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جمال اخلاماث و األدواث
الدرس األول

األلـــــــوان المائٌـــة
تعرٌؾ اللون:
هو التؤثٌر الفسٌولوجً الخاص بوظائؾ أعضاء الجسم الناتج على
شبكٌة العٌن سواء ناتج عن الضوء الملون أو المادة الصبؽٌة الملونة،
فاللون هو احساس ولٌس له وجود خارج الجهاز العصبً للكائنات
الحٌة.

األلوان المائٌة:
وهً مادة صبؽٌة ملونة وسٌطها الماء ،تتكون من صبؽة ومادة.
صمؽٌة رابطة ومادة حافظة ،وبعض األنواع الجٌدة ٌضاؾ الٌها مادة
الجلسرٌن لتبقى مرنة .وتباع األلوان المائٌة على شكل أقراص ،أو
أنابٌب ،أو مكعبات.

سمات األلوان المائٌة:
 -1الشفافٌة (ألوان فاتحة وزاهٌة).
 -2سرٌعة الجفاؾ .
 -3تعتمد على الماء كوسٌط .
 -4رخٌصة الثمن ومتوفرة بكثرة.

استخدامات األلوان المائٌة:
تستعمل األلوان المائٌة فً الرسم الواقعً (المناظر الطبٌعٌة) والرسوم التوضٌحٌة والمجالت وقصص األطفال
والكارٌكاتٌر

األدوات والمواد والخامات الالزمة للرسم باألدوات المائٌة:
-1
-2
-3
-4
-5

بالت ألوان مائٌة (وعاء بالستٌكً لمزج األلوان) أو إعداد أوعٌة فارؼة
أو أؼطٌة بالستٌكٌة.
ألوان مائٌة.
ورق خاص بالرسم المائً :له عدة أوزان وكثافات وٌمتاز بخشونة
الملمس (ورق كانسون أو فبرٌانو).
سائل التؽطٌة :هو مادة شفافة توضع على سطح اللوحة لحجب وصول
اللون الى الشكل المطلوب وتزال بسهولة دون أي أثر على اللوحة.
ورق نشاؾ أو قطعة اسفنج المتصاص اللون وتنظٌؾ الفرشاة قبل وضع
اللون على الورق
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 -6وعاء ماء لؽسل الفرشاة
 -7رٌش الرسم باأللوان المائٌة :تمتاز بالنعومة تصنع من شعر الحٌوانات وخاصة حٌوان السمون ولونه كستنائً أو
أسود
 -8الفرشاة المائٌةٌ :تكون مقبض هذه الفرشاة من أنبوب ٌعبؤ بالماء وهً خاصة باأللوان الخشبٌة المائٌة.

التقـــوٌم
أجٌب/ي على األسئلة االتٌة:
عرؾ األلوان المائٌة.................................................................................................... :
بم تستخدم األلوان المائٌة ............................... :و  ..........................و ................................
من سمات األلوان المائٌة ............................... :و  ...........................و ...............................

أكتب/ي المصطلح .
 ) ........................( .1مادة شفافة توضع على سطح اللوحة لحجب وصول اللون إلى الشكل المطلوب .
 ) ........................( .2وعاء بالستٌكً لمزج األلوان.
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جمال اخلاماث و األدواث
الدرس الثانً

تؤثٌرات فنٌة باأللوان المائٌة
التؤثٌرات الفنٌة:
وهً كٌفٌة انشاء مالمس وأشكال مختلفة وتدرجات لونٌة تعطً إحساسات تشعرنا باختالؾ مالمس السطوح لألشٌاء
والعناصر فً الطبٌعة.
وٌتم انشاء هذه التؤثٌرات باستخدام أدوات وخامات لونٌة
ولأللوان المائٌة طرق متعددة للحصول على تؤثٌرات فنٌة وٌرجع ذلك بناء على استخدام األدوات ( كالفرشاة و السكٌن
واإلسفنج وؼٌرها ) أو الخامات اللونٌة المائٌة المختلفة (كاألقراص أو المعاجٌن ) نذكر منها :
-1
-2
-3
-4

تؤثٌرات لونٌة باستخدام قطعة اسفنجٌة.
تؤثٌرات لونٌة باستخدام فرش كبٌرة الحجم
تؤثٌرات لونٌة باستخدام فرشاة األسنان.
تؤثٌرات لونٌة بتقنٌة الؽالؾ الشفاؾ

*هناك تؤثيرات بديلة مثل:
تؤثٌرات لونٌة بتقنٌة المنادٌل الورقٌة أو بتقنٌة الكحول أو بتقنٌة الملح أو بالتعارٌؾ الرخامٌة.

