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الحمد هلل رب العالمين، وال�ضالة وال�ضالم على اأ�ضرف المر�ضلين، وعلى اآله و�ضحبه 
اأجمعين، وبعد:

لإثــراء معلوماتك   - الطالب  بين يديك عزيزي  الــذي   - الكتاب  هــذا  م  مِّ   فقد �ضُ
وخبراتك ومهاراتك في مجالت التربية الفنية المختلفة تجد في محتوى الكتاب 
المخ�ض�س للف�ضل الدرا�ضي الأول اأربع وحدات، تتكون كل وحدة من عدة مو�ضوعات 

ُعر�ضت على النحو التالي:
• الوحدة الأولى، وهي بعنوان: مجال الر�ضم، وتتكون من الموا�ضيع الآتية:

المو�ضوع الأول: الألوان ممتعة.
المو�ضوع الثاني: مجموعة الألوان.
المو�ضوع الثالث: الإن�ضان والر�ضم.

المو�ضوع الرابع: مدر�ضتي الجميلة.
من  وانتقالها  وا�ضتمراريتها  الخبرة  تكامل  الوحدة  هذه  ت�ضميم  في  ُروعــي  وقد   
ال�ضن، وهو عامل م�ضترك  الر�ضم محبَّب لالأطفال في هذه  مجال لآخر، فمجال 
بين مو�ضوعات الزخرفة والطباعة المنا�ضبة ل�ضّن طالب ال�ضف الأول، ثم ي�ضتمر 

الطالب في تناول موا�ضيع الوحدة الثانية:
الموا�ضيع الآتية: من  وتتكون  الزخرفة،  مجال  بعنوان:  وهي  الثانية،  • الوحدة 

المو�ضوع الأول: اأزخرف بالمربع والم�ضتطيل.
 المو�ضوع الثاني: الزخرفة بالدائرة والمثلث.

مقدمة الكت�ب

https://hulul.online/
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ُروعي في هذه الوحدة الربط بين موا�ضيع الر�ضم المحبَّبة والزخرفة الب�ضيطة،   
وهي منا�ضبة ل�ضّن الطالب في هذا ال�ضف وفي نف�س الوقت اتخذت من ا�ضتخدام 

اللون عاماًل م�ضتركاً بين موا�ضيع المجالت المختلفة.
الآتية: الموا�ضيع  تناولت  وقد  الطباعة،  مجال  بعنوان:  وهي  الثالثة،  • الوحدة 

المو�ضوع الأول: اأطبع اأ�ضكاًل من الطبيعة.
المو�ضوع الثاني: اأطبع اأ�ضكاًل باألواني.

     تتناول هذه الوحدة طباعة بوا�ضطة الب�ضمة والأثر با�ضتخدام الخامات والأ�ضكال 
والأعمال الفنية المنتجة.

• الــوحــدة الرابـعـة، وهي بعنــوان: مجــال الت�ضكيـــل الم�ضطـــح والمج�ضــم، وقــد تــناولـت
    الموا�ضيع الآتية:

المو�ضوع الأول: الت�ضكيل بالطين.
المو�ضوع الثاني: اأحفورتي ال�ضغيرة.

المو�ضوع الثالث: اأ�ضماكي المخططة.
بوا�ضطة  ب�ضيطة  اأ�ضكال  ت�ضكيل  ممار�ضة  الطالب  ي�ضتطيع  الموا�ضيع  هذه  وفي   
الطين والورق وخامات البيئة المختلفة. بالإ�ضافة اإلى الممار�ضة العملية، فهناك 
اأن�ضطة تذوقية وجمالية منا�ضبة ي�ضتطيع الطالب القيام بها بمفرده اأو بم�ضاعدة 
المعرفية  للخبرات  امــتــداد  هــي  مجتمعة  الموا�ضيع  وهــذه  عائلته.  اأفـــراد  اأحــد 
المهارية والوجدانية التي مرَّ بها الطالب  في درو�س المجالت التي �ضوف تثري 
- باإذن اهلل - هذه الخبرات. ويمكن للمعلم  اأن ي�ضجع الطالب على الرجوع اإلى 
اأن�ضطة، كما يمكن للوالدين م�ضاعدة الأبناء  كتاب الطالب لممار�ضة ما فيه من 

على ال�ضتفادة منه. 
واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رب العالمين.      

https://hulul.online/
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مو�ضوعات الوحدة:
1ـــ الألوان ممتعة.

2ـــ مجموعة الألوان.

3ـــ الإن�ضان والر�ضم.

4ـــ مدر�ضتي الجميلة.

الوحدة األولى
مجال الرسم

https://hulul.online/
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   ال�ضكل  1 ـــ اأقالم الفلوما�ضتر

�أ�صفر
وردي �أو زهري

�أخ�صر
�أزرق

�أ�صود
برتقايل
بنف�صجي

بني
�أحمر

�أزرق غامق

�لمو�صوع �لأول

�لألو�ن ممتعة

اأحبُّ األواني واأعرُف اأ�ضماءها، هذه اأقالم الفلوما�ضتر، ال�ضكل )1(:

يها با�ضتمرار كي ل تجف. دائماً اأحافظ على األواني من ال�ضياع، واأغطِّ

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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   ال�ضكل  2 ـــ الألوان ال�ضمعية

ومن الألوان المحّببة لي ـــ اأي�ضاً ـــ الألوان ال�ضمعية، ال�ضكل )2(.

التلوين بالألوان ال�ضمعية ممتٌع.
لكنها �ضريعة النك�ضار، فيجب اأن اأحافظ على األواني دائماً.

وهناك اأنواع اأخرى من الألوان �ضاأعرفها واأتعّلم كيف 
اأ�ضتخدمها في مدر�ضتي.

https://hulul.online/
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ال�ضكل  3 ـــ طفلة تر�ضم لوحة

الألوان التي ن�ضتخدم فيها الفر�ضاة ممتعة، ال�ضكل )3(.

�ضاأتعّلم في المدر�ضة ا�ضتخداَم اأنواع اأخرى من الألوان باأ�ضلوب ممتع.

https://hulul.online/
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 ر�ضم فقاعات بالنفخ داخل كاأ�س باألوان �ضائلة، ال�ضكل )4(.

ن�شاط )1(

  ال�ضكل  4 
 ر�ضم الفقاعات بالنفخ.

