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الوحدة األولى :البناء والتعبير الفني
الدرس األول

الظل والنــــــــور
مفهوم الظل:
المنطقة المظلمة الناتجة عن حجب الضــــوء بـــواسطة جسم معتم ويتخذ
هذا المكان شكل الجسم الذي اعترضه ويالزمه مادام مصدر الضوء موجودا.

مصادر الضوء:
 .1المصادر الطبيعية :مثل الشمس والقمــــــــر والنجـــوم.
 .2المصادر الصناعية :مثل الشموع والمصابيح والقناديل.

أنواع الظل:
 .1الظل الذاتي:
هو أثر سقوط الضوء على الجسم نفسه حيث يظهر الجزء الذي أمام الضوء فاتحا
والبعيد غامقا وبين الغامق والفاتح درجات ،هذا النوع من الظل يساعد في إبــــراز
البعد الثالث حيث يجسد الشكل ويجسمه.
 .2الظل الساقط:
هو الظل الذي يلقيه الجسم على األرضية الموجود عليها أعلى الحائط خلفه
إذا كان هذا الظل ساقطا على األرضية فانه يعطي للشكل نــــوع من الثبات
واالتزان وأما إذا كان ساقطا على الخلفية فيحقق االحساس بالبعد والمسافة .

العوامل اليت تؤثر على األجسام عند سقوط الضوء عليها:
 .1الملمس (ناعم أو خشن ) :
يحدث السطح الخشن تدرجا في الظالل أكثر من السطح الناعم.
 .2اتجاه سقوط الضوء على الجسم:
الظل يتغير بتغير مصدر الضوء وبقربه وبعده.
 .3لون الجسم:
الجسم ذو اللون الغامق يمتص الضوء أكثر من الجسم ذو اللون الفاتح.
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 .4قوة المصدر الضوئي:
كلما زادت قوة المصدر الضوئي اتسعت رقعة المساحة المضيئة وبالتالي
زاد التفاوت بين الظل والنور وقل عدد التدرجات الرمادية.
 .5بعد المصدر الضوئي:
كلما بعد المصدر الضوئي عن الجسم خففت شدة اإلضاءة مما يزيد التــــــــدرج بين
الظل والنور وكلما قرب مصدر اإلضاءة زادت مساحة الظل الساقط للشكل والعكس
صحيح.
مالحظة :الضوء والظل متالزمان وال يمكن فصلهما ومكمالن لبعضهما.

التقـــويم
السؤال األول :أكمل /ي الفراغ مبا يناسبه:
 .1من مصادر الضوء ................................ :و  ...............................و ..............................
 .2تنقسم الظالل إلى :ظالل  .........................................و ...................................................
 .3االجسام ذات األلوان  .........................تمتص الضوء أكثر من االجسام ذات األلوان ........................
 .4يحدث السطح  ..................................تدرجا في الظالل أكثر من السطح...................................
 .......................................................................... .5من األشكال الهندسية المسطحة في التكوين.

السؤال الثاني :اكتب/ي املصطلح .
 ) ....................... ( .1عناصر بصرية تتميز بأنها تمتلك بعدين فقط هما فقط هما الطول والعرض.
 ) ....................... ( .2المنطقة المعتمة الناتجة عن حجب الضوء بواسطة جسم معتم.
 ) ....................... ( .3أثر سقوط الضوء على الجسم نفسه.
 ) ....................... ( .4مصطلح فني يطلق على األعمال الفنية المرسومة باألبيض واألسود .
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الدرس الثاني

احلـــرب الصيــــين
نبذة تارخيية حول نشأة األحبار- :
المصريون القدماء هم أول من عرف األحبار وصنعوها ،حيث وجدت بعض المومياوات دون عليها أسماء أصحابها
بأحبار صنعت من أكسيد الحديد ،صنع الفراعنة الحبر من الغراء وصمغ الخضروات المخلوط بالماء.

سبب تسمية احلرب الصيين بهذا االسم- :
سبب التسمية وربطه بالصين يعود إلى أن الصينيين استخدموه منذ ألفي عام وبقي أليامنا هذه ،وصنعوه من زيت
الحبوب ولحاء األشجار الممزوجة بالصمغ.

مميزاته -:
 -1مقاوم للماء والظروف البيئية المختلفة.
 -2يصدر الحبر الصيني لجميع بلدان العالم

أنواع احلرب الصيين-:
 -1الحبر الصيني الجاف.
 -2الحبر الصيني الملون.

األدوات الالزمة للرسم باحلرب الصيين- :
 -1ريش التحبير :هي أداة استخدمت منذ القدم وتحوي على مادة الحبر وتعطى خطوطا.
 -2الفراشي المائية :ذات الرأس والشعر الناعم.
 -3كرتون كانسون :مائي أو فبريانة غير مصقول.

التقـــويم
أكمل /ي الفراغ بالكلمة املناسبة- :
-1أول حضارة استخدمت الحبر هم .........................................................................................
 -2يتميز الحبر الصيني بـ  .................................................و...............................................
 -3من أنواع الحبر الصيني  ..............................................و ...............................................
 -4صنع الصينيون الحبر الصيني من  .......................................و............................................
 -5من األدوات الالزمة للرسم بالحبر الصيني  ........................و ........................و........................
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الدرس الثالث

البورتـــــــريه
القياس البصري (التقديري)- :

ويقصد به القدرة على تحديد (المسافة – الكمية  -البعد والقرب)
باالعتماد على القياس البصري وذلك دون استخدام األدوات الهندسية .

