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عناصر وأسس بناء العمل الفنً
 عناصر بناء العمل الفنً :
النقطة  :هً أبسط العناصر التً ٌمكن أن تدخل فً أي تكوٌن .
الخط :سلسلة من النقاط المتالصقة التً تحدد بعداً واتجاها ً.
الشكل  :هو المساحة المسطحة التً لها طول وعرض  ،منها الهندسً المنتظم ومنها غٌر المنتظم.
الكتلة والفراغ  :االحساس بالعمق الفراغً عن طرٌق تؤثٌر الضوء والظالل .
اللون :هو صفة أو مظهر للسطوح تبدو للعٌن المجردة نتٌجة لوقوع الضوء علٌها.
المالمس :هً التً تحدد صفات الخامات وتكسبها ملمسا ً معٌنا ً خشنا ً كان أو ناعماً.
الضوء والظالل :هً سقوط الضوء على األجسام ثالثٌة األبعاد مما ٌنتج عنها الظالل.



أسس بناء العمل الفنً :

 -1التوازن  :االحساس براحة فنٌة عند النظر إلى اللوحات من خالل الكتل والفراغات واأللوان .
 -2الوحدة  :ترابط عناصر العمل الفنً وتماسكها معا ً مما ٌإدي إلى اظهارها بشكل جمٌل ومتناسق.
 -3االنسجام  :تآلف عناصر العمل الفنً التً تجمعها عالقة واحدة وصفات مشتركة .
 -4االٌقاع :هو تكرار الكتل أو المساحات مكونة وحدات قد تكون متماثلة أو مختلفة .
 -5النسبة والتناسب  :دراسة العالقات بٌن طول المساحة وعرضها فً المسطحات وبٌن الحجوم .
 -6السٌادة  :هً المركز والنواة فً العمل الفنً وأهم جزء فٌه وتشد انتباه المشاهد .
 -7الحركة :تقود حاسة البصر إلى جمٌع أرجاء اللوحة لتستقر إلى نقطة السٌادة .

الخامات واألدوات :
تعرٌف األدوات :
هً العدد المستخدمة فً تشكٌل الخامات المختلفة وال تدخل فً انتاج العمل الفنً مثل المقص والشاكوش
والمسطرة والمشرط .
الخامات  :هً المواد األولٌة والتً تستعمل فً تنفٌذ نشاط معٌن مثل الورق  ،الخشب ...الخ
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الوحدة األوىل :البناء و التعبري الفني
الدرس األول
مقدمة:

األلوان الزٌتٌة

 صناعة األلـــوان الزٌتٌة:
تصنع األلوان الزٌتٌة من مواد جافة مطحونة هً (أكاسٌد كٌمٌائٌة وزي بذر الكتان لتشكٌل عجٌنة سمٌكة).
واأللوان تباع جاهزة فً أنابٌب ولكن ٌمكنك إضافة خلٌط من زٌت بذر الكتان مع التربنتٌن إلى اللون لتجعله
ٌنساب بسهولة أكثر .إضافة المزٌد من الزٌت ٌعطً للرسم منظراً المعا ً ولكن فترة الجفاف تطول  ،والمزٌد
من التربنتٌن ٌعطً منظراً غٌر المع مع فترة جفاف أقل.

 سطح العمل الفــنً :
ٌتم الرسم على كانفاس معد من القماش المشدود والمطلً بمادة األندركوت(األساس) ذي اللون األبٌض ،كما
ٌمكن الرسم على الخشب الماهوجنً والخشب المضغوط والمازونٌت واأللومنٌوم والنحاس والورق المقوى .
أفضل أنواع الخشب للرسم هو لوح المازونٌت والذي سمً بهذا االسم نسبة للعالمة التجارٌة وهو خشب
مضغوط ٌمكن أن ٌدهن بدهان أساس.

 أدوات الرسم باأللوان الزٌتٌة :
 -1حامل الرسم باأللوان الزٌتٌة ٌ :وجد منه أنواع متعددة الحجم تستخدم فً المرسم وٌمكن حمله بسهولة .
 -2الفرشاة  :هً األداة األساسٌة لتنفٌذ لوحة باأللوان الزٌتٌة وتصنع الفراشً من شعر الحٌوانات وأشعار
السمور أفضل أنواع الفراشً وشعر بعض الحٌوانات ٌكون صلبا وٌحتفظ باللون بشكل جٌدو فرش تصنع من
األلٌاف الصناعٌة وكذلك فرش ناعمة من الناٌلون مناسبة للرسم الزٌتً .