انظروا كيف خرجت الفقاعات عندما و�ضعُت األواناً 
م�ضا�س  با�ضتخدام  ونفخُت  كاأ�س  داخــل  الماء  مع 
الع�ضير داخل اللون، ثم و�ضعُت ورقة بي�ضاء على 

الفقاعات فتلّونْت، واأ�ضبح لدّي لوحة جميلة.

https://hulul.online/
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ر�ضم فرا�ضة بوا�ضطة طّي الورق على اللون، ال�ضكل )5(.

ن�شاط )2(

   ال�ضكل  5 ـــ فرا�ضة بطّي الورق.

ولر�ضم فرا�ضة ملونة  نقوم بالآتي: 
منت�ضف عــلــى  الألـــــــوان  و�ــضــع   -1

ورقـــة بــيــ�ــضــاء، ويــتــم تــوزيــع نقط 
مــلــونــة بــ�ــضــكــل عــ�ــضــوائــي عــلــى �ضطح 

الورقة. 
طي الورقة من المنت�ضف وال�ضغط على مكان اللون من الخارج لتوزيع الألوان  -2

في الداخل. 
اأو قطع الورقة على �ضكل ن�ضف فرا�ضة وهي مطوية، حتى ي�ضبح جناحي ق�س   -3

الفرا�ضة مت�ضاوي ) بالمق�س اأو اليد(.  
فرد الورقة المطوية لتجف الألوان.  -4

2 1

3

https://hulul.online/
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   ال�ضكل  6 ـــ الر�ضم بالنفخ.

 الر�ضم بالنفخ:

ن�شاط )3(

في منزلي اأ�ضُع نقاطاً من الألوان 
على ورقة بي�ضاء للر�ضم بم�ضاعدة 
، ثم اأنفخ عليها لتنت�ضر على  والديَّ

�ضطح الورقة، ال�ضكل )6(.
كم اأحبُّ األواني وكم هي ممتعة.

https://hulul.online/


16

ال�ضوء ي�ضاعدنا في روؤية الألوان.
والألوان كثيرة، وتجعل حياتنا جميلة وملونة.

تنق�ضم الألوان اإلى ق�ضمين، ال�ضكل )7(:
1ـــ األوان اأ�ضا�ضية.
2ـــ األوان ثانوية.

   ال�ضكل  7 ـــ مجموعة الألوان.

المو�شوع الثاني

مجموعة �لألو�ن

األحـمـر

البنفسجي

األزرق

األخضر
األصفر

البرتقالي

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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الألوان الأ�ضا�ضية:

الأزرقالأ�ضفرالأحـمر 

ألوان. وت�ضّمى األواناً اأ�ضا�ضية لأنها اأ�ضا�س جميع ال

الألوان الثــانـويــة:

الأخ�ضرالبنف�ضجيالبرتقالي 

وت�ضمى األواناً ثانوية لأنها ناتجة عن دمج لونين اأ�ضا�ضيين.

   ال�ضكل  8 ـــ الألوان الأ�ضا�ضية والألوان الثانوية.

https://hulul.online/
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   ال�ضكل 9 ـــ الفاتح والغامق

ا ـــ يوجد منها لون فاتح ولون غامق: الألوان ـــ اأي�ضً
عند اإ�ضافة اللون الأبي�س اإلى اأيِّ لون نح�ضل على لون فاتح، ال�ضكل )9(.
عند اإ�ضافة اللون الأ�ضود اإلى اأيِّ لون نح�ضل على لون غامق، ال�ضكل )9(.

   ال�ضكل  10 ـــ األوان الطيف

مجموعة الألوان التي في 
ب�ضيء  رنا  تذكِّ  )7( ال�ضكل 
نــحــّبــه كـــثـــيـــًرا ونــــــراه في 
موا�ضم الأمطار؛ فما هو؟ 

ال�ضكل )10(.

قوس قزح

https://hulul.online/
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   ال�ضكل  12

   ال�ضكل  11

الأ�ضا�ضــيــة  الألـــــــــوان  �ضن�ضتخـــدم 
والثانوية في ر�ضم لوحات جميلة.

لـــو ا�ــضــتــخــدمــنــا الألـــــــوان : الأحــمــر 
والأ�ضفر والبرتقالي، ال�ضكل )11(.

ولو ا�ضتخدمنا الألوان: الأزرق والأخ�ضر والأ�ضفر، ال�ضكل )12(.
فاإن اللونين الأ�ضا�ضيين مع اللون الثانوي الناتج عنهما تكون كّلها متنا�ضقة ال�ضكل.

https://hulul.online/
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ن�شاط )1(

اأر�ضُم واألّوُن با�ضتخدام الألوان ال�ضمعية، ومن الألوان الأ�ضا�ضية والثانوية:

وبعد النتهاء من التلوين لكامل الأ�ضكال اأجعُد الورقة جيًدا:

اأفرُد الورقة بحر�ٍس حتى ل تتمّزق واألحُظ كيف اختلطت الألوان 
مع بع�ضها البع�س، ال�ضكل )13(:

   ال�ضكل  13 ـــ  الر�ضم بعد النتهاء من َفْرده

https://hulul.online/
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   ال�ضكل  14 ـــ الدّلة بالألوان ال�ضمعية

ال�ضكل )14( التلوين بالألوان ال�ضمعية ودمجها مع بع�ضها بتجعيد الورقة 
عمٌل ممتع.

https://hulul.online/
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   ال�ضكل  15 ـــ ر�ضم تو�ضيحي ي�ضبِّه ر�ضوم الإن�ضان البدائي.

المو�شوع الثالث

منذ قديم الزمان عرف الإن�ضاُن 
الر�ضَم قبل الكتابة، فكان ير�ضم 
بالألوان التي يح�ضل عليها من 
على  والنباتات  الأ�ضجار  جذوع 

جدران الكهوف، ال�ضكل )15(.

وكـــــــــان يـــ�ـــضـــتـــخـــدم اأ�ـــضـــابـــعـــه 
اأحــيــانــاً فــي الر�ضم،  والأحــجــار 
فلم يكن يملك قلماً اأو فر�ضاة.

ن�صان و�لر�صم �لإ

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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ال�ضكل  16 ـــ البيوت ال�ضعبية

ـــ كــانــوا  ـــ ـــ اأيــ�ــضــاً ـ ـــ اأجــــدادنــــا ـ
بيوتهم  لتزيين  يــر�ــضــمــون 
الجدران  فزّينوا  واأدواتهم، 

والأبواب، ال�ضكل )16(.

