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المو�صوع�ت
 المو�صوع االأول: 

الت�صوير من الطبيعة 
ال�ص�متة.

المو�صوع الث�ني:
ت�صميم الجرافيك.
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اأهداف مج�ل الر�صم
و�شكل  خط  من  ال�شكلية  العنا�شر  درا�شة 

ع في اأعمال فنية منا�شبة. ولون بتو�شُّ
 التعبير عن االنفعاالت الوجدانية ومالحظة 
المعاني التعبيرية في ال�شكل واللون ورموز 

العمل الفني.
المجاالت  مع  والزخرفة  الر�شم  مهارات  دمج 
االأخرى في عمل ت�شميمات نفعية ذات طبيعة 

تربوية وجمالية.
بقلم  والتظليل  الر�شم  خبرات  على  التعّرف 
من  لر�شوم  التج�شيم  الإبراز  الر�شا�ص 

الطبيعة ال�شامتة.
مناق�شة العالقات في القيم الت�شكيلية 

المتوفرة في االأعمال الفنية المنجزة.
التدريب على و�شف وتحليل االأعمال المنتجة 

في ال�شف.
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الت�صوير من الطبيعة ال�ص�متةالت�صوير من الطبيعة ال�ص�متة

يعتبر ر�شم الطبيعة ال�شامتة من الموا�شيع التي ت�شاعد على تعلُّم اأ�شول الر�شم. 
ويق�شد بالطبيعة ال�شامتة تلك االأ�شكال الثابتة التي تو�شع اأمام الر�ّشام لير�شمها، مثل: 
ال�شكون وعدم الحركة،  اأو ع�شوية لها قابلية  اأ�شكال هند�شية،  اأي  اأو  الفواكه والخ�شراوات، 

ال�شكل )1(

ال�شكل )1(
لوحة للفنان الفرن�شي بول �شيزان األوان زيت على توال قما�ص )1895 - 1900م(.

المو�صوع االأول

https://hulul.online/


14

تمنح الر�ّشام الفر�شة للروؤية ال�شحيحة لالأ�شكال المراد ر�شمها نظرًا لخا�شية ثباتها. 1
ت�شاعد على اختيار مو�شوع معين، مثل مجموعة فواكه، اأو اأواني منزلية، اأو مجموعة زهور.. 2
ت�شاعد على التحكم في االإ�شاءة وم�شدرها والمالم�ص وتنوعها، ال�شكل )2(. 3

ال�شكل )2(
لوحة مرا�شم ملونة للفنان وليم بيري.

ي�شتخدم الر�شامون عادة تقنيات واأ�شاليب لر�شم الطبيعة ال�شامتة، �شن�شتعر�ص 
منها مايلي:

 االأ�شكال االآتية )3 اأ- 3ب - 3ج( للوحة واحدة في اأو�شاع مختلفة، لندّقق معًا فيها 
ولنكت�شف التغيرات الحا�شلة فيها

ن�ص�ط )ن�ص�ط )11((

مميزات الطبيعة ال�ص�متةمميزات الطبيعة ال�ص�متة

الشكل 3أ : تدرج لوني من الغامق الى الفاتح
الشكل 3ب فن التضاد زیادة نسبة االلوان الفاتحة والغامقة

الشكل 3ج رسم اشكال مختلفة والتلوین بتدرج مختلف لتكون بشكل مسطح
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اأوًل ال�شكل )3 اأ( ظّلل الفنان العنا�شر المر�شومة؛ لتبدو كاأنها ذات اأبعاد ثالثية، الحظ اأن 
التظليل هو تغيير تدريجي من الفاتح اإلى الغامق. 

 اأين نرى التظليل في هذه اللوحة؟

ثانياً ال�شكل )3ب( زاد الفنان في ن�شبة الغامق والفاتح حتى اأحدث ما ُيعرف في لغة الفن بـ 
)الت�شاّد( انظر اإلى االأماكن التي تجد فيها هذا الت�شاد، في درجات الفاتح والغامق. 