القياس الفعلي (احلقيقي) -:

ويقصد به القياس باالعتماد علي أدوات القياس المعروفة .

مفهوم النسبة رياضياً -:

هي الكسر الناتج من المقارنة بين كميتين أو عددين من النوع نفسه ولهما الوحدات نفسها.

مفهوم النسبة أفقيا-:

هي مقارنة األجزاء مع بعضها البعض في العنصر الواحد مثل  /مقارنة حجم األنف بالفم في وجه اإلنسان.
الخط وإمكانياته في التعبير بالرسم:
من خالل الخطوط نستطيع تحويل الوجه من حالة نفسية إلي أخرى فنجعل منها الوجه مثل:
(الضحك – الغضب – الخوف – الحزن) .يلعب الخط دورا مهما في إظهار هذه التعبيرات باالعتماد على حركة
العضالت بالوجه.

تعريف البورتريه- :

تصوير وجه لشخص ما.

ومن أشهر البوتريهات -:

 -1تمثال الملكة نيفرتيتي – زوجة الفرعون أخناتون على يد النحات تحتموس.
 -2بورتريه للفنان رافائيل – وقد اعتبره النقاد من أعظم البورتريهات التي أنذرت في عصر النهضة.

خطوات رسم وجه اإلنسان من األمام (اإلنسان البالغ)- :
 .1نرسم الدائرة ونحدد عليها نقطة المركز باالعتماد على القياس البصري ال الحقيقي (دون استخدام أدوات هندسية).
 .2نرسم قطري الدائرة ونقسم القطر العمودي (خط التمثال) إلى ثمانية أقسام تقريبية .
 .3نضع قياسين إضافيين على القطر العمودي خارج الدائرة بالقياسات نفسها داخلها .
 .4نرسم خطين عموديين على أخر نقطتين لتحديد شكل الوجه.
 .5نرسم الخطوط األفقية وندون عليها مسمياتها.
 . 6تحديد خط العيون بتقسيم المسافة بين خط الحاجب واألنف إلى ثالثة أقسام فيكون القسم األول هو خط العيون
والذي يقسم الرأس إلى قسمين متساويين.
 . 7نحدد مكان العيون بتقسيم خط العيون إلى خمسة أقسام تحتل كل عين منها  5|1وبين العينين حجم عين وعرض
األنف بمقدار عين وعرض الذقن أيضا بمقدار عين
 .8ننزل بخط من بؤبؤ العين على خط الفم ( أكبر عرض للفم ) وننزل بخط عمودي من طرفي العينين الداخلية
( أصغر عرض للفم ) ثم يرسم الفم بين نقطتي أكبر وأصغر التي تم تحديدها
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مالحظات هامة أثناء رسم البورتريه.
المسافة من خط منبت الشعر إلى خط الحواجب = من خط الحواجب إلى نهاية األنف = من نهاية األنف إلى نهاية
الذقن خط العينين يقسم الرأس إلى قسمين متساويين (من نهاية الجمجمة الى نهاية الذقن)
عرض األنف = ما بين العينين = عرض عين.
عرض العين =  5 /1من خط العيون.
طول األذن = طول األنف.

التقـــويم
أجيب/ي عن األسئلة التالية:
السؤال األول :عرف/ي كالً من.
 oالقياس البصري:
.............................................................................................................................
 oمفهموم النسبة أفقيا:
............................................................................................................................
 oالبورتريه:
............................................................................................................................
 oالقياس الفعلي:
............................................................................................................................
السؤال الثاني  :أكمل/ي الفراغات التالية.
 .1من التعابير التي يمكن إظهارها في البورتريه  ..........................و ........................
 .2نستخدم  ..............................في القياس الحقيقي (الفعلي).
 .3طول األذن = طول ..............................
 .4يلعب  ..............................دورا هاما في إبراز تعابير الوجه.
 .5من أهم التماثيل الفرعونية تمثال للملكة ................................
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الدرس الرابع

النسبة والتناسب
التكوين:
تنظيم وترتيب عناصر العمل الفني داخل الفراغ بطريقة تريح عين المشاهد .
النسبة :عالقة حجم األجزاء من الكل للعنصر الواحد
(أجزاء داخل عنصر واحد) وعالقة بالحجم بين شيئين فقط.
التناسب :عالقة بين ثالثة أشياء أو أكثر.

عناصر العمل الفين:
النقطة – الخط – الشكل – اللون – الكتلة والفراغ – الملمس
الضوء والظالل

أسس العمل الفين :
الوحدة – التوازن – الحركة – االيقاع – التباين – النسبة والتناسب – السيادة .