ور�سموا  الخطوط  ا�ستخدموا  فّنانون،  اأج��دادي حقاً 
بها اأ�ضكاًل كالمربع والمثلث، ولّونوها باألوان جميلة، 

كالأحمر والأز رق والأ�ضفر 
        والأخ�ضر والبرتقالي والبنف�ضجي.

كان اأجدادي يفخرون بر�ضومهم وي�ضتمتعون بها.

https://hulul.online/
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ال�ضكل  19 ـــ الفنان �ضعد الم�ضعري

ال�ضكل  18 ـــ الفنانة 
منيرة مو�ضلي

ال�ضكل  17 ـــ 
الفنان 

عبد الحليم 
ر�ضوي

في هذه الأيام اأ�ضبح لدينا كثير من الفنانين الذين ير�ضمون لوحات جميلة 
ويعرفهم العالم بفنِّهم، الأ�ضكال )17 ـــ 18 ـــ 19(:

وهناك كثير من الفنانين ال�ضعوديين الذين رفعوا ا�ضم وطننا بفنِّهم.

https://hulul.online/
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   ال�ضكل  20 ـــ لوحة الطفلة )ديمة نبيل حمدان(
لوحة فائزة في م�سابقة ملون للخطوط ال�سعودية بجدة.

ال�ضغار ـــ اأي�ضاً ـــ ير�ضمون وي�ضاركون في الم�ضابقات، ال�ضكل )20(.

اأنا اأحبُّ الر�ضم، واأتمّنى اأن اأ�ضبح من الفنانين؛ لأمثِّل وطني بلوحاتي في كل 
مكان.

نها بالألوان كما كان اأجدادي ير�ضمون، واأفخر  �ضاأر�ضم خطوطاً واأ�ضكاًل، ثم األوِّ
بها كما كانوا يفخرون، لي�ضاهدها الجميع واأنا اأقول: اأنا ر�ّضام.

https://hulul.online/
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تخّيل اأن والديك طلبا منك تزيين جدران غرفتك في المنزل بلوحة من 
ر�ضمك؛ ماذا تحب اأن تر�ضم عليها؟

ن�شاط )1(

متروك للطالب

https://hulul.online/
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هل تحبُّ ال�ضخ�ضيات الكرتونية؟ تخيَّل وار�ضم في الم�ضاحة الفارغة �ضخ�ضية 
كرتونية خا�ضة بك.

ن�شاط )2(

ال�ضكل 21 ـــ م�ضاحة للخيال الكرتوني

https://hulul.online/
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ال�ضكل  22 ـــ اأنا اأحب الر�ضم

�لمو�صوع �لر�بع

مدر�صتي �لجميلة

اهلل خلقنا نحبُّ الجمال.
في المدر�ضة نتعّلم كيف نر�ضم اأ�ضياًء جميلة.

الر�ضم ممتع ومفيد؛ لأنه يعّلمني كيف اأ�ضبح فّناناً واأعبِّر عن جمال الأ�ضياء 
من حولي.   

�ضاأر�ضم مدر�ضتي الجميلة واأ�ضدقائي الُجدد.
المدر�ضة ا�ضتقبلتني بالهدايا والألعاب.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

https://hulul.online/
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   ال�ضكل  23 ـــ لوحة للطفلة  )نورة اأحمد الحفظي (
من الأعمال الفائزة بم�سابقة ملّون الخطوط ال�سعودية لر�سوم الأطفال.

https://hulul.online/
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اأحب الق�ض�س التي يرويها لي الكبار.

   ال�ضكل  24 ـــ لوحة الطفلة  �ضارة راأفت عبد العزيز من الأعمال الفائزة 
بم�ضابقة ملون لر�ضوم الأطفال بالخطوط العربية ال�سعودية وهذه الطفلة ر�سمت 

ق�ضة عن حديقة الحيوان.

�ضاأ�ضتمع للق�ضة التي يرويها معلمي جيًدا.
واأر�ضم لوحة جميلة.

https://hulul.online/
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ال�ضكل  25 ـــ اأقالم الفلوما�ضتر

اأنا اأحافظ على األواني جيًدا.

اأقالم التلوين اأ�ضتخدمها على الورق والأعمال الفنية المنا�ضبة لها.
، واأعيدها اإلى مكانها. يها دائًما حتى ل تجفَّ اأغطِّ

https://hulul.online/
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ماذا ينتج عن مزج الألوان الآتية؟

تعّرف/ي على الأ�ضكال الهند�ضية الآتية، ولوِّن/ي بالألوان الأ�ضا�ضية.

تعّرف/ي على الأ�ضكال الهند�ضية الآتية، ولوِّن/ي بالألوان الثانوية.

تقويم الوحدة

مربعمستطيلمثلث

دائرة مثلث مربع

https://hulul.online/
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مجال الزخرفة

مو�ضوعات الوحدة:

1- اأزخرف بالمربع والم�ضتطيل.

2- الزخرفة بالدائرة والمثلث.

https://hulul.online/
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ال�ضكل  27

ال�ضكل  26

المو�ضوع الأول

اأزخرف بالمربع والم�ضتطيل

ن�شاط )1(

عد اأ�ضالع الأ�ضكال الهند�ضية )اأ ـــ ب(، و�ضل بخطٍّ اإلى ما يماثلها من اأ�ضكال 
في ال�ضكلين )26ـــ 27(.

) ب () اأ (

في حياتنا اليومية نرى اأ�ضكاًل هند�ضية متنوعة، واأمامنا بع�ض من هذه 
الأ�ضكال هيا ن�ضميها �ضوياً.

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

٤ اضالع

Reda
Line

Reda
Line

Reda
Line

Reda
Line

Reda
Line

Reda
Line

Reda
Line

Reda
Line

Reda
Line

Reda
Line

Reda
Line

Reda
Line
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ال�ضكل  31
ال�ضكل  29

ا على ر�ضم ال�ضكل الهند�ضي الم�ضتطيل والمربع، ال�ضكل )28(. هّيا نتدّرب �ضويًّ

تدريب )1(

ال�ضكل  28

ما الفرق بين المرّبعات في الأ�ضكال )29ـــ 30ـــ 31ـــ 32(؟

ال�ضكل  32

ال�ضكل  30

المربعالم�ضتطيل

أن حجمها مختلف

https://hulul.online/
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ال�ضكل  33

ال�ضكل  36

ال�ضكل  34

ال�ضكل  35

هل الم�ضتطيل في ال�ضكل )33( هو نف�ضه في الأ�ضكال )34ـــ 35ـــ 36(؟

جميع األشكال مستطيلة
ولكن حجمها مختلف

https://hulul.online/
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ال�ضكل  39

ال�ضكل  37 ال�ضكل  38

عندما نزيِّن الأ�ضكال بالمربعات والم�ضتطيالت فاإننا نزخرفها.
 زخرفنا الأ�ضكال الهند�ضية الم�ضتطيل والمربع بالأ�ضكال النباتية والكتابات.