 األنواع التً تتكون منها الفرش الخاصة بالتلوٌن الزٌتً :
الفرش العرٌضة  :لها شعر طوٌل وطرفها مستدٌر وتحمل كمٌة كبٌرة من اللون وٌمكن استعمالها من الناحٌة
العرٌضة وعلى حافتها الضٌقة لعمل الخطوط الرفٌعة .
ونوع من الفرش ذات شعر أقصر من السابقة وتعطً لمسات أقوى
الفرش المستدٌرة  :شعرها طوٌل ٌنتهً بحافة مدببة مناسبة لتلوٌن الخلفٌات والسماء وتعطً تؤثٌرات .
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 -3السكٌن  :ومنها نوعان لمزج األلوان على البالٌتة ،والنوع الثانً لطلً اللوحة باأللوان ونوع إلضفاء
تؤثٌرات ولمسات متعددة .
 .4البالٌتة( :أسطح خلط األلوان) تكون عادة من الخشب المصقول وهً لخلط ألوان الزٌت وتحتوي على فتحة
لإلبهام األٌسر.
وسائط األلوان الزٌتٌة ٌ :مكن استعمال اللون من األنبوبة مباشرة أو ٌمكن مزجه مع زٌت مع بذر الكتان
(الزٌت الحار) وتربنتٌن وكحول أبٌض.
ٌستخدم زٌت الكتان على األغلب لتخفٌف وتقلٌل كثافة اللون .

 ممٌزات ألــــوان الزٌت :
 الرسم بها أٌسر من سواه فً مطاوعته للفنان فهو ٌمكن أن ٌغٌر وٌبدل وٌضٌف بعد جفاف اللون طبقاتوأشكال أخرى باأللوان.
 ال تجف بسرعة ،وبالتالً تتٌح الفرصة للفنان لٌغٌر لمسات الفرشاة بل والعمل بؤكمله . -ال تتشقق وٌمكن االحتفاظ باألعمال المنفذة لسنوات طوٌلة.

الرسم باأللوان الزٌتٌة
أسالٌب الرسم بؤلوان الزٌت :
* التخطٌط األولً للصورة  :نخطط الصورة المراد رسمها مباشرة على سطح الرسم بقلم الرصاص أو الفحم
أو بلون زٌتً مخفف بالتربنتٌن  ،ثم تحدٌد مواقع االضاءة والظالل وتلوٌن األرضٌة والمساحات الكبٌرة  ،ثم
استخدام فرشاة صغٌرة للتفاصٌل الصغٌرة والدقٌقة .
* الطالء المباشر  :وهو أسلوب قدٌم أٌضا ً اتبعه كبار الفنانٌن  ،وٌفٌد فً انجاز العمل بسرعة أو فً رسم
المناظر الخلوٌة من الطبٌعة مباشرة  ،من الفنانٌن الذٌن مارسوا هذا األسلوب (فان جوخ _ مانٌه ).

نشاط تطبٌقً :
تدرٌب على التدرج اللونً.
مفهوم التدرج اللونً  :االنتقال من الداكن إلى الفاتح باضافة لون أبٌض عند التفتٌح وما بٌنهما درجات لونٌة .
نشاط منزلً :
تتدرب الطالبات على التدرج اللونً ومراعاة استخدام البالٌت بصورة صحٌحة .
مقترحات  :رسم أزهار ،جرات.
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التقـــوٌم
 عرف/ي كالً من:
ا .األلواف الزيتية  ،الفرشاة  ،الباليتة .
 .2مف خصائص األلواف الزيتية .......................و..........................و........................

مجاالت الرسم التخطٌطً
الدرس الثانً

رسم عٌن اإلنسان
مفهوم الرسم التخطٌطً :
اسكتش ،رسـ أولي لمشكؿ المراد تنفيذه دوف االىتماـ بالتفاصيؿ باستخداـ أبسط األدوات " قمـ رصاص".

أدوات الرسم :
 .1أقالـ الرصاص مف فئة  Hوىو أقسى أنواع األقالـ ويتـ استخداميـ لرسـ الخطوط الرفيعة والرسوـ المعمارية.
 . 2أقالـ الرصاص مف فئة  Bيستخدـ لتظميؿ الرسوـ.

خطوات رسم العٌن :
* الخطوة األولى  :ىي الخطوط األساسية لمعيف وتكوف بخط خفيؼ وفاتح جداً وىو يعبر عف العيف بدقة أكبر ألف

أعضاء اإلنساف غير محددة بخطوط سوداء مع مراعاة دمج ىذه الخطوط األولية عند البدء بالتظميؿ لتختفي معيا في

النياية .

