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إىل زمالئنا املعلمني        
رًا لكم يف عملية التعليم ، حيث انبثق من وثيقة املنهج الوطني الكويتي للمرحلة املتوسطة مؤكدًا عىل رضورة األخذ بكل  نقدم لكم دليل املعلم مرشدًا وميسِّ
ما هو جيد ونافع ، وهو قائم عىل عملية البحث والتطوير املهني الذايت للمعلم الذي مل يعد ملقنًا للمعلومة إنام هو مدرب يفتح للمتعلمني آفاق املعرفة من خالل 
م، لذا فاألحرى أن يكون باحثًا ومستكشفًا وهذا  حثهم عىل البحث العلمي واالستكشاف ، وهذا ال يأيت من فراغ إنام من املعلم القائد املدرب يف عملية التعلُّ
م ، والتوجه الذي نلمسه يف تطوير املناهج وجعلها ترتكز عىل املتعلم  ينعكس عىل املتعلمني . إذ إن املتعلم مرآة تعكس ما يقدمه له معلمه خالل عملية التعلُّ

باعتباره حمورًا للعملية التعليمية.
ز يف مدخالت بناء شخصية املتعلمني بناء متكاماًل ومتوازنًا من أجل إكساهبم  كام هيدف منهج املرحلة املتوسطة إيل طرح تربوي متجدد حيقق اجلودة والتميُّ
القيم واحلقائق واملفاهيم واملهارات وربطها باملواد الدراسية األخرى واملجتمع ، كام يرشدهم إىل قواعد سلوكية إجيابية نحو املجتمع وذاهتم ، وهو يفتح املجال 
للمتعلمني وحيثهم عىل التواصل مع اآلخرين ويقوي من لغة احلوار لدهيم وأمهية تقبل الرأي والرأي اآلخر ، بحيث يسمح هلم بالتعبري بحرية وطالقة عن أنفسهم 
ومشاعرهم أثناء ممارستهم للتعلـم إىل جانـب إتاحة الفرص للمتعلمني للتفاعــل واالستفادة وتبادل األراء مع بعضهم بعضًا من خالل اخلربات والعمليات 

الفنية املبارشة التي ترتكز عىل التفكري اإلبداعي واالستكشاف وحل املشكالت يف إطار من القيم الدينية و االجتامعية .
وأخريًا...

فإننا نتطلع إيل االستفادة من هذا الدليل مرشدًا للمعلم يرتك له جمال البحث واإلبداع .

معلٌم باحٌث متطوٌر مبدٌع ينتج إذن جياًل متطورًا باحثًا ومبدعًا 
فهناك املزيد من املعلومات املتطورة كل يوم وهي ليست بني دفتي كتاب أو دليل معلم ، إنام هي حولك عزيزي املعلم فابحث ، وجرب ، واستكشف وكن 
متميزًا . نحن نتطلع إىل نرش أمهية الرتبية الفنية يف بناء شخصية أبناء الكويت فهم مستقبل الفن التشكييل ، ودورك عزيزي املعلم كبري يف تنمية هذا اجليل؛ حتى 

تكون مادة الرتبية الفنية مركز إشعاع ثقايف يشارك يف تطوير جيل املستقبل وبناء وطن يفخر بأبنائه . 

واهلل ويل التوفيق
املؤلفون

المقدمة
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متهيد : 
النطق السامي حلرضة صاحب السمو أمري البالد الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح حفظه اهلل ورعاه حول تطوير التعليم:

املتعلمني  ومتطلبات  حاجات  يف ضوء  واالقتصادي  االجتامعي  واالزدهار  التقدم  يف  يساهم  تعليمي  نظام  إجياد  معه  تطلبَّ  الذي  األمر 
وسوق العمل واملستجدات التـي طرأت يف املعارف واملهارات واالجتاهات وتعزيز القيم اإلجيابية واملعتقدات املستمدة من رشيعتنا اإلسالمية.
ومن هنا فقد جاءت رسالة وزارة الرتبية لتحقق ما تصبو إليه طموحات هذا الوطن من صناعة جيل من الشباب يواكب تطورات القرن 
الواحد والعرشين من خالل بناء وتطبيق املنهج الوطني الكويتي احلديث املعتمد عىل نظام الكفايات ومعايري األداء واسرتاتيجيات التدريس 
والتقويم احلديثة املتمركزة عىل املتعلم كمحور أسايس للعملية التعليمية، واملعلم كعنرص أسايس لنجاحها متمسٍك بالقيم اإلسالمية والعادات 

العربية األصيلة.

أبنائها، وهي ثروة ال تعادهلا أي ثروة ، فهم عامد املستقبل وأمل الوطن،  " إن ثروة الكويت احلقيقية يف 
وعىل سواعدهم تبنى اإلنجازات وتتحقق الطموحات ، وعليهم أن يتسلحوا بسالح العلم احلديث يف 
عرص الثورة املعلوماتية، الذي تتسابق فيه األمم لتأخذ هلا مكانًا يف مسرية التقدم . ولذلك فال بد أن يكون 
لنا نصيب من هذا التطور من خالل نقلة نوعية يف نظامنا التعليمي. وقد آن األوان لوضع األسس العلمية 
املناسبة لتطوير التعليم ، واالستفادة من جتارب العامل املتقدم وخرباته بام يتوافق مع احتياجاتنا الوطنية لبناء 
جيل من أبناء الكويت حمب للوطن، مبدع يف عمله، قادر عىل بناء مستقبله، مؤمن بعمله، متمسك بثوابت 

أمته".
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وقد تضمن هذا الدليل جانبَا تربويًا  صيغ  حمتواه من وثيقة  املنهج الوطني الكويتي ملادة الرتبية الفنية فيام خيص تعريف الكفايات 
م من الصفني ) الثامن - التاسع ( من املرحلة املتوسطة . وأنواعها ومعايري األداء واملنهج باإلضافة ملحتوى التعلُّ

م والتحضري بام يوافق الكفايات  أما اجلانب الفني فقد تضمن كيفية  التخطيط والتصميم واإلعداد والتطوير والتنفيذ  لوحدة التعلُّ
لتتناسب مع املنهج الوطني الكويتي احلديث ) املنهج القائم عىل الكفايات (.

رؤية صاحب السمو الشيخ صباح األمحد الصباح حفظة اهلل ورعاه
بأن تكون الكويت مركزًا ماليًا وجتاريًا إقليميًا وعامليًا
www.da.gov.kw/ara/hhamir/vision.php

رؤية وزارة الرتبية:
نظام تعليمي يساهم يف االزدهار االقتصادي واالجتامعي يف الكويت

جاءت رؤية وزارة الرتبية يف ضوء رؤية سمو أمري البالد الشيخ صباح األمحد الصباح حفظه اهلل ورعاه
رسالة وزارة الرتبية :

هتيئة الفرص املناسبة ملساعدة املتعلمني عىل النمو الشامل املتكامل، روحيًا وعقليًا واجتامعيًا ونفسيًا وجسميًا، إىل أقىص ما تسمح به 
قدراهتم وإمكاناهتم، بام يكفل التوازن بني حتقيقهم لذواهتم، وخدمتهم للمجتمع، وباألسلوب الذي يلبي متطلبات العرص وعملية 

التنمية االجتامعية واالقتصادية، وحيفظ يف الوقت ذاته اخلصوصية الثقافية للمجتمع.
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فلسفة وزارة الرتبية :
ما يتعلق بالتعليم يف دستور دولة الكويت :

• رعاية النشء مسئولية الدولة.
• التعليم ركن أسايس لتقدم اجلميع ؛ تكفله الدولة وترعاه.

• التعليم حق للكويتيني ، وواجب عليهم يف مراحله األوىل.
ويف إطار املنهج الوطني الكويتي فإن فلسفة وزارة الرتبية متثل :

• التعليم اجليد للجميع .
• منهجًا قائاًم عىل الكفايات الشمولية.

َم مدى احلياة. • التعلُّ
• دمَج املعرفة.

• العوملَة .

املنهج الوطني الكويتي احلديث ) املنهج القائم عىل الكفايات ( :
•  املنهج : هو نظام من اخلربات والفرص التعلّيمية املصممة واملنفذة من أجل تطور املتعلمني من خالل تعليمهم عند كل مناسبة للتعليم.

مة جلميع املتعلمني  •  يمثل املنهج الوطني احلديث ) املنهج القائم عىل الكفايات ( : خمزونًا بالغ التنظيم من املعارف، واملهارات، والقيم أو االجتاهات املقدَّ
من خالل نظام التعليم الكويتي والتي تساعد يف حتقيق وتنمية الذات، فضاًل عن االندماج االجتامعي املستقبيل وفرص العمل.
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•  حيدد املنهج الوطني الكويتي ) املنهج القائم عىل الكفايات ( : ما هو متوقع من املتعلمني الكويتيني من حيث املعرفة والقدرة عىل القيام به، وكيف جيب 
أن يترصفوا كمواطنني مزودين بالقيم املكتسبة نتيجة لتعليمهم.

املنهج الوطني الكويتي احلديث ) منهج قائم عىل الكفايات ( :
ـــاء  ـــد االنته ـــنة عن ـــني ٤ و١٨ س ـــم ب ـــرتاوح أعامره ـــن ت ـــني الذي ـــل املتعلم ـــن قب ـــاهبا م ـــع اكتس ـــات املتوق ـــىل الكفاي ـــي ع ـــي الكويت ـــج الوطن ـــز املنه يرتك
ـــر التدرجيـــي لنظـــام متامســـك  ـــق التطوي ـــم عـــن طري ـــق أهـــداف التعلي ـــم حتقي ـــات، يت ـــم عـــىل الكفاي ـــة يف املنهـــج القائ مـــن برناجمهـــم مـــن األنشـــطة التعليمي
ـــم  ـــم باس ـــات املتعل ـــر كفاي ـــث تطوي ـــن حي ـــم م ـــة التعلُّ ـــط عملي ـــرشح وخيط ـــذي ي ـــج ال ـــىل املنه ـــق ع ـــة. ويطل ـــة، واخلاص ـــية، العام ـــات الرئيس ـــن الكفاي م

ـــات ". ـــىل الكفاي ـــم ع ـــج القائ "املنه

يتبّنى املنهج الوطني الكويتي احلديث ) منهج قائم عىل الكفايات ( الرؤية التالية : 
-  ُيَعـدُّ املتعلـم مفكـرًا مسـتقاًل ومستكشـفًا، قـادرًا عـىل التعبريعن وجهة نظـره ويبني براهني ويطرح أسـئلة للفهم، ويتبـادل األفكار ويتعـاون مع اآلخرين 

حلـل املشـكالت - بـداًل مـن أن يكـون متلقيًا سـلبيًا للمعرفـة يعمل عىل إعـادة إنتاج األفكار املقـروءة واملكتوبـة والعمل يف عزلة.
ـــي  ـــة تعط ـــة للمعرف ـــس كهيئ ـــاح ولي ـــم واإليض ـــىل الفه ـــم ع ـــاعد املتعل ـــة يس ـــة التعليمي ـــكًا يف العملي ـــًا ورشي ـــم ، مدرب ـــر للتعلي ـــدور امُليسِّ ـــم ب ـــوم املعل -  يق

ـــددة.  ـــر حم ـــات نظ ـــرض وجه ـــارضات وتف املح
ـــدف  ـــني وهي ـــتوى املتعلم ـــف مس ـــة وتصني ـــىل املنافس ـــاًم ع ـــون قائ ـــن أن يك ـــداًل م ـــات ب ـــر الكفاي ـــدف إىل تطوي ـــاون ، وهي ـــىل التع ـــي ع ـــم الصف ـــوم التعلُّ -  يق

ـــي تركـــز عـــىل األمثلـــة القائمـــة عـــىل الرباهـــني.  ـــة التـ ـــاء املعـــارف الواقعّي إىل بن
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الفكرة الرئيسية وراء بناء منهج حديث ) منهج قائم عىل الكفايات ( لتحقيق حتوالت جوهرية يف النواحي التالية :
•  تطور املحتوى : االنتقال من التدريس النمطي للامدة إىل التدريس بربط املواد بسياقات متنوعة وذلك إلنتاج تعلم قائم عىل الفهم.

د تطبيق املنهج إىل إسرتاجتيات حل املشاكل. •  حل املشاكل : للوصول اىل تعليم متطور يسهل فهمه واالنتقال من جمرَّ
ـــذات، وتشـــجيع القـــدرة عـــىل  ـــة مـــن تكـــرار املعلومـــات إىل االستكشـــاف والبحـــث عـــن حلـــول، اكتشـــاف ال ـــة التعليمي ـــم اإلبداعـــي: حتـــول العملي •  التعلُّ

ـــداع. اإلب
ـــة  ـــة، والنامئي ـــاسب مـــع املســـتويات الفردي ـــة متنوعـــة تتنـــ ـــم املـــدرب : حتـــول دور املعلـــم مـــن جمـــرد مـــزّود للمعلومـــات إىل منّظـــم أنشـــطة تعليمي •  دور املعّل

للمتعلمـــني.
ـــامد  ـــم إىل اعت ـــدى املتعل ـــي تركـــز عـــىل أوجـــه القصـــور ل ـــة الت ـــامد عـــىل العالمـــات النهائي ـــاس مـــن منظـــور ذايت واالعت ـــذايت املســـتمر : حتـــول القي ـــم ال •  التقيي

ـــي املســـتمر. ـــم التكوين ـــذايت والتقيي ـــم ال التقيي
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يبني اجلدول أدناه املقارنة بني ميزات التعليم التقليدي يف )املنهج القديم( وميزات التعليم الذي يدعو إليه املنهج الوطني 
الكويتي احلديث ) منهج قائم عىل الكفايات ( :

م ) املنهج القائم عىل األهداف (معايري اسرتاتيجيات ترتكز عىل التدريس ) املنهج القائم عىل الكفايات (اسرتاتيجيات ترتكز عىل التعلُّ

املتعلم

يعرب عن وجهات النظرالشخصية.يستمع للمحارضات وتفسري املعلم .
يتبادل األفكار مع املعلم ، ومتعلمني آخرين .حياول تذّكر أو إعادة صياغة األفكار املنقولة من املعلم .

يناقش ويتساءل للوصول إىل الفهم واحلصول عىل معاٍن لألفكار يتقبل أفكار اآلخرين بطريقة سلبية .
املختلفة.

يتعاون من أجل حل املشكالت ، وإنجاز املهام املختلفة.يعمل منفردًا.

املعلم
م.يعطى حمارضة، يرشح. ييرس ويبسط التعلُّ

يساعد املتعلمني عىل فهم ورشح وجهات نظرهم اخلاصة.يفرض وجهة نظره.
م.َيُعدُّ نفسه بمقام األهل ويترصف وفقًا لذلك . يشارك يف عملية التعلُّ

التعليم
ُيعنى بحفظ وإعادة إنتاج املعرفة املقننة من خالل أمثلة كالسيكية 

م عىل تطوير كفايات املتعلمني.تتحقق صحتها من خالل التقاليد. يركز التعلُّ
هو تعاوين يف املقام األول.يؤدي  إىل املنافسة بني املتعلمني بغية تصنيفه.

التقييم
هيدف إىل قياس الكفايات ويركز عىل ما يستطيع املتعلمني القيام به هيدف إىل قياس املعرفة والتلقي ، ويركز عىل كمية املعرفة املتلقاة. 

بناء عىل معرفتهم املكتسبة.
يسلط الضوء عىل اجلوانب الكمية من املعرفة .

)ملدى املعلومات املكتسبة من املتعلمني(.
يسلط الضوء عىل اجلوانب النوعية للمعرفة 

)اكتساب القيم واالجتاهات(.
م.هيدف إىل ترتيب املتعلمني هبدف اختيار األفضل. م يف عملية التعلُّ ينظر إىل تقدم كل ُمتعلُّ
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اإلطار العام للمنهج الوطني الكويتي احلديث :
يمثل إطار منهج الكويت الوطني الوثيقة األساسية التي حتدد املكونات املشرتكة من حيث :

• األسس املفاهيمية .
• الرؤية والرسالة واملبادئ األساسية  وفلسفة املنهج القائم عىل الكفايات .

• تنظيم املنهج يف خطة تعليمية للمعارف التي يتضمنها .

األسس املفاهيمية :
بناء منظومة الكفايات املتناسقة لدى املتعلمني بشكل تدرجيي ومتسلسل ومرتابط يمكن قياسها من خالل معايرياألداء للمنهج .

ويشمل إطار املنهج الوطني الكويتي ) منهج قائم عىل الكفايات ( :
الكفايات األساسية والعامة واخلاصة.

الكفايات :
تعرف الكفايات بأهنا نظم متكاملة من املعارف واملهارات واالجتاهات والقيم واملعتقدات التي يتم تطويرها من خالل التعليم النظامي وغري 
النظامي. إهنا تتيح لألفراد أن يصبحوا أشخاصًا مسؤوليني ومستقلني، قادرين عىل إجياد حلول للعديد من املشكالت املتنوعة والعمل بشكل 

مقبول يف احلياة اليومية بحسب معايري اجلودة وفقًا ملعايري األداء.
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ذات ُبعد اجتامعي 
تساعداملتعلم يف 

احلياة

سلوك مركب 
تندمج فيه أنواع من 

القدرات
تعطي ملنهجية 

التفكري أمهية تضاهي 
نتيجة العمل

تكسب املتعلم 
املعارف بأنواعها

مفهوم
الكفاية

متارس جمموعة من 
الوضعيات جتمعها 
خصائص مرتبطة 

بواقع احلياة

يمكن تقييمها 
حيث إهنا قابلة 

للمالحظة 
والقياس
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أنواع الكفايات :

الكفايات
 األساسية

•  متثل جمموعة ) نظام ( من املعارف واملهارات والقيم واالجتاهات واملعتقدات والسامت الشخصية االجتامعية التي جيب 
عىل اجلميع اكتساهبا عند هناية التعليم الثانوي، أي يف هناية الصف الثاين عرش.

•  ال يتم حتقيق هذه الكفايات عن طريق مادة واحدة فقط،  بل يتم من خالل املسامهة املشرتكة واملتزامنة بني مجيع املواد 
الدراسية التي يتعلمها املتعلمني خالل دراستهم .

الكفايات
 العامة

•  هي الكفايات املتعلقة بكل مادة دراسية والتي حتدد املعارف املتعلقة باملادة واملهارات والقيم واالجتاهات واملعتقدات 
املدجمة بالنتائج املتوقعة من املتعلمني عند إكامل الصف األخري وعند االنتهاء من دراسة مادة معينة .

الكفايات
 اخلاصة

• هي أقسام فرعية من الكفايات العامة وتتحقق من خالل الكفايات األساسية.
• الكفايات اخلاصة منظمة يف املنهج وفقًا ألربعة جماالت:

- جمال احلقائق املختصة باملادة : أي معرفة حقائق ومعلومات متنوعة متعلقة باملادة.
- جمال العمليات املختصة باملادة : أي جمموعة من املهارات واإلسرتاتيجيات املتنوعة واملتعلقة باملادة.

-  جمال االستجابات الشخصية : أي ردود الفعل الشخصية التي يظهرها املتعلم نحو ما تعلمه من مهارات واجتاهات وقيم 
ومعتقدات.

-  جمال االرتباطات : أي إجياد اجلوانب املشرتكة بني املواد الدراسية من خالل املعارف واالجتاهات والقيم واملعتقدات .
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ماهي الكفايات اخلاصة

هي أقسام فرعية من الكفايات العامة ومن املتوقع أن يظهرها املتعلم يف هناية كل 
صف وتتحقق من خالهلا الكفاية العامة واألساسية وهي :

حتقق اجلانب 
املعريف

أي معرفة احلقائق 
واملعلومات املتنوعة 

املتعلقة باملادة .

العملياتاحلقائق

حتقق اجلانب 
النفس حركي 

أي جمموعة من 
املهارات املتنوعة 

املتعلقة باملادة .

االجتاهات

حتقق اجلانب 
الوجداين

أي جمموعة من املواقف 
والسلوكيـات والقيــم 

واملعتقدات املتنوعة الناجتة من 
اكتساب املعارف واملهارات يف 

موضوع معني .

االرتباط

حتقق اجلانب
املشرتك مع املواد 
أي جمموعة من 
االرتباطات مع 

املواد األخرى
وجماالت املعرفة 

واملجتمع .
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تتحقق يف هناية الصف ١٢ لكل املواد

تتحقق يف هناية الصف ١٢ لكل مادة دراسية
تتحقق يف هناية كل صف درايس

الكفايات األساسية

الكفايات العامة

الكفايات اخلاصة

منظومة 
الكفايات
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الكفايات األساسية

كفايات الرتبية اإلسالمية والكفايات األخالقية

كفايات التواصل باللغة العربية

كفايات التواصل باللغة اإلنجليزية واللغات األجنبية األخرى

الكفايات االجتامعية واملدنية

الكفايات العلمية ، والتكنلوجية الرقمية

رصحية
ات 

كفاي
الث 

لة بث
ملتمث

ة وا
سابع

ية ال
ساس

ة األ
كفاي

ن ال
ضم

فنية 
ية ال

لرتب
دة ا

ت ما
فايا

ج ك
ندر

ت

كفايات التطوير الشخيص ؛ تعلم كيفية التعلم

كفايات احلياة والعمل ، وريادة األعامل ، والكفايات االقتصادية واملالية

املتعارف الكفايات الرياضية املتعلقة بالرياضيات بالفنون  واإلملام  ١-  االستمتاع 
العربية  والدول  الكويت  ثقافة  يف  عليها 
حول  األخرى  والعاملية  واإلسالمية 

العامل عرب التاريخ .
٢-  االستمتاع بخربات الفنون املرئية وإنتاج 

أعامل فنية مالئمة للمرحلة العمرية .
ابتكار  ٣-  يدركون ويستخدمون احلقائق - 
وكل  والفن  املوسيقى  يف  اجلاملية  القيم 
الكويتية  الثقافة  يف  التعبريية  املجاالت 

والعاملية.
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ينتج أعامٍل فنية باستخدام العنارص 
األساسية للفن وتقنياهتا للتعبري عن 

اإلحساس ، اخليال واإلبداع

يتعرف العنارص األساسية 
للفن يف سياقات خمتلفة 

وحتليلها

يميز ويقارن النتاجات الفنية 
من ثقافات كويتية ، إسالمية 

وعاملية لتنمية الوعي الثقايف

الكفايات العامة
ملادة الرتبية الفنية :
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ختتلف الكفايات اخلاصة يف كل مرحلة دراسية، وكذلك من 
صف آلخر و من جمال آلخر، 

وهذا ما ستالحظه يف اخلطة الدراسية.
إذن : 

الكفايات األساسية ثابتة .
الكفايات العامة لكل مادة دراسية ثابتة.

الكفايات اخلاصة ختتلف يف كل صف درايس ، ويف كل جمال 
درايس حسب طبيعة املرحلة واملحتوى الدرايس.

عزيزي املعلم ...
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م، أهدافها وأمهيتها يف منهج مادة الرتبية الفنية؟ ما هي أنشطة التعلُّ
١- توضيح مفهوم النشاط :

واستعدادهم  ميوهلم  وفق  حمدد  وقت  يف  املتعلمني  يامرسها  والتي  هلا  املخطط  األداءات  من  جمموعة  هو 
وقدراهتم ، حسب اإلمكانيات البرشية املتاحة ، ويتم حتت إرشاف املعلم ومتابعة إدارة املدرسة سعيًا لتحقيق 

أهداف علمية تعليمية وتربوية . 
م : ٢- اهلدف من أنشطة التعلُّ

م متمحورة حول املتعلم،  وهي متكنهم من حتقيق الكفايات يف املنهج،  وتبنى األمثلة املقرتحة  تكون أنشطة التعلُّ
ميَّة متعددة. من األنشطة التعليمية عىل خربات املتعلمني وتدمج اإلسرتاجتيات التعليمية املناسبة يف سياقات تعلُّ

ميــة الــواردة يف منهــج املــادة هــي فقــط عــىل - ســبيل املثــال - ال  كــام جيــب األخــذ يف احلســبان أن األنشــطة التعلُّ
ميــة التــي يمكــن تطويرهــا يف صــف مــا. َع اخلــربات التعلُّ تغطــي بشــكل كامــل تنــوُّ

أو إضافة  م هلا موقع خاص، يمكنك تعديلها  التعلُّ أنشطَة  املنهج األخرى اإللزامية، فإن  باملقارنة مع أجزاء 
مية أخرى من أجل التعامل مع حاجات املتعلمني بشكل أفضل. أنشطة تعلُّ

م أنشطة التعلُّ



25

٣- أمهية النشاط : 
تكمن أمهية النشاط يف مساعدتك كمعلاًم لإلجابة عن األسئلة التالية:

• كيف يمكن للمتعلمني أن يتعلموا ؟  

• من خالل ماذا ، وكيف يتوقع منهم أن يتعلموا ؟   

•  أية معرفة ، مهارات ، إسرتاجتية ، قيم ومواقف وأية موارد ، ويف أي تتابع سيتم تطوير النشاط   

التعليمي؟
م ذات اجلودة العالية : ٤- مواصفات أنشطة التعلُّ

• تصف ما يمكن أن يفعله املتعلم لتحقيق الكفايات .  

• تغطي جمموعة متنوعة من أنشطة املتعلمني املمكنة .  

• تتضمن صياغة األنشطة كمهام واقعية .  

• تشمل ألعابًا وأنشطة ثنائية ومجاعية قدر اإلمكان .  

• تعرب بوضوح وبصورة خمترصة عن األنشطة التي سيقوم املتعلمني بأدائها أثناء الدروس .  
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م إسرتاتيجيات التعلُّ

رسد 
القصص

م  التعلُّ
التعاوين

األركان 
التعليمية

حل 
املشكالت

لعب 
األدوار

م  التعلُّ
باالستكشاف

م  التعلُّ
الفردي

نامذج 
إسرتاتيجيات 
م النشط التعلُّ

هل تعلم !
 )Stategy( اسرتاتيجية  كلمة  أصل  يعود 
وهي   )Strategia  ( اليونانية  الكلمة  إىل 
احلرب  فن  أو  العسكرية  الرباعة  تعني 
واإلسرتاتيجية تشري إىل فن توزيع واستخدام 
الوصول  أجل  من  اجليش  وأدوات  وسائل 

إىل هدف معني !

مواصفات اإلسرتاتيجية الناجحة :
مراعاة الفروق الفردية ) أنامط املتعلمني ( مراعاًة لإلمكانيات املتاحة التي ترتبط بأهداف التدريس ونوع ونمط التدريس .

هي املبادئ واإلجراءات والعمليات املطلوبة لالرتقاء بمستوى أداء الفرد لتحقيق هدف ما ، و 
يشمل الوسائل التي يتخذها املعلم لضبط وإدارة الفصل ، وتساعد املتعلم عىل اكتساب املعرفة 

مها . واملهارة املراد تعلُّ
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التقويم



28

١- التقويم بالقلم والورقة :
القائمة  التقويم  اسرتاتيجية  متثل 
أنواع  مجيع  والورقة  القلم  عىل 
منها  النظرية  املختلفة  االختبارات 
تقيس  والتي  والشفهية  والعملية 

ومهارات  قدرات 
املتعلم يف حمتوى علمي 

حمدد .

٢- التقويم باملالحظة :
متابعة  املالحظة،  اسرتاتيجية  متثل 
حواسه  بجميع  للمتعلمني  املعلم 
املوقف  خالل  مراقبته  بقصد 

عىل  للحصول  التعليمي 
إصدار  يف  تفيد  معلومات 
ثم  ومن  عليه،  حكم 

تقويمه .

٣- التقويم بالتواصل :
فعاليات  خالل  من  املعلومات  مجع 
الذي  التقدم  مدى  عن  التواصل 
حققه املتعلم، وكذلك معرفة طبيعة 
تفكريه، وأسلوبه يف حل املشكالت 

.

٤- مراجعة الذات :
الذات  مراجعة  اسرتاتيجية  هتدف 
م  تعلُّ إىل  السابقة  اخلربة  حتويل  إىل 
مه، وحتديد ما سيتم  بتقييم ما تم تعلُّ

مه الحقًا . تعلُّ

أواًل : اسرتاتيجيات التقويم الرتبوي :

االختبارات واالمتحانات 
بأنواعها املختلفة

مقاالت...

املالحظة املنظمة واملقصودة 
واملستمرة ألداء وسلوكيات 

واحتياجات واجتاهات 
املؤمتراملتعلمني

املقابالت
يوميات املتعلماألسئلة املبارشة

ملف املتعلم
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٥- التقويم املعتمد عىل األداء :

األداء : التطبيق العميل للمهارة كإنتاج لوحة فنية أو جمسم ، الخ ...

املناظرة :  احلوار والنقاش واجلدل بني فريقني حول مشكلة ما، ولكل فريق وجهة نظر خمتلفة تثري لدى املتعلم القدرة عىل التواصل 
الفّعال واإلقناع واحرتام آراء اآلخرين .

املعرض :   اإلنتاج الفكري و العميل ملا اكتسبه من معارف ومهارات وقيم يف مكان ووقت حمددين .. 
)عرض جمسامت - صور - رسومات ولوحات - برجميات( .

املحاكاة / لعب األدوار : قدرة املتعلم عىل استخدامه للمهارات املعرفية و األدائية لتنفيذ موقف يشبه موقفًا حياتيًا حقيقيًا .

العرض التقديمي : عرض شفوي أو عميل ملهارة حمددة من خالل جتربة عملية ، أو ربطه بالواقع .
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ثانيًا:فلسفة نظام التقويم وأهدافه
يبنى نظام التقويم _ وفق املنهج الوطني- عىل أساس قياس معايري الكفايات من خالل عملية التقويم الصفي املستمر الشامل واملوجهة نحو 
م، وهتدف إىل قياس تقدم نتائج املتعلم يف الكفايات اخلاصة تدرجيًا كام حددهتا وثائق املنهج واملعايري ، وليس لتحديد النجاح أو الرسوب  التعلُّ

فقط، علاًم بأن املعايري وفق املنهج الوطني نوعان ) معيار املنهج، معيار األداء(.
أواًل: معايري املنهج : وتقاس من خالل التقييم الصفي املستمر لتحديد مدى حتقق الكفايات اخلاصة للمواد الدراسية ، وتشمل التقييم البنائي 

والتقييم النهائي ملعايري املنهج لكل مادة دراسية.
تشري معايري املنهج يف الكويت إىل مستوى اجلودة الذي حيققه املتعلمني يف حتصيل الكفايات اخلاصة.

وتصف معايري املنهج إىل أي مدى جيب إنجاز الكفايات اخلاصة يف هناية كل صف ، وترتبط معايري املنهج الدرايس بالكفايات اخلاصة املحددة 
م، فإهنا مسألة خاصة بالتقييم البنائي والنهائي القائم عىل املدرسة والصف . يف منهج املادة الدراسية . لكوهنا ذات صلة بتقدم املتعلمني يف التعلُّ

التقيم البنائي : هو عملية مستمرة هتدف إىل تقديم التغذية الراجعة لتقدم املتعلم ، ومساعدته عىل تطوير ثقته بذاته لتحسني أدائه ، وحتفيزه من 
م أفضل. أجل تعلُّ

التقييم النهائي : عملية تتم يف هناية كل فصل درايس هتدف إىل قياس نتائج اكتساب املتعلم للكفايات اخلاصة ) حقائق ، عمليات ، اجتاهات وقيم، 
ارتباطات (.
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يعتمد املعلم يف التقييم الصفي املستمر عىل وثائق املنهج التالية:
- منهج ومعايري املادة الدراسية.

- أدلة التقييم القائمة عىل املادة الدراسية.
م. - اخلطة السنوية وخطة وحدة التعلُّ

ق الكفايات العامة للمواد الدراسية لدى  ثانيًا: معايري األداء : وتقاس من خالل التقييم النهائي يف هناية الصف التاسع ، وهيدف إىل قياس مدى حتقُّ
املتعلم.

تشري معايري األداء يف ) املنهج القائم عىل الكفايات ( إىل مستوى اجلودة التي يتعني عىل املتعلمني حتقيقها من خالل أداء كفاياهتم العامة يف 
هناية كل مرحلة دراسية )خامس- تاسع - الثاين عرش( : تصف معايري األداء إىل أي مدى تم حتقيق الكفايات العامة يف هناية كل مرحلة من التعليم 

، ابتدائي - متوسط - ثانوي ، لذلك فإنه يتم تعريف معايري األداء يف املنهج القائم عىل الكفايات عىل مستوى كل مرحلة تعليمية. 

وقياس معايري األداء يتم من خالل أشكال خمتلفة من التقييامت أو االختبارات الوطنية النهائية.
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تقييم معايري املنهج ) ١٠٠ درجة (

التقييم النهايئ ٦٠٪التقييم البنايئ ٤٠٪ ) التقييم الصفي املستمر (

ُيركز التقييم البنائي عىل تطوير الكفايات اخلاصة ويطبق بصورة مستمرة يف 
الوحدات التعليمة بفرتات حمددة للفصل الدرايس الواحد خالل العام الدرايس.
وتقاس معايري املنهج مرتني عىل األقل )حقائق ، عمليات ، اجتاهات وتربط بني 

املجاالت الدراسية( لكل جمال درايس.
عن طريق أساليب خمتلفة من مثل :

التفاعل الشفهي.
اجلهد الذايت.

أوراق العمل.
العروض التقديمية.

وقفة التحدث.
اختبارات قصرية أثناء احلصص.

مالحظة: يلتزم التوجية الفني العام لكل جمال درايس بتجديد الكفايات اخلاصة 
الواردة يف الفصل الدرايس الواحد بحسب املادة.

ُيركز  التقييم النهائي عىل تطوير الكفايات اخلاصة ويطبق يف هناية كل 
فصل درايس) يف هناية الفصل الدرايس الواحد خالل العام الدرايس(.

وتقاس معايري املنهج للكفايات اخلاصة الواردة بكل وحدة تعليمية عن 
طريق:

تقييم كتايب.
مشاريع عملية.

مالحظة: يلتزم التوجية الفني العام لكل جمال درايس بــ :
حتديد الوحدات التعليمية الواردة يف كل فصل درايس وربطها بالتقييم 

النهائي للفصل الدرايس الواحد. 
وضع ُأطر التقييم النهائي لكل وحدة تعليمية بالفصل الدرايس الواحد.