بـــاأيِّ الأ�ــضــكــال زخرفنا هذه  هــل الــزخــارف اأعــطــت الأ�ــضــكــال جــمــاًل؟ هّيا نذكر 
نعمال�ضناديق.

باألشكال 
النباتية

باألشكال النباتية

باألشكال الكتابية

https://hulul.online/
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ال�ضكل  40

 هّيا نتعّلم كيف نق�ضُّ الأ�ضكال الهند�ضية: الم�ضتطيل والمربع، ونزخرفها.
الأدوات والخامات التي نحتاجها ن�ضتطيع معرفتها من ال�ضكل )40(. 

خطوات التنفيذ:

نر�ضم ال�ضكل الهند�ضي.

1

https://hulul.online/
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نق�ضُّ ال�ضكل الهند�ضي.

2

نل�ضق ال�ضكل الهند�ضي.

3

نزخرف ال�ضكل.
4

https://hulul.online/
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   ال�ضكل  42

   ال�ضكل  41

المو�شوع الثاني

الزخرفة بالدائرة والمثلث

النِّعم  لنا كثيًرا من  خلق اهلل 
والــجــبــال،  والــقــمــر  كال�ضم�ض 
واإن اإحدى هذه النِّعم ال�ضم�ُض، 
وقد خلقها اهلل دائرية جميلة، 

ال�ضكل )41(.

الــــجــــبــــال  اهلل  خــــلــــق 
القوية، وبع�ضها مثلث 

ال�ضكل، ال�ضكل )42(.

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa
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   ال�ضكل  44 ـــ كثير 
من الحلوى اللذيذة 

دائرية ال�ضكل.

   ال�ضكل  43 ـــ اأَ�ْضُقُف مطار الملك عبدالعزيز في جدة ت�ضبه ال�ضكل المثلث

ن�شاط )1(

هّيا نذكر اأ�ضياًء في حياتنا دائرية ومثلثة ال�ضكل.
الدائرة مثل : الطبق ، القمر ، اطار 

السيارة ، الشمس
المثلث : قطع الجبن ، شراع القارب

https://hulul.online/
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   ال�ضكل  47 ـــ زخرَف الفنان ال�ضعبي بالمثلث وبالدائرة.

   ال�ضكل  45 ـــ للمثلث ثالثة اأ�ضالع   ال�ضكل  46 ـــ للدائرة محيط

ن�شاط )2(

ما الزخارف التي نفذها الفنان ال�ضعبي في ال�ضكل )47(؟

https://hulul.online/
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   ال�ضكل  48

تدريب )1(

ا�ضتخدم الأ�ضياء الدائرية لر�ضم 
الدائرة، ال�ضكل )48(.

نر�صم ونو�صل النقاط في المثلث والدائرة، ال�ضكل )50-49(.

   ال�ضكل  50   ال�ضكل  49

https://hulul.online/
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   ال�ضكل  51

 هّيا نتعّلم كيف نق�ضُّ الأ�ضكال الهند�ضية : المثلث والدائرة، ونزخرفها.

اأدواتنا وخاماتنا:
هل ن�ضتطيع معرفتها من 

ال�ضورة؟ ال�ضكل )51(.

خطوات التنفيذ:خطوات التنفيذ:

نر�ضم ال�ضكل الهند�ضي.

1

نعم ، مقص ، منقلة ، 
مسطرة ، قلم رصاص ، 

مثلث ، أوراق بيضاء 
وملونة

https://hulul.online/
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نزخرف ال�ضكل.

4

نق�ضُّ ال�ضكل الهند�ضي.

2

نل�ضق ال�ضكل الهند�ضي.

3

https://hulul.online/
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�ضل/ي بين ال�ضور وما ينا�ضبها فيما ياأتي:

ل/ي ال�ضكل با�ضمه: لّون/ي الأ�ضكال الآتية، ثم و�ضّ

دائرة  -  مثلث  -  مربع  

ل�ضق ر�ضم زخرفةق�ض

.

تقويم الوحدة

1

2

Reda
Line

Reda
Line

Reda
Line

Reda
Line

Reda
Line

Reda
Line

Reda
Line
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الوحدة الثالثة

مجال الطباعة

مو�ضوعات الوحدة:

1- اأطبع اأ�ضكاًل من الطبيعة.

2- اأطبع اأ�ضكاًل باألواني.

https://hulul.online/
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  ال�ضكل  52

المو�ضوع الأول

اأطبع اأ�شكااًل من الطبيعة

الأيــام  مــن  يــوم  وفــي  الحيوانات،  النا�ض ي�ضطادون  كــان  الــزمــان  فــي قديم 
مجموعة  ف�ضاهدوا  بالحيوانات،  مليئة  كبيرة  غابة  داخــل  �ضّيادون  تجّول 
من الحيوانات، فطاردوها ولحظوا طبع اأقدامها على الأر�ض وعاد اأحدهم 
بفكرة الطباعة لتزيين بيته، فطبع اأثر يديه على الجدار، فده�ض ال�ضّيادون 
من هذه الآثار، واأعجبتهم كثيًرا، ومن هنا تعّلم الإن�ضان طباعة اأثر الأ�ضياء 

على م�ضكنه وممتلكاته الخا�ضة.

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

https://hulul.online/
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   ال�ضكل  53

ن�شاط )1(

�ضل بين ال�ضكل والأثر الملّون الناتج عنه في ال�ضكل )53(.

طباعة الأثر: هو الأثر الملون الناتج عن ال�ضكل المطبوع.

Reda
Line

Reda
Line

Reda
Line
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خطوات طباعة االأثر:

نختار ورقة �ضجر، ون�ضعها 
ونلّونها  بي�ضاء،  ورقــة  على 
الأ�ضفر  بــالــلــون  بالفر�ضاة 

والأخ�ضر.

1

نــقــلــب ورقـــــة الــ�ــضــجــر على 
اأحد ال�ضحون التي نريد اأن 
ال�ضجر،  ورقــة  عليها  نطبع 
ونــــــقــــــوم بـــتـــثـــبـــيـــتـــهـــا بـــيـــد، 

ون�ضغط باليد الأخرى.