* الخطوة الثانية  :طبقة التظميؿ األساسية وىي لمؿء المساحات بدرجات مختمفة لتعبر عف المنطقة بوضوح  ،نظمؿ ما
فوؽ العيف بمساحة كبيرة نوعاً ما ،أما تحت الجفف فيي مجرد خطوط ،الجفناف تترؾ عبارة عف خطيف بدوف ألواف لتعبر

عف سمؾ الجفف  ،ويترؾ بؤبؤ العيف بدوف تمويف  ،ويرسـ بقعة بيضاء في العيف لتدؿ عمى انعكاس الضوء عمى العيف .

* الخطوة الثالثة  :تدرج الظؿ  ،وذلؾ بتظميؿ األماكف األغمؽ بدرجة ،تظميؿ ثنايا الجمد فػ ػ ػوؽ الجفػ ػف وتحتو بدرج ػ ػ ػ ػ ػة
أغمؽ ،مع مراعاة االنحناءات خالؿ التظميؿ واتجاه الضوء وكميتو .

*الخطوة الرابعة :نبدأ في تدرج التظميؿ مف األفتح لألغمؽ .

* الخطوة الخامسة  :إضافة مزيد مف التفاصيؿ لمعيف ،بزيادة درجة الموف لألغمؽ وانحناءات الجمد ثـ تظميؿ الحاجب
بإضافة طبقة مف الشعر جديدة .
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* الخطوة السادسة  :إضافة تفاصيؿ تزيد مف وضوح وظيور تفاصيؿ العيف

* الخطوة السابعة  :نعمـ عمى االنتياء مف التغميؽ في تفاصيؿ العيف ثـ نرسـ الرموش ،مع مالحظة انحناء الرموش
واتجاىيا وىي عادة تكوف متالصقة.

ً
موضحة بالرسم :
خطوات رسم العٌن

نشاط :
رسـ عيف اإلنساف مع مراعاة االنثناء واالنحناءات والتظميؿ (.لمطالب حرية اختيار قمـ الرصاص  6Bأو األلواف ).
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مجــــــال المنظــــــــور
الدرس الثالث

المنظور الداخلً
المنظور :
ىو كؿ ما نراه مف حولنا مف أشياء مجسمة وليا بعد ثالث ،وتعد تمثيؿ األجساـ المرئية عمى سطح منبسط كما تبدو
لعيف الناظر .

قواعد المنظور :
 .1الخطوط المتوازية تمتقي عند نقطة معينة عمى خط األفؽ .
 .2كؿ الخطوط المائمة تمتقي عند نقطة التالشي عمى خط األفؽ .
 .3كؿ الخطوط العمودية واألفقية تظؿ عمى حميا دوف تغيير.

نشاط :
ارسـ/ي غرفة مع مراعاة قواعد المنظور اليندسي الداخمي.

التقـــوٌم
أجٌب/ي عن األسئلة األتٌة .
 .1عرؼ/ي المنظور اليندسي.
....................................................................................................................
 .2اذكر/ي قواعد المنظور.
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
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مجال كٌف نرســــــم
الدرس الرابع

رسم الكارٌكاتٌر
نشؤة وظهور فن الكارٌكاتٌر :
ظيرت أوؿ رسوـ كاريكاتيرية ميمة في أوروبا خالؿ القرف السادس عشر الميالدي .
أنجبت بريطانيا عدداً مف رسامي الكاريكاتير البارزيف خالؿ القرنيف الثامف عشر والتاسع عشر الميالدييف ،وقد اشتي ػ ػ ػ ػ ػر
ولياـ ىوجارث برسوماتو الكاريكاتيرية التي انتقدت مختمؼ طبقات المجتمع االنجميزي.