التقييم النهائي يدعم التقييم البنائي لتطوير إعداد خطط فردية و برامج:
للمتعلم الفائق.

للمتعلم املتوسط األداء.
للمتعلم املتعثر لتحسني حتقيق الكفايات.

جدول توضيحي خلصائص التقييم البنائي والتقييم النهائي

ثالثًا: توزيع الدرجات
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مادة )4(:
ُيقيَّم املتعلم يف الفصل الدرايس الواحد َوْفق ما ييل:

النسبة املئوية للتقييم البنائي)%40( +  النسبة املئوية للتقيم النهائي)%60( =املجموع الكيل)100%(
)2x20%(                            )3x20%(                           )5x20% (           

امتحان معايري املنهج
التقييم النهائي + معايري األداء = التقييم النهائي ٦٠٪ ) الصف التاسع (

٪٤٠
٪٦٠ التقييم البنائي

التقييم النهائي أنواع التقييم الصفي املستمر

تقييم معايري املنهج ) ١٠٠ درجة (
التقييم النهايئالتقييم البنايئالفصل الدرايس

٦٠٪٤٠٪الفصل األول

٦٠٪٤٠٪الفصل الثاين

اجلدول التوضيحي لتقسيم الدرجات 
الكلية لكل جمال درايس .

التـــقويـم
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آلية احتساب درجة التقييم البنائي للفصل الدرايس الواحد:
- ُتَجمُع النقاط التي حصل عليها املتعلم يف التقييم البنائي كام هو موضح يف سجل التحصيل للتقويم البنائي.

- يتم حتويل جمموع معدل النقاط التي حصل عليها املتعلم آليًا إىل درجات يف سجل الطالب وفق املعادلة التالية:

درجة التقييم البنائي            جمموع معدل النقاط التي حصل عليها املتعلم
٤٠ X  _____________________________    =      للمجال الدرايس

٤٠ X عدد الكفايات العامة يف الفصل الدرايس الواحد                                            

مالحظة: 
- )٤( متثل احلد األقىص من نقاط مستويات التقييم.

- خيتلف عدد الكفايات بحسب املجال الدرايس.
- يعمل بجميع املعدالت للحاالت السابقة يف سجل الطالب.

آلية عمل املعلم بسجل حتصيل التقييم البنائي وطريقة تطبيق اجلدول:
حتديد عدد الكفايات العامة بحسب املادة الدراسية.

جتديد  معايري املنهج املرتبطة بالكفايات اخلاصةلكل كفاية عامة.
متابعة قياس معيار املنهج بصورة مستمرة وحتديد األيام التي تم قياس املعيار هبا.

احتساب معدل جمموع النقاط لكل كفاية عامة كام هو موضح باجلدول.

رصد " التقييم البنائي "
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اسم املتعلم : .................................................................. الصف : ..........................

مستوى األداء

و.ت. )٥(و.ت. )٤(و.ت. )٣(و.ت. )٢(و.ت. )١(

مجموع النقاط اليوم \ التاريخ
..............

اليوم \ التاريخ
..............

اليوم \ التاريخ
..............

اليوم \ التاريخ
..............

اليوم \ التاريخ
..............

٤---

٦**٣

٤**٢

١*١

٠---

١١ نقطةو.ت. تعني وحدة تعليمية ) الوحدة التعليمية تضم عدداً من الكفايات الخاصة املرتبطة باملحتوى التعليمي (

جدول توضيحي آللية رصد نتيجة التقييم البنائي ملعايري املنهج الواردة يف الوحدات التعليمية التي درسها املتعلم بحسب كل جمال درايس .
طريقة تطبيق اجلدول :

- حتديد عدد الوحدات التعليمية بحسب املجال الدرايس .
- قياس معايري املنهج للوحدات التعليمية مرة واحدة فقط .

- تقاس كل وحدة تعليمية من ١٠ درجات عن طريق ) تقييم كتايب - مرشوع عميل (
- تعادل درجة التقييم عىل النحو اآليت :

درجة املتعلمالنقاط
٩-٤١٠ نقاط
٨-٣٨.٩ نقاط
7-٢7.٩ نقاط
5-١٦.٩ نقاط
٠-٠٤.٩ نقاط

رصد " التقييم البنائي "
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مستويات التقويم الصفي

يستند نظام رصد الدرجات يف التقييم الصفي إىل مخسة مستويات من األداء يف حتصيل معايري املنهج، ويتم 
م عىل املستويات الثالثة الوسطى )١،٢،٣( أما  الرصد من خالل التقدير اللفظي، والرتكيز يف نتائج التعلُّ

املستويات األخرى فتعد من احلاالت النادرة )ممتاز – ضعيف ( كالتايل:
- ممتاز )٤ نقاط( حقق مستوى متميزًا من األداء.

- جيد جدًا )٣ نقاط( حقق مستوى عاليًا من األداء.
- جيد )نقطتان( حقق مستوى متوسطًا من األداء.

- مقبول)نقطة( حقق احلد األدنى من مستوى األداء.

التقدير الرمزيالتقدير اللفظيالنقاط
ممتاز٤
جيد جدًا٣
جيد٢
مقبول١
ضعيف٠
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املنهج الوطني

ر للوحدة الدراسية  ماذا َأحتاج لكي أحضِّ
بشكل مميز ومريح



38

مع تطور التكنلوجيا ، ظهرت وسائل كثرية تسهل عملية 
احلصول عىل املعلومات ومنها تقنية قارئ رمز االستجابة 

 Quick Response Code الرسيعة

يمكنك الوصول إىل املواقع املقرتحة يف الدليل عن طريق 
مسح العالمة ، باستخدام برنامج QRcode reader املوجود 

يف متاجر األجهزة الذكية) أندرويد - آيفون ( .

افتح الربنامج بعد حتميله ، ثم وّجه الكامريا عىل العالمة 
املوجودة يف الدليل .

عند قراءة الربنامج للعالمة ؛ سيقوم بفتح الرابط املوصل 
للموقع بشكل مبارش.

ملحوظة :
 إذا مل يتمكن اجلهاز من قراءة العالمة ، حاول تقريب \ إبعاد اجلهاز 

عن العالمة حتى تّنجح العملية.

QRcode Reader
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أواًل : التحضري الذهني .

ثانيًا : البحث عن أفكار جديدة تثري خيال املتعلم.

ثالثًا : جتهيز خامات تناسب عمر املتعلم.

 رابعًاً : مواكبة املستجدات واألساليب احلديثة يف الفنون.

م مناسبة ومتنوعة .  خامسًا : اختيار إسرتاتيجيات تعلُّ
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سادسًا : نموذج التحضري
متوفر عىل موقع التوجيه العام للرتبية الفنية
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 سابعًا : اخلطط الدراسية
ويتم سحبها سنويًا من موقع التوجيه العام للرتبية الفنية

ـــ
ـــ

ـــ
ل ـ

مثا
ـــ 

ـــ
ـــ

ـ
ـــ

ـــ
ـــ

ل ـ
مثا

ـــ 
ـــ

ـــ
ـ
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عزيزي املعلم :

سجل التحضري مرآة لك .. فهو يعكس مدى حرصك عىل التخطيط لعملك و ذوقك العام .
فاحرص عىل أن يكون مميزًا شكاًل و مضمونًا ...
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الصف الثامن

١/الصباغة

   والطباعة

٢/ النسيج
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graphic pattern unit وحدة زخرفية هندسية   printing art الطباعة
hand made stenciling التفريغ print art or Lino art البصمة
folding art الطي  stencil or stenciling اإلستنسل
the history of print art تاريخ الطباعة color spray  البخ أو الرذاذ 
graphic design art التصميم الطباعي Lino printing or print making art الطباعة يف القوالب
silk screen الشاشة احلريرية organic pattern unit وحدة زخرفية طبيعية

 repetition  التكرار printing ink صبغات الطباعة
 ordinary repetition التكرار العادي  natural printing colors صبغات الطباعة الطبيعية
positive and negative space art التكرار املتبادل revers repetition التكرار العكيس
tie-dye OR garment dyeing العقد والغمر repetition التكرار املنثور
Garment dyeing folding الطية أو الطيات  dyeing OR

garment
الصباغة

املصطلحات الفنية اخلاصة بمجال الصباغة والطباعة

عزيزي املعلم !
يمكنك االستفادة من املصطلحات الفنية للبحث يف املواضيع الفنية يف اإلنرتنت مثل youtube أو google أو pinterest أو 

artcyclopedia

artcyclopediaمجعية السدو احلرفية
44
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م للصف الثامن ) جمال الصباغة والطباعة (  : حمتوى التعلُّ

الكفايات العامة
املفاهيم

جمال فن الطباعةجمال فن الصباغة

يف  للفن  األساسية  العنارص  يتعرف 
سياقات خمتلفة وحتليلها

- تارخيه وخاماته وأمهيته يف حياتنا .
- األدوات واخلامات والتقنيات املستخدمة .

- أنواع الطيات املستخدمة .
- أسلوب العقد والغمر .

- تارخيه وأمهيته يف حياتنا .
- األدوات واخلامات والتقنيات املستخدمة .

- أنواع الصبغات املستخدمة .
- طبيعة التصميم املنفذ .

- طرق الطباعة ) باإلستنسل - البصمة - 
الرسم املبارش ( .

العنارص  باستخدام  فنية  أعاماًل  ينتج 
عن  للتعبري  وتقنياهتا  للفن  األساسية 

اإلحساس و اخليال واإلبداع
أسطح - خامات - أدوات - تقنيات - أساليب فنية متنوعة

يميِّز ويقارن النتاجات الفنية من ثقافات 
الوعي  لتنمية  وعاملية  إسالمية   ، كويتية 

الثقايف

مشاهدة - وصف - حتليل - نقد - تذوق 
تعزيز القيم اإلسالمية ، الرتبوية ، الوطنية

املدارس الفنية املختلفة - الفن املعارص واحلديث
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أواًل : مجال الصباغة و الطباعة

الوحدة الثانية
الطباعة باإلستنسل

الوحدة األوىل
فن الصباغة

الوحدة الثالثة
الطباعة بالبصمة

الوحدة الرابعة
العمل اجلامعي

للبنني فقط
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متهيــد

ُخِلَق اإلنسان حمبًا للجامل بالفطرة ، باحثًا ومطورًا له بشكل دائم ومستمر.
مرَّ  عىل  املختلفة  الفنون  جماالت  سائر  يف  كام  والطباعة  الصباغة  جمال  ويف 
العصور نالحظ التطور الذي مر به جمال الصباغة والطباعة ليواكب حاجة 

اإلنسان النفعية واجلاملية.
ر وبحث ليجد أساليب خمتلفة  فلم يكتِف بصبغ ثيابه بلون واحد بل طوَّ
عىل  التطوير  يقترص  ومل  واألناقة  اجلامل  ملبسه  عىل  أضفت  مجالية  وحلواًل 
ر فيام خيصُّ  التقنيات املصاحبة لفن صباغة األنسجة بل نجده قد استمر وتطوَّ
فن الطباعة والذي ساهم يف اختصار الوقت واملجهود ، الذين كانا يتطلبان 

تكرار الزخارف والعنارص وتكرار الكتابة أيضًا.

فن الصباغة والطباعة

47
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ونالحـظ تطور الطباعـة بالبصمـة وكذلــك 
بالقالـب وتطور الطبـاعـة باإلستنسل ، وكـان 
ذلك نقلــة نوعية يف تاريخ الطباعة استمر ليجد 
يف  له  ومفيدة  متطورة  أخرى  أساليب  الفنان 
حياته اليوميــة مثـل الطباعة باحلفـر عىل أسطح 
وتفاعـل  لتأثيــر  استغاللـه  أو  خمتلفة  معدنية 
يف  الكيميـائيـة  واملـواد  الصبغــات  بعــض 

الطباعة بالشاشة احلريرية .
فنًا  التطـور يف هذا املجال وترسخ  واستمـر 
له دور كبري يف حياتنا اليومية من الناحية النفعية 

واجلاملية.

48
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فن الطباعة

املتصلة باإلنسان اتصااًل وثيقًا  الفنون  الطباعة من  ُيَعدُّ فن 
الطرق  متعدد  فن  والطباعة  تأثريكبريوملموس ىف حياته.  وله 
من  سطح  عىل  ما  تصميم  استنساخ  إىل  هتدف  واألساليب 
األسطح )قامش- ورق- معدن( أو أي من اجلهات املسطحة 
وغري املسطحة وتكراره للحصول عىل قيم مجالية ومظهرجديد 
. والطباعة تعمل عىل توفرياجلهد والوقت والتكاليف، وعملية 
أوصباغة  موضعي  تلوين  عن  عبارة  ذاهتا  حد  يف  الطباعة 
موضعية يف حدود الزخرفة أو التصميم املطلوب تنفيذه، ومن 
قوالب   ، البصمة   – اليدوية: اإلستنسل  الطباعة  أساليب  أهم 

اللينو، الشاشة احلريرية.
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األدوات املستخدمة بمجال الطباعة:
مدق ) مدقات خمتلفة املقاسات (.

قطع إسفنج خمتلفة املساحات .
رشيط الصق ) يفيد بتغطية بعض املساحات (.

أصباغ خمتلفة الكثافة .
قاطع حاد.

سطح طباعي أو قطع من الشاش.
رول الطباعة متنوع القياسات.

سطح زجاجي أو بالستيكي لوضع اللون.
قوالب.

رول لفرد اللون.
بالستيك شفاف للتفريغ أو ورق مقّوى ُيَعدُّ ليكون 

عازاًل للامء.
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الوحدة األوىل

فن الصباغة
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املنهج الوطني | الصف الثامن
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الصباغة :
هي عملية تغلغل حماليل الصبغة إىل اخليوط وألياف األقمشة وإعطائها 

ألوانًا متعددة حسب الرغبة.

الصبغة :
وهلا   ، املائية  حماليلها  من  اخلامة  متتصها  أن  يمكن  ملونة  مادة  كل  هي 

خاصية االمتصاص أو االحتاد مع ألياف النسيج .

نشأة الصباغة وتطورها :
، وقد كانوا يستخدمون أصباغًا  قبور قدماء املرصيني  التي وجدت يف  امللونة  املالبس  تبني  ، كام  القدم  الصباغة بمرص منذ  عرفت 

مستخرجة من النباتات أو من بعض احلرشات ، كام عرفت يف بالد مثل اهلند والصني .
النباتات  بعد ذلك استعامل خالصة  ، وتم  النبات  املوجودة يف  الصباغية  املواد  اكتشاف  الصبغات هي  تاريخ  كانت أول خطوة يف 
وغمر اخلامات فيها للحصول عىل الصبغات امللونة ، ثم اكتشفت بعد ذلك الصبغات الكيميائية سنة ١٨5٦ عىل يد العامل وليم بركن 

William Parkin يف لندن وكان هلا األثر األكرب يف الصباغة .

فن الصباغة
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تنقسم الصبغات إىل قسمني :
١- الصبغات الطبيعية .

٢- الصبغات الكيميائية.

أواًل : الصبغات الطبيعية :
بألوان خمتلفة  الصبغات  النباتية : نحصل عىل  الصبغات   -

من النباتات 
* النيلة تعطي صبغة باللون األزرق .

* الزعفران يعطي صبغة باللون الربتقايل .
* احلنة تعطي صبغة باللون البني يميل لالمحرار .

* الكركم ويعطي اللون األصفر .
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- الصبغات احليوانية : نحصل عىل الصبغات من مصدر حيواين . 
* الدودة القرمزية هي حرشة تعطي صبغة باللون األمحر .

* اللعيل هي نوع من اخلنافس تعطي صبغة باللون األمحر .
* قشور السمك تعطي صبغة باللون األرجواين.

املعدنية : نحصل عليها من  - الصبغات 
مع  املعدنية  الكيميائية  املواد  بعض  تفاعل 
خمتلفة  رواسب  تنتج  بحيث  اآلخر  بعضها 
األلوان عىل اخلامات ، وقد فقدت كثريًا من 
قيمتها عىل أثر اكتشاف الصبغات الكيميائية 
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.

ثانيًا: الصبغات الكيميائية :
الفحم احلجري وكانت  القطران ألهنا تستخرج من قطران  هي صبغات 
تعرف بصبغات اإلنيلني وقد وجد العامل بركن أنه إذا تعرض اإلنيلني لعملية 
يف  استعامهلا  يمكن  بنفسجية  مادة  يعطي  فإنه  خاصة  ظروف  حتت  األكسدة 

الصباغة ، وقد فتح هذا االكتشاف صفحة جديدة يف تاريخ الصبغات .

الطبيعية  الكتان والقطن واحلرير ومجيع األقمشة  النشطة لصباغة  *  الصبغة 
غري املخلوطة.

غري  الطبيعية  األقمشة  ومجيع  واألقطان  الكتان  لصباغة  املبارشة  *  الصبغة 
املخلوطة .

* الصبغة احلمضية لصباغة الصوف واحلرير واأللياف الصناعية .
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 الصباغة بالعقد والغمر :
هي إحدى طرق املناعة التي ُتَزخرف هبا املنسوجات وهي عملية 
فنية ذات اجتاه عشوائي يتسم باالبتكار يعطي زخارف مشعة عشوائية 
حول التصميم األسايس ويتضمن إمكانيات فنية ومجالية من حيث 
تداخل األلوان مع بعضها بعضًا وينتج عنها تأثريات متعددة يصعب 
هذه  وتعتمد   ، جديدًا  وحسًا  تأثريًا  تعطي  مرة  كل  ففي  تكرارها 
الطريقة عىل إحداث املناعة عن طريق ربط األقمشة املراد زخرفتها 
صباغتها  املراد  األقمشة  هذه  صباغة  ثم  للصبغة  عازلة  بخيوط 

بالطريقة املالئمة إلحداث التأثريات املطلوبة.

طرق العقد والغمر :
١- الطيات بأنواعها املختلفة.

٢- التجعيد أو التجذيع.
٣- الربط والعقد بأشكال خمتلفة.

٤- مناعات املشابك . 
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أواًل : الطيات بأنواعها املختلفة :
الطية األساسية :

بسط القامش طوليًا أو أفقيًا ثم يقسم إىل طيات منتظمة وذلك 
بوضع عالمة بالقلم الرصاص لقياس الطيَّة ثم يطوى القامش يف 

اجتاه واحد طوليًا أو عرضيًا أو مائاًل .
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طية املظروف :
تكون مساحة القامش مربعة ثم حيدد املربع أي تالقي أقطاره ثم ُيثنى ألربعة أطراف املربع لتلتقي يف تقاطع قطري 

ن شكل املظروف . املربع لتكوِّ
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الطية املركزية األساسية :
ُتْثنى  ثم  أفقي  اجتاه  يف  النصف  من  القامش  يثنى 

األطراف إىل الداخل يف شكل مثلث .
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طيٌّ دائريٌّ :
بدايته  ُتحدد  ثم  قطريه  أحد  عند  من  املنتصف  من  القامش  ُيْثنى 
مع  املروحة  بطية  القامش  يثنى  ومنها  الطي  نقطة  الدائرة(  )مركز 

مراعاة دقة الثني يف شكل دائري.
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طيٌّ مثلثيٌّ :
تكون مساحة القامش مربعة ثم حيدد مركز تقاطع قطرهيا ثم 
من  القامش  ثني  بعد  وذلك   ، االجتاهني  لكل  خفية  طية  ُتعمل 

املنتصف .
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طيٌّ لولبيٌّ :
يطوى القامش طولّيًا أو عرضّيًا عىل هيئة رشيط لولبي . 
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ثانيًا : التجعيد أو التجزيع :
هي عملية جتري عشوائيًا عىل القامش بالتجعيد غري املنتظم ثم الربط والغمر حيث يربط 
ويتم   ، الرخام  تأثري  مثل  أو  الشبك  بنسج  شبيهة  عشوائية  تأثريات  لينتج  بعض  عىل  بعضها 
جتعيد القامش عىل شكل كرة من مظهرها اخلارجي ويلف اخليط فوقها من كل االجتاهات مع 

االحتفاظ بالشكل الكروي ثم جتري عملية الصباغة.
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ثالثًا : العقد والغمر بأشكال خمتلفة :
تتم عملية املناعة بواسطة ربط األشكال وبقايا عنارص متنوعة 
كاحلىص والقواقع وأغطية الزجاجات واألزرار أو لعب األطفال 

وأشكاٍل هندسية خشبية.
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رابعًا : مناعات املشابك :
تستخدم املشابك ذات األبعاد الثالثية يف الضغط عىل القامش بشدة ملنع نفاذ الصبغة بينهام .

من األنواع الدارجة للمشابك هي املشابك املستعملة يف جتفيف املالبس سواء كانت من اخلشب أو من البالستيك 
أو مشابك تثبيت الورق .
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أفكار
 مقترحة لصباغة القماش
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أفكار
 مقترحة لصباغة القماش
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أفكار
 مقترحة لصباغة القماش
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الكفاية العامة األولى

جمال فن الصباغة والطباعة

العنارص األساسية للفن يف سياقات خمتلفة وحتليلها

عزيزي املعلم :
حفز املتعلمني عىل ابتكار 
طيات مبتكرة يف متارين 
بسيطة يتم فيها تطبيق 
أساليب متنوعة للطي .

التعرف عىل
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معيار املنهج م أمثلة عىل أنشطة التعلُّ الكفايات اخلاصة الكفاية العامة األوىل

يتعرف تاريخ أدوات وخامات 
الصباغة و كيفية تطبيقها .

عن  ويتحدث   ، املعلومات  صندوق  املتعلم  يشاهد 
تاريخ الصباغة وأدواهتا وخاماهتا .

      جمال احلقائق :

يتعرف الصباغة ، تارخيها ، وخاماهتا ، واألدوات 
والتقنيات املستخدمة يف عمل فني

يتعرف أنواع الطيات املستخدمة يف الصباغة
يتعرف أسلوب العقد والغمر يف الصباغة .

 التعرف عىل العنارص
 األساسية للفن يف سياقات

 خمتلفة
وحتليلها

يستخدم التطبيقات اليدوية يف 
الصباغة .

طريقة  وخيتار     ، الطيات  أنواع  لعبة  املتعلم  يلعب 
يف  لديه  التي  الطية  بتنفيذ  فيقوم  والغمر  العقد 

الصندوق .

        جمال العمليات :

يستخدم جمموعة من التطبيقات اليدوية لفهم 
جوانب تتعلق بالصباغة

يقدر اجلامل يف الصباغة . يلعب املتعلم لعبة قبُل وبعُد ؛ معربًا عن قيمة اجلامل 
الصباغة  عملية  بعد  األقمشة  قطع  اكتسبته  الذي 
ومدى استمتاعهم بمامرسة عملية صباغة األقمشة .

           جمال االجتاهات :

يقدر قيمة اجلامل يف الصباغة وأثره يف حياته داخل 
وخارج املرسم

يتعرف الصباغة وارتباطها يف 
املواد الدراسية األخرى .

تاريخ  حول  تعلمها  التي  املعلومات  املتعلم  يربط 
لعبة  خالل  من  االجتامعيات  مادة  يف  الصباغة 
مشاهدة احلضارات املختلفة واستخراج احلضارات 

املرتبطة بالصباغة .

         جمال االرتباط : 

يتعرف املوضوعات املرتبطة بالصباغة يف املواد 
الدراسية األخرى

جمال فن الصباغة والطباعة
الوحدة األوىل : الصباغة

الدرس األول
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الكفاية العامة الثانية

جمال فن الصباغة والطباعة

أعامٍل فنية باستخدام العنارص األساسية للفن وتقنياهتا للتعبري عن 
اإلحساس ، واخليال واإلبداع .

عزيزي املعلم:
احرص عىل وجود 

أدوات النظافة وارتداء 
املالبس الواقية من 

األصباغ .

إنتاج
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معيار املنهج م أمثلة عىل أنشطة التعلُّ الكفايات اخلاصة الكفاية العامة الثانية

يتعرف اخلامات الفنية وخطوات 
العمل الفني .

يشاهد املتعلم خطوات العمل 
الفني من خالل مشاهدة فيديو 

خلطوات ومراحل التنفيذ .

      جمال احلقائق :

يتعرف خطوات العمل الفني ، وجمموعة من 
اخلامات املختلفة داخل أو خارج املرسم

إنتاج أعاماًل فنية باستخدام 
العنارص األساسية للفن 

وتقنياهتا للتعبري عن 
اإلحساس ، واخليال 

واإلبداع .

ينتج أعامٍل فنية نفعية مستخدمًا 
التقنيات و اخلامات املختلفة .

تطبيق العمل الفعيل 
        جمال العمليات :

ينتج أعاملٍ فنية نفعية مستخدمًا التقنيات واخلامات 
املختلفة داخل أو خارج املرسم .

يعرب عن انطباعاته الشخصية اجتاه 
اخلامات و األساليب من األعامل 

الفنية .

يعرب املتعلم عن انطباعاته 
الشخصية اجتاه اخلامات 

واألساليب املستخدمة عند املتابعة 
الفردية واجلامعية .

           جمال االجتاهات :

يعرب عن انطباعاته الشخصية اجتاه اخلامات 
واألساليب املستخدمة أثناء ممارسة العمل الفني.

يستخدم معرفته ومهاراته املكتسبة 
من املواد الدراسية األخرى .

يربط املتعلم عمله الفني بإحدى 
املواد الدراسية أثناء املتابعة الفردية 

واجلامعية .

         جمال االرتباط : 

يستخدم معرفته ومهاراته املكتسبة من املواد 
الدراسية األخرى أثناء إنتاجه ألعامل فنية يف 

الصباغة

جمال فن الصباغة والطباعة
الوحدة األوىل : الصباغة

الدرس الثاين
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الكفاية العامة الثالثة

جمال فن الصباغة والطباعة

النتاجات الفنية من ثقافات كويتية وإسالمية وعاملية لتنمية الوعي 
الثقايف .

عزيزي املعلم :
ابحث عن معلومات 
إضافية  لفن الصباغة 
عن طريق الوسائل 
التكنلوجية احلديثة .

التمييز واملقارنة بني
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معيار املنهج م أمثلة عىل أنشطة التعلُّ الكفايات اخلاصة الكفاية العامة الثالثة

يتعرف فنانني من حضارات 
وثقافات خمتلفة .

يشاهد املتعلم فيلاًم قصريًا عن    -
احلضارات وفنانني يف جمال 

الصباغة .

      جمال احلقائق :

يتعرف أعامٍل فنية لفنانني وحضارات خمتلفة يف جمال 
الصباغة .

التمييز واملقارنة بني 
النتاجات الفنية من 

ثقافات كويتية وإسالمية 
وعاملية لتنمية الوعي 

الثقايف .

يميِّز ويقارن بني أعامله الفنية 
وأعامل أخرى .

يقارن املتعلم عمله الفني بأعامل 
فنانني عامليني 

        جمال العمليات :

يميِّز ويقارن بني عمله الفني وأعامل أخرى ذات 
صلة بموضوعه الفني حلضارات وثقافات أخرى .

يعرب عن رأيه وانطباعه حول عمله 
الفني واألعامل الفنية املعروضة 

عليه .

استفادته  املتعلم عن مدى  يتحدث 
املجتمع  واستفادة  الصباغة  فن  من 

منها .

           جمال االجتاهات :

يعرب عن رأيه وانطباعاته حول عمله الفني واألعامل 
الفنية املعروضة عليه .

يشارك ويساهم بأعامله الفنية . يف  الفني  بعمله  املتعلم  يساهم 
إهداءات  )مسابقات - معارض - 

- أركان مدرسية ( 

         جمموعة من االرتباط : 

يشارك بعمله الفني املواد الدراسية التي تتالءم مع 
موضوعه الفني .

يساهم ببعض أعامله الفنية يف تزيني البيئة املدرسية 
ويشارك يف املسابقات واملعارض الداخلية 

واخلارجية .

جمال فن الصباغة والطباعة
الوحدة األوىل : الصباغة

الدرس الثالث
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فنان عالمي

: Carter Smith كارتر سميث
يف  الفنية  أعامله  بعرض  قام  وقد   ، عامًا   ٤٩ من  ألكثر  املصبوغ  القامش  صناعه  يف  كارتر  الفنان  يقوم 
العديد من املتاحف واملعارض العاملية وذلك منذ عام ١٩٦٨ وقد عرضت أعامل الفنان كارتر يف املتاحف 

واملعارض العاملية ، ومتتاز أعامله باإلنتاج اليدوي املميز الفريد غري املتكرر .
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فنان  عالمي

يوشيكو وادا :
درست  الكومونو،  لبس  بإنتاج  اشتهرت  لعائلة  حفيدة  هي 
 ، اليابانية  ثقافتها  مع  الفن  طورت  ثم   ، للفن  أوربية  مدارس  يف 
خلفيتها  خالل  من   ، يابانيًا  أوروبيًا  فنًا  للصباغة  واستخرجت 
اليابانية ودراستها األوروبية ، خاضت جتارب معارصة للفن ، يف 

عام ١٩٦٣ درست يف جامعة كيوتو للفنون اجلميلة .
األقمشة  واستهدفت   ،  ١٩7١ عام  يف  الصباغة  فن  تبنت 
بأنواعها، لكنها متيل للحرير أكثر ، ويف عام ١٩٨٣ انتقلت للعيش 
يف اهلند ، ودرست الصباغة اهلندية وطرقها وتكنيكاهتا وصبغاهتا، 

وقد حصلت عىل العديد من اجلوائز العاملية من اليابان وأمريكا و اهلند ، حصلت عىل 
حمارضات  تقدم   ، السينامئية  األفالم  إنتاج  األزياء لرشكات  تصميم  مستشار  مسمى 
ودروسًا ودورات تدريبية يف فن الصباغة وطي القامش ، يف عام ٢٠١٠ منحت لقب 

الربوفسور املستشار جلامعة األقمشة والنسيج يف اليابان .
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الوحدة الثانية

الطباعة باإلستنسل
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يف  احلرشات  حتدثها  التي  الثغرات  خالل  من  باإلستنسل  الطباعة  طريقة  البدائي  اإلنسان  عرف 
أوراق األشجار ، أسبق حضارة زاولت فن الطباعة هي احلضارة املرصية ، ويف دراسة التاريخ جلزر 
فيچي ) figi ( قام سكان هذه اجلزر بعمل فتحات خالل سطوح أوراق شجر املوز العريضة وطبعوا 
املنسوجات باستعامل األصباغ النباتية ، كذلك اهتم اليابانيون بطباعة اإلستنسل واستعامله برباعة يف 

طباعة الثياب واخللفيات الزخرفية ومتيَّزت التصميامت بدقة التكوين واأللوان .
ويف فرنسا أنشأ ) جني بابيليون ( مبتكر ورق احلائط مؤسسات جتارية مزدهرة لتصميم ورق احلائط 
أمريكا استعمل  ومؤسسات جتارية مزدهرة لتصميم ورق احلائط بطريقة اإلستنسل ، وطباعته ويف 
فن اإلستنسل غالبًا يف طباعة ورق احلائط واألثاث واستعمل كوسيلة لعمل التصميامت أو زخارف 

احلوايش مبارشة عىل اجلدران بملء الفراغات باأللوان املناسبة  .
طباعة  معرفة  أمكن  متى  حيدد  ثابت  مكان  أو  حمدد  تاريخ  إىل  املؤرخني  اهتداء  عدم  من  بالرغم 
الوحدات والعنارص الزخرفية البدائية عىل األقمشة، إال أهنا عرفت منذ القدم، وأن أبحاثهم أمجعت 
البلدان  الصناعة السيام يف مرص واهلند والصني ، حيث إن هذه  عىل أن للرشق أسبقية مزاولة هذه 
من أقدم احلضارات . وقد وجد بالكشف والتحليل العلمي آلثار هذا الفن أن اإلنسان البدائي كان 
يستخدم أنواعًا من الغراء ختلط بدماء احليوانات التي يعيش عىل صيدها  ، ثم يستخدم كفه يف طبعها 

نشأة الطباعة
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عىل جدران الكهوف التي كانت له مأوى وسكنًا . ويرجح بعض 
العلامء واملؤرخني أن فن طباعة املنسوجات من الفنون التي ظهرت 
صدفة للوجود، وذلك عن طريق ترطيب أوراق الشجر باملاء ثم 
ضغطها فوق القامش فترتك أثرًا لشكل النبات املضغوط ، ويرون 
اإلنسان  انتباه  لفتت  قد  املقصودة  أو  العرضية  العملية  هذه  أن 

إلخراج بعض التصميامت .
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و ينقسم التصميم يف طباعة املنسوجات إىل شقني 
أساسيني :

١-   تصميم املفردة أو الوحدة أو العنرص املستخدم يف 
عملية الطباعة ، ومدى قابليته للتكرار ولألسلوب 

الطباعي .
نتج عنه من تكرار  املنسوجة وما  القطعة  ٢-  تصميم 

املفردة الطباعية .

التصميم يف الطباعة
التصميم الطباعي : هو كل تصميم تصلح طباعته عىل خامات يمكن استخدامها يف غرض يتناسب مع 
مفردات وألوان وأشكال الطرق البنائية إلعداد هذه التصميامت ويساعد اخلامة املطبوعة يف تأدية وظيفتها 

بعد طباعته عليها .
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ويتوقف نجاح التصميم عىل عدة عوامل من أمهها :
١-  توزيع العنارص و الوحدات املختلفة يف مساحة التصميم بشكل جيد حيقق قيمة مجالية، مع مراعاة 

أسس و عنارص التصميم كالرتابط واالتزان واللون .
٢- مدى قابلية املفردة للتكرار و تنسيقها يف وحدة متكاملة لتحقيق الغرض املوضوعة من أجله الفكرة .

٣- اختيار جمموعات لونية تتوافق مع لون السطح املطبوع .

العوامل التي توضع يف االعتبار عند إعداد التصميم الطباعي:
١- عالقة التصميم بالغرض و الوظيفة .

٢- عالقة التصميم باللون و الضوء 
٣- عالقة التصميم باخلامات النسيجية املستخدمة .

٤- عالقة التصميم بوسائل التنفيذ .
5- مدى قابلية التصميم للتكرار .
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التكرار واستخداماته يف الطباعة :
لعامل التكرار أمهية فّعالة يف بناء معظم التصميامت لألعامل الفنية املطبوعة 

والتي تعتمد يف بنائها عىل املفردات التشكيلية والتكرار املتنوع إلجياد عالقات 
تركيبية بنائية للوحدة التشكيلية .