التقـــوٌم
أجٌب/ي على األسئلة اآلتٌة:
عرؾ/ي التؤثٌرات الفنٌة................................................................................................ :
اذكر/ي بعض الطرق للحصول على تؤثٌرات فنٌة:
 ...........................................................و ..............................................................
 ...........................................................و ..............................................................
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جمال عامل االلوان
الدرس األول

مزج األلـــــوان المائٌة
كما ذكرنا سابقا فان األلوان المائٌة لها سمات فنٌة محددة
فاأللوان األساسٌة :هً تلك التً ال ٌمكن الحصول علٌها بواسطة المزج وهً :األحمر – األصفر – األزرق
األلوان الثانوٌة :هً الناتجة عن مزج لونٌن أساسٌٌن وهً كالتالً:
 -1األحمر  +األصفر = برتقالً
 -2األحمــر  +األزرق = بنفسجً
 -3األزرق  +األصفر = أخضـــر
األلوان المحاٌدة :هً األلوان التً ال تنتمً إلى أي مجموعة فً الدائرة اللونٌة
وتضم :األسود +األبٌض = رمادي

التباٌن اللونً:
هو التضاد واالختالؾ بحٌث ٌكون كل لونٌن متقابلٌن فً دائرة األلوان متباٌنٌن
األحمر  -األخضر  /األصفر -البنفسجً  /األزرق -البرتقالً .

التدرج اللونً:
هو االنتقال تدرٌجٌا فً درجات اللون إما للفاتح بإضافة األبٌض
إلى اللون األصلً ،أو للؽامق بإضافة اللون األسود.
 النشاط التطبيقى /
رسم لوحة بالونات باستخدام دمج االلوان المائٌة

التقـــوٌم
السإال األول :قارن/ي بٌن األلوان األساسٌة واأللوان الثانوٌة .
 األلوان األساسٌة..................................................................................................... :
 األلوان الثانوٌة....................................................................................................... :

السإال الثانً :أكتب/ي المصطلح.
 ) ................... ( -1االنتقال تدرٌجٌا ً من درجة لونٌة إلى درجة أخرى.
 ) ................... ( -2التضاد واالختالؾ فً الدائرة اللونٌة.
 ) ................... ( -3األلوان الناتجة عن مزج لونٌن أساسٌٌن.
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جمال عامل األلوان
الدرس الثانً

تدرٌبات لونٌة باأللوان المائٌة
نستطٌع أن نقسم الرسم باأللوان المائٌة إلى مرحلتٌن وهما كالتالً:

المرحلة األولى :الرسم
ٌتم رسم الخطوط الخارجٌة لألشكال والعناصر المطلوبة باستخدام الرصاص قلم على كرتون كانسون أو أي نوع ورق
خاص للرسم المائً.
مالحظة  /عدم الضؽط على القلم عند رسم الخطوط الخارجٌة للشكل المطلوب بل ٌكون الرسم بالخط الخٌؾ نظراً
لشفافٌة اللون المائً.

المرحلة الثانٌة :التلوٌن
قبل البدء بعملٌة التلوٌن علٌنا أن نعلم أن األلوان المائٌة ال تمحى
بشكل كامل وال ٌمكن التعامل معها مثل األلوان الزٌتٌة أو األكرلٌك
بوضع لون إللؽاء اللون السابق ألنها ألوان تتمٌز بالشفافٌة.
للبدء بالتلوٌن نؽمس الفرشاة فً الماء بحٌث تحمل معها كمٌة منه
وتضعه على اللون المحدد ونحاول بهدوء ترطٌب اللون وأخذه على
الفرشاة ووضعه على البالٌت لنرى مدى كثافة اللون.
نحاول تعبئة المساحات المؽلقة بلون شفاؾ فاتح وضع الظل وٌمكن وضع اللون األؼمق للتظلٌل قبل جفاؾ الـــــرسم أو
بعده.
نبدأ بوضع األلوان الفاتحة ثم األلوان الؽامقة.
ٌجب أن نراعً أن األلوان المائٌة ال ٌمكن تؽطٌتها بلون أخر.
النشاط التطبيقي:
تدرٌب الطلبة على الرسم والتلوٌن باأللوان المائٌة وانتاج لوحة فنٌة بعنوان-:
زٌتونٌات – شرائح حمضٌات – حٌوانات – بورترٌهات.
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جمال عناصز العمل الفني وأسسه
الدرس األول

مركز السٌادة فً العمل الفنً
من أسس بناء العمل الفنً أن ٌحتوي على موضوع أو هدؾ ٌود الفنان أن ٌلفت انتباه المشاهد له من النظرة األولى،
وهذا ما نطلق علٌه مركز السٌادة.
تعرٌؾ السٌادة :هو مركز االهتمام والنقطة الرئٌسة فً الصورة التً تنجذب إلٌها العٌن مباشرة وقد تضم الصورة
مركزاً واحداً ٌكون محط اهتمام أو عدة مراكز موزعة تراعً أسس العمل الفنً.
طرق تحقٌق السٌادة فً العمل الفنً:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

باستخدام التباٌن فً اللون بٌن العنصر الواحد وباقً اللوحة.
السٌادة عن طرٌق الحدة فً الخط.
السٌادة من خالل الخطوط المرشدة.
السٌادة عن طرٌق القرب.
السٌادة عن طرٌق اختالؾ شكل الخطوط.
السٌادة عن طرٌق القٌادة.