الرسوم الكارٌكاتٌرٌة :
الرسوـ الكاريكاتيرية ىي أشكاؿ ثنائية األبعاد تمثؿ فناً مف الفنوف البصرية ومصطمح الرسوـ الكاريكاتيرية يستخدـ لإلشارة
إلى الرسوـ والصور غير الواقعية أو شبو الواقعية المعدة لغرض التيكـ والسخرية .
فن الكاريكاتير هو فن ناقد ساخر  :مف فنوف الرسـ وىو صورة تبالغ في إظيار تحريؼ المالمح الطبيعية أو خصائص
الشخص ومميزاتو أو جسـ ما بيدؼ السخرية أو النقد االجتماعي والسياسي وىو أيضاً فف يعتمد عمى السرعة في األداء.
أشهر رسامي الكاريكاتير العرب  :وىـ حجازي مف مصر وبيار الصادؽ وحبيب حداد مف لبناف والفناف الفمسطيني ناجي
العمي والفنانة أمية جحا والفناف جالؿ الرفاعي رئيس رابطة رسامي الكاريكاتير األردنييف.
ناجي العمي :
رساـ كاريكاتير فمسطيني تميز بالنقد الالذع مف خالؿ رسومو الكاريكاتيرية  ،ويعد مف أىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػـ الفنانيف الفمسطينيف
الذيف عمموا عمى ريادة التغير السياسي باستخداـ الفف  ،لو أربعوف الؼ رسـ كاريكاتيري .
وىو مبتكر شخصية حنظمة والتي تمثؿ صبياً في العاشرة مف عمره  ،أدار ظيره في سنوات ما بعد اؿ 1973وعقد يديو
خمؼ ظيره وىو رمز الفمسطيني المعذب والقوي  ،وقد تـ اغتيالو في لندف عمى يد الموساد االسرائيمي 1987ـ.
أمية جحا :
فنانة ورسامة كاريكاتيرية فمسطينية تعد أوؿ رسامة في العالـ العربي تعمؿ في صحؼ سياسية يومية ومواقع اخبارية
فازت بالجائزة الكبرى في مسابقة ناجي العمي الدولية لمكاريكاتير .
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توضٌح لكٌفٌة رسم وجوه الكارٌكاتٌر:

نشاط:
يرسـ الطالب/ػة كاريكاتير يعبر فيو عف قضية الشعب الفمسطيني.
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الوحدة الثانٌة  :األشغال والحرف الٌدوٌة
الدرس األول

تولٌف عمل فنً متعدد الخامات
التوليف :وىي جمع بيف أكثر مف خامة في عمؿ فني واحد مع احداث توازف بينيا .
الخامة  :وىي المادة األولية التي تستخدـ في تشكيؿ العمؿ الفني .
ولتوليؼ الخامات في عمؿ فني واحد يجب عمى الفناف مراعاة أسس وعناصر العمؿ
الفني مع تحقيؽ السيادة لسيولة توصيؿ الفكرة ( اليدؼ مف الموضوع ).
الخامات واألدوات :
( فسيفساء  ،قطع خشبية  ،غراء أبيض  ،مرايا  ،زجاج مموف ....الخ ).
النشاط التطبيقي :
قـ بجمع أكثر مف خامة مف البيئة المحيطة أو الخامات المستيمكة تستطيع أف
تجمعيا في عمؿ فني واحد مع األخذ بعيف االعتبار األدوات الالزمة لتنفيذ العمؿ ومراعياً أسس وعناصر العمؿ الفني .

الدرس الثانً

الرســـــــم على الزجـــاج
يعتبر فف الرسـ عمى الزجاج مف الفنوف الجذابة والمميزة بطبيعتيا والتي تعمؿ عمى تغيير معالـ الزجاج ليبدو أكثر أناقة
وجماالً  .ىذا الفف ىو نوع بسيط مف الفف والذي يحتاج إلى الخامة الجيدة مف الزجاج مع انتقاء األلواف المالئمة لمشكؿ
المرغوب ،لموصوؿ إلى اإلبيار المميز مف ىذا الفف .
تعريف الزجاج  :مادة صمبة غير متبمورة تصبح مادة سائمة لتسخيف ثـ تعود
إلى مادة صمبة لمتبريد ويصنع الزجاج مف الرمؿ أو الصودا أو الجير .
أنواعه  :الزجاج المموف (المعشؽ)،الزجاج المضاد لمحريؽ ،الزجاج العازؿ ،
الزجاج المعتـ ،الزجاج الشفاؼ.
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المواد والخامات الالزمة :
(لوح زجاج  ،أنبوب التحديد (يكوف بعدة ألواف أسود أو فضي  ،ذىبي أو
نحاسي ) فرشاة  ،ألواف خاصة بالزجاج  ،التصميـ الذي سيتـ رسمو عمى
الزجاج).

النشاط التطبيقي :
ارسـ عمى الزجاج المسطح الشفاؼ باستخداـ قمـ تحديد الزجاج وألواف
الزجاج المناسبة .
 ولمقياـ بيذا النشاط يجب اختيار التصميـ المناسب وتجييز الخامات
واألدوات المناسبة ليذا العمؿ.