ويعرف التكرار عىل أنه ترديد الشكل أو املفردة سواء كان هذا التكرار أو 
الرتديد يتبع نظامًا ثابتًا أو غري ثابت ، بسيطًا أو مركبًا .

ويعتمد التكرار يف األنواع عىل :
١- القالب الطباعي سواء كان كاماًل أو كليًا أو جزئيًا .

٢- الفواصل و املسافات بني القالب الطباعي .
٣- حركة أطراف القالب و أوضاعه .

٤- اجتاهات القالب و مساراته .
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أنواع التكرار :

التكرار العادي :
اجتاه  يف  سواء  واحد  ثابت  وضع  يف  الزخرفية  الوحدات  تتجاوز  وفيه 

رأيس أو أفقي .
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التكرار العكيس :
وفيها تتجاوز الوحدات الزخرفية وعنارصها يف أوضاع مغايرة 

يف اجتاه أفقي يمينًا وشاماًل أو يف اجتاه رأيس أعىل وأسفل .
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التكرار املتبادل :
هو استخدام وحدتني زخرفيتني أو أكثر، وختتلف مصادرمها وقد تتفاوت مساحتهام أو تتباين ألواهنام يف 
جتاور وتعاقب إحدامها تلو األخرى. ويمكن اعتبار هذا النوع من التكرار أساسًا أو نظامًا مشرتكًا يف أكثر 

أنواع وأوضاع التكرار الرشيطية املمتدة أو الدائرية .
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التكرار املنثور :
 ، حدود  بال  متكررة  الزخرفية  الوحدات  متتد  وفيه 
زخرفة  يف  استخدامه  ويكثر   ، االجتاهات  مجيع  يف  أي 

األقمشة .
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التكرار املتساقط :
يشمل التكوينات الزخرفية التي تتجاور وتتعاقب 
أفقيًا  تكراراهتا  وتتساقط  املنثور  بالتكرار  وحداهتا 
صفوف  تساقطت  وإذا   ، البناء  أحجار  كرتتيب 
الوحدة  تشغله  الذي  احليز  بمقدار نصف  الوحدات 
سمي تساقطًا كليًا ، وإذا كان تساقطه بمقدار ثلث أو 

ربع سمي تساقطًا جزئيًا .
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األساليب و الطرق الفنية للطباعة :
الطباعة فن متعدد األساليب والطرق هيدف إىل إنتاج عدة نسخ من العمل الواحد ، وتتم عملية الطباعة عىل السطح 

الطباعي بقالب مثل ) البصمة - اإلستنسل ( .
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الطباعة باإلستنسل :
عىل  تعتمد  التي  اليدوية  الطباعة  أساليب  إحدى  هي 
طباعتها  املراد  املساحات  وتفريغ  الزخرفية  الوحدة  تكرار 
حسب التصميم املعد لذلك عىل سطح من القامش أو الورق 

أو املعدن .
واستعملت طريقة الطباعة باإلستنسل يف الرشق منذ قديم 

الزمان ، وقد اشتهرت اليابان بمطبوعاهتا اجلميلة .
وتقوم الطباعة باإلستنسل عىل رسم الزخارف عىل ورق 
الغرض من  ، ألن  به  اللون وال يترشب  منه  ينفذ  مقّوى ال 
هلذا  و  القامش  عن  الصبغة  عزل  هو  الورق  هذا  استعامل 
غ  تفرَّ التي  األماكن  أما   ، تلوينها  يراد  التي  األماكن  تغطى 

فهي التصميامت التي تطبع بالصبغات الّلونية املختلفة .
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ومتتاز طريقة اإلستنسل بالسهولة وقلة التكاليف كام أهنا تعطي زخارف واسعة أو دقيقة باستخدام ألوان متعددة وبدرجات لونية 
خمتلفة .

١- طريقة البخ أو الرش :
ُتَعدُّ هذه الطريقة من أبسط طرق الطباعة باإلستنسل، وتتلخص يف وضع العنارص أو املفردات أو التصميامت املعدة من قبل ، مثل 
قصاصات الورق أو قامش الدانتيل أو مفارش البالستيك أو أوراق الشجر والنباتات املختلفة عىل السطح يف توزيعات معينة ، ثم رش  
قة عند استخدام هذه الطريقة حيث إن املبالغة  األلوان حول هذه األشكال وفوقها وذلك باستخدام أداة رش بسيطة ، وجيب مراعاة الدِّ

يف الرش تعمل عىل تزايد هذه األلوان حول األشكال ؛ مما يعمل عىل ترسهبا ويسبب تشويه اخلط اخلارجي للعنرص . 

وتوجد طرق متنوعة للطباعة باإلستنسل تتباين يف تنفيذها وفقًا للخامات واألدوات املستخدمة ومنها:
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وبجانب ما متتاز به هذه الطريقة من بساطة وسهولة ؛ فهي تعطي حلواًل متعددة لعمل تأثريات فنية من خالل تركيز الرش يف 
مناطق من التصميم واإلقالل منها يف مناطق أخرى للحصول عىل مساحات مضيئة وأخرى معتمة ، وبتحريك مواضع الوحدات 

واألشكال وأسلوب التكرار نحصل عىل تأثريات فنية خمتلفة .
وتستخدم طريقة الطباعة بالبخ يف طباعة املساحات الواسعة ، وغالبًا ما تتخذ كخلفيات للتصميامت املطبوعة بالطرق األخرى 

، كام هتتم يف ربط الوحدات املطبوعة بعضها ببعض .

أساليب و طرق البخ :
اخلارجي  اخلط  من  البخ  يف  بالبدء  وذلك  ؛  املفرغة  الوحدات  داخل  اللون  ١-  بخ 

للوحدات املفرغة واالجتاه به إىل مركزها .
٢-  البخ حول األشكال واخلروج منه إىل خارج حدود الوحدة .
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٢- طريقة التفريغ :
تتمثل هذه الطريقة يف رسم الوحدات املراد طباعتها عىل ورق مقّوى معزول ضد املاء أو صفائح شفافة أو 
التفريغ بعناية تامة للحفاظ عىل  رقائق من املعدن ثم تفريغها بقاطع حاد ) كرت ( خمصص هلذا الغرض، ويتم 
اخلطوط اخلارجية للوحدات ، كام جيب ترك فواصل بني أجزاء التصميم لتعمل عىل متاسك أجزائه، ويراعى 

عدم قطع خطوط طويلة املدى بدون ترك هذه الفواصل .
ويستخدم يف هذه الطريقة فرشاة خاصة لإلستنسل كثيفة الشعريات مستوية السطح ذات مقاسات متعددة، 
ويتم وضعها يف ألوان الطباعة التي يشرتط أن تكون ذات قوام غليظ حتى ال خترج عن حدود اخلط اخلارجي 
أو  املفردة  طباعة  تتم  طباعتها  املراد  واملساحات  املفرغة  الوحدات  داخل  اللون  وتوزيع  وبضغط   ، للتصميم 
التصميم ، وكلام زادت رضبات الفرشاة قويت األلوان وكلام قلت قوة الرضبات اللونية ظهر اللون أفتح وبتأثري 

خمتلف ، ويمكن مزج لونني إلنتاج لون ثالث كمزج األمحر واألصفر إلنتاج اللون الربتقايل بينهام ... وهكذا .
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ي : ٣- الوحدات املفرغة بطريقة الطَّ
وفيها يتم احلصول عىل الشكل من خالل طي الورق وقصه ليتم تفريغه إلحداث شكل متامثل يمكن االستعانة به يف الطباعة  

عىل األقمشة بلون واحد أو بعدة ألوان .
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ي : طريقـة تنفيـذ الطباعـــة بالوحـدة املفرغة بطريقة الطَّ
ي الورقة إىل أجزاء وقصها بواسطة املقص إىل أشكال متامثلة لتصبح مفردة طباعية ،  وفيها يتم احلصول عىل الشكل من خالل طَّ

وتتلخص يف اآليت :
مربع  عىل  للحصول  متساوية  أجزاء  إىل  وطيها  الشكل  مربعة  ورقة  ١-  أخذ 

صغري .
٢-  استخدام املقص يف قص أجزاء من املريع عىل شكل مثلثات خمتلفة املقاسات 

وخطوط طولية وعرضية أو مماثلة مبتدئًا من األطراف إىل املركز.
٣-  فرد الورقة املربعة لنحصل عىل تصميم من أشكال هندسية مفرغة.

٤-  دهن الورقة بالورنيش أو الشمع أو الزيت وتركها جتف قبل استخدامها 
عىل  وحيافظ  اللون،  بترشب  تسمح  ال  طباعية  إسطمبة  عىل  لنحصل 

استخدامها لعدة مرات .
5-  استخدام سطح طباعي )قامش – ورق( وطباعة األشكال اهلندسية بتوزيع 

األلوان داخل املساحات املقصوصة املفرغة بدق اللون بشكل عمودي بقوة مستخدمًا فرشاة اإلستنسل أو اإلسفنج .
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٦-  يمكن معاجلة األرضيات أو اخللفيات قبل بدء الطباعة بإحداث مؤثرات لونية عىل شكل خطوط طويلة بألوان السدو 
عىل أن تكون اخلطوط عىل مسافات متفاوتة ومتنوعة يف قياساهتا ثم الطباعة فوقها وتكرار الطباعة باأللوان املناسبة 

للسطح الطباعي للحصول عىل قطعة مطبوعة من الرتاث الكويتي )سدو( .
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تفريغ القالب الطباعي :
هو قطع املساحات املراد طباعتها من التصميم لتحدث فراغًا ينفذ منه اللون املراد طباعته مع احلفاظ عىل الروابط التي حتافظ 

عىل وحدة التصميم .
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الروابط :
وقد   ، اإلستنسل  تصميم  ن  تكوِّ التي  الفراغات  من  الناجتة  اخلطوط  هي 
عن  اللون  وحتجب   ، املفرغة  املساحات  تربط  لكوهنا  بالروابط  سميت 
أن  دون  اجلاملية  الناحية  من  املفردة  شكل  عىل  وحتافظ   ، الطباعي  السطح 

تؤثر عليها.

الفراغات : 
هي املساحات املفرغة يف التصميم والتي حتدها الروابط، وتكون عىل أشكال 

ومساحات متنوعة تسمح بنفاذ اللون عىل سطح الطباعة .
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وجيب عند تصميم قالب اإلستنسل أن نراعي ما ييل :
١- الروابط و املسافات بني األجزاء املفرغة ) املسافة غري متناهية الصغر أو الكرب ( .

٢- صالحية التصميم للتكرار .
٣-  تصميم الفراغات بحيث تكمل التفاصيل الالزمة للتصميم، وأال تتجزأ وحدهتا أو 
تتباعد أجزاؤها بشكل جيعلها تفقد انتامءها للتصميم العام، بل ترتابط كي تساعد عىل 

توجيه العني الستقبال الوحدة املتكاملة .
أو  أو معزول  تفريغ اإلستنسل من خامة غري مترشبة مثل ورق مقّوى مشمع  ٤-  جيب 

صفائح شفافة أو سطح خاص من مادة ال تتأثر باأللوان املستخدمة .
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األدوات الالزمة للطباعة باإلستنسل :
١- بالستيك شفاف للتفريغ أو ورق مقّوى معزول بالشمع أو الورنيش .

٢- قاطع حاد ) كرت ( .
٣- ألوان للطباعة ، بحيث ال تكون هذه األلوان سائلة و إنام متامسكة القوام .

٤- فرشة إستنسل ) مدق ( أو إسفنج .
5- سطح طباعي مثل القامش ، الورق ، اخلشب أو اجللد .

٦- ألوان رش .
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مميزات أسلوب الطباعة باإلستنسل :
متتاز املطبوعة بأسلوب اإلستنسل بتنوع األلوان ودرجاهتا املختلفة يف القالب الطباعي التي 

يمكن من خالهلا جتسيم وتوزيع الظالل بني القاتم والفاتح عالوة عىل ذلك :
١- متتاز هذه الطريقة بالسهولة وقلة التكاليف .

٢- إضافة مجاليات خاصة بفضل الروابط والفواصل بني أجزاء التصميم .
٣- يمكن استخدام التكرار بأشكال خمتلفة مما حيقق معاجلات تشكيلية متنوعة .

٤-  يمكن تطبيق هذا األسلوب عىل أي سطح مستٍو سواء كان من ورق أو قامش أو جلد أو 
اجلدران .

5- يعطي تأثريات ملمسية متناغمة ومتعددة .
٦- يمكن التحكم يف تصميامهتا فتعطي زخارف واسعة ودقيقة .

7-  تنوع طرق الطباعة باإلستنسل ، وطرق نقل اللون ما بني بخاخ وفرشاة ) مدق ( يعطي 
تأثريات ملمسية يشتهر هبا هذا األسلوب ، فتتنوع املالمس حسب استخدام األداة .
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عند عملية الطباعة جيب مراعاة ما ييل : 
- تثبيت قالب اإلستنسل جيدًا حتى ال يتحرك ويتسخ السطح املطبوع .

- استخدام عدة وحدات للطباعة امللونة أو لتوزيع التفاصيل .
- استخدام إستنسل آخر لعمل تفاصيل أخرى داخل املساحات الكبرية .

السالب  لطباعة  العكيس  بشكلها  الزخرفية  الوحدة  لنفس  آخر  إستنسل  قالب  -  تفريغ 
واملوجب سويًا ولضامن نظافة عملية الطباعة .

- حتذف بعض تفاصيل الوحدة املفرغة أثناء تكرارها عند الطباعة .
- تستخدم أنواع خمتلفة من التكرارات أثناء الطباعة .

-  نحصل عىل تأثريات امللمس بواسطة استخدام أسطح متنوعة حتت السطح الطباعي أثناء 
الطبع .

ونية التي تتناسب مع لون األرضية للسطح الطباعي . -  جيب مراعاة اختيار املجموعة اللَّ
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   عزيزي املعلم عليك أن تنتبه هلذه النقاط :
- اتساع الروابط يفقد الوحدة مظهرها اخلارجي .

- عدم ارتباط الفراغات بمحيط الوحدة . 
ونية مما يرتتب عليه تشويه احلدود املطبوعة . - سيولة املادة اللَّ

- جيب متابعة تنظيف وجتفيف رشحية اإلستنسل حتى ال يتأثر السطح الطباعي ببقايا األلوان القديمة .
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طريقة العمل :
١- رسم التصميم أو الوحدة عىل ورق أبيض .

٢- حتوير التصميم أو العنرص بعمل الفواصل والروابط .
٣-  نقل التصميم أو العنرص عىل الصفائح الشفيفة أو الورق املقّوى بواسطة الكربون .

٤-  تفريغ الوحدة أو التصميم بواسطة قاطع حاد ) كرت ( مع مراعاة األمن و السالمة يف االستخدام.
5-  تثبيت القامش أو الورق عىل منضدة الطباعة بواسطة الدبابيس أو الرشيط الالصق .

٦- حتديد و ضبط مكان طباعة رشحية اإلستنسل عىل السطح الطباعي و تثبيتها برشيط الصق .
بواسطة  اإلستنسل  رشحية  من  املفرغة  األماكن  يف  وضعها  ثم  طباعتها  املراد  األلوان  7- ا ختيار 
فرشاة أو مدق يف رضبات عمودية قوية أو خفيفة لنحصل عىل تأثريات خمتلفة للون حسب 

قوة دق اللون .
٨-  رفع رشحية اإلستنسل بحرص وبشكل رأيس بعد إزالة الرشيط الالصق حتى ال يتسخ السطح الطباعي .

٩-  تكرار طبع العنرص مرة أخرى حسب التكرار املستخدم ، ويمكن استخدام أجزاء فقط من رشحية اإلستنسل وتوزيعها بنظم 
خمتلفة إلكامل العمل الفني بشكل جيد .
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جيب تنظيف رشحية اإلستنسل من األلوان بعد االستخدام حفاظًا عليها 
من التلف الستخدامها مرة أخرى ، كام جيب مراعاة األمن والسالمة أثناء 

العمل .



106

رشائح اإلستنسل :
هي إحدى التقنيات املتقدمة يف جمال الطباعة باإلستنسل ؛ وفيها يتم حتليل 
العنارص إىل أجزاء ومساحات ، ويتم عمل رشحية إستنسل لكل جزء ، وذلك 
إلعطاء التصميم تفاصيل أكثر إلثراء العمل الفني وإعطائه عمقًا وبعدًا متفردًا.
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الكفاية العامة األولى

عزيزي املعلم !
البحث  عىل  املتعلمني  حفز 
عىل  باإلنرتنت  واإلطالع  
جمال  يف  املرتبطة  املواضيع 
الطباعة باإلستنسل من خالل 
مصطلحات  املتعلمني  إعطاء 
جمال الطباعة باللغة اإلنجليزية 

ليتم البحث فيها .

جمال الصباغة والطباعة

العنارص األساسية للفن يف سياقات خمتلفة وَتحليُلها
التعرف عىل
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معيار املنهج م أمثلة عىل أنشطة التعلُّ الكفايات اخلاصة الكفاية العامة األوىل

يعرف تاريخ ، أدوات ، 
خامات 

الطباعة والتصميم و يف 
كيفية تطبيقها .

- يشاهد املتعلم فيلاًم تعليميًا ألمهية الطباعة باإلستنسل 
ومدى االستفادة منها .

- يشاهد املتعلم أعاملٍ فنية متنوعة تبني الوحدات الطباعية 
وأنواع التكرار .

- يشاهد املتعلم فيلم تاريخ الطباعة يف العصور املختلفة.

جمال احلقائق :

-  يتعرف جمال الطباعة باإلستنسل ، تارخيه 
وخاماته، واألدوات والتتقنيات املستخدمة يف 

العمل الفني .
-  يتعرف التصميم يف الطباعة ، مصادر الوحدات 

التصميمية ، التكرار وأنواعه واستخداماته .

 يتعرف العنارص األساسية
 للفن يف سياقات خمتلفة

وَتحليُلها

يستخدم التطبيقـات 
اليــدوية يف ) الطباعة 

باإلستنسل (.

جيمع املتعلم صورًا متنوعة لوحـدات تصميمــية طباعيـة 
)عضوية - هندسية ( من جمالت وصحف.

جمال العمليات :

يستخدم جمموعة من التطبيقات اليدوية لفهم 
جوانب تتعلق بالطباعة باإلستنسل .

يقدر اجلامل يف الطباعة 
باإلستنسل.

يتحدث املتعلم عن الصور التي مجعها من خالل لعبة 
مصنع األقمشة .

         جمال االجتاهات :

يقدر قيمة اجلامل يف الطباعة باإلستنسل وأثره يف 
حياته اليومية داخل وخارج املرسم.

يعرف جمال الطباعة 
وارتباطاهتا يف املواد 
الدراسية األخرى.

يمثل املتعلم دور معلم العلوم ومدى االستفادة من أوراق 
الشجر ومجاهلا يف احلياة اليومية .

جمموعة من االرتباط : 

يتعرف املواضيع املرتبطة بمجال الطباعة باإلستنسل 
يف املواد الدراسية األخرى.

جمال فن الصباغة والطباعة
الوحدة الثانية : الطباعة باإلستنسل

الدرس األول
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الكفاية العامة الثانية

عزيزي املعلم !
قالب  إعداد  عىل  احرص 
اإلستنسل مع املتعلمني ليتفرد 
اخلاص  بتصميمه  متعلم  كل 
عىل  تعتمد  وال   ، فيه  ويتميز 

رشائح اإلستنسل اجلاهزة .

جمال الصباغة والطباعة

أعامٍل فنية باستخدام العنارص األساسية للفن وتقنياهتا للتعبري عن 
اإلحساس ، واخليال واإلبداع .

إنتاج
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معيار املنهج م أمثلة عىل أنشطة التعلُّ الكفايات اخلاصة الكفاية العامة الثانية

يتعرف اخلامات الفنية 
وخطوات العمل الفني .

يشاهد املتعلم جمموعة من اخلامات الفنية 
املتنوعة ويتعرف مسمياهتا .

يشاهد املتعلم خطوات العمل الفني عن 
طريق فيديو تعليمي .

جمال احلقائق :

يتعرف خطوات العمل الفني وجمموعة من اخلامات 
املختلفة داخل أو خارج املرسم .

إنتاج أعاملٍ فنية باستخدام 
العنارص األساسية للفن 

وتقنياهتا للتعبري عن 
اإلحساس ، واخليال 

واإلبداع .

ينتج أعامل فنية نفعية 
مستخدمًا التقنيات 
واخلامات املختلفة .

) تطبيق العمل الفعيل ( 
جمال العمليات :

ينتج أعامٍل فنية نفعية مستخدمًا التقنيات واخلامات 
املختلفة داخل أو خارج املرسم .

يعرب عن انطباعاته 
الشخصية اجتاه اخلامات 
واألساليب يف األعامل 

الفنية .

يعرب املتعلم عن انطباعاته الشخصية جتاه 
اخلامات واألساليب املستخدمة عند املتابعة 

الفردية واجلامعية له أثناء العمل .

         جمال االجتاهات :

يعرب عن انطباعاته الشخصية اجتاه
اخلامات واألساليب املستخدمة أثناء ممارسة العمل 

الفني .

يستخدم معرفته ومهاراته 
املكتسبة من املواد 

الدراسية اأُلخرى يف 
إنتاجه الفني .

يربط املتعلم الطباعة باإلستنسل بأحد املواد 
الدراسية أثناء املتابعة الفردية واجلامعية .

جمال االرتباط : 

يستخدم معرفته ومهاراته املكتسبة من املواد
الدراسية األخرى أثناء إنتاجه ألعامل فنية يف جمال 

الطباعة .

جمال فن الصباغة والطباعة
الوحدة الثانية : الطباعة باإلستنسل

الدرس الثاين
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الكفاية العامة الثالثة

عزيزي املعلم !

جمال الصباغة والطباعة

النتاجات الفنية من ثقافات كويتية وإسالمية وعاملية لتنمية الوعي 
الثقايف .

القراءة  عىل  املتعلمني  حث 
واإلطالع للتعرف عىل أشهر 
 ، الطباعة  جمال  يف  الفنانني 
والتعرف عىل سريهتم الذاتيه 

ومسريهتم يف جمال الفن .

التمييز واملقارنة بني
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معيار املنهج م أمثلة عىل أنشطة التعلُّ الكفايات اخلاصة الكفاية العامة الثالثة

يتعرف فنانني من حضارات 
وثقافات خمتلفة .

- يشاهد املتعلم فيلاًم عن نشأة الطباعة يف العهد 
اإلسالمي ، اهلند ، أوروبا .

- يشاهد املتعلم فيلاًم عن استخدام اليابان 
لإلستنسل يف مطبوعاهتا اجلميلة .

جمال احلقائق :

يتعرف أعامٍل فنية لفنانني من حضارات وثقافات 
خمتلفة يف جمال الطباعة .

التمييز واملقارنة بني 
النتاجات الفنية من 

ثقافات كويتية وإسالمية 
وعاملية لتنمية الوعي 

الثقايف .

يميِّز ويقارن بني أعامله الفنية 
بأعامل أخرى  .

يقارن املتعلم بني عمله و عمل اإلنسان البدائي يف 
الطباعة و مدى اختالف األلوان واخلامات القديمة 

واحلديثة .

جمال العمليات :

يميِّز ويقارن بني عمله الفني وأعامل أخرى ذات 
صلة بموضوعه الفني من حضارات وثقافات 

أخرى 

يعرب عن رأيه وانطباعاته حول 
عمله الفني واألعامل الفنية 

املعروضه عليه .

يتحدث املتعلم عن مدى استفادته من احلضارات 
التي اكتشفت هذا الفن وأمهيتها يف حياتنا .

جمال االجتاهات :

يعرب عن رأيه و انطباعاته حول عمله الفني 
واألعامل الفنية املعروضة عليه .

يشارك ويساهم بأعامله الفنية . يزين املتعلم فصله الدرايس بأعامله الطباعية 
) مفرش - ستارة ... إلخ ( .

جمال االرتباط : 

يشارك بعمله الفني يف املواد الدراسية التي تتالءم 
مع موضوعه الفني .

يساهم ببعض أعامله الفنية يف تزيني البيئة املدرسية 
واملشاركة يف املسابقات واملعارض الداخلية 

واخلارجية .

جمال فن الصباغة والطباعة
الوحدة الثانية : الطباعة باإلستنسل

الدرس الثالث
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الوحدة الثالثة

الطباعة بالبصمة
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الطباعة بالبصمة

املهّمة  العملية  الفنون  الطباعة من  ُيَعدُّ فن 
يف  اإلنسان  عنها  يستغنى  أن  يمكن  ال  التي 
حياته اليومية ، فالكتاب الذى تقرؤه واجلريدة 
والصور التى نراها والرسوم التي عىل اجلدران 
واملالبس واألقمشة ما هي إال صور متعددة 
وخمتلفة للطباعة بمعناها الواسع ، استخدمت 
حتى  احلديثة  التكنولوجية  األساليب  فيها 

خترج إلينا هبذه الصورة املتطورة .
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عىل الرغم من هذا التطور اهلائل ىف أساليب الطباعة اآللية 
 ، احلايل  وقتنا  حتى  موجودة  مازالت  اليدوية  الطباعة  أن  إال 

ومتثل مكانة مرموقة ملا هلا من قيمة فنية عالية .
وُتَعدُّ  واجلاميل،  الفني  واحلس  القدرة  مبارشة  تعكس  فهي 
وسيلة للتعبري الفنى باستخدام أساليب متنوعة تعكس أفكارًا 
فنية رائعة ، نادرًا ما تكون موجودة يف اإلنتاج اآليل املنترش يف 

األسواق .
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الطباعة بطريقة القالب:
إن الفكرة التي تعتمد عليها العملية الطباعية فكرة ) البصمة ( ، والبصمة هي األثر الذي 
يرتكه اليشء عىل أي سطح مناسب ، فالقدم ترتك بصمة عىل الرمال ، والكف أو اإلصبع 
يرتك بصمة عىل الورق إذا كان مبلاًل باأللوان ، كام يرتك اخلتم شكله املميز عىل الورق بعد 

غمسه ىف احلرب .
ويستخدم القالب البارز يف األعامل التي حتتاج منها إىل كم كبري، وهي مناسبة لعملية نسخ 

الصور والرسوم واستعامل األختام والكتل اخلشبية واحلجر .
واللينو ماهو إال قالب طباعي مثل قالب اإلستنسل ، يساهم يف عملية تكرار الشكل املرسوم 

) التصميم ( ويعتمد عىل سطح ذي مستويني.
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إعداد القالب الطباعى :
يف  األشياء  ترتكها  التي  اآلثار  القدماء  الفنانون  الحظ 
الطبيعة والبيئة املحيطة هبم ، وفكروا يف الرسم عىل القامش 
الطبيعية  األشياء  بعض  فاستخدموا   ، الطباعة  بطريقة 
أشكااًل  ابتكروا  كام   ، األشجار  وجذوع  كأوراق  املناسبة 

جديدة وصنعوا قوالب خاصة .
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تتطلب الطباعة بطريقة القالب جتهيز ما ييل : 
١- التصميم الذى يصلح للطباعة بالقالب .

٢- اخلامات واألدوات ، وتتضمن:
- قالب الطباعة . 

-  السطح الطباعي و قد يكون ورقًا أو قامشًا أو قطعة جاهزة . 
- ألوانًا مناسبة للطباعة . 

األدوات املستخدمة يف الطباعة : 
ع . - منضدة مغطاة باللباد و اإلسفنج الرقيق و عليها قطعة من امُلشمَّ

- قالب الطباعة . 
- السطح الطباعي ، و قد يكون ورقًا أو قامشًا أو قطعة ملبسية جاهزة . 

- ألوان مناسبة للطباعة .
- قالب يتم إعداده من أي مادة مناسبة .
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الكفاية العامة األولى

عزيزي املعلم !
•   استعن بربنامج  

 Pinterest
للبحث عن أفكار جديدة

جمال الصباغة والطباعة

العنارص األساسية للفن يف سياقات خمتلفة وَتحليُلها
التعرف عىل



120

معيار املنهج م أمثلة عىل أنشطة التعلُّ الكفايات اخلاصة الكفاية العامة األوىل

يتعرف الطباعة بالبصمة وأدواهتا 
وخاماهتا وكيفية تطبيقها ومصادرها .

- يشاهد املتعلم قصة رجل الكهف وكيف كان 
يزين الكهوف ببصامت يدوية يف املايض .

- يشاهد فيلاًم عن لكيفية احلصول عىل مصادر 
البصمة ) الطبيعية و املصنعة ( .

جمال احلقائق :

- يتعرف الطباعة بالبصمة و طرقها ) املبارشة - 
القوالب ( ، واألدوات والتقنيات املستخدمة يف 

العمل الفني .
- يتعرف مصادر البصمة ) الطبيعية - الصناعية ( 

واستخداماهتا يف العمل الفني .
- يتعرف طريقة تصميم القوالب ) هنديس 

عضوي( ، الوحدة التصميمية .

التعرف عىل العنارص 
األساسية للفن يف سياقات 

خمتلفة
 وحتليلها 

يستخدم التطبيقات اليدوية يف الطباعة 
بالبصمة .

يلعب املتعلم لعبة مصمم األختام و يقوم بتجربته 
عىل أي سطح .

جمال العمليات :

يستخدم جمموعة من التطبيقات اليدوية لفهم 
جوانب تتعلق بالطباعة بالبصمة .

يقدر اجلامل يف الطباعة بالبصمة. يتحدث املتعلم عن مجال البصمة ووجودها عىل 
مالبسنا و أثاث منازلنا و داخل مدرستنا . 

         جمال االجتاهات :

يقدر قيمة مجال الطباعة بالبصمة و أثرها يف حياته 
داخل و خارج املرسم .

يتعرف جمال الطباعة وارتباطها باملواد 
الدراسية األخرى .

يبحث املتعلم عن مواقع أكثر الدول شهرة يف فن 
الطباعة بالبصمة عىل جمسم الكرة األرضية )ارتباطًا 

بامدة االجتامعيات ( .

جمال االرتباط : 

يتعرف املواضيع املرتبطة بجامل الطباعة بالبصمة يف 
املواد الدراسية األخرى .

جمال فن الصباغة والطباعة
الوحدة الثالثة : الطباعة بالبصمة

الدرس األول
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الكفاية العامة الثانية

عزيزي املعلم !
حفز املتعلمني عىل البحث 
لعمل  مبتكرة  أفكار  عن 
وبصامت  طباعية  قوالب 
وشجعهم   ، هبم  خاصة 

واثِن عىل أعامهلم الفنية .

جمال الصباغة والطباعة

أعامٍل فنية باستخدام العنارص األساسية للفن وتقنياهتا للتعبري عن 
اإلحساس ، واخليال واإلبداع .

إنتاج
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معيار املنهج م أمثلة عىل أنشطة التعلُّ الكفايات اخلاصة الكفاية العامة الثانية

يتعرف اخلامات الفنية و خطوات 
العمل الفني .

- يستكشف املتعلم احلقيبة الفنية ليتعرف جمموعة 
من األدوات و اخلامات املستخدمة يف جمال الطباعة 
بالقوالب و بعض الصور التوضيحية لفكرة الدرس 

، ثم يقوم املعلم بتطبيق عميل مبارش لكيفية عمل 
الطباعة بالبصمة و استخداماهتا ، و رشح فكرة 

العمل الفني .

جمال احلقائق :

يتعرف خطوات العمل الفني وجمموعة من اخلامات 
املختلفة داخل أو خارج املرسم .

 إنتاج أعامل فنية باستخدام
 العنارص األساسية للفن

 وتقنياهتا للتعبري عن
 اإلحساس ، واخليال

 واإلبداع

ينتج أعامٍل فنية نفعية مستخدمًا 
اخلامات والتقنيات املختلفة .

) تطبيق العمل الفعيل ( 
جمال العمليات :

ينتج أعاماًل فنية نفعية مستخدمًا التقنيات واخلامات 
املختلفة داخل أوخارج املرسم.

يعرب عن انطباعاته الشخصية جتاه 
اخلامات واألساليب يف األعامل 

الفنية .

يعرب املتعلم عن انطباعاته الشخصية جتاه اخلامات 
واألساليب املستخدمة عند املتابعة الفردية واجلامعية 

له أثناء العمل .

              جمال االجتاهات :

يعرب عن انطباعاته الشخصية اجتاه
اخلامات واألساليب املستخدمة أثناء ممارسته للعمل 

الفني.

يستخدم معرفته ومهاراته املكتسبة 
من املواد الدراسية األخرى .

يربط املتعلم الطباعة بالبصمة  بأحد املواد الدراسية 
أثناء املتابعة الفردية و اجلامعية .

جمال االرتباط : 

يستخدم معرفته و مهاراته املكتسبة من املواد
الدراسية األخرى أثناء إنتاجه ألعامل فنية يف جمال 

الطباعة.

جمال فن الصباغة والطباعة
الوحدة الثالثة : الطباعة بالبصمة

الدرس الثاين
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الكفاية العامة الثالثة

عزيزي املعلم !
بني للمتعلمني أمهية 

املبادرة وأثرها عىل النفس 
وشجعهم عىل املشاركة 

املجتمعية وذلك يف عمل 
أعامل فنية وإهدائها 

للمؤسسات .

جمال الصباغة والطباعة

النتاجات الفنية من ثقافات كويتية وإسالمية وعاملية لتنمية الوعي 
الثقايف .

التمييز واملقارنة بنيّ



124

معيار املنهج م أمثلة عىل أنشطة التعلُّ الكفايات اخلاصة الكفاية العامة الثالثة

يتعرف فنانني من حضارات 
وثقافات خمتلفة .

يشاهد املتعلم الدول التي متيزت حضاراهتا بالطباعة 
بالبصمة عن طريق لعبة استكشاف ما يف داخل 

الظرف من معلومات .

جمال احلقائق :

يتعرف أعامٍل فنية لفنانني من حضارات وثقافات 
خمتلفة يف جمال الطباعة .

التمييز واملقارنة بني 
النتاجات الفنية من 

ثقافات كويتية، وإسالمية 
وعاملية لتنمية الوعي 

الثقايف

يميِّز ويقارن بني أعامله الفنية وأعامل 
أخرى  .