2

الــورقــة قــد طبعت  اأن  نــجــد 
عــلــى الــ�ــضــحــن، وبــالــلــونــيــن 
الّلذين اخترناهما )الأ�ضفر، 

الأخ�ضر(.

3

https://hulul.online/
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   ال�ضكل  54

ال�ضكل  55

الخامات الطبيعية جميلة، وكثير منها ت�ضاعدنا في ا�ضتخدام اآثارها لطباعة 
ا بع�ضاً منها. اأ�ضياء مفيدة، هّيا نعدد �ضويًّ

كــيــف نــحــافــظ عــلــى الــخــامــات 
ـــل حــيــاتــنــا  الــطــبــيــعــيــة لـــتـــجـــمِّ

ومنازلنا؟
ال�ضجر  اأوراق   )54( ال�ضكل  في  ـــ 
هيا  اأ�ضدقائنا  لأحــد  مطبوعة 
نــتــحــدث عـــن جـــمـــال اأ�ــضــكــالــهــا 

واألوانها وكيف ن�ضتفيد منها.

هل ن�ضتطيع اأن نحدد من ال�ضكل )55( اأدواتنا وخاماتنا لطباعة الأثر؟

ورقة بيضاء ، فرشاة ، 
أوراق شجر ، ألوان

https://hulul.online/
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   ال�ضكل  56

تعّلمْت )�ضارة( طباعَة الأ�ضكال الطبيعية في الدر�ض ال�ضابق، وبينما كانت ت�ضير مع 
اأمها في اأحد الأ�ضواق، انتبهت لإبريق جميل مطبوع بالطريقة التي تعّلمتها من معلمة 
التربية الفنية، ولكن باأ�ضكال مختلفة، ف�ضاألت اأمها عن هذه الأ�ضكال، فاأو�ضحت لها 
ح لها  باأن الإ�ضفنج خامة جميلة من الممكن اأن ت�ضتخدم للطباعة، ووعدْتها باأن تو�ضِّ

خطوات العمل في المنزل، ال�ضكل )56(.

المو�شوع الثاني

اأطبُع اأ�شكااًل باألواني

الخطوة )1(

الخطوة )2(

الخطوة )3(

الخطوة )4(

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa
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   ال�ضكل  57

   ال�ضكل  58

وفــــــي الــــمــــدر�ــــضــــة اكــتــ�ــضــفــت 
يمكن  جديدة  خامًة  )�ــضــارة( 
هل  لــلــطــبــاعــة؛  ت�ضتخدم  اأن 
ن�ضتطيع اأن نتعّرف على هذه 
الخامة وطريقة الطباعة من 

ال�ضكل )59(؟

   ال�ضكل  59

وفي المدر�ضة َعلََّمْت )�ضارة( زميالتها طباعة 
�ضنعت  مــاذا  نرى  و�ضوف  بالإ�ضفنج،  الأ�ضكال 

)�ضارة( مع زميالتها، ال�ضكل )57 ـــ 58(. 

هي قطعة خشب نضع عليها ورق ملون 
مربوط بخيط نايلون ثم نضع اللون على 

الخيوط ونضعه على ورق أبيض

https://hulul.online/
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   ال�ضكل  60

ا منها  دها ونحاول طباعة بع�ضً ح اأ�ضكاًل مطبوعة، نعدِّ ال�ضكل )60( يو�ضِّ
في كّرا�ضاتنا.

من هنا تعّلمت )�ضارة( وزميالتها اأن لالأ�ضكال اآثاراً تظهر بالألوان عند طباعتها.

أثر حذاء
أثر اطار 

عجلة 
السيارة

أثر مفتاح 
ميكانيكي

أثر مفتاح 
المنزل

https://hulul.online/
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ن�شاط )1(

�ضل بين ال�ضكل وطباعته الملونة في ال�ضكل التالي:

Reda
Line

Reda
Line

Reda
Line

Reda
Line
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.

رّتب/ي بالأرقام من 1 اإلى 6 �ضور خطوات الطباعة فيما ياأتي:

تقويم الوحدة

٦١٤

٣ ٥ ٢

https://hulul.online/
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الوحدة الرابعة
مجال التشكيل المجسم والمسطح

مو�ضوعات الوحدة:

1ـــ الت�ضكيل بالطين.

2ـــ اأحفورتي ال�ضغيرة.

3ـــ اأ�ضماكي المخططة.

https://hulul.online/
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   ال�ضكل  62 ـــ تمتلئ الأودية بالّرمال والأحجار ال�ضغيرة.

   ال�ضكل  61 ـــ بع�ض  ال�ضخور كبيرة كالتي تتكون منها الجبال.

المو�ضوع الأول

الت�ضكيل بالطين

خلق اهلل عدًدا كبيًرا من ال�ضخور ذات اأحجام واأ�ضكال واألوان مختلفة، ال�ضكل )62-61(.

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

https://hulul.online/
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ن�ضاهد ال�ضخور في اأماكن متعددة.
لن�ضع رقم الكلمات الآتية اأمام ال�ضورة المنا�ضبة:

ن�شاط )1(

)1( في البحر
)3( في 

الميدان
)2( في المباني

)4( في الأودية 

والجبال

   ال�ضكل  63

٣١

٤ ٢

https://hulul.online/
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نالحُظ الختالف في اأ�ضكال ال�ضخور واألوانها.

 هل يمكننا ا�ضتخدام ال�ضل�ضال الملّون لت�ضكيل �ضخور م�ضابهة لها األواٌن 
جميلة؟

ن�شاط )2(

   ال�ضكل  64

ا منها. كما يوجد العديد من ال�ضخور الملونة ن�ضاهد في ال�ضكل)64( بع�ضً

نعم

https://hulul.online/
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   ال�ضكل  65 ـــ �ضخرة من الف�ضاء ُعثر عليها في �ضحراء الربع الخالي

حين نرغب م�ضاهدة ال�ضخور الف�ضائية، علينا زيارة دارة الملك عبدالعزيز 
)المتحف الوطني( في الريا�ض، لن�ضاهد المزيد من هذه ال�ضخور، كما في 

ال�ضكل )65(.

https://hulul.online/


62

   ال�ضكل  66

بع�ض ال�ضخور يمكن اأن تتفّتت اإلى اأجزاء �ضغيرة فت�ضّمى التُّربة، كما في ال�ضكل )66(. 

