يف  تعتمد  و�لتي   ، �لنباتّية 
على عنا�رص حي��نّية فت�سّمى �لزخرفة 
�أكرث  �حلي��نّية، وهناك زخارف جتمع 
ت�سميمها،  يف  زخريف  عن�رص  من 
كما  وهند�سّية،  نباتّية  عنا�رص  فت�سّم 
ت�سّم  و�أخرى  �ل�سكل )26-3(،  يف 
وهند�سّية.  وحي��نّية  نباتّية  عنا�رص 

�ل�سكل )3-24(: �أ�سكال نباتّية.

كل )3-25(: زخارف نباتّية. �ل�س

1

�ل�سكل ) 3-26(: زخارف نباتّية د�خل وحدة هند�سّية.
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عن��سر الزخ�رف غير الهند�سيّة )الطبيعية(
رت باأ�سل�ب  دت وح�ِّ تتعّدد �لزخارف �لتي تتكّ�ن وحد�تها من عنا�رص غري هند�سّية جرِّ
�إبد�عي فذ، وقد ��ستعملت هذه �لزخارف لتزيني �سناديق �حللي و�لتحف �خل�سبّية و�لأو�ين 

�ملعدنّية، ومن �أ�سهر عنا�رص هذه �لزخارف ماياأتي:

بناء على ما تعّلمته عن الزخارف الهند�سيّة، قارن بين الزخارف 
غير  العنا�سر  ذات  والــزخــارف  الهند�سيّة  العنا�سر  ذات 

الهند�سيّة )النباتيّة( في ال�سكلين المجاورين، من حيث :

• �سكل اخلطوط امل�ستعملة يف كّل منها.
• �لإمكانات �لزخرفّية لكّل منها.

�أ�سهر  على  يطلق  �ل��ذي  �ل�سم   •
ن�ع منها.

ل تطبيق الن�ساط بعد مو�سوع الزخارف الهند�سية )الطبيعية(.  ملحوظة: يف�سّ

نـشـاط )11-3 (

2

هذ�   )27-3( �ل�سكل  ح  ي��سّ
�لن�ع من �لزخارف.

�ل�سكل ) 3-27(: زخارف هند�سّية نباتّية وحي��نّية.
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النباتيّة : �لزخارف �لنباتّية من �أو�سح �ملظاهر �لتي ت�ؤّكد �بتعاد �لفّنان عن حماكاة �لطبيعة ونقلها اأ
نقاًل حرفيًّا، فهي يف �أكرث �لأحيان عنا�رص زخرفّية جمّردة كّل �لتجريد، فال نكاد نتبنّي من �لفروع 
و�لأور�ق �إل خط�ًطا منحنية �أو ملتّفة يّت�سل بع�سها ببع�س، فتك�ن �أ�سكاًل حدودها منحنية، 

وقد يظهر بينها زه�ر ووريقات، �أو تخرج تلك �لغ�س�ن من 
جذع �سجرة، �أو �ساق، �أو من �أغ�سان �أخرى، ومتتّد على هيئة 
�أق���س، �أو ثنيات، �أو �لت��ء�ت، �أو حلزونات، �أو حلقات يف 
تز�يد وتناق�س، �أو تتابع، �أو ت�سابك، �أو تقاطع، وقد يجتمع 
فيها �أكرث من حركة من �حلركات �ل�سابقة، �أهمها �حللزونات 
عنا�رص  �لأغ�سان  تلك  من  وتخرج  �ملتمّ�جة،  �لثنيات  �أو 
�أغلبها �أور�ق �أو زه�ر ترت�وح بني �لقرب و�لبعد عن �لطبيعة، 
فت�سغل �لفر�غ �ملح�س�ر بني تلك �لغ�س�ن. ومتالأ �ملجم�عة 
 .)28-3( �ل�سكل  يف  كما  زخرفتها،  �ملر�د  �ملنطقة  كّلها 
وقد عرفت هذه �لزخارف يف �لفّن �لإ�سالمي بالأر�بي�سك 
�لناجتة  �لتقابالت  وهي  �لأر�بي�سك(  )زخارف  �لت�ريق  �أو 

لها  بد�ية   ل  �لتي  �لإ�سالمّية  و�حلي��نية  �لنباتّية  �لفروع  عن 
ول نهاية، وممتّدة يف حركات د�ئمة غري م�ستّقرة يخرجها 
لت�سكيل  نباتّية؛  عنا�رص  ��ستعمال  �مل�سلم عن طريق  �لفّنان 
يف  ولكّنه  �لزخريف،  �لعن�رص  تكر�ر  فيه  ي�ستعمل  فني 
جتّدد ول ميّل �لناظر �إليه ب�سبب �لقيم �جلمالية �لنا�سئة عنه 
كما  و�لأر�سّية،  �لزخريف  �لعن�رص  بني  �ملحكم  و�لتكاف�ؤ 

ح ذلك �ل�سكل )29-3(. ي��سّ

يف  �ملتطّ�رة  �لفنّية  ب�س�رتها  �لنباتّية  �لزخارف  ظهرت 
ة  وبخا�سّ �لعبا�سي،  �لع�رص  يف  �مليالدي  �لتا�سع  �لقرن 
و�إير�ن،  وتركيا  م�رص  يف  �نت�رصت  ثّم  �سامّر�ء،  مدينة  يف 

�ل�سكل ) 3-28(: زخارف 
�لأر�بي�سك )قليلة �لتجريد(.

�ل�سكل ) 3-29(: زخارف 
�لأر�بي�سك )�سديدة �لتجريد(.
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فا�ستعملت يف �لتحف �خل�سبّية و�ملعدنّية، ويف تزيني �لأو�ين �لزجاجّية و�خلزف و�ل�سّجاد 
و�ملخط�طات و�لعمارة.جاءت فكرة معاجلة �لزخارف بالتح�ير من منطلق �بتعاد �لفنان 
�لعربي �مل�سلم عن حماكاة �لطبيعة وتقليدها؛ لإبعادها عن �س�رتها �حلقيقّية و�ل�ستفادة من 
: حت�ير  �لأّول  �أ�سا�سيني:  مبد�أين  على  �لتح�ير  يق�م  �لزخرفّية حيث  �أعماله  جمالّيتها يف 
ة ون�سبه، و�أبعاده وفق رغبة �لفنّان �مل�سلم. و�لثاين : جتريد  �ل�سكل ، �أي تغيري معامله �خلا�سّ
�ل�سكل بحيث يبتعد عن ت�سبيه �ل�سكل �ملر�س�م ب�سكله كما ه� ظاهر يف �س�رته �لطبيعّية.

�أظهر �لفّنان �لعربي �مل�سلم بر�عة فائقة يف حت�يره وجتريده لالأ�سكال �لنباتّية، فر�سمها �أجز�ء 
وعنا�رص خالية من �لتفا�سيل، ول ت�سبه �ل�سكل �لطبيعي للنبات، كتح�يره لأور�ق �لأ�سجار 

وفروعها وحت�يره لالأزهار.
�أّما يف ما يتعّلق مببد�أ �لتجريد يف �لزخارف �لعربّية �لإ�سالمّية، و�لذي يعني عدم حماكاة �لطبيعة 
و�لبتعاد بال�سكل �ملر�س�م عن �س�رته �لظاهرة يف �حلقيقة �إلى �س�رة �أخرى يبتكرها �لفّنان. 
فقد و�جه �لفنان �مل�سلم �لطبيعة، و�أخذ يفّك عنا�رصها �ملرئّية ويحّ�رها �إلى عنا�رص هند�سّية 
اأّولّية، ثّم يعيد تركيبها و�سياغتها بخطوط واأ�سكال مبتكرة ل نظري لها يف الطبيعة. وذلك 
�لأ�سالع،  متعّددة  و�لأ�سكال  و�لأق���س  و�لد�ئرة  كاملرّبع  �لهند�سّية،  �لأ�سكال  با�ستعماله 
�لتي ل  �ملجّردة  �لهند�سّية  ن�ساهده يف زخارفه  ما  دقيق. هذ�  نظام هند�سي وريا�سي  وفق 

مدل�ل لها ول تعّب عن حدث، �أو م�سهد و�قعي، �أو خيايل، كما يف �ل�سكل )30-3(.

�ل�سكل ) 3-30(: تح�ير �لزخارف �لنباتّية

• �ر�سم على ورقة �لر�سم �خل�سنة )كان�س�ن، فبيان�( وحد�ت زخرفّية نباتّية منف�سلة ومت�سابكة، 
ن ت�سميمك، و�عر�سه على معّلمك  حماوًل تقليد �لأ�سل�ب �لفني لزخارف �لأر�بي�سك، ثّم ل�ِّ

وزمالئك لتقييمه، ثّم �عر�سه يف م�سغلك.