يلعب املتعلم لعبة صندوق اخلربة ليستخرج سؤااًل 
من الصندوق ويقوم بقراءته .

جمال العمليات :

يميِّز ويقارن بني عمله الفني وأعامل أخرى ذات 
صلة بموضوعه الفني حلضارات وثقافات أخرى 

يعرب عن رأيه وانطباعاته حول عمله 
الفني واألعامل الفنية املعروضة 

عليه .

يتحدث املتعلم عن عمله الفني ومدى مجاله وكيفية 
االستفادة منه .

       جمال االجتاهات :

يعرب عن رأيه وانطباعاته حول عمله الفني واألعامل 
الفنية املعروضة عليه .

يشارك ويساهم بأعامله الفنية . يشارك املتعلم بعمله الفني داخل أركان املدرسة . 
جمال االرتباط : 

- يشارك بعمله الفني يف املواد الدراسية التي تتالءم 
مع موضوعه الفني .

- يساهم ببعض أعامله الفنية يف تزيني البيئة 
املدرسية واملشاركة يف املسابقات واملعارض 

الداخلية واخلارجية .

جمال فن الصباغة والطباعة
الوحدة الثالثة : الطباعة بالبصمة

الدرس الثالث
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فنان عربي

الفنان صربي سيد :
دبلوم  عىل  حصل   ،١٩٣٣ عام  بالقاهرة  السيد  صربي  الفنان  ولد 
كلية الفنون التطبيقية عام ١٩٦٠ ثم حصل عىل املاجستري عام ١٩7١ 
ثم حصل عىل درجة دكتوراه الفلسفة يف الفنون التطبيقية جامعة حلوان 
الفنون  بكلية  املنسوجات  بقسم  للتصميم  أستاذًا  عمل   ،  ١٩7٩ عام 

التطبيقية ١٩٨5 .
ثم نائبًا لرئيس جملس قسم املنسوجات الشعبية طباعة املنسوجات 

عامي ١٩٩٢ / ١٩٩٣ .
مادة  بتدريس  وقام  التطبيقية  الفنون  بكلية  متفرٍغ  غري  أستاذًا  ثم 
البكالوريوس  املنسوجات كامدة ختصصية أساسية ىف مراحل  طباعة 
الفنون  بكلية  املنسوجات  طباعة  بشعبة  والدكتوراه  واملاجستري 

التطبيقية وكلية الرتبية الفنية قسم التصميم .
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 جوديث لوغان
Judith Logan Art

تستخدم جوديث جمموعة متنوعة من األدوات الفنية  مثل األلوان 
.  تعرض بشكل منتظم  امللونة والطباعة  املائية واألكريليك واألقالم 
يف العديد من صاالت العرض يف إيرلندا الشاملية و لندن وبلفاست. 
وهي   ،٢٠١٦ مارس  يف  للفنانات  أولسرت  مجعية  يف  عضًوا  أصبحت 
UKCPS ، )مجعية قلم رصاص ملون  أيًضا عضو يف الفئة الفضية يف 
اخلاصة  واملعارض  العمل  ورش  بعض  إىل  باإلضافة  بريطاين(. 

واملناسبات عىل مدار العام.

فنان عالمي
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الوحدة الرابعة

المشروع الجماعي
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المشروع الجماعي

الرسم املبارش
Direct drawing

الرسم املبارش هو مرحلة تكميلية إلضافة حس فني تعجز عنه الطباعة من خالل إضافة تفاصيل 
وخطوط بسيطة أو رسم ظالل عىل األرضية ، ويقصد بالرسم املبارش أو التلوين املبارش استخدام 

أي أداة يدويًا لتسجيل ونقل حماليل الصبغ إىل القامش .



129

من خصائص الرسم املبارش :
ز . - التفرد والتميُّ

- ينقل احلس الفني اخلاص بالفنان .
- إضفاء التداخالت اللونية .
د . - حرية اإلبداع وعدم التقيُّ
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تشكيل فريق عمل فاعل : 
ماتفشل  تنفيذه فكثريًا  املطلوب  للهدف  املرضية واملنشودة  النتائج  الفريق  أن حيقق  فريق عمل  املهم يف كل  من 
الفرق وتتنتج املشاكل يف العمل ، وتضيع روح املنافسة وتترضر العالقات بسبب عدم التآلف وصعوبة التواصل ، 

لذا هناك عدة بنود جيب عىل املعلم اتباعها حتى ينجح هذا الفريق يف الوصول إىل هدفه : 
د فيه أعضاء الفريق اإلحساس اجلامعي باهلدف ، ويوضح كيفية  مسامهة كل  ١-  ضع اجتاهًا واضحًا للفريق : يوحِّ

عضو بدوره يف البيئة الفنية ملساعدة فريقه .
٢-  املعلم يدعم الفريق : يزداد إنتاج الفريق عندما يكون قادرًا عىل العمل حتت إرشاف املعلم الذي يدعم وجوده 

ويزوده باملعلومات ويصحح اجتاهاته .
ة من الفريق وحتديد املوارد واخلامات وتنظيم العمل ، وإجياد  ٣-  قوة الفريق من قوة أعضائه : توحيد اآلمال املرجوَّ
مفهوم واضح عن كيفية سري الفريق يف عمله وتركيز اجلهود عىل حتقيق أهدافهم ، كل هذه املقومات تساعد عىل 

أن يكون الفريق قويًا وثابتًا .
األفكار من  تدفق  ملزيد من  املجال  يفسح  األفراد  بناء عالقات أساسية بني  إن  الفريق:  ٤-  العالقات بني أعضاء 

خالل املناقشات وتبادل األفكار واخلربات ويساهم يف صالح املرشوع .
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5-  مراقبة املعلم لقائد املرشوع وأعضائه : راقب القائد دائاًم واجعل بيده السلطة الديمقراطية التي 
، ثم وّضح له ولفريقه األهداف وطريقة حل  الفرق  باقي  السيطرة عىل  املعلم يف عملية  تساعد 

املشاكل وإجراء التعديالت الالزمة لكافة الظروف .
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عزيزي املعلم ... اطرح هذه األسئلة عىل املتعلمني أثناء تشكيل الفريق :

َمْن القائد الذي سنختاره ؟
ما مهام الفريق ؟

ملاذا نشكل الفريق؟
ماذا حياول الفريق أن حيقق؟

ما املطلوب تنفيذه من األعضاء؟
ما طبيعة العمل الذي كلف به الفريق ؟

ما األدوات واخلامات املطلوب استخدامها؟
ما الصفات التي جيب أن يتحىل هبا الفريق ؟

ما الوقت املطلوب لالنتهاء من املرشوع ؟
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التي  الصبغة  اختيار  جيب   (  : مالحظة 
تتناسب مع القامش ( يف األقمشة احلريرية 
يستخدم حمدد ) اجلوتا ( وفائدته هي حتديد 
قبل  الزخرفية  والوحدات  املساحات 

التلوين .
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الكفاية العامة األولى

عزيزي املعلم !
وخذ  الديمقراطية  عزز 
وناقشهم،  املتعلمني  برأي 
تقوي  الرأي  فحرية 

شخصية املتعلم .

جمال الصباغة والطباعة

العنارص األساسية للفن يف سياقات خمتلفة وَتحليُلها
التعرف عىل
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معيار املنهج م أمثلة عىل أنشطة التعلُّ الكفايات اخلاصة الكفاية العامة األوىل

يتعرف مع فريقه جمموعة من 
احلقائق واخلربات السابقة التي 

اكتسبها يف جمال الطباعة.

- يشاهد املتعلم مع زمالئه رشيط صور عمله 
الفني، وأعامل زمالئه و يبدأ بذكر اخلطوات التي 

قام هبا ، ويعيد ترتيب أفكاره واختياراته .

جمال احلقائق :
يستخرج مع فريقه جمموعة من احلقائق واخلربات 

التي اكتسبها يف جمال الطباعة والصباغة ) اإلستنسل 
- البصمة ( وكيفية تطبيقها من خالل رؤيته الفنية 

للوحدات التصميمية الطباعية ) هندسية - عضوية ( 
وكيفية تطبيقها .

التعرف عىل العنارص 
األساسية للفن يف سياقات 

خمتلفة 
وَتحليُلها

يستخدم مع فريقه التطبيقات 
اليدوية يف جمال الطباعة .

يلعب املتعلم مع زمالئه لعبة بطاقة اخلربات )كل 
خربة تسجل عىل كرت ويتم وضع الكرت يف أماكن 

متنوعة باملرسم و يبدأ بالتحدث عنها( .

جمال العمليات :

يستخدم مع فريقه جمموعة من التطبيقات اليدوية لفهم 
جوانب تتعلق باملرشوع اجلامعي يف جمال الطباعة .

يعرب مع فريقه بحيوية عن أمهية 
الطباعة .

يتحدث املتعلم مع زمالئه عن مصنع األقمشة 
ويقسم املصنع إىل عدة أقسام كل قسم حيمل خربة 

من خربات الصباغة والطباعة .

           جمال االجتاهات :

يعرب مع فريقه عن االنطباعات الشخصية واملشاعر التي 
يشعر هبا عند تعلمه جمموعة من احلقائق والعمليات يف 

جمال الطباعة 

يتعرف مع فريقه اخلربات 
وارتباطها باملواد الدراسية 

األخرى.

يذكر املتعلم مع زمالئه الصور التي شاهدها ومدى 
ارتباطها بامدة االجتامعيات .

جمال االرتباط : 

يتعرف املوضوعات املرتبطة بمجال الطباعة يف املواد 
الدراسية األخرى .

جمال فن الصباغة والطباعة
الوحدة الرابعة : املرشوع اجلامعي

الدرس األول
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الكفاية العامة الثانية

عزيزي املعلم !
املرشوع اجلامعي 

ينمي املتعلم عىل حل 
املشكالت وطرح 

األسئلة وينمي املسؤولية 
لدى املتعلم .

جمال الصباغة والطباعة

أعامل فنية باستخدام العنارص األساسية للفن وتقنياهتا للتعبري عن 
اإلحساس ، واخليال واإلبداع .

إنتاج
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معيار املنهج م أمثلة عىل أنشطة التعلُّ الكفايات اخلاصة الكفاية العامة الثانية

يتعرف مع فريقه اخلامات الفنية 
وخطوات العمل الفني .

يشاهد مع زمالئه أمثلة متنوعة من الصور ملشاريع 
يمكن أن يطبق فيها اخلربات التي اكتسبها يف جمال 

الطباعة .
خيتار مع زمالئه اخلامات واألدوات التي حيتاجها 

لتطبيق مرشوعه الفني .

جمال احلقائق :

يتعرف خطوات العمل الفني وجمموعة من اخلامات 
املختلفة داخل أو خارج املرسم .

إنتاج أعامل فنية باستخدام 
العنارص األساسية للفن 

وتقنياهتا للتعبري عن 
اإلحساس ، واخليال 

واإلبداع .

ينتج أعامٍل فنية نفعية مستخدمًا التقنيات 
واخلامات املختلفة .

 ) تطبيق العمل الفعيل (
جمال العمليات :

ينتج أعاماًل فنية مبتكرة مستخدمًا التقنيات 
واخلامات املختلفة داخل أوخارج املرسم .

يعرب عن انطباعاته الشخصية اجتاه  
اخلامات واألساليب يف األعامل الفنية .

يعرب املتعلم عن انطباعاته الشخصية جتاه اخلامات 
واألساليب املستخدمة عند املتابعة الفردية واجلامعية 

له أثناء العمل اجلامعي .

      جمال االجتاهات :

يعرب عن انطباعاته الشخصية اجتاه
اخلامات واألساليب املستخدمة أثناء ممارسته 

املرشوع اجلامعي .

يستخدم معرفته ومهاراته املكتسبة من 
املواد الدراسية األخرى .

يربط املتعلم مرشوعه اجلامعي بإحدى املواد 
الدراسية أثناء املتابعة .

جمال االرتباط : 

يستخدم معرفته ومهاراته املكتسبة من املواد
الدراسية األخرى أثناء إنتاجه ألعامل فنية يف 

املرشوع اجلامعي .

جمال فن الصباغة والطباعة
الوحدة الرابعة : املرشوع اجلامعي

الدرس الثاين
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الكفاية العامة الثالثة

عزيزي املعلم !
ساهم بالعمل اجلامعي 
يف أحد أركان املدرسة 
وال تنَس وضع أسامء 

الفنانني املتعلمني عليه .

جمال الصباغة والطباعة

النتاجات الفنية من ثقافات كويتية وإسالمية وعاملية لتنمية الوعي 
الثقايف .

التمييز واملقارنة بني
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معيار املنهج م أمثلة عىل أنشطة التعلُّ الكفايات اخلاصة الكفاية العامة الثالثة

يتعرف فنانني من حضارات وثقافات 
خمتلفة .

يشاهد املتعلم مع زمالئه فيلاًم يتحدث عن فنان 
اشتهر بالطباعة .

جمال احلقائق :

يتعرف مع فريقه مشاريع فنية لفنانني من حضارات 
وثقافات خمتلفة يف جمال الطباعة .

 التمييز واملقارنة بني النتاجات
 الفنية من ثقافات كويتية،

 وإسالمية وعاملية لتنمية الوعي
الثقايف

يميِّز ويقارن مع فريقه بني مرشوعه الفني 
ومشاريع أخرى .

ص دور الفنان  يلعب املتعلم مع زمالئه لعبة تقمُّ
التشكييل ، كل جمموعة ختتار شخصية فنية وتبدأ 
بمقارنة مرشوعه الفني مع هذه الشخصية الفنية .

جمال العمليات :

يميِّز و يقارن مع فريقه بني مرشوعه الفني ومشاريع 
أخرى ذات صلة بموضوعه الفني عن حضارات 

وثقافات أخرى .

يعرب مع فريقه عن رأيه وانطباعاته حول 
مرشوعه الفني واملشاريع املعروضة عليه .

يتحدث املتعلم مع زمالئه عن مرشوعه الفني ومدى 
افتخاره به كمرشوع نفعي مجايل .

         جمال االجتاهات :

يعرب مع فريقه عن رأيه و انطباعاته الشخصية حول 
مرشوعه الفني واملشاريع الفنية املعروضه عليه .

يشارك مع فريقه ويساهم بمرشوعه الفني . يعرض املتعلم مع فريقه املرشوع الفني ويشارك به من 
خالل ) مسابقات - إهداءات - أركان املدرسة ( .

جمال االرتباط : 

يشارك مع فريقه بمرشوعه الفني يف املواد الدراسية 
التي تتالءم مع موضوعه الفني .

يساهم مع فريقه بمرشوعه الفني يف تزيينه البيئة 
املدرسية واملشاركة باملسابقات واملعارض الداخلية 

واخلارجية .

جمال فن الصباغة والطباعة
الوحدة الرابعة : املرشوع اجلامعي

الدرس الثالث
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الصف الثامن

شكر وتقدير جلمعية السدو احلرفية عىل تعاوهنا يف إعداد املادة العلمية ملجال 
فن النسيج واهتاممها يف حتقيق هدف تدريس فن النسيج يف املنهج الوطني 

الكويتي ملادة الرتبية الفنية .
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املنهج الوطني | الصف الثامن
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loom النول knitting احلياكة
simple loom النول البسيط tie-dye OR garment 

dyeing

العقد و الغمر
weaving النسيج ) السدو (  dyeing OR garment الصباغة
 textile tools and equipment OR 

weaving tools and equipment

 dye methods OR  أدوات النسيج

garment methods

تقنيات الصباغة

 Garment dyeing 

folding

الطّية أو الطّيات

املصطلحات الفنية اخلاصة بمجال النسيج

عزيزي املعلم !
يمكنك االستفادة من املصطلحات الفنية للبحث يف املواضيع الفنية يف اإلنرتنت مثل youtube أو google أو pinterest أو 

artcyclopedia

artcyclopediaمجعية السدو احلرفية
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م للصف الثامن ) جمال فن النسيج (  : حمتوى التعلُّ

الكفايات العامة
املفاهيم

جمال فن النسيج

يتعرف العنارص األساسية للفن يف 
ُلها سياقات خمتلفة وحيلِّ

- يتعرف جمال النسيج ) السدو ( .
- تارخيه وخاماته واألدوات والتقنيات املستخدمة .

- يتعرف النول البسيط ) طرق وأساليب حياكة السدو ( .

ينتج أعامٍل فنية باستخدام العنارص 
األساسية للفن وتقنياهتا للتعبري عن 

اإلحساس ، واخليال واإلبداع
أسطح - خامات - أدوات - تقنيات - أساليب فنية متنوعة .

يميِّز ويقارن النتاجات الفنية من ثقافات 
كويتية ، وإسالمية وعاملية لتنمية الوعي 

الثقايف

- مشاهدة - وصف - حتليل - نقد - تذوق .
- تعزيز القيم اإلسالمية ، والرتبوية ، والوطنية .

- املدارس الفنية املختلفة - الفن املعارص واحلديث .



144

يف الكويــت كــام يف اجلزيــرة العربيــة لعبت العوامــل البيئيــة دورًا جوهريًا 
يف حتديــد احلــرف والصناعــات التــي كان اإلنســان يمتهنهــا يف املــايض. كــام 
لعبــت املــرأة يف الباديــة دورًا مهــاًم يف املجتمــع مــن خــالل صناعــة املســكن 
)بيــت الشــعر( واملفروشــات اخلاصــة بــه وأوعيــة التخزيــن ملختلــف 
ــا  ــا مم ــت تصنعه ــي كان ــة الت ــوان الرائع ــة األل ــه هبج ــة ل ــراض، مضيف األغ
ــا  ــوف لدهي ــرة الص ــتغلًة وف ــات مس ــن نبات ــة م ــة الصحراوي ــه البيئ ــود ب جت
الســتخدامه يف غــزل خيــوط الصــوف لتصنــع بيــت الشــعر، وبذلــك  
ــاح،  ــدم. )الصب ــذ الق ــي من ــط األرسي الوطن ــة و الرتاب ــك اللحم ــد تل تتجس

ألطــاف ، ٢٠٠٠ ( .

يقدم فن النسيج صورة فنية وطنية ألمهية التعاون و الرتابط بني أفراد 
املجتمع وهو مثال رائع ألمهية اللحمة الوطنية .

فن النسيج
متهيــد
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تاريخ النسيج واحلياكة :
ُتَعدُّ صناعة النسيج من أقدم الصناعات يف تاريخ البرشية حيث ارتبطت بحياة اإلنسان اليومية واحتياجاته األساسية من 
الغذاء والعمران وامللبس . حيث كانت حرفة احلياكة والنسيج تسد تلك االحتياجات مستفيدة من املواد األولية املوجودة يف 

البيئة املحيطة .
األساليب  كأقدر  العامل  عرب  السنني  آالف  منذ  وتطورت 
حرفة  حتّولت  التكنولوجي  التطور  ومع  اإلنسانية  الثقافية 
احلياكة والنسيج إىل فن قائم بذاته مع احتفاظه بمكانته التارخيية 
اإلنجيل  الساموية   الكتب  يف  احلياكة  ذكر  ونجد   . والثقافية 
النسيج كفرش  لذكر  يتطرق  الكريم  القرآن  والتوراة وكذلك 

دفء وأثاث .
ن ُبُيوتُِكْم  ُه َجَعَل َلُكم مِّ قال تعاىل يف سورة النحل : ﴿ َواللَّ
َيْوَم  وَنَها  َتْسَتِخفُّ ُبُيوًتا  اْلَأْنَعاِم  ُجُلوِد  ن  مِّ َلُكم  َوَجَعَل  َسَكًنا 
َظْعنُِكْم َوَيْوَم إَِقاَمتُِكْم َوِمْن َأْصَواِفَها َوَأْوَباِرَها َوَأْشَعاِرَها َأَثاًثا 

َوَمَتاًعا إَِلٰى ِحنٍي ﴾ )٨٠( .
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ماهو النسيج بشكل عام؟

النسيج عملية بناء تتم من خالل تداخل خيوط السدى ) التي متتد 
طوليًا أو أفقيًا ، و خيوط اللحمة التي متتد عرضًا (.

النسيج هو حرفة يدوية .



147

السدو من احلرفة إىل الفن :
الفنون  تشمل  التي  امللموسة  املادية  الثقافة  من  أساسيًا  جزءًا  التقليدية  احلرف  ُتَعدُّ 
واملعامر واألزياء واألطعمة إىل آخره ، وعنرصًا مهاًم من عنارص الرتاث الشعبي الذي 
يشمل كل أنواع التعبري واإلبداع . ترتبط حرفة احلياكه والنسيج ارتباطًا وثيقًا بالنشاط 
االبتكاري لإلنسان ، كام ترتبط بالتطور االقتصادي واحلضاري عامة ، ونشاط اإلنسان 
به من  تتميز  ، وما  فيها من خامات  بالبيئة وما  دائاًم  ارتبط  النسيج  االبتكاري يف جمال 
من  منطقة  كل  أن  نجد  ولذلك   ، اقتصادي  ومستوًى  وعقائد  وتقاليد  وعادات  مناخ 
املناطق يمتاز النسيج فيها بسامت خاصة متيزه عن غريه من املناطق األخرى . و تظهر 
"السدو".  صناعة  وهي  بإتقان  العربية  اجلزيرة  شبه  نساء  احرتفتها  مهنة  يف  انعكاساهتا 
وهذه الصناعة هي فن حياكة الصوف وفق الرتاث البدوي، وهي من احلرف التقليدية 
وقطر  واإلمارات  الكويت  يف  سيام  ال  اخلليج  دول  ويف  البادية  يف  منترشة  كانت  التي 
املتمثلة يف صوف األغنام ووبر اجلامل  املادة األولية  والسعودية وذلك الرتباطها بوفرة 

وشعر املاعز والقطن.
ومن منتجات السدو الوسائد والسجاد اليدوي وبيت الشعر.
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 . بامتياز  الفني  للتعبري  وسيلة  واحلياكة  النسيج  وُيَعدُّ 
إن الكثري من النقوش كانت واسطة فنية تعرب من خالهلا 
وتضفي   . الفني  وإبداعها  اجلاميل  حسها  عن  الناسجة 
اجلامل عىل بيت الشعر فتتحول قساوة البيئة الصحراوية 

إىل مجال وفن خيفف وطأة التعب وشظف العيش . 

ُتَعدُّ حرفة احلياكة من أقدم احلرف يف الكويت وشبه 
كعمل  نفعية  احتياجات  لتسد  بدأت  العربية.  اجلزيرة 
املسكن ، بيت الشعر و املفروشات األخرى مستفيدة من 
وفرة الصوف وبالرغم من بساطة احلرفة إال أهنا تعكس 
تزيِّن  التي  اجلميلة  النقوش  يف  تظهر  عالية  يدوية  مهارة 

منسوجات السدو.
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احلياكة مل تكن حرفة خاصة متتهنها نساء البادية بل كانت من ضمن مهام وأدوار املرأة يف 
األرسة ، ومل تصنع املنسوجات للبيع يف الدرجة األوىل بل للحاجة اخلاصة باألرسة ولكن 
كانت تعمل بعض الطلبات لسكان املدن وتباع هلم فيام تستقر القبيلة يف فرتة الصيف حول 
مدينه الكويت وأثناء تلك الفرتة كانت النساء تشرتي ما حتتاجه من مواد صباغة وخيوط 

القطن للسدى.
يطلق أهل البادية كلمة سدو عىل عملية حياكة الصوف ، كام يطلقوهنا عىل نول احلياكة 

نفسه.
وتعني لفظة السدو يف عرف البادية مد خيوط الصوف بشكل أفقي وحياكتها ، و أصلها 

بالعربية الفصحى مد اليد نحو اليشء .
وُتَعدُّ حرفة النسيج أو حياكة الصوف من أقدم احلرف التقليدية املنترشة بني أهل البادية 

يف الكويت و شبه اجلزيرة العربية .
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الغزل :
يغزل صوف الغنم ، وشعر املاعز ، ووبر اجلمل باستخدام املغزل اليدوي .
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الصباغة خيوط وألوان :
يستخدم يف صناعة السدو صوف األغنام ، ووبر اجلامل ، والقطن.

يف  والربتقايل  كاألمحر  الصارخة  األلوان  البدوية  املرأه  تستعمل 
البيئة  عىل  صارمة  فعل  وكرّدة   ، حوهلا  من  البهجة  لتضفي  منسوجاهتا 

الصحراوية وعبوسها .
وُيَعدُّ اللون األمحر من األلوان املفضلة يف بادية الكويت ، ويرتبط لدهيم 

بالبهجة واليرس وبلون الدم الذي يرمز للحياة .
عىل  يعتمدَن  البادية  يف  النساء  كانت  الكياموية  األصباغ  شيوع  قبل 
الصوف بألوانه الطبيعية أو يستعنَّ ببعض النباتات الصحراوية يف تلوين 

األصواف مثل العرجون والعرفج وبه زهرة صفراء اللون .
النساء تشرتين مواد طبيعية من املدن و تستعملها  وبعد ذلك أخذت 
يف الصباغه مثل أعواد الفواة وأوراق احلنة والعصفر)الزعفران (  وقرف 

الرمان ) قرش الرمان ( والكركم.
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الكركم والعصفر: يعطيان اللون األصفر.
الفواة : تعطي اللون األمحر املائل للبني.

احلنة : لوهنا أمحر باهت.
القرف :  أقرب إىل األصفر اخلافت وبه قدر من 

األخرض.
أما  للصباغة،  دائاًم  األبيض  الصوف  ويستخدم 
الطبيعية  بألوانه  فيستخدم  والقطن  والشعر  الوبر 

وال ُيصبغ عادة.
األصباغ  يشرتون  البادية  أهل  كان  املايض  يف 
الكياموية املستوردة من اهلند ، عىل الرغم من كون 
أهنا  إال  االستعامل  ورسيعة  سهلًة  األصباغ  هذه 

ليست ثابتة.
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النقوش:
الغالب عىل  تعتمد يف األساس عىل أشكال هندسية مبسطة تظهر يف  الزخرفية  النقوش والوحدات  أهم 
شكل مثلثات أو نقاط أو حبيبات صغرية متكررة مستوحاة من الطبيعة املحيطة وحمددة ببساطة أدوات نول 

احلياكة و أساليبه ، يعرف كل شكل يف أشكال نقوش احلياكة باسم خاص به وهي :
الرقم ، احلبوب ، العويرجان ، الشجرة ، املذخر ، العني ، رضوس اخليل .
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األدوات املستخدمة:
تستعمل املرأة الناسجة عدة أدوات بسيطة يف عملية غزل وحياكة الصوف :

التغزالة : هي عصا يلف عليها الصوف غري املغزول .
املغزل :  يصنع من اخلشب ويتكون من عصا ينتهي أحد طرفيها بخشبتني مصلبة الشكل يتوسطها خطاف لربم الصوف امللفوف 

حول التغزالة ، وحتوله إىل خيوط يطلق عليها الربم ، ثم جتمع هذه اخليوط عىل شكل كرات يطلق عليها الدجة.
النول ) آله احلياكة (: هي خيوط ممتدة عىل األرض تربط بأربعة أوتاد عىل شكل مستطيل .

املنشزة :  وهي قطعة خشبية مستطيلة الشكل ذات طرفني حادين وتستعمل لرصف اخليوط عىل السدو بعد تشكيلها .
امليشع ) املكوك (: هو عصا خشبية طوهلا ٦٠سم يلف حوهلا خيط اللحمة عىل شكل مروحي.

القرن : هو قرن غزالة طوله ١5سم يستخدم يف فصل خيوط السدو بعضها عن بعض .
املدرة : هو مقبض خشبي به ذراع حديدي قصري ينتهي بطرف منحن ٍ .

املدراة :  أداة مصنوعة من احلديد أو اخلشب عىل شكل سن من أسنان املشط وأطول منه ويرسح به الشعر املتلبد.
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د

رسم ُيمثل النول البدوي
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جيب  التي   ، التارخيية  الثقافية  املعلومات  هذه  بعد 
الوالء  قيم  فيه  ليعزز  للمتعلم  بإيصاهلا  املعلم  هيتم  أن 
دورهم  مستذكرين  واألجداد  اآلباء  برتاث  واالعتزاز 

الكبري يف بناء هنضة دولة الكويت .

تعزيز  يف  الفنية  الرتبية  مادة  هتتم  املنطلق  هذا  ومن 
هذه القيم من خالل مناهجها الدراسية . 
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)السدو(  النسيج  تاريخ  بمعرفة  ثقايف خيتص  النسيج عىل جانب  فن  ويقوم جمال 
النول  باستخدام  النسيج  خلربات  تطبيقي  آخر  وجانب   ، الكويت  يف  وفن  كحرفة 

البسيط بام يتناسب مع خصائص املتعلم يف هذه املرحلة . 
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الوحدة األوىل
النول البسيط

الوحدة الثانية
املرشوع اجلامعي

مجال النسيج
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الوحدة األوىل

النول البسيط
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ما هو النول ؟
املِنسج أو النول هو آلة تدار يدوًيا أو آلًيا، وهي تستخدم يف نسج 
النسيج. تتكون أساًسا من أجزاء يمكن بواسطتها أن تتعاشق جمموعتا 

السدى واللحمة مع بعضهام بعضًا لتكوين املنسوج.
باليد،  بدًءا من اإلطار الصغري املحمول  واملنسج هو تسمية تطلق 
والصينيون  القدماء  املرصيون  استخدم  اآللية.  الكبرية  األجهزة  إىل 

املنسج منذ ٤٠٠٠ سنة قبل امليالد.
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النول البسيط للمتعلمني :
الصغار  لتعليم  املستخدم  البسيط  النول  حياكي 
خيتلف  و  املبدأ  حيث  من  التقليدي  النول  مبدأ 
حيث  الصنع،  يف  املستخدمة  واخلامات  بالشكل 
يعتمد يف املبدأ عىل تالحم خيوط السدى واللحمة 
بالتصنيع  املستخدمة  واملواد  بالشكل  وخيتلف 
حسب اإلمكانيات املتوفرة لدى املعلم فاألصل أن 
تؤدي  متنوعة  بخامات  النسيج  مبدأ  املتعلم  يتعلم 
املنسوجة  تكوين  آلية  فهم  وهو  األسايس  الغرض 
البسيطة وتعلم أساس فن النسيج، وللمعلم احلرية 
يف التنوع باخلامات املستخدمة واألفكار املنفذة طاملا 
مل خترج عن مفهوم النسيج ، مع مراعاة عدم إغفال 

االهتامم باجلانب الرتاثي وتعزيزه يف األعامل واألفكار املطروحة ، كام يراعي املعلم تعزيز القيم والسلوكيات 
البناءة للمتعلم أثناء العمل مثل قيم الوالء للوطن واالعتزاز برتاث اآلباء واألجداد واحرتام أصحاب املهن 

واحلرف ، وتعزيز سلوك التعاون من خالل املرشوع اجلامعي .
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أفكار
 مقترحة للنول البسيط
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تطبيق :
يطلب من املتعلامت حتضري ومد اخليوط عىل نول السدو، والبدء 
يف مد خيوط السدى واللحمة وجتربة أولية لعملية النسج، ثم اختيار 

نقشة بسيطة من نقوش السدو وحماولة تطبيقها كحياكة.
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األدوات املستخدمة يف فن النسيج :
ختتلف األدوات واخلامات املستخدمة يف فن النسيج باختالف الثقافات 

واحلضارات . 
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أفكار
 مقترحة للنول البسيط
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أفكار
 مقترحة للنول البسيط
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أفكار
 مقترحة للنول البسيط
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الكفاية العامة األولى

عزيزي املعلم !

جمال فن النسيج

العنارص األساسية للفن يف سياقات خمتلفة وحتليلها

النظري  اجلانب  أمهية  راعِ 
باملعلومات  املتعلم  وإثراء 
جمال  حول  والثقافية  الفنية 
وارتباطه  كفن  النسيج 
أهل  عند  السدو  بحرفة 

الكويت .

التعرف عىل
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معيار املنهج م أمثلة عىل أنشطة التعلُّ الكفايات اخلاصة الكفاية العامة األوىل

يتعرف تاريخ النسيج واخلامات املستخدمة 
وأساليب النسيج )السدو - النول 

البسيط(.

- يقرأ املتعلم كتيبات بيت السدو .
-  يشاهد املتعلم فيلم وثائقي عن بيت السدو وتارخية 

وامتداده .
ليشاهد  السدو  لبيت  ميدانية  برحلة  املتعلم  -  يقوم 

النول وأدواته واستخداماته .

جمال احلقائق :

- يتعرف جمال النسيج ) السدو ( تارخية وخاماته و 
األدوات و التقنيات .

- يتعرف النول البسيط ) طرق و أساليب حياكة 
السدو ( .

 التعرف عىل العنارص
 األساسية للفن يف سياقات

 خمتلفة
وحتليلها

يفهم عمل الوحدات النسيجية باستخدام 
األساليب الفنية يف جمال النسيج .

يتم  ، حيث  املستهلكات  لعبة حّصالة  املتعلم  يلعب 
جتميع جمموعة من قصاصات األقمشة املستهلكة يف 
حّصالة كبرية ويستخدمها يف عمل وحدات نسيجية 

بسيطة .

جمال العمليات :

فهم كيفية عمل الوحدات النسيجية من خالل 
استخدامه لألساليب الفنية يف جمال النسيج

 ) السدو ( .

يقدر قيمة النسيج يف حياته اليومية . وختبئة   ، أوراق  يف  النسيج  فوائد  املتعلم  يكتب 
األوراق يف أركان املرسم ، ولعب لعبة ) ابحث عن 

املعلومة ( ثم يقرأ املتعلم ما جيده عىل الورقة .

         جمال االجتاهات :

يقدر قيمة النسيج يف حياته اليومية ) السدو ( .

يربط بني جمال النسيج و املواد الدراسية 
األخرى .

عليه  ويطرح  االجتامعيات  معلم  املتعلم   يستضيف 
السدو  تاريخ  حول  األسئلة  من  جمموعة  املتعلمني 

والنسيج يف الكويت .

جمال االرتباط : 

يتعرف املواضيع املرتبطة يف جمال النسيج
 ) السدو ( مع املواد الدراسية األخرى .

