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مقدمة الكتاب
الحـمـد هلل رب العالمــين وال�صـالة وال�س ــالم على �أ�ش ــرف المر�سـ ـلـين وعلى �آلـه و�ص ـح ـبـه
�أجمـعـين وبعـد ...
فقد �صمم هذا الكتاب الذي بين يديك عزيزي الطالب/ـة لإثراء معلوماتك وخبراتك ومهاراتك
في مجاالت التربية الفنية المختلفة ،وفيه من المعلومات والأن�شطة ما يجعله مرجع ًا �أكاديم ًّيا مه ًّما.
تجد في محتوى الجزء المخ�ص�ص للف�صل الدرا�سي الأول �أربع مجاالت يتكون كل مجال من عدد
من المو�ضوعات .فمجال الر�سم يحتوي على ثالث مو�ضوعات على النحو التالي :
 -1المو�ضوع الأول  :الطبيعة في بالدي.
 -2المو�ضوع الثاني  :الفن والطبيعة.
 -3المو�ضوع الثالث � :أجدادنا وفن الر�سم.
وقد روعي في هذه الموا�ضيع منا�سبتها لقدرات الطالب/ـة ومراحل النمو الج�سمي والعقلي
واالجتماعي ومعالجتها للمفاهيم التي �سبق التعر�ض �إليها في الدرو�س ,كما ذيلت المو�ضوعات
ب�أن�شطة فكرية وتطبيقية ت�ساعد على ت�أكيد المعارف والخبرات والمهارات المكت�سبة .
المجال الثاني هو مجال الر�سم الزخرفي ويتكون من مو�ضوعين هما :
 -1المو�ضوع الأول  :نباتاتي الطبيعية زخارف جميلة.
 -2المو�ضوع الثاني � :إطارات جميلة لزخارفي المتعاك�سة.
وقد روعي في هذه الموا�ضيع �أن تكون امتداد ًا لما �سبق �أن تعلمه وا�شتملت على �أن�شطة فكرية
وتطبيقية.
المجال الثالث في هذا الف�صل عن الن�سيج ,وقد قدمت فيه ثالث موا�ضيع على النحو التالي :
 -1المو�ضوع الأول � :ألعابي المن�سوجة .
 -2المو�ضوع الثاني � :أ�شكالي المن�سوجة .
 -3المو�ضوع الثالث � :أن�سج بخامات متنوعة .

وقد روعي في �إعداد مو�ضوعات هذا المجال  ,منا�سبتها لمرحلة الطالب/ـة الدرا�سية و�إثرائها
وتعزيزها للخبرات التي �سبق اكت�سابها �أثناء الدرو�س الف�صلية للمجاالت .وقد قدمت موا�ضيع هذه
الوحدة فكرة عامة عن الأ�شكال المن�سوجة في بيئتنا وا�ستخدام الخامات المتنوعة في الن�سيج ,
والألعاب الخا�صة بالأطفال والتي ت�ستخدم طرق الن�سيج في تركيبها .كما ذيلت المو�ضوعات ب�أن�شطة
فكرية وعملية .
المجال الرابع وقد تناول الطباعة وا�شتمل على الموا�ضيع التالية :
 -1المو�ضوع الأول  :الطباعة من الطبيعة .
 -2المو�ضوع الثاني  :طباعة �أ�شكال هند�سية.
 -3المو�ضوع الثالث  :طباعة زخارف هند�سية .
وقد تم تناول مو�ضوعات تتعلق بطرق الطباعة بالقالب ,وقدمت نبذة تاريخية عنها ,وتطرقت
بالتف�صيل لطباعة القالب واال�ستفادة منها في المنزل .كما ذيلت الوحدة ب�أن�شطة �إثرائية فكرية
وعملية.
وما عليك عزيزي الطالب/ـة �إال قراءة التعليمات و�إتباع الخطوات للقيام بالأن�شطة التي �سوف
تكون ب�إذن اهلل مفيدة لي�س لك فقط ولكن للأ�سرة بكاملها ,لأن التعرف على عالم الفن وممار�سته
�أمر ممتع ومفيد.
وفي الختام ن�س�أل اهلل الكريم �أن ينفع طالبنا وطالباتنا بهذا الجهد المتوا�ضع الذي يهدف �إلى
تح�سين تعلمهم وممار�ستهم لمجاالت التعبير الفني المختلفة .
و�آخر دعوانا �أن الحمد هلل رب العالمين .
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و�إذا ت�أملناها نجدها غنية بالقيم الفنية والجمالية المتعددة  ،مثل  :القيم
اللونية  ،والخطية  ،والملم�سية .
وقد ا�ستوحى كثير من الفنانين الت�شكيلين �أعمالهم الفنية من طبيعة
المملكة العربية ال�سعودية المتنوعة  ،فعبروا عن البيئة ال�صحراوية بكثبانها
الرملية الذهبية ،ونباتاتها البرية ،ال�شكلين (.)3،2

�شكل ( :)2لوحة للفنان ال�سعودي « محمد ال�سليم »

�شكل ( :)3لوحة للفنان الإنجليزي « فليب بو�شارد »

11

ومنهم من عبر عن البيئة الزراعية  ،والجبال ال�شاهقة  ،ال�شكلين (.)5 ، 4

مـج ـال الـرسسـ ـ ـم
�شكل ( :) 4لوحة للفنان ال�سعودي « محمد العبالن »

�شكل ( :) 5لوحة للفنان الأمريكي» جيرهارت ليبمان »

وقد ا�ستخدم الفنانون في لوحاتهم ال�سابقة العنا�صر ال�شكلية من خط ولون
وملم�س ؛ للتعبير عن المناظر الطبيعية .

12

ن�شاط ()1
�شـارك الطـفل « طـه ح�سين عـيـ�سى » في م�سـابـقـة « َم ْل َون ال�سعودية الرابعة »
للفن الت�شكيلي لعام 1998م بلوحة تعبر عن النخيل � ،شكل ( .)6نت�أملها جيدًا ،
ثم نعدد :
العنا�صر ال�شكلية الم�ستخدمة في اللوحة .
�أنواع الخطوط الم�ستخدمة .
الألوان الم�ستخدمة .

�شكل ( : )6لوحة للطفل « طه ح�سين عي�سى »
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مـج ـال الـرسسـ ـ ـم

نحن � ً
أي�ضا ن�ستطيع �أن ن�ستخدم العنا�صر ال�شكلية ؛ لنر�سم لوحة جميلة
تعبر عن الطبيعة من حولنا �إذا توافرت لدينا كرا�سة الر�سم و�أقالم البا�ستيل
الخ�شبية � ،شكل (.)7

�أقالم با�ستيل خ�شبية

كرا�سة ر�سم
�شكل ( :)7خامات و�أدوات

ن�شاط ()2
هيا نر�سم م ًعا لوحة جميلة ن�ستخدم فيها الخامات والأدوات التي تعرفنا عليها.
الخطوة الأولى :
نر�سم منظ ًرا للغروب  ،ونختار اللون الأ�صفر  ،والبرتقالي والأحمر  ،ثم ندمج
الألوان بالأ�صبع.