نـشـاط )12-3 (
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�لفّنان�ن  يتجه  الحيّة:مل  الكائنات  ر�سوم 
�أ�سياء  حماكاة  �إلى  منهم،  �مل�سلم�ن  ة  وبخا�سّ
�لطبيعة، ومل يكن ر�سم �لكائنات �حلّية لذ�تها، 
زخرفّية  عنا�رص  منها  يّتخذون  كان��  و�إّن��ا 
ت�سكيالتها  من  لالإفادة  ويحّ�رونها  يكّيف�نها 
فيحّ�رونها  منها،  زخرفّية  عنا�رص  و��ستلهام 
�جلمالّية  �أغر��سهم  لتحقيق  ة  �خلا�سّ بطرقهم 
ويغلب   .)31-3( �ل�سكل  يف  كما  �لبحتة، 
�أن ت��سع هذه �لعنا�رص د�خل �أ�سكال ومناطق 
�لتقابل  �أ�سا�س  على  ت�زيعها  يتّم  هند�سّية، 
�لتي  �لزخارف  هذه  �أمثلة  ومن  و�لتناظر، 
�أو  متقابلة  �أو�ساع  يف  حي��نات  فيها  يظهر 
�نق�سا�س  �أو حي��ن يف حالة  متناظرة: طائر 
 ،)32-3( �ل�سكل  يف  كما  �لفري�سة،  على 
�أو م�ساهد �ل�سيد، وم�ساهد �أخرى يظهر يف 

حالة �حتفال �أو لقاء منا�سبة.

ر ثمَّ ناق�ش فكِّ
مل �بتعد �لفّنان �مل�سلم حتديًد� عن ت�س�ير �لكائنات �حلّية؟

 �ساع ��ستعمال �لأ�سكال �لخر�فّية �لمرّكبة؛ كالطي�ر ذ�ت �ل�ج�ه �لآدمّية، و�لفر�س ذي )�ل�جه
 �لآدمي، �لبر�ق(، و�أنتج �لفّنان�ن �أو�ني معدنّية على �أ�سكال حي��نات، يالحظ عليها �أّن �أطر�فها
�أو بالكتابات �أج�سامها بمثل هذه �لزخارف  نباتّية، وكانت تزخرف  �أو  باأ�سكال هند�سّية   تنتهي 

�إمعاًنا في تح�يلها �إلى عنا�سر زخرفّية، و�إبعاًد� لها عن �سكلها �لطبيعي.

�ل�سكل ) 3-32(: زخارف يظهر فيها حي��ن ينق�ّس 
على فري�سته.

�ل�سكل )3-31(: زخارف حي��نّية.

ب

�ملاأخ�ذة من  �لعنا�رص  بالتعاون مع زميلك، �جمع �س�ًر� لزخارف تعتمد يف ت�سكيلها على   •
�لكائنات �حلّية )طي�ر ، وحي��نات(، ثّم فّكر يف �إمكانية �ل�ستفادة منها يف م�سغلك �ملهني.

نـشـاط )13-3 (
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الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنق�ط احل�cمةالرقم

1

2

3

4

5

6

لتنفيذ زخرفة نباتّية، �تبع �خلط��ت �لآتية:
�طِ� ورقة �لر�سم من �ملنت�سف لر�سم ن�سف �لزخارف 

عليها ملناظرتها فيما بعد، ثّم �بد�أ �لعمل.
 Oار�سم على اأحد ن�سفي الورقة اخلطوط التي �ستحّد

م�سار �لزخرفة، كما يف �ل�سكل )1(.
بينها،  فيما  و�مل�سافات  �لأزهار  ت�زيع  �أماكن  حّدد 

كما يف �ل�سكل )2(.
�ر�سم �لأزهار �ملنا�سبة مع مر�عاة �جتاه �مل�سار وحجم 
�لأزهار بالن�سبة لبع�سها �لبع�س، كما يف �ل�سكل )3(.

يف  كما  �لزخرفة،  �أف��رع  على  �لنبات  �أور�ق  وّزع 
�ل�سكل )4(.

كانت  �س��ء  �ل�سغرية  بالزخارف  �لفر�غات  �م��الأ 
�أور�ًقا �أم عقًد� �أم غريها من �ملفرد�ت �ل�سغرية، كما 

يف �ل�سكل )5(.

الأدوات والتجهيزاتاملــــواّد

• ورق فبيان�
• �أل��ن مائّية

•  قلم ر�سا�س   •  فر�س �أل��ن مائّية  • ممحاة
•  �أقالم حتديد ملّ�نة   • م�سطرة    • حامل �لأل��ن

3-3
    يتوقع منك في نهاية هذا التمرين اأن:

ن �لت�سميم بالأل��ن �ملائّية بدّقة. •  تنّفذ ت�سميًما زخرفيًّا نباتيًّا بطريقة �سحيحة.  • تل�ِّ
• ت�ستعمل �لأ�سكال �لنباتّية �ملتنّ�عة لعمل ت�سميم زخريف نباتي.

ــتــاجــات  ن
الــتــمــريــن

�ل�سكل )2(�ل�سكل )1(

�ل�سكل )4(�ل�سكل )3(

�ل�سكل )6(�ل�سكل )5(
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الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنق�ط احل�cمةالرقم

7

8

9

�لأغ�سان  يف  �أف�سل  ب�سكل  �لتفا�سيل  ��ح  و���سّ
و�لأور�ق، كما يف �ل�سكل )6(.

على  ناظرها  �لزخرفة  ن�سف  ر�سم  من  �لنتهاء  بعد 
ن�سف �ل�رقة �لآخر، كما يف �ل�سكل )7(، لتح�سل 
بذلك على وحدة زخرفّية كاملة، ميكن تكر�ر هذه 
�أو  �ل�سابقة  �خلط��ت  باتباع  مّرة  من  �أكرث  �ل�حدة 
بطريقة �ل�ّسف، لتح�سل بعد ذلك على زخرفة نباتّية 

متكاملة جاهزة للتل�ين.
وتدّرجات  �ملائّية  �لأل����ن  با�ستعمال  �لزخرفة  لّ�ن 
لتحديد  دقيقة  فر�ساة  با�ستخد�م  �ل����ح��د  �لل�ن 
�أقالم �لتحديد  خط�طها �خلارجّية، ميكنك ��ستعمال 

�مللّ�نة، كما يف �ل�سكل )8(.

�ل�سكل )8(

�ل�سكل )7(

 ∞°Tô°T ≈∏Y )äÉfGƒ«◊G( øe IÉ`̀ Mƒà°ùe äGóMh ∫Éª©à°SÉH áaôNR º`̀ °SQ
Ωƒ«dƒæ«∏dG áYÉÑW Üƒ∏°SCÉH πØW ôjô°S

الأدوات والتجهيزاتاملــــواّد

•  قطعة من �لقما�س مهّذبة �حل��ف
•  قطعة لين�لي�م x 10 15�سم

•  �أل��ن �لطباعة

• �أدو�ت طباعة لين�لي�م
• �أدو�ت حفر لين�لي�م

 ∞°Tô°T ≈∏Y )äÉfGƒ«◊G( øe IÉ`̀ Mƒà°ùe äGóMh ∫Éª©à°SÉH áaôNR º`̀ °SQ ∞°Tô°T ≈∏Y )äÉfGƒ«◊G( øe IÉ`̀ Mƒà°ùe äGóMh ∫Éª©à°SÉH áaôNR º`̀ °SQ4-3

    يتوقع منك في نهاية هذا التمرين اأن:
• تنّفذ ت�سميًما زخرفيًّا حي��نيًّا بطريقة �سحيحة.  • تلّ�ن �لت�سميم ب�سكل دقيق 

باأل��ن �لطباعة. • ت�ستعمل �لأ�سكال �حلي��نّية �ملتنّ�عة لعمل ت�سميم زخريف.