الدرس الثالث

الــــورق المعــتق بالقهـــــــوة
درسنا فيما سبؽ أف صناعة الورؽ تطورت تاريخياً منذ أف بدأ اإلنساف في الكتابة والرسـ وتوثيؽ األحداث اليومية فقبؿ
صناعة الورؽ استخدـ جمود الحيوانات لمكتابة عمييا ومف ثـ ورؽ الشجر إلى أف ظيرت صناعة الورؽ وبأشكاليا المختمفة
الحديثة .
يعتبر ىذا النشاط مف األنشطة اليدوية الحرفية التي تحاكي الصناعات القديمة ،لذلؾ يجب عمى الصانع أف يستخدـ الخامة
الجديدة محافظاً عمى الخواص أو المميزات القديمة لمعنصر.
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الخامات واألدوات :
ورؽ أبيض  ،ماء  ،قيوة  ،نيسكافيو  ،ممح  ،مجفؼ شعر  ،وعاء مناسب  ،بخاخ .
النشاط التطبيقي :
 .1احضر ورقة بيضاء.
 .2اصنع محموؿ مف القيوة أو النسكافيو .
 .3مرر قطعة مف القطف المشبعة بالمحموؿ عمى الورؽ.
 .4اترؾ الورقة لتجؼ تماماً إلى اليوـ التالي.
 .5لفرد الورقة جيداً يمكف كييا بالمكواة بعد جفافيا.
 .6يتـ حرؽ أطراؼ الورقة ليظير بشكؿ قديـ أو أثري.
 .7يمكف الكتابة عمييا .

الدرس الرابع

المعاجـــــــــٌن
التشكٌل بعجٌنة السٌرامٌك
مفهوم عجٌنة السٌرامٌك :تعتبر مف أكثر المواد التي يتـ استخداميا في مجاؿ األعماؿ اليدوية المتقدمة التي تشمؿ
أدوات الزينة المخصصة باإلضافة إلى الديكورات المختمفة.
تتعدد أنواع المعاجيف التي يمكف توظيفيا في األشغاؿ الفنية وىي سيمة االعداد واالستعماؿ وموادىا متوفرة ورخيصة الثمف
أنواع المعاجين :
يمكف تقسيـ المعاجيف إلى نوعيف  :المعاجيف الباردة _ والمعاجيف الساخنة .
أ) المعاجين الباردة  :التحتاج في إعدادىا إلى حرؽ وتسخيف ومنيا الطيف – عجينة الورؽ -عجينة نشارة الخشب –
عجينة السيراميؾ الباردة .
12
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ب) المعاجين الساخنة  :تحتاج في إعدادىا إلى موقد النار أو التسخيف بالفرف ومنيا  :عجينة السيراميؾ الساخنة-
الصمصاؿ – عجينة الممح ) .

أدوات عجينة السيراميك :
 -عجينة السيراميؾ.

_ نشا سيراميؾ ،كوب مف الغراء األبيض

 زيت الفازليف يعطي العجينة ليونة وطراوة أثناء التشكيؿ . -الممح لحماية العجينة مف العفف .

 األلواف ( جواش  ،اكريميمؾ  ،ألواف زجاج ..الخ) -قطعة نايموف ،ممعقة خشبية  ،إناء بالستيكي

مالحظات هامة :

 -1زيت البرافيف يحمي العجينة مف التشقؽ والجفاؼ ويكسبيا لمعة طبيعية .
 -2زيت الفازليف يعطي العجينة ليونة وطراوة أثناء التشكيؿ إذا لـ تتوفر ىذه الزيوت يستب\ؿ زيت البرافيف بالغمسيريف أو
الزيت النباتي  ( ،زيت الفازليف يمكف اعداده بالمنزؿ بتذويب ممعقة مف كريـ الفازليف في حماـ مائي).

 -3يوفر الممح الحماية لمعجينة مف العفف .

 -4يتـ عجف العجينة بعد إخراجيا مف البراد  ،ودىف اليديف بقميؿ مف الفازليف قبؿ البدء بيذه الخطوة .

 -5بعد تشكيؿ العجينة توضع األشكاؿ التي تـ اعدادىا عمى سطح مستو في اليواء وال تُعرض ألشعة الشمس حتى تجؼ
تماماً .
 -6يمكف رش العجينة أوتموينيا (بألواف جواش  ،اكريميؾ  ،ألواف زجاجية ..إلخ )بعد التشكيؿ ويفضؿ دىنيا بطبقة أخيرة
مف الورنيش إلكساب الشكؿ لمسة فنية ولمعة براقة .

النشاط التطبيقي :

صنع بعض األزىار اليدوية البسيطة مف خامة السيراميؾ وجففيا ولونيا لتكوف لوحة فنية باألزىار (مجسمة ).