النشاط التطبيقي :
رسم موضوع تتحقق من خالله السٌادة وتظهر واضحة مثالً
عرس فلسطٌنً – رسم مباراة كرة سلة أو كرة قدم – رسم انتفاضة.

ــ
التقوٌم
عرؾ مركز السٌادة .................................................................................................... :
ما هً طرق تحقٌق السٌادة فً العمل الفنً :
.............................................................. -3 ................................................... -1
................................................................ -4 ................................................... -2
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جمال عناصز العمل الفني وأسسه
الدرس الثانً

تصمٌم باألحرؾ العربٌة مع تحقٌق السٌادة والتوازن
النشاط التطبٌقً :
لوحة فنٌة بالخطوط العربٌة واألحرؾ العربٌة مع إبراز السٌادة والتوازن وتلوٌن
اللوحة باأللوان المائٌة.

الخامات واألدوات والمواد:
كرتون ألوان مائٌة  -ألوان مائٌة – فرش – أقالم رصاص – بالٌت
ممحاة – اسفنج

خطوات العمل :
المرحلة األولى :التخطٌط األولً.
أولاٌ :عد الطلبة الفكرة األولٌة للوحة المطلوبة على كراس الرسم مع تحدٌد ألوان
الخلفٌة والتؤثٌرات اللونٌة والتقنٌة المراد استخدامها وما ٌلزمها من أدوات.
ثانيا :اختٌار األحرؾ العربٌة ونوع الخط العربً المراد رسمه على أرضٌة اللوحة.
ثالثا :رسم اسكتش أولى لما تم تحدٌده من عناصر مع إبراز مركز السٌادة بإحدى طرق تحقٌق السٌادة.

المرحلة الثانٌة :التنفٌذ.
أولا :تنفٌذ األرضٌة وهو عمل تؤثٌرات لونٌة على سطح اللوحة باأللوان المائٌة ثم تركها تجؾ.
ثانياا :كتابة األحرؾ أو العبارة الخطٌة التً تم اختٌارها على أرضٌة اللوحة بقلم الرصاص.
ثالثاا :تلوٌن التصمٌم الخطً باأللوان المائٌة أو الفلوماستر.
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جمال الزسم التخطيطي

رسـم نسب جسم اإلنسان
مفهوم النسب:
هً العالقة بٌن الطول والعرض وبٌن أجزاء جسم اإلنسان وهً شبه ثابتة والعالقة بٌن أجزاء الصورة وتضفً على
التكوٌن اإلحساس بواقعٌة الصورة.

ٌنقسم جسم اإلنسان إلى عدة أقسام وهً:
القسم األول :من قمة الرأس الى أسفل الذقن.
القسم الثانيٌ :نتهً عند منتصؾ الصدر.
القسم الثالثٌ :نتهً عند السرة تقرٌبا ً وٌمر بالخصر ومرفق الٌد.
القسم الرابعٌ :نتهً عند ملتقى الفخدٌن وٌمر بالمعصم أي رسػ الٌد وهنا ٌقع
منتصؾ الجسم.
القسم الخامسٌ :مر بمنتصؾ الفخدٌن ورأس األصبع الوسطى للٌد.
القسم السادسٌ :نتهً عند أسفل الركبة.
القسم السابعٌ :نتهً تحت عضلة بطة الساق.
القسم الثامنٌ :نتهً عند أسفل القدمٌن.
أما نسب عرض الجسم ،فالمسافة ما بٌن الكتفٌن تعادل ضعؾ طول الرأس والبعد وما بٌن الوركٌن ٌعادل طول رأس
ونصؾ.

النشاط التطبيقي:
ارسم/ي اسكتش لجسم اإلنسان مع مراعاة النسب الصحٌحة.
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التقـــوٌم
نماذج أسئلة الوحدة األولى
السإال األول :عرؾ/ي ما ٌلً:
 -1اللون .......................................................................................................... :
 -2التدرج اللونً.................................................................................................. :
-3اإلسكتش........................................................................................................ :
 -4مركز السٌادة....................................................................................................:
 - 5النسب..........................................................................................................:

السإال الثانً :أكمل/ي الفراؼات:
 -1تباع األلوان المائٌة على هٌئات مختلفة  .............................و  ......................و ......................
 -2من أنواع التؤثٌرات الفنٌة  .............................و  ...........................و ................................
 -3عند دمج اللون األحمر مع األصفر ٌنتج اللون ................................
 -4عند دمج اللون األزرق مع األحمر ٌنتج اللون ................................
 -5عند دمج اللون األزرق مع األصفر ٌنتج ......................................