ــتــاجــات  ن
الــتــمــريــن
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الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنق�ط احل�cمةالرقم

1

2

3

4

5

�رص�سف  على  �حلّية  �لكائنات  بر�سم  زخرفة  لتنفيذ 
�للين�لي�م(،  )طباعة  �أ�سل�ب  با�ستخد�م  طفل  ل�رصير 

�تبع �خلط��ت �لآتية:
بحجم  �للين�لي�م  قطعة  على  لفر��سة  ت�سميًما  �ر�سم 
منا�سب، وحّدد �لأجز�ء �لتي �سيتّم تفريغها. كما يف 

�ل�سكل )1(.
 فّرغ �لأجز�ء �لتي مّت حتديدها با�ستعمال �أدو�ت �حلفر 
غائرة،  و�أخرى  بارزة  �أجز�ء  لتتكّ�ن  �للين�لي�م  على 

كما يف �ل�سكل )2(.
�فرد �لل�ن بعد جتهيزه على قطعة �للين�لي�م با�ستعمال 
�لأج��ز�ء  على  مت�ساٍو  ب�سكل  �لل�ن  ليت�ّزع  �ل��رول 

�لبارزة، كما يف �ل�سكل )3(.
�فرد قطعة �لقما�س على �سطح م�ستٍ�، ثّم �سع قالب 
�للين�لي�م على قطعة �لقما�س بحيث ينطبق �لت�سميم 
على قطعة �لقما�س، و��سغط ب�سّدة على �لقالب �أكرث 
من مّرة ليمت�ّس �لقما�س �لل�ن، كما يف �ل�سكل )4(.

�ل�سابقة  �لعملية  كّرر  ثّم  �لقما�س،  عن  �لقالب  �نزع 
لتح�سل على ت�سميم  �أكرث من مّرة وباأو�ساع خمتلفة 
ف  زخريف. ميكنك ��ستعمال عّدة �أل��ن على �أن تنظِّ

�لقالب جّيًد� بعد كّل ل�ن، كما يف �ل�سكل )5(.

�ل�سكل )1(

�ل�سكل )2(

�ل�سكل )3(

�ل�سكل )4(

�ل�سكل )5(
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الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنق�ط احل�cمةالرقم

1

2

3

4

ز قطعة �لقما�س بتهذيب ح��فها ب��ساطة �ملق�س. جهِّ
�ر�سم على قطعة �لكرت�ن وحدة زخرفّية نباتّية

�إ�سالمّية حمّ�رة، كما يف �ل�سكل )1(، وكما تعلمت 
�سابًقا مع عمل �زدو�جّية باخلط لتتمّكن من تفريغه.

�لقما�س،   على  �إظهارها  تريد  �لتي  �لأج��ز�ء  ف��ّرغ   
كما يف �ل�سكل )2(، با�ستعمال امل�رشط من الوحدة 

�لزخرفّية �لتي ر�سمتها على قطعة �لكرت�ن �ملقّ�ى.
�سع قطعة �لقما�س على مكان م�ستٍ� ب��سع م�سدود،  
�لتي  �لكرت�ن  قطعة  ثّبت  ثّم   ،)3( �ل�سكل  يف  كما 
�لقما�س  على  �لزخرفّية  �ل���ح��دة  عليها  ر�سمت 
بالطريقة �لتي تر�ها منا�سبة حتى ليت�رصَّب �لل�ن �إلى 

مناطق غري مرغ�بة.
�غم�س قطعة من �لإ�سفنج يف �لل�ن �لأحمر، و��رصبها 
�لزخرفة  تت�سّ�ه  ل  حتى  بهدوء  �لكرت�ن  قطعة  على 
من ت�رّصب �لل�ن �لز�ئد �إلى �لقما�س، كما يف �ل�سكل 

.)4(

الأدوات والتجهيزاتاملــــواّد

•  ورق �أبي�س )مق�ى(  •   قطعة قما�س ل�ن �أبي�س �أو 
ل�ن فا— بحجم x 50 80�سم   • �أل��ن طباعة.

•  قلم ر�سا�س   • مق�س • م�رشط • قلم حتديد ذهبي  
•  قطع �إ�سفنج �سغرية، فر�ساة �أل��ن مائّية قيا�س �سغري

5-3
    يتوقع منك في نهاية هذا التمرين اأن:

•  تنّفذ ت�سميًما زخرفيًّا �إ�سالميًّا بطريقة �سحيحة.
�سك. •  ت�ّظف �لزخارف �لإ�سالمّية �لتي تنّفذها يف جمال تخ�سّ

ــتــاجــات  ن
الــتــمــريــن

�ل�سكل )1(

�ل�سكل )2(

�ل�سكل )3(

�ل�سكل )4(
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5

6

كّرر �لعملية �ل�سابقة بتثبيت �لقطعة يف �أماكن خمتلفة 
)�لأخ�رص،  �لل��ن  تغيري  م��ع  �لقما�س  قطعة  من 
غطاء  على  لتح�سل  مّرة؛  كّل  و�لبني(يف  �لأزرق، 
طاولة مزّين بزخارف �إ�سالمّية نباتّية حمّ�رة،   كما يف 

�ل�سكل )5(.
تاأثري  لإ�سافة  �لذهبي  �لتحديد  بقلم  �لزخارف  حّدد 

جمايل، كما يف �ل�سكل )6(.

�ل�سكل )5(

�ل�سكل )6(

متّثل  �لتي  �لآتية  �لأ�سكال  تاأّمل   •
�لنق��س باحلّناء على �ليد، ثّم نّفذ 
ب��ساطة  زخرفّية  نباتّية  ت�ساميم 
ب���الأدو�ت  م�ستعيًنا  �حل��ّن��اء، 

�ملت��فرة لديك.

• بالتعاون مع جمم�عتك، �جمع عينات �أقم�سة متنّ�عة لل�ستائر و�ملفرو�سات ومالب�س �لأطفال،
   وتاأّمل �لزخارف �ملت��فرة عليها، ثّم �سّنفها من حيث ن�ع �لزخرفة �مل�ستخدمة )هند�سّية، وغري 
هند�سّية(، ونّظم قائمة بالختالفات �لتي لحظتها ح�ل كّل ن�ع. �عر�س نتائج ملح�ظاتك 

على �سائر �ملجم�عات.
• �ر�سم وحد�ت زخرفّية نباتّية �سغرية �حلجم، بحيث ميكن �ل�ستفادة منها كنق��س �حلّناء، ثّم 

�عر�سها على معّلمك وزمالئك.

نـشـاط )14-3 (

نـشـاط )15-3 (
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• بالتعاون مع زمالئك، �جمع عينات من �لأقم�سة ملالب�س �أطفال، ثّم ق�ّس �لزخارف �ملت��فرة 
عليها بعناية، و�أح�رص قطعة من �لقما�س بحجم منا�سب تفيد يف �سنع غطاء طاولة، �أو �ستارة 

لغرفة �أطفال، �أو حتى من�سفة ناعمة �مللم�س، ورّكب �لزخارف عليها باأ�سل�ب �لرتقيع.

نـشـاط )16-3(

عّلل ��ستعمال �لفّنان للزخارف �لنباتّية �أكرث من زخارف �لكائنات �حلّية.
عّرف زخارف �لأر�بي�سك.

لِ�َم جلاأ �لفّنان �إلى حت�ير �لأ�سكال �لطبيعية؟ 
�أعِط  مثاًل لكّل مما ياأتي:

�أ    - زخارف حلي��نات يف �أو�ساع متناظرة �أو متقابلة.
بة. ب - ت�سكيالت زخرفّية بتك�ينات من حي��نات مركَّ

الأ�سئــــلـــة
1
2
3
4
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رابًعا احلروف والأرقام العربّية والالتينّية

تعّرفت �سابًقا �إلى �أهمّية �لحروف و�لأرقام ب��سفها �أحد عنا�سر �لر�سم �لهند�سي، ومدى �لدور 
�ل�قت و�لجهد  �لمبهم و�خت�سار  �أم لتينيًّا في ت��سيح  �لرقم عربيًّا كان  �أو  ي�ؤّديه �لحرف  �لذي 
تدّر�س.  �أو  وتنّفذ  ت�سّمم  �لتي  �لر�س�مات  معنى  �إلى  للت��سل  و�لد�ر�س،  و�لمنّفذ  �لم�سّمم  على 
و�سنتعّرف في هذ� �لمجال �إلى �لإمكانات �لزخرفّية لكّل من �لأحرف و�لأرقام �لعربّية و�لالتينّية.