كيف ميكن حتقيق النسبة والتناسب يف العمل الفين (العالقة بني العناصر) :
إذا كانت النسبة عالقة بين شيئين فأن التناسب هو عالقة بين ثالثة أو أكثر  ,ويــــرى بعـــض النقاد (أن التناسب بين
األشياء يجب أن يكون تناسبا يستدعى من المشاهد التأمل ويحقق االفادة ،لذلك كان التفاوت فــــي األحجام والمساحات
والكتل واأللوان بين عناصر اللوحة الواحدة أوجب أن يكون هناك معيار لضبط ذلك التفاوت  ,ويكون هذا االمـــــــــر
عن طريق خلق التناسب بين أحجام تلك العناصر بعضها بعضا من جهة ومساحة اللوحة ككل من جهة اخرى ،وبذلك
يتحقق جمال العالقات بين أجزاء اللوحة واللوحة ككل بحيث تبدو في شكل منسجم).

أ همية النسبة والتناسب يف بناء العمل الفين:
التناسب هو أكثر العناصر الفنية تداوال في مختلف الفنون والعلوم التشكيلية والعلوم الهندسية والعلوم الرياضية على
اعتبار أنه يعكس العالقة بين الحجم والمساحة والكم والدرجة بين الشيء والشيء األخر أو بين الشيء نفسه).
ويساعد تحقق النسبة والتناسب على خلق عمل فني واقعي قريب من المنطق وذلك عن طريق توزيع العناصر داخل
العمل الفني بشكل متوازن واظهار النسبة الصحيحة في لوحاتهم وأعمالهم الفنية فتبدو واقعية ومريحة وهادئة وممتعة
للعين كما أنها توضح العمق الفراغي حيث تكون العناصر في خلفية اللوحــــــة أصغــــــــر من تلك التي في المقدمة.
قاعدة النسبة الذهبية .تعتمد على تقسيم أي عمل بصري الي ثالث أثالث أفقية وعمودية بواسطة خطين متوازيين
عموديين واخرين أفقيا ونحصل على تسعة أقسام متساوية في أي عمل بصري ويوضع موضوع العمل الرئيسي على
خطوط أو على نقطة تالقي أي خطين.
قاعدة المساحة (عالقة العناصر مع الفراغ) تقوم هذه القاعدة على فكرة استخدام المساحة الفارغة في اإلطار لخلق
حركة تستخدم هذه القاعدة في تصوير العناصر المتحركة.
7

التقـــويم
عرف/ي كالً من:
التكوين................................................................................................................... :
النسبة..................................................................................................................... :
التناسب................................................................................................................... :

الدرس اخلامس

مشتقة األلوان الثانوية
اللون :ويقصد به صفة األشياء نتيجة سقوط الضوء عليها.
ألوان الطيف :وهي سبعة ألوان (األحمر – البرتقالي – األصفر – األخضر – األزرق – النيلي  -البنفسجي)

الدائرة اللونية:
 هي الوسيلة العلمية لدراسة األلوان. من خاللها نستطيع أن نتعلم كيف نخلط األلوان مع بعضها البعض.تأخذ شكل الدائرة بداخلها تقسيمات مختلفة تترتب فيها األلوان
وتوضح العالقة بينهما.
تشمل هذه الدائرة على ( )12لون وهي:
 3ألوان أساسية  3,ألوان ثنائية  3,ألوان ثنائية وسطية.
األلوان األساسية :وهي ( )3ألوان فقط وتعتبر أصل األلوان جميعا.
وسميت باألساسية ألنه يمكن أن نحصل عليها من خالل مزج لونين وهي متوفرة بطبيعتها ومنها تنتج جميع األلوان
األخرى وهي ( األحمر  -األصفر  -االزرق )

األ لوان الثنائية  /الثانوية أو املشتقة:
سميت بهذا االسم ألنها تنتج من خلط األلوان االساسية وتنقسم إلى قسمين هما :
 .1األلوان الثنائية او (مشتقة االلوان الثانوية األولى)
 .2األلوان ثنائية متوسطة أو (مشتقة األلوان الثانوية الثانية)
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أوالًًً :األ لوان الثنائية (مشتقة األ لوان الثانوية األوىل):
وهي ( )3ألوان نحصل عليها من خالل مزج لونين أساسين بنسب متساوية
القاعدة = لون أساسي  +لون أساسي = لون ثانوي

مثال :أحمر  +أصفر = برتقالي
أصفر  +أزرق = أخضر
أحمر  +أزرق = بنفسجي

ثانيا :أ لوان ثنائية متوسطة أو ( مشتقة األ لوان الثانوية الثانية ).
نحصل عليها عند مزج كل لون أساسي مع من يجاوره من األلوان الثنائية.
وهي ( )6ألوان ثنائية متوسطة ويتم الحصول على هذه األلوان حسب القاعدة التالية:

القاعدة = لون أساسي  +لون ثانوي = لون ثنائي وسطي

 األلوان احملايدة:
( األبيض – األسود – الرمادي ) وهذه األلوان غير موجودة في الدائرة اللونية ،من خواصها أنها تقوي أي لون
يظهر بجانبها أي أنها تظهر اللون المجاور لها في أبهر درجة.
( الرماديات ) نحصل عليها من خالل مزج اللون األبيض مع األسود أو من خالل مزج األلوان األساسية
الثالثة بنسب متساوية .