14

الخطوة الثانية :
ن�ضع اللون البني القاتم في �أ�سفل اللوحة لنح�صل على الظالل.

الخطوة الثالثة :
نر�سم جذع و�أغ�صان ال�شجرة باللون البني وقليل من اللون الأ�سود .

15

مـج ـال الـرسسـ ـ ـم

الخطوة الرابعة :
نر�سم �أوراق ال�شجرة بدمج اللونين البني القاتم واللون الأ�سود م ًعا.

الخطوة الخام�سة:
لال�ستفادة من الر�سم يمكننا و�ضعه في برواز  ،ونعلقه على الجدار.

16

يمكننا اال�ستفادة من الر�سم نفع ًّيا بطريقة �أخرى كما في الخطوات التالية:
الخطوة الأولى  :نجهز الخامات والأدوات .

الخطوة الثانية  :نق�ص الر�سم.

17

مـج ـال الـرسسـ ـ ـم

الخطوة الثالثة :
ن�ضع الغراء خلف الر�سم  ،ونلفها حول العلبة الفارغة.

18

�شكل ( : )8ال�شكل النهائي للعمل

ن�شاط ()3
نعبر عن �أحد المو�ضوعات الطبيعية في المملكة با�ستخدام بع�ض العنا�صر
ال�شكلية من خط ولون وملم�س .

19

المو�ضوع الثاني

مـج ـال الـرسسـ ـ ـم

الفن والطبيعة
تتجل���ى ق���درة الخالق �س���بحانه وتعالى فيما نراه حولنا من عنا�ص���ر طبيعية
متع���ددة الأنواع والأ�ش���كال  ،مثل :النباتات والأ�ش���جار والأزه���ار والثمار والجبال
وال�ص���خور والرم���ال  ،والحيوانات والطيور والح�ش���رات  ،وما يحتوي البحر من
�أحياء مائية  ...وغيرها .

�شكل (� : )9صور لبع�ض العنا�صر الطبيعية
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و�إذا ت�أملناها وجدناها تختلف في خطوطها و�ألوانها ومالم�سها � ،شكل (.)9

ن�شاط ()1
�شـكل ( )10ع ـبـارة عن مجموعة من �أوراق الـنـبات نتـ�أملها جيدًا  ،ثم ن�صـفـها
من حـيـث :
�ألـوان ـهـا  ، ......................... :و  ، .........................و .........................
ملم�سها  ، ......................... :و  ، .........................و .........................
خطوطها الداخلية والخارجية  ، ......................... :و ، .........................
و  ، .........................و  ، .........................و .........................

�شكل ( : )10مجموعة من �أوراق النبات تختلف في ملم�سها ولونها وخطوطها
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مـج ـال الـرسسـ ـ ـم

وقد ا�ستوحى الفنانون الت�شكيليون العالميون والمحليون �أعمالهم الفنية
من الطبيعة وعنا�صرها ،الأ�شكال التالية (.)13 ،12 ،11

�شكل ( : )11لوحة للفنان « كلود مونيه »
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�شكل ( : )12لوحة للفنان « �إح�سان برهان »

�شكل ( : )13لوحة للفنان « �إبراهيم بوق�س »

ن�شاط ()2
�شـارك الفـنان « مجدي عبد الحليم ر�ضوي » في معـر�ض المرا�سم الرابع
لعام 1409هـ  ،نت�أمل اللوحة جيدًا  ،ثم :
نعدد العنا�صر ال�شكلية الم�ستخدمة في اللوحة ؟
 ، .......................و  ، .......................و  ، .......................و .......................
ن�ضع عنوا ًنا لهذه اللوحة ..................................................................

�شكل ( : )14لوحة للفنان « مجدي عبد الحليم ر�ضوي »
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مـج ـال الـرسسـ ـ ـم

ن�شاط ()3
ب�ألوان البا�ستيل ال�شمعية ن�ستطيع �أن نعبر عن الطبيعة بجميع عنا�صرها
من خالل ا�ستخدام العنا�صر ال�شكلية
من خط ولون وملم�س وظل  ،كما في
الخطوات التالية :
الخطوة الأولى :
نر�سم الخط الخارجي للفرا�شة.
الخطوة الثانية :
نر�سم مجموعة من الخطوط
داخ������ل ال�������ش���ك���ل ب���ال���ل���ون الأ�����س����ود
ال�شمعي.
الخطوة الثالثة :
نوزع الألوان التي نختارها على
جناح الفرا�شة الفاتحة لل�ضوء،
الغامقة للظل  ،وحتى نح�صل على
ملم�س لجناح الفرا�شة ن�ضع تحت
ورقة الر�سم ورق �صنفرة �أو خي�ش
ثم نلون باللون.

24

الخطوة الرابعة  :نق�ص الفرا�شة.

الخطوة الخام�سة :
ن�ستعمل الغراء لتثبيت الفرا�شة على
حقيبة �أو برواز �صورة  ....وغيرها.

بع�ض الأفكار لال�ستفادة من الر�سم نفع ًّيا وجمال ًّيا.

25

مـج ـال الـرسسـ ـ ـم
ال�شكل ( : )15الإخراج النهائي

نختار �أي عن�صر نباتي ونر�سمه كما في الخطوات التالية :
�أنا �أحافظ على �ألواني جيدًا بعد الر�سم ،وال �أك�سرها و�أ�ضعها في العلبة
المخ�ص�صة لها .

26

الخطوة الأولى  :اختيار الثمرة.

الخطوة الثانية  :ر�سم الخطوط الأولية.

الخطوة الثالثة  :اختيار الألوان المنا�سبة.

�شكل ( :)16ال�شكل النهائي

27

المو�ضوع الثالث

مـج ـال الـرسسـ ـ ـم

�أجدادنا وفن الر�سم
الخط هو �أقدم الو�سائل التي ا�ستخدمت في التعبير الفني  ،ويعتبر العن�صر
الأ�سا�س في الر�سم  ،وله وظائف مختلفة منها :
 -1تحديد الخط الخارجي لل�شكل  ،وقد يكون هذا الخط م�ستقي ًما �أو
متعرجا �أو منحن ًيا  ،ر�أ�س ًّيا �أو �أفق ًّيا �أو مائلاً � ،شكل (.)17
ً

�شكل (:)17خطوط خارجية لمجموعة من العنا�صر الطبيعية وال�صناعية

� -2إظهار تفا�صيل ال�شكل الداخلية � ،شكل (. )18

�شكل ( :)18مجموعة من العنا�صر الطبيعية وال�صناعية
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هل تعلمون من �أول من ا�ستخدم الخط لتحديد ال�شكل في الر�سم ! �أ�س�أل
المعلم عن ذلك ؟

ن�شاط ()1
نت�أمل الخطوط الخارجية للعن�صرين التي �أمامنا ثم :

()1

()2

نكتب ا�سم كل عن�صر .
......................... -2
		، ......................... -1
نكتب �أنواع الخطوط التي تكونت منها هيئة كل عن�صر.
......................................................................... -1
......................................................................... -2
......................................................................... -3
......................................................................... -4
نملأ الفراغ الداخلي لأحد العنا�صر المختارة �أعاله .