ال�شكل )3اأ(

ال�شكل )3ب(

ثالثاً في ال�شكل )3ج( تمّكن الفنان من ر�شم بع�ص االأ�شكال وتلوينها بدرجات مختلفة، مما 
جعل اللوحة تبدو كت�شميم م�شطح، فبدت االأ�شكال المر�شومة لي�شت ثالثية االأبعاد.

https://hulul.online/
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ن�ص�ط )ن�ص�ط )33((

ال�شامتة،  الطبيعة  الفنانين في ع�شور مختلفة بر�شم  العديد من  ا�شتهر  وقد 
وباأ�شاليب متفاوتة، مثل: بول �شيزان، وبابلو بيكا�شو، ووليم بيري. وعلى الم�شتوى 
المحلــي بــرز الفنــان عبدالحليــم ر�شـــوي، ومحمــد ال�شليـــم، وعــبدالجبار اليحيــى 

وغيرهم من الفنانين. لنالحظ االأ�شكال )4- 5- 6(
لننظر اإلى اللوحات في االأ�شكال ولنحدد االآتي:

ال�شكل )3ج(

هل ال تزال االأ�شكال ثالثية االأبعاد؟ 
لنالحظ كيف و�شع الفنان االأ�شكال المراد ر�شمها في تكوين حّقق به عن�شر الوحدة.

ن�ص�ط )ن�ص�ط )22((
ال
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1- ما اللوحات التي تقارب ال�شكل الطبيعي؟
2- ما اللوحات التي ال تماثل االأ�شكال الموجودة في الطبيعة؟

ل؟ ولماذا؟ 3- اأّيهما تف�شّ

ال�شكل )5(
لوحة طبيعة �شامتة للفنان االإ�شباني بيكا�شو.

ال�شكل )6(
مزهرية على من�شدة )زيت على قما�ص( الفنان 

ال�شعودي عبدالحليم ر�شوي.

ال�شكل )4( 
الفنان وليم بيري.

الشكل 6
الشكل 4 والشكل 5

أفضل شكل 6 ألنھا اقرب للطبیعة
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لنختار اأ�شكااًل من الطبيعة ونر�شمها مع مراعاة اأ�ش�ص التكوين . 

ن�ص�ط )ن�ص�ط )44((

لنجاح  المهمة  الأ���ض�����س  م��ن   ع��دد  فيه  تتوفر  اأن  يجب  الجيد  الفني  والعمل 
التكوين وهي: 

وحدة  	 ال�شكل،  وحــدة  وت�شمل  الفًني،  العمل  عنا�شر  وحــدة  وتعني  الــوحــدة: 
التالم�ص،  )التقارب،  طريق  عن  الوحدة  وتتحقق  الفكرة،  ووحدة  االأ�شلوب، 

وتراكب العنا�شر(، بحيث تكون اأمام بع�شها اأو داخل بع�شها. 
االتزان اأو التوازن: هو تعادل القوى الم�شادة بالعمل الفني مما ي�شعر المتلقي  

باالرتياح وعدم ال�شعور بالقلق، وقد يكون التوازن تقليدي وهو ظهور العنا�شر 
من  االأي�شر  بالن�شف  المنظر  بنف�ص  التكوين  من  االأيمن  بالن�شف  الموجودة 
التكوين، وقد يكون التوازن غير تقليدي وهو ما يجعل العنا�شر الموجودة في 

التكوين غير متماثلة اأو مت�شاوية ما بين الن�شف االأيمن والن�شف االأي�شر.
مركز االهتمام: هو النقطة االأ�شا�شية في التكوين والتي تجذب عين المتلقي  

ليدخل اإلى العمل الفني. 
االإيقاع: ويعني تكرار الكتل، اأو الم�شاحات التي يتكون منها العمل الفني.  
االن�شجام: وهو وحدة العمل من حيث االأ�شلوب ويعني التوافق في تنظيم عنا�شر  

العمل الفني من حيث االألوان، والخطوط، والقرب والبعد، والم�شاحة، والكتلة. 
الت�شاد والتباين: وهو الجمع بين االأطراف المتناق�شة في العمل الفني. 

... نرسم رسمة لشجرة - لطبیعة - مبنى
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 ت�صميم الجرافيك ت�صميم الجرافيك
في عالمنا المعا�شر تنّوعت اأنواع الفنون، فهناك فن الر�شم وفن الطباعة والنحت والخزف 
التي  المطبوعة  الت�شميمات  اأ�شبحت  حاجاته  وتعّدد  االإن�شان  تطور  ومع  الفنون،  من  وغيره 

ُتعرف بفن الجرافيك جزءًا من ثقافة االإن�شان المعا�شر.
وم�شدر كلمة جرافيك في االأ�شل كلمة اأجنبية م�شتقة من كلمة »جرافو�ص«، ويق�شد بها 
الخط المكتوب اأو المر�شوم، وقد اخُتلف في ت�شميته باللغة العربية، فاأطلق على: فنون الحفر، 

