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 الفصل األول

 

 

 األدوات المستخدمة فً األخراج واإلظهار الشكلً

 

 

 

 الفصل: أهداف

 

 أن ٌتعرف الطالب أهمٌة دراسة اإلخراج واإلظهار الشكلً فً فن الدٌكور. -

 

 أن ٌتعرف الطالب على الخامات الداخلٌة المتنوعة فً فن الدٌكور. -

 

 ُمتنوعة.أن ٌحسن إستخدام الخطوط فً إنشاء تكوٌنات  -
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 اإلخراج واإلظهار

 

 
 :Presentation & manifestation واإلظهار األخراج 1-1

 

نشاء الداخلً للمادة ونستخدمه لوصؾ نوعٌة سطوح السمة التعبٌرٌة عن طبٌعة اإل هو       

المؤلوفة التً نتعامل معها المواد من نعومة أو خشونة وتحدٌد بعض من خواص المواد 

ٌُعد اإلظهار  .مثلا  حجارخشا  واألكاأل خرا  الرسوما  المعمارٌة من واجها   إلعملٌة و

ى ر  الخاما  وكذلك النماذ  بإضافة عناصر طبٌعٌة أو صناعٌة حتٌ  مساقط أفقٌة  مناظمقاطع

بؤنه وسٌلة فنٌة  أٌضاا اإلظهار عند تنفٌذها. وٌعرؾ  تظهر قرٌبة من المظهر الطبٌعً أو الحقٌقً

ح فكرة المصمم بحٌث ٌٌقوم بها المصمم لٌظهر الرسوما  الخاصة بتصمٌم مشروع ما لتوض

خرا  إستخدام كل منها وذلك بإل ونوعٌة تجعل الناظر أو المشاهد ٌفهم مكونا  المشروع وشك

أو سقؾ واألرضٌا  المبلطة سطحها كالجدران واألأر شكل ومادة المكمل  التً تكسو ظهاإو

مكمل  التً المفروشة أو المزروعة بالنباتا  واألشجار والمسطحا  المائٌة باإلضافة إلى ال

 األشخاص بهٌئا  مختلفة.كاألثاث و ضاءتشؽل حٌزاا من الف

 

 

 أهمٌة اإلظهار: 1-2
 

المواد والعناصر بالنسبة للرسام أو المصمم أهمٌة كبٌرة فً تحقٌق  لعملٌة إخرا  وإظهار      

 اآلتً:بتتلخص أهمٌة اإلظهار علٌه وتصور مبدئً للتصمٌم  

 

 ٌسهل عملٌة تخٌل الطبٌعة فً تصمٌمها بعد عملٌة التنفٌذ. -1

كتشاؾ سلبٌاته وتلفٌها قبل عملٌة البدء إد على دراسة التصمٌم بشكل كامل وٌساع -2

 لتصمٌم.بعملٌا  ا

 جزائه المختلفة.أ ةٌوضح فكرة التصمٌم ووظٌف -3

 ٌساعد على توضٌح مواد البناء المستخدمة فً إنشاء المبنى وتشطٌباته. -4

المختلفة للتصمٌم    والمقارنة بٌن مقاٌٌس العناصرٌساعد على خلق المظهر الحقٌقً -5

 ومقاٌٌس عناصر اإلظهار.

 ٌم إلبراز العناصر الجمالٌة.ٌساعد على خلق شعور بالراحة عند النظر للتصم -6
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 الشروط الواجب توفرها فً اإلظهار: 1-1-3 

 

واألشكال للمواد  تصوٌر ومحاكاة التؤثٌرا ورٌة لالضر موادستخدام األدوا  والإ -1

 .والعناصر

التركٌ  الكلً  إظهار فً فعالةبحٌث تكون وقٌم حجم ولون  شكل العناصر منتفعٌل   -2

 للرسم.

المبالؽة فً إضافة عناصر ف  ببساطة وبالقدر األدنى من التفصٌل رسم العناصر -3

 فشله. من ثمإلى تشوٌه صورة التصمٌم و إديتهار اإلظ

 

 وسابل اإلظهار: 1-4
 

ستخدام الٌد الُحرة مع بعض األدوا  إٌكون الؽال  فً هذه الطرٌقة  الٌد الحرة: -1

ومسطرة مقٌاس الرسم والمثلثا  وأقلم الرصاص  Tالهندسٌة البسٌطة كمسطرة الحرؾ 

وأقلم التحبٌر واأللوان الخشبٌة والمائٌة والطباشٌرٌة والزٌتٌة وؼٌرها من األلوان 

وٌعتمد إنهاء العمل من الرسم  لخاصة واألوراق المناسبة لكل نوع ة اوباستخدام الفُرشا

 على مهارة الٌد وسرعتها.

 

 الرسم بالٌد الحرة (1-1شكل رقم )

تعتمد هذه الطرٌقة على الٌد مع األجهزة المٌكانٌكٌة  بالٌد مع بعض األجهزة والوسابط: -2

فً رسم وإظهار الكثٌر من أشكال  التً تختصر الوق  للرساموأنواع من اآلال  والوسائط 

س وتضمن دقة القٌا  المائلةوٌة قالعمودٌة منها واألفو ستقٌمة والمنحنٌةالخطوط الم

والمسافا  بٌنها ومنها ما هو جاهز لوضعه فً المكان المرؼو  دون رسمه ألنواع ال 

حصر لها من رسوما  األشكال الهندسٌة والمكمل  المعمارٌة والظلل واأللوان ومن 

 هذه األجهزة والوسائط:
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 مساطر الحروؾ للكتابة. -1

 األثاث.مساطر  -2

 المنتظمة وؼٌر المنتظمة. مساطر األشكال الهندسٌة والمنحنٌا  -3

 تون(.بق الرسوما  الجاهزة اللصقة )الزأورا -4

 األلوان وأجهزة الطباعة )السلك سكرٌن( نفثأجهزة  -5

 

 مساطر الحروؾ واألرقام (2-1شكل رقم )

 

 مقومات العمل الناجح فً اإلخراج واإلظهار: 1-5

 إنتقاء نوع األدوا  والخاما . -1

 الرسم. العناٌة باألدوا  وطاولة -2

 الجلوس الصحٌح ووضع لوحة الرسم. -3

 إعداد وتجهٌز متطلبا  العمل. -4

 وضع خطة للعمل. -5

 اإلمساك الصحٌح بؤداة الرسم. -6

 الجد فً العمل للوصول لألفضل. -7

 التجربة واالختٌار لعناصر اإلظهار. -8

 دراسة األلوان وتؤثٌراتها. -9
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 :الحٌاتٌة والصناعٌة عناصرلل اإلظهار 1-6
 

 .Humanاإلنسان  -1

 .Landscapeالتكوٌن الطبٌعً للموقع  -2

 .Industrial Elementsالعناصر الصناعٌة  -3

 .Shades and Shadowsالظل والظلل  -4

 

 :Humanأوالً: اإلنسان 

عطً الحٌوٌة تر المهمة فً إظهار الرسوما  حٌث من العناص ٌةاإلنسانالشخصٌا   دعت      

إلى قٌاس المبنى من خلل مقارنته مع قٌاس اإلنسان  عرفنا بالمقٌاس األساسً نسبةا توللمشهد 

 المرسوم.

 

 :Landscapeثانٌاً: التكوٌن الطبٌعً للموقع 

 العناصر البٌئٌة الطبٌعٌة وهً:      

 شجار  نبا   أزهار  حٌوانا (أكائنا  حٌة ) - أ

 (دا  )سهول  سماء  صخور  مٌاه...جما -  

 للتصمٌم المظهر الحقٌقً والحٌوي. عطًت فإنهاصر بشكل متجانس هذه العنا ستخدامإعند   

 
 

 Industriall Elementsثالثاً: العناصر الصناعٌة 
\ 

 تقسم هذه العناصر إلى قسمٌن هما:

شبابٌك  العناصر الصناعٌة الثابتة )أثاث  مواد بناء  تشكٌل  صناعٌة مثل األبوا  وال - أ

 ...الخ( أعمدة إنارة

 ...الخ(شاحنا   طائرا   سفن   العناصر الصناعٌة المتحركة )سٌارا  -  

 

 :Shades and Shadowsرابعاً: الظل والظالل 

أو الفهم من خلل التعبٌر عن البعد الثالث  فًالتً تجعل الرسوم أكثر سهولة  هً العملٌة      

تعرض  عندالعمق وعن شكل السطوح فٌما إذا كان  مستوٌة أو مستدٌرة أو مائلة أو رأسٌة 

عطً ٌتخدام الظل والظلل فً الرسوما  سإوأو اإلنارة الصناعٌة  س المبنى ألشعة الشم

 .أو الؽائرة جزاء البارزةحساس باألاإل
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 طرق اإلظهار: 1-7

الكتابة  تتنوع طرق اإلظهار المعماري حس  وسٌلة اإلظهار  فمن وسائل اإلظهار أداة      

واأللوان بؤنواع موادها الصلبة قلم الرصاص  ورٌشة الحبر  والفرشاة  والرسم والتلوٌن وهً )

لكن هذه الوسائل تشترك   (والطباعة  واألوراق اللصقة النفثلسائلة واللٌنة  وهناك أجهزة وا

 فً اإلظهار بتقنٌتٌن هما:

 تؤثٌراتها على الورق أو لوحة الرسم. -1

 (.Toneدرجة شدة اللون )التون  -2

 

 ومن طرق اإلظهار التً سندرسها اآلتً:

  :ملا بالخطوطال -1

وهو رسم خطوط متوازٌة بؤي اتجاه أفقً ورأسً ومائل بزاوي ما  وٌتؽٌر ُسمك       

الخط والمسافا  التً بٌن الخطوط تحصل كما ستبدو المساحة المؽطاة بخطوط متقاربة 

( والعكس Toneمقة وبمعنى آخر تزداد درجة تشبع اللون أو )التون اوسمٌكة ستبدو ؼ

 .وتباعد  فستبدو المساحة اللونٌة أفتح تدرٌجٌاا  ل  سماكة الخطوطصحٌح إذا ق  

 

 

 طرٌقة الملئ بالخطوط المتوازٌة العامودٌة واألفقٌة والمائلة (3-1شكل رقم )
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 التدرٌب العملً:

 (1تمرٌن رقم )

 ملم مستخدماا ( 1) وببعد ملئ بالخطوطالتً تبٌن طرٌقة ال تٌةرسم الخطوط اآلإ -

 .قلم الرصاص

 

 تمرٌن عملً لرسم الخطوط العامودٌة واألفقٌة والمائلة (4-1شكل رقم )

 

 التنقٌط: -2

التنقٌط من طرق اإلظهار الفائقة فً التعبٌر عن أشكال األجسام وعن ملمسها   دٌع      

نطباعا  لمواد إتعطً للناظر فوبإمكان الرسام عمل تؤثٌرا  ال حصر لها بالتنقٌط 

ؽرفة الجلوس وأرضٌة من الرمل على مختلفة ؼٌر متشابهة مثل الفرش الداخلً ل

  وٌتم ذلك بما ٌشبه النقر برأس القلم المدب  عمودٌاا أو بمٌول وؼٌرها شاطىء البحر

بسٌط وبتؽٌٌر وضع النقاط  مرة منتظمة بصفوؾ ومرة عشوائٌة وبتؽٌر مساحة النقطة 

 ساحة الواحدة.وتؽٌٌر المسافا  بٌن النقط وأحٌاناا بخلط نماذ  متنوعة من التنقٌط فً الم
 

 

 ( ٌوضح طرٌقة التنقٌط5-1شكل رقم )
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 التدرٌب العملً:

 (2تمرٌن رقم )

 .ة لتبٌن طرٌقة التنقٌطتٌرسم األشكال اآلإ -

 

 ( تمرٌن عملً بطرٌقة التنقٌط6-1شكل رقم )

 

  التظلٌل: -3

تعبئة مساحة الرسم المراد تظلٌلها بؤي لون بدرجة واحدة بحٌث ٌكون طرٌقة وهً       

اللون متجانساا ومتساوٌاا على كامل المساحة أو ُمدرجاا من اللون تدرٌجاا منتظماا ٌنتقل 

بٌن الدرجا  الؽامقة والفاتحة للون فٌكون ذلك أشبه بتدر  الظل الطبٌعً حٌث كلما 

جسم ما أو أحد جوانبه عن مصدر الضوضاء كلما كان الظل قاتماا والعكس إذا  د  عُ ب  

 قر  من مصدر الضوء. 

 

 ( ٌوضح طرٌقة التظلٌل7-1شكل رقم )
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 التدرٌب العملً:

 :(3) تمارٌن مختلفة

 .هاائزإبعاد المإشرة ة وباألتٌرسم الخطوط اآلإ -

 

 ( تمارٌن لرسم الخطوط والمسافة بٌنها8-1شكل رقم )

 

 اإلظهار:تقنٌات  1-8

اإلظهار بالدرجة األولى على التجربة وقوة الملحظة كقاعدة أساسٌة عن طرٌق  ٌعتمد      

ملحظة معالجة السطوح أو األجسام ذا  النوعٌة الخاصة أو كٌفٌة الحصول على تؤثٌرا  

وباإلضافة إلى ما سٌتم ذكره من أدوا  وطرق فً اإلظهار فإن الظل دون إضافة التفاصٌل. 

ال ٌمكن حصرها وتحدٌدها فهً الوسائل التً تمكن الرسام من  هنالك أدوا  وتقنٌا  أخرى

إٌجاد القٌم المناسبة والتؤثٌرا  المطلوبة فً محاكاة وتصوٌر المواد والخاما  وكذلك العناصر 

المكملة للوحة  فجمٌع األدوا  والمواد والتقنٌا  واألسالٌ  متاحة للرسام فضلا عن ما ٌبتكره 

ٌ ػ وقٌم متعددة ومتنوعة فً سبٌل إنجاز اللوحة والعمل وٌستخدمه إلظهار وإخرا   ِص

 لإلظهار المعماري وهً كاألتً:البسٌطة تقنٌا  الطرق ونذكر أهم الوالتصمٌمً بؤكمل وجه. 

 الرسم بقلم الرصاص. -1

 الرسم بالحبر األسود. -2

 إستعمال لون مائً واحد ودرجاته. -3

 ستعمال األلوان المائٌة.إ -4

      .ZIBTonالجاهزة  إستعمال اللوحا  الشفافة -5
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 :Pencilالرسم بقلم الرصاص 1-8-1

ٌستؽنً عنها الرسام فً جمٌع طرق ووسائل اإلظهار حٌث ٌبدأ  وهو من األدوا  التً ال      

به لوضع الخطوط األولٌة للرسم قبل رسم التفاصٌل وذلك لتحدٌد أماكن ومساحا  عناصر 

اللوحة ومن ثم لٌسهل تعدٌل الرسم وتصحٌحه ومحو الخطوط الزائدة  وبعد اإلنتهاء من 

القلم لخطوط لتصبح بالُسمك المناس . وٌستعمل الخطوط األولٌة المحددة تتم اإلعادة على جمٌع ا

 ستخدامه وقدرته على التنوٌع ومرونة التشكٌل.إالرصاص فً اإلظهار لسهولة 

بحٌث ٌإثر على درجة لون الخط المرسوم  فاتحة أو ؼامقةٌوجد قلم الرصاص بدرجا        

زاد  قٌمة الرقم  وكلما الؽامقة أو )الطرٌة( هً أقلم الرصاص  Bفاألقلم تحمل الرمز 

  أما األقلم التً (…6B,4B,2B) وأصبح أكثر قتامة القلم كلما زاد  درجة Bالمحاذي 

كلما  وكلما زاد  قٌمة الرقم المحاذيلفاتحة أو )الصلدة(  لم الرصاص اهً أق Hتحمل الرمز 

 .(6H,4H,2H) إشراقهزاد  درجة 

 

 

 ( ٌوضح أنواع ودرجا  أقلم الرصاص9-1شكل رقم )

 

بؤنها تعطً درجة أؼمق مما تعطٌه األقلم  القاتمة )الطرٌة(تمٌز  أقلم الرصاص       

صبح واضح ومن أبة قلم الرصاص كلما تؽٌر اللون ووكقاعدة كلما زاد  صل دة(الصلالفاتحة )

خلل التجربة والممارسة بمختلؾ درجا  أقلم الرصاص نحصل على حالة تستطٌع من 

 ستخدامه.إلون الرصاص قبل  لها معرفة درجةخل
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 أنواع رؤوس أقالم الرصاص: 1-8-2

عطً ٌُ  رأس القلم عٌة الخط الناتج فكل نوع منن شكل رأس قلم الرصاص ٌحدد نوإ      

 خاصٌة معٌنة للرسم ومن أنواعه:

 

 ( أنواع رإوس أقلم الرصاص10-1شكل رقم )

 

  الرأس المخروطً: - أ

ستخدامه فً العدٌد من األعمال ومن إستخداماا حٌث ٌمكن إمن أكثر الرإوس  دعٌُ       

ٌ  ممٌزاته ٌكون الرأس مخروطٌاا وعند ب    ه ٌكون الرأس حاد وناعم وعندما ٌكسر طرفهر

  القلم على قطعة ورق جانبٌة. الناعم ٌمكن إعادته وذلك بتدوٌر

 ( ٌوضح الرأس المخروطً لقلم الرصاص11-1شكل رقم )

 

 

  الرأس األسطوانً: -  

 ستطٌع  ونكبٌرةالاألسطوانً بسطحه األملس لتؽطٌة مساحا  الظل س ٌستخدم الرأ            

الحصول علٌه بإزالة الخش  المؽلؾ للقلم الرصاص بواسطة المشرط بعدها تخط بمادة 

الرصاص المكشوفة خطوطاا على 

للحصول على المبرد ذهاباا وأٌاباا 

طول الرصاص بخط عرٌض 

                                                                                                                                            المكشوؾ.

 ( ٌوضح الرأس اإلسطوان12ً-1شكل رقم )                                              
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  ٌلً السمٌك:زمالرأس اإل - 

لً السمٌك والذي ٌمكن زمٌص المكشوؾ نحصل على الرأس اإلجانبً الرصا من         

ستعماله. ٌستخدم لرسم إد الحصول على خط موج  ذي سماكة  وبه توفٌر الوق  عن

 ضلألسقؾ وداللة زجا  والنوافذ وبعالطو  الحراري والقرمٌد والقطع الخشبٌة المؽطٌة 

 أشكال األشجار.

  زمٌلً الحاد:الرأس اإل -د

لحصول على خط عرٌض إمكانٌة ابعنه زمٌلً السمٌك إال أنه ٌتمٌز ٌشبه الرأس اإل      

 خر ناعم رفٌع.آوخط 

 

 ( ٌوضح الرأس اإلزمٌلً السمٌك والحاد لقلم الرصاص13-1شكل رقم )

 ورق الرسم:

لوان أقلم الرصاص ألسطح الرسم تؤثٌراا واضحاا على  تإثر درجة ونوعٌة النسٌج المكون      

نسٌج سطح  مستخدِ أُ لٌنتج لون رمادي ولٌس أسود ولو  ستخدام قلم لٌن على سطح خشنإفعند 

درجة من أقلم الرصاص  ستخدام نفس الإٌبٌاا عند ب  حُ  اا نه ٌعطً تؤثٌرإالورق معتدل الخشونة ف

 أنواع من الورق التًوهنالك   لقٌمة اللونٌة لقلم الرصاصؽٌر من اختٌار ورق ال ٌُ إلذلك ٌج  

 متاز بتلك الخاصٌة حٌث تعطً كثافة وقٌمة لونٌة سوداء وبؤقل ضؽط على القلم.ت

 

 مراحل تحضٌر لوحة الرسم بقلم الرصاص: 1-8-3

رسم خطوط ُتحدد موضوع الرسم كإطار عام لعناصر موضوع اللوحة وأماكن توزٌعها  -1

 فً اللوحة وخط األفق بالنسبة لها.

 ٌة والمقدمة المناسبة لتعطً عمقاا للمنظر.دراسة شكل الخلف -2

رسم التفاصٌل واألجزاء الداخلٌة لعناصر اللوحة والعناٌة بتوضٌح حدودها وشكل  -3

 اإلظهار الخاص بكل مادة وتمٌٌزه.
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بتحدٌد جهة مصدر الضوء ثم وضع الظلل على األجسام والذي  ضوءدراسة الظل وال -4

ٌسمى على األرض واألسطح المحٌطة بها  ورسم ظل هذه األجسام  ٌسمى الظل الذاتً

درس ولكً تبدو الكتل واألجسام مجسمة وقرٌبة لهٌئتها فً الواقع  ٌُ   الظل المنقول

الظل الواقع علٌها والمنقول منها حس  شكل هذه األجسام حٌث أن الظل علٌها ٌؤخذ 

فجان  كما ٌكون الظل بدرجا  متفاوتة   منحنٌة أو منكسرة ممستقٌمة كان  أشكلها 

له والجزء المعاكس لمصدر الضوء  الجسم المقابل لمصدر الضوء ٌكون ساطعاا وعاكساا 

عبر أما الجزء البعٌد عن مصدر الضوء فٌكون ظله معتماا وٌُ  ة قع علٌه الظلل الخفٌفت

 للرصاص. Bعنه هنا بدرجة كبٌرة من درجا  

 التدرٌب العملً:
 (4تمرٌن رقم )

 عملً بقلم الرصاص لعمل خطوط مختلفة بمسافات مختلفة: تمرٌن -
 سم.5×5بقٌاس  رسم مربعإ -1
 ملم.1رسم خطوط عمودٌة داخل المربع بمسافة إ -2
عادة نفس الرسوما  باستخدام األنواع المختلفة لدرجا  قلم الرصاص ولألنواع إ -3

 ملم.3ملم 2ة تٌالمختلفة للخطوط وبمسافا  األ
 

 (5تمرٌن رقم )
 .بقلم الرصاص( 14-1فً الشكل )ة تٌالخطوط اآلرسم إ -
 

 

 ( تمارٌن لرسم الخطوط بقلم الرصاص14-1شكل رقم )
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 (:Black Inkالرسم بالحبر األسود ) 1-8-2

طبٌعة واحدة فً كل من  التً تعبر عنستخداماا للمصمم الداخلً وإوهً الطرٌقة األكثر       

ستخدام الحبر هو خط ثاب  إالناتج من ن الخط إو  ستخدام قلم الرصاص أو الحبرإاإلظهار ب

القٌمة وال ٌمكن تدرٌجه إلى الرمادي  فاللون الرمادي ٌمكن الوصول إلٌه من خلل زٌادة 

مختلفة تنتج عرض الخطوط وزٌادة الفراؼا  التً بٌنها. وتوجد أنواع من أقلم الحبر بدرجا  

ٌمكن أن ٌمحى بسهولة  فٌج  أن ٌتدر   ال الرسم بالحبر ومن ممٌزا   خطوطاا مختلفة السمك

على القلم برسم خطوط بكل اإلتجاها  العمودٌة واألفقٌة والمائلة إلظهار القٌم اللونٌة من خلل 

حٌن الضؽط على القلم وحٌن جره بشكل لٌن.  هتقار  وتباعد خطوط القلم حٌث تظهر تؤثٌرات

ن أنبوبة ٌنسا  منها الحبر ولكن بسمك عبارة ع وهناك قلم التحبٌر ذو السن المعدنً الذي هو

معٌن صؽٌر جداا  وله مقاسا  عدة تتدر  من أجزاء الملٌمتر إلى مضاعفا  الملٌمتر مثل 

 مم(.2مم  1.2مم  1مم  0.2مم  0.1)

 

 ( ٌبٌن أقلم التحبٌر15-1شكل رقم )

 

 التنقٌط بقلم التحبٌر: 1-8-3

وذلك   الرصاص لتحدٌد الشكل والمكان المناس قلم ب ترسم عناصر اللوحة بخطوط خفٌفة      

ترسم أي  من التنقٌط بالحبر  وال اا ٌها وجعل خطوط الرسم عبارة عن صفحتى ٌمكن التحبٌر عل

 مستقٌما  بخطوط متصلة حتى تكون اللوحة ذا  طابع واحد فً اإلظهار.
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 ( التنقٌط بؤقلم التحبٌر16-1شكل رقم )

 التدرٌب العملً:

 (6تمرٌن رقم )

 تمارٌن مختلفة:

 .ة بقلم التحبٌر األسودتٌرسم الخطوط اآلإ -1

 

 

 ( تمرٌن عملً بقلم التحبٌر17-1شكل رقم )
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 .ثم باستخدام قلم التحبٌر األسود ة مستخدماا قلم الرصاصتٌرسم األشكال اآلإ -2

 ( تمرٌن عملً لرسم أشكال وخطوط بقلم التحبٌر18-1شكل رقم )
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 .ملم(2ملم  1قلم الرصاص ثم قلم التحبٌر وبؤبعاد ) ة مستخدماا تٌرسم األشكال اآلإ -3

 
 ( تمرٌن عملً لرسم األشكال والخطوط بؤقلم الرصاص والتحبٌر19-1شكل رقم )

 

 .رسم الخطوط أدناه بقلم الرصاصإ -4

 

 ( تمرٌن رسم األشكال والخطوط بقلم الرصاص20-1شكل رقم )
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 اإلظهار باأللوان 1-8-4

هو تحسس ناتج عن تؤثر العٌن بالطاقة اإلشعاعٌة المرئٌة أي بالضوء فبدون العٌن  اللون      

ٌكون بمقدورهم التمٌٌز بٌن  ٌوجد لون محسوس  ولدى بعض الناس عمى األلوان حٌث ال ال

ٌمكن التمٌٌز بٌن األلوان فالضوء ٌتؤلؾ من مزٌج األلوان  األلوان. وكذلك بدون الضوء ال

األحمر  البرتقالً  األصفر  وهً الطٌؾ الشمسً ذا األلوان السبعة  المختلفة التً تشكل

 البنفسجً.النٌلً  األخضر  األزرق  

 أنواع األلوان: 1-8-4-1

الفنٌة وتختلؾ هذه  ٌستعمل الفنانون أنواعاا متعددة من الطلء لتلوٌن رسوماتهم ولوحاتهم      

لألصباغ التً تتكون منها  فهناك الطبٌعٌة منها وهناك الكٌمٌائٌة المصنعة وتختلؾ  األنواع تبعاا 

هذه األنواع كذلك تبعاا للمواد الممزوجة بها فبعضها ممزو  بمواد بروتٌنٌة والبعض بالصمػ 

والبعض بالزٌ  وآخر بالشمع إلى ؼٌرها من مواد المز  فتسمى تبعاا لها كاأللوان الزٌتٌة 

لمائٌة والشمعٌة والباستٌل واأللوان الطباشٌرٌة والخشبٌة وأنواع أخرى عدٌدة وسنذكر واأللوان ا

 أنواع منها:
 

وهً ألوان جافة كمادة الجرافٌ  فً القلم الرصاص وهً متوفرة  األلوان الخشبٌة: -1

باألسواق بهذه الهٌئة )الخشبٌة( وبتدرٌجا  لونٌة كثٌرة جداا وٌمكنك التلوٌن بهذه األقلم 

مباشرة ودون وسائل للتحضٌر كالتً تحتاجها األنواع األخرى من األلوان وٌمكنك 

أو سحقها ومزجها ودعك المزٌج بقطعة قطن مزجها مع بعضها أثناء التلوٌن أو بنحتها 

وظهر   أو قماش وبنفس هذه التقٌنة ٌتم التطبٌق بؤقلم الفحم وأقلم األلوان الطباشٌرٌة

ٌُلو   مسح علٌها بفرشة مبللة لتتحول إلى ٌُ ن بها ثم مإخراا نوع من األنواع الخشبٌة التً 

 ألوان مائٌة.