ما الطينة التي يمكننا الت�ضكيل بها؟
 هي نوع من التُّربة ت�ضّمى التُّربة الطينية، تنّقى من ال�ضوائب، وتـمزج بالماء 

لت�ضبح طينة طرّية.

   ال�ضكل  67

الخامات والأدوات:
يلزمنا عند ت�ضكيل ال�ضخور الخامات الآتية: لوح خ�ضبي، قطعة من الطين، 

اأداة الت�ضكيل )دفرة(.

التربة الطينية
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ن�شاط )3(

ن�ضل بين ال�ضورة وا�ضمها في الأ�ضكال الآتية:

   ال�ضكل  68

)لوح خ�ضبي(

)اأداة الت�ضكيل »دفرة«(

)قطعة من الطينة(

Reda
Line

Reda
Line

Reda
Line
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هيا نظهر مهارتنا  في ت�ضكيل ال�ضخور، ال�ضكل )69(.

نق�ضم كتلة الطين اإلى1
حجم )كبير - �ضغير(.

نعجن الطينة لتهيئتها2
للت�ضكيل.

ن�ضكل الطينة بال�ضغط3
باأ�ضابع اليد.

ن�شاط )4(

خطوات التنفيذ:خطوات التنفيذ:
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ننّظم المالم�ض4
با�ضتخدام )الدفر(.

نترك ال�ضخور الم�ضكلة5
حتى تجّف.  

   ال�ضكل  69
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   ال�ضكل  71

   ال�ضكل  70

 فكرة للتوظيف: 

ن�ضاهد ال�ضور التي اأمامنا.
نبدي راأياً في الإ�ضافات التي 

و�ضعت على ال�ضخور.

فكرة للتوظيف

ف بها اأعمالنا. نفكِّر في عدد من الأوجه المفيدة التي يمكن اأن نوظِّ

اإلضافات زادتها 
جماالً

https://hulul.online/
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   ال�ضكل  72

نترك الّرمل حتى 4
. يجفَّ

مطهرة 3 مــــادة  ن�ضيف 
لــلــّرمــل؛ لــحــفــظــه من 

التعّفن.

نــغــ�ــضــل الــــّرمــــل بــالــمــاء 2
عدة مرات، ثم ن�ضّفيه.

ننخل الّرمل من 1
ال�ضوائب.

ن�شاط )5(

لنجّرب عجينة الّرمل في الت�ضكيل، ون�ضتر�ضد بخطوات الإعداد الآتية، 
ال�ضكل )72(:

https://hulul.online/
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قمَت بالت�ضكيل بالطينة الطبيعية وال�ضل�ضال الملّون، وجّربَت الت�ضكيل بالّرمل؛ 
هل هناك فرق بين الت�ضكيل بالطينة وعجينة الّرمل؟

ل في الت�ضكيل؟ ولماذا؟       اأّيهما تف�ضِّ

ن�شاط )6(

 نجمع عينات من التُّربة من اأماكن مختلفة في بيئتنا؛ من الوادي، من 
�ضاطئ البحر، من المزرعة، ونالحظ الآتي: 

ـــ هل لها األوان مختلفة ؟ 
ـــ هل لها مالم�ض متنوعة؟

ل اأماكنها. ـــ نحتفظ بالعينات ون�ضجِّ

نعم هناك فرق
العجينة الطينية 
أفضل ألنها أكثر 

تماسكاً

نعم
نعم
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   ال�ضكل  73 

المو�شوع الثاني

اأحفورتي ال�ضغيرة

أر�ض وفي البحار العديُد من الكائنات،   قبل ماليين ال�ضنين كان يعي�ض على ال
ها في الطين والّرمل فتحّولت ببطء اإلى اأحافير، ال�ضكل )73(. ُطِمَر بع�ضُ

أحفور؟  ما ال
هو كل اأَثٍر لنبتة اأو حيوان عا�ض 

في الما�ضي.

   ال�ضكل  74 

أثــر بهاتين  اأن نرى ال يمكن 
الطريقتين؛   كما في ال�ضكل 

)74( فما الفرق بينهما؟

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

أحدها قديم واآلخر 
حديث
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اجعل �ضطح العن�ضر2
مّتجًها اإلى اأ�ضفل.

ا�ضغط العن�ضر على3
قطعة الطين.

نراعي �ُضْمك قطعة1
الطين عند َفْردها.

ن�ضتر�ضد بخطوات العمل في ال�ضور الآتية، ونبرز    ال�ضكل  75
مهارتنا فيها:

لــنــتــمــّكــن مــــن اإظـــــهـــــار اأثــــر 
نــخــتــار  اأن  عــلــيــنــا  لــلــعــنــا�ــضــر 
في  مــتــوّفــر  هــو  مما  عن�ضًرا 

بيئتنا، ال�ضكل )75(.

تدريب )1(
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   ال�ضكل  76 

ارفع العن�ضر بحذر.4

ماذا تالحظ؟

لن�ضْف ما ن�ضاهده في 
اأمامنا  الــتــي  الــ�ــضــورة 
)ال�ضكل 76(، ولنبدي 
راأينا في هذه الفكرة؛ 
هــل هــي مــمــتــعــة؟ هل 
نــقــتــرح اأ�ـــضـــلـــوبـــاً اآخـــر 

للتنفيذ؟

أفكار المفيدة التي يمكن توظيف العمل فيها: د بع�ض ال نعدِّ

 فكرة للتوظيف: 

ظهور أثر العنصر على قطعة الطين

نعم ممتعة

بعد تشكيل قطعة الطين 
نضيف حبات الخرز أو أي 

إضافات المعة

عمل علب هدايا وتزيينها باألشكال المرغوبة
عمل تحف وأشكال إبداعية وتزيينها بما نرغب
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ن�شاط )1(

لن�ضْع الأحافير التي قْمنا بت�ضكيلها في كرتون مملوء 
بالّرمال، ون�ضتخدم فر�ضاة، ال�ضكل )77( للبحث عنها.

   ال�ضكل  77

ن�شاط )2(

ب ا�ضتخدام  نرتِّب خطوات العمل، ثم نتحدث عن طريقة التنفيذ. لنجرِّ
ال�شل�شال الملّون في تطبيق الن�شاط الآتي، ال�ضكل )78(:

   ال�ضكل  78

٤٢

١

٣٥
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ن�شاط )3(

ماذا تتوقع اأن ت�ضاهده 4
بعد جفاف المزيج؟

�ضّب المزيج داخل 3
الفراغ.