جمال فن النسيج
الوحدة األوىل : النول البسيط

الدرس األول
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الكفاية العامة الثانية

جمال فن النسيج

أعامٍل فنية باستخدام العنارص األساسية للفن وتقنياهتا للتعبري عن 
اإلحساس ، واخليال واإلبداع .

توصيات للتطبيق :
بدائل  عن   - إبحث 
لعمل  مبتكرة  وأساليب 
مواد  من  بسيط  نول 
خمتلفة بسيطة وغري مكلفة 
متنوعة  أفكار  وتطبيق 

للمتعلم .

إنتاج
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معيار املنهج م أمثلة عىل أنشطة التعلُّ الكفايات اخلاصة الكفاية العامة الثانية

يتعرف اخلامات الفنية وخطوات العمل 
الفني .

البسيط  النول  عمل  خطوات  املتعلم  -  يشاهد 
ويتعرف اخلامات واألدوات املستخدمة .

وأنواع  السدو  عن  متنوعة  صورًا  املتعلم  -  يشاهد 
النقشات املستخدمة .

-  يتعرف املتعلم أنواع النقشات املستخدمة يف السدو 
من  نشاط  خالل  من  تسميتها  وسبب  وأسامءها 

مكتبة الفنون .

جمال احلقائق :

يتعرف خطوات العمل الفني وجمموعة من اخلامات 
املختلفة داخل أو خارج املرسم .

إنتاج أعامل فنية باستخدام 
العنارص األساسية للفن 

وتقنياهتا للتعبري عن 
اإلحساس ، واخليال 

واإلبداع .

ينتج أعامٍل فنية مبتكرة مستخدمًا التقنيات 
واخلامات املختلفة .

) تطبيق العمل الفعيل (
جمال العمليات :

ينتج أعاماًل فنية مبتكرة مستخدمًا التقنيات 
واخلامات املختلفة داخل أوخارج املرسم .

يعرب عن انطباعاته الشخصية حول اخلامات 
واألعامل الفنية .

يعرب املتعلم عن انطباعاته الشخصية جتاه 
اخلامات واألساليب املستخدمة عند املتابعة الفردية 

واجلامعية له أثناء العمل .

      جمال االجتاهات :

يعرب عن انطباعاته الشخصية اجتاه
اخلامات واألساليب املستخدمة أثناء ممارسته للعمل 

الفني .

يستخدم معرفته ومهاراته املكتسبة من املواد 
الدراسية األخرى .

يزور املتعلمني قسم االجتامعيات ويقومون بإهداء 
القسم لوحة من السدو من إنتاجهم .

جمال االرتباط : 

يستخدم معرفته ومهاراته املكتسبة من املواد
الدراسية األخرى أثناء إنتاجه ألعامل فنية يف جمال 

الرسم .

جمال فن النسيج
الوحدة األوىل : النول البسيط

الدرس الثاين
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الكفاية العامة الثالثة

جمال فن النسيج

النتاجات الفنية من ثقافات كويتية وإسالمية وعاملية لتنمية الوعي 
الثقايف .

توصيات للتطبيق :
احرص عزيزي املتعلم 

عىل تعزيز اهلوية الوطنية 
لدى املتعلم وإبراز قيم 

االعتزاز برتاث اآلباء 
واألجداد واحرتام العمل 

اليدوي .

التمييز واملقارنة بني
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معيار املنهج م أمثلة عىل أنشطة التعلُّ الكفايات اخلاصة الكفاية العامة الثالثة

يعرف فنانني من حضارات وثقافات 
خمتلفة .

يعرض املتعلم جمموعة من األعامل الفنية لفنانني 
حول العامل يف جمال النسيج عن طريق لعبة قناة 

الفنون حول العامل .

جمال احلقائق :

يتعرف أعامٍل فنية لفنانني من حضارات وثقافات 
خمتلفة يف جمال النسيج .

التمييز واملقارنة بني 
النتاجات الفنية من 

ثقافات كويتية إسالمية 
وعاملية لتنمية الوعي 

الثقايف .

يميِّز ويقارن بني أعامله الفنية وأعامل 
أخرى  .

حيرض املتعلم أعوادًا خشبية ، يكتب عليها أنواع 
نقشات السدو والنسيج ، ثم خيتار أحد األعواد 

ويتحدث عن النقشة وطريقة النسج التي تظهر عىل 
العود ويبحث عنها يف النتائج املنتهية .

جمال العمليات :

يميِّز و يقارن بني عمله الفني وأعامل أخرى ذات 
صلة بموضوعه الفني حلضارات وثقافات أخرى.

يعرب عن رأيه وانطباعاته حول عمله الفني 
واألعامل املعروضة عليه .

يقوم املتعلم بعمل جمموعات ، وخيصص لكل 
جمموعة رئيسًا ، يكلف الرئيس بطرح سؤال 
للمجموعة ، ويناقش املجموعة هبذا السؤال .

         جمال االجتاهات :

يعرب عن رأيه وانطباعاته حول األعامل الفنية 
املعروضة عليه .

يشارك ويساهم بأعامله الفنية . يقدم املتعلم برناجمًا إذاعيًا داخل الفصل عن السدو 
والنسيج ليستعرض أعامل املتعلمني فيه .

جمال االرتباط : 

يشارك بعمله الفني يف املواد الدراسية التي تتالءم 
مع موضوعه الفني .

يساهم ببعض أعامله الفنية يف تزيني البيئة املدرسية 
واملشاركة يف املسابقات واملعارض الداخلية 

واخلارجية .

جمال فن النسيج
الوحدة األوىل : النول البسيط

الدرس الثالث
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الوحدة الثانية

المشروع الجماعي
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المشروع الجماعي

نصائح وإرشادات قبل البدء باملرشوع اجلامعي :
اإلعداد والتخطيط للمرشوع :

• تكوين الفرق عىل أساس تنوع القدرات والتوجهات ، واملستويات ، مع مراعاة االنسجام بني أعضاء الفريق . 
• ضع قوانني للعمل ، واعقد إتفاقية بني أفراد الفريق عىل أساس من القيم واحرتام األدوار والعمل بروح الفريق .

• دعهم يوزعون األدوار واملهام بينهم . 
•  اجعل املتعلمني يعملون يف جمموعات صغرية أو أزواج كلام أمكن ذلك ، كام جيب عليك عدم التقليل من قيمة 

قوة التعاون ، ودعم األقران يساعد عىل جعل األمور تسري بشكل سهل ويساعد املتعلمني عىل بناء املهارات التي 
م من بعضهم بعضًا . يفتقرون إليها من خالل التعلُّ

ملاذا علينا العمل يف جمموعات صغرية ؟
يف حال كانت املجموعات كبريه فذلك جيعل املتعلمني يعتمدون عىل غريهم ، بينام العمل يف جماميع صغرية أو 

زوجية يسمح لكل فرد باملشاركة الفعالة و االستمتاع بأدوار واضحة لكل منهم  .
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بداية املرشوع : 
أسلوب  استخدام  يمكنهم  بحيث   ، العمل  فكرة  •  حدد 

العصف الذهني لتحديد الفكرة .
• ناقش املجموعات يف أفكارهم ، ووجههم لألفضل .

• ناقشهم يف اإلجيابيات والسلبيات املحتملة . 
• حدد معهم مكان تنفيذ املرشوع  وكذلك مكان عرضه . 

• حدد األدوات واخلامات املطلوبة وإمكانية توفريها .
عن  الرضورية  املعلومات  الفريق  جيمع   ، املعلومات  •  امجع 

املرشوع .
لدى  يكون  بحيث  أبعاده  وحدد  للمرشوع  تصمياًم  •  ضع 

الفريق تصور واضح حول املرشوع واليكون العمل إرجتاليًا وغري خمطط له .
•  اخرت مهارات للعمل عليها بداًل من مواضيع حمددة ترتكز عىل أهداف التعليم ومساعدة املتعلمني عىل بناء املهارات 

التي سوف حيتاجوهنا ملستقبلهم .

 تشتمل هذه املهارات عىل القدرة عىل العمل ضمن جمموعات ، والكتابة بشكل جيد ، والقراءة ملا بني السطور، 
عىل  التعرف  وأيضًا  فعال  بشكل  البحوث  وإجراء  للمشاكل  حلول  وإجياد   ، املعلومات  وتنظيم   ، املعاين  استنباط 

مواقعهم بالعامل .
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ملاذا من األفضل اختيار مهارات بداًل من مواضيع ؟
حينام يضطر املتعلمني إىل التعامل مع موضوعات حمددة فتكون قدراهتم عىل اإلبداع حمدودة ، فبداًل من أن يطلب من املتعلمني 
إنجاز مشاريع عن الطيور مثاًل ؛ سوف نجدهم حينام حيني موعد مناقشة املشاريع يتحدثون عن املوضوع نفسه، وستكون األمور 

أكثر متعة للمعلم وللمتعلمني مجيعهم طاملا يرتك هلم حرية املوضوع وحتديد املهارات املطلوبه منهم . 
أثناء التنفيذ :

• تابع منذ البدء مراحل التنفيذ .
• استخدم عبارات التشجيع ، وحث املتعلمني للعمل بحب ونشاط .

• انتِق عبارات النقد التي ال جترح أحدًا أو تقلل من قيمة أحد .
• كن مرشدًا هلم ، علمهم بطريقة غري مبارشة وشجعهم عىل حل املشكالت التي تواجههم أثناء التطبيق . 

• احرص عىل تنمية التفكري اإلبداعي لدى املتعلمني . 
•  شجع املتعلمني عىل القيام بأدوار خمتلفة أثناء العمل اجلامعي من أجل إرشاك مجيع أفراد الفريق يف املرشوع ، وجيب أن ال يسمح 

هلم بتقسيم املرشوع إىل أجزاء خمتلفة ، حيث يقوم كل منهم بتطوير اجلزء اخلاص به ثم إعادة جتميعها معًا بعد إنجازها بشكل 
منفرد فهذا خطأ فادح .

فالتعاون يف العامل احلقيقي ينطوي عىل القدرة عىل العمل معًا يف كل جزء من املهمة ، كام يتم تعلم سلوك التنازل وحل املشاكل 
بمجرد ظهورها . ويتطلب هذا التعاون عىل سبيل املثال ، تسمية أحد املتعلمني ليكون املسؤول عن الرسومات، وآخرين للتنفيذ 

وبعضهم للبحث عن معلومات وهكذا ، كام جيب تشجيع املتعلمني عىل تبادل األدوار كلام أمكن ذلك ، واالنتباه إىل تفادي أن 
يكون متعلم معني هو دائاًم القائد أو املسؤول .
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بعد االنتهاء وعرض املشاريع :
• هّيئ املكان املالئم لعرض املشاريع .

• شجع املتعلمني عىل التذوق الفني ألعامهلم وأعامل زمالئهم .
• تقبل الرأي والرأي اآلخر ، أثناء مناقشتهم ملشاريعهم  . 

•  ناقش املجموعة بأهم اإلجيابيات والسلبيات التي واجهتهم أثناء العمل ومقرتحاهتم . وسبل تفادي تلك املشكالت يف األعامل 
واملشاريع القادمة . 

•  غّير الطريقة التي يتم فيها عرض/ تقديم املشاريع فبداًل من جمرد عرض األعامل داخل املرسم جيب األخذ باالعتبار عرضها بطرق 
أكثر إبداعًا . باإلمكان تضمني الكتب اإللكرتونية واملقاالت وأفالم الفيديو وغريها من وسائط اإلعالم يف موقع إلكرتوين أو 

مدونة عىل اإلنرتنت خاصة بالفصل ، وذلك ليتمكن أعضاء آخرون باملجتمع من اإلطالع عىل العمل وإبداء إعجاهبم به .
الغالب  ففي  املجتمع  أو   املدرسة  أو يف  اإلنرتنت  بأن عملهم سيتم مشاركته عرب  املتعلمني  أنه يف حال علم  املعلم  وتأكد عزيزي 

سيكونون أكثر محاسًا لتطوير مرشوع عايل اجلودة .
•  إعِط للمرشوع غرضًا يتجاوز الفصل الدرايس إن كان هذا ممكنًا. حاول بناء حلقات اتصال بني املشاريع والعامل اخلارجي، يف حال 
متكن املتعلمني من العمل عىل مسألة ما ستعود بالفائدة املبارشة للمدرسة أو املجتمع مثل ) التخطيط جلمع التربعات يف صناديق 
جاذبة – عمل ُنُصب تذكارية تعرض يف امليادين - تزيني مالبس للمحتاجني ( وغريها من األفكار امللهمة التي تعود بالفائدة عىل 

املجتمع وتعزز الرشاكة املجتمعية وتربز دور وأمهية مادة الرتبية الفنية .
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الكفاية العامة األولى

جمال فن النسيج

العنارص األساسية للفن يف سياقات خمتلفة وحتليلها

عزيزي املعلم :
أمهية  اجلامعية  للرحالت 
وخيال  فكر  تغذية  يف  بالغة 
معلومة  وتقديم  املتعلم 
مبارشة لاِم هلا من أمهية بالغة 
يف تعزيز الكثري من القيم عند 
الرحلة  جدًا  ممتعة   " املتعلم 

لبيت السدو " .

التعرف عىل
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معيار املنهج م أمثلة عىل أنشطة التعلُّ الكفايات اخلاصة الكفاية العامة األوىل

يتعرف مع فريقه جمموعة من احلقائق 
واخلربات السابقة التي اكتسبها يف جمال 

النسيج .

يلعب املتعلم مع زمالئه لعبة الذاكرة ويسرتجع 
جمموعة من املعلومات حول احلقائق واخلربات 

السابقة يف جمال النسيج .

جمال احلقائق :

يسرتجع مع فريقه جمموعة من احلقائق واخلربات 
اكتسبها يف جمال النسيج ) السدو - النول البسيط( 

وكيفية تطبيقها ، من خالل رؤيته 
               الفنية للوحدات التصميمية النسسيجية .

 التعرف عىل العنارص
 األساسية للفن يف سياقات

 خمتلفة
وحتليلها

يستخدم مع فريقه  التطبيقات اليدوية يف 
جمال النسيج .

يقوم املتعلم مع زمالئه بعمل قطعة نسيج بسيطة 
ومجاعية حيث يقوم كل املتعلمني بمسك طرف 

احلبال واخليوط لتشكيل النسيج .

جمال العمليات :

يستخدم مع فريقه جمموعة من التطبيقات اليدوية 
لفهم جوانب تتعلق باملرشوع اجلامعي يف جمال 

السدو .

يشارك ويعرب مع فريقه بحيوية عن أمهية 
النسيج .

- يتحدث املتعلم مع زمالئه عن عملهم اجلامعي 
من خالل تقمصه دور فنان السدو .

- عمل قرعة ألسامء املتعلمني ومن يقع عليه الدور؛ 
يتحدث عن عمله وما يشعر به وما استفاد منه .

         جمال االجتاهات :

يعرب مع فريقه عن انطباعاته الشخصية و مشاعره 
التي يشعر هبا عند تعلمه جمموعة من احلقائق 

والعمليات يف جمال النسيج .

يربط اخلربات باملواد الدراسية . - يربط املتعلم مع فريقه املعلومات التي تعرف 
عليها بامدة من املواد الدراسية من خالل لعبة معادلة 

املعلومة املتكاملة 
خربة فنية + معلومة من مادة أخرى = معلومة كاملة

جمال االرتباط : 

يتعرف مع فريقه املواضيع املرتبطه باملواد الدراسية 
األخرى .

جمال فن النسيج
الوحدة الثانية : العمل اجلامعي

الدرس األول
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الكفاية العامة الثانية

جمال فن النسيج

أعامٍل فنية باستخدام العنارص األساسية للفن وتقنياهتا للتعبري عن 
اإلحساس ، واخليال واإلبداع .

عزيزي املعلم :
األعامل العظيمة 

واإلنجازات الكبرية ال تأيت 
بمجهود فردي ... إزرع هذه 

القيم يف  املتعلم وعزز لديه 
أمهية التعاون واحرتام الرأي 
والرأي اآلخر والعمل بروح 

الفريق من خالل مرشوع 
العمل اجلامعي .

إنتاج
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معيار املنهج م أمثلة عىل أنشطة التعلُّ الكفايات اخلاصة الكفاية العامة الثانية

يتعرف مع فريقه اخلامات الفنية وخطوات 
العمل الفني .

يشاهد املتعلم خطوات العمل الفني من خالل 
كتيب تعليامت ملراحل التنفيذ .

      جمال احلقائق :

يتعرف مع فريقه خطوات العمل الفني وجمموعة 
من اخلامات املختلفة  داخل أو خارج املرسم .

إنتاج أعامل فنية باستخدام 
العنارص األساسية للفن 

وتقنياهتا للتعبري عن 
اإلحساس ، واخليال 

واإلبداع .

ينتج مع فريقه أعامٍل فنية مستخدمًا التقنيات 
واخلامات املختلفة .

) تطبيق العمل الفعيل ( 
        جمال العمليات :

ينتج مع فريقه مشاريع فنية مبتكرة مستخدمًا 
التقنيات واخلامات املختلفة داخل أو خارج 

املرسم.

يعرب مع فريقه وخيتار املواد املفضلة . يعرب املتعلم عن انطباعاته الشخصية جتاه 
اخلامات واألساليب املستخدمة عند املتابعة الفردية 

واجلامعية له أثناء العمل اجلامعي .

           جمال االجتاهات :

يعرب مع فريقه عن انطباعاته الشخصية اجتاه 
اخلامات واألساليب املستخدمة أثناء ممارسة 

املرشوع اجلامعي .

يستخدم معرفته ومهاراته املكتسبة من 
املواد الدراسية األخرى يف إنتاجه املرشوع 

اجلامعي .

يربط املتعلم مع زمالئه مرشوعه اجلامعي بإحدى 
املواد الدراسية أثناء املتابعة حيث يقوم بأهداء أحد 

أعامله الفنية يف جمال النسيج لتزيني أحد أركان 
املدرسة  .

         جمال االرتباط : 

يستخدم معرفته و مهاراته املكتسبة من املواد 
الدراسية األخرى أثناء إنتاجه املرشوع اجلامعي .

جمال فن النسيج
الوحدة الثانية : العمل اجلامعي

الدرس الثاين
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الكفاية العامة الثالثة

جمال فن النسيج

النتاجات الفنية من ثقافات كويتية وإسالمية وعاملية لتنمية الوعي 
الثقايف .

عزيزي املعلم :
الفنون  أقدم  من  النسيج  فن 
حاجة  باألصل  كانت  التي 
ثم حتولت لفن ، والعامل من 
حولنا ميلء بالفنون واحلرف 
ابحث   ، بالنسيج  املرتبطة 
وقدمها  املعلومات  هذه  عن 

للمتعلم بطريقة مشوقة .

التمييز واملقارنة بني
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معيار املنهج م أمثلة عىل أنشطة التعلُّ الكفايات اخلاصة الكفاية العامة الثالثة

يتعرف فنانني وحضارات وثقافات خمتلفة . يشاهد املتعلم مع زمالئه فيلاًم تعليميًا ألساليب 
متنوعة من حضارات و ثقافات خمتلفة يف جمال 

النسيج .

      جمال احلقائق :

يتعرف مع فريقه مشاريع فنية لفنانني من حضارات 
وثقافات خمتلفة يف جمال النسيج .

التمييز واملقارنة بني 
النتاجات الفنية من 

ثقافات كويتية وإسالمية 
وعاملية لتنمية الوعي 

الثقايف .

يميِّز ويقارن مع فريقه بني مرشوعه الفني 
ومشاريع أخرى .

يقارن املتعلم مع زمالئه املرشوع الفني باملشاريع 
الفنية األخرى .

        جمال العمليات :

يميِّز و يقارن مع فريقه بني مرشوعه الفني ومشاريع 
أخرى ذات صلة بموضوعه الفني حلضارات و 

ثقافات أخرى .

يعرب مع فريقه عن رأيه وانطباعاته. جيري املعلم مع زمالئه مناظرة فنية بني الفرق 
للتعبري عن رأهيم وانطباعاهتم حول عملهم 

واألعامل املعروضة عليهم .

           جمال االجتاهات :

يعرب مع فريقه عن رأيه وانطباعاته الشخصية حول 
مرشوعه الفني واملشاريع الفنية املعروضة عليه .

يشارك مع فريقه ويساهم بمرشوعه الفني . خيتار املتعلم مع زمالئه مادة دراسية ليهدهيا عملها 
الفني بعد ذكر أوجه االرتباط .

         جمال االرتباط : 

يشارك مع فريقه بمرشوعه الفني يف املواد الدراسية 
التي تتالءم مع موضوعه الفني 

يساهم مع فريقه بمرشوعه الفني يف تزيني البيئة 
املدرسية واملشاركة باملسابقات واملعارض الداخلية 

واخلارجية .

جمال فن النسيج
الوحدة الثانية : العمل اجلامعي

الدرس الثالث
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أفكار
 مقترحة للمشروع الجماعي
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أفكار
 مقترحة للمشروع الجماعي
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مجعية السدو احلرفية من املعامل الفنية الثقافية يف دولة الكويت :
السدو هو مرشوع ثقايف هيتم باملحافظة عىل فنون احلياكة واملنسوجات التقليدية يف الكويت وتطويرها وتنمية مهارات مرتبطة 

هبا ضمن ُأطر تعاونية حرفية .
بدأ املرشوع كمبادرة خاصة ُأنشئت عام ١٩7٨م من قبل جمموعة من الكويتيني املهتمني بحفظ الرتاث الفني اخلاص باحلياة 

التقليدية للبادية .
بعد حرب اخلليج ، ويف عام ١٩٩١م طور مرشوع السدو و أشهر من قبل وزارة الشؤون االجتامعية والعمل ليصبح مجعية 

السدو احلرفية .
بأحواشه  التقليدي  الكويتي  املعامر  بني عام ١٩٣٦م يعكس  بيت كويتي قديم  الثقايف وهو  السدو هو مقر هذا املرشوع  بيت 

املفتوحة وأبوابه اخلشبيية املنقوشة ويقع بجانب متحف الكويت الوطني يف شارع اخلليج العريب .
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فنان  كويتي

ناهدة البقصمي :
النسيج يف  فنانات  أوائل  ُتَعدُّ من   . السدو  املنبثقة من مجعية  النسيج  لرابطة  ، وعضو مؤسس  الفلسفة والعلوم  أستاذة يف 

الكويت ، اجتهت نحو النسيج املسطح كهواية فنية صقلتها وأبدعت هبا من خالل دورات متخصصة يف الكويت واخلارج .
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فنان كويتي

منال امليموين :
معلمة علوم األرسة واملستهلك، التحقت بجمعية السدو كعضو يف عام ٢٠١7م ، واجتهت حديثًا نحو النسيج واحلياكة من 
النسيج بمواد أخرى  التي متزج  التمييز يف أعامهلا  خالل شغفها باخليوط كامدة أولية وفنية ، واستطاعت خالل فرتة وجيزة من 

كاخلشب .
فازت بعدة جوائز يف معارض مجعية السدو ، ورابطة النسيج .
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فنان  عربي

هدى رجب :
الفني  بالنسيج  التشكيلية  للفنون  التونسية  الرابطة  رئيسة 
واحلائطي والسجاد ، أعامهلا مستلهمة من اخلصوصيات الثقافية 

التونسية ، الزخارف العربية والرموز األمازيغّية األفريقّية.
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فنان عالمي

فايق أمحد :
فنان من أذربيجان درس احلياكة التقليدية كام يف السجاد ثم 
خصائصها ورموزها ضمن  وتركيب  تفكيك  إعادة  عمل عىل 

منحوتات عرصية .
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فنان عالمي

: Shiela Hicks شيال هيكز
الواليات املتحدة األمريكية

١٩٣٤م  مواليد  األمريكية  املتحدة  الواليات  من  رائدة  نسيج  فنانة 
وتعرف بتعبريها التشكييل القوي للخيوط .
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فنان  عالمي

: El Anastsui ايل اناتسوي
خامات  عّدة  باستخدامه  يمتاز  ونسيج  نحت  فنان 
من اخلشب واملعادن واملواد املستعملة ، ويعيد استعامهلا 
والكثري  رائعة.  جدارية  ومنحوتات  منسوجات  يف 
التقليدية  احلياكة  ومنطلقة من أسس  متأثرة  أعامله  من 
الفنان  يريد  وعرصية  قوية  فنية  إضافات  مع  األفريقّية 
من خالهلا إبراز معاين عرصية لتلك األسس ، والنظر 

إليها كمنحوتات جدارية عمالقة .
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تشكيل املعادنتشكيل املعادن

الصف التاسع
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fret saw منشار اآلركت art of metal 
formation

فن تشكيل املعادن
pliers الزراديات metal sheet cutting قص املعادن
flame metal 
coloring

التلوين باحلرارة - 
اللهب

metal forming by 
pressing

التشكيل بالضغط

anvil السندان metal forming with 
engraving

التشكيل بالنقش

metal enamel التلوين باملينا metal saw 
Fabrication art

التشكيل بالنرش 
والتفريغ

oxidation - steam 
metal coloring

التلوين باألكسدة manual drill املثقاب اليدوي
flame metal 
coloring

التلوين باحلرارة - 
اللهب

chasing and 
repousse tools

أدوات التقبيب

املصطلحات الفنية اخلاصة بمجال تشكيل املعادن

عزيزي املعلم !
يمكنك االستفادة من املصطلحات الفنية للبحث يف املواضيع الفنية يف االنرتنت مثل youtube أو google أو pinterest أو 

artcyclopedia

artcyclopedia
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م للصف التاسع ) جمال تشكيل املعادن (  : حمتوى التعلُّ

الكفايات العامة
جمال املعادن

يتعرف العنارص األساسية للفن يف 
سياقات خمتلفة وحتليلها

- تارخيها وأمهيتها يف حياتنا .
- األمن والسالمة أثناء العمل .

- األدوات واخلامات املستخدمة .
- أنواع املعادن وخواصها .

مراحل إعداد التصميم الناجح لتنفيذ العمل .
- طرق التشكيل املختلفة .

ينتج أعامٍل فنية باستخدام العنارص 
األساسية للفن وتقنياهتا للتعبري عن 

اإلحساس ، واخليال واإلبداع
أسطح - خامات - أدوات - تقنيات - أساليب فنية متنوعة .

يميِّز ويقارن النتاجات الفنية من ثقافات 
كويتية ، إسالمية وعاملية لتنمية الوعي 

الثقايف

- مشاهدة - وصف - حتليل - نقد - تذوق .
- تعزيز القيم اإلسالمية، الرتبوية والوطنية .

- املدارس الفنية املختلفة - الفن املعارص واحلديث .
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الوحدة األوىل
 التشكيل بالضغط والنقش 
الوحدة الثانيةوالطرق واملعاجلة باألكسدة

 التشكيل بالنرش والقص 
والتفريغ والتلوين باملينا

الوحدة الثالثة
التشكيل باألسالك

مجال فن تشكيل المعادن
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يف  املعدنية  اخلامات  تطويع  فن  هو  املعادن  تشكيل  فن 
أن  ومنذ  والوظيفي،  اجلاميل  اجلانبني  بني  جتمع  تشكيالت 
استغالهلا  حياول  وهو  املعادن،  اكتشاف  إىل  اإلنسان  توصل 
هذه  تطورت  وقد  اليومية،  حياته  يف  متنوعة  استخدامات  يف 
االستخدامات مع تطور اإلنسان حتى أصبحت عنرصًا أساسّيًا 

يلبي العديد من احتياجاته .

التمهيد :
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تاريخ فن تشكيل املعادن :
إن صناعة احلديد وفنون املعادن املختلفة من أهم فنون احلضارة ، فاإلنسان قدياًم 
كانت له خربات وتقاليد فنية. ونجد يف حضارة مرص وآثارها مايدلنا عىل أن الفنان 
بكثرة  املوجودة  املعدنية  اخلامات  استعمل  قد  العصور  كل  يف  املرصي  الصانع  أو 

هائلة يف صحاري مرص وجباهلا ، وذلك يف تشكيل رائع وصياغة بديعة .
وباملثل نجد أن أغلب احلضارات القديمة قد استغلت املعادن املختلفة إبتداء من 
احلديد والنحاس وانتهاء بام ابتكره علامؤها من سبائك يف خدمة األغراض املختلفة 

من تزيني وأسلحة ووسائل لتيسري وتسهيل حياة اإلنسان عىل األرض .
ومن هذه احلضارات نجد أن املشغوالت املعدنية بصفة خاصة قد عاشت وبقيت شاخمة لتؤكد مدى تقدم الذوق الفني هلذه 
األمم العريقة ورقيها ، فمثاًل نجد احليل الذهبية والفضية الدقيقة الصنع ، والبديعة الشكل وما أضفاه الفنان املرصي عليها من 
عها باألحجار الكريمة التي أدخلها عليها لتزيدها هباء وروعة ، ومن  فكر عميق وتصميم حمكم يتكلم عن نفسه ، وكذلك رصَّ
قبلها نجد املصنوعات احلديدية والربونزية مثل اآلالت واألواين وكذلك التامثيل ) وقد نسب أحد العصور إىل معدن من املعادن 

هو العرص الربونزي نسبة إىل معدن الربونز وهو ما يؤكد أمهية املعادن يف احلضارات السابقة(.
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واحلضارة  الرافدين  وادي  حضارة  عىل  ينطبق  مرص  حضارة  يف  نلحظه  وما 
بروزًا يف  أكثر  والبيزنطية، وهو  والفارسية  اليونانية  وأيضا احلضارات   ، الرومانية 
من  فنية  وبدائع  نفائس  لنا  تركت  قد  احلضارات  هذه  وكل  اإلسالمية  احلضارة 
فن  أن  تدل عىل  أدوات  من  وأسلحة وغريها  وأواٍن  ُحيل  من  املعدنية  املشغوالت 

املعادن فن قديم ومهم عىل مدى التاريخ.
الكثري وبخاصة  النفائس  لنا من  فقد تركت  إىل احلضارة اإلسالمية  بالنسبة  أما 
كان  مما   ، وغريها  والشبابيك  واألبواب  والنافورات  اليومية  واألدوات  األواين 
وجد  أن  بعد  الشفافة  نفسه  مكنونات  عن  خالله  من  يعّبر  املسلم  للفنان  متنفسًا 
التامثيل  وعمل   ، النحت  كرة  حيث   ( االستخدام  حمدودة  األخرى  الفن  جماالت 
كانت  وبالتايل   ) احلية  بالكائنات  يتعلق  ما  وكل  األشخاص  ورسم  والتصوير، 
املسلم ويعرب  الفنان  لينطلق خيال  النحاسية والفضّية وغريها جمااًل خصبًا  األواين 
من خالهلا عن أحاسيسه ومشاعره ، فجاءت أعامله ُتحفًا نحتية رائعة وإنام يف صورة 
أدوات الزينة واألسلحة ومقابض السيوف واخلناجر ، وكذلك مصابيح اإلضاءة 

واملشكاة والرساج ، وُسُرج اخليول وغريها الكثري من األدوات التي نفذها الفنان املسلم يف أروع صورٍة وأمجل تصميم.
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والفنان يف العرص احلديث استغل ما توفر له من زخارف ، وما هتيأت له من إمكانيات مل تكن متوفرة من قبل يف فن تشكيل 
ن باملينا واستخدم احلفر والنقش والتفريغ باملنشار  املعادن، فاستخدم األكسدة بالطرق املختلفة ) التلوين كيميائياًّ ( وكذلك لوَّ
ل إىل أشكال مبتكرة مل تتوقف عند حد يف اإلبداع  األركت ، وفصوص مقلدة وارتقى بالفن املعدين إىل مراحل متقدمة ، وتوصَّ

واإلجادة ، وقد ساعده عىل ذلك ما أنتجه العرص احلديث من آالت حديثة وتقنيات متطورة .
 ، احلياة  جوانب  معظم  يف  املعادن  ودخلت   ، اخلامات  كافة  عىل  طغى  بشكل  العرشين  القرن  يف  املعادن  استعملت  وقد 

فاستخدمت من صنع األدوات املنزلية كأدوات األكل والرشب واألدوات الصحّية واألثاث.
كام استعملت يف العامرة واملباين واملسبوكات املختلفة وغريها ، ويف األغراض العسكرية ، كذلك يف الزينة والتجميل هذا 
سبائك  طورت  والتي  هبا  املتصلة  واألجهزة  الفضاء  وسفن  والصواريخ  والطائرات  والسفن  السيارات  صناعة  عىل  عالوة 

املعادن بشكل فائق، وغري ذلك من جماالت استخدام املعادن يف خدمة اإلنسان وما شهدته احلياة املعارصة من تطور هائل .
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ما هو فن تشكيل املعادن ؟
إن العرب يف احلقيقة هم أول من درسوا املعادن دراسة علمية ، قدموا يف مؤلفاهتم األسس 
العلمية األولية لعلم املعادن. لقد وصفوا املعادن بالنسبة خلواصها البلورية وخواصها الطبيعية 
) اللون ، الشفافية ، املخـدش أو املحـك ( والــوزن الـــنوعي )الثقل النوعي ( واالختبارات 

الكيميائية ونشأة املعادن وأسامئها.
ة للمعادن : اخلواص العامَّ

من يقوم بتشكيل املعادن البد أن تكون لديه معرفة تامة بخصائص املعادن ، ليتمكن من 
حتديد نوع املعدن للغرض املطلوب ، فمعرفة خصائص املعدن حتدد صالحيته أكثر من غريه 

لتنفيذ العملية املطلوبة .
أهم خصائص املعادن :

- درجة االنصهار وقابلية التمدد واالنكامش :
مثال :

)درجة انصهار النحاس األمحر أعىل من الزنك(.
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- قابلية االنصهار والذوبان والتبخر:
يستفاد من هذه اخلاصية يف سبك املعادن بخلطها عن طريق الصهر وصبها يف قوالب للحصول عىل مشغوالت معدنية . 

مثال:
" ذهب عيار ٢١ هو ٢١ جزء ذهب + ٣ جزء نحاس ".
"ذهب عيار ١٨ هو ١٨ جزء ذهب + ٦ جزء نحاس".