 

رقق لصمػ العربً تُ معجونة بمادة الصقة كاوهً أصباغ مطحونة أو  األلوان المابٌة: -2

ستعمال وتفرش بفراشً خاصة مصنعة من وبر الجمل أو من شعر وفرة بالماء عند اإل

 وتتوفر األلوان المائٌة بؤشكال عدٌدة منها:  حٌوان السمور أو السنجا 

 مساحٌق ناعمة محفوظة فً عل  خاصة. أ(             

 نابٌ  معدنٌة.أ ( معاجٌن مائعة محفوظة فً            

  ( أقراص جافة مصفوفة فً عل  بلستٌكٌة.           

 د( أقلم مائٌة تسمى الفلوماستر والماجٌك ماركر.           

 .تنفث اللونهـ( مضؽوطة فً عبوا            
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كثٌرة من الفراشً ومنها  عٌوجد أنواو  ومن األدوا  المستخدمة فً األلوان المائٌة الفرش      

أما الجٌدة فهً تلك المستدٌرة األطراؾ   وتمتز  بؤلوان اللوحة اعٌراتهً تتساقط شُ تالئة الردٌ

وأجودها المصنوع من شعر   وإذا بللتها بالماء ثم ضؽطتها بإصبعك تعود إلى وضعها األول

بالمروحة فً تلوٌن  السمور والسنجا  ثم من وبر الجمل  وتستخدم العرٌضة منها والشبٌهة

 المساحا  الواسعة والمستدٌرة للمساحا  الضٌقة والمدببة الصؽٌرة لعمل الحدود والخطوط.

ستخدمة للرسم الزٌتً وذلك بؽمسها فً الحبر ستخدام فرشاة التلوٌن الخشنة المُ إٌمكن       

ي على المكان األسود وإزالة الزائد من الحبر على ورقة جانبٌة ثم مسك الفرشاة بشكل عمود

وٌمكن ُمعٌنه  عطً تؤثٌرا  لتُ المراد تلوٌنه وثم الضؽط على الفرشاة بشكل خفٌؾ أو بقوة 

رشاة تستخدم لرسم األشجار وٌمكن الرسم بالف فً هذه الطرٌقة  والسواد بواسطة شفرة تخفٌؾ

 عطاء الحٌوٌةنفس الطرٌقة السابقة لتقرٌ  الرسم إلى الطبٌعة وأوبستعمال الحبر بؤلوان مختلفة إ

 .للوحة

 
 

 خطوات الرسم باأللوان المابٌة: 1-8-4-2
 

 :تًباع اآلتِ إاأللوان المائٌة ٌج  لعمل لوحة ب

سفنجة مبللة بالماء من الوجهٌن ثم إلوٌن المائً  وذلك بمسح الورقة بشد الورق الخاص بالت -1

  أطرافها ثب  تُ ثم   رتخاءإٌظهر فٌها أي  شد الورقة على لوح خش  أو سواه بحٌث ال

سطحها مشدوداا ومستوٌاا لٌس حتى تجؾ وٌصبح  تتركط اللصق من جمٌع جوانبها وبالشرٌ

 نخفاضا .إرتفاعا  وإفٌه 

 نرسم موضوع اللوحة بالقلم الرصاص دون تفاصٌل. -2

ظلل  وحٌن نسح  الفرشاة ننطلق نبدأ بتلوٌن المساحا  الكبٌرة أوالا ثم التفاصٌل ثم ال -3

 نتباه إلى عدم الرجوع مرة ثانٌة على اللون المرسوم.ٌساراا مع اإلاه الٌمٌن ثم تجإب

فتؽمٌق األلوان المائٌة سهل بٌنما ٌكاد ٌستحٌل   ولى لأللوان الفاتحةجعل الطلٌا  األإ -4

 تخفٌفها.

 ستمرار.إالفراشً نظٌفة ب اءبقإتسخة  وفً التخلص من المٌاه المُ  المسارعة -5

ُتلون وكذلك قرر قبل التلوٌن بؤي لون  -6   ا ٌناسبه من األلوان المجاورةمع مومكانه وحدوده س 

 وتذكر أن الفراغ األبٌض ٌمثل اللون األبٌض.

لذلك فإن الطقس الدافىء هو أنس  وق    علٌه تًاللون ٌجؾ قبل إضافة اللون اآلترك إ -7

 للتلوٌن.

وتكون بقع بدرجا   تنسا  األلوان على بعضها جعل لوحتك مائلة قلٌلا ولٌس كثٌراا كً الإ -8

لونٌة ؼامقة فً مواضع وفاتحة فً آخرى وال ٌصبح بذلك اللون متجانساا وتتداخل حدود 

 الرسم فتشوه.

تصبح ٌدك ثقٌلة فً الرسم والتلوٌن  تمسك الفرشاة من الطرؾ القرٌ  من وبرها حتى ال ال -9

طرفها البعٌد عن ولتتعود السرعة فً العمل وأمسكها فً نهاٌة الثلث األول لطولها من 

 الوبر.
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 اإلظهار باألوراق الالصقة: 1-8-5

  لى لوحة الرسم فً المكان المطلو وهً أوراق شفافة علٌها رسوما  جاهزة لوضعها ع      

 هذه األوراق اللصقة توفرحادة  وتدعك والضؽط أو القطع بشفرة بواسطة الحٌث ُتلصق 

 بمقاسا  تناس  مقاٌٌس الرسم المعروفة.

 

 ( ٌبٌن أنواع األوراق اللصقة21-1شكل رقم )

  الخامات: 1-9

الخاما  من العناصر التكمٌلٌة لألبنٌة وهناك أنواع مختلفة من الخاما  التً تستعمل       

ستخدامها فً قطع إرجٌة والجدران والسقوؾ فضلا عن إلنهاء األرضٌا  الداخلٌة والخا

لذا ٌحاول المصمم الداخلً دائماا توظٌؾ الخاما  وإٌجاد مجاال  وعلقا  مختلفة فً   األثاث

ومن   األثاث والمحددا  والمواد التكمٌلٌةمن خلل الفضاء الداخلً من خلل تصامٌمه 

 الخاما :
 

 : Brickالطابوق  1-9-1

ٌُعد بعادومتنوع األٌمتاز بسهولة تكوٌنه وتقبله للمواد وهو مادة صلدة وسهلة الصٌانة          و

ستخدامه فً البناء والتكسٌة وإقامة القواطع الداخلٌة إماصاا للزٌو  والشحوم ومن مواصفاته 

 والنقوش والزخارؾ.

 

 ( ٌبٌن شكل الطابوق فً الجدران22-1شكل رقم )
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 التدرٌب العملً:

 (7تمرٌن رقم )

 .رسم مخططا  الطابوق أدناه بقلم الرصاصإ -

 
 تمرٌن عملً لرسم مخططا  الطابوق بقلم الرصاص (23-1شكل رقم )

 

  : Stoneالحجر 1-9-2

 بسهولة التشكٌل والبناء وٌستخدم فً المعالجا  الداخلٌة اللونٌة وٌستعملالحجر ٌتمٌز       

 فً عمل السللم وٌشكل زخارؾ فً المعالجا  الداخلٌة والخارجٌة. كذلك

 

 ( ٌبٌن خامة الحجر فً الجدران24-1) شكل رقم

( 17شكل رقم )
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 التدرٌب العملً:

 (8تمرٌن رقم )

 .مخططا  الحجر أدناه بقلم الرصاص رسمإ -

 

 ( تمرٌن عملً لرسم الحجر بقلم الرصاص25-1شكل رقم )

 : Marble المرمر 1-9-3

)الطبٌعٌة ستخدم بكافة أنواعه وٌُ   جمٌلة وبتعدد ألوانه وتعرقاتهال هبسطوحالمرمر ٌمتاز       

مثل فضاءا  العرض والمداخل والسللم وفً فً الفضاءا  واألماكن المزدحمة  والصناعٌة(

 ستخدام.كثرة الحركة واإلتحمله ..الخ للفنٌة والفنادق وصاال  المطارا المتاحؾ والمعارض ا

 

 

 ( ٌبٌن خامة المرمر 26-1شكل رقم )
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 التدرٌب العملً:

 (9تمرٌن رقم )

 .المرمر بقلم الرصاصرسم مخطط إ -

 

 

 ( تمرٌن عملً تخطٌط خامة المرمر بقلم الرصاص27-1شكل رقم )

 

 : Ceramicالسٌرامٌك  1-9-4

ستخدم وٌُ   ستخدمة فً أعمال التصمٌم الداخلًهذه التسمٌة على البلطا  المُ تطلق عادة و      

تؤثره بالمٌاه فً الحماما  والمطابخ ومن مواصفاته قوة التحمل العالٌة وعدم السٌرامٌك 

 بعاده وألوانه وزخارفه ومتانته.أولة ؼسله وتنظٌفه وتنوع هٌئاته ووالرطوبة وثبا  لونه وسه

 

 

 ( ٌبٌن خامة السٌرامٌك28-1شكل رقم )
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 التدرٌب العملً: 

 .رسم مخطط السٌرامٌكإ - (11تمرٌن رقم )

 

 ( تمرٌن عملً رسم مخطط للسٌرامٌك29-1) شكل رقم
 

 : Mosaic الموزابٌك 1-9-5

ٌة لألرضٌا  واألبنٌة المختلفة وكذلك فً القاعا  والممرا  وأرضٌا  كسِ من مواد الت   دعٌُ       

 المطابخ والحماما  وٌمتاز بالمظهر الجمٌل وسهولة تنظٌفه.

 

 

 ( ٌبٌن خامة الموزائٌك30-1شكل رقم )
 

 العملً: التدرٌب

 .أو الحبر رسم مخطط الموزائٌك بقلم الرصاصإ - (11تمرٌن رقم )

 

 ( تمرٌن عملً رسم مخطط الموزائٌك بقلم الحبر أو الرصاص31-1شكل رقم )

( 18شكل رقم )
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 : Woodالخشب  1-9-6

دٌكورا  الالجدران واألرضٌا  وكذلك فً  ؽلٌؾصنعاا فً تأو مُ  ما طبٌعٌاا إستخدم وٌُ       

أكثر جماالا فً الفضاءا   هكثرة تعرقاته مما ٌجعلٌمتاز بمختلفة والداخلٌة وهو على أنواع 

 الداخلٌة.

 

 

 ( ٌبٌن خامة الخش  32-1شكل رقم )

 

 التدرٌب العملً:

 (12تمرٌن رقم )

 الرصاص. الحبر أو رسم خاما  الخش  الموضحة أدناه بقلمإ -

 

 ( تمرٌن عملً لرسم خامة الخش  بقلم الحبر أو الرصاص33-1شكل رقم )
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 : Aluminumاأللمنٌوم  1-9-7

ستخدم فً تصنٌع األثاث وفً الفضاءا  الداخلٌة كاألبوا  والشبابٌك وٌمتاز بالخفة ٌُ و      

 والقوة والمرونة.

 

 ( ٌبٌن خامة األلمنٌوم34-1شكل رقم )

 التدرٌب العملً:

 .منٌوم الموضحة أدناه بقلم الرصاصرسم خامة األلإ - (13تمرٌن رقم )

 

 ( تمرٌن عملً لرسم خامة األلمنٌوم35-1) شكل رقم

 :  Classالزجاج 1-9-8

ؤنواع عدٌدة منه الشفاؾ والنصؾ الشفاؾ والزجا  الملون والطابوق الزجاجً بٌوجد و      

 ستخدامه فً الفضاءا  الداخلٌة.إكثر ٌ  و  وؼٌره

 

 ( خامة الزجا 36-1شكل رقم )
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 : Mirrorsالمراٌا  1-9-9

تؤثٌرا  بصرٌة  احٌث له  الفضاءا  الداخلٌة المعاصرةتصمٌم فً مهم دور للمراٌا       

 . ة وذا  حٌوٌةالفضاء منعكسمشاهد عة تجعل متِ ومنظورٌة مُ 

 

 ( المراٌا فً الفضاءا  الداخلٌة37-1شكل رقم )

 

 التدرٌب العملً:

 (14تمرٌن رقم )

 .الرصاصالحبر أو رسم مخطط المراٌا أدناه بقلم إ -
 

 
 ( تمرٌن عملً لرسم المراٌا بقلم الحبر أو الرصاص38-1) شكل رقم
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 التدرٌب العملً:

 (15تمرٌن رقم )

 تمارٌن عملٌة مختلفة للخامات:

 خامة الخشب

 

 ( تمرٌن عملً لرسم خامة الخش  بقلم الرصاص39-1شكل رقم )

 

 :خامة الحجر

 
 ( تمرٌن عملً لرسم خامة الحجر بقلم الرصاص40-1شكل رقم )
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 مختلفة: خامات

 

 ( تمرٌن عملً لرسم خاما  مختلفة41-1شكل رقم )

 

 خامات مرمر مختلفة

 

 ( تمرٌن رسم خامة المرمر42-1شكل رقم )



31 
 

 أسبلة الفصل األول

 

 اإلظهار واإلخرا ؟ ( عرؾ1س

 أنواع رإوس أقلم الرصاص؟ ( عدد2س

 ( ما هً خطوا  رسم لوحة بقلم الرصاص؟3س

 باأللوان المائٌة؟( ما هً خطوا  الرسم 4س

 والتنقٌط والتظلٌل؟ ملئ بالخطوط( ما المقصود بال5س

 ( ما هً أهمٌة اإلظهار؟6س

 ( عدد الشروط الواج  توفرها فً اإلظهار؟7س

 ( عدد خمس من مقوما  العمل الناجح فً اإلظهار؟8س

 ( ما المقصود بالخاما ؟9س

 ( عدد أنواع الخاما ؟10س

 الجانب العملً:

 ة:تٌالخاما  اآلأربع من ( أظهر 1س

  امة الخش .خ -1

  خامة األلمنٌوم. -2

  خامة الحجر. -3

  خامة السٌرامٌك. -4

  خامة المرمر. -5

  خامة المزائٌك. -6

  خامة المراٌا. -7

  خامة الطابوق. -8

 خامة الزجا . -9
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 الفصل الثانً

 

 

 لوانتقنٌة اإلظهار الشكلً بالخطوط والتنقٌط واأل

 

 

 

 

 

 ف الفصل:اهدأ

نشابٌة للفضاءات الداخلٌة وواجهات المبانً هار الخامات اإلظمن إالطالب ٌتمكن   -

 لوان.بتقنٌة الخطوط والتنقٌط واأل
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 لواناإلظهار الشكلً بالخطوط والتنقٌط واأل

       

 المقدمة:

الوسائل ومن تتنوع طرق اإلظهار المعماري وفق وسٌلة اإلظهار  ولإلظهار عـدد من       

لوان األ  الفرشاة  رٌشة الحبر  أهمها أداة الكتابة والرسم والتلوٌن وهً )قلم الرصاص

وراق جهزة النفث الهوائً والطباعة واأل  وكذلك أ"بؤنواعها وموادها الصلبة والسائلة"

الخامة و أالتؤثٌرا  على الورق "  إال أن هذه الوسائل تشترك فً اإلظهار بتقنٌتٌن هما (اللصقة

 ."المستخدمة وكذلك درجة شدة اللون

أشكالها ُسمكها وما خطوط بؤنوعها وإ تكوٌنها تؤثٌرا  وسائل اإلظهار من حٌث وتشترك       

تجانسة أو ؽطٌاا للمساحة بدرجة مُ و تظلٌلا بحٌث ٌكون اللون مُ أ المتعددة  أو كونها نقاطاا 

ن بؤي من الوسائل المتنوعة لإلظهار  وذلك مكننا عمل تدرجا  لونٌة للوتساوٌة  وكذلك ٌُ مُ 

  فٌتدر  اللون من الؽامق الى الفاتح وٌتم (Tone)بتؽٌٌر درجة تشبع اللون والذي ٌسمى الـ 

ذلك إما بتخفٌؾ مادة اللون لتعطً أعلى درجة فاتحة للون  أو بحس  كمٌة اللون فً المساحة 

و أسمك هذه الخطوط  كلما زادٌزداد قتامة فاذا كان اللون عبارة عن خطوط او نقاط فان اللون 

كما ٌتضح ذلك فً   تقارب  من بعضها البعض بحٌث تختزل الفراؼا  بٌنها أو كلما النقاط

 .(1-2الشكل رقم )

 

 
 

 ( ٌوضح المسافا  بٌن النقاط لتكوٌن مناطق مضٌئة ومناطق معتمة1-2شكل رقم )
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 اإلظهار باللونٌن االسود واالبٌض: 2-1

 

 قلم الرصاص: 2-1-1
 

  عنها المصمم أبداا فً جمٌع طرق ووسائل اإلظهار ًستؽنٌ   دوا  التً الوهو من األ      

ماكن ومساحا  أولٌة للتصمٌم قبل رسم التفاصٌل  وذلك لتحدٌد به لوضع الخطوط األ أحٌث ٌبد

نتهاء إلعناصر اللوحة  ومن ثم لٌسهل تعدٌل التصمٌم وتصحٌحه ومحو الخطوط الزائدة  وبعد ا

بؤدوا  أخرى شكال  تتم عملٌة اإلعادة على جمٌع الخطوط ولٌة المحددة لألمن الخطوط األ

وٌستعمل قلم الرصاص فً اإلظهار وذلك لسهولة إستخدامه وقدرته  لتصبح واضحة السمك.

 .العالٌة على التنوٌع ومرونة التشكٌل

 

 اإلظهار بالحبر االسود: 2-1-2
 

سود ذو اللون الثقٌل الذي ٌستخدمه ألاحبار ذا  النتائج الممتازة هو الحبر من األ      

المصممون المعمارٌون والفنانون التشكٌلٌون وٌسمى )الحبر الصٌنً(  حٌث إن أدوا  العمل به 

بؤسلوبهم وتعابٌرهم  اٌزونفسهم لٌتم  أرى ٌبتكرها المصممون خعدٌدة منها الُمصنعة الجاهزة وأ

هو قلم التحبٌر الجاهزة صنعة دوا  المُ ؼٌرهم من المصممٌن والرسامٌن  فمن األاإلظهارٌة عن 

 ٌنسا  منه الحبر وبسمك معٌنصؽٌر جداا عبارة عن أنبو   وهذا الرأسذو الرأس المعدنً 

وكما سٌتضح مفهوم ذلك عند تناولنا طرق اإلظهار ٌتحدد ُسمكه نسبةا إلى سمك األنبو   

 ( وكما ٌلً: الخطوطبوسائل )التنقٌط و

 

 

 التنقٌط : 2-1-2-1
 

جسام وعن فً التعبٌر عن أشكال وخاما  األ مهمةالتنقٌط من طرق اإلظهار ال دعٌُ       

عطً للناظر إنطباعا  لمواد وبإمكان المصمم عمل تؤثٌرا  الحصر لها بالتنقٌط لتُ   ملمسها

السٌرامٌك أو أرضٌة رش الداخلً لؽرؾ المعٌشة أو أرضٌا  ختلفة ؼٌر متشابهة مثل الف  مُ 

ٌلندب  عمودٌاا أو بالحدائق  وٌتم ذلك بإستعمال رأس القلم المُ  وبتؽٌٌر وضع النقاط   بسٌط م 

كما ٌمكن عشوائً  بشكل مجموعا  منتظمة بصفوؾ وكذلك رسمها على شكل من خلل 

حٌاناا أو وتؽٌٌر المسافا  بٌن النقاط  اا ضبتؽٌٌر مساحة النقطة أٌالحصول على تؤثٌرا  أخرى 

وعة من التنقٌط فً المساحة الواحدة للحصول على النتائج اإلظهارٌة تننماذ  م ٌتم ذلك بدمج

 .(2-2الشكل رقم )فً  ُمبٌنكما و  المطلوبة
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 ط( ٌوضح عملٌة اإلظهار بتقنٌة التنق2ٌ-2شكل رقم )
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 التدرٌب العملً:

 (1تمرٌن رقم )

بإستخدام تقنٌة التنقٌط بواسطة قلم الرصاص. كما ٌتضح رسم أشكال ثنائٌة وثلثٌة االبعاد  -

 (.5و4و3-2ذلك فً االشكال المتسلسلة )

 
 مجسما  ال( ٌوضح رسم 3-2شكل رقم )

 
 ثلثٌة االبعاد للطابوق االسمنتً( ٌوضح رسم مجسما  4-2شكل رقم )

 

 

 الفخاري( ٌوضح رسم مجسما  ثنائٌة وثلثٌة االبعاد للطابوق 5-2شكل رقم )
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 (2تمرٌن رقم )

ما ٌتضح ذلك فً الشكل ــك  رسم واجهة مبنى بإستخدام تقنٌة التنقٌط بواسطة قلم الرصاص -

 (.6-2رقم )

 

 
 رسم واجهة مبنى بواسطة تقنٌة التنقٌط بإستخدام قلم الرصاص (6-2شكل رقم )

 

 

 (3تمرٌن رقم )

كما ٌتضح ذلك   التنقٌط بواسطة قلم التحبٌربعاد بإستخدام تقنٌة رسم أشكال ثنائٌة وثلثٌة األ -

 (.7-2فً الشكل رقم )

 

 
  

ل والضوء بتقنٌة التنقٌط بإستخدام قلم ظ( رسم مجسما  ثلثٌة االبعاد مبٌناا ال7-2شكل رقم )

 التحبٌر
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 (4تمرٌن رقم )
 

ٌتضح ذلك فً الشكل  ماـــــرسم واجهة مبنى بإستخدام تقنٌة التنقٌط بواسطة قلم التحبٌر. ك -

 (.8-2رقم )

 

 

 

 

 بإستخدام قلم التحبٌر طرسم واجهة مبنى بواسطة تقنٌة التنقٌ كٌفٌة( 8-2شكل رقم )
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 :بالخطوط اإلظهار الظلً 2-1-2-2
 

للحصول اا أو مائلا بزاوٌة معٌنة  وعامودٌوأأفقٌاا  كان هو رسم خطوط متوازٌة بؤي إتجاه      

والمسافا  التً بٌن الخطوط  كما إن المساحة أتؽٌٌر سمك الخط على تؤثٌرا  متنوعة ٌتم 

  Tone))هر ؼامقة  أي إزدٌاد درجة تشبع اللون تظ  مٌكة س  تقاربة وس  ؽطاة بخطوط مُ المُ 

كما   تظهر المساحة اللونٌة أفتح تدرٌجٌاا ذا قل  سماكة الخطوط وتباعد  فس  إوالعكس صحٌح 

 .(9-2الشكل رقم )ٌتضح ذلك فً 

 

 

 خطوط من طرق اإلظهار الظلً بال( ٌوضح أنواع 9-2شكل رقم )
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 لٌل: ظالت 2-1-2-3
 

راد تظلٌله بؤي لون فً اإلظهار هً عملٌة تعبئة مساحة التصمٌم المُ التظلٌل إن طرٌقة       

بدرجة واحدة بحٌث ٌكون اللون متجانساا ومتساوٌاا على كامل المساحة أو متدرجاا من اللون 

ٌنتقل بٌن الدرجا  الؽامقة والفاتحة للون  فٌكون بذلك أشبه بتدر  الظل تدرٌجاا منتظماا 

ٌحصل إذ كلما إبتعد جسم ما أو أحد جوانبه عن مصدر الضوء كلما كان الظل قاتماا و  الطبٌعً

كما ٌتضح ذلك   ر  من مصدر الضوء  وٌتم عمل تقنٌة التظلٌل بوسائل متعددةتقإالعكس أذا 

 .(10-2الشكل رقم )فً 

 

 

 

 لٌل من الدرجا  الفاتحة نحو الدرجا  الؽامقةظ( ٌوضح عملٌة الت10-2شكل رقم )
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 التدرٌب العملً:
 

 (5تمرٌن رقم )
 

بواسطة قلم الرصاص  كما ٌتضح ذلك فً مثال التظلٌل رسم أشكال متنوعة بإستخدام تقنٌة  -

 (.12-2رقم )( الذي ٌوضح الرسم بخطوط قلم الرصاص وكذلك الشكل 11-2الشكل رقم )
 

 
 (11-2شكل )

 

 

 (12-2شكل )
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 (6تمرٌن رقم )
 

رسم أشكال متنوعة بإستخدام تقنٌة الخطوط المستقٌمة والمتقاطعة بواسطة قلم التحبٌر  كما  -

 (.13-2ٌتضح ذلك فً مثال الشكل رقم )

 

 

 (13-2الشكل رقم )

 

 (7تمرٌن رقم )
 

المستقٌمة بواسطة قلم الرصاص  كما ٌتضح رسم فضاءا  داخلٌة بإستخدام تقنٌة الخطوط  -

( الذي ٌوضح رسم فضاء داخلً بإستخدام خطوط قلم 14-2ذلك فً مثال الشكل رقم )

 الرصاص المستقٌمة.
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 (14-2شكل رقم )

 

 (8تمرٌن رقم )

رسم فضاءا  داخلٌة بإستخدام تقنٌة الخطوط المتقاطعة بواسطة قلم الرصاص  كما ٌتضح  -

( الذي ٌوضح رسم فضاء داخلً بإستخدام خطوط 15-2رقم )ذلك فً مثال الشكل 

 الرصاص المتقاطعة.