السإال الثالث /ضع/ي عالمة (√) أو ( )Xأمام العبارات التالٌة:
( .1

) مركز السٌادة هو العنصر الؽٌر مهم فً اللوحة.

( .2

) اللون األسود من األلوان الحٌادٌة.

( .3

) التدرج اللونً هو التدرج من الؽامق إلى الفاتح بؤقالم الفحم.

( .4

) ٌنقسم جسم اإلنسان إلى ثالثة عشر قسما ً.
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جمال النسيج

سلة من ورق الجرائد الملفوؾ
صناعة السالل أو حٌاكة السالل :
هً عملٌة نسٌج ٌدوي أو حٌاكة لمادة طٌعة لتكون على شكل سلة أو زهرٌة أو أشكال أخرى مقاربة وهً من
الصناعات الشعبٌة المتوارثة عبر األجٌال وتنتشر هذه الصناعات فً المناطق التً تتوافر فٌها المـــــواد الخام
كالصفصاؾ والقصب والسندٌان وؼٌرها.

الــــورق :
هو مادة رقٌقة مسطحة تنتج من لب الورق المنتج عن طرٌق ضؽط األلٌاؾ السلٌولوزٌة للخضروات واأللٌاؾ تكون
عادة طبٌعٌة ،بحٌث تتكون اساسا من السٌلٌلوز وتستخدم مادة تلك الصفحات فً الكتابة الطباعة وتؽلٌؾ جدران المنازل
وأكٌاس المطابخ .

الخامات و األدوات:
ورق جرائد ،أعواد شوي خشبٌة ،ؼراء أبٌض ،وعاء بالستٌكً أسطوانً ،ألوان رش ،فرشاة.

النشاط التطبيقي :
صناعة سلة من ورق الجرائد مع مراعاة الدقة واإلتقان فً العمل.
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جمال الطباعت

الطباعة بالتفرٌػ اإلستنسل
الطباعة باإلستنسل :
هً عبارة عن تفرٌػ الزخارؾ أو الوحدة الزخرفٌة المراد طباعتها على ورق مقوى ال ٌنفذ منه اللون أو ٌتشربه،
ألن الؽرض من استعمال الورق هو عزل اللون عن القماش الذي ٌراد الطباعة علٌه أو تلوٌنه أما االماكن التً ٌراد
طباعتها فٌجب تفرٌؽها فً التصمٌم وتتطلب هذه الطرٌقة أن تكون التصمٌمات بسٌطة وسهلة التنفٌذ.

اإلستنسل :
هو عبارة عن ورق شفاؾ بالستٌكً ٌشبه ورق االشعة فً المستشفٌات مجهز لالستعمال بحٌث ٌكون مرسوما علٌه.

خطوات ونصائح قبل البدء بالعمل:
 -1تحضٌر التصمٌم المراد طباعته
 -2وضع ورقة جرائد على الطاوالت لعدم اتساخها
ٌ -3قوم الطلبة بالتطبٌق العملً مع مراعاة شروط السالمة
العامة وٌتابع المعلم طلبته مع التوجٌه واإلرشاد.

باإلمكان طباعة نماذج على:
 .1الطباعة على الجدران
 .2الدفاتر
 .3القماش
 .4الزجاج
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الفسيفساء

الحصى الملـــــــون
الفسٌفساء:
هً عبارة عن قطع صؽٌرة متراصة بجانب بعضها البعض سواء كانت من الحجارة أو الزجاج أو الورق وأي خامة
أخرى.

األدوات والخامات :
تصمٌم باترون – قطعة خشبٌة مربعة – حصى بحجم صؽٌر ملون – ألوان جواش أو ألوان رش – ؼراء أبٌض
– صحون بالستٌكٌة – ملقط – جبص– سٌلٌكون بارد.
النشاط التطبيقي:
-1
-2
-3
-4
-5

ٌلصق التصمٌم على قطعة الخشب
ثم ٌوزع الحصى الملون على التصمٌم باستخدام ملقط مراعٌا ً
التوزٌع الجٌد لأللوان باستخدام الؽراء األبٌض حتى االنتهاء مـن
مساحات التصمٌم جمٌعا.
بعد االنتهاء من توزٌع القطع ٌتم ملء الفراؼات بوساطة الجبص
تنظٌؾ الجبس الزائد على سطح العمل.