الحروف والأرقام العربيّة
�لكتابة  تبقى  �لب�رصي،  �جلن�س  لدى  �لكتابة  �أ�ساليب  وتنّ�عت  �حل�سار�ت  �ختلفت  مهما 
ة، ومتذوقي �لفّن �جلميل  �لعربّية وفن�ن �خلّط  �لعربي حمّط  �أنظار �لباحثني و�ملفّكرين بعامَّ
�لت�سكيلي  �لفّن  �لعربي يف  للحرف  �لذي ح�سل  �لكبري  �لتطّ�ر  من  �لرغم  فعلى  ة،  بخا�سَّ

�لتعبريي،  �أم  �لرمزي  با�ستعماله  �س��ء 
�لكلمة  د�خل  �سحره  ميلك  يز�ل  ل  فاإّنه 
و�جلملة، ومل يزل يغري كثرًي� من �لفنانني 
د�خله  و�لغ��س  بالعمل  و�خلّطاطني 
لل��س�ل �إلى ملحات فنّية، كما يف �ل�سكل 
روؤيته  وتغنى  �مل�ساهد  ليتمّتع  )3-33(؛ 

�لب�رصّية.
وابتكارات  والإ�سالمّية  العربّية  الأقاليم  لختالف  تبًعا  العربّية  اخلطوط  اأ�سكال  تنّوعت 
ت مبراحل تطّور خمتلفة، ومن اأ�سهر اأنواع اخلطوط العربّية ما ياأتي : اخلّطاطني املحرتفني، ومرَّ

الخّط الن�سخي: �سّمي بهذ� �ل�سم ل�ستعماله 
 ، و�ل��ك��ت��ب  �ل��ك��رمي،  �ل��ق��ر�آن  ن�سخ  يف 
من  �لثلث  خّط  من  قريب  و�مل�ؤلّفات.وه� 
حيث �جلمال و�لدّقه بالإ�سافة �إلى �أّنه يحتمل 
�لت�سكيل ل�سغر حروفه و تالحق مد�تها مع 

�ل�سكل )3-33(: ل�حة فنّية معا�سرة بالخّط �لعربي.

�ل�سكل )3-34( : نماذج حروف �لخط �لن�سخي.

اأ

1
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 احلروف والأرقام العربّية والالتينّية
�ملحافظة على تنا�سقها وجمال رونقها.  ومن 
�لعربّية  �لطباعة  حروف  �أّن  بالذكر  �جلدير 
�لعتيادّية هي بخّط �لن�سخ. ويكتب به �لقر�آن 
�لكرمي و�لأحاديث �لنب�ّية، وه� ي�سلح لبع�س 
�لزخرفة  �لكبرية، ويعّد من عنا�رص  �لل�حات 
و�جل�ّس  و�خل�سبّية  �ملعدنّية  �لتحف  على 
ناذج   )34-3( �ل�سكل  ح  ي��سِّ و�لرخام. 
 -3( �ل�سكل  يبنيِّ  كما  �خل�ّط،  هذ�  حروف 

35( ن�ذًجا للخّط �لن�سخي. 

اأكــر اخلطوط  مــن  الــرقــعــة:  ــّط  خ
�لكتابة  �أ���س��ل  وه���  �ن��ت�����س��اًر�، 
�لكتابات  يف  ي�ستعمل  �لعتيادّية، 
و�جلامعات  �ملد�ر�س  لطلبة  �لي�مّية 
ويف  �لنا�س،  وع��اّم��ة  و�مل�ّظفني، 
ويف  و�مل��ج��الت،  �لكتب  عناوين 

�لإع���الن���ات �ل��ت��ج��ارّي��ة، 
�إّن  �إذ  لب�ساطته،  وذل��ك 
للت�سكيل  خا�سعة  حروفه 
�ملعتمد  �لب�سيط  �لهند�سي 
�مل�ستقيم  �خل����ّط  ع��ل��ى 

و�لتعقيد،  و�لرت��س  �لرتوي�س  بعيًد� عن  �ل�رصيعة  �ليد  و�لد�ئرة، ولط��عّيتة حلركة  و�لق��س 
بالإ�سافة اإلى اأّن غالبّية حروفه وا�سحة القراءة ذات �سكل جميل. وهو من اخلطوط ق�سرية 
�ملّد  يقبل  ول  غريه،  من  �أكرث  ��ستقامة  حروفه  يف   ،)36-3( �ل�سكل  يف  كما  �حلروف، 

و�لرتكيب و�لت�سكيل،وفيه و�س�ح فيقر�أ ب�سه�لة وه� جميل �لتنا�سق، �سهل �لكتابة.
الي�سار  اإلى  اليمني  من  وميلها  حروفه  بجمال  يتمّيز  اللّينة،  اخلطوط  من  الفار�سي:  الخّط 

�ل�سكل )3-35( نم�ذج للخّط �لن�سخي.

�ل�سكل )3-36( : نماذج حروف خّط �لرقعة.

�ل�سكل )3-37(: نماذج حروف �لخّط �لفار�سي.

ب

جـ
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وحروفه  �لأ�سفل،  �إلى  �لأعلى  ومن 
لق��عد  تبًعا  و�لط�ل  �ل�سمك  خمتلفة 
متتاز  وك��ذل��ك   و�ل���ذوق،   �لكتابة 
يف  كما  و�متد�دها،  بدّقتها  حروفه 
ل   .)38-3(  )37-3( �ل�سكلني 
�لت�سكيل ول �لرتكيب، وه�  يحتمل 
وي�ستعمل  �لرقعة،  خّط  بذلك  ي�سبه 
و�ملجالت  �لكتب  عناوين  كتابة  يف 

و�لبطاقات �ل�سخ�سّية.

�ل�سم  بهذ�  �سّمي  الديواني:  الخّط 
�لعثماين  �ل��دي����ن  يف  ل�ستعماله 
حروفه  و�ملر��سيم،  �ملر��سالت  يف 
مت�سابكة ذ�ت زو�ئد رفيعة متدلّية من 
�أطر�فها �لعليا يف �لغالب، وه� �أقرب 
اخلطوط اإلى خّط الرقعة، وهو نوعان:
من  خالًيا  ك��ان  ما  رقــعــة:   ـــواين  .دي  1
من  بّد  ول  و�لزخرفة،  �ل�سكل 

��ستقامة �سط�ره من �أ�سفل فقط.
بع�سها  حروفه  تد�خلت  ما  جلي:  ــواين  .دي  2
م�ستقيمة  ���س��ط���ره  وك��ان��ت  ببع�س، 
ت�سكيله  من  بّد  ول  و�أ�سفل،  �أعلى  من 

باحلركات وزخرفته بالنقط. 
لكرة  اللّينة  اخلطوط  من  الديواين  واخلــّط       
�لنحناء�ت يف حروفه، ويقبل �لت�سكيل يف 

�أي م�ساحة، كما يف �ل�سكل )39-3(.

�ل�سكل )3-39( : نماذج حروف وكتابات �لخّط �لدي��ني.

�ل�سكل ) 3-40(: �لك�في �لب�سيط.

د

�ل�سكل ) 3-38( نم�ذج للخّط �لفار�سي.
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 وي�ستعمل  عادة يف كتابة �لبطاقات 
و�ل�سهاد�ت  و�لدع��ت  �ل�سخ�سّية 
�ملهّمة  �لر�سمّية  و�ل�ث�ائق  �ملدر�سّية 
و�مل�ستند�ت و�لتحف �لفنّية �لدقيقة.

الخّط الكــوفي: ين�سب  �إلى مدينة 
�إل��ى  منها  �نت�رص  حيث  �لك�فة 

�لعامل  من  خمتلفه  �أنحاء 
ذلك  متَّ  وقد  �لإ�سالمي. 
�لك�فة  �زدهار  يف ع�رص 

�لنح�  بعل�م  ومت��ّي��زه��ا 
وعل�م  و�لأدب  و�ل�سعر  و�للغة  و�ل�رصف 
النقاط،  من  بخلوه  ميتاز  الإ�سالمّية.  ال�رشيعة 
فنّية  �أن��ع  �نبثقت منه  وبرت�بط حروفه .وقد 
زخرفّية و�نبثقت منه �أ�سكال هند�سّية جديدة:

�أو  �لت�ريق  يلحقه  ل  الب�سيط:  الكوفي 
�لتجميل، كما يف �ل�سكل 

)3-40(، وماّدته كتابّية بحتة.

تلحقه  ـــوّرق:  ـــم ال الــكــوفــي 
زخارف ت�سبه �أور�ق �لأ�سجار، 
�لقائمة  حروفه  من  وتنبعث 

ة حروفه �لأخرية �سيقان رفيعة حتمل وريقات نباتّية متنّ�عة �لأ�سكال،  و�مل�ستلقية، وخا�سّ
كما يف �ل�سكل )41-3(.

�لل�لبّية  �لنباتات  �سيقان  من  �أر�سّية  ف�ق  �لكتابة  فيه  ت�ستقّر  النباتيّة:  الأر�سيّة  ذو  الكوفي 
و�أور�قها، كما يف �ل�سكل ) 3-42(. وت�سغل �لزخارف �لنباتّية كّل فر�غ فيه.  

يف  كما  تعقيدها،  يف  �ملبالغ  �لكتابّية  �لزخارف  من  ن�ع  )المجدول(:  الم�سّفر  الكوفي 

�ل�سكل ) 3-42 (: �لك�في ذو �لأر�سّية �لنباتّية.