ك حتى ت�ضبح المواد 2 حرِّ
مزيًجا متجان�ًضا.

�ضْع مقداًرا من الجب�ض 1
في وعاء، واأ�ضف اإليه 

قلياًل من الماء.

   ال�ضكل  79

ماذا تتوّقع؟

تحول الجبس إىل قطعة 
متماسكة حتى لو ابعدنا 

قطعة الطين سيبقى شكل 
الجبس متماسك
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اعمل ب�ضمًة ليدك وفق 
الخطوات الآتية:

   ال�ضكل  80

ن�شاط )4(

12

456

3
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   ال�ضكل  81

المو�شوع الثالث

اأسضماكي المخططة

 ما اأكثر الأوراق القديمة التي تلّوث بيئتنا نلقيها في كل مكان فت�ضبح بيئتنا 
غير نظيفة! �ضن�ضاعد بيئتنا على اأن تكون نظيفة، ون�ضنع من الأوراق القديمة 
بها  نزّين  فنية  اأعــمــاًل  ـــ  الورقية  والأكيا�ض  والمجالت  وال�ضحف  كالدفاتر  ـــ 

مدر�ضتنا ومنازلنا؛ فماذا يمكن اأن ن�ضنع لننقذ بيئتنا؟

اإلى هذه ال�شمكة البرتقالية الجميلة واإلى الخطوط ال�شفراء المتعّرجة  انظر 
التي عليها، واإلى ذيلها بخطوطه الم�ضتقيمة، ف�ضبحان اهلل الذي اأح�ضن خلقها! 

ال�ضكل )81(.

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

نعمل عجينة الورق ثم نعمل منها جدار حجري أو نغطي بها برطمان ونعمله 
مزهرية أو نغلف بها طبق ونزينه بأشكال صغيرة منها أو بالخرز أو نغلف بها لوحة 

خشب ونزينها بقطع زخرفية منها
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عندما نذهب اإلى ال�ضوق ون�ضتري بع�ض الحاجات ي�ضعها البائع لنا في اأكيا�ض 
ال�ضحف  اأو  والمجالت  الدفاتر  ببع�ض  المنزل  فــي  ونحتفظ  اأحــيــاًنــا،  ورقــيــة 
القديمة، يمكننا ال�ضتفادة من هذا كله في العمل الفني الذي �ضنقوم به اليوم، 

وبذلك نحافظ على بيئتنا نظيفًة وجميلًة.

نحتاج في در�شنا اليوم:

اأنظُر اإلى ال�ضكل )82( المجاور:

   ال�ضكل  82

ا مق�ضًّ

قلم تحديد.

فر�ض تلويناأكيا�ًضا ورقية.

األواًنا مائية.

ق�ضا�ضات ورق.

اأوراق مجالت قديمة.

ا. خيًطا قويًّ

�ضمًغا للورق

https://hulul.online/
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                       اأر�ـــضـــُم اأن�����واع ال��خ��ط��وط 1
الــتــي تــعــّلــمــتــهــا )مــ�ــضــتــقــيــمــة، ومــتــعــّرجــة، 
ومــنــكــ�ــضــرة( عــلــى الأكــيــا�ــض الــورقــيــة، ول 
المائية  الألــــوان  �ضاأ�ضتخدم  اأنــنــي  اأنــ�ــضــى 

لتعبئة الم�ضاحات.

2
ـــــــوان الــمــائــيــة لــلــتــلــويــن،  أل اأ�ـــضـــتـــخـــدُم ال
وذلــــك بــعــد خلطها بــالــقــلــيــل مــن الــمــاء 
النظيف، واأختاُر األواًنا زاهيًة لملء جميع 

الم�ضاحات.

بعد النتهاء من التلوين، 3
اأنتظر حتى تجفَّ الألوان 

تماًما.

هيا نظهر مهارتنا  في ت�ضكيل اأ�ضماكي المخططة، كما في ال�ضكل )81(.

خطوات التنفيذ:خطوات التنفيذ:
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   ال�ضكل  83

4
الكي�ض الــتــي على  ــــوان  أل ال بعد جــفــاف   
الورقي، اأقوم بتعبئة الكي�ض بالق�ضا�ضات 

الورقية.

5
خيًطا  م�ضتخدًما  الــورقــي  الكي�ض  اأغــلــُق 

�ضميًكا.

انظروا اإلى �ضمكتي وهي تغو�ض 
اأو  العربي،  الخليج  اأعماق  في 

في البحر الأحمر.

يمكننيـ ــ اأثناء انتظاري جفاف الألوانـ ــ تح�ضيَر بع�ض الأوراق القديمة لل�ضحف 
ها بالمق�ّض اإلى قطع �ضغيرة، ثم اأقوم بو�ضعها داخل الكي�ض،  والمجالت، وق�ضّ
ليمتلئ الكي�ض بالق�ضا�ضات الورقية، مما يعطي بروًزا وانتفاًخا ل�ضكل ال�ضمكة.
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   ال�ضكل  85

   ال�ضكل  84

اتفقت مع زمالئي على جمع 
ا في بحر واحد،   اأ�ضماكنا �ضويًّ

ال�ضكل )84(.

ن�شاط منزلي:

جميلة  اأخـــرى  اأ�ــضــكــاًل  ن�ضنع  اأن  ن�ضتطيع  هــل 
بيئتنا  على  لنحافظ  القديم  الــورق  با�ضتخدام 

نظيفًة وجميلًة؟ ال�ضكل )85(.
نعم ممكن أن نصنع بعجينة الورق 
حبات من الخرز لصنع اكسسوارات 

وأشكال فنية ونزينها مثل عمل 
مقلمة بتغليف علبة معدنية بعجينة 

الورق ثم تلوينها
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�ضل/ي بين ال�ضورة وم�ضماها فيما ياأتي:

�ضع/ي دائرة حول الإجابة ال�ضحيحة فيما ياأتي:

في ال�ضحراء

التربة ال�ضخريةالتربة الطينيةالتربة الرملية

في البحرفي الأودية والجبال

تقويم الوحدة

نوع من التربة تنقى من 
ال�ضوائب، وتمزج بالماء لت�ضبح 

طينة طرية.