التقـــوٌم
نماذج أسئلة الوحدة الثانٌة
السإال األول :عرؾ/ي كالً من:
 -1النسٌج ............................................................................................................ :
 -2اإلستنسل............................................................................................................ :
 -3الفسٌفساء............................................................................................................ :

السإال الثانً :أكمل/ي الفراؼات التالٌة:
 .1من استخدامات الورق  .....................و .....................
 .2من أنواع الطباعة باالستنسل  .....................و .....................
 .3مواد خام ٌمكن استخدامها كفسٌفساء  .....................و .....................و.....................
13
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اجملسماث

مجسم من الكرتون ( مزهرٌة )
الخامات واألدوات الالزمة :
قطع من الكرتون – وعاء زجاجً – مشرط – مقص – ؼراء أبٌض – مسطرة.
النشاط التطبيقي:
-1
-2
-3
-4

وضع الوعاء الزجاجً على الكرتون وٌرسم دائرة على قاعدته.
ثم رسم دائرة أكبر من األولى بمقدار 2سم.
ثم ٌقص شرائح طوٌلة من الكرتون عرض 2سم.
ثم نقص الشرائح إلى قطع صؽٌرة طول 6سم وٌتم تركٌبها حول

مرطبان الزجاج حتى االنتهاء من االرتفاع المناسب.
ٌ -5رفع الوعاء الزجاجً من داخل المجسم.
مقترحات بديلة :
حامل الب توب – مجسم كرتونً عشوائً بالتعشٌق – لوحات فنٌة مكونة من عدة طبقات.

14
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تاريخ وتذوق الفه
الدرس األول :الفن اإلسالمي

العمارة اإلسالمٌة
من عظمة الحضارة اإلسالمٌة وتكاملها أنها لم تؽفل عامل الجمال كقٌمة فً حٌاة االنسان من منطلق أن اإلحساس
بالجمال والمٌل نحوه مسؤلة فطرٌة ،والتً تنجذب إلى كل ما هو جمٌل وتنفر من ما هو قبٌح .
بنى المسلمون المساجد قبل أن ٌبنوا القصور أو القالع ومن هنا كان المسجد الدعامة األولى لنشؤة فن العمارة
االسالمٌة.

مظاهر المبانً اإلسالمٌة:
 المسجد
هو من أهم المبانً اإلسالمٌة ولقد بدأ بناإه بسٌطا مإلفا من قطعة أرض
رباعٌة الشكل تحٌطها جدران وٌقام السقؾ على أعمدة من جذوع النخٌل
أو على أعمدة حجرٌة مؤخوذة من بناء قدٌم ثم تطورت عمارة المساجــــد
فظهرت المآذن والمحارٌب والمنابر .
 الضرٌح :
وهو مدفن وٌسمى أٌضا التربة او القبة ألنه كان ٌبنى على شكل قبة أو برج أسطوانً ذي سقؾ مخروطً وكانت
األضرحة ملحقة بالمساجد على األؼلب.

 الرباط :
هً الثكنات العسكرٌة المحضة ولقد انتشرت بشكل خاص فً المؽرب العربً وقابلها فً المشرق القالع والحصون
العسكرٌة.

 التكٌة والخانقاه :
وهً بٌوت ٌؤوي الٌها الصوفٌون والدراوٌش للعبادة والدرس
 الخان :
 وهو البناء المخصص إلٌواء المسافرٌن وقوافلهم وهو مإلؾ من حواصل إلٌداع البضائع وفوقها ؼرؾ لإلقامة ولها
أبواب ضخمة جمٌلة ولها أمثلة فً حلب ودمشق والقدس
 الحمام :
انتشر الحمام بصورة واسعة وهو مإلؾ من ثالثة أقسام وهً:
البرانً – الجوانً – الوسطانً.
 المدرسة :
هً قبة مصلبة أو مربعة الشكل وتضم فئة من دارسً الفقه وقد توسعت أحٌانا ً كالمدرسة النظامٌة.

 المسكن والبٌت
هو مطابق للمسكن الرافدي مإلؾ من فناء محاط بالؽرؾ المطلة علٌه من األعلى واألسفل والبٌت مإلؾ من
15
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مإلؾ من قسمٌن وهو قسم السكن العائلً وقسم االستقبال ومظهر البٌت الخارجً كان بسٌطا ً قلٌل النوافذ
الداخل أما الداخل فكان مزوداً بالعقود واألقواس واألعمدة والزخارؾ الرخامٌة والحجرٌة والخشبٌة.

أما

 عناصر العمارة االسالمٌة:












األقواس:
كانت األقواس على أنواع ففً المؽرب كما فً مصر كانت
األقواس نصؾ دائرة أو منكسرة والدائري بعضه متطاول من
األعلى أوٌشبه نعل الفرس.
النوافذ والبواب:
وهً شبابٌك حجرٌة أو مصنوعة من الجص والخشب وقد ٌكون
للنافذة بروز خارجً ما ٌسمى بالكتٌبة أو المشربٌة واستمد العرب
نماذج منها فً عمارتهم وكانت النوافذ ذات أقواس ترتكز على أعمدة جانبٌة ورفٌعة.
المقرنصات:
وهً مؤخوذة من النوازل والصواعد ومإلفة من سبعة عناصر مركبة بشكل مثلثً توجد على تاج األعمدة أو على
الطنؾ أو األفارٌز.
األعمدة والتيجان:
األعمدة ذات أشكال مختلفة فٌها األسطوانً والمضلع والحلزونً والمثمن أما التٌجان فبعضها بصلً أو مزٌن
بورٌقات نباتٌة أو مزٌن بالمقرنصات أو على هٌئة ناقوس.
القباب:
تعد قبة النسر فً الجامع األموي أقدم قبة إسالمٌة وفً العصر األٌوبً أخذت القباب ذات طابعا ً زخرفٌا ً إذ حلٌت
ببعض الزخارؾ الجصٌة وامتازت القباب المصرٌة الفاطمٌة باالرتفاع والتناسق والزخرفة الجمٌلة.
الطراز المغربي في القباب:
لم ٌؤت طراز المساجد فً المؽرب بجدٌد مما عرفناه فً قرطبة والقٌروان وكانت القبة فً الطراز المؽربً نصؾ
كروٌة على قاعدة مكعبة وقد تفصلها رقبة تقوم علٌها القبة.
القبة العثمانية أو الفارسية :مسجد محمد علً بالقاهرة.
القبة الفاطمية :جامع األزهر ،وتمتاز بارتفاع أجزائها وتناسقها والزخارؾ الفنٌة التً تؽطً سطحها.

 المآذن:
ٌرجع مصدر فكرة المآذن واألبراج إلى الزٌقورات (جمع زٌقورة :وهً معبد بٌنً
عمودٌا ً وتكون مساحة القاعدة
أكبر من مساحة الطبقات العلٌا).

نشاط تطبيقي مقترح :
تصمٌم وتنفٌذ مجسم للمسجد األقصى أو قبة الصخرة أو أي مسجد ٌصممه الطالب.
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الخط العربً الكوفً
تعرٌؾ الخط :هو أسلوب فن كتابة الحروؾ العربٌة.

 أنواع الخطوط العربٌة:
 النسخ  -الرقعة -الثلث  -الفارسً – الدٌوانً.
الخط الكوفً وٌشمل كوفً المصاحؾ وكوفً المربع والكوفً الفاطمً.
نشؤة الخط الكوفً وتطوره :هو أحد أنواع الخط العربً الرئٌسة وٌمتاز عن ؼٌره
من الخطوط بان حروفه ذات طابع هندسً وتعود سبب التسمٌة الى مدٌنة الكوفة العراقٌة التً أصبحت فً خالفة
أمٌر المإمنٌن علً بن أبً طالب عاصمة للعالم اإلسالمً.

 انواع الخط الكوفً ثالثة وهً:







كوفي المصاحف.
وهو أول شكل ظهر للخط الكوفً وكان ذلك فً مدٌنة الكوفة وكانت تكتب به
المصاحؾ قدٌما ً.
الكوفي المربع.
ونطلق علٌه الخط المربع على الرؼم من أنه من أنواع الخط الكوفً والخط المربع
ٌختلؾ عن باقً الخطوط ولكن ٌشترك فً الصفة الهندسٌة التً تكون موجودة فً كل
منهم.
الكوفي الفاطمي.
وهو النوع الشائع لالستعمال وكلماته دائما بزخارؾ نباتٌة.
وٌنقسم الخط الكوفً الفاطمً إلى إقسام مختلفة حسب شكل الزخارؾ المصاحبة له وهً كاالتً:

 الكوفي البسيط.
ٌمتاز بالبساطة كونه خالٌا ً من الزخارؾ وتنتهً قوائم حروفه بشكل مثلث.
 الكوفي الهندسي.
وهو ما تتحدد فٌه حروؾ الكلمة بؤشكال هندسٌة.
 الكوفي المورق.
ٌتمٌز بؤن الكتابة ٌخرج من أطرافها سٌقان نباتٌة دقٌقة وتزخرؾ نهاٌاتها ورقة نباتٌة وتمتد إلى أبدان الحروؾ نفسها
 الكوفي المزهر
ٌقوم على تحوٌر الورقة النباتٌة التً عرفت فً الخط المورق إلى ورقتٌن وتتؤلؾ من فصوص ثالثة ٌحتضنها
الؽصن النباتً التً ٌخرج من رإوس الحروؾ ونهاٌاته وٌمتد بعٌداً عن مكان اتصاله بالحروؾ.
 الكوفي المضفور.
هو الخط الذي ٌتمٌز عن ؼٌره من الخطوط األخرى بتكون زخرفته من ترابط حروفه مع بعضها البعض فً
تداخل وتشابك كما ٌمٌل إلى التعقٌد.
17
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الحرؾ الصناعٌة التراثٌة الفلسطٌنٌة
الحفر على خشب الزٌتون:
عرفت صناعة الحفر على خشب الزٌتون فً فلسطٌن منذ القدم حٌث ٌعتقد أنها بدأت فً بٌت لحم فً القرن الرابع
المٌالدي وقد بدأ ظهورها مع قدوم البعثات التبشٌرٌة إلى األراضً الفلسطٌنٌة فقد كانت المسابح التً شكلها الرهبان
الفرانسٌسكان من بذور الزٌتون هً الصناعة األولى من نوعها فً تارٌخ هذه البعثة ثم تطورت هذه الصناعة وانتقلت
عبر األجٌال حتى أصبحت من أهم الصناعات السٌاحٌة فً فلسطٌن الرتباط
هذه الحرفة بشجرة الزٌتون المقدسة وانتشار زراعتها فً المنطقة.
المواد الخام :تستخدم هذه الصناعة أخشاب شجر الزٌتون الضعٌفة التً
ال تحمل ثماراً وبذلك ال تتسبب هذه الصناعة بؤضرار على زراعة الزٌتون.
ٌتمٌز خشب الزٌتون باللٌونة وتدرج لون الخشب وكلما تقدمت الشجرة فً
العمر تبرز األلوان وتدرجاتها بشكل أوضح وتتوافر فً خشب الزٌتون أٌضا ً
صفات تتناسب مع حاجة التلوٌن والدهان.
المشكالت التي تواجه هذه الحرفة :االحتالل الذي أدى الى اقتالع آالؾ أشجار الزٌتون وأٌضا ودرجة رطوبة الخشب
المستخدم ما ٌإدي إلى تشققات تصٌب الخشب مع مرور الوقت.
الخزف:
ٌعود تارٌخ صناعة الخزؾ فً فلسطٌن الى أكثر من أربعمئة عام حٌث أدخل
األتراك هذه الصناعة أثناء ترمٌم المسجد األقصى وقد أقٌم أول مصنع فً
مدٌنة القدس عام 1922م لمتابعة عملٌات ترمٌم المسجد األقصى وقبة الصخرة
 تعد مدٌنة الخلٌل فً الوقت الراهن المدٌنة الفلسطٌنٌة األولى فً إنتاج الخزؾوقد تم إنشاء أول مصنع خزؾ فً هذه المدٌنة عام 1962م.
المواد الخام:
تستورد المواد الخام المستخدمة فً تصنٌع الخزؾ من الخارج وتتكون هذه المواد بشكل أساسً من مادة الصلصال أو
الطٌن أو مسحوق الزجاج كما تدخل األصباغ كمكون أساسً للخزؾ والتً ٌتم استٌرادها من أوروبا.
الزجاج:
عرفت الزجاج الٌدوي فً فلسطٌن منذ القدم وتطورت بشكل واضح مع بناء
المساجد واألماكن الدٌنٌة وتتركز صناعة الزجاج فً مدٌنة الخلٌل حٌث ٌوجد
فً الخلٌل سبعة مصانع عاملة فً صناعة الزجاج.
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المواد الخام:
تعتمد على مخلفات الزجاج كمادة خام رئٌسة وتتطلب هذه المهنة توافر الروح والمهارة فً عملٌة تشكٌل الزجاج
وكذلك اإلبداع والدقة العالٌة فً التزٌٌن.
ٌ oستخدم فً عملٌة اإلنتاج فرن كبٌر تصل درجة حرارته الى 1411درجة مئوٌة وفٌما قبل كان ٌتم تشؽٌل الفرن
اعتماداً على الحطب أما اآلن فؤصبح ٌشؽل بالكهرباء.

التقـــوٌم
نماذج أسئلة الوحدة الثالثة
السإال األول :اذكر/ي مظاهر المبانً اإلسالمٌة:
.......................................................................................................................... -1
.......................................................................................................................... -2
.......................................................................................................................... -3

السإال الثانً :أكمل/ي الفراؼات التالٌة.
ٌ -1نقسم الحمام إلى  ......................و......................و......................
 ............................. -2هً بٌوت ٌؤوي الٌها الصوفٌون والدراوٌش للعبادة .
 -3المقرصنات هً ........................................................................
 -4من أنواع الخطوط العربٌة  ............................و ............................و............................
 -5من أقسام الخط الكوفً الفاطمً ......................و ....................و ..................و.................
 -6من أنواع الخط الكوفً  ...........................و ..............................و...............................
 -7من ممٌزات خشب الزٌتون .........................................................................................

السإال الثالث :تحدث/ي عن الصناعات التراثٌة الفلسطٌنٌة.
 -1الزخارؾ..........................................................................................................
 -2الزجاج ............................................................................................................
 -3الحفر على خشب الزٌتون .......................................................................................
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الوحذة اخلامست
الموسيقى
الدرس األول