 

 
 فضاء داخلً بإستخدام خطوط الرصاص المتقاطعةرسم  (15-2الشكل رقم )
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 (9تمرٌن رقم )
 

بإستخدام تقنٌة الخطوط المستقٌمة  (16-2الشكل رقم )من الواجها  فً رسم واجهة  -

 الذي ٌوضح رسم واجهة مبنى بإستخدام الحبر االسود. مثالالبواسطة قلم التحبٌر  كما فً 

 

 

 

 تمرٌن لرسم واجهة بتقنٌة الخطوط المستقٌمة وبقلم التحبٌر (16-2شكل رقم )
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 (11تمرٌن رقم )

ً الشكل رقم ــما فـــرسم مبنى بإستخدام تقنٌة الخطوط المتقاطعة بواسطة قلم التحبٌر  ك -

 سود.الحبر األ( الذي ٌوضح رسم مبنى بإستخدام 2-17)

 

 
 

 (17-2الشكل رقم )
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 لوان:اإلظهار بإستخدام األ 2-2

 اإلحساس باللون: 2-2-1

لون من  300000 لىإ 100000ٌتراوح بٌن  لوان بمالعٌن البشرٌة القدرة على تمٌز األل      

حٌث جسام نتقال اللون المنعكس من األإذلك بجسام فً الكون  وٌتم لوان التً نشاهدها على األاأل

زرق مثلا شٌاء المضاءة  فالجسم األنعكسة على األشعة المُ ٌحدث اإلبصار بتلقً العٌن األ

شعة األ عدا لوان التً ٌتكون منها الضوء ماشعة لأللونه بسب  إمتصاصه لكل األٌكتس  

سام جاألعدا  لوان ماوهكذا هو الحال بالنسبة لبقٌة األالزرقاء فٌعكسها وبذلك ٌبدو الجسم أزرقاا  

بٌض لواقعة علٌه من الضوء  والجسم األشعة اسود ٌتمص كل األالسوداء والبٌضاء  فالجسم األ

 شعة وال ٌمتص شٌئاا منها.ٌعكس جمٌع األ

ؤثر العٌن       أي بالضوء فبدون العٌن   شعاعٌة المرئٌةبالطاقة اإل فاللون هو تحسس ناتج من ت 

حٌث لٌس بمقدورهم لوان( البشر ماٌعرؾ بـ)عمى األوٌوجد لدى بعض  ٌوجد لون محسوس  ال

لوان. نسجة فً العٌن التً تتحسس هذه األلوان وٌنتج هذا بسب  تلؾ بعض األالتمٌٌز بٌن األ

فة التً لوان المختللؾ من مزٌج من األؤٌتلوان فالضوء ٌمكن تمٌٌز األ وكذلك بدون الضوء ال

خضر  االزرق  مر  البرتقالً  االصفر  االلوان السبعة )االحتشكل الطٌؾ الشمسً ذو األ

هر فً ظلوان فً القوس الذي ٌٌع مشاهدة تفكك الضوء الى هذه األوتستط  النٌلً  البنفسجً(

 اا.ضالصابون أٌالسماء بعد إنجلء المطر وبوجود أشعة الشمس  وفً فقاعا  

 

 لوان:تصنٌف األ 2-2-2
 

أن العص  البصري فً العٌن مكون من ثلث لقد أثب  العلماء بنظرٌاتهم المتعددة       

لوان الضوئٌة الثلثة االساسٌة تؤثر الواحد من اإلحساس بؤحد األ مجموعا  عصبٌة ٌحدث عن

لوان على األلوان الثلثة ٌتم الحصول هذه األمز  زرق( ومن حمر  األصفر  األوهً )األ

 خضر  البرتقالً  البنفسجً(.)األ الثانوٌة وهً

زرق  والبرتقالً من مز  اللونٌن صفر مع األخضر ٌنتج من مز  اللونٌن األن األحٌث إ      

نها إلوان فأما بقٌة األ حمر زرق مع األصفر  والبنفسجً ٌنتج من مز  اللونٌن األحمر مع األاأل

حمر لوان السابقة  فاللون البنً ٌنتج من مزٌج للونٌن األمن مز  لونٌن أو أكثر من األ ؤتنش

 (18-2) الشكل رقم وٌوضح خضر والرمادي من مزٌج اللونٌن البرتقالً مع األ خضر واأل

 .عجلة األلوان األساسٌة والثانوٌة وتدرجاتها
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 ( ٌوضح توزٌع االلوان على العجلة اللونٌة18-2شكل رقم )
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 التدرٌب العملً:
 

 

 (11تمرٌن رقم )

رسم أشكال ثنائٌة وثلثٌة االبعاد بإستخدام تقنٌة االلوان المائٌة أو البوستر. كما ٌتضح ذلك  -

 (.20و19-2فً الشكلٌن المتسلسلٌن )

 

 

لوان المائٌة أو بعاد بإستخدام تقنٌة األ( الذي ٌوضح رسم مجسما  ثلثٌة األ19-2شكل رقم )

 البوستر

 

 

 

 بعاد بإستخدام تقنٌةثنائٌة وثلثٌة األ ( الذي ٌوضح رسم أشكال20-2شكل رقم )

 لوان المائٌة أو البوستراأل 
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 (12تمرٌن رقم )

رسم فضاءا  داخلٌة بإستخدام تقنٌة االلوان المائٌة أو البوستر  كما فً مثال الشكل رقم  -

ٌوضح رسم الفضاء الداخلً لؽرفة معٌشة  وكذلك لرواق ذو أعمدة بإستخدام  ( الذي2-21)

 .المائٌةلوان األ
 

 

 (21-2شكل رقم )
 

 

 (13تمرٌن رقم )

-2رسم واجها  مبانً بإستخدام تقنٌة االلوان المائٌة أو البوستر  كما فً مثال الشكل رقم ) -

 .لوان المائٌة أو البوسترٌوضح رسم واجهة مبنى بإستخدام األ ( الذي22
 

 
 (22-2الشكل رقم )
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 الثانً سبلة الفصلأ

 

 بعاد؟شكال ثلثٌة األهار األظتحقٌق الظل والضوء فً إ صؾ طرق: 1س

 شرحها مع تنفٌذ مثال على ذلك؟إار التً تعلمتها ثم إختر واحدة وهظعدد تقنٌا  اإل: 2س

 لٌل بالخطوط ؟ظنواع التأماهً : 3س

 

 الجانب العملً:

لخاما  بعاد مجسما  ثلثٌة األ قلم الرصاص لرسم ةهار شكلً مستخدماا أداظنفذ إ: 1س

 الخش (  على أن ٌكون ذلك بتقنٌة التنقٌط ؟ –)الطابوق 

بعاد تحقٌق شكل متكامل ثلثً األلوان المائٌة أو البوستر لهار شكلً مستخدما األظنفذ إ: 2س

 لواجهة مبنى ) واجهة منزل أو واجهة مبنى متعدد الطوابق ( ؟

 لؽرفة معٌشة أو مطبخ مستخدماا تقنٌة الخطوط بؤداة قلم التحبٌر ؟ إرسم فضاءاا داخلٌاا : 3س
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 الفصل الثالث

 

 

 ظهار لخامات الدٌكورخراج واإلالمحاكاة الشكلٌة فً اإل

 

 هداف الفصل:أ

 

وُمحاكاة الخامات الُمرتبطة بَِفن الدٌكور من ناحٌة اإلخراج  ٌتقن الطالب تقلٌد -

واإلظهار بأنواعها الُمختلفة والُمتمثِلة بــ )الخشب, الرخام, الزجاج, المراٌا, 

 المعادن(.

 

ٌُحِسن الطالب معرفة الصفات الَمظهرٌة للخامات الداخلة بَِفن الدٌكور, وٌعرف  -

 أماكن توظٌفها ضمن الفضاء الواحد.
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 ظهار لخامات الدٌكورخراج واإلاإل

 المقدمة:

من نتهاء إذ بعد اإل  ذعداد والتنفٌهما اإل تٌنٌتعتمد العملٌة التصمٌمٌة على مرحلتٌن رئٌس      

مرحلة التنفٌذ والتً تتطل  الكثٌر من المواصفا   أد الرسوم التصمٌمٌة لعمل ما  تبدعداإ

وقد كان للتطور  .ناعٌة الداخلة فً العمل التصمٌمًالمختلفة للمواد والخاما  الطبٌعٌة والص

بداع ثر واضح فً تطوٌر قدرة المصمم الداخلً على اإلأكتشاؾ مواد وخاما  جدٌدة إالتقنً و

جل الوصول الى خاما  أمن البحث والتطوٌر من  بد   وكان الفً األعمال التصمٌمٌة لقؤوالت

ستمرة لها ولتوفٌر مواد وبدائل عن الخاما  التقلٌدٌة ذا  مواصفا  متكاملة  بسب  الحاجة المُ 

ن تكون مواصفاتها محددة بمتانتها ووزنها أقل  بشرط أتقل عنها وبكلفة  المختلفة بجودة ال

 كل ومقاومتها للصدما  الخارجٌة.آالمناخٌة والتثٌرا  والعوامل ؤلتوقدرة تحملها للحرارة وا

ن لعمل المصمم الداخلً صلة رئٌسٌة ووثٌقة مع الخاما  وتقنٌاتها الحدٌثة المتطورة إ      

مها تعود على ستخداإستحدثة فً لوجٌة المُ وق التكنومعرفة خواصها ومواصفاتها  والطر

قتصادي إفكار التصمٌمٌة بشكل نفٌذ األفضل والملئم منها لتختٌار األإالمصمم بالنجاح فً 

بالمواد  الواسعةن خلل ذلك تكون للمصمم المعرفة سس علمٌة  ومأُ تطور مبنً على وتقنً مُ 

و تصمٌمً أال ؤنشع التحمٌل التً سٌتعرض لها المُ نواالخاما  وخواصها ومدى مقاومتها ألو

على تحمل  فً مقدرتها ضعؾأو لى تلفها إمع مرور الزمن والتً تإدي  الفضاء الداخلً

من قبل المصمم عن طرٌق المعرفة الكاملة  هظروؾ التشؽٌل المختلفة  وكل هذا ٌمكن تلفٌ

بالقوانٌن والنظرٌا  التً تتحكم بالمواد الهندسٌة من حٌث خواصها العامة ومن حٌث الكلفة 

 والنوعٌة.

تخدمة فً التصمٌم إلٌضاح نوع وٌحتا  المصمم إلى إخرا  وإظهار المواد والخاما  المس      

العناصر والمواد التً ٌتطلبها  وكذلك إٌصال صورة أولٌة للُمتلقً عن طبٌعة التصمٌم وتقدٌم 

شاهد وأشكال تحاكً الصورة التً سٌظهر فٌها التصمٌم الحقٌقً الُمنجز. ولذلك كان لزاماا  م 

المستخدمة فً الدٌكور  على المصمم والرسام اإلهتمام بإخرا  وإظهار المواد والخاما 

للفضاءا  الداخلٌة وكذلك اإلطلع على األسالٌ  والتقنٌا  التً تساعد الرسام على محاكاة تلك 

 العناصر وتصوٌرها لتكون أقر  للحقٌقٌة.
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 الخشب:3-1

م الداخلً وؼٌرها من المجاال  فً مجال التصمٌ ةالخاما  المستخدمكثرأٌعد الخش  من       

ى نطاق واسع فً مجال التصمٌم خشا  علوتستخدم األ  لبناء والنقل وصناعة الورقرى كاخاأل

نواع أرضٌا  وحتى فً بعض ً والقواطع العازلة والسللم واألثاث المنزلً والمدرسكاأل

وملئمتها للعدٌد من  ركٌبهاتتشكٌلها وقوتها وسهولة فضلا عن  لوزنها المناس  اا وؾ نظرالسق

 نهاءا  وتكالٌفها المعتدلة بالنسبة للخاما  االخرى.ؼراض البناء واإلأ

ل والذي ٌشك السٌللوزٌفٌة خلوٌة تتكون بشكل رئٌسً من والخش  هو عبارة عن مادة ل      

حوالً  تهونسب( Hemicellulose) الهٌمٌسٌللوزو  %( من وزن الخش50ــ40نسبة )

نس  التً ٌحتوي علٌها ختلؾ الإ%( وٌإثر 30ــ20حوالً ) تهونسب الخشبٌن%( و30)

خشا  هً لألالرئٌسً ن المصدر وإمتصاص الرطوبة. إونسبة  فً التشؽٌلعمر ال  على الخش

 الؽابا  الطبٌعٌة.

عالم التصمٌم  ةوبقو هاخشا  التً ساعد  على دخولالخواص الطبٌعٌة لألومن أهم       

 :هً الداخلً

 .القوة وسهولة المعالجة -1

 .سهولة القطع والتشؽٌل والتشكٌل والتجمٌع -2

ضد    المعالجةستخدام لفترا  طوٌلة خاصة اذا تممكانٌة اإلوإالجمالٌة والمتانة  -3

 .والتسوس الرطوبة

 .العزل الجٌد للحرارة والصو  -4

 .رخص الثمن وتواجده بعدة قٌاسا  مختلفة -5

 

 تكوٌن ونمو االشجار:    

 اآلتٌة:باألجزاء تتكون األشجار عموماا وبجمٌع األنواع من أجزاء تكوٌنٌة ٌمكن تحدٌدها         

 القل                                              -1

 االشعة النخاعٌة -2

 الؽلؾ -3

 الحلقا  السنوٌة  -4

 ٌوضح األجزاء التكوٌنٌة لجذع الشجرة وألنواع عدة من األشجار.( 1-3الشكل رقم )و      
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 ( ٌظهر أجزاء جذع الشجرة1-3شكل رقم )

 

وهنالك مراحل عدة تمر بها أخشا  األشجار لتكون جاهزة للعمل أو ُمهٌئة لإلستخدام فً       

مجاال  اإلستعمال المتنوعة ومنها مجال التصمٌم عموماا والتصمٌم الداخلً والدٌكور 

 :باآلتً ة للعملجاهزاألخشا  لكً تصبح خصوصاا  وٌمكن إٌجاز تلك المراحل 

 القطع -1

 النقل -2

 التجفٌؾ -3

 التشكٌل  -4
 

 

 ( ٌوضح طرٌقة من طرق قطع األشجار2-3شكل رقم )
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 أنواع األخشاب المستخدمة فً الدٌكور: 3-1-1

لى إال ٌتسع الكتا  التً ع انواألن هنالك الكثٌر من أردنا ِذكر جمٌع أنواع األخشا  فإذا إ      

والتً سٌتم  مجال التصمٌم الداخلًفً  ستخداماا إكثر خشا  األذكرها ولذلك خصصنا بالذكر األ

 .تناولها الحقاا 

 :نوعٌن الخش  من حٌث علم النبا  الىأشجار نقسم وت

 .لٌس  ذا  أهمٌة كبٌرة فً مجال التصمٌم والدٌكوروهً   شجار مزهرةأ -1

 .والدٌكور التصمٌم الداخلً مجال وهً النوع المستخدم ؼالبا فً  شجار ؼٌرمزهرةأ -2
 

من حٌث جودتها وصلبتها خشا  ختلؾ األإب أنواعمزهرة الى الؼٌر شجار األ صنؾوت      

خشا  من حٌث صلبتها الى تصنؾ األ ةعام ةوبصور  منه  ختلؾ الشجر الذي قطعوتبعاا إل

 نوعٌن.

 االخشاب اللٌنة -أ     

 االخشاب الصلبة -ب     

 

 :أ _االخشاب اللٌنة

ستخدم فً تو  وراق المدببة دائمة الخضرةشجار الصنوبرا  ذا  األأوهً الناتجة من       

وتتوافر فٌها المقاومة  برخص ثمنها نسبٌاا  هذه األخشا  تتمٌز  ونشاءا عمال اإلأؼل  أ

 لٌافها.أعتدال إبسهولة التشؽٌل وذلك للٌونتها و نشاءا  كما تتمٌزؼراض األاللزمة أل

 خشاب اللٌنة:األنواع أهم أن من إو

 الخشب االبٌض: -1

كندا  صدرهالخش  م هذا النوع من      

 تهكثافوتبلػ   وروسٌا والبلقانسكتلندا أو

كجم للمتر المكع  عندما  35حوالً 

  وفً %12تكون نسبة الرطوبة فٌة 

توضٌح لهذا النوع من  (3-3الشكل رقم )

 الخش .

 

 

 ( ٌوضح شكل الخش  األبٌض3-3شكل رقم )                                                   
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 الخشب السوٌد)الموسكً(:-2

لذلك   بٌضندماجا من الخش  األإكثر ألٌافه ٌكون هذا النوع من األخشا  أكثر كثافة وأ      

روسٌا  صة  ومصدرهوٌعد خش  السوٌد من األخشا  المتوافرة والرخٌ  كثر متانةأهو 

  ولهذا %12كع  عندما تكون الرطوبة فٌة كجم للمتر الم450 الخش  السوٌد وكثافة  والسوٌد

الخش  جمالٌة فً تشكٌل عروقه وٌستخدم فً صناعة الدٌكورا  الخشبٌة والعناصر التؤثٌثٌة  

 ٌبٌن التكوٌن الشكلً لهذا النوع من األخشا . (4-3الشكل رقم )و

 

 

 ( التكوٌن الشكلً للخش  السوٌد4-3) شكل رقم

 

 الخشب البٌنو)الصنوبر(:-3

نواع أكثر أمن  دعوٌُ   حمرسم الصنوبر األإب ٌعرؾ هذا النوع من األخشا  أٌضاا و      

  وٌتم الحصول ورباأٌوؼسلفٌا ووسط   ومصدره حمرارصلبة ولونه ٌمٌل الى اإلخشا  األ

ٌوضح  (5-3الشكل رقم )  ومتر 12طوال تصل الى على هٌئة كتل كبٌرة مختلفة األعلٌه 

 .التكوٌن الشكلً لخش  البٌنو
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 ( التكوٌن الشكلً لخش  البٌنو5-3شكل رقم )                      

 

 :الخشب العزٌزي-4

مشو  المصفر اللونه نسبة إلى الشراق ٌعرؾ هذا النوع من الخش  أٌضاا بإسم و      

كجم عندما  750المتر المكع  منه حوالً  ٌصل وزنالشمالٌة ومرٌكا   ومصدره أحمرارباإل

 .ٌوضح التكوٌن الشكلً لخش  العزٌزي (6-3الشكل رقم )  و%12تكون نسبة الرطوبة فٌة 

 

 

 ( التكوٌن الشكلً لخش  العزٌزي6-3شكل رقم )
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 :ةب _االخشاب الصلب

وراقها فً فصل أأي تتساقط  ة الخضر ةأخشا  من فصٌلة األشجارالموسمٌوهً        

تتمٌز بصؽر حجم المساما  بٌن وستخداماته إولكل نوع مٌزته و ة خشابا صلبأالخرٌؾ فتعطً 

 ةخشا  ألدوا  قاسٌتحتا  هذه األ ولٌافها وتراصها وجمالها وتكون عادة خالٌه من العقدأ

النوع من األخشا . للتعامل مع هذا  دائماا  ةومسنون ةدوا  حادطراؾ هذه األألقطعها وتكون 

والسقوؾ  ةعمدعمرة كاألعمال المُ واأل ةالفاخر ةعمال الداخلٌفً األ ةخشا  الصلبتستخدم األ

لكً تحافظ على   كر(و األأنٌش )الور ة مثللوان شفافؤسفن. ومن حٌث الطلء تطلى عادة بوال

خشا  تستخدم بكثرة فً ٌضاا. وتلك األنواع من األأاأللٌاؾ بتعتٌقها تلك  برازإ وألٌافها أجمال 

 مجاال  التصمٌم الداخلً.

 : ومن افضل انواعها

 خشب البلوط:  -1

صع  التشؽٌل وقابل للصقل وٌزن المتر الكع  منه من األخشا  ٌكون هذا النوع       

ترا والنمسا لنك  ومصدره إ%12الرطوبة فٌة كجم عندما تكون نسبة  640حوالً 

 . التكوٌن الشكلً لخش  البلوط (7-3رقم )الشكل   وٌوضح ٌطالٌا والٌونانإو

 

 
 ( التكوٌن الشكلً لخش  البلوط7-3شكل رقم )

 

 الزان:خشب  -2

لونه ومن أنواعه خش  الزان النحاسً كثر االخشا  الصلدة شٌوعا أوهو من        

ومنه البنً الفاتح وٌكون نسٌج هذا النوع من األخشا  صفرارلى اإلإحمر مائل أ

ٌجعله مناسباا لصنع األشٌاء الصؽٌرة وقطع األثاث  ومصدر خش  الزان متجانس مما 

ٌوضح التكوٌن الشكلً لخش   (8-3الشكل رقم )إنكلترا وبعض دول أوربا وآسٌا  و

 .الزان
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 ( ٌوضح التكوٌن الشكلً لخش  الزان8-3شكل رقم )

 

 :الجوزخشب  -3

لونه بنً ذا  الصلبة العالٌة والتً تمتاز بالمتانة وٌكون  خش نوع من أنواع ال      

برطانٌا وامرٌكا واٌطالٌا  ومنه أٌضاا الداكن والمائل للسمرة ومصدره مائل للرمادي

وٌعد إستخدام خش  الجوز مهماا فً مجال التصمٌم الداخلً حٌث ٌمكن أن وتركٌا

نلحظ  (9-3الشكل رقم )فً تستخدم فً صناعة األبوا  مثلا وؼٌرها من العناصر  و

 مقاطع متنوعة لخش  الجوز.

 

 

 ( ٌوضح مقاطع متنوعة لخش  الجوز9-3شكل رقم )
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 :نًالماهوجخشب  -4

ئل ماوهو أٌضاا من األخشا  الصلبة وله مواصفا  عالٌة  ٌكون لونه بنً       

األمرٌكٌتٌن منها عدة بلدان  وٌستخدم بشكل شائع فً صناعة األثاث ومصدره حمرارلإل

ٌوضح التكوٌن الشكلً لخش   (10-3الشكل رقم )  وكوبا والهندوراسودول  فرٌقٌاأو

 الماهوجنً.

 

 

 ( مقاطع متنوعة توضح التكوٌن الشكلً لخش  الماهوجن10ً-3شكل رقم )

 

 أسالٌب إخراج وإظهار الخشب:3-1-2
 

 منها: أسالٌ  وأدوا  متنوعة فً إظهارها  نذكر لخش مادة ال       
 

 األقالم:

ٌتم إستخدام أقلم التحبٌر أو الرصاص أو التلوٌن لرسم البنٌة التكوٌنٌة للخش  متمثلة       

بالحزوز واألخادٌد والعروق التً تظهر على سطوح األخشا  لتمٌز نوعاا عن آخر  حٌث 

تمرة ترسم هذه البنٌة واأللٌاؾ وٌتم تصوٌرها كما هً على شكل خطوط ؼامقة وفاتحة  مس

ومتقطعة  مائلة ومنحرفة  مستقٌمة ومتعرجة  متقاربة ومتباعدة  وؼٌرها من التؤثٌرا  

 لتحاكً النوع المطلو  رسمه من الخش . 

وعند إستخدامنا ألقلم التلوٌن أو الرصاص لتصوٌر التكوٌن الشكلً لنوع من األخشا        

اللونً وشدته عبر مستوى الضؽط  نقوم برسم األشكال والخطوط كما هً وٌتم تحقٌق التباٌن

بالقلم على الورق  أي نضؽط األقلم بشدة لرسم الخطوط والمساحا  الؽامقة ونقلل الضؽط 

كلما كان  الخطوط والمساحا  أفتح وأقل ؼمقاا وقتامة. كما ٌمكن التحكم بسمك الخطوط ألقلم 

لم لرسم الخطوط كما الرصاص والتلوٌن فً رسم عروق األخشا  عبر تهٌئة رإوس تلك األق

 ٌتطل  أي برٌها وحكها لتحقٌق السمك المطلو .
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 الفرشاة:

نستعٌن بالفرشاة أٌضاا إلظهار مادة الخش  ورسمها باأللوان المائٌة أو الزٌتٌة  حٌث       

نستخدم أنواع متعددة من الفراشً لتصوٌر السطح المطلو  إظهاره  وٌتم ذلك بتهٌئة الفرشاة 

مكها وحجمها وكثافتها لتحقٌق التؤثٌر المطلو   ونبدأ بطلء الطبقة السفلٌة أو المناسبة فً سُ 

الخلفٌة الرئٌسٌة للخش  بلون شفاؾ أو معتم ٌشابه اللون األصلً للخش  المطلو  رسمه ومن 

دون تؤثٌرا   ومن ثم نستخدم الفرشاة المناسبة لرسم التؤثٌرا  والعروق بلون آخر أؼمق 

ٌعً للتؤثٌرا  والتكوٌنا  الظاهرة على البنٌة السطحٌة للخش   وترسم هذه وٌشابه اللون الطب

التؤثٌرا  بصورة طبق األصل عنها بإتباع نفس المسارا  والتموجا  واألشكال والتطابق 

 اللونً لها وبشكل دقٌق لتكون أقر  للحقٌقة.