التقويـ  -1:وضح مفيوـ المعاجيف ؟

 -2عدد أنواع العجائف التي يمكف توظيفيا في األشغاؿ الفنية ؟
 -3ما ىي مكونات عجينة السيراميؾ؟

 -4وضح خطوات عمؿ عجينة السيراميؾ ؟
 -5أذكر أنواع عجينة السيراميؾ ؟
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الوحدة الثالثة :تارٌخ وتذوق الفن
الدرس األول

الفـــــن الحــدٌث
بدأت حركة الفف الحديث في أوروبا في عقد السبعينات مف القرف التاسع عشر أي مع بداية المدرسة االنطباعية ألف
الفنانيف االنطباعييف كانوا أوؿ مف تمرد عمى األسموب األكاديمي الذي كاف يدرس في جميع األكاديميات األوروبية.

أهم االتجاهات التً برزت فً الفن الحدٌث:
* التعبيرية

* االنطباعية التأثيرية

* التكعيبية

* الوحشية

* السيريالية

* التجريدية

االنطباعٌة التؤثٌرٌة :
ىي أسموب فني خاص اىتـ بتصوير الواقع عبر الضوء المتغير عمى اعتبار أف الضوء العامؿ الرئيسي في الرؤية
البصرية .
سميت بذلؾ نسبة إلى ما بقى في ذىف الفناف مف انطباع عف األشياء واستخدـ الفنانوف األلواف الزاىية والقوية وضربات
الفرشاة العريضة المستقمة في تصويرىـ الضوء والظالؿ.
أدى اكتشاؼ أنبوب الموف إلى خروج الفناف مف مرسمو إلى الطبيعة دوف أف يجد ضرورة إلى حمؿ أدوات الرسـ الكثيرة
وخاماتو التي كانت سائدة آنذاؾ
رائد االنطباعييف الفناف كمود مونيو مف أعمالو (نساء في الحديقة ) والفناف ادوارمانيو صاحب لوحة (زىور في اناء)

التعبٌرٌة :
حركة فنية بدأت في ألمانيا مطمع القرف العشريف كرد فعؿ لمحركة االنطباعية حيث عممت عمى اقحاـ نظرة الفناف الفردية
وعواطفو في إنتاج الموحة .وأكدت عمى المضموف العاطفي في العمؿ الفني واب ارزه باأللواف الدرامية القوية والخطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوط
الحادة والجريئة واألشكاؿ المبسطة البعيدة عف الكالسيكية.
موضوعاتهم :تراوحت ما بيف الدينية المشحونة بالحماسة إلى القمؽ الناتج مف الحرب والموت وضغوط الحياة.
أشهر الرواد :الفناف فاف جوخ أوؿ مف ميد لممرحمة التعبيرية.

الوحشٌة:
وىي كممة فرنسية تعني الحيوانات الوحشية  /استخدمت في األصؿ مف قبؿ ناقد فني لوصؼ أعماؿ مجموعة
مف الفنانيف الشباب في العقد األوؿ مف القرف العشريف وكانت أعماليـ تتصؼ باأللواف الفنية الصاخبة .
مميزاتها  :تمتاز بالمبالغة في استخداـ األلواف دوف التقيد بالموف األصمي ،التركيز عمى الجوىر بدالً مف الشكؿ
أشهر روادها :ىنري ماتيس.
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https://www.wepal.net/library/?app=content.list&subject=13

التكعٌبٌة:
ىي حركة فنية ظيرت في أعقاب الحركة الوحشية وىي بمثابة رد فعؿ لمنزعة التعبيرية وقد نشأت في باريس عمى يد
بيكاسو و جورج براؾ .
مميزاتها  :تحمؿ المنظور واألشكاؿ التقميدية إلى أشكاؿ ىندسية تكعيبية بعيدة الواقع  ،يدعي التكعيبيوف أنيـ يجدوف
الواقع بأسموب عقالني  ،حيث تعاد صياغة األشكاؿ اآلدمية والطبيعية والجماد إلى أصوليا اليندسية عكس المنظور
الواقعي .

السٌرٌالٌة :
ىي حركة ليا بعد فمسفي وفكري تعتمد عمى تصوير ما يخمقج في العقؿ الباطف لإلنساف عبر تكوينات خيالية تشبو
األحالـ  ،تحتوي عمى أشكاؿ مشوىة ومبالغ فييا .
السيريالية  :تحاوؿ تصوير الالمعقوؿ الكامف في العقؿ الباطف عمى شكؿ ىموسات وأحالـ .
أشهر الرواد  :الرساـ االسباني سمفادور دالي .

التجرٌدٌة :
ىي حركة فنية اعتمدت عمى اختزاؿ الشكؿ واختصاره اما ضمف اطار الشكؿ الخارجي مع الغاء التفاصيؿ نيائياً
أو تحويمو إلى مساحات لونية فقط خالية مف الشكؿ المحدد.
يعتمد الفناف التجريدي عمى الموف أو الشكؿ أو المممس أو الخطوط دوف المجوء إلى توضيح الموضوع .