29

لقد ا�ستخدم الفنان ال�شعبي الخط لتحديد ال�شكل في الر�سم � ،شكل (.)19

مـج ـال الـرسسـ ـ ـم
�شكل ()19

حيث �أخذ الخطوط ب�أ�شكالها المختلفة في �أعماله الفنية من العنا�صر
الطبيعية المحيطة به كالجبال وال�شم�س والقمر والهالل والنجوم وال�سحب
والمطر والبرق وعناقيد العنب  .....وغيرها .
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وزخ���رف بهذه الخطوط
ج���دران المن���ازل والأب���واب
والنواف���ذ ،و�أوان���ي ال�ش���رب
والطهي وتطري���ز المالب�س
 ....وغيرها � ،شكل (.)20

مالب�س �شعبية مطرزة بخطوط جميلة

زخارف �شعبية مختلفة على �أ�سطح الجدار الداخلي للغرفة
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مـج ـال الـرسسـ ـ ـم
زخرفة الأدوات المنزلية

النق�ش على الحلي
�شكل ( : )20نماذج من الفن ال�شعبي
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ن�شاط ()2
نت�أم���ل جي���دًا �ش���كل ( ، )21ث���م
ن�ستنتج منه بع�ض عنا�صر الزخرفة
في الفن ال�شعبي .
ر�س���م الفن���ان ال�ش���عبي بفطرت���ه
وا�س���توحى الفنان���ون الت�ش���كيليون
من �أعمال���ه ف�أنتجوا لوحات جديدة
تحمل �س���مات الفن ال�شعبي  ،والفن
الحديث  ،ال�شكلين (.)23 ،22
�شكل ()21

�شكل ( : )22لوحة للفنان « �أحمد الأعرج »
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مـج ـال الـرسسـ ـ ـم
�شكل ( : )23لوحة للفنان « �سعود النفيعي »

ن�شاط ()3
���ش��ارك��ت ال��ف��ن��ان��ة « رائ���دة
ع��ا���ش��ور » ف��ي م��ع��ر���ض « ر�ؤى
�سعودية » لعام 1418ه��ـ بلوحة
م�ستمدة م��ن الفن ال�شعبي ،
نت�أملها ج��ي��دًا  ،ث��م ن�ستخرج
م��ن��ه��ا رم�����و ًزا  ،ون��ر���س��م��ه��ا في
كرا�ستنا بت�صميم ابتكاري .
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�شكل ( :)24لوحة للفنانة « رائدة عا�شور »

ا�ستوحى ال�صغار � ً
أي�ضا لوحاتهم من النماذج ال�شعبية وعنا�صرها وزخارفها،
�شكل (.)25

�شكل ( )25لوحة للطفل « ح�سن الغامدي »

ونح���ن ن�س���تطيع �إنت���اج
�أعم���ال فني���ة عل���ى �أ�س���طح
مختلف���ة م���ن خ�ل�ال معرفتنا
بعنا�ص���ر الزخرف���ة ال�ش���عبية
كالفنان « �أمين �سعيد �أمين » ،
�شكل (.)26

�شكل ( : )26عمل فني مج�سم للفنان « �أمين �سعيد �أمين »
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مجال
الرس

س
م الزخرفي

مجال الر�سم الزخرفي
موا�ضيع المجال

المو�ضوع الأول :
نباتاتي الطبيعية زخارف جميلة.
المو�ضوع الثاني :
	�إطارات جميلة لزخارفي المتعاك�سة.

المو�ضوع الأول

مـجــال الرسسم الز

نباتاتي الطبيعية زخارف جميلة

خرفي

در�سنا م ًعا �أن للزخارف �أنواع ثالث وهي زخارف نباتية وزخارف هند�سية
وزخارف خطية كتابية .

ن�شاط ()1
�أ  -الحظ مجموعة ال�صور التالية ،ال�شكل (  ،)1وال�شكل (  ،)2وال�شكل (،)3
وال�شكل ( ،) 4ولتحدد م�سميات هذه الزخارف .....................
ب � -أبحث عن ت�صميمات لعنا�صر زخرفية متنوعة.
 - 1زخارف

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

 - 2زخارف

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

�شكل ()1
�شكل ()2
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 - 3زخارف

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

�شكل ()3

 - 4زخارف

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

�شكل ()4

ن�شاط ()2
�أ  -ت�أمل هذه ال�صور واذكر ما هي العنا�صر الطبيعية بها.
ب  -هل يمكنك اال�ستفادة منها في ر�سم وحدة زخرفية نباتية ب�سيطة ......
فلتحاول.

�شكل ( : )5مجموعة من الأزهار الطبيعية المختلفة في ال�شكل
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مـجــال الرسسم الز

ن�شاط ()3

خرفي

�أمامك ال�شكل ( ، )6وال�شكل (. ) 7
�أ  -هل يمكنك ا�ستنتاج مفهوم التكرار في الزخرفة ؟
ب  -الحظ التكرار في الزخرفة الإ�سالمية  ،هل يمكنك و�صف ما تراه ؟

�شكل ()6

�شكل ()7

ن�شاط ()4
الزخارف النباتية نالحظها في كثير من الأ�شياء حولنا ويمكن اال�ستفادة
منها في ر�سم زخارف متنوعة تفيد في تزيين المنزل  .....كعمل بطاقة تهنئة.
فلتقم بر�سم وحدة زخرفية تفيد في تزيين منزلك .
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�شكل (� : )9صـورة لإطـار لوحة جدارية

�شكل ( : )8بـطـاقـة تـهـنـئـة

أنواع التكرار في الزخرفة :

التكرار العادي :
وفيه تجاور الوحدات في و�ضع ثابت واحد متناوب .

�شكل ( : )10التكرار العادي
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مـجــال الرسسم الز

التكرار المتعاك�س :
وفيه تتجاور الوحدات الزخرفية في �أو�ضاع متعاك�سة تارة �إلى الأعلى �أو
الأ�سفل وتارة �إلى اليمين �أو �إلى ال�شمال ب�شكل متعاك�س .

خرفي
�شكل ( : )11التكرار المتعاك�س

التكرار المتبادل :
وهو ا�ستخدام وحدتين زخرفيتين مختلفتين في تجاور وتعاقب الواحدة
تلو الأخرى .

�شكل ( : )12التكرار المتبادل
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ن�شاط ()5
�أمامك وحدتين زخرفيتين نباتيتين ال�شكل (  ، )13وال�شكل (  )14هل
يمكنك ملء الم�ساحات التالية ال�شكل (  ، )15وال�شكل (  ، )16ب�أحد �أنواع التكرار
الم�ستخدمة في الفنون الزخرفية مع تلوينها بالأقالم الملونة.