1

2

Reda
Line

Reda
Line

Reda
Line

Reda
Oval
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الف�صل الدرا�صي الأول

الوحدة الأولى:
الر�صـــــم

فهر�س الأ�صكال التوضصيحية واللوحات الفنية

ال�شفحة ال�شكل
10ال�شكل )1( اأقالم الفلوما�شتر

11ال�شكل )2( الألوان ال�شمعية
12ال�شكل )3( طفلة تر�شم لوحة

13ال�شكل )4( ر�شم الفقاعات بالنفخ
14ال�شكل )5( فرا�شة بطي الورق

15ال�شكل )6( الر�شم بالنفخ
16ال�شكل )7( مجموعة الألوان

17ال�شكل )8( الألوان الأ�شا�شية والألوان الثانوية
18ال�شكل )9( الفاتح والغامق
18ال�شكل )10( األوان الطيف

19ال�شكل )11( الألوان الأ�شا�شية والثانوية في الر�شم
19ال�شكل )12( دمج لون ثانوي مع لونين اأ�شا�شيين

20ال�شكل )13( الر�شم بعد النتهاء من فرده
21ال�شكل )14( الدّلة بالألوان ال�شمعية

22ال�شكل )15( ر�شم تو�شيحي ي�شبِّه ر�شوم الإن�شان البدائي
23ال�شكل )16( البيوت ال�شعبية

24ال�شكل )17( الفنان عبد الحليم ر�شوي
24ال�شكل )18( الفنانة منيرة مو�شلي
24ال�شكل )19( الفنان �شعد الم�شعري

25ال�شكل )20( لوحة الطفلة )ديمة نبيل حمدان(
27ال�شكل )21( م�شاحة للخيال الكرتوني

28ال�شكل )22( اأنا اأحب الر�شم
29ال�شكل )23( لوحة للطفلة )نورة اأحمد الحفظي(

30ال�شكل )24( لوحة للطفلة )�شارة راأفت عبد العزيز(
31ال�شكل )25( اأقالم الفلوما�شتر
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ال�شفحة ال�شكل
34ال�شكل )26( مكتبة

34ال�شكل )27( �شاعة حائط
35ال�شكل )28( اأ�شكال لم�شتطيل ومربع

35ال�شكل )29( �شكل مربع
35ال�شكل )30( �شورة داخل اإطار مربع

35ال�شكل )31( �شكل زخرفي داخل اإطار مربع
35ال�شكل )32( كلمة)اهلل اأكبر( داخل اإطار مربع

36ال�شكل )33( �شكل لم�شتطيل
36ال�شكل )34( اأ�شكال نباتية داخل  اإطار م�شتطيل
36ال�شكل )35( خ�شب مزخرف على �شكل م�شتطيل

36ال�شكل )36()الب�شملة( داخل اإطار م�شتطيل
37ال�شكل )37( علبة هدايا مزخرفة

37ال�شكل )38( علبة  �شيكولتة مزخرفة
37ال�شكل )39( علبة مزخرفة بالكتابات

38ال�شكل )40( �شورة لأدوات هند�شية واألوان
40ال�شكل )41( منظر غروب

40ال�شكل )42( منظر للجبال
41ال�شكل )43( اأ�شقف مطار الملك عبد العزيز في جدة ت�شبه ال�شكل المثلث

41ال�شكل )44( كثير من الحلوى اللذيذة دائرية ال�شكل
42ال�شكل )45( للمثلث ثالث اأ�شالع

42ال�شكل )46( للدائرة محيط
42ال�شكل )47( زخرف الفنان ال�شعبي بالمثلث وبالدائرة

43ال�شكل )48( ا�شتخدام الأ�شياء الدائرية لر�شم دائرة
43ال�شكل )49( �شكل مثلث
43ال�شكل )50( �شكل دائرة

44ال�شكل )51( �شورة لأدوات هند�شية واألوان

الوحدة الثانية:
الــزخــرفـة
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ال�شفحة ال�شكل
48ال�شكل )52( اأثر الطباعة باليدين
49ال�شكل )53( �شورة لأ�شكال واأثرها

51ال�شكل )54( اأ�شكال خامات طبيعية واأوراق �شجر
51ال�شكل )55( اأدوات وخامات لطباعة الأثر

52ال�شكل )56( اإبريق
53ال�شكل )57( �شارة تطبع بالإ�شفنج
53ال�شكل )58(  �شارة تطبع بالإ�شفنج

53ال�شكل )59( ا�شتخدام الخامات  المختلفة للطباعة
54ال�شكل )60( ا�شتخدام الخامات المختلفة للطباعة

ال�شفحة ال�شكل
58ال�شكل )61( بع�ض ال�شخور كبيرة كالتي تتكون منها الجبال

58ال�شكل )62( تمتليء الأودية بالّرمال والأحجار ال�شغيرة
59ال�شكل )63( �شكل ل�شخور

60ال�شكل )64( اأنواع من ال�شخور
61ال�شكل )65( �شخرة من الف�شاء  ُعثر عليها في  �شحراء الربع الخالي

62ال�شكل )66( �شخور مفتتة اإلى اأجزاء �شغيرة
62ال�شكل )67( خامات لت�شكيل ال�شخور
63ال�شكل )68( خامات لت�شكيل ال�شخور

65ال�شكل )69( �شكل نهائي لل�شخرة بعد الت�شكيل

الوحدة الثالثة:
الـــــطــــبــاعــة

التشصكيل المسصطح والمجسصمالوحدة الرابعة:
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66ال�شكل )70( ال�شخور بعد الإ�شافات
66ال�شكل )71( ا�شتخدام ال�شخور مع ال�شمع

67ال�شكل )72( الت�شكيل بعجينة الرمل
69ال�شكل )73( �شخرة محفور عليها �شكل نبات

69ال�شكل )74( �شخور محفور عليها اأثر اأرجل حيوان
70ال�شكل )75( عنا�شر متوفرة من البيئة

71ال�شكل )76( �شورة نجمة بحر حفرت في الطين
72ال�شكل )77( فر�شاة

72ال�شكل )78( ا�شتخدام ال�شل�شال الملون في الحفر
73ال�شكل )79( خطوات ا�شتخدام ال�شل�شال الملون
74ال�شكل )80( خطوات عمل ب�شمة اليد على العجين

75ال�شكل )81( �شورة ل�شمكة
76ال�شكل )82(  الأدوات الم�شتخدمة للعمل الفني

78ال�شكل )83( �شكل ل�شمكة ورقية
79ال�شكل )84( مجموعة اأ�شماك ورقية مختلفة

79ال�شكل )85( �شكل لعنكبوت ورقي
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