- مقاومة املعدن للثني وااللتواء وقابليته للطرق والسحب وقوة التامسك. 
مثال :

النحاس يمكن تشكيله ألواحًا رقيقة وسحبه إىل أسالك ، وهلا قابلية للثني وااللتواء والطرق.
- قابلية متاسك احلديد مع انخفاض ثقله النوعي عن غريه من املعادن :

، وصالبة  الطائرات  النوعي لألملنيوم جعلته صاحلًا لصنع  الوزن  انخفاض  املنشآت واملعدات وكذلك  جعلته صاحلًا إلقامة 
الصلب جعلته صاحلًا لصنع العدد الضاغطة والطارقة والقاطعة.

- مقاومة التآكل بفعل املؤثرات اجلوية والكيميائية :
بعض املعادن هلا مقاومة الصدأ مثل: الزنك، الرصاص والقصدير ويستفاد من هذه اخلاصية يف ترسيب املعادن التي هلا قابلية 

للصدأ حلاميتها من التفاعل مع العوامل اجلوية. مثال: أنابيب احلديد املجلفن )املغطى( بمعدن الزنك.
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- الطالء الكهربائي :
هو تغطية معادن رخيصة بمعادن ثمينة ، من أجل االستفادة من خواص املعادن الثمينة ، والرفع من قيمة املعادن الرخيصة . 

مثال: تغطية احليل الرخيصة بطالء من معدن الفضة والذهب.
- قابلية املعدن للتفاعل مع األمحاض :

من اخلواص الكيميائية للمعادن قابليتها للتفاعل مع األمحاض ، مكونة ألمالحها ويستفاد من هذه اخلاصية يف ترسيب املعادن 
عىل بعض ، إنطالقًا من خاصية توصيل املعادن للكهرباء " الرتسيب الكهربائي".

- معاجلة سطح املعدن باألكاسيد املعدنية :
استخدام أمالح املعادن ) ألوان املينا احلرارية ( يف تغطية أسطح املعادن باألكاسيد املعدنية امللونة حلامية سطح 

املعدن، ولتزيني السطح بالرسومات امللونة . مع مالحظة أن أمالح النحاس مجيعها ُتَعدُّ من املواد السامة .
- أنواع املعادن الشائع استعامهلا يف تشكيل املعادن:

النحاس األمحر- النحاس األصفر – األملونيوم – الفضة – احلديد – الزنك – الذهب .
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األساليب والطرق الفنية لتشكيل املعادن :
قص املعدن:

تعدد عمليات القطع حسب األداة املستخدمة، ومنها:
١- القص بواسطة املقصات اليدوية.

٢- القص بواسطة املنشار اليدوي.
٣- القص بواسطة مبارد تالئم املعدن. 
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التشكيل بالضغط:
ــًا  وذلــك يتطلــب وجــود رقائــق ذات ســمك ٠،١ مــم تقريب
معدنيــة خاصــة،  وأقالمــًا  الضغــط مضاغــط  وتســتخدم يف 
ويمكــن االســتعانة بأقــالم جافــة أو ظهــر أقــالم الرصــاص يف 

عمليــة الضغــط إذا مل تتوفــر آالت الضغــط اخلاصــة.
ُتــربز الشــكل عــىل هيئــة غائــر وبــارز  وعمليــة الضغــط 
فتعطــي البعــد الثالــث للشــكل، وهــي ُتَعــدُّ مــن عمليــات 

)الريليــف(. النحــت 
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طريقة النقش )التشكيل بالنقش(:
جترى عملية النقش عىل األسطح املعدنية املختلفة ، وهي عبارة عن جمموعة من النقط ذات مسافات متقاربة ُيَرصُّ بعضها إىل 
جانب بعض بالّطرق عىل املعدن، لتعطي الشكل املرسوم عىل اآلنية ،أو السطح املراد العمل عليه، ويمكن كذلك استخدام أقالم 
الريبوسيه ذات األشكال املختلفة، فمنها املثلث واملربع والزهرة واألشكال الزخرفية التي تنطبع عىل سطح املعدن بطرقها عىل 
املساحات املراد زخرفتها، ويمكن إدخال خيوط )أسالك( الذهب أو أي شكل فني مجايل وتسمى عملية ) التكفيت(. وتستخدم 

عملية النقش عىل األواين املنزلية والتحف واحليل الذهبية والفضية وغريها.
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التشكيل بالنرش والتفريغ:
وهي عملية إحداث زخارف مفرغة عىل سطح املعدن باستخدام املثقاب ) الدريل ( ومنشار 
اآلركت اليدوي أو الكهربائي بسالح منشار يناسب املعدن ، ويتم تفريغ الزخارف بطريقة يدوية 
بعد حتديد الرسم املطلوب عىل سطح املعدن ، ويمكن استخدام التفريغ والنرش يف مشغوالت 
جمسمة أو مسطحة، وكذلك املشغوالت الدقيقة التي يصعب قصها باملقص املعدين ، وجمسامت 

أو معلقات اإلضاءة ، إذ يستفاد من الزخارف املفرغة يف نرش الضوء يف املكان .
وتستغل الثقوب املنفذة يف الوحدات الزخرفية يف التمكن من إدخال سالح املنشار الدقيق 

وتفريغ الوحدة التصميمية، وهكذا يمكن تفريغ كل األشكال املطلوبة.
وهناك طريقة أخرى لتفريغ الوحدات عىل املعدن تتمثل يف حفرها بعد عزهلا بعازل مناسب 
ع ، وعملية التفريغ  يف محض مناسب حلفر النحاس أو املعدن ، وبعد ذلك تشطف املشغولة وتلمَّ

والنرش حتتاج إىل مثقاب ومنشار آركت وحامل خاص للتفريغ يثبت عىل طاولة العمل.
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أهم األدوات والُعَدُد املستخدمة يف تشكيل املعادن :
ُعَدُد القص والقطع والثقب والتفريغ:

تتنوع املقصات من حيث الشكل والوظيفة العملية يف قص األلواح والرشائح والرقائق املعدنية 
والتي يرتاوح سمكها من ٠٠،٤ مم إىل ٠٠،٣ مم ، وتصنع مجيعها من الصلب وتكون عادة من 
فكني يتصالن عند حمور حركي واحد، وكل فك له جهة مشطوفة حادة وهي كثرية ومتنوعة وما 

هيمنا يف هذا املجال كالتايل:
١- مقص املنحنيات: وهو خاص بالدوائر .

٢- مقص العدل : للقص العدل واخلطوط املستقيمة.
٣- مقص الصائغ : ويستخدم يف قص األشغال الفنية الدقيقة.

املثقاب اليدوي الكهربائي:
ويستخدم لعمل ثقوب يف املعدن لالستخدامات املختلفة .
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أدوات النرش اليدوية:
ومنها املنشار احلدادي لقطع األلواح املعدنية ، ومنشار اآلركت ويستخدم يف األعامل الفنية الدقيقة وأعامل 

الصياغة ويتكون من: )اإلطار – ماسك – سالح بني فكي اإلطار(.

األدوات املستخدمة يف عمليات الضغط:
للضغط عىل الرقائق تستخدم أدوات خاصة تسمى بأقالم الضغط ، وهي تستخدم كأقالم يدوية فقط ، 

وهلذه األقالم أشكال خمتلفة الوظيفة حسب الشكل املراد إبرازه أو الضغط البارز أو الغائر هلا.
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أدوات الشنكرة )أدوات حتديد القياس(:
ُتَعدُّ هذه األدوات من أهم ما تطلبه العمليات الدقيقة يف كل أشغال املعادن ، وأول ما حيتاج 
إليه تنفيذها بكل دقة وعناية ، ألهنا الدليل األول الذي يعتمد عليه العامل واملتعلم ، واملعلم، 
ويستخدم يف األعامل التشكيلية قبل بدء عمليات القص أو التفريغ أو الثقب أو اجلمع أو الربادة 

أو الطرق أو الضغط وغريها ، وهذه األدوات هلا أشكال خمتلفة منها:
- زاوية قائمة فوالذ لقياس الزوايا بأطوال خمتلفة.

- شوكة العالم لتحديد القياسات .
- فرجار لعمل الدوائر واملنحنيات بأحجام خمتلفة.

- مسطرة فوالذ لألطوال.
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ُعَدُد التشكيل )الزراديات (:
تستخدم هذه النوعية من الُعَدِد يف عمليات التقصيف والقطع أو اإلمساك وعمليات الثني والتشكيل ، وتصنع مجيعها من 

الصلب وهلا أشكال خمتلفة ، منها:
زراديات بربوز مدبب وهلا فكان مبطنان بأسنان من الداخل إلمكانية املسك اجليد بالقطعة.

زراديات ببوز ملفوف وهلا فكان مبطنان  بأسنان من الداخل إلمكانية املسك بالقطعة ، ولف األطراف وتشكيل السلك.
زراديات التقصيف ؛ وهي خاصة بتقطيع األسالك.
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أدوات التقبيب والتسطيح ) املطرقة – الدقامقة(:
املختلفة  بأشكاهلا  والدقامق  املطرقة  هي   والتسطيح  التقبيب  ألدوات  األساسية  املجموعة 
ووظائفها املتعددة، وتستخدم هذه املجموعة يف جتسيم األلواح املعدنية واألسالك واستعداهلا. 

وما هيمنا يف هذا املجال:
- مطرقة التسطيح أو مطرقة االستعدال .

- مطرقة التقبيب أو مطرقة املقعرات الدائرية.

- مطرقة التشكيل ويستخدم يف الطرق املتزن.
-  الدقامق املطاط ومصنوع من مادة بالستيكية مّطاطة ويستخدم يف املعادن الرقيقة.

-  الدقامق اخلشبي املدور) البيضاوي( ويستخدم يف التقبيب والتجميع والتنعيم .
السنادين اخلاصة بالتشكيل ) السندان (:

هي أحد أدوات تشكيل املعادن مصنوعة من احلديد الزهر وُتَعدُّ السنادين من 
العدد املهمة جدًا للتشكيل املعدين وخاصة يف عمليات اجلمع والتنعيم ، وله أشكال 

متعددة .
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املبارد بأنواعها املختلفة :
- مربد مستطيل .

- مربد نصف دائري.
- مربد طرفه سكني .

- مربد مربع.
- مربد مستدير ) ذيل الفار(.

- مربد مثلث.
- مربد ظهره آمن )ظهره غري مسنن(.
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عمليات معاجلة األسطح املعدنية:
١- التلوين باملينا:

ومساعدات  املعدنية  األكاسيد  من  خليط  عبارة عن  املينا وهي  بألوان  املعدن  ُيلّون 
سطح  عىل  ترش  بودرة  ألوان  هيئة  عىل  وتوجد  االنصهار  درجة  يف  للتحكم  الصهر 
املعدن وتعرض إىل هلب أو تدخل الفرن بدرجة حرارة ما بني ) 75٠ْ – ٩5٠ْ( فتنصهر 
األلوان مكونة طبقة زجاجية ملتصقة بإحكام عىل سطح املعدن ، كام توجد عىل هيئة 

ألوان سائلة يف زجاجات وُتسمى ألوان مينا باردة وهي ال حتتاج إىل حرارة عالية .

٢- التلوين باألكسدة:
عملية األكسدة هي معاجلة كيميائية لسطح املعدن،إلكسابه ظالاًل باللون األسود أو 
اللون البني، وكذلك بألوان أخرى تبعًا للامدة الكيميائية املستخدمة ،ويمكن التحكم 

بدرجة لون األكسدة باستخدام الصنفرة.
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بعض املواد املستخدمة يف األكسدة:
١- حملول األكسدة للون األسود:

كربيت عامود ) نحاس( + هيدروكسيد صوديوم ويستخدم عىل النحاس األمحر.
٢- حملول األكسدة للون البني:

ماء + كربيتيد النشادر )حملول( ويستخدم مع النحاس األصفر.

وجيب يف كل حالة من احلاالت السابقة للتلوين باألكسدة مراعاة غسل املشغوالت 
بعد األكسدة باملاء املنهمر إلزالة آثار املحاليل الكيميائية ، وكذلك رش سطح املعدن 

بالورنيش الشفاف للحفاظ عىل مجال لونه ومقاومة العوامل اجلوية.
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أشغال األسالك :
ُتَعدُّ األسالك من أشكال اخلامات املعدنية املستخدمة يف العديد من جماالت التصنيع 

املختلفة .
واحلرف البيئية ، وهى من اخلامات التعبريية املستخدمة يف جمال الفن بصفة عامة .

وجمال أشغال املعادن بصفة خاصة ، حيث اإليقاع اخلطى وما حيمله من قيم مجالية، 
ُيَعدُّ املحور األساسى الذى ينطلق من خالله التشكيل بالسلك.

واألسالك املعدنية هي شكل من أشكال اخلامات املعدنية التي هلا طبيعتها من حيث 
الشكل والنوع ، تلك الطبيعة هي التي حتدد لنا التقنية املناسبة لتشكيلها وفقًا للوظيفة 

املحددة من أجلها.

األسالك
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ومن أهم األساليب التشكيلية اليدويـة والتى تعتمد يف تشكيل األسالك :
- أسلوب التشكيل باحَلني ومنه :

التشكيل بالربم ) اجلدل ( ، التشكيل بالتضفري ، التشكيل بالنسج ، التشكيل باحَلني .
التشكيل بالربم )اجلدل(:

ويعرف عىل أنه لف طولني أو أكثر حول بعضهام بالتبادل ويعرف أيضا عىل أنه تلك احلالة الناجتة عن 
الرتاكب اجلزئي املتبادل للمفردات اخلطية حول حمور واحد .

التشكيل بالتضفري :
يتطلب التشكيل بالتضفري ثالثة أطوال من السلك يلتف كل منها حول اآلخر بالتبادل ، فيعلو وينخفض 
كل طرف ويتداخل مع األطراف األخرى ويعطى ذلك يف النهاية سطحًا ملمسيًا متداخاًل مستويًا وخيتلف 
هذا امللمس باختالف طريقة التضفري وقطر السلك وعدد األطوال املستخدمة. والتضفري ليس له عدد حمدد 
من األسالك يف تطبيقه ، وأنه جيب أال يقل عن ثالثة أطوال بل يزيد ، وأن شكل الضفرية ختتلف باختالف 

قطر السلك وعدد األطوال ، وأيضا من العوامل املؤثرة يف شكل الضفرية هو اختالف ألوان السلك .



227

التشكيل بالنسج :
يمكن تطبيق النسج باستخدام األسالك املعدنية ذات األقطار القليلة بحيث ال تزيد عن 1مم ، كام يتطلب 
التشكيل بالنسج إىل أسالك ثابتة كسداء وأسالك متحركة كلحمة تتحرك ألعىل وأسفل السداء، وبذلــك 

يمكــن حتقيق تقنيات النسيج املتعــارف عليهــا باستخــدام األسالك املعدنية برؤى وأبعاد فنية وتقنية .

التشكيل بالثنى :
يقصد بالثني حالة اجلسم إذا ثبت من طرف وأدير طرفة اآلخر بزاوية ما ، 
املستخدم  السلك  ونوع  قطر  باختالف  ختتلف  متعددة  أدوات  السلك  ولثنى 
التي  كالزرادية ذات األنف املستدير واملبطط واملسلوبة وذلك لثني األسالك 
كاملطرقة  أخرى  أدوات  فيستخدم  األسالك  قطر  زاد  إذا  أما   ، أقطارها  تقل 

والدقامق والسندان مع التخمري ، ) التخمري مصطلح يعنى به تسخني السلك لدرجة االمحرار( ، ويمكن الوصول إىل تشكيالت 
جمسمة عن طريق الثني املحوري لقطعة السلك  حول قطع خشبية أو معدنية بالشكل املطلوب ثم نزعها بعد التشكيل عليها .
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أفكار
 مقترحة في تشكيل المعادن
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أفكار
 مقترحة في تشكيل المعادن
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أفكار
 مقترحة في تشكيل المعادن
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أفكار
 مقترحة في تشكيل المعادن
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الوحدة األوىل

 التشكيل بالضغط 
والنقش والطرق
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الكفاية العامة األولى

جمال فن تشكيل املعادن

العنارص األساسية للفن يف سياقات خمتلفة وحتليلها

عزيزي املعلم
استخدم الوسائل 

التعليمية احلديثة وخاصة 
املحسوس منها ، ونوع يف 
أساليب العرض والرشح 
م  وخاصة أسلوب التعلُّ

بالرتفيه واللعب ...

التعرف عىل
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معيار املنهج م أمثلة عىل أنشطة التعلُّ الكفايات اخلاصة الكفاية العامة األوىل

يعرف تاريخ املعادن ، أدواته وخواصه ، 
وطرق التشكيل وكيفية تطبيقها .

طريق  عن  أدواهتا  ويشاهد  املعادن  تاريخ  -  يتعرف 
فيديو تعليمي .

-  يتعرف املتعلم أمهية تشكيل املعادن واستخداماهتا 
اطالعه  خالل  من  اليومية  حياتنا  يف  ومصادرها 

عىل ) فيديو - صور - كتب ...الخ (
التشكيــــل )  فنية ألنــواع  نمــاذج  املتعلم  -  يشاهد 

مسطح - ريليف - 2D ( ليميِّز بينها .

      جمال احلقائق :

يتعرف فــن تشكيل املعادن ؛ تارخيه وأمهيته وخواصه 
والُعَدد واألدوات وطرق تشكيله .

يتعرف طرق معاجلة األسطح املعدنية وقواعد األمن 
والسالمة

يتعرف التشكيل املسطح 2D واستخداماته يف
                  العمل الفني

 التعرف عىل العنارص
 األساسية للفن يف سياقات

 خمتلفة
وحتليلها

يستخدم التطبيقات اليدوية يف تشكيل 
املعادن .

واخلامات  األدوات  من  جمموعة  املتعلم  يستخدم   -
) نحاس أصفر - نحاس أمحر - أملنيوم - أسالك - 

مسامري ... الخ ( يف مترين بسيط .
خالل  من  املعدنية  لعبتك  صمم  لعبة  يلعب   -
عملته  عىل  املختلفة  التشكيل  أساليب  استخدام 

املعدنية اخلاصة .

        جمال العمليات :

يستخدم جمموعة من التطبيقات اليدوية لفهم 
جوانب تتعلق بجامل املعادن .

يقدر اجلامل يف جمال املعادن .
الفنية  األعامل  ونفعية  مجال  عن  املتعلم  يتحدث   -

اليدوية من خالل تقمصه دور صائغ املجوهرات .
مع  ؟  معدن  من  يكن  مل  لو  ماذا  لعبة  املتعلم  يلعب 
زمالئه لتوضيح أمهية خامة املعدن يف صنع األدوات 

واخلامات .

           جمال االجتاهات :

يقدر قيمة اجلامل يف املعادن وأثره يف حياته داخل 
وخارج املرسم

يتعرف جمال املعادن وارتباطه يف املواد 
الدراسية األخرى .

- يربط املتعلم تشكيل املعادن بامدة العلوم عن طريق 
زيارة خمترب العلوم ومشاهدة بعض املعادن الطبيعية .

         جمال االرتباط : 

يتعرف املواضيع املرتبطة بمجال املعادن يف املواد 
الدراسية األخرى .

جمال فن تشكيل املعادن
الوحدة األوىل : التشكيل بالضغط والنقش والَطرق واملعاجلة باألكسدة

الدرس األول
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الكفاية العامة الثانية

جمال فن تشكيل املعادن

أعامٍل فنية باستخدام العنارص األساسية للفن وتقنياهتا ؛ للتعبري عن 
اإلحساس ، واخليال واإلبداع .

عزيزي املعلم 
املتعلمني  نقل  عىل  احرص 
 ، حمرتفني  إىل  هواة  من 
فاملحرتف دائاًم يسعى ليكون 
وحيرص  جماله  يف  األفضل 
عىل كل ما هو جديد ، يتابع 

ويالحظ ويطور .

إنتاج



236

معيار املنهج م أمثلة عىل أنشطة التعلُّ الكفايات اخلاصة الكفاية العامة الثانية

ينتج أعامٍل فنية نفعية مستخدمًا التقنيات 
واخلامات املختلفة .

-  يشاهد املتعلم ) صورًا - فيديو ... الخ ( عن فكرة 
الدرس .

من  الفني  العمل  خطوات  عىل  املتعلم  -  يتعرف 
خالل ترتيبه خلطوات العمل الفني  املصورة ترتيبًا 

منطقيًا

      جمال احلقائق :

يتعرف خطوات العمل الفني وجمموعة من اخلامات 
املختلفة داخل وخارج املرسم

إنتاج أعامٍل فنية باستخدام 
العنارص األساسية للفن 

وتقنياهتا للتعبري عن 
اإلحساس ، واخليال 

واإلبداع .

ينتج أعامٍل فنية نفعية مستخدمًا 
التقنيات و اخلامات املختلفة .

تطبيق العمل الفعيل 
        جمال العمليات :

ينتج أعامٍل فنية نفعية مستخدمًا التقنيات واخلامات 
املختلفة داخل وخارج املرسم .

يعرب عن انطباعاته اجتاه اخلامات و األساليب 
يف األعامل الفنية .

-  يعرب املتعلم عن انطباعاته الشخصية جتاه اخلامات 
الفردية  املتابعة  عند  املستخدمة  األساليب  و 

واجلامعية أثناء العمل الفني .

           جمال االجتاهات :

يعرب عن انطباعاته الشخصية اجتاه اخلامات 
واألساليب املستخدمة أثناء ممارسة العمل الفني.

يستخدم معرفته ومهاراته املكتبية من املواد 
الدراسية األخرى يف إنتاجه الفني .

الفني  لعمله  املستخدمة  اخلامات  املتعلم  -  يربط 
الفردية  املتابعة  أثناء  العملية  الدراسات  مادة  يف 

واجلامعية .

         جمال االرتباط : 

يستخدم معرفته ومهاراته املكتسبة من املواد 
الدراسية األخرى أثناء إنتاجه ألعامل فنية يف 

املعادن.

جمال فن تشكيل املعادن
الوحدة األوىل : التشكيل بالضغط والنقش والطرق واملعاجلة باألكسدة

الدرس الثاين
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الكفاية العامة الثالثة

جمال فن تشكيل املعادن

النتاجات الفنية من ثقافات كويتية وإسالمية وعاملية لتنمية الوعي 
الثقايف .

عزيزي املعلم
وكّون  باملوهوبني  اهتم 
منهم  الفنية  الرتبية  مجاعة 
وأرشكهم يف عملية إخراج 
واإلعداد  الفنية  األعامل 

للمعرض الفني.

التمييز واملقارنة بني
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معيار املنهج م أمثلة عىل أنشطة التعلُّ الكفايات اخلاصة الكفاية العامة الثالثة

يتعرف فنانني من حضارات وثقافات 
خمتلفة .

-  يشاهد املتعلم فيلاًم تعليميًا عن احلضارة اإلسالمية 
يف جمال تشكيل املعادن .

جمال احلقائق :

يتعرف أعامٍل فنية لفنانني من حضارات وثقافات 
خمتلفة يف جمال املعادن .

التمييز واملقارنة بني النتاجات 
الفنية من ثقافات كويتية 

وإسالمية وعاملية لتنمية الوعي 
الثقايف .

يميِّز ويقارن بني أعامله الفنية وأعامل 
أخرى  .

عمله  بني  والتشابه  الفرق  اكتشاف  لعبة  -  يلعب 
الفني واألعامل املعروضه عليه .

جمال العمليات :

يميِّز و يقارن بني عمله الفني وأعامل أخرى ذات 
صلة بموضوعه الفني حلضارات وثقافات أخرى.

يعرب عن رأيه وانطباعاته حول عمله 
الفني واألعامل املعروضة عليه .

 ) ) مهنتي رس تطوري  بعنوان  املتعلم حلقة  -  يقدم 
ويستضيف أحد احلرفيني ليتحدث عنه .

         جمال االجتاهات :

يعرب عن رأيه وانطباعاته حول عمله الفني واألعامل 
الفنية املعروضة عليه .

يشارك ويساهم بأعامله الفنية . جيمع املتعلم صورًا ونامذج من العمالت املعدنية عرب 
العصور ويناقشها مع مادة الدراسات االجتامعية .

جمال االرتباط : 

يشارك بعمله الفني يف املواد الدراسية التي تتالءم 
مع موضوعه الفني .

يساهم ببعض أعامله الفنية يف تزيني البيئة املدرسية 
واملشاركة يف املسابقات واملعارض الداخلية 

واخلارجية .

جمال فن تشكيل املعادن
الوحدة األوىل : التشكيل بالضغط والنقش والطرق واملعاجلة باألكسدة 

الدرس الثالث



239

الوحدة الثانية
 التشكيل بالنشر 

والقص والتفريغ 

والتلوين بالمينا
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الكفاية العامة األولى

جمال فن تشكيل املعادن

العنارص األساسية للفن يف سياقات خمتلفة وحتليلها

عزيزي املعلم
 

شجع املتعلم عىل توجيه 
األسئلة واحرص عىل 

اإلجابة عليها ...

التعرف عىل
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معيار املنهج م أمثلة عىل أنشطة التعلُّ الكفايات اخلاصة الكفاية العامة األوىل

- يعرف أنواع املعادن وطرق التشكيل 
املختلفة واألدوات املستخدمة وكيفية 

تطبيقها .

-  يتعرف املتعلم أمهية تشكيل املعادن واستخداماهتا 
ومصادرها يف حياته اليومية من خالل اطالعه عىل 

) فيديو - صور - كتب ...الخ (
التشكيـــل  ألنــواع  فنية  نامذج  املتعلم  -  يشاهد 

)مسطح - جمسم ( ليميِّز بينها ويشاهد مجاهلا .

      جمال احلقائق :

والتفريغ  والقص  بالنرش  التشكيل  فن  -  يتعرف 
وقواعد  هلا  املصاحبة  واألدوات  املعادن  جمال  يف 

األمن والسالمة .
-  يتعرف طرق معاجلـة األسطـح املعدنيـــة )التلوين 

باملينا ( .
-  يتعرف التشكيـل املســطح واملجسـم                    

                 واستخداماته يف العمل الفني .

 التعرف عىل العنارص
 األساسية للفن يف سياقات

 خمتلفة
وحتليلها

يستخدم التطبيقات اليدوية يف تشكيل 
املعادن .

)منشار  األدوات  من  جمموعة  املتعلم  -  يستخدم 
آركت - سالح منشار - مبارد - مقص ... إلخ( 

بتمرين فني بسيط .

        جمال العمليات :

يستخدم جمموعة من التطبيقات اليدوية لفهم 
جوانب تتعلق بفن تشكيل املعادن .

يقدر قيمة العمل اليدوي . األعامل  ونفعية  مجال  عن  املتعلم  -  يتحدث 
صائغ  لدور  تقمصه  خالل  من  اليدوية  الفنية 

املجوهــرات .

           جمال االجتاهات :

يقدر قيمة مجال فن تشكيل املعادن وأثرها يف حياته 
داخل وخارج املرسم .

يربط جمال تشكيل املعادن يف املواد 
الدراسية األخرى .

الدراسات  بامدة  املعادن  تشكيل  املتعلم  يربط   -
العملية  الدراسات  لورشة  زيارة  العملية عن طريق 
يف  تستخدم  التي  واألدوات  الُعدد  ومشاهدة 

التشكيل . 
باألدوات  ليستعني  لعبة االستعانة بصديق  يلعب   -
العملية  الدراسات  مادة  يف  املستخدمة  والُعدد 

الستخدامها يف إعداد العمل الفني .

         جمال االرتباط : 

يتعرف مواضيع مرتبطة بمجال تشكيل املعادن يف 
املواد الدراسية األخرى وكيفية االستفادة منها .

جمال فن تشكيل املعادن
الوحدة الثانية : التشكيل بالنرش والقص والتفريغ والتلوين باملينا

الدرس األول
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الكفاية العامة الثانية

جمال فن تشكيل املعادن

أعامٍل فنية باستخدام العنارص األساسية للفن وتقنياهتا للتعبري عن 
اإلحساس ، واخليال واإلبداع .

عزيزي املعلم :
جو  عىل  وحافظ  ز  حفِّ
الذي  املبدعة  املجموعة 
أن  للمتعلمني  يسمح 
ويعملوا  ويفكروا  يتحدثوا 
اإلبداع  من  جو  يف 

واالستمتاع بالفن .

إنتاج
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معيار املنهج م أمثلة عىل أنشطة التعلُّ الكفايات اخلاصة الكفاية العامة الثانية

يعرف اخلامات الفنية وخطوات 
العمل الفني .

-  يشاهد املتعلم ) صورًا - فيديو ... الخ ( عن فكرة 
الدرس .

خالل  من  الفني  العمل  خطوات  املتعلم  -  يتعرف 
ترتيبًا  املصورة  الفني   العمل  خلطوات  ترتيبه 

منطقيًا.

      جمال احلقائق :

يتعرف خطوات العمل الفني وجمموعة من اخلامات 
املختلفة داخل وخارج املرسم

إنتاج أعاملٍ فنية باستخدام 
العنارص األساسية للفن 

وتقنياهتا للتعبري عن 
اإلحساس ، واخليال 

واإلبداع .

ينتج أعامٍل فنية نفعية مستخدمًا 
التقنيات و اخلامات املختلفة .

تطبيق العمل الفعيل .
        جمال العمليات :

ينتج أعامٍل فنية نفعية مستخدمًا التقنيات واخلامات 
املختلفة داخل وخارج املرسم .

يعرب عن انطباعاته الشخصية اجتاه 
اخلامات و األساليب من األعامل 

الفنية .

-  يعرب املتعلم عن انطباعاته الشخصية جتاه اخلامات 
الفردية  املتابعة  عند  املستخدمة  األساليب  و 

واجلامعية أثناء العمل الفني .

           جمال االجتاهات :

يعرب عن انطباعاته الشخصية اجتاه اخلامات 
واألساليب املستخدمة أثناء ممارسة العمل الفني.

يستخدم معرفته ومهاراته املكتسبه 
من املواد الدراسية األخرى .

الفني  لعمله  املستخدمة  اخلامات  املتعلم  -  يربط 
الفردية  املتابعة  أثناء  العملية  الدراسات  مادة  يف 

واجلامعية .

         جمال االرتباط : 

يستخدم معرفته ومهاراته املكتسبة من املواد 
الدراسية األخرى أثناء إنتاجه ألعامل فنية يف 

املعادن.

جمال فن تشكيل املعادن
الوحدة الثانية : التشكيل بالنرش والقص والتفريغ و التلوين باملينا

الدرس الثاين
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الكفاية العامة الثالثة

جمال فن تشكيل املعادن

النتاجات الفنية من ثقافات كويتية وإسالمية وعاملية لتنمية الوعي 
الثقايف .

عزيزي املعلم :
باللعب  املتعلم  شجع 
مع  احلركي  والتعامل 

املتعلمني .

التمييز واملقارنة بني
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معيار املنهج م أمثلة عىل أنشطة التعلُّ الكفايات اخلاصة الكفاية العامة الثالثة

يتعرف حرفًا يدوية من حضارات و ثقافات 
خمتلفة .

يدوية من خالل زيارته  فنية  أعامٍل  املتعلم  -  يشاهد 
رجب  طارق  معرض   - احلديث  الفني  املعرض 

... إلخ .

جمال احلقائق :

يتعرف فن احلرف اليدوية من حضارات وثقافات 
خمتلفة يف جمال تشكيل املعادن .

التمييز واملقارنة بني 
النتاجات الفنية من 

ثقافات كويتية وإسالمية 
وعاملية لتنمية الوعي 

الثقايف .

يميِّز ويقارن بني أعامله الفنية وأعامل أخرى  
.

يقارن املتعلم عمله الفني مع الصور التي مجعها من 
الوسائل التكنولوجية ) احلاسب اآليل ( ويميِّزها عن 

عمله الفني .

جمال العمليات :

يميِّز و يقارن بني عمله الفني وأعامل أخرى ذات 
صلة بموضوعه الفني حلضارات وثقافات أخرى.

يعرب عن رأيه وانطباعاته حول عمله الفني 
واألعامل املعروضة عليه .

-  يعرب املتعلم عن مدى استفادته من تشكيل املعادن 
واستفادة املجتمع منها .

         جمال االجتاهات :

يعرب عن رأيه وانطباعاته حول األعامل الفنية 
املعروضة عليه .

يشارك ويساهم بأعامله الفنية . يساهم املتعلم بعمله الفني يف )مسابقات - معارض 
- إهداءات - أركان مدرسية ( 

جمال االرتباط : 

يشارك بعمله الفني يف املواد الدراسية التي تتالءم 
مع موضوعه الفني .

يساهم ببعض أعامله الفنية يف تزيني البيئة املدرسية 
واملشاركة يف املسابقات واملعارض الداخلية 

واخلارجية .

جمال فن تشكيل املعادن
الوحدة الثانية : التشكيل بالنرش والقص والتفريغ و التلوين باملينا

الدرس الثالث
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الوحدة الثالثة
 التشكيل باألسالك
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الكفاية العامة األولى

جمال فن تشكيل املعادن

العنارص األساسية للفن يف سياقات خمتلفة وحتليلها

عزيزي املعلم :
استعن بربنامج 

pinterest للبحث 
عن أفكار جديدة .

التعرف عىل
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معيار املنهج م أمثلة عىل أنشطة التعلُّ الكفايات اخلاصة الكفاية العامة األوىل

- يتعرف أسلوب التشكيل باألسالك 
واألدوات املستخدمة وكيفية تطبيقها .

-  يشاهد املتعلم فيلاًم تعليميًا عن التشكيل باألسالك 
ومدى االستفادة من اخلامات املتنوعة.

ومصادرها  األسالك  أنواع  عىل  املتعلم  -  يتعرف 
من خالل مشاهدته لفيديو تعليمي يوضح أماكن 

ومصادر هذه األسالك .
التشكيل  تبني  متنوعة  فنية  أعامٍل  املتعلم  -  يشاهد 
 - فيديو   - صور   ( خالل  من  واملجسم  املسطح 

نامذج أعامل فنية ... إلخ ( .

      جمال احلقائق :

- يتعرف فن التشكيل باألسالك .
- يتعرف املتعلم أنواع األسالك ومصادرها .

-  يتعرف املتعلم أنواع التشكيل ) املسطح - املجسم( 
وكيفية تطبيقها .

 التعرف عىل العنارص
 األساسية للفن يف سياقات

 خمتلفة
وحتليلها

يستخدم التطبيقات اليدوية يف جمال تشكيل 
املعادن .