�ل�سكل ) 3-43 (: �لك�في �لمظّفر )�لمجدول(.

�ل�سكل )3-44(: نماذج من �لخط �لك�في.

ح

هـ

و

ز

ق. �ل�سكل ) 3-41 (: �لك�في �لم�رَّ

ط



136

وي�سعب   ،)43-3( �ل�سكل 
متييز �لعنا�رص �خلطّية من �لزخرفّية 

فيه.

الأ�سكال:  الهند�سي  الكوفي 
�ل�ستقامة،  �سديد  �لن�ع  هذ� 
هند�سي  �أ�سا�سه  �لزو�يا،  قائم 
ب��ح��ت، وم��ن ���س��اللت هذ� 
�لهند�سّية  �لكتابات  �ل��ن���ع 
�أو  �أو �ملثّمنة،  �ملثّلثة و�مل�سّد�سة، 

امل�ستديرة وهو زخريف بحت. يعّد اخلّط الكويف من اأقرب اخلطوط العربّية اإلى الأ�سكال 
التدريب  على  اخلطوط  من  اإتقانه كغريه  ويعتمد   .)  44  -3( �ل�سكل  يف  كما  �لهند�سّية، 
و�ملمار�سة. وتعّد �ملرّبعات عاماًل م�ساعًد� يف ر�سم حروف هذ� �خلط،  بحيث ير�عى �لتنا�سب 
بني �سمك احلرف مع حجمه، وتظهر بع�ش اأ�سكال اخلطوط الكوفّية اأكر �سمًكا يف اأجزائها 
�لأفقّية منها يف �أجز�ئها �لر�أ�سّية. وتظهر نهايات بع�س �حلروف ب�سمك �أقّل، كما يف �ل�سكل 
ل �أن تتدّرب يف �لبد�ية على  )3-45(. ولتك�ن قادًر� على �إتقان كتابة �خلّط �لك�يف، يف�سّ
ورق �ملرّبعات ، م�ستعيًنا بخّط �أفقي خفيف يك�ن �أ�سا�ًسا ودلياًل للكتابة ، ومالحظة �أّن بع�س 
�أجز�ء �حلرف يقع ف�ق �ل�سطر، وبع�سها عليه، وبع�سها حتته.وعندما تلزم �لدّقة فاإّنه ميكنك 

�ل�ستعانة ببع�س �لأدو�ت 
ت�ساعدك  �لتي  �لهند�سّية 
على �سبط ر�سم اخلطوط 
�لك�فّية باأ�سكال معمارّية، 

كما يف �ل�سكل
ب،   )3-46(. وح�سب �لغر�س �ملطل�

كاإدخال �خلّط �لك�يف يف ت�سميمات زخرفّية للمالب�س و�ل�سجاد، �أو يف ��ستعماله كعن�رص 
زخريف يف �لعمارة ، �أو يف ت�ساميم نق��س �لأقم�سة ، و�خل�سب ، وعلى �لزجاج وغريها.

�ل�سكل )3-46(: �لخط �لك�في �لمعماري.

ي

�ل�سكل )3-45( : نماذج حروف �لخط �لك�في بالمربعات.
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خ��ّط حديث  الــحـــــّر:  الــخــّط   
عليها.  مّتفق  طريقة  له  لي�س 
�لفّنان  ذوق  �إلى  كتابته  وترجع 
ت�سكيل  يف  وخبته  و�جتهاده، 
يف  كما  و�لكلمات،  �حل��روف 
�ل�سكل )3-47(، وي�ستعمل يف 
و�لت�سميمات  �لإعالنات  كتابة 
�لالتينّية  �حلروف  �أّما  �ملختلفة. 
غالًبا ما تعتمد �ل�سماكة �ل��حدة 
�حل��روف  ومنها  لها،  �أ�سا�ًسا 
)�لكتابة  ي�سّمى  ما  �أو  �لقائمة، 
تكبري  ميكن  �لقائمة(.  �لقيا�سّية 
حجم هذه �حلروف �أو ت�سغريها. 
وميكن  كتابتها،  على  وللتدّرب 
�ملرّبعات،  ورق  على  تقليدها 
مكّبة  كتابتها  على  �لتدّرب  ثّم 
�لأبعاد  مر�عاة  مع  خمتلفة  بن�سب 

�ل�سكل )3-47( : نم�ذج كتابة بالخّط �لحّر.

�ل�سكل )3-48(: �لكتابة �لقيا�سّية �لقائمة.

�ل�سكل )3-49(: �لكتابة �لقيا�سّية �لمائلة.

ك

نّفذ ما ياأتي بالخّط الكوفي:
�سك �ملهني، و�لبلد، و�ملحافظة �لتي ت�سكنها. • �كتب ��سمك من �أربعة مقاطع، وتخ�سّ

• �سّمم ت�سميًما زخرفيًّا حروفيًّا بال�ستعانة بالأدو�ت �لهند�سّية.
• ��ستفد من �لت�سميم �لزخريف يف ت�سميمات:

�أ    - �إناء خزيف، وبطاقة بيان تل�سق على �أوعية حفظ �لأطعمة.
ب - نق��س �أقم�سة مالب�س �أطفال، و�إر�ساد�ت �ل�سالمة د�خل م�سغل �لتجميل.

ج� - غطاء خمّدة )و�سادة(.

نـشـاط )17-3 (



138

�لر�أ�سّية و�لأفقّية للحرف �ل��حد. وهناك ن�ع و�حد منها ي�سّمى )جمم�عة �حلروف خالية 
�ل�سطبة( يعتمد �ل�سماكة �ل��حدة، وتتمّيز حروف هذ� �خلّط باأ�سكالها �مل�ستديرة، و�نت�ساب 
�حلروف، وثبات �سمكها، وهي حت�رص فر�غات هند�سّية منتظمة مما يعطيها تنا�سًقا لتنفيذ كتابة 
تاأّمل �ل�سكل )3-48(. وقد  �حلروف �لالتينّية �لكبرية و�ل�سغرية وفق �ملقايي�س �ملعياريّة، 
تكتب بطريقة مائلة وبز�وية مقد�رها )75 ه(، مع �لجتاه �لأفقي، وز�وية مقد�رها )15ه( 
مع �لجتاه �لر�أ�سي ، حيث ت�سّمى �لكتابة �لقيا�سّية �ملائلة، كما يف �ل�سكل )3-49(. ميكن 
   . �حلا�س�ب بر�مج  ب��ساطة  مائلة  حروف  �إلى  �حلا�رص  �ل�قت  يف  �لالتينّية  �حلروف  حت�يل 
وميكن ر�سم اخلطوط امل�ساعدة للكتابة القيا�سّية املائلة با�ستعمال مرّبعات الر�سم، اأو با�ستعمال 

�ل�سكل )3-50(: ر�سم الخطوط الم�ساعدة للكتابة القيا�سّية المائلة.

�ل�سكل )3-51(: �لكتابة �لقيا�سّية لالأرق�������ام.
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مثلثني �أحدهما بز�وية )45ه( و�لآخر بز�وية )30ه( ليكّ�نا ز�وية مقد�رها )75ه(،كما يف 
ن�سبة  �أو  �لر�سم،  قيا�سات  و�لأعد�د يف حتديد  �لأرقام  �لر�ّسام  ي�ستعمل  �ل�سكل )50-3(. 
لعمل   ، �لفني  �ملجال  يف  منها  �ل�ستفادة  وميكن   ، تكبريها  �أو  �ملر�س�مة  �لأ�سكال  ت�سغري 
تك�ينات زخرفّية ت��سع يف عمل فني؛ مثل �أرقام لعبي كرة �لقدم ، �أو ت�سميم على بع�س 
ت�سكيالت  فيها  يدخل  قد  �لتي  �لفنّية  �لأعمال  من  كثري  فهناك  �خلزفّية،  �لآنية  �أو  �لأزياء، 
�أّن  �سابًقا  عرفت  وكما  وغريها.  �ملالب�س  قطع  زخرفة  يف  كما  �جلمالّية،  لقيمتها  �لأرقام 
ح �ل�سكل )3-51( ن�سب  للحروف قيا�سات معيارّية حمّددة  كذلك كتابة �لأرقام ، وي��سّ

كتابة �لأرقام �لقيا�سّية �لقائمة و�ملائلة.