�شكل ()14

�شكل ()13

�شكل ()15
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مـجــال الرسسم الز

خرفي

�شكل ()16

44

المو�ضوع الثاني

�إطارات جميلة لزخارفي المتعاك�سة
زخرفة الإطارات :
وهي ح�صر التعبيرات الزخرفية بين خطين متوازيين وينق�سم �إلى :
وحدات زخرفية ر�أ�سية  :وهي ما اتخذت فيه الوحدة اتجاهًا ر�أ�س ًّيا
وكانت عمودية على خطي الإطار.
وحدات زخرفية �أفقية  :وهي ما اتخذت فيه الوحدة اتجاهًا �أفق ًّيا
وكانت موازية لخطي الإطار .
ن�شاط ()1

�أ � -أمامك ال�شكل ( )17وال�شكل ( )18لإطارات
زخرفية نباتية قارن بين ال�صورتين من حيث
نوعية الوحدات الزخرفية واتجاهها ،والألوان
الم�ستخدمة بهما و�أيهما تف�ضل .
ب  -ما معنى الإطارات الزخرفية ؟

�شكل ()17

�شكل ()18
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مـجــال الرسسم الز

ن�شاط ()2

خرفي

من �أنواع التكرار الم�ستخدمة في الفنون الزخرفية التكرار المتعاك�س
 ...اذكر ماهو معنى التكرار المتعاك�س .

�شكل ()19

ن�شاط ()3

تتميز الإطارات الزخرفية ب�أ�شكال جمالية مبتكرة ومتنوعة ي�ستفاد
منها في حياتنا اليومية في كثير من الأ�شياء لزخرفة غالف كتاب و� ً
أي�ضا
لزخرفة بطاقات التهنئة ولر�سم لوحة جدارية ويمكننا تلوينها ب�ألوان
جميلة ومتنوعة لإعطائها �شك ً
ال جمال ًّيا متنا�س ًقا.
الحظ ال�شكل( ، )20وال�شكل( ، )21وال�شكل( ، )22وهي �إطارات زخرفية .
�أ  -ما هي العنا�صر الزخرفية المتواجدة بها ؟
ب  -هل يمكنك تلوين العن�صر النباتي بها مع تلوين �أر�ضية الإطار
الزخرفي با�ستخدام الأقالم الملونة ؟
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�شكل ()20

�شكل ()21

�شكل ()22
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مـجــال الرسسم الز

ن�شاط ()4

الحظ ال�شكل الذي �أمامك............

خرفي
�شكل ()23

�شكل ()24
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�أ  -هل يمكنك ا�ستخدام الزخارف النباتية ال�سابقة في ال�شكل ()23
وال�شكل ( )24لعمل تكوين مبتكر لإطار زخرفي ؟
ب � -صف جماليات ما قمت به من ت�صميم للإطار الزخرفي .
ن�شاط ()5

�أمامك ال�شكل ( )25وال�شكل ( )26وهو عبارة عن وحدتين نباتيتين
زخرفيتين ....

�شكل ()25
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مـجــال الرسسم الز

�أ  -هل يمكنك اال�ستفادة من هذه الم�ساحة الفارغة في ال�شكل ()26
لعمل �إطار زخرفي ؟ فلتحاول .

خرفي
�شكل ()26
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ب � -صف مزايا الإطار الزخرفي المنفذ بالعن�صر النباتي .

�شكل ()27
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مجال الن�سيج
موا�ضيع المجال

المو�ضوع الأول :
			�ألعابي المن�سوجة.
المو�ضوع الثاني :
			�أ�شكالي المن�سوجة.
المو�ضوع الثالث :
			�أن�سج بخامات متنوعة.

المو�ضوع الأول

مـجــال النـ

�ألعابي المن�سوجة

سســيـج

�سبحان اهلل تبارك الرحمن في خلقه  ,لنرى م ًعا ماذا ي�صنع الع�صفور في
ال�شكل (. )1
�إنه ين�سج ع�شه  .ما ا�سم هذا الع�صفور ؟
�إنه الع�صفور الن�ساج .

�شكل ( : )2الع�صفور وهو ين�سج ع�شه

فلنت�أمل الع�صفور وهو ينـ�سـج ع�شه
�إن���ه ي�سـتخدم منقاره و�أرج��ل��ه ف��ي ن�سج
ع�شه � ،شكل (. )2
�شكل ( : )1الع�صفور الن�ساج
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ن�شاط ()1
ماذا ت�صنع المر�أة في ال�شكل ( )3؟

لنردد م ًعا �إنها َ :ت ْن ُ�س ُج

.

مامعنى كلمة ن�سيج؟
�شكل ( :)3امر�أة تن�سج على نول

الن�سيج :
هو تداخل مجموعتين من الخيوط بزوايا قائمة  ,تعرف المجموعة
الأولى با�سم خيوط ال�سدى وتعرف المجموعة الثانية با�سم خيوط اللحمة
ال�شكل (. )4
خيوط ال�سدى

ت�سمى الخيوط الر�أ�سية في الن�سيج
خيوط ال�سدى .
خيوط اللحمة

ت�سمى الخيوط الأفقية في الن�سيج
خيوط اللحمة .
�شكل ( :)4عملية الن�سيج
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مـجــال النـ

ن�شاط ()2

سســيـج

الأ�شكال التالية لمجموعة من الأن�سجة بخامات متنوعة  ,فلن�صل بخط كل
ن�سيج في ال�شكل( )5مع الخامة المن�سوج منها.

ورق ملون

�أغ�صان جافة

�أ�شرطة قما�ش

خــو�ص
�شكل (� : )5أن�سجة بخامات متنوعة
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ن�شاط ()3
لنفكر م ًعا في خامات ن�سيجية �أخرى من حولنا؛ لـت�أكيد �أهمية الأن�سجة
و�ضرورتها في حياتنا.

ن�شاط ()4
كيف تتم عملية الن�سج ؟ هي عملية تبادلية  ,لننظر �إلى ال�شكل ( )6ونحدد
ماهو لون خيوط ال�سدى ؟ وماهو لون خيوط اللحمة ؟
اللـون الأخـ�ضـر يمـثل خ ـيـوط ().........
اللون البرتقالي يمثل خيوط ().........
�شكل ( : )6ميكانيكية الن�سج

ا�ستخدم الإن�سان (طوف النجاة)
قبل �أن ي�صنع ال�سفينة في ال�صيد
واالنتقال عبر البحار � ،شكل (.)7
�شكل ( : )7طوف مائي
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مـجــال النـ

لنتعلم م ًعا كيف ن�صنع (طو ًفا) نلعب به على �سطح الماء � ،شكل (.)9 ،8

سســيـج
�شكل ( : )8طوف م�صنوع من جذوع الأ�شجار

�شكل ( : )9طوف م�صنوع من الأخ�شاب الطبيعية
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األدوات والخامات :

��س��وج��ا ب��ا���س��ت��خ��دام الأع������واد الخ�شبية
يمكننا �أن ن�صنع ط��و ًف��ا م��ائ�� ًّي��ا م��ن��� ً
والخـيوط.
الأدوات التي نحتاجـها قلـيلة
ومتوفرة  ,وه��ي ج��ذوع الأ�شـجار
ال�صغيرة � ،أعـواد خـ�شـبية  ،خـيوط
م��خ��ت��ل��ف��ة  ،ق��ط��ع��ة م����ن ال��ف��ل��ي��ن
ال�����س��م��ي��ك ط���ول ��� 15س��م وع��ر���ض
�3سم وارتفاع �5سم ، )5 * 3 * 15( ,
مق�ص � ،شكل (. )10

�شكل (� : )10أدوات وخامات

الخطوة الأولى :
نثبت الأعــواد الخـ�شـبية على الفلين بم�سافات مت�ساوية « �1سم » لتقوم بدور
ال�سدى.
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مـجــال النـ

الخطوة الثانية :
نبد�أ عملية الن�سيج بتمرير الخيط بالتبادل مرة فوق ال�سدى من الأمام ومرة
تحت ال�سدى من الخلف ليقوم بدور اللحمة بين الأعواد الخ�شبية الم�صفوفة.