اتجاهات المدرسة التجرٌدٌة:
* التجريد الهندسي  :يعتمد عمى األشكاؿ اليندسية البحتة مف رواده كاندنسكي .
* التجريد الغنائي  :يعتمد عمى األشكاؿ السمسمة المتداخمة والخطوط المنحنية مف رواده بوؿ كمي .
* التجريد الموني  :يعتمد عمى المساحات المونية الخالية مف الخطوط.

التقـــوٌم
 أذكر/ي المصطمح العممي.
 )...................(. 1حركة فنية بدأت في ألمانيا ،أكدت عمى المضموف العاطفي في العمؿ الفني .
 )..................( .2حركة تحمؿ األشكاؿ والمنظور التقميدي إلى أشكاؿ ىندسية تكعيبية .
 )..................(.3حرجة فنية اعتمدت عمى اختصار الشكؿ مع الغاء التفاصيؿ .
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الفن التركٌبً
الفن التركيبي( )Installation Art
مف فنوف ما بعد الحداثة التي سعت لتجديد العالقة بيف الفف والواقع المعاش عمى نحو جديد  ،حيث تشترؾ العديد مف
الثقافات في اشتماليا عمى أعماؿ فنية تركيبية مجمعة مف مواد متنوعة  ،إال أف فف التركيب ،فإنو ظير في بداية القرف
العشريف مع تراكيب بابمو بيكاسو المجمعة مف أشياء ممتقطة بالصدفة ،في المرحمة (التكعيبية التركيبية ) ومع معروضات
( مارسيؿ دو شامب ) التي تتركب مف مواد سابقة التصنيع ،أو مع التركيبات النحتية .
مفهومه :عمميات فنية وتشكيمية تنتج تركيبات شكمية وىي عمؿ تراكيب فنية ثنائية أو ثالثية األبعاد عف طريؽ تجميع
األشياء المعثور عمييامف البيئة المحيطة ،لذا فإف معظـ أعماؿ الفف التركيبي يتـ بناؤىا وتنفيذىا داخؿ فضاء القاعات الفنية
أو المتاحؼ أو في الفضاءات الخارجية بحيث يصعب تحريكيا.
العمل التركيبي والتكاممية :
يتكوف العمؿ الفني التركيبي في غالب األحياف مف مجموعة أجزاء قد تكوف غير
متجانسة وغالباً ما يتـ تجيزييا في الفراغ المحيط أو المتاح لتنفيذ فكرة العمؿ
وبالتالي تدخؿ جميع أجزاء أو عناصر العمؿ ضمف نسيج بناء ىذا الشكؿ الجديد
الذي ال ييتـ الفناف عف طريقة بقضية صغر أو كبر حجـ العمؿ وبالتالي ال يعاني
إشكالية التوتر الفراغي بؿ عمى العكس يمعب ىذا الفراغ دو اًر ىاماً وحيوياً في كينونة العمؿ التركيبي حيث تركز ىذه النوعية
مف األعماؿ عمى العالقة الجادة والحميمة بيف عناصر أو مفردات العمؿ والفراغات الداخمية والخارجية،فقد نرى بعض أجزاء
العمؿ مثال متباعدة في غير تنظيـ أو متقاربة بغير نمطية أو يستند بعضيا عمى األخر أو يعمؽ بعضيا فوؽ بعض
وجميعيا في نياية األمر مجرد حموؿ أو صياغات بصرية ليا مغزى.
من أشهر الفنون التركيبية :
فف البوب  ،Pop Artفف المفيوـ  ،فف الجسد  ،فف الحدث  ،فف الحركة  ،فف
المينماؿ .

مف أشير فناني التركيب العرب :الفنانة ماري توما تقدـ ىذه األثواب موضوعاً

خالصاً عف الشتات والوطف ولمتدليؿ عمى تفريغ ونفي الفمسطينييف مف أرضيـ.
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خامات ووسائل أعمال التركيب :
مزج الوسائط  ،وفنوف الفيديو  ،التراكيب اليندسية  ،التأثيرات الضوئية والصوتية  ،تجميع صفائح معدنية وأسالؾ نفايات
البيئة ،خامات مختمفة...الخ

التقـــوٌم
أجيب/ي عن األسئمة اآلتية :
 . 1وضح/ي مفيوـ الفف التركيبي .
 .2أذكر/ي أشير رواد ىذا الفف .