الخش   على سبٌل وٌمكن اإلستعانة بؤكثر من أداة لتحقٌق الشكل المطلو  فً إظهار       

المثال عند رسم التؤثٌرا  اللونٌة والشكلٌة بإستخدام الفرشاة ٌمكن للرسام أن ٌعزز تلك 

التؤثٌرا  السطحٌة بمعالجتها أو توضٌحها أو زٌادة ؼمقها فً مساحا  معٌنة أو رسم 

ٌتوقؾ  التفاصٌل الدقٌقة المإثرة فً اإلظهار للخش  بواسطة أقلم التحبٌر أو التلوٌن  إذ ال

اإلخرا  واإلظهار على أداة واحدة أو أكثر  كما ٌمكن اإلستعانة بتقنٌا  وأدوا  أخرى ؼٌر 

التً تم ذكرها فً رسم مادة الخش  وتصوٌرها  فالؽاٌة هنا تصوٌر المادة بؤي تقنٌة أو أسلو  

 قد ٌحقق الصورة المشابهة للمادة والتؤثٌر المطلو  توضٌحه للمتلقً.

 

 الحرف والفنون الٌدوٌة الخشبٌة :

اهر الشعبٌة الموروثة الفنون التقلٌدٌة العراقٌة من أهم المظ فًستخداما  الخش  إتعد       

السٌما فً ظل   ري مع الشعو  األخرى عبر التارٌخوالمتؤثرة بالتفاعل الحضا عبراألجٌال

 هثٌرها على هذؤعمارة وثقافة وعلوم وتتمتع به مدٌنة بؽداد من الحضارة العربٌة اإلسلمٌة وما ت

من نقوش  التزٌٌنً األسلو الفن اإلسلمً والذي هٌمن على  طابع  وتتمٌز هذه الفنون بالحرؾ

 . وؼٌرها من الرموز سلمٌة وخطوط عربٌةإ

 الحرف هً:وفنون الهم أن من إو

 :الفسٌفساء -1

والجوز  والمشمش   للٌمون تعتمد هذه الحرفة على األخشا  المحلٌة كخش  ا      

كما تعتمد على خاما  أخرى كالعا    المستوردة كالصا  وبعض األخشا  والورد

واألصداؾ. وتستخدم فً هذه العملٌة مجموعا  من القضبان الخشبٌة الملونة المتعددة 

تإلؾ فٌما بٌنها وحدا  زخرفٌة مدروسة مسبقاا من حٌث لونها وشكلها  والتً المقاطع 

حس  التصمٌم وعلى هٌئة رقائق وتوضع فً األماكن المخصصة  ثم تقطع أفقٌاا 

فً أعمال التصامٌم الداخلٌة  المخطط لها  ومن ثم تثب  بالؽراء. وتستعمل )الفسٌفساء(

ٌوضح  (11-3الشكل رقم )أنظر  .والقواطع وؼٌرها من العناصر كاألثاث التزٌٌنً

 أحد نتاجا  التزٌٌن بالفسٌفساء.
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 ٌوضح أحد نتاجا  فن التزٌٌن بالفسٌفساء( 11-3شكل رقم )

 

 التطعٌم:  -2

دخال عناصر إالؽاٌة فً الجمال وذلك من خلل  تعد حرفة التطعٌم من الحرؾ      

جدٌدة من خاما  مؽاٌرة للبنٌة الخشبٌة األساسٌة  وتستخدم فٌها األصداؾ واألسلك 

ٌة فً هذا الفن  ٌعد خش  الجوز المادة الرئٌسأوالذه . و ةقصدٌرٌة  أوالفضال

 .واألبوا  والسقوؾ الثانوٌة وؼٌرها وٌستعمل هذا النوع من الفنون فً صناعة األثاث

 ٌظهر إحدى خطوا  التطعٌم. (12-3الشكل رقم )

 

 
 ( ٌظهر أحدى خطوا  تطعٌم الخش 12-3شكل رقم )

 التخرٌم: -3

تزٌٌنه  وٌتم ذلك وهً عملٌة  تفرٌػ لمساحا  محدودة من السطح الخشبً المراد       

 (13-3الشكل رقم )  وبالتخرٌم ةال  الخاصآلا باستخدام بعض المناشٌرالدقٌقه أو

 ٌظهر أحد نتاجا  التخرٌم للخش .
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 ( ٌظهر أحد نتاجا  التخرٌم للخش 13-3شكل رقم )

 

 الحفر على الخشب: -4

وتعد هذه الحرفة من الحرؾ القدٌمة فً العراق  والتً تؤلق  فً الفنون العربٌة       

لداخلٌة  كمنابرالمساجد واألبوا  وكراسً اواإلسلمٌة من خلل التصامٌم المعمارٌة 

ٌوضح طرٌقة الحفر على  (14-3الشكل رقم ) وصناعة األثاث. المصاحؾ الكرٌمة

 الخش .

 
 الحفر على الخش ( ٌوضح طرٌقة 14-3شكل رقم )
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 المقرنصات الخشبٌة: -5

عن وحدا  زخرفٌة  ةوهً عبار  جمل الحرؾ القدٌمةأمن  ٌعد عمل المقرنصا       

دقٌقة تشكل مشهداا رائعاا بتكرارها  وتستعمل فً تزٌٌن السقوؾ وتجاوٌؾ المحارٌ  

الخشبٌة ٌظهر نماذ  من المقرنصا  ( 15-3الشكل رقم )  وثاث الجلوسأوجوان  مقاعد 

 على الجدران والسقوؾ.

 

 ( ٌظهر نماذ  من المقرنصا  الخشبٌة على الجدران والسقوؾ15-3شكل رقم )

 

 

 النحت على الخشب: -6
 

تتشكل كتل كبٌرة الحجم و وهو فن ؼاٌة الروعة والجمال ٌستخدم فٌه الخش  على هٌئة       

تجاه على نحو معاكس إل ةوبالضؽط وبقو ةال  خاصآذ تتم عملٌة النح  بإحس  التصمٌم  

لٌاؾ الكتلة الخشبٌة  للحصول على النموذ  المطلو . ومن أهم األخشا  المستخدمة فً هذه أ

من  مثل خش  األبانوس الحرؾ  األخشا  اللٌنة السهلة التشكٌل  واألخشا  الصلبة الؽالٌة الث

واألعمال  الداخلً ٌستخدمان فً صنع األثاث الثمٌن وفً مجال التزٌٌناللذان والماهونجً 

ٌظهر  (16-3الشكل رقم )  وفً صناعة اآلال  الموسٌقٌةكذلك سمة والنحتٌة البارزة والمج

 طرٌقة العمل وأحد نتاجا  النح  على الخش .
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 ( طرٌقة النح  على الخش  وعمل منجز بنفس الطرٌقة16-3شكل رقم )

 

 

 التدرٌب العملً:

 

 (1تمرٌن رقم )

 

ً االشكال المتسلسلة ـــفٌتم إختٌار أربعة نماذ  مــــن أنواع الخش  الموضحة  -

التكوٌن الشكلً للعروق رسم وٌقوم الطال  ب (.10و9و8و7و6و5و4و3و3-1)

ا  اللونٌة تقنٌالبإستخدام والحزوز والتباٌن الشكلً واللونً بٌن النسٌج الخشبً 

  .األدوا  واأللوان المناسبة بواسطةوواإلظهارٌة التً تم ذكرها سابقاا أو ؼٌرها  
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 :الرخام3-2

وعصر النهضة العمرانٌة الحدٌثة نواع عدة من خامة الرخام لٌس ولٌد الٌوم أ ستخدامن إلإ      

 هلى ما نشهدإمتد وتطور وتنوع إو  بداٌا  عصور الحضارا  القدٌمة نما ٌمتد جذوره الىإو

فً  بداعإالمصمم من فكر و هلٌإوصل الٌوم من جمٌع النواحً الوظٌفٌة والجمالٌة من خلل ما

 .توظٌفه فً مجال التصمٌم الداخلً والعمارة

 

 ( نماذ  لمقاطع متنوعة من الرخام17-3شكل رقم )

 

 ستخراج الرخامإمراحل 3-2-1

 المرحلة االولى:

تحتوي على صخور ذا  ستخرا  الرخام بالتنقٌ  والبحث عن الجبال التً إعملٌة  أتبد      

منتظمة من  ةكتل كبٌرعلى شكل ثم تقطع   لصلبة والكثافة واللونمن ناحٌة ا مواصفا  جٌدة

ثم تنقل لمعامل الرخام التً تقطع   (17-3الشكل رقم )  أنظر خاصةالالصخور بواسطة اآلالت

و بلطا  صؽٌرة حس  حجم الكتل ألواح أرة وتحوٌلها الى ل الصخرٌة الكبٌوتعالج الكت

ماكنا  التقطٌع فً مقالع الرخام  تعملوثم تتم عملٌة الصقل والتلمٌع وحس  حاجة.  وصفاتها

 هقو  ومن ثم ٌدخل كابل من خلل هذالث هالثقو  فً الجبال حٌث تتقاطع هذ بطرٌق حفر

 .ل حتى تستخر  قطعة الصخر الكبٌرةلكابالثقو  وتوصل الى حزازة التً تقوم بشد وحز ا
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 ( ٌوضح كٌفٌة إستخرا  الرخام من الجبال18-3شكل رقم )

 

 المرحلة الثانٌة:

بعد قطع الكتل الرخامٌة وفصلها عن الجبل ٌتم تحمٌلها ونقلها للمعامل الخاصة عن طرٌق       

تخزن فً المعامل  حٌث جزاء المعمل بحرٌة وسلسة  أبنقل الكتل فً  الرافعا  التً تقوم

 .قاسا  وٌتم بٌعها ككتلة واحدةلوان والموبتشكٌلة من األ

 

 ( ٌوضح كٌفٌة نقل الرخام على شكل كتل كبٌرة19-3شكل رقم )

 المرحلة الثالثة:

( 6-2) لواح وبقٌاسا  مختلفة سمكأٌع الكتل الرخامٌة وتحوٌلها الى وهً عبارة عن تقط      
 سم وتقوم بهذة العملٌة مصانع التقطٌع المتخصصة.
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 المرحلة الرابعة:

عملٌة الصقل  أومن ثم تبدالرخامٌة لواح لأللحافا  الٌة التقطٌع تتم عملٌة تنعٌم بعد عم      

لواح الرخامٌة جاهزة حٌث تكون األ    خاصةداخل المعامل وبآاللواح أللتلكا والتلمٌع

 .والعمارة التصمٌم الداخلًستعمال فً مجال لأل

 

 ماكنة تقطٌع الكتل الرخامٌة( 20-3شكل رقم )

 :الرخام والتصمٌم الداخلً

فً مجال التصمٌم الداخلً حٌث ٌعتبر من الخاما  المهمة  ةستخداما  كثٌرإم للرخا      

ازل والمبانً الكبٌرة كساء لواجها  المنإٌر من جوان  التصمٌم الداخلً من والرئٌسة فً الكث

حٌث   تذكارٌة وؼٌرهاأعمال التماثٌل والنص  ال كذلكرضٌا  والسللم وكساء األإوفً أعمال 

 ثاث والدٌكورا .جزاء األأفً صناعة الكثٌر من ٌضاا أٌدخل الرخام 

 

 ( استخدام الرخام فً السللم والحماما 21-3شكل رقم )
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 انواع الرخام:3-2-2

 

 الرخام الطبٌعً: -1
 

ٌر الحرارة والضؽط الواقع ثؤكاربونا  الكالسٌوم المتبلورة بتٌتكون الرخام الطبٌعً من       

الى تكوٌن سلسله  ىمر الذي أدثٌرا  والتقلبا  الجوٌة  األؤحجار المتكونة منها بفعل التعلى األ

أنواع جود أٌطالٌا إمٌا  كبٌرة من الرخام. وتكثر فً طوٌلة من الجبال التً تتراكم فٌها ك

بكثرة  الرخام المتمٌز وذا  الجودة العالٌة وخاصة فً مناطقها الشمالٌة التً عرف  سابقاا 

المحاجر التً ٌستخر  منها الرخام حٌث  أفضلٌا من لٌطاإالزالزل  وتعتبر محاجر )كرارة( ب

ٌحتوي على  بٌض الناصع وأحٌاناا األ هولون تهوصلب هٌز رخام هذة المنطقة بجودة تماسكٌتم

نواع أٌطالٌا أٌضا ٌوجد نوع آخر من إراء أو بنٌة. وفً محجر )سٌٌنا( بعروق سوداء أو خض

 لوان.من األا صفر وأالسود وؼٌرهألاحمر واأللوانه ومنها اللون أالرخام وٌمتاز بكثرة 

 

 

 

 ( نماذ  لمقاطع الرخام الطبٌع22ً-3شكل رقم )
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 الصناعً: الرخام -2

 منها أخرى تسمٌا  عدة لهو marble) (artificial بإسم اإلنجلٌزٌة باللؽة وٌعرؾ      

 خامالر من النوع هذا تصنٌع تم وقد .هندسٌاا  المعدل الرخام وأ الصل   الصناعً السطح

 فتتم إنتاجه طرٌقة عن أما الطبٌعً  الرخام سلبٌا  بعض من خالً رخام إلنتا  كمحاولة

 مادة إلى باإلضافة رٌزن بولٌستٌر ىتسم كٌمٌائٌة مادة مع تخلط خاصة بودرة بخلط

 سك  ٌتم خاص خلٌط على الحصول ٌتم جٌداا  المواد هذه تخلط نأ وبعد  الملونة األوكسٌد

 الرخامٌة. القطع أو لواحالأل لتشكٌل قوال  فً الخلٌط هذا
 

 
 ( نماذ  للرخام الصناعً 23-3شكل رقم )

 

 الصناعً: لرخامل والممٌزات الخصابص
 

 له سطح صحً ناعم بالرؼم من تركٌبتة الكٌمٌائٌة. -1

 .مٌائٌةٌالك بالمواد ٌتؤثر ال -2

 صلح.سهل الترمٌم واإل -3

 الكثٌر من االلوان.ه ٌوجد ب -4

 ) قوه وصلدة وتحمل وتشكٌل (. جٌد من الناحٌة الفٌزٌاوٌة -5
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 ( نماذ  للرخام24-3شكل رقم )

 

 نتقاء الرخام مالحظة النقاط االتٌة:إٌراعى عند الرغبة فً 

طحه لتفادي تعرضة للكسر فً حالة فً جمٌع أجزاء س الرخام شاقولٌاا  ن ٌكون سمكأ -1

 والضؽط علٌه.أصطدام اإل

 للمبانً. ةكساء الواجها  الخارجٌإعمال أ( سم فً 2) ٌقل سمك الرخام عنن الأ -2

لى إ و مستقبلا أثناء العمل أبالرخام قد تإدي  )تشققا ( ملحظة عدم وجود تصدعا  -3

 كسره وتلفه.

 

 مجاالت إستخدام الرخام فً التصمٌم الداخلً:

 واجها  ومداخل المبانى السكنٌة والتجارٌة. -1

 رضٌا  والسللم. كساء األإ -2

 عمدة.تؽلٌؾ الجدران واأل -3

 صناعة التماثٌل والنص  التذكارٌة. -4

 صناعة النافورا . -5

 صناعة األثاث. -6

 أعمال الدٌكورا  والمكمل  التزٌٌنٌة. -7
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 أسالٌب إخراج وإظهار الرخام:طرق و

 إلظهار وإخرا  الرخام أسالٌ  وطرق عدة  ٌمكن ذكر مجموعة منها وهً:      

تتم عملٌة اإلظهار لمادة الرخام بطرٌقة الرسم  بواسطة األقلم بؤنواعها طرٌقة الرسم:  -1

األشكال والتؤثٌرا  والقٌم اللونٌة وتدرجاتها التً تظهر على والفراشً وذلك بتصوٌر ومحاكاة 

سطوح قطع الرخام  حٌث تتنوع تلك التؤثٌرا  واأللوان واألشكال وتتمثل بخطوط )إنسٌابٌة  

 متموجة  متوازٌة  متلشٌة  مستقٌمة  متكسرة  متعرجة  مائلة  ..ألخ(.

الملونة منها فً عملٌة اإلظهار للرخام وتستخدم أقلم التحبٌر أو الرصاص أو األقلم       

ورسم تفاصٌله  وكذلك الفراشً بؤنواعها وأحجامها وبحس  الحاجة  إذ ٌتم طلء خلفٌة اللوحة 

بلوٍن أساسً للرخام وؼالباا ما ٌكون أبٌض أو رمادي  وٌمكن اإلعتماد على لون اللوحة أو 

وان األخرى أو ُترسم األشكال التً تمثل الورقة كخلفٌة أساسٌة للرخام ومن ثم ُتضاؾ علٌها األل

تؤثٌرا  الرخام المتنوعة بواسطة األقلم بؤنواعها أو الفراشً أو كلهما  فضلا عن األدوا  

 .(25-3الشكل رقم )والمواد األخرى كاإلسفنج مثلا  أنظر 

 

 ( ٌظهر طرٌقة الرسم فً إظهار الرخام25-3شكل رقم )

وتعتمد هذه الطرٌقة على استخدام األلوان الزٌتٌة أو ألوان البوستر  حٌث  طرٌقة المسح: -2

ون الخلفٌة ومعه لون آخر ٌمثل لون لتإخذ كمٌة من لونٌن وؼالباا ما ٌكون اللون األبٌض ممثلا ل

العروق للرخام  وتتم هذه الطرٌقة بوضع اللونٌن أو أكثر على اللوحة بشكل متجاور ومتماس 

هما  ومن ثم ٌمرر علٌها أداة مستقٌمة مثل شفرة أو مسطرة ٌمسح بواسطتها أي ال ٌتم مزج

اللونٌن بإتجاه مستقٌم أو مائل لتظهر نتٌجة ذلك تدرجا  إندما  اللونٌن أو التباٌن الصرٌح 

ٌُنظر (26-3الشكل رقم )بٌنهما لٌظهر تؤثٌرا  أقر  لمادة الرخام  أنظر  الشكل رقم   كـــما 

 نتٌجة هذه الطرٌقة أقر  للشكل المذكور. حٌث تكون (3-32)
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 ( إظهار الرخام بطرٌقة المسح26-3شكل رقم )

ٌقوم الرسام فً هذه الطرٌقة بتهٌئة لون الخلفٌة المطلوبة لقطعة الرخام  طرٌقة الرش: -3

المرسومة معتمداا بذلك على لون اللوحة األساسً أو طلئها باللون المطلو   ومن ثم تستخدم 

ٌُستعان بؤداة لرش اللون أو  فرشاة رسم أو فرشاة أسنان  حٌث تمرر على لون سائل وبعدها 

  (27-3الشكل رقم )أو تستخدم كؤداة صد عند الرش على اللوحة  أنظر  بتمرٌرها على الفرشاة

أو بواسطة أصابع الٌد أٌضاا  وٌمكن اإلستعانة برذاذ عل  الطلء المضؽوطة بالهواء فً تحقٌق 

 .(23-3الشكل رقم )هذا التؤثٌر. وهذه الطرٌقة تستخدم فً إظهار الرخام الصناعً وكما فً 

 

 

 ( طرٌقة الرش فً إظهار الرخام27-3) شكل رقم
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وتعتمد هذه الطرٌقة على نوع اللون المستخدم فً إظهار الرخام  فعند  طرٌقة اللون والماء: -4

إستخدام الحبر تتم العملٌة بتقطٌر قطرا  قلٌلة من الحبر على حوض أو إناء من الماء فعندها 

تنزل قطرا  الحبر إلى أسفل الماء ومن ثم تطفو على سطحه وفً هذه األثناء تمرر اللوحة 

قطرا  الحبر المتحللة وُتقل  اللوحة مباشرةا وُتترك لِتجؾ  وٌتحقق على سطح الماء الذي تعلوه 

بذلك التؤثٌر المطلو  على اللوحة التً مس  سطح الماء  ونتٌجة هذه الطرٌقة تكون أقر  

 . (31-3للشكل رقم )

وعند إستخدام األلوان الزٌتٌة وبمزجها مع مادة النفط  تتم العملٌة بسك  الخلٌط فً وعاء       

الماء فعندها ٌطفو اللون الممزو  على السطح وبنفس الطرٌقة تمرر اللوحة على المزٌج  من

الطافً على السطح لتمسه وتؤخذ اللون ومن ثم تقل  مباشرةا وُتترك لِتجؾ  وٌتحقق بذلك التؤثٌر 

  وٌمكن إستخدام أكثر من لون واحد فً هذه (28-3الشكل رقم )المتمو  المطلو   أنظر 

 .(30-3للشكل رقم )تكوٌن تؤثٌرا  متنوعة تكون أقر  العملٌة ل

 

 ( طرٌقة اللون والماء فً إظهار الرخام28-3شكل رقم )

وهً طرٌقة بسٌطة فً إظهار نمط معٌن من تؤثٌرا  مادة الرخام   طرٌقة التعتٌق: -5

وٌستخدم فٌها ؼالباا لوناا واحداا  حٌث ٌقوم الرسام بطلء اللوحة بلون معٌن ومن ثم ٌؤتً بطبقة 

من البلستٌك الخفٌؾ وٌضعها فوق الطلء قبل أن ٌجؾ  وعند تؽطٌة الطلء بالبلستٌك ٌعمل 

وطٌا  فً طبقة البلستٌك والتً من شؤنها إحداث التؤثٌرا  الرسام على عمل تجاعٌد 

 ٌوضح خطوا  عمل هذه الطرٌقة. (29-3الشكل رقم )واألشكال المطلوبة  و

وهنالك تقنٌا  وطرق أخرى فً إخرا  وإظهار مادة الرخام ال ٌمكن حصرها  كما إنه       

ر التً تم ذكرها ألن الهدؾ من بإمكان الطال  إستحداث طرق وأسالٌ  وكذلك تقنٌا  جدٌدة ؼٌ

 ذلك محاكاة وتصوٌر الخاما  والمواد بؤي طرٌقة ممكنة.
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 ( طرٌقة التعتٌق فً إظهار الرخام29-3شكل رقم )

 

 ( نماذ  للرخام وشكلها أقر  فً اإلظهار بطرٌقة اللون والماء بالنسبة لأللوان الزٌتٌة30-3شكل رقم )
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 وشكلها أقر  فً اإلظهار بطرٌقة اللون والماء بالنسبة للحبر ( نماذ  للرخام31-3شكل رقم )

 

 وشكلها أقر  لطرٌقة المسح فً إظهار الرخام ( نماذ  للرخام32-3شكل رقم )
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 التدرٌب العملً:

 

 (2تمرٌن رقم )

الرخام بطرٌقة الرسم مستخدماا األقلم بؤنواعها وألوانها وكذلك الفراشً  إظهار -

 (.25-3فً الشكل ) كما واألدوا  األخرى.

 (3تمرٌن رقم )

الرخام بطرٌقة المسح مستخدماا األلوان الزٌتٌة أو البوستر والعمل بؤداة  إظهار -

 (.26-3كما فً الشكل ) الشفرة أو ؼٌرها.