مالحظة  :اللون الزييت ( الزيتوني ) يف حالة س يادة اللون األصفر.
 اللون البني المحمر ( التوتي الداكن ) في حالة سيادة اللون األحمر.
 اللون الرمادي ( وسخ األلوان ،ال لون ) في حالة سيادة اللون األزرق .
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الدرس السادس

املنظـــــور اللونــــي
املنظور :هو كل ما نراه من حولنا من أشياء لها بعد ثالث.
املنظور اللوني  :هو تحقيق العمق الفراغي ( البعد الثالث ) في اللوحة من خالل األلوان.

طرق حتقيق العمق الفراغي ( املنظور اللوني ) يف اللوحة:

 1شدة اللون ( التشبع ):
وهي درجة تشبع اللون ونقائه وعدم اختالطه بألوان أخرى وذلك يساعد
في تحقيق المنظور اللوني بشكل كبيــــــر حيث األلوان المشبعة والنقية
تستخدم لألشكال األكثر وضوحا وقربا واألشكال البعيدة تكـــون األلوان
شاحبة.

 -2حجم العناصر والتفاصيل :
األحجام والعناصر القريبة من عين المشاهد يكون حجمها أكبر وتفاصيلها أوضح بينما األجسام والعناصر البعيدة عن
عين المشاهد يكون حجمها وتفاصيلها أقل.
3ـ األلوان المتقدمة والمتأخرة :
تلعب األلوان دورا هاما في إحساسنا بالعمق الفراغي ( البعد الثالث ) وهذا ليتضح لنا عندما نضع األجسام والعناصر
ذات األلوان المتقدمة مثل :األحمر واألصفر والبرتقالي والعناصر المتأخرة نضع لها ألوان متأخرة مثل األزرق
واألخضر.

املنظور اللوني واخلداع البصري:

الخداع البصري :هي ظاهرة تشعر العين ب ن األشكال غير مستقرة وقد عالج الفنان األشكال الهندسية المجــردة
والمنظمة بطريقة تتصل باإلدراك البصري بحيث تراها تتحرك فعال  ,وهذا ال يتحقق إال بتشابه صفات األشكال
واألرضيات من حيث قوة اللون والتباين الشديد والمساحات المتساوية فيحدث لإلدراك نوع من التذبذب والحركة
فتشعر العين بحركة األشكال القريبة والبعيدة .

التقـــويم
أجيب/ي عن األسئلة التالية :
 .1عرف/ي ـ ال منظور اللوني ـ الخداع البصري.
 .2كيف يمكن تحقيق المنظور اللوني؟
 .3عدد/ي األلوان المتقدمة واأللوان المتأخرة
11
https://www.wepal.net/library/?app=content.list&subject=13

الوحدة الثانية :الحرف واألشغال اليدوية
الدرس األول

نول الفـــــــــراشة
 نبذة عن صناعة النسيج :
 oكانت صناعة الن سيج من الممارسات اليدوية لدى اإلنسان وقد عرفها قبل التاريخ منذ أقدم العصور.
 oاعتبر العلماء تاريخ ال فنون (النسيج ) بمثابة المادة األولى التي مارس اإل نسان البدائي عل يها فنونه التلقائية
فزخرفها بالدم والصبغات المختلفة كما ونسج باللحاء واألوراق واأل لياف تشكيالت جمالية.
 oبدأ النسي ج بداية محدودة كحرفة يمارسها اإل نسان ليقوم بصنع ما يستر جسده ويقيه من برد الشتاء وحرارة
الصيف إو إلنتاج ما يستخدمه في حياته اليومية كاألغطية والستائر.
 oالنول :
 oيعتبر النول واحد من االشغال اليدوية البسيطة التي يمكن االستفادة من القطع النسيجية المنجزة من خاللها
واستخدامها كمفارش – قطع سجاد – قبعات أو معلقة.
 oالنول له عدة أشكال وأحجام مختلفة منها ما يتم صنعه من الخشب أ و الكرتون أو البالستيك أو غيرها.

 يستخدم يف نسيج النول خيوط متعددة:
 oخيوط المكرمية القطنية.
 oخيوط الصيوف.
 oخيوط الحرير الصناعي.

 oنول الفراشة:
يعتبر نول الفراشة نوع من أ نواع الغزل بالصوف باستخدام النول الكرتوني
كما ويعتبر من أ نواع التريكو والكروشيه لعمل المفارش والشاالت والشنط والقبعات

 oاأل دوات الالزمة لعمل نسيج بنول الفراشة:
( قطعة كرتون مقوى – الصق مقص – إبرة – صوف)

التقـــويم
أكمل/ي الفراغات بالكلمات املناسبة:
 .1كانت صناعة  .... ....................من الممارسات اليدوية التي عرفها اإلنسان قديما.
 .2أ ول ما صنع اإل نسان النسيج استخدمه في ......................و.................. .......
 .3صنع اإل نسان النول من .... ...............و........... .........و..........................
 .4من الخيوط التي استخدمت في النسيج ......... ........و.............و....................
11
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الدرس الثاني

الرسم على األعواد اخلشبية
اخلامات واألدوات الالزمة :
-

أعواد بوظة ( أعواد طبيب أسنان ) بعدد اليقل عن عشرة.
ورقة

 A4ـ غراء أبيض ـ ألوان جواش

فرشاة أ سنان ـ قلم رصاص ـ فرشاة ألوان مائية.