بكتب اسمك ٌا بــــــــالدي
النشـــــٌد
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الموسٌقى الصٌنٌة
أهم معالم الصٌن:
 سور الصين العظيم.
ٌعد أطول سور دفاعً فً العالم إذ بلػ طوله 2411كم فهو لٌس قطعة واحدة وإنما عدد كبٌر من األسوار مرتبطة
فٌما بٌنها.
 تم بناءه قبل الفً عام تقرٌبا ً .فهو ٌعد من أهم التراث التارٌخً العالمً وواحد من عجائب الدنٌا السبع فً العالم. قصور بوتال.
هً مجموعة مشهورة من القصور على شكل قلعة تقع على قمة جبل هونؽشان بمدٌنة السا فً التبت الصٌنٌة وٌعود
تارٌخ القصر إلى أكثر من 1311عام
 ٌرتفع قصر بوتاال أكثر من 3711م عن سطح البحر فهو أعلى مجموعة فخمة للبناٌات فً العالم تجمع القصوروالقالع والمعابد.
 نهر لي كروز.
ٌمتد نهر لً كروز قوٌلٌٌن إلى ٌانؽشو وهو من أهم األنهار فً الصٌن .
أهم اآلالت الموسٌقٌة الصٌنٌة التقلٌدٌة:
 األرهو.
هً من أهم اآلالت الموسٌقٌة الوترٌة الصٌنٌة التقلٌدٌة وتتكون من ذراع خشبً رفٌع طوله حوالً 81سم ووترٌن
على الذراع الخشبً وأنبوب على شكل فنجان قهوة تحت الذراع وقوس مصنوع من ذٌل حصان.
صوت ألة األرهو قوي التعبٌر حتى ٌستطٌع أن ٌقلد صوت ؼناء االنسان لذلك ٌسمٌها بعض الناس ( كمان صٌنٌة )
 روان:
هً ألة موسٌقٌة وترٌة نقرٌة صٌنٌة كان هناك موسٌقار اسمه روان شٌان
اتقن العزؾ على هذه األلة وأعجب الناس بعزفه كثٌراً وبدأوا ٌسمون هذه االلة بــ ( روان شٌان ) .
 ألة بيان تشونغ :
الة نقرٌة قدٌمة مهمة فً الصٌن وهً من فئة الجرس تتكون من عدة أجراس مختلفة االحجام تعلق على حمالة
خشبٌة ولكل جرس نؽمة ممٌزة.
 مزمار (ديتسي).
من أقدم اآلالت النفخٌة وأكثرها وأهمها شعبٌة فً الصٌن وصوتها رنان واسع المدى ومهارة العزؾ علٌها وافرة
وقوتها التعبٌرٌة قوٌة.
وٌمكن به عزؾ ألحان مختلفة األسالٌب والمشاعر.
وٌمكن استخدامه فً العزؾ المنفرد والجماعً.
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صولفٌج إٌقاعــــً وؼنائـــً
صولفٌج:
هو دراسة لكل ما ٌتعلق بالؽناء والعزؾ واأللحان واإلٌقاع واألصوات الموسٌقٌة والمقامات وأٌضا طرٌقة كتابتها
وقراءتها وتفسٌرها.
تحدٌد خصائص األصوات الموسٌقٌة كالطبقة الصوتٌة والطابع والجهارة وتدرٌس اإلمالء الموسٌقى.
المازورة أو الحقل:
هً الفاصل الناشئ من تقسٌم القطع الموسٌقٌة إلى أجزاء متساوٌة والجملة اللحنٌة تتكون من عدة موازٌر قد تكون
ثالثة موازٌر أو أربع أو أكثر حسب سٌر اللحن وعن االنتهاء الجملة اللحنٌة نضع خطٌن رأسٌٌن فً نهاٌة الجملة
للداللة على انتهاء الجملة اللحنٌة.
الدرس الرابع

القــوالب المــوسٌقٌة العــربٌة
القوالب الموسٌقٌة العربٌة:
 الدولب.
كلمة عربٌة تركٌة تطلق على قطعة موسٌقٌة صؽٌرة وتسمى أٌضا استهالل أي مقدمة.
 الطقطوقة.
ظهرت الطقطوقة فً أوائل القرن العشرٌن والقت اقباالً كبٌراً لتمٌزها بالبساطة فلحنها رشٌق سلس كما أنها تكتب
زجالً .
 الدور.
هو من أؼنى مإلفات التراث العربً عمقا ً فهو ٌحتاج إلى خبرة فً التؤلٌؾ وبراعة فً األداء وٌتكون الدور من
جزأٌن هما المذهب وٌصاغ عادة فً وزن المصمودي الكبٌر والؽصن واألؼصان هً ما تلً المذهب.
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التقـــوٌم
نماذج أسئلة الوحدة الرابعة
السإال األول أجٌب/ي عن األسئلة التالٌة.
عدد/ي أهم معالم الصٌن.
..................................................................................................................................
.............................
..................................................................................................................................
.............................
..................................................................................................................................
.............................
عدد/ي أهم اآلالت الموسٌقٌة الصٌنٌة التقلٌدٌة.
..................................................................................................................................
.............................
..................................................................................................................................
.............................
..................................................................................................................................
.............................

عرؾ/ي الصولفٌج.................................................................................................... :
............................................................................................................................
عرؾ/ي المازورة أو الحقل.......................................................................................... :
...........................................................................................................................
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