 (4تمرٌن رقم )

الرخام بطرٌقة الرش مستخدماا الفرشاة واألداة واأللوان المناسبة فً إظهار  إظهار -

 (.27-3فً الشكل ) الرخام الصناعً. كما

 (5تمرٌن رقم )

الرخام بطرٌقة اللون والماء مستخدماا الحبر فً تحقٌق تؤثٌر الرخام. كما فً  إظهار -

 (.31-3الشكل )

 (6تمرٌن رقم )

الرخام بطرٌقة اللون والماء مستخدماا األلوان الزٌتٌة للون واحد أو أكثر.  إظهار -

 (.28-3كما فً الشكل )
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 الزجاج: 3-3 

  زداد تطوٌرالزجاٌُعد الزجا  أحد أهم المواد الُمصنعة حول العالم  وفً القرن الماضً إ       

مفهومة أكثرمن أي وق   وأصبح علم الزجا  وهندسته مادة  وصناعته واستعماله بسرعة كبٌرة

نهاء إجا  حس  رؼبة المصمم للحصول على من الممكن اآلن تصنٌع الز صارمضى  و

حكمة الصنع وبشكل جمالً متكامل  فقد طور  اآلال  إلنتا  وتصنٌع ألواح زجاجٌة مُ  وظٌفً

 إضافة إلى األنابٌ  واألوعٌة والمصابٌح وأنواع أخرى كثٌرة من المنتجا  الزجاجٌة.  مستمر

امه إضافة إلى قلة تكالٌفه. الزجا  ولحتكٌٌؾ وتشكٌل أد  الطرق الحدٌثة إلى إجادة و      

اما  الزجا  فً المجال البنائً الطابوق الزجاجً  وفً الكثٌر من مجاال  الحٌاة ستخدإومن 

لنوع  لوان كثٌرة ومختلفة تبعاا أشكال وأنواع وؤفً التصمٌم الداخلً حٌث ٌستخدم بوخاصة 

المبانً  ونوافذ ٌحتا  إلٌها المعمار لتؽطٌة جدرانالزجاجٌة التً األلواح   وكذلك التصمٌم 

 .األعمال وؼٌرها من

 

   

 ( إستخدام الزجا  فً السقوؾ مع إمكانٌة الرسم علٌه33-3شكل رقم )

 

ستعمال نه ألنه ال ٌتعرض للتلؾ نتٌجة اإلوٌمكن إعادة صنع الزجا  مرة ثانٌة للستفادة م      

ٌمكن المحافظة على المواد الخام وكذلك التقلٌل من الطاقة  وبإعادة صنعه  فترة علٌهأو مرور 

المصروفة على تهٌئة تلك المواد وفً صهر الزجا   كما ٌمكن تقلٌص تكالٌؾ التخلص من 

 نفاٌا  الزجا  عند عدم إعادة صنعه. 
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 نواع الزجاجأ 3-3-1

 

 : لزجاج المسطحا -1

 كذلكً صناعة زجا  النوافذ والمراٌا وبشكل رئٌسً فهذا النوع من الزجا  ستخدم وٌ      

 .بعض أنواع األثاث
 

 زجاج األوانً: -2

  فضلا عن حفظ األطعمة واألدوٌة والكٌمٌائٌا  ىلعمل علٌستخدم فً اآلنٌة الزجاجٌة لو       

 .مواد التجمٌل والمشروبا  الؽازٌة وؼٌرها
 

 الخزف الزجاجً: -3

ٌتم تصنٌعه لنوع قد ٌتحمل الحرارة العالٌة وا هذا"السٌرامٌك الزجاجً" وأٌضاا سمى ٌُ و      

بشكل منتظم وتسمى  ن أنماطاا كوِ تُ من خلل طرٌقة تسخٌن الزجا  حٌث ٌعاد تنظٌم ذراته لِ 

 .بلورا 

 

 زجاج األمان المصفح:  -4

جسام  وٌتم تصنٌع هذا األصطدام فً اإل عندهذا النوع من الزجا  قد ٌستخدم للحماٌة       

ضع بٌن كل طبقة وطبقة ٌتم وكبٌرة من طبقا  الزجا  المسطح و كمٌةب النوع من الزجا 

 .مطاطٌةأو طبقة بلستٌكٌة 

 

 زجاج األمان المقوى: -5

حرارٌاا من الذي تم  معالجته المصفح عبارة عن طبقة واحدة تكون من الزجا  وهو       

لجانبٌة والخلفٌة ذلك زجا  بعض المحل  التجارٌة والنوافذ امثال على و  خلل طرٌقة خاصة

 .البنوك ومحل  الصرافةالمستخدم فً جا  الزللسٌارا   و

 

 زجاج األوبال: -6

من مادة  على بعض الجسٌما  الصؽٌرة المصنوعةهذا النوع من الزجا  ٌحتوي و      

نصؾ الضوء الذي قد ٌمر من خللها وهذا ما ٌجعل الزجا  تقوم بتشتٌ   التًالفلورٌد و

 .شفاؾ
 

 الرغوي: الزجاج -7

 التكٌٌؾ المركزي.زجا  قد ٌستخدم كعازل حراري فً مجال التدفئة وهذا النوع من ال      



79 
 

 

 الزجاج المقاوم للحرارة: -8

وي نسبة عالٌة من السلٌكا وحمض البورٌك والذي ٌسمى ٌحت هذا النوع من الزجا       

 .هذا الزجا  أوانً الطبخ الزجاجٌةمثال على و  بزجا  الباٌركس

 

 :للحرارة الزجاج العازل -9

بٌنها مجال هوائً جاؾ ن من الزجا  العادي أو البلوري وٌصنع هذا النوع من لوحٌ      

ٌحسن ا جمالٌة ومتفق مع قوانٌن األمان وللحصول على منتو  ٌوافق المعاٌٌر التصمٌمٌة وذ

ٌقلل التكثٌؾ والتبرٌد وداء من ناحٌة التحكم بالحرارة وأشعة الشمس وٌوفر تكالٌؾ التدفئة األ

ٌوجد بعض   و(Active Glass) ٌسمى بالزجا  الحٌويوداخلً الحاصل فً المناخ البارد ال

 . برٌق الشمس ووهجها من هذا الزجا  بؤلوان خاصة لكسر حدة

 

 (:سالكاأللٌاف الزجاجٌة )الفاٌبر-11

وتستخدم فً صناعة القوار  وبعض أجزاء  جداا  متماسكة اجٌة دقٌقة تكونألٌاؾ زجوهً       

 الستائر التً تكون ؼٌر قابلة للحتراق.السٌارا  وخزانا  المٌاه و
 

 لزجاج المقسى أو زجاج األمان:ا-11

وٌصنع هذا النوع بتسخٌن الزجا  البلوري المصقول لدرجة االنصهار ثم ٌبرد فجؤة وبذلك       

ما الطبقة الوسطى فً حالة شد لزٌادة القوى تصبح األسطح الخارجٌة فً حالة ضؽط بٌن

المٌكانٌكٌة لأللواح الزجاجٌة فهو أقوى من الزجا  البلوري فً مقاومته للصدما  والكسر 

كثٌرة منها المسلح بشبكة معدنٌة لزٌادة مقاومته و لوقاٌته مفاجئ. وٌدخل فً صناعا  مختلفة وال

نفجار لحماٌة المبانً من األضرار للمضاد لمن التطاٌرعند الكسر ومنه نوع آخر وهوالزجا  ا

ن المادة التً تساعد على تماسك الزجا  وعدم تكسره إو  االنفجارا  وٌكون بدون تسلٌحبسب  

 هً طبقا  من البلستٌك المتصل . 

 

 الزجاج العازل للصوت: -12

 السرٌعة.الطرق  وٌستخدم فً البٌئة ذا  مستوٌا  الضوضاء عالٌة كالمطارا  أو      
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 ( الزجا  بؤشكال وألوان متنوعة 34-3شكل رقم )

 

 أسالٌب إخراج وإظهار الزجاج: 3-3-2

تشترك معظم األدوا  فً إظهار الزجا  بؤسلو  ٌعتمد تصوٌر ما ٌنعكس من سطوحه       

من تؤثٌرا  دون الخوض فً تعقٌدا  مظهرٌة بسب  طبٌعة سطحه الملساء والخالٌة من 

 كر فً أدناه أهم األدوا  وكٌفٌة إستخدامها فً إظهار الزجا .التفاصٌل  ونذ

م أقلم الرصاص والحبر فً إظهار الزجا  برسم خطوط متوازٌة ومائلة بزاوٌة  األقالم: ُتست خد 

وقد تكون أحٌاناا عامودٌة  وؼالباا ما تكون الخطوط فاتحة وتتدر  بالنسبة لقلم  ( درجة 45)

م أقل درجا  ُسمك الخطوط فٌها وبنفس الزاوٌة الرصاص أما فً أقلم  التحبٌر فُتستخد 

أعلى أنظر (. Tonالمذكورة  وقد تتدر  المسافة بٌن الخطوط لتحقٌق التدر  فً درجة اللون )

 (.35-3الشكل رقم )

تؤخذ األلوان بؤنواعها )المائٌة والبوستر والزٌتٌة وأقلم األلوان وؼٌرها(  نفس التؤثٌر  األلوان:

( درجة  وقد ٌكون أحٌاناا عامودٌاا  فضلا عن 45ً إظهار الزجا   أي التلوٌن بزاوٌة )ف

تصوٌر ما ٌعكسه سطح الزجا  من مشاهد أو ألوان وتؤثٌرا   وؼالباا ما ٌؤخذ إظهار الزجا  

اللون األزرق الفاتح أو السمائً أو اللون الخاص بالزجا  إذا كان ملوناا أو ُمظللا  حٌث تترك 

احا  شبه شفافة أو بٌضاء وتؤخذ األلوان مساراا مائلا بالزاوٌة المذكورة ومتدرجاا باأللوان مس

 (.35-3الشكل رقم )أسفل أنظر التً تم ذكرها آنفاا لتحقٌق تؤثٌر الزجا . 

عند إستخدام أقلم التلوٌن الخشبٌة أو أقلم الرصاص فً إظهار الزجا   ٌتم تظلٌل  الممحاة:

أللواح الزجاجٌة بؤقلم التلوٌن أو الرصاص بشكل تام  أي ملئها بالخطوط الشبابٌك أو ا

المتجانسة وبدرجة واحدة وفاتحة  ومن ثم نقوم بمسح هذه المساحا  الُمظللة بشكل مائل بزاوٌة 

( درجة باإلعتماد على مثلث الرسم  حٌث ٌتم محو التظلٌل على شكل مسارا  متوازٌة 45)

 لتعطً تؤثٌراا ٌشبه لمعة الزجاح وتحقق بذلك إظهاراا للزجا . ومستقٌمة بنفس الزاوٌة 
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 الزجا  كٌفٌة إظهار ( 35-3شكل رقم )

 

 التدرٌب العملً:

 

 (7تمرٌن رقم )

 وإظهاره بإستخدام أقلم الرصاص والتحبٌر. شباك أو لوح زجاجًرسم  -

 

تظلٌل ألواح الزجا  والنوافذ بؤقلم التلوٌن  الزجا  بواسطة الممحاة بعد إظهار -

  الخشبٌة أو الرصاص.

 

  (8تمرٌن رقم )

إستخدام برسم فضاء داخلً فً حالة المنظور وإظهار ألواح الزجا  والنوافذ  -

 (.35-3) شكل. كما ٌتضح ذلك فً الاأللوان
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 المراٌا: 3-4

 لكثرة ممٌزاتها اا رظالتصمٌم الداخلً ن ة فً مجالالمستخدمة وبكثر الموادتعد المراٌا من       

بل إنها تزٌد   فهً لٌس  مجرد وسٌلة للزٌنة فقط  والتً تزٌد التصمٌم رونقاا  والجمالٌة الوظٌفٌة

تصمٌم فالمراٌا وسٌلة تجمٌلٌة حٌوٌة فً ال  بالنشاط ةلفضاءا  وتجعلها ملٌئمن الحٌوٌة ل

فً ة ستخدامها ودخل  وبقوإتسع إشكل  بل داة عاكسة لصورة الأالداخلً  حٌث لم تعد مجرد 

لة فً إٌجاد التوازن والجمال أعمال الدٌكور والتصمٌم الداخلً بحٌث أسهم  وبصورة فعا

داخل أهمٌة من أي دور آخر خاصة فً الم وأصبح دورها فً التكبٌر واإلنارة أكثر  تساعواإل

ماكن الخزن والرفوؾ  أحتى فً الضٌقة وؼرؾ الملبس بل  الزواٌا واألركانودورا  المٌاه و

 حصول على رحابة أكثر وإنماكما تستخدم فً ؼرؾ الجلوس والصاال  لٌس فقط لهدؾ ال

    خصوصاا إذا كان  النافدة تطل على حدٌقة المنزل.لعكس بعض المناظر الجمٌلة

 

 ( المراٌا فً الفضاءا  الداخلٌة36-3شكل رقم )

 نواع المراٌا:أ 3-4-1

 

جهزة والسمٌكة ومنها ما ٌستخدم فً األ نواع مختلفة ومتعددة فمنها الدقٌقةأللمراٌا       

ستخدامها إشاع نواع أ ةلكننا نستعرض فً هذا الفصل ثلثالخ  لكترونٌة والطبٌة والمراصد...اإل

 فً فن التصمٌم الداخلً:

 

 المراٌا المستوٌة: -1

و مقطعة بشكل قطع صؽٌرة كما فً أما بشكل قطع كبٌرة إتستخدم المراٌا المستوٌة             

واٌا مختلفة كً )دٌكورا  الزخارؾ( حٌث ترت  قطع المراٌا حس  الزخرفة المطلوبة وبز

وقل عدد  نعكاسا  الصورة كلما زاد  الزاوٌاإنعكاس  وكلما تعدد  تزٌد من عملٌة اإل

الضوء فٌتم من خلل سقوط عكاس نإما أعكسة حتى تصل الى صورة واحدة  والصور المن

ة التً تجاورها حتى آحدى قطع المراٌا ثم تنعكس على بقٌة قطع المرإشعة الضوئٌة على األ

شكال القطع حس  الزخرفة المطلوبة فمنها المربعة أنعكاسا   وتتحد نهاٌة من اإل تحقق ما ال

 شكال.مخمسة...الخ من األوالمستطٌلة والمثلثة وال
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 حدبة:المراٌا المُ  -2

مامها أع جسم ما ذا وضِ إالى الخار   فة كروٌة ٌكون سطحها العاكس آهً جزء من مر            

نه إط علٌها ضوء فلِ ذا سُ إما أضخم عما هو فً الواقع  أكبر وأفسوؾ تنعكس صورته بشكل 

 فً الفضاءا  العامة )التسوٌقٌة( مثلا     وٌستعمل هذا النوع من المراٌاتجاهاإدة عِ ٌنعكس بِ 

 كبر هٌئة ممكنة.أظهار إراد منها التً ٌُ و

ا  الصؽٌرة التً تحتا  الى كمٌة فً الفضاء ةا مراٌا كمعالجا  للضوء خاصفقد تستعمل هذة ال     

 ضاءة.كبرمن اإلأ

 

 قعرة:المراٌا المُ  -3

مامها أذا وضع جسم ما إلى الداخل  فإة كروٌة ٌكون السطح العاكس آهً جزء من مر      

نة ٌنعكس بشكل إذا سلط علٌها ضوء فإما أظهر بشكل مقلو     وٌصؽر حجماا أنة ٌبدو إف

ة آة الى الداخل عكس المرهتجنعكسة تكون مُ شعة المُ ن األركزة  وذلك ألزمة ضوئٌة مُ حُ 

 حدبة.المُ 

ضاءة بشكل ماكن تسلٌط اإلأاٌا فً الفضاءا  التً تحتا  الى ٌستعمل هذا النوع من المر       

ضاءة علقة لؽرض تجمٌع اإلضاءة المنضدٌة والمُ إلٌضا فً صناعة وحدا  اأركز  وتستخدم مُ 

ي أ  سطح متمو  بحٌث ٌظهر ستخدام النوعٌن )المحدبة والمقعرة( معاا إوٌمكن  وعدم تشتٌتها.

ن شكال والصور )مشوهة( وذلك ألفقً بحٌث تظهر األأ وأما بشكل عمودي إ)تقعر وتحد (  

 ها.ى تكبٌرحدبة تعمل علتعمل على تصؽٌر الصور والمُ  ة المقعرةآالمر

 

 

 المراٌا والمعالجات التصمٌمٌة: 3-4-2

نها متماسكة تطلبا  الفرد ألن العملٌة التصمٌمٌة هً عملٌة نفعٌة عندما تحقق مُ إشك  ال      

المعالجا  تتحقق فٌة  خٌر فعند تصمٌم فضاء الول واألنه المستفٌد األمعه بصورة مباشرة وأل

نسان ألحتٌاجا  اإلمن عناصر التصمٌم الداخلً فً تلبٌة  هم عنصرأنة فقد إٌة فالتصمٌم

سهولة الظاهرة منها والخفٌة  ونقصد بالظاهرة هً كل من تنظٌما  الفعالٌا  داخل الفضاء من 

الفرد من عوامل نفسٌة ٌنطوي على  ما الخفٌة فهً ماألخ  أالحركة والراحة الجسدٌة...

بإتساع ٌحاء إلي ؼٌر ظاهرة ولكننا ندركها بحواسنا. تعمل المراٌا على اأوساٌكلوجٌة  

ستخدام إٌتؽل  على ضٌق الفضاءا  من خلل الفضاءا  الضٌقة  حٌث ٌمكن للمصمم أن 

تعطً فعند تثبٌتها على أحد الجدران   ؽر الؽرؾالمراٌا لحل مشاكل ضٌق الممرا  مثلا أو صُ 

منها أٌضاا فً بعض شعوراا بمساحة أكبر فً الفضاءا  الصؽٌرة  كما نستطٌع اإلستفادة 

وضع مراٌا وبحركة فنٌة ملتصقة على السقؾ ٌعطً  منخفض  فمثلا ال فضاءا  ذا  السقؾال

 عداا إضافٌاا  كما ٌفضل وضع مرآة كبٌرة فً الحماما  قد تصل من الجداروبُ  باإلرتفاع شعوراا 

ك زاد  درجة النقاء  م(  فكلما زاد السُ ملم 8ملم إلى  6) كمن تكون بسُ أجدار  وٌفضل إلى ال

 (.زجا  لٌصبح بعد ذلك عاكساا )مرآةطلى به الالخلفً الداكن الذي ٌُ  وأٌضاا بالنسبة للطلء
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 ( نماذ  لتكوٌنا  مراٌا متنوعة فً فن الدٌكور37-3شكل رقم )

 

 المرآة قطعة فنٌة رابعة: 3-4-3

ضافة الرسوم وبؤلوان ممٌزة إطعة فنٌة شبٌهة باللوحة من خلل جعل المرآة ق باإلمكان      

على سطح  ورٌةظضافة بعض الرسوما  المنإكن   وٌمداخلٌةال ا م مع التصمٌم للفضاءئتتل

التقنٌة هو لتحقٌق ه ستخدام هذإن إبعد من موقعة الحقٌقً  وألفضاء ن اؤهام الناظر بٌالمراٌا  إل

 .الداخلٌة نفتاح والسعة للفضاءا اإل

 

 

 ( تكوٌنا  فنٌة متنوعة للمراٌا 38-3شكل رقم )
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 األماكن المناسبة للمراٌا : 3-4-4

ضفً ؤن المراٌا توضع فً الصاال  ذا  األسقؾ المنخفضة لتُ ب ذكر مصممو الدٌكورٌُ       

لٌها من والممرا  الضٌقة لما تضفٌه ع  وفً الؽرؾ الصؽٌرة اا رتفاعاا وبعداا إضافٌاا وهمٌإبذلك 

رتفاعها متلئماا مع قامة إعتبار أن ٌكون إحساس باالتساع والرحابة  لكن ٌج  األخذ بعٌن اإل

عند   وعكس صورة القدمٌنتمس األرضٌة حتى ال تصل إلى السقؾ وال تنسان  أي ال اإل

ابلٌن حتى ال تفقد دورها الجلوس أو الوقوؾ ومن األفضل عدم وضع المراٌا على جدارٌن متق

ل على حدٌقة طِ لٌه  وفً المقابل ٌمكن وضعها على جدار مُ إ الرئٌسً فً عكس ما ٌبهج النظر

بإالمكان ن تحقٌق الؽرض الجمالً المطلو   وللتؤكد م قرٌبة أو مجموعة من األزهارالمختلفة.

ختٌار إة  لٌتم مختلفتجاها  إالمرآة  وذلك بتجربة موقعها فً  إجراء عدة تجار  قبل تثبٌ 

باإلمكان تفادي  ؼٌر ملئمةالزاوٌة الصحٌحة التً ستخدم الموقع جمالٌاا وال تعكس مناظر 

 .رإٌتها بصورة مزدوجة

 

 :وعالقتها بالتصمٌم الداخلً والدٌكور المراٌا 3-4-5

 : إطارالمرآة-1

 المعدنى واإلطار دٌكور  فهناك اإلطارلل دوا  التصمٌمٌةار المرآة ضمن األٌدخل إط      

ذي الفً الفضاء الداخلً  لدٌكورالموجودلمنهم طراز خاص به ٌناسبه ومكمل  الخشبى ولكل

كثر  فٌما أ ًسلو  الكلسٌكاإل وأ ٌتماشى مع الطراز مثلا   ه  ذ  المُ  الخشبى   فاإلطارفٌهٌوضع 

 ةلمِ ك  مُ ة لتقوم المرآة بدورها كقطعة فنٌ الحدٌث  يالمعدنى مع الطراز العصراإلطار ٌتناس  

 . الداخلً لدٌكورالفضاء

 

 

 ( نماذ  ألُُطر المراٌا39-3شكل رقم )
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 -: الوان المرآة-2

  ةمتكامل ةٌساهم فً جعلها قطعة فنٌ ةان ورسوم المرآة تتم بدقة وبعناٌلوأن عملٌة إختٌار إ      

ه لذي سوؾ توضع فٌالفضاء ا تتناس  مع دٌكورن والرسوم التً الوختٌاراألإن ٌتم أعلى 

 المرآة.

 

 ( أعمال دٌكور الجدران من قطع المراٌا40-3شكل رقم )

 -: المرآة والضوء-3 

ضفاء جو مرٌح وهادىء على المكان  إللمرآه دورآ هامآ فى ة اإلضاءة المخصص تإدي      

كما ٌج  مراعاة   دٌكور المكانمع تتماشى  ةشدٌد ةاإلضاءة التى ٌج  إختٌارها بعناٌتلك 

ن فى مراٌا اإلستخدام الشخصى  أل اا حٌح ومدروس خصوصتسلٌطها على المرآه بشكل ص

 عٌن.بالقد ٌسب  ضرر  ًاستخدامها بشكل عشوائوالتوظٌؾ الخاطىء لها 

 
 ( نماذ  من المراٌا مع اإلنارة41-3شكل رقم )
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 : األماكن المناسبه لوضع المرآة 3-4-6

لفكرة  بنٌة السكنٌة والتجارٌة تبعاا المراٌا فً الفضاءا  الداخلٌة لألستخدام إماكن أتتعدد       

وم وؼرؾ ماكن عدة من الفضاء الداخلً كؽرؾ النأستخدام المراٌا فً إذ ٌمكن إالمصمم  

ٌا االدٌكور بوضع المر ًماكن  وٌنصح مصمممام وؼٌرها من األالحالطعام ومداخل المنازل و

 ةإلقاء نظرة سرٌعإمكانٌة الى  ةباإلضاف ة شعور باإلتساع والراح عطاءالمنزل إل عند مدخل

ة ذا  اإلضاء ةالممرا  الضٌقفً  المراٌامؽادرة المنزل  كما ٌمكن وضع على المظهر قبل 

نعكاساته المنتظمة إهمة لما لها من تؤثٌرعلى الضوء والمعالجا  الم هً منو ة الضعٌف ةالطبٌعٌ

 .ا الفضاءان رحس  حجمها وطرٌقة تشكٌلها على جدمة منتظالر وؼٌ

 غرفة النوم : -1

شعور  ًوإن وجودها فً الؽرفة ٌعطعنصر من عناصر تؤثٌث ؼرؾ النوم  ة آالمر      

على  ةذ ٌمكن وضع مرآإ صؽٌرة  ةإذا كان  الؽرفة ذا  مساح اا بالراحة واإلتساع خصوص

ؼراض   فضلا عن األالتؤكد من المظهر ٌفٌة تكمن فًوظ وبذلك إضافةطول جدار الؽرفة 

 تعبٌرٌة.الجمالٌة ال

 

 ( المراٌا فً ؼرؾ النوم42-3شكل رقم )

 مرآة غرفة الطعام: -2

مصممً  الضعٌفة لذا ٌنصح ةؼرفة الطعام من الفضاءا  ذا  اإلضاءة الطبٌعٌ تعد      

لوظٌفة  اا ملئمو مسبقاا عد مُ وفٌها وبطرٌقة ما ضمن تصمٌم مدروس  اا الدٌكور بوضع المرآة دائم

من تؤثٌر ظاهر  آةلما تعكسه المر  والخٌال ةمن الرومانسٌ اا لك جوبذ ًلتضف  هذا الفضاء المهم

 مع وجود القلٌل من اإلضاءة الصناعٌة. ةداخل هذه الؽرف
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 ( نماذ  لمراٌا ؼرؾ الطعام43-3شكل رقم )

 مرآة الحمام: -3

فالحمام هو المكان   ساسمن الناحٌة الوظٌفٌة بالدرجة األ همٌة خاصةأة الحمام آن لمرإ      

وذلك للقٌام   أعلى المؽاسل  مرآة الحمام ٌٌتم تثبوؼالباا ما   ٌااعن وجود المرً ستؽنٌ الذى ال

ن ٌتناس  حجمها مع حجم أفضل وٌُ   وؼٌرها ةمن تزٌٌن أو حلق ةالٌومٌ ةباألمور الحٌاتٌ

المؽاسل من ذا كان  إأما   حال كان  المؽاسل صؽٌرة صؽٌرة فى ةي وضع مرآأ  المؽاسل

بعرض الحائط  ةنها ٌفضل وجود مرآحٌ  ستخدم بالمطاعمت تًمثل ال ةالنوع المدمج بالخزان

ة ٌزٌد آمك المرن زٌادة سُ ( ملم  أل8-6فضل أن تكون بسمك )وٌُ   توضع خلؾ المؽاسل تقرٌباا 

ً مراٌا واالضاءة وبطرق تصمٌمٌة مدروسة فالإستخدام كما ٌمكن للمصمم  ءها من درجة نقا

داخل فضاءا   ةلم  وجعل هذه المساحا  اإلنتقالٌبعض األماكن بالمنزل مثل الممرا  والسل

محاكٌة للطبٌعة واإلضاءة لوان اللألنظار وذلك بإستخدام األ ةالفت ةالمنزل مساحا  جمالٌ

 تقنة.مُ  ةفنٌ ةكون بلمستٌا على أن افة الزخارؾ والنقوش على سطح المراإضوب ةالمناسب

 
 ( نماذ  لمراٌا الحمام 44-3شكل رقم )
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 :ستخدامات المراٌاإ 3-4-7

حٌث تعمل المراٌا كعنصر حٌوي وفعال فً عل  الكثٌر من  متعددةما  ستخداإللمراٌا       

وكما موضح   وٌمكن ذكر فوائد وإستخداما  المراٌا بشكل نقاط المشاكل التصمٌمٌة واالنشائٌة

 فً أدناه.