خطوات العمل :
 يتم تثبيت األ عواد الخشبية على الورقة  A4باستخدام الغراء األبيض. نقوم بتلوينها بألوان الجواش بحيث تنسجم مع طبيعة التصميم أ و المنظر المراد تنفيذه. -تعبئة االشكال وعناصر التصميم باللون األسود.

الدرس الثالث

وحدات زخرفية بالكرتون امللون
 oاخلامات واالدوات الالزمة :
كرتون مانيال ملون – مسطرة – مقص
الصق صمغي ( – )UHUإبرة وخيط.

تنويه :
يمكن توظيف األ عمال المنجزة بالوحدات الزخرفية في تجميل البيئة الصفية والمنزلية من خالل توظيف
أنواع الزخارف الفنية طريقة بنائها وع رضها على شكل ( /معلقة هوائية – معلقة حائط – تزيين العلب).

12
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الدرس الرابع

وحدات زخرفية بالكرتون امللون
الشكل اجملسم:

هو كل ما له طول وعرض وارتفاع ويمتلك ثالث أ بعاد (الطول والعرض واالرتفاع).
مثال :الكرة  -المخروط  -المكعب.

نبذة عن فن النحت والتجسيم:

ـ عرف اإلنسان فن ا لنحت منذ القدم ويشهد على ذلك اآل ثار التي بقيت منذ آ الف السنين مثل أ بو الهول ومدائن
صالح وحدائق بابل.
ـ نحت اإلنسان قديما الحيوانات والملوك واأل شياء الثمينة وكانوا يستخدمون مواد الصلصال والجبس والصخور
ألغراض النحت.

أنواع اجملسمات :

 المجسمات األرضية :وهي مجسمات تعتمد على قاعدة تجلس أ و تقف عليها قد تكون كبيرة كأبو الهولأ و صغيرة بحجم قبضة اليد.
 المجسمات الجدارية :وهي عبارة عن عمل فني يستند على خلفية ثابتة بصورة دائمة أو متحركة. المجسمات الفنية :هي أ عمال قصد بها الفن ألجل الفن مثل.تمثال ديفيد \ داوود لما يكل أ نجلو وتمثال المفكر ألوغست دوران
 المجسمات المتقنة لمشاريع معمارية ضخمة. المجسمات التعليمية أو اإليضاحية :وهي أ عمال يقوم بها الطلبة في دراستهم.ـ المجسمات الفنية الحديثة  :وهي مجسمات أما أ ن تكون معدة حتى تعرض على األرض أو على طاولة
مخصصة وهذا النو ع من المجسمات عبارة عن صندوق ذات قاعدة من الخشب او غيره ومغطى من بالبالستيك
أو ا لزجاج ويعلق على الجدار وتكون األشكال منحوتة أو بارزة.

النشاط التطبيقي  :جمسم دمية :

الخامات واألدوات الالزمة :
لفة تغليف الطعام ـ الصق شفاف عريض ورفيع ـ مقص ذو رأس عريض ـ ورق جرائد.

التقـــويم
أكمل/ي الفراغات بالكلمة املناسبة :
 .1يعتبر مجسم أ بو الهول مثال على المجسمات ...........................
 .2من األ مثلة على المجسمات الفنية .................و.....................
 .3تعتمد المجسمات األ رضية على  ....................حتى تجلس عليها.
 .4من النحاتين المشهورين .... ...............و..............................
 ..... ................... .5كل ما له طول وعرض وارتفاع له ثالث أبعاد.
13
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الدرس اخلامس

معلقة خلية النحـــل الورقية
اخلامات واألدوات الالزمة :

ورق كورنيش أو شفاف ملون مربع الشكل بطول  15ـ  22سم العدد ،22
فرجار ـ مسطرة ـ قلم رصاص ـ مقص ـ مادة الصقة من نوع جيد ـ إبرة،

وخيط ـ ورق  A4ـ قطعتا كرتون دائريتان بقطر  15سم العدد .2

الدرس السادس

سحـــــــــر الـــــــــــــورق
تعتمد فكرة هذا الدرس على توظيف الخامات الورقية المهملة في أ عمال فنية مسلية باالعتماد على مهارة التدوير
والثني والقص واللصق يبتكر تصميمات فنية مبسطة وسريعة في التنفيذ.

 oاخلامات واال
 oاألدوات الالزمة:
ورقة بمقاس  15* 15سم – الصق (شريط الصق ذو وجهين) -أقالم فلوماستر – غراء أبيض  -قلم رصاص .

14
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الوحدة الثالثة :تاريخ الفن عبر العصور
الدرس األول

الفـــــن اإلســــالمي
مفهوم الفن اإلسالمي:
 oهو فن مادي مح سوس حيث اهتم بالتسطيح وتبسيط األشكال بأسلوب بسيط دون التركيز على التفاصيل.
 oكما وابتعد عن اظهار البعد الثالث والعمق الوهمي للعمل الفني.
 oهو فن روحاني استقى موضوعاته من المعتقدات الدينية.
 oظهر الفن اإل سالمي في القرن األ ول للهجرة (7ميالدي).
 oبلغ عنفوانه وقوته في القرن (8-7هجري) أي (14-13ميالدي).
 oتأثر الفن االسالمي بفنون الحضارات السابقة مثل :
( الحضارة المصرية  -الهندية  -الفارسية  -الرافدية  -الرومانية – البيزنطية ).
 oيظهر تأثر الفن اإل سالمي في بعض مجاالت الف نون كفن العمارة ويتضح ذلك في األ عمدة حيث كانت في بداية
تصميمها مستوحاة من التصميم اإل غريقية والرومانية باإلضافة إلى األ واني الزخرفية
 oيظهر تأثر الفن اإل سالمي في بعض مجاالت الفنو ن مثل ( فن العمارة – األ واني الزخرفية – المعدنية )
 oفقد كانت األ عمدة في بداية تصميمها مستوحاة من التصاميم اإل غريقية والرومانية وذلك نتيجة للغزو المغولي
 oعلى البالد اإلسالمية .