-  يستخدم املتعلم جمموعة من األدوات ) زرادية - 
قصافة الصق ... إلخ ( بتمرين فني بسيط .

        جمال العمليات :

يستخدم جمموعة من التطبيقات اليدوية لفهم 
جوانب تتعلق بفن تشكيل املعادن .

يقدر قيمة العمل اليدوي . الفنية  األعامل  ونفعية  مجال  عن  املتعلم  -  يتحدث 
اليدوية .

           جمال االجتاهات :

يقدر قيمة مجال فن تشكيل املعادن وأثرها يف حياته 
داخل وخارج املرسم .

يربط جمال تشكيل املعادن يف املواد الدراسية 
األخرى .

الدراسات  بامدة  باألسالك  التشكيل  املتعلم  -  يربط 
الدراسات  لورشة  زيارته  طريق  عن  العملية 

العملية.
-  يعرض املعلم مشكلة ألحد املتعلمني أثناء العمل 
مادة  من  يعرفوهنا  التي  احللول  يف  ومناقشتهم 

الدراسات العملية .

         جمال االرتباط : 

يتعرف مواضيع مرتبطة بمجال تشكيل املعادن يف 
املواد الدراسية األخرى وكيفية االستفادة منها .

جمال فن تشكيل املعادن
الوحدة الثالثة : التشكيل باألسالك

الدرس األول
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الكفاية العامة الثانية

جمال فن تشكيل املعادن

أعامٍل فنية باستخدام العنارص األساسية للفن وتقنياهتا للتعبري عن 
اإلحساس ، واخليال واإلبداع .

عزيزي املعلم :
نوع يف اخلامات 

  ) األسالك  أنواع   (
يف  املستخدمة  واألدوات 
يف  جمددًا  وكن  كفاية  كل 

التقنيات واخلامات .

إنتاج
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معيار املنهج م أمثلة عىل أنشطة التعلُّ الكفايات اخلاصة الكفاية العامة الثانية

يتعرف اخلامات الفنية وخطوات العمل 
الفني .

-  يشاهد املتعلم ) صورًا - فيديو ... الخ ( عن فكرة 
الدرس .

-  يتعرف املتعلم خطوات العمل الفني .

      جمال احلقائق :

يتعرف خطوات العمل الفني وجمموعة من اخلامات 
املختلفة داخل وخارج املرسم

إنتاج أعاملٍ فنية باستخدام 
العنارص األساسية للفن 

وتقنياهتا للتعبري عن 
اإلحساس ، واخليال 

واإلبداع .

ينتج أعامٍل فنية نفعية مستخدمًا التقنيات 
و اخلامات املختلفة .

تطبيق العمل الفعيل
        جمال العمليات :

ينتج أعاملٍ فنية نفعية مستخدمًا التقنيات واخلامات 
املختلفة داخل وخارج املرسم .

يعرب عن انطباعاته الشخصية اجتاه 
اخلامات و األساليب من األعامل الفنية.

-  يعرب املتعلم عن انطباعاته الشخصية جتاه اخلامات 
الفردية  املتابعة  عند  املستخدمة  األساليب  و 

واجلامعية أثناء العمل الفني .

           جمال االجتاهات :

يعرب عن انطباعاته الشخصية اجتاه اخلامات 
واألساليب املستخدمة أثناء ممارسة العمل الفني.

يستخدم معرفته ومهاراته املكتسبه من 
املواد الدراسية األخرى .

الفني  لعمله  املستخدمة  اخلامات  املتعلم  -  يربط 
الفردية  املتابعة  أثناء  العملية  الدراسات  مادة  يف 

واجلامعية .
-  استضافة معلم الدراسات العملية أو معلم العلوم 

ليناقش وحياور املتعلمني عن عملهم الفني .

         جمال االرتباط : 

يستخدم معرفته ومهاراته املكتسبة من املواد 
الدراسية األخرى أثناء إنتاجه ألعامل فنية يف املعادن 

.

جمال فن تشكيل املعادن
الوحدة الثالثة : التشكيل باألسالك

الدرس الثاين
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الكفاية العامة الثالثة

جمال فن تشكيل املعادن

النتاجات الفنية من ثقافات كويتية وإسالمية وعاملية لتنمية الوعي 
الثقايف .

عزيزي املعلم :

كن عىل استعداد 
الستكشاف الفروق 
الفردية بني املتعلمني 

وأحسن التعامل معها .

التمييز واملقارنة بني
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معيار املنهج م أمثلة عىل أنشطة التعلُّ الكفايات اخلاصة الكفاية العامة الثالثة

يتعرف حرفًا يدوية من حضارات و 
ثقافات خمتلفة .

يدوية من خالل زيارته  فنية  أعامٍل  املتعلم  -  يشاهد 
رجب  طارق  معرض   - احلديث  الفني  املعرض 

... إلخ .

جمال احلقائق :

يتعرف فن احلرف اليدوية من حضارات وثقافات 
خمتلفة يف جمال تشكيل املعادن .

التمييز واملقارنة بني 
النتاجات الفنية من 

ثقافات كويتية وإسالمية 
وعاملية لتنمية الوعي 

الثقايف .

يميِّز ويقارن بني أعامله الفنية وأعامل 
أخرى  .

يستخرج املتعلم وجه الشبه بني عمله الفني مع أعامٍل 
فنية يدوية من حضارات وثقافات خمتلفة .

جمال العمليات :

يميِّز و يقارن بني عمله الفني وأعاملٍ أخرى ذات 
صلة بموضوعه الفني حلضارات وثقافات أخرى.

يعرب عن رأيه وانطباعاته حول عمله 
الفني واألعامل املعروضة عليه .

-   يعرب املتعلم عن مدى استفادته من تشكيل املعادن 
طريق  عن  منها   املجتمع  واستفادة   ) األسالك   (

تقمصه لدور الفنان احلريف .

         جمال االجتاهات:

يعرب عن رأيه وانطباعاته حول األعامل الفنية 
املعروضة عليه .

يشارك ويساهم بأعامله الفنية . يساهم املتعلم بعمله الفني يف )مسابقات - معارض 
- إهداءات - أركان مدرسية ( 

جمال االرتباط : 

يشارك بعمله الفني يف املواد الدراسية التي تتالءم 
مع موضوعه الفني .

يساهم ببعض أعامله الفنية يف تزيني البيئة املدرسية 
واملشاركة يف املسابقات واملعارض الداخلية 

واخلارجية .

جمال فن تشكيل املعادن
الوحدة الثالثة : التشكيل باألسالك

الدرس الثالث
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تاريخ فن تشكيل املعادن يف احلضارة املرصية 

إنَّ صناعة احلديد وفنون املعادن املختلفة من أهم فنون احلضارة ، فاإلنسان قدياًم كانت له خربات وتقاليد 
فنية . ونجد يف حضارة مرص وآثارها مايدلنا عىل أنَّ الفنان أو الصانع املرصي يف كل العصور قد استعمل 

اخلامات املعدنية املوجودة بكثرة هائلة يف صحاري مرص وجباهلا ، وذلك يف تشكيل رائع وصياغة بديعة .

وباملثل نجد أن أغلب احلضارات القديمة قد استغلت املعادن املختلفة ابتداء من احلديد والنحاس وانتهاء 
بام ابتكره علامؤها من سبائك يف خدمة األغراض املختلفة من تزيني وأسلحة ووسائل لتيسري وتسهيل حياة 

اإلنسان عىل األرض .

فنان عالمي
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فنان  عالمي

الفنان فكتور موروزوف
درس الفنان Viktor Morozov تاريخ الفن الروسى دراسة جيدة بل وتاريخ 
الفنون للبالد املختلفة فأخذ ىف نحت قصص واقعية عىل املعدن وتقليد سيوف و 
الرائع أحداثًا  الفنان  ، فقد دّون هذا  إبداع  القرون الوسطى بكل  دروع قادة من 
مرت عرب العصور ؛ دينية وتارخيية ومل ينَس العاطفية وأيضا اخليالية ، كل ذلك كان 
عىل املعدن فأصبح خملدًا باسمه ىف صفحات الفن مادامت احلياة . فقد مزج بني 
النحاس واألملنيوم ىف أعامله حتى إنه يعطيك إحساسًا بأن احلكاية املنحوتة واقعية 

ومتحركة .
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الصف التاسع

تشكيل اخلشب

َّ
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1D wood art األعامل املسطحة wood art فن تشكيل اخلشب
sculptured wood 
art

األعامل املجسمة wood carving art احلفر عىل اخلشب
scroll saw 
techniques

تفريغ Marquetry التطعيم والتكسية
marking tools wood burning art أدوات العالم احلرق عىل اخلشب
measuring tools أدوات القياس veneer قرشة اخلشب
sharpening tools أدوات الشحذ carving tools أدوات نحت
turning tools أدوات التحوير 

املصطلحات الفنية اخلاصة بمجال تشكيل اخلشب

عزيزي املعلم !
يمكنك االستفادة من املصطلحات الفنية للبحث يف املواضيع الفنية يف االنرتنت مثل youtube أو google أو pinterest أو 

artcyclopedia

artcyclopediaمجعية السدو احلرفية
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م للصف التاسع ) جمال تشكيل اخلشب (  : حمتوى التعلُّ

الكفايات العامة
املفاهيم

جمال اخلشب

يتعرف العنارص األساسية للفن يف 
سياقات خمتلفة وحتليلها

- تارخيه وأمهيته يف حياتنا .
- األمن والسالمه أثناء العمل .

- األدوات واخلامات املستخدمة .
- أنواع ومصادر اخلشب ، ومراحل إعداد التصميم الناجح لتنفيذ العمل .

- طرق التشكيل املختلفة .

ينتج أعامٍل فنية باستخدام العنارص 
األساسية للفن وتقنياهتا للتعبري عن 

اإلحساس ، واخليال واإلبداع
أسطح - خامات - أدوات - تقنيات - أساليب فنية متنوعة .

يميِّز ويقارن النتاجات الفنية من ثقافات 
كويتية ، إسالمية وعاملية لتنمية الوعي 

الثقايف

مشاهدة - وصف - حتليل - نقد - تذوق .
تعزيز القيم اإلسالمية ، الرتبوية ، الوطنية .

املدارس الفنية املختلفة - الفن املعارص واحلديث .
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مجال تشكيل الخشب

الوحدة األوىل
احلفر عىل اخلشب

الوحدة الثانية
الوحدة الثالثةالتطعيم والتكسية

احلرق عىل اخلشب
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متهيــد
عىل  وتعرف  نشأته،  بداية  منذ  األخشاب،  أمهية  اإلنسان  اكتشف 

إمكانياهتا ومالءمتها ملتطلباته واحتياجاته.
 ومع تزايد مطالبه واحتياجاته، اهتمَّ كثريًا باألشجار، وكيفية استثامرها 
لتحقق تلك املتطلبات واالحتياجات حتى أصبحت من املواد األساسية 
التي يعتمد عليها يف حياته، وال يمكنه االستغناء عنها، كام أصبحت من 
الرضوريات التي يتسع نطاق استخدامها يومًا بعد يوم مما دعاه لالهتامم 
لضامن  ومقننة،  علمية  وأساليب  طرق  وفق  وزراعتها  الغابات  برعاية 
وأشغال  األثاث،  لصناعة  واهلام  الطبيعي  املصدر  هذا  ق  تدفُّ استمرار 

الديكور والنجارة.
قّيم  إنتاج  إىل  للوصول   فنية  مهارة  إىل   – – كخامة   وحيتاج اخلشب 
لتنفيذ  العضوية ، وتصلح  تتفق مع تركيبته  ُعَدد وأدوات  كام حيتاج إىل 
األعامل وفق مباديء وأساليب خاصة به دون غريه من اخلامات الطبيعية 
األخرى ؛ لذا تكونت مباديء النجارة وأصوهلا كأسلوب أمثل للتعامل 
مع األخشاب واستغالهلا لتظهر يف صورة منتجات ذات صفة وظيفية، 

تلبي حاجات اإلنسان اليومية، وتوفر متطلباته املعيشية.  
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 ويتفق جمال فن تشكيل اخلشب مع النجارة يف مبادئها وأصوهلا، 
واألدوات  الُعَدد  استخدام  عن  فضاًل  الفنية،  األعامل  تنفيذ  عند 
ذاهتا التي تستخدم يف النجارة، إال أنه كمجال تشكييل – له قواعده 
للعمل  قة  املحقِّ واألسس  القواعد  عىل  أساسًا  يرتكز   – وأصوله 
الفني كالكتلة والفراغ ، واالتزان ، وصواًل لتعميق اخلربات الفنية 
العديد  فيها  ويكتسب  املتعلم  خالهلا  من  ينمو  التي  والتشكيلية 
تقديرها، مما  اليدوية وكيفية  باألعامل  املرتبطة  والقيم  املهارات  من 
بموضوعات  وذاتيته  الفنية، وتؤكد شخصيته  قدراته  ينعكس عىل 
والتوظيف  التصميم  أساسها  ونفعية  تعبريية  صفة  ذات  وأعامل 

اجلاميل.

260
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»األخشاب« :
اخلشب ومشتقاته هو اخلامة األساسية يف إنتاج األعامل الفنية ملجال فن تشكيل 
اخلشب، كام ينطلق مسمى املجال من تلك اخلامة وطرائق تشكيلها يف األعامل الفنية.

 
مصادر األخشاب: 

تستخرج األخشاب من األشجار الطبيعية املتعددة بعد إجراء بعض العمليات 
واكتشاف  الطبيعية،  الغابات  لوجود  كان  ولذا  والتجفيف،  كالتقطيع  الصناعية 
والبلوط  واجلوز  واملاهوجني  كالصنوبر  واملتنوعة  الضخمة  األشجار  من  العديد 
السوق  الغابات ورعايتها ضامنًا إلمداد  الشاسعة من  باملساحات  سببًا يف االهتامم 

باالحتياجات املطلوبة من األخشاب بأنواعها وأحجامها.
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 أنواع األخشاب:  
 التخطيط التايل يوضح أنواع األخشاب:

أخشاب طبيعية
أخشاب لينة

الصنوبر
احلوار
األرز

الليمون

- الزان
- املاهوجني

- القرو
- اجلوز

- البلوط
- البلسندر ) الصاج (

- املعاكسأخشاب صلبة
- الالتيه

MDF املضغوط أو احلبيبي أو -
- القرشة

أخشاب صناعية

األخشاب
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الرتكيب العضوي لألشجار:  
الرأس )القمة(، كام تعتمد تركيبتها  أو  الساق، والتاج  أو  الشجرة يف تكوينها إىل ثالثة أجزاء هي اجلذور، واجلذع  تنقسم   

العضوية عىل اخلاليا املسامية التي حتتوي عىل النسيج اخللوي )السليلوز( ولب اخلشب.
 وبمشاهدة قطاع عريض من جذع الشجرة، نرى دوائر متحدة املركز، وتشكل حلقات دائرية حيث يمكن تقسيمها إىل أربعة 

أجزاء أساسية هي:  
١- اللـب:  

مركز قلب الشجرة، وأول ما يتكون من اجلذع، وهو نسيج خلوي ذو مسام، كام يمثل القناة التي متر من خالهلا العصارات 
الغذائية لتصل إيل مجيع أجزاء الشجرة.

٢- احللقات السنوية :
حلقات من النسيج اخللوي تتكون يف شكل دوائر حول اللب وتتكون كل دائرة من هذه احللقات يف سنة ولذا يمكن معرفة 

عمر الشجرة بعدد هذه احللقات .
٣- األشعة النخامية :

وتعرف باألشعة العضوية وترى عىل هيئة خطوط رأسية عىل احللقات السنوية، وتتكون من نسيج خلوي رقيق جدًا، يغطي 
ب، ومتتد هذه اخلطوط حتى آخر طبقة تكّونت يف الشجرة لتوصيل الغذاء عن طريقها. اللُّ

٤- القشـرة:  
وهي اللِّحاء أو الغالف الواقي للحلقات السنوية، وتتكون من خاليا ليفية من اخلشب تتشقق كلام تقدمت الشجرة بالعمر 

نظرًا لزيادة قطر اجلذع.
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إعداد وجتهيز األخشاب:  
متر األخشاب بعدة عمليات جتهيزّية وخطوات رئيسة قبل أن تصل إىل السوق، تبدأ بزراعة األشجار ورعايتها، ثم حتويلها إىل 

أخشاب جاهزة للبيع واالستخدام، وهذه اخلطوات هي:  
١- قطع األشجار:  

يراعي قطع األشجار عند متام نضوجها، وحتى تكون أخشاهبا صاحلة لالستعامل، كام تقطع اجلذور إىل أطوال مناسبة وتنزع 
عنها القطعة اخلارجية مما يساعد عىل رسعة التبخري وإمتام اجلفاف. 

٢- نقل األشجار:  
تنقل األشجار بعد تقطيعها بواسطة مقطورات السكك احلديدية أو عربات النقل، وإذا كانت الغابات تقع بجوار أحد األهنار، 

فإن األشجار توضع يف جمرى النهر حيث يدفعها التيار إىل أماكن التجهيز واإلعداد.
٣- الّتجزئة والشق:  

بعد وصول األشجار إىل أماكن التجهيز يتم شق جذوعها وجتزئتها إىل قطع وأطوال وفقًا للحلقات السنوية وبموجب طريقة 
تتناسب مع سامكة جذع الشجرة، للحصول عىل أكرب قدر من األلواح اخلشبية، بأطوال متعددة، وبأقل نسبة من الفاقدة.

٤- التجفيف:  
جيب أن تكون األخشاب تامة اجلفاف حني استخدامها، أي خالية من أكرب جزء من املاء هبا جتنبًا لتعرضها للتلف أو التسّوس 

وعدم االنكامش أو االلتواء فيام بعد التصنيع حيث ُتّتبع طريقتان للتجفيف.
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أ- التجفيف الطبيعي: 
 ُتَرصُّ األشجاُر بعد تقطيعها، وتوضع بالظل بشكل متباعد قلياًل حتى تكون 
عرضة للهواء وبعيدًا عن أشعة الشمس أو األمطار، وُتقلّب كتُل األشجار هذه 

يوميًا حتى يتخللها اهلواء من مجيع االجتاهات فتجف متامًا وبشكل طبيعي.
 أما األلواح اخلشبية فُتَصفُّ بعد شقها، وتوضع فوق بعضها مع الفصل بينها 
بينها  بقطع صغرية من اخلشب لعزل األلواح عن بعضها، وضامن مرور اهلواء 

فتجف طبيعيًا وبشكٍل متساٍو.
ب- التجفيف الصناعي: 

 جتفف األخشاب صناعيًا بطرق عدة منها: 
تعريض األخشاب بعد رصها يف مكان خاص لتيارات هوائية ساخنة.

تسليط تيارات مائية يف درجة الغليان عىل األخشاب فتغسلها من املواد الرطبة 
من  حتفظها  كام  األخشاب  جفاف  رسعة  عىل  تساعد  الطريقة  وهذه  وتطردها، 

التسّوس، وباإلمكان تلوين اخلشب هبذه الطريقة.
أكرب سطح ممكن من اخلشب حلرارة متوسطة يف جو رطب ومشبع  ض  ُيعرَّ
ببعض الغازات، وذلك لتجنب حدوث تشققات أو التواءات وهي من أفضل 

طرق التجفيف الصناعية.
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العدد واألدوات املستخدمة يف أشغال اخلشب :
تنقسم العدد واألدوات املستخدمة يف أشغال اخلشب إىل قسمني: 

أواًل: األدوات اليدوية: 
-  أدوات القياس: ) املساطر – رشيط القياس – الزوايا ( وتستخدم لقياس األلواح وضبط األبعاد 

والزوايا.
املعدن  من  حاد  سن  وهلا  خشبية  آالت   ) الشنكار   – السكاكني   – الفرجار   ( العالم:  -  أدوات 

لتحديد اخلطوط باخلدش عىل اخلشب.
-  أدوات احلفر: ) األزاميل ( يتوفر بعدة مقاسات وأنواع تتناسب مع االستخدام املطلوب.

-  أدوات التثبيت : املسامري – الغراء–  الكوايل ) أعواد ُأسطوانية من اخلشب بمقاسات خمتلفة ( .
-  أدوات القطع : ) املناشري( األركت اليدوي -منشار التمساح – رساق ظهر – الساحقة( .

- أدوات التنعيم: الفأرات – املبارد – الصنفرة الورقية .
- أدوات املسك: القمط- امللزمة – املربط – املسند.

- أدوات حفر الثقوب : املخاريز – املثاقب .
- أدوات الدق : املطارق – املدقات .

-  أدوات اخللع : الكامشات – املطارق ذات الطرف املعد لذلك.
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ثانيًا: األدوات الكهربائية: 
- املناشري الكهربائية: املنشار الرتددي – منشار صينية – منشار رشيط.

- املثاقب الكهربائية.
- ماكينات صنفرة.

اخلربات املصاحبة لفن تشكيل اخلشب:
خيتص فن تشكيل اخلشب بإنتاج األعامل واملشغوالت الفنية التي تعتمد عىل اخلشب كخامة أساسية يف التشكيل وباستخدام 

العدد واألدوات واخلربات العملية الالزمة للتنفيذ وفقًا لألسس التي حتكم عمليات التشكيل الفني )أسس التصميم(.
وألي منتج كان هناك جانبان مهامن مها:  

- اجلانب الوظيفي.
- اجلانب العميل.

وهذا يعني أن حتويل األخشاب إىل مشغوالت ومنتجات صاحلة لالستعامل وتشكيلها بواسطة العدد واألدوات، هو جانب 
وظيفي بحت يلزمه البعد اجلاميل الذي يضفي عىل هذا املنتج رونقًا ومظهرًا حمببًا إىل النفس، وقد تكون هذه اإلضافات التشكيلية 

من خالل التطعيم أو احلفر عىل اخلشب  أو خراطة اخلشب.
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وال يقترص مفهوم الغرض الوظيفي يف األعامل الفنية عىل استخدام املنتجات أو استعامهلا فقط، بل يتعداه إىل عمليات التزيني، 
واالستمتاع البرصي للمشاهد، فالفنان عندما ينتج برواز – مثاًل – فأنه يتعدى اجلانب الوظيفي البحت ووضع الصور فيه، إىل 
جانب أشمل وأعم كتزيني أحد أركان املنزل، وإضفاء مسحة مجالية عليه، وهو بذلك حيقق اجلانبني الوظيفي واجلاميل يف الوقت 

نفسه.
إىل ثالثة جوانب وأنواع  تنفيذها  لطبيعة وأساليب  تقسيم األعامل يف فن تشكيل اخلشب، وتصنيفها وفقًا  ويمكن 

رئيسة: 
 ١-  األعامل املسطحة.
 ٢- األعامل املجسمة.

.)Relief( ٣- األعامل ذات األسطح املجسمة 
يمكن  ما  للتنفيذ، وهو  التي ختتص هبا، كام تشرتك مجيعها بخربات عملية الزمة  التشكيلية  األنواع خرباهتا  ولكٍل من هذه 

توضيحه بالتايل: 

أواًل: األعامل املسطحة:  
 وهي األعامل الفنية املسطحة ذات البعدين، والتي يتضمن تنفيذها اخلربات التشكيلية التالية:  

- احلرق عىل اخلشب : الفاتح والغامق – عالقات خطية – مالمس.
- التلوين : تعبريات – عالقات لونية.

- القرشة والتكسية : العالقة بني الشكل واألرضية.
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ثانيًا: املجسامت:  
وهي األعامل الفنية املجسمة ذات الثالثة أبعاد، والتي يمكن مشاهدهتا من مجيع جوانبها، وهي تظهر 

عىل ثالثة أنواع )الكتلة – التجميع – الرتاكيب( والتي تتطلب عمليات تشكيلها إىل اخلربات التالية:  
النحت واإلضافة - التفريغ  املعاجلة الفراغية - املالمس - التعاشيق - التطعيم.

ثالثًا: األسطح املجسمة:  
بأحد  التشكيل  عىل  يعتمد  واحد  عمل  يف  واملجسم  املسطح  بني  جتمع  التي  الفنية  األعامل  وهي 

األساليب التالية: 
- البارز )تشكيل عىل املسطح (.

- الغائر )تشكيل يف املسطح (.
ولتنفيذ هذه األعامل فإن عمليات التشكيل تتطلب اخلربات التالية: 

احلذف، اإلضافة، املالمس واخلدش،  التجميع )طبقات – عدة مستويات(، التفريغ ، احلرق ، التطعيم.
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وتشرتك هذه األنواع – مجيعها – يف اخلربات العملية التالية: 
أواًل: خربة التصميم حيث تتضمن العمليات التالية:  

- التخطيط األّويل وإعداد الفكرة.
- التحضري وعمل) االنفرادات املساقط (.

- حتديد املتطلبات ) اخلامات – العدد (.

ثانيًا: خربة التنفيذ والتي تتطلب اخلربات التالية:  
- القطع والنرش.

- القطع املستقيم.
- القطع املنحني.

- التعاشيق بأنواعها.
- النقر واللسان.

- التفريغ باستخدام املنشار.
-  التسوية والتنعيم :

باستخدام الفأرة والرندة.
باستخدام املبارد والصنفرة.

- اللصق والتجميع.
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- اخلابور.
- التثبيت باملسامر.

- التغرية.
- استخدام املالزم .

- الدهان والتشطيب واإلخراج النهائي لألعامل.

األعامل  عىل  اجلاميل  البعد  إلضفاء  اخلشب  تشكيل  لفن  املصاحبة  اخلربات 
واملشغوالت اخلشبية:

أواًل: التطعيم والتكسية: 
ُتَعدُّ أعامل الفن اإلسالمي املرآة التي تتجىل عىل صفحاهتا صور فنون التطعيم عىل 
اخلشب، وإن أعامل التطعيم والتصديف منذ بدايات هذا الفن العظيم قد أظهرت تفوقًا 

ساحقًا للمسلمني يف هذا املجال مقارنة بغريه من فنون تشكيل اخلشب. 
وُيَعدُّ التطعيم أو التكسية األسلوب الفنّي لتغطية املسطحات اخلشبية من طريقتني:  

 أ - التطعيم بالصدف.

 ب- التطعيم بالقرشة.
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ثانيًا: احلفر عىل اخلشب :  
احلفر عىل اخلشب أو ما يسمى باألويام )Oyma(، يعد أحد جوانب تشكيل اخلشب، وهي لفظ تركي يعني الزخارف البارزة 
املنظر  رائعة  فنية  أعامل  عىل  احلصول  من  يمكننا  األخشاب،  مسطحات  عىل  احلفر  أعامل  فاستخدام  وغريها،  األخشاب  عىل 

والقيمة.
وجتري عمليات احلفر عىل اخلشب فوق مسطحات صامء بعد أن يوضع التصميم املقرتح عىل الورق، حيث ينقل عىل املسطح ثم 
تبدأ عمليات احلفر والتفريغ لألجزاء املكونة للتصميم باستخدام األزاميل والدفر املتعددة املقاسات، كام يتم تنعيم هذه األجزاء 

باملبارد الناعمة والصنفرة.
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  :)Turnery( ثالثًا: خراطة اخلشب
وتنقسم إىل نوعني أساسني مها:  

اخلراطة البلدية:  
الواسعة حيث تعتمد عىل استخدام اآلالت إلنتاج أعداٍد كبرية من  باخلراطة  وتسمى 
استخدام  يصعب  إذ  ؛  الكبرية  األحجام  من  وغريها  واألرجل...  واألعمدة  القواطع 

املخرطة الصغرية يف تصنيعها.
اخلراطة الدقيقة:  

وتسمى بخراطة املرشبية، حيث الدقة املتناهية يف خراطة األحجام الصغرية من اخلشب، 
كذلك خراطة املسابيح اخلشبية .

رابعًا : احلرق عىل اخلشب: 
باإلمكان استخدام عمليات احلرق عىل اخلشب ، وإحداث تأثريات خطية ولونية )فاتح - غامق( 

واملشغوالت  لألعامل  مجاليًا  بعدًا  يعطي  مما 
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اخلشبية ، كام يمكن عمل بعض النقوشات والزخارف وذلك باستخدام آلة احلرق عىل اخلشب .
خامسًا: اخلامات البيئية والتوليف: 

يمكن االستفادة من األخشاب البيئية كجذوع األشجار وأغصاهنا والنخيل ومشتقاته، أو جتميع األخشاب املستهلكة كأخشاب 
الصناديق وغريها، واستخدامها يف األعامل الفنية واملشغوالت اخلشبية مع توليفها ببعض اخلامات األخرى كاملعادن واخلزفيات 

إلضفاء بعد مجايل ونفعي آخر.
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عىل املعلم وطالبه اتباع اإلرشادات، وااللتزام بالتعليامت التالية ضامنًا ألمنهم وحتقيقًا لسالمتهم، وجتنبًا لوقوع احلوادث.
أواًل:  آداب عامة:  

- ُتَعدُّ الورشة مكانًا للعمل والدراسة، ولذا فال يصح املزاح أو اجلري فيها ألن ذلك يسبب أخطارًا كثرية.
- ال جيوز اللعب أو املزاح بالُعَدد واألدوات املوجودة بالورشة.
- من اخلطأ محل عدد كبري من الُعَدد واألدوات يف وقت واحد.

- جيب التنبيه عىل اآلخرين وحتذيرهم عند محل األلواح اخلشبية خاصة ذات األطوال الكبرية.
ر، حتى جتري اإلسعافات األولية يف الوقت املناسب.  وجيب التبليغ فورًا عن احلوادث عند وقوعها مبارشة، وعدم التأخُّ

- ارتداء النظارات الواقية للعني أثناء العمل .
- ارتداء غطاء واٍق للّتنفس لتفادي استنشاق احلبيبات الدقيقة املتطايرة من األخشاب وغريها أثناء العمل .

ثانيًا: اجلوانب البدنية:  
-  عند رفع األمحال الثقيلة ال جيوز االعتامد عىل عضالت الظهر، بل جيب االستعانة باآلخرين، واحلرص عىل استخدام عضالت 

اليدين والساقني.
- احلرص عند استعامل اإلهبام كدليل يف عمليات النرش أو الشق باملنشار اليدوي.

- الختبار درجة شحذ املناشري تستخدم األخشاب أو الكرتون بداًل من استخدام أصابع اليدين. 
- عند استخدام السكاكني والقواطع، يكون القطع يف اجتاه اجلسم مع احلذر الشديد يف ذلك.

- إعطاء العمل االنتباه الذهني الكامل، وخاصة عند استخدام املناشري الكهربية، حتى ال يصاب أحد ولتجنب أي رضر.

قواعد األمن والسالمة 
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ثالثًا: املالبس:  
- ارتداء ما يناسب العمل داخل الورشة، وذلك لسهولة احلركة وعدم إتالف املالبس الثمينة.

وجيــب مالحظــة ورفــع كل مــا يعيــق العمــل داخــل الورشــة كرفــع األكــامم ومــداراة ربطــة العنــق، ونبتعــد عــن طريــق اآلالت 
الكهربيــة واملتحركــة.

رابعًا: الُعَدد واألدواُت:  
- ختصيص مكان، أو خزانة ذات قفل حلفظ العدد واألدوات فيها.

القاطع  يكون حدها  بحيث  )البنك(  الطاولة  املستخدمة عىل سطح  واألدوات  العدد  وترتيب  -  تنظيم 
عكس اجتاه اجلسم ، وبوضع يبعد عن حافة الطاولة.

-  التأكد من وجود املقابض واأليدي اخلشبية للعدد واألدوات، كام جيب املحافظة عليها لتجنب إصابة 
اليد أثناء االستخدام.

- تستخدم العدد واألدوات للغرض الذي خصصت له، وال لغري ذلك.
- عدم العبث أو حماولة إصالح األدوات الكهربية عند عطالتها، بل أخذها للشخص املختص إلصالحها. 
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خامسًا: اخلامات واملواد املنزلية:  
- تثبيت األخشاب باملَْلَزمة دائاًم قبل العمل هبا.

- عدم ترك علب الغراء مفتوحة لفرتة طويلة حتى ال جتف، بل جيب إغالقها والتأكد من ذلك دائاًم.
-  ختصيص مكان أو صندوق جلميع بقايا األخشاب من قطع ونشارة، مع رضورة تنظيف مكان العمل أواًل بأول حتى ال يزدحم، 

وتعرتض بقايا اخلشب حركة األشخاص.
- رضورة ختزين األخشاب وخاصة األلواح يف مكان جاف، وبطريقة صحيحة حتفظه من الرطوبة وااللتواء وبعيدًا عن االشتغال. 
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الوحدة األوىل
الحفر على الخشب
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الكفاية العامة األولى

جمال فن تشكيل اخلشب

العنارص األساسية للفن يف سياقات خمتلفة وحتليلها

عزيزي املعلم :
وأساليب  طرق  يف  ع  نوِّ
دائاًم  وابحث   ، التدريس 
تدريس  اسرتاتيجيات  عن 

ختدم الكفايات اخلاصة .

التعرف عىل
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معيار املنهج م أمثلة عىل أنشطة التعلُّ الكفايات اخلاصة الكفاية العامة األوىل

يتعرف جمال اخلشب وأدواته وأسلوب 
احلفر واألعامل املسطحة واملجسمة .

- عرض فيلم قصري عن مراحل نمو الشجر وأنواعها 
داخلها   ، جمموعة  كل  عىل  مغلفات  املعلم  -  يوزع 
املعلم  يقوم   ، عنه  ومعلومات  اخلشب  نوع  اسم 
بعرض نوع اخلشب ويذكر اسمه ، تقوم املجموعة 
وتتحدث  املغلف  من  الشجرة  اسم  عن  بالبحث 

عن املعلومة املوجودة .
عىل  للتعرف  الدراسات  قسم  بزيارة  -  يقوم 

األدوات.

      جمال احلقائق :

، أنواعها  -  يتعرف فن تشكيل اخلشب ) مصادرها 
وتركيبها وإعدادها وجتهيزها .

تشكيل  يف  املستخدمة  واألدوات  العدد  -  يتعرف 
اخلشب .

- يتعرف أسلوب احلفر عىل اخلشب 
- يتعرف األعامل املسطحة واملجسامت

             واألسطح املجسمة .
- يتعرف قواعد األمن والسالمة .