سســيـج

الخطوة الثالثة :
بعد �أن ننهي ن�سج ثالثة �إلى �أربعة �صفوف في الأ�سفل نربط الخيط ونق�صه
ونبد�أ بن�سج الجزء الأعلى بنف�س الطريقة .
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الخطوة الرابعة :
نق�ص الخيوط الزائدة من الن�سيج.

نل�صق قطعة من الفلين على الطواف المائي ونثبت عليها رايتنا راية
التوحيد ليكون جاه ًزا  .الآن يمكننا �أن ن�ستمتع بعوامتنا المائية التي �صنعناها
ب�أنف�سنا ونحافظ عليها � ،شكل (.)11

�شكل ( : )11طوف مائي
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مـجــال النـ

ن�شاط ()5

سســيـج

لنحدد اتجاه الخطوط في الأ�شكال �أمامنا  ,ماهو اتجاه ال�سدى ؟ وما هو
اتجاه اللحمة ؟ في ال�شكل ( )12؟

�شكل (� : )12أ�شكال ال�سدى واللحمة
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»fÉãdG ´ƒ°VƒªdG
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مـجــال النـ
سســيـج

ن�شاط ()1
لنجمع خامات متنوعة ومختلفة �صالحة للن�سيج  ,ولنحاول �أن نتعرف على
�أنواعها ومالم�سها � ،شكل (.)13

�شكل (� :)13أنواع مختلفة من الخيوط

ن�شاط ()2
م�ستعينين بال�شكل ( )2لنتذكر م ًعا مكونات الن�سيج  .ولنحدد ماهو لون
خيوط ال�سدى  ,وماهو لون خيوط اللحمة على ال�شكل (. )14
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خـ ـيــوط ( ) ..........................

خـ ـيــوط ( ) ..........................

�شكل ( :)14نموذج يو�ضح مكونات الن�سيج

كيف تتم عملية الن�سج؟
تعتمد عملية الن�سج على تمرير خيط اللحمة الأول تحت الخيوط
الزوجية من خيوط ال�سدى ويتم تمرير خيط اللحمة الثاني بالتبادل تحت
الخيوط الفردية � ،شكل (.)15

�شكل ( )15تبادل الخيوط في عملية الن�سيج
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مـجــال النـ

يمكننا عمل �شكل من�سوج وا�ستخدامه لأغرا�ض مختلفة كحافظات الأقالم
والأدوات المكتبية  ,ن�ستخدم الخامات التالية عندعمل ن�سيج ب�سيط وهي
�شرائط ورقية  ,فلين ب�أ�شكال هند�سية �أعواد خ�شبية  ,مق�ص  ,غراء� ،شكل (.)16

سســيـج
�شكل ()16
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خطوات عمل
مقلمية بالنسيج

(الخطوة الأولى) نق�ص الورق �إلى �شرائح طولية.
(الخطوة الثانية) نثبت الأعواد الخ�شبية على
الفلين.
(الخطوة الثالثة) نبد�أ بتمرير الأ�شرطة الورقية
كلحمة في ال�سدى ب�أ�سلوب الن�سيج الب�سيط.
(الخطوة الرابعة) يمكننا �إ�ضافة بع�ض الخرزات
الملونة لتجميل ال�شكل وتثبيته با�ستخدام قليل
من الغراء في نهايات الأعواد.

�شكل ( )17علبة �أقالم من�سوجة
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مـجــال النـ

ن�شاط ()3

سســيـج

68

يمكننا ا�ستخدام �شبك ال�سلك في عمل ن�سيج ب�سيط من بقايا الأقم�شة لنتعلم
عملية الإبدال ؛ فلنتابع الأ�شكال في الخطوات التالية :

الخطوة الأولى

الخطوة الثانية

الخطوة الثالثة

الخطوة الرابعة

نريد الآن �أن ننفذ قطعة ن�سيج ت�صلح كمفر�ش �صغير فما هي الأدوات
والخامات التي نحتاج �إليها ؟
لونين �أو ثالثة من �أ�شرطة ال�ساتان ب�سماكات مختلفة .
مق�ص .
نول خ�شبي جاهز بم�ساحة � 10 * 20سم �أو �أي م�ساحة متوفرة .
خطوات عمل قطعة نسيج بشرائط الساتان

الخطوة الأولى :
ن��ح�����ض��ر ���ش��رائ��ط ال�����س��ات��ان
بعد ق�صها ب���أط��وال مت�ساوية
بطول النول مع �إ�ضافة � 4سم
م��ن ك��ل جهة حتى نتمكن من
ربط ال�شرائط بعد االنتهاء من
الن�سج .

الخطوة الثانية :
نبد�أ بت�سدية النول بعد
اختيار لون منا�سب .
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مـجــال النـ
سســيـج

الخطوة الثالثة
نبد�أ ب�إدخال �شريط اللحمة بين �أ�شرطة ال�سدى بتمرير الخيط بالتبادل
مرة من الأمام فوق ال�سدى  ,ومرة من الخلف تحت ال�سدى ؛ ليقوم بدور
اللحمة بين الأعواد الخ�شبية الم�صفوفة ،ثم نقوم بتمرير اللون الثاني في
ال�صف الثاني عك�س اتجاه ال�صف الأول.

الخطوة الرابعة :
نكمل تمرير �أ�شرطة ال�ساتان بالتبادل مع اللونين الم�ستخدمين حتى نهاية
القطعة.
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الخطوة الخام�سة :
نق���وم ب�إقف���ال النهاي���ات بربط كل �ش���ريطين مع بع�ض���هما وق����ص الزوائدمع
مالحظة عدم �شد الأ�شرطة .

يمكننا الآن توظيف قطعة الن�سيج بال�شكل الذي نرغب � ،شكل (. )18

�شكل (� : )18أ�ساليب مختلفة للتوظيف
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مـجــال النـ

ن�شاط ()4

سســيـج

في نهاية مو�ضوعنا فلن�سترجع م ًعا:
.1مميزات الخامات الن�سيجية .
.........................................................................................................................................................

.2الأدوات ال�ضرورية لعمل الن�سيج.
.........................................................................................................................................................

.3مكونات الن�سيج الأ�سا�سية .
.........................................................................................................................................................
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المو�ضوع الثالث

�أن�سج بخامات متنوعة
تتواجد في البيئة من حولنا خامات �صالحة للن�سيج منها:
 .1خامات طبيعية مثل � :أغ�صان الأ�شجار  ,الري�ش � ,سعف النخيل  ,والحبال
وغير ذلك �،شكل ( ، )19لنعدد خامات �أخرى .
 .2خامات م�صنعة مثل � :أ�شرطة ال�ساتان  ,البال�ستيك � ,أوراق التزيين ,
والخيوط ب�أنواعها مما يتوفر حولنا � ،شكل (. )20

�شكل ( : )19خامات طبيعية �صالحة للن�سيج

�شكل ( : )20خامات م�صنعة �صالحة للن�سيج
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مـجــال النـ

ا�ستخدمت خ�صائ�ص الخامات الن�سيجية مثل الألوان والمالم�س المختلفة
في زخرفة الن�سيج  ،لنتعلم م ًعا كيف نزخرف باللون ؟

سســيـج
�شكل ( : )21ن�سيج با�ستخدام خيوط من ال�صوف ال�سميك

�شكل ( : )22ن�سيج با�ستخدام �شرائط ال�ساتان الملونة
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تعتبر النخلة رم ًزا من الرموز الأ�سا�سية ل�سكان المملكة العربية ال�سعودية
فـهـي تعـبـير عن الأ�صــالـة والخـير يـقـول تعالى } :
{ (. )1
وقد عمل النا�س في الما�ضي بمهنة الخوا�صة في المناطق الزراعية في
مختلف �أنحاء المملكة  ,وقد ن�سج �أهل المدينة المنورة الح�صر والقفاف من
جريد النخيل وكان الر�سول  Ûي�ستخدم الح�صر في بيته وينام عليها  ,كما
ا�ستخدم الأجداد � ً
أي�ضا خامات مختلفة في تزيين من�سوجاتهم  ,مثل الجلود
والخرز والألوان  ,وغير ذلك لنت�أمل م ًعا جمال الزخارف في المن�سوجات
الن�سيجية التراثية � ،شكل (. )23

�شكل ( : )23نماذج مختلفة للزخارف في المن�سوجات التراثية
(� )1سورة �إبراهيم �آية .)24( :
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مـجــال النـ

ن�شاط ()1

سســيـج

ب�إمكاننا كذلك �أن ن�سـتخدم الخـامـات الم�ستـهـلكة في بيئتنا  ,فلنـعدد م ًعا
ً
بع�ضا منها .

الخطوة الأولى

الخطوة الثانية

الخطوة الثالثة
�شكل ( : )24نتيجة العمل بخامات م�ستهلكة
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طريقة عمل بطاقة دعوة بالورق الملون :

الخطوة الأولى

الخطوة الثانية

الخطوة الثالثة

الخطوة الرابعة

الخطوة الخام�سة

الخطوة ال�ساد�سة
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مـجــال النـ
سســيـج
�شكل ( : )25نتائج نهائية لأن�سجة ورقية

ن�شاط ()2
والدتي ت�ساعدني لأن�سج �سلة �صغيرة
�أحفظ فيها �أغرا�ضي  ,با�ستخدام عجينة
ال�سيراميك.
الخطوة الأولى
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الخطوة الثانية

الخطوة الثالثة

الخطوة الرابعة

الخطوة الخام�سة

�شكل ( : )26نتائج للعمل بعجينة ال�سيراميك
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مـجــال النـ

ن�شاط ()3
�أن�سج مع �إخوتي و�أ�صدقائي في بيتنا معلقة من بقايا الأقم�شة .

سســيـج
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الخطوة الأولى

الخطوة الثانية

الخطوة الثالثة

جاري الن�سج ببقايا الأقم�شة

ن�شاط ()4
ال�شكل( )27نماذج من�سوجة بخامات مختلفة  ,فلنكتب ا�سم الخامة التي
ن�سجت الأ�شكال منها تحت كل �شكل .

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

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

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

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

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

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

�شكل ( : )27نماذج ن�سيج بخامات مختلفة
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مجال الطباعة
موا�ضيع المجال

المو�ضوع الأول :
			 الطباعة من الطبيعة.
المو�ضوع الثاني :
			 طباعة �أ�شكال هند�سية.
المو�ضوع الثالث :
			 طباعة زخارف هند�سية.

المو�ضوع الأول

مـج ـال الـ

الطباعة من الطبيعة

ط ـ ـباعـ ـة

مرحبا..
� ...أنا محمد هذا
�صديقي جعفر من مملكة �أ�شانتي القديمة
والتي تقع غرب �أفريقيا وهي اليوم جزء من
دولة غانا .
ال�سكان في مملكتي القديمة برعوا في
زخرفة القما�ش بوا�سطة قوالب �صنعوها من
خ�شب �شجر الكبا�ش بعد غم�سها في ال�صبغة.
هذه ال�سيدة من مملكة �أ�شانتي ترتدي
ثوباً طبع با�ستخدام القوالب.
الأ�شكال المطبوعة على القما�ش م�ستمدة
من الطبيعة ك�أوراق الأ�شجار � ،شكل (.)1
�شكل ()1
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هذه القوالب من مملكة �أ�شانتي القديمة � ،شكل (. )2

�شكل ()2

هذا القالب

م�ستمد من �شكل

الذي يظهر في ال�سماء

بداية كل �شهر قمري .
وهذا القالب
في الطبيعة .

م�ستوحى من �شكل

المنت�شرة
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مـج ـال الـ

ن�شاط ()1

ط ـ ـباعـ ـة

�صل القوالب الطباعية ب�أوراق ال�شجر التي
ا�ستمدت منها � ،شكل (.)3

�شكل ()3
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مرحبا �أنا ريم �أنا حزينة  ،ال�سيدة من مملكة
اً
جميل عليه زخارف مطبوعة
�أ�شانتي ترتدي ثو ًبا
بالقوالب  ،كم �أتمنى �أن يكون
على ثوبي بع�ض الزخارف
المطبوعة الجميلة .

لماذا ال نحاول �أن
ندخل الفرح وال�سرور �إلى قلب ريم ؟
��س��وف ت�ك��ون �سعيدة �إذا م��ا طبعت ع�ل��ى ث��وب�ه��ا بع�ض
الزخارف � ،أنا �أي�ضا يمكنني �أن �أطبع على كرا�ستي .
ولكن كيف ن�صنع القالب ؟ وكيف
نطبع به ؟ لماذا ال ن�س�أل �صديقنا جعفر
القادم من مملكة �أ�شانتي.
بالطبع �سوف �أ�ساعدكم
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مـج ـال الـ

� اً
أول :يجب �أن نعرف الخامات والأدوات التي نحتاجها لعمل القالب والطباعة
به � ،شكل (. )4

ط ـ ـباعـ ـة
�شكل ()4

كيف نصنع القالب ؟

 -1نر�سم العن�صر على الفلين .
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 -2نق�ص الفلين .
 -3نل�صق الفلين على الكرتون
بال�صمغ .
 -4نترك القالب حتى يجف
ال�صمغ تما ًما .

�أريد �أن �أتعلم كيفية الطباعة بالقالب حتى �أتمكن من طباعة
ثوبي .

و�ضع اللون على القالب

�ضغط القالب على الورقة
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مـج ـال الـ

ط ـ ـباعـ ـة
رفع القالب

تكرار الطباعة بتلقائية

�أن ��ا �س� �عـــيـــدة بـــع ��د �أن
طبع ��ت زخ ��ارف عل ��ى ثوبي ،
انظ ��روا كيف �أ�ص ��بح بعد �أن
زي ��ن بالزخ ��ارف المطبوعة،
�شكل (. )5
من الم�ؤكد �أن المالب�س
المزين ��ة بزخ ��ارف طبع ��ت
بالقوال ��ب تبعث ال�س ��رور في
النف�س .
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�شكل ()5

ن�شاط ()2
يمكننا �أن نطبع بالقوالب على �أ�شياء كثيرة غير المالب�س كما في ال�شكل (.)6

�شكل ()6

على ماذا يمكننا �أن نطبع � ً
أي�ضا ؟

ن�شاط ()3
ال بد �أن ن�شكر اهلل العلي القدير الذي خلق من حولنا الطبيعة المليئة
بالعنا�صر التي يمكن �أن ن�ستفيد منها في عمل ت�صاميم لقوالب طباعية  ،مثل
الأزهار  ،الأوراق  ،الأ�شجار  ،الأ�شكال ( . ) 9 ، 8 ، 7

�شكل ( )7الأزهار

�شكل ( )8الأوراق

�شكل ( )9الأ�شجار

�ساعدوني  ..ماذا يوجد في الطبيعة � ً
أي�ضا �أ�ستطيع �أن �أعمل منها ت�صاميم
لقوالب طباعية ؟
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�أخي ًرا ..ال نن�سى �أن نحافظ على الطبيعة من حولنا ولكن كيف ؟
مـج ـال الـ

ط ـ ـباعـ ـة

نعم
هل نك�سر الأ�شجار ؟
هل نلقي النفايات في الحدائق
وعلى �شاطئ البحر ؟
ه � ��ل ن� �ل� �ع ��ب ب� �ق� �ط ��ف �أزه� � � ��ار
الحدائق ؟
ه� ��ل ن �� �ش �ك��ر اهلل ع �ل ��ى ن�ع�م��ة
الطبيعة ؟
وهل نهتم بالنباتات ال�صغيرة
ونرعاها؟
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ال

الآن يجب �أن �أودعكم  ،لقد حان موعد عودتي �إلى بالدي  ،ولقد �سعدت
بزيارة بلدكم المملكة الحبيبة بالد
الحرمين ال�شريفين  ،كما بهرني التطور
الهائل الذي ت�شهده المملكة العربية
ال�سعودية في كافة المجاالت .
يجب �أن تزوروا بالدي غانا  ،و�سوف
ي�سعدني �أن �أ�صحبكم لزيارة معالم
بالدي  ،و�ستجدون الكثير من الهدايا
التي تحملونها �إلى من تحبون .
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و�أخبرني ( �شـن لي ) �أن
جزء غائر في القالب
النـقو�ش ال�م�ـ��راد طباعتهــا
يجـب �أن ت�ك��ون ب�ـ�ـ�ـ��ارزة على
ال� �ق ��ال ��ب ول �ك �ن��ي ل ��م �أف �ه��م
ماذا يعني �أن تكون النقو�ش
بارزة ،ف�أح�ضر �شن لي قالب
طباعي� ،شكل ( .)13وطلب
م �ن��ي �أن �أت �ل �م ����س الأج� � ��زاء
�شكل ( : )13قالب طباعي يظهر البارز والغائر
البارزة في القالب ،ثم طبع
بها  ،فاكت�شفت �أن الأج��زاء ال�ب��ارزة في القالب هي التي طبعت و�أعطت ً
نق�شا
ملوناً .ثم �أ�شار �إلى الأجزاء الغائرة و�أكد �أن الألوان لم ت�صل �إليها فهي بالتالي
لن تترك �أثا ًرا لونية على الأ�سطح � ،شكل (. )14

مـج ـال الـ

جزء بارز في القالب

ط ـ ـباعـ ـة

�شكل ( : )14الآثار اللونية تنتج من الأجزاء البارزة في القالب
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ن�شاط ()1
�صل�/صلي الـقــالب الطــباعـي بالنـمـوذج الطــباعي ال�صحـيح الناتج عنه
�شـكل (. )15

�شكل ()15
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مـج ـال الـ

ط ـ ـباعـ ـة

�ألي�ست فكرة ذكية  ..يمكنني �أن �أ�صنع قوالب بارزة وغائرة للأ�شكال الهند�سية
التي تعلمتها في مادة الريا�ضيات كالمثلث والمربع والدائرة والم�ستطيل .
�سوف �أدعو �أختي ال�صغرى ريم لم�ساعدتي فهي تحب الطباعة كثي ًرا .
�أو ًال  :يجب �أن نت�أكد من تح�ضير الأدوات والخامات التي نحتاجها �شكل (.)16

�ألوان لطباعة القوالب

م�سطرة خا�صة لر�سم الأ�شكال

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

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

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

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

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

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

�شكل ()16
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ن�شاط ()2
هذه الخامات والأدوات لي�ست غريبة عليكم  ،لقد تعرفتم �إليها في در�س
�سابق  ،ما ر�أيكم لو كتبنا بخطنا الجميل �أ�سماء هذه الخامات والأدوات .
ثان ًيا  :ن�صنع القالب � .أنا �سوف �أ�صنع قال ًبا بار ًزا لل�شكل المربع .

�أما �أنا  .ف�سوف �أ�صنع قال ًبا بار ًزا للدائرة .

ثال ًثا  :الآن يمكننا �أن نطبع � .سوف �أطبع على هذه الورقة وعندما
�أنتهي من الطباعة يمكنني �أن �أ�صنع منها بطاقة تهنئة ل�صديقي �أحمد بمنا�سبة
خروجه من الم�ست�شفى � ،شكل (.)17
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مـج ـال الـ

ط ـ ـباعـ ـة
�شكل ()17

�أما �أنا ف�سوف �أبحث عن علبة فارغة و�أغلفها بالورقة التي طبعت
عليها لأرتب فيها �أقالمي الملونة � ،شكل ( ، )18ف�أنا فتاة مرتبة .
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�شكل ()18

101

مـج ـال الـ

ما ر�أيـــك يا ريـــم لو تـعاونا �ســو ًّيا في تزيين هــذا ال�صــندوق بطــــباعــة
ال�شكل المربع والدائرة ؟

ط ـ ـباعـ ـة

�إنها فكرة رائعة ولكن لماذا ال ن�صنع
قوالب �أخرى للمثلث اً
مثل ؟
ح�س ًنا �أنت �سوف تقومين ب�صنع قالب
للمثلث و�أنا �سوف �أ�صنع قال ًبا للم�ستطيل .

�شكل ()19

انظر يا �أخي كم �أ�صبح ال�صندوق اً
جميل يمكنني �أن �أجمع فيه �ألعابي،
�شكل (. )19
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ها  ..ها  ..ها  ..ال يا �أختي المرتبة  ،هذا ال�صندوق �سوف �أهديه للعم
نا�صر حار�س المدر�سة لي�ضع فيه �أدواته بعد �أن انك�سر �صندوقه القديم .

ن�شاط ()3
لننظر �سـو ًّيا �إلى هذه النماذج والتطبيقات المختلفة لطباعة القوالب
ب�أ�شكال هند�سية � ،شكل ( . )20ولنفكر بنماذج �أخرى يمكننا الطباعة عليها.

�شكل ()20
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المو�ضوع الثالث

مـج ـال الـ

طباعة زخارف هند�سية

ط ـ ـباعـ ـة

ال�سالم عليكم � ..أنا حزينة لأن �أخي محمد غير موجود فقد �سافر
�إلى �أبها في رحلة مدر�سية لزيارة �إحدى المناطق ال�سياحية الجميلة في بالدنا
لأنه بعث لي بطاقة جميلة من هناك .

ولكني �سعيدة
وقد كتب خلفها.

ها هي البطاقة وال�صورة
التي عليها لمنازل �أثرية جدرانها
مزينة بوحدات زخرفية هند�سية
ملونة .ما �أجملها �إن �ألوانها تبعث
ال�سرور في النف�س � ،شكل (. )21
�شكل ( : )21البطاقة عليها �صور لمنازل �أثرية جدرانها مزينة بوحدات زخرفية هند�سية
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ولقد ا�شتهرت المنازل في جنوب المملكة العربية ال�سعودية بالزخارف
الملونة التي تزين جدرانها � ،أبي من �أخبرني هذه المعلومة ،ثم �أراني �صو ًرا
لعدد من المنازل المزينة ب�أنواع مختلفة من الزخارف المكونة من الأ�شكال
الهند�سية � ،شكل (. )22

�شكل (� : )22صو ًرا لعدد من المنازل المزينة ب�أنواع مختلفة من الزخارف المكونة من الأ�شكال الهند�سية
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مـج ـال الـ

ن�شاط ()1

ط ـ ـباعـ ـة

106

يمكننا �أن نجمع �صو ًرا لهذه المباني ونحفظها فقد �شاهدت العديد
منها في ال�صحف والمجالت .

من ال�سهل �أن ن�صنع مثل هذه الزخارف .هل تريدون �أن تعرفوا كيف؟
عن طريق الطباعة بالقالب  .ال بد �أنكم تذكرون كيف �صنعنا قوالب طباعية
للأ�شكال الهند�سية في در�س �سابق .

هل تتذكرون الأ�شياء الجميلة
التي �صنعناها بالأوراق المطبوعة ؟

107

مـج ـال الـ

ن�ستطيع �أن نتبع ذات الطريقة  .ما ر�أيكم ؟ هل نبد�أ ؟
� اً
أول :نح�ضر الخامات والأدوات الالزمة � ،شكل (. )23

ط ـ ـباعـ ـة
...........................................
...........................................

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

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

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

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

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

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

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

�شكل ()23
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ن�شاط ()2
لم تعد خامات و�أدوات الطباعة بالقالب غريبة علينا هل يمكننا �أن ن�سميها
ون�سجل �أ�سمائها بخط جميل ووا�ضح ؟
ثانياً :الآن نجهز القالب
يجب �أن تتبعوا الخطوات التي �سوف �أذكرها بالترتيب.
الخطوة الأولى :
يج ��ب �أن نع ��د ت�ص ��مي ًما للوح ��دة
الزخرفي ��ة  ،يمك ��ن �أن نبتك ��ر وح ��دات
كثيرة من الأ�ش ��كال الهند�سية  ،ما ر�أيكم
في الوحدة الزخرفية التي �صممتها ؟
الخطوة الثانية :
نر�سم الأ�شكال الهند�سية التي تتكون
منها الوحدة الزخرفية على الفلين
الملون .

�شكل ( : )24مجموعة قوالب لوحدات زخرفية هند�سية
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مـج ـال الـ

ط ـ ـباعـ ـة

الخطوة الثالثة :
نق�ص الوحدات بالمق�ص  ،يجب �أن
نكون حذرين عند ا�ستخدام المق�ص
حتى ال ن�ؤذي �أنف�سنا .
الخطوة الرابعة :
نل�صق الوحدات على قطع الكرتون
بال�صمغ في �شكل وحدة زخرفية .
الخطوة الخام�سة :
نترك القالب الطباعي حتى يجف
ال�صمغ  ،يمكننا في هذا الوقت عمل
قالب �آخر .
ثال ًثا :الآن جاء دور الطباعة
الخطوة الأولى :
ن�ضع اللون بالفر�شاة على الإ�سفنج
في القالب الطباعي
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الخطوة الثانية :
نقلب القالب ون�ضغط عليه بخفة
فوق الورق .

الخطوة الثالثة :
نرفع القالب بحر�ص �شديد .

الخطوة الرابعة :
نكرر العملية عـدة مرات كما
نحب.
يمكن �أن �أزين جدار غرفتي
بهذه الورقة التي طبعتها .
�سوف �أطبع ورقة �أخرى
�أ�ستطيع �أن �أكتب فيها  ،لذلك
يجب �أن تكون هناك م�ساحة
فارغة للكتابة .
ما ر�أيكم �أن �أكتب فيها
ر�سالة لأخي محمد؟

111

مـج ـال الـ

ن�شاط ()3

ط ـ ـباعـ ـة

يمكننا � ً
أي�ضا �أن نزين ال�ستائر بالطباعة عليها � ،أو يمكننا �أن نطبع على
الجدار فت�صبح جدار غرفنا جميلة مثل منازل �سكان الجنوب � ،شكل (.)25

�شكل ( : )25حوائط منزلية مزينة بطباعة القالب

لقد �أعجبتني هذه الفكرة � ،سوف �أطلب من والداي م�ساعدتي في طباعة
زخارف هند�سية على جدران غرفتي �أو يمكنني �أن �أنتظر محمد حتى يعود من
رحلته .
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الخطوط الجوية العربية ال�سعودية 1998( ،م)  .م�سابقة ملون ال�سعودية الرابعة للفن الت�شكيلي (ر�سوم الأطفال) جدة.
الرئا�سة العامة لرعاية ال�شباب 1404 ( ،هـ)  .الأ�سبوع الثقافي ال�سعودي بالجزائر  ،الجزائر .
الرئا�سة العامة لرعاية ال�شباب 1409( ،هـ)  .المعر�ض العام الرابع للمرا�سم � ،أبها .
الرئا�سة العامة لرعاية ال�شباب 1410( ،هـ )  .المعر�ض العام العا�شر لمناطق المملكة في الفنون الت�شكيلية  ،جدة .
الرئا�سة العامة لرعاية ال�شباب 1413( ،هـ )  .المعر�ض الت�شكيلي الجماعي الخيري  ،الريا�ض .
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)Goggle( البحث عن طريق محرك بحث
1- HAND MADE WEAVING
2- WAFT
3- WEAVING
4- WEAVING BY HAND
5- WEAVING BY LOOM
6- WRAP

: المراجع الإلكترونية
1- www.art.gov.s
2- www.anniemodesitt.com
3- www.digikitten.com
4- www.itsmyidea.com
5- Travel-images.com
6- ww.vam.ac.uk
7- www.weavinghands.com
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