مسات الفن اإلسالمي:
 -1البعد عن الترف  /الت ّق ّ
ي  ،واالبتعاد عن مظاهر الفخامة ،على
شف من أهم العناصر التي قام بها الفن اإلسالم ّ
ص لصال في األعمال الفنّية ،بالتالي
اعتبار أنّها زائلة ،فقد استُخدمت الخامات الرخيصة
ّ
كالجص  ،والخشب ،وال ّ
الر خيصة إلى أعما ٍل فنّية عظيمة القيمة ثمينة مثل حامل القران – الخزف.
تحو لت الخامات ّ
ّ
 -2البعد عن التجسيم  /حيث ابتعد الفنان المسلم في أ عماله الفنية عن التجسيم والبروز وألغى البعد الثالث .
واعتمد على التجديد وا لتحوير في العناصر المرسومة التي ظهرت في زخارف ال َم صاحف والمساجد.
.

 -3كراهية تصوير الكائنات الحية  /حيث اه مل الفنان المسلم االشكال اآل دمية والحيوانية خاصة في أماكن
العبادة أل ن تعاليم الدين اإل سالمي حرمت تصوير اإلنسان وال حيوان فاجتهد الفنان المسلم في ايجاد حلول وبدائل
ال تتعارض مع األ حكام الشرعية وذلك من خالل تحويرها لعناصر زخرفية مسطحة متداخلة مترابطة ببعضها
البعض حتى يوافق بين فئة وعقيدته ومبادئه.
15
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مظاهر الفن اإلسالمي:
 -1العمارة اإلسالمية

 -3الزخرفة االسالمية

 - 2الخط العربي

أوال :العمارة اإلسالمية.
يعد فن العمارة من أ هم الفنون االسالمية وقد اتصفت بشخصيتها وطابعها المميز و هو أحد الفنون اإلسالمية
الهندسية القديمة الذي يهتم بتصميم وبناء المنشآت على الطريقة اإلسالمية.

انقسمت املباني املعمارية اإلسالمية إىل ثالثة أنواع:
األول :عمائر دينية مثل المساجد واألضرحة.
الثاني  :عمائر مثل القصور والقناطر والمدارس.
الثالث  :عما ئر حربية مثل القالع والحصون واألبراج واألسوار أ ما بالنسبة للقالع فتعتبر قلعة حلب تحفة
معمارية رائعة استخدم في تشييدها طرق إنشائية فريدة من نوعها في بعض األقسا م والوحدات المعمارية
الدقيقة والتي تعمل على مبدأ توزع الضغط حيث األقواس والقناطر الجميلة والنوافذ الكبيرة مستطيلة الشكل.

املساجد :يعترب املسجد من أهم معامل الدولة االسالمية
 oيعتبر المسجد أ ول مؤسسة دينية جامعة للمسلمين عامة لتوحيد الفكر الدينيوي الثقافي في العالم اإلسالمي
 oتمتاز معظم المساجد باتساع مساحتها وتنوع أشكال قبابها المزينة بالزخارف وارتفاع مآذنها.

من بدائع وروائع العمارة اإلسالمية :
 قبة الصخرة في القدس الشريفة -جامع األ زهر في القاهرة

 الجامع األموي في دمشق -مس جد قرطبة في االندلس

الضريح :
يقام للوالي أ و الحاكم وهو عبارة عن مدفن (قبر) له قبة أو برج وهو أسطواني الشكل وسقفه مخروطي.

اخلان :
هو المكان المخصص إلقامة المسافرين وقوافل التجار ويتكون من مداخل ضخمة وصحن تربط فيه الدواب
وأحواض إليداع الطعام
احلمام  :فكرة الحمام كانت منتشرة في جميع المدن
 oيقسم الحمام إلى ثالثة أ قسام حسب درجة الماء (البراني – الوسطاني – الجواني)
 oكانت المياه تجري في أ نابيب في الجدران وكانت الجدران مزينة برسوم ونقوش .
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احلصن :
هو بناء يقام عادة على مناطق مرتفعة أ و في مدخل المدينة وذلك ليخدم األغراض العسكرية.

األربطة:
هي عبارة عن ثكنات عسكرية يقيم فيها المجاهدون ومخططه يكون على شكل مستطيل  ،وجدرانه الخارجية
مزودة باألبراج وفي داخل الرباط فناء تحيط به حجرات صغيرة.