ٌهام إكمعالج بصري تعمل على  ةفً الفضاءا  ذا  األسقؾ المنخفضتستخدم المراٌا  -1

 اإلتساع والراحة.بتسامه إارتفاع الفضاء واا ببصرٌ وخداعهر ظالنا

ٌمكن وضع و  الجدار بزٌادة طول ٌهام الناظرإو لؽرض ألعمل جدار عبارة عن لوحة فنٌة  -2

بشكل وراعى فى ذلك التنسٌق العام ٌُ و  الجدار ذا دد من المراٌا بنفس الحجم على ع

المراٌا مع  وكذلك حجم  الجدارمع تناس  حجم المراٌا  كما ٌإخذ بالحسبانمدروس  

 نٌق وجذا .أبشكل  ةبعضها لتظهر بالنهاٌ

ما بٌن حجم ٌق نسبة وتناس  ستخدام المرآٌا الصؽٌرة فً الجدران الكبٌرة لتحقإتجن   -3

 دٌكور.الوقطع  ةعامل المرآٌا معاملة اللوحا  الفنٌوالجدار  حٌث تُ  ةالمرآ

ستخدام مرآة إمثل   للفضاء اا درامٌ اا افة بعدإضعلى  حجام الكبٌرةتعمل المراٌا ذا  األ -4

 بمساحة الفضاء. ةباإلتساع والرحاب تضٌؾ  شعوراا ل لى الجدار إ ةدكبٌرة الحجم مستن

ستخدام المراٌا إفضل تجن  وقوع الحوادث  ٌُ  بتعاد عنتكامل ولإلتصمٌم مُ للحصول على  -5

فقط لؽرض التزٌٌن بفضاءا  ؼرؾ  ةة صؽٌرة واحدآختصار بمرالكبٌرة الحجم واإل

 األطفال.

لتعكس بذلك قوة الفضاء من  ةزهار الحدٌقأمن نباتا  و ةقر  مجموعٌمكن وضع المرآة ب -6

ٌجابٌة الجمٌلة اإل ةا لهدفها الوظٌفً فى عكس الصورقهالناحٌة الجمالٌة  وتإكد تحقٌ

 للفضاء.

من خلل    عتبار تحقٌق عنصر التوافقاإلخذ بند الشروع بتصمٌم فضاء ما ٌج  األع -7

ة الى السقؾ وال آن ال تصل المرأرتفاع الشخص  بمعنى إة مع رتفاع المرآإمراعاة ملئمة 

 األرض . ةملمس

دورها الرئٌسً والمهم المراٌا  كً ال تفقدن ارٌن متقابلٌٌفضل عدم وضع المراٌا على جد -8

ن اإلستخدام األمثل للمراٌا وتوظٌفها بالشكل الصحٌح كؤحد إو فى عكس ما ٌبهج النظر 

جعلها من الخاما  المهمة  عناصر تصمٌم الفضاءا  لبقٌة  ةالمكملو ةلمهمقطع الدٌكور ا

 .ي من تصامٌمهأا فً ستؽناء عنهمكن للمصمم الداخلً اإلوالتً ال ٌُ 
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 أسالٌب إظهار المراٌا: 3-4-8

تشترك جمٌع األدوا  والعناصر اإلظهارٌة إلخرا  المراٌا فً جانبٌن  الجان  األول       

ٌُعِبر عن  ٌتمثل بتصوٌر ما تعكسه من مشاهد وهٌئا  ُمقابلة لها  والجان  الثانً بتدر  لونً 

تؤثٌر سطح المرآة العاكس  حٌث ٌتم إظهار سطوح المراٌا بواسطة أقلم التلوٌن الخشبٌة أو 

ٌُعِبر عن مساحا  عاكسة للضوء  وٌكون التدر  إما ال رصاص من خلل تدر  لونً دقٌق 

مائلا بزاوٌة حادة أو جانبً  وؼالباا ما ٌتدر  اللون من إطار المرآة إلى مركزها  بحٌث ٌكون 

المركز شبه خالً من اللون أو أبٌض إذا كان  الورقة بٌضاء  وباإلمكان إستخدام الممحاة فً 

ؤثٌر المرآة عن طرٌق ملئ وتظلٌل سطح المرآة المرسومة بدرجة واحدة من اللون ومن تحقٌق ت

ثم ٌبدأ الرسام بمسح اللون بواسطة الممحاة بشكل متدر  من المركز إلى الخار   أو ٌكون 

 (.45-3أنظر الشكل رقم )المسح بشكل مائل ومتدر  بدقة لتحقٌق التؤثٌر المطلو . 

وان المائٌة أو البوستر والزٌتٌة كذلك فً إظهار المراٌا  ٌتم إستعمال وعند إستخدام األل      

اللون السمائً عادةا وإتباع نفس اإلسلو  الذي ُذِكر سابقاا فً اإلظهار بالنسبة إلقلم التلوٌن 

ولكن هنا بإستخدام الفرشاة واأللوان  وذلك بإعتماد التدر  اللونً المائل أو الجانبً أو 

 تدر  سلس ودقٌق.المركزي وبشكل 

 

 إظهار المراٌا (45-3الشكل رقم )

 

 (9تمرٌن رقم )

  سطح مرآة وتحقٌق التدر  اللونً بؤقلم الرصاص أو التلوٌن الخشبٌة. إظهار -

  مرآة بواسطة الممحاة بعد تظلٌل المرآة بؤقلم التلوٌن الخشبٌة أو الرصاص. إظهار -

 (11تمرٌن رقم )

سطح مرآة وتحقٌق التدر  اللونً بواسطة الفرشاة واأللوان المائٌة أو  إظهار -

  البوستر.
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 الخامات المعدنٌة: 3-5

م استخدإرتبط إنواع المعادن فً صنع األثاث  حٌث أبعض قدم الستعمل المصمم منذ إ      

ا  وإستخدمته. انسان كٌفٌة صهرها وطرقها لتلئم حاجالخاما  المعدنٌة مع تعلم اإل  الٌونان قدٌما

ثاث الفضً مة نماذ  كثٌرة من أالصنع قطع األثاث وزخرفتها  وث   البرونز والحدٌد والفضة فً

صناعة األثاث الحدٌدي    نتشرإ . وفً القرن الثامن عشر الذهأو المؽلؾ بالفضة أو 

زداد الطل  علٌها فً إدٌق فً متناول جمٌع الناس  والمعدنٌة والصنا ةرسِ صبح  األأو

الحدٌدٌة تزٌن  ةرسِ كان  األقد المعسكرا  والمخٌما  وذلك لسهولة طٌها وفكها وتركٌبها  و

برونزٌة. كما استخدم الحدٌد فً صناعة مقاعد الحدائق والكراسً التً  بزخارؾ نحاسٌة أو

ه بطبقة من ئوخاصة بعد طل ةرجٌة وذلك لمقاومته عوامل الطبٌعتوضع فً الفضاءا  الخا

صل األلمان فً العشرٌنا  من القرن العشرٌن إلى استعمال الفوالذ فً صنع صباغ. وتواأل

ع األثاث وصنع النوابض واألنابٌ  الفوالذٌة المطلٌة بالكروم. وفً ثلثٌنٌا  القرن العشرٌن شا

ثاث وذلك لمواصفاته الجٌدة. وبعض قطع األ ذبوا  والنوافاستعمال األلمنٌوم فً صناعة األ

وخاصة الحدٌد والنحاس واأللمنٌوم بتشكٌلها عن طرٌق السك  والثنً والطلً تدخل المعادن 

نشائٌة والمكمل  التصمٌمٌة وفً ك فً صناعة الكثٌر من العناصر اإلواللحام والقطع وؼٌر ذل

 التزٌٌن والزخرفة. 

 

 ( إستخدام المعادن فً الفضاءا  الداخلٌة46-3شكل رقم )
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 الحدٌد: 3-5-1

ذ ٌحتل المركز الرابع بعد إرضٌة فً الكرة األ اراا شنتإكثر العناصر أٌعد عنصر الحدٌد من       

ٌد  وٌوجد % من وزنها حد2,4رضٌة على لمنٌوم  وتحتوي الكرة األن والسلٌكون واألٌوكسجاأل

 وأو كاربونا  أكاسٌد أخرى على شكل أمع عناصر  رضٌة متحداا الحدٌد داخل القشرة األ

رض ستخر  الخام من باطن األوٌُ   بالخامخرى تسمى المواد العاطلة ألط بها مواد كبرٌتا  مخت

 نتا  المعدنً.حدى طرق اإلإستخلص المعدن منه بالتعدٌنٌة وٌُ  بواسطة الصناعا 

 وتقسم معادن الحدٌد الى نوعٌن هما:

 % كاربون.2قل من أهو سبائك الحدٌد التً تحتوي على (:  وذحدٌد الصل  )الفوال -1

حدٌد الزهر )اآلهٌن(: وهو السبائك التً تحتوي على نسبة أعلى من الكاربون تتراوح   -2

 %(.6-2بٌن )

 

 خواص الحدٌد الفٌزٌابٌة: 3-5-1-1
 

 لماع.لونه فضً  -1

 جٌد التوصٌل للحرارة والكهرباء. -2

 .قابلٌة التمؽنطله  -3

 قابلٌة الطرق والسح .له  -4

 الداخلًالحدٌد واستخداماتة فً التصمٌم  3-5-1-2

حتواه من مواد وخاما  جدٌدة إالتكنلوجً فً عصرنا الحدٌث وما  على الرؼم من التقدم      

 خرى.أخامة  وأي معدن أ هفٌ هلم ٌستطع ان ٌنافس ٌزال ٌحتل فً الصناعة مركزاا  فؤن الحدٌد ال

 

 

 ( إستخدام الحدٌد فً الفضاءا  الداخلٌة47-3شكل رقم )
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 العراق: صناعة الحدٌد فً 3-5-1-3

من الحدٌد ٌدعى الحدٌد  تقع معامل تصنٌع الحدٌد فً محافظة البصرة وهً تنتج نوعاا       

ملٌة خرو  النفط الخام فً المعامل ٌستخدم الؽاز الطبٌعً المصاح  لع هسفنجً وفً هذاإل

منها نواع مختلفة من مقاطع الحدٌد أمل ختزال خاما  الحدٌد ومنها السكرا   وٌنتج المعإعملٌة 

م 1977المعامل فً عام  هنشاء هذإحدٌد الزاوٌا والشٌرمان. لقد تم القضبان المدورة والمربعة و

 ستخدام التكنلوجٌا الحدٌثة.إالمشارٌع الرائدة فً البلد حٌث وهً من 

 

 
 ( إستخدام الحدٌد فً ؼطاء الشبابٌك48-3شكل رقم )

 

 الحدٌد وأعمال التصمٌم الداخلً:   3-5-1-4

خذ  النصٌ  أنشائٌة والعدٌدة والتً عمال اإلضمن األالمختلفة  هؾ الحدٌد باستعماالترِ عُ       

عاملٌن فً مجال التصمٌم هتماما  المعمارٌٌن وكذلك مصممً الدٌكور وجمٌع الإكبر من األ

ساسا  نشاء كحدٌد التسلٌح لألعمال اإلأساسٌة فً أستعمال الحدٌد كخامة إوٌمثل  الداخلً.

نشاء والمتمثلة بالحدٌد ستعمال لٌشمل مكمل  اإلعمدة الخرسانٌة وٌتعدى اإلسقوؾ وكذلك األوال

ٌضا أسوار وبوا  الخارجٌة والسللم الحدٌدٌة واألالمشؽول والمستخدم فً صناعة األ

 .وؼٌرهاستعملة للنوافذ مالمحجرا  وكذلك )الكتائ ( ال

 

 
 والقطع المزخرفة( نماذ  للحدٌد المشؽول 49-3شكل رقم )
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  عداد التصمٌما  الزخرفٌة المطلوبة لهإو منتجا  الحدٌد المشؽول بعد أعمال أوعند تنفٌد       

رتباط الشكل إكٌد على ؤتها وتفرعاتها مع التءانحناإبط جمٌع ضٌج  العناٌة فً توزٌع وحداته و

طرٌقة النصؾ على تباع إلحدود الخارجٌة لحشوته كما ٌفضل ( با)الزخرفً المشؽول مثلا 

و زٌادا  أكد من عدم بقاء مخلفا  ؤقوائم مع العوارض عند الحام والتعند تجمٌع ال النصؾ مثلا 

ثر الحدٌد )كحدٌد ؤوبشكل عام ٌت  لحامٌة قد تإثر على السطح الخارجً فتقلل من جمالٌته

الحٌز الداخلً و بداخل أعمال البناء أوالشبابٌك وؼٌرها( المستعمل ضمن بوا  والمحجرا  األ

تقل  دخالها مسافة الإب والا أرطوبة والماء  لذا ٌلزم تثبٌتها بالعوامل الجوٌة المختلفة والمتمثلة بال

الحدٌدٌة الرئٌسٌة الكبٌرة فٌج  وفً حالة تثبٌ  البوابا    فً داخل الجدار سم تقرٌباا  (10) عن

بٌ  سم فً الجدار  وٌتم التث (20) نبوا  عالتً تدخلها الوصل  المثبتة لأل ن ال تقل المسافةأ

تمام عملٌة التثبٌ  ٌج  طلء إ( وبعد 1:3)  سمن  والرمل وبنسبةبالبناء )بالطابوق( بمونة اإل

 ٌضاا أفضل للرطوبة )الرادلٌ ( وٌُ  ةصباغ مانعؤجو بعرضة للالسطوح الحدٌدٌة الظاهرة والمُ 

وجودة طلءها  راعاة جفافها دخالها مع مُ إمثبتة التً تدخل ضمن الجدار قبل طلء الوصل  ال

وٌإثر علٌها  لن ٌحصأالذي ٌمكن  أمً السطح الحدٌدي وٌحفظه من الصدٌح وطلء الرادلٌ 

طلى السطح بعد طلء وٌُ   كل الخامةآنتهً بتٌ قد تدرٌجٌاا  ضرراا  بدورهٌسب  والذي  مستقبلا 

 ة وبالون المطلو  حس  التصمٌم.هنٌة اللماعدصباغ الباأل ) الرادلٌ  ( الطبقة العازلة

ستخدام بعض إخٌرة على المنتجا  الحدٌدٌة باأل ()التشطٌ  نهاءجراء عملٌا  اإلإوٌمكن 

عمال الحدٌد المشؽول أاعى فً روٌُ   حمرو األأصفر و النحاس األأخرى كاأللمنٌوم المعادن األ

 .المختلفةستعماال  قٌاس الحشوة ومتانتها للتحمل اإل مكه معملئمة سُ 

 

صنع الكلفناٌز وٌُ   بكمٌا  كبٌرة سواق المحلٌة بالطن وٌنتج محلٌاا ٌباع الحدٌد باألو       

المعروؾ بالجٌنكو بتؽطٌس الصفائح الرقٌقة والنظٌفة من الحدٌد والخارصٌن المنصهر بحٌث 

عمال أستعمل الجٌنكو فً وٌُ   الحدٌد فً الهواء أارصٌن تمنع صدختكون طبقة رقٌقة من الت

ثاث لمحل  والمنازل وكذلك فً عمل األبوا  الحدٌدٌة لعمال صناعة األأالتسقٌؾ وفً 

لى إارة هنا شاضد والدوالٌ  وؼٌرها. وتجدر اإلثاث المكتبً كالمنو األأالمعدنٌة كالكاونترا  

ها بطبقة من القصدٌر لحفظوالمصنوعة من الحدٌد المطلً من الجهتٌن  اا الرقٌقة جد صفائح التنك

دوا  المنزلٌة وهً سهلة وانً واألكثر األأنواع الرقٌقة فً صنع وتستخدم من األ أمن الصد

ولحماٌة   ٌزها بسهولة عن الجٌنكوٌالقص والطرق )الثنً( وتكون مطلٌة بالقصدٌر وٌمكننا تم

ضاد  المُ ( الرادلٌ )ساس صباغ الدهنٌة( بؤصباغ األلئها باألتطلى )قبل ط أالمعادن من الصد

ي أوتستعمل بشكل مباشر وبدون   كثرأو ألتر  (1)صباغ بعل  سعة األ هباع هذوتُ   صدالل

جٌد قبل البدء بعملٌة الطلء  بشكل هوتنظٌف ئتهٌ  على السطح المراد طلءه بعد تهافاإض

المعادن مثل كٌمٌائٌة فً ترسٌ  م الطرق الكهروستعمال الفرشاة وبالحجم المناس   وتستخدإوب

ؽطٌة لتلو الحدٌد وذلك أاء المعدنٌة المصنوعة من النحاس جزسطح األألكروم على النٌكل وا

 .وجذاباا  جمٌلا  كسابها مظهراا إبطبقة واقٌة من التؤكل و
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 ( إستخدام الحدٌد فً صناعة األبوا  والشبابك50-3شكل رقم )

 

 أسالٌب إظهار الحدٌد: 3-5-1-5

ٌقوم الرسام المعنً إذ  طبٌعة الطلء ولونه الذي ٌكسوه لىٌعتمد إظهار الحدٌد ععادةا ما       

بإظهار خامة الحدٌد وبتصوٌرها وُمحاكاتها على حالتها وطبٌعتها فً التصمٌم والتً تكون 

ؼالباا قد تم طلءها أو معالجتها بمواد أخرى  وإن كان إظهار الحدٌد كمعدن خام فٌكون 

ا  وذلك بتظلٌل القطعة الُمراد إظهارها وبشكل مائل اإلسلو  الُمتبع أقر  لتقنٌة إظهار المراٌ

أو ؼٌر ذلك بحس  طبٌعة القطعة وما تعكسه فً المشهد المطلو  وٌكون التظلٌل دقٌق التدر  

بواسطة قلم الرصاص  وٌمكن إستخدام الممحاة فً عملٌة اإلظهار بتظلٌل القطعة المعدنٌة 

 ودقة لتحقٌق التؤثٌر المطلو . كاملةا ومن ثم مسح التظلٌل بشكل متدر  بعناٌة

وعند إستخدام األلوان فً إظهار معدن الحدٌد الخام فٌتم إختٌار اللون الرمادي فً ذلك        

وٌكون التلوٌن بشكل متدر  ودقٌق من الرمادي إلى األبٌض وٌؤخذ مساراا مائلا أو عامودي أو 

أفقً بحس  طبٌعة القطعة المعدنٌة وما تعكسه فً المشهد  فضلا عن مستوى اإلضاءة 

 (.51-3أنظر الشكل رقم ) رة المسلطة علٌها.واإلنا

 

 
 إظهار خام الحدٌد (51-3شكل رقم )

 (11تمرٌن رقم )  التدرٌب العملً:
خام الحدٌد بواسطة التدر  الظلً بقلم الرصاص أو بإستخدام الممحاة بعد  إظهار -

  تظلٌل المقطع لخام الحدٌد.

 (12تمرٌن رقم )                   

 الحدٌد بواسطة األلوان وإستخدام التدر  اللونً بالفرشاة واللون.إظهار خام  -
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 لمنٌوم:األ 3-5-2

منٌوم لذ ٌدخل األإ  لمنٌوم من الخاما  المعدنٌة المهمة فً مجال التصمٌم الداخلًاأل دٌع      

 لمنٌوم من خام البوكسٌ ستخرا  األإٌتم وفً الكثٌر من المكونا  والمكمل  التصمٌمٌة  

(Bauxite حٌث ٌتم )جراء عملٌة ؼسٌل للمواد الخام ومعالجتها بالصودا وذلك للحصول إ والا أ

لومٌنا فً الفرن ومن ثم توضع األ  لمنٌومالتً تحتوي على نسبة عالٌة من األلومٌنا ة األعلى ماد

خل المحلول فتحدث ثم ٌمرر تٌار كهربائً دا  المنصهر (Cryolite)وتذا  فً الكراٌولٌ  

ضافة بعض العناصر المعدنٌة إ وكسجٌن. وٌمكنلمنٌوم واألمٌنا عن األلوعملٌة الفصل لأل

لمنٌوم. وبعد خواص األوقوة و السلٌكون وذلك لتحسٌن أو المؽنسٌوم أو النحاس أٌز كالمنؽن

نتا  على الساخن والبارد إل ((Rollingٌتم تشكٌله بطرٌقة السح   لمنٌومتحضٌر سبائك األ

 متنوعة. شكالأنتا  مقاطع و( إل(Extrusionو بطرٌقة البثق ألواح والقضبان  الصفائح واأل

 
 ( األلمنٌوم فً صناعة أثاث المطابخ52-3شكل رقم )

 
 

 لمنٌوم:خواص األ 3-5-2-1

 مع الحدٌد. مقارنةا  أالمقاومة العالٌة للصد  -1

 تقنٌا  بسٌطة.بسهل التشكٌل و  -2

 قلٌل المقاومة للضؽط والثنً.  -3

 للشد. مقاوم  -4

 ؼٌر سام.  -5

 موصل جٌد للكهرباء والحرارة.  -6

 عاكس جٌد للحرارة والضوء.  -7

 ٌمتاز بخفة وزنه مقارنةا بالمعادن األخرى. -8
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 لمنٌوم:ستعماالت األأنواع وإ 3-5-2-2

نشائٌة عمال اإلفً األ ستخداماا إو نتاجاا إكثر لمنٌوم األلمنٌوم: تعد مقاطع األمقاطع األ  -1

شكال نوافذ والقواطع والواجها  ذا  األبوا  والٌتم صنع األخاصة فً المبانً  حٌث 

 المختلفة.

 كساء الواجها .إسطح وعمال األألواح والصفائح: تستخدم فً األ  -2

 سلك الكهربائٌة.نشاء ولصناعة الكٌبل  واألؼراض اإلأسلك االلمنٌوم: تستعمل أل  -3

جهزة أتدفئة وفً صناعة لصحٌة وأعمال العمال األالمنٌوم: تستخدم فً أنابٌ  األ  -4

 التبرٌد )الثلجة( وؼٌرها.

 فً صناعة الستائرالمعدنٌة. ٌدخل -5

 فً صناعة المسامٌر والبراؼً وؼٌرها. ٌدخل -6

 

 

 ( إستخدام األلمنٌوم فً مساند وجوان  السللم53-3شكل رقم )

 

 لمنٌوم:األ أسالٌب إظهار 3-5-2-3

لأللمنٌوم سطح لماع وعاكس وٌؤخذ لوناا رمادٌاا صقٌل وعند إظهاره بقلم الرصاص أو       

أقلم التلوٌن الخشبٌة ٌتم تظلٌل السطح بشكل دقٌق وٌتدر  التظلٌل بسلسة ودقة إلظهار 

المساحة الُمضٌئة على سطحه  وباإلمكان إستخدام الممحاة فً تحقٌق التدر  اللونً بالنسبة 

ن وذلك بتظلٌل السطح باللون الرمادي وبنفس الدرجة اللونٌة ومن ثم ُتمسح مساحة ألقلم التلوٌ

منه بتدر  سلس إلظهار مناطق مضٌئة على سطحه  وكذلك الحال بالنسبة لأللوان بؤنواعها عند 

إستخدام الفرشاة حٌث ٌكون التدر  اللونً بشكل دقٌق وسلس إلظهار المناطق العاكسة للضوء 

 طق الظلٌة والمعتمة.  فضلا عن المنا
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 ٌوضح مقاطع األلمنٌوم( 54-3شكل رقم )

 التدرٌب العملً:
 

 (13تمرٌن رقم )

 سطح األلمنٌوم بواسطة التدر  الظلً بقلم الرصاص أو األلوان الخشبٌة. إظهار -

سطح األلمنٌوم بإستخدام الممحاة بعد تظلٌل المقطع بؤلوان الخش  أو قلم  إظهار -

  الرصاص.

 (14رقم ) تمرٌن

 سطح األلمنٌوم بواسطة األلوان وإستخدام التدر  اللونً بالفرشاة واللون. إظهار -

 
 األبوا  واألثاث والدٌكور( إستخدام األلمنٌوم فً 55-3شكل رقم )
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 التدرٌب العملً:
 

 (15تمرٌن رقم )

دمج مادتً الخش  واأللمنٌوم فً تكوٌن فنً لمكمل أو وحدة أثاث أو أي عنصر  -

المادتٌن بإستخدام التقنٌا  واألدوا  واأللوان  إظهارعناصر الفضاء الداخلً ومن 

 المناسبة  ُمراعٌاا بذلك إظهار التؤثٌرا  والقٌم الشكلٌة واللونٌة للخاما  المذكورة.

 (16تمرٌن رقم )

دمج مادتً الرخام والمراٌا فً تكوٌن أو وحدة أثاث أو أي عنصر من عناصر  -

 المادتٌن بإستخدام التقنٌا  واألدوا  واأللوان المناسبة. هارإظالفضاء الداخلً و

 

 (17تمرٌن رقم )

دمج مادتً الحدٌد والزجا  فً وحدة أثاث أو أي عنصر من عناصر تكوٌن  -

المادتٌن بإستخدام التقنٌا  واألدوا  واأللوان المناسبة   إظهارالفضاء الداخلً و

 ُمراعٌاا الدقة فً إظهار التؤثٌرا  والقٌم الشكلٌة واللونٌة للخاما  المذكورة.