الحروف والأرقام الالتينيّة
تعّرفت �إلى ��ستعمال �لأحرف و�لأرقام )�لالتينّية( في �لر�س�م �لهند�سّية، وتعّرفت �إلى طرق 
تّم  وقد  �لمتنّ�عة،  �لزخارف  تنفيذ  في  منها  �ل�ستفادة  �إمكانّية  في  هنا  و�سنبحث  كتابتها، 
�لتنّبه حديًثا �إلى �لإمكانّيات �لهائلة �لتي يمكن �أن يمنحها كّل من �لحرف و�لرقم �لالتيني 
ة �لريا�سّية  �إذ� ��ستعمال في مجال �لزخرفة. فنحن نر�هما يزّينان �لأقم�سة و�لمالب�س خا�سّ
منها، ونر�هما يزيّنان �لأو�ني �لمختلفة، وي�ستعمالن كذلك باأ�ساليب متعّددة في �لل�حات 
�لإعالنّية، وقد يجتمع �لرقم بالحرف في بع�س �لت�ساميم �لزخرفّية، ويمكن �أن ينفرد كّل منها 

اكتب على ورق المربّعات مجموعات رقميّة تمثل:
• تاريخ ميالدك

• رقمك �ل�طني
�سات • عدد طلبة فرع �لتعليم �ملهني ح�سب �لتخ�سّ

• ��ستعمل رقًما و�حًد� مما كتبت لت�سكيل عمل زخريف ميكن تطريزه على �لقما�س

�سات فرع �لقت�ساد �ملنزيل، وقد مّت تكليفك مع زمالئك  • لديك معر�س �سن�ي ملنتجات تخ�سّ
الهند�سّية  والكتابة  اخلطوط  اأ�سكال  ما  املعر�ش.  لهذا  احلا�سوب  با�ستعمال  اإعالن  بت�سميم 

�ملنا�سبة؟ كيف ت�ّظفها لإجناز مهّمتك؟

نـشـاط )18-3 (

نـشـاط )19-3 (

2
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�لالتيني،  و�لرقم  باحلرف  �لزخارف  من  جمم�عة  �سّمم  �حلا�س�ب،  بر�مج  �أحد  با�ستعمال   •
بحيث ت�ستعمل يف كّل مّرة بدياًل جديًد� لل��سعّية �لتي ميكن ��ستعمال �حلرف �أو �لرقم فيها، 

ثّم لّ�ن ت�ساميمك، و�عر�سها على زمالئك لتقييمها، و�عر�سها يف م�سغلك �ملهني.  

نـشـاط )20-3 (

نّفذ الن�س�ط االآتي بطريقة العمل الفردي، اأو في مجموع�ت
 �سغيرة في الم�سغل، اأو ح�سب توجيهات المعلم:

• زخرفة بل�زة )كم 
باأحرف  ق�سري( 
لتينّية  و�أرق����ام 
ب��ساطة  وعربّية 
�لبارزة  �لطباعة  

على �للين�لي�م.
�ل�ستفادة    ميكنك 
م��ن �لأ���س��ك��ال 

�لآتية:

نـشـاط )21-3 (

بت�سميم منفرد. وقد ت�سيف �لأل��ن باأن��عها بعًد� جماليًّا لالأحرف و�لأرقام �إذ� ��ستعملت 
بال�سكل �ل�سحيح في �لت�سميمات. وقد لعبت �لتكن�ل�جيا دوًر� كبيًر� في ت�سكيل �لت�ساميم 
�لزخرفّية �لجميلة وتن�يعها وتكر�ر �لعديد منها و�لتي تحّقق متعة للم�ساهد، وت�ّفر على �لفنان 

جهًد� ووقًتا، وتتيح له فر�س �لختيار من بد�ئل متعّددة للت�سكيل بالحرف و�لرقم �ل��حد. 

ر ثّم ناق�ش فكِّ
مدى تاأثري ��ستعمال �لظّل و�ل�س�ء )�لبعد �لثالث( يف �لت�سميم �ملنّفذ باحلرف �أو �لرقم �لالتيني.
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قارن بين زخارف �لأحرف �لعربّية وزخارف �لأحرف �لالتينّية من حيث:
منهما ج� - مجالت  لكّل  �لزخرّفية  �لإمكانات  �لعربي  ب -  �لّفنان  لدى  �لأهمّية  �أ - 

�ل�ستعمال
عّدد �أن��ع �لخّط �لك�في.

�أعِط ر�أيك في �لعبارة �لآتية :
»لم يكن �ل�سبب في لج�ء �لفّنان �لم�سلم �إلى �لزخرفة بالحرف �لعربي عجزه عن تقليد 

�لطبيعة« . 
�ر�سم زخرفة حرفّية رقمّية ، عربّية لتينّية، ثّم لّ�نها.

�ر�سم �لحروف �لآتية بالخّط �لك�في �لمعماري على ورق �لمرّبعات وبمقيا�س منا�سب:
  �أ ، ب ، د ، ح ، م ، و ، ي .

ح طرق تحديد درجة ميل �لكتابة �لقيا�سّية �لمائلة لالأرقام و�لحروف �لالتينّية. و�سِّ
�ر�سم �لحروف �لالتينّية �لآتية بالكتابة �لقيا�سّية �لقائمة على ورق �لمرّبعات وبالقيا�س 

. A ، B ، C ، D  :لذي تختاره�

الأ�سئــــلـــة
1

2
3

4
5

6
7
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الزخرفة امل�صتوحاة من الفّن العربي النبطي ا خام�صً

م لنا �أجد�دنا �لعرب  يعّد �لفّن �لعربّي �لنبطّي في �لأردّن �إرًثا ح�ساريًّا نعتّز ونفتخر به ، فقد قدَّ
الأنباط ثروة فنّية عظيمة تمّثلت في المعلم الح�ساري الذي بات يعّد من عجائب الدنيا ال�سبع، 
حيث تعّد �لبتر�ء من �أقدم �لمدن �لأثرّية في �لعالم، و�لتي تعاقبت عليها �لعديد من �لح�سار�ت. 
غير اأّن الأثر الأكبر فيها كان للعرب الأنباط الذين جعلوا منها عا�سمة لهم، بعد اأن اأقاموا منازلهم 
تّم حفرها  �لتي  �ل�سخ�ر  �لنحت وتفّرده؛ لأّن  ومعابدهم في �سخ�رها، ومن هنا برزت روعة 
فيها  فخّلفت  �لماء،  تحت  قديًما  غمرت  ناعمة  رملّية  �سخ�ر  فهي  ة،  خا�سّ بجماليات  تمتاز 
�ل�ردي، ولذلك �سميت  �لل�ن  لل�سخ�ر، معظمها من  �أل��ًنا عديدة  تر�ّسبات معدنّية، فعك�ست 

�لمدينة �ل�رديّة.
تتجّلى  �لتي  �لخزنة  �ل�ردّية  �لمدينة  معالم  �أهّم  ومن 
بعظمة وبهاء، حيث تحت�ي على �لعديد من �لمنح�تات 
�لحي��نّية )�لن�س�ر ذ�ت �لأبعاد �لثالثة(، و�لآدمّية، و�لإلهّية 
�لتي تّت�سف بال��قعّية �لكال�سيكّية في �لتمثيل. وظهر ذلك 
�لإن�ساني  �لج�سم  �أع�ساء  حجم  في  �لتنا�سب  في  �لتاأثير 
كثير  و�للبا�س  �لج�سم  و�سعّية  وفي  و�لحركة،  و�لحي��ني 
بين  ما  بالد  من  �لقادم  �ل�سرقي  �لتاأثير  حيث  �لثنيات، 
�لنهرين )زخرفة خط�ة �لغر�ب(، وكذلك �لتاأثير �لم�سري 
ويظهر  �لمد�فن.  بع�س  تعل�  �لتي  و�لأه��ر�م(  )�لم�سالت 
�لأب��ب  ف�ق  �لق��سّية  )�لأ�سكال  �ل�س�ري  �لتاأثير  ا  �أي�سً
وفي �أعلى �ل��جهات(. و�أّما �لطابع �لإغريقي - �لروماني 
�لمزخرف  و�لكرني�س  �لك�رنثّية  �لأعمدة  في  فيتمّثل 
و�لأ�سكال �لجمال�نّية. ويّت�سح �لطابع �لمحلي �لنبطي في 
��ستعمال �لعم�د �لنبطي، و�لكرني�س �لكال�سيكي �لمحلي، 
�ل�سخرية. وقد  �ل��جهات  بع�س  �أعلى  في  �لجّرة  و�سكل 

�ل�سكل )3-53(: �لدير.