ثانيا :اخلط العربي:
دخل الخط العربي في معظم الفنون االسالمية اب تداء من كتابة الصحف إلى تزيين العمارة واأل واني المنزلية
والنقود وأوني الزينة واأل سلحة والمنسوجات.
 oالخط العربي :هو فن وتصميم الكتابة في مختلف اللغات التي تستعمل الحروف العربية ،تتميز الكتابة العربية
بكونها متصلة مما يجعلها قابلة الكتساب أشكال هندسية مختل فة من خالل المد والرجـــ ع واالستدارة والتزوية
والتشابك والتداخل والتركيب.
الخط العربي (علم وفن)



الخطاط يعتمد على علم الهندسة وحساب المثلثات والدوائر.
الخطاط ال يكتب مجرد كتابة تؤذي وظيفة لكنه يضع روحه وخياله وفنه في كل حرف يخطه بيده.

أبرز انواع اخلطوط العربية:
 - 1خط النسخ :كان الكتاب ينسخون به المصاحف.
سمي بخط النسخ  :لكثرة تداوله في الكتابة ويعتبر الوزير ابن مقلة واضع أسس هذا الخط.
من خصائصه :وضوح الحروف وكبرها مما يضمن القراءة الصحيحة.
 - 2الخط الكوفى

 - 3خط الثلث

 - 4خط االجازة

 - 5الخط الفارسي

 – 6الخط الديواني

خط الرقعة :وتنسب التسمية للرقاع ،أي جلد الغزال ،ويعتبر الخطاط ممتاز بيك واضع قواعد هذا الخط وهو
خط يستخدم يوميا .ومن خصائصه :أنه يكتب بطريقة أسرع وأسهل ،وهو من أكثر الخطوط انتشارا في
الكتابة العادية لسهولته وسرعة كتابته.
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ثالثا  :الزخارف :
تعرف الزخرفة على أنّها مجموعة من الخطوط والنقاط واألشكال الهندسيّة ،وعدد من الرسوم للنباتات والحيوانات،
وعدد من الكلمات المتداخلة والمتناسقة ،والتي تعطي في النهاية شكال مميّزا في تزيين الجوامع والكنائس والمدافن
والنقود والقصور والمباني والمالبس وغيرها.

أنواع الزخارف:
 - 1الزخرفة النباتيــــة :وهي الزخرفة التي تعتمد على العناصر النباتية.
 - 2الزخرفة الحيوانية :وتعتمد على عناصر حيوانية .
 - 3الزخرفة الخطــــية :وهي التي تعتمد على الخط العربي بكافة أنواعه.
 - 4الزخرفة الهندسية :وهي التي تعتمد على البناء والعناصر الهندسية .
 - 5الزخرفة المــجردة :وهي زخارف حديثه تعتمد على الشكل واللون
والتركيب الغير منتظم.

قواعد الزخرفة :
تعتمد الزخرفة على قواعد التركيب ومنها :
 - 1التناظر  :بكافة أنواعه  -كلي  -نصفي -محوري.
 - 2التكرار :و معناه اعادة رسم العنصر عدة مرات أو توظيف عنصر واحد.
 - 3التناوب  :و معناه توظيف عنصرين فأكثر بتوزيع متناوب.

التقـــويم
أجيب/ي عن األسئلة التالية:
 .1عرف/ي الفن االسالمي.
 .2اذكر/ي خصائص الفن االسالمي.
 .3اذكر/ي انواع الخطوط العربية.
 .4اذكر/ي انواع الزخارف.
 .5عدد/ي مظاهر الفن االسالمي.
 .6اذكر/ي روائع الفن االسالمي في فلسطين.
 .7عرف/ي الخط العربي.
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الدرس الثاني

الرتاث الشعيب الفلسطيين
تعريف الـــــرتاث:
عبارة عن كل ما تتوارثه األجيال ا لتي سبقتها وكل ما ستورثه هذه األجيال إلى األجيال التي بعدها.

أقسام الـــــــرتاث :
 -1التراث المادي  :كل الم نجزات التي تركها األ جداد من عادات و تقاليد وحرف ومصانع وحلي وكتب
ومخطوطات والتداوي باألعشاب .
 -2التراث المعنوي  :من لغات ولهجات ورقص وغناء ومسرح وشعر وقصص شعبية.

األهمية التارخيية واحلضارية للـــــرتاث:
 يعبر عن الشخصية والهوية الوطنية.
 فهم الم اضي واالعتزاز به.
 التمسك بالقيم الحضارية للمجتمع.
 االستفادة من تراث األجيال السابقة.
 يعد موردا اقتصاديا هاما.

خصائص الرتاث الشعيب:
 يميل إلى التجريد والتبسيط.
 يحمل تعبيرات فطرية وتلقائية تتسم بالصدق واألصالة والحيوية.
 يرتبط بسد احتياجات المرء النفعية والتجميلية.
 يرتبط بالبيئة الجغرافية والتاريخية ومظاهر الحياة االجتماعية.