 

 

 (17و16و15أمثلة للنماذ  التً ٌمكن رسمها فً التمارٌن )( 56-3شكل رقم )
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 الثالث سبلة الفصلأ

 

عالم التصمٌم  ةوبقو هاالتً ساعد  على دخولوخشا  الخواص الطبٌعٌة لألأهم ما هً  :1س

 ؟الداخلً

   ووضحها بإٌجاز؟خشا  اللٌنةنواع األأهم أعدد  :2س

 عدد أفضل أنواع األخشا  الصلبة ووضحها بإٌجاز؟: 3س

 بواسطة األقلم والفراشً؟ أسالٌ  إخرا  وإظهار الخش  إشرح بإٌجاز :4س

 ووضح واحدة منها؟ الخشبٌة الحرؾ والفنون الٌدوٌةأذكر أهم  :5س

 ؟الصناعً لرخامل والممٌزا  الخصائصما هً  :6س

 ؟مجاال  إستخدام الرخام فً التصمٌم الداخلًأذكر  :7س

 عدد طرق وأسالٌ  إخرا  وإظهار الرخام ووضحها بإختصار؟ :8س

 عدد أنواع الزجا ؟ :9س

 عدد أنواع المراٌا ووضح تلك األنواع بإٌجاز؟: 11س

كعنصر حٌوي وفعال فً عل  الكثٌر من المشاكل أذكر فوائد وإستخداما  المراٌا  :11س

 ؟التصمٌمٌة

 ؟خواص الحدٌد الفٌزٌائٌةما هً  :12س

 ؟لمنٌومخواص األعدد : 13س

 ؟ لمنٌوماألمعدن ستعماال  ما هً أنواع وإ :14س

 الجانب العملً:

للعروق والحزوز والتباٌن الشكلً  تكوٌنرسم بباأللوان لنوعٌن من الخش    اا هارظنفذ إ: 1س

 ؟ األدوا  واأللوان المناسبةالتقنٌا  و مستخدماا   واللونً بٌن النسٌج الخشبً

 اا لمادة الرخام بؤحد الطرق اآلتٌة:هارظنفذ إ: 2س

 طرٌقة الرسم مستخدماا األقلم بؤنواعها وألوانها وكذلك الفراشً واألدوا  األخرى؟ -

 ؟ والعمل بؤداة خاصة كالشفرة أو ؼٌرهاأو البوستر  زٌتٌةلوان الاأل مستخدماطرٌقة المسح  -

 طرٌقة الرش بإستخدام الفرشاة واألداة واأللوان المناسبة إلظهار الرخام الصناعً؟ -

 ؟ وأظهر تؤثٌر الزجا  بإستخدام أقلم الرصاص والتحبٌر شباك أو لوح زجاجًإرسم : 3س
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 أحد الفرعٌن فً إظهار المراٌا: ترأخ: 4س

ُمستخدماا أقلم الرصاص أو األلوان الخشبٌة  سطحهاونفذ إظهاراا لتؤثٌر  مرآةإرسم  -

 ؟وباإلمكان اإلستعانة بالممحاة لتحقٌق تؤثٌر المرآة

وتحقٌق التدر  اللونً بواسطة الفرشاة واأللوان  سطحها ونفذ إظهاراا لتؤثٌرإرسم مرآة  -

 المائٌة أو البوستر؟

نفذ إظهاراا لِخام الحدٌد بواسطة التدر  الظلً بقلم الرصاص أو بإستخدام الممحاة بعد  :5س

 تظلٌل المقطع لخام الحدٌد؟

 واللون؟نفذ إظهاراا لِخام الحدٌد بواسطة األلوان وإستخدام التدر  اللونً بالفرشاة  :6س

 نفذ إظهاراا لسطح األلمنٌوم بواسطة األلوان وإستخدام التدر  اللونً بالفرشاة واللون؟ :7س

مادتً الخش   تتكون منأو أي عنصر من عناصر الفضاء الداخلً إرسم وحدة أثاث  :8س

الدقة  وإظهار المادتٌن بإستخدام التقنٌا  واألدوا  واأللوان المناسبة  ُمراعٌاا بذلك  واأللمنٌوم

 إظهار التؤثٌرا  والقٌم الشكلٌة واللونٌة للخاما  المذكورة. فً
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 رابعالفصل ال

 

 

 للعناصر الحٌاتٌةاإلظهار اإلخراج و

 

 

 

 

 

 ف الفصل:اهدأ

 

ٌتعلم الطالب كٌفٌة رسم وإخراج األشكال والهٌبات الحٌوٌة المكملة لفن الدٌكور,  -

 .ُمتعددةوإظهارها بتكوٌنات شكلٌة 
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 خراج واإلظهار للعناصر الحٌاتٌةاإل

 

 المقدمة:

تعد العناصر الحٌاتٌة جزء ال ٌتجزأ من اللوحة بالنسبة للرسام والمصمم فهً التً توضح       

المشهد للمهتمٌن الذٌن ٌقرأون الرسوما  على أنها مجموعة من المعلوما  ذا  الدالال  التً 

تعبر عن الجان  الحٌوي والطبٌعً للمشهد باإلضافة إلى بقٌة العناصر والهٌئا  المختلفة 

لمكملة للمشروع  وبما أنها تستخدم للتعبٌر الحٌوي والعلقا  المتبادلة بٌنها وبٌن المكان وا

وتوضٌح المقاسا  واإلرتفاع واألبعاد وحجم العناصر ونسبها  فضلا عن اإلشارة إلى وظٌفة 

الفضاء  لذا ٌتوج  رسمها بشكلها الصحٌح وبعناٌة وحس  مقٌاس الرسم للوحة وفً مكانها 

  إذ ٌج  أن ٌكون إظهارها متسقاا فً جمٌع التفاصٌل  سواء كان بمقاسها الحقٌقً أو المناس 

م ولُِتحقق الؽرض من اإلظهار. م   مكانها المطلو  والُمخطط له لُتبٌن وظٌفة المكان الُمص 

 

 

 ( مشاهد إظهار العناصر الحٌاتٌة ودورها فً إعطاء المشهد حٌوٌة أكثر1-4شكل رقم )
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بالرسوما  المعمارٌة والمناظٌر بشكل متجانس ٌعطً الحٌاتٌة العناصر  مإن استخدا      

المظهر الحقٌقً والحٌوي للتصمٌم وتكون اللوحة أكثر فاعلٌة وأقر  للواقعٌة  وٌمكن أن 

ٌرسمها كل رسام بإسلوبه الخاص حٌث ال توجد قواعد خاصة لرسم هذه العناصر ولكن 

كن الرسام من إٌجاد إسلوبه الخاص  وأفضل طرق التدرٌ  إستخدام بالتمرٌن المستمر ٌتم

عملٌة التصوٌر الفوتوؼرافً ومحاولة رسمها كما تظهر بالصورة  باإلضافة إلى اإلستعانة دوماا 

ر بؤنه ال ٌنبؽً أن تظهر العناصر الحٌاتٌة  بخبرا  من سبقه والعمل المستمر والجاد. وتذك 

لبناء والفضاء الداخلً وإنما دورها ٌؤتً مكملا فً تجمٌل المشهد والتكوٌن الطبٌعً منافساا ل

 الذي ٌجري توضٌحه  فضلا عن الجوان  الوظٌفٌة التً تم ذكرها آنفاا.

إن أحد األهداؾ من إستخدام اإلظهار فً المشارٌع هو التمكٌن من التدلٌل بشكل واضح       

على عناصر ؼٌر حٌة كالجمادا  متمثلة قدر المستطاع على البٌئة الطبٌعٌة والتً تحتوي 

بـ)سهول  جبال  سماء  صخور  مٌاه  ...ألخ(  وكذلك العناصر الحٌة والتً سنإكد علٌها فً 

هذا الفصل متمثلة بالكائنا  الحٌة فً رسوما  الفضاءا  الداخلٌة والخارجٌة والتً تتضمن 

 العناصر اآلتٌة:

 الحٌوانات  -    اإلنسان  -     النباتات -

 :Plantsالنباتات  4-1

تعد الوحدا  النباتٌة )أشجار  شجٌرا   حشائش  أزهار  أرضٌة طبٌعٌة( من العناصر       

األساسٌة فً إخرا  اللوحة  لما تحققه من إحساس بالقٌاس إن كان  مسطحة أو مرتفعة  فضلا 

 عما تقدمه من إنطباعاا وتمثٌلا للمكان بالنسبة للمتلقً وإحساسه بالحٌاة ولما تإمنه الزهور من

جواا ٌبعث إلى السرور  وتختلؾ طرٌقة إظهار النباتا  تبعاا لنوع تلك النباتا  آنفة الذكر 

وموقعها سواء كان  داخلٌة أو خارجٌة  وكذلك طبٌعة إظهارها فً المشهد إن كان  فً وضع 

(  أو قد تكون فً مشهد جانبً كما فً المقطع Planرأسً كما نراها فً المسقط األفقً )

(  فضلا عن حجمها ونوعها Perspective(  أو فً حالة المنظور )Sectionالعامودي )

 نسبة إلى بٌئتها وموسم خضرتها أو جفافها. 

 

 ( الحظ الشكل قبل وبعد إستخدام العناصر الحٌاتٌة وتوظٌؾ النباتا  فً المشهد2-4الشكل رقم )
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 رسم األشجار والتكوٌن الطبٌعً للموقع: 4-1-1

توفٌر العناصر الطبٌعٌة والتكوٌن الطبٌعً المحٌط بالمشروع من خلل إن أهمٌة       

الرسوما  تكمن بالحاجة إلى تصمٌم وتقٌٌم علقة العمارة مع محٌطها  سواء كان فً المدٌنة أو 

باإلضافة إلى   (Landscapeالرٌؾ  قدٌماا أو حدٌثاا. وفً التكوٌن الطبٌعً لموقع المشروع )

األشجار والمناظر الطبٌعٌة  وأنماط األرض وتصوٌر طبٌعة الموقع فً ذلك ٌتم اإلشارة الى 

حال كان  مسطحة  مشجرة أو قاحلة فً المناطق الحضرٌة أو الرٌفٌة  وإظهار هذه التفاصٌل 

 .(3-4الشكل رقم )ٌعد وسٌلة هامة لتحقٌق التباٌن فً اللوحة  أنظر 

 

 ( نماذ  إظهار التكوٌن الطبٌعً لموقع المشروع3-4) شكل رقم

 

 (:Plansإستخدام األشجار فً إظهار المساقط األفقٌة ) 4-1-2

تستخدم المسطحا  الخضراء فً إظهار المساقط األفقٌة عند رسم المواقع وترسم       

الحشائش والمسطحا  الخضراء بؤسلو  الملئ بالخطوط أو األلوان أو التنقٌط والتخطٌط 

وكذلك إستخدام الخطوط المتوازٌة والمتشابكة  وبتباٌن األسلو  فً اإلظهار فإن ذلك ٌدل على 

ش وتعدد أنواعها ومستوٌاتها وكثافتها  وٌتم إظهار األشجار والشجٌرا  تنوع النباتا  والحشائ

فً اللوحة بشكل تجرٌدي وبخطوط بسٌطة وُمعِبرة ومفهومة لدى الُمتلقً  حٌث ترسم فً 

المساقط على هٌئة دوائر بواسطة الٌد أو مسطرة الدوائر أو الفرجار  وتكون هذه الهٌئة ذا  

عن أؼصان وأوراق وجذع تلك الشجرة كما تبدو للمشاهد لها  محٌط متعر  وذو تكسٌرا  تعبر

    من فوق. 
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وترسم كذلك األشجار والشجٌرا  بشكل دوائر متداخلة متساوٌة ومختلفة القٌاس لُتعبر       

بذلك عن تداخل األشجار ببعضها صؽٌرة كان  أم كبٌرة  ولتكون تلك النباتا  أكثر واقعٌة ٌتم 

 .(4-4الشكل )ا  من حولها  أنظر إظهار الظلل واألرضٌ

 

 ( رسم األشجار والشجٌرا  فً المساقط األفقٌة4-4شكل رقم )

 

 (:Elevation( & )Sectionsإستخدام األشجار فً إظهار الواجهات والمقاطع ) 4-1-3

رسم الوحدا  النباتٌة بؤسالٌ  متنوعة باإلعتماد على موقعها فمنها الداخلٌة كما فً تُ       

مشاهد المقاطع للفضاءا  الداخلٌة والتً تكون أما فً أحواض أو حاوٌا  أو مزهرٌا  

وهكذا  وٌتم إظهارها باستخدام األلوان وتدرجاتها بطرٌقة التصوٌر الدقٌق أو البقع اللونٌة ذا  

ر المنتظمة  وكذلك بؤقلم التحبٌر عند تصوٌر األوراق كؤشكال هندسٌة أشبه األشكال ؼٌ

بالدوائر والبٌضوٌا  والمثلثا  قد تتخللها خطوط وحزوز تعبر عن العروق والورٌقا  

الصؽٌرة على األؼصان  وترسم األوراق بؤشكالها الخاصة بنوع النبتة وبؤحجام مختلفة أو 

راق النبا  وتتشابك وتتوزع بشكل مصفوؾ أو عشوائً حجم واحد ومتكرر حٌث تتدر  أو

على األؼصان. دقق النظر فً التقنٌا  المستخدمة للوصول إلى الشكل النهائً لكل عنصر من 

 .(5-4الشكل )عناصر التكوٌن الطبٌعً وكٌفٌة إظهار النباتا  فً الفضاءا  الداخلٌة  أنظر 
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 ( نماذ  لوحدا  نباتٌة داخلٌة5-4شكل رقم )
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أما فً النباتا  الخارجٌة فؽالباا ما ترسم األشجار فً مشاهد واجها  المبانً وٌتم إظهار       

هذه األشجار والشجٌرا  بهٌئتها العامة دون الخوض فً التفاصٌل الدقٌقة وٌإخذ باإلعتبار 

ٌة(  عند رسم األشجار الطبٌعة البٌئٌة الملئمة لها )مثل رسم أشجار النخٌل فً البٌئا  الشرق

راا أو مصفراا فإنها تعبر عن موسماا معٌن أو  وكذلك المواسم فعندما تؤخذ األشجار لوناا ُمخض 

 .(6-4الشكل )التعبٌر بكثافة األوراق وذلك إلعطاء المشهد واقعٌة أكثر  أنظر 

 

 ( اإلظهار واإلخرا  اللونً لألشجار والشجٌرا 6-4شكل رقم )

أوراق األشجار المستخدم فً رسم اللوحة مناسباا للموقع ٌج  ملحظة أن نوع النبا  و      

الشكل الجؽرافً للتصمٌم وٌنسجم مع البناء فً اإلخرا  واإلظهار المعماري للمشروع  وفً 

  نلحظ كٌفٌة إظهار األشجار والشجٌرا  باسلو  الملئ والتخطٌط والتنقٌط أو التحدٌد (4-7)

 وحة  وباستعمال أقلم التحبٌر فقط من دون تلوٌن.بدون ملئ فً حاال  المقاطع والمساقط لل

 التدرٌب العملً:

 (1تمرٌن رقم )

داخلٌة وخارجٌة باألسالٌ  التقنٌة لمساقط ومقاطع أشجار وشجٌرا  نماذ  رسم  -

قلم الرصاص. كما ٌتضح ذلك فً االشكال أو  بؤقلم التحبٌرالتً تم ذكرها 

 (.7و6و5-4المتسلسلة )



119 
 

 

 نماذ  لمساقط ومقاطع أشجار وشجٌرا  بؤقلم التحبٌر( 7-4شكل رقم )
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ٌُنصح عند رسم األشجار فً مشاهد الواجها  للمبانً باإلعتماد على تقنٌا  وأسالٌ         و

معٌنة لؽرض إٌجاد معالجا  تصمٌمٌة أو للتؤكٌد على حالة أو موضوع فً لوحة المشروع  

سطح منحنً فٌفضل إستخدام أشجار مستقٌمة على سبٌل المثال إذا كان  الواجهة للمبنى ذا  

السٌقان لتؤكٌد إنحناء الواجهة  وإذا كان  الواجهة مستطٌلة وممتدة فٌفضل إستخدام األشجار 

المنحنٌة لتخفؾ من حدة إستطالة المبنى  واألشكال اآلتٌة توضح بعضاا من النماذ  العدٌدة التً 

ى أشجار فً حالتها الطبٌعٌة  كما تبٌن أنواعاا ٌمكن لألشجار أن تتخذها عند الرسم للداللة عل

 .(8-4( و)6-4الشكل )من النباتا  التً ٌمكن استخدامها فً مقدمة اللوحة  الحظ فً 

 

 ( نماذ  رسم األشجار والشجٌرا  فً الواجها 8-4الشكل رقم )

 

 (:Perspectiveرسم األشجار فً المناظٌر ) 4-1-4

اإلظهار الشكلً واإلخرا   ٌساعد رسم األشجار على تجسٌم المنظور باستخدام تقنٌا       

اللونً لتلك العناصر من خلل التدر  فً األلوان والتؤكٌد على الظلل والتباٌن فً درجا  

الخطوط الؽامقة والفاتحة فضلا عن تنوع ُسمكها  ومن تقنٌا  اإلظهار الشكلً لألشجار فً 

إنها ترسم فً مقدمة المشهد بارتفاع كبٌر وتفاصٌل واضحة  بٌنما ترسم األشجار  المنظور

فً البعد المتوسط من المنظور بارتفاع أقصر من سابقتها وبتفاصٌل أقل  أما األشجار 

 الخلفٌة فتكون بارتفاع قصٌر وبدون تفاصٌل تذكر. 
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بعض المشاهد كً ال وباإلمكان أن ترسم األشجار أو الشجٌرا  بشكل شفاؾ فً       

تحج  جانباا مهماا من المشهد أو تطؽى علٌه أو قد تؤخذ لوناا قاتماا دون أن تإثر سلباا على 

مشهد المنظور  كما ٌمكن أن ترسم األؼصان وفروع األشجار فً أطراؾ اللوحة لتلفً 

عها فً التؤثٌر على موضوع المشهد وإلعطائه عمقاا وواقعٌة أكثر  إن رسم النباتا  بؤنوا

حالة المنظور ٌعتمد معظم تقنٌا  اإلظهار التً تم ذكرها فً حالتً المقاطع والمساقط إال 

أنها تؤخذ طابع التجسٌم والعمق فً المشهد وٌمٌل اإلظهار إلى تصوٌرها ككتل أو أشكال 

 .(9-4الشكل )ثلثٌة األبعاد  أنظر 

 

 

 النباتا  واألشجار فً حالة المنظور ( إظهار9-4الشكل رقم )

 

 التدرٌب العملً:

 (2تمرٌن رقم )

إستخدام بوإظهارها فـً حالة المنظور والواجها  أشجار وشجٌرا  نماذ  رسم  -

ً االشكال المتسلسلة ـــما ٌتضح ذلك فـــ. كواأللوان أقلم التحبٌرو قلم الرصاص

 (.9و4-8)
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 :Humanاإلنسان  4-2

إن الناظر للرسم له صلة باألشخاص فً الرسم  فهو ٌصبح واحداا منهم  لذلك ٌعد اإلنسان       

عنصراا من العناصر المهمة فً إخرا  وإظهار الفضاءا  الداخلٌة والرسوما  المعمارٌة  

فاستخدامه ٌعطً الرسوما  الحٌوٌة  وبسب  معرفتنا بمقٌاس اإلنسان نستطٌع تخٌل مقٌاس 

خلل مقارنته مع مقٌاس اإلنسان المرسوم. إن وضع اإلنسان فً الفضاء الداخلً  المبنى من

ٌُدلِل على العمق المكانً والمستوٌا  المختلفة   ٌُمكن أن  ٌشٌر إلى النشاط المناس  للفضاء و

وكذلك عدد وترتٌ  األشخاص ونوع ثٌابهم ٌمكن أن ُتدلِل على نوعٌة المستخدمٌن للمبنى. 

ٌُبٌن علقته بالفضاء وٌرسم اإلنسان ف ً المشاهد والمخططا  التصمٌمٌة بمقٌاس رسم اللوحة ل

الداخلً وما ٌحتوٌه ونسبه وارتفاعاته ومستوٌاته وارتفاع المبنى وواجهته فً حالة المنظور 

الذي ٌوضح أسالٌ  متنوعة فً إظهار األشخاص  ( 10-4الشكل رقم )والمقاطع للوحة. أنظر 

 للشخصٌا  اإلنسانٌة فً إعطاء المشهد حٌوٌة أكبر.والحظ الدور الكبٌر 

 

 ( أسالٌ  متنوعة فً إظهار الشخصٌا  اإلنسانٌة10-4شكل رقم )
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ولإلنسان تكوٌن فسٌولوجً ٌنتج عنه تشكٌل عام له نس  تختلؾ حس  حركته ونشاطه       

حركاته المختلفة والمنطقة التً ٌعٌش فٌها  ولذلك ٌج  دراسة تركٌ  شكل اإلنسان وِنسبه وت

قبل البدء باستخدامه كعنصر من عناصر اإلخرا  واإلظهار المعماري  واألشكال اآلتٌة توضح 

هذه الحركا  واألنشطة التً ٌقوم بها اإلنسان إن كان داخل أو خار  الفضاءا  الداخلٌة. أنظر 

 (.11-4الشكل رقم )

 

 نسان( ٌوضح شكل وِنس  والحركا  واألنشطة لإل11-4شكل رقم )
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 أسالٌب إظهار الشخصٌات اإلنسانٌة: 4-2-1      

ترسم الشخصٌا  اإلنسانٌة فً اللوحة بؤسالٌ  مختلفة وطرق إظهار عدة  حٌث ٌتم      

  (13-4الشكل )إظهارها على شكل نماذ  ملونة وبدون تفاصٌل أو تؤخذ لوناا واحداا معتماا 

وكذلك ٌتم إظهارها بشكل نصؾ شفاؾ أو شفاؾ حٌث ٌرسم فقط الخط الخارجً للهٌئة 

. وهنالك تقنٌا  أخرى باإلمكان إتباعها لرسم (12-4الشكل رقم )اإلنسانٌة  أنظر 

الشخصٌا   إذ ٌعتمد الرسام فً إخراجها على أسلو  

ُمعٌن بإتباع نمط تجرٌدي وإظهار الهٌئا  بخطوط 

  كما ٌمكن (14-4الشكل رقم )نظر بسٌطة ومرنة  أ

رسم الهٌئة اإلنسانٌة بشكل واقعً وٌقوم الرسام بملئها 

معتمداا على طرٌقة الملئ بإستخدام الخطوط المستقٌمة 

المتوازٌة أو ؼٌر المستقٌمة  وتستخدم أٌضاا تقنٌة 

التنقٌط فً إخرا  الشخصٌا  حٌث ٌتم اإلستعانة بتقنٌة 

العامة لألشخاص أو مأل الهٌئة التنقٌط فً تكوٌن الهٌئة 

 .(15-4الشكل )اإلنسانٌة المحددة بالخطوط  

 ( رسم األشخاص 12-4شكل رقم )                                                                               
 بشكل شفاؾ ونصؾ شفاؾ ومعتم                                                                                                   

       

تضمنة عتمد واألزٌاء المطلوبة والمُ وباإلمكان رسم الشخصٌا  اإلنسانٌة بلباسها المُ       

 .(16-4الشكل )بعض التفاصٌل  إال أنه ال ٌتم إظهار تفاصٌل الوجه لتلك الشخصٌا   

 
 بإعتماد العنصر اللونً أو التحدٌد الخارجً ( إظهار الشخصٌا  اإلنسانٌة13-4شكل رقم )
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 ( رسم الشخصٌا  وإظهار الهٌئا  بخطوط بسٌطة ومرنة14-4شكل رقم )

 

 ( نماذ  رسم شخصٌا  إنسانٌة بؤسلو  الملئ بالخطوط والتنقٌط15-4شكل رقم )
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 التدرٌب العملً:

 (3تمرٌن رقم )

والملئ  التحدٌد الخارجًوبإعتماد العنصر اللونً  نماذ  لشخصٌا  إنسانٌةرسم  -

 (.13و12-4. كما ٌتضح ذلك فً االشكال المتسلسلة )بواسطة قلم التحبٌر أو األلوان

 

 ( ٌبٌن أزٌاء وملبس الشخصٌا  اإلنسانٌة بدون تفاصٌل الوجه      16-4شكل رقم )      

عند رسم األشخاص فً المساقط أو المقاطع أو المناظٌر ٌفضل اإلهتمام واإلعتناء ببعض       

التفاصٌل ولكن ٌنبؽً أن ال تإثر على المشهد العام أو تلف  اإلنتباه وتبعد التركٌز عن تفاصٌل 

التصمٌم الرئٌسً والعناصر التكوٌنٌة للفضاء  ألن للشخصٌا  المرسومة دور فً توجٌه 

تباه إلى مكان الحدث  فرسم الشخصٌا  وتعاملها مع وحدا  األثاث ٌساعد فً المحافظة اإلن

على المقٌاس  وعند رسم الشخصٌا  فً خار  المبنى فإن مقاٌٌسها مع السٌارا  مثلا تكون 

واقعٌة ومنطقٌة وتساعد فً الحفاظ على نطاق المقٌاس المطلو   كما ٌمكن اإلستفادة من 

 أو المجموعا  التً تنسجم مع واجهة المبنى للتؤكٌد على وظٌفته. الشخصٌا  الفردٌة
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وفً أدناه ٌمكن تحدٌد أهم األسبا  والؽرض من رسم الشخصٌا  اإلنسانٌة فً اللوحة      

 التصمٌمٌة للمبانً والفضاءا  الداخلٌة.

 الغرض من رسم الشخصٌات اإلنسانٌة فً اللوحة: 4-2-2

 حجم الفضاء الداخلً والمساحة. التعبٌر عن .1

 اإلشارة إلى اإلستخدام المقصود أو النشاط الخاص بالفضاء الداخلً. .2

 الداللة على العمق المكانً والتؽٌرا  فً المستوٌا  أو الطوابق. .3

 إدراك النس  والمقاسا  للعناصر التؤثٌثٌة قٌاساا بحجم اإلنسان. .4

 بر ما تحققه العلقة اإلنسانٌة بالفضاء.إعطاء المشهد واقعٌة وفعالٌة وحٌوٌة أكبر ع .5
 

ولتحقٌق النس  الصحٌحة عند رسم الشخصٌا  اإلنسانٌة باإلمكان تقسٌمها إلى سبعة أو       

ثمانٌة أجزاء متساوٌة  والرأس ٌكون أحد األجزاء من إجمالً طول الجسم. وعموماا ٌتم البدأ 

لذي ٌكون بمستوى العٌن للمشاهد  برسم الشخصٌا  البشرٌة من الرأس مع مستوى النظر ا

  وٌمكن أن ٌكون الشخص أعلى أو أدنى من مستوى النظر ولكن الحجم (17-4الشكل رقم )

 .(18-4الشكل رقم )ٌبقى كما لو كان على مستوى النظر  

 

 ( ٌظهر نس  رسم الشخصٌا  اإلنسانٌة وأجزائها17-4شكل رقم )

 

 ( رسم الشخصٌا  مع خط مستوى النظر      18-4) شكل رقم
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وتجدر اإلشارة هنا بؤن تكون الشخصٌا  اإلنسانٌة متسقة ومتقنة اإلظهار عند رسمها       

وذلك بمعرفة النس  الصحٌحة لتلك الشخصٌا  من خلل دراسة أسالٌ  إظهارها واألطلع 

را  تلك العناصر بؤفضل صورة  إال إن على التقنٌا  التً تعزز بدورها أمكانٌة الرسام فً إخ

رسم الشخصٌا  ال ٌستند على أسلو  أو نمط محدد فً إظهارها وكل واحد منا ٌتطور حتما 

 بؤسلوبه فً الرسم لتلك العناصر.

 

 ( ٌبٌن كٌفٌة إظهار الشخصٌا  اإلنسانٌة فً المساقط األفقٌة19-4شكل رقم )
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وهناك ملحظا  وتوصٌا  عدة على الرسام األخذ بها عند رسم الشخصٌا  اإلنسانٌة       

 وإظهارها فً مشاهد المقاطع والمساقط والواجها  فً لوحة الرسم.

 توصٌات لرسم الشخصٌات اإلنسانٌة فً اللوحة: 4-2-3

نس   عند رسم الشخصٌا  اإلنسانٌة علٌنا أوالا تحدٌد إرتفاع كل شخصٌة  ومن ثم .1

أجزائها والجزء األكثر أهمٌة الرأس  حٌث ٌقسم إرتفاع الشخصٌة اإلنسانٌة إلى سبعة أو 

 من إجمالً تلك األجزاء. 1/8أو  1/7ثمانٌة أجزاء متساوٌة والرأس ٌكون 

حجم الشخصٌا  ٌكون متساوٌاا فً رسم المقاطع إن كان  فوق أو تح  مستوى النظر  .2

لمشاهد فً حالة المنظور فإنها تصؽر كلما أبتعد  عن إال إذا كان  أقر  أو أبعد عن ا

 المشاهد وتكبر كلما كان  أقر .

إختٌاروتحدٌد الموقع لكل شخصٌة ووضعها فً المشهد حٌث ٌمتد خط مستوى النظر أو  .3

 خط األفق بمستوى عٌون هذه الشخصٌا .

توافقة تصوٌر الشخصٌا  على ؼرار تقنٌة إظهار العناصر ومفردا  اللوحة وبطرٌقة م .4

 ومتسقة مع أسلو  الرسم. 

ٌفضل رسم الشخصٌا  فً حاال  التعامل مع الوحدا  التؤثٌثٌة والعناصر التكوٌنٌة  .5

 للفضاء  كالجلوس على كرسً مثلا  إذ ٌنبؽً أن تعطً تلك الشخصٌا  داللة بالحجم.

ترسم الملبس وأزٌاء الشخصٌا  بشكل ٌتناس  وطبٌعة المكان  مثل )زي العامل أو  .6

 طبٌ  ..ألخ(. فضلا عن إقتران األزٌاء بالجان  الثقافً والبٌئً للمكان. 

وتتم عملٌة اإلخرا  واإلظهار للشخصٌا  اإلنسانٌة بواسطة األدوا  التقلٌدٌة كؤقلم       

الرصاص والتحبٌر أو القٌم اللونٌة المستخدمة وكذلك النسٌج الخطً وبنٌته والذي ٌنبؽً أن 

لو  لتحدٌد العلقة المناسبة بٌن األشكال المجاورة للشخصٌا . ومن األسالٌ  ٌوفر التباٌن المط

المتبعة ترسم الخطوط الخارجٌة للهٌئة مع الظل أو تكون رمادٌة أو معتمة  كً ال تإثر على 

المشهد للفضاء الداخلً وباإلمكان إعطاء بعض التفاصٌل التً تنسجم مع حجم وتكوٌن وإسلو  

إلعتماد على برامج الحاسو  التكوٌنٌة للحصول على نماذ  لشخصٌا  الرسم. كما ٌمكن ا

إنسانٌة أو جمع صور الشخصٌا  وأنشطتها من المجل  والمصادر األخرى لتقدٌم إستشفاؾ 

الشكل رقم لمختلؾ الحاال  والفعالٌا  المراد توضٌحها فً الفضاءا  الداخلٌة والخارجٌة  

(4-20). 

 

 التدرٌب العملً:

 (4م )تمرٌن رق

بؤسلو  الملئ بالخطوط وبخطوط بسٌطة ومرنة  نماذ  لشخصٌا  إنسانٌةرسم  -

 (.15و14-4كما ٌتضح ذلك فً االشكال المتسلسلة ) بواسطة قلم التحبٌر  والتنقٌط

 (5تمرٌن رقم )

رسم شخصٌا  إنسانٌة بؤزٌاءها دون إظهار تفاصٌل الوجه  ورسم شخصٌا    -

 (.19و16-4كما ٌتضح ذلك فً االشكال ) أخرى فً حالة المساقط األفقٌة 
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 ( نماذ  لشخصٌا  إنسانٌة جاهزة فً برامج التكوٌن بالحاسو 20-4شكل رقم )

 

 اإلعتبارات التً ٌجب مراعاتها عند رسم الشخصٌات اإلنسانٌة: 4-2-4

تفادي رسم األشخاص فً مواقع تخفً المٌزا  المهمة للتصمٌم وتنتقص من محور  .1

 المشهد.

 رسم األشخاص بمشهد أمامً مباشر وبشكل مسطح وخصوصاا فً حالة المنظور.تجن   .2

المبادرة برسم شخصٌا  بمواقؾ مختلفة كالوقوؾ والجلوس والتفاعل بالمحٌط كاإلشارة  .3

بالٌد أو حركة األذرع  مع الحفاظ على النس  الصحٌحة للجسم  وذلك إلعطاء حٌوٌة 

 أكثر للمشهد.

بشكل مجموعا  كبٌرة فً المشهد الواحد  أو بشكل قلٌل اإلبتعاد عن رسم الشخصٌا   .4

 جداا ال ٌؽنً المشهد المرسوم.

مؽادرة التفاصٌل المعقدة فً رسم األشخاص  كً ال تصرؾ التركٌز عن موضوع  .5

 التصمٌم أو تإثر سلباا على المشهد العام.

 تجن  اإلفراط بعدد الشخصٌا  المكررة أو التً تم تشكٌلها بنفس النمط. .6
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 ( رسم الشخصٌا  اإلنسانٌة بشكل مجسم فً حالة المنظور21-4شكل رقم )

 إخراج وإظهار العناصر الحٌاتٌة فً حالة المنظور: 4-2-5

إن للعناصر الحٌاتٌة فً المنظور أهمٌة فً إٌضاح مكونا  وعناصر التصمٌم للفضاء       

الداخلً والخارجً ونشاطاته المختلفة  وهً نفس العناصر التً تم  دراستها على هٌئة مقاطع 

 ومساقط وواجها   حٌث تكون ببعدٌن بٌنما نتناولها فً حالة المنظور بثلثة أبعاد.

الشخصٌا  فً مشاهد المنظور للمشروع ولما لها من أهمٌة فً اإلظهار بشكل عند رسم       

عام تحتم علٌنا اإلعتناء بإخراجها وإظهارها فً المناظٌر لتوضٌح الوظائؾ للمواقع التً تم 

رسمها فٌها إن كان  لفضاءا  داخلٌة أو خارجٌة  لذا كان لزاماا علٌنا أن نهتم بالتفاصٌل التً 

صر تإدي الؽرض المطلو  من رسمها  وفً الوق  نفسه ال تإثر على تجعل هذه العنا

الرسوما  الرئٌسٌة للمشروع وتطؽى علٌه  وهنالك توصٌا  هامة ٌتوج  التعرؾ علٌها عند 

 رسم األشخاص فً مشاهد المشروع  بحالة المنظور.

المنظور اإلعتناء برسم وإظهار العناصر الحٌاتٌة )اإلنسان  الحٌوانا   النباتا ( فً  .1

 والموجودة أصلا فً رسوما  المساقط والمقاطع والواجها  وبنفس المكان المحدد لها. 

 عدم وضع العناصر الحٌاتٌة التً ال تإدي ؼرضاا وظٌفٌاا فً المنظور. .2

 إعتماد نفس اإلسلو  إلظهار العناصر الحٌاتٌة فً رسم المنظور. .3

المنظور  وٌتوج  أن ال تإثر أو تحج  اإلهتمام بموقع العناصر الحٌاتٌة فً المشهد  .4

 جزءاا مهماا من المشهد.

ٌج  أن ٌتناس  حجم وأبعاد العناصر الحٌاتٌة مع عناصر الفضاء الداخلً والمشهد  .5

 العام للمنظور.

تلفً رسم التفاصٌل الدقٌقٌة للعناصر الحٌاتٌة فً المنظور ورسمها بشكل رمزي  كً  .6

 ال تطؽى على موضوع المشهد.
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 ( ٌوضح رسم األشخاص فً بعض مشاهد المنظور22-4رقم )شكل 

 

 

 

 التدرٌب العملً:

 (6تمرٌن رقم )

أو  بواسطة قلم التحبٌر رسم شخصٌا  إنسانٌة فً حالة المنظور أو نماذ  جاهزة   -

 (.21و20-4كما ٌتضح ذلك فً االشكال المتسلسلة )قلم الرصاص  

 

 (7تمرٌن رقم )

بواسطة أدوا   رسم شخصٌا  إنسانٌة فً مشهد منظور لفضاء داخلً أو خارجً   -

 (.22و10-4كما ٌتضح ذلك فً االشكال )الرسم واإلظهار  
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 :Animalsالحٌوانات  4-3

ٌساهم رسم عنصر الحٌوان فً المشهد بالتعبٌر عن طبٌعة المكان )مسكن  مدٌنة  رٌؾ        

حدٌقة حٌوان  حدٌقة عامة  ؼابة  ..ألخ( وعلقته باإلنسان والكائنا  األخرى وتوضٌح القٌاس 

 واإلرتفاع وحجم العناصر المحٌطة  لذا ٌتوج  على الرسام معرفة المقاٌٌس التقرٌبٌة للحٌوانا 

ٌُراد رسمها فً اللوحة لتتوافق مع مقٌاس الرسم المطلو  فً المشروع وتتناس  مع  التً 

المشاهد سواء كان  فً حالة المنظور والواجها  أو فً المقاطع العامودٌة والمساقط األفقٌة 

خ(  بالنسبة للفضاءا  الداخلٌة. وترسم الحٌوانا  )األلٌفة  البرٌة  المائٌة  الزاحفة  الطٌور ..أل

فً بعض مشاهد المشروع وؼالباا ما ٌتم استخدامها بالرسوما  المعمارٌة والمناظٌر الخارجٌة 

مثل الحدائق العامة وحدائق الحٌوان لتعطً المظهر الطبٌعً والحٌوي للتصمٌم ولتكون اللوحة 

 أكثر فاعلٌة وأقر  للواقعٌة عند رسمها.

ا مع النباتا  واألسٌجة مثلا تكون واقعٌة عند رسم الحٌوانا  فً خار  المبنى فإن مقاٌٌسه

ومنطقٌة وتساعد فً الحفاظ على نطاق المقٌاس المطلو   كما ٌمكن اإلستفادة منها عند رسمها 

فً المشاهد الخارجٌة لبعض المبانً كالمنازل الرٌفٌة والحظائر وؼٌرها لتنسجم معها وتإكد 

 .(23-4الشكل رقم )على وظٌفتها  

 

 ( رسم الحٌوانا  فً المشاهد الخارجٌة23-4) شكل رقم
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 اإلخراج واإلظهار للحٌوانات فً اللوحة: 4-3-1

ٌفضل اإلهتمام واإلعتناء ببعض التفاصٌل عند رسم الحٌوانا  فً المساقط أو المقاطع أو       

دو المناظٌر والقصد هنا بالتفاصٌل هً النس  الصحٌحة ألجزائها وتركٌبها وحركاتها كً ال تب

مشوهة  أما التفاصٌل الدقٌقة مثل )الشعر  الوبر  الصوؾ  ..ألخ(  ٌتم اإلبتعاد عنها كً ال 

تإثر سلباا على المشهد العام وتبعد التركٌز عن تفاصٌل وموضوع التصمٌم الرئٌسً. وكذلك 

عدم رسم الحٌوانا  فً مواقع تخفً المٌزا  المهمة للتصمٌم وتنتقص من محور المشهد  كما 

الرسام تجن  رسم الحٌوانا  بمشهد أمامً مباشر وبشكل مسطح وخصوصاا فً حالة  على

المنظور  فضلا عن تفادي عن رسمها بشكل مجموعا  كبٌرة فً المشهد الواحد أو قد تكون 

 مكررة من نفس النمط.

 قد تشٌر الحٌوانا  فً الفضاء الداخلً كالقطط وأسماك وطٌور الزٌنة وؼٌرها إلى نشاط      

ٌُمكن أن ُتدلِل على العمق المكانً والمستوٌا  المختلفة  وكذلك نوع الحٌوانا   ما للفضاء و

ٌُدلِل على نوعٌة المستخدمٌن للمبنى. وُترسم الحٌوانا  فً المشاهد والمخططا   باإلمكان أن 

عاته التصمٌمٌة بمقٌاس رسم المشروع لُتبٌن علقتها بالفضاء الداخلً وما ٌحتوٌه ونسبه وارتفا

 . (24-4الشكل رقم )ومستوٌاته وارتفاع المبنى وواجهته فً حالة المنظور والمقاطع للوحة  

 

 ( رسم الحٌوانا  فً مشاهد الحدائق والفضاءا  الداخلٌة24-4شكل رقم )      
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وٌإخذ باإلعتبار عند رسم الحٌوانا  فً المشهد ربطها ببٌئتها وأن تكون مناسبة للموقع       

فً بالنسبة للتصمٌم ومؤلوفة لدى المتلقً كما إنها تنسجم مع موضوع المشروع )مثلا ال الجؽرا

تستخدم حٌوانا  قطبٌة فً بٌئة شرقٌة(  فضلا عن الطبٌعة البٌئٌة الملئمة لها )مثل توظٌؾ 

حٌوانا  برٌة فً فضاءا  آهله بالسكان أو رسم الحٌوانا  المائٌة فً بٌئة جافة(  وكذلك 

 المناسبة لتواجد بعض الحٌوانا  إلعطاء المشهد واقعٌة أكثر. المواسم

 أهمٌة إستخدام الحٌوانات فً اللوحة: 4-3-2

 الداللة على إرتفاع المبنى من الخار  وحجم الفضاء الداخلً والمساحة من الداخل. .1

توضٌح اإلستخدام المقصود للمبنى أو الحدائق والمساحا  وكذلك النشاط الخاص  .2

 الداخلً.بالفضاء 

 التعبٌر عن العمق المكانً والتؽٌرا  فً المستوٌا  أو الطوابق. .3

إدراك النس  والمقاسا  للعناصر التكوٌنٌة المحٌطة قٌاساا بحجمها ومقارنةا بحجم  .4

 اإلنسان.

 منح المشهد واقعٌة وحٌوٌة أكبر سواء كان المشهد داخلً أو خارجً. .5

الحٌوانا  فً المشهد عنصر إثارة وتشوٌق بوصفها تحد من الرتابة والمشاهد  تعد .6

 التقلٌدٌة فً المشارٌع.

 

 ( أسالٌ  متنوعة فً رسم الحٌوانا  25-4شكل رقم )      
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 أسالٌب رسم الحٌوانات فً المساقط والمقاطع: 4-3-3

عتماد على موقعها فمنها ٌتم رسم الحٌوانا  فً مشاهد المشروع بؤسالٌ  متنوعة باإل      

الداخلٌة كما فً مشاهد المقاطع للفضاءا  الداخلٌة والتً تكون أما طلٌقة أو فً أقفاص أو 

أحواض أو بٌو  صؽٌرة أو حظائر وهكذا  وٌتم إظهارها باستخدام األلوان بطرٌقة التصوٌر 

ماا أو شفاؾ أو نصؾ الدقٌق لهٌئتها العامة دون إظهار التفاصٌل  وقد تؤخذ لوناا واحداا معت

شفاؾ  وكذلك بؤقلم التحبٌر ترسم هٌئتها بشكل تجرٌدي وبخطوط مرنة وبسٌطة دون الخوض 

فً بقٌة التفاصٌل  كما ٌمكن رسم الحٌوانا  بشكل واقعً وٌقوم الرسام بملئها الخطوط 

ً إظهار المستقٌمة المتوازٌة أو ؼٌر المتوازٌة والمتشابكة  وتستخدم أٌضاا تقنٌة التنقٌط ف

وإخرا  الحٌوانا  عبر تكوٌن الهٌئة العامة لها أو ملئها  وباإلمكان إعطاء بعض التفاصٌل التً 

الشكل تنسجم مع حجم وتكوٌن وإسلو  الرسم وبشكل ال ٌإثر على المشهد للفضاء الداخلً  

التمرٌن . وكما ذكرنا سابقاا أنه ال توجد قواعد خاصة لرسم هذه العناصر ولكنها تعتمد (4-25)

المستمر والتدرٌ  إلخراجها بؤسالٌ  متقنة  وٌمكن اإلستفادة من برامج الحاسو  التكوٌنٌة 

 للحصول على نماذ  جاهزة للحٌوانا  أو جمع صورها وأنشطتها من المجل  والمصادر.

 

 ( إظهار نماذ  لعناصر حٌوانٌة بشكل شفاؾ26-4شكل رقم )
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   حٌوانٌة بشكل معتم( إظهار نماذ  لهٌئا27-4شكل رقم )
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 أسالٌب رسم الحٌوانات فً المنظور: 4-3-4

إن رسم الحٌوانا  بؤنواعها فً حالة المنظور ٌعتمد معظم تقنٌا  اإلظهار التً تم ذكرها       

فً حالتً المقاطع والمساقط إال أنها تؤخذ طابع التجسٌم والعمق فً المشهد وٌمٌل اإلظهار إلى 

 . فً حالة المنظور تساهم تقنٌا (28-4الشكل )تصوٌرها كتكوٌنا  ثلثٌة األبعاد  أنظر 

اإلظهار الشكلً واإلخرا  اللونً فً تجسٌم الحٌوانا  وبقٌة العناصر إلعطائها عمقاا وواقعٌة 

أكثر  وٌتحقق ذلك من خلل التدر  فً األلوان والتؤكٌد على الظلل والتباٌن فً درجا  

الخطوط الؽامقة والفاتحة فضلا عن تنوع ُسمكها  وٌتدر  حجم الحٌوانا  فً مشهد المنظور 

ا أقترب  من مقدمة المشهد بد  أكبر من التً فً الخلؾ كما قد تتضمن القرٌبة بعض فكلم

التفاصٌل بٌنما تفتقدها الحٌوانا  البعٌدة. وقد ترسم الحٌوانا  بشكل شفاؾ فً بعض المشاهد 

كً ال تحج  جانباا مهماا من المشهد أو تطؽى علٌه أو قد تؤخذ لوناا قاتماا دون أن تإثر سلباا على 

 شهد المنظور.م

 

 ( نماذ  مجسمة لحٌوانا  رسم  بقلم الحبر وبنس  صحٌحة28-4شكل رقم )
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ومن أهم التوصٌا  التً ٌتوج  األخذ بها عند رسم الحٌوانا  فً مشاهد المشروع        

 بحالة المنظور هً:

وأبعاد الحٌوانا  مع عناصر الفضاء الخارجً والداخلً للمشهد  ٌج  أن ٌتناس  حجم .1

 العام للمنظور.

ترسم الحٌوانا  فً مشهد المنظور بنفس المكان المحدد لها فً رسوما  المساقط  .2

 والمقاطع والواجها . 

 إلؽاء العناصر الحٌوانٌة التً ال تإدي ؼرضاا وظٌفٌاا فً المنظور. .3

 نا  فً رسم المساقط والمقاطع والمنظور.توحٌد اإلسلو  إلظهار الحٌوا .4

إختٌار الموقع المناس  للحٌوانا  فً المشهد المنظور  وٌتوج  أن ال تإثر أو تحج   .5

 جزءاا مهماا من المشهد.

تلفً رسم التفاصٌل الدقٌقٌة للحٌوانا  فً المنظور ورسمها بشكل رمزي  كً ال  .6

 تطؽى على موضوع المشهد.

الرسام األخذ بها عند رسم الحٌوانا  وإظهارها فً مشاهد  وهناك ملحظا  مهمة على

 المقاطع والمساقط والواجها  فً لوحة الرسم.

 تحدٌد إرتفاع كل حٌوان إبتداءاا من رأسه فما دون ومن ثم نس  أجزائه. .1

الحٌوانا  من نفس الجنس تكون متساوٌة فً الحجم عند رسمها فً المقاطع  إال إذا  .2

ن المشاهد فً حالة المنظور فإنها تصؽر كلما أبتعد  عن كان  أقر  أو أبعد ع

 المشاهد وتكبر كلما كان  أقر .

 إختٌاروتحدٌد الموقع المناس  لكل حٌوان ٌتم وضعه فً المشهد. .3

ٌكون أسلو  رسم الحٌوانا  بنفس تقنٌة إظهار العناصر ومفردا  اللوحة وبطرٌقة  .4

 متوافقة. 

رسم الحٌوانا  فً حاال  الحركة والتعامل مع العناصر المحٌطة  كالسٌر مثلا  ٌفضل .5

 أو األكل أو التسلق وؼٌرها من الحركا  إلعطاء حٌوٌة أكثر للمشهد.

ٌتم توظٌؾ العناصرالحٌوانٌة فً المشهد بشكل ٌتناس  وطبٌعة المكان سواء كان   .6

 بالجان  الثقافً والبٌئً للمكان.  للحراسة أو للجمالٌة أو لصوتها فضلا عن إقترانها

 

 التدرٌب العملً:

 (8تمرٌن رقم )

بواسطة قلم التحبٌر    بشكل معتموأخرى  نماذ  لعناصر حٌوانٌة بشكل شفاؾرسم   -

 (.27و26-4كما ٌتضح ذلك فً االشكال المتسلسلة )

 

 (9تمرٌن رقم )

 رسم مشهد منظور داخلً أو خارجً ٌضم عناصر حٌوانٌة فً حالة المنظور   -

 (.28و25و24و23-4) كما ٌتضح ذلك فً االشكالبواسطة أدوا  اإلظهار  
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 الرابع سبلة الفصلأ

 

 : علل ما ٌأتً:1س

 ؟ تعد العناصر الحٌاتٌة جزء ال ٌتجزأ من اللوحة بالنسبة للرسام والمصمم -1

 ؟ النباتٌة من العناصر األساسٌة فً إخرا  اللوحة تعد الوحدا  -2

عنصراا من العناصر المهمة فً إخرا  وإظهار الفضاءا   ٌةاإلنسانالشخصٌا   -3

 ؟ الداخلٌة والرسوما  المعمارٌة

   وما هً أهم التقنٌا  المستخدمة فً ذلك  رسم األشجار فً المناظٌرتحدث عن  :2س

 ؟وضحها       

     أهم األسبا  والؽرض من رسم الشخصٌا  اإلنسانٌة فً اللوحة التصمٌمٌة ما هً  :3س

 ؟ للمبانً والفضاءا  الداخلٌة       

 على الرسام األخذ بها عند رسم الشخصٌا  اإلنسانٌة التً توصٌا  الملحظا  وما ال :4س

 ؟ لوحةالوإظهارها فً        

 ؟ رسم الشخصٌا  اإلنسانٌة اإلعتبارا  التً ٌج  مراعاتها عندأذكر  :5س

 عند رسم األشخاص فً مشاهد على الرسام اإلهتمام بها توصٌا  هامة ٌتوج   هنالك :6س

   عددها على شكل نقاط؟المشروع  بحالة المنظور       

 ؟فً اللوحةورسمها أهمٌة إستخدام الحٌوانا  ما  :7س

 أهم التوصٌا  التً ٌتوج  األخذ بها عند رسم الحٌوانا  فً مشاهد المشروع  أذكر  :8س

 ؟بحالة المنظور       

 هنالك لوحة لعند رسم الحٌوانا  وإظهارها فً مشاهد المقاطع والمساقط والواجها   :9س

 هتمام بها  ما هً هذه الملحظا  ؟ملحظا  مهمة على الرسام اإل       

 الجانب العملً:

سلو  الملئ والتخطٌط والتنقٌط أو التحدٌد بدون ملئ فً إألشجار وشجٌرا  ب اا إظهارنفذ : 1س

 ؟ أقلم التحبٌر فقط من دون تلوٌن حاال  المقاطع والمساقط للوحة  وباستعمال

بواسطة قلم  إنسانٌة بإعتماد العنصر اللونً أو التحدٌد الخارجًلشخصٌا   اا إظهارنفذ : 2س

 لوان ؟التحبٌر أو األ
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 مستخدماا قلم الرصاص أو الحبر أو األلوان؟ إظهار نماذ  لهٌئا  حٌوانٌة بشكل معتمقم ب :3س
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