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المقدمة
ـــام علـــى النبـــيِّ الأميـــن، وعلـــى اآلـــه  ـــاة وال�ضَّ الحمـــد للَّ ربِّ العالميـــن وال�ضَّ

يـــن، وبعد:  و�ضحبـــه اأجمعيـــن، ومـــن اقتـــدى بالهـــدى اإلى يـــوم الدِّ
ـــعودية ٢٠٣٠م على تطويـــر المنظومة  ـــت وثيقـــة روؤية المملكـــة العربية ال�ضُّ ن�ضَّ
التعليميـــة والتربويـــة بجميــــع مكوناتهـــا، وذلـــك من خـــال تطوير مناهـــج التعليم 
وتحديثهـــا. وحيـــث اأنَّ الثقافـــة الفنيـــة اأحـــد اأهـــم ركائـــز التربيـــة المعا�ضـــرة؛ لمـــا 
تحققـــه من تنمية للعديد مـــن مهارات القرن الحادي والع�ضـــرين )التفكير الناقد، 
وحـــل الم�ضـــكات، مهارات الت�ضال والت�ضـــارك، البتكار والإبداع، ومهـــارات الثَّقافة 

قمية(.  الرَّ
 ياأتـــي كتـــاب الفنـــون فـــي برنامج التَّعليـــم الثَّانوي )نظـــام الم�ضـــارات( بواقع )٣ 
�ضـــاعات(، لي�ضـــاهم في تقديـــم معارف وخبـــرات متكاملة، و�ضـــاملة لثاثة فروع من 
قميـــة والأدائية؛ بهدف تهيئة واإعـــداد جيل من المبدعين  الفنـــون: التَّ�ضـــكيلية والرَّ
والمبدعـــات علمًيا وثقافًيـــا ومهنًيا؛ مزودين بالمهارات الازمـــة للنجاح في العمل 

والحيـــاة، و فـــرق العمل في تحقيق خطط البـــاد التنمويَّة. 
ويهـــدف هـــذا المنهـــج اإلـــى اإنتـــاج م�ضـــاريع ف�ضليـــة تعاونيـــة ذات قيمـــة نفعيـــة 
وجمالية، تحقق متطلبات �ضـــوق العمل وت�ضـــاهم في دخولهم فيه م�ضـــتقبًا. بحيث 
يتم اختيار مو�ضوع الم�ضـــروع في بداية الف�ضل الدرا�ضـــي، من خال طرح مو�ضوع 
عام على �ضبيل المثال ل الح�ضر )المو�ضوعات الوطنية اأو الجتماعية(، اأو مو�ضوع 
له عاقة بالبيئة )ف�ضل من ف�ضول ال�ضنة(، اأو حقبة زمنية )لوحة فنية من الع�ضر 
الأندل�ضـــي(. ثم يقوم الطلبة - بعد تحديد المو�ضوع- بت�ضميم الم�ضـــروع وت�ضكيله 
قمـــي والأدائي،  واإخراجـــه، وتوظيـــف المعرفـــة باأنواع الفـــن الثَّاثة الت�ضـــكيلي والرَّ

وتقنياتها ومهاراتها التي اكت�ضـــبها خال الف�ضل الدرا�ضـــي.  
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وقـــد جـــاء عر�ـــس هـــذا الكتـــاب بتنظيـــم تربوي فاعـــل، يعك�ـــس توجهـــات المنهج 
وفل�ضـــفته، ويحتوي على مجموعة من المو�ضوعات التي تنا�ضـــب قدرات الطالب/ة، 
كذلك ا�ضتمل المحتوى على اأن�ضطة متنوعة الم�ضتوى، ومراعية للفروق الفردية؛ 
لت�ضـــاعد علـــى تاأكيـــد المعارف والخبـــرات والمهـــارات المكت�ضـــبة، ولتحقـــق الثقافة 

الفنيـــة والب�ضرية، وترتقـــي بالذائقة الجماليـــة للفرد والمجتمع. 

وفـــي الختـــام، ن�ضـــاأل المولـــى القديـــر اأن ينتفع طابنـــا وطالباتنا بهـــذا الجهد 
واأن ُيحقـــق هـــذا الكتـــاب الأهـــداف المن�ضـــودة منه، واأن يوفـــق الجميع لمـــا فيه خير 

الوطـــن وازدهاره. 
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يف املنزل
اقوم بتنفيذ اأعمالي الفنية تحت اإ�ضراف والدي / والدتي اأو اأحد اأفراد الأ�ضرة الم�ضوؤولين. 	 

يف غرفة ال�صف

اأكون م�صوؤواًل
احر�ــس علــى البتعــاد عــن زمائي عند القيام بعملية تتطلب ا�ضــتخدام اأدوات حادة واأتعاون مع زمائي في 

تنفيذ الأعمال الفنية واأعامل الجميع باحترام. 

اأتبــع تعليمــات ال�ضــامة دائمــاً، وخ�ضو�ضــاً عندمــا 	 
اأرى اإ�ضارة احذر »  « 

مــن 	  الخا�ضــة  ال�ضــامة  لتوجيهــات  اأ�ضغــي جيــداً 
معلمي/ معلمتي. 

احــذر عنــد ا�ضــتخدام الأدوات الحادة مثــل المق�س 	 
والم�ضرط واآلت القطع، اأدوات الحفر على الطين 
والخ�ضــب، اأدوات تقبيــب المعــادن والنحا�ــس، وعند 

ا�ضتخدام المواد الحارقة كالمنظفات ..وغيرها. 

باإ�ضــراف 	  اإل  المن�ضــار  اأو  المطرقــة  اأ�ضــتخدم  ل 
معلمي/ معلمتي. 

ارتــدي القفــازات الواقيــة عند التعامل مع ال�ضــائل 	 
والألــوان والخامات الفنية والأدوات الحادة، واأقوم 

بغ�ضل يدي بعد كل ن�ضاط 

مــن 	  ماب�ضــي  لحمايــة  الواقــي  المعطــف  ارتــدي 
الألوان و�ضوائل التنظيف. 

اأرتــدي الكمامــة والنظــارة الواقيــة عنــد ا�ضــتخدام 	 
وعنــد  والنفــاذة  المتطايــرة  والخامــات  الأدوات 

تنظيفها.   

اأطلــب م�ضــاعدة معلمــي/ معلمتــي عنــد ا�ضــتخدام 	 
اأجهزة الت�ضخين اأو ال�ضمغ الحراري. 

احر�ــس علــى التهويــة الجيــدة مثــل فتــح النوافــذ 	 
الرائحــة  ذات  بالمــواد  العمــل  عنــد  الف�ضــل  وبــاب 

النفاذة. 

احافــظ علــى نظافــة وترتيــب المكان بعــد النتهاء 	 
من العمل الفني. 

المـة المـةتعليمات ال�سَّ تعليمات ال�سَّ
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انوي  ر الفنون للتَّعليم الثَّ اأهداف مقرَّ

ـــة فـــي الح�ضـــارات المختلفـــة وال�ضـــتفادة مـــن المنجز . ١ التَّعـــرف علـــى المنجـــزات الفنيَّ
الفني الإن�ضـــاني عبـــر التاريخ. 

ربط الفنون بحياة المتعلمين، وتعريفهم باأهمية الفن لاإن�ضان ودوره في المجتمع. . ٢
فهم دور الفن في توجيه ال�ضـــلوك الجمالي للفرد والمجتمع، والمحافظة على البيئة، . ٣

والنمو القت�ضادي وعاقته بال�ضناعة والت�ضويق. 
اإحياء التراث والفلكلور ال�ضعبي والفني، ونقله بما يخدم المجتمع ويوؤ�ضل التراث. . ٤
اإتاحة الفر�ضة للمتعلم لممار�ضة نقد وتذوق الأعمال الفنية. . ٥
تنمية التفكير الإبداعي )الطاقة، والمرونة والأ�ضالة( من خال الأن�ضطة الفنية. . ٦
تلبية حاجات ورغبات المتعلم من خال اإنتاج اأعمال فنية متنوعة. . 	
قمية والجرافيك. . ٨ مواكبة التَّطور التِّقني والمخترعات الحديثة في مجال الفنون الرَّ
تعزيـــز قيـــم التَّعاون وتقبل الآخرين، والعمل بروح الجماعة من خال دمج المتعلمين . 9

في الأن�ضطة الفنية. 
اإنتـــاج م�ضـــروع ف�ضلي يت�ضمن ا�ضـــتخدام نوعين على الأقل من اأنواع الفن الت�ضـــكيلي، . ١٠

قمي والأدائي.  والرَّ
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ر الفنون  التَّقويم في مقرَّ

التَّقويم: هو الح�ضول على الدلئل حول طبيعة وجودة وكمية التعلم الحا�ضل، واإ�ضدار الحكم 
بطريقة  المعلم،  قبل  من  الدرا�ضي  الف�ضل  خــال  الفنون  مقرر  في  الطالب  تقويم  ويتمُّ  عليه، 

التَّقويم الم�ضتمر التَّكويني.

اأوًل: الح�ضور
الح�ضور: يق�ضد به تواجد المتعلم اليومي داخل ال�ضف الدرا�ضي ب�ضكل مبا�ضر اأو غير مبا�ضر. 

ثانياً: التَّقويم الم�ضتمر:
هو عمليات تعديل وبناء وتطوير المهارات والكفايات لدى المتعلمين، وفق معايير كمية ونوعية، 
الف�ضل  نهاية  التربويين ب�ضورة م�ضتمرة حتى  المتعارف عليها لدى  التَّقويم  اأدوات  ويتم تطبيق 

الدرا�ضي. 

ر الفنون اأحد مقررات التَّقويم الم�ضتمر في مدار�س التعليم الثانوي.  وُيعدُّ مقرَّ

اأدوات التَّقويم:
الماحظة والم�ضاركة والتفاعل ال�ضفي.. ١

اأدائه ب�ضكل مبا�ضر  المتعلم؛ بق�ضد تقييم  البيانات عن  المعلم لر�ضد  وهي و�ضيلة ي�ضتخدمها 
اأو غير مبا�ضر. مع قيا�س قدرة المتعلم على البتكار وتف�ضير المفاهيم، والتعاون مع الآخرين 

والم�ضاركة في الحوار والمناق�ضة داخل حجرة ال�ضف.
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الواجبات والمهام الأدائية. . ٢
ويق�ضد بها هنا التكاليف والأن�ضطة المرتبطة بمو�ضوعات مقرر الفنون التي يكلف الطالب بها 

في ال�ضف اأو في المنزل. 

٣ . .)Portfolio( ملف الأعمال
وال�ضور  والبحوث  التقارير  يت�ضمن  الفنون،  مقرر  في  واإنــجــازاتــه  المتعلم  لأعــمــال  تجميع  هو 
الفوتوغرافية عن الأعمال الفنية، وملخ�س عن الم�ضروع الف�ضلي، ويق�ضم الملف اإلى اأجزاء، كل 
اأخير لتقويم الأقــران حيث ي�ضارك  اأهداًفا محددة، وفي نهاية الملف يخ�ض�س جزء  جزء يحقق 
زماء المتعلم في تقويم اأدائه. كما يقوم المتعلم بتخزين جميع هذه المواد بطرق تقنية حديثة 

لحفظ الأعداد ال�ضخمة من الأوراق، والمواد المتنوعة التي ي�ضتمل عليها ملف اأعماله. 

الم�ضروع )فردي اأو جماعي( بحيث يت�ضمن دمج مجالين على الأقل من الفنون . ٤
الب�ضرية والرقمية والأدائية، اأو دمجها جميعاً.

 اختيار مو�ضوع الم�ضروع: تحديد الم�ضكلة، اإبراز الأهمية، ارتباطه بالمقرر الدرا�ضي. 	 
 و�ضع خطة عمل الم�ضروع: تحديد خطواتها، وجود خلفية نظرية للم�ضروع.  	 
اإعداد اأدوات العمل، ومنا�ضبتها للم�ضروع.  	 
والبدء 	  الم�ضروع  في  الدرا�ضي  الف�ضل  خال  المكت�ضبة  التقنيات  توظيف  الم�ضروع:  تنفيذ   

باإخراج العمل الفني واإعداده للعر�س على الجمهور. 
عن 	  والإجــابــة  العر�س،  دقــة  ناحية  من  للم�ضروع،  العام  الإعـــداد  الم�ضروع:  ومناق�ضة  عر�س 

الت�ضاوؤلت التي قد تطرح، كذلك الو�ضوح في المناق�ضة، ثم العر�س على الجمهور مع �ضرح 
النتائج. 

اإليها وفق 	  التو�ضل  التي تم  الم�ضروع وتنفيذه، والنتائج  كتابة تقرير حول خطوات تخطيط 
ال�ضتمارة المدرجة في كتاب الطالب. 
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ع من الط�لب/ الط�لبة في نه�ية الوحدة: ُيتوقَّ
تعريف الفن.. 	
تعداد اأنواع الفنون الثالثة )الت�شكيلية والرقمية والأدائية(. . 	
�شرح �شرورة الفن لالإن�شان و�شرورته يف احلياة، واأثره يف نقل الثقافة واحل�شارة الإن�شانية. . 	
تعداد وظائف الفن. . 	
تعداد اأنواع الفن الب�شري. . 	
تنفيذ ت�شميم مب�شط لعمل فني ت�شكيلي من خالل جتريب نوعني من اأنواع الفن الت�شكيلي وتنفيذه بخامات منا�شبة. . 	
تعريف الفن الرقمي. . 	
حماكاة لوحة فنية با�شتخدام اأحد التقنيات الت�شكيلية اأو الرقمية. . 	
تعريف الفن الأدائي واأنواعه. . 	

حماكاة اإحدى الرق�شات ال�شعبية. . 		
معرفة كيفية ا�شتخدام الن�شبة الذهبية كمقيا�س للجمال يف اللوحات الفنية ويف الطبيعة. . 		
ر�شم خمطط الن�شبة الذهبية. . 		
و�شف وحتليل بع�س الأعمال الفنية، لتذوق القيم اجلمالية يف مكونات العمل الفني.  . 		
�شرح اأبعاد بناء العمل الفني الإدراكية والبنائية. . 		
التمييز بني البعد الإدراكي والبنائي يف العمل الفني. . 		
تطبيق مفهوم قانون الإغالق يف تنفيذ �شعار مب�شط. . 		
�شرح البعد الإدراكي للفنون الأدائية. . 		
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املقارنة بني مكونات العمل الفني الب�شري ومكونات العمل الفني الأدائي. . 		

انوي  ر الفنون للتَّعليم الثَّ توزيع درجات مقرَّ



مفهوم الفن
الوحدة األأولىالوحدة األأولى

ع من الطالب/ الطالبة في نهاية الوحدة: ُيتوقَّ
تعريف الفن.. 	
تعداد اأنواع الفنون الثالثة )الت�شكيلية والرقمية واألأدائية(. . 	
�شرح �شرورة الفن لالإن�شان و�شرورته يف احلياة، واأثره يف نقل الثقافة واحل�شارة األإن�شانية. . 	
تعداد وظائف الفن. . 	
تعداد اأنواع الفن الب�شري. . 	
تنفيذ ت�شميم مب�شط لعمل فني ت�شكيلي من خالل جتريب نوعني من اأنواع الفن الت�شكيلي وتنفيذه بخامات منا�شبة. . 	
تعريف الفن الرقمي. . 	
حماكاة لوحة فنية با�شتخدام اأحد التقنيات الت�شكيلية اأو الرقمية. . 	
تعريف الفن األأدائي واأنواعه. . 	

حماكاة اإحدى الرق�شات ال�شعبية. . 		
معرفة كيفية ا�شتخدام الن�شبة الذهبية كمقيا�س للجمال يف اللوحات الفنية ويف الطبيعة. . 		
ر�شم خمطط الن�شبة الذهبية. . 		
و�شف وحتليل بع�س األأعمال الفنية، لتذوق القيم اجلمالية يف مكونات العمل الفني.  . 		
�شرح اأبعاد بناء العمل الفني األإدراكية والبنائية. . 		
التمييز بني البعد األإدراكي والبنائي يف العمل الفني. . 		
تطبيق مفهوم قانون األإغالق يف تنفيذ �شعار مب�شط. . 		
�شرح البعد األإدراكي للفنون األأدائية. . 		
انتاج عمل فني با�شتخدام الدائرة مع مراعاة اأ�ش�س العمل الفني. . 		
ت�شميم عمل فني با�شتخدام الدرا�شة األأولية التخطيطية. . 		
املقارنة بني مكونات العمل الفني الب�شري ومكونات العمل الفني األأدائي. . 		
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اإلى ع�صرنا احلايل،  الب�صري  الفكر  تاريخ  بدء  والفال�صفة منذ  والباحثني  العلماء  الكثري من  وتعريفه  الفن  �صغل مو�صوع 
وتعددت الآراء واملدار�ص واختلفت ح�صب املجال والتخ�ص�ص واحلقبة الزمنية التي يتبع لها، فمنهم من يرى اأن الفنَّ جزء 
من التطور الب�صري؛ لأنه يت�صل ات�صاًل وثيقًا بعمليات الإدراك العقلي والتفكري، ويحقق لالإن�صان التوازن النف�صي والفكري 
واجل�صدي، ومنهم من راأى اأنَّ الفنَّ و�صيلة من و�صائل التعبري عن العامل ب�صرًيا، والفنان هو من ميتلك القدرة على حتويل 
اإدراكه الب�صري لالأ�صياء اإلى تعبري ملمو�ص يف �صكل مادي، م�صتخدًما اأ�صاليب وو�صائل عديدة متكنه من ت�صجيل انطباعاته، 
ف الفنَّ باأنه �صيء يتم ابتكاره اأو اختياره؛ ملقدرته على التعبري وعلى حتريك خربة الإن�صان التي قد ميتد مداها  ومنهم من عرَّ
اإلى اكت�صاف الرتتيب الهند�صي املعماري، والنظام الذي قد يختلف من اأدق الأ�صكال الهند�صية املنتظمة، اإلى العفوية غري 
املنتظمة التي قد ت�صبه ال�صدفة، وعلى الرغم من هذا الختالف فالنظام يف كلتا احلالتني يهتم بالرتتيب وبالكمال وبالعمق.
وي�صمل م�صطلح فن )Art( جمموع املهارات الإن�صانية على اختالف اأنواعها وجمالتها من الفنون الب�صرية والأدائية كما 

يف ال�صكلني )1 ، 2(.

www.ien.edu.sa

رابط الدر�س الرقمي المو�ضوع الأول: تعريف الفن
المو�ضوع الأول

ضرورة الفن:

اإنتاج  ت�صاعده على  الإن�صان وميزه عن باقي خملوقاته، بقدرات عقلية عالية ومهارات فكرية  �صاأن  تعالى  رفع اهلل 

العديد من الأعمال، والأن�صطة الفنية التي ت�صاهم يف حتقيق التوازن بني الإن�صان والعامل الذي يعي�ص فيه.

لزم الفن الإن�صان خالل تاريخ الب�صرية كلها، فقد كان ول يزال مبختلف اأ�صكاله واأنواعه �صرورة تعك�ص مدى ارتباط 

الإن�صان بالفن.

ال�ضكل )٢( م�ضرحية درا ي�س النور - حفل تد�ضين "مبادرة الم�ضرح الوطني" 
وزارة الثقافة - مركز الملك فهد الثقافي بالريا�س ٢0٢0م

عودي �ضمير الدهام ال�ضكل )1( لوحة الفنان ال�ضُّ



15

الإن�شان  مار�س  القدمية،  احلجرية  الع�شور  فمنذ 

البدائي الفن معرًبا عن �شراعاته للبقاء، و�شبل املحافظة 

اإلى  �شعى جاهًدا  كما  والنقرا�س،  الفناء  على حياته من 

اأن  وراأى  وغذائه،  قوته  على  ليح�شل  احليوانات  �شيد 

ال�شحر الذي �شي�شاعده  نوًعا من  ُيعد  ت�شويره للحيوانات 

�شورة  بني  يربط  عندما  اأنه  معتقًدا  هدفه،  بلوغ  على 

عليه  �شيطر  قد  نف�شه،  واحليوان  ر�شمها  التي  احليوان 

وامتلكه ومتكن من �شيده ب�شهولة، فما كان الفن يف نظره 

اإل �شرورة لتكملة الواقع، ومل يكتف الفنان البدائي بتحقيق 

الب�شرية،  املتعة  بجانب  اهتم  اأي�شًا  اإمنا  النفعية،  الغاية 

ونرى ذلك يف ال�شكل )	( حيث راعى يف ر�شومه للثريان 

التي �شورها على جدران الكهف، اأن جعل خطوط الظهر 

تت�شابه مع خطوط البطن فتعطينا تقابل جمايل ي�شر العني، 

هذا بالإ�شافة اإلى ما قام به من تخطيطات على الأج�شاد، 

وت�شويره للقفزات وحركات انطالق جموع احليوانات. ويف 

كثرًيا  �شنجد  القدمي،  احلجري  للع�شر  الالحقة  الع�شور 

ال�شكل  مثل  احلية  والنماذج  املوثقة  الفنية  ال�شجالت  من 

)	(، التي تثبت حاجة الإن�شان للفن وممار�شته ك�شرورة 

التقنية  ا�شتخدم  الذي  احلايل،  عهدنا  اإلى  حياته  يف 

قمية يف اإنتاج الفن. الرَّ

ال�ضكل )٣(  الخيول وحيوان البيزون، كهف ل�ضكو. فرن�ضا
)Cave at Lascaux, France(

ال�ضكل )٤(  �ضورة تو�ضح )الهيروغليفية( كاأحد اأوجه التعبير في تاريخ 
الفنون، وتطور الح�ضارات  بعد الع�ضور الاحقة للع�ضر الحجري.
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يوؤدي �لفن �لعديد من �لوظ�ئف �لتي ت�س�هم يف �إ�سب�ع ح�ج�ت �لإن�س�ن �ملتنوعة، ومن �أبرز وظ�ئفه م� ي�أتي: 

الفن لغة عاملية للتفاهم والرتابط الإن�ساين.. 	
الفن هو غاية يف حد ذاته، فالبحث يف الفن يكون من اأجل الفن نف�سه.. 	
التنفي�س عن النفعالت، وا�ستبدال امل�ساعر املوؤملة، باإحداث تغيري يف النف�س الإن�سانية.. 	
حفظ ونقل ما اأنتجه الفنان من اإبداع وفكر، واأثر جمايل لت�ستمتع به الأجيال الالحقة.. 	
مغايرة العامل الواقعي باآخر خيايل مثايل، اأو حفظ �سورة الواقع احلقيقي والتاأكيد عليه.. 	

حتقيق املتعة عن طريق اإنتاج الأعمال الفنية وتذوقها.. 	

�شكل )5( تعريف الفن

�لفـــــــن

مه�رة
تكت�سب

ن�س�ط
�إن�س�ين

)نظ�م( له 
�أدو�ت

�نعك��س
لفل�سفة
�لع�سر

ب�خلربة ب�ملالحظة
و�ملم�ر�سة

ب�لتجربة 
و�لكت�س�ف

�لتعبري عن 
�لع�مل �لد�خلي 

للفن�ن

فن ذو بعدين
هيكل تكوين 
�لعمل �لفني

عن��سر بن�ء 
�لعمل �مل�دي

�لتعبري عن 
�لع�مل �خل�رجي 

للفن�ن

فن ذو ثالثة 
�أبع�د

�بتد�ع فن من 
خالل فكر ذهني 

خ�ل�س

�أ�س�س بن�ء �لعمل 
�مل�دي

مع��سرة فنون �أد�ئية مثل ع�سور حديثةع�سور قدمية
�لدر�م� و�لتمثيل

فنون ب�سرية 
)ت�سكيلية-رقمية(

من �لعلوم
�لإن�س�نية

له �آنو�ع 
عديدة
مثل..

ب�لدر��سة

معرفة وعلممه�ر�ت تفكري
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)Visual Arts( ١. فنون ب�صرية

)Fine Art(  اأ. فن ت�صكيلي

 نوع من الفنون التي ت�شتخدم مفردات ال�شكل، كاللَّون وامل�شاحة 

قالب  داخل  مو�شوع  انفعال،اأو  عن  التعبري  يف  والكتلة  واخلط 

اأ�شا�ًشا من خالل الروؤية. ويعرب من خالله الفنان  منظور يدرك 

عن اأفكاره وم�شاعره، ويعمل على حتويل املواد الأولية اإلى اأ�شكال 

النوع  هذا  والنحت،  والزخرفة،  والت�شوير،  كالعمارة،  جميلة 

بالفن  ُي�شمى  لذلك  الب�شر؛  ندركه من خالل حا�شة  الفنون  من 

الب�شري، اأو املرئي.

�صم: ١. الرَّ

�شم من اأنواع الفن التَّ�شكيلي واأهمها. حيث يعرب الفنان عن م�شاعره واملواقف واملوا�شيع التي تدور حوله،  يعد الرَّ

اأو التي يتعر�س لها. وهو فن ي�شتلزم عمل عالقة ما على �شطح ما، وذلك من خالل اخلطوط والأ�شكال املختلفة 

والألوان. وميكن اأن ي�شتخدم الفنان اأقالم الر�شا�س واألوان ال�شمع وغريها يف الر�شم.

أنواع الفن

أنواع الفن التَّشكيلي: 

ال�ضكل )٦( لوحة فن الر�ضم، للفنان الهولندي يوهان�س فيرمر 
١٦٦٨م.

.The Art of Painting; by Johannes Vermeer
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ال�ضكل )٨( قالب طباعة خ�ضبي

2. النحت:

اإن�شاء  على  ويعتمد  القدمية  التَّ�شكيلية  الفنون  من  النحت  يعترب 

اأ�شلوبني:  ا�شتخدام  للفنان  وميكن  الأبعاد،  ثالثية  جم�شمات 

املواد  اإ�شافة  )اأي  والتَّ�شكيل  املادة(  من  جزء  اإزالة  )اأي  ق�س  النَّ

كال�شل�شال(، وميار�س هذا الفن على ال�شخور واملعادن والطني 

واخل�شب ومواد اأخرى، وله اأنواع خمتلفة: 

كل يكون 	  النَّحت الغائر: النَّحت يكون على �شطح مت�شاٍو، وال�شَّ

غائًرا )اإلى الداخل(. 

كل 	  النَّحت البارز: النحت يكون على �شطح مت�شاٍو، ويكون ال�شَّ

بارًزا )اإلى اخلارج(.

النَّحت ثالثي الأبعاد: ميكن من خالل هذا النوع من النحت 	 

ويطلق  املج�شمات،  يف  كما  اجلوانب  كافة  من  املنحوت  روؤية 

عليه النَّحت امليداين.

ب�عة: 3. الطِّ
ر�شومات  اأو  على مناذج،  بها احل�شول  التي ميكن  ريقة  الطَّ هي 
فن  يف  ويتاح  الأ�شطح.  اأنواع  �شتى  على  خمتلفة  بطرق  ملونة 
الطباعة عمل الكثري من الن�شخ لل�شكل الواحد. وذلك من خالل 
املطاط  اأو  اخل�شب  اأو  املعدن  مثل  خمتلفة،  خامات  على  احلفر 

وطباعتها على اأ�شطح خمتلفة.

ال�ضكل )	(  مج�ضم قطعة مغزلية للفنان البريطاني هنري مور 
)Henry Moore( المتحف المفتوح، جدة. ١٤٣٥هـ
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4. الفن الجداري:

اجلدار  على  مبا�شرة  بطريقة  تنفذ  فنية  اأعمال  عن  عبارة 

احلائط  على  يو�شع  �شطح  على  تنفذ  حيث  مبا�شرة  غري  اأو 

بتقنيات  متعددة  اإمكانيات  الفنان  فيه  ي�شتخدم  الأ�شا�شي، 

متنوعة كاملوزاييك )الف�شيف�شاء(، وبخامات متنوعة كاحلجارة، 

الرخام، ال�شرياميك، الأخ�شاب، الألوان وغريها.

ال�ضكل )9(   اأحد الجداريات الت�ضكيلية ال�ضعودية التي تتزين بها 
مدينة اأبها، بم�ضاركة العديد من الفنانيين ال�ضعوديين واأبرزهم 
الفنان �ضعود القحطاني، وعلي مرزوق، وعبد الل البارقي، وعبد 
العزيز العواجي اإلى جانب كوكبة من الفنانين والفنانات الذين 

ملئوا المكان فناً وجمال،

5. االأ�صغ�ل الفنية:

يتعلم الفرد من خاللها املهارات، واخلربات واملعلومات نتيجة ا�شتخدام خامات متنوعة من جانب وتنمية قدراته 

من جانب اآخر ولالأ�شغال الفنية دور كبري يف التاأثري على احلوا�س تفاعاًل وتاأماًل وتذوًقا جلماليات اخلامات، اإن هذا 

النوع من الفنون يتيح فر�شة التفاعل مع اخلامات املتعددة الأنواع الطبيعية وامل�شتهلكة كالورق والبال�شتيك والزجاج 

والأ�شالك والكرتون .... ومن مزايا الأ�شغال الفنية اأن الفرد حينما يتعامل مع اخلامات يتكون لديه اجتاه عام نحو 

تذوقه لقيم الأ�شياء، وبالتايل تتولد لديه روؤية متعمقة للعالقات والرتكيبات اجلمالية. )اأكرث اأ�شلوب فني ينطبق عليه 

هذا املفهوم هو فن الديكوباج والكولج �شواء باأعمال ثنائية الأبعاد اأو ثالثية الأبعاد(.

من خالل اطالعن� على اأنواع الفن الت�صكيلي، نخت�ر نوعني منه� يف تنفيذ عمل فني ت�صكيلي بخ�م�ت  	
من��صبة.

١نشاط
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)Digital Art( ب. فن رقمي

العمل  بني  والتفاعل  الت�شال  لغة  على  تعتمد  جميعها  الفنون 

ب�شبب  لكن  بع�شا.  بع�شه  ي�شقي  تاريخي  امتداد  وهي  واملتلقي، 

اختالف الو�شيط امل�شتخدم )Medium( مثل تدخل التكنولوجيا 

اأو ا�شتخدام اأدوات خمتلفة غري تقليدية، اأو ابتكار اأ�شاليب حديثة 

ومن  وجمالت  فنون  عدة  حتت  و�شّنف  مبجاله  اأغلبها  انفرد 

وتقنيات  ملمار�شات  كبرية  يعد مظلة  الذي  قمي  الرَّ الفن  �شمنها 

لالأعمال  قمي هو م�شطلح عام  الرَّ فالفن  لذا  تعبريية متجددة؛ 

قمية  الرَّ التقنية  و�شائل  على  يعتمد  الذي  الفني  والإنتاج  الفنية 

ب�شورة اأ�شا�شية كاحلا�شب الآيل وبراجمه، وقد بداأ ا�شتخدام هذا 

اأخرى كفن الكمبيوتر  امل�شطلح منذ عام 				م، وله م�شميات 

 ،  multimedia art املتعددة  الو�شائط  وفن   computer art

قمي اأ�شبح العتماد عليه اأ�شا�شًيا يف الدعاية  ومع تطور الفن الرَّ

والإعالن، وال�شور املرئية والإنتاج ال�شينمائي و�شناعة املوؤثرات 

 Digital( اخلا�شة، والن�شر املكتبي ويف و�شائل الإعالم اجلديدة

جديدة  اأ�شكال  ظهرت  التطور  هذا  ومع   .)and Media art

وُعرف  والتقنيات،  الأ�شاليب  فيها  تنوعت  قمية  الرَّ الفنون  من 

 )Web art( والويب اآرت )Net art( بع�شها مب�شمى فن النت

املعزز  والواقع   )Virtual Reality( الفرتا�شي  الواقع  تقنية 

)Augmented Reality( كما اأطلق على الفنان الذي ي�شتخدم 

الفنان  مب�شمى  اأ�شا�شي  ب�شكل  اأعماله  اإنتاج  يف  قمية  الرَّ التقنية 

قمي. الرَّ

 )Web art( اأوالويب اآرت )Net art( فن النت  )ال�ضكل )١٠
نوع من الفن ي�ضتخدم الإنترنت كطريقة للن�ضر. غالًبا ما 

يكون الفن تفاعلًياأ اأو ت�ضاركًيا في الطبيعة، وي�ضتخدم عدًدا من 
قمية المختلفة.  الو�ضائط الرَّ

 )Virtual Reality( تقنية الواقع الفترا�ضي  )ال�ضكل )١١
تكنولوجيا تتيح محاكاة الواقع با�ضتخدام برمجيات الكومبيوتر، 

 )3D( تتيح للم�ضتخدم التفاعل مع الأجهزة في عالم ثاثي الأبعاد

 )Augmented Reality( الواقع المعزز  )ال�ضكل )١٢
قمية والمعلومات  تكنولوجيا تعتمد على المزج بين المعلومات الرَّ

التي يتم ا�ضتقاوؤها من البيئة المحيطة، ثم ُتعر�س مًعا عبر 
�ضورة مركبة غنية بالمعلومات. 
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املع�ر�س  زي�رة  يف  االفرتا�صي  الواقع  خ��صية  جنّرب  والثق�فة(،  الفنون   Google( موقع  ب��صتخدام 
االفرتا�صية، بعد ذلك نقوم ب�لت�يل: 

اختيار اأحد الأعمال الفنية التي تعجبنا. . ١
حتديد الألوان التي تلفت انتباهنا. . ٢
حماكاة اللوحة با�ضتخدام اأحد التقنيات الت�ضكيلية اأو الرقمية التي جنيدها. . ٣

٢نشاط

Performing Arts  2. فنون اأدائية
هي العر�س احلي للجمهور، تقدم فيه لوحات تعبريية جت�شد الإبداع الب�شري غري املادي وفيها تتناغم لغة اجل�شد مع 
الإيقاع وال�شوت، يوؤديها اأفراد املجتمع ب�شكل فردي اأو جماعي يفَ منا�شبات خمتلفة عرب الع�شور واحل�شارات، مثل 

موا�شم احل�شاد وموا�شم الفرح )الزواج، الأعياد، املنا�شبات الرتفيهية وغريها(
 ومن اأهم اأنواعها: امل�شرح، الرق�شات، املو�شيقى.

�ضكل )١٣( تعترب العر�شة ال�شعودية من الفنون الأدائية، وهي اأحد اأهم الرق�شات ال�شعبية يف منطقة جند باململكة العربية ال�شعودية، وقد مت 
اإدراجها �شمن القائمة التمثيلية للرتاث الإن�شاين غري املادي، لدى منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم الثقافية )يون�شكو( حتت عنوان )العر�شة 

النجدية ـ رق�س �شعبي ودق على الطبول واأهازيج �شعرية من اململكة العربية ال�شعودية(.

هذه  اأنواع  اأهم  اأحد  تعترب  ال�صعبية  الرق�ص�ت  ب�أن  ومعرفتن�  االأدائية  الفنون  مفهوم  على  اطالعن�  بعد 
الفنــون، لنقم مبح�ك�ة اأحد هذه الرق�ص�ت  ال�صعودية ال�صهرية يف اململكة العربية ال�صعودية.

3نشاط
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النسب في الفن

يف  ما  مبقدار  يقا�س  اجلمال  باأن  يعتقدون  اليونانيون  كان 

الت�شميم من تن�شيق، واتزان يف جمموع ما يحتويه من عنا�شر، 

العنا�شر  تعدد  بني  ريا�شية  عالقة  اإيجاد  من  بعد  فيما  ومتكنوا 

وتنا�شقها وتنوعها يف الت�شميم، من خالل خطة اأ�شا�شية لتغيري 

فيه.  اجلمايل  التناغم  لإ�شفاء  وامل�شاحات،  واخلطوط  الأ�شكال 

وقد ا�شتخدمت طريقة الن�شب ب�شكل ظاهر يف الع�شر اليوناين، 

التي  الطريقة  هذه  اإتباع  اإلى  والإغريق  امل�شريني  قدماء  واجته 

مفادها اأنه اإذا ق�شم م�شتقيم اإلى جزاأين بحيث تكون ن�شبة اجلزء 

ال�شغري اإلى الكبري كن�شبة اجلزء الكبري اإلى طول امل�شتقيم كله، 

الذهبية  بالن�شبة  �شميت  وقد   	،			 الن�شبة  على  نح�شل  فاإننا 

اأو املتو�شط الذهبي من قبل عامل الريا�شيات الإغريقي اإقليد�س 

.)Phi ورمز لها بالرمز )فاي Euclid

)Phi(  الرمز فاي )ال�ضكل )١٤

ال�ضكل )١٥(  معادلة الن�ضبة الذهبية 

س +ص
=

س
النسبة الذهبية=

صس
 = ١,٦١٨ =

س +ص
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وهذه الن�شبة موجودة يف متتالية ريا�شية تبداأ من الرقم 	، ثم 
فتكون  يليهما  الذي  العدد  على  لنح�شل  التاليني  العددين  جمع 
على ال�شكل الآتي: 	، 	، 	، 	، 	، 		 ... اإلخ فالن�شبة 	: 	 متثل 
عددين متتاليني من اأعداد )فيبونات�شي( Fibonacci مكت�شفها 
اليوم  هذا  اإلى  تتبع  زالت  ل  الن�شبة  وهذه   	،			 ت�شاوي  وهي 
هذه  وتعرف  اجلميلة.  الفنية  والأعمال  الت�شميمات  معظم  يف 

املتتالية بـ »رمز �شر الطبيعة«، اأو »قاعدة الطبيعة العاملية«.
ال�ضكل )١٦(  مخطط الن�ضبة الذهبية الذي �ضممه فيبونات�ضي

ال�ضكل )	١(  مثال يو�ضح �ضكل الن�ضبة الذهبية في متتالية 
فيبونات�ضي في الطبيعة

تذكر اأن اأ�شا�س الن�شبة الذهبية هو امل�شتطيل

ال�ضكل )١٨(  مثال يو�ضح 
�ضكل الن�ضبة الذهبية في 

متتالية فيبونات�ضي على لوحة 
الموناليزا

ن�ص�ط كيف اأر�صم خمطط الن�صبة الذهبية؟ 
نر�ضم م�ضتطيًا اأبعاده ٢ �ضم * ٢.٦ �ضم.. ١
  نر�ضم مربعاً داخل امل�ضتطيل من الي�ضار بحيث ي�ضاوي طول اأ�ضاعه. ٢

       ارتفاع امل�ضتطيل.
نر�ضم مربًعا اآخر بداخل امل�ضتطيل الأ�ضغر.. ٣
نكرر عملية ر�ضم املربع يف كل م�ضتطيل ينتج لدينا ٨ مرات.. ٤
ب�ضكل . ٥ املربع  )اأ�ضفل  الي�ضار  الزاوية  من  املنحني  اخلط  بر�ضم  نقوم 

حلزوين داخل املربعات( مثل ما هو مو�ضح يف ال�ضورة.
نطبق ورق ال�ضفاف على اأعمال فنية اأو �ضور فوتوغرافية، ونكت�ضف اإذا . ٦

ما كانت حتقق الن�ضبة الذهبية اأو ل.

4نشاط



24

الفن لغة ات�شال بني النا�س، تخطت حدود الزمان واملكان، يف جميع الثقافات وم�شتويات املجتمعات، وكما اأن للغة التخاطب 
الذي  النحو  على  ودرا�شتها،  حتديدها  يف  املتخ�ش�شون  اجتهد  ومفردات،  قواعد  الفن  للغة  فاإن  وقواعد،  اأ�شول  اللفظية 

ي�شاعد املمار�س للفن، اأو املتذوق له اأن يفهم لغة الفن.

www.ien.edu.sa

رابط الدر�س الرقمي اني: بناء العمل الفني المو�سوع الثَّ
المو�ضوع الأول

ال�ضكل )١9(  مخطط عوامل بناء العمل الفني

العوامل التي تدخل يف بناء العمل الفني

هيكل تكوين العمل 
الفني

عنا�شر بناء العمل 
الفني

البعد البنائيالبعد الإدراكي

اأ�ش�س بناء العمل 
الفني

العوامل النف�شية 
الذاتية التي تتعلق 
بالفرد نف�شه وميوله

العوامل املو�شوعية 
اخلا�شة بالعمل 
وقوانني الإدراك 

الب�شري
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البعد اإلدراكي للفنون البصرية

الإدراك: هو عملية معرفية ت�شاعد الفرد على فهم وا�شتيعاب العامل اخلارجي املحيط به؛ ليتمكن من التعامل معه، 

من خالل اختيار الأمناط ال�شلوكية املنا�شبة له، يف �شوء املعاين والتف�شريات التي كونها عن الأ�شياء. ولأن الإن�شان 

الفنان مير دائمًا بعمليات اإدراكية متوا�شلة لأ�شياء فنية ومو�شوعات ت�شكيلية، تتكون لديه خربات يف جماله وت�شبح 

عملية الإدراك لديه نامية.

الإدراك الب�شري: متر عملية الإدراك عند معظم النا�س بنف�س العمليات وهي النظرة الكلية للعمل الفني دون النظر 

اإلى التفا�شيل والأجزاء اأو العنا�شر الأولية، ثم تبداأ عملية حتليل وتفكيك عنا�شر العمل الكلي، ملعرفة العالقات بني 

الأجزاء ومن ثم اإعادة الرتكيب مرة اأخرى.

معًا  تعمل  العنا�شر  اإمنا هذه  على حده،  عنا�شره  واحد من  لعن�شر  اأهمية  ل  متكاملة  كوحدة  ُيدرك  الفني  والعمل 

بطريقة متكاملة، ويوؤثر اأي خلل فيها اأويف اأحد عنا�شرها على العمل.

نالحظ ال�شورة الفوتوغرافية، ال�شكل )		( �شورة لقمة 

باأنها  وهلة  لأول  روؤيتها  النا�س عند  بع�س  يظن  قد  جبل 

منحوتة �شخرية اأو قمة جبل اأو ه�شبة واحدة فقط. لكن 

عند م�شاهدة املنظر كاماًل �شكل )		(، نرى اأنه �شمن 

�شل�شلة من اجلبال املرتفعة.

ال�ضكل )٢١( �ضل�ضلة الجبال

ال�ضكل )٢٠( �ضورة فوتوغرافية
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نالحظ ال�شور اأدناه جلداريات من فن الر�شم على اجلدران )اجلرافيتي(، نتاأمل لندرك التكامل بني عنا�شر 

العمل الفني التي يدخل من �شمنها الأ�شجار كعن�شر اأ�شا�شي يف العمل.

)fabio gomes trindade( اأعمال جدارية من الفن الجرافيتي للفنان البرازيلي فابيو ترينداد )ال�ضكل )٢٢

عودية نورة بن �ضعيدان، في منطقة بوليفارد  ال�ضكل )٢٣( جدارية الفنانة ال�ضُّ
الريا�س )Boulevard Riyadh City( التي تعد من اأهم الوجهات 

الترفيهية وال�ضياحية، وافتتحت �ضمن فعاليات مو�ضم الريا�س تحت اإ�ضراف 
الهيئة العامة للترفيه ٢٠٢١م
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مب�دئ التَّنظيم االإدراكي:
- مفهوم الكلية في فهم الظ�هرة:

ويعني اإدراك الأ�شكال ككليات ولي�س جزيئات كما هو مو�شح �شابًقا، فتحليل اخلربة -املدركة ب�شكل كلي - اإلى 
اأجزاء قد يفقدها معناها وغايتها.

- ال�صكل واالأر�صية:
ين�س هذا املبداأ اأن الإن�شان يرى الأ�شياء ويدركها وينظمها على اأنها �شكل واأر�شية، وتت�شح العالقة بني ال�شكل 

والأر�شية يف الآتي:
	. ال�شكل له حدود حتيطه، بينما الأر�شية لي�شت لها حدود، لأن الأر�شية تقع خلف ال�شكل.

	. تختلف درجة ن�شوع ال�شكل عن الأر�شية، اإما اأقل اأو اأكرث ح�شب الإ�شاءة اأو القرب اأو البعد.

ال�ضكل )٢٦( لكن هناك بع�س الأ�ضكال ل ن�ضتطيع اأن نحدد ال�ضكل والأر�ضية ب�ضبب 
ت�ضاوي حجمهما، مثل ال�ضكل )	٢(.

Paul Cezanne ال�ضكل )٢٥(  ( عمل الفنان العالمي بول �ضيزان ال�ضكل )٢٤( عمل للفنان ال�ضوداني
محمد عبدالمجيد ف�ضل
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الأ�شياء  من  اأكرث  املت�شابهة  الأ�شياء  اإدراك  ي�شهل  	.الت�شابه: 

اخل�شائ�س  بع�س  يف  املت�شـــــابهة  فالأ�شياء  املتباينـــــة،  املختلفة 

كاللَّون اأو ال�شـــــــــــكل، اأو احلـــجم تتجمع مع بع�شها يف وحـــــــدات 

المب�دئ والقوانين،  الب�صري على عدد من  ترتكز عملية االإدراك 
تتمثل في االآتي:

	.التقارب: ي�شري مبداأ التقارب اإلى اأن العنا�شر متيل اإلى التجمع 

اأو  الزماين  حدوثها  تقارب  لدرجة  تبًعا  اإدراكية،  تكوينات  يف 

اإدراكها  يتم  املكان  يف  وجودها  يتقارب  التي  فالأ�شكال  املكاين. 

على اأنها تنتمي اإلى جمموعة واحدة اأو �شيغ م�شتقلة، اأن امل�شافات 

القريبة بني هذه العنا�شر ُت�شهل عملية اإدراكها وتخزينها وتذكرها

	.الإغالق: يتم اإدراك الأ�شكال التي متتاز بالكتمال اأو ال�شتقرار 

الأفراد  لذا جند  الناق�شة،  اأو  املكتملة  اأ�شهل من غري  نحو  على 

عادة يحاولون جاهدين ملء الفراغات الناق�شة يف امل�شاحات اأو 

الأ�شكال املفتوحة، وذلك للو�شول اإلى عملية اإغالق حواف هذه

وبالتايل ي�شـهل تعلمها وتذكرها كمجموعة واحدة حتى لو كـانت مبعرثة من غري انتظام، ال�شـكل )		(.

لحقًا، يف حني ي�شعب اإدراك الأ�شياء املتباعدة. جند مثاًل اأنه على الرغم من وجود خم�شة خطوط منفردة للوجوه 

اإل اأن كل زوجني فيها يكونان وحدة م�شتقلة عن الوحدات الأخرى لتقاربها، ال�شكل )		(.

على اخلربات  بالعتماد  وذلك  ووظيفة حمددة،  اإدراكي  معنى  لها  يكون  وتف�شريها حتى  فهمها  اأجل  من  الأ�شكال 

ال�شابقة ل�شد هذه الثغرات واملعلومات الناق�شة، ال�شكل )		(.

ال�ضكل )٢9(  الإغاق

ال�ضكل )٢٨(  التقارب

ال�ضكل )	٢(  الت�ضابه



29

ولكن عندما يجتمعان مًعا كما هو يف ال�شكل )		(، فاإن الت�شال 

اخلا�س بكل منهما يختلف بحيث ي�شعب اإدراكها.

لكن يحدث  الإدراك،  ُت�شهل عملية  مبادئ  ال�شابقة،  املبادئ  ُتعد 

بخداع  ي�شمى  امل�شاهد مبا  لبع�س  روؤيتنا  عند  احلالت  بع�س  يف 

الإدراك، حيث يتم تف�شري واإعطاء معاٍن لهذه امل�شاهد على نحو 

غري �شحيح اأو دقيق، وقد يكون اخلداع يف اإدراك ال�شكل، واملكان 

واللَّون واحلركة واحلجم وغريه، مثل ال�شكل التايل:

	.الجتاه امل�شرتك: ي�شري هذا املبداأ اإلى اأن العنا�شر التي تتحرك 

اأو ت�شري يف اجتاه معني تدرك على اأنها ا�شتمرار ملوقف معني، فهي 

تنتمي اإلى جمموعة واحدة، لذلك فاإن اإدراكها وتذكرها يكون اأ�شهل 

ال�شكل  اأو متعاك�شة،  التي ت�شري يف اجتاهات خمتلفة  العنا�شر  من 

)		( كما يالحظ يف العر�س الع�شكري للطريان.

التي  النقط  مثل  املت�شلة  العنا�شر  اأو  الأ�شياء  	.ال�شتمرارية: 

تف�شل بينها خطوط منحنية اأو م�شتقيمة ُتدرك على اأنها تنظيم 

ل�شكل واحد بعك�س املنفردة التي لي�س لها عالقة تربطها بغريها، 

فنحن منيل بطبيعتنا الإدراكية اإلى اإدراك الأ�شياء التي ت�شكل

منًطا م�شتمًرا على اأنها تنتمي اإلى جمموعة واحدة، ففي ال�شكل 

ولكل  منف�شالن  تكوينان  �شريطني  اأن  اإدراك  اإلى  منيل   )		(

منهما تكوينه اخلا�س به.

ال�ضكل )٣٠(  

ال�ضكل )٣١(  

ال�ضكل )٣٢(  
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البعد اإلدراكي في تصميم الشعارات 

يعد اأ�شلوب ا�شتغالل امل�شاحة ال�شلبية )الفراغ املحيط بالعن�شر( من اأحد املهارات التي يتقنها امل�شمم يف توظيف 

معاين ال�شعارات واإعطائها �شكل مميز وجذاب. 

اإظهارها يف ال�شعار، من خالل عملية بناء تكوين ي�شمل  اأو الرموز التي يريد  حيث يتم دمج عدد من العنا�شر 

ا�شتغالل امل�شاحة ال�شلبية اأو ما ي�شمى )الفراغ املحيط بال�شعار( ليكون جزءًا من العنا�شر ويكملها حتى يعك�س دللة 

رمزية ملعنى ال�شعار كن�شاط املن�شاأة التي ميثلها، ويتم اإدراك هذا التوليف ب�شريًا �شمن مفهوم قانون الإغالق. 

ال�ضكل )٣٤( 

ا�صتن�دًا على م� تعلمن�ه يف مب�دئ االإدراك الب�صري وكيفية توظيف ق�نون االإغالق يف ت�صميم ال�صع�رات 
الع�صرية.  

لنقم بتجربة تطبيق ق�نون االإغالق يف ت�صميم �صع�ر مب�صط ب��صتخدام االأ�صك�ل الهند�صية اأو احلروف  	
العربية واالجنليزية ونوظف فيه دور امل�ص�حة ال�صلبية )الفراغ املحيط ب�لعن��صر(. 

١نشاط
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البعد اإلدراكي للفنون األدائية

ل يختلف اإدراك الفنون الأدائية عن البعد الإدراكي للفنون ب�شكل 

عام. لكن للفنون الأدائية طبيعة خا�شة متيزها عن �شائر الفنون 

اأخرى  واملكان من جهة، ومن جهة  بالزمان  اأنها مرتبطة  حيث 

ت�شكّلها عنا�شر متعددة: كاجل�شد، املو�شيقى، الديكور، الإ�شاءة 

وغريها، بحيث ي�شعب الف�شل بني هذه العنا�شر يف تكوين الفن 

الأدائي.

لذلك يتطلب اإدراك العمل الفني الأدائي قدرة على الرتكيز على 

بع�شها  مع  تتفاعل  التي  املتداخلة،  العنا�شر  من  املنظومة  هذه 

ي�شتطيع  بحيث  الأدائي.  العر�س  مدة  هي  م�شتمرة  حركة  يف 

املتلقي فهم املعنى العام وما يت�شمنه من ر�شائل وجدانية وعقلية 

مع  وب�شرًيا  وعقليا  الندماج وجدانيا  وكذلك  ب�شرية  وجمالية 

وتنتهي  العر�س  بداية  من  تبداأ  التي  الأدائي،  العر�س  تركيبة 

بانتهائه.

نالحظ يف ال�شكلني )		( و)		( لقطات - من اأحد العرو�س امل�شرحية - تظهر تنوع العنا�شر الفنية التي يتكون 

منها العر�س امل�شرحي على امل�شتوى الب�شري، حيث اأن الفن الأدائي يجمع بني املحيط الب�شري وال�شمعي، يف حركة 

م�شتمرة منذ بداية العر�س وحتى نهايته. 

عودي )كان يا ما  ال�ضكل )٣٥( �ضورة من العر�س الم�ضرحي ال�ضُّ
كان( �ضمن العرو�س والفعاليات لمو�ضم الريا�س ٢٠٢٢م

عودي )كان يا ما  ال�ضكل )٣٦( �ضورة من العر�س الم�ضرحي ال�ضُّ
كان( �ضمن العرو�س والفعاليات لمو�ضم الريا�س ٢٠٢٢م
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البعد البنائي للعمل الفني

عملية بناء العمل الفني مرتبطة بجانبني وهما اجلانب الإدراكي واجلانب البنائي، وُيق�شد بكلمة البناء: الرتكيب، 

التاأليف، التوحيد.

والعمل الفني مير مبراحل اإن�شاء وبناء، وعمليات تطور ومنو من )اإ�شافة، حذف، حتوير(، للو�شول اإلى اإنتاج فني. 

وتختلف املدة الزمنية للتنفيذ ح�شب الأ�شلوب املتبع يف التنفيذ، فالأ�شلوب يعتمد على التلقائية والعفوية يف التنفيذ 

مثل بع�س مدار�س الفن احلديثة اأو اأ�شاليب تعتمد على الدرا�شة الهند�شية املنطقية وقواعد املنظور، كما نراها يف 

ا اخلامة امل�شتخدمة لها دور كبري يف اإظهار م�شمون العمل  اأعمال القدماء يف ع�شر الإغريق وع�شر النه�شة، اأي�شً

والر�شالة املراد اإي�شالها.

اأما عملية البناء يف الفنون الأدائية، فاإنها تت�شمن املزج بني عدة عنا�شر للو�شول اإلى ال�شكل النهائي للعر�س الأدائي. 

كما تت�شمن امل�شاركة اجلماعية بني عدة اأفراد، لكل فرد جماله الإبداعي اخلا�س بحيث يكون العر�س الأدائي هو 

نتاج لعمل جمموعة من الفنانني؛ لتحقيق غاية بناء العر�س الأدائي. وتبداأ عملية بناء العر�س الأدائي من:

اأو يف ذهن م�شمم العر�س الأدائي والذي قد يكون . 	 الفكرة �شواء كانت مت�شمنة يف ن�س مكتوب مثل امل�شرح، 

املخرج اأو الفنان العار�س )املوؤدي(.

الديكور . 	 واملخرج وم�شمم  املوؤدون،  فيها  ي�شارك  التي   )rehearsals( بالتدريب ي�شمى  ما  اأو  البناء  مرحلة 

واملالب�س والإ�شاءة وغريه.

تقدمي العر�س الأدائي للمتلقي.. 	
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لنقم بعملية بحث من خالل مواقع االإنرتنت، اأو اأي م�ص�در معرفية 
اأخرى لتعريف امل�صطلح�ت االآتية

معنى التكوين الفني.. ١
معنى الت�ضميم.. ٢
هيكل التكوين )ال�ضكل والأر�ضية، التوافق والتباين(.. ٣
اأو . ٤ احلجم  امل�ضاحة،  اخلط،  )النقطة،  الفني:  العمل  عنا�ضر 

الكتلة، ال�ضوء والظل، امللم�س، اللَّون(.
التنا�ضب، . ٥ التزان،  الإيقاع،  )الوحدة،  الفني:  العمل  اأ�ض�س 

ال�ضيادة ومركز الهتمام، احلركة(.

٢نشاط

مالحظة:
امل�شطلحـــات  تق�شـــيم  يتـــم 
الطلبـــة  جمموعـــات  علـــى 

البحـــث. بعمليـــة  للقيـــام 
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البعد البن�ئي
للعمل الفني

عنا�ضر بناء
 العمل الفني

اأ�ض�س بناء
العمل الفني

الـنــــقــطـة
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ال�ضـــكل
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العــــاقات
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النقطة
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قيمة 
النقطة

اأنواع اخلط

اجتاهات 
اخلط
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وظائف 
اخلط

وظائف 
امل�ضاحة

اأنواع 
امل�ضاحة

ن�ضبة الفراغ 
يف احلجم

اأنواع 
مظهر احلجم

ال�ضطح 
اخلارجي

اأنــــــــــواع
 الوحدة

عـــــاقات 
ربط اأجزاء 

اأنـــــــواعالوحدة
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حتقيق 
اليـقاع
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نقطة 
منفردة

نقاط 
متجاورة

نقاط 
ملت�ضقة

�ضكل )	٣( خريطة ذهنية للبعد البنائي المادي للعمل الفني
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الفراغ

ال�ضوء 
والظل

اللـــــــونامللم�س

احلركةال�ضيادةالتنا�ضــــــب

م�ضادر 
الإ�ضاءة

كم الإ�ضاءة

اأنواع 
الإ�ضاءة

وظائف 
الإ�ضاءة

اأنواع امللم�س

�ضفات 
امللم�س

م�ضادر 
الإيحاء 
بامللم�س

مدى 
تقارب 

احلبيبات 
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ال�ضطحية
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 اللونية

الدائرة 
اللونية

خ�ضائ�س 
اللون

درجات 
اللون

وظائف 
اللون

املعاين 
املرتبطة 
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اأنواع الفراغ

حيز الفراغ
وظائف 
الفراغ

طرق قيا�س 
النــــــــــــ�ضب

و�ضائل اإظهار 
الـجزء اأو
الــفـكرة

اأنــواع احلركة
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م من الدائرة اأ�صك�اًل اإبداعية؟ ولن� مطلق احلرية يف: لن�صمِّ
حتديد موقع الدائرة يف الورقة وحجمها.. ١
تكرار �ضكل الدائرة اأو عدم تكرارها.. ٢
ر�ضمها بدقة وباأدوات هند�ضية اأو باليد مبا�ضرة.. ٣
اختيار نوع الألوان، اأو ا�ضتخدام اأقام حرب فقط للتنفيذ.. ٤
الجتاه يف التعبري )مو�ضوعي اأو ذاتي(.. ٥

3نشاط

من�ذج الأعم�ل فن�نني ا�صتخدموا الدائرة يف بع�س اأعم�لهم:

عودية من�ل الروي�صد لوحة الفن�نة ال�صُّ
قدمتها  دائرة  كل  لكن  الدائرة  �شكل  تكرار  من  الرغم  على 
الفنانة باإح�شا�س خمتلف وروؤية خمتلفة، تارة نراها هي مركز 
الهتمام وال�شيادة، وتارة نراها اأقل حجًما واأقل تاأثرًيا، وعامل 
واخلطوط  الأ�شكال،  اإظهار  يف  الأكرب  الدور  له  كان  اللَّون 
الدائرة؛  بحدود  مقيدة  غري  خمتلفة،  اجتاهات  يف  املنطلقة 

لتنقل للرائي الإح�شا�س باحلرية. 
ال�ضكل )٣٨( لوحة الفنانة ال�ضعودية منال الروي�ضد
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)Robert Delaunay( اأعم�ل الفن�ن الفرن�صي روبرت ديلوين

تناول �شكل الدائرة يف كثري من اأعماله.
اعترب الفنان اأن اللوحة �شامتة وجامدة، اإل اأنه عندما يراها املتلقي تولد لديه الإح�شا�س باحلركة، واأن اللَّون يكت�شب 
قيمته من مبداأ التباين يف اللوحة، اأي ل ن�شتطيع تقدير قيمة اللَّون الأزرق اإل مبقدار تباينه مع لون جماور. ومن خالل 

الألوان املتباينة تتحول اللوحة اإلى م�شاحات هند�شية ذات اإح�شا�س متموج باحلركة.

ال�ضكل )٣9( اأعمال الفنان الفرن�ضي روبرت ديلوني
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المو�سوع الثالث: مكونات العمل الفني

لثقافته  تبًعا  الفنان،  يحدده  الذي  وامل�شمون  الفني  للعمل  املادي  كل  ال�شَّ بني  التوافق  على  الفني  العمل  بناء  يقوم 
كل وامل�شمون قيمتهما مع اختالف درجة وم�شتوى الأهمية ح�شب الع�شر،  ومعتقداته، وروؤيته للعامل اخلارجي. ولل�شَّ

اأو املدر�شة الفنية التي ينتمي اإليها الفنان املنتج للعمل الفني.

كثري من النا�س يخلط بني امل�شمون و)املو�شوع( يف العمل الفني، 
�شيء  يعد  املو�شوع  اأن  واحلقيقة  واحد،  اأمر  اأنهما  ويعتقدون 
اإليه فقط، لكن ل يدخل يف �شميمه،  خارج العمل الفني، ُي�شار 
فاملو�شوع الواحد مُيكن لكثري من الفنانني تناوله مثل املوا�شيع 
الإن�شانية )حب الوطن، العطاء، الأم(، اأو عاطفية... وغريها. 
خمتلف،  وحمتوى  مب�شمون  املو�شوع  يتناول  فنان  كل  لكن 
باختالف ثقافته وبيئته والع�شر الذي ينتمي اإليه، ومدى تفاعله 
عوديني تناولوا  مع املو�شوع، لهذا نرى اأن الفنانني الت�شكيليني ال�شُّ

مو�شوع الرتاث، لكن مب�شامني خمتلفة.

امل�شمـــــون كل  ال�شَّ

الفنان  يريد  التي  الأفكار  اأو  الر�شالة  معاين  هو 
اأو  ذاتية  ر�شالة  تكون  قد  لالآخرين،  اإي�شالها 

مو�شوعية.

وي�شمل  الفني،  للعمل  العام  الهيكل  اأو  الهيئة  هو 
والألوان(  وامل�شاحات  )اخلطوط  عنا�شره  جميع 
ال�شكل  هذا  كلية،  وحدة  جلعله  ببنائه  تقوم  التي 
على  مربع  يتعدى  ل  جدًا  ب�شيط  �شكاًل  يكون  قد 
كثري  التعقيد  �شديد  يكون  وقد  لونية،  م�شاحة 
ا  التفا�شيل اخلطية اأو التج�شيدية، اأو يكون غام�شً
ُي�شعب فهم م�شمونه، اأو وا�شًحا جًدا ُي�شاعد على 

ال�شتجابة ال�شريعة لفهم م�شمونه.

عودي عبد الحليم ر�ضوي ال�ضكل )٤٠( لوحة الفنان ال�ضُّ

www.ien.edu.sa

رابط الدر�س الرقمي
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كل،  كل يكت�شب معناه من امل�شمون، وامل�شمون نفهمه من خالل ال�شَّ كل وامل�شمون عالقة تبادلية، ال�شَّ والعالقة بني ال�شَّ
Pablo Picasso فكالهما يوؤثر يف الآخر. وهذا ما نراه يف لوحة اجلورنيكا للفنان بابلو بيكا�شو

نفذ الفنان بابلو بيكا�شو هذه اللوحة اجلدارية الكبرية احلجم بعد اأن طلبت منه احلكومة الإ�شبانية يف عام 				 م 
تنفيذها على جدار مبناها يف املعر�س الدويل، الذي كان �شيفتتح يف ذلك الوقت، لكن الفنان قبل ال�شروع بتنفيذها 
وقع يف حرية �شديدة، ُيفكر يف اأف�شل الطرق لإنتاج عمله الفني، اإلى اأن حدث اأن ق�شفت الطائرات الأملانية القنابل 
على القرية جرينكا يف اإ�شبانيا، بعنف �شديد خاٍل من الإن�شانية، هنا وم�شت الفكرة لدى بابلو بيكا�شو وات�شحت لديه 
للوحة اجلدارية مهتًما بالر�شالة وامل�شمون  العام  لل�شكل  التكوين  لتوزيع عنا�شر  الفنية، وقام بعملية درا�شة  روؤيته 
الذي يريد تو�شيله للجمهور، وخالل هذه الدرا�شة ر�شم واحًدا و�شتني ر�شًما تخطيطًيا لعنا�شر العمل، والتقط �شبع 

�شور فوتوغرافية ملراحل التنفيذ، وحالت التغيري والتبديل وتطوير العمل.

ال�ضكل )٤١( لوحة الجورنيكا للفنان الإ�ضباني بابلو بيكا�ضو
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مر بنا عدد من العرو�س الأدائية �شواء يف امل�شرح اأو الفنون ال�شعبية. لنحاول ا�شتح�شارها يف اأذهاننا، 

اأو ن�شاهدها من خالل الطالع على مناذج عرب الإنرتنت، لنتعرف على مكوناتها. مثال: الأداء التعبريي 

للج�شد، الغناء، الرق�س، املو�شيقى، ا�شتخدام الإ�شاءة، اختيار الأزياء.

ثم نناق�س هذا التنوع من مكونات العمل الفني الأدائي واختالفه عن الفن الب�شري مع زمالئنا. 

من الفنانني الذين اتخذوا طريقة الدرا�شة الأولية التخطيطية قبل تنفيذ عملهم، كما فعل الفنان بيكا�شو 

اأوًل،  الطبيعة  بدرا�شة  يقوم  ، حيث كان   Paul Gauguin بول جوجان  الفنان  لوحته اجلورنيكا،  يف 

وير�شم بقلم الر�شا�س موقع ال�شجرة، واجل�شر.. وغريها، وي�شع مالحظاته مكتوبة، ويحذف وي�شيف 

ما يريده من املنظر، ثم يبداأ بتلوين املنظر بالألوان الزيتية يف مر�شمه بعيد عن تغريات الهواء وال�شوء.

وباملقابل جند الفنان فان جوخ Vincent Van Gogh �شلك م�شاًرا اآخر، فقد كان ير�شم من الطبيعة 

اإلى  مبا�شرًة  انتقل  الأ�شجار  لون  فاإذا  تعديل،  اأو  اإ�شافة  دون  اللَّوحة  اللَّونية على  مل�شاته  وي�شع  مبا�شرة 

عن�شر اآخر يف اللَّوحة.. وهكذا. وكان يقول:

)اأنا اأر�شم انطباعي الأول، اإح�شا�شي املبا�شر، اأر�شم بلم�شة واحدة، ول اأعود حتى ل ميوت اإح�شا�شي(.

لنقم باإنتاج ت�شاميم واأعمال فنية با�شتخدام الدرا�شة التخطيطية الأولية، ثم نناق�س النتائج.

١نشاط

٢نشاط
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اأيهم� االأف�صل؟ 
هل الأف�شل اأن نر�شم ونلون يف اآن واحد؛ اعتماًدا على الإح�شا�س الأويل املبا�شر والتلقائية يف العمل، اأم نقوم بعمل 
كل ُتوؤثر على امل�شمون؟ درا�شات اأولية، ثم ننجز العمل يف املر�شم على اأ�شا�س ح�شابات عقلية؟ وهل طريقة تنفيذ ال�شَّ

Vincent Van Gogh ال�ضكل )٤٣( لوحة للفنان العالمي فان جوخ

      Paul Gauguin ال�ضكل )٤٢( لوحة للفنان العالمي بول جوجان



ع من الطالب/ الطالبة في نهاية الوحدة: ُيتوقَّ
قمية والأدائيَّة.. 	 معرفة نبذة عن تاريخ اأنواع الفنون الثالثة التَّ�شكيلية والرَّ

اإنتاج عمل فني مب�شط ينتمي لإحدى املدار�س الفنية.. 	

عودي كامتداد للفن الإ�شالمي، والعوامل التي اأثرت على تطوره. . 	 التعرف على الفن ال�شُّ

التعرف على تطور فن امل�شرح يف ال�شعودية. . 	

التعرف على الرتاث ال�شعبي)folklore(، وتاأثره بعادات وتقاليد املجتمع. . 	

اإنتاج عمل فني باتباع اأ�شلوب اأحد الفنانني ال�شعوديني. . 	

حماكاة اأحدى الرق�شات ال�شعبية من الرتاث ال�شعودي.. 	

ت�شميم لوحة رقمية مكونة من عنا�شر البيئة ال�شعودية با�شتخدام التطبيقات الرقمية.. 	



تطور الفن
الوحدة الثانيةالوحدة الثانية

ع من الطالب/ الطالبة في نهاية الوحدة: ُيتوقَّ
قمية والأدائيَّة.. 	 معرفة نبذة عن تاريخ اأنواع الفنون الثالثة التَّ�شكيلية والرَّ

اإنتاج عمل فني مب�شط ينتمي لإحدى املدار�س الفنية.. 	

عودي كامتداد للفن الإ�شالمي، والعوامل التي اأثرت على تطوره. . 	 التعرف على الفن ال�شُّ

التعرف على تطور فن امل�شرح يف ال�شعودية. . 	

التعرف على الرتاث ال�شعبي)folklore(، وتاأثره بعادات وتقاليد املجتمع. . 	

اإنتاج عمل فني باتباع اأ�شلوب اأحد الفنانني ال�شعوديني. . 	

حماكاة اأحدى الرق�شات ال�شعبية من الرتاث ال�شعودي.. 	

ت�شميم لوحة رقمية مكونة من عنا�شر البيئة ال�شعودية با�شتخدام التطبيقات الرقمية.. 	
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   بعد اأن كان الفن يركز على نقل الواقع، تو�شع مفهومه ب�شكل عام وجتددت لغته يف القرن التا�شع ع�شر عندما طور 
التي تظهر يف  والنفعالت  للم�شاعر  اإن�شانًيا  تعبرًيا  الفن  للمحاكاة، وجعلوا  املثايل  ال�شكل  احُلقبة مبداأ  تلك  فنانو 
قالب جمايل يت�شف بالوحدة، والت�شاق؛ فظهرت املدار�س الفنية املختلفة، والتي من اأ�شهرها يف القرن الع�شرين 
الفن  اآرت،  البوب  مثل  اأخرى  اجتاهات  تالها  وغريها(  ال�شريالية  وامل�شتقبلية،  التكعيبية،  الوح�شية،  )التاأثريية، 
والفكرة، الفن املفاهيمي، فن الأر�س وغريها، وهذه املدار�س ل تتبع ع�شر بذاته بقدر ما تدل عليه ال�شياغة الفنية 

التي مل تكن موجودة من قبل.

www.ien.edu.sa

رابط الدر�س الرقمي المو�ضوع الأول: تاريخ الفن
المو�ضوع الأول

Classic  Art  الفن الكال�سيكي
00		-900	 م

هو طراز فني يف الر�شم والنحت ظهر حتت تاأثري اأكادمييات الفن الأوروبية، 
وب�شكل خا�س فرن�شا، حيث تلقى العديد من الفنانني تدريبهم الر�شمي بناء 
على قواعد فنية ثابتة تتمثل يف املنظور والت�شريح والظل والنور، م�شتخدمني 

املوا�شيع الواقعية والتاريخية من احلياة احلقيقية.

اخلط الزمني )Infographic( تاريخ الفن:

الفن الكال�ضيكي 
Classic Art

1500-1900 م

الرومان�ضية 
Romanticism

1750-1890 م

الفن احلديث 
 Art Nouveau 

1890-1910 م

الوح�ضية 
Fauvism

1900-1910 م

ال�ضريالية 
Surrealism

1920-1960 م

فن )الإنرتنت( 
Internet Art

منذ 1900 م حتى 
الوقت احلا�ضر

الرمزية 
Symbolism

1750-1890 م

النطباعية 
)التاأثريية( 

Impressionism

1870-1880 م

التَّعبريية 
Expressionism

1890-1930 م

التكعيبية 
Cubism

1900-1920 م

فن )البوب(
Pop Art 

منذ 1950 م حتى 
الوقت احلا�ضر

 Roman girl at the  )ال�ضكل )٤٤
fountain فتاة رومانية عند نافورة 
الماء، 1875م للفنان الفرن�ضي ليون 

)Léon Bonnat( بونات
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Symbolism  الرمزية
0			-90		م

التَّ�شكيلية  الفنون  يف  ظهرت  واأدبية  فنية  حركة  هي 
وقد  كل«  »ال�شَّ با�شتخدام  الأفكار  عن  ُتعرب  والأدائية، 
 )Albert Aurier( اأورييه  األبري  الناقد  و�شفها 
فهي  الرمزية  اأما  الأفكار،  هي  »الرموز  مقالته:  يف 

التعبري عن الأفكار بوا�شطة الأ�شكال«.

Romanticism الرومان�سية
0			-90		م

هي اجتاه يف الفنون اجلميلة والأدب )الفنون الب�شرية 
من  اأكرث  واخليال  العاطفة  على  يركز  واملو�شيقى(، 
عن  التعبري  حرية  اإلى  فنانوها  مييل  واملنطق،  العقل 
امل�شاعر، والت�شرف احلر التلقائي اأكرث من التحفظ 
ال�شناعية  الثورة  جتاه  فعل  كردة  ظهرت  والرتتيب، 

وبلغت ذروتها ما بني 00		-0			م.

Sunset on Lake Geneva from the Caux )٤5( ال�ضكل
غروب ال�شم�س على بحرية جنيف من نهر كو، 		9	 للفنان ال�شوي�شري 

)Ferdinand Hodler( فريديناند هولدر

ال�ضكل )٤٦( A Young Tiger Playing with Its Mother �شغري النمر يلعب 
)Eugène Delacroix( م للفنان الفرن�شي يوجني ديالكروا				مع والدته،
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Impressionism )االنطباعية )التاأثريية
0			-0			م

حركة فنية بداأت يف فرن�شا كردة فعل عندما مت رف�س 
الأعمال الفنية التي ل تتقيد بالأ�ش�س املتعارف عليها 
درا�شة  على  النطباعية  اعتمدت  اآنذاك،  الفن  يف 
الواقعي  املنظر  بالتقاط  وتهتم  وانعكا�شاته،  ال�شوء 
الأول  النطباع  يتاأثر  ل  حتى  �شريعة  لونية  بري�شة 
بحركات ال�شوء امل�شتمرة، وتكون الألوان �شافية نقية، 

والأ�شواء وا�شحة على الأ�شياء.

Art Nouveau الفن احلديث
90		-0	9	م

الفن  على  فعل  كردة  فرن�شا  يف  ظهرت  فنية  حركة 
التطبيقية  الفنون  على  كبري  ب�شكل  اأثرت  الأكادميي، 
واملل�شقات،  والأثاث  والديكور  املعماري  والت�شميم 
الأ�شكال  من  اأفكارهم  الفنانون  ي�شتوحي  حيث 
والرتاكيب الطبيعية املحيطة بهم، يتميز بت�شميماته 
التقليدية  املفاهيم  اإلى  العودة  عن  بعيًدا  املتجددة 

للفنون الأكادميية والكال�شيكية.

ال�ضكل )٤7( Impression, Sunrise انطباع، �شروق ال�شم�س، 				م للفنان 
)Claude Monet( الفرن�شي كلود مونيه

ال�ضكل )٤8( Portrait of Adele Bloch-Bauer بورتريه اأديل بلوخ باور 
 )Gustav Klimt( م للفنان الأملاين غو�شتاف كليمت	90	 ،)ال�شيدة يف الذهب(
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Cubism التكعيبية
900	-0	9	م

حركة ت�شكيلية ظهرت على يد الفنانني براك وبيكا�شو 
الفنان  وباأعمال  البدائية،  الزجنية  بالفنون  متاأثرًة 
بول �شيزان، وذلك عندما ارجعوا العنا�شر لأ�شكالها 
يف  كبرًيا  دوًرا  اللَّونية  املعاجلة  ولعبت  الهند�شية، 
اإظهارها بالعتماد على الدرجات ال�شوداء والرمادية 

والبنية وال�شفراء والبي�شاء.

Expressionism التَّعبريية
90		-0	9	م

الفن  على  وا�شح  ب�شكل  اأثرت  اأدبية  فنية  حركة 
التَّ�شكيلي والدراما، ي�شور التعبرييون احلياة براأيهم 
ال�شخ�شي للحقيقة )احلقيقة واجلمال يف العقل ولي�س 
ما تراه العني( حيث ل ي�شعون اإلى ت�شوير الواقع بقدر 
للفنان  الذاتية  والأحا�شي�س  النفعالت  عن  التعبري 

جتاه الواقع املحيط به

Fauvism الوح�سية
900	-0	9	م

الفكرية  امليول  حركة ت�شكيلية ظهرت كردة فعل �شد 
اأ�ش�س علمية �شارمة  الأداء على  تقوم يف  التي  الفنية 
الألوان  توظيف  على  الجتاه  هذا  قام  وقد  وواقعية، 
اخلارجية  والتحديدات  الزاهية  والثانوية  الأولية 

القوية.

ال�ضكل )٤٩( Two Women at the Street امراأتان في ال�شارع، 		9	م 
)Ernst Ludwig Kirchner(  للفنان الألماني اإرن�شت لودفيغ كير�شنر

ال�ضكل )Woman with a Hat )5٠ امراأة مع قبعة، 	90	م للفنان الفرن�شي 
 )Henri Matisse ( هنري ماتي�س

ال�ضكل )Three Musicians  )51 املو�شيقيني الثالثة، 		9	م للفنان الإ�شباين 
)Pablo Picasso( بابلو بيكا�شو
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Surrealism ال�سريالية
0	9	-0	9	م

و  فوق  وتعني   sur كلمتني  من  مركبة  فرن�شية  كلمة 
علمية  نظريات  على  قامت  الواقعية،  وتعني   realism

النف�س  علم  يف  م   	9		 عام  فرويد  العامل  )نظرية 
حول احلياة الال�شعورية(، تتميز اأعمال هذه احلركة 
بال�شور اخليالية التي جُت�شد الرموز من عامل اخليال 

والالوعي.

Pop Art )الفن ال�سعبي اأو فن )البوب
منذ 0	9	م - الوقت احلا�شر

وهي  ال�شعبي،  الفن  اأي   »Popular Art« اخت�شار 
احلياة  مظاهر  من  م�شتوحاة  ب�شرية  فنية  حركة 
والكتب  الإعالن  مثل  وال�شتهالكية  ال�شائعة  اليومية 
بالواقع  وارتبطت  وغريها،  وال�شلع  الب�شائع  وعلب 
الفوتوغرايف  الت�شوير  املعا�شر يف و�شائل  الجتماعي 

وو�شائل الدعاية والعالم.

ال�ضكل )The Persistence of Memory )5٢ اإ�شرار الذاكرة، 		9	م للفنان 
)Salvador Dali( الإ�شباين �شلفادور دايل

ال�ضكل )Modern Art  )5٣ الفن احلديث  	99	م
)Roy Lichtenstein( للفنان الأمريكي روي ليختن�شتاين
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 Internet Art )فن )االإنرتنت
900	م - الوقت احلا�شر

وا�شعة  عاملية  ات�شالت  ك�شبكة  الإنرتنت  ظهور  عند 
النطاق، اأدرك الفنانون على الفور الإمكانات اجلديدة 
ا�شتخدام  ومت  معها.  جاء  الذي  الإبداعي  لالبتكار 
التقنيات اجلديدة مثل فن الربيد الإلكرتوين، ومواقع 
مب�شمى  لحقا  عرف  وما  الت�شميم  وبرامج  الويب، 

قمية.  الفنون الرَّ

بعد اطالعنا على تاريخ املدار�س واحلركات الفنية التي ظهرت خالل الع�سور املا�سية وما مييز كل مدر�سة 
اأ�ساليب هذه املدار�س ثم ننفذ عمل فني ب�سيط م�سابه لهذا  عن االأخرى، لنقم بتحديد اأ�سلوب فني من 

االأ�سلوب . 

١نشاط

ال�ضكل )Rime of the Last Fisherman )5٤,2016 ال�شياد الأخري للفنان 
)Simon Stalenhag( ال�شويدي �شيمون �شتالينهاغ
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عودي يف بدايته امتدادًا للفن الإ�شالمي الذي يتميز عن غريه من الفنون مبميزات عامة، من حيث  ال�شُّ يعد الفن 
تطويره لالأ�شاليب الفنية باأ�شلوب فريد مبتكر، فالفنان امل�شلم ابتكر طرقًا جديدة للفنون األف منها وحدات مميزة 

يف املجالت الزخرفية والتطبيقية والتَّ�شكيلية والعمارة والتخطيط.

وقد �شاعد النمو القت�شادي املت�شارع يف وطننا احلبيب على ن�شاط حركة الفن، وعلى الرغم من تاأثر الفن يف اململكة 
عودي ا�شتطاع اأن ُي�شيف  عودية بالفن الغربي نتيجة درا�شة بع�س الفنانني خارج الوطن، اإل اأن الفنان ال�شُّ العربية ال�شُّ
اأو �شريايل  اأو الإ�شالمية على لوحته، واإظهارها باأ�شلوب رمزي  ب�شمته اخلا�شة من خالل اإ�شافة الفنون ال�شعبية 
التَّ�شكيلي والر�شم والنحت واأ�شغال اخل�شب واملعادن، واخلزف  عودي على الت�شوير  اأو جتريدي، وا�شتمل الفن ال�شُّ

قمية والفنون الأدائية كالتمثيل والدراما وامل�شرح.. وغريها. والفنون الرَّ

www.ien.edu.sa

رابط الدر�س الرقمي عودي المو�ضوع الثاني: تطور الفن ال�ضُّ
المو�ضوع الأول

الفـــــنون الإ�ضــــــالمية

العمارة

الزجاج

الن�شيج

العاج

املعادن

اجللد

اخلط

ال�شجاد

اجل�س

اخل�شب

الف�شيف�شاء

الت�شوير

الفنون الت�شكيلية

الفخار
Earth Ware

اخلزف
Pottery

الفنون الزخرفية 
والتطبيقية

الزخرف

ال�ضكل )55( الفنون الإ�ضالمية
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�ضكل )5٦( الخط الزمني لن�ضاأة الفن الب�ضري ال�ضعودي

1٩57م   

1٩٦٤م 

1٩٦٩م 

1٩7٠م 

1٩7٤م 

1٩58م
امللك  اآنذاك  عودية  ال�شُّ العربية  اململكة  افتتح ملك 
اأول  اهلل-  �شعود-رحمه  اآل  العزيز  عبد  بن  �شعود 
وزارة  مبقر  الريا�س،  يف  مدر�شي  فني  معر�س 
هذا  اأتى  حيث  حاليًا(.  التعليم  )وزارة  املعارف 
الفنية  الرتبية  مادة  تدري�س  لقرار  تتويًجا  احلدث 
التَّ�شكيلية.  للفنون  ر�شمي  واحت�شان  باملدار�س، 
كما �شاعد على اإقامة املعار�س الفنية املدر�شية يف 

جميع مناطق اململكة بعد ذلك حتى الآن.

عودية  ال�شُّ العربية  اململكة  الفنية يف  بداأت احلركة 
اأ�شا�شية  كمادة  الفنية،  الرتبية  مادة  اعتماد  بعد 

�شمن مواد التعليم العام يف اململكة.

فني  معر�س  اأول  ر�شوي  احلليم  عبد  الفنان  اأقام 
ت�شكيلي له، وللفن التَّ�شكيلي ب�شفة عامة يف اململكة، 
العزيز  عبد  ذلك  بعد  تبعه  جدة.  مبدينة  وذلك 

احلماد وحممد ال�شليم و�شفية بن زقر و�شواهم.

اأقيم اأول معر�س جماعي لفناين اململكة يف الريا�س 
ال�شباب  لرعاية  العامة  الدارة  اإ�شراف  حتت 

اآنذاك.

ومن  ال�شباب،  لرعاية  العامة  الرئا�شة  اإن�شاء  مت 
�شكاًل  التَّ�شكيلي  الفن  حركة  اأخذت  احلني  ذلك 
واأعداد  املعار�س  عدد  فازداد  ومنتظًما؛  جديًدا 

الفنانني.

الفردي  معر�شها  زقر  بن  �شفية  الفنانة  قدمت 
الأول يف مدر�شة دار احلنان.

عودي: انفوجرافيك خط زمني لن�ساأة الفن الب�سري ال�سُّ
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كانت الرئا�شة العامة لرعاية ال�شباب -�شابقًا- ت�شع اخلطط ال�شنوية اخلم�شية لأن�شطة الفنون التَّ�شكيلية، فنظمت 

تقف  واإلى جانبها  عودية.  ال�شُّ داخل  العرب  وللفنانني  اخلارج  عوديني يف  ال�شُّ للفنانني  واجلماعية  الفردية  املعار�س 

للثقافة  عودية  ال�شُّ العربية  اجلمعية  مثل  الت�شكيلي،  الفن  خدمة  اإلى  م�شاعيها  يف  تهدف  اأخرى  ر�شمية  موؤ�ش�شات 

املدن،  واأمانات  اجلنادرية،  مهرجان  �شنويًا  نظم  الذي  الوطني  واحلر�س  اململكة،  داخل  الت�شعة  بفروعها  والفنون 

عودية. وقرية املفتاحة يف مدينة اأبها واخلطوط اجلوية ال�شُّ

تاأثروا  حيث  عوديني  ال�شُّ الفنانني  واجتاهات  اهتمامات  تنوعت 

باحلياة الجتماعية ومظاهرها التقليدية ومنهم �شفية بنت زقر، 

وفوزية بنت عبد اللطيف، وحممد ال�شندل ومن�شور كردي. وتاأثر 

بع�شهم بالجتاه اخليايل والرمزي ومنهم عبد احلميد البق�شي، 

و�شامي  �شلي،  العظيم  وعبد  الربيق،  وفهد  خليل،  ح�شن  وخليل 

احل�شني، وحميدة ال�شنان. كما مار�س بع�س الفنانني فنون النحت 

بخامة  �شيخون  بكر  الفنان  اهتم  حيث  واملج�شمات.  واخلزف 

الرخام ال�شناعي والنحا�س، واهتم الفنان كمال املعلم با�شتخدام 

اخل�شب والقطع الزخرفية القدمية، واهتم الفنان �شعد امل�شعري 

بالت�شكيالت اخلزفية امل�شتوحاة من الفن املعماري.

�ضكل )57( من اأعمال الفنانة ال�ضعودية �ضفية بن زقر

�ضكل )58( من اأعمال الفنان ال�ضعودي �ضعد الم�ضعري

لنبحث عن اأعمال الفنانني ال�سعوديني ونقوم بتحليل اأ�ساليبهم الفنية ونتعرف على خ�سائ�سهم، ثم نختار 
اأحد الفنانني لنقوم بت�سميم عمل فني ُمبتكر نحاكي فيه اأ�سلوب الفنان. 

١نشاط
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عودية: اخلط الزمني تطور فن امل�سرح يف ال�سُّ

الأ�ستاذ  ويعترب  عودية  ال�سُّ امل�سرحية  التجربة  بداية 
العهد  يف  امل�سرح  اأدخل  من  اأول  هو  �سالح  ابن  �سالح 
عودي من خالل امل�ساهد املدر�سية التي كان يقيمها  ال�سُّ
يف  عنيزة  مدينة  يف  الأهلية(  )املدر�سة  مدر�سته  يف 

منطقة الق�سيم.  

عودية  	 ال�سُّ املدار�س  يف  امل�سرحية  املمار�سة  ا�ستمرت 
تقدمي  عرب  امليالدية  والأربعينات  الثالثينات  خالل 

امل�ساهد الب�سيطة من خالل حفالت املدار�س. 
ثم ظهرت حركة التاأليف امل�سرحي املطبوع يف اململكة  	

ب�سدور اأول ن�س م�سرحي لالأديب ح�سني �سراج يف عام 
1932م بعنوان )الظامل لنف�سه(. 

تاأ�سي�س  	 مع  املدر�سي  بامل�سرح  الر�سمي  الهتمام  بداأ 
التعليم حاليًا( يف عام 1954م،  وزارة املعارف )وزارة 

وا�ستمر حتى وقتنا احلا�سر.  )وزارة  الجتماعية  وال�سوؤون  العمل  وزارة  حر�ست 
املوارد الب�سرية حاليًا( ممثلة باإدارة رعاية ال�سباب على 
والأم�سيات  احلفالت  عرب  الجتماعي  امل�سرح  تقدمي 
مدن  خمتلف  يف  الريا�سية  الأندية  تقيمها  كانت  التي 

عودية.  لتكون  	اململكة العربية ال�سُّ ال�سباب  لرعاية  العامة  الرئا�سة  اإن�ساء  مت 
ورعاية  تنظيم  عن  امل�سوؤولة  احلكومية  املوؤ�س�سة 
التي  والثقافية  والجتماعية  الريا�سية  الأن�سطة 

تت�سمن امل�سرحيات. 
عودية للثقافة والفنون  	 مت اإن�ساء اجلمعية العربية ال�سُّ

التي اأدت دورًا بارزًا يف رعاية وتنظيم وتطوير احلركة 
خالل  من  عودية  ال�سُّ العربية  اململكة  يف  امل�سرحية 

فروعها التي بلغت 16 فرعًا يف اململكة. 

الرئا�سة  خالل  من  ال�سباب  م�سرح  فرق  اإن�ساء  بدء 
العامة لرعاية ال�سباب. 

الواحد  	 املمثل  مب�سرح  ي�سمى  ما  ظهر 
واحد  ممثل  على  يقوم  والذي   ،)monodrama(
يوؤدي دور ال�سخ�سية الدرامية، ومييل عادة للتنوع يف 
التي مرت يف حياة  ال�سخ�سيات  ا�ستعرا�س عدد من 

ال�سخ�سية، وهو لون معروف على م�ستوى امل�سرح. 
بداأت عرو�س امل�سرحيات احلديثة التي تقدم اأثناء  	

عرو�س  ُقدمت  وقد  والدولية.  العربية  املهرجانات 
العربية  التجارب  من  م�ستفيدة  متنوعة  م�سرحية 

والدولية. 

م�سرح  	 خالل  من  اجلامعي  امل�سرح  تاألق  بداية 
جامعة امللك �سعود )جامعة الريا�س �سابقا(. 

ظهور م�سرح الطفل لأول مرة يف منطقة الأح�ساء.  	

1٩28م 

 1٩62م

منذ 1٩7٥م - 1٩76م 

1٩86م 

منذ 1٩30 اإلى 1٩٥4م

1٩74م

منذ 1٩83م - 1٩84م
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 )folklore( التراث الشعبي

م�شطلح ميثل ما تتوارثه املجتمعات عرب اأجيالها من عادات وفنون، ي�شمل )تقاليد املجتمع، الأهازيج والرق�شات 

ال�شعبية، احلكم والأمثال والق�ش�س ال�شعبية(.

عودي: مناذج من الفلكلور ال�شُّ

	-احلكايات والأ�شاطري ال�شعبية.

عودية، ال�شامري، العر�شة اجلنوبية، املجرور الطائفي  	-الفنون الأدائية والرق�شات ال�شعبية مثل: العر�شة ال�شُّ

وغريها من الرق�شات ال�شعبية املتنوعة يف مناطق بالدنا احلبيبة.

اأهم الفنون ال�سعبية والفلكلور التي ت�ستعر�سها اململكة العربية ال�سعودية �سنويا يف  لنقم باالطالع على 
مهرجان اجلنادرية، ثم نطبق التايل: 

 نتعرف على خ�ضائ�س هذه الفنون ونالحظ كيف يوؤدي فنانو هذه الفرق حركاتهم. . 1
 نقوم باختيار اأحد هذه الفنون وحماكاتها.. ٢

2نشاط

امللك فهد بن عبدالعزيز - رحمه اهلل -  مهرجان  اأنذاك  ال�شعودية  العربية  اململكة  افتتح ملك  يف عام 		9	م 

اجلنادرية الأول، الذي يعد من اأ�شهر املهرجانات الثقافية والرتاثية يف اململكة حيث يقام �شنويًا يف ف�شل الربيع 

ويت�شمن عر�س الثقافة والفلكلور ال�شعبي املتنوع من جميع مناطق اململكة.

ال�ضكل )٦٠(  رق�ضة المجرور الطائفي ال�ضعبية ـ مهرجان الجنادرية
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عودي: قمي السُّ الفن الرَّ

قمي  عوديني )ن�شاء ورجال( دور وا�شح يف الهتمام بالفن الرَّ كان للفنانني ال�شُّ
عودية،  ملواكبة الت�شارع املعريف والتقني، والتطور الذي ت�شهده اململكة العربية ال�شُّ
من  العديد  واأقيمت  والعناية،  الهتمام  تلقى  قمية  الرَّ الفنية  الأعمال  وبداأت 
واأق�شام  كليات  ون�شطت  اململكة،  داخل  قمي  الرَّ الفن  يف  املتخ�ش�شة  املعار�س 
قمي وا�شتحداث بع�س الكليات اخلا�شة به موؤخًرا.  اجلامعات يف تدري�س الفن الرَّ

عودية  ال�سُّ العربية  اململكة  اأقيم يف  اأول معر�س فني رقمي  بالتعاون مع زمالء ال�سف لنحاول البحث عن 
ونناق�س التايل:

من امل�ضاركني يف املعر�س؟. 1
ما املو�ضوعات التي مت تناولها يف الأعمال املعرو�ضة؟. ٢
كيف نقيم الأعمال ا�ضتناًدا على معناها وم�ضمونها؟. ٣

٣نشاط

با�ستخدام تطبيقات االأجهزة اللوحية، لنقم بت�سميم ودمج �سور رقمية عن تاريخ مدينة من مدن اململكة 
العربية ال�سعودية، بحيث تت�سمن العنا�سر التالية: 

�ضور تاريخية عن املدينة. . 1
اأدوات وحرف تتميز بها هذه املدينة. . ٢
�ضور من الطبيعة لأهم النباتات امل�ضهورة. . ٣

4نشاط

ال�ضكل )٦1(  كولج رقمي 
للفنانة فدى الح�ضان





الإنتاج الفني
الوحدة الثالثةالوحدة الثالثة
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ن�ستعر�ض يف وحدة الإنتاج الفني تقنيات متعددة لإنتاج اأعمال فنية ت�سكيلية ورقمية واأدائية، حيث �سنتعرف على 

خامات واأ�ساليب متنوعة لالإنتاج الفني يف اأ�سكاله الثالثة، وتبداأ موا�سيع هذه الوحدة باللون واملنظور، ثم الإنتاج 

يف الفن الت�سكيلي  وي�سمل اللوحات الت�سكيلية والف�سيف�ساء وفن الكولج والديكوباج، ثم الإنتاج يف الفن الرقمي 

وي�سمل الربامج والتطبيقات اخلا�سة بالت�سميم الرقمي وتقنيات الت�سميم يف الفنون الرقمية. وتنتهي بالإنتاج 

يف الفن الأدائي وي�سمل اأدوات وموا�سيع الفن الأدائي وامل�سرح. و�سيتم تطبيق وا�ستخدام هذه التقنيات يف تنفيذ 

امل�سروع الف�سلي.

يتوقع من الطالب/ الطالبة يف نهاية الوحدة:

�سرح مفهوم اللون.. 	

توظيف اللون يف اإنتاج اأعمال فنية.. 	

�سرح مفهوم املنظور وكيفية ا�ستخدامه يف اإنتاج اأعمال فنية ت�سكيلية  و رقمية.. 	

تطبيق املنظور يف اإنتاج الأعمال الفنية.. 	

التعرف على الفن الت�سكيلي واأدواته.. 	

جتريب اأدوات الفن الت�سكيلي من فر�ض واألوان يف ت�ساميم فنية مب�سطة.. 	

معرفة تاريخ فن الف�سيف�ساء.. 	

تذوق القيمة اجلمالية يف بع�ض الأعمال الفنية من خالل الو�سف والتحليل ملكوناتها.. 	

تنفيذ لوحة ف�سيف�ساء مب�سطة ب�سكل مبتكر.. 	

معرفة فن الكولج واأدواته.. 		

تنفيذ اأعمال فنية با�ستخدام فن الكولج اليدوي ومقارنتها بفن الكولج الرقمي.. 		

معرفة فن الديكوباج واأدواته.. 		

تنفيذ اأعمال فنية با�ستخدام فن الديكوباج باأحد اأ�ساليبه امل�سطح اأو البارز.. 		

ا�ستعرا�ض مراحل تطور الفن الرقمي.. 		

التعرف على اأدوات الفن الرقمي وموا�سيعه واأ�ساليبه.. 		

�سرح الربامج والتطبيقات امل�ستخدمة يف الفن الرقمي. . 		

		 ..)3D2 وD( التمييز بني وظائف برامج وتطبيقات الفن الرقمي املتعددة
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جتريب التقنيات واملهارات املتعلقة بالت�سميم الرقمي.. 		

�سرح اأ�سا�سيات حتريك الأ�سكال والر�سومات.. 		

تطبيق تقنيات حتريك الأ�سكال والر�سومات با�ستخدام برامج الفن الرقمي.. 		

�سرح اأ�سا�سيات ت�سميم املل�سق الإعالين.. 		

ت�سميم مل�سق اإعالين با�ستخدام برامج وتطبيقات الفن الرقمي.. 		

ا�ستعرا�ض مراحل تطور الفن الأدائي واأدواته وموا�سيعه واأ�ساليبه.. 		

تطبيق الألعاب الدرامية وارجتال امل�ساهد احلركية التعبريية.. 		

اأداء بع�ض الفنون ال�سعبية مثل العر�سة ال�سعودية.. 		

�سرح عنا�سر العر�ض امل�سرحي والبناء الدرامي.. 		

�سرح مكونات ن�ض العر�ض الأدائي واأهم خ�سائ�سه.. 		

كتابة ن�ض م�سرحي مل�سهد واحد.. 		

�سرح مكونات بيئة العر�ض الأدائي.. 		

اأداء بع�ض التعابري اجل�سدية من خالل التمارين اجل�سدية.. 		

توظيف املعرفة واملهارة يف جمال الفن الت�سكيلي والرقمي و الأدائي يف امل�سروع الف�سلي.. 		
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ماهو اللون؟
    مت اكت�ساف اأ�سل اللون بوا�سطة العامل اإ�سحاق نيوتن )Isaac Newton( حيث �ساعدت الفيزياء يف فهمه عن 
طريق تتبع ق�سر اأو طول موجة اأ�سعة ال�سوء. فكلما طالت املوجة اقرتب اللون من الأحمر، وكلما ق�سرت دنى من 

الأزرق البنف�سجي، اإلى اأن يبلغ لون ما فوق البنف�سجي من جهة، ولون ما حتت الأحمر من اجلهة الأخرى.
    فاللون هو الأكرث حيوية والأف�سل تعبرًيا من الأ�سكال اللفظية؛ لك�سف الر�سائل واملعاين واملفاهيم يف الت�سميم 
والفنون الت�سكيلية، فهو حمفز لكافة احلوا�ض مما ينتج عنه ال�ستجابة اجلمالية والعاطفية التي توؤثر ب�سكل اإيجابي اأو 
�سلبي على املزاج وامل�ساعر والأحا�سي�ض. فهناك من الفنانني الذين اتخذوا اللون اأ�سا�ًسا للت�سكيل يف الع�سر احلديث، 
فعربوا باللون عن مظاهر الفرح وال�سعادة واحلزن والياأ�ض تارة، وعن ال�سو�ساء واحلركة والن�ساط والطاقة والهدوء 

وال�سكون تارة اأخرى، من اأمثال الفنان فان جوخ )Van Gogh( و بيكا�سو )Picasso( وغريهم.
نراها  التي  الألوان  كل  امتزاجها  من  وين�ساأ  الأحمر.   -	 الأ�سفر.   -	 الأزرق.   -	 هي:  الأ�سا�سية  والألوان     
وتو�سف  ويوحدها،  الألوان جميعها  يحتوي على  الأبي�ض  بينما  الألوان،  فهو ميت�ض جميع  الأ�سود  واأما  ون�ستعملها. 

بع�ض الألوان بالدافئة والبع�ض الآخر بالباردة.

www.ien.edu.sa

رابط الدر�س الرقمي المو�ضوع الأول: اللون
المو�ضوع الأول

�ضكل )٦٢( الدائرة اللونية وتق�سيمها

دائرة اللون

الألوان المتقابلةالألوان الباردةالألوان الدافئة

الألوان الثانويةالألوان الأ�سا�سية



61

ما هو لونك المف�ضل؟
اأ�صبه ما تكون بالتوقيع ال�صخ�صي، فنعرف من خاللها اأمزجة النا�س وعواطفهم،   اإن عملية اختيار اللون هي 
فنالحظ اأن النا�س قد تتفاعل ب�صكل خمتلف على اللون نف�صه وذلك على اأ�صا�س خرباتهم ال�صابقة اأو �صلوك مكت�صب، 
وتختلف تف�صيالت الأ�صخا�س لبع�س الألوان من منطقة لأخرى باختالف خلفياتهم الثقافية. حيث دلت درا�صات 
اللون وعلم النف�س اأن اللون يتمتع بالقدرة على اإ�صفاء املعنى اأو ا�صتثارة امل�صاعر، على �صبيل املثال، جند يف ال�صكل 

)63( اأن لكل لون دللة:

الغمو�ض التاأمل النقاء الطبيعة الإلهام النجاح التفا�ؤل ال�ضعادة الإبداع التنبيه الرعاية

اأ�ضود رمادي اأبي�ض بني بنف�ضجي اأزرق اأخ�ضر اأ�ضفر برتقالي اأحمر �ردي

قوي تاأملي ُمخل�ض �ضامد مت�ضامح م�ضالم مطمئن اإيجابي مرح �ضغوف متعاطف

�اثق حيادي متجدد اآمن حكيم هادف منتع�ض متحفز حما�ضي متمكن
مفعم 

بالأمل

�شكل )٦٣( دللت الألوان

قال اأحد الكتاب يف القرن التا�صع ع�صر جون رو�صكني Ruskin John: »اللون هو العن�صر الأكرث اأهمية يف كل 
�صيء مرئي«
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اللون في الفنون الرقمية:

     ل يختلف مفهوم اللون كثرًيا يف الفنون الرقمية، لكن يظهر الختالف يف طريقة ا�ستخدامها ح�سب العمل، فعلى 

ا على �سا�سات العر�ض  �سبيل املثال يف الفنون الرقمية، اإما اأن يكون العمل مطبوًعا على خامات واأوراق اأو معرو�سً

اللون املتعلق مبكان عر�سه  »اأ�سلوب  باأنه:  اللوين  النظام  العمل الرقمي. ويعرف  اأو م�ساهدة  اإخراج  امل�ستخدمة يف 

وطريقة اإنتاج القطعة التي حتمله«.

:)RGB( نظام
نظام عر�ض الأعمال على �سا�سات العر�ض املختلفة مثل: )�سا�سة عر�ض 
نظام  وهو  النقالة(  الهواتف  اللوحية،  الأجهزة  الالبتوب،  الكمبيوتر، 
الأخ�سر   ،)Red( الأحمر اأ�سا�سية  األوان  ثالثة  على  يقوم  األوان جمعي 
)Green(، والأزرق )Blue(. ويكون اللون الأبي�ض يف هذا النظام ناجًتا 
غياب  عن  ينتج  الأ�سود  اللون  بينما  املجموعة،  هذه  ت�سم  توليفة  عن 
ال�سوء يف �سا�سة العر�ض. وجند هذا النظام �سائًعا يف الطابعات املنزلية 

والأحبار اخلا�سة بها.
�ضكل )٦4( ا�ستخدامات نظام اللون 

RGB
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لنبحث عرب �ضبكة الإنرتنت عن موقع )My Color Space(؛ للتعرف على خ�ضائ�ض اللون الرقمي 
عرب  اأمامنا  الظاهرة  النتائج  �نناق�ض  رقمية،  لونية  خمططات  بتاأليف  نقوم  ثم   ،)RGB( بنظام 

ال�ضا�ضة.

١نشاط

:)CMYK( نظام
النظام  هذا  ويعرف  امل�سطحة،  الرقمية  الأعمال  طباعة  يف  ي�ستخدم 
 ،)Cyan( اأ�سا�سية هي الأزرق وي�سمى: �سيان  األوان  اأربعة  باعتماده على 
 ،)Yellow( الأ�سفر   ،)Magenta( ماجنتا  ي�سمى:  الغامق  الوردي 

.)Black( والأ�سود
حيث تعمل الأحبار امل�ستخدمة يف الطباعة على امت�سا�ض لون اخللفية 
الألوان  اندماج  ب�سبب  الأخرى  الألوان  وتنتج  عادة  اأبي�ض  يكون  الذي 

الأربعة الرئي�سية.

�ضكل )٦5( ا�ستخدامات نظام اللون 
CMYK
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مار�ض الإن�سان منذ القدم الفن الت�سكيلي باأنواعه؛ لُيعرب عن م�ساعره واأحا�سي�سه وعن الف�ساء املحيط من حوله، 
فَعَرف معاين الأ�سكال وطبيعتها وتعمق يف معرفة ُطرق التعبري عنها على امل�ساحة ذات البعدين لكي يحقق البعد 
الثالث. ومر الإن�سان مبراحل ح�سارية عدة، تعّرف من خاللها على بع�ض القواعد والأ�س�ض التي اعتمد عليها للو�سول 

اإلى التعبري عن تلك الظواهر ب�سكل اأكرث دقة، ومنها قواعد ونظريات علم املنظور. انظر ال�سكل )		(.
ا�ستطاع العامل اليوناين اإ�سخيلو�ض )Aeschylus( و�سع قواعٍد اأ�سا�سية للمنظور واأو�سح يف كتابه �سري اخلطوط 
واجتاهاتها بالن�سبة ملوقعها من الناظر وُبعدها وقربها منه، وجاء بعد ذلك الرومان فكانت اأغلب ر�سوماتهم وفًقا 
لقواعد املنظور من نقطة تال�سي واحدة. ويف عام 				م و�سع الإيطايل دافن�سي كتاًبا عن املنظور واعتربه فرًعا من 
فروع الريا�سيات، حيث ذكر اأن للمنظور طبيعة جتعل ما هو م�سطح يبدو بارًزا، وما هو بارز يبدو م�سطًحا، ويف عام 

				م اأّلف النحات األربت دورر كتاًبا اآخًرا يف املنظور، ثم تتابعت املوؤلفات يف هذا العلم عرب التاريخ.

www.ien.edu.sa

رابط الدر�س الرقمي المو�ضوع الثاني: المنظور
المو�ضوع الأول

�ضكل )٦٧( تخطيط اأولي يو�سح ا�ستخدام المنظور في الر�سم�ضكل )٦٦( تو�سيح للمنظور
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�ضكل )٦٨( م�ستويات المنظور

المنظور عبارة عن:
جمموعة من الأ�س�ض والقواعد التي ُتو�سل الفنان باملمار�سة الفعلية للفنون الت�سكيلية. 	
ر�سم الأ�سكال من الطبيعة كما ت�ساهدها العني الب�سرية. 	
متثيل الأ�سياء على �سطح منب�سط لي�ست كما هي يف احلقيقة، ولكن كما تبدو لعني الناظر يف و�سع معني وعلى  	

ُبعد معني.
واملنظور ل ُيفهم عن طريق الدرا�سة النظرية فقط، واإمنا ُيفهم عن طريق املمار�سة التطبيقية امل�ستمرة، املبنية  	

على امل�ساهدة وامل�ستندة على اأ�سا�سيات وقواعد ونظريات علم املنظور.

للمنظور م�ضتويات عديدة ونقاط خطوط كثرية لبد من معرفتها، ومنها:
م�ستوى ال�سورة )اللوحة( )Picture Plane(: وهو ال�سطح ال�سفاف الذي يظهر من خالله ال�سكل ويكون راأ�سي  	

الو�سع ومواجهًا للم�ساهد.
خط الأر�ض )Ground Line(: وهو تقاطع م�ستوى ال�سورة مع م�ستوى الأر�ض، وهو بداية اللوحة، ومنه يبداأ  	

البعد الثالث )العمق(.
خط الأفق )Horizon Line(: وهو اخلط الالنهائي الواقع على �سطح الأر�ض. 	
م�ستوى النظر: هو امل�ستوى الوهمي الأفقي الواقع اأمام الناظر مبا�سرة، واإذا ارتفع الناظر اإلى اأعلى تغري ال�سكل  	

الذي ينظر اإليه بحيث يت�سع ال�سكل الأعلى للمنظر ول يظهر ال�سكل الأ�سفل له، والعك�ض.
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قواعد ر�ضم المنظور من نقطة تال�ضي �احدة:
جميع اخلطوط املتوازية فيما بينها واملوازية لل�سعاع الرئي�ض تلتقي يف النقطة الرئي�سة، وهذه النقطة هي نقطة  	

التال�سي.
جميع اخلطوط املائلة تلتقي يف نقطة تال�سي واحدة. 	
جميع اخلطوط العمودية والأفقية يف اللوحة تبقى على حالها دون تغيري. 	
ال�سطوح اجلانبية تكرب كلما قل انحرافها وكانت بعيدة عن نقطة التال�سي والعك�ض. 	
ال�سطوح العلوية تكرب كلما انخف�ست اأو ارتفعت عن خط الأفق، وت�سغر كلما اقرتبت منه. 	
اخلطوط العمودية يف اللوحة تق�سر وتقل امل�سافات بينها كلما ابتعدت عن عني الناظر. 	

١نشاط

لنقم بتجربة ر�ضم خمطط اأ�يل )اإ�ضكت�ض( باتباع قواعد املنظور من نقطة تال�ضي �احدة، عرب اخلطوات 
التالية:

لتحدد . 	 خ�ضن  بقلم  اأفقًيا  خًطا  ار�ضم  ر�ضمك.  يف  الأفق  خط  حدد 
الأفق، فخط الأفق هو ما يحدد ُبعد ما يقدر امل�ضاهد على روؤيته تبًعا 

للم�ضطح وم�ضافة امل�ضاهد من الأر�س.

حدد مو�ضع نقطة التال�ضي فهذا ما �ضيحدد تاأثري املنظور، مثاًل . ٢
لرن�ضمها يف املنت�ضف.
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ا�ستخدام  تطور  الرقمية  الفنون  يف 

املنظور عرب الربجميات فاأ�سبح تطبيقه �سهل 

الهند�سي،  والت�سميم  الفنية  الأعمال  على 

حيث ل تكاد تخلو جميع الربامج والتطبيقات 

منه.

ر�ضم . ٣ على  واحر�س  الأ�ضا�ضية:  لالأغرا�س  تخطيطًيا  ر�ضًما  ار�ضم 
اأفقية وراأ�ضية ومائلة تتقاطع يف نقطة التال�ضي لت�ضاعدك  خطوط 

يف احلفاظ على ُبعد املنظور.

اأ�ضف التفا�ضيل لر�ضمك مع احرتام الن�ضب التي مت حتديدها تبًعا . 4
للخطوط املرجعية التي �ضبق وقمت بر�ضمها: ثم قم بتنظيف العمل 
من اخلطوط املرجعية اأو تلوينه لتح�ضل على العمل ب�ضكله النهائي.

٢نشاط

برامج  با�ضتخدام  الرقمي  املنظور  ر�ضم  لنحا�ل  ال�ضابق  الن�ضاط  يف  بها  قمنا  التي  اخلطوات  بنف�ض 
�تطبيقات الر�ضم الرقمية �نالحظ الفرق يف التنفيذ بني تقنية الر�ضم اليد�ي �الرقمي.

مالحظة: ميكننا ال�ضتفادة من موقع )GeoGebra( لالإطالع على اأعمال رقمية منفذة با�ضتخدام املنظور 
.)Perspective Drawing( بالبحث يف املوقع با�ضتخدام العبارة

ال�ضكل )٦٩(  �سورة تو�سح تطبيق المنظور با�ستخدام برنامج الفوتو�سوب
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    من املعروف اأن الفنانني الت�سكيليني ينتجون اأعمالهم الفنية با�ستخدام الفر�ساة والألوان واخلامات املختلفة 
على اأ�سطح ُت�سمى اللوحة.

وتتنوع الألوان والو�سائط التي ي�ستخدمها الفنانون )Painting media(، ما بني األوان زيتية)oil color( واألوان 
 )Acrylic( اإكريليك  واألوان  وزيتي.  طب�سوري  نوعني  على  وهي   )Pastel( �سمعية  واألوان   )Watercolor( مائية 

وغريها، ولكل لون تاأثريه املختلف وامللمو�ض على �سطح اللوحة.

كما ير�سم فنانون اآخرون اأعمالهم الفنية على اأ�سطح متعددة، مثل الورق paper، اأو اجلدران Walls، اأو الأ�سطح 
اخل�سبية Wood، اأو الزجاج glass. وغري ذلك من الأ�سطح املتعددة واملختلفة. ولكل �سطح ما ينا�سبها من الألوان 

والفر�ض اخلا�سة به.

www.ien.edu.sa

رابط الدر�س الرقمي المو�ضوع الثالث: الإنتاج في الفن الت�ضكيلي
المو�ضوع الأول

إنتاج اللوحات الفنية:

مت ر�ضم اأحد املناظر الطبيعية يف لوحتني با�ضتخدام نوعني خمتلفني من الألوان، لنالحظ الفرق بينهما 
�نحا�ل ا�ضتك�ضاف ماهي الألوان امل�ضتخدمة يف كل لوحة:

١نشاط
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 بالتعا�ن مع زمالء ال�ضف لنقم بعمل عدة جتارب 
اأ�ضطح  على  الفر�ضاة  �اأنواع  اأحجام  اأثر  حول 
بها  لنكون  تو�ضيحية  �ضوًرا  جنمع  ثم  اللوحات، 

ا يف �ضرائح تو�ضيحية. ا مرئًيّ عر�ضً

من اأين يتم احل�ضول على �ضعر الفر�ضاة؟ لنبحث عن الإجابة.

٢نشاط

٣نشاط

ال�ضكل )٧٠( اأ�سكال متعددة للفر�ض

ا اأن  تعد الفر�ض من اأهم الأدوات الفنية، ومن املهم جدًّ
لال�ستفادة  ا�ستخدامها؛  من  النتهاء  بعد  بها  العتناء  يتم 

منها مرة اأخرى.

ال�ضكل )	٧(  لوحة الفنان الرو�سي فا�سيلي 
كاندين�سكي، تجريد 	 . 				م. معر�ض 

تريتياكوف بمو�سكو، رو�سيا
(Kandinsky, Wassily,Improvisation 

1910 .7, Moscow. The 
StateTretyakov Gallery)
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خامات التنفيذ في الفنون الت�ضكيلية:

ال�ضكل )٧٢( خامات التنفيذ في الفنون الت�سكيلية

اأد�ات الر�ضم بالألوان الزيتية اأ� باألوان الإكريليك:

:)Canvas( اأ-اللوحة
لوحات قما�س اأبي�س م�ضدودة على اإطار خ�ضبي.

ب - الفر�ض )Brush(: تكون �ضعريات فر�س الألوان الزيتية واألوان الإكريليك اأق�ضى من �ضعر 
فر�س الألوان املائية، لذا ينبغي ال�ضتف�ضار عنها قبل ال�ضراء )ميكنك اأن ت�ضاأل معلمك اأو املخت�س 

يف املكتبة(.

اأ�ضعارها  تختلف  منها،  اأنواع  عدة  يوجد  الكريليك(  األوان  )الزيتية،   :)Colors( الألوان   - ج 
باختالف جودتها.

 يمكن اإنتاج 
لوحات فنية 

با�ضتخدام

الألوان 
الزيتية

اأحبار

الألوان 
الخ�ضبية

الألوان 
المائية

األوان 
الإكريلك

الألوان 
ال�ضمعية
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اأو بال�ضتيكي يتم خلط الألوان عليه ومزجها، قبل و�ضعها  طبق خ�ضبي   :)Palette( د -البلته 
على اللوحة.

هـ - زيت )Oil(: هنالك العديد من اأنواع الزيوت التي ت�ضتخدم كو�ضيط لتذويب الألوان الزيتية، 
)ميكننا �ضوؤال املعلم حول تلك الزيوت، اأو نبحث عن خ�ضائ�ضها يف الإنرتنت(، اأما األوان الكريليك 

فو�ضيطها املاء.

و-  مذيب الألوان الرتبنتني )Turpentine(: ي�ضتخدم لتنظيف فر�ش الر�ضم من الألوان 
)خا�ضة الألوان الزيتية( ونظًرا خلطورته، توجد له بدائل عديدة ميكننا البحث عنها يف املكتبات 

واملتاجر املخ�ض�ضة لبيع اأدوات الر�ضم.

٤نشاط

اأمامنا عدة لوحات فنية عاملية ر�شمت ملناظر ومو�شوعات خمتلفة، لنقم بالبحث عنها يف �شبكة الإنرتنت، 
للتعرف على فنانيها والتقنيات والأدوات امل�شتخدمة يف اإنتاجها.
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 خطوات تنظيف الفر�ش بعد ا�ستخدامها بالألوان الزيتية:

الرتبنتني  الألوان  مذيب  اأو   )Thinner( ترن  الألوان  مزيل  من  قليًل  ن�ضع  اأوًل: 
)Turpentine( يف طبق زجاجي.

اجللد  حلماية  واقية  ومالب�ش  وكمامة؛  ونظارات  قفازات  ارتداء  على  احلر�ش  مع 
والقما�ش من اآثار الترن ورائحته النفاذة.

ثانًيا: ن�ضتخدم ورق ال�ضحف القدمية لتنظيف �ضعريات الفر�ضاة ونبداأ باجلزء املعدين، 
ون�ضحب اإىل الأعلى قليًل وبرفق، حتى ل تنتزع ال�ضعريات.

ثالًثا: من�ضك الفر�ضاة بيد، وورق ال�ضحيفة بيد اأخرى، ون�ضغط من منت�ضف الفر�ضاة 
برفق، حتى نزيل اأكرب كمية من الألوان.

رابًعا: يجب التاأكد اأننا اأزلنا اأكرب كمية من الألوان من الفر�ضاة، ويظهر ذلك بو�ضوح يف 
ورق ال�ضحيفة.

من  قدر  اأكرب  لإزالة  الفر�ضاة  ونحرك  املذيب،  يف  الفر�ضاة  راأ�س  بغم�س  نقوم  خام�ًضا: 
الألوان.
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�ضاد�ًضا: نكرر م�ضح الفر�ضاة بورق ال�ضحف، لنتاأكد من اإزالة اأكرب قدر من الألوان.

�ضابًعا: ن�ضع قلياًل من ال�ضابون يف طبق بال�ضتيكي، ونقوم بغ�ضل راأ�س الفر�ضاة لإزالة 
بقايا الألوان.

ثامًنا: نحرك الفر�ضاة يف الطبق، ونالحظ تغري لون ال�ضابون اإىل لون الطالء.

لون  ويبدو  الفر�ضاة،  من  زال  قد  الطالء  لون  اأن  لنالحظ  الغ�ضل  تكرار  مع  تا�ضًعا: 
ال�ضابون غري خمتلط بلون الطالء على الفر�ضاة.

عا�ضًرا: نقوم بتجفيف الفر�ضاة بورق اجلرائد، حتى نزيل اأي بقايا للماء وال�ضابون منها، 
ثم نحفظها يف مكان جاف، متهيًدا ل�ضتخدامها مرة اأخرى.
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الف�سيف�ساء اأو فن املوزاييك)Mosaic( هي كلمة اإغريقية تعني فن وحرفة �سناعة املكعبات ال�سغرية من الطني 
فوق  )الروبة(  باجل�ض  تثبيتها  طريق  عن  واجلدارية  الأر�سية  الفراغات  وتزيني  زخرفة  يف  وا�ستعمالها  املحروق، 

الأ�سطح الناعمة وت�سكيل الت�ساميم املتنوعة ذات الألوان املختلفة.

الف�ضيف�ضاء عبر التاريخ:

يعترب الف�سيف�ساء نوعا من الفن التعبريي التب�سيطي، بت�سميماته ثنائية الأبعاد، وباألوانه اجلذابة املتاألقة، وهو من 
اأقدم فنون الت�سوير منذ الع�سر احلجري، فقد كانت تك�سى ال�سطوح مبخاريط من الطني، لها روؤو�ض ملونة، وبقطع 
من العظام، اأو الأ�سنان، اأو الأ�سداف، يف عقود اأو حليات، اأو هيئة �سفوف، ويعترب الإغريق هم اأول من ا�ستخدموا 
املوزاييك كتقنية يف فنونهم وذلك قبل اأربعة قرون قبل امليالد، وقد عرث يف بالد مابني النهرين على ا�ستخدامات 
لتقنية املوزاييك يف تزيني الأدوات وتك�سية احلوائط والتي ترجع اإلى ال�سومريني ثم الرومان ثم البيزنطيني الذين 
اأدخلوا يف �سناعة الف�سيف�ساء الزجاج واملعادن وطوروا هذه ال�سناعة بت�سغري قطع الف�سيف�ساء اإلى اأقل قدر ممكن 
حتى تتعدد الألوان وت�سبح ال�سور اأكرث بهجة والتفا�سيل اأكرث و�سوًحا، وقد وجد يف الفن امل�سري القدمي مناذج 
خ�سبية طعمت بالعظم والعاج، وكذلك يف الفن الهلن�ستي ا�ستخدمت قطع من الأحجار امللونة ال�سغرية، ومنذ القرن 
ثالثية  بت�سميمات  باملنظور  الفن  هذا  وظهر  املوزاييك  فن  تطور  امليالدي  الرابع  القرن  وحتى  امليالد  قبل  الثاين 
وت�سوير  واحليوانات،  والطيور  والهند�سية  الآدمية  الأ�سكال  بت�سوير  وقاموا  بالعمق،  الإيحاء  ومبحاولت  الأبعاد، 

املو�سوعات الأ�سطورية ومناظر الطبيعة.

:)Mosaic( الفسيفساء

�ضكل )٧٣( عمل فني بالف�سيف�ساء
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الف�سيف�ساء عبر الثقافات المختلفة:

وقد بلغ فن املوزاييك اأوج ازدهاره يف الع�شور الو�شطى، يف الفرتة ما بني الثالث ع�شر والرابع ع�شر امليالدي يف 
اأوروبا، وظهور مناذج رائعة زينت العديد من اأر�شيات العمارة الإيطالية والقباب والعقود كما انتقلت بع�ض الطرز 
الزخرفية لفن الف�شيف�شاء من ع�شر النه�شة الإيطالية اإلى اإ�شبانيا يف القرن اخلام�ض ع�شر امليالدي، واإلى ال�شرق 

الأق�شى.
   

ال�شكل )٧٥(   ف�شيف�شاء من الجامع الأموي ال�شكل )٧٤(  ف�شيف�شاء من العمارة الإيطالية
في دم�شق

ال�شكل )٧٦(  ف�شيف�شاء داخل م�شجد بماليزيا

فن الف�سيف�ساء الحديث:

عاد هذا الفن العريق للظهور من جديد ب�شورة حديثة تواكب الع�شر، نظًرا لروعة ت�شاميمه وجمال ت�شكيالته 
النابعة من مناجم الرتاث واحل�شارات القدمية، فنجد اأن فنان الف�شيف�شاء احلديث قام باجلمع بني اأف�شل تقنيات 
فن  اأك�شب  متطورة،  وتقنيات  وخامات  معا�شرة  ت�شاميم  با�شتخدام  املبتكرة  التاأثريات  واأحدث  التقليدية،  الإنتاج 
الف�شيف�شاء خوا�ض فنية منفردة ومميزة، جعله من الفنون الهامة امل�شتخدمة يف عامل الإنتاج الفني والديكور. ويعترب 
 Mosaic Micro(الفنان امل�شري �شعد رومان من رواد فناين الف�شيف�شاء بالعامل حيث يعترب رائد فن املايكرو موزاييك
Art( يف الع�شر احلديث، ذلك الفن الذي اندثر بعد فرتات الزدهار الفني يف ع�شر النه�شة، حيث اأن كل ما ميلكه 

العامل من قطع فنية من هذا النوع كان نتاًجا لهذه الفرتة الزمنية، وما بقي منه موجود فقط يف متاحف اأوروبا واأمريكا 
اأو يف الكاتدرائيات القدمية. وفن امليكرو موزاييك الف�شيف�شاء الدقيقة )Art Mosaic Micro( هو عبارة عن قطع 

زجاجية �شلبة وملونة متناهية ال�شغر، ي�شل عر�ض الكثري منها اإلى اأقل من ملليمرت. واأكرب قطعة منها.
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ي�سل عر�سها اإلى ثالثة اأو اأربعة ملليمرتات؛ لتكون ماليني من الدرجات اللونية. ي�سكل بها الفنان لوحته بعد 
التقاطها مبلقط خا�ض وروؤيتها من خالل عد�سة مكربة ول�سقها بال�سق قوي.

   

ال�ضكل )٧٧(  من اأعمال الفنان �سعد رومان

١نشاط

نتاأمل جماليات )الف�ضيف�ضاء الدقيقة( فن املايكر� موزاييك )Micro Mosaic Art( �نحلل القيم الفنية 
.)Pointillism( اجلمالية له، �نكت�ضف عالقة هذا الفن بفن البوينتليزم�

تقنيات فن الف�ضيف�ضاء:

تقنيات الف�ضيف�ضاء

الر�ضم الورقيالرقمي
الرخامي الزجاجي�التلوين

�احلجري
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٢نشاط

من خالل ال�ضور املعر��ضة اأمامنا، ن�ضتنتج الأد�ات �اخلامات امل�ضتعملة يف تنفيذ كل تقنية منها، �نناق�ض 
مع زمالء ال�ضف اأ�ضاليب �طرق التنفيذ.

   

�ضكل )٧٨( الف�سيف�ساء الرخامي والحجري

   

�ضكل )٧٩( الف�سيف�ساء الزجاجي

   

�ضكل )٨٠( ف�سيف�ساء الر�سم والتلوين
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 الأدوات والخامات الم�ستخدمة لفن الموزاييك:

تختلف الأدوات واخلامات امل�ستخدمة لفن املوزاييك وفق النوعية املراد اإنتاجها من هذا الفن فهناك على �سبيل 
املثال: املوزاييك التقليدي باحلجر، والرخام، وقطع الزجاج امللون. وخاماته واأدواته مكونة من:

 

�شكل )٨١( الف�سيف�ساء الورقي

  

�شكل )٨٢( الف�سيف�ساء الرقمي

ق���ط���ع ال������رخ������ام ال��م��ك�����ش��ر . ١
والأح�����������ج�����������ار وال������خ������زف 
وال�������زج�������اج وال���ف�������ش���و����ص 

الملونة...الخ.

�شكل )٨٣(
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)م�������ض���ط���رة . ٢ ر�����ض����م  اأدوات 
تقطيع  واأدوات  واأق�������الم( 
واأدوات  وال��زج��اج،  ال��رخ��ام، 

تك�ضير، وغراء قوي.

الج�س )ال��روب��ة( واأدوات��ه��ا . ٣
واأداة   - اإ���ض��ف��ن��ج   - )وع������اء 

م�ضح و�ضغط(.

اأدوات حماية )قفازات ونظارة واقية وكمامة(. 4

�ضكل )٨4(

�ضكل )٨5(

�ضكل )٨٦(
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 خطوات تنفيذ الموزاييك الحجري والرخامي: 

العمل . 	 تنفيذ  املراد  و�شفه وطبعه على اخللفية  �شبكة ف�شيف�شاء  اإلى  الر�شا�ص  بقلم  وتق�شيمه  الت�شميم  اختيار 
عليها.

حتديد الدرجات اللونية للت�شميم وفق دائرة اللون.. 	
جتهيز الأدوات واخلامات اخلا�شة بالتقنية املراد تنفيذها.. 	
ارتداء اأدوات احلماية اأثناء العمل.. 	

ق�ص القطع بالأدوات القاطعة اأو تك�شريها باملطرقة وفق الت�شميم.. 	

ال�شكل )٨٩( 

ال�شكل )٨٨( 

ال�شكل )٨٧( 
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تثبيت قطع املوزاييك بالغراء وتركها حتى اجلفاف.. 	

و�سع اجل�ض )الروبة( على الت�سميم بعد خلطه باملاء مع اإمكانية اإ�سافة األوان اأكريليك اأو بو�سرت للح�سول على . 	
درجة لونية منا�سبة للت�سميم اأو خلطه بلون اأ�سود للح�سول على اللون الرمادي الفاحت، اأو تركه بلونه الطبيعي، ومن 
ثم القيام ب�سغطه بالأداة حتى يتخلل اجل�ض كافة الفراغات، وم�سحه باإ�سفنجة مبللة لإزالة الفائ�ض منه، وتركه 

ليجف ملدة ل تقل عن 		 �ساعة.

�ضكل )	٩(  العمل في �سورته النهائية

بعد النتهاء من الخطوات 
اأعاله �سنح�سل على قطعة 
فنية في �سورتها النهائية.

ال�ضكل )٩٠( 
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٤نشاط

العالقات اخلطية  �ن�ضتنبط  �األوانها،  �اأحجامها  الف�ضيف�ضاء  اأ�ضكال قطع  اللوحات من حيث  نقارن بني 
�اللونية الالزم مراعاتها عند تنفيذ اأ�ضلوب الف�ضيف�ضاء.

�ضكل )٩٢-ب(

٣نشاط

نبحث عن اأ�ضاليب �تقنيات اأخرى متيز بها فن الف�ضيف�ضاء، مدللني اإجابتنا بال�ضور، �نعر�ضها على املعلم / 
املعلمة ملناق�ضتها لال�ضتفادة منها عند تنفيذ القطعة الفنية.

٥نشاط

لوحتان لفن الف�ضيف�ضاء كالهما تعرب عن كائنات حية لقاع البحر اإحداهما بالتقنية التقليدية �الأخرى 
حديثة، براأيكم ما �جه احلداثة �الختالف بينهما؟

ال�ضكل )٩4(  لوحة ف�سيف�ساء حديثةال�ضكل )٩٣(  لوحة ف�سيف�ساء بالتقنية التقليدية

�ضكل )٩٢-ج(�ضكل )٩٢-اأ(
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٦نشاط

اأثمرت الثقافة الفنية املعا�ضرة عن خال�ضة الفكر الإن�ضاين يف �ضياغة اأفكاره يف منجزه الت�ضكيلي بقيم 
فنية �جمالية مبور�ث ح�ضاري يتمثل فيه الإبداع يف النمط الفني له، لنقم بتحليل اإبداعي للتقنيات 
�اخلامات التي ميكن ا�ضتبدالها �اإ�ضافتها؛ لبتكار لوحة ف�ضيف�ضاء بقيم حملية جديدة متطورة تعرب عن 

منطلقاتنا الفكرية املعا�ضرة.

ال�ضكل )٩5-اأ( 

٧نشاط

لنقم بتنفيذ لوحة ف�ضيف�ضاء بطابع حديث بالتقنيات املنا�ضبة، مع اإظهار الهوية ال�ضعودية فيها ب�ضكل 
مبتكر.

ال�ضكل )٩5-د( ال�ضكل )٩5-ج( ال�ضكل )٩5-ب( 
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تاأثر الفنانون يف احلركات الفنية احلديثة بالو�سائط الت�سكيلية التي وفرتها التكنولوجيا وال�سناعات احلديثة، 
واأ�سبح العمل الفني ل يعتمد على اخلامات التقليدية، بل اأُدخل عليه خامات اأخرى خمتلفة. و�ساغ الفنانون العديد 
من الإبداعات الفنية الناجتة عن عواطفهم وانفعالتهم املختلفة، فاأظهروا اخلامات املتنوعة يف �سور جديدة لترتك 

اأثًرا اإيجابيًّا لدى املتلقي مثل:
تنمية الثقافة الب�سرية.. 	
اإ�سفاء اللم�سة اجلمالية على اللوحات والأ�سطح املختلفة.. 	
ا�ستغالل اخلامات البيئية وامل�ستهلكة.. 	
تقدير العمل اليدوي.. 	

ومن خالل اإدراك الفنان للخامات والأدوات ومعرفة خ�سائ�سها وكيفية ا�ستغاللها، ات�سعت دائرة اأفكاره وقدراته 
على الإبداع والبتكار، ورمبا اأوحت له من األوانها ومالم�ض �سطوحها روؤية ابتكارية فيما ي�سمم، فتخرج اأعماله حاملًة 

�سفة البتكار والنجاح.
كما اأن جناح ا�ستخدام اخلامة يتوقف على خربة الفنان بها وجتريبها بنف�سه حتى يتمكن منها وي�ستطيع معرفة 
مزاياها وعيوبها، وال�سكل الفني عادًة ما ُيوؤكد بخامة واحدة اأو اأكرث، ولكن ينبغي عند ارتباط خامة بخامة اأخرى يف 

ا. العمل الفني اأن تتنا�سب مع بع�سها بع�سً
ويتكامل العمل الفني من خالل موا�سفات اخلامة وتفاعلها مع ح�ض وفكر الفنان. فمن املعروف اأن لكل خامة 

اإمكانات معينة توؤهلها اأن تكون و�سيلة لتحقيق بع�ض القيم الفنية.
واخلامات  الورق  ول�سق  ق�ض  فن  تعني  والتي  الكولج،  وفن  الديكوباج  فن  اخلامة  تناولت  التي  الفنون  ومن 

امل�ستهكلة على الأ�سطح املختلفة بطريقة فنية.

١نشاط

لنقم بالبحث عن اخلامات الطبيعية �ال�ضناعية التي من املمكن ا�ضتخدامها يف الأعمال الفنية، �نقارن 
بينها من خالل حتليل مميزات كل خامة.

فن الكوالج والديكوباج:
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الكولج م�سطلح م�ستق من الكلمة الفرن�سية كوليه )Coller( والتي تعني الل�سق، وهو فن قدمي يعتمد على 
جتميع بع�ض الأدوات واخلامات امل�ستهلكة لإنتاج �سيء جديد. وي�سمى 
عادًة )mixed media( اأي خلط الو�سائط، وقد تطور هذا الفن يف 

اأوروبا حتى و�سل اإلى العمارة والهند�سة والديكور الداخلي.
فن الكولج يقوم على ق�ض ول�سق خامات متنوعة، لتكوين �سكٍل 
الفناننَي  لوحات  يف  ظهرت  التي  الب�سرية  الفنون  اأحد  وهو  جديد. 

براك وبيكا�سو.
لوحاتهم  يف  عديدة  خامات  احلديث  الع�سر  فنانو  ا�ستخدم 
اأكانت هذه  �سواء  اأكرث من خامة  قد حتمل  فاللوحة  بينها،  ودجموا 

اخلامات طبيعية اأو �سناعية.
اخلامات  تتحول  اإذ  حياتيًّا،  ُبعًدا  اللوحات  ُيعطي  والكولج 
عن  كثرًيا  يبتعد  اآخًرا  مدلوًل  فتاأخذ  ذكريات  اإلى  فيها  امل�ستخدمة 
ال�ستخدام املبا�سر لها، فتجعل املتلقي يتذوق اللوحة بطريقة مغايرة 

عن اأي لوحة اأخرى.

:)Collages( فن الكوالج

٢نشاط

لنبحث عن لوحات لفنانني �ضعوديني �فنانات �ضعوديات منفذة باأ�ضلوب الكولج، �نحللها من حيث )اخلامة 
امل�ضتخدمة �مالءمتها للمو�ضوع( ثم نقرتح خامات بديلة لها. 

ال�ضكل )٩٦(
لوحة للفنان جورج براك )				م( ويظهر فيها 

اأ�سلوب الكولج بق�سا�سات ال�سحف واإ�سافة 
بالر�سم لكاأ�ض تظهر فيه الظالل
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 الخامات واالأدوات الم�ستخدمة لتنفيذ الكوالج: 
ا�صتخدم الفنانون خامات عديدة يف تنفيذ اأعمالهم بالكوالج مبا يتنا�صب مع اأفكارهم وت�صميماتهم، واأطلقوا 

خليالهم العنان يف ا�صتخدامها. 
وا�صرتكت معظم االأعمال يف: 

لوحات وجم�صمات)يتنا�صب حجمها و�صمكها مع اخلامات امل�صتخدمة(. 	
اأوراق جمالت وخامات خمتلفة )قطع بال�صتيكية اأو معدنية، ري�ش، اأ�صداف، اأ�صالك(. 	
األوان منا�صبة للفكرة واخلامة املختارة )زيتية اأو اإكريليك(. 	

 طريقة تنفيذ الكوالج:
اإعداد الت�صميم، وُيف�صل اأن يكون معتمًدا على امل�صاحات  	

واالأ�صكال املختلفة )فكر: ملاذا؟(.
على  	 املحددة  امل�صاحات  على  املختارة  اخلامات  ل�صق 

ال�صطح بعد ق�صها، وفًقا للت�صميم.
اأو ا�صتخدام االألوان؛ لت�صطيب  	 اإ�صافة اخلامات امل�صاعدة 

العمل واإخراجه.

عند تاأمل االأعمال الفنية عامًة، واللوحات املنفذة بالكوالج خا�صًة، جندها 
حتمل يف داخلها قيًما جمالية ورموًزا ودالالت بروؤيا تركيبية اإبداعية خمتلفة. 
فيتحول  بتنفيذه  قام  الذي  الفنان  عن  متاًما  ينف�صل  عر�صه  بعد  ُمنتج  وكل 
اإلى كيان م�صتقل يتميز باجلدة واالبتكار، واالإثارة والغمو�ش، وعدم التكرار. 
ويجعل املتلقي يتاأمله مرات ومرات؛ ليك�صف عما بداخله من جماليات وقيم، 

ويف كل مرة يكت�صف قيم جمالية مل يكت�صفها يف املرات ال�صابقة.

ال�شكل )٩٨( خطوات تنفيذ �صاعة با�صتخدام فن الكوالج

ال�شكل )٩٧(
لوحة للفنان بابلو بيكا�صو La Suze )191٢م( 

ويظهر فيها ا�صتخدام ق�صا�صات االأوراق.
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٣نشاط

لنفكر ملاذا ُت�ضتخدم اخلامات امل�ضاعدة يف اإخراج �ت�ضطيب القطع الفنية؟

يظهر يف لوحة الفنان عبداهلل حما�ض )تكوين( ا�ستخدام اخلامات املختلفة على القما�ض، والأ�سكال املوجودة يف 
اللوحة عبارة عن اأ�سكال ب�سيطة تعطي رموًزا ودللت، ويظهر يف اللوحة ا�ستخدامه لالألوان الأ�سا�سية التي اندجمت 
ا اللونني الأبي�ض والأ�سود لإعطاء الإح�سا�ض الغامق  مع بع�سها يف اأجزاء من اللوحة لتعطي األواًنا جديدة، يظهر اأي�سً

والفاحت.

ال�ضكل )٩٩(  للفنان ال�سعودي عبد اهلل حما�ض، 				 م -خامات مختلفة على قما�ض
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٤نشاط

هل تختلف خطوات تنفيذ العمل باختالف العمل �اخلامات امل�ضاعدة؟ �ملاذا؟

٥نشاط

ا ُيحقق معنى الكولج. من خالل اخلامات البيئية �امل�ضتهلكة، لنقم بتنفيذ عماًل فنيًّ

Decoupage فن الديكوباج

ُيعترب فن الديكوباج من الفنون ال�سينية التي طورها الأوروبيون يف القرن الثاين ع�سر امليالدي، وكلمة ديكوباج 
فرن�سية الأ�سل وتعني »الق�ض«، وفن الديكوباج والكولج تعني فن ق�ض ول�سق الورق على الأ�سطح املختلفة بطريقة 
فنية، و�سمي قدمًيا بفن الإن�سان الفقري؛ لأنه كان يزين اأدواته واأثاثه بق�ض ول�سق الق�سا�سات ثم يدهنها بطبقة 
من الورني�ض. وُيعرف ب اأنه فن الـ 4C ، والتي متثل احلروف الأولى من الكلمات الإجنليزية التي ت�سف اخلطوات 

الأ�سا�سية لتنفيذ الديكوباج، وتظهر يف ال�سكل الآتي:

�ضكل )٠٠	( الخطوات الأ�سا�سية لتنفيذ الديكوباج

Cutting تقطيع

Composing ت�ضكيل

Covering تغطية

Coloring تلوين

4C
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ويعترب الديكوباج من الفنون القت�سادية التي ت�سعى لرت�سيد العادات ال�ستهالكية لدى الفرد فيتحول من فرد 
م�ستهلك اإلى فرد منتج.

وما مييز فن الديكوباج اأنه يجعل الفرد قادًرا على جتديد وتطوير كل ما هو م�ستهلك، وحتويله اإلى عمل جديد. 
تزيد قيمته اجلمالية باللم�سات الفنية. ويزيد من قدر املُنتج بالإبداع فيه وذلك من خالل:

وظيفته وقيمته النفعية واجلمالية. 	
تنظيم عنا�سر الت�سكيل )النقطة، اخلط، اللون ...(. 	
حتقيق التزان والإيقاع والوحدة. 	
العالقات الإن�سائية يف الن�سب واإخراج العمل الفني. 	
ا�ستخدام و�سائط الت�سكيل املنا�سبة. 	
ال�ستعانة بالطبيعة كم�سدر لالإلهام وكذلك بفنون احل�سارات والفن احلديث وقيم املجتمع وعاداته. 	
اختيار التقنية املنا�سبة مع اخلامة. 	
تنظيم امل�ساحات. 	

ال�ضكل )٠٢	( لوحة الفنانة الفل�سطينية �سمر الحجاجال�ضكل )	٠	( عمل فني للفنانة ال�سعودية بيان القحطاني
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�ياأخذ الديكوباج �ضورتين هي:
الديكوباج امل�سطح. 	
الديكوباج البارز. 	

١نشاط

نقارن بني الديكوباج امل�ضطح � الديكوباج البارز، �ندعم املقارنة بال�ضور.

�ي�ضتخدم الديكوباج لأغرا�ض متعددة منها:

جتديد القطع والتحف القدمية. 	
اإ�سافة مل�سات فنية لبع�ض القطع. 	
اإخفاء بع�ض العيوب التي قد تطراأ على اللوحات. 	
تزيني البطاقات وتغليف الكتب والعلب وغريها. 	

٢نشاط

بالت�ضا�ر مع زمالء ال�ضف، لنعدد ا�ضتخدامات اأخرى للديكوباج.

٣نشاط

نناق�ض كيف ميكننا ال�ضتفادة من عنا�ضر الت�ضميم يف تنفيذ الديكوباج.
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 ولتنفيذ �لديكوباج �أدو�ت وخامات �أ�سا�سية تتمثل في:

توفر �شطح منا�شب للعمل مثل الزجاج اأو اخل�شب اأو الفخار، وغريها. 	

املناديل الورقية اأو اأوراق ذات ر�شوم منوعة، ويراعى انتقاء ال�شور والكلمات املكتوبة عليها. 	
األوان للر�شم تنا�شب ال�شطح املراد تنفيذ العمل عليه. 	
ورني�ش. 	
�شمغ اأبي�ش. 	

4نشاط

ملاذ� يعمد �لكثري �إىل ��ستخد�م �ألو�ن �لإكريليك عند تنفيذ �لديكوباج؟

 طريقة تنفيذ �لديكوباج �لم�سطح:

اختيار ال�شطح املراد تنفيذ الديكوباج عليه.. 	
اختيار ال�شور والر�شوم التزيينية، والتي من املمكن اأن تكون من ورق الهدايا اأواملجالت اأو املناديل.. 	
ليكون . 	 ا�شتخدام مق�ش �شغري  ويف�شل  للخلفية،  اأثر  اأي  ترك  ومراعاة عدم  بعناية  والأ�شكال  ال�شور  ق�ش 

الق�ش اأكرث اإتقاًنا.
ل�شق ال�شور بعد ق�شها على �شطح القطعة املراد تزيينها با�شتخدام ال�شمغ الأبي�ش.. 	
بعد النتهاء من عملية ل�شق جميع ال�شور، يتم دهن ال�شطح بطبقات متعددة من الورني�ش.. 	
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�شكل )١٠٣( خطوات تنفيذ الديكوباج الم�سطح
 طريقة تنفيذ الديكوباج البارز:

)ومن  	 مرات  عدة  املختارة  ال�سور  ن�سخ  اإليها  وي�ساف  ال�سابقة،  واخلامات  الأدوات  ا�ستخدام  فيها  يتم 
املمكن احل�سول على ن�سخ متعددة وباأحجام خمتلفة عن طريق احلا�سب الآيل(.

تل�سق ال�سور بعد ق�سها على �سطح القطعة املراد تزيينها با�ستخدام ال�سمغ الأبي�ض ثم يتم و�سع قليل  	
من �سمغ )Glue Gun( ول�سق ال�سورة املن�سوخة، وتكرر العملية؛ وذلك للح�سول على عدة م�ستويات. 

ومن املمكن ا�ستبدال ال�سمغ بق�سا�سات من الكرتون اأو القطع املعدنية.
بعد النتهاء من عمليات الل�سق، يتم دهن ال�سطح بطبقات من الورني�ض. 	

   اإر�شادات هامة اأثناء العمل:

الآنية  	 اأو  اخل�سبي  ال�سطح  �سنفرة  )مثل  الل�سق  عملية  يف  البدء  قبل  عليه  العمل  املراد  ال�سطح  اإعداد 
الفخارية(.

التخل�ض من فقاعات الهواء التي قد تنتج عند عملية الل�سق. 	
ترك طبقة الورني�ض جتف ثم دهن ال�سطح بالطبقة التالية، وهكذا. 	
ارتداء املالب�ض الواقية، النظارات، القفازات، عند ا�ستخدام الورني�ض. 	
احلر�ض على العمل يف مكان يتمتع بتهوية جيدة لتفادي التعر�ض لالأبخرة املت�ساعدة من الورني�ض. 	

النتيجة النهائية
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٥نشاط

نفكر مًعا �ن�ضتنج: ماهي مربرات الإر�ضادات ال�ضابقة؟

ال�ضكل )٠4	(  خطوات تنفيذ الديكوباج البارز

٦نشاط

بالتعا�ن مع زمالئنا، نقوم بتنفيذ ديكوباج مبتكر، مراعني فيه �ضر�ط العمل اجليد.
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المو�ضوع الرابع: الإنتاج في الفن الرقمي
(Digital Arts( تطور الفن الرقمي

ال�شكل ) ١٠٥ ( الخط الزمني لتطور الفن الرقمي

www.ien.edu.sa

رابط الدر�س الرقمي

١968م   
اأول منظمة في مجال الر�شم بالحا�شب 

١9٥٠م -١9٥7م 
�شنع اأول لوحة رقمية

١973م
اأول فيلم كارتوني متحرك 

١977م 
بدايات ت�شميم األعاب حرب النجوم 

١979م
 )Ray Tracing( بدء ا�شتخدام طريقة

اأواخر الت�شعينات
اأ�شلوب البيئة التفاعلية 

١982م 
١984اإلى ١98٥م ا�شتبدال النماذج المادية بنماذج رقمية 

تطور الأ�شكال ثالثية الأبعاد 

2٠٠٠م
ا�شتخدام اللغات البرمجية الحديثة لدعم الر�شم الرقمي 

١972م
اأول لعبة على الحا�شوب 

١974م 
فوز اأول فيلم اأحيائي في مهرجان كان 

١994م
برنامج الت�شفح على الإنترنت 

١986م 
اأول برنامج فوتو�شوب 

١98٠م
اأول برنامج ر�شم على الكمبيوتر 

١97١م
اأول متحف للفن الرقمي 

١963م
اأول م�شابقة لفن الكمبيوتر 
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من�ضدة  كرة  لعبة  ملحاكاة  احلا�ضوب  على  تعمل  لعبة  اأول  ت�ضميم 
.)Nolan Bushnell( من قبل نوالن بو�ضنيل )Table Tennis(

اأول  بتاأ�ضي�س   )Evans( وايفان�س   )Sutherland( �ضاوثرالند  قام 
 )SIGGRAPH( با�ضم  �ضميت  باحلا�ضوب  الر�ضم  مبجال  تعنى  منظمة 

اخت�ضار 
)Special Interest Group on Computer Graphics(

با�ضتخدام  كامل  ب�ضكل  ت�ضميمه  مت  متحرك  كارتوين  فيلم  اأول  اإنتاج 
تقنيات الر�ضم باحلا�ضوب وهو فيلم )West World( يف اأمريكا.

)Star Wars( بدايات ت�ضميم األعاب حرب النجوم

ا�ضتبدال النماذج املادية التي كانت ت�ضنع؛ ملحاكاة تطبيق معني بربامج 
الر�ضم باحلا�ضوب.

تطور ت�ضميم االأ�ضكال الثالثية االأبعاد التي ظهرت ب�ضكل 
وا�ضح يف اأفالم الكارتون املتحركة واألعاب احلا�ضوب

تخطى جمال الر�ضم باحلا�ضوب كل االأ�ضاليب التقليدية واجته اإلى الطرق 
 )Virtual Reality(اأو  )Real-time( للتطبيقات  االآتي  االأداء  حتاكـي  التي 
الر�ضم  احتياجات  تدعم  التي  الربجمية احلديثة  اللغات  كل  اأ�ضبحت  وبهذا 
باحلا�ضوب ,لها القابلية على مثل هذا االأداء حيث اأطلق عليه فيما بعد اأ�ضلوب 
)Look and Feel( والــذي ميــكـــــــن املبـرمـــــــــــــــــج مــــــن ا�ضتخـــــــدام واجبــــــات 
الر�ضــــــــم )User Interface Graphical( ب�ضكل �ضهل من خالل جهاز الفاأرة 
بدون  الواجبات  هذه  مثل  حتديث  اأو  ت�ضميم  اإعادة  ميكن  اإذ   ,)Mouse(

احلاجة اإلى كتابة برامج جديدة.

قـــــــام تونروايتــــــــد )Turner Whitted( با�ضتخـــــــــــدام طريقـــــــــــــة 
)Ray tracing( الأول مرة يف ت�ضميم األعاب احلا�ضوب, وهي طريقة معقدة 
جدًا لها القابلية على اإنتاج ر�ضوم عالية الدقة تعتمد على ح�ضاب حدة اللون 

وكثافة ال�ضوء يف كل نقطة من نقاط ال�ضكل املر�ضوم.

يف  ا  خ�ضو�ضً  - باحلا�ضوب  الر�ضم  جمال  يف  جديد  اأ�ضلوب  ظهر 
 Interactive( االأ�ضكال ثالثية االأبعاد - اأطلق عليها ا�ضم البيئة التفاعلية
املجاالت  منها:  جماالت  عدة  يف  االأ�ضلوب  هذا  طبق   ,)Environment

الطبية ,االأداء الفني, معاجلة ال�ضور, ر�ضم اخلرائط,...

اأ�ضمها  رقمية  لوحة  اأول  �ضنع   )1914-2000 لوبو�ضكي  بن  )االأمريكي 
اأو�ضيلون )Oscillon( - 1957م: اأول �ضورة م�ضنعة بالكمبيوتر, ويف اأمريكا 
يف ال�ضنة التالية ا�ضتخدم ال�ضريجون هويتني الكمبيوتر التوافقي يف �ضنع فيلم 

.)Animation( اأحيائي- ر�ضوم متحركة

بجائزة   )Animation( متحركة  ر�ضوم  اأحيائي-  فيلم  اأول  فوز 
لل�ضينما العادية يف مهرجان - كان - هو �ضريط جوع لبيرت فولدز.

�ضنع اأول برنامج فوتو�ضوب ليالئم احتياجات اأفالم حرب النجوم 
على  نف�ضه  الربنامج  و�ضع  �ضنوات,  ثالث  بعد  لوكا�س  جورج  للمخرج 

كمبيوتر ماك.
برنامج الت�ضفح موزاييك يوفر االإنرتنت على الكمبيوتر.

.)paint box( ظهور اأول برنامج ر�ضم على الكمبيوتر با�ضم باينت بوك�س

اأول متحف للفن امل�ضنوع بالكمبيوتر يف باري�س.

ا  اأول م�ضابقة لفن الكمبيوتر, و�ضنع اإدوارد زاييك اأول فيلم م�ضنوع كليًّ
بوا�ضطة الكمبيوتر- 1965م: اأول معر�س لفن الكمبيوتر يف مدينة �ضتوتغارت 

االأملانية ,تاله معر�س مماثل يف مدينة نيويورك.
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اأد�ات الفن الرقمي:

التقنية  والتطوير يف جمال  الخرتاعات  مع جتدد  وتتجدد  الرقمي  الفنان  ي�ستخدمها  التي  الأدوات  تتعدد   
والت�سميم،  الر�سم  وبرامج  املطورة،  والطابعات  الرقمية،  الت�سوير  وكامريات  الآلية،  احلوا�سيب  فمنها  الرقمية، 
واأجهزة و�سا�سات العر�ض الرقمية، ونركز هنا على الأدوات الرائعة التي ي�ستخدمها الفنانون الرقميني الذين يركزون 

على احلا�سب الآيل من اأجهزة وبرامج.
فالفنان الرقمي الذي يعتمد على احلا�سب بحاجة اأ�سا�سية اإلى:	 
حا�سب اآيل مبعالج �سريع ومنا�سب وبطاقة �سا�سة قوية.	 
فاأرة ح�سا�سة ودقيقة والأف�سل ا�ستخدام لوح الر�سم الرقمي احل�سا�ض.	 
اأحد برامج الر�سم والت�سميم امل�سهورة ومنها: فوتو�سوب، )Photoshop( اأو اأي تطبيقات اأخرى.	 

١نشاط

لنبحث عرب �ضبكة الإنرتنت عن من�ضة بومومو )Bomomo( لالأعمال الرقمية، ثم جنرب تكوين عمل 
رقمي ب�ضكل مبا�ضر، ثم نقوم بحفظه �ن�ضاركه مع زمالء ال�ضف. 

ال�ضكل )٠٧	(  جهاز واكم للر�سم الرقميال�ضكل )٠٦	( حا�سب اآلي بمعالج �سريع
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ال�ضكل )٠٨	( 
  )MacOS( جهاز لوحي نظام

ال�ضكل )٠٩	( 
)Android( جهاز لوحي نظام

ال�ضكل )٠		( 
الربامج والتطبيقات

موا�ضيع �اأ�ضاليب الفن الرقمي 

	 )Abstract/Surreal digital art( الفن الرقمي التجريدي وال�سرييايل

ال�ضكل )			( 
الفن الرقمي ال�سرييايل

)Surreal digital art(

ال�ضكل )٢		( 
الفن الرقمي التجريدي

)Abstract digital art(
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	 )Nature and Landscapes( موا�سيع الفن الرقمي يف الطبيعة

	 )Game design( الفن الرقمي يف ت�سميم الألعاب

ال�ضكل )4		(ال�ضكل )٣		(

ال�ضكل )٦		( ال�ضكل )5		( 
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	 )illustration Cartoon and( الفن الرقمي الكرتوين والر�سوم التو�سيحية

	 .)Fantasy( الفن الرقمي اخليايل

ال�ضكل )٧		( 

ال�ضكل )٢٠	( ال�ضكل )٩		( 

ال�ضكل )٨		( 
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٢نشاط

اخرت اأحد موا�ضيع الفن الرقمي التي تعجبك �اخترب معلومات زميلك يف ال�ضف بالتايل:
ماملو�ضوع الذي تراه يف هذا العمل؟. 1
ما ت�ضنيف الأ�ضلوب امل�ضتخدم؟. 2
ماذا ترى؟ . 3
ف�ضر مالذي يجعلك ترى ذلك؟. 	
مالذي ميكن اأن جتد اأكرث؟. 	
هل ت�ضتطيع تخمني الربنامج امل�ضتخدم يف هذا املو�ضوع؟. 	

	 .)Science Fiction( الفن الرقمي يف اخليال العلمي

ال�ضكل )٢٢	( ال�ضكل )	٢	( 
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ي�ستخدمها  رقمية  فنية  وتطبيقات  برامج  ا�ستحداث  اإلى  الرقمية  الفنون  جمال  يف  التكنولوجي  التقدم  �ساعد 
ممار�سو الفنون والت�سميم والهواة يف تنفيذ واإنتاج الأعمال الفنية. وهي ل تقت�سر فقط على الربامج احلا�سوبية، 
بل قد تكون اأجهزة ومعدات تعمل ب�سكل تكاملي مع هذه الربامج لإنتاج الفكرة املطلوبة. وبذلك هي ت�سنف بح�سب 
بالفن  وتعرف   )2D( الأبعاد  ثنائي  اأ�سلوب  على  تعتمد  التي  والتطبيقات  الربامج  فهناك  نوعني:  اإلى  ا�ستخدامها 
 )3D(الرقمي الثابت. وهناك برامج تكون باإمكانيات اأعلى وبرجميات دقيقة لعتمادها على الأ�سلوب ذو الثالثة اأبعاد

وتعرف بالفن الرقمي املتحرك.

لكي تمارس الفنون الرقمية عليك أن تتعلم أنواعها وتختار البرنامج المناسب لك.

فن رقمي متحركفن رقمي ثابت

الأعمال الفنية املتحركة كالر�سوم املتحركةالأعمال الفنية الثابتة من ال�سور والت�ساميم

الأعمال املج�سمة ذات الثالثة اأبعادالأعمال امل�سطحة على �سا�سات العر�ض

البرامج والتطبيقات:

برامج مخ�ض�ضة للم�ضممين �الفنانين: 	
  

اجلرافيك�ض  برامج   اإنتاج  يف  خمت�سة  �سركة  هي 

توفر  والتي  املتطورة   )Animation( املتحركة  والر�سوم 

الرقمية  للحلول  ال�ستخدام  املتعددة  الربامج  من  حزمة 

برنامج  الفوتو�سوب،  )برنامج  اأ�سهرها  ومن  والفنية، 

الإلي�سرتيوتر،  برنامج الفرتافكت�ض(

)Adobe(  ضركة اأد�بي للت�ضميم�
املخت�سة  ال�سركات  تنتجها  التي  الربامج  من  جمموعة  هي 
اجلرافيكية  الرقمية  الأعمال  اإنتاج  يف  م�ساعدة  برجميات  بتوفري 
توفر  حيث  والفنانني.  للمتخ�س�سني  الأبعاد  والثالثية  والهند�سية 
يف  ال�سطناعي  الذكاء  على  تعتمد  هائلة  اإمكانيات  الربامج  هذه 
ت�سميم وتكوين الأعمال الرقمية اجلرافيكية والهند�سية والثالثية 
واإخراج  اإنتاج  كليًّا يف  والفنانون  ويعتمد عليها امل�سممون  الأبعاد، 
اأعمالهم ب�سكل جذاب، وعادة ما حتتوي على حزم م�ساندة وتكون 

م�سبقة الدفع كربامج �سركة اأدوبي )Adobe( على �سبيل املثال.

برامج وتطبيقات الفنون الرقمية:
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 برامج  عامة لغير الم�ضممين �الفنانين:  	
   مع تطور الهتمام بالفنون الرقمية، وفرت العديد من ال�سركات التقنية عدد من الربامج احلديثة وتطبيقات 
الت�سميم املختلفة ملختلف الأجهزة احلا�سوبية واللوحية واأنظمة الت�سغيل مع  اإمكانية احل�سول على برامج معاجلة 
ال�سور والر�سوم الرقمية ب�سكل مبا�سر اأو جماين بحيث حتمل طابع الربامج املخت�سة مع اختالف ب�سيط يف اإمكانية 

الأدوات امل�ستخدمة واإمكانية حفظ اأو م�ساركة الأعمال.
:)2D( 1. اأ�ضهر البرامج �التطبيقات التي تعتمد على الأ�ضلوب ثنائي الأبعاد

اإما  التعبري عن فكرة معينة على �سطح م�ستوي. وتكون  باأنه طريقة  الفنون والت�سميم  يعرف هذا الأ�سلوب يف 
الربامج  اأ�سهر  ومن  ال�سور،  معاجلة  اأو  الر�سم  برامج  با�ستخدام  تعبريية؛  ر�سوم  اأو  اإي�ساحية،  ر�سوم  طريق  عن 

امل�ستخدمة يف هذا املجال:

)Photoshop( اأ . برنامج الفوتو�ضوب
برنامج ر�سومات  ال�سور وهو  واإعداد  الربامج املخت�سة يف معاجلة  اأ�سهر  يعترب من   
الب�سرية  الت�ساميم  اإن�ساء  يف  وي�ستخدم   )Pixel( النقطية  ال�سور  وتعديل  لإن�ساء 
والتالعب بال�سور الفوتوغرافية اأو الرقمية والت�ساميم بالتعديل عليها كاملة اأو على 
يف  واملرونة  بالعمق  لل�سماح   )Layers( الطبقات  خا�سية  من  وي�ستفاد  منها،  جزء 
عملية الت�سميم والتحرير. ويتوفر فيه اأدوات حترير احرتافية ت�ساعد يف اآلية الدمج 

والتالعب الب�سري.

ال�ضكل )٢٣	( 
ا�ضم العمل: رائد في ال�ضحراء

التقنية: دمج رقمي للم�ضمم ال�ضعودي/ 
نواف العو�س
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:)Illustrator(  ب . برنامج الإلي�ضرتيتور

 وهو برنامج ر�سم اخلطوط وي�ستخدم يف ت�سميم ال�سعارات، والأيقونات، واملطبوعات، 
والأغلفة، وت�سميم القرطا�سية، ور�سومات الويب، والر�سوم التو�سيحية، والكثري من 

امل�ساريع الفنية اجلرافيكية.

ال�ضكل )٢4	( 
هوية اليوم الوطني هي لنا دار تم ت�ضميمها بوا�ضطة 

برنامج اللي�ضتريتور 	٢٠٢م.

ال�ضكل )٢5	( 
واجهة الم�ضتخدم لتطبيق بروكرييت تو�ضح الأدوات التي 

يمكن ا�ضتخدامها في الر�ضم الرقمي

:) Procreate( ج. برنامج بر�كرييت
 وهو تطبيق م�سمم لال�ستخدام على الأجهزة اللوحية، خمت�ض بتحرير الر�سومات، واخلطوط 
الر�سومات  واإعداد  الت�سميم،  اأ�سلوب  يف  هائلة  رقمية  اإمكانيات  على  وي�ستمل  الرقمية، 
واملونتاج. الر�سومات  حتريك  خا�سية  به  ويتوفر  اأبعاد،  والثالثة  البعدين  ذات  الرقمية 
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:)Canva(د. برنامج كانڤا
هو برنامج جماين متاح جلميع امل�ستخدمني وي�ساعد يف ت�سميم �سعارات جمانية 
عالية اجلودة، وب�سكل احرتايف وتكوين اأ�سكال جرافيكية متنوعة، وتتوفر به خا�سية 
ا توفري قوالب ت�سميم جاهزة  حترير ال�سور والتعديل عليها. ومن مميزاته اأي�سً
متعددة الأغرا�ض ميكن للم�ستخدم التعديل عليها ب�سهولة؛ لت�سميم العمل اخلا�ض 

به يف اأ�سرع وقت وباأقل جمهود.

ال�ضكل )٢٦	( 
واجهة عمل الم�ضتخدم لبرنامج كانفا

:)Animation( التحريك� )3D( 2. اأ�ضهر البرامج �التطبيقات التي تعتمد على الأ�ضلوب الثالثي اأبعاد
      تعرف الر�سوم الرقمية باأنها ر�سم املج�سمات املوجودة يف الطبيعة مع تو�سيح اأبعادها الثالثـة، حيث تعتمد هذه 

الربامج على اأ�سلوب النمذجة اأو املودلينق )Modeling(. وهو فن يتعامل مع الفراغ وي�سعى للو�سول الى تاأثريات 
ب�سرية جمالية عن طريق حتويل الأعمال اإدراكيًّا بوا�سطة عني امل�ساهد للعمل الفني، ممـا يجعـل املتلقي يتخيـل 

وجـود ُبعد اآخر ب�سبب الإتقان والدقة يف تنفيذ هذه الأ�سكال والر�سومات.  وي�ستخدم الت�سميم والر�سومات ثالثية 
الأبعاد يف ر�سومات الكمبيوتر، ر�سوم الألعاب، ت�سميم العوامل الفرتا�سية، ت�سميم الواقع املعزز، املحاكاة الطبية 

والعلمية، وت�سور البيانات، ور�سومات احلركة والبث، ور�سم النماذج املعمارية والهند�سية، والو�سائط التعليمية 
املتعددة، ويف ت�سميم املعار�ض واملتاحف. ومن اأهم الربامج امل�ستخدمة يف هذا املجال:



105

)After Effects(  برنامج الفرتافكت�ض
هو برنامج خمت�ض يتعامل مع اإمتداد ملفات متعددة كر�سومات الإلي�سرتيتور وال�سور 

وامللفات ال�سوتية والأ�سكال ثالثية الأبعاد وي�ستخدم يف جمال املوؤثرات الب�سرية، 
حتريك الر�سومات، اإنتاج الأفالم وغريها من اخل�سائ�ض التي ميكن ال�ستفادة منها 

.)Media( يف جمال الإعالم اأو امليديا

ال�ضكل )٢٨	( 
واجهة البرنامج تو�ضح طريقة 

تحريك الر�ضومات

ال�ضكل )٢٧	( 
واجهة برنامج الثري دي ماك�س تو�ضح 

ت�ضميم الأعمال الرقمية

برنامج خمت�ض بالنمذجة والعرو�ض ثالثية الأبعاد لت�سور ُبعد الت�سميم والألعاب 
بوا�سطة  وطباعتها  فنية  اأعمال  جت�سيد  يف  ا�ستخدامه  ميكن  املتحركة.  والر�سوم 

الطابعة ثالثية الأبعاد.

)3d Studio Max(  3 ا�ضتوديو ماك�ضd برنامج



106

ال�ضكل )٢٩	( 
واجهة ا�ضتخدام بلندر تو�ضح عمل كرتوني 

ثالثي الأبعاد

:)Blender( برنامج بلندر
الكمبيوتر  ر�سومات  لربامج  امل�سدر،  مفتوحة  املجانية  الأدوات  من  جمموعة  هو 

ثالثية الأبعاد؛ والتي ت�ستخدم لإن�ساء اأفالم الر�سوم املتحركة.

:)Maya( برنامج مايا
ال�سينما والتلفاز،   هو برنامج ر�سومات ثالثي الأبعاد ي�ستخدم يف �سناعة 

بالإ�سافة اإلى األعاب الفيديو والأنيمي�سن )Animation( والت�سميم املعماري.

ال�ضكل )٣٠	( 
تحريك اأجزاء الج�ضم بوا�ضطة برنامج 

مايا للر�ضوم ثالثية الأبعاد
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التقنيات واألنشطة الفنية:

يتميز الفن الرقمي بتوفر العديد من الأ�ساليب الفنية والتقنية التي ت�ساعد يف اإخراج الفكرة املطلوبة من العمل.
:)2D( 1. تقنيات الر�ضوم الرقمية لالأعمال ثنائية الأبعاد

	 :)Digital Collage(  تقنية التكوين والكولج
يعتمد فن الكولج الرقمي على تقنية ق�ض ال�سور الفوتوغرافية اأو الرقمية، وتوظيف اخلامات؛ خللق عمل فني 
رقمي جذاب يعرب عن فكرة معينة من خالل جتميع �سور من م�سادر خمتلفة يف قطعة فنية جديدة. وميكن توظيف 

الن�سو�ض اأو اخلط مع ال�سور امل�ستخدمة يف طبقات الربنامج امل�ستخدم.

طريقة عمل فني باأ�ضلوب الكولج الرقمي:
اختيار املو�ضوع املراد ت�ضميمه.. 	
حتديد نوع الأ�ضلوب الفني املراد  ا�ضتخدامه )قدمي، معا�ضر، . ٢

خيايل(.
جمع ال�ضور امل�ضاعدة لتحقيق الفكرة.. ٣
ق�س اأو م�ضح الأطراف غري املرغوبة يف ال�ضور.. 4
على . 5 بالعتماد  متنا�ضق  فني  تكوين  يف  ال�ضور  بتجميع  البدء 

اأ�ض�س الت�ضميم.

١نشاط

	 :)Photo Manipulation( تقنية الدمج الرقمي
الدمج الرقمي هو اأ�سلوب معاجلة يعتمد على دمج عدة �سور يف عمل واحد بحيث تقدم فكرة خمتلفة ومعربة. 
ويعرف هذا الأ�سلوب مب�سمى التالعب بال�سور اأو )Photo Manipulation( حيث يتم التالعب بال�سور الرقمية اأو 

الفوتوغرافية لإنتاج اأعمال جذابة.

ال�ضكل )	٣	( 
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تطبيق الدمج على برنامج الفوتو�ضوب اأ� برنامج فوتوبيا املجاين
)photopea( بتطبيق خطوات دمج الطبقات يف قناع:

اإخفاء اأي طبقات ل نرغب بدجمها.. 	
الطبقة . ٢ تكون  اأن  يجب  القتطاع.  قناع  يف  الأ�ضا�س  الطبقة  حتديد 

الأ�ضا�س طبقة نقطية.
لوحة . ٣ قائمة  اأو   )Layers( قائمة اختيار )Merge Clipping Mask( من 

.)Layers(

٢نشاط

	 :)Digital drawing( اأ�سلوب الر�سم الرقمي
الر�سم الرقمي يكون با�ستخدام الإمكانيات املتوفرة يف الربامج من فر�ض، واألوان، وتاأثريات؛ لإنتاج اأعمال فنية، 

وتكون اإما ب�سكل مبا�سر على الأجهزة، اأو من خالل اأجهزة م�ساعدة مثل جهاز الواكم اأو اأقالم الر�سم.
 

 

مبحاكاة  �القيام  الرقمي  الر�ضم  برامج  اأحد  على  الدخول 
اأحد اأعمال الفنانني ال�ضعوديني الت�ضكيلية ال�ضهرية �حتويلها 

اإىل لوحة رقمية �م�ضاركتها مع زمالء ال�ضف.

٣نشاط

ال�ضكل )٣٣	( 
ر�ضم رقمي للفنانة ال�ضعودية بيان يا�ضين

ال�ضكل )٣٢	( 
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:)3D( 2. تقنيات الر�ضوم الرقمية لالأعمال ثالثية الأبعاد
التالعب يف الأبعاد الوهمية.  .	

التالعب يف الإ�ساءة وت�سليط ال�سوء.  .	
الر�سوم الهند�سية.  .	

 ال�ضكل )٣4	( 
عمل رقمي ثالثي الأبعاد يعبر عن الحركة 
ال�سوبرماتية )Suprematism( في الفنون 

الت�سكيلية

٤نشاط

 )3D Slash( لنوظف خميلتنا يف ت�ضميم جم�ضم فني ثالثي الأبعاد با�ضتخدام موقع   
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ال�سعودية  العربية  اململكة  ثقافة  يعرب عن  رقمي  كوّن عمل  وتقنياتها،  الرقمية  الفنون  تعلمته عن  ما  من خالل 
العمل  اأثناء  الت�سميم  واأ�س�ض  عنا�سر  مراعاة  مع  الأبعاد،  الثنائي  الأ�سلوب  تعتمد  التي  الربامج  اأحد  با�ستخدام 

با�ستخدام اأحد الأ�ساليب املنا�سبة.

تصميم الملصق بأسلوب اإلنفوجرافيك : 

:)Poster( تعريف المل�ضق
�سورة من �سور الت�سال، فكلمة مل�سق م�ستقة من اللغة الإجنليزية )Poster( وب�سورة عامة فاملل�سق يعنى 
اإعالن اأو بيان معلق يف مكان عام، وهو و�سيلة لتو�سيل فكرة حمددة اأو مفهوم معني با�ستخدام و�سائط عديدة منها 

ال�سورة، والكتابة، والر�سوم.

اأنواع المل�ضقات:

املل�ضقات رقميةمل�ضقات املو�ضةمل�ضقات اإر�ضاديةمل�ضقات اإعالنية عامة

املل�ضقات ال�ضينمائيةمل�ضقات احلملة الإعالنيةمل�ضقات الدعاية ال�ضيا�ضيةمل�ضقات �ضياحية

تطبيق التقنيات الفنية على برامج الرسم والتصميم:

ال�ضكل )٣5	( 
الدمج الرقمي

ال�ضكل )٣٦	( 
الكولج

ال�ضكل )٣٧	( 
الر�سم الرقمي

تذكر
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:)Infographic(  تعريف الإنفوجرافيك
هو اخت�سار مل�سطلح املعلومات الت�سويرية وتعني ال�سور التي متزج بني البيانات والت�سميم وت�ساعد يف تب�سيط 
اإلى �سور ور�سوم ميكن فهمها  اإلى املتلقي. وهو فن حتويل البيانات واملعلومات واملفاهيم املعقدة  واإي�سال الر�سالة 
وا�ستيعابها بو�سوح وت�سويق، وهذا الأ�سلوب يتميز بعر�ض املعلومات املعقدة وال�سعبة بطريقة �سل�سة و�سهلة ووا�سحة. 

وله العديد من امل�سميات مثل:
	 )Data visualization( التج�سيد الب�سري
	 )Information design( ت�سميم املعلومات
	 )Information architecture( العمارة املعلوماتية

 ال�ضكل )٣٨	( 
مل�سق  الفيلم 

ال�سينمائي ال�سعودي 
حد الطار

 ال�ضكل )٣٩	( 
مل�سق رقمي �سياحي للترويج 

لل�سياحية في منطقة العال



112

اأنواعه:

اإلنفوجرافيك التفاعلياإلنفوجرافيك المتحركاإلنفوجرافيك الثابت

ت�سميمات ثابتة يختار حمتواها امل�سمم 
وتكون معلومات عن مو�سوع معني يف �سكل 
�سور ور�سومات ي�سهل فهمها، كاملطبوعات 

والت�سميمات التي تن�سر على الإنرتنت.

اأو مايعرف مب�سمى )مو�سن اإنفوجرافيك( 
حيث يتم ت�سميم البيانات والتو�سيحات 

واملعلومات ت�سميًما متحرًكا كاماًل، ويتطلب 
الكثري من الإبداع واختيار احلركات املعربة 

التي ت�ساعد يف اإخراجه بطريقة �سيقة 
وممتعة ويكون لها �سيناريو كامل لالإخراج 

النهائي لهذا النوع.

بحيث يتحكم فيه امل�ساهد عن طريق بع�ض 

 )code( اأدوات التحكم من اأزرار وبرجمة
معينة تكّون مو�سوعه، ولكي يتحكم امل�ساهد 
يف الإنفوجرافيك وت�سميم هذا النوع يتطلب 
اأن يكون به ت�سميم وبرجمة بع�ض الأجزاء 

التي �سوف يكون التحكم من خاللها.

وميكن ت�سميم مل�سات الإنفوجرافيك باختيار �سكل اأو عدة اأ�سكال من املخططات التالية:

ر�ضوم تو�ضيحيةجدا�ل�ضعاعي

عالقاتخرائطخمطط بياين

عمليات متدرجةقوائـــــــم

 

 ال�ضكل )4٢	(  ال�ضكل )	4	(  ال�ضكل )4٠	( 
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�ضكل )4٣	(  �سورة تو�سيحية لمخططات ت�سميم الإنفوجرافيك

اخرت اأحد املو�ضوعات التالية لت�ضميم مل�ضق فني باأ�ضلوب ت�ضميم املعلومات:
املدن ال�ضياحية يف اململكة العربية ال�ضعودية.. 	
الفنون ال�ضعبية ال�ضعودية.. ٢
م�ضاكل �ضحية يجب جتنبها.. ٣
عادات �ضحية مفيدة.. 4
اأحد الريا�ضات املميزة.. 5
اأنواع النقو�س اجلدارية يف اململكة العربية ال�ضعودية.. ٦
ن�ضائح لالهتمام بالبيئة.. ٧
م�ضاريع ال�ضتدامة يف اململكة العربية ال�ضعودية. . ٨

٥نشاط
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تقنيات تصميم الحركة في الفنون الرقمية:

مفهوم ت�ضميم الحركة:
القرن  منت�سف  اأفالم  عناوين  اإلى  اإرجاعه  ميكن  الذي  اجلرافيكي  الت�سميم  من  نوع  هو  احلركة  ت�سميم   
الع�سرين، والر�سوم املتحركة اخلا�سة بالبث املرئي، حيث كان التايبوغرايف ور�سومات اجلرافيك�ض يف ذلك الوقت 
حمـدودة بالتكنولوجيا يف وقتها، اأما اليوم فاإن اأي حركة يرغب امل�سمم يف اإ�سافتها لعـمله اأ�سبحت ممكنة وقابلة 
القنوات  وهويات  الأفالم  عناوين  وت�سل�سالت  التلفزيونية  والربامج  الأفالم  بث  ي�سمل  احلركة  وت�سميم  للتطبيق. 

وال�سفحات واملواقع الإلكرتونية.

قواعد ت�ضميم الحركة:
حتريك الر�سومات والأ�سكال قائم على القواعد الفيزيائية حلركة الأج�سام، ومن اأ�س�سها:

	 ..)Timing، Spacing & Rhythm( التوقيت والتباعد والإيقاع
	 ..)Eases( التخفيف
	 ..)Mass & Weight( كتلة الوزن
	 ..)Anticipation( التوقع
	 ..)Arcs( اأقوا�ض
	 .Squash،( وامل�سحات  والتمدد  ال�سكوا�ض 

.)Stretch & Semears

	 . Follow( املتابعة من خالل وتداخل الإجراءات
.)Through & Overlapping action

	 ..)Exaggeration( املبالغة
الثانوية . 	 الطبقات  ذات  املتحركة  الر�سوم 

.)Secondary Layered Animation(
		 ..)Appeal( اجلاذبية

 ال�ضكل )44	( 
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	 ..)FlipaClip( حمل تطبيق 
اتبع التعليمات. ٢
قم بر�ضم ا�ضكالك التي تريد حتريكها عرب الإطارات.. ٣
حدد الإطار الزمني يف ٣ ثواٍن.. 4
 اخرت طريقة العر�س.. 5
٦ ..)!Make movie( ضاركنا اإبداعك�

٦نشاط

:)Montage( تحرير الفيديو
واللقطات  امل�ساهد  ترتيب  فن  وهو  املونتاج،  با�سم  يعرف 
امل�سورة وتن�سيقها �سمن تتابع زمني مدرو�ض، بحيث تتحول اإلى 

ر�سالة مرتابطة، جذابة، حمددة املعنى.

٧نشاط

العربية  للملكة  الرتاثية  ال�ضور  من  لعدد  مونتاج  بعمل  لنقم  كانفا  تطبيق  اأ�  مت�ضفح  با�ضتخدام 
ال�ضعودية �اإخراجها يف �ضكل فيديو.

 

 ال�ضكل )45	( 
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الإغريقي  الع�سر  اإلى  الأولى  البداية  وتعود  القدمية،  الع�سور  منذ  الأدائي  للتعبري  ج�سده  الإن�سان  ا�ستخدم 
)اليوناين( حيث بداأ يتبلور فن امل�سرح وتطور عرب التاريخ و�سوًل اإلى ت�سكل مفهوم الفنون الأدائية التي نعرفها اليوم، 

وقد توارثت احل�سارات هذه الفنون الأدائية عرب اأجيالها كموروث ثقايف.

 

المو�ضوع الخام�س: الإنتاج في الفن الأدائي

املور�ث:
    هو الرابط الأ�ضيل بني املا�ضي �احلا�ضر �امل�ضتقبل يرثه الأبناء عن الآباء من فنون ت�ضدر من الوجدان، 
فال ح�ضارة د�ن تراث لأنه ميدها باحلياة خا�ضة اإذا كان متجذًرا  يف اأنف�ض النا�ض  كفنون اململكة  العربية 

ال�ضعودية التي تعترب مبكوناتها الطبيعية ثرية بالتنوع �الإبداع.

مدخل للفن األدائي:

www.ien.edu.sa

رابط الدر�س الرقمي

ال�ضكل )4٦	( م�سرح ديوني�سيو�ض )Dionysus( من اأقدم الم�سارح الإغريقية، اأثينا.
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واإقامتهم،  �سفرهم  بوطنهم يف  يتغنون  فهم  الإيقاعية  واحلركات  بالأهازيج  القدم  منذ  اأجدادنا حياتهم  اآن�ض 
اأداء  ويتمايلون فخًرا يف  الأعياد  اأوقات احل�ساد ويف  ال�سجية يف  اأ�سواتهم  الإبل حلدائهم، وتردد اجلموع  وتطرب 

رق�سات ال�سجاعة.

وتوؤثر البيئة يف اأداء الن�سان، فاأبناء اجلبال جتد فنونهم يف الغالب توؤدى وهم وقوف كاملجارير يف بادية مكة، 
اأو اخلطوة والقزوعي يف اجلنوب. واأما ال�سهول فتجد ال�سامري يوؤدونه جلو�ًسا، كذلك فنون  واملجرور يف الطائف، 

البحر كالفجري والينبعاوي.
ولعل اأ�سالة اأداب وفنون بالدنا ت�سعرنا باأهمية هذه الفنون الأدائية، فمن هذه الأر�ض انطلقت فنون كثرية منها 

على �سبيل املثال : احلداء.

معلومة إثرائية

     حدا الإبل اأي �ضاقها �حثها على ال�ضري باحلداء، �قيل اإنه انطلق من م�ضر بن نزار بن معد بن عدنان 
عندما �ضقط من بعريه يف اإحدى اأ�ضفاره فانك�ضرت يده �كان من �ضدة اأمله ي�ضيح: يا يداه يا يداه �كان 
�ضوته جميل فتجمعت حوله الإبل �هو يردد )يا هاديا  يا هاديا  �يا يداه �يا يداه( فانت�ضر احلداء 
اآنذاك �اأ�ضبح رعاة الإبل ي�ضتخدمون التد�ية �هي دعوة الإبل فيقولون: )داه داه(، �ل تزال حا�ضرة 

حتى �قتنا احلايل.
�من احلداء ُا�ضتق الغناء فو�ضف ال�ضاعر الهوادج �الرحيل �انطلقت املعلقات، �ا�ضتهر بحر �ضعري عند 

العامة تطرب له الإبل ُي�ضمى )الهجيني(.

�ضكل )4٧	( حادي الإبل
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اأد�ات الفن الأدائي:
اإن الأداة الرئي�سية والهامة يف الفن الأدائي هي اجل�سد، الذي يتم من خالله التعبري احلركي والفني واجلمايل. 

كما ت�ستعني الفنون الأدائية باأدوات اأخرى يتم توظيفها بغر�ض اإنتاج العر�ض الأدائي ومنها:
املو�سيقى واملوؤثرات ال�سوتية. 	
الفنون الت�سكيلية من ر�سومات وخلفيات. 	
الأعمال الفنية امل�سممة للديكور. 	
فنون الإ�ساءة والتقنية. 	

موا�ضيع الفن الأدائي:
ت�ستمد الفنون الأدائية موا�سيعها من م�سادر متعددة من املوروث الثقايف والجتماعي، مثل الق�س�ض التاريخية، 
الأ�ساطري والفنون ال�سعبية، وكذلك ق�سايا املجتمعات باختالف اأنواعها. ويظل املو�سوع الرئي�سي هو الإن�سان وعالقته 

مبجتمعه والعامل من حوله.
 

معلومة إثرائية

الفنون ال�ضعبية:
وتتوارثها  ال�سعوب  اأفراد  تن�ساأ بني  التي  الفنون       هي 
والأ�سعار،  احلكايا،  مثل  بالرواية،  وتنتقل  اأجيالها 
عن  للرتويح  ترديدها؛  يتم  التي  والأهازيج  والق�س�ض، 
اأفراد ال�سعوب  النف�ض وللت�سجيع وبث روح احلما�ض بني 

خالل موا�سم العمل واحل�ساد والأفراح.

ال�ضكل )4٨	( م�سهد من م�سرحية الأع�سى في افتتاح الدورة 
ال�سابعة ل�سوق عكاظ الثقافي بمدينة الطائف. 				م
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١نشاط

�شكل )١٤٩( تج�سيد فن دق الحب، مهرجان األأح�ساء 
المبدعة ٢٠١٧م

ال�شرقية  باملنطقة  األأح�شاء  مدينة  ا�شتهرت 
)دق  فن  ومنها  ال�شعبية،  األأدائية  الفنون  من  بالعديد 
برتديد  ا�شتهرت  والتي  )الديا�شة(  ي�شمى  ما  اأو  احلب( 
القرية  اأهل  مو�شم احل�شاد، عندما يجتمع  اأهازيجها يف 
جميًعا، فالن�شاء يقمن باإعداد املوائد، والرجال ي�شطفون 
النخل(.  )ع�شب  مقالب  منهم  واحد  كل  ومع  بدائرة، 
وبحركة واحدة يرفعون الع�شي اإىل األأعلى وعلى وقعها 

يف األأر�ض بعدد متفق عليه من ال�شربات يرددون:

ثم تعود الع�شي اأو الع�شب لالرتفاع ب�شكل ان�شيابي وحركة ج�شدية تتناغم مع األأهازيج وترت�شم على 
وجوههم عالمات الفرح واألبتهاج، والعمل بروح الفريق.

لنبحث عن معلومات اأكرث حول فن )دق احلب( من خالل اإلإنرتنت ونتعرف على مالمح هذا الفن، ثم 
نقوم بالتدرب على اأداء هذا الفن مع زمالئنا بال�شف وحتت اإ�شراف املعلم.

مالحظة: ميكن ا�شتخدام بدائل عن ع�شب النخل ببع�ض النباتات ال�شناعية التي تعطي اإيحاء م�شابه 
لل�شنابل اأو الع�شي.

يااهلل اليوم يامن�شي �شحاب مظلي      رازق العبد رزق باخلفى ماهقابه
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العرضة السعودية:

ال�سعودي  ال�سعب  الفنون الأدائية ورمز من رموز هذا الوطن، تت�سل بحياة  اأرقى  ال�سعودية من  تعترب العر�سة 
وفيها ا�ستح�سار للذاكرة التاريخية، انطلقت بداياتها من �سور ال�ستعداد للمعارك اأثناء توحيد البالد على يد امللك 
عبد العزيز بن عبد الرحمن اآل �سعود -رحمه اهلل- ثم اأ�سبحت الآن �سورة من �سور الفرح والتالحم بني القيادة 

وال�سعب، وي�سرتك يف اإعدادها واأدائها اأطياف متعددة من املجتمع ال�سعودي.

ال�ضكل )5٠	( خادم الحرمين ال�سريفين الملك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود - حفظه اهلل- وهو يوؤدي العر�سة 
ال�سعودية
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تتكون العر�ضة من اأجزاء رئي�ضية:
1- الُمحورب:

ا ولي�ض حاًدا ي�سع يده على  هو ال�سخ�ض الذي يوؤدي )احلوربة( وهي ال�سوت الأول للعر�سة ويكون �سوته جهورًيّ
اأذنه الي�سرى و�سيفه بيده اليمني، وعادة يردد:  ياهلل ياللي لاإله غريه     يانا�سر جنده على العدوان.

2- حاِمل العلم ال�ضعودي )البيرق(:
هو ال�سخ�ض الذي ُيكلف بحمل العلم ال�سعودي يف �سف العر�سة، ويجب اأن يكون �ساحب بنية قوية طويل القامة 
يرفع العلم عالًيا، يقف يف و�سط �سف البريق على ميني قائد العر�سة، يتناغم ج�سده مع الإيقاع ويكتفي بالتمايل مع 

ال�سف مينة وي�سرة.

3- ق�ضيدة العر�ضة:
ي�سمى  وزن خا�ض  ولها  امل�ساعر،  وتلهب  احلما�ض،  فتثري  ق�سوى،  اأهمية  فيها  للكلمة  التي  الفنون  من  العر�سة 
باحلربي. ويجب اأن تكون لغتها بال�سعر العامي فال تكتب بالف�سيح، وعادة ل تتجاوز ع�سرة اأبيات، موا�سيعها حما�سية 

حيث الوطن، والقيادة، وال�سعب حمور الق�سيدة ولي�ض للغزل فيها مقام.

	- الطبول:
تنق�سم طبول العر�سة اإلى نوعني: طبول التخمري كبرية احلجم تعلق على الكتف بحبل جلد ويكون القرع عليه 
اأ�سغر حجًما من طبول التخمري، ويحملها املوؤدي باليد الي�سرى ويقرعها  اإلى متو�سط، وطبول التثليث  برمت بطيء 
بع�سا مل�ساء خا�سة من اخليزران وعادة ما يحمل طبول التثليث من لديهم القدرة والتحكم يف حركات اجل�سد احلرة 
فتارة يكون الطبل بني يدي قارع الطبل وهو واقف واأخرى يرفعه اإلى الأعلى وهو يوؤدي حركات ج�سدية متناغمة، كما 

تقوم الن�ساء بتزين الطبل باإطار قما�سي على حميطه اخلارجي.
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	- ال�ضفوف:
تنق�سم �سفوف العر�سة اإلى �سفني: �سف البريق و�سف املرددين، واأقل عدد ل�سفوف العر�سة الر�سمية ع�سرة 

رجال وقد ميتد اإلى خم�سني رجاًل واأكرث.

ال�ضعبية، �هي غنية باملور�ث  الفنون الأدائية  ال�ضعودية بالعديد من  العربية  اململكة  تتميز بالدنا 
الثقايف نظًرا لتنوع مناطقها، مثل العر�ضة يف منطقة جند �الدحة يف �ضمال اململكة �املجر�ر الطائفي، 

�غريها من مظاهر الفنون الأدائية العريقة التي يتغنى بها �ضكان اململكة.

لنبحث عرب الإنرتنت عن الفنون ال�ضعبية الأدائية يف مملكتنا احلبيبة، ونالحظ اأهم خ�ضائ�ضها، ثم 
حتدد كل جمموعة من الطالب فن اأدائي واحد للتدرب عليه واأداوؤه بداخل ال�ضف حتت اإ�ضراف املعلم، 

مع �ضرح خ�ضائ�س كل فن اأدائي وارتباطه باملنطقة التي ن�ضاأ منها.

٢نشاط

ال�ضكل )	5	( طبول العر�سة ال�سعودية باأ�سكالها املميزة
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المسرح:

ا مكتوًبا اإلى عر�ض متثيلي حّي اأمام  امل�سرح �سكل من اأ�سكال الفنون الأدائية يرتجم فيه املوؤدون )املمثلون( ن�سًّ
اجلمهور، ويعترب امل�سرح من اأهم الفنون الأدائية الذي جتتمع فيه اأطياف متعددة لعنا�سر اجلمال من الكالم ولغة 
اجل�سد، وتكمن اأهميته يف حتقيقه لعدة وظائف من اأهمها اأنه يحول املعلومات اإلى فن اإمتاعي جميل، ويعزز العمل 

بروح الفريق.
كما اأن الدراما تعمل على اإيجاد فرد �سعيد ومتوازن ي�سعر باملتعة والبهجة مما يجعله اأكرث قابلية للتعلم، ومن 

املهم اأن نعرف اأن املدر�سة هي احلا�سنة الأولى للم�سرح ال�سعودي يف بداية نه�سته.

ال�ضكل )5٢	( م�سهد من اأحد م�سرحيات مهرجان الطفل والعائلة الثاني بمدينة الخبر، المنطقة ال�سرقية. 
				م
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عناصر العرض المسرحي:

يتكون العر�ض امل�سرحي من عدة عنا�سر، ومن اأبرزها ما ياأتي:
1- الن�ض الم�ضرحي:

هو الن�ض املكتوب واملت�سمن ق�سة ُمعدة للعر�ض، وي�سكل الن�ض نقطة البدء يف اأي عمل م�سرحي، حيث يعتمد 
على احلوار بني ال�سخ�سيات.

2- الممثلون:
العرو�ض  املوؤدون يف  عليهم  ويطلق  الدرامي.  الن�ض  امل�سرحية يف  الأدوار  بتاأدية  يقومون  الذين  الأ�سخا�ض  هم 

الأدائية الأخرى.
3- الديكور:

هو البناء املعماري اأو الأثاث والقطع الفنية للمكان الذي توؤدى فيه اأحداث امل�سرحية.
	- الأزياء:

هي املالب�ض املنا�سبة للحقبة الزمنية و�سخ�سيات العمل الفني امل�سرحي.
	- الموؤثرات ال�ضوتية:

هي املقطوعات املو�سيقية املوؤلفة اأو املوؤثرات ال�سوتية امل�ساحبة مل�ساهد واأحداث امل�سرحية.
	- الإ�ضاءة:

وهي ا�ستخدام التقنية ال�سوئية لتمكني امل�ساهد من م�ساهدة العر�ض امل�سرحي والتفاعل مع اأحداثه، حيث تتنوع 
حركة ال�سوء ولونه لتتوافق مع تطور الأحداث على امل�سرح.

7- الإخراج الم�ضرحي:
ويق�سد به العملية الفنية التي يقوم بها املخرج لتحويل الن�ض الدرامي اإلى عر�ض م�سرحي م�ستخدًما خميلته 

الإبداعية يف توظيف جميع العنا�سر خلدمة الن�ض الدرامي.



125

لنتاأمل ال�سكل )			(، م�سهد من العر�ض امل�سرحي ال�سعودي )كان يا ماكان( يتج�سد فيه توظيف عنا�سر امل�سرح 
من الديكور والإ�ساءة واحلركة والأزياء واملمثلني لي�سكل عماًل اإبداعيًّا متكاماًل.

بالتمثيل  مًعا  لنقم  �التوا�ضل،  للتعبري  كاأداة  اجل�ضد  ا�ضتخدام  على  لتدريبنا  الن�ضاط  هذا  يهدف 
الرجتايل للتعبري عن النفعالت التالية يف م�ضهد مدته دقيقة �احدة فقط:

كيف اأعرب عن �ضعادتي؟ 	
كيف اأعرب عن حزين؟ 	

كما ميكننا اقرتاح مواقف اأخرى للتعبري عن انفعالت اإن�ضانية خمتلفة والتدرب على اأدائها اأمام ال�ضف.

٣نشاط

عودي )كان يا ما كان( �سمن العرو�ض والفعاليات  ال�ضكل )5٣	( �سورة من العر�ض الم�سرحي ال�سُّ
لمو�سم الريا�ض 				م
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كتابة نص العرض األدائي:

لإنتاج اأي عر�ض اأدائي ي�سرتط اأن يكون مكتوًبا يف �سيغة ن�ض يرتجم فيها الفكرة واملو�سوع ليتم تنفيذه من خالل 
ا اأو م�سرحيًّا، ويعترب الن�ض اخلطوة الأولى لإنتاج العر�ض  ا دراميًّ العر�ض الأدائي، وعادة ما يكون هذا الن�ض ن�سًّ
العر�ض  مكان  فيه  ويحدد  نهايته،  وحتى  العر�ض  بداية  منذ  تقدميه  �سيتم  ما  فيه  ويكتب  امل�سرحي(،  )اأو  الأدائي 

والأدوات التي �سيتم ا�ستخدامها.
يقوم بكتابة الن�ض امل�سرحي عادة املوؤلف، وقد يكون الن�ض معد من ن�ض م�سرحي اآخر، اأو من ق�س�ض تاريخية 

اأو م�ستمٍد من املوروث ال�سعبي.
ويف الفنون الأدائية الأخرى يقوم املوؤدي بكتابة الن�ض اإذا كان اأداًء فرديًّا، اأو املخرج الذي يقوم باإخراج العر�ض 

الأدائي.

الن�ض الم�ضرحي:

يتكون الن�ض امل�سرحي من م�سهد واحد اأو عدد من امل�ساهد، ُتقدم يف ف�سل واحد اأو عدة ف�سول بح�سب احلدث 

واملو�سوع، وتت�سمن الآتي:

و�سف للمكان وتقدمي العر�ض والديكور والزمان اإذا كان نهاًرا اأو لياًل. 	
و�سف حلركة ال�سخ�سيات بني الدخول واخلروج اأو اجللو�ض واحلركة وغريه، وكذلك و�سف لبع�ض تعابري  	

ال�سخ�سيات مثل )ال�سحك، الغ�سب، �سفع الباب بقوة ...(
احلوارات التي تتم بني ال�سخ�سيات وهي عماد الن�ض امل�سرحي حيث اأنه يقدم ق�سة نتعرف عليها من خالل  	

ال�سخ�سيات وما يدور بينهم من حوار.

و�سف للعوامل اخلارجية واملوؤثرات ال�سوتية التي يتكون منها العر�ض اإن وجدت. 	



127

لنقم بالبحث عن مناذج ن�صو�ص م�صرحية ومتثيلية من م�صادر التعلم املتاحة لدينا )الإنرتنت، املكتبة ...(، 
ونالحظ اأهم مميزات طريقة كتابة الن�ص امل�صرحي، وكيفية �صياغته، ونناق�ص هذه املالحظات مع زمالء 

ال�صف واملعلم.

٤نشاط

ن�صو�ص الفنون الأدائية الأخرى:
تت�سابه ن�سو�ض الفنون الأدائية الأخرى كالرق�ض والتمثيل والدراما وغريها مع الن�ض امل�سرحي مع وجود بع�ض 

الختالفات التي تخدم فكرة هذه العرو�ض الأدائية، حيث تتكون من الآتي:
و�سف للمكان وتقدمي العر�ض والديكور والزمان اإذا كان نهارا اأو ليال. 	
تعابري  	 لبع�ض  و�سف  وكذلك  وغريه،  واحلركة  اجللو�ض  اأو  واخلروج  الدخول  بني  املوؤدين  حلركة  و�سف 

ال�سخ�سيات الأدائية وحركة اجل�سد، وكذلك التعابري الوجدانية والنفعالية للموؤدين.
و�سف للرق�سات  والأداءات اخلا�سة بالعر�ض، وكيفية اأدائها. 	
و�سف للمقطوعات املو�سيقية التي يتكون منها العر�ض، اإن وجدت. 	
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حتديد  بعد  فقط،  �احد  مل�ضهد  م�ضرحي  ن�ض  لكتابة  املجموعات  تتوزع  ال�ضف،  زمالء  مع  بالتعا�ن 
املو�ضوع العام للم�ضرحية، با�ضتخدام النموذج التايل:

احلوارال�ضورة العامةال�ضخ�ضيات
امل�ضهد،  �ضخ�ضيات  فيها  تو�ضف 
اأ�ضماوؤهم اأعمارهم، اأزياوؤهم .. ماهي 

ال�ضفات املميزة بهم؟

يو�ضف فيها املكان والزمان للم�ضهد 
امل�ضرحي كاأن ُيكتب: يف اأحد املقاهي 
ع�ضًرا،  الرابعة  ال�ضاعة  العامة، 
الطاولت  اأحد  على  حممد  يجل�س 
يدخل  ثم   ... كتاب  يديه  بني  يقراأ 
 ... اإليه  متوجهاً  خالد  �ضديقه 

وت�ضتكمل ال�ضورة العامة للم�ضهد.

الذي يجري  احلوار  ن�س  هنا  يكتب 
�ضبيل  على  امل�ضهد،  �ضخ�ضيات  بني 

املثال:
كيف  اأحمد،  عليكم  ال�ضالم  خالد: 

حالك؟
ال�ضالم  وعليكم  -ُمبت�ضًما-:  اأحمد 

خالد، اأهاًل بك اأنا بخري، تف�ضل...

٥نشاط



129

تكوين مكان وبيئة العرض:

ي�سكل مكان وبيئة العر�ض الأدائي اأهمية كبرية يف الفنون الأدائية. وتبداأ اخلطوة الأولى لأداء العر�ض باختيار 
املكان الذي �سيتم فيه مثل قاعة، حمكمة، غرفة �سغرية يف منزل، �سارع، ف�سل درا�سي وغريها، حيث يعتمد حتديد 

املكان على مو�سوع العر�ض وهدفه.
يف العرو�ض امل�سرحية تعترب خ�سبة امل�سرح هي املكان الذي يتم حتويله للبيئة املنا�سبة عرب اختيار اخللفية، قطع 
الأثاث والديكور. اأما يف الفنون الأدائية الأخرى، قد يكون املكان �ساحة عامة، اأو غريها من الأماكن املفتوحة، يف 
هذه احلالة يتم ال�ستفادة من املكونات الطبيعية واملادية الأ�سا�سية لهذا املكان، على �سبيل املثال توظيف �سجرة يف 
ال�سارع ليقام حولها العر�ض الأدائي، اأو العر�ض يف اأماكن تاريخية واأثرية تخدم مو�سوع العر�ض الأدائي اإن كان ميثل 

ا من التاريخ. ا اأو يج�سد ق�س�سً ا �سعبيًّ فنًّ
ومهمة تهيئة املكان بالديكور املنا�سب تعد اأحد الوظائف الهامة التي يقوم بها فريق العمل وخمرج العر�ض الأدائي 
اأو امل�سرحي، مع احلر�ض على اأن تكون الروؤية متاحة للجمهور واأن تكون حركة ال�سخ�سيات واملوؤدين منظمة وتتوافق 
مع مكان العر�ض، كما يجب احلر�ض على توظيف الإ�ساءة ب�سكل منا�سب مبا يخدم العر�ض، على �سبيل املثال: اختيار 

بقعة �سوء طبيعية اأو توفري املعدات الالزمة لذلك.

ال�ضكل )54	( �سورة تو�سح تهيئة بيئة العر�ض وتوظيف الإ�ساءة في اأحد العرو�ض الم�سرحية
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املعرفة  �م�ضادر  الإنرتنت  عرب  بحث  بعملية  لنقم 
املتوفرة لدينا عن م�ضرحيات �ضعودية �عربية مع 
مالحظة بيئات العر�ض املختارة لهذه الأعمال، ثم 

ن�ضرح:
ماهي املربرات التي اأدت اإىل اختيار بيئة العر�س 	 

يف هذه امل�ضرحيات براأيك؟
وما مدى منا�ضبة هذه البيئات املختارة للعر�س 	 

امل�ضرحي املقدم فيها؟

٦نشاط

اإىل  ال�ضف  ُنعد ن�ضو�ضنا اخلا�ضة، ثم يتم تق�ضيم زمالء  اأ�  لنقم باختيار ن�ضو�ض م�ضرحية جاهزة، 
جمموعات:

م�ضوؤول عن الإ�ضاءة.	 
م�ضوؤول عن تكوين بيئة العر�س واختيار الديكور املنا�ضب، مثاًل: طاولة، كر�ضي ...	 
م�ضوؤول عن تدريبات املوؤدين.	 
م�ضوؤول عن اختيار الأزياء املنا�ضبة والإك�ض�ضوارات اخلا�ضة بالعر�س امل�ضرحي.	 
م�ضوؤول عن املوؤثرات ال�ضوتية للعر�س امل�ضرحي.	 

العمل، �كيف �ضاهمت عملية  للم�ضهد الأدائي مع تو�ضيح مهام فريق  ا خمت�ضًرا  بعد ذلك نقدم عر�ضً
الإعداد لبيئة العر�ض يف ت�ضهيل اإي�ضال الفكرة العامة للعمل الفني )امل�ضرحي(.

٧نشاط

ال�ضكل )55	( م�سهد من اأحد الن�سخ للم�سرحية العالمية »في 
انتظار غودو« للكاتب الإيرلندي ال�سهير  )�سمويل بيكيت(، تو�سح 

كيف تم توظيف بيئة العر�ض لتخدم مو�سوع العمل الفني
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تدريبات الجسد والخيال:

ت�ساعده  التي  التقنيات  يتدرب على عدد من  اأن  الأخرى  الأدائية  الفنون  اأو يف  امل�سرح  املوؤدي، يف  يحتاج ج�سد 
للقيام باأداء العر�ض، وهذه التقنيات منها ما هو خم�س�ض للج�سد ومنها ما هو خم�س�ض للخيال لأهميته يف تعزيز 

الإبداع والقدرة على الأداء يف مواقف خمتلفة وحالت متنوعة. 
ن�ضاط 1 )ال�ضترخاء(:

يعرف ال�سرتخاء باأنه حالة للتحرر من التوتر وانقبا�ض الع�سالت يف اجل�سم.
لنقم بالتمدد على الأر�ض وكاأننا يف حالة النوم ثم نقوم باإجراء التنف�ض العميق وحماولة التحرر من اأي توتر  	

يف اأج�سادنا.
الرقبة  	 اليد،  ال�ساق،  )القدم،  التوتر  درجة  اإلى  اأج�سادنا  اأع�ساء  من  ع�سو  كل  ب�سد  ذلك  بعد  نقوم  ثم 

وهكذا...( كل ع�سو على حدة، لنتعرف على حالة اجل�سد وهو يف حالة ال�سرتخاء وعك�سها.
ن�ضاط 2 )التركيز(:

يجب اأن يكت�سب املوؤدي يف العر�ض الأدائي مهارة الرتكيز؛ وذلك لأن العر�ض من بدايته اإلى اأن ينتهي ي�ستدعي 
اأن يكون يف حالة من الرتكيز العايل.

نبداأ التدريب باإغما�ض اأعيننا والهدوء متاًما، ثم نبداأ نركز عرب حا�سة ال�سمع على البيئة املحيطة بنا، ُنعّرف  	
الأ�سوات داخل الغرفة ونقوم بو�سفها وُنخمن م�سدرها.

اأمامنا، وُيطلب منا حماولة التعرف على  	 اأ�سياء جمهولة  اأعيننا ويقوم املعلم وزمالء ال�سف بو�سع  ُنغم�ض 
الأ�سياء عرب اللم�ض.
ن�ضاط 3 )تدريب المراآة(:

من التدريبات املهمة لتعزيز حالة الرتكيز، يطلب املعلم من طالبني الوقوف اأمام بع�سهما على م�سافة ل تتجاوز 
املرتين، ويقوم اأحدهما بعمل حركات معينة بيديه وتعابري بوجهه، والآخر ين�سخ هذه احلركات كاملراآة، بحيث يقوم 

مبحاكاة كل حركة يقوم بها زميله.
ن�ضاط 	 )الخيال(:

تعد القدرة على التخيل اأحد اأهم املهارات التي يجب اأن يكت�سبها املوؤدي يف الفنون الأدائية، فهو يف واقع الأمر 
يتعامل مع اأحداث خيالية يفرت�ض اأن يحولها لواقع ملمو�ض، لذا ل بد له من تدريب خياله وجعله يف حالة ا�ستعداد.

يقوم املعلم بتوجيه اأحد الطلبة اأو اثنني منهما بتخيل اأنهما يف ال�سحراء واجلو بارد ويجب اأن يقوما باإ�سعال  	
النار للتدفئة.

يقوم املعلم بتوجيه الطلبة لتخيل اأنهم ي�سريون يف ظروف معينة )يوم ماطر، حر �سديد( ويقوم الطلبة بتخيل  	
املوقف ومن ثم اأداوؤه يف ال�سف اأمام زمالئهم.
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اأهداف الم�ضر�ع الف�ضلي/ اأن يكون الطالب قادًرا على:
	.  التخطيط اجليد للم�ساريع الفنية.

اكت�ساب مهارات البحث العلمي واكت�ساف امل�سكالت وتقدمي احللول املنا�سبة لها بطرق مبتكرة.  .	
تنمية مهارات التفكري الإبداعي.  .	

اختيار وتوظيف اخلامات والأدوات امل�ستخدمة لتنفيذ العمل الفني.  .	
الف�سل  خالل  درا�ستها  مت  التي  والأدائي  والرقمي  الت�سكيلي  الفن  اأنواع  من  الأقل  على  نوعني  بني  الدمج   .	

الدرا�سي يف عمل ت�سميمات اإبداعية ونفعية ذات طبيعة تربوية وجمالية.
الو�سف والتحليل ومناق�سة الأعمال الفنية.  .	

التعبري عن النفعالت الوجدانية، ومالحظة املعاين التعبريية يف ال�سكل واللون والتج�سيم يف العمل الفني.  .	
تبادل اخلربات الفنية مع زمالءه يف امل�ساريع الفنية اجلماعية.  .	

خطوات تنفيذ الم�ضر�ع الف�ضلي:
املو�سوعات  )مثال  عاًما  املو�سوع  يكون  اأن  وميكن  جماعي(  اأو  )فردي  الف�سلي  امل�سروع  مو�سوع  اختيار   .	
الوطنية اأو الجتماعية(، اأو مو�سوع له عالقة بالبيئة )مثاًل ف�سل من ف�سول ال�سنة(، اأو حقبة زمنية )مثاًل لوحة 

فنية من الع�سر العبا�سي(
كتابة و�سف عام للم�سروع ي�سمل توظيف ال�سمة اأو الطابع العام الذي مت اختياره يف املو�سوع ويت�سمن كالًّ   .	
من: الفكرة العامة للم�سروع، الأهداف، الفئة امل�ستفيدة، اخلطة الزمنية للتنفيذ ومراحل العمل، وحتديد اخلامات 

والأدوات والتقنيات امل�ستخدمة �سواء كانت ت�سكيلية اأو رقمية اأو اأدائية.
تنفيذ امل�سروع ح�سب اخلطة الزمنية وي�سمل ذلك الت�سميم والت�سكيل من خالل توظيف املعرفة باأنواع الفن   .	

الثالثة الت�سكيلي والرقمي والأدائي واملهارات التي يتم اكت�سابها خالل الف�سل الدرا�سي.
اإخراج امل�سروع ب�سكله النهائي.  .	

عر�ض وتقومي امل�سروع الف�سلي.  .	

الم�ضروع الف�ضلي
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ا�ضتمارة تنفيذ الم�ضر�ع
��ضف الم�ضر�ع

ا�ضم الم�ضر�ع

��ضف الم�ضر�ع

اأهداف الم�ضر�ع
-
-
-

الفئات الم�ضتفيدة 
من الم�ضر�ع 

الخامات �الأد�ات

خطة الم�ضر�ع  

مراحل 
الأن�ضطة/ الفعالياتالم�ضر�ع

الجد�ل الزمني للتنفيذ

مالحظات مكان التنفيذ  تاريخ التنفيذ

اأهم المراجع �الم�ضادر التي تمت ال�ضتفادة منها �توظيفها في الم�ضر�ع
م�ضادر معلومات )كتب، درا�ضات �اأبحاث، تقارير، مواقع اإلكتر�نية، موؤ�ض�ضات متخ�ض�ضة، د�ائر حكومية، خبراء، علماء، ..،(

مكت�ضبات اأع�ضاء فريق العمل في الم�ضر�ع

مخرجات الم�ضر�ع �اأ�ضاليب الن�ضر

اأ�ضاليب ن�ضر منتجات الم�ضر�عالمنتجات/المخرجات

ال�ضعوبات التي �اجهتني اأثناء عملي في الم�ضر�ع

الحلول التي تم اتخاذهاال�ضعوبات

                       مقترحاتي لتح�ضين الم�ضر�ع �تطويره في الم�ضتقبل

 

* اإمكانية ا�ضتخدام بنود ال�ضتمارة للمو�ضوعات املقررة ح�ضب احلاجة.
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اأ�ضماء الم�ضاركين في الم�ضر�ع  

المهمة الم�ضتوى ال�ضعبة ا�ضم الطالب/ ـة 

تقويم الأداء الختامي للم�ضر�ع)خا�ض بالمعلم( 

معايير التقويم
م�ضتوى الأداء 

1
23		

التخطيط للم�ضر�ع

عر�ض الم�ضر�ع �تقديمه 

الفهم �ال�ضتيعاب للم�ضر�ع 

الحوار �المناق�ضة

العمل في الفريق

* اإمكانية ا�ضتخدام بنود ال�ضتمارة للمو�ضوعات املقررة ح�ضب احلاجة.
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قائمة الم�ضطلحات
الوحدة الأ�لى: مفهوم الفن:

فن ت�ضكيلي )Fine Arts(: نوع من الفنون التي ت�ستخدم مفردات ال�سكل، كاللَّون وامل�ساحة واخلط والكتلة يف 	 
التعبري عن انفعال، اأو مو�سوع داخل قالب منظور يدرك اأ�سا�ًسا من خالل الروؤية.

الر�ضم )Painting(: من اأنواع الفن التَّ�سكيلي، فيه يعرب الفنان عن م�ساعره واملواقف واملوا�سيع التي تدور 	 
حوله، اأو التي يتعر�ض لها. وهو فن ي�ستلزم عمل عالقة ما على �سطح ما، وذلك من خالل اخلطوط والأ�سكال 

املختلفة والألوان.
النحت )Sculpture(: الأعمال الفنية التي يتم ت�سكيلها وبناوؤها لإبراز اأحجام واأبعاد متعددة للعمل الفني.	 
كل يكون غائًرا )اإلى الداخل(.	  النحت الغائر )Relief Sculpture(: يكون على �سطح مت�ساٍو، وال�سَّ
كل بارًزا )اإلى اخلارج(.	  النحت البارز )Salient Sculpture(: يكون على �سطح مت�ساٍو، ويكون ال�سَّ
كافة 	  املنحوت من  روؤية  النحت  النوع من  النَّحت ثالثي الأبعاد )3D Sculpture(: ميكن من خالل هذا 

اجلوانب كما يف املج�سمات، ويطلق عليه النَّحت امليداين.
الطباعة )Printing(: هي الطريقة التي ميكن بها احل�سول على مناذج اأو ر�سومات ملونة بطرق خمتلفة 	 

على �ستى اأنواع الأ�سطح. 
الفن اجلداري)Mural Art(: عمل فني ُينفذ بطريقة مبا�سرة على اجلدار اأو غري مبا�سرة حيث تنفذ على 	 

�سطح يو�سع على احلائط الأ�سا�سي، ي�ستخدم فيه الفنان اإمكانيات متعددة بتقنيات متنوعة.
فن رقمي )Digital Art(: هو م�سطلح عام لالأعمال الفنية والإنتاج الفني الذي يعتمد على و�سائل التقنية 	 

قمية ب�سورة اأ�سا�سية كاحلا�سب الآيل وبراجمه. الرَّ
فنون اأدائية )Performing Arts(: هي العر�ض احلي للجمهور، تقدم فيه لوحات تعبريية جت�سد الإبداع 	 

الب�سري غري املادي وفيها تتناغم لغة اجل�سد مع الإيقاع وال�سوت.
اإلى 	  الن�ضبة الذهبية )The Golden Ratio(: هي ثابت ريا�سي وعدد خا�ض للن�سبة بني اجلزء ال�سغري 

اجلزء الكبري وهي نف�ض الن�سبة بني اجلزء الكبري لكامل ال�سكل وت�ساوي تقريبا 			،	 ويرمز لها بالرمز 
.»Phi« فاي
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متتالية فيبونات�ضي )Fibonacci Number(: هي الن�سبة املوجودة يف متتالية ريا�سية تبداأ من الرقم 	، 	 
ثم جمع العددين التاليني للح�سول على العدد الذي يليهما فتكون على ال�سكل الآتي: 	، 	، 	، 	، 	، 		... 

الخ وهي ت�ساوي تقريبًا 			.	.
اإلى عر�سه هي الن�سبة 	  امل�ضتطيل الذهبي )Golden Rectangle(: امل�ستطيل الذي تكون فيه ن�سبة طوله 

الذهبية.
الإدراك )Perception(: عملية معرفية ت�ساعد الفرد على فهم وا�ستيعاب العامل اخلارجي املحيط به.	 
الإدراك الب�ضري )Visual Perception(: هو عملية النظرة الكلية للعمل الفني دون النظر اإلى التفا�سيل 	 

والأجزاء اأو العنا�سر الأولية.
وامل�ساحات 	  )اخلطوط  عنا�سره  جميع  وي�سمل  الفني،  للعمل  العام  الهيكل  اأو  الهيئة  هو   :)Form( ال�ضكل 

والألوان(.
امل�ضمون )Content(: هو معاين الر�سالة اأو الأفكار التي يريد الفنان اإي�سالها لالآخرين.	 

الوحدة الثانية: تطور الفن:
الفن الكال�ضيكي )Classic  Art(: طراز فني يف الر�سم والنحت ظهر حتت تاأثري اأكادمييات الفن الأوروبية، 	 

والت�سريح  املنظور  تتمثل يف  ثابتة  فنية  قواعد  بناًء على  الر�سمي  تدريبهم  الفنانني  العديد من  تلقى  حيث 
والظل والنور.

الأفكار 	  عن  ُتعرب  والأدائية،  التَّ�سكيلية  الفنون  يف  ظهرت  واأدبية  فنية  حركة   :)Symbolism( الرمزية 
كل«. با�ستخدام »ال�سَّ

الر�مان�ضية )Romanticism(: اجتاه يف الفنون اجلميلة والأدب )الفنون الب�سرية واملو�سيقى(، يركز على 	 
التعبري عن امل�ساعر، والت�سرف احلر  اإلى حرية  اأكرث من العقل واملنطق، مييل فنانوها  العاطفة واخليال 

التلقائي اأكرث من التحفظ والرتتيب.
النطباعية »التاأثريية« )Impressionism(: حركة فنية اعتمدت على درا�سة ال�سوء وانعكا�ساته، وتهتم 	 

بالتقاط املنظر الواقعي بري�سة لونية �سريعة حتى ل يتاأثر النطباع الأول بحركات ال�سوء امل�ستمرة، وتكون 
الألوان �سافية نقية، والأ�سواء وا�سحة على الأ�سياء.
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الفن احلديث )Art Nouveau(: حركة فنية ظهرت يف فرن�سا كردة فعل على الفن الأكادميي، اأثرت ب�سكل 	 
الفنانون  ي�ستوحي  حيث  واملل�سقات،  والأثاث  والديكور  املعماري  والت�سميم  التطبيقية  الفنون  على  كبري 
اأفكارهم من الأ�سكال والرتاكيب الطبيعية املحيطة بهم، يتميز بت�سميماته املتجددة بعيًدا عن العودة اإلى 

املفاهيم التقليدية للفنون الأكادميية والكال�سيكية.
التَّعبريية )Expressionism(: حركة فنية اأدبية اأثرت ب�سكل وا�سح على الفن التَّ�سكيلي والدراما، ي�سور 	 

التعبرييون احلياة براأيهم ال�سخ�سي للحقيقة، حيث ل ي�سعون اإلى ت�سوير الواقع بقدر التعبري عن النفعالت 
والأحا�سي�ض الذاتية للفنان جتاه الواقع املحيط به.

على 	  تقوم  التي  الفنية  امليول  فعل �سد  كردة  ت�سكيلية ظهرت  اأ� احلو�ضية )Fauvism(: حركة  الوح�ضية 
اأ�س�ض علمية �سارمة وواقعية، وقد قام هذا الجتاه على توظيف الألوان الأولية والثانوية الزاهية والتحديدات 

اخلارجية القوية.
الزجنية 	  بالفنون  متاأثرًة  وبيكا�سو  براك  الفنانني  يد  على  ظهرت  ت�سكيلية  حركة   :)Cubism( التكعيبية 

اأعادوا العنا�سر لأ�سكالها الهند�سية، ولعبت املعاجلة  البدائية، وباأعمال الفنان بول �سيزان، وذلك عندما 
اللَّونية دوًرا كبرًيا يف اإظهارها بالعتماد على الدرجات ال�سوداء والرمادية والبنية وال�سفراء والبي�ساء.

ال�ضريالية )Surrealism(: كلمة فرن�سية مركبة من كلمتني )sur( وتعني فوق و )realism( وتعني الواقعية، 	 
الال�سعورية(،  النف�ض حول احلياة  العامل فرويد عام 				 م يف علم  قامت على نظريات علمية )نظرية 

تتميز اأعمال هذه احلركة بال�سور اخليالية التي جُت�سد الرموز من عامل اخليال والالوعي.
الفن ال�ضعبي »فن البوب« )Pop Art(: اخت�سار »Popular Art« اأي الفن ال�سعبي، وهي حركة فنية ب�سرية 	 

وال�سلع  الب�سائع  وعلب  والكتب  الإعالن  مثل:  وال�ستهالكية  ال�سائعة  اليومية  احلياة  مظاهر  من  م�ستوحاة 
وغريها، وارتبطت بالواقع الجتماعي املعا�سر يف و�سائل الت�سوير الفوتوغرايف  وو�سائل الدعاية والإعالم.

فن الإنرتنت )Internet Art(: فن قائم على ا�ستخدام التقنيات اجلديدة مثل: الربيد الإلكرتوين، ومواقع 	 
قمية. الويب، وبرامج الت�سميم وُعرف لحقا مب�سمى الفنون الرَّ

ال�سخ�سية 	  دور  يوؤدي  واحد  ممثل  على  يقوم  امل�سرح  اأنواع  اأحد   :)monodrama( الواحد  املمثل  م�ضرح 
الدرامية، ومييل عادة للتنوع يف ا�ستعرا�ض عدد من ال�سخ�سيات التي مرت يف حياة ال�سخ�سية.

الرتاث ال�ضعبي )folklore(: ما تتوارثه املجتمعات عرب اأجيالها من عادات وفنون، ي�سمل )تقاليد املجتمع، 	 
الأهازيج والرق�سات ال�سعبية، احلكم والأمثال والق�س�ض ال�سعبية(.
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الوحدة الثالثة: الإنتاج الفني:
نظام اللون )RGB(: نظام عر�ض الأعمال على �سا�سات العر�ض املختلفة مثل: )�سا�سة عر�ض الكمبيوتر، 	 

الالبتوب، الأجهزة اللوحية، الهواتف النقالة( وهو نظام األوان جمعي يقوم على ثالثة األوان اأ�سا�سية الأحمر 
.)Blue( والأزرق ،)Green( الأخ�سر ،)Red(

نظام اللون )CMYK(: نظام ي�ستخدم يف طباعة الأعمال الرقمية امل�سطحة، ويعرف هذا النظام باعتماده 	 
 ،)Magenta( الوردي الغامق ي�سمى: ماجنتا ،)Cyan( على اأربعة األوان اأ�سا�سية هي الأزرق وي�سمى: �سيان

.)Black( والأ�سود ،)Yellow( الأ�سفر
للفنون 	  الفعلية  باملمار�سة  الفنان  تو�سل  التي  والقواعد  الأ�س�ض  من  جمموعة   :)Perspective( املنظور 

�سطح  على  الأ�سياء  متثيل  وهو  الب�سرية،  العني  ت�ساهدها  كما  الطبيعة  عن  الأ�سكال  ر�سم  وهو  الت�سكيلية، 
منب�سط لي�ست كما هي يف احلقيقة، ولكن كما تبدو لعني الناظر يف و�سع معني وعلى بعد معني.

م�ضتوى ال�ضورة )اللوحة( )Picture Plane(: وهوال�سطح ال�سفاف الذي يظهر من خالله ال�سكل ويكون 	 
راأ�سي الو�سع و مواجًها للم�ساهد.

خط الأر�ض )Ground Line(: وهو تقاطع م�ستوى ال�سورة مع م�ستوى الأر�ض، وهو بداية اللوحة، ومنه 	 
يبداأ البعد الثالث )العمق(.

خط الأفق )Horizon Line(: وهو اخلط الالنهائي الواقع على �سطح الأر�ض )الأفقي(.	 
ارتفع 	  اإذا  اأما  مبا�سرة  الناظر  اأمام  الواقع  الأفقي  الوهمي  امل�ستوى  هو   :)Vision Level( النظر  م�ضتوى 

الناظر اإلى اأعلى تغري ال�سكل الذي ينظر اإليه بحيث يت�سع ال�سكل الأعلى للمنظر ول يظهر ال�سكل الأ�سفل له، 
والعك�ض.

نقطة التال�ضي )Vanishing point(: هي النقطة الرئي�سة التي تلتقي فيها جميع اخلطوط املتوازية فيما 	 
بينها واملوازية لل�سعاع الرئي�ض.

اللوحة )Canvas(: لوحات قما�ض اأبي�ض م�سدودة على اإطار خ�سبي.	 
البلته )Palette(: طبق خ�سبي اأو بال�ستيكي يتم خلط الألوان عليه ومزجها، قبل و�سعها على اللوحة.	 
الف�ضيف�ضاء )Mosaic(: هي كلمة اإغريقية تعني فن وحرفة �سناعة املكعبات ال�سغرية من الطني املحروق، 	 

فوق  )الروبة(  باجل�ض  تثبيتها  طريق  عن  واجلدارية  الأر�سية  الفراغات  وتزيني  زخرفة  يف  وا�ستعمالها 
الأ�سطح الناعمة وت�سكيل الت�ساميم املتنوعة ذات الألوان املختلفة.
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فن الف�ضيف�ضاء الدقيقة )Micro Mosaic Art(: هو عبارة عن قطع زجاجية �سلبة وملونة متناهية ال�سغر، 	 
ي�سل عر�ض الكثري منها اإلى اأقل من ملليمرت واأكرب قطعة منها ي�سل عر�سها اإلى ثالثة اأو اأربعة ملليمرتات 

لتكون ماليني من الدرجات اللونية.
فن البوينتليزم )Pointillism(: هو اأ�سلوب الر�سم التنقيطي باألوان اأ�سا�سية واإحداث نقاط لونية �سغرية 	 

خللق انطباع ت�سكيلي وا�سع من الألوان الثانوية املختلطة.
فن الكولج )Collages(: م�سطلح م�ستق من الكلمة الفرن�سية »كوليه Coller« والتي تعني الل�سق، وهو فن 	 

قدمي يعتمد على جتميع بع�ض الأدوات واخلامات امل�ستهلكة لإنتاج �سيء جديد.
فن الديكوباج )Decoupage(: من الفنون ال�سينية التي طورها الأوروبيون يف القرن الثاين ع�سر امليالدي، 	 

وكلمة ديكوباج فرن�سية الأ�سل وتعني »الق�ض«.
فن الكولج �الديكوباج: تعني فن ق�ض ول�سق الورق على الأ�سطح املختلفة بطريقة فنية.	 
الفن الرقمي الثابت )Still Digital Art(: هي الأعمال الرقمية ثنائية الأبعاد التي ت�سمل الأعمال الثابتة من 	 

ال�سور والت�ساميم والأعمال امل�سطحة على �سا�سات العر�ض.
الفنية 	  الأعمال  ت�سمل  والتي  الأبعاد  ثالثية  الرقمية  الأعمال  املتحرك )Animation(: هي  الرقمي  الفن 

املتحركة كالر�سوم املتحركة، واملج�سمات الرقمية ثالثية الأبعاد.
اأ�ضلوب النمذجة )Modeling(: وهو فن يتعامل مع الفراغ وي�سعى للو�سول اإلى تاأثريات ب�سرية جمالية عن 	 

طريق حتويل الأعمال اإدراكيًّا بوا�سطة عني امل�ساهد للعمل الفني، ممـا يجعـل املتلقي يتخيـل وجـود ُبعد اآخر 
ب�سبب الإتقان والدقة يف تنفيذ هذه الأ�سكال والر�سومات.

وتوظيف 	  الرقمية،  اأو  الفوتوغرافية  ال�سور  تقنية ق�ض  يعتمد على   :)Digital Collage( الكولج الرقمي
اخلامات خللق عمل فني رقمي جذاب يعرب عن فكرة معينة من خالل جتميع �سور من م�سادر خمتلفة يف قطعة 
فنية جديدة. وميكن توظيف الن�سو�ض اأو اخلطوط مع ال�سور امل�ستخدمة يف طبقات الربنامج امل�ستخدم.

تقنية الدمج الرقمي )Photo Manipulation(: هو اأ�سلوب معاجلة يعتمد على دمج عدة �سور يف عمل 	 
واحد بحيث تقدم فكرة خمتلفة ومعربة. ويعرف هذا الأ�سلوب مب�سمى التالعب بال�سور، حيث يتم التالعب 

بال�سور الرقمية اأو الفوتوغرافية لإنتاج اأعمال جذابة.
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الربامج 	  يف  املتوفرة  الإمكانيات  با�ستخدام  يكون  الرقمي  الر�سم   :)Digital Drawing( الرقمي  الر�ضم 
من فر�ض واألوان وتاأثريات لإنتاج اأعمال فنية، وتكون اإما ب�سكل مبا�سر على الأجهزة، اأو من خالل اأجهزة 

م�ساعدة مثل: جهاز الواكم اأو اأقالم الر�سم.
املل�ضق )Poster(: �سورة من �سور الت�سال، فكلمة مل�سق م�ستقة من اللغة الإجنليزية )Poster( وب�سورة 	 

اأومفهوم معني  لتو�سيل فكرة حمددة  و�سيلة  وهو  بيان معلق يف مكان عام،  اأو  اإعالن  يعنى  فاملل�سق  عامة 
با�ستخدام و�سائط عديدة منها ال�سورة والكتابة والر�سوم.

واملفاهيم 	  واملعلومات  البيانات  حتويل  فن  هو   :)Infographic( الإنفوجرافيك   - الت�ضويرية  املعلومات 
اإلى �سور ور�سوم ميكن فهمها وا�ستيعابها بو�سوح وت�سويق، وهذا الأ�سلوب يتميز بعر�ض املعلومات  املعقدة 

املعقدة و ال�سعبة بطريقة �سل�سة و�سهلة ووا�سحة.
ت�ضميم احلركة )Motion Design(: هو نوع من الت�سميم اجلرافيكي املتحرك ي�سمل بث الأفالم والربامج 	 

التلفزيونية وت�سل�سالت عناوين الأفالم وهويات القنوات وال�سفحات واملواقع الإلكرتونية.
حترير الفيديو )Montage(: يعرف با�سم املونتاج، وهو فن ترتيب امل�ساهد واللقطات امل�سورة وتن�سيقها 	 

�سمن تتابع زمني مدرو�ض، بحيث تتحول اإلى ر�سالة مرتابطة، جذابة، حمددة املعنى.
املور�ث )Inheritance(: هو الرابط الأ�سيل بني املا�سي واحلا�سر وامل�ستقبل يرثه الأبناء عن الآباء من 	 

فنون ت�سدر من الوجدان، فال ح�سارة دون تراث؛ لأنه ميدها باحلياة.
الفنون ال�ضعبية )Folk Arts(: هي الفنون التي تن�ساأ بني اأفراد ال�سعوب وتتوارثها اأجيالها وتنتقل بالرواية، 	 

روح  وبث  وللت�سجيع  النف�ض  عن  للرتويح   ترديدها؛  يتم  التي  والأهازيج  والق�س�ض  والأ�سعار  احلكايا  مثل 
احلما�ض بني اأفراد ال�سعوب خالل موا�سم العمل واحل�ساد والأفراح.

ا مكتوًبا اإلى عر�ض 	  امل�ضرح )Theater(: �سكل من اأ�سكال الفنون الأدائية يرتجم فيه املوؤدون )املمثلون( ن�سًّ
متثيلي حّي اأمام اجلمهور.

نقطة 	  الن�ض  وي�سكل  للعر�ض،  ُمعدة  ق�سة  واملت�سمن  املكتوب  الن�ض  )Play Script(:هو  امل�ضرحي  الن�ض 
البدء يف اأي عمل م�سرحي، حيث يعتمد على احلوار بني ال�سخ�سيات.

اإلى 	  الإخراج امل�ضرحي )Play Directing(: العملية الفنية التي يقوم بها املخرج لتحويل الن�ض الدرامي 
عر�ض م�سرحي م�ستخدما خميلته الإبداعية يف توظيف جميع العنا�سر خلدمة الن�ض الدرامي.
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فهر�س الأ�ضكال
ال�ضفحةالأ�ضكال

الوحدة الأ�ىل
عودي �سمير الدهام 		ال�سكل )	( لوحة الفنان ال�سُّ

		ال�سكل )	(  م�سرحية درا ي�ض النور - حفل تد�سين »مبادرة الم�سرح الوطني« وزارة الثقافة - مركز الملك فهد الثقافي بالريا�ض 				م
)Cave at Lascaux, France( اخليول وحيوان البيزون، كهف ل�سكو. فرن�سا  )	( ال�سكل		

		ال�ضكل )4(  �ضورة تو�ضح )الهيروغليفية( كاأحد اأوجه التعبير في تاريخ الفنون، وتطور الح�ضارات  بعد الع�ضور الالحقة للع�ضر الحجري.
		�ضكل )5( تعريف الفن

)The Art of Painting; by Johannes Vermeer( م للع�ضر الحجري	لوحة فن الر�ضم، للفنان الهولندي يوهان�س فيرمر ٦٦٨ )ال�ضكل )٦		
		ال�ضكل )٧(  مج�ضم قطعة مغزلية للفنان البريطاني هنري مور )Henry Moore( المتحف المفتوح، جدة. 4٣5	ه�

		ال�ضكل )٨(   نماذج قوالب طباعية خ�ضبية
		ال�ضكل )٩(   اأحد الجداريات الت�ضكيلية ال�ضعودية التي تتزين بها مدينة اأبها

ال�ضكل )٠	(  فن النت )Net art( اأوالويب اآرت )Web art( نوع من الفن ي�ضتخدم الإنترنت كطريقة للن�ضر. غالًبا ما يكون الفن تفاعلًياأ اأو 
قمية المختلفة 		ت�ضاركًيا في الطبيعة، وي�ضتخدم عدًدا من الو�ضائط الرَّ

ال�ضكل )		(   تقنية الواقع الفترا�ضي )Virtual Reality( تكنولوجيا تتيح محاكاة الواقع با�ضتخدام برمجيات الكومبيوتر، تتيح للم�ضتخدم 
)3D( التفاعل مع الأجهزة في عالم ثالثي الأبعاد		

قمية والمعلومات التي يتم ا�ضتقاوؤها من  ال�ضكل )٢	(  الواقع المعزز )Augmented Reality( تكنولوجيًّا تعتمد على المزج بين المعلومات الرَّ
		البيئة المحيطة، ثم ُتعر�س مًعا عبر �ضورة مركبة غنية بالمعلومات

		�ضكل )٣	( العر�سة ال�سعودية من الفنون الأدائية
)Phi(  الرمز فاي )	ال�ضكل )4		

		ال�ضكل )5	(  معادلة الن�ضبة الذهبية
		ال�ضكل )٦	(  مخطط الن�ضبة الذهبية الذي �ضممه فيبونات�ضي

		ال�ضكل )٧	(  مثال يو�ضح �ضكل الن�ضبة الذهبية في متتالية فيبونات�ضي في الطبيعة
		ال�ضكل )٨	(  مثال يو�ضح �ضكل الن�ضبة الذهبية في متتالية فيبونات�ضي على لوحة الموناليزا

		ال�ضكل )٩	(  مخطط عوامل بناء العمل الفني
		ال�ضكل )٢٠( �ضورة فوتوغرافية

		ال�ضكل )	٢( �ضل�ضلة الجبال
)fabio gomes trindade( اأعمال جدارية من الفن الجرافيتي للفنان البرازيلي فابيو ترينداد )ال�ضكل )٢٢		

)Boulevard Riyadh City( عودية نورة بن �ضعيدان، في منطقة بوليفارد الريا�س 		ال�ضكل )٢٣( جدارية الفنانة ال�ضُّ
		ال�ضكل )٢4(  عمل للفنان ال�ضوداني محمد عبدالمجيد ف�ضل

)Paul Cezanne( عمل الفنان العالمي بول �ضيزان  )ال�ضكل )٢5		
		ال�ضكل )٢٦( هناك بع�س الأ�ضكال ل ن�ضتطيع اأن نحدد ال�ضكل والأر�ضية ب�ضبب ت�ضاوي حجمهما

		ال�ضكل )٢٧(  الت�ضابه
		ال�ضكل )٢٨(  التقارب
		ال�ضكل )٢٩(  الإغالق

		ال�ضكل )٣٠( ال�ضكل )	٣( ال�ضكل )٣٢( 
		ال�ضكل )٣٣( تو�ضيح لعملية خداع الإدارك

		ال�ضكل )٣4(
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عودي )كان يا ما كان( �ضمن العرو�س والفعاليات لمو�ضم الريا�س ٢٠٢٢م 		ال�ضكل )٣5( �ضورة من العر�س الم�ضرحي ال�ضُّ
عودي )كان يا ما كان( �ضمن العرو�س والفعاليات لمو�ضم الريا�س ٢٠٢٢م 		ال�ضكل )٣٦( �ضورة من العر�س الم�ضرحي ال�ضُّ

		�ضكل )٣٧( خريطة ذهنية للبعد البنائي المادي للعمل الفني
		ال�ضكل )٣٨( لوحة الفنانة ال�ضعودية منال الروي�ضد
		ال�ضكل )٣٩( اأعمال الفنان الفرن�ضي روبرت ديلوني

عودي عبد الحليم ر�ضوي 		ال�ضكل )4٠( لوحة الفنان ال�ضُّ
		ال�ضكل )	4( لوحة الجورنيكا للفنان الإ�ضباني بابلو بيكا�ضو

  )Paul Gauguin( لوحة للفنان العالمي بول جوجان )ال�ضكل )4٢		
)Vincent Van Gogh( لوحة للفنان العالمي فان جوخ )ال�ضكل )4٣		

الوحدة الثانية
)Léon Bonnat( م للفنان الفرن�ضي ليون بونات	فتاة رومانية عند نافورة الماء، ٨٧5 Roman girl at the fountain  )44( ال�ضكل		

ال�ضكل )Sunset on Lake Geneva from the Caux ()45( غروب ال�سم�ض على بحرية جنيف من نهر كو، 				م للفنان ال�سوي�سري فريديناند 
)Ferdinand Hodler( هولدر		

 Eugène( م للفنان الفرن�سي يوجني ديالكروا				سغري النمر يلعب مع والدته،� ) A Young Tiger Playing with Its Mother( )4ال�ضكل )٦
)Delacroix		

)Claude Monet( م للفنان الفرن�سي كلود مونيه				انطباع، �سروق ال�سم�ض،  )Impression, Sunrise( )4ال�ضكل )٧		
)Alphonse Mucha( م  للفنان النم�ساوي األفون�ض موخا				مل�سق �سارة برنهارد،  )Poster Sarah Bernhardt ( )4ال�ضكل )٨		

)Ernst Ludwig Kirchner(  م للفنان الألماني اإرن�ست لودفيغ كير�سنر				امراأتان في ال�سارع،  )Two Women at the Street( )4ال�ضكل )٩		
)Henri Matisse( م للفنان الفرن�سي هنري ماتي�ض				امراأة مع قبعة،  )Woman with a Hat( )5ال�ضكل )٠		
)Pablo Picasso( م للفنان الإ�سباين بابلو بيكا�سو				املو�سيقيني الثالثة،  )Three Musicians( )5	( ال�ضكل		

)Salvador Dali( م للفنان الإ�سباين �سلفادور دايل				اإ�سرار الذاكرة،  )The Persistence of Memory( )5ال�ضكل )٢		
)Roy Lichtenstein( م للفنان الأمريكي روي ليختن�ستاين				الفن احلديث   )Modern Art I ( )5ال�ضكل )٣		

)Simon Stalenhag( للفنان ال�سويدي �سيمون �ستالينهاغ ) 2016,Rime of the Last Fisherman( )54( ال�ضكل		
		ال�ضكل )55( الفنون الإ�ضالمية

		�ضكل )5٦( الخط الزمني لن�ضاأة الفن الب�ضري ال�ضعودي
		�ضكل )5٧( من اأعمال الفنانة ال�ضعودية �ضفية بن زقر
		�ضكل )5٨( من اأعمال الفنان ال�ضعودي �ضعد الم�ضعري

		�ضكل )5٩( الخط الزمني لن�ضاأة الم�ضرح في المملكة العربية ال�ضعودية
		ال�ضكل )٦٠(  رق�سة المجرور الطائفي ال�سعبية ـ مهرجان الجنادرية

		ال�ضكل )	٦(  كولج رقمي للفنانة فدا الح�سان
الوحدة الثالثة

		�ضكل )٦٢( الدائرة اللونية وتق�سيمها
		�ضكل )٦٣( دللت الألوان

)RGB( ا�ستخدامات نظام اللون )ضكل )٦4�		
)CMYK( ا�ستخدامات نظام اللون )ضكل )٦5�		

		�ضكل )٦٦( تو�سيح للمنظور
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64�شكل )٦٧( تخطيط اأولي يو�سح ا�ستخدام المنظور في الر�سم

65�شكل )٦٨( م�ستويات المنظور
67ال�شكل )٦٩(  �سورة تو�سح تطبيق المنظور با�ستخدام برنامج الفوتو�سوب

69ال�شكل )٧٠( اأ�سكال متعددة للفر�ش
69ال�شكل )٧١(  لوحة الفنان الرو�سي فا�سيلي كاندين�سكي، تجريد 7 . 1910م. معر�ش تريتياكوف بمو�سكو، رو�سيا

70ال�شكل )٧٢( خامات التنفيذ في الفنون الت�سكيلية
74�شكل )٧٣( عمل فني بالف�سيف�ساء

75ال�شكل )٧٤(  ف�سيف�ساء من العمارة الإيطالية
75ال�شكل )٧٥(  ف�سيف�ساء من الجامع الأموي  في دم�سق

75ال�شكل )٧٦(  ف�سيف�ساء داخل م�سجد بماليزيا
76ال�شكل )٧٧(  من اأعمال الفنان �سعد رومان
77�شكل )٧٨( الف�سيف�ساء الرخامي والحجري

77�شكل )٧٩( الف�سيف�ساء الزجاجي
77�شكل )٨٠( ف�سيف�ساء الر�سم والتلوين

78�شكل )٨١( الف�سيف�ساء الورقي
78�شكل )٨٢( الف�سيف�ساء الرقمي

78�شكل )٨٣(  قطع الرخام المك�شر والأحجار والخزف والزجاج
79�شكل )٨٤( اأدوات ر�شم

79�شكل )٨٥( الج�ص )الروبة( واأدواتها
79�شكل )٨٦( اأدوات حماية

80�شكل )٨٧( �شكل )٨٨( �شكل )٨٩( خطوات تنفيذ الموزاييك الحجري والرخامي
81�شكل )٩٠( خطوات تنفيذ الموزاييك الحجري والرخامي

81�شكل )٩١(  العمل في �سورته النهائية
82�شكل )٩٢( )اأ-ب-ج( ن�شاط ٤

82ال�شكل )٩٣(  لوحة ف�سيف�ساء بالتقنية التقليدية - ن�ساط 5
82ال�شكل )٩٤(  لوحة ف�سيف�ساء حديثة - ن�ساط 5

83ال�شكل )٩٥( )اأ-ب-ج-د( ن�شاط ٦
85ال�شكل )٩٦( لوحة للفنان جورج براك )1914م( ويظهر فيها اأ�سلوب الكولج بق�سا�سات ال�سحف واإ�سافة بالر�سم لكاأ�ش تظهر فيه الظالل

86ال�شكل )٩٧( لوحة للفنان بابلو بيكا�سو )La Suze( )1912م( ويظهر فيها ا�ستخدام ق�سا�سات الأوراق.
86ال�شكل )٩٨( خطوات تنفيذ �ساعة با�ستخدام فن الكولج

87ال�شكل )٩٩(  للفنان ال�سعودي عبد اهلل حما�ش، 1996 م -خامات مختلفة على قما�ش
88�شكل )١٠٠( الخطوات الأ�سا�سية لتنفيذ الديكوباج

89ال�شكل )١٠١( عمل فني للفنانة ال�سعودية بيان القحطاني
89ال�شكل )١٠٢( لوحة الفنانة الفل�سطينية �سمر الحجاج

90�شكل )١٠٣( خطوات تنفيذ الديكوباج الم�سطح
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		ال�سكل )			(  خطوات تنفيذ الديكوباج البارز -ن�ساط 	

		ال�سكل ) 			 اأ ( الخط الزمني لتطور الفن الرقمي
		ال�سكل ) 			 ب( الخط الزمني لتطور الفن الرقمي

		ال�سكل )			( حا�سب اآلي بمعالج �سريع
		ال�سكل )			(  جهاز واكم للر�سم الرقمي

 )MacOS( جهاز لوحي نظام )			( ال�سكل		
)Android( جهاز لوحي نظام )			( ال�سكل		

		ال�سكل )			( البرامج والتطبيقات
)Surreal digital art( الفن الرقمي ال�سيريالي )			( ال�سكل		

)Abstract digital art( الفن الرقمي التجريدي )			( ال�سكل		
)Nature and Landscapes( موا�سيع الفن الرقمي في الطبيعة )			( ال�سكل		
)Nature and Landscapes( موا�سيع الفن الرقمي في الطبيعة )			( ال�سكل		

)Game design( الفن الرقمي في ت�سميم الألعاب )			( ال�سكل		
)Game design( الفن الرقمي في ت�سميم الألعاب )			( ال�سكل		

)Cartoon and illustratio( الفن الرقمي الكرتوني والر�سوم التو�سيحية )			( ال�سكل		
)Cartoon and illustratio( الفن الرقمي الكرتوني والر�سوم التو�سيحية )			( ال�سكل		

)Fantasy( الفن الرقمي الخيالي )			( ال�سكل		
)Fantasy( الفن الرقمي الخيالي )			( ال�سكل		

)Science Fiction( الفن الرقمي في الخيال العلمي )			( ال�سكل			
)Science Fiction( الفن الرقمي في الخيال العلمي )			( ال�سكل			

			ال�سكل )			( ا�سم العمل: رائد في ال�سحراءالتقنية: دمج رقمي للم�سمم/ نواف العودة 
			ال�سكل )			( هوية اليوم الوطني هي لنا دار تم ت�سميمها بوا�سطة برامج اللي�ستريتور

			ال�سكل )			( واجهة الم�ستخدم لتطبيق بروكرييت تو�سح الأدوات التي يمكن ا�ستخدامها في الر�سم الرقمي
			ال�سكل )			( واجهة عمل الم�ستخدم لبرنامج كانفا

			ال�سكل )			( واجهة برنامج الثري دي ماك�ض تو�سح ت�سميم الأعمال الرقمية
			ال�سكل )			( واجهة البرنامج تو�سح طريقة تحريك الر�سومات

			ال�سكل )			( واجهة ا�ستخدام بلندر تو�سح عمل كرتوني ثالثي الأبعاد
			ال�سكل )			( تحريك اأجزاء الج�سم بوا�سطة برنامج مايا للر�سوم الثالثية اأبعاد

			ال�سكل )			( ن�ساط 	 طريقة عمل فني باأ�سلوب الكولج
			ال�سكل )			( ن�ساط 	 تطبيق الدمج على برنامج الفوتو�سوب اأو برنامج فوتوبيا المجاني

			ال�سكل )			( ر�سم رقمي للفنانة ال�سعودية بيان يا�سين
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			 ال�سكل )			( عمل رقمي ثالثي الأبعاد يعبر عن الحركة ال�سوبرماتية )Suprematism( في الفنون الت�سكيلية

			ال�ضكل )٣5	( الدمج الرقمي
			ال�سكل )			( الكولج

			ال�سكل )			( الر�سم الرقمي
			 ال�سكل )			( مل�سق  الفلم ال�سينمائي ال�سعودي حد الطار

			ال�سكل )			( مل�سق رقمي �سياحي للترويج لل�سياحة في منطقة العال
			 ال�سكل )			( الإنفوجرافيك الثابت

			 ال�سكل )			( الإنفوجرافيك المتحرك
			 ال�سكل )			( الإنفوجرافيك التفاعلي

			�سكل )			(  �سورة تو�سيحية لمخططات ت�سميم الإنفوجرافيك
			�ضكل )44	( قواعد ت�سميم الحركة

)Montage( تحرير الفيديو )			( ال�سكل 			
			ال�سكل )			( م�سرح ديوني�سيو�ض )Dionysus( من اأقدم الم�سارح الإغريقية، اأثينا

			�سكل )			( حادي الإبل
			ال�سكل )			( م�سهد من م�سرحية الأع�سى في افتتاح الدورة ال�سابعة ل�سوق عكاظ الثقافي بمدينة الطائف. 				م

			�سكل )			( تج�سيد فن دق الحب، مهرجان الأح�ساء المبدعة 				م - ن�ساط 	
			ال�سكل )			( خادم الحرمين ال�سريفين الملك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود - حفظه اهلل- وهو يوؤدي العر�سة ال�سعودية

			ال�سكل )			( طبول العر�سة ال�سعودية باأ�سكالها املميزة
			ال�سكل )			( م�سهد من اأحد م�سرحيات مهرجان الطفل والعائلة الثاني بمدينة الخبر، المنطقة ال�سرقية. 				م

عودي )كان يا ما كان( �سمن العرو�ض والفعاليات لمو�سم الريا�ض 				م 			ال�سكل )			( �سورة من العر�ض الم�سرحي ال�سُّ
			ال�سكل )			( �سورة تو�سح تهيئة بيئة العر�ض وتوظيف الإ�ساءة في اأحد العرو�ض الم�سرحية.

ال�سكل )			(  م�سهد من اأحد الن�سخ للم�سرحية العالمية »في انتظار غودو« للكاتب اليرلندي ال�سهير  )�سمويل بيكيت(، تو�سح كيف تم توظيف 
			بيئة العر�ض لتخدم مو�سوع العمل الفني
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معلم وجمتمع. من اإ�سدار مركز بن �سالح الثقايف، عنيزة، 				م 	
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التناول الت�سكيلي للفنانني. جملة كلية الرتبية النوعية-جامعة بور�سعيد، 	)	( ، 		-		.
ثنائي  	 الت�سميم  بني  املزاوجة   .)				( حممود.   & فرج،  حممد  حممد  اأحمد،  ا.،  اأحمد،  عزمي  حممد 

اإثراء املل�سق الإعالين لدى طالب كلية الرتبية الفنية. جملة الفنون  البارز فى  الأبعاد وجماليات النحت 
الت�سكيلية والرتبية الفنية، 	)	(، 			-			.

حممد �سلتوت: كتاب الإنفوجرافيك من التخطيط اإلى الإنتاج. مكتبة تربية الغد. 				. 	
الأولى،  	 الطبعة  امل�سرية،  النه�سة  وال�سمعي، مكتبة  الب�سري  الإدراك احل�سي  وبدر، قائقة.  ال�سيد  اأحمد، 

القاهرة. 				م.
الألفي، اأبو �سالح .املوجز يف تاريخ الفن العام، دار نه�سة م�سر للطباعة والن�سر، القاهرة. 				م. 	
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عمان. الأردن. 				م.
الن�سر.  	 اأثناء  الوطنية  فهد  امللك  مكتبة  فهر�سة  الثالثة،  الطبعة  عربية.  بلغة  فوتو�سوب  عبداهلل.  يا�سني، 

				م.
الن�سر.  	 اأثناء  الوطنية  فهد  امللك  مكتبة  فهر�سة  الثانية،  الطبعة  عربية.  بلغة  الي�سرتيتور  عبداهلل.  يا�سني، 

				م.
الن�سر.  	 اأثناء  الوطنية  فهد  امللك  مكتبة  فهر�سة  الأولى،  الطبعة  عربية.  بلغة  افرتاإفيكت  عبداهلل.  يا�سني، 

				م.
اأبوهيف، عبداهلل. امل�سرح العربي املعا�سر. مطبعة احتاد الكتاب العرب. دم�سق. 				م. 	
موقع وزارة الثقافة ال�سعودية الإلكرتوين. 	
موقع هيئة امل�سرح والفنون الأدائية الإلكرتوين. 	