�ل�سكل )3-52(: �لخزنة.
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الزخرفة امل�صتوحاة من الفّن العربي النبطي
بع�س  وتيجان  �ل��جهة  على  �لأ�سد  �سكل  وظهر  و�لعظمة،  للمجد  رمًز�  �لن�سر  �سكل  ��ستعمل 
�لأعمدة. ويميِّز زخرفة �ل��جهات �ل�سخرّية في �لبتر�ء �لتنا�سق و�لتكر�ر، كما في �ل�سكلين )3-

52( و )53-3(.
يف  �ملنح�تة  و�مل�ساكن  و�ملعابد  و�ملحكمة  كالدير  �لأخرى،  �لإبد�عّية  �لآثار  من  �لعديد  ويت��فر 
فنّية  �لنبطي من م�قع �ملدينة �حل�سني ليجعل منها قلعة وح�سًنا منيًعا وحتفة  ��ستفاد  �ل�سخر، وقد 
الزاهية،  األوانه  الفّخار حيث  فّن �سناعة  الأنباط   الدنيا.  وقد عرف  اأعجوبة من عجائب  باتت 
�لطبخ  و�أدو�ت  و�لأ�رصجة  و�ملطر�ت  و�جلر�ر  و�لأطباق  و�لزبادي  �لك�ؤو�س  يف  ذلك  ويتجلى 
�ملتعّددة �لأحجام �مللّ�نة وغري �مللّ�نة. و�متاز �لفّخار بدّقة �سنعه، و�أل��نه �لز�هية، وجمال زخارفه 
والأ�سكال  والنقاط،  امل�ستقيمة،  اخلطوط  الزخارف:  تلك  اأ�سهر  ومن  الهند�سّية،  الهند�سّية وغري 
�لإبرّية، و�ملثلثات و�لدو�ئر �لن�سفّية، و�لأ�سكال �ملعينّية، و�لأ�سكال �لنباتّية لأ�سجار �لنخيل و�لرمان 

و�لت�ت و�لأغ�سان و�لثمار و�لبذور. 

�سك، نّفذ �لتمرين �لآتي: للتمّكن من �ل�ستفادة من �لفّن �لنبطي يف جمال تخ�سّ

زر مع زمالئك وباإ�رص�ف �ملعّلم مدينة �لبرت�ء لالطالع على رو�ئع �لزخارف �لنبطّية �لعربّية   •
يف �خلزنة و�لدير و�ملحكمة، و�لتقط �س�ًر� لها، و�كتب تقريًر� عن �لزيارة لتقر�أه يف �لإذ�عة 

�ملدر�سّية، ثّم �عر�س �ل�س�ر يف م�سغلك �ملهني.

نـشـاط )22-3 (
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الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنق�ط احل�cمةالرقم

1

2

بقلم  �ر�سم  ثّم  �ملنت�سف،  من  �ملقّ�ى  �ل���رق  �ث��ِن 
�لر�سا�س مرّبًعا يف منت�سف �أحد �أوجه �ل�رقة،  كما 

يف �ل�سكل )1(. 
Æ املرّبع با�ستعمال امل�رشط،  كما يف ال�سكل )2(،  uفر

مع ت�خي �حلذر يف �أثناء ��ستعماله.

�ل�سكل )1(

�ل�سكل )2(

»£ÑædG »Hô©dG qøØdG øe IÉMƒà°ùe ±QÉNõH äÉbÉ£H ò«ØæJ

الأدوات والتجهيزاتالـــمواّد

• ورق مقّ�ى ملّ�ن
 • �س�ر للبرت�ء وزخارفها

•  �أل��ن لّباد �سائلة   • قلم ر�سا�س • قلم حتديد ذهبي  
• مق�س   • م�رشط   • ماّدة ل�سقة

6-3
• تنّفذ ت�سميًما زخرفيًّا نبطيًّا.

• ت�ستعمل م��ّد �لبيئة وخاماتها لعمل بطاقات م�ست�حاة من �لفّن �لنبطي.
• ت�ّظف �لزخارف �لنبطّية يف عمل بطاقات معايدة وبطاقات دع�ة تفيدك يف جمال 

�سك. تخ�سّ

ــتــاجــات  ن
الــتــمــريــن
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الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنق�ط احل�cمةالرقم

3

4

5

�ملرّبع،  بحجم  �ل�س�ر  من  �لنبطّية  �لزخارف  ق�ّس 
من  قطعة  و�سع  مع  �خللفّية  �جلهة  من  و�أل�سقها 
�قلب  ثّم  �خللف،  من  ف�قها  نف�سه  بالل�ن  �لكرت�ن 

�لبطاقة على وجهها، كما يف �ل�سكل )3(.
باأل��ن  �ملقابلة  �جلهة  على  �أخرى  كرت�ن  قطع  �أل�سق 

خمتلفة على �سكل �إطار، كما يف �ل�سكل )4(.
�كتب عبار�ت منا�سبة يف �لبطاقة، كما يف �ل�سكل )5(.

�ل�سكل )3(

�ل�سكل )4(

�ل�سكل )5(

نّفذ الن�س�ط االآتي بطريقة العمل الفردي، اأو في مجموع�ت 

�سغيرة في الم�سغل، اأو ح�سب توجيهات المعلم.
•  زخرفة حقيبة يد بزخارف نبطّية.

• زخرفة �إطار �س�رة من �لكرت�ن �ملقّ�ى بزخارف نبطّية. 
ميكنك �ل�ستفادة من �لزخارف �ملت��فرة يف �سكل �خلزنة �ملجاور .

نـشـاط )23-3 (
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ما �أهم �ملعامل �لأثريّة يف مدينة �لبرت�ء؟
�ذكر �أن��ع �لزخرفة يف �لفّن �لنبطي.

كيف ��ستفاد �لفّنان �لنبطي من بيئته يف تنفيذ �أعماله �لفنية؟
عّدد ممّيز�ت �لفّن �لعربي �لنبطي.

الأ�سئــــلـــة
1
2
3
4

ا ت�صميم الزخارف اإلكرتونيًّ ا �صاد�صً

�أعماله ب�سرعة  �إنجاز  �لتي ت�ساعده في  �ل��سائل  �لبحث عن  �لع�س�ر و�لإن�سان د�ئم  �أقدم  منذ 
وب�سكل ي�سّهل عليه تحقيق متطلباته �ل�سرورّية ،وتعّد �لختر�عات و�لإنجاز�ت �لتي  كان لها دور 
كبير وهاّم في تط�ير �لعملّية �لترب�ّية، ومن �أهّمها �لحا�س�ب �لذي ه� بحّق ث�رة في مجال نقل 
 )power point( لمعل�مة بطريقة �سيقة و�سهلة، فالبر�مج �لتي يحّملها، كالعرو�س �لتقديمّية�
�أو معالج �لن�س��س  هي بر�مج فاعلة بحّق، ت�ساعد في مجال �لت�سميم �لفني وتط�يره، بالإ�سافة 

�إلى مجالت �أخرى. 

مزايا ا�ستعمال الحا�سوب في اإنتاج الزخارف
�أ�سبح من �ل�سهل �لآن ت�سميم وحد�ت زخرفّية من خالل �لبجميات �ملتاحة يف �حلا�س�ب، 
فنتيجة للحاجة �ملا�ّسة �إلى و�سيلة ت�ساعد �لفّنان يف عملية ر�سم �لزخارف ب��ساطة �حلا�س�ب، 
 ،)corel draw( وبرنامج ،)photo shop( فقد ظهرت بر�مج للم�ساعده مثل برنامج

بالإ�سافة اإلى الربامج املتاحة يف احلا�سوب، اإْذ ميتاز احلا�سوب مبا ياأتي :
�أ    - �سه�لة تنفيذ �لت�ساميم �لزخرفّية.

ب - �لدّقة يف �إنتاج هذه �لت�ساميم.
ج� - �ل�رصعة يف �لتنفيذ.

د   - �إنتاج ل�حات فنّية زخرفّية، وحفظها  و�لرج�ع �ليها يف �أّي وقت.
ه�  - �إمكانّية �إ�سافة تاأثري�ت ل�نّية خمتلفة وبتقنّية عالية با�ستعمال �لأدو�ت �ملت��فرة يف  

         �حلا�س�ب.
و   - تكر�ر �ل�حد�ت �لزخرفّية بطريقة �أ�رصع و�أ�سهل.