الوحدة الرابعة :الموسٌقى

الدرس األول

موشح ( لما بدا ٌتثنى )
الموشـــح:
مف أقدـ القوالب الغنائية العربية التقميدية وأوؿ ظيور لو كاف في األندلس في العصر األموي ،وكممة موشح مشتقة
مف الوشاح الذي كاف يرصع بالجواىر والمؤلؤ المنظوـ والذي كانت تتزيف بو النساء وسمي بيذا االسػ ػ ػ ػ ػـ تشبييا لو
بيذا الوشاح لما فيو مف عناية في تنويع األوزاف والقوافي واأللحاف.
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كممات الموشح
لما بدا ٌتثنى لما بدا ٌتثنى
حبً جماله فتنا
أمر ما بلحظة أسرنا
غصن ثنى حٌن مال
وعدي وٌا حٌرتً

وعدي وٌا حٌرتً
من لً رحٌم شكوتً
فً الحب من لوعتً
إال ملٌك الجمال
إال ملٌك الجمال
إال ملٌك الجمال
إال ملٌك الجمال
وعدي وٌا حٌرتً
وعدي وٌا حٌرتً
من لً رحٌم شكوتً
فً الحب من لوعتً

إال ملٌك الجمال
إال ملٌك الجمال
إال ملٌك الجمال
أمان أمان أمان أمان
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الدرس الثانً

التخت الموسٌقً العربً واألوبرا


التخت العربي كممة تركية تعني المنصة أو صدر المجمس أي المكاف المرتفع قميالً عف سطح األرض وىو عادة

مكاف جموس المغني وفرقتو الموسيقية .
وكممة التخت تطمؽ عمى الفرقة الموسيقية العربية المحدودة العدد المرافقة لممطرب .


عناصر التخت الموسٌقً العربً:

 -1المطرب :وىو المغني الرئيس والقائد.
 -2السنيد  :المغني الثاني ويأتي بعد المطرب.
 _3المذهبجية  :وىـ مجموعة الرديدة لترديد المقاطع الغنائية الجماعية .
 -4اآلالتية  :ىـ عازفوا التخت المحترفيف وأىـ آالت التخت الموسيقي العود والقانوف والناي والكماف والرؽ والطبؿ .

 األوبــــــــرا:
ىي مسرحية شعرية موسيقية غنائية تجمع بيف العزؼ والغناء والتمثيؿ والرقص تتجسد عمى المسرح مف خالؿ الديكور
واألزياء واالضاءة في اخراج فني بديع .

 مراحل تطور األوبــــرا:
 -1مرحمة االلقاء االنشادي
 -2مرحمة االىتماـ باأللحاف الغنائية
 -3مرحمة االىتماـ بالفكرة الدرامية .
 -4مرحمة دخوؿ الباليو .
 -5مرحمة االىتماـ بنياية األوبرا.
 -6مرحمة كؿ الفنوف معاً.
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الدرس الثالث

بٌتهوفن وموزارت
بٌتهوفن :
ولد بيتيوفف في ألمانيا كاف يعمؿ كموسيقي عندما كاف في الحادية عشرة مف عمره  ،وبعد عاـ واحد طبعت بعض
مؤلفاتو الموسيقية المعزوفة عمى البيانو ،وكانت أعمالو في تقدـ مستمر وفي الثالثيف مف عمره ب ػ ػ ػدأ يشعر بضعؼ
فػ ػ ػي سمعو إال أنو استم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر فػ ػ ػي التأليؼ الموسيقػ ػ ػ ػي حتى أصيب بالصمـ الكامػ ػ ػ ػ ػؿ فكاف يسمع موسيقاه بفكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػره .

مـــوازرت :
مؤلؼ موسيقي نمساوي يعد مف أشير العباقرة المبدعيف في تاريخ الموسيقى رغـ أف حياتو كانت قصيرة  ،بدأ موزارت
ممارسة العزؼ في سػ ػ ػف الرابعة  ،وفي سف السادسة ب ػ ػ ػدأ بالمشاركة فػ ػ ػي الحفالت وفي سف السابعة شارؾ في ج ػ ػ ػ ػولة
موسيقية جابت أوروبا مع أسرتو .

التقـــوٌم
أجيب/ي عن األسئمة اآلتية:
 .عرؼ/ي( :الموشح ،التخت الموسيقي العربي ،األوبرا).
.................................................................................. ................................
..................................................................................................................
 .أذكر/ي عناصر التخت الموسيقي ؟
....................................................................... ...........................................
.................................................................. ................................................
 .أكتب/ي ما تعرفو عف كالً مف ( :بيتيوفف  ،موزارت).
..................................................................................................................
...................................................................................................................
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