اجملاالت املادية للرتاث الشعيب الفلسطيين:
صناعة الخزف:
يعود تاريخ صناعة الخزف إلى فترة ال تقل عن  422عام.
أول من ادخل هذه الصناعة على فلسطين األتراك.
تعد مدينة الخليل أول مدينة فلسطينية أنتجت الخزف.
أول مصنع أقيم في القدس عام  1662م.
تستورد المواد الخام وهي الطينة واألصباغ من هولندا واسبانية.
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صناعة الفخار:
 تعد صناعة الفخار من الصناعات البدائية واألكثر قدما في فلسطين
 يعود تاريخ الفخار في فلسطين إلى أكثر من  4222عام قبل الميالد
 تترك ز صناعته في الخليل وغزة حيث تربة قطاع غزة ملمسها ناعم
 صنعت األواني واألدوات من الفخار كالزبدية والجرة واإلبريق.
صناعة القش والسالل:
 تستخدم النسج النباتية المختلفة كالقش.
 تهورت هذه الصناعة لتالئم العصر.
 تكثر هذه الحرفة في األغوار  ،وتتقن نساء الريف هذه ا لمهنة لتعزيز اإل قتصاد المنزلي .

التقـــويم
أجيب/ي عن األسئلة التالية:
 .1عرف/ي التراث
 .2اذكر /ي أهمية التراث الفلسطيني
 .3تحدث /ي عن مهنة الخزف
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الدرس الثالث

لكل ثوب حكاية األزياء
أهمية الزي الشعيب الفلسطيين
ا لزي الفلسطيني جزء من ثقافة الشعب الفلسطيني وتراثه الشعبي.
األزياء الشعبية تعكس هوية الشعوب وحضارتها وعالقتها باألرض.

الوحدة الزخرفية ( التطريز ):
ـ تختلف األزياء حسب المنطقة الجغرافية فثوب بئر السبع يكثر فيه التطريز
ويكون غالبا باللون البرتقالي ووحدة التطريز األساسية هي زهرة األقحوان.
ـ ثوب رام الله يغلب عليه اللون األحمر ووحدة التطريز األساسية هي شجرة السرو.
ـ ثوب نابلس وهي مماثل للباس مستعمل في دمشق بسبب الطبيعة المدنية التجارية بدمشق وحلب وبدرجة أقل
القاهرة حي ث كانت النساء تلبس عباءة سوداء طويلة ويضعن مالءة تغطي وجوههن وذلك سبب تسمية نابلس
بدمشق الصغرى
ـ ثوب ريف نابلس كان غنيا باأللوان والتطريز مثل ثوب ريفيديا يكتسب أهمية ألنه مصنوع من خيوط الكتان
ويعود تاريخه لعام  1632م وتمتاز خطوطه باللون األحمر واألخضر.
ـ ثوب المجدل من أجمل وأشهر األثواب الفلسطينية.
ـ اشتهرت مدينة المجدل بالغزل والنسيج وذلك سبب تسمية هذا الثوب.
ـ اشتهرت هذه الصناعة بعد نكبة  1647م وتوجههم إلى المناطق الجنوبية (قطاع غزة).
ـ ثوب جنة ونار ويعود تسميته هذا االسم لوجود خطوط طويلة على ا متداد الثوب ذات اللونين
( األحمر الذي يرمز للنار و األخضر الذي يرمز للجنة ) .

التقـــويم
أكمل/ي الفراغات بالكلمة املناسبة :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ثوب  .........................يكون فيه التطريز باللون البرتقالي غالبا .
استخدمت زهرة  .......... ..........................في ثوب بئر السبع .
استخدمت شجرة  .............. ............ ............في ثوب رام الله .
من أشهر وأجمل األثواب الفلسطينية ثوب ....................... ........
استخدم اللون األحمر غالبا في ثوب .....................................
يعود أهمي ة ثوب ريفيديا أ نه مصنوع من ................. ...............
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املوسيقــى اهلندية
نبـــ ذة عن دولة الهند :
جمهورية الهند هي ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان بعد الصين الشعبية وسابع دولة من حيث
المساحة وتقع جنوب آ سيا ولها سواحل طويلة وشهدت تطورا هاما في المجال الصناعي والزراعي وتكنولوجيا
المعلومات.
نبذة عن الموسيقى الهندية :
هناك أشكال متنوعة للموسيقى الهندية كالموسيقى الكالسيكية الهندية وقسمت للموسيقى الهندوستانية والموسيقى
كارناتيك.
مع مرور الوقت تغير دور الموسيقى وذلك بسبب الغزو األجنبي والذي أثر على األلحان والتراكيب اإلبداعية.

اآلالت املوسيقية اهلندية :
سيتار  :هي آلة شعبية مشهورة في الموسيقى الكالسيكية الهندية أو ما تسمى الموسيقى الهندوستانية وهي آلة
عزف تتكون من سبعة أوتار.
السارانغي  :وتسمى أيضا ساران او سارانجا وهي مستخدمة في ج نوب آسيا وقياسها  76سم منحوتة من قطعة
واحدة من الخشب ولديها  3أوتار.
سارود  :آلة موسيقية وترية من عائلة العود وهي شائعة في شمال الهند
وباكستان وبنغالدش ولها جسم خشبي مخصر قليال مع بطن الجلد ويتم
العزف عليها بواسطة الريشة التي تمسك باليد اليمنى .
البنشري  :وهي الفلوت الهندي ويصنع من خشب البامبوس .
سنهاي (شيناي )  :وهي أ داة القصب المزدوجة وجسمها من المعادن .
الطبلة  :تتكون الطبلة من طبلتين لليد اليمنى واليد اليسرى.
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