الفنون المطبوعة، الت�شميم الطباعي، فنون الجرافيك. 
االألواح  معالجة  فيها  بما  فنية،  اأعمال  اإن�شاء  هو  العام  معناه  في  الجرافيكي  والت�شميم 
الخ�شبية، والمعدنية والحجر باالعتماد على) ال�شور التو�شيحية، الكلمات، الرموز .. الخ( 
الر�شوم  وت�شمل  مختلفة،  ت�شكيالت  ذات  طباعية  اأ�شطح  على  الح�شول  بهدف  معًا  واالألــوان 
التو�شيحية والكرتونية التي تنتج بوا�شطة الحا�شب االآلي اأو التطبيقات الرقمية في االأجهزة 

الذكية، ال�شكل )7(

ال�شكل )7(
لوحة حفر جرافيك للفنان ال�شوداني
محمد خليل بعنوان اأر�ص م�شتركة.

المو�صوع الث�ني
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اإن تاريخ فن الجرافيك تاريخ قديم ِقَدم االإن�شان، اإال اأنه ُعرف وانت�شر مع انت�شار الطباعة 
والتو�شع في فنون الن�شر والدعاية واالإعالن وتغليف المنتجات. 

واالإعالن  الدعاية  مجاالت  في  هامة  ونفعية  فنية  جوانب  الجرافيكية  الفنون  ُتمثل  حيث 
ومل�شقات  المعايدة  وبطاقات  والمجالت  والجرائد  الكتب  كت�شميم  الحديث،  ع�شرنا  في 

المنتجات االإعالنية وغيرها، كما في النماذج االآتية، االأ�شكال )8- 9- 10- 11- 12- 13(

1- الدعاية واالإعالن.                        2- ت�شميم المطبوعات واأغلفة الكتب.
3- ت�شميم ال�شعارات والرموز.         4- ت�شميم المواقع االإلكترونية.

ي�شتخدم الت�شميم الجرافيكي في جوانب جمالية ونفعية عديدة من اأهمها مجال :

ال�شكل )10(ال�شكل )9(ال�شكل )8(

ال�شكل )13(ال�شكل )12(ال�شكل )11(

فن الجرافيكفن الجرافيك

مج�الت ا�صتخدام فنون الجرافيكمج�الت ا�صتخدام فنون الجرافيك
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     اختار/ي الرمز المعبر عن الفكرة المراد اإي�شالها للمتلقي في ال�شكل )8( ؟ 
     في االأ�شكال )9، 10، 11، 12، 13( وظيفة اإعالنية لنحدد �شكلين منها )  ( و)  (. 

ن�ص�ط )ن�ص�ط )11((

اأختار فكرة ت�شلح لعمل بطاقة دعوة بمنا�شبة اإجراء م�شابقة للر�شم في مدر�شتي، 
واأعّبر عنها بطريقة اإبداعية با�شتخدام الر�شم مع الكتابة، متذكرًا ما عملته في در�ص 

عمل بطاقة معايدة.

ن�ص�ط )ن�ص�ط )22((

شعار لمؤسسة تعلیمیة

1211
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ال�صوؤال االأولال�صوؤال االأول  �صع/ي عالمة )�صع/ي عالمة )√√( اأم�م العب�رة ال�صحيحة, وعالمة )( اأم�م العب�رة ال�صحيحة, وعالمة )ΧΧ( اأم�م ( اأم�م 
العب�رة غير ال�صحيحة فيم� ي�أتيالعب�رة غير ال�صحيحة فيم� ي�أتي

1. ر�شم الطبيعة ال�شامتة من املوا�شيع التي ال ت�شاعد على تعلم اأ�شول الر�شم   )    (
2. من اأ�شهر الفنانني العامليني يف ر�شم الطبيعة ال�شامتة الفنان بول �شيزان    )     (
3. م�شدر كلمة جرافيك م�شطلح اأجنبي م�شتق من كلمة جرافو�ص        )    (

ال�صوؤال الث�نيال�صوؤال الث�ني  عرف/ي كل منعرف/ي كل من
  اأ. الت�شاد يف الفن .................................................................
ب. اجلرافيك ..........................................................................

ال�صوؤال الث�لثال�صوؤال الث�لث  اذكر/ي ثالثة من مج�الت ا�صتخدام فنون الجرافيك؟اذكر/ي ثالثة من مج�الت ا�صتخدام فنون الجرافيك؟
................................................................. .1
................................................................. .2
................................................................. .3

تقويم الوحدةتقويم الوحدة

✓
✓

✖

زیادة نسبة الفاتح والغامق
الخط المرسوم او المكتوب

تصمیم اعالنات مواقع التواصل
الطباعة والنشر

تصمیم شعارات وھویات تجاریة
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