 التعرف عىل العنارص
 األساسية للفن يف سياقات

 خمتلفة
وحتليلها

يستخدم التطبيقات اليدوية يف تشكيل 
اخلشب .

-  جيرب املتعلم طريقة استخدام العدد عىل قطع فنية 
صغرية ويتم جتميعها يف لوحة مجاعية .
- يقوم املتعلم بإنتاج لوحة ذات أسطح .

        جمال العمليات :

يستخدم جمموعة من التطبيقات اليدوية لفهم 
جوانب تتعلق بمجال اخلشب .

يقدر قيمة العمل اليدوي . ويرشح  العمل  أثناء  جتربته  عن  املتعلم  -  يتحدث 
شعوره وإحساسه من خالل ما تم جتربته .

           جمال االجتاهات :

يقدر قيمة مجال تشكيل اخلشب وأثرها يف حياته 
داخل وخارج املرسم

يربط جمال تشكيل اخلشب يف املواد 
الدراسية األخرى .

العملية  الدراسات  قسم  يف  رآه  ما  املتعلم  -  يذكر 
وكيف استفاد من ذلك يف عمله الفني .

         جمال االرتباط : 

يتعرف مواضيع مرتبطة بمجال تشكيل اخلشب يف 
املواد الدراسية األخرى وكيفية االستفادة منها .

جمال فن تشكيل اخلشب
الوحدة األوىل : احلفر عىل اخلشب

الدرس األول
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الكفاية العامة الثانية

جمال فن تشكيل اخلشب

أعامٍل فنية باستخدام العنارص األساسية للفن وتقنياهتا للتعبري عن 
اإلحساس ، واخليال واإلبداع .

عزيزي املعلم :
ضع خطتك لتنفيذ العمل 
وقم  الطلبة  مع  الفني 
العمل  مراحل  بتقسيم 
عىل عدد احلصص املتاحة 

للدرس .

إنتاج
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معيار املنهج م أمثلة عىل أنشطة التعلُّ الكفايات اخلاصة الكفاية العامة الثانية

يتعرف اخلامات الفنية وخطوات العمل 
الفني.

تعريف  مع  املجموعات  عىل  الُعدد  توزيع  -  يتم 
أثناء  أداة  لكل  والسالمة  األمن  قواعد  املتعلم 

االستخدام .
- يرشح املتعلم الفكرة وكيفية تنفيذها وخطواهتا .

      جمال احلقائق :

يتعرف خطوات العمل الفني وجمموعة من اخلامات 
املختلفة داخل وخارج املرسم

إنتاج أعامٍل فنية باستخدام 
العنارص األساسية للفن 

وتقنياهتا للتعبري عن 
اإلحساس ، واخليال 

واإلبداع .

ينتج أعاماًل فنية نفعية مستخدمًا التقنيات و 
اخلامات املختلفة .

تطبيق العمل الفعيل . 
        جمال العمليات :

ينتج أعاماًل فنية نفعية مستخدمًا التقنيات واخلامات 
املختلفة داخل وخارج املرسم .

القدرة عىل التعبري عن انطباعاته الشخصية 
اجتاه اخلامات و األساليب من األعامل الفنية .

-  يعرب املتعلم عن انطباعاته الشخصية جتاه اخلامات 
الفردية  املتابعة  عند  املستخدمة  واألساليب 

واجلامعية أثناء العمل الفني .

           جمال االجتاهات :

يعرب عن انطباعاته الشخصية اجتاه اخلامات 
واألساليب املستخدمة أثناء ممارسة العمل الفني.

استخدام معرفته ومهاراته املكتسبة من املواد 
الدراسية األخرى .

الفني  لعمله  املستخدمة  اخلامات  املتعلم  -  يربط 
الفردية  املتابعة  أثناء  العملية  الدراسات  مادة  يف 

واجلامعية .
يديه  بني  الذي  الفني  العمل  عن  املتعلم  -  يتحدث 
وما هي أوجه الشبه بني ماديت الفنية والدراسات 

العملية أثناء املتابعة الفردية واجلامعية

         جمال االرتباط : 

يستخدم معرفته ومهاراته املكتسبة من املواد 
الدراسية األخرى أثناء إنتاجه ألعامل فنية يف جمال 

اخلشب

جمال فن تشكيل اخلشب
الوحدة األوىل : احلفر عىل اخلشب

الدرس الثاين
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الكفاية العامة الثالثة

جمال فن تشكيل اخلشب

النتاجات الفنية من ثقافات كويتية وإسالمية وعاملية لتنمية الوعي 
الثقايف .

عزيزي املعلم :
البحث  فكرة  عزز 
عىل  والتعرف  واالطالع 
الثقافات ومجع املعلومات 

لدى الطالب .

التمييز واملقارنة بني
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معيار املنهج م أمثلة عىل أنشطة التعلُّ الكفايات اخلاصة الكفاية العامة الثالثة

يتعرف فنانني من حضارات وثقافات 
خمتلفة .

ويناقش  ما  فنان  بأعامل  قائمة  بعمل  املتعلم  يقوم 
أعامله ، ثم يذكر اسم الفنان يف هناية القائمة .

جمال احلقائق :

يتعرف أعاماًل فنية لفنانني من حضارات وثقافات 
خمتلفة يف جمال تشكيل اخلشب .

التمييز واملقارنة بني 
النتاجات الفنية من 

ثقافات كويتية ، وإسالمية 
وعاملية لتنمية الوعي 

الثقايف .

يميِّز ويقارن بني أعامله الفنية وأعامل 
أخرى  .

عمله  مع  ويقارهنا  الفنان  قائمة  املتعلم  -  يستخدم 
الفني من خالل النقاط التي يف القائمة .

جمال العمليات :

يميِّز و يقارن بني عمله الفني وأعامل أخرى ذات 
صلة بموضوعه الفني حلضارات وثقافات أخرى.

يعرب عن رأيه وانطباعاته حول عمله الفني 
واألعامل املعروضة عليه .

عن  ويسأل  النقاط  أحد  باختيار  املتعلم  -  يقوم 
واجهه  حال  يف  استخدمه  الذي  العمل  أسلوب 

مشكلة أثناء العمل .

         جمال االجتاهات :

يعرب عن رأيه وانطباعاته حول األعامل الفنية 
املعروضة عليه .

يشارك ويساهم بأعامله الفنية . يقوم املتعلمون بإهداء قسم الدراسات اللوحة الفنية 
تقديرًا ملشاركتهم عملهم .

جمال االرتباط : 

يشارك بعمله الفني يف املواد الدراسية التي تتالءم 
مع موضوعه الفني .

يساهم ببعض أعامله الفنية يف تزيني البيئة املدرسية 
واملشاركة يف املسابقات واملعارض الداخلية 

واخلارجية .

جمال فن تشكيل اخلشب
الوحدة األوىل : احلفر عىل اخلشب

الدرس الثالث
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الوحدة الثانية
التطعيم والتكسية
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الكفاية العامة األولى

جمال فن تشكيل اخلشب

العنارص األساسية للفن يف سياقات خمتلفة وحتليلها

عزيزي املعلم :
العمل اليدوي ُيَعدُّ أسلوبًا 
للتعبري عن الذات وكشف 
اخليال، حيث يعّزز العمل 
والتعبري  اإلبداع  اليدوّي 

عن اخليال .

التعرف عىل
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معيار املنهج م أمثلة عىل أنشطة التعلُّ الكفايات اخلاصة الكفاية العامة األوىل

يتعرف التطعيم والتكسية يف جمال 
اخلشب.

 - التكسية   ( العمل  لطريقة  قصريًا  فيلاًم  -  يشاهد 
التطعيم - التشكيل املسطح - املجسم - األسطح 

املجسمة ( .

      جمال احلقائق :

جمال  يف  والتكسية  التطعيم  أسلوب  -  يتعرف 
اخلشب.

- يتعرف التشكيل املسطح واملجسم
              واألسطح املجسمة .

 التعرف عيل العنارص
 األساسية للفن يف سياقات

 خمتلفة
وحتليلها

يستخدم التطبيقات اليدوية يف تشكيل 
اخلشب .

 ) التكسية   - التطعيم   ( اخلربات  أنواع  أحد  -  ينفذ 
بتمرين فني بسيط .

        جمال العمليات :

يستخدم جمموعة من التطبيقات اليدوية لفهم 
جوانب تتعلق بمجال اخلشب .

يقدر قيمة العمل اليدوي . ويرشح  العمل  أثناء  جتربته  عن  املتعلم  -  يتحدث 
شعوره وإحساسه من خالل ما تم جتربته .

           جمال االجتاهات :

يقدر قيمة مجال تشكيل اخلشب وأثرها يف حياته 
داخل وخارج املرسم

يربط جمال تشكيل اخلشب يف املواد 
الدراسية األخرى .

-  يقوم املتعلم بعرض أوجه الشبه بني ما عمله وما 
سبق أن درسه يف مادة الدراسات العملية ، وكيف 
استفاد من معلومات مادة الدراسات العملية أثناء 

تنفيذ عمله الفني .

         جمال االرتباط : 

يتعرف مواضيع مرتبطة بمجال تشكيل اخلشب يف 
املواد الدراسية األخرى وكيفية االستفادة منها .

جمال فن تشكيل اخلشب
الوحدة الثانية : التطعيم والتكسية

الدرس األول
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الكفاية العامة الثانية

جمال فن تشكيل اخلشب

أعامٍل فنية باستخدام العنارص األساسية للفن وتقنياهتا للتعبري عن 
اإلحساس ، واخليال واإلبداع .

عزيزي املعلم :
املسبق  اإلعداد  عىل  احرص 
بتجهيز  وذلك  للدرس 
واألدوات  املناسبة  اخلامات 
بديلة  خطة  وضع   ، الالزمة 
وذلك  الفني  العمل  لتنفيذ 
يف  بديلة  فنية  خامات  بتجهيز 
من  املتعلمني  يتمكن  مل  حال 

تنفيذ املطلوب .

إنتاج
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معيار املنهج م أمثلة عىل أنشطة التعلُّ الكفايات اخلاصة الكفاية العامة الثانية

يتعرف اخلامات الفنية وخطوات العمل 
الفني .

-  يلصق املتعلم لوحات إيضاحية عن كل ُعَدة وما 
هي طريقة استخداماهتا عىل السبورة .

خطوات  ويعرض   ، ويرشحها  الفكرة  -  يعرض 
العمل.

- مع تذكري املتعلمني بقواعد األمن والسالمة .

      جمال احلقائق :

يتعرف خطوات العمل الفني وجمموعة من اخلامات 
املختلفة داخل وخارج املرسم

إنتاج أعاملٍ فنية باستخدام 
العنارص األساسية للفن 

وتقنياهتا للتعبري عن 
اإلحساس ، واخليال 

واإلبداع .

ينتج أعاماًل فنية نفعية مستخدمًا 
التقنيات واخلامات املختلفة .

تطبيق العمل الفعيل . 
        جمال العمليات :

ينتج أعامٍل فنية نفعية مستخدمًا التقنيات واخلامات 
املختلفة داخل وخارج املرسم .

يعرب عن انطباعاته الشخصية اجتاه 
اخلامات واألساليب من األعامل الفنية.

-  يعرب املتعلم عن انطباعاته الشخصية جتاه اخلامات 
الفردية  املتابعة  عند  املستخدمة  واألساليب 

واجلامعية أثناء العمل الفني .

           جمال االجتاهات :

يعرب عن انطباعاته الشخصية اجتاه اخلامات 
واألساليب املستخدمة أثناء ممارسة العمل الفني.

يستخدم معرفته ومهاراته املكتسبة من 
املواد الدراسية األخرى .

مادة  استخدمه من معلومات من  ما  املتعلم  -  يذكر 
الدراسات العملية أثناء التطبيق العميل .

         جمال االرتباط : 

يستخدم معرفته ومهاراته املكتسبة من املواد 
الدراسية األخرى أثناء إنتاجه أعامٍل فنية يف جمال 

اخلشب.

جمال فن تشكيل اخلشب
الوحدة الثانية : التطعيم والتكسية

الدرس الثاين
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الكفاية العامة الثالثة

جمال فن تشكيل اخلشب

النتاجات الفنية من ثقافات كويتية وإسالمية وعاملية لتنمية الوعي 
الثقايف .

عزيزي املعلم :

رؤية  عىل  املتعلمني  درب 
بنظرة  الفنية  األعامل 
العمل  لعنارص  املحلل 
النقد  عىل  ودرهبم  الفني 

البناء .

التمييز واملقارنة بني
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معيار املنهج م أمثلة عىل أنشطة التعلُّ الكفايات اخلاصة الكفاية العامة الثالثة

يتعرف إىل فنانني من حضارات وثقافات 
خمتلفة.

وأعامله  فنان  عن  تعليميٍّ  فيلٍم  بعرض  املعلم  يقوم 
وسريته ، ويقوم املتعلمني بتدوين معلومات عنه يف 
أوراق ، وتتحدث كل جمموعة عن أعامله وإنجازاته .

جمال احلقائق :

يتعرف أعاماًل فنية لفنانني من حضارات وثقافات 
خمتلفة يف جمال تشكيل اخلشب .

التمييز واملقارنة بني 
النتاجات الفنية من 

ثقافات كويتية وإسالمية 
وعاملية لتنمية الوعي 

الثقايف .

يميِّز ويقارن بني أعامله الفنية وأعامل أخرى. مع  العاملي  الفنان  عمل  بني  باملقارنة  املتعلم  -  يقوم 
أعامل فنانني حمليني أو من أحد الدول العربية .

جمال العمليات :

يميِّز و يقارن بني عمله الفني وأعامل أخرى ذات 
صلة بموضوعه الفني حلضارات وثقافات أخرى.

يعرب عن رأيه وانطباعاته حول عمله الفني 
واألعامل املعروضة عليه .

يتحدث املتعلم عن النتائج الفنية ونتائج زمالئه .
         جمال االجتاهات :

يعرب عن رأيه وانطباعاته حول األعامل الفنية 
املعروضة عليه .

يشارك ويساهم بأعامله الفنية . يشارك املتعلم بعرض لوحته يف اإلدارة املدرسية أو 
أحد أركان املدرسة .

جمال االرتباط : 

يشارك بعمله الفني يف املواد الدراسية التي تتالءم 
مع موضوعه الفني .

يساهم ببعض أعامله الفنية يف تزيني البيئة املدرسية 
واملشاركة يف املسابقات واملعارض الداخلية 

واخلارجية .

جمال فن تشكيل اخلشب
الوحدة الثانية : التطعيم والتكسية

الدرس الثالث
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الوحدة الثالثة
الحرق على الخشب
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الكفاية العامة األولى

جمال فن تشكيل اخلشب

العنارص األساسية للفن يف سياقات خمتلفة وحتليلها

عزيزي املعلم :
اليدوي  العمل  يساعد 
عدة  واكتساب  تنمية  عىل 
مهارات ، ومنها : مهارات 
ومهارات   ، املشاكل  حلّل 
ومهارات   ، دقيقة  حركية 

اجتامعية .

التعرف عىل
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معيار املنهج م أمثلة عىل أنشطة التعلُّ الكفايات اخلاصة الكفاية العامة األوىل

يتعرف أسلوب احلرق عىل اخلشب يف جمال 
اخلشب .

النجار،  املتعلمني قصة  املعلم  ( يعرف  ) قصة نجار 
أسلوب  عىل  بالقصة  ويركز  أدواته   ، وظيفته  ماهي 

احلرق عىل اخلشب مع عرض صور أو فلم قصري .

      جمال احلقائق :

يتعرف أسلوب احلرق عىل اخلشب وأدواته يف جمال 
اخلشب .

يتعرف التشكيل املسطح واستخداماته يف العمل 
الفني .

 التعرف عىل العنارص
 األساسية للفن يف سياقات

 خمتلفة
وحتليلها

يستخدم التطبيقات اليدوية يف تشكيل 
اخلشب .

احلرق  جهاز  املعلم  يستعرض  القصة  رسد  أثناء 
وطريقة  أجزاءه  املتعلمني  وتعريف  اخلشب  عىل 

استخدامه وقواعد األمن والسالمة .

        جمال العمليات :

يستخدم جمموعة من التطبيقات اليدوية لفهم 
جوانب تتعلق بمجال اخلشب .

يقدر قيمة العمل اليدوي . طرح أسئلة عىل املتعلمني أثناء جتربة جهاز احلرق ، 
عن االستجابات الشخصية وماهو شعوره .

           جمال االجتاهات :

يقدر قيمة مجال تشكيل اخلشب وأثرها يف حياته 
داخل وخارج املرسم

يربط جمال تشكيل اخلشب باملواد الدراسية 
األخرى .

الدراسية  املواد  أن نجد هذا اجلهاز يف  -  أين يمكن 
األخرى ؟ 

- ماهي استخداماته يف املواد الدراسية األخرى؟
واملواد  الفنية  الرتبية  مادة  بني  الشبه  أوجه  -  ما 

الدراسية األخرى ؟

         جمال االرتباط : 

يتعرف مواضيع مرتبطة بمجال تشكيل اخلشب يف 
املواد الدراسية األخرى وكيفية االستفادة منها .

جمال فن تشكيل اخلشب
الوحدة الثالثة : احلرق عىل اخلشب

الدرس األول
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الكفاية العامة الثانية

جمال فن تشكيل اخلشب

أعامٍل فنية باستخدام العنارص األساسية للفن وتقنياهتا للتعبري عن 
اإلحساس ، واخليال واإلبداع .

توصيات للتطبيق :
واإلنجازات  العظيمة  األعامل 
فردي  بمجهود  تأيت  ال  الكبرية 
املتعلم  يف  القيم  هذه  ...ازرع 
التعاون  أمهية  لديه  وعزز 
اآلخر  والرأي  الرأي  واحرتام 
والعمل بروح الفريق من خالل 

مرشوع العمل اجلامعي .

إنتاج
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معيار املنهج م أمثلة عىل أنشطة التعلُّ الكفايات اخلاصة الكفاية العامة الثانية

يتعرف اخلامات الفنية وخطوات العمل 
الفني .

تعريف  مع  املجموعات  عىل  العدد  توزيع  -  يتم 
أثناء  أداة  لكل  والسالمة  األمن  قواعد  املتعلم 

االستخدام .
- يرشح املتعلم الفكرة وكيفية تنفيذها وخطواهتا .

      جمال احلقائق :

يتعرف خطوات العمل الفني وجمموعة من اخلامات 
املختلفة داخل وخارج املرسم.

إنتاج أعاملٍ فنية باستخدام 
العنارص األساسية للفن 

وتقنياهتا للتعبري عن 
اإلحساس ، واخليال 

واإلبداع .

ينتج أعاماًل فنية نفعية مستخدمًا التقنيات 
و اخلامات املختلفة .

تطبيق العمل الفعيل. 
        جمال العمليات :

ينتج أعاماًل فنية نفعية مستخدمًا التقنيات واخلامات 
املختلفة داخل وخارج املرسم .

القدرة عىل التعبري عن انطباعاته 
الشخصية اجتاه اخلامات واألساليب من 

األعامل الفنية .

-  يعرب املتعلم عن انطباعاته الشخصية جتاه اخلامات 
الفردية  املتابعة  عند  املستخدمة  واألساليب 

واجلامعية أثناء العمل الفني .

           جمال االجتاهات :

يعرب عن انطباعاته الشخصية اجتاه اخلامات 
واألساليب املستخدمة أثناء ممارسة العمل الفني.

يستخدم معرفته ومهاراته املكتسبة من 
املواد الدراسية األخرى .

الفني  لعمله  املستخدمة  اخلامات  املتعلم  -  يربط 
الفردية  املتابعة  أثناء  العملية  الدراسات  مادة  يف 

واجلامعية .
يديه  بني  الذي  الفني  العمل  عن  املتعلم  -  يتحدث 
وما هي أوجه الشبه بني ماديت الفنية والدراسات 

العملية أثناء املتابعة الفردية واجلامعية.

         جمال االرتباط : 

يستخدم معرفته ومهاراته املكتسبة من املواد 
الدراسية األخرى أثناء إنتاجه أعامٍل فنية يف جمال 

اخلشب .

جمال فن تشكيل اخلشب
الوحدة الثالثة : احلرق عىل اخلشب

الدرس الثاين
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الكفاية العامة الثالثة

جمال فن تشكيل اخلشب

النتاجات الفنية من ثقافات كويتية وإسالمية وعاملية لتنمية الوعي 
الثقايف .

عزيزي املعلم :
معنى  للمتعلمني  بني 
املجتمعية  املشاركة 
قدرة  هلم  وبّين  وأمهيتها، 
مشاركة  عىل  الفنان 
املجتمع بأفكاره اإلبداعية 

وخلق اجلامل من حوله .

التمييز واملقارنة بني
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معيار املنهج م أمثلة عىل أنشطة التعلُّ الكفايات اخلاصة الكفاية العامة الثالثة

يتعرف إىل فنانني من حضارات وثقافات 
خمتلفة .

يقوم املتعلم بعرض لوحات ملعارض فنانني .
جمال احلقائق :

يتعرف أعاماًل فنية لفنانني من حضارات وثقافات 
خمتلفة يف جمال تشكيل اخلشب .

التمييز واملقارنة بني 
النتاجات الفنية من 

ثقافات كويتية وإسالمية 
وعاملية لتنمية الوعي 

الثقايف .

يميِّز ويقارن بني أعامله الفنية وأعامل 
أخرى  .

التي  األعامل  مع  الفنية  أعامله  املتعلم  ويقارن  يميِّز 
بينها  الشبه  أوجه  عن  ويتحدث  سابقًا  عرضها  تم 
مثل ) نوع اخلشب - األدوات املستخدمة - طريقة 

استخدام آلة احلرق ، النرش ، وغريها ( 

جمال العمليات :

يميِّز و يقارن بني عمله الفني وأعامل أخرى ذات 
صلة بموضوعه الفني حلضارات وثقافات أخرى.

يعرب عن رأيه وانطباعاته حول عمله 
الفني واألعامل املعروضة عليه .

نشاط  طريق  عن  انطباعاته  عن  املتعلم  يتحدث 
من  ورقة  الطالب  خيتار  حيث   ) احلظ  صندوق   (

الصندوق مكتوبًا عليها اسم اآللة و يتحدث عنها .

         جمال االجتاهات :

يعرب عن رأيه وانطباعاته حول األعامل الفنية 
املعروضة عليه .

يشارك ويساهم بأعامله الفنية . يشارك بعمله الفني داخل أركان املدرسة .
جمال االرتباط : 

يشارك بعمله الفني يف املواد الدراسية التي تتالءم 
مع موضوعه الفني .

يساهم ببعض أعامله الفنية يف تزيني البيئة املدرسية 
واملشاركة يف املسابقات واملعارض الداخلية 

واخلارجية .

جمال فن تشكيل اخلشب
الوحدة األوىل : احلرق عىل اخلشب

الدرس الثالث
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فنان عالمي

J.Paul Fennell
-  أمريكي اجلنسية ، بدأ يف كراج منزله كمحب لفن حتوير اخلشب، يف عام ١٩7٠ م 
بدأ رسميا يف العمل يف ورش حتوير اخلشب،  كان يف ثانوية حملية يف والية بيفريل .. 

حتى أصبح حمبًا هلذا النوع من الفن .
- AAW woodturner عضو يف الرابطة األمريكّية لتحوير اخلشب .

-  ألكثر من ٣٠ عامًا ، عىل الصعيد الدويل قدم العديد من املعارض اخلاصة وشارك 
اجلميلة،  الفنون  : سميثسونيان، متحف  مثل  املتاحف واجلامعات  من  العديد  يف 
مينيابوليس  معهد   ، للفنون  ديرتويت  معهد   ، للفنون  فيالدلفيا  متحف  بوسطن، 

للفنون، ومعرض الفنون بجامعة ييل .
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فنان  عالمي

أليسون إليزابيث تايلور
-  أمريكّية األصل ، مواليد ١٩7٣ م ،  اشتهرت برسم لوحات فنية تعبريية باستخدام 
لوحاهتا  التكسية يف  باستخدام طريقة  تقوم  ، حيث   VENEERS قرشة اخلشب  

الفنية بأسلوب حديث وإطار متطور .
- يغلب عىل أعامهلا الفنية طابع العرص احلديث .

-  شاركت بعدة معارض فنية ، قامت بعمل معارض شخصية ، وشاركت بمتاحف 
وطنية ، واستخدمت لوحاهتا كغالف للعديد من أغلفة الكتب والروايات .
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فنان عالمي

الفنان سريجي بوبكوف فن اخلشب 
الفنان الرويس سريجي بوبكوف يبلغ من العمر 5٣ عامًا وهو نحات كبري استخدم 
دقتها  يف  مثيل  هلا  يسبق  مل  التي  الساحرة  منحوتاته  لعمل  السيبريي  السيدار  خشب 

وجودهتا وتفاصيلها الكاملة .
الفنان سريجي بوبكوف صنع عددًا من األعامل الفنية اخلشبية املذهلة التي دهش هلا 
مجيع من رآها، وقد عرض عىل الفنان مبلغ ١7٠٠٠ دوالر ليبيع منحوتاته ولكنه أفاد 

أن أعامله الفنية ليست للبيع وإنام هي من أجل الفن واالستمتاع به .
والرقائق  اخلشبية  القطع  تلك  لتثبيت  به  خاصًا  أسلوبًا  بوبكوف  سريجي  يمتلك 

اخلشبية مع بعضها بعضًا من دون أن تسقط مع الزمن ، فيقول سريجي إنه يقوم بتقطيع رشائح خشبية صغرية طوهلا من 5 إىل 
٦ سنتيميرتات ثم يقوم بوضعها يف املاء لعدة أيام وبعد ذلك خيرجها من املاء ويبدأ يف نحتها كيفام شاء وعىل النمط والشكل 

الذي يريده .
ويستغرق سريجي حوايل ستة أشهر إلنتاج عمل واحد من تلك املنحوتات الرائعة بعمل يبلغ من ١٠ إىل ١٢ ساعة يف اليوم.
ويضيف سريجي أن أعامله الفنية معظمها للكائنات احلية ولكي يقوم بصنعها عىل نحو دقيق كي تكون صورة طبق األصل 

من احلقيقة ، يبدأ يف دراسة ترشيح تلك الكائنات التي سيقوم بنحتها من األخشاب قبل البدء يف النحت .
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فنان  عالمي

وعندما ينتهي سريجي من دراسة الكائن املراد نحته دراسة جيدة ، ومعرفة كل تفاصيله يبدأ سريجي بالقيام بمهامه وهي تصنيع 
، والدجاج وحيوان  البوم  الفنية اخلشبية منحوتات لطائر  ، ومن بني أعامل سريجي  الكائن من األخشاب بطريقة مبهرة ورائعة 

السنجاب والصقر وغريها من الكائنات املنحوتة.
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معارض
نصائح للمعلم

قواعد ومواصفات 
السالمة يف املراسم
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معارض فنية

- املعرض الدائم باملدرسة :
الفني والفائدة منه هو تشجيع  به املرسم وجيهز حتت إرشاف املعلم ورئيس القسم واملوجه  يقصد 

املتعلمني وإهلامهم يف أعامهلم الفنية وُيَعدُّ انعكاسًا للمخرجات الرتبوية وهو مرآة للمعلم .

- املعرض الفني العام باملدرسة :
الصفية  األنشطة  ملخرجات  اإلبداعية  اجلوانب  ويربز  قصرية  غري  لفرتة  سنويا  واحدة  مرة  يقام 
واإلبداعات الفنية للمتعلمني كافة ، مجهوره هو املتعلمون ومعلمو املراحل التعليمية للمدارس األخرى 

كذلك املسؤولون وأولياء األمور .

- املعرض الفني العام للمنطقة التعليمية :
فيه مجيع مدارس  ، ويشارك  ما  نوعًا  مرة واحدة كل عام درايس ولفرتة طويلة  يقام 
، مجهوره هو  الفني  التوجيه  أو مدارس من مرحلة حمددة ويكون حتت إرشاف  املنطقة 
معلمو املادة بجميع مراحلها وكافة املتعلمني واملسؤولني بالوزارة واملنطقة كذلك مجيع 

التواجيه الفنية جلميع املناطق التعليمية
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معارض فنية

- املعرض الفني البديل :
إقامة  تعذر  بسبب  املرسم  عن  بديل  مكان  يف  الفني  معرضه  يقيم  أن  املعلم  يستطيع 
هذا املعرض يف مرسمه لظروف متعددة منها عدم استيعاب املرسم لعرض كافة األعامل 
أو  املادة  معلمي  من  فهو  مجهوره  أّما   ، قصرية  فرتة  خالل  العرض  مدة  وتكون  الفنية، 
صفوف  من  للمتعلمني  الفنية  األعامل  عرض  فيكون  العرض  أما  األخرى  املدارس 

متعددة ملعلم واحد .

- معارض أخرى :
دوري  بشكل  وتتغري  املدرسة  إدارة  من  خمصصة  بمساحات  املتعلمني  أعامل  عرض 
عىل حسب املناسبات املختلفة ليشاهدها أولياء األمور واملتعلمون وكافة اهليئة التعليمية 

واإلدارية  باملدرسة .
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نصائح للمعلم :
- دع الطالب يتحدث عن اللوحة التعليمية اإليضاحية.

-  دع الطالب يستمتع أثناء العمل الفني وحاول عدم إطالق األوامر والقرارات ، بل توّصل معه للخطوات القادمه للعمل الفني.
- اترك للطالب حرية اختيار خطوات العمل بالتحاور معك و مع الطالب اآلخرين .

- تذكر اسم الطالب أثناء احلديث معه.
- دع الطالب يسرتيح ، ويتناول بسكوّتة أو يرشب ماًء .

-  اعمل جتربة فنية أثناء العمل الفني كنوع من االسرتاحة أو اكتساب خربة جديدة ) ملادة فنية أو حمتوى جديد أو موقع فني (.
-  شّجع الطالب عىل مشاركة بقية الطالب يف طريقة عمل فني أو أسلوب حل مشكلٍة للعمل الفني .

-  نمِّ خيال الطالب برتكه يطلق اساًم عىل طريقة عمل أو تكنيك فني أو غري ذلك ..، وشارك باقي الطالب يف ذلك .
م الطالب تقسيم العمل إىل أجزاءٍ صغرية ، وتنفيذ كل جزء عىل حدٍة حتى يكتمل العمل الفني . -  علِّ

م الطالب أن يقدر ويتذوق االختالف يف كل يشء ) الناس ، القدرات ، األلوان ، النتائج ، وغريها .. (. -  علِّ
-  عامل الطالب بُأسلوب راٍق ، وأخالق فاضلة فإن ذلك سيمنح الطالب ثقة بنفسه ويعاملك باملثل.

- ارشك الطالب يف حتمل مسؤولية املرسم .
- اترك رسالة قصرية تشّجع هبا الطالب عىل العمل الفني ) ورقة مالحظات الصقة (.

نصائح للمعلم
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قواعد ومواصفات السالمة في المرسم

قواعد ومواصفات السالمة يف املراسم :
١-  جيب أن تكون مساحة املرسم متناسبة مع أعداد املتعلمني ؛ لكي تسمح هلم بحرية احلركة خالل إجراء التجارب دون تزاحم .

٢- جيب أن يتوفر بابان بقاعة املرسم للدخول واخلروج وأن يكون اجتاه فتح األبواب للخارج .
٣- تزود النوافذ بستائر مقاومة للحريق وقضبان محاية متحركة .

٤-  جتهيز املختربات بوسائل اإلضاءة والتهوية الطبيعية والصناعية ، ومتابعة الصيانة الدورية لتلك التجهيزات .
5-  جيب أن تكون أرضيات املختربات واألحواض والطاوالت من أنواع مقاومة للمواد الكيميائية وللحريق .

٦-  جيب توفري خزانة غازات الستخدامها عند حتضري أو استخدام املواد املتطايرة أو الغازات اخلطرة أو ذات الرائحة الكرهية .
7- جيب جتهيز املخترب بمقاعد مرحية سهلة احلركة ويمكن التحكم يف ارتفاعها .

٨- جيب جتهيز املختربات بعدٍد كاٍف من نقاط الكهرباء ذات األغطية .
٩-  جيب جتهيز املختربات بنظام غاز وكهرباء ووضع مفتاح للتحكم يف مكان ظاهر يمكن الوصول إليه بسهولة يف حالة الطوارئ .

د كل خمترب بغرفة لتخزين األدوات واألجهزة . ١٠- جيب أن ُيزوِّ
د كل خمترب بعربة نقل متحركة ؛ لنقل األجهزة واألدوات من غرفة التحضري إىل املخترب وبالعكس . ١١-  ُيزوِّ

١٢-  جيب توفري وسائل السالمة األولية مثل طفايات احلريق ، وصندوق اإلسعافات األولية ، ودش غسيل الطوارئ وأجهزة إنذار 
واالحتفاظ هبا بمكان ظاهر ، وعمل صيانة دورية هلا للتأكد من صالحيتها .
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املراجع

١-  أمحد الضبع : إبني مبدع ، ١٠ خطوات فعالة لتنمية إبداع أبنائكم ، دار أجيال للنرش 
والتوزيع ، ٢٠١٤ م .

٢-  إسامعيل شوقي : التصميم ؛ عنارصه وأسسه يف الفن التشكييل ، دار زهراء الرشق للنرش 
والتوزيع، املنهج الدرايس واملعايري ملادة الرتبية الفنية للمرحلة املتوسطة ، دولة الكويت ، 

٢٠١٤ م .
٣- الصباح ، ألطاف ، إجياد قاطع بني الشعر املزخرف ، الكويت ٢٠٠٦م .

٤-  الصباح ، ألطاف : قرارات يف الفنون التقليدية الكويتية ، مجعية السدو الكويتية ، 
الكويت ٢٠٠٠ م .

5- إسامعيل شوقي : مدخل إىل الرتبية الفنية ، دار الفجر للنرش ، ٢٠٠7 م .
٦- جودت أمحد سعادة : تدريس مهارات التفكري .

7- حميي الدين طالو : اللون علاًم وعماًل ، دار دمشق للطباعة ، ١٩٩5 م .
٨- موقع جامعة امللك عبدالعزيز - كلية الفنون .

٩- كراتني ، رونا: األساليب الفنية للحياكة البدوية ، مجعية السدو الكويتية ، ١٩٨٩ م .
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