1
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ا ت�صميم الزخارف اإلكرتونيًّ

ت�سميم وحدات زخرفيّة وتكرارها وتلوينها با�ستعمال الحا�سوب
�إنتاج وحد�ت زخرفّية متنّ�عة،  ي�ستمل �حلا�س�ب على طرق وبرجمّيات كثرية ت�ساعد يف 
زخرفّية  وحد�ت  لت�سميم   )  corel draw  ( برجمّية  �لدر�س  هذ�  يف  ن�ستعمل  و�س�ف 

وتكر�رها وتل�ينها ،ولتنفيذ هذه �لت�ساميم �سّغل جهاز �حلا�س�ب، ونّفذ�خلط��ت �لآتية :

برنامج  �خرت   – �لب�مج   – �بد�أ  قائمة  من 
corel draw - و�فتحه، كما يف �ل�سكل 

.)54-3(

�لبنامج،  تفتح  �أن  بعد  جديد  �لأمر  �خرت 
�ل�سكل  يف  كما  �لبنامج،  �سا�سة  فتظهر 

.)55-3(

�لأمر  �خرت  ثّم  �لزخرفّية،  �ل�حدة  �خرت 
�إدر�ج insert، كما يف �ل�سكل )56-3(.

    

�ل�سكل ) 3-54 (:  قائمة �بد�أ على �سطح �لمكتب.

�ل�سكل )3-55 ( نافذة جديدة د�خل �لبرنامج.

�ل�سكل )3-56 ( نافذة �ختيار �ل�حدة �لزخرفّية .

2
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تظهر  فاإّنها  �لزخرفّية  �ل�حدة  �ختيار  بعد 
على �ل�سا�سة، كما يف �ل�سكل )57-3(. 

على  للح�س�ل  �لزخرفّية  �ل�حدة  كّرر 
ت�سميم معنّي، كما يف �ل�سكل )58-3(.

حّدد �لل�ن �ملنا�سب  بال�سغط على �سندوق 
�لأل��ن، كما يف �ل�سكل )3 -59(.

�ل�سكل )  3-57 (:�إدر�ج �ل�حدة �لزخرفّية.

�ل�سكل ) 3-58 (:  تكر�ر �ل�حدة �لزخرفّية.

�ل�سكل ) 3-59 (: نافذة �ختيار �لل�ن.

د

هـ

و
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على  للح�س�ل  �لزخرفّية  �ل�حد�ت  لّ�ن 
�ل�سكل �لنهائي للت�سميم، كما يف �ل�سكل 

.)60-3(

نفعيّة  اأعمال  تنفيذ  ا�ستعمال الحا�سوب في 
�ش زخرفيّة وتوظيفها في مجال التخ�سّ

ُتعدُّ �لزخرفة يف ت�سميم �لأزياء من �لأم�ر 
على  خا�ّس  جمايل  طابع  لإ�سفاء  �ملهّمة 

�ملالب�س، بحيث تتنا�سب مع ن�عّية �لقما�س وطبيعة �لأ�سخا�س �لذين يرتدونها �س��ء كان�� 
رجاًل �أم �سّيد�ت �أم �أطفاًل.

من خالل م�ساهدتك لالأ�سكال
 ، )6 3 -6 2 -6 1 -3 (
غرّي  �حلا�س�ب،  وبا�ستعمال 
وحدة  لإن��ت��اج  وع���ّدل  عليها 

تنا�سب  ج��دي��دة 
يدويّة  م�سغ�لت 

و�أزياء  خمتلفة.

�ل�سكل ) 3- 61 (: ت�سميم ن�سيج بالحا�س�ب.

�ل�سكل ) 3-63 (: ت�سميم ن�سيج 
بالحا�س�ب.

�ل�سكل ) 3-62 (: ت�سميم زخرفي على 
قطعة قما�س بالحا�س�ب. 

�ل�سكل )3-60 (: �ل�سكل �لنهائي للت�سميم.

2

ز
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�ذكر ثالثة �أمثلة لكّل مما ياأتي:
ب - �لزخارف غري �لهند�سّية �أ    - �لزخارف �لهند�سّية  

ج� - �لزخارف �لكتابّية
ح ذلك.  تك�سف �لزخارف عن ثقافة �ل�سع�ب، و�سّ

ما �خل�سائ�س �لفنّية �لعامة للزخارف؟
قارن بني حت�ير �لأ�سكال �لزخرفّية وجتريدها.

ما �سبب �هتمام �لفّنان �لعربي �مل�سلم باخلّط �لعربي؟
ح دور �أ�س�س �لعمل �لفني وعنا�رصه يف ت�سكيل �لزخارف. و�سّ

ح ذلك. تّت�سم �خلزنة يف �لبرت�ء بال��قعّية �لفنّية، و�سّ
عّدد ميز�ت �لفّخار �لنبطي.

كيف ت�ّظف �حلا�س�ب يف تنفيذ زخارف فنّية ؟ ما �لب�مج �حلا�س�بّية �ملنا�سبة لذلك؟
من �أن��ع �لخّط �لعربي �لخّط �لك�في، �ذكر �أن��عه، ومّميز�ته، وكيفّية ��ستعماله في 

�لر�سم �لهند�سي.
ح �لفرق بين �لكتابة �لقيا�سّية �لقائمة و�لمائلة. و�سِّ

وبمقيا�س  �لمربعات  ورق  على  �لمعماري  �لك�في  بالخّط  �لآتية  �لحروف  �ر�سم 
منا�سب:د ، �س  ، ك ، ه� ، ل . 

�لمرّبعات  ورق  على  و�لمائلة  �لقائمة  �لقيا�سّية  بالكتابة  �لآتية  �لالتينّية  �لأرقام  �كتب 
بمقيا�س منا�سب: 2 ، 4 ، 6 ، 8 .

اأ�سئلة الوحدة الثالثة
1

2
3
4

7

5

8

6

9
10

11
12

13

ما �ملق�س�د بالزخارف �لإلكرتونّية ؟
ما �لأثر �لذي ي�سفيه �حلا�س�ب على عملّية �لزخرفة ؟

�ذكر �أهّم �لبجمّيات �لتي تنا�سب ت�سميم وحد�ت زخرفّية .
�سك ؟ ما مدى ��ستعمال �حلا�س�ب يف جمال تخ�سّ

الأ�سئــــلـــة
1
2
3
4
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بناًء على ما تعّلمته  يف هذه �ل�حدة، قّيم نف�سك ذ�تيًّا ب��سع �إ�سارة )√( يف �خلانة �ملنا�سبة 
لتقييمك يف �جلدول �أدناه بعد نقله �إلى دفرتك.

تقويم ذاتي للوحدة الثالثة

   لنعممعــــــاييــر الأداءالرقم
�أقارن بني �أ�سكال �لزخارف و�أن��عها.1 
�أتعّرف خ�سائ�س �لزخارف وطرق تنظيمها.2

�أر�سم وحد�ت زخرفّية هند�سّية و�أكّررها.3 
�أر�سم وحد�ت زخرفّية غريهند�سّية و�أكّررها.4

�أ�ستعمل �حلروف و�لأرقام �لعربّية و�لالتينّية يف ت�سميم �أعمال نفعّية يف 5
�س. جمال �لتخ�سّ

اأقارن بين اأنواع الخطوط العربية من حيث : اأ�سكالها، وخ�سائ�سها.10
�أ�سّمم زخارف حرفّية عربّية ولتينّية بطريقة �لكتابة �لقيا�سّية �لمائلة.11
�أ�ستعمل �لأدو�ت �لهند�سّية في �لكتابة �لعربّية و�لالتينّية.12
�سي.13 �أر�سم حروًفا و�أرقاًما تفيدني في تخ�سّ
�أنّظم �ل�حد�ت �لزخرفّية بطرق خمتلفة .6 
�أ�سّمم بطاقات ومل�سقات بزخارف م�ست�حاة من �لفّن �لعربي �لنبطي.7
�أمّيز �خل�سائ�س �لعاّمة للزخارف.8
�أ�سّمم ت�سكيالت زخرفّية من �لأرقام و�حلروف �لعربّية و�ألّ�نها.9

�أر�سم �سكل �ليد و�أزخرفها بنق��س �حلّناء.10
�أزّين جد�رّية �أو نافذة �مل�سغل بزخارف متنّ�عة.11

�سي �ملهني ب��ساطة م��ّد �لبيئة وخاماتها 12  �أنّفذ عماًل زخرفيًّا �سمن تخ�سّ
�مل�ستهلكة.

�أ�سّمم وحد�ت زخرفّية و�أكّررها ب��ساطة �حلا�س�ب.13 
�أوّظف مهار�ت �لتح�ير و�لتجريد و�لتل�ين لل�حد�ت �لزخرفّية.14 
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�أقّيم �لأعمال �لزخرفّية وفق معايري حمّددة.15 
�أتعاون مع زمالئي يف تنفيذ �لت�ساميم �لزخرفّية �ملتنّ�عة.16
�أر�عي �لدّقة و�لنظافة يف �أثناء �لعمل.17
�أطّبق ق��عد �ل�سالمة �لعاّمة يف ��ستعمال �مل��ّد و�لأدو